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 يوميات
 

 األربعون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعةالثانية و الدورة 
 2021يونيو/حزيران  14-18

 
  2021يونيو/حزيران  17، اخلميس

____________________________________________________________________________________________ 
 

 العامة اجللسة

 الفرتة الصباحية

 السابعةاجللسة العامة  13:00 - 8:30الساعة 

 )Zoomاجللسة العامة (القاعة الكربى/منصة 

 )C 2021/LIM/20(الوثيقة  اعتماد التقرير الثالث للجنة أوراق التفويض
 )C 2021/LIM/21(الوثيقة  اعتماد التقرير الثالث للجنة العامة

 )(C 2021/11 Rev.1(الوثيقة  انتخاب أعضاء اجمللس :7البند 
 اللجنة الرئيسية األوىلمن قبل اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية األوىل  
 الثانيةاللجنة الرئيسية الثانية من قبل اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية  
 من قبل اجللسة العامة اللجنة الرئيسية األوىلتقرير اعتماد  
 من قبل اجللسة العامة اللجنة الرئيسية األوىلتقرير اعتماد  

: 19البند 
 (جزء من البند)

 C 2021/3(الواثئق  (التصويت) 2023-2022اعتماد مشروع القرار عن اعتمادات امليزانية للفرتة 
 )C 2021/LIM/4و C 2021/3 Web Annex 10و C C 2021/3 Information Note 1و

  

 جلنة أوراق التفويض

 الفرتة الصباحية

 8:00الساعة 

 (احلضور مقيد) أوراق التفويضللجنة  الرابعالجتماع ا

 
 

http://www.fao.org/
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 فرتة بعد الظهر

 الثامنة اجللسة العامة (أو حىت وقت الحق إذا لزم األمر) 19:30 – 15:00الساعة 

 )Zoomاجللسة العامة (القاعة الكربى/منصة 
 

 التصويت - C 2021/9)(الوثيقة  تعيني الرئيس املستقل للمجلس :6البند 

 
______________________________________________________________________ 

 

 اإلعال�ت اليومية
 

 جلساملستقل للمرئيس ملنصب الرتشيحات ال

 
 للمجلس.، تعيني الرئيس املستقل 6إطار البند حتت  ،يُطلب من املؤمتر

 ):C 2021/9الوثيقة الرتشيحات الثالثة التالية ملنصب الرئيس املستقل للمجلس ( تلقيدر اإلشارة إىل أنه مت جتو 

 (اجلمهورية الدومينيكية) Mario Arvelo Caamañoالسيد  -

 (هنغار�) Zoltán Kálmánالسيد  -

 (هولندا) Hans Hoogeveenالسيد  -

 

 يإعال�ت أخر 
 للمجلسالسابعة والستني بعد املائة  دورةمشاركة يف اللتسجيل للا

 من يوم 9:30عند متام الســـــــاعة تلفت عناية املندوبني الكرام إىل أّن الدورة الســــــــــابعة والســــــــــتني بعد املائة للمجلس ســــــــــتعقد 
خالل البوابة اخلاصـــــــــة ل بتســـــــــجيل املمثل املعّني لبلدكم من . ويرجى منكم التفضـــــــــّ 2021يونيو/حزيران  29الثالاثء، املوافق 

واثئق إىل  إضــــــــافةً ) CL 167/1الوثيقة جدول األعمال املؤقت للدورة ( تنزيلميكن  أبعضــــــــاء املنظمة. وجتدر اإلشــــــــارة إىل أنه
 الـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــوان الـــــــــــتـــــــــــايل:لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة عـــــــــــلـــــــــــى اإللـــــــــــكـــــــــــرتوين لـــــــــــوقـــــــــــع املـــــــــــأخـــــــــــرى هلـــــــــــذه الـــــــــــدورة مـــــــــــن 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl167/documents/ar/ 

 
 الواثئق

 املؤمتر من العنوان التايل: واثئقميكن تنزيل 
 

 /documents/ar-of-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list 
 
 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl167/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/ar
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 معلومات للمشاركني

 ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن املؤمتر من خالل الرابط التايل:
 http://www.fao.org/3/ng032ar/ng032ar.pdf 

 
 التطبيق اخلاص ابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر

ابإلمكان من خالل هذا التطبيق تلقي إشعارات يف الوقت احلقيقي واالطالع على الواثئق وعلى النصوص األساسية للمنظمة 
 ابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر من الرابط أد�ه:وعلى اجلدول الزمين وغري ذلك. ويرجى تنزيل التطبيق اخلاص 

 //app/ar-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/conference42 
 

http://www.fao.org/3/ng032ar/ng032ar.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/conference42-app/ar/

