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

 
  2021يونيو/حزيران  18، الجمعة

____________________________________________________________________________________________ 
 

 العامة الجلسة

 فترة بعد الظهر

 التاسعةالجلسة العامة  14:30الساعة 

 (Zoomالجلسة العامة )القاعة الكبرى/منصة 

 اللجنة الرئيسية األولىمن قبل اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية األولى  

 الثانيةاللجنة الرئيسية الثانية من قبل اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية  

 (C 2021/I/REPالوثيقة ) اللجنة الرئيسية األولىتقرير  اعتماد

 (C 2021/II/ REPالوثيقة ) الثانيةاللجنة الرئيسية تقرير اعتماد 

 (C 2021/REPالوثيقة الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر )تقرير اعتماد 
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 اإلعالنات اليومية
 

على دقة الرتمجة الفورية وإص     حملار ااار     ر اورتية ن الوقي املنان     وب يرلى من املنحملول  التفة       ل رن     ا  الن       ة  احرص       
 Statements@fao.org-Conferenceإىل:  اقب  إلقائه (WORDمن امل تح ن أن تكون لن ق ) اإللكرتونية لبياناهتم

 
 للمجلسالسابعة والستين بعد المائة  دورةمشاركة في اللتسجيل للا

من يوم  09.30تلفي عناية املنحملول  الكرام إىل أّن الحملورة ال          ال ة وال          ت  ل حمل املائة للمالس ن         ت قحمل عنحمل  ام ال          اعة 
  لت       اي  املمّي  امل ّ  لبلحملخم من بال  البوالة ا اص      ة . ويرلى منكم التفة      ّ 2021يونيو/حزيران  29الثالثاء، الموافق 

وثائق إىل  إر       اتة  ( CL 167/1الوثيقة لحملو  األعما  املؤقي للحملورة ) تنزي ميكن  لأعة       اة املنظمة. واحملر اإل        ارة إىل أن 
 ال                     ن          وان ال          ت          ا :ل          م          ن          ظ          م          ة ع          ل          ى اإلل          ك          رتو  ل          وق          ع امل          أب          رر               ال          حملورة م          ن 

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

 الوثائق
 املؤ ر من ال نوان التا : وثائقميكن تنزي  

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

 
 

 معلومات للمشاركين
 ميكن االطالع على مزيحمل من امل لومات عن املؤ ر من بال  الرالط التا :

 http://www.fao.org/3/ng032ar/ng032ar.pdf 
 

 التطبيق الخاص بالدورة الثانية واألربعين للمؤتمر
لاإلمكان من بال  ه ا التطبيق تلقي إ  ارات ن الوقي اوقيقي واالطالع على الوثائق وعلى النصوص األنانية للمنظمة 

 وعلى اجلحملو  الزمين وغري ذلك. ويرلى تنزي  التطبيق ا اص لالحملورة الّيانية واألرل   للمؤ ر من الرالط أدنا :
 //app/ar-42http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/conference 
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