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 اجمللس

 بعد املائة اخلامسة والستون الدورة

 2020 ديسمرب/كانون األول 4 –نوفمرب/تشرين الثاين  30

 والزراعة األغذية ملنظمة الرائسية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول
 2022-2020 الفرتة يف األخرى الرئيسية واالجتماعات

  
 موجز

 
بناًء على طلب اجمللس يف دورته السااااااادسااااااة والساااااا اجل ول ال على اجمللس ات وأل الةم  ال  ماعا  ا   ة   

الاائسية خالأل فرت  السن ا ال الية لكي ووافق عليهجل على أن ت ّم ماا   ه يف دورا  الحقة. وت وىل مً ا أماان  كل من 
والةراعة )املنظمة( والصااااااااان ول ال و  لل نمية الةراعية وباانما ا غذوة ال املي  ع اد  ذا ات وأل الةم  منظمة ا غذوة 

 مواعي  ان قاد دورا  كّل من أ  ةهتا الاائسية. س ًيا من ا  ىل ال وفيق با
 
 2021ؤقت لسااااااااانة لإلحاطة. وو ال ات وأل الةم  امل املافق ألفيف  2020وواد ات وأل الةم  املنقح لسااااااااانة  

 2022على اجمللس للموافقااة عليااهجل يف حا واد الرتتيااب املقرتم لال  ماااعاا  خالأل ساااااااااااااانااة  املافق ابءالوارد ضاااااااااااااامن 
من ال نقيح الذت  2021-2020لإلحاطة. ووشاااااااار ب المة    ىل أت تديطا  ق  طاأ  على ات ولا الةمنيا لسااااااان  

 . 2020املائة ال  عق   خالأل ش ا ووليو/متوز  أ ااه اجمللس يف دورته الااب ة والس ا ب  
 
ا على بّنب ال  اخل با ا  ماعا  املنظمة والصااان ول ال و  لل نمية الةراعية وباانما ا غذوة ال املي   وحاصاااً

 ابإلضااااااافة  ىل ا  ماعا  ا   ة  الاائساااااايةجل لكن ال  ق  تكون  امة ابلنساااااانية  ىل غالنيية املمرلا ال ائماجل ت شاااااااطا
الوكاال  الرالث ال  تو   مقار ا يف روما "  واًل زمنًيا مشاااااااارتًكا" على شاااااااانيكة اإلنرتنت ميكن ملنظمي اال  ماعا  
 االطاااااااااااالع عااااااااااالاااااااااااياااااااااااه عااااااااااا  اإلنااااااااااارتنااااااااااات قااااااااااانيااااااااااال اخااااااااااا اااااااااااياااااااااااار ماااااااااااواعااااااااااايااااااااااا  اال ااااااااااا ااااااااااامااااااااااااعاااااااااااا  

 /ateway/calendar/eng-http://www.fao.org/members. 
 

 Web@fao.org-CSGSوميكن تو يه أت اس فسارا  حوأل ات وأل الةم  املشرتك ابلك ابة  ىل  

 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/members-gateway/calendar/en/
mailto:CSGS-Web@fao.org
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 
 2021والساااااااا ا ب   املائةجل أن ووافق على ات وأل الةم  املقرتم لساااااااانة  ولطلب  ىل اجمللسجل يف دورته اخلامسااااااااة 

 .2022واالطالع على مسود  ات وأل الةم  لسنة 
 

 ميكن تو يه أت اس فسارا  بشأن مضمون  ذه الوثيقة  ىل 
 Rakesh Muthooالسي  

 أما عام املؤمتا واجمللس
 +39 06570 55987اهلاتف  
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 ألفاملرفق 

 الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاملؤقت الزمين  لاجلدو 
 2020سنة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي يف 

 2020 
   يناير/ كانون الثاين

 )برانمج األغذية العاملي(جلنة املالية  179 فرباير/ شباط
 حمافظي الصن ول ال و  لل نمية الةراعية جملس 

6 - 7 
11-12 

   مارس/ آذار
 باانما ا غذوة ال املي  أبريل/ نيسان

 اجمللس ال نفيذت للصن ول ال و  لل نمية الةراعية
16 - 17 
20 – 23 
 

 29 – 28 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية* 110 مايو/ أاير
 

 ا غذوة ال امليباانما  يونيو/ حزيران
 جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 181
 جلنة املالية 180
 جلنة الربانمج 128

29/6 – 3/7 
3 – 5 
8 – 17 
8 – 17 

 
 10 - 6 اجمللس 164 يوليو/ متوز

   أغسطس/ آب
 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 35 سبتمرب/ أيلول

 لل نمية الةراعية اجمللس ال نفيذت للصن ول ال و  
 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن* 35
 ال س ور الدذائي  43
 جلنة الزراعة 27

1 – 4 
8 – 11 

21 – 22 
24 – 26 
28/9 – 2/10 
 

 جلنة الغاابت 25 أكتوبر/ تشرين األول
 ال س ور الدذائي  )تكملة( 43

 يوم األغذية العاملي
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة  36

 البحر الكارييب
 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 6

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  111
 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا* 31

 جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 182

5 – 9 
 19و 12
 )اجلمعة( 16
19 – 21 
 

22 – 23 
26 – 28 
26 – 28 
29 – 30 
 

 جلنة املؤمتر اإلقليمي ألورواب* 32 نوفمرب/ تشرين الثاين
 جلنة املالية 183
 جلنة الربانمج 129

 باانما ا غذوة ال املي
 اجمللس 165

2 – 4 
9 – 13 
9 – 13 

16 – 20 
30/11 – 4/12 

 11 - 7 الةراعيةاجمللس ال نفيذت للصن ول ال و  لل نمية  ديسمرب/ كانون األول
 تدط  املواعي  مقارنة ابت وأل الةم  الذت عال على ال ور  السابقة للمجلس) ( 

 عي  الفصح حسب ال قومي الدايب 
 ال قومي الشاقي  بعي  الفصح حس
  ش ا رمضان 

 عي  الفطا 
 عي  ا ضحى 

 2020 نيسان/أباول 12

 2020 نيسان/أباول 19
 2020 ماوو/ أاير 23 – 2020أباول/ نيسان  24
 2020ماوو/ أاير  24
 2020ووليو/ متوز  31
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 املرفق ابء

 الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاملؤقت الزمين  لاجلدو 
 2022-2021الفرتة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي يف 

 
 2021 2022 

    يناير/ كانون الثاين
 جلنة مصايد األمساك 34 فرباير/ شباط

 جلنة األمن الغذائي العاملي 47
 جملس حمافظي الصن ول ال و  لل نمية الةراعية

 باانما ا غذوة ال املي

1 – 5 
8 – 12 

15 – 19 
22 - 26 

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن  36
 لل نمية الةراعيةجملس حمافظي الصن ول ال و  

 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 32
 باانما ا غذوة ال املي

7 – 11 
14 – 18 
21 – 25 
28/2 – 4/3 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 112 مارس/ آذار
 جلنة مشكالت السلع 73

 جلنة املالية 184
 جلنة الربانمج 130

8 – 10 
10 – 12 
22 – 26 
22 – 26 

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية  37
 الكارييب  والبحر

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 114

7 – 11 
 

21 – 23 

 اجمللس ال نفيذت للصن ول ال و  لل نمية الةراعية أبريل/ نيسان
 اجمللس* 166

19 – 23 
26 – 30 

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 36
للصاااااااااااااااانااا ول الااا و  لل نميااااة اجمللس ال نفياااذت 

 الةراعية

4 – 8 
25 – 29 

 املؤمتر اإلقليمي ألورواب 33   مايو/ أاير
 جلنة املالية 188
 جلنة الربانمج 132

2 – 6 
16 – 20 
16 – 20 

 جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي(* 185 يونيو/ حزيران
 باانما ا غذوة ال املي 

7 – 9 
21 – 25 
 

 جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 189
 اجمللس 169

 باانما ا غذوة ال املي 
 ال س ور الدذائي )روما( 45

1 – 3 
6 – 10 

20 – 24 
27/6 – 1/7 

 ال س ور الدذائي 44 يوليو/ متوز
 املؤمتر 42

 اجمللس 167

 ) نيف( 5-9
12 – 16  
19 

 جلنة مشكالت السلع 74
 جلنة الزراعة 28

13 – 15 
18 – 22  

 
     أغسطس/ آب
 اجمللس ال نفيذت للصن ول ال و  لل نمية الةراعية سبتمرب/ أيلول

  يئة املوارد الوراثية لألغذوة والةراعة  18
 

13 – 17 
27/9-1/10 

 جلنة مصايد األمساك 35
اجمللس ال نفيذت للصن ول ال و  لل نمية 

 الةراعية

5 – 9 
12 – 16 

 جلنة األمن الغذائي العاملي 48 أكتوبر/ تشرين األول
 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 113
 جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي(* 186

11 – 15 
 )اجلمعة( 15
25 - 27 
28 - 29 

 جلنة الغاابت 26
 برانمج األغذية العاملي

 جلنة األمن الغذائي العاملي 49
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 115
 جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 190

3 – 7 
 ثنني(إل)ا 17
17- 21 
24 – 26 
27 – 28 

 جلنة املالية 187 نوفمرب/ تشرين الثاين
 جلنة الربانمج 131

 باانما ا غذوة ال املي
 اجمللس 168

8 – 12 
8 – 12 

15 – 19 
29/11 – 3/12 

 جلنة املالية 191
 جلنة الربانمج 133

 باانما ا غذوة ال املي
 

7 – 11 
7 – 11  

14 – 18 
 

 اجمللس ال نفيذت للصن ول ال و  لل نمية الةراعية ديسمرب/ كانون األول
 

 اجمللس 170 17 - 13
اجمللس ال نفياااذت للصاااااااااااااااانااا ول الااا و  لل نميااااة 

 الةراعية

5 – 9 
12 – 16 

 مقارنة ابت وأل الةم  الذت عال على ال ور  السابقة للمجلستدط  املواعي  ) ( 
 2022 نيسان/أباول 17 عي  الفصح حسب ال قومي الدايب   2021 نيسان/أباول 4 عي  الفصح حسب ال قومي الدايب 

 2022 نيسان/أباول 24  ال قومي الشاقي بعي  الفصح حس  2021ماوو/ أاير  2 ال قومي الشاقي  بعي  الفصح حس
 2022ماوو/ أاير  1– 2021أباول/ نيسان  2 ش ا رمضان   2021ماوو/ أاير  12 – 2021أباول/ نيسان  13 ش ا رمضان 
 2022ماوو/ أاير  2 عي  الفطا   2021ماوو/ أاير  13 عي  الفطا 

 2022ووليو/ متوز  10 عي  ا ضحى   2021ووليو/ متوز  20 عي  ا ضحى 
 


