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 اجمللس

 والستون بعد املائة الثامنةالدورة 

 2021ديسمرب/كانون األول  3 –نوفمرب/تشرين الثاين  29

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة
 2023-2021واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

 
 وجزامل

بناًء على طلب اجمللس يف دورته الســــادســــة والســــتني، يُعرض على اجمللس اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســــية 
أما�ت كل من منظمة خالل فرتة الســـنتني التالية لكي يوافق عليه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقة. وتتوىل مًعا 

األغذية والزراعة (املنظمة) والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي إعداد هذا اجلدول الزمين ســــــــعًيا 
 مواعيد انعقاد دورات كّل من أجهزهتا الرائسية. منها إىل التوفيق بني

الوارد  2022لإلحاطة. ويعرض اجلدول الزمين املؤقت لســــــــــــــنة  املرفق ألفيف  2021ويرد اجلدول الزمين املنقح لســــــــــــــنة 
لإلحاطة.  2023لالجتماعات خالل ســـــــــنة  املقرتحعلى اجمللس للموافقة عليه، يف حني يرد الرتتيب  املرفق ابءضـــــــــمن 

من التنقيح الذي أجراه  2022-2021إىل أي تغيريات قد طرأت على اجلدولني الزمنيني لســـــــــــنيت ) *( ويشـــــــــــار بعالمة
 .2021والستني بعد املائة اليت عقدت خالل شهر يوليو/متوز  السابعةاجمللس يف دورته 

 
 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

واالطالع  2022والســــــــــــتني بعد املائة، أن يوافق على اجلدول الزمين املقرتح لســــــــــــنة  الثامنةيُطلب إىل اجمللس، يف دورته 
 .2023على مسودة اجلدول الزمين لسنة 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthooالسيد 
 أمني عام املؤمتر واجمللس

 +39 06570 55987اهلاتف: 
  Director@fao.org-CSGالربيد اإللكرتوين: 

 
  

http://www.fao.org/home/en/
mailto:CSG-Director@fao.org
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 ألفاملرفق 

 الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاملؤقت الزمين  لاجلدو 
 2021سنة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي يف 

 2021 
 شكالت السلعجلنة م 73 يناير/ كانون الثاين

 األغذية العاملي)املالية (بر�مج جلنة  184
22 
28 – 29 

 جلنة مصايد األمساك 34 فرباير/ شباط
 جلنة األمن الغذائي العاملي 47

 *جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 شكالت السلع (تكملة)جلنة م 73

 بر�مج األغذية العاملي

1 – 5 
8 – 11 

15 – 19 
19 
22 - 24 

 الدستورية والقانونيةجلنة الشؤون  112 مارس/ آذار
 جلنة مشكالت السلع 74

 جلنة املالية 185
 جلنة الرب�مج 130

8 – 10 
10 – 12 
22 – 26 
22 – 26 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية أبريل/ نيسان
 اجمللس 166

19 – 23 
26/4 – 1/5 

   مايو/ أ�ر

 العاملياألمن الغذائي جلنة  48 يونيو/ حزيران
 العاملي)جلنة املالية (بر�مج األغذية  186

 املؤمتر 42
 بر�مج األغذية العاملي 

 اجمللس 167

4 
7 – 9 

14 – 18 
21 – 25 
29 

 29 *جلنة الرب�مج 131 يوليو/ متوز
   أغسطس/ آب
 *اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية سبتمرب/ أيلول

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 18
 

13 – 17 
27/9-1/10 

 *جلنة األمن الغذائي العاملي 49 أكتوبر/ تشرين األول
 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 113
 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 187

11 – 14 
 (اجلمعة) 15
25 - 27 
28 - 29 

 جلنة املالية 188 تشرين الثايننوفمرب/ 
 *جلنة الرب�مج 132

 الدستور الغذائي* 44
 (تكملة)

 
 بر�مج األغذية العاملي

 اجمللس 168

8 – 12 
8 – 12 
 (جنيف) 13 – 8

15، 17 – 18 
 (جنيف)

15-19 
29/11 – 3/12 

 17 - 13 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية ديسمرب/ كانون األول

 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:

 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس

  شهر رمضان:

 عيد الفطر:

 عيد األضحى:

 2021 نيسان/أبريل 4

 2021مايو/ أ�ر  2

 2021مايو/ أ�ر  12 – 2021أبريل/ نيسان  13

 2021مايو/ أ�ر  13

 2021يوليو/ متوز  20

 .ابجلدول الزمين الذي عرض على الدورة السابقة للمجلس تغريت املواعيد مقارنةً (*) 
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 املرفق ابء

 الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاملؤقت الزمين  لاجلدو 
 2023-2022الفرتة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي يف 

 
 2022 2023 

 13 –10 *املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 36 يناير/ كانون الثاين
 

 

 (تكملة) *املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 36 فرباير/ شباط
 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 بر�مج األغذية العاملي

7 – 8 
14 – 18 
28/2 – 4/3 

جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية 
 الزراعية

 بر�مج األغذية العاملي

13 – 17 

27/2 – 3/3 

  سيا واحمليط اهلادئاملؤمتر اإلقليمي آل 36 مارس/ آذار
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 114

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 37

8 – 11 
21 – 23 
28/3 – 1/4 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  116
 اليةجلنة امل 193
 الرب�مججلنة  135

6 – 8 
13-17 
13-17 

 *ألفريقيا املؤمتر اإلقليمي 32 أبريل/ نيسان
 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية*

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 يؤكد الحًقا
 يؤكد الحًقا

25 – 29 

 28 – 24 لساجمل 171
 

 املؤمتر اإلقليمي ألورواب 33 مايو/ أ�ر
 جلنة املالية 189
 *جلنة الرب�مج 133

10 – 13 
16 – 20 
16 – 20 

اجمللس التنفيـــذي للصــــــــــــــنـــدوق الـــدويل للتنميـــة 
 الزراعية

8 – 12 
 

 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 190 يونيو/ حزيران
 اجمللس 169

 بر�مج األغذية العاملي 

1 – 3 
13 – 17 
20 – 24 

 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 194
 بر�مج األغذية العاملي 

 

5 - 7 
26 - 30 

 جلنة مشكالت السلع 75 يوليو/ متوز
 جلنة الزراعة 28

13 – 15 
18 – 22  

 

 املؤمتر 43
 اجمللس 172

 )جنيفالدستور الغذائي ( 46
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 19

1 – 7 
10 
17 – 22 
24 – 28 

     أغسطس/ آب
 جلنة مصايد األمساك 35 سبتمرب/ أيلول

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
5 – 9 

12 – 16 
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية 

 الزراعية
18 – 22 

 

 جلنة الغاابت 26 أكتوبر/ تشرين األول
 *جلنة األمن الغذائي العاملي 50
 *األغذية العاملي يوم

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 115
 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 191

3 – 7 
10- 13 
 )اجلمعة( 14
24 – 26 
27 – 28 

 جلنة األمن الغذائي العاملي 51
 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 117
 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 195

16 – 20 
 ثنني)إل(ا 16
23- 25 
30 – 31 

 

 جلنة املالية 192 نوفمرب/ تشرين الثاين
 *جلنة الرب�مج 134

 بر�مج األغذية العاملي
 الدستور الغذائي (روما)* 45

 

7 – 11 
7 – 11  

14 – 18 
21 – 25 

 جلنة املالية 196
 جلنة الرب�مج 136

 بر�مج األغذية العاملي
 

6 – 10 
6 – 10  

13 – 17 
 

 اجمللس 170 ديسمرب/ كانون األول
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

5 – 9 
12 – 16 

 اجمللس 173
اجمللس التنفيـــذي للصــــــــــــــنـــدوق الـــدويل للتنميـــة 

 الزراعية

4 – 8 
11 – 15 

 
 2023 نيسان/أبريل 9 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:  2022 نيسان/أبريل 17 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:

 2023 نيسان/أبريل 16 :التقومي الشرقي بعيد الفصح حس  2022 نيسان/أبريل 24 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس
 2023 نيسان /أبريل 20 –مارس/آذار 22 شهر رمضان:  2022مايو/ أ�ر  1–أبريل/ نيسان  2 شهر رمضان:

 2023 أبريل/نيسان 21 عيد الفطر:  2022مايو/ أ�ر  3 عيد الفطر:
 2023 يونيو/ حزيران 29 عيد األضحى:  2022يوليو/ متوز  10 عيد األضحى:

 .ابجلدول الزمين الذي عرض على الدورة السابقة للمجلس تغريت املواعيد مقارنةً (*) 


