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 اجمللس

 بعد املائةسبعون الالدورة 

 2022 حزيران/يونيو 13-17

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة
 2023-2022واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

 
 وجزامل

على طلب اجمللس يف دورته الساااااداااااة والسااااى ا لس اجل على اجمللس اجتوا ال مأل الزىماعاائ اةز    الا ااااا ة بناًء 
خالا فرت  السااانى  الىال ة لكو لوافق عل ها على تت تىمر مااز ىه يف دوراائ ال. ةت وتىوع مً ا تماكائ من من منظمة 

 ة ال راع ة وباكمج اةغذلة ال املو إعتاد هذا اجتوا ال مأل اااااااا ً ا اةغذلة وال راعة )املنظمة( والصااااااانتو  التو  للىنم
 مواع ت ان  اد دوراائ منر من تز  هتا الا ا ةت من ا إع الىوف ق ب 

إع تي تغ رياائ قت طاتائ على ( *) ت ولشاااااااااار ب المةاملافق تلفيف  2023و 2022 يتولاد اجتوا ال مأل املن ح لسااااااااان
والساااى  ب ت املائة اليت ع تائ  الثامنةالىن  ح الذي تزااه اجمللس يف دورته  ذمن 2023-2022اجتول  ال من   لسااانيت 

 ت2021 مانوت اةوا/دلسمربخالا ش ا 
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
منذ ان  اد اجتوا ال مأل  اإل.اطة علًما ابلىغ رياائ اليت تزالت علىب ت املائةا السااااااا    لسطلب إع اجمللسا يف دورته 

 تالتور  اةخري 
 

 ميكن توز ه تي ااىفساراائ بشأت مضموت هذه الوث  ة إع:
 Rakesh Muthooالس ت 

 تم  عام املؤمتا واجمللس
 +39 06570 55987اهلاتف: 
  Director@fao.org-CSGالربلت 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 
 2023-2022الفرتة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي يف 

 
 2022 2023 

)اجتماع كبار  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 36 يناير/ كانون الثاين
 املسؤولني(

10– 13 
 

 

 *اجمللس الىنف ذي للصنتو  التو  للىنم ة ال راع ة فرباير/ شباط
)اجتماع كبار  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 36

 )تكملة(املسؤولني( 
 *للىنم ة ال راع ةجملس حمافظو الصنتو  التو  

 * العاملي()برانمج األغذية  املاليةجلنة  190
 *باكمج اةغذلة ال املو

4 
7 – 8 
 

16 
18 
28/2 – 3/3 

لس حمافظو الصنتو  التو  للىنم ة جم
 ال راع ة

 باكمج اةغذلة ال املو

13 – 17 

27/2 – 3/3 

  سيا واحمليط اهلادئاملؤمتر اإلقليمي آل 36 مارس/ آذار
 *جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 115

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 37

8 – 11 
21 – 23 
28/3 – 1/4 

  *جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 117
 *اليةجلنة امل 195
 الربانمججلنة  135

6 – 8 
13-17 
13-17 

 *اجمللس 169 أبريل/ نيسان
 *ألفريقيا املؤمتر اإلقليمي 32

 اإلقل مو غري الامسو ةمالكا الشمال ة*املؤمتا 
 *اجمللس الىنف ذي للصنتو  التو  للىنم ة ال راع ة

8 

11-14 
12-14 
25 – 27 

 28 – 24 *لساجمل 172
 

 املؤمتر اإلقليمي ألورواب 33 مايو/ أاير
 *جلنة املالية 191
 جلنة الربانمج 133

10 – 13 
16 – 20 
16 – 20 

الاااتو  للىنم اااة اجمللس الىنف اااذي للصااااااااااااااااناااتو  
 ال راع ة

8 – 12 
 

 * جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 192 يونيو/ حزيران
 *اجمللس 170

 باكمج اةغذلة ال املو 

1 – 3 
13 – 17 
20 – 24 

 * جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 196
 باكمج اةغذلة ال املو 

 

5 – 7 
26 - 30 

 *الصنتو  التو  للىنم ة ال راع ة جملس حمافظو يوليو/ متوز
 جلنة مشكالت السلع 75
 جلنة الزراعة 28

7 
13 – 15 
18 – 22  

 املؤمتر 43
 *اجمللس 173
 ه ئة املوارد الوراث ة لألغذلة وال راعة 19

1 – 7 
10 
24 – 28 

     أغسطس/ آب
 جلنة مصايد األمساك 35 سبتمرب/ أيلول

 للىنم ة ال راع ةاجمللس الىنف ذي للصنتو  التو  
5 – 9 

12 – 16 
اجمللس الىنف ذي للصنتو  التو  للىنم ة 

 ال راع ة
18 – 22 
 

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

 *جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 116
 *جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 193

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

 جلنة األمن الغذائي العاملي 51
 يوم األغذية العاملي

 *جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 118
 *جلنة املالية )برانمج األغذية العاملي( 197

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

 *جلنة املالية 194 نوفمرب/ تشرين الثاين
 جلنة الربانمج 134

 باكمج اةغذلة ال املو
 التاىور الغذائو )روما( 45

7 – 11 
7 – 11  

14 – 18 
21 – 25 

 *جلنة املالية 198
 جلنة الربانمج 136

 باكمج اةغذلة ال املو
 التاىور الغذائو )روما( 46

6 – 10 
6 – 10  

13 – 17 
27/11 -2/12 

 *اجمللس 171 ديسمرب/ كانون األول
 التاىور الغذائو )روما(* )تكملة( 45

 اجمللس الىنف ذي للصنتو  التو  للىنم ة ال راع ة

5 – 9 
12-13 
12 – 16 

 *اجمللس 174
اجمللس الىنف اااذي للصااااااااااااااااناااتو  الاااتو  للىنم اااة 

 ال راع ة

4 – 8 
11 – 15 

 تابجتوا ال مأل الذي عاجل على التور  الساب ة للمجلس تغريائ املواع ت م ارنةً )*( 
 2023 ن سات/تبالن 9 ع ت الفصح .سب الى ومي الغايب:  2022 ن سات/تبالن 17 ع ت الفصح .سب الى ومي الغايب:

 2023 ن سات/تبالن 16 :الى ومي الشاقو بع ت الفصح .س  2022 ن سات/تبالن 24 الى ومي الشاقو: بع ت الفصح .س
 2023 ن سات /تبالن 20 –مارس/آذار 22 رمضات:ش ا   2022مالو/ تاير  1–تبالن/ ن سات  2 ش ا رمضات:
 2023 تبالن/ن سات 21 ع ت الفطا:  2022مالو/ تاير  3 ع ت الفطا:

 2023 لون و/ . لاات 29 ع ت اةضحى:  2022لول و/ متوز  10 ع ت اةضحى:
 


