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دة املندوبني ويرجى من السا. من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على . واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :العنوان التالي
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 اجمللس
 

 بعد املائة نواألربعو الثالثةالدورة 

 8122 كانون األول/ديسمرب 8 –شرين الثاني ت/نوفمرب 82 روما،

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة

 8123-8122 واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

 

 موجز

دول زمين الجتماعات األجهزة الرئاسية يف فرتة السنتني جيقدم  ،اجمللس يف دورته السادسة والستنيطلب على  بناء

أمانات كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق معا توىل وت. ستعرضه يف دورات الحقةيوليوافق عليه اجمللس التالية 

تنسيق  إىلمنها  هذا اجلدول الزمين لالجتماعات الرئيسية سعيًاإعداد الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 

 .دورات أجهزتها الرئاسيةمواعيد انعقاد 

 جتماعات الرئيسية األخرى يفألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات االمنقح جدول زمين  ألف املرفقيف للعلم يرد و

 حني يرد يف ،على اجمللس للموافقة عليه ءاملرفق با الوارد يف 1021عام اجلدول الزمين املؤقت ليعرض و. 1022 عام

 املرفق جيماملدخلة منذ نشر ويشار بعالمة جنمة إىل التغيريات . 1022للعلم اجلدول الزمين املقرتح لالجتماعات لعام 

 . األربعني بعد املائة للمجلسو الثانيةللدورة  النهائيلتقرير ل

 اجمللس تقرت  ااخاهاا من جان  ملا اتاإلجراء

وأن يأخذ  1021 لعامقرتح يوافق على اجلدول الزمين املأن  ،األربعني بعد املائةو الثالثة، يف دورته من اجمللس يطلب

 .  1022اجلدول الزمين لعام  مبسودةعلما 

 :اذه الوثيتقة إىلمضمون ميكن توجيه أي استفسارات عن 

 Stephen Dowd وداستيفن دالسيد 

 فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات رئيس 

 +345923 5705 06 :اهلاتف
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 لفأ املرفق

 اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة
 8122 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف عام 

 

  8122 

  10/18 – 32/12  جلنة مصايد األمساك 13 كانون الثاني/يناير

 جلنة الربنامج 211 شباط/فرباير
 جلنة املالية 231

 جلنة املالية 231
 برنامج األغذية العاملي

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةحمافظي جملس 
  (2) التجديد التاسع ملوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 2-9 

2-9 

21-22 

21-26 

23-10 

12 

 

 وق الدولي للتنمية الزراعيةللصندجلنة التقييم  66 آهار/مارس

  جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية  98

 جلنة املالية 232
 جلنة الربنامج 211

 3 
1-9 

82-81 

82-81 

 

 اجمللس 202 نيسان/أبريل
 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةلجلنة التقييم   66

 22-21 

21 
23-10 

 

  الزراعية دولي للتنميةال لصندوقمراجعة احلسابات لجلنة  222 أيار/مايو
 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةاجمللس التنفيذي ل

 جلنة الربنامج 211

 جلنة املالية 239

 2 
3-22 

21-21 

31/1 - 2 /1 

 

 برنامج األغذية العاملي حزيران/يونيو
 (1)التجديد التاسع ملوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 للتنمية الزراعية ندوق الدوليصاحلسابات لل مراجعةجلنة  223
 املؤمتر  31

 6-20 

22-21 
10 

81/11 – 18/11 

 

 اجمللس 208 متوز/يوليو

 ايئة الدستور الغذائي 30
 *الدولي للتنمية الزراعية لصندوقلجلنة التقييم  61

 0-1 

 (جنيف) 0-9
22 

 

     آب/أغسطس

 لتنمية الزراعيةل احلسابات للصندوق الدولي مراجعةجلنة  210 أيلول/سبتمرب
 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةل اجمللس التنفيذي

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 93

 
1 

21-26 

22 

82-83 

 

 للصندوق الدولي للتنمية الزراعية التقييمجلنة  63 تشرين األول/أكتوبر

 جلنة املالية 201

 الربنامججلنة  212
 ألغذية العاملييوم ا

 جلنة األمن الغذائي العاملي 31
 (2)التجديد التاسع ملوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 6 

21-20 

21-20 

 (اإلثنني) 21

26-11 
11-12 

 

 *جلنة املالية 212 تشرين الثاني/نوفمرب
 *جلنة الربنامج 203
 *جلنة املالية 211

 برنامج األغذية العاملي
 للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةعة احلسابات جلنة مراج 212
 اجمللس 212

 1-1 

1-1 

6-1 

21-26 

12 
11/22-1/21 

 

 *للتنمية الزراعية لصندوق الدوليلالتقييم جلنة  60 كانون األول/ديسمرب
 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةل اجمللس التنفيذي

 (1)عية التجديد التاسع ملوارد الصندوق الدولي للتنمية الزرا

 3 

21-21 

22-26 

 

 
 1022نيسان /أبريل 11 :عيد الفصح

 1022آب  /سأغسط 20-2 :شهر رمضان

 1022آب  /سأغسط 20 :عيد الفطر

 1022تشرين الثاني /نوفمرب 6 :عيد األضحى

 األخرية دورته يف اجمللس على رضُع ذيال الزمين باجلدول مقارنة املوعد تغّير *
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باء املرفق    

 اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة
 8123-8128 الفرتة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف 

 

      8128     8123  

   3/8-31/2 املؤمتر اإلقليمي ألفريتقيا  81 كانون الثاني/يناير

 برنامج األغذية العاملي شباط/فرباير

 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 32

22-26 

10-11 

81/8-2/3 

 *الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةحمافظي جملس 
 يبرنامج األغذية العامل

 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 91

22-22 

21-11 

81-81 

 ئاملؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد 32 آهار/مارس

 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 90

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 38

 للتنمية الزراعية احلسابات للصندوق الدولي مراجعةجلنة  211

28-21 

29-82 

81-31 

83 

 جلنة املالية 203

 امججلنة الربن 228

22-88 

22-88 

 للتنمية الزراعية للصندوق الدولي جلنة التقييم 62 نيسان/أبريل

 *لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةل اجمللس التنفيذي

 *باوملؤمتر اإلقليمي ألورا  82

2 

21-81 

21-81 
 

 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةل اجمللس التنفيذي

 جمللسا  201

1-21 

88-81 
 

 جلنة املالية 203 أيار/مايو

 جلنة الربنامج  221

 جلنة الزراعة  83

 جلنة مشكالت السلع 19

1-22 

1-22 

82-81 

82-31 
 

  

 برنامج األغذية العاملي حزيران/يونيو

 اجمللس  200

 10 +يو ر

 للتنمية الزراعية احلسابات للصندوق الدولي مراجعةجلنة  212

8-4 

15-11 

22-20 
22 

 برنامج األغذية العاملي

 ؤمترامل  32

 اجمللس 201

2-6 

21-88 

80-81 
 

 الدستور الغذائي 31 متوز/يوليو

 جلنة مصايد األمساك  31

 للتنمية الزراعية للصندوق الدولي جلنة التقييم 61

 (روما) 8-1

9-23 

21 
 

 الدستور الغذائي 31

 

 (جنيف) 2-1
 

     آب/أغسطس

 للتنمية الزراعية احلسابات للصندوق الدولي مراجعةجلنة  211 أيلول/سبتمرب
 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية  91

 *اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 جلنة الغابات 82

1 
21-28 

26-12 
21 
80-82 
 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 ة الشؤون الدستورية والتقانونيةجلن  91

 

21 

26-10 

12-12 
 

 للتنمية الزراعية للصندوق الدولي جلنة التقييم 62 تشرين األول/أكتوبر

 جلنة املالية 200

 جلنة الربنامج 222

 جلنة األمن الغذائي العاملي 32

 يوم األغذية العاملي

8 

2-28 

2-28 

21-81 

 (الثالثاء) 21

 عامليجلنة األمن الغذائي ال 39

  يوم األغذية العاملي

 جلنة املالية 201

 جلنة الربنامج 223
 

1-22 

 (األربعاء) 21

82-81 

82-81 

تشرين /نوفمرب

 الثاني

 برنامج األغذية العاملي

 للتنمية الزراعية احلسابات للصندوق الدولي مراجعةجلنة  212

 للتنمية الزراعية للصندوق الدولي جلنة التقييم 61

 اجمللس 201

2-3 

23 

11 

81-31 

 برنامج األغذية العاملي

 اجمللس 202

 

1-1 

81-89 

 

 22-3 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةل اجمللس التنفيذي 21-20 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةل اجمللس التنفيذي كانون األول/ديسمرب

 1022 آب/مارس 22 :عيد الفصح 1021نيسان /أبريل 1 :عيد الفصح

 1022آب /أغسطس 6 –متوز  /يوليو 3 :شهر رمضان 1021آب /أغسطس 21 – متوز/يوليو 10 :شهر رمضان

 1022آب /أغسطس 1 :عيد الفطر 1021آب /أغسطس 23 :عيد الفطر

 1022تشرين األول /أكتوبر 22 :عيد األضحى 1021تشرين األول /أكتوبر 16 :عيد األضحى

 األخرية دورته يف اجمللس على رضُع ذيال الزمين باجلدول مقارنة املوعد تغّير *

 


