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

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 اجمللس

 ن بعد املائةواألربعو السادسةالدورة 

 2023 نيسان/أبريل 22-22روما، 

 األغذية والزراعة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة

 2024-2023 واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

 

 وجزامل

زمين الجتماعات األجهزة الرئاسية الدو  اجل ُيعرض على اجمللس ،والستني ةاجمللس يف دورته السادسطلب على  بناء

أمانات كلل ملن منظملة     معًاتوىل وت. خال  فرتة السنتني التالية لكي يوافق عليه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقة

هذا اجلدو   إعداد (الربنامج) وبرنامج األغذية العاملي( إيفاد)والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  (الفاو) األغذية والزراعة

جلدو    ألل   املرفقيف  لإلحاطةيرد و .أجهزتها الرئاسيةكّل من دورات مواعيد انعقاد التوفيق بني  إىلمنها الزمين سعيًا 

قلد ُوضلعت   و. 1022و 1023 يتسلن  جتماعات الرئيسية األخلر  يف واال للفاوألجهزة الرئاسية جتماعات االمنّقح زمين 

 اخلامسلة بالتقرير النهائي للدورة  دا املرفق يت طرأت على اجلدو  الزمين منذ صدور إىل جانب التغيريات ال )*( إشارة

 .(1021 كانون األو /ديسمرب) واألربعني بعد املائة للمجلس

يفاد والربنامج لخال  اجتماعات األجهلزة الرئاسلية، لكلن الليت     اإلوحرصًا على جتّنب التداخل بني اجتماعات الفاو و

عللى  " جلدواًل زمنيلًا مكلرتكاً   "الدائمني، أطلقت مؤخرًا الوكاالت الثالث اليت توجلد مقارهلا يف روملا     تهّم معظم املمثلني

وميكن االطلالع عللى اجللدو      .شبكة اإلنرتنت ميكن ملنظمي االجتماعات االطالع عليه عند اختيار مواعيد االجتماعات

 /http://permreps.fao.org/g-cal/en: الزمين املكرتك على العنوان التالي

  CPAC-Web@fao.org: كما باإلمكان توجيه أي استفسارات حو  اجلدو  الزمين املكرتك بالكتابة إىل العنوان التالي

 اجمللستقرت  ااخاهاا م  جان  ملا اتاإلجراء

 .1022 اجلدو  الزمين املقرتح لسنةعلى  ، بعد املائةواألربعني السادسة، يف دورته أن يوافق اجمللس إىل يطلب

 :استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل ةميكن توجيه أي

 Stephen Dowd السيد

 فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات رئيس 

 3459 065705 39+ :اهلات 

http://permreps.fao.org/g-cal/en/
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 لفأ املرفق
 

 والزراعة ات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذيةالجتماعاجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية وا

 2024-2023 يف الفرتةالدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي  قوالصندو

  
 

 2023 2024 

     كانون الثاني/يناير

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جملس حمافظي شباط/فرباير

 يبرنامج األغذية العامل

 

22-21 

21-11 

 

 يبرنامج األغذية العامل

 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 )*( املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 32

20-22  

21-12 

23-27 

 )*( جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 62 آهار/مارس

 جلنة املالية 241

 جلنة الربنامج 223

4-2 

21-22 

21-22 

 )*( حمليط اهلادئاملؤمتر اإلقليمي آلسيا وا 32

 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 61

 )*( املؤمتر اإلقليمي ألفريتقيا 21

20-24  

27-26  

24-21 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية نيسان/أبريل

 جمللسا 242

1-21 

22-22 
 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 26

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

والبحر  املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 33

 )*( الكارييب

2-4 

1-22 

22-22 

 ( )*(برنامج األغذية العاملي) جلنة املالية 246 أيار/مايو

 
27-21 
 

 )*( جلنة املالية 222

 جلنة الربنامج  222

22-30  

22-30  

 يالعامل يةنامج األغذبر حزيران/يونيو

 املؤمتر 31

 )*( اجمللس 247

3-1 

22-22 

24 

 

 برنامج األغذية العاملي

 مصايد األمساك  32

 اجمللس  246

 )*(جلنة الغابات  22

 

3-6  

6-23  

22-20  

13-11  

 الدستور الغذائي 32 متوز/يوليو

 
 (روما) 2-2

 

 (حني ) 21-22 )*( الدستور الغذائي 31

     آب/أغسطس

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيلول/بتمربس

 
26-10 

 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 جلنة الزراعة 24
21-21 

26/6 – 3/20 

 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 67 تشري  األول/أكتوبر

 جلنة األم  الغذائي العاملي 40

 يوم األغذية العاملي 

 )*( جلنة املالية 220

 جلنة الربنامج 224

2-4 

7-22 

 (األربعاء) 22

22-22 

22-22 

 جلنة مشكالت السلع 70

 جلنة األم  الغذائي العاملي 42

 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 66

2-1  

23-27  

 (اخلميس) 22

20-22 

 برنامج األغذية العاملي تشري  الثاني/نوفمرب

 )*( 12+املؤمتر الدولي املعين بالتغذية 

2-1 

23-21 

 

 )*( جلنة املالية 222

 الربنامججلنة  222

 برنامج األغذية العاملي

 )*(املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

3-7 

3-7 

20-22 

21-12 

 ساجملل 241 كانون األول/ديسمرب

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

2-2 

1-23 

 اجمللس 220

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

2-2 

21-21 

 نيسان/أبريل 10 :عيد الفصح آب /مارس 32 :عيد الفصح

  متوز/يوليو 11 – حزيران/يونيو 11 :شهر رمضان آب /أغسطس 1 –متوز /يوليو 1 :شهر رمضان

  متوز/يوليو 11 :عيد الفطر آب /أغسطس 1 :عيد الفطر

 تكرين األو  /أكتوبر 2 :عيد األضحى تكرين األو  /أكتوبر 21 :عيد األضحى

 

*
 األخرية دورته يف اجمللس على ُعرض ذيال الزمين باجلدو  مقارنة املوعد تغّير 


