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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة (QR)يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
ويمكن . األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 اجمللس
 

 ن بعد املائةواألربعو السابعةالدورة 

 4023 حزيران/يونيو 42روما، 

 األغذية والزراعة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة

 4022-4023 واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

 

 وجزامل
 
زمين الجتماعات األجهزة الودو  اجل ُيعرض على اجمللس ،والستني ةاجمللس يف دورته السادسطلب على  بناء 

أمانات كل من  معًاتوىل وت. خال  فرتة السنتني التالية لكي يوافق عليه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقةالرئاسية 

هذا إعوداد  (الربنامج) وبرنامج األغذية العاملي( إيفاد)والصنودوق الودولي للتنمية الزراعية  (الفاو) منظمة األغذية والزراعة

 ألف يف املرفق لإلحاطةيرد و .أجهزتها الرئاسيةكّل من دورات مواعيود انعقاد التوفيق بني  إىلمنها اجلودو  الزمين سعيًا 

قود و. 1022و 1023 يتسن جتماعات الرئيسية األخرى يفاالو للفاوألجهزة الرئاسية جتماعات االنقح  املزمين الودو  اجل

بالتقرير النهائي للودورة  المإىل جانب التغيريات اليت طرأت على اجلودو  الزمين منذ صودور املرفق  )*( ُوضعت إشارة

  .(1023 نيسان/أبريل) واألربعني بعود املائة للمجلس السادسة
 
يفاد والربنامج لخال  اجتماعات األجهزة الرئاسية، اإلالفاو ووحرصًا على جتّنب التوداخل بني اجتماعات  

على " جودواًل زمنيًا مشرتكًا"الوكاالت الثالث اليت توجود مقارها يف روما  تتي لكن اليت تهّم معظم املمثلني الودائمني، 

  .اختيار مواعيود االجتماعات قبلشبكة اإلنرتنت ميكن ملنظمي االجتماعات االطالع عليه 
 
 /http://permreps.fao.org/g-cal/en: وميكن االطالع على اجلودو  الزمين املشرتك على العنوان التالي 

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

http://permreps.fao.org/g-cal/en/
mailto:CPAC-Web@fao.org
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 اجمللسقرت  ااخاهها من جانب ملا اتاإلجراء
 
اجلدو   التغيريات املقرتحة يف على ،واألربعني بعد املائة السابعة، يف دورته أن يوافق اجمللس إىل يطلب 

 .1023الزمين لسنة 

 :استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل ةميكن توجيه أي

 Stephen Dowdالسيد 

 فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكوماترئيس 

 53459 06570 39+ :اهلاتف
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 لفأ املرفق
 

 والزراعة ات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذيةاجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماع

 4022-4023 يف الفرتةالدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي  قوالصندو
 

 4023 4022 

     كانون الثاني/يناير

الصندوق الدولي للتنمية  جملس حمافظي شباط/فرباير

 الزراعية

 يبرنامج األغذية العامل

 

22-21 

21-11 

 

 يبرنامج األغذية العامل

جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 34

20-22  

21-12 

 

43-47 

  جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 69 آذار/مارس

 جلنة املالية 221

 جلنة الربنامج 223

2-9 

21-44 

21-44 

املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط  34

  ياهلاد

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 61

  املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 41

20-22  

27-26  

42-41 

الدولي للتنمية اجمللس التنفيذي للصندوق  نيسان/أبريل

 الزراعية

 جمللسا 229

1-21 

44-49 

 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 46

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 33

 البحر الكارييبمنطقة و

اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا  املؤمتر 4

 الشمالية

2-2 

1-22 

 

44-42 

 

22-29 

( برنامج األغذية العاملي) جلنة املالية 226 أيار/مايو

)*( 

 

47-41 

 

  جلنة املالية 222

 جلنة الربنامج  222

49-30  

49-30  

 يالعامل يةبرنامج األغذ حزيران/يونيو

 املؤمتر 31

  اجمللس 227

3-1 

22-44 

42 
 

 برنامج األغذية العاملي

 مصايد األمساك جلنة  32

 اجمللس  226

 جلنة الغابات 44

 

3-6  

6-23  

29-40  

43-47  

 الدستور الغذائي 39 متوز/يوليو

 

 (روما) 2-2

 

 (نيفج) 21-22  الدستور الغذائي 31

     آب/أغسطس

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية  أيلول/سبتمرب

 الزراعية

 

26-10 

 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

 جلنة الزراعة 42

21-21 

 

46/6 – 3/20 

تشرين /أكتوبر

 األول

 جلنة األمن الغذائي العاملي 20

 يوم األغذية العاملي 

 )*( جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 67

7-22 

 (األربعاء) 29

42-43 

 جلنة مشكالت السلع 70

 جلنة األمن الغذائي العاملي 22

 يوم األغذية العاملي

9-1  

23-27  

 (ساخلمي) 29
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 44-40 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 66 

تشرين /نوفمرب

 الثاني

 يبرنامج األغذية العامل

 )*( يةجلنة املال 220

 )*( جلنة الربنامج 222

  املؤمتر الدولي املعين بالتغذية

2-1 

22-22 

22-22 

23-22 

 

  يةجلنة املال 224

 الربنامججلنة  229

 برنامج األغذية العاملي

 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

3-7 

3-7 

20-22 

26-42 

كانون /ديسمرب

 األول

 ساجملل 221

للتنمية  يللصندوق الدول يالتنفيذ ساجملل

 الزراعية

4-9 

1-23 

 اجمللس 220

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

2-2 

21-21 

 

 آهار/مارس 32 :عيد الفص 

 

 نيسان/أبريل 10 :عيد الفص 

  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

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

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


