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

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A 

 اجمللس
 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 1014 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 األغذية والزراعة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة

 1016-1014 واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

 

 موجز

خيل   زمين الجتماعات األجهزة الرئاسيةة  الودو  اجل ُيعرض على اجمللس ،اجمللس يف دورته السادسة والستنيطلب على  بناء

 أمانات كل من منظمة األغذية والزراعة معًاتوىل وتفرتة السنتني التالةة لكي يوافق علةه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقة. 

 إىلمنهيا  هيذا اجليودو  اليزمين سيعةًا     إعوداد  )الربنامج( وبرنامج األغذية العاملي)إيفاد( والصنودوق الودولي للتنمةة الزراعةة  )الفاو(

 أجهزتها الرئاسةة.كّل من دورات مواعةود انعقاد التوفةق بني 

وهو معروض  4102ويرد يف املرفق باء اجلودو  الزمين املؤقت لسنة . 4102 لسنةمنّقح زمين  جودو  ألف املرفقيف  لإلحاطةيرد و

إىل )*( ُوضيعت إايارة    لإلحاطية. وقيود   4102على اجمللس للموافقة علةه، يف حني ُتعرض سلسلة االجتماعات املقرتحية لسينة   

واألربعيني بعيود املائية     لتاسيعة ابالتقرير النهائي لليودورة   دا املرفق جانب التغةريات اليت طرأت على اجلودو  الزمين منذ صودور 

 . للمجلس

يفاد والربنامج لخل  اجتماعات األجهزة الرئاسةة، لكن اليت تهّم معظيم  اإلوحرصًا على جتّنب التوداخل بني اجتماعات الفاو و

الوكاالت الثلث اليت توجود مقارها يف روما "جودواًل زمنةًا مشرتكًا" على ابكة اإلنرتنت ميكن ملنظميي   تتشاطراملمثلني الودائمني، 

 /http://www.fao.org/members-gateway/calendar/en :اختةار مواعةود االجتماعات قبلاالطلع علةه  االجتماعات

  CPAC-Web@fao.orgكما باإلمكان توجةه أي استفسارات حو  اجلودو  الزمين املشرتك بالكتابة إىل العنوان التالي: 

 اجمللستقرت  ااخاهاا م  جان  ملا اتاإلجراء

وأن يأخيذ علميًا وسيودة     4102على اجلودو  الزمين املقرتح لسينة   ،بعود املائة اخلمسني، يف دورته يوافقأن  اجمللس إىل يطلب

 . 4102اجلودو  الزمين لسنة 

 ميكن توجةه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثةقة إىل:

 Stephen Dowdالسةود 

 فرع املؤمتر واجمللس والعلقات مع احلكومات رئةس 

 53459 06570 39+ اهلاتف:

http://www.fao.org/members-gateway/calendar/en/
mailto:CPACWeb@fao.org
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 لفأ املرفق

 

 

*
 األخرية دورته يف اجمللس على ُعرض ذيال الزمين باجلودو  مقارنة املوعود تغّةر  

  

 الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاجلدول الزمين 

 1014 سنةيف والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 
 1014 

 11-11 جلنة املالية 151 يناير/كانون الثاني

 برنامج األغذية العاملي فرباير/شباط
 الودولي للتنمةة الزراعةةجملس حمافظي الصنودوق 

 للشرق األدنى املؤمتر اإلقليمي 21

01-00 
01-40 
14-18 

 ئ املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد 21 مارس/آهار

 والتقانونيةة الدستورين جلنة الشؤو 88

 املؤمتر اإلقليمي ألفريتقيا 18

10-14  

11-18  

14-18 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 18 أبريل/نيسان
 اجمللس التنفةذي للصنودوق الودولي للتنمةة الزراعةة

 ألمريكا الشمالية اإلقليمي غري الرمسي املؤمتر 2

1-4 
1-00 
15-16 

 البحر الكارييب منطتقةو املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 22 مايو/أيار

 جلنة املالية 152

 جلنة املالية 154

 جلنة الربنامج 115

6-8 

11-14 

16-20 

16-20 

 برنامج األغذية العاملي يونيو/حزيران
 كمصايد األمساجلنة  21

 اجمللس  148

 جلنة الغابات 11

3-2 
8-12 

16-10 

12-11 

 )جنيف( 18-14 يالدستور الغذائ 21 يوليو/متوز

   أغسطس/آب

 الزراعةة للتنمةة الودولي قللصنودو يالتنفةذ ساجملل سبتمرب/أيلول

 جلنة الزراعة 14
02-01 
18/8 – 2/10 

 االجتماع الوزاري أكتوبر/تشري  األول

 السلع تجلنة مشكال 10

 العاملي يالغذائ جلنة األم  41

 ياألغذية العامل ميو

 ةوالتقانونية الدستورين الشؤو ةجلن 88

*يةجلنة املال 155
 

6 
1-8 
12-18  
 (س)اخلمي 16

10-12 
11-18 

 *يةجلنة املال 156 نوفمرب/تشري  الثاني

 جلنة الربنامج 116
 برنامج األغذية العاملي
 املعين بالتغذية املؤمتر الدولي الثاني

2-1 

2-1 
01-02 
18-11 

 اجمللس 150 ديسمرب/كانون األول
 الزراعةة للتنمةة اجمللس التنفةذي للصنودوق الودولي

1-5 
02-01 

 
  4102 أبريل/نةسان 41 عةود الفصح:
  4102 يولةو/متوز 41 –يونةو/حزيران  42 اهر رمضان:
  4102يولةو/متوز  42 عةود الفطر:

   4102 أكتوبر/تشرين األو  2 عةود األضحى:
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 املرفق باء

 ملنظمة األغذية والزراعةاجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى 

 1016-1015 الفرتةيف والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 
 1015 1016 

يناير/كانون 

 الثاني

لألغذية  ايئة املوارد الوراثية 15

 والزراعة

18-12   

 برنامج األغذية العاملي فرباير/شباط
جملس حمافظي الصنودوق الودولي للتنمةة 

 *الزراعية
 الدستورية والتقانونية ن جلنة الشؤو 100

1-03 
02-01 
 
12-15 

 برنامج األغذية العاملي
جملس حمافظي الصنودوق الودولي للتنمةة 

 الزراعةة
ألمريكا الالتينية  ياملؤمتر االقليم 24

 ومنطتقة البحر الكارييب

2-04 
02-01 
 
11-16 

 جلنة املالية  151 مارس/آهار

 الربنامججلنة  111

  ساجملل 151

9-13 

9-13 

12-11 

آلسيا واحمليط  ياملؤمتر االقليم 22

 اهلادئ
 الدستورية والتقانونيةن جلنة الشؤو 101

1-11 
 
 

14-16 

الودولي للتنمةة اجمللس التنفةذي للصنودوق  أبريل/نيسان
 الزراعةة

 املؤمتر اإلقليمي ألفريتقيا 18 41-42
للتنمةة الودولي اجمللس التنفةذي للصنودوق 

 الزراعةة
 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 22

4-8 
00-02 

 
 

11-11 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 20 41-42 العامليبرنامج األغذية  مايو/أيار

 جلنة املالية 158

 جلنة الربنامج 118
 برنامج االغذية العاملي

 اجمللس 154

1-5 
16-10 
16-10 
43-41 
20/5 – 2/6 

 املؤمتر 28 يونيو/حزيران

 اجمللس  151

6-12 

15 

 1/1-11/6  الدستور الغذائي 28

 )روما(

 جلنة مصايد األمساك 21 )جنيف( 11-6  الدستور الغذائي 28 يوليو/متوز

  جلنة الغابات 12

11-15 
18-11 

     أغسطس/آب

للتنمةة  يللصنودوق الودول ياجمللس التنفةذ سبتمرب/أيلول
 الزراعةة

 ةالدستورية والتقانونين شؤوجلنة ال 101

02-02 
 
18 – 20 

للتنمةة  يللصنودوق الودول ياجمللس التنفةذ
 الزراعةة

01-43 

أكتوبر/تشري  

 األول

 األم  الغذائي العامليجلنة  41

 يالعامل ةيوم األغذي

11-11  

 (اجلمعة) 16

 جلنة الزراعة 15

 جلنة مشكالت السلع 11

 يوم األغذية العاملي

 جلنة األم  الغذائي العاملي 42

 جلنة الشؤون الدستورية والتقانونية 102

2-1 
10-11 
 (االثنني)11

11-11 
14-16 

نوفمرب/تشري  

 الثاني

 *املالية ةجلن 158

 *الربنامج ةجلن 118
 يبرنامج األغذية العامل

  ساجملل 153

1-6 
1-6 
8-12 
20/11-4/11 

 جلنة املالية 160

 جلنة الربنامج 110
  برنامج األغذية العاملي

1-11 
1-11 

02-02 

ديسمرب/كانون 

 األول

اجمللس التنفةذي للصنودوق الودولي للتنمةة 
 *الزراعةة

 اجمللس 155 02-02
اجمللس التنفةذي للصنودوق الودولي للتنمةة 

 الزراعةة

5-8 
04-02 

 
 4102 آذار/مارس 41 عةود الفصح: 4102 أبريل/نةسان 2 عةود الفصح:
 4102يولةو/متوز  2 –يونةو/حزيران  2 اهر رمضان: 4102 يولةو/متوز 02 –يونةو/حزيران  02 اهر رمضان:
 4102يولةو/متوز  2 عةود الفطر: 4102يولةو/متوز  02 عةود الفطر:

  4102أيلو  /سبتمرب 00 عةود األضحى:  4102 أيلو /سبتمرب 43 عةود األضحى:
 


