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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة،
 من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهذه هي مبادرة

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

MQ133 Rev.1/A 
\ 

A 

 اجمللس

 بعد املائة الرابعة واخلمسونالدورة 

 2016 يونيو/حزيران 3 –مايو/أيار  30روما، 

 مين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعةاجلدول الّز

 2017-2016 واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

 

 موجز
 

ُيعرض على اجمللس اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة بناء على طلب اجمللس يف دورته السادسة والستني،  

 وتتييوىل أمانييات الرئاسييية خييالل ايينة السيينتني التالييية لكييي يوااييق عليييه، علييى أو تييتحق مراجعتييه يف دورات الحقيية.

دول إعيداد هيذا اجلي    وبرنامج األغذيية العيا ي   الزراعية كل من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( والصندوق الدولي للتنمية

 التوايق بني مواعيد انعقاد دورات كلق من أجهزتها الرئاسية. إىلسعيًا منها بشكل مشنك الزمين 
 

إىل جانيب   (*). وقيد ُوعيعع عالمية    2017-2016حمدث للفينة  جدول زمين ألف  ا راقويرد لإلحاطة يف  

التغيريات اليت استجدقت منذ صدور ا راق حاء بالتقرير النهائي للدورة الثالثة واخلمسني بعد ا ائة للمجليس. وسيُيبلب   

 ( ا وااقيية علييى اجلييدول الييزمين 2016إىل الييدورة اخلامسيية واخلمسييني بعييد ا ائيية للمجلييس )ديسييم  كانوو األول   

 . 2017عام ل
 

 األغذيية العيا ي   وبرنيامج  الزراعية خل بني اجتماعات الفاو والصندوق الدولي للتنميةوحرصًا على جتنقب التدا 

 روميا تتخذ من الوكاالت الثالث اليت  تتشاطراجتماعات األجهزة الرئاسية، لكن اليت تهحق معظح ا مثلني الدائمني،  غري

اختييار مواعييد    قبيل االطيالع علييه    تماعيات االج"جدواًل زمنيًا مشنكًا" على شيبكة اننننيع ميكين  نظميي      مقرا هلا

 /http://www.fao.org/members-gateway/calendar/en: االجتماعات
 

توجييييه أس استفسيييارات حيييول اجليييدول اليييزمين ا شييينك بالكتابييية إىل العنيييواو التيييالي:        وميكييين 
CPAC-Web@fao.org  

 

http://www.fao.org/members-gateway/calendar/en/
mailto:CPACWeb@fao.org
mailto:CPACWeb@fao.org
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

 بييالتغيريات اليييت طييرأتبعييد ا ائيية،  الرابعيية واخلمسييني، يف دورتييه يأخييذ علمييًااجمللييس أو ميين بلييب ُي 

 على اجلدول الزمين منذ انعقاد دورته األخرية.

 مضموو هذه الوثيقة إىل: بشأوميكن توجيه أس استفسارات 
 

 Stephen Dowdالسيد 

 رئيس ارع ا ؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات

 53459 06570 39+اهلاتف: 
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 ألفاملرفق 

والصةندو    الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذيةة والزراعةة  املؤقت الزمين  اجلدول

 2017-2016يف الفرتة الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 

 2016 2017 

يناير/كةةةةةةةةةانون 

 الثاني

    

 *برنامج األغذية العا ي فرباير/شباط

جمليييس حميييااظي الصيييندوق اليييدولي 

 للتنمية الزراعية

قليمي ألمريكا الالتينيةة  املؤمتر اإل 34

 ومنطقة البحر الكارييب

8-10 

15-19 

 

29/2-3/3 

جملس حمااظي الصندوق الدولي 

 للتنمية الزراعية

 برنامج األغذية العا ي

 

13-17 

 

20-24 

 

 مارس/آذار
آلسةةيا واطةةي   يقليمةةاملةةؤمتر اإل 33

 اهلادئ

جلنةةةةة ال ةةةةؤون الدسةةةةتورية   102

 والقانونية

املةةةؤمتر اإلقليمةةةي غةةة  الر ةةةي   4

 ألمريكا ال مالية

7-11 

 

14-16 

 

21-22 

 ةؤون الدسةتورية   جلنة ال 104

 والقانونية

 جلنة املالية  164

 جلنة الربنامج 121

 

13-15 

 

27-31 

 

27-31 

 أبريل/نيسان
 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 29

الييدولي اجمللييس التنفيييذس للصييندوق   

 *للتنمية الزراعية

4-8 

12-15 

 

للصيييندوق  ساجملليييس التنفييييذ 

 للتنمية الزراعية يالدول

 اجمللس 156

10-14 

 

24-28 

 مايو/أيار
 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 30

 *املؤمتر اإلقليمي لل ر  األدنى 33

 جلنة املالية 161

 جلنة الربنامج 119

)برنةةامج األغذيةةة  جلنةةة املاليةةة 162

 *العاملي(

 اجمللس 154

4-6 

9-13 

16-20 

16-20 

23-25 

 

30/5 – 3/6 

  

 برنامج األغذية العا ي يونيو/حزيران

 الدستور الغذائي 39

13-17 

27/6-2/7 

 )روما(

 

 برنامج األغذية العا ي

 

12-16 
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والصةندو    الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذيةة والزراعةة  املؤقت الزمين  اجلدول

 2017-2016يف الفرتة الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 

 2016 2017 

 يوليو/متوز
 جلنة مصايد األ اك 32

 جلنة الغابات 23

11-15 

18-22 

 

 املؤمتر 40

 اجمللس 157

 الدستور الغذائي 40

3-8 

10 
17-21 

 )جنيف(

     أغسطس/آب

 يللصييندوق الييدول  ساجمللييس التنفيييذ  سبتمرب/أيلول

 للتنمية الزراعية

  جلنة الزراعة 25

19-23 

 

26-30 

للصيييندوق  ساجملليييس التنفييييذ 

 للتنمية الزراعية يالدول

 

11-15 

 

 

أكتوبر/ت ةةةةةةرين 

 األول
)االجتمةا    جلنة م ةكالت السةل    71

 *الوزاري(

 *جلنة م كالت السل  71

 *يوم األغذية العاملي

 *جلنة األمن الغذائي العاملي 43

جلنةةةةة ال ةةةةؤون الدسةةةةتورية   103

  والقانونية

3 

 

4-6 

 )اجلمعة( 14

17-21 

24-26 

 جلنة األمن الغذائي العاملي 44

 يوم األغذية العاملي

جلنة ال ةؤون الدسةتورية    105

 والقانونية

9-13 

 )االثنني( 16

23-25 

نوفمرب/ت ةةةةةرين 

 الثاني
 املالية ةجلن 163

 الربنامج ةجلن 120

 يبرنامج األغذية العا 

7-11 

7-11 

14-18 

 جلنة املالية 165

 جلنة الربنامج 122

  برنامج األغذية العا ي

6-10 

6-10 

13-17 

ديسةةةةةةمرب/كانون 

 األول
 اجمللس 155

اجمللييس التنفيييذس للصييندوق الييدولي   

 للتنمية الزراعية

5-9 

12-16 

 اجمللس 158

اجملليييس التنفييييذس للصيييندوق  

 الدولي للتنمية الزراعية

4-8 

11-15 

حسب التقويح  الفصحعيد  

 :الغربي

حسيب التقيويح    عيد الفصيح  2016آذار  مارس 27

 :الغربي

 2017 أبريل نيساو 16

حسب التقويح  عيد الفصح 

 :الشرقي

حسيب التقيويح    عيد الفصيح  2016أيار  مايو 1

 :الشرقي

 2017 أبريل نيساو 16

 –يونييييييييو حزيراو  6 شهر رمضاو: 

 2016يوليو متوز  5

 – أييييييييييار  ميييييييييايو  27 شهر رمضاو:

 2017حزيراو  يونيو 24

 2017حزيراو  يونيو 25 عيد الفبر: 2016يوليو متوز  6 عيد الفبر: 

 2017أيلول  سبتم  1 عيد األعحى: 2016أيلول  سبتم  11 عيد األعحى: 

*
 األخرية دورته يف اجمللس على ُعرض ذسال الزمين باجلدول مقارنة ا وعد تغيقر  


