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 ؛(QR) هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعةميكن االطالع على 
  .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة الثامنة الدورة

 2017 كانون األول/ديسمبر 8-4روما، 

  والزراعة األغذية لمنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمني الجدول
 2019-2017 الفترة في األخرى الرئيسية واالجتماعات

 

 موجز
بناء على طلب اجمللس يف دورته الساااادساااة والساااتعل ياعرس على اجمللس ايندوج الزمت الألتماعات األألسزة الرئاساااية خالج  

فرتة السااااااااااانتع التالية لكي يوافق عليهل على أع تتيف  مراألعته يف دورات الحقةً وتتوىل معا  أمانات كل من منظمة األغذية والزراعة 
مواعيد  والصااااااااندول الدوة للتنمية الزراعية وبرنام  األغذية العاملي إعداد هذا ايندوج الزمت سااااااااعيا  منسا إىل التوفيق بع )املنظمة(

 انعقاد دورات كل  من أألسزهتا الرئاسيةً
 

املرفق  نوالوارد ضااااام 2018ويعرس ايندوج الزمت املؤقت لعام ً 2017 ةلسااااان منق حألدوج زمت  املرفق ألفويرد لإلحاطة يف  
( إىل *وقد واضااااااعت إ ااااااارة )لإلحاطةً  2019ل على اجمللس للموافقة عليهل يف حع تاعرس ساااااالساااااالة االألتماعات املقررة لعام باء

مساااااااااااااع بعد املائة واخل الساااااااااااااابعةبالتقرير النسائي للدورة  ألييفاملرفق ألانب التغيريات اليت طرأت على ايندوج الزمت منذ صااااااااااااادور 
 للمجلسً

 
وحرصاااااااااااااااا  على  ن ب التداخل بع األتماعات املنظمة والصاااااااااااااااندول الدوة للتنمية الزراعية وبرنام  األغذية العاملي  ال   

األتماعات األألسزة الرئاساايةل لكن اليت هتيف  معظيف املمثلع الدائمعل تتشاااطر الوكاالت الثاليت اليت توألد مقارها يف روما الألدوال  
: لى العنواع التاةع اإلنرتنت ميكن ملنظمي االألتماعات االطالع عليه قبل اختيار مواعيد االألتماعاتزمنيا  مشرتكا ال على  بكة 

gateway/calendar/en/-http://www.fao.org/members  
 Web@fao.org-CPAC زمت املشرتك بالكتابة إىل العنواع التاة:كما باإلمكاع توأليه أي استفسارات حوج ايندوج ال 
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
واألخذ علما مبشااااااااااروع  2018املقرتح لعام على ايندوج الزمت  لواخلمسااااااااااع بعد املائة الثامنةل يف دورته وافقياطلب إىل اجمللس أع ي 

 2019ًايندوج الزمت لعام 
 

 مضموع هذه الوثيقة إىل: بشأعميكن توأليه أي استفسارات 
 Louis Gagnonالسيد 

  عبة املؤمتر واجمللس و ؤوع املراسيف مدير
   +39 06570 53098اهلاتف: 

http://www.fao.org/members-gateway/calendar/en/
file://///hqfile1/CSCM/GICM_Ar/Josiane/2017/Council/CL156/CPAC-Web@fao.org
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 المرفق ألف
 الجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة

 2017 عاموالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في 
 

 2017 
 3/2-30/1 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 16 يناير/كانون الثاني

 لجنة المالية )برنامج األغذية العالمي( 165 فبراير/شباط
 جملس حمافظي الصندول الدوة للتنمية الزراعية

 برنام  األغذية العاملي

7-8 
13-17 
20-24 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 104 مارس/آذار
 لجنة المالية 166
 لجنة البرنامج 121

13-15 
27-31 
27-31 

 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية أبريل/نيسان
 المجلس 156

10-14 
24-28 
 

 لجنة المالية )برنامج األغذية العالمي( 167 مايو/أيار
 

29-31 

 16-12 برنام  األغذية العاملي يونيو/حزيران
 المؤتمر 40 يوليو/تموز

 المجلس 157
 الدستور الغذائي 40

3-8 
10 
 )ألنيف( 17-22

   أغسطس/آب
 15-11 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية سبتمبر/أيلول

 لجنة األمن الغذائي العالمي 44 أكتوبر/تشرين األول
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 105

9-13 
 )اإلثنين( 16
23-25 
 

 *(العالمي األغذية برنامج) لجنة المالية 168 نوفمبر/تشرين الثاني
 *لجنة المالية 169
 لجنة البرنامج 122

 برنام  األغذية العاملي
 *لجنة البرنامج 123

2-3 
6-10 
6-10 
13-17 
21 

 المجلس 158 ديسمبر/كانون األول
 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية

4-8 
11-15 

 
 2017 نيساع/أبريل 16 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:
 2017 نيساع/أبريل 16 عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:

 2017 حزيراع/يونيو 24 – أيار/مايو 27  سر رمضاع:
 2017 حزيراع/يونيو 25 عيد الفطر:

 2017 أيلوج/سبتمرب 1 عيد األضحى:
 

 ًاألخرية دورته يف اجمللس على عارس الذي الزمت بايندوج مقارنة املوعد تغري   )*(
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 باءالمرفق 
 الجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة

 2019-2018 الفترةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في 
 

 2018 2019 
     يناير/كانون الثاني

 ةالدوة للتنمية الزراعي جملس حمافظي الصندول فبراير/شباط
 المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا 30

 برنام  األغذية العاملي

12-16 
19-23 
26/2-2/3 

 جملس حمافظي الصندول الدوة للتنمية الزراعية
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  17

 برنام  األغذية العاملي

11-15 
18-22 
25/2-1/03 
 

المؤتمر االقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة  35 مارس/آذار
 *البحر الكاريبي

 الشؤون الدستورية والقانونية لجنة 106

5-8 
 

12-14 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 108
 لجنة المالية  172
  *لجنة البرنامج 126

11-13 
18-22 
18-22 

 المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ* 34 أبريل/نيسان
 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية

غير الرسممممممممممممي ألمريكممممما  المؤتمر اإلقليمي 5
 **الشمالية

 المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 34

9-13 
16-20 
16-20 
23-27 

 المجلس 161
 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية

 

8-12 
15-18 

 المؤتمر اإلقليمي ألوروبا* 31 مايو/أيار
 *لجنة المالية 170
 *لجنة البرنامج 124

16-18 
21-25 
21-25 

  

 المجلس 159 يونيو/حزيران
 برنام  األغذية العاملي

4-8 
18-22 

 برنام  األغذية العاملي
 المؤتمر 41

10-14 
22-29 

 الدستور الغذائي 41 يوليو/تموز
 لجنة مصايد األسماك 33
 لجنة الغابات 24

 )روما( 2-6
9-13 

16-20 

 المجلس 162
 الدستور الغذائي 42

1 
8-12 

     أغسطس/آب
 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية سبتمبر/أيلول

 لجنة مشكالت السلع 72
10-14 
26-28 

 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية
 

9-13 

 لجنة الزراعة 26 أكتوبر/تشرين األول
 يوم األغذية العالمي

 لجنة األمن الغذائي العالمي 45
 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 107

1-5 
 )الثالثاء( 16
15-20 
22-24 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 46
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  109

14-18 
 )األربعاء( 16
21-23 

 *لجنة المالية 171 نوفمبر/تشرين الثاني
 *لجنة البرنامج 125

 *برنام  األغذية العاملي

12-16 
12-16 
26-29 

 لجنة المالية  173
 *لجنة البرنامج 127

 برنام  األغذية العاملي

4-8 
4-8 
18-22 

 المجلس 160 ديسمبر/كانون األول
 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية

3-7 
10-14 

 المجلس 163
 اجمللس التنفيذي للصندول الدوة للتنمية الزراعية

2-6 
9-13 

 
 2019 نيساع/أبريل 21 عيد الفصح حسب التقومي الغريب: 2018 نيساع/أبريل 1 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:

 2019 نيساع/أبريل 28 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس 2018 نيساع/أبريل 8 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس
 2019 حزيراع/يونيو 4 - أيار/مايو 6  سر رمضاع: 2018 حزيراع/يونيو 14 – أيار/مايو 16  سر رمضاع:

 2019 حزيراع/يونيو 5 عيد الفطر: 2018 حزيراع/يونيو 15 د الفطر:عي
 2019 آب/أغسطس 12 عيد األضحى: 2018 آب/أغسطس 22 عيد األضحى:

 
 األخريةً دورته يف اجمللس على عارس الذي الزمت بايندوج مقارنة املوعد )*( تغري  

 تؤكد املواعيد النسائية الحق اًسو  ( **)


