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المجلس
الدورة الحادية والستون بعد المائة
روما 12-8 ،أبريل/نيسان

2019

الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة
واالجتماعات الرئيسية األخرى في الفترة 2020-2019
موجز
بناء على طلب اجمللس يف دو ته الة ت ت ت تتادس ت ت ت تتة والة ت ت ت تتمالج ا ت على اجمللس ا رو ال ال مماعات األ ة
تمم ا مه يف دو ات الحقة .وتموىل اً أ انات كل ن
ال ئاسية خال فرتة الةنمال المالية لكي وافق عليهج على أن ّ
نظمة األغذ ة وال اعة (املنظمة) والص ت ت ت تتنرو الرويل للمنمية ال اعية وب نا ج األغذ ة ال املي إعراد هذا ا رو ال
كل ن أ هتا ال ئاسية.
س ياً ن ا إىل الموفيق بال واعير ان قاد دو ات ّ
وت د لإلحاطة يف امل فق ألف نة ت ت ت ة م ّرثة ن ا رو ال ل ا ي  2019و .2020وقر اوض ت ت ت ة إ ت ت تتا ة (*) إىل
نذ صرو امل فق اء بالمق الن ائي للرو ة الةمال ب ر املائة للم لس.
انب المغيريات اليت ط أت على ا رو ال

وح صت ت ت ت تاً على انّب المراخل بال ا مماعات املنظمة والص ت ت ت تتنرو الرويل للمنمية ال اعية وب نا ج األغذ ة ال املي
هتم ظم املمثلال الرائمالج تمشت ت ت ت ت تتاط الوكاالت الثال اليت تو ر
خبالف ا مماعات األ ة ال ئاست ت ت ت ت تتيةج لكن اليت ّ
قا ها يف و ا " روالً ز نياً ش ت ت ت ت ت تترتكاً" على ت ت ت ت ت تتبكة اطنرتنة ميكن ملنظمي اال مماعات االطالع عليه قبل اخميا
واعير اال مماعات على ال نوان المايلhttp://www.fao.org/members-gateway/calendar/en/ :
كم تتا ب تتاط ك تتان تو ي تته أا اس ت ت ت ت ت تتماة ت ت ت ت ت ت ت تتا ات حو ا تترو ال

CPAC-Web@fao.org

املش ت ت ت ت ت تترت ب تتالكم تتاب تتة إىل ال نوان الم تتايل:

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
اطلتتب إىل اجمللس أن طّلعج يف دو تتته احلتتاد تتة والةت ت ت ت ت تتمال ب تتر املتتائتتةج على المغيريات اليت ط أت على ا تترو ال
نذ ان قاد دو ته األخرية.

ميكن تو يه أا اسماةا ات بشأن ضمون هذه الوثيقة إىل:
الةير
بة املؤمت واجمللس و ؤون امل اسم
ر
اهلاتف+39 06570 55987 :
Rakesh Muthoo

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باس تتم راز االس تتم ابة الةت ت ة ()QR؛ وهذه هي باد ة ن نظمة األغذ ة وال اعة
للمقليل إىل أدىن حر ن أث ها البيئي وتش يع اتصاالت أكث اعاة للبيئة .
وميكن االطالع على وثائق أخ ى على

وقع املنظمة www.fao.org
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المرفق ألف
الجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 2020-2019
2019

يناير/كانون الثاني

2020

فبراير/شباط

 174لجنة المالية (برنامج األغذية العالمي)*
جملس مافظي الصنرو الرويل للمنمية ال اعية
 17هيئة املوا د الو اثية لألغذ ة وال اعة
ب نا ج األغذ ة ال املي
 108لجنة الشؤون الدستورية والقانونية*
 175لجنة المالية*
 126لجنة البرنامج
 161المجلس

مايو/أيار

اجمللس المنايذا للصنرو الرويل للمنمية ال اعية
 176لجنة المالية (برنامج األغذية العالمي)*

8-2

يونيو/حزيران

ب نا ج األغذ ة ال املي
 41المؤتمر

14-10

يوليو/تموز

 162المجلس
 42الرسمو الغذائي

مارس/آذار

أبريل/نيسان

أغسطس/آب
سبتمبر/أيلول

أكتوبر/تشرين األول

نوفمبر/تشرين الثاني

ديسمبر/كانون األول

6
15-11
22-18
03/01-02/25

22-18
12-8

22-20

29-22

 ( 12-8نيف)

اجمللس المنايذا للصنرو الرويل للمنمية ال اعية

 46لجنة األمن الغذائي العالمي
يوم األغذية العالمي
 109لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 177لجنة المالية (برنامج األغذية العالمي)*
 178لجنة المالية*
 127لجنة البرنامج
ب نا ج األغذ ة ال املي

18-14

22-18

 163المجلس
اجمللس المنايذا للصنرو الرويل للمنمية ال اعية

6 -2
13-9

عير الاصح حةب المقومي الغ يب:
عير الاصح حةب المقومي الش قي:
ضان:
عير الاط :
عير األضحى:

ان

املؤمت اطقليمي غري ال مسي لشما أف قيا **
تغري املوعر قا نة با رو ال
(*) ّ
(**) مل حيرد املوعر ب ر.

 35المؤتمر اإلقليمي
 110لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 31المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا*
اجمللس المنايذا للصنرو الرويل للمنمية ال اعية
 36المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية

22-18

13-9

 21أب ل/نيةان 2019
 28أب ل/نيةان 2019
 6ا و/أ ا  4 -ونيو/ح
 5ونيو/ح ان 2019
 12أغةطس/آب 2019

للشرق األدنى*

12-11

1

امل وت على الرو ة الةابقة للم لس.

( 16األربعاء)
23-21

جملس مافظي الصنرو الرويل للمنمية ال اعية
 35المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ*
ب نا ج األغذ ة ال املي

 32المؤتمر اإلقليمي ألوروبا
 179لجنة المالية*
 128لجنة البرنامج
 164المجلس
ب نا ج األغذ ة ال املي
 25لجنة الغابات
 43الرسمو الغذائي
 34لجنة مصايد األسماك

14-10
20-16
28-24
5 -1
18-16
27-23
24-20
30-27
7-5

22-18
22-18

12-8

19-15
26-22
( 10-6روما)
17-13

اجمللس المنايذا للصنرو الرويل للمنمية ال اعية
 73لجنة مشكالت السلع

11-7
25-23
10/2-9/28

 47لجنة األمن الغذائي العالمي
يوم األغذية العالمي
 111لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

16-12

 27لجنة الزراعة

( 16الجمعة)
28-26

31-30
8 -4
8 -4

2019

 180لجنة المالية*
 129لجنة البرنامج
ب نا ج األغذ ة ال املي
 165المجلس

13-9
13-9
20-16

اجمللس المنايذا للصنرو الرويل للمنمية ال اعية
عير الاصح حةب المقومي الغ يب:
عير الاصح حةب المقومي الش قي:
ضان:
عير الاط :
عير األضحى:

12
19
24
24
31

12/4-11/30
11-7

أب ل/نيةان 2020
أب ل/نيةان 2020
أب ل/نيةان 23 -
ا و/أ ا 2020
وليو/متوز 2020

ا و/أ ا

2020

