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 اجمللس

 بعد املائة والستون الرابعة الدورة

 20201 يوليو/ متوز 6-10

 والزراعة األغذية ملنظمة الرائسية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول
 2021-2020 الفرتة يف األخرى الرئيسية واالجتماعات

 
 موجز

 
على طلب اجمللس يف دورته الســـــــــــادســـــــــــة والســـــــــــتني، يُعرض على اجمللس اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة  بناءً  

أما�ت كل من  االرائسية خالل فرتة السنتني التالية لكي يوافق عليه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقة. وتتوىل معً 
زمين للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي إعداد هذا اجلدول ال منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) والصـــــــــــندوق الدويل

 مواعيد انعقاد دورات كّل من أجهزهتا الرائسية. منها إىل التوفيق بني اسعيً 
 طرأت على اليت تغيرياتال. ويشـــــــــار بعالمة * إىل املرفق ألفيف  2021و 2020جدول زمين حمّدث لســـــــــنيت ويرد  

 . 2019اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة يف ديسمرب/ كانون األول املواعيد اليت أقّرها 
نتيجــة احلـالـة اليت  2020وتنطبق هـذه التغيريات على االجتمــاعـات اليت مت أتجيلهــا من الفصــــــــــــــــل األول من عـام  

 وهي: ، وتشمل فئتني اثنتني من االجتماعات19-تسببت هبا جائحة كوفيد
، مثل اجتماعات اجمللس وجلانه اليت مت النعقادهادورات األجهزة الرائســية اليت مت االتفاق على مواعيد جديدة  (أ)

 ؛ 2020يونيو/ حزيران ويوليو/ متوز إىل  انعقادهاأتجيل 
 املرفق ألف. يفبصورة مؤقتة مواعيد هلا درجت ودورات األجهزة الرائسية واجتماعات األجهزة الدستورية اليت أُ  (ب)

نتيجة املشــــاورات اجلارية مع أصــــحاب املصــــلحة لدى األعضــــاء جلديدة وقد تطرأ تغيريات على هذه املواعيد ا
ورؤساء اللجان الفنية  ان املضيفة واجملموعات اإلقليميةرؤساء املؤمترات اإلقليمية والبلداملنظمة، مبا يف ذلك  يف

 ومكاتبها.
اجتماعات املنظمة والصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي  على جتّنب التداخل بني اوحرصــــــــــً  
املمثلني الدائمني، تتشـــــــــاطر الوكاالت اًما ابلنســـــــــبة إىل هما قد يكون ، )اجتماعات األجهزة الرائســـــــــية ضـــــــــافة إىلابإل(

" على شـــــــــــبكة اإلنرتنت ميكن ملنظمي االجتماعات االطالع امشـــــــــــرتكً ا زمنيً  ًال ها يف روما "جدو الثالث اليت توجد مقار 
 .gateway/calendar/en-http://www.fao.org/members/قبل اختيار مواعيد االجتماعات: عرب اإلنرتنت عليه 

                                                            
 2020يونيو/ حزيران  12إىل  8كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من   1

http://www.fao.org/members-gateway/calendar/en/
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 
اجلدول الزمين  التغيريات اليت أجريت على أن يوافق علىبعد املائة،  والســـــــــــــــتني الرابعة، يف دورته اجمللسيُطلب إىل  

 . منذ دورته األخرية

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 Rakesh Muthooالسيد 

 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم مدير
 +39 06570 55987اهلاتف: 
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 ألفاملرفق 
 الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاملؤقت الزمين  لاجلدو 

 2021و 2020سنيت والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي يف 
 

 2020 2021 
كانون   يناير/
 الثاين

   

 (بر�مج األغذية العاملي)جلنة املالية  179 شباط فرباير/
 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 بر�مج األغذية العاملي

6 - 7 
10-14 

 
24 - 28 

 *جلنة مصايد األمساك 34
 ي*جلنة األمن الغذائي العامل 47

جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية 
 الزراعية

 بر�مج األغذية العاملي

1 – 5 
8 – 12 
 

15 – 19 
 

22 - 26 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 18   آذار مارس/
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 112

 *جلنة مشكالت السلع 73
 جلنة املالية 184
 جلنة الرب�مج 130
 اجمللس 166

1 – 5 
8 – 10 
 

10 – 12 
22 – 26 
22 – 26 
 –مارس/آذار  29

 أبريل/ نيسان  2
اجمللس التنفيــذي للصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة  23 - 20 *اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية نيسان أبريل/

 الزراعية

19 - 23 

   29 - 28 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية* 110 أ�ر مايو/

 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 181 حزيران يونيو/
 بر�مج األغذية العاملي

 
 جلنة املالية* 180
 جلنة الرب�مج* 128

3 – 5 
ـــــــــو/  29 يـــــــــونـــــــــي

ـــــــــــــران   –حـــــــــــــزي
 يوليو/ متوز 3
8 – 17 
8 - 17 

 25 - 21 بر�مج األغذية العاملي 

 *اجمللس 164 متوز يوليو/
 

6 - 10 
 

 الدستور الغذائي 44
 املؤمتر 42

 اجمللس 167

 جنيف)( 5-9
12 – 16  
19 

    26 – 24 للشرق األدىن* اإلقليمياملؤمتر  35 آب أغسطس/
 ئ*آلسيا واحمليط اهلاد اإلقليمياملؤمتر  35 أيلول سبتمرب/

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 *ألفريقيا اإلقليمياملؤمتر  31
 *املؤمتر اإلقليمي ألورواب 32
 الدستور الغذائي* 43
 جلنة الزراعة 27

1 – 4  
7 – 11  
 

14 – 18 
21 – 23 

 
24 – 25 

 
ســـــــــــبتمرب/  28

 –أيـــــــــــلـــــــــــول 
ـــــــر/  2 ـــــــوب أكـــــــت

 تشرين األول

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية 
 الزراعية

 

13 - 17 

تشرين  أكتوبر/
 األول

 جلنة الغاابت* 25
 الدستور الغذائي (تكملة) 43

 جلنة األمن الغذائي العاملي*
 يوم األغذية العاملي*

ألمريكا الالتينية ومنطقة  اإلقليمياملؤمتر  36
 الكارييب *البحر 
 *اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشماليةاملؤمتر 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  111
 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 182

5 – 9 
 

12 
 

13 - 15 
16 

 
19 – 21 

 
22 – 23 

 
26 – 28 

 
29 - 30 

 جلنة األمن الغذائي العاملي 48
 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 113

11 – 15 
 اجلمعة)( 15

 
25- 27 
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 2020 2021 
تشرين  نوفمرب/

 الثاين
 جلنة املالية 183
 جلنة الرب�مج 129

 بر�مج األغذية العاملي
 اجمللس 165

9 – 13 
 

9 – 13 
16 – 20 
ـــــوفـــــمـــــرب/  30 ن

 تشــــــــــرين الثـــاين
ديســـــمرب/  4 – 

 كانون األول

 جلنة املالية 185
 جلنة الرب�مج 131

 بر�مج األغذية العاملي
 اجمللس 168

 

8 – 12 
8 – 12  
 

15 – 19 
نوفمرب/تشرين  29

  –الثاين 
ديسمرب/ كانون  3

 األول
كانون   ديسمرب/

 لاألو 
الــدويل للتنميــة اجمللس التنفيــذي للصــــــــــــــنــدوق  11 - 7 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 الزراعية
 

13 - 17 

 تغريت املواعيد مقارنة ابجلدول الزمين الذي عرض على الدورة السابقة للمجلس(*) 
 2021 نيسان/أبريل 4 عيد الفصح حسب التقومي الغريب: 2020 نيسان/أبريل 12 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:

 2021مايو/ أ�ر  2 :التقومي الشرقي بعيد الفصح حس 2020 نيسان/أبريل 19 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس
 2020أبريل/ نيسان  24 شهر رمضان:

 2020 مايو/ أ�ر 23 – 
2021مايو/ أ�ر  12 – 2021أبريل/ نيسان  13 شهر رمضان:  

 2021مايو/ أ�ر  13 عيد الفطر: 2020مايو/ أ�ر  24 عيد الفطر:
 2021يوليو/ متوز  20 عيد األضحى: 2020يوليو/ متوز  31 عيد األضحى:

 


