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 اجملؾس
 

 بعد املائة نواألربعو اؾناـقةاؾدورة 

 1111 متوز/قوؾقو 4 - 3روؿا، 

 اجلدول اؾزؿين الجمؿاعات األجفزة اؾرئادقة ؾؾؿـظؿة

 1113-1111 واالجمؿاعات اؾرئقسقة األخرى يف اؾػرتة

ً

اعاتًاألجفزةًجدولًزؿينًالجمؿقؼدمًً،(5864حزقرانً/قوـقو)رؾبًاجملؾسًيفًدورتهًاؾياددةًواؾيمنيًعؾىًًبـاء

أؿاـاتًموىلًؿعًاًوت.ًاالؼمضاءيمعرضهًيفًدوراتًالحؼةًحيبًقوؾقواػقًعؾقهًاجملؾسًً،اؾرئادقةًيفًػرتةًاؾيـمنيًاؾماؾقة

ًاجلدولًاؾزؿينًإعدادًؽلًؿنًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًواؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًوبرـاؿجًاألغذقةًاؾعامليً فذا

ً.تـيققًدوراتًأجفزتفاًاؾرئادقةًاؾيتًتمطؾبًؿشارؽةًاملؿنؾنيًاؾدائؿنيًيفًروؿاًإىلؿـفاًًاًؾالجمؿاعاتًاؾرئقيقةًدعق

ًاؾرئادقةًؾؾؿـظؿةًواالاملـؼحًاجلدولًاؾزؿينًًأؾفًاملرػققردًيفًو ،1055ًًعامًجمؿاعاتًاؾرئقيقةًاألخرىًيفؾألجفزة

ًواوًاملرػقؿنًوقشارًبعالؿةًٌؿةًإىلًاؾمغقرياتً.ًءًيفًاملرػقًبا1052ً-1051اجلداولًاؾزؿـقةًاملؤؼمةًؾؾػرتةًؾؾعؾمًوتردً

ًؾ ًًاؾـفائيؾمؼرقر ًوؾؾدورة ًؾؾؿهؾساؾواحدة ًاملائة 1055ًـقيانً/أبرقل54ً-55)ًاألربعنيًبعد ًوقموؼعً(. جلـةًأنًتؤؽد

عدًاـعؼادًؿوً(1055قوؾقوًً-متوز51ً-55)تفاًاؾمادعةًواؾيمنيًراؾمؼققمًاؾمابعةًؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة،ًيفًدو

اآلخرًًواملوعدً(1055ًؽاـونًاألول/دقيؿرب1ًً–تشرقنًاؾناـيً/ـوػؿرب17ً)اؾدورةًاؾنالثةًواألربعنيًبعدًاملائةًؾؾؿهؾسً

 .1055ًؽاـونًاألول/دقيؿرب4ًيفًًاؾمؼققمًيفًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةاملؼرتحًالـعؼادًاؾدورةًاؾيلعنيًؾؾهـةً

 

 ؾس اذاا هعؾى اجمل اإلجراء اؾذي قؼرتح

ًؿنًاجملؾسًقطؾب ًاملائة ًواألربعنيًبعد ًاؾناـقة ًعؾؿًا،ًيفًدورته ًقأخذ ًاملؼدؿةًيفًاجلباملًأن .ًرػقدولًاؾزؿينًاملواعقد

 .1051ًؤؼتًؾعامقواػقًعؾىًاجلدولًاؾزؿينًاملأنًواألربعنيًبعدًاملائةًودقطؾبًؿنًاجملؾسًيفًدورتهًاؾناؾنةً
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 ؾفأ املرػق

الجمؿاعات األجفزة اؾرئادقة واالجمؿاعات اؾرئقسقة األخرى ملـظؿة األغذقة واؾزراعة  اجلدول اؾزؿين املؤؼت

 1111 اؾزراعقة وبرـاؿج األغذقة اؾعاملي يف عام ؾؾمـؿقة واؾصـدوق اؾدوؾي
ً

  1111 

  14/11 – 31/11  جلـةًؿصاقدًاألمساك18ً ؽاـون اؾناـي/قـاقر

 جلـة اؾربـاؿج 115 ذلاط/ػرباقر
 ملاؾقةجلـة ا 136

 جلـة املاؾقة 137
 برـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي

ًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةحماػظيًجمؾسً
 ً(5)ًاؾمهدقدًاؾمادعًملواردًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة

 8-9 

8-9 

11-11 

53-57ً

58-10ً

15 

 

ًؾؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةجلـةًاؾمؼققم55ًً آ ار/ؿارس

  اؾددمورقة واؾؼاـوـقةجلـة اؾشؤون   91

ًجلـة املاؾقة 138
 جلـة اؾربـاؿج 116

 3 
7-9 

11-15 

11-15 

 

 اجملؾس 141 ـقسان/أبرقل
 ؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةؾجلـةًاؾمؼققم56ًًً

 11-15 

57ً
58-10 

 

 ًاؾزراعقةًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًؾصـدوقؿراجعةًاحلياباتًؾجلـةً 118 أقار/ؿاقو
ًدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةؾصـاجملؾسًاؾمـػقذيًؾ

 جلـة اؾربـاؿج 117

 جلـة املاؾقة 139

 2ً
8-52ً

16-17 

31-31 

 

 برـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي حزقران/قوـقو
ً(1)اؾمهدقدًاؾمادعًملواردًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةً

ًاؾزراعقةًؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةؾاؾمؼققمًجلـة57ًً
ًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًوقًاؾدوؾيصـدؿراجعةاحلياباتًؾؾجلـة558ًً
 املؤمتر  37

 5-50ً

52-53ً

55ً

10ً

15/16 – 11/17 

 

 اجملؾس 141 متوز/قوؾقو

 فقكة اؾددمور اؾغذائي 34
 اؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًؾصـدوقؾجلـةًاؾمؼققم57ًً

 4-5 

 (جـقف) 4-9

11-11 

 

     آب/أغسطس

 ةًاؾزراعقةؾؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقًاؾمؼققمجلـة510ًً أقؾول/دلمؿرب
 ؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةؾًاجملؾسًاؾمـػقذي

ًاجلؿعقةًاؾعاؿةًؾألؿمًاملمودة
 جلـة اؾشؤون اؾددمورقة واؾؼاـوـقة 93

 
7ً

51-55ً

52ً

11-13 

 

 ؾؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًاؾمؼققمجلـة58ًً تشرقن األول/أؽموبر

 جلـة املاؾقة 141

 اؾربـاؿججلـة  118
 ةًاؾعامليقومًاألغذق

 جلـة األؿن اؾغذائي اؾعاملي 37
 (2)اؾمهدقدًاؾمادعًملواردًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةً

 6 

11-14 

11-14 

 (اإلثـني) 17

57-13 
14-18 

 

ًبرـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي تشرقن اؾناـي/ـوػؿرب
ًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًؾصـدوقؾاؾمؼققمًجلـة515ًً
 *اجملؾس 143

 53-56ً

57ً

18/11 – 1/11 

 

ً*ؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًؾصـدوقًاؾدوؾيؾاؾمؼققمًجلـة60ًً ؽاـون األول/دقسؿرب
 ؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةؾًاجملؾسًاؾمـػقذي

 (3)اؾمهدقدًاؾمادعًملواردًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةً

 4ً

51-53ً

54-55 

 

ً
 1055ـقيانً/أبرقل13ً :عقدًاؾػصح

1055ًآبًً/سطأغي20ً-5 :ذفرًرؿضان

1055ًآبًً/سأغيط20ً :عقدًاؾػطر

1055ًتشرقنًاؾناـيً/ـوػؿرب5ًً:عقدًاألضوى

ًاألخريةًدورتهًيفًاجملؾسًعؾىًرضُعًذياؾًاؾزؿينًباجلدولًؿؼارـةًاملوعدًتغّقرً*  
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 باء املرػق

ألغذقة واؾزراعة اجلدول اؾزؿين املؤؼت الجمؿاعات األجفزة اؾرئادقة واالجمؿاعات اؾرئقسقة األخرى ملـظؿة ا

 1113-1111 عاؿييف ؾؾمـؿقة اؾزراعقة وبرـاؿج األغذقة اؾعاملي  اؾدوؾي واؾصـدوق

ً

      1111
  

    1113 
   

   3/1-31/1 املؤمتر اإلؼؾقؿي ألػرقؼقا  17 ؽاـون اؾناـي/قـاقر

ًبرـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي ذلاط/ػرباقر

ًجمؾسًحماػظيًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة

 املؤمتر اإلؼؾقؿي ؾؾشرق األدـى 31

 

52-56ً

10-13ً

16/1-1/3 

ً*اؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةحماػظيًجمؾسً
ًيبرـاؿجًاألغذقةًاؾعامل

 جلـة اؾشؤون اؾددمورقة واؾؼاـوـقة 96

 

55-54ً

57-11ً

15-17 

 ئاملؤمتر اإلؼؾقؿي آلدقا واحملقط اهلاد 31 آ ار/ؿارس

 واؾؼاـوـقةجلـة اؾشؤون اؾددمورقة  94

املؤمتر اإلؼؾقؿي ألؿرقؽا اؾالتقـقة واؾلحر  31

 اؾؽارقيب

11-16 

19-11 

16-31 

 

 جلـة املاؾقة 143

 جلـة اؾربـاؿج 111

18-11 

18-11 

 ؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةؾًاجملؾسًاؾمـػقذي ـقسان/أبرقل

 باوملؤمتر اإلؼؾقؿي ألورا  18

8-52 

16-11 
 

 اؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًؾصـدوقؾًاجملؾسًاؾمـػقذي

 جملؾسا  146

7-51 

11-16 
 

 جلـة املاؾقة 141 أقار/ؿاقو

 جلـة اؾربـاؿج  119

 *جلـة اؾزراعة  13

  *جلـة ؿشؽالت اؾسؾع 69

7-11 

7-11 

11-15 

18-31 
 

  

 برـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي حزقران/قوـقو

 اجملؾس  144
3-7ً

11-15 
 

 برـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي

 املؤمتر  38

 اجملؾس 147

2-6ً

15-11 

14-15 
 

 اؾددمور اؾغذائي 35 متوز/قوؾقو

 جلـة ؿصاقد األمساك  31

 (روؿا) 1-7

9-13 
 

 اؾددمور اؾغذائي 36

 

 (جـقف) 1-6
 

ًًًً آب/أغسطس

 جلـة اؾشؤون اؾددمورقة واؾؼاـوـقة  95 أقؾول/دلمؿرب

 اجملؾسًاؾمـػقذيًؾؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة

ًاؿةًؾألؿمًاملمودةاجلؿعقةًاؾع

 *جلـة اؾغابات 11

11-11 

50-53 

57ً

13-17ً
 

 اجلؿعقةًاؾعاؿةًؾألؿمًاملمودة

 اجملؾسًاؾمـػقذيًؾؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة

 جلـة اؾشؤون اؾددمورقة واؾؼاـوـقة  97

 

17 

55-10 

12-14ً
 

 جلـة املاؾقة 141 تشرقن األول/أؽموبر

 جلـة اؾربـاؿج 111

ًاؾغذائي اؾعاملي جلـة األؿن 38

 قوم األغذقة اؾعاملي

 

8-11 

8-11 

15-11 

 (اؾنالثاء) 16

 *جلـة األؿن اؾغذائي اؾعاملي 39

  قوم األغذقة اؾعاملي

 جلـة املاؾقة 144

 جلـة اؾربـاؿج 111
 

7-11 

 (األربعاء) 16

11-15 

11-15 

تشرقن /ـوػؿرب

 اؾناـي

ًبرـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي

 اجملؾس 145

 

4-8ً

16-31 

 

ًـاؿجًاألغذقةًاؾعامليبر

 اجملؾس 148

 

3-7ً

15-19 

 

 52-8 ؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةؾًاجملؾسًاؾمـػقذي 53-50 ؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةؾًاجملؾسًاؾمـػقذي ؽاـون األول/دقسؿرب

ً
 1052ًآب/ؿارس25ً :عقدًاؾػصح 1051ـقيانً/أبرقل7ً :عقدًاؾػصح

1052ًآبً/أغيطس6ًً–متوزًً/قوؾقو8ً :ذفرًرؿضان 1051آبً/أغيطس57ًً–ًمتوزً/قوؾقو10ًً:ذفرًرؿضان

1052ًآبً/أغيطس7ً :عقدًاؾػطر 1051آبً/أغيطس58ًً:عقدًاؾػطر

1052ًتشرقنًاألولً/أؽموبر54ًً:عقدًاألضوى 1051تشرقنًاألولً/أؽموبر15ًً:عقدًاألضوى

ًاألخريةًدورتهًيفًاجملؾسًعؾىًرضُعًذياؾًاؾزؿينًباجلدولًؿؼارـةًاملوعدًتغّقرً*

 


