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 ؛)QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
  .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 السابعة الدورة

 2017 تموز/يوليو 10روما، 

  والزراعة األغذية لمنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمني الجدول
 2018-2017 الفترة في األخرى الرئيسية واالجتماعات

 
 موجز

بناء على طلب اجمللس يف دورته الســــــــادســــــــة والســــــــتني، يُعرض على اجمللس اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســــــــية  
خالل فرتة الســـــنتني التالية لكي يوافق عليه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقة. وتتوىل معاً أمانات كل من منظمة األغذية 

لدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي إعداد هذا اجلدول الزمين ســــــــــعياً منها إىل التوفيق والزراعة (املنظمة) والصــــــــــندوق ا
 مواعيد انعقاد دورات كّل من أجهزهتا الرئاسية. بني

 
) إىل جانب التغيريات اليت *. وقد ُوضــــعت إشــــارة (2018و 2017جدول زمين حمّدث لســــنيت  املرفق ألفويرد لإلحاطة يف  

 واخلمسني بعد املائة للمجلس. السادسةبالتقرير النهائي للدورة  زاياملرفق لى اجلدول الزمين منذ صدور طرأت ع
 
وحرصــــــــــاً على جتّنب التداخل بني اجتماعات املنظمة والصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي خبالف  

مثلني الدائمني، تتشـــــــــــــــاطر الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما اجتماعات األجهزة الرئاســـــــــــــــية، لكن اليت هتّم معظم امل
"جدوالً زمنياً مشـــــــــــــــرتكاً" على شـــــــــــــــبكة اإلنرتنت ميكن ملنظمي االجتماعات االطالع عليه قبل اختيار مواعيد االجتماعات: 

gateway/calendar/en/-http://www.fao.org/members 
 
 Web@fao.org-CPAC كما باإلمكان توجيه أي استفسارات حول اجلدول الزمين املشرتك بالكتابة إىل العنوان التايل: 
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
ين واخلمســـــــــــــــني بعد املائة، بالتغيريات اليت طرأت على اجلدول الزم الســـــــــــــــابعةُيطلب إىل اجمللس أن يأخذ علماً، يف دورته  

 دورته األخرية. منذ
 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Louis Gagnonالسيد 

 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم 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
 2018-2017والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 

 
 2017 2018 

   3/2-30/1 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 16 يناير/كانون الثاني
 لجنة المالية (برنامج األغذية العالمي) 165 فبراير/شباط

 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 برنامج األغذية العاملي

7-8 
13-17 
20-24 

 لزراعيةاجملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية 
 المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا 30

 برنامج األغذية العاملي

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

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

13-15 
27-31 
27-31 

المؤتمر االقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة  35
 البحر الكاريبي

 الشؤون الدستورية والقانونية لجنة 106

5-9 

 
12-14 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية أبريل/نيسان
 المجلس 156

10-14 
24-28 

 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
غير الرســـــــــــمي ألمريكـــــا  المؤتمر اإلقليمي 5

 الشمالية
 المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 34

16-20 
16-20 
23-27 

 لجنة المالية (برنامج األغذية العالمي) 167 مايو/أيار
 

 المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ 34 29-31
 المؤتمر اإلقليمي ألوروبا* 31

 لجنة المالية 169
 لجنة البرنامج 123

30/4-4/5 
14-18 
21-25 
21-25 

 المجلس 159 16-12 برنامج األغذية العاملي يونيو/حزيران
 برنامج األغذية العاملي

4-8 
18-22 

 المؤتمر 40 يوليو/تموز
 المجلس 157

 الدستور الغذائي 40

3-8 
10 
 (جنيف) 17-22

 الدستور الغذائي 41
 لجنة مصايد األسماك 33
 لجنة الغابات 24

 (روما) 2-6
9-13 

16-20 
     أغسطس/آب
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 15-11 مية الزراعيةللتناجمللس التنفيذي للصندوق الدويل  سبتمبر/أيلول

 لجنة مشكالت السلع 72
10-14 
26-28 

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

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 105

9-13 
 (اإلثنين) 16
23-25 

 

 لجنة الزراعة 26
 األغذية العالمييوم 
 لجنة األمن الغذائي العالمي 45

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 107

1-5 
 (الثالثاء) 16
15-20 
22-24 

 لجنة المالية 168 نوفمبر/تشرين الثاني
 لجنة البرنامج 122

 برنامج األغذية العاملي

6-10 
6-10 

13-17 

 لجنة المالية 170
 لجنة البرنامج 124

 األغذية العامليبرنامج 

12-16 
12-16 
19-23 

 المجلس 158 ديسمبر/كانون األول
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

4-8 
11-15 

 المجلس 160
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

3-7 
10-14 

 
 2018 نيسان/أبريل 1 عيد الفصح حسب التقومي الغريب: 2017 نيسان/أبريل 16 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:

 2018 نيسان/أبريل 8 عيد الفصح حسب التقومي الشرقي: 2017 نيسان/أبريل 16 عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:
 2018 حزيران/يونيو 14 – أيار/مايو 16 شهر رمضان: 2017 حزيران/يونيو 24 – أيار/مايو 27 شهر رمضان:

 2018 حزيران/يونيو 15 عيد الفطر: 2017 حزيران/يونيو 25 عيد الفطر:
 2018 آب/أغسطس 22 عيد األضحى: 2017 أيلول/سبتمرب 1 عيد األضحى:

 .األخرية دورته يف اجمللس على ُعرض الذي الزمين باجلدول مقارنة املوعد تغّري  )*(


