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

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
MV901 Rev.2/A 

A 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة التاسعة الدورة

 2018 حزيران/يونيو 8-4روما، 

  والزراعة األغذية لمنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمني الجدول
 2019-2018 الفترة في األخرى الرئيسية واالجتماعات

 
 موجز

بناء على طلب اجمللس يف دورته الســـادســـة والســـتني، يُعرض على اجمللس اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســـية خالل  
فرتة الســـــــــــنتني التالية لكي يوافق عليه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقة. وتتوىل معاً أمانات كل من منظمة األغذية والزراعة 

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

 
) إىل جانب *. وقد ُوضــــــــــــــعت إشــــــــــــــارة (2019-2018 للفرتةزمين الدول نســــــــــــــخة حمّدثة من اجل املرفق ألفرد لإلحاطة يف تو  

 د املائة للمجلس.واخلمسني بع الثامنةبالتقرير النهائي للدورة  هاءاملرفق التغيريات اليت طرأت على اجلدول الزمين منذ صدور 
 
وحرصـــــــــــــــاً على جتّنب التداخل بني اجتماعات املنظمة والصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي خبالف  

الرئاســية، لكن اليت هتّم معظم املمثلني الدائمني، تتشــاطر الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما "جدوالً  اجتماعات األجهزة
: لى العنوان التايلع زمنياً مشرتكاً" على شبكة 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
منذ انعقاد دول الزمين اجلالتغيريات اليت طرأت على على  ،واخلمســــــــــــــني بعد املائة التاســــــــــــــعةيف دورته  ،لعيطّ يُطلب إىل اجمللس أن  

 األخرية.  دورته
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 Louis Gagnonالسيد 

 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم مدير
   +39 06570 53098اهلاتف: 

http://www.fao.org/
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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 ألفالمرفق 

 الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعةالجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات 
 2019-2018 الفترةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في 

 
 2018 2019 

     يناير/كانون الثاني
 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية فبراير/شباط

 المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا 30
 العامليبرنامج األغذية 

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

 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  17

 برنامج األغذية العاملي

11-15 
18-22 
25/2-1/3 

 

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 173
 لجنة البرنامج  126

11-13 
18-22 
18-22 

 المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ 34 أبريل/نيسان
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

غير الرســـــــــــمي ألمريكـــــا  المؤتمر اإلقليمي 5
 *الشمالية

9-13 
16-20 
18-19 

 

 المجلس 161
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 

8-12 
15-18 

 *رالمؤتم المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 34 مايو/أيار
 اإلقليمي ألوروباالمؤتمر  31

 لجنة المالية 170
 لجنة البرنامج 124
 لجنة المالية (برنامج األغذية العالمي) * 171

7-11 
16-18 
21-25 
21-25 

29-31 

  

 المجلس 159 يونيو/حزيران
 برنامج األغذية العاملي

4-8 
18-22 

 برنامج 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 للصندوق الدويل للتنمية الزراعية سبتمبر/أيلول

 لجنة مشكالت السلع 72
10-14 
26-28 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 

9-13 

 لجنة الزراعة 26 أكتوبر/تشرين األول
 األغذية العالمييوم 
 لجنة األمن الغذائي العالمي 45

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 107

1-5 
 (الثالثاء) 16
15-19 
22-24 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 46
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  109

14-18 
 ربعاء)(األ 16
21-23 

 *لجنة المالية 172 نوفمبر/تشرين الثاني
 لجنة البرنامج 125

 برنامج األغذية العاملي

12-16 
12-16 
26-29 

  *لجنة المالية 174
 لجنة البرنامج 127

 برنامج األغذية العاملي

4-8 
4-8 

18-22 

 المجلس 160 لديسمبر/كانون األو 
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

3-7 
10-14 

 المجلس 163
 يةالتنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعاجمللس 

2-6 
9-13 

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

 2019 نيسان/أبريل 28 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس 2018 نيسان/أبريل 8 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس
 2019 حزيران/يونيو 4 - أيار/مايو 6 شهر رمضان: 2018 حزيران/يونيو 14 – أيار/مايو 16 رمضان:شهر 

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

 

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


