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وهذه هي  بادةة  ن  نظمة األغذ ة والاةاعة  ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستتتتتتتتتتتالستاا ة ا االستتتتتتتتتتتال ابة ال تتتتتتتتتتت   ة
 وميكن االطالع على وثتتتتتارى د    .للالقليتتتتتأ ىن  ددم  تتتتتت  ن دث هتتتتتا البيتي وثرتتتتتتتتتتتتتتت ي  اث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاال  د      اعتتتتتاة للبيتتتتتتة
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 المجلس

 بعد المائة الثانية والستون الدورة

 2019 تموز/يوليو 1روما، 

  والزراعة األغذية لمنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمني الجدول
 2020-2019 الفترة في األخرى الرئيسية واالجتماعات

 

 موجز
بناء على طلب اجمللس يف دوةثه ال تتتتتتتتادستتتتتتتتة وال تتتتتتتتالال  ين  ج على اجمللس ازتوا الا ي ال الماعا  األ  اة ال راستتتتتتتتية  

 الا فرتة ال تتتتتنالا الالالية لكي  وافى عليهل على دّ ثالاج   ا  اله يف دوةا  ال قةو وثالو    ان د الا   أ  ن  نظمة األغذ ة 
للالنمية الاةاعية وب لا ج األغذ ة ال املي ىنعتاد هذا ازتوا الا ي ستتتتتتتتتت يان  ن ا ىن  الالوفيى  والاةاعة )املنظمة( وال تتتتتتتتتتنتو  التوي

  واعيت ال قاد دوةا   أج  ن د  اهتا ال راسيةو با
 

  اءامل فى صتتتتتتتتتتتتتتتتوة  ومل ثط د دي ثغيريا   نذو 2020و 2019 توا ز ي حمتجث ل تتتتتتتتتتتتتتتن   امل فى دلفو  د لإل اطة يف  
 ب ت املارة للم لسو احلاد ة وال الابالالق    الن اري للتوةة 

 
و  صتتتتتتتتتتان على خنجب الالتا أ با ا الماعا  املنظمة وال تتتتتتتتتتنتو  التوي للالنمية الاةاعية وب لا ج األغذ ة ال املي  ال   

ث ال  ثو ت  قاةها يف ةو ا ا الماعا  األ  اة ال راستتتتتتتتتتتتتتتيةل لكن ال  هتاج   ظا املم لا التارمال ثالرتتتتتتتتتتتتتتتاط  الو اال  ال ال
" توالن ز نيان  رتتتتتتتتتتتتتتترت ان" على  تتتتتتتتتتتتتتتبكة اعلرتلي ميكن ملنظمي اال الماعا  االطالع عليه قبأ ا الياة  واعيت اال الماعا   

/gateway/calendar/en-http://www.fao.org/members 
 Web@fao.org-CPAC باع كاّ ثو يه دي اسالف اةا   وا ازتوا الا ي املررتك بالكالابة ىن  ال نواّ الالاي  ما  

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 و2020و 2019ل ا ي ب ت املارةل بازتوا الا ي  ال الية وال الا ينطلب ىن  اجمللس دّ  أ ذ علمانل يف دوةثه  
 

  ضمّو هذه الوثيقة ىن   برأّميكن ثو يه دي اسالف اةا  
 Rakesh Muthooال يت 

   بة املؤمت  واجمللس و ؤّو امل اسا  ت  
 +39 06570 55987اهلاثف  
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 ألفالمرفق 

 الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة
 2020-2019 الفترةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في 

 
 2019 2020 

     يناير/كانون الثاني
 العالمي()برنامج األغذية لجنة المالية  174 فبراير/شباط

 جملس حمافظي ال نتو  التوي للالنمية الاةاعية
 هيتة املواةد الوةاثية لألغذ ة والاةاعة  17

 ب لا ج األغذ ة ال املي

6 

11-15 

18-22 
25/02-01/03 

 جملس حمافظي ال نتو  التوي للالنمية الاةاعية
 المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ 35

 ب لا ج األغذ ة ال املي

10-14 

16-20 

24-28 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 108 مارس/آذار
 لجنة المالية 175
 لجنة البرنامج 126

11-12 

18-22 
18-22 

 المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 35
 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 110

 المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا 31

1-5 

16-18 
23-27 

 المجلس 161 أبريل/نيسان
 

8-12 
 

 املؤمت  اعقليمي غري ال مسي أل   كا الرمالية
 اجمللس الالنفيذي لل نتو  التوي للالنمية الاةاعية

 المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 36

6-10 

20-24 

27-30 
 اجمللس الالنفيذي لل نتو  التوي للالنمية الاةاعية مايو/أيار

 لجنة المالية )برنامج األغذية العالمي( 176
2-8 

20-22 
 المؤتمر اإلقليمي ألوروبا 32

 لجنة المالية  179
  لجنة البرنامج 128

5-7 
18-22 
18-22 

 ب لا ج األغذ ة ال املي يونيو/حزيران
 المؤتمر 41

10-14 

22-29 
  المجلس 164

 ب لا ج األغذ ة ال املي
 لجنة الغابات 25

8-12 

15-19 
22-26 

 المجلس 162 يوليو/تموز
 التسالوة الغذاري 42

1 
 ) نيف( 8-12

 التسالوة الغذاري 43
 لجنة مصايد األسماك 34

 )روما( 6-10
13-17 

     أغسطس/آب
 اجمللس الالنفيذي لل نتو  التوي للالنمية الاةاعية سبتمبر/أيلول

 
 اجمللس الالنفيذي لل نتو  التوي للالنمية الاةاعية 9-13

 لجنة مشكالت السلع 73
 لجنة الزراعة 27

7-11 

23-25 

28/9-2/10 
 لجنة األمن الغذائي العالمي 46 أكتوبر/تشرين األول

 يوم األغذية العالمي
 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  109
 لجنة المالية )برنامج األغذية العالمي( 177

14-18 
 )األربعاء( 16
21-23 

30-31 

 الغذائي العالميلجنة األمن  47
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 111

12-16 
 )الجمعة( 16

26-28 

 لجنة المالية 178 نوفمبر/تشرين الثاني
 لجنة البرنامج 127

 ب لا ج األغذ ة ال املي

4-8 
4-8 

18-22 

 لجنة المالية 180
 لجنة البرنامج 129

 ب لا ج األغذ ة ال املي
 المجلس 165

9-13 

9-13 

16-20 

30/11-4/12 
 المجلس 163 لديسمبر/كانون األو 

 اجمللس الالنفيذي لل نتو  التوي للالنمية الاةاعية
2-6 
9-13 

 11-7 اجمللس الالنفيذي لل نتو  التوي للالنمية الاةاعية

 
 2020 لي اّ/دب  أ 12 عيت الف ح   ب الالقومي الغ يب  2019 لي اّ/دب  أ 21 عيت الف ح   ب الالقومي الغ يب 

 2020 لي اّ/دب  أ 19 الالقومي الر قي  بعيت الف ح    2019 لي اّ/دب  أ 28 الالقومي الر قي  بعيت الف ح   
 2020  ا و/د اة 23 -دب  أ/لي اّ  24     ة ضاّ  2019  ا  اّ/ وليو 4 -د اة / ا و 6     ة ضاّ 

 2020  ا و/د اة 24 عيت الفط   2019  ا  اّ/ وليو 5 عيت الفط  
 2020  وليو/متوز 31 عيت األضحى  2019 آب/دغ طس 12 عيت األضحى 

 


