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  ؛)QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة
 .ئةالبيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها 

 orgfao.www.على موقع املنظمة  وميكن االطالع على واثئق أخرى
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 اجمللس

 بعد املائة والستون الثالثة الدورة

 2019 ديسمرب/كانون األول 6-2روما، 

  والزراعة األغذية ملنظمة الرائسية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول
 2021-2019 الفرتة يف األخرى الرئيسية واالجتماعات

 
 موجز

 
بناء على طلب اجمللس يف دورته الســـــــادســـــــة والســـــــتني، يُعرض على اجمللس اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــية 

أما�ت كل من منظمة  اخالل فرتة الســــــــــنتني التالية لكي يوافق عليه، على أن تتّم مراجعته يف دورات الحقة. وتتوىل معً 
ــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي إعداد هذا اجلدول ال ــ ــــــــــعيً ز األغذية والزراعة (املنظمة) والصـــ ــ  امين ســـ

 مواعيد انعقاد دورات كّل من أجهزهتا الرائسية. منها إىل التوفيق بني

وهو  2020اجلدول الزمين املؤقت لسـنة  املرفق ابءرد يف يو . 2019 ةلسـن منّقحجدول زمين  املرفق ألفويرد لإلحاطة يف 
لإلحاطة. ويشــــــــار بعالمة *  2021عرض على اجمللس للموافقة عليه يف حني تتاح ســــــــلســــــــلة االجتماعات املقرتحة لعام يُ 

منذ التنقيح الذي أجراه اجمللس يف دورته الثانية  2020-2019إىل أي تغيريات طرأت على جدول االجتماعات لســــنيت 
 . 2019والستني بعد املائة اليت ُعقدت خالل شهر يوليو/متوز 

وحرصـــــــاً على جتّنب التداخل بني اجتماعات املنظمة والصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي خبالف 
ا يف همعظم املمثلني الدائمني، تتشاطر الوكاالت الثالث اليت توجد مقار  هتمّ قد اجتماعات األجهزة الرائسية، لكن اليت 

ــــــــــرتكًــ ا زمنيًــ  ًال رومــا "جــدو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــبكــة اإلنرتنــت ميكن ملنظمي االجتمــاعــات االطالع عليــه قبــل اختيــار مواعيــد امشـــ ــ ــ ــ ــ ــ " على شـــ
 .gateway/calendar/en/-ww.fao.org/membershttp://wاالجتماعات: 

ــــــــابـــــــــــة إىل العنوان التـــــــــــايل: ــــــــــرتك ابلكتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــارات حول اجلـــــــــــدول الزمين املشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــتفســ ــ ــ ــ ــ ــ  كمـــــــــــا ابإلمكـــــــــــان توجيـــــــــــه أي اســـ
Web@fao.org-CPAC 

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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 املقرتح اختاذها من جانب اجمللساإلجراءات 
 

وأن �خذ علًما  2020عام املقرتح لاجلدول الزمين أن يوافق على بعد املائة،  والســــتني الثالثة، يف دورته يُطلب إىل اجمللس
 . 2021مبسودة اجلدول الزمين لعام 

 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 املؤقت الزمين  لاجلدو 

 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية  ملنظمة األغذية والزراعة
 2019 سنةوبر�مج األغذية العاملي يف 

 
 2019 

   يناير/كانون الثاين
 (بر�مج األغذية العاملي)جلنة املالية  174 فرباير/شباط

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

 بر�مج األغذية العاملي*

6 
11-15 
18-22 
25-27 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 108 مارس/آذار
 جلنة املالية 175
 جلنة الرب�مج 126

11-12 
18-22 
18-22 

 12-8 اجمللس 161 أبريل/نيسان
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية مايو/أ�ر

 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 176
2-8 

20-22 
 بر�مج األغذية العاملي يونيو/حزيران

 املؤمتر 41
10-14 
22-29 

 اجمللس 162 يوليو/متوز
 الدستور الغذائي 42

1 
 (جنيف) 8-12

   أغسطس/آب
 13-9 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية سبتمرب/أيلول

 جلنة األمن الغذائي العاملي 46 أكتوبر/تشرين األول
 يوم األغذية العاملي

  *جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 109
 جلنة املالية (بر�مج األغذية العاملي) 177

14-18 
 (األربعاء) 16
21-22* 
30-31 

 جلنة املالية 178 نوفمرب/تشرين الثاين
 جلنة الرب�مج 127

 بر�مج األغذية العاملي*

4-8 
4-8 

18-21 
 اجمللس 163 لديسمرب/كانون األو 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
2-6 
9-13 

 
 2019 نيسان/أبريل 21 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:

 2019 نيسان/أبريل 28 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس
 2019 حزيران/يونيو 4 -أ�ر /مايو 6 شهر رمضان:

 2019 حزيران/يونيو 5 عيد الفطر:
 2019 آب/أغسطس 12 عيد األضحى:

 
  عرض على الدورة السابقة للمجلس. (*) تغريت املواعيد مقارنة ابجلدول الزمين الذي



CL 163/LIM/1 4 

 ابءاملرفق 
 الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاملؤقت اجلدول الزمين 

 2021-2020 سنيتوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي يف 
 

 2020 2021 
     يناير/كانون الثاين

 جلنة املالية* 179 فرباير/شباط
 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ* 35
 بر�مج األغذية العاملي

6-7 
10-14 
17-20 
24-28 

 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 بر�مج األغذية العاملي

15-19 
22-26 

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن* 35 مارس/آذار
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 110
 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 31

2-4 
16-18 
23-27 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 18
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 112
 جلنة املالية 182
 جلنة الرب�مج 130
 اجمللس 166

1-5 
8-10 

22-26 
22-26 
29/3–2/4 

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية أبريل/نيسان
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية* 36

6-10 
20-24 
27-29 

اجمللس التنفيــــذي للصــــــــــــــنــــدوق الــــدويل للتنميــــة 
 الزراعية

 

19-23 
 

 اإلقليمي ألورواباملؤمتر  32 مايو/أ�ر
 جلنة املالية*  180
  جلنة الرب�مج 128

5-7 
18-22 
18-22 

  

  اجمللس 164 يونيو/حزيران
 جلنة الغاابت 25

 بر�مج األغذية العاملي*

8-12 
22-26 
29/6-3/7 

 بر�مج األغذية العاملي
 

21-25 
 

 *الدستور الغذائي 43 يوليو/متوز
 جلنة مصايد األمساك 34

 (روما) 6-11
13-17 

 الدستور الغذائي 44
 املؤمتر 42

 اجمللس 167

 (جنيف) 5-9
12-16 
19 

     أغسطس/آب
 ةاجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعي سبتمرب/أيلول

 جلنة مشكالت السلع 73
 جلنة الزراعة 27

7-11 
23-25 
28/9-2/10 

 17-13 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

أكتوبر/تشرين 
 األول

 جلنة األمن الغذائي العاملي 47
 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 111

12-16 
 (اجلمعة) 16
26-28 

 جلنة األمن الغذائي العاملي 48
 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  113

11-15 
 (اجلمعة) 15
25-27 

نوفمرب/تشرين 
 الثاين

 جلنة املالية* 181
 جلنة الرب�مج 129

 بر�مج األغذية العاملي
 اجمللس 165

9-13 
9-13 

16-20 
30/11-

4/12 

 جلنة املالية 183
 جلنة الرب�مج 131

 بر�مج األغذية العاملي
 اجمللس 168

8-12 
8-12 

15-19 
29/11–3/12 

ديسمرب/كانون 
 لاألو 

 17-13 ةاجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعي 11-7 نمية الزراعيةللتاجمللس التنفيذي للصندوق الدويل 

 
 2021 نيسان/أبريل 4 عيد الفصح حسب التقومي الغريب: 2020 نيسان/أبريل 12 عيد الفصح حسب التقومي الغريب:

 2021/أ�ر مايو 2 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس 2020 نيسان/أبريل 19 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس
 2021 مايو/أ�ر 12 -/نيسان أبريل 13 شهر رمضان: 2020 /أ�رمايو 23 -أبريل/نيسان  24 شهر رمضان:

 2021 /أ�رمايو 13 عيد الفطر: 2020 أ�رمايو/ 24 عيد الفطر:
 2021 /متوزيوليو 20 عيد األضحى: 2020 يوليو/متوز 31 عيد األضحى:

 
 عرض على الدورة السابقة للمجلس. (*) تغريت املواعيد مقارنة ابجلدول الزمين الذي


