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 الربنامج جلنة

 عشرة بعد املائة السادسةالدورة 

 4102نوفمرب/تشرين الثاني  7-3روما، 

 املؤقت اجلدول الزمين

 (942Cقاعة أملانيا )

      
 االثنني،

 نوفمرب/تشرين الثاني 3

الساعة 

0339 

 (C269 قاعة أملانيا،)الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 1البند 

 اعتماد جدول األعمــال واجلــدول الزمين

 (PC 116/INF/1و PC 116/1الوثيقتان )

 2البند   

األولويات الفنية  - 2112-2112استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (PC 116/2الوثيقة )

الساعة  

03339 

 9البند 

 متابعة تقييم دعم املنظمة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

 (PC 116/9الوثيقة )

 11البند   

متابعة التقييم االسرتاتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال 

 (PC 116/10الوثيقة الغابات )
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 الثالثاء،

 نوفمرب/تشرين الثاني 3

الساعة 

0339 

 5البند 

 للتقييم االسرتاتيجي والرباجمي املبدئيةخطة العمل املتجددة 

 (PC 116/5الوثيقة ) 2112 - 2115للفرتة 

الساعة  

03339 

 2البند 

 تقييم فعالية املنظمة على املستوى القطري: جتميع للتقييمات يف البلدان

 ذات الدخل املتوسط: أرمينيا وكولومبيا وسري النكا وفييت نام

 (PC 116/7 Sup.1)الوثيقة  ؛(PC 116/7وثيقة )ال

 

 ،األربعاء

 نوفمرب/تشرين الثاني 5

الساعة 

0339 

االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

 (D223 )قاعة امللك فيصل،

 1البند 

 (JM 2014.2/1الوثيقة االجتماع املشرتك )اعتماد جدول أعمال 

 2البند 

 (CL 150/9الوثيقة االستعراض املستقّل إلصالحات احلوكمة )

 3البند   

 تقرير عن تنفيذ اسرتاتيجيات الشراكات مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص 

 (JM 2014.2/2)الوثيقة 

 2البند   

تقرير مرحلي عن التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة 

 (JM 2014.2/3)الوثيقة 

 5البند   

 ما يستجد من أعمال
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 ،اخلميس

 نوفمرب/تشرين الثاني 6

الساعة 

0339 

 8البند 

لتقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتنسيق ا

  (PC 116/8 Sup.1و PC 116/8الوثيقتان املعنية باألمن الغذائي )اجملموعة 

 3البند   

 نظم الرتاث الزراعي املهمة عامليًا

 (PC 116/3-FC 156/8)الوثيقة 

الساعة  

03339 

 6البند 

الربط بني  -قييم مساهمة املنظمة يف املرحلة االنتقالية ذات الصلة باألزمات ت

 (PC 116/6 Sup. 1و؛ PC 116/6الوثيقتان اإلغاثة والتنمية )

 2البند   

 (PC 116/4-FC 156/9الوثيقة إنشاء جلنة معنية باإلحصاءات )

 مت سحب الوثيقة

 11البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة املقبلة والبنود املطروحة للبحث
 12البند   

 ما يستجد من أعمال

   

 ،اجلمعة

 نوفمرب/تشرين الثاني 7

 الساعة

0339 

االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 (C269والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )قاعة أملانيا، 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  

الساعة  

03339 

 الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 (C269)قاعة أملانيا، 

 اعتماد التقرير  

 
 
 


