
February 2015 PC 117/INF/1 
 

 
 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 

 جلنة الربنامج
 

 السابعة عشرة بعد املائةالدورة 

 2015مارس/آذار  13-9روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت

 (C269)قاعة أملانيا، 

 

 (C269الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )قاعة أملانيا،  09.30الساعة  مارس/آذار 9 االثنني

 1البند   

 PC 117/1اعتماد جدول األعمــال واجلــدول الزمين )الوثيقتان 

 (PC 117/INF/1و

 2البند   

 2015انتخاب نائب الرئيس لعام 

  7البند   

  2014 -تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة 

 (PC 117/5 - FC 157/7)الوثيقة 

  3البند   

)املراجعة( وبرنامج العمل  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2015/3)الوثيقة  2017-2016وامليزانية للفرتة 

 3البند  14.30الساعة  

)املراجعة( وبرنامج العمل  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 )تكملة(( C 2015/3)الوثيقة  2017-2016وامليزانية للفرتة 
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  8البند  09.30الساعة  مارس/آذار 10الثالثاء 

 (C 2015/28تقرير حالة عن مقاومة مضادات امليكروبات )الوثيقة 

  5البند   

متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق األمن الغذائي 

 (PC 113/2والتغذوي والزراعة والتنمية الريفية )الوثيقة 

  6البند  14.30الساعة  

متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف 

 (PC 117/4أوروبا وآسيا الوسطى )الوثيقة 

  4البند   

 (PC 117/2اختصاصات التقييم املستقل لوظيفة التقييم )الوثيقة 

  9البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة املقبلة والبنود املطروحة للبحث

 10البند   

 ما يستجد من أعمال

 

 االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة   09.30الساعة  مارس/آذار 11األربعاء 

 الربنامج والدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية 

 (D223)قاعة امللك فيصل، 

  1البند   

 (JM 2015.1/1اعتماد جدول أعمال االجتماع املشرتك )الوثيقة 

  2البند   

)املراجعة( وبرنامج العمل  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2015/3)الوثيقة  2017-2016وامليزانية للفرتة 

  3البند   

تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة 

 (C 2015/10 Sup.1و C 2015/10األغذية والزراعة )الوثيقتان 

  4البند  14.30الساعة  

تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقّل 

 (C 2015/26و C 2015/25)الوثيقتان 

  5 البند  

التقدم احملرز لتحقيق التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية 

 (JM 2015.1 / 2)الوثيقة  والزراعة
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االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج  09.30الساعة  مارس/آذار 13اجلمعة 

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

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  

 ( C269الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )قاعة أملانيا،  14.30الساعة  

 اعتماد التقرير   

 


