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 جلنة الربنامج

 الدورة الثامنة عشرة بعد املائة

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت

 (C269)قاعة أملانيا، 

      

 2االثنني، 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

 (C269الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )قاعة أملانيا،  9:30الساعة 

 -1البند 

  املؤقت الزمينواجلــدول  املؤقت اعتماد جدول األعمــال

 (PC 118/INF/1و PC 118/1)الوثيقتان 

 -2البند   

 2015انتخاب نائب الرئيس لعام 

 -3البند   

 (CL 153/3)الوثيقة  2017-2016يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  التعديالت

 -3البند  14:30الساعة  

 (CL 153/3)الوثيقة  2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

   

 3الثالثاء، 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

 -5البند  9:30الساعة 

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

 (PC 118/3 Sup. 1و PC 118/3)الوثيقتان  آثاره
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تقرير متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية  - 6البند  14:30الساعة  

 (PC 118/4والزراعة يف أفريقيا )الوثيقة 

 -7البند   

 آخر املعلومات عن التقدم احملرز يف التقييم املستقل لوظيفة التقييم )ما من وثيقة(

   

 4األربعاء 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

املشرتك بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة  االجتماع  9:30الساعة 

 (D223الستني بعد املائة للجنة املالية )قاعة امللك فيصل، 

 -1البند 

 (JM 2015.2/1)الوثيقة  الجتماع املشرتكل املؤقتعمال األاعتماد جدول 

 -2البند   

 (CL 153/3)الوثيقة  2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 -3البند   

 (CL 153/14االستعراض املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية )الوثيقة 

  -4البند  14:30الساعة  

تقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع القطاع اخلاص 

 (JM 2015.2/2)الوثيقة 

 -5البند 

تقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع منظمات 

 (JM 2015.2/3اجملتمع املدني )الوثيقة 

 -6البند   

 أي مسائل أخرى

   

 5اخلميس 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

 -4البند  9:30الساعة 

 األغذية والزراعة  املعرفة بشأنتقييم مساهمة املنظمة يف 

 (PC 118/2 Sup. 1و PC 118/2الوثيقتان )

 -8البند  14:30الساعة  

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة عشرة بعد املائة

 -9البند   

 أي مسائل أخرى
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 6اجلمعة 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

املشرتك بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة  االجتماع 9:30الساعة 

 (C269الستني بعد املائة للجنة املالية )قاعة أملانيا، 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

 ( C269الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج  )قاعة أملانيا،  14:30الساعة  

 اعتماد التقرير  

 


