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A 

 البرنامج لجنة

 بعد المائة العشرونالدورة 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  11-7روما، 

 الجدول الزمني المؤقت

 (C269)قاعة ألمانيا، 
 

نين،   نوفمبر/ 7االث

 تشرين الثاني
الدورة العشتتتتتتتتتتترين  عد الما ة ل جنة االجتماع المشتتتتتتتتتتتتر   ين  9.30الساعة 

 البرنتتامو والتتدورة الرا عتتة والستتتتتتتتتتتتين  عتتد المتتا تتة ل جنتتة المتتاليتتة
 (C269قاعة ألمانيا، )

  1البند   

 (JM 2016.2/1 الوثيقة) املؤقت األعمال جدول اعتماد
 3البند   

ة تعزيز القدرات الفنية وتوحيد الرتتيبات اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة ب دارة ال ام    الفرت 
 (JM 2016.2/2)الوثيقة  2017 -2016

 2البند  14.30الساعة  

 الةةةةةةتةةةةةةعةةةةةةةاوج بةةةةةة  املةةةةةةنةةةةةةظةةةةةةمةةةةةةةات الةةةةةة  تةةةةةةوجةةةةةةةد مةةةةةةقةةةةةةةارهةةةةةةةا   رومةةةةةةةا

 (CL 155/12)الوثيقة 
 4البند   

تقةةةةةةةل للقةةةةةةةدرات الفنيةةةةةةةة للمنظمةةةةةةةة  خريطةةةةةةةة الطريق للتقييل املسةةةةةةةةةةةةةة
 (JM 2016.2/3)الوثيقة 
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 5البند   

تقرير مرحلي عن اسةةةةةةةةةةةرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشةةةةةةةةةةةراكات مع 
 (JM 2016.2/4)الوثيقة القطاع اخلاص 

 6البند   

تقرير مرحلي عن اسةةةةةةةةةةةرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشةةةةةةةةةةةراكات مع 
 (JM 2016.2/5)الوثيقة منظمات اجملتمع املدين 

  7البند   

اإلجراءات اخلاصةةةةةة باختيار وتعي  أمناء األجملزة املنشةةةةةاة  وج  املادة 
من دستور منظمة األغذية والزراعة واهليئات األخرى ال  تستضيفملا  14

 (JM 2016.2/6)الوثيقة املنظمة 
 8البند   

 ما يستجد من أعمال
   

 نوفمبر/ 8الثالثتتتتتتا ، 

 تشرين الثاني
التتدورة العشتتتتتتتتتتترول  عتتد المتتا تتة ل جنتتة البرنتتامو )قتتاعتتة ألمتتانيتتا،  9.30 اعةالس

C269) 
 1البند   

 جةةةةةةةدول األعةةةةمةةةةةةةال املةةةةؤقةةةةةةةت وا ةةةةةةةدول الةةةةزمةةةة  املةةةةؤقةةةةةةةت اعةةةةتةةةةمةةةةةةةاد
 (PC 120/1; PC 120/INF/1)الوثيقتاج 

 2البند   

 اإلطار االسةةةةرتاتيجي املراجع واخلطوع العريضةةةةة للخطة املتوسةةةةطة األجل
 (CL 155/3)الوثيقة  2021-2018للفرتة 

 2البند  14.30 عةالسا 

اإلطار االسةةةةرتاتيجي املراجع واخلطوع العريضةةةةة للخطة املتوسةةةةطة األجل 
 )تكملة( (CL 155/3)الوثيقة  2021-2018للفرتة 

 6البند   

تقرير املتابعة بشةةةةةةةةةةاج تقييل مسةةةةةةةةةةارة منظمة األغذية والزراعة   املرحلة 
 الربط ب  اإلغةةةةاثةةةةة والتنميةةةةة -بةةةةاأل مةةةةات االنتقةةةةاليةةةةة ةات الصةةةةةةةةةةةةةةلةةةةة 

  (PC 120/6)الوثيقة ( PC 116/6)انظر الوثيقة 
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 7البند   
 تقرير املتةةةةةةةابعةةةةةةةة للتقييل املشةةةةةةةةةةةةةةرت  ب  منظمةةةةةةةة األغةةةةةةةذيةةةةةةةة والزراعةةةةةةةة
 وبرنةةةام  األغةةةذيةةةة العةةةاملي لتنسةةةةةةةةةةةةةةيق اجملموعةةةة املعنيةةةة بةةةاألمن ال ةةةذائي

  (PC 120/7)الوثيقة ( PC 116/8)انظر الوثيقة 
   

 نتوفتمتبتر/ 9األر تعتتتتتتا  
 تشرين الثاني

  3البند  9.30 اعةالس
االسةةةةةرتاتيجية اخلاصةةةةةة بعمل منظمة األغذية والزراعة   نال ت   املنا  

 (PC 120/2)الوثيقة 
  4البند   

 5تقييل مسةةةةارة منظمة األغذية والزراعة    قيق اهلدس االسةةةةرتاتيجي 
 يادة قدرة سةةةةةةةةبل املعيشةةةةةةةةة على الصةةةةةةةةمود أمام التملديدات واأل مات  -

 (PC 120/4)الوثيقة 
  4البند  14.30 عةالسا 

 5تقييل مسةةةةارة منظمة األغذية والزراعة    قيق اهلدس االسةةةةرتاتيجي 
 يادة قدرة سةةةةةةةةبل املعيشةةةةةةةةة على الصةةةةةةةةمود أمام التملديدات واأل مات  -

 )تكملة( (PC 120/4)الوثيقة 
 9البند   

تقةةةةةةةل للقةةةةةةةدرات الفنيةةةةةةةة للمنظمةةةةةةةة  خريطةةةةةةةة الطريق للتقييل املسةةةةةةةةةةةةةة
 (JM 2016.2/3)الوثيقة 

 نوفمبر/ 10الخميس 
 تشرين الثاني

  5البند  9.30 اعةالس
 (PC 120/5)الوثيقة تقييل وظيفة التقييل   منظمة األغذية والزراعة 

  8البند  14.30 عةالسا 
 2019-2017لعمليات التقييل للفرتة  اإلرشةةةةةةةةةةةادية خطة العمل املتجددة

 (PC 120/8)الوثيقة 
 10البند   

 موعد ومكاج انعقاد الدورة احلادية والعشرين بعد املائة للجنة ال نام 
 11البند   

 ما يستجد من أعمال
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 نوفمبر/ 11الجمعتتتتتتة 

 تشرين الثاني
االجتماع المشتتتتتتتتتتتتر   ين الدورة العشتتتتتتتتتتترين  عد الما ة ل جنة  9.30 اعةالس

البرنامو والدورة الرا عة والستتتين  عد الما ة ل جنة المالية )قاعة 
 (C269ألمانيا، 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرت   
رول  عتتد المتتا تتة ل جنتتة البرنتتامو )قتتاعتتة ألمتتانيتتا، عشتتتتتتتتتتتالتتدورة ال 15.00 عةالسا 

C269 ) 
 ال نام   نة تقرير اعتماد  

 

 


