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 البرنامج لجنة
 الدورة الحادية والعشرون بعد المائة

 2017مارس/آذار  31-27روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 
 

   
 27 ،اإلثننننننننننننن نننننن 
 مارس/آذار

االجتماع المشترك ب   الدورة الحادية والعشري  بعد المائة للجنة البرنامج  9:30لساعة ا
 والنننننندورة السننننننننننننننننادلننننننننننننننننة والسنننننننننننت   بعنننننند المننننننائننننننة للجنننننننة المننننننال ننننننة 

 (D223)قاعة الملك ف صل، 

 1البند   

 (JM 2017.1/1 الوثيقة) املؤقت األعمال جدول اعتماد

  2البند   

وبرنةةاما العمةةل وامليزانيةةة لل  ة  2021-2018اخلطةةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةة األجةةل لل  ة 
 (C 2017/3الوثيقة ) 2018-2019

  3البند  14:30الساعة  

 C 2017/26الوثيقتةةةةةةةا  )التقييم املسةةةةةةةةةةةةةةتقةةةةةةةل للقةةةةةةةدرات ال نيةةةةةةةة للمنظمةةةةةةةة 
 (C 2017/26 Sup.1و

  4البند   

 ما يستجد من أعمال
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 28 ،الثالثننننننا 
 مارس/آذار

 (C269الدورة الحادية والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج )قاعة ألمان ا،  9:30الساعة 

  1البند   

 PC 121/1الوثيقتا  )اعتماد جدول األعمةةةةةةةةال املؤقت وا ةةةةةةةةدول الزم  املؤقت 
 (PC 121/INF/1و

 2البند   

 (C 2017/7الوثيقة )اإلطار االس اتيجي املراجع 

  3البند   

 وبرنةةةةةةاما العمةةةةةةل وامليزانيةةةةةةة 2021-2018اخلطةةةةةةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة األجةةةةةةل لل  ة 
 (C 2017/3الوثيقة ) 2019-2018لل  ة 

  3البند  14:30الساعة  

 وبرنةةةةةةاما العمةةةةةةل وامليزانيةةةةةةة 2021-2018اخلطةةةةةةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة األجةةةةةةل لل  ة 
 )تكملة( (C 2017/3الوثيقة ) 2019-2018لل  ة 

  5البند   

 2016 –ة الستعراض منتصف املد   التجميعيتقرير ال
 (PC 121/3 - FC 166/6الوثيقة )

   

 29 ،األربعنننننا 
 مارس/آذار

  4البند  9:30الساعة 

 االسةةةةةةةةةةةةةة اتيجيةةة اخلةةايةةةةةةةةةةةةةةةة بعمةةل منظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة    ةةال ت   املنةةا 
 (PC 121/2الوثيقة )

 8البند  14:30الساعة  

 2018-2017وخطةةةةةةةة العمةةةةةةةل لل  ة  االسةةةةةةةةةةةةةة اتيجيةةةةةةةة -مكتةةةةةةةي التقييم 
 (PC 121/6الوثيقة )

 9البند   

 (PC 121/7الوثيقة )اق اح تقييم االس اتيجيات املواضيعية 

   
 
 
 



3 PC 121/INF/1 

 

 30 ،الخم س
 مارس/آذار

 9:30الساعة 

 
 
 

 14:30الساعة 

 7البند 

 تقييم مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارةةةةةةةة منظمةةةةةةةة األغةةةةةةةذيةةةةةةةة والزراعةةةةةةةة   خ   ال قر   الريف  

 (PC 121/5 Sup. 1و PC 121/5 الوثيقتا )( 3اهلدف االس اتيجي )

 6البند 

تقرير مرحلي عن تن يذ الربناما العاملي السةةةةةةةةتئصةةةةةةةةال طاعو  ا  ات الصةةةةةةةة  ة 
 (PC 121/4الوثيقة )

  
 
 

  10البند 

 موعد ومكا  انعقاد الدورة القادمة 

  11البند 

 ما يستجد من أعمال

 31 ،الجمعننننننة
 مارس/آذار

االجتماع المشنننترك ب   الدورة الحادية والعشنننري  بعد المائة للجنة البرنامج  9:30الساعة 
ت   بعنننننند المننننننائننننننة للجنننننننة المننننننال ننننننة   والنننننندورة السننننننننننننننننادلننننننننننننننننة والسننننننننننن

 (C269)قاعة ألمان ا، 

 اعتماد تقرير االجتماع املش ك  

 النننننندورة النننحنننننناديننننننة والنننعشنننننننننننننرون بنننعنننننند النننمننننننائننننننة لنننلنننجننننننننننة النننبنننرنننننننامنننج  15:00الساعة  

 ( C269)قاعة ألمان ا، 

 اعتماد تقرير  نة الربناما  

 

 


