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لجنة البرنامج
الدورة التاسعة عشرة بعد المائة
روما- 16 ،

 20مايو/أيار 2016

الجدول الزمني المؤقت
(قاعة ألمانيا)C269 ،
االثننننني ن ،
مايو/أيار

16

السننننننننناعنننة االجتماع المشنننتري بي الدورة التاسنننعة عشنننرة بعد المائة ل جنة
البرنامج والدورة الحادية والستي بعد المائة ل جنة المالية (قاعة
9:30
الم ك فيصل)D223 ،
البند 1

اعتماد جدول األعمال المؤقت (الوثيقة )JM 2016.1/1

البند 2

تقرير تنفيذ البرامج للفترة ( 2015-2014الوثيقة )C 2017/8
السننننننننناعنننة البند 2
تقرير تنفيذ البرامج للفترة ( 2015-2014الوثيقة ( )C 2017/8تكملة)
14:30
البند 3
نطاق تغطية المكاتب الميدانية لمنظمة األغذية والزراعة

(الوثيقة )CL 154/6
البند 4

ما يستجد من أعمال

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر
مراعاة للبيئة.
ويمكن االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
MP777/A

2

الثالثنننا ،
مايو/أيار
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17

السنننننننناعننة الدورة التاسننننعة عشننننرة بعد المائة ل جنة البرنامج (قاعة ألمانيا،
)C269
9:30
البند 1

اعتماد جدول األعمــال المؤقت والجــدول الزمني المؤقت

(الوثيقتان  PC 119/1و)PC 119/INF/1
البند 2

استعراض اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة وإعداد
الخطة المتوسطة األجل للفترة  - 2021-2018األولويات اإلقليمية

(الوثيقة )PC 119/2
السنننننننناعننة البند 2

14:30

استعراض اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة وإعداد
الخطة المتوسطة األجل للفترة  - 2021-2018األولويات اإلقليمية
(الوثيقة ( )PC 119/2تكملة)

البند

6

تحديث عن عمل منظمة األغذية الزراعة في مجال مقاومة
مضادات الميكروبات (الوثيقة )PC 119/3
البند 9

تقرير متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة في دعم إنتاج
المحاصيل (انظر الوثيقة ( )PC 115/5الوثيقة )PC 119/8

األربعننا  18 ،السنننننننناعننة البند 7

مايو/أيار

9:30

تقرير متابعة تقييم المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لمنظمة
األغذية والزراعة في آسيا والمحيط الهادئ (انظر الوثيقة PC

( )115/3الوثيقة )PC 119/6
البند 8

تقرير متابعة تقييم المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لمنظمة
األغذية والزراعة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (انظر

الوثيقة ( )PC 115/4الوثيقة )PC 119/7
السنننننننناعننة البند 4

14:30

االستراتيجية الخاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة في مجال
تغير المناخ  -خريطة الطريق (الوثيقة )PC 119/4

الخميس 19 ،السنننننننناعننة البند 3

مايو/أيار

9:30

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في صون الموارد الوراثية
لألغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام (الوثيقة PC

)119/5

3
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السنننننننناعننة البند 5

14:30

عرض عن القضايا الجنسانية والمواضيع المشتركة األخرى ،بما
في ذلك التغذية وتغير المناخ (من دون وثيقة)
البند 10

موعد ومكان انعقاد الدورة العشرين بعد المائة

البند 11

الجمعنننة،
مايو/أيار

20

ما يستجد من أعمال
السنننننننناعننة االجتماع المشننننتري بي الدورة التاسننننعة عشننننرة بعد المائة ل جنة
البرنامج والدورة الحادية والسننتي بعد المائة ل جنة المالية (قاعة
9:30
ألمانيا)C269 ،
اعتماد تقرير االجتماع المشترك
السنننننننناعننة الدورة التاسنننننعة عشنننننرة بعد المائة ل جنة البرنامج (قاعة ألمانيا،
)C269
15:00
اعتماد التقرير

