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 ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 البرنامج لجنة
 الدورة الثانية والعشرون بعد المائة

 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 10-6روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
     

   

 االثنين،
 نوفمبر/تشرين الثاني 6

الساعة 
9:30 

االجتماع المشترك بين الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للجنة 
  البرنامج والدورة التاسعة والستين بعد المائة للجنة المالية

 (D223 )قاعة الملك فيصل،
 

 1البند   
 (JM 2017.2/1الوثيقة ) األعمال املؤقت جدول اعتماد

 
 2 البند  

  2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 (CL 158/3الوثيقة )
 

الساعة  
14:30 

 3 البند
  2017-2016استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات الفرتة 

 (JM 2017.2/2الوثيقة )
 

 4 البند  
  تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 (CL 158/9)الوثيقة 
 

 لإلحاطة – 5 البند  
قطاع اخلاصة بالشراكات مع ال االسرتاتيجيةالتقدم احملرز يف تنفيذ 

  اخلاص واالسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات مع منظمات اجملتمع املدين
 (JM 2017.2/3)الوثيقة 

 
 6البند   

 ما يستجد من أعمال
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 الثالثاء،
 نوفمبر/تشرين الثاني 7

الساعة 
9:30 

 الدورة الثانية والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج 
 (C269)قاعة ألمانيا، 

 1البند   
  اعتماد جدول األعمــال املؤقت واجلــدول الزمين املؤقت

 (PC 122/INF/1و PC 122/1)الوثيقتان 
 2البند   

  2019-2017للفرتة  جلنة الربنامج رئيسانتخاب نائب 
 3البند   

 2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 (CL 158/3)الوثيقة 

الساعة  
14:30 

 3البند 
 2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 ( )تكملة(CL 158/3)الوثيقة 
   

 األربعاء
 نوفمبر/تشرين الثاني 8

الساعة 
9:30 

 4البند 
نتائج إطار ال -اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ 

 (PC 122/2)الوثيقة املراجع خلطة العمل 
 7البند   

اخ تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املنتقرير متابعة 
 (PC118/3 Sup.1و PC 118/3 )انظر الوثيقتنيوالتخفيف من آثاره 

 (PC 122/5 )الوثيقة
الساعة  

14:30 
 8البند 

 - 5تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق اهلدف االسرتاتيجي 
  (PC 122/6 )الوثيقةملحق بشأن املساواة بني اجلنسني 
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 الخميس
 نوفمبر/تشرين الثاني 9

الساعة 
9:30 

 5البند 
تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة 

  (PC 122/3 Sup.1و PC 122/3)الوثيقتان ( 4)اهلدف االسرتاتيجي 
الساعة  

14:30 
 6البند 

تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة 
 (PC 118/2 Sup.1و PC 118/2 )انظر الوثيقتنيباألغذية والزراعة 

 (PC 122/4)الوثيقة 
 9البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 10البند   

 ما يستجد من أعمال
   

 الجمعة
 نوفمبر/تشرين الثاني 10

الساعة 
9:30 

االجتماع المشترك بين الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للجنة 
 البرنامج والدورة التاسعة والستين بعد المائة للجنة المالية 

 (C269)قاعة ألمانيا، 
 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  
الساعة  

15:00 
 الدورة الثانية والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج 

 (C269)قاعة ألمانيا، 
 اعتماد تقرير جلنة الربنامج  

 


