
PC 124/INF/1 May 2018 
 

    

 ، 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.
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 البرنامج لجنة
 والعشرون بعد المائة الرابعةالدورة 

 2018 أيار/مايو 25-21روما، 
 الجدول الزمني المؤقت

 (C269)قاعة ألمانيا، 
     

   

 االثنين،
 أيار/مايو 21

االجتماع المشترك بين الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة  9:30لساعة ا
 والدورة السبعين بعد المائة للجنة المالية البرنامج للجنة

 (D223 )قاعة الملك فيصل،
 

 1البند   
 (JM 2018.1/1الوثيقة ) األعمال املؤقت جدول اعتماد

 
 2 البند  

  2017-2016للفرتة تقرير تنفيذ الربامج 
 (C 2019/8الوثيقة )
 

 3 البند 14:30الساعة  
 إلهناء اخلدمة تاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشأن السّن اإللزامية

 (JM 2018.1/2الوثيقة )
 

 4 البند  
اقرتاح تنظيم حدث رفيع املستوى عن دور منظمة األغذية والزراعة 

 املسائل املتصلة باألمن الغذائي خالل يوم األغذية العاملي يف
 (JM 2018.1/3)الوثيقة 

 
  5 البند  

 ما يستجد من أعمال
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 الثالثاء،
 مايو/أيار 22

 والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج  لرابعةاالدورة  9:30لساعة ا
 (C269)قاعة ألمانيا، 

 1البند   
  اعتماد جدول األعمــال املؤقت واجلــدول الزمين املؤقت

 (PC 124/INF/1و PC 124/1)الوثيقتان 
 2البند   

  - 2021-2018إعداد اخلطة املتوسطة األجل املراجعة للفرتة 
 (PC 124/2)الوثيقة  األولويات اإلقليمية

 4البند  14:30الساعة  
 جتميع الدروس املستفادة من تنفيذ إطار الربجمة القطرية

 (PC 124/4)الوثيقة 
   

 األربعاء
 مايو/أيار 23

 5البند  9:30لساعة ا
عة لتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية تقرير املتاب

 لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام
 (PC 124/5)الوثيقة  (PC 119/5الوثيقة ظر نا)

 3البند  14:30الساعة  
تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن 

 (PC 124/3 )الوثيقة( 1الغذائي وسوء التغذية )اهلدف االسرتاتيجي 
 6البند 
 د ومكان انعقاد الدورة القادمةموع

 7البند 

 ما يستجد من أعمال
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 لجمعةا
 مايو/أيار 25

 لمائة للجنة البرنامجالجتماع المشترك بين الدورة الرابعة والعشرين بعد اا 9:30لساعة ا
 والدورة السبعين بعد المائة للجنة المالية

 (C269قاعة ألمانيا، )
 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  
   

 الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج 15:00الساعة  
 (C269قاعة ألمانيا، )

 اعتماد تقرير جلنة الربنامج  
   

 


