
October 2018  PC 125/INF/1  
 

   

 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة (؛QR) ميكن 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

 الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

 2018نوفمبر/ تشرين الثاني  16-12روما، 

 الجدول الزمني المؤقت

 (C269قاعة ألمانيا، (
 

   

 االثنين،
 نوفمبر/تشرين الثاني 12

 االجتماع المشترك بين الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة 9:30الساعة 
للجنة البرنامج والدورة الثالثة والسبعين بعد المائة للجنة المالية 

 (D223، )قاعة الملك فيصل
 

 1البند   

 (JM 2018.2/1 Rev.1)الوثيقة جدول األعمال عتماد ا
 

 5البند   

األمم املتحدة اإلمنائية  نظومةمانعكاسات تطبيق اإلصالحات يف 
 (JM 2018.2/3)الوثيقة ومتويلها 

 
 3البند   

 التعديالت يف اهليكل اخلاضع ملسؤولية املدير العام املساعد )الربامج(
 (CL 160/16)الوثيقة 

 
 2البند  14:30الساعة  

سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش 
  (CL 160/9)الوثيقة اجلنسي وسوء استغالل السلطة 
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 6البند   
التقّدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات 

منظمات اجملتمع املدين واسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات  مع
 (JM 2018.2/4 )الوثيقة القطاع اخلاص مع
 

 4البند   

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
 (JM 2018.2/2)الوثيقة 

 
 7البند   

 ما يستجد من أعمال

 
 

 الثالثاء،
 نوفمبر/تشرين الثاني 13

الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج  9:30الساعة 
 (C269 )قاعة ألمانيا،

 
 1البند   

اعتماد جدول األعمــال املؤقت واجلــدول الزمين املؤقت 
 (PC 125/INF/1و PC 125/1)الوثيقتان 

 
 2البند   

 2021-2018إعداد اخلطة املتوسطة األجل املراجعة للفرتة 

 األولويات الناشئة عن اللجان الفنية –
 (PC 125/2 )الوثيقة

 
 3البند  14:30الساعة  

تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة 
 للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستدامة

 (2)اهلدف االسرتاتيجي 
 (PC 125/3 Sup.1و PC 125/3)الوثيقتان 

   
 األربعاء

 نوفمبر/تشرين الثاني 14

 5البند  9:30الساعة 

 تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة
زيادة قدرة سبل  - 5حتقيق اهلدف االسرتاتيجي  يف

 الصمود أمام التهديدات واألزمات املعيشة على
 (PC 120/4 Sup.1و PC 120/4)أنظر الوثيقتني 
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 6البند   

خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم 
 (PC 125/6)الوثيقة  2021-2019 للفرتة

 

 7البند  14:30الساعة  

التقرير بشأن نتيجة مؤمتر إعالن التربعات من أجل القضاء 
 على طاعون اجملرتّات الصغرية

 ، بروكسل، بلجيكا(2018سبتمرب/أيلول  7)
 (PC 125/7 )الوثيقة

 

 8البند   

لتقرير املرحلي عن خطة عمل منظمة األغذية والزراعة ا
 (PC 125/8)الوثيقة جمال مقاومة مضادات امليكروبات  يف
 

 الخميس
 الثاني نوفمبر/تشرين 15

 4البند  9:30الساعة 

 تقرير متابعة تقييم وظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة

 (PC 120/5 Sup.1و PC 120/5)أنظر الوثيقتني 
 

 9البند  14:30الساعة  

 ما يستجد من أعمال
 

   

 الجمعة
 نوفمبر/تشرين الثاني 16

االجتماع المشترك بين الدورة الخامسة والعشرين  9:30الساعة 
والدورة الثالثة والسبعين  المائة للجنة البرنامج بعد
 (C269 المائة للجنة المالية )قاعة ألمانيا، بعد
 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  
 

 الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج 14:30الساعة  
 (C269)قاعة ألمانيا، 

 

 اعتماد تقرير جلنة الربنامج  

 

 


