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 البرنامج لجنة
 بعد المائة العشرونو  لسادسةاالدورة 

 2019 آذار/مارس 22-18روما، 

 الجدول الزمني المؤقت

 (C269 ،لمانياأقاعة )

 
 

 ،اإلثنين
 آذار/مارس 18

االجتماع المشترك بين الدورة السادسة والعشرين بعد المائة  9:30اعة سلا
للجنة البرنامج والدورة الخامسةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةبعين بعد المائة 

 (D223)قاعة الملك فيصل،  لماليةا للجنة
 1لبند ا

 (JM 2019.1/1 الوثيقة) اعتماد جدول األعمال
 

 2البند   

 )املراجعة( 2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 2021-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

  (C 2019/3)الوثيقة 
 

 3البند   

وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش سياسات وعمليات 
 خطة العمل احملّدثة -والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة 

 (JM 2019.1/2 الوثيقة)
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 الدورة السادسة والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج 14:30الساعة  
 (C269)قاعة ألمانيا، 

 1البند 

 واجلدول الزمين اعتماد جدول األعمال
  (PC 126/INF/1و PC 126/1 )الوثيقتان

   
 2البند   

 )املراجعة( 2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 2021-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 (C 2019/3)الوثيقة 
   
   

 ،الثالثاء
 آذار/مارس 19

 5البند  9:30اعة سلا
املتعلق باملساواة بني  تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة

 (P PC 126/4 Sup.1و PC 126/4)الوثيقتان  اجلنسني
   
 3البند  14:30الساعة  

 2018 –التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة 
 (PC 126/2-FC 175/7)الوثيقة 

   
 7البند   

تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف احلد من 
 (PC 126/6)الوثيقة  (3الفقر يف الريف )اهلدف االسرتاتيجي 

   
   

 ،األربعاء
 آذار/مارس 20

 8البند  9:30الساعة 
التقرير املرحلي عن إعداد اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 

 ميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةاخلاصة بتع

 (PC 126/7)الوثيقة 
   
 9البند   

ج الزراعة املستدامة  مشروع قرار جلنة الزراعة بشأن إدماج ُنه
 على حنو أكرب، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية

 (PC 126/8 )الوثيقة
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 6لبند ا 14:30اعة سال 
 التقرير التوليفي بشأن النتائج والدروس املستفادة

 من عمليات تقييم األهداف االسرتاتيجية
 (PC 126/5 Sup.1و PC 126/5)الوثيقتان 

   
 4لبند ا  

تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل يف جمال 
 (PC 126/3 Sup.1و PC 126/3)الوثيقتان التغذية 

   
   

 ،الخميس
 آذار/مارس 21

االجتماع المشترك بين الدورة السادسة والعشرين بعد المائة  9:30اعة سال
للجنة البرنامج والدورة الخامسةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةبعين بعد المائة 

 (D223)قاعة الملك فيصل،  لماليةا للجنة
 )تكملة( 2لبند ا

 )املراجعة( 2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 2021-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 (C 2019/3الوثيقة )
   
 الدورة السادسة والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج 14:30اعة سال 

 (C269)قاعة ألمانيا، 
 10لبند ا

جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والعشرين بعد املائة 
 (PC 126/9)الوثيقة للجنة الربنامج 

   
 11لبند ا  

 التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل مكتب التقييم
 (PC 126/INF/2 )الوثيقة

   
 12لبند ا  

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الربنامج
 (PC 126/INF/3)الوثيقة 

   
 13لبند ا  

 ا يستجد من أعمالم
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 ،الجمعة
 آذار/مارس 22

االجتماع المشترك بين الدورة السادسة والعشرين بعد المائة  9:30اعة سال
للجنة البرنامج والدورة الخامسةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةبعين بعد المائة 

 (C269، لمانياأقاعة ) لماليةا للجنة
   
 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  
   
 الدورة السةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةة والعشةةةةةةةةةةرون بعد المائة للجنة البرنامج 14:30 اعةسال 

 (C269)قاعة ألمانيا، 
   
 اعتماد تقرير جلنة الربنامج  
   

 


