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 البرنامج لجنة
 والعشرون بعد المائة السابعةالدورة 

 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  8-4روما، 

 الجدول الزمني المؤقت

 )C269قاعة ألمانيا، (
 

   
 االثنين،

 نوفمبر/تشرين الثاني 4
 والعشـــــــــــرين بعد المائة الســـــــــــابعةاالجتماع المشـــــــــــترك بين الدورة  9:30الساعة 

والســـــــــــبعين بعد المائة للجنة المالية  الثامنةللجنة البرنامج والدورة 
 )D223، (قاعة الملك فيصل

 
 1البند   

 )JM 2019.2/1(الوثيقة اعتماد جدول األعمال 
 

 2البند   
ــلــفــرتة  ــيـــــــة ل ــتــعـــــــديــالت يف بــرنـــــــامــج الــعــمـــــــل واملــيــزان  2021-2020ال

 )CL 163/3(الوثيقة 
 

 3البند   
التقرير الســـــنوي عن ســـــياســـــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من 
 الــتــحــّرش والــتــحــّرش اجلــنســــــــــــــــي وســــــــــــــــوء اســــــــــــــــتــغــالل الســــــــــــــــلــطـــــــة

 )CL 163/12(الوثيقة 
 

 4البند   
اقرتاح بشـــأن اســـتخدام األرصـــدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة الســـنتني 

  )JM 2019.2/2(الوثيقة  ]CCLM 109/3[أنظر الوثيقة 
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 5البند   
 تقرير مرحلي عن التعــــاون بني الوكــــاالت اليت توجــــد مقــــارهــــا يف رومــــا

 )JM 2019.2/3 (الوثيقة
 

 6البند   
 ما يستجد من أعمال

   
 

 الثالثاء،
 نوفمبر/تشرين الثاني 5

والعشــــــــرون بعد المائة للجنة البرنامج  الســــــــابعةالدورة  9:30الساعة 
 )C269 (قاعة ألمانيا،

 
 1البند   

ـــــدول الزمين املؤقت  ــــــ ـــــال املؤقت واجلـ ــــــ اعتماد جدول األعمـ
 )PC 127/INF/1و PC 127/1(الوثيقتان 

 
 2البند   

 2019انتخــاب نــائــب الرئيس للواليــة املمتــدة من يوليو/متوز 
 2021إىل يونيو/حزيران 

 
 3البند   

 2021-2020التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 )CL 163/3 الوثيقة(
 

 14البند  14:30الساعة  
اســــــــــــــتعراض التقـــدم احملرز يف جمـــال مقـــاومـــة مضــــــــــــــــادات 
امليكروبات، مبا يف ذلك اســـتعراض مدونة الســـلوك الطوعية 

 )PC 127/9(الوثيقة 
 

 7البند   
 اإليكولوجيةالعناصر العشرة للزراعة 

 )CL 163/13(الوثيقة 
 

 12البند   

التقدم احملرز يف حتديث االســــــــــــــرتاتيجية اخلاصــــــــــــــة بالتغذية 
 )PC 127/8(الوثيقة 

   



3 PC 127/INF/1 

 

 األربعاء
 نوفمبر/تشرين الثاني 6

 4البند  9:30الساعة 

 تقييم إطار النتائج االســـرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعة
 )PC 127/2 Sup.1و PC 127/2 الوثيقتان(
 

 6البند  14:30الساعة  
اســــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصــــــة بتعميم التنوع 

 البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية
 )CL 163/11(الوثيقة 

 
 8البند   

تقرير مرحلي عن اجلوانب الرئيســــــية ملشــــــروع االســــــرتاتيجية 
 )PC 127/4(الوثيقة  احملدثة اخلاصة باملساواة بني اجلنسني

 
 10البند   

حتديث  -خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم 
 )PC 127/6(الوثيقة 

 
   

 الخميس
 الثاني نوفمبر/تشرين 7

 5البند  9:30الساعة 
تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بالشراكات 

 مع القطاع اخلاص
 )PC 127/3 Sup.1و PC 127/3 الوثيقتان(
 

 9البند   

تقرير متابعة تقييم مســــــــــامهة منظمة األغذية والزراعة يف نظم 
 )4زراعية وغذائية شاملة وكفؤة (اهلدف االسرتاتيجي 

 ]PC 122/3 Sup.1و PC 122/3[أنظر الوثيقتني 
 )PC 127/5 الوثيقة(
 

 13البند  14:30الساعة  
هلدف التنمية املســــــتدامة نســــــبة املســــــاحة  1-4-2املؤشــــــر 

 الزراعيــــة املخصــــــــــــــصـــــــــــــــــة للزراعــــة املنتجــــة واملســــــــــــــتــــدامــــة
 (من دون وثيقة)
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 11البند   
جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشـــــــــرين بعد املائة 

 )PC 127/7(الوثيقة للجنة الربنامج 
 

 15البند   
 تقرير مرحلي عن تنفيـــــــذ توصــــــــــــــيـــــــات جلنـــــــة الربنـــــــامج

 )PC 127/INF/2(الوثيقة 
 

 16البند   
ــــدورة القــــادمــــة   22-18[رومــــا، موعــــد ومكــــان انعقــــاد ال

 ]CL 162/2أنظر الوثيقة  - 2020مايو/أيار 
 

 17البند   
 ما يستجد من أعمال

   
 الجمعة

 نوفمبر/تشرين الثاني 8
والعشـــــــــرين  الســـــــــابعةاالجتماع المشـــــــــترك بين الدورة  9:30الساعة 

ثامنةوالدورة  للجنة البرنامجالمائة  بعد والســـــــــــبعين  ال
 )C269 المائة للجنة المالية (قاعة ألمانيا، بعد

 
 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  

 
 والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج السابعةالدورة  14:30الساعة  

 )C269(قاعة ألمانيا، 
 

 اعتماد تقرير جلنة الربنامج  
 

 


