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على البيئة وتشــــــجيع اتصــــــاالت أكثر  ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســــــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســــــتطاع من أثرها
 www.fao.org  وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.

NC792/A 

A 

 الرب�مج جلنة

 الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة

 20201 حزيران/يونيو 8-17

 اجلدول الزمين املؤقت

 

 اإلثنني،
 2حزيران/يونيو 8

الساعة 
9:30 

املائة للجنة الرب�مج االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة والعشرين بعد 
 والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية

 1 البند  
 )JM 2020.1/1 الوثيقة( األعمال جدول اعتماد

 2 البند  
 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 )CL 164/3 (الوثيقة
الساعة  

14:30-
17:30 

 3 البند
 )C 2021/8(الوثيقة  2019-2018للفرتة  الربامجتقرير تنفيذ 

 4 البند  
  2019-2018األرصدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة السنتني  استخدام
 )JM 2020.1/2(الوثيقة 

 5 البند  
األجهزة  إىل 2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام 

الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل "دعم عملية" لغرض "إنشاء جملس 
  )/Rev.1 4CCLM 110 الوثيقة أنظر(رقمي دويل لألغذية والزراعة" 

 )(JM 2020.1/3(الوثيقة 

                                                      
 .2020مايو/أ�ر  22إىل  18كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من  1
 موعد ووقت الحق حتددمها جلنتا الرب�مج واملالية. ستبحث أي بنود غري منجزة يوم االثنني يف 2

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/nc376ar/nc376ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc376ar/nc376ar.pdf
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 6 البند  
وتداعياته على األمن الغذائي والنظم الغذائية  19-آخر املعلومات عن كوفيد

 )JM 2020.1/4(الوثيقة 
 7 البند  

 أية مسائل أخرى
 الثالاثء،

 حزيران/يونيو 9
الساعة 
10:00 

 الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة للجنة الرب�مج

 1البند   
 املؤقتاعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين 

 PC 128/INF/1) و PC 128/1 Rev.1(الوثيقتان 
 

 2البند   
 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 )CL 164/3(الوثيقة 
 

 4البند   
 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع

 )PC 128/3(الوثيقة من أهداف التنمية املستدامة)  2(اهلدف 
 )PC 128/3 Sup.1الوثيقة (ورّد اإلدارة 

 
الساعة  

14:30 
 5البند 

تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع 
 )1وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (اهلدف االسرتاتيجي 

 )PC 128/4] (الوثيقة PC 124/3 Sup.1و PC 124/3 [أنظر الوثيقتني
 

 األربعاء،
 يونيو/حزيران 10

الساعة 
10:00 

 3البند 
  االسرتاتيجي:التقدم احملرز يف إعداد اخلطوط العريضة لإلطار 

 )PC 128/2اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد (الوثيقة 
التقرير املرحلي لإلدارة عن تنفيذ توصيات تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية يف 

 ]PC 127/2 Sup.1و  127/2PC [أنظر الوثيقتني منظمة األغذية والزراعة
 )PC 128/2 Sup.1(الوثيقة 

 
 14البند   

وتداعياته على األمن الغذائي والنظم الغذائية  19-آخر املعلومات عن كوفيد
 )JM 2020.1/4(الوثيقة 

الساعة  
14:30 

 9البند 
  )PC 128/8(الوثيقة تقرير مرحلي عن "مبادرة العمل يًدا بيد" 

http://www.fao.org/3/mw695ar/mw695ar.pdf
http://www.fao.org/3/mw696ar/mw696ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz846ar/mz846ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz847ar/mz847ar.pdf
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 ،اخلميس
 حزيران/يونيو 11

الساعة 
10:00 

 13البند 
إىل األجهزة  2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام 

الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل "دعم عملية" لغرض "إنشاء جملس 
  ]/1Rev. 4CCLM 110 [أنظر الوثيقة "دويل لألغذية والزراعةرقمي 

 )JM 2020.1/3(الوثيقة 
 

 6البند   
  تقييم األعمال اإلحصائية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة

 )PC 128/5 Sup.1(الوثيقة رد اإلدارة و  )PC 128/5(الوثيقة 
 تقرير مرحلي عن نتائج املشاورة بشأن الندوة اخلاصة ابإلحصاءات

 )PC 128/5 Sup.2(الوثيقة 
 

الساعة  
14:30 

 8البند 
 تقرير مرحلي عن التحضريات ملؤمتر القمة العاملي بشأن النظم الغذائية

 )PC 128/7(الوثيقة الذي دعا إليه أمني عام األمم املتحدة 
   

 ،اجلمعة
 حزيران/يونيو 12

الساعة 
10:00 

 11البند 
آخر املعلومات عن خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة مضادات 

 )PC 128/10(الوثيقة امليكروابت 
 

 15البند   
آخر املعلومات عن استجابة منظمة األغذية والزراعة لفورة اجلراد الصحراوي 

 )PC 128/INF/2(الوثيقة 
 

 12البند 
  احملرز يف جهود استئصال طاعون اجملرتات الصغريةالتقدم 

 )PC 128/11(الوثيقة 
 

الساعة  
14:30 

 10البند 
تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب 

 )PC 128/9(الوثيقة القطاعات الزراعية 
   

http://www.fao.org/3/nc376ar/nc376ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc376ar/nc376ar.pdf
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 ،االثنني
 حزيران/يونيو 15

الساعة 
10:00 

 7البند 
تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة على تقييم املسامهات على املستوى القطري: 

مالحظات  )PC 128/6ة الوثيق(اقرتاح لتعزيز التقييم يف املكاتب امليدانية 
 اإلدارة على االقرتاح لتعزيز التقييم يف املكاتب امليدانية

 )PC 128/6 Sup.1(الوثيقة 
 

 16البند   
 )PC 128/INF/3(الوثيقة آخر املعلومات عن اإلدارة املستدامة للغاابت 

 
 ،الثالاثء

 يونيو/حزيران 16
الساعة 
10:00 

 17البند 
جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج 

 )PC 128/12(الوثيقة 
 18البند   

 )PC 128/INF/4(الوثيقة تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج 
 19البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 ]CL 163/LIM/1أنظر الوثيقة  - 2020نوفمرب/تشرين الثاين  13-9[روما،  

 20البند   
 أخرىأية مسائل 

 األربعاء،
 يونيو/حزيران 17

الساعة 
9:30 

 االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج
 والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  

 الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة للجنة الرب�مج  

 تقرير جلنة الرب�مجاعتماد   
 

http://www.fao.org/3/na595ar/na595ar.pdf

