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 الرب�مج جلنة
 والعشرون بعد املائة التاسعةالدورة 

 2020 تشرين الثاين/نوفمرب 13 - 9

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 9:30الســــــــــاعة  1نوفمرب/تشرين الثاين 9ثنني، اإل
- 12:30 

التاســعة والعشــرين بعد املائة االجتماع املشــرتك بني الدورة 
ئة للجنة  ثة والثمانني بعد املا ثال للجنة الرب�مج والدورة ال

 املالية
 1البند   

 )JM 2020.2/1 Rev.1 الوثيقة( األعمال جدول اعتماد
  2البند   

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة 
 للمناقشة: 2025-2022للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

 )CL 165/3(الوثيقة 
 3البند   

 للمناقشة: اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة الخنراط القطاع اخلاص
 )CL 165/4 Rev.1(الوثيقة 

الســــــــــــــــــــاعــــــــــة،  
14:30 - 
17:30 

 4البند 
 للمنــــاقشــــــــــــــــــة: معلومــــات حمــــدثــــة عن بر�مج التعــــاون التقين

 )JM 2020.2/2(الوثيقة 

                                                      
 ثنني يف موعد ووقت الحقني تقررمها جلنتا الرب�مج واملالية.سُتبحث أية بنود مل ُتستكمل يوم اإل  1
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 5البند   
 البناء من أجلإعادة : 19-كوفيداســــــــــــــتجابة املنظمة جلائحة  

 )CL 165/5(الوثيقة  للمناقشةالتحويل: 
 6البند  

 )CL 165/18(الوثيقة  للمناقشةأساليب عمل املؤمتر: 
 7البند 

 اســـــــــــــــتخــــــدام األرصــــــــــــــــــــدة غري املنفقــــــة من اعتمــــــادات فرتة 
  لمنــــاقشــــــــــــــــــةل]: CCLM 110/3الســـــــــــــــنتني [أنظر الوثيقــــة 

 )JM 2020.2/3(الوثيقة 
 أية مسائل أخرى - 11البند   

 معلومات حمدثة من اإلدارة  -البنود املعروضة لإلحاطة 
 8البند   

إنشــــــــــــــــاء اللجنــة الفرعيــة املعنيــة ابلثروة احليوانيــة التــابعــة للجنــة 
 )JM 2020.2/INF/1(الوثيقة  لإلحاطة: الزراعة

  9البند   
يف  تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها

 )CL 165/13 Rev.1(الوثيقة  لإلحاطةروما: 
  10البند   

التقرير الســــــنوي عن ســــــياســــــات وعمليات وإجراءات املنظمة 
للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنســـــــــــــي وســـــــــــــوء اســـــــــــــتعمال 
الســــلطة، مبا يف ذلك نتائج الدراســــة االســــتقصــــائية عن رضــــا 

 )CL  165/INF/6 Rev.1(الوثيقة  لإلحاطةاملوظفني: 
 9:30الســــــــــاعة  نوفمرب/تشرين الثاين 10الثالاثء، 

- 12:30 
 الدورة التاسعة والعشرون بعد املائة للجنة الرب�مج

 1البند   
انتخاب �ئب الرئيس للوالية املمتدة من نوفمرب/تشـــرين الثاين 

 2021إىل يونيو/حزيران  2020



PC 129/INF/1 Rev.1 3 

 

  2البند   
اعتمـــــاد جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت واجلـــــدول الزمين املؤقـــــت 

 )PC 129/INF/1 Rev.1و PC 129/1(الوثيقتان 
  3البند   

اخلطوط العريضــــــــــة لإلطار االســــــــــرتاتيجي واخلطوط العريضــــــــــة 
، مبا يف ذلك 2025-2022للخطة املتوســــــــــــــطة األجل للفرتة 

 )CL 165/3 (الوثيقة للمناقشةاسرتاتيجية إدارة التغيري: 
الســــــــــــــــــــاعــــــــــة،  

14:30 - 
17:30 

  4البند 
تعزيز احلوكمـــة واإلشـــــــــــــــراف يف إطـــار الربجمـــة القطريـــة ملنظمـــة 

 للمناقشةاألغذية والزراعة: 

 5البند 
 )CL 165/6(الوثيقة  للمناقشةمبادرة العمل يًدا بيد: 

 9:30الســــــاعة،  نوفمرب/تشرين الثاين 11األربعاء، 
- 12:30 

 7البند 

 تقييم بر�مج التعــــــــاون التقين ملنظمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والزراعـــــــة 
  PC 129/2 الـــــوثـــــيـــــقـــــتــــــــان( لـــــلـــــمـــــنــــــــاقشــــــــــــــــــــــةورّد اإلدارة: 

 )PC 129/2 Sup.1و
 8البند 

تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضــــــــاء التام على اجلوع 
املرحلة الثانية  -من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة)  2(اهلدف 

  PC 129/3(الـــــوثـــــيـــــقـــــتــــــــان  لـــــلـــــمـــــنــــــــاقشــــــــــــــــــــــةورد اإلدارة: 
 )PC 129/3 Sup.1و

الســــــــــــــــــــاعــــــــــة،  
14:30 - 
17:30 

 8البند 
 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضــــــــــــاء التام على اجلوع

املرحلة الثانية  -من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة)  2(اهلدف 
  PC 129/3(الـــــوثـــــيـــــقـــــتــــــــان  لـــــلـــــمـــــنــــــــاقشــــــــــــــــــــــةورد اإلدارة: 

 تكملة - )PC 129/3 Sup.1و

 9البند 
خطـــة العمـــل املتجـــددة اإلرشـــــــــــــــــاديـــة لعمليـــات التقييم للفرتة 

 )PC 129/4(الوثيقة  للمناقشة: 2021-2023
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 9:30الســـــــاعة،  نوفمرب/تشرين الثاين 12 ،اخلميس

- 12:30 
 البنود املعروضة لإلحاطة

 تقارير مرحلية وحمدثة عن - 6البند 
 (أ)6البند 

  2021مؤمتر قمة األمم املتحدة بشــــأن النظم الغذائية يف عام 
وعمـــل منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة يف جمـــال النظم الغـــذائيـــة: 

 )PC 129/INF/2(الوثيقة  لإلحاطة
 (ب)6البند   

 مســــــــودة الرؤية واالســــــــرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة 
 )PC 129/INF/3(الوثيقة  لإلحاطةيف جمال التغذية: 

 (ج)6البند   
اســـــــــتجابة منظمة األغذية والزراعة لطفرة اجلراد الصـــــــــحراوي 

 )PC 129/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةودودة احلشد اخلريفية: 
 (د)6البند   

خطة عمل منظمة األغذية والزراعة للمســــاواة بني اجلنســــني: 
 )PC 129/INF/5(الوثيقة  لإلحاطة

 (هـ)6البند   
اختصـــــــــــــاصـــــــــــــات املنصـــــــــــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية: 

 )PC 129/INF/6(الوثيقة  لإلحاطة
 14:30الســاعة،  

- 17:30 
التقييم ومعلومات حمدثة من  -البنود املعروضـــــة لإلحاطة 

 إلدارة 
  10البند 

لشـــــراكات مع منظمات ابتقييم اســـــرتاتيجية املنظمة اخلاصـــــة 
 (الــــوثــــيــــقــــتــــــــان لــــإلحــــــــاطــــــــةاجملــــتــــمــــع املــــــــدين ورد اإلدارة: 

PC 129/INF/7 وPC 129/INF/7 Sup.1/Rev.1( 
 11البند 

 تقرير املتــــابعــــة لتقييم مســــــــــــــــــامهــــة منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة 
يف اإلدارة املتكــــــاملــــــة للموارد الطبيعيــــــة من أجــــــل الزراعــــــة 
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  لإلحـــــــاطـــــــة): 2املســـــــــــــــتـــــــدامـــــــة (اهلـــــــدف االســـــــــــــــرتاتيجي 
 )PC 129/INF/8 ةق(الوثي
  12 البند

موجز اختصــاصــات التقييم املشــرتك عن التعاون بني وكاالت 
(الوثيقة  لإلحاطةاألمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما: 

PC  129/INF/9( 
 معلومات حمدثة من األمانة  -البنود املعروضة لإلحاطة 

 13البند 
  لإلحاطة: تقرير مرحلي عن تنفيذ توصـــــــــــــــيات جلنة الرب�مج

 )PC 129/INF/10(الوثيقة 
 14البند   

جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الثالثني بعـــد املـــائـــة للجنـــة 
 )PC 129/INF/11(الوثيقة  لإلحاطةالرب�مج: 

  15البند   
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

  16البند 
 أية مسائل أخرى

الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة االجتماع املشرتك بني  10:00الساعة  نوفمرب/تشرين الثاين 13 ،اجلمعة
للجنة الرب�مج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة 

 املالية
 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك  

 الدورة التاسعة والعشرون بعد املائة للجنة الرب�مج  
 اعتماد تقرير جلنة الرب�مج  
 


