
PC 110/INF/2 

March 2012                                                                                                                                          

 

 .تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي
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 بعد املائة العاشرةالدورة 

 1011 أيار/مايو 11-7روما، 

 القائمة املؤقتة بالوثائق

 

PC 110/1 جدول األعمال املؤقت 

PC 110/2 
مرحلي عن خطة العمل للوقاية من األمراض احليوانية الرئيسية وخماطرها على صحة  تقرير

 اإلنسان واحتوائها

PC 110/3 (اخلطوط العريضة)رؤية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية اإلسرتاتيجية وال 

PC 110/4 
على  حيازة األراضي واحلقوق واحلصولتقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جماالت 

 األراضي وعلى غريها من املوارد الطبيعية 

PC 110/4 Sup.1  
على  زة األراضي واحلقوق واحلصولحياتقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جماالت 

 األراضي وعلى غريها من املوارد الطبيعية ورّد اإلدارة

PC 110/5   تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال سياسات األغذية والزراعة 

PC 110/5 Sup.1 رّد اإلدارةتقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال سياسات األغذية والزراعة و 

PC 110/6 0202متوز /تقييم استجابة منظمة األغذية والزراعة للفيضانات يف باكستان يف يوليو  

PC 110/6 Sup.1 
ورّد  0202متوز /تقييم استجابة منظمة األغذية والزراعة للفيضانات يف باكستان يف يوليو

 اإلدارة
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PC 110/7 
ملخص جتميعي لعمليات التقييم يف : ى القطريمنظمة األغذية والزراعة على املستو فعالية

 ( إثيوبيا وزمبابوي وهاييت)البلدان اليت تشهد حاالت طوارئ كربى وبرامج إلعادة تأهيلها 

PC 110/8 متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال املياه 

PC 110/9 تعيني مدير التقييم 

PC 110/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت 

PC 110/INF/2  لوثائقباالقائمة املؤقتة 

PC 110/INF/3 برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات 

PC 110/INF/4 تقرير مرحلي عن متابعة التوصيات السابقة للجنة الربنامج 

CL 144/10 
توجهات وال 0200التقرير السنوي عن خطة العمل الفورية لسنة  –خطة العمل الفورية 

 0200يف سنة 

JM 2012.1/1 جدول األعمال املؤقت لالجتماع املشرتك 

JM 2012.1/2 التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج التعاون التقين 

JM 2011.1/3 اإلعالن عن السنوات الدولية وإحياؤها 

 

 

 


