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ويرجى من السادة . خمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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  الربنامج جلنة

 بعد املائة ثانية عشرةالدورة ال

 2102تشرين الثاني /نوفمرب 9-5روما، 

 الوثائق املؤقتة بقائمة ال

 

PC 112/1 جدول األعمال املؤقت 

PC 112/2 إسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية  

PC 112/3 األغذية والزراعة وعملها يف جمال الغاباتلتقييم اإلسرتاتيجي لدور منظمة ا 

PC 112/3 Sup.1 رد اإلدارة -تالتقييم اإلسرتاتيجي لدور وعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابا 

PC 112/4 تقييم الدعم الذي تقّدمه منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 

PC 112/4 Sup.1  الدعم الذي تقّدمه منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيدتقييم- 

 رد اإلدارة

PC 112/5 متابعة التقييم اإلسرتاتيجي لوضع الربامج القطرية ملنظمة األغذية  

PC 112/6 استعراض األقران لوظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة 

PC 112/6 Sup. 1 اإلدارةمالحظات  -استعراض األقران لوظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة 

PC 112/7  آخر املعلومات عن خطة العمل املتجددة املبدئية للتقييم االسرتاتيجي والرباجمي يف الفرتة

2102-2102  

PC 112/8 ة من خارج امليزانيةتقرير عن تنفيذ قرار اجمللس بشأن متويل التقييم بالنسبة إىل األنشط 

PC 112/9 من دستور املنظمة 02 استعراض األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
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PC 112/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت 

PC 112/INF/2  قائمة الوثائق املؤقتة 

PC 112/INF/3  أفريقيا متابعة تقييم أنشطة منظمة األغذية والزراعة لتنمية القدرات يف 

PC 112/INF/3 
Sup.1 

 تقرير املصادقة -أفريقيا متابعة تقييم أنشطة منظمة األغذية والزراعة لتنمية القدرات يف

PC 112/INF/4  تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال حيازة األراضي واملوارد الطبيعية األخرى واحلقوق

 آخر املعلومات عن تنفيذ التوصيات –املتصلة بها والنفاذ إليها 

C 2013/8 2100-2101قرير تنفيذ الربامج ت 

CL 145/3  2102-2102التغيريات التحولّية يف فرتة السنتني 

CL 145/4  2102-2102اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

CL 145/8 حتسني برنامج التعاون التقين 

CL 145/10 العمل الفورية تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة 

CL 145/INF/11  التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األمم املتحدة(JIU/REP/2008/4) 

JM 2012.3/1 جدول األعمال املؤقت لالجتماع املشرتك 

JM 2012.3/2 صللشراكات مع القطاع اخلا غذية والزراعةمنظمة األ إسرتاتيجية 

JM 2012.3/3 مع اجملتمع املدني للشراكات غذية والزراعةمنظمة األ إسرتاتيجية 

 


