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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ه الوثيقةُطبع عدد حمدود من هذ

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 جلنة الربنامج

 املائة بعد عشرة الثانيةالدورة 

 1021 الثاني تشرين/نوفمرب 9-5روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت

 (C269 -قاعة أملانيا )

 

 ثنني،اإل

 تشرين الثاني/نوفمرب 5

 املائة بعد عشرة الثانية الدورة 9.00الساعة 

 (C269 - أملانيا قاعة)

 1البند   

  PC 112/1 تانالوثيق)الزمين دولواجل األعمال جدول اعتماد

 (PC 112/INF/1و

 2البند   

 2112-2112 السنتني فرتة يف التحولّية التغيريات

 (CL 145/3الوثيقة )

 6 البند 21.00الساعة  

 مدّونة لتنفيذ والزراعة األغذية منظمة تقّدمه الذي الدعم تقييم

 (PC 112/4الوثيقة )الرشيد  الصيد بشأن السلوك

 11لبند ا  

 إىل بالنسبة التقييم متويل بشأن اجمللس قرار تنفيذ عن تقرير

 (PC 112/8الوثيقة ) امليزانية خارج األنشطة من
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 الثالثاء،

 تشرين الثاني/نوفمرب 6

 

 9.00الساعة 

 
  4 البند

 جمال يف للعمل ورؤيتها والزراعة األغذية منظمة سرتاتيجيةا

 (PC 112/2الوثيقة ) التغذية

 11لبند ا

 الدستور من 14 املادة مبوجب املنشأة األجهزة استعراض

 (PC 112/9الوثيقة )

 2البند  21.00الساعة  

 املتوسطة للخطة العريضة واخلطوط املراجع االسرتاتيجي اإلطار

 2112-2114 األجل للفرتة

 (CL 145/4 ةالوثيق)

   
   

   

 األربعاء،

 تشرين الثاني/نوفمرب 7

 للجنة املائة بعد عشرة الثانية الدورة بني املشرتكالجتماع ا 9.00الساعة 

 املالية للجنة املائة بعد واألربعني السابعة والدورة الربنامج

 (D223 – امللك فيصل قاعة)

 1 البند

 األعمال  جدول اعتماد

 (JM 2012.3/1الوثيقة )

 2 البند

 2111-2111 الفرتة يف الربامج تنفيذ تقرير

 (C 2013/8الوثيقة )

 2 البند

 الفورية العمل خطة تنفيذ عن مرحلي تقرير

 (CL 145/10الوثيقة )

 4 البند

 2112-2112 السنتني فرتة يف التحولّية التغيريات

 (CL 145/3الوثيقة )

 5 البند

 املتوسطة للخطة العريضة واخلطوط املراجع االسرتاتيجي اإلطار

 2112-2114 األجل للفرتة

 (CL 145/4الوثيقة )
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 6البند  21.00الساعة  

 (CL 145/8الوثيقة )التقين  التعاون برنامج حتسني

 2البند   

 القطاع مع بالشراكات اخلاصة والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية

 (JM 2012.3/2الوثيقة )اخلاص 

  8 البند

 مع بالشراكات اخلاصة والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية

 (JM 2012.3/3الوثيقة )املدني  اجملتمع

  9 البند

 أعمال  من يستجد ما
   

   

 اخلميس،

 تشرين الثاني/نوفمرب 8

 5البند  9.00الساعة 

 جمال يف وعملها والزراعة األغذية منظمة لدور اإلسرتاتيجي التقييم

 (PC 112/3الوثيقة ) الغابات

 9البند   

 للتقييم املبدئية املتجددة العمل خطة عن املعلومات آخر

 (PC 112/7الوثيقة ) اتيجياالسرت

 8البند  21.00الساعة  

والزراعة  األغذية منظمة يف التقييم لوظيفة األقران استعراض

 (PC 112/6الوثيقة )

 2البند 

 األغذية ملنظمة القطرية الربامج لوضع اإلسرتاتيجي التقييم متابعة

 (PC 112/5الوثيقة )والزراعة 

 16البند 

 للنقاش املطروحة والبنود املقبلة الدورة انعقاد ومكان موعد

 12البند 

 أعمال من يستجد ما
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 ،اجلمعة

 تشرين الثاني/نوفمرب 9

 للجنة املائة بعد عشرة الثانية الدورة املشرتك بني االجتماع 9.00الساعة 

 املالية للجنة املائة بعد واألربعني السابعة الربنامج والدورة

 (C269 - أملانيا قاعة)

 د تقرير االجتماع املشرتكاعتما

   

 املائة للجنة الربنامج بعد عشرة الثانية الدورة 21.00الساعة  

 اعتماد التقرير

 

 

 

 لإلحاطة املعروضة املسائل

 

 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة يف األمم املتحدة- 1

 (PC 112/INF/3وثيقة ال) أفريقيا يف القدرات لتنمية والزراعة األغذية منظمة أنشطة تقييم متابعة- 2

 بها املتصلة واحلقوق األخرى الطبيعية واملوارد األراضي حيازة جمال يف والزراعة األغذية منظمة عمل تقييم- 2

 (PC 112/INF/4الوثيقة ) التوصيات تنفيذ عن املعلومات آخر – إليها والنفاذ 


