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ويرجى من السادة . ى البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة عل ُ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 

 الدورة الثالثة عشرة بعد املائة

 2013آذار /مارس 18-22روما، 

 املؤقت  الزميندو  اجل

 (C269قاعة أملانيا )

 

 االثنني، 

 آذار/مارس 81

 الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 03:9الساعة 

 (C269قاعة أملانيا )

 1البند   

 دول الزميناعتماد جدول األعمــال واجلــ

 (PC 113/INF/1و PC 113/1الوثيقتان )

 2البند   

  2013انتخاب نائب الرئيس لعام 

 3البند   

 (C 2013/7الوثيقة ) اإلطار االسرتاتيجي املراجع

 4البند   

وبرنامج العمل   2014-2017اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2013/3الوثيقة ) 2014-2015 وامليزانية للفرتة

  4البند  833:9الساعة  

وبرنامج العمل   2014-2017اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (تكملة)( C 2013/3الوثيقة ) 2014-2015 وامليزانية للفرتة
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 الثالثاء،

 آذار/مارس 80

 6البند  03:9الساعة 

تقييم مكتيب منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي واإلقليمي الفرعي 

 (PC 113/3الوثيقة ) سطىألوروبا وآسيا الو

 الثالثاء، 

 آذار/مارس 80

 7البند  833:9الساعة 

 (PC 113/4الوثيقة ) تقييم سريع لوظيفة التقييم الداخلي

 8البند   

متابعة تقييم مكتب منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى 

 (PC 113/6الوثيقة ) ومكتبها اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا

 ربعاء،األ

 آذار/مارس 09

االجتماع املشرتك بني الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة  03:9الساعة 

 الربنامج والدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 (D223 قاعة امللك فيصل)

 1البند   

 (JM 2013.1/1الوثيقة )االجتماع املشرتك  اعتماد جدول أعمال

 2البند   

 (C 2013/7الوثيقة ) املراجع يطار االسرتاتيجاإل

 3البند   

 وبرنامج العمل  2117-2114اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2013/3الوثيقة ) 2112-2114امليزانية للفرتة و

  3البند  833:9الساعة  

وبرنامج العمل   2117-2114اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (تكملة) (C 2013/3الوثيقة ) 2112-2114امليزانية للفرتة و

 4البند   

عن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح  اخلتامي تقرير اإلدارة

 (C 2013/26الوثيقة ) منظمة األغذية والزراعة

 2البند   

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع القطاع اخلاص

 (JM 2013.1/2الوثيقة )

 6البند   

 جية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع اجملتمع املدنياسرتاتي

 (CL 146/8الوثيقة )

 7البند   

 ما يستجد من أعمال



 PC 113/INF/1   3 

 

 اخلميس، 

 آذار/مارس 08

 2البند  03:9الساعة 

تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار من أجل األمن 

 (PC 113/2الوثيقة ) الغذائي والتغذوي والزراعة والتنمية الريفية

 9البند   

 2012 –تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة 

 (PC 113/5 – FC 148/9الوثيقة )

 9البند  833:9الساعة  

 2012 –تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة 

 (تكملة) (PC 113/5 – FC 148/9الوثيقة )

 11البند   

 (PC 113/7الوثيقة ) برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات

 12البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة املقبلة والبنود املطروحة للبحث

 13البند   

 ما يستجد من أعمال

   

 اجلمعة،

 آذار/مارس 00

االجتماع املشرتك بني الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة  03:9الساعة 

 الربنامج والدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 (C269قاعة أملانيا )

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

   

 الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 833:9الساعة  

 (C269قاعة أملانيا )

 اعتماد التقرير

 

 املسائل املعروضة لإلحاطة
 CL 146/INF/12 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة يف األمم املتحدة -11

ملواجهة  الت منظمة األغذية والزراعة املموَّلة من الصندوق املركزيتقييم تدخ -14

 الطوارئ

PC 113/INF/3 

ملخص توليفي للتقييمات يف البلدان  :فعالية املنظمة على الصعيد القطري -12

 (اهلند والربازيل) الكبرية السريعة النمو

PC 113/INF/4 

 PC 113/INF/5 14وجب املادة املنشأة مب تنفيذ املداوالت اخلاصة باألجهزة -16

 


