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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســــتطاع من أثرها على البيئة وتشــــجيع اتصــــاال
 www.fao.orgمراعاة للبيئة. وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة 

NC177 Rev.1/A 

A 

 املالية جلنة
 بعد املائة الثمانون ةالدور 

 20201 حزيران/يونيو 17 - 8روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 املائة للجنة املالية االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثمانني بعد
 

 االثنني،
 2يونيو/حزيران 8

 9:30الساعة 
 

 1البند 

 )JM 2020.1/1 الوثيقة( األعمال جدول اعتماد 
 2البند   

 2021-2020التعديالت اإلضـــافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 )CL 164/3(الوثيقة 

 3البند  17:30-14:30الساعة  
 )C 2021/8(الوثيقة  2019-2018للفرتة  تقرير تنفيذ الربامج

 4البند   
 اســـــــــــــــتخــــــدام الرصـــــــــــــــيــــــد غري املنفق من اعتمــــــادات الفرتة املــــــاليــــــة

 )JM 2020.1/2(الوثيقة  2018-2019
 5البند   

 2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام 
أجل "دعم عملية"  األجهزة الرائســـية ملنظمة األغذية والزراعة من إىل

لــــغــــرض "إنشــــــــــــــــــــــاء جمــــلــــس رقــــمــــي دويل لــــألغــــــــذيــــــــة والــــزراعــــــــة" 
 )JM 2020.1/3] (الوثيقة CCLM 110/4 Rev.1 الوثيقة [أنظر

                                                 
 مايو/أ�ر 22إىل  18كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من   1
 سُتبحث أية بنود مل ُتستكمل يوم االثنني يف موعد ووقت الحقني تقررمها جلنتا الرب�مج واملالية.   2

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/nc376ar/nc376ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc376ar/nc376ar.pdf
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 6البند   
وتـــــداعيـــــاتـــــه على األمن الغـــــذائي  19-آخر املعلومـــــات عن كوفيـــــد

 )JM 2020.1/4الغذائية (الوثيقة  والنظم
 7البند   

 أية مسائل أخرى
 3الدورة الثمانون بعد املائة للجنة املالية

 

 الثالاثء،
 يونيو/حزيران 9

 12:30-9:30الساعة 
 

 1البند 
 اعـــتـــمــــــــاد جــــــــدول األعـــمــــــــال املـــؤقــــــــت واجلــــــــدول الـــزمـــين املـــؤقــــــــت

 )FC 180/INF/1 Rev.1و FC 180/1 Rev.2(الوثيقتان 
 1-7البند   

 )FC 180/7.1إدارة املوارد البشرية (الوثيقة 
 2-7البند   

 مــــراجــــعــــــــة مــــكــــتــــــــب املــــفــــتــــش الــــعــــــــام لــــرب�مــــج تــــنــــقــــــــل املــــوظــــفــــني
 )FC 180/7.2(الوثيقة 

   
 13البند  16:00-14:00الساعة  

 )FC 180/13 Rev.1تعيني املفتش العام (الوثيقة 
 12البند   

  FC 180/12 تــــــــانالعــــــــام (الوثيقامليثــــــــاق املنقح ملكتــــــــب املفتش 
 )FC 180/12 Add.1 و

   
 األربعاء،

 يونيو/حزيران 10
 11البند  12:30-9:30الساعة 

 FC 180/11.1(الوثيقتان  2019التقرير السنوي للمفتش العام لسنة 
 )FC 180/11.2و

   
 16:00-14:00الساعة  

 
 5البند 

 2021-2020التعديالت اإلضــــــــــــافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 )CL 164/3(الوثيقة 

   

                                                 
 من جدول األعمال املؤقت ابملراسلة.  15و 9و 8و 4و 3و 2سيجري حبث البنود   3
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 اخلميس،

 يونيو/حزيران 11
 (تكملة إذا اقتضى األمر) 5البند  12:30-9:30الساعة 

 2021-2020التعديالت اإلضــــــــــــافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 )CL 164/3(الوثيقة 

 6البند   
التقرير الســـــــــــــــنوي عن أداء امليزانيــة وعمليــات النقــل بني الربامج وبني 

 )FC 180/6(الوثيقة  2019-2018أبواب امليزانية يف الفرتة املالية 
   
 16:00-14:00الساعة  

 
 10البند 

 العضـــــــــــــــويــــــــة يف جلنــــــــة املراجعــــــــة يف منظمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والزراعـــــــة
 )FC 180/10(الوثيقة 

 14البند   
معلومات حمدثة عن حالة التوصــــــــــــيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش 
املشــــــرتكة، اســــــتعراض الســــــياســــــات واملمارســــــات املتعلقة ابملبلغني عن 
املــــخــــــــالــــفــــــــات يف مــــؤســـــــــــــــســــــــــــــــــــــات مــــنــــظــــومــــــــة األمــــم املــــتــــحــــــــدة 

)JIU/REP/2018/4(  الوثيقة)FC 180/14( 
 

 اجلمعة،
 يونيو/حزيران 12

 16البند  12:30-9:30الساعة 
 ليب عمل جلنة املالية (من دون وثيقة)أسا

 17البند   
 بعد املائة الثانية والثماننيموعد ومكان انعقاد الدورة 

 18البند   
 أية مسائل أخرى

 

 األربعاء،
 يونيو/حزيران 17

 12:30-9:30الساعة 
 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

 اعتماد تقرير جلنة املالية 16:00-14:00الساعة  
 


