
FC 183/1 Rev.2 November 2020 
 

 

 www.fao.org على الواثئق على موقع املنظمة ميكن االطالع
 

ND468 Rev.2/A 

A 

 

 املالية جلنة
 الدورة الثالثة والثمانون بعد املائة

 2020نوفمرب/تشرين الثاين  9-13

 جدول األعمال املؤقت
 
 (FC 183/INF/1و FC 183/1 Rev.2 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت )الوثيقتان -1

 رصد الوضع املايل
 (FC 183/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة  -2
( C 2021/6 Bو C 2021/6 A)الوثيقتااان  2019منظمااة األيااواااة والزااعااة عااا   -احلساااااااااااااااا   امل اج ااة  -3

 (FC 183/3)الوثيقة  2019اإلدااة على التوصيا  الواادة يف تق ا  امل اجع اخلااجي ل ا   واد
 البشريةاملوارد 

 (FC 183/4خطة ال مل االسرتاتيجية اخلاصة  ملوااد البش اة )الوثيقة  -4
 الااادااسااااااااااااااااة االسااااااااااااااتق ااااااااااااااااائياااة عن اضااااااااااااااااا املو  نحتاااداااام عن عملياااة اطيت اإلج ا ا  مل دلاااة ماااا   اااد  -5

 (FC 183/5 Rev.1)الوثيقة 
والت     اجلنسااااااااي وسااااااااو  التق ا  الساااااااانوس عن سااااااااياسااااااااا  وعمليا  ونج ا ا  املنظمة للوقااة من الت      -6

 اساااااااااااااات مااااااال الساااااااااااااالطااااااةض  ااااااا يف  لاااااا   تااااااائ  الاااااادااساااااااااااااااااااة االسااااااااااااااتق اااااااااااااااااااائيااااااة عن اضاااااااااااااااااااا املو  ن

 (CL 165/INF/6 Rev.1)الوثيقة 
 اإلشراف

 (FC 183/7االخت اصا  احملد ثة للجنة اإلش اف االستشاااة يف منظمة األيواة والزااعة )الوثيقة  -7
جع اخلااجي وجلنة اإلشاا اف االسااتشاااااة التا  ة ملنظمة األيواة والزااعة التقااا  امل دلية عن تن يو توصاايا  امل ا -8

 (FC 183/8.2و FC 183/8.1)الوثيقتان 
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م لوما  حمدثة نضاااااعية عن دالة التوصاااايا  الواادة يف تق ا  وددة الت تي، املشاااارتاةض اساااات  ا  السااااياسااااا   -9
( JIU/REP/2018/4ة األمم املت دة )واملمااسااااااااااا  املت لقة  ملبللن عن املؤال ا  يف مؤسااااااااااسااااااااااا  منظوم

 (FC 183/9)الوثيقة 

 (FC 183/10 ال ضواة يف جلنة اإلش اف االستشاااة يف منظمة األيواة والزااعة )الوثيقة -10

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءهتا
 (FC 183/11دالة توصيا  جلنة املالية اليت مل تُن  و   د )الوثيقة  -11
 املالية )من دون وثيقة(أساليب عمل جلنة  -12

 املسائل األخرى
   د املائة مكان ا  قاد الدواة ال ا  ة والثما نو موعد  -13
 أاة مسائل أخ ى -14
  



FC 183/1 Rev.2 3 

 

 الواثئق امل  وضة لإلداطة
  الوثيقة(  دالة االشرتااا  اجلاااة واملتأخ اFC 183/INF/2) 
  2019صندوق التسليف واالدخاا يف منظمة األيواة والزااعة عا   –احلسا   امل اج ة 

 (FC 183/INF/3)الوثيقة 
 


