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 املالية جلنة
 الدورة اخلامسة والثمانون بعد املائة

 2021 آذار/مارس 22-26

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 االجتماع املشرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الربانمج
 للجنة املالية والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة

 

  ،اإلثنني

 مارس/آذار 22
 1البند  9:30الساعة 

 (JM 2021.1/1 ة)الوثيق املؤقت  األعمال اعتماد جدول
 2البند   

  :2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
 (C 2021/7)الوثيقة 

 3البند   
وبرانمج العمل  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2021/3)الوثيقة  2023-2022وامليزانية للفرتة 
 4بند ال 17:30 - 14:30الساعة  

 :19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد
 (CL 166/5البناء من أجل التحويل )الوثيقة 

 5البند   
 برانمج التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعة

 (JM 2021.1/2)الوثيقة 
 

 

 

 6البند  
 مدونة السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت

 (CL 166/14)الوثيقة 
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مسودة  -البنود املعروضة ضمن إجراءات املراسالت اخلطية  21:30 - 18:30الساعة  
 االستنتاجات فقط

 7البند   
 تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة

 (CL 166/17 )الوثيقة
 8البند   

 (JM 2021.1/3جوائز منظمة األغذية والزراعة )الوثيقة 
 9البند   

اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك 
 (JM 2021.1/4)الوثيقة 

 10البند   
 ما يستجد من أعمال

   
 1الدورة اخلامسة والثمانون بعد املائة للجنة املالية

 الثالاثء،
 مارس/آذار 23

 1البند  12:30 - 9:30الساعة 
 الزمين املؤقتاعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول 

 (FC 185/INF/1و FC 185/1)الوثيقتان 
 10البند   

 التقرير السنوي عن املوارد البشرية
 (FC 185/10)الوثيقة 

 13البند  17:30 - 14:30الساعة  
 2020التقرير السنوي للمفتش العام لسنة 

 (FC 185/13.2و FC 185/13.1)الوثيقتان 
 12البند   

التقرير  -جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة 
 (FC 185/12)الوثيقة  2020السنوي عن سنة 

   
 األربعاء،

 مارس/آذار 24
 11البند  12:30 - 9:30الساعة 

معلومات حمدثة عن عملية ختطيط اإلجراءات ما بعد الدراسة 
 ((FC 185/11)الوثيقة  االستقصائية عن رضا املوظفني

                                                      
 من جدول األعمال املؤقت ابملراسلة.  15و 9و 5و 4و 3و 2سوف جيري حبث البنود   1



FC 185/INF/1 Rev.1 3 

 

 14البند   
 2020التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية لسنة 

 (FC 185/14)الوثيقة 
 17:30 - 14:30لساعة ا 

 )أو إىل وقت الحق
 إذا اقتضى األمر(

 6البند 
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

 (C 2021/7)الوثيقة 
 7البند   

 وبرانمج العمل 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
  C 2021/3))الوثيقة (2022-2023وامليزانية )

   
 اخلميس،

 مارس/آذار 25
 12:30 - 9:30الساعة 

 )أو إىل وقت الحق
 إذا اقتضى األمر(

 8البند 
 2020 –تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة 

 (PC 130/2 - FC 185/8)الوثيقة 
 16البند   

 دون وثيقة(أساليب عمل جلنة املالية )من 
 17البند   

موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والثمانني بعد املائة للجنة 
 املالية

 18البند   
 ما يستجد من أعمال

 17:30 – 14:30الساعة  
 )أو إىل وقت الحق
 إذا اقتضى األمر(

 متابعة النقاش حول أي من البنود غري املستكملة

   
 اجلمعة،

 مارس/آذار 26
 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك 13:00 - 10:00الساعة 

 17:30 - 14:30الساعة  
 )أو إىل وقت الحق
 إذا اقتضى األمر(

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


