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 املالية جلنة

 والثمانون بعد املائة الثامنةالدورة 

 2021 تشرين الثاين/نوفمرب 8-12

 اجلدول الزمين املؤقت

 
 االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج

 والدورة الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية

 

  ،اإلثنني

نوفمرب/تشرين  8
 1الثاين

 1البند  12:00 - 9:30الساعة 
 (JM 2021.2/1 Rev.1 ة)الوثيقاملؤقت  األعمال اعتماد جدول

 2البند   
  2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

 (CL 168/3)الوثيقة 
 3البند   

والعملية معلومات حمّدثة عن استعراض برانمج التعاون التقين 
 (JM 2021.2/2)الوثيقة  االسرتاتيجية

 4بند ال 16:30 - 14:00 الساعة 
 :19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد

 (CL 168/4البناء من أجل التحويل )الوثيقة 
 5البند   

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
 (CL 168/11)الوثيقة 

                                                      
 الربانمج واملالية.سيجري حبث أي بنود مل تستكمل يوم اإلثنني يف موعد ووقت الحقني تقررمها جلنتا   1
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 6البند  
التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية 

 من التحّرش والتحّرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني
 (CL 168/INF/6)الوثيقة 

 7البند   
 أية مسائل أخرى

 
 

 الدورة الثامنة والثمانون بعد املائة للجنة املالية

  الثالاثء،
 نوفمرب/تشرين 9

 الثاين

 1البند  12:00 - 9:30الساعة 
 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت

 (FC 188/INF/1و FC 188/1 Rev.1)الوثيقتان 
 2البند   

 (FC 188/2)الوثيقة  الوضع املايل للمنظمة
 3البند   

 2020منظمة األغذية والزراعة عام  -احلساابت املراجعة 
 وّرد اإلدارة (C 2023/5 Bو C 2023/5 A)الوثيقتان 

 2020على التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام 
 (FC 188/3)الوثيقة 

   

 7البند  16:30 - 14:00الساعة  
 حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد

 (FC 188/7)الوثيقة 
   

  األربعاء،
نوفمرب/تشرين  10

 الثاين

 5البند  12:00 - 9:30الساعة 
عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية 

 (FC 188/5)الوثيقة  2020-2021
 4البند   

 2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
 (CL 168/3)الوثيقة 
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 16:30 - 14:00لساعة ا 
 )أو إىل وقت الحق
 إذا اقتضى األمر(

 6البند 
 تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

 وجلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة
 (FC 188/6.2و FC 188/6.1 )الوثيقتان

   

  اخلميس،
نوفمرب/تشرين  11

 الثاين

 8البند  12:00 - 9:30الساعة 
 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة(

 9البند   
 والثمانني بعد املائة التاسعةموعد ومكان انعقاد الدورة 

 10البند   
 أية مسائل أخرى

 16:30 - 14:00لساعة ا 
 )أو إىل وقت الحق
 إذا اقتضى األمر(

 متابعة النقاش حول أي من البنود غري املستكملة

   

  اجلمعة

نوفمرب/تشرين  12
 الثاين

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك 12:00 - 9:30الساعة 

   
 16:30 - 14:00لساعة ا 

 )أو إىل وقت الحق
 إذا اقتضى األمر(

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


