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 املالية  جلنة

 احلادية والتسعون بعد املائة  الدورة

 2022  مايو/أاير 20-16روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت 

 

والدورة احلادية والتسرترترترترترتعر بعد املائة   االجتماع املشرترترترترترتال بر الدورة الوالوة والود ر بعد املائة للربنة ال  م 
 للربنة املالية

 اإلثنني،
 1مايو/أاير  16

 1البند  12:00-9:30الساعة 
 ( JM 2022.1/1 Rev.1اعتماد جدول األعمال )الوثيقة 

 2البند   
 ( C 2023/8)الوثيقة  2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

 3البند  16:30-14:00الساعة  
معلومات حمدثة عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  

 ( CL 170/17)الوثيقة 

موجز التقييم املشرتك للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف   -
 روما واستجابتها املنسقة 

معلومات حمّدثة عن حالة دراسة اجلدوى للوكاالت اليت توجد  -
 اإلدارية مقارها يف روما حول تكامل اخلدمات

 
 أي بنود مل تستكمل يوم اإلثنني يف موعد ووقت الحقني تقررمها جلنتا الربانمج واملالية. سيجري حبث   1

http://www.fao.org/


FC 191/INF/1 Rev.1 2 

 

 4البند   
  العملية االسرتاتيجية لربانمج التعاون التقينمعلومات حمّدثة عن 

 ( JM 2022.1/2)الوثيقة 

 5البند   
معلومات حمدثة عن مركز األمم املتحدة لتنسيق النظم الغذائية 

 ( JM 2022.1/3)الوثيقة 

 6البند   
 أية مسائل أخرى 

الربجمة القطرية يف منظمة األغذية إشراف األعضاء وأطر  6-1
 والزراعة ودراستها الشفافة )من دون وثيقة( 

 
 الدورة احلادية والتسعون بعد املائة للربنة املالية

 
 الثالاثء،

 مايو/أاير  17
 1البند  12:00-9:30الساعة 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 
 (  Rev.191/INF/FC 11و  .3FC 191/1 Rev)الوثيقتان 

 7البند   
 (FC 191/7)الوثيقة  2021 التقرير السنوي عن املوارد البشرية لسنة 

 10البند   
 2021التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية لسنة 

 ( FC 191/10)الوثيقة 

 5البند  16:30-14:00الساعة  
إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع 

 (CL 170/19و FC 191/5الوثيقتان اشرتاكاهتا املالية للمنظمة )
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 12البند   
معلومات حمدثة عن حالة التوصيييييييييات املعروييييييييية يف تقرير وحدة التفتي   
املشيييييييييرتكة واسيييييييييتعراا السيييييييييياسيييييييييات واملمارسيييييييييات املتعلقة  ملبلغني عن  

(  JIU/REP/2018/4)  املخالفات يف مؤسييسييات منظومة األمم املتحدة 
اسييييييييييييييتعراا حيالية و يفية التفتي :  وتقرير وحيدة التفتي  املشييييييييييييييرتكية،

التقيدم ارر  يف منظميات منظومية األمم املتحيدة لتعزيز و يفية التفتي  
(JIU/REP/2020/1)  )من دون وثيقة( 

 ،ربعاءاأل
 مايو/أاير  18

 6البند  12:00-9:30الساعة 
التقرير السيييييييييييييينوي عن أداء امليزانييية وعمليييات النقييل بني الربامج وبني 

 (FC 191/6 )الوثيقة 2021-2020أبواب امليزانية يف الفرتة املالية 

 9البند   
 2021التقرير السنوي للمفت  العام لسنة 

 (FC 191/9.2و FC 191/9.1الوثيقتان )

 16:30-14:00الساعة  
وقت الحق إذا  )أو إىل 

 دعت احلاجة(

 8البند 
 التقرير السنوي   - جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة  

   (FC 191/8)الوثيقة  2021عن سنة 

 11البند   
العضوية يف جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة 

 ( FC 191/11)الوثيقة 

 
 اخلميس،

 مايو/أاير  19
 مسودة االستنتاجات فقط( ) البنود اخلاضعة للبحث ابملراسلة 12:00-9:30الساعة 

 2البند   
 ( FC 191/2الويع املايل للمنظمة )الوثيقة 

 3البند   
 ( FC 191/3)الوثيقة  2021تقرير عن االستثمارات يف سنة 
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 4البند   
 2021التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة  ملو فني يف سنة 

 ( FC 191/4)الوثيقة 

 13البند   
 (FC 191/13حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد )الوثيقة 

 اخلميس،
 مايو/أاير  19

 16:30-14:00الساعة 
)أو إىل وقت الحق إذا  

 دعت احلاجة(

 14البند 
 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة( 

 15البند   
 املائة موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والتسعني بعد 

 16البند   
 أية مسائل أخرى 

ستعراا الذي جتريه معلومات حمدثة عن إعادة جدولة اال 16-1  
وحدة التفتي  املشرتكة لشؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية  

   )من دون وثيقة( 2021والزراعة لعام 

 اجلمعة،
 مايو/أاير  20

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

 16:30-14:00الساعة  
)أو إىل وقت الحق إذا  

 دعت احلاجة(

 تقرير جلنة املاليةاعتماد 

 


