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 املالية جلنة
 بعد املائة والتسعونالدورة الرابعة 

 2022نوفمرب/تشرين الثاين  11-7روما، 
 اجلدول الزمين املؤقت

 
 والدورة الرابعة والتسعني بعد املائة للجنة املاليةاالجتماع املشرتك بني الدورة الرابعة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج 

 7ثنني، اإل
 1نوفمرب/تشرين الثاين

 1البند  12:00-9:30الساعة 
 (JM 2022.2/1 الوثيقة) األعمال جدول اعتماد

 2البند   
 معلومات حمّدثة عن العملية االسرترترترترترترترترترترترترترتااتياية لربتمين التعاو  التق  

 (JM 2022.2/2)الوثيقة 
 3البند  30:16-00:14 الساعة 

 غرترتةيرترتة والة اعرترتة األمعلومرترتات حمرترتدثرترتة عن ربطر الربطرترتة القمريرترتة ملنظمرترتة 
 (JM 2022.2/3)الوثيقة 

 4البند   
القرترتد ة اإلدا ة املتكرترتاملرترتة للموا د املرترتائيرترتة من ربجرترتذ األمن ال رترتةائ  و 

 ( CL 171/6الصمود يف وجه ت ري املناخ )الوثيقة على 
 5البند   19:30-17:00الساعة  

 تقرير مرحل  عن التعاو  بني الوكاالت اليت توجد مقا ها يف  وما
 (CL 171/13)الوثيقة 

                                                      
  مها جلنتا الربتمين واملالية.سياري حبث ربي بنود مل تستكمذ يف موعد ووقت الحقني تقرّ   1
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 6البند   

التقرير السرترتنوي عن سرترتياسرترتات وعمليات وتجرانات املنظمة للوقاية 
التحّرش والتحّرش اجلنسرترترترترترت  واالسرترترترترترتت الل واالنت ا  اجلنسرترترترترترتيني  من

 (CL 171/INF/7 )الوثيقة
 7البند   

 (CL 171/17اإلطا  االسااتيا  لسياسة تعدد الل ات )الوثيقة 
 

 8الثالاثن، 
 نوفمرب/تشرين الثاين

 8البند  19:30-17:00الساعة 
تنشرترترترترترترترتان اللانة العرعية املعنية ادا ة مصرترترترترترترترتايد األةا  التابعة للانة 

 (JM 2022.2/4مصايد األةا  )الوثيقة 
 9البند   

معلومات حمدثة عن مركة األمم املتحدة لتنسرترترترترترترترترترترترترترتيق النظم ال ةائية 
 )من دو  وثيقة(

 10البند   
 ربية مسائذ ربخرى
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 املاليةبعد املائة للجنة والتسعون الدورة الرابعة 

 8الثالاثن، 
 نوفمرب/تشرين الثاين

 1 البند 00:12-30:9الساعة 
 اعتمرترترترترترترتاد جرترترترترترترتدول األعمرترترترترترترتال املتقرترترترترترترتت واجلرترترترترترترتدول الةم  املتقرترترترترترترتت 

 (FC 194/INF/1و FC 194/1)الوثيقتا  

 3البند   
 2021منظمرترتة األغرترتةيرترتة والة اعرترتة يف عرترتا   -احلسرترترترترترترترترترترترترترترتا ت املراجعرترتة 

اإلدا ة على  و د (C 2023/6 Bو C 2023/6 Aالوثيقترترترترترترترتا  )
)الوثيقة  2021التوصرترترترترترترترترترترترترترتيات الوا دة يف تقرير املراجع ا ا ج  لعا  

FC 194/3) 

-14:00الساعة  
16:30 

 5البند 
تقا ير مرحلية عن تنعية توصرترترترترترتيات املراجع ا ا ج  وجلنة اإل رترترترترترترا  

  FC 194/5.1االسرترترترترترترترتتشرترترترترترترترتا ية يف منظمة األغةية والة اعة )الوثيقتا  

 (FC 194/5.2و

 6البند   
 العضرترترتوية يف جلنة اإل رترترترا  االسرترترتتشرترترتا ية يف منظمة األغةية والة اعة 

 (FC 194/6)الوثيقة 

 9األ بعان، 
 نوفمرب/تشرين الثاين

 2 البند 12:00-9:30الساعة 
 (FC 194/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة 

  4البند   
تعادة املتمتر حقوق التصرترترترترترترترتويت للدول األعضرترترترترترترترتان املت ّلعة عن دفع 

 (CL 171/19ا ااكاهتا املالية للمنظمة )الوثيقة 

-14:00السرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاعرترترترترترترترتة  
ربو حىت وقرترترتت ) 16:30

 (الحق تذا دعت احلاجة
 

  7البند 
معلومات حمدثة عن حالة التوصرترترترترترترترترترترترترتيات املعروضرترترترترترترترترترترترترتة يف تقرير وحدة 

السرترترترترترترتياسرترترترترترترتات واملما سرترترترترترترتات املتعلقة  اسرترترترترترترتتعرا ، التعتيش املشرترترترترترترتاكة
  ملبل ني عن امل العات يف متسرترترترترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترترترترتات منظومة األمم املتحدة

(JIU/REP/2018/4)  اسرترترتتعرا   التعتيش املشرترترتاكة،وتقرير وحدة
حرترترتالرترترتة وليعرترترتة التعتيش: التقرترترتد  ا رن يف منظمرترترتات منظومرترترتة األمم 

 ترترترتا ( )الوثيقJIU/REP/2020/1) املتحرترترتدة لتعةية وليعرترترتة التعتيش
FC 194/7 وFC 194/7 Add.1) 
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 10ا ميس، 

 نوفمرب/تشرين الثاين

  8البند  12:00-9:30الساعة 
جدولة االسرترترترترترترترترترترترترتتعرا  الةي  ريه وحدة  تعادةمعلومات حمدثة عن 

التعتيش املشاكة لشتو  اإلدا ة والتنظيم يف منظمة األغةية والة اعة 
 )من دو  وثيقة(

  9البند   
 (FC 194/9حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّعة بعد )الوثيقة 

 10البند   

 ربساليب عمذ جلنة املالية )من دو  وثيقة(

 11البند   
 ومكا  انعقاد الدو ة ا امسة والتسعني بعد املائة موعد

 12البند   
 ربية مسائذ ربخرى

-14:00الساعة  
ربو حىت وقت ) 16:30

الحق تذا دعت 
 (احلاجة

 مواصلة املناقشات بشأ  ربي من البنود اليت مل يتم استكماهلا

   

 اعتماد تقرير جلنة املالية 12:00-9:30الساعة  

-14:00الساعة  
ربو حىت وقت ) 16:30

الحق تذا دعت 
 (احلاجة

 اعتماد تقرير االجتماع املشا  

 

 


