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 املالية جلنة
 الدورة اخلامسة والتسعون بعد املائة

 2023مارس/آذار  17-13روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت
 

والتسعني بعد املائة االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة اخلامسة 
 للجنة املالية

 
 ثننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  اإل

 1مارس/آذار 13
 1البند  12:00-9:30الساعة 

 (JM 2023.1/1اعتماد جدول األعمال )الوثيقة 
 2البند   

وبرانمج العمل  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل )املراجعة( للفرتة 
  2( 3/2023C)الوثيقة  2025-2024وامليزانية للفرتة 

 3البند   
دراسننننننننننة اإدوا باننننننننننري  دما  اخلدمات اإلدار ة لدا الو االت ال  

 (JM 2023.1/2توجد مقارها يف روما )الوثيقة 
   
 4البند  16:30-14:00الساعة  

 ثنننة عن مر ز األممل املت ننندة لتنسننننننننننننننيق النظمل ال ننن ائينننةمعلومنننات  ننند  

 (JM 2023.1/3)الوثيقة 
 5البند   

 (JM 2023.1/4العملية اخلاصة أبطر الربجمة القطر ة )الوثيقة 
 6البند   

 أ ة مسائل أخرا
   

                                                      
 سيجري حبث أي بنود مل تستكمل يف موعد ووقت الحق  تقر رمها إنتا الربانمج واملالية.  1
 ل  من إن  الربانمج واملالية.الدورة يف ح  ستجري املناقاة الفعلية بعد مداوالت   بدا ةه ا البند من جدول األعمال يف سيجري عرض   2
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 األربنننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننننا  
 مارس/آذار 15

 )تكملة( 2البند  19:30-17:00الساعة 
وبرانمج العمل  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل )املراجعة( للفرتة 

 (C 2023/3)الوثيقة  2025-2024وامليزانية للفرتة 
 

 الدورة اخلامسة والتسعون بعد املائة للجنة املالية
 

 الننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننالاث  
 مارس/آذار 14

 1البند  12:00-9:30الساعة 
)الوثيقتنناي  اعتمنناد جنندول األعمننال املجلقننت واإنندول الزم  املجلقننت

FC 195/1 Rev.3 وFC 195/INF/1 Rev.1) 
 10البند   

 (FC 195/10 Rev.1التقر ر السنوي عن املوارد البار ة )الوثيقة 
 11البند   

النظام األسنننننناسنننننن  للجنة اقرتاح تعد ل  –إنة اخلدمة املدنية الدولية 
  FC 195/11 تننننننناي)النننننننوثنننننننينننننننقننننننن اخلننننننندمنننننننة املننننننندننننننننينننننننة الننننننندولنننننننينننننننة

 (FC 195/11Add.1و
 16:30-14:00السننننننننننننننناعننة  

)أو  ىل وقت الحق  ذا دعت 
 احلاجة(

 13البند 
 FC)الوثيقتنننناي  2022التقر ر السنننننننننننننننوي للمفت  العننننام لسنننننننننننننننننننة 

 (FC 195/13.2و 195/13.1
 12البند   

التقر ر  -إنة اإلشنننننننننراي االسنننننننننتانننننننننار ة يف منظمة األ   ة والزراعة 
 (FC 195/12 )الوثيقة 2022السنوي عن سنة 

   

 األربننننننننننننننننننعننننننننننننننننننا  
 مارس/آذار 15

 7البند  12:00-9:30الساعة 
وبرانمج  2025-2022 اخلطنننة املتوسننننننننننننننطنننة األجنننل )املراجعنننة( للفرتة

نينننننننة للفرتة   C 2023/3)الوثيقتننننننناي  2025-2024 العمنننننننل وامليزا
 (FC 195/7 Information Note 1و

 8البند   
 2022 –تقر ر توليف  الستعراض منتصف املدة 

 (PC 135/2 - FC 195/8 الوثيقة)
 9البند  16:30-14:00الساعة  

التقر ر السنننننننوي عن أدا  امليزانية وعمليات النقل ب  الربامج وأبوا  
 (FC 195/9)الوثيقة  2023-2022امليزانية يف فرتة السنت  
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 16البند   
العضننننو ة يف إنة اإلشننننراي االسننننتاننننار ة يف منظمة األ   ة والزراعة 

 (FC 195/16)الوثيقة 
   

اخلنننننننننننمنننننننننننيننننننننننن   
 مارس/آذار 16

 14البند  12:00-9:30الساعة 
 2022 التقر ر السنوي ملكتب الاجلوي األخالقية لسنة

 (FC 195/14 الوثيقة)
 6البند   

 عادة املجلمتر حقوق التصنننننننننننو ت للدول األعضنننننننننننا  املت ل فة عن دفع 
  FC 195/6)النننوثنننينننقنننتننننننناي  اشننننننننننننننننرتا نننننننا نننننننا املنننننننالنننينننننننة لنننلنننمنننننننظنننمنننننننة

 (FC 195/6Add.1و
 15البند   

معلومات  دثة عن حالة التوصننننننننننننننيات املعروةننننننننننننننة يف تقر ر وحدة 
استعراض السياسات واملمارسات املتعلقة ابملبل    التفتي  املارت ة  

 عن امل نننننننالفنننننننات يف مجلسننننننننننننننسننننننننننننننننننننات منظومنننننننة األممل املت ننننننندة
(JIU/REP/2018/4 وتقر ر وحدة التفتي  املاننننننرت ة  اسننننننتعراض )

مجلسنننننننننننننسنننننننننننننات منظومة األممل التقدم احملرز يف حالة وظيفة الت قيق: 
( )من دوي JIU/REP/2020/1) املت نندة يف تعز ز وظيفننة الت قيق

 وثيقة(
 16:30-14:00الساعة  

)أو  ىل وقت الحق  ذا دعت 
 احلاجة(

 البنود اخلاضعة للبحث ابملراسلة )مسودة االستنتاجات فقط(

 2البند   
 (FC 195/2 الوةع املايل للمنظمة )الوثيقة

 3البند   
 (FC 195/3 الوثيقة) 2022 تقر ر عن االست مارات يف سنة

 4البند   
 2022 التقييمل اال تواري لاللتزامننننات املتعلقننننة ابملوظف  يف سنننننننننننننننننننة

 (FC 195/4)الوثيقة 
 5البند   

 (FC 195/5)الوثيقة  2025-2024جدول االشرتا ات يف الفرتة 
 17البند   

 (FC 195/17 )الوثيقة تُنف   بعدحالة توصيات إنة املالية ال  مل 
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 18البند   
 أساليب عمل إنة املالية )من دوي وثيقة(

 19البند   
  موعد ومكاي انعقاد الدورة السادسة والتسع  بعد املائة

 20البند   
 أ ة مسائل أخرا

   

اإنننننننننننننمنننننننننننننعنننننننننننننة  
 مارس/آذار 17

  اعتماد تقر ر االجتماع املارتك 12:00-9:30الساعة 

 16:30-14:00الساعة  
)أو  ىل وقت الحق  ذا دعت 

 احلاجة(

 اعتماد تقر ر إنة املالية

 


