
October 2015  FC 160/INF/1 
 

   

، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 والزراعة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 جلنة املالية

 الدورة الستون بعد املائة

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت

 ( D-263) قاعة امللك فيصل

 

 (D-263الدورة الستون بعد املائة للجنة املالية )قاعة امللك فيصل، 

  الساعة 

 االثنني، 

 نوفمرب/تشرين الثاني 2

9:30-12:30 

 

 1البند 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت

 (FC 160/INF/1و  FC 160/1)الوثيقتان 

  
 2البند 

 (FC 160/2الوضع املالي للمنظمة )الوثيقة 

 3البند 

القسمان  2014منظمة األغذية والزراعة عام  -احلسابات املراجعة 

 C 2015/5 Bو C 2017/5 Aألف وباء )الوثيقتان 

 14:30-17:30 
 3البند 

القسمان  2014منظمة األغذية والزراعة عام  -احلسابات املراجعة 

 )تكملة( ( C 2015/5 Bو C 2017/5 Aألف وباء )الوثيقتان 
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  4البند   

 السلع واخلدمات يف منظمة األغذية جممع -احلسابات املراجعة 

 (FC 160/4)الوثيقة  2014والزراعة عام 

 
  5البند  

 متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 (FC 160/5)الوثيقة 

 الثالثاء،  

 نوفمرب/تشرين الثاني 3

 9البند  9:30-12:30

 (FC 160/9إدارة املوارد البشرية )الوثيقة 

  
 10البند 

توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس 

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل 

اجلمعية العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات 

 (FC 160/10والبدالت(  )الوثيقة 

 
 6البند  14:30-17:30

 2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 (CL 153/3)الوثيقة 

 7البند   

 عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية

 (FC 160/7)الوثيقة  2014-2015

  
 

 (D-263االجتمـاع املشــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )قاعة امللك فيصل، 

 األربعاء،

 نوفمرب/تشرين الثاني 4
  1 البند 9.30 من الساعة

 (JM 2015.2/1 الوثيقة) األعمال جدول اعتماد

  
 2ند بال

 2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 (CL 153/3)الوثيقة 

  
  3البند 

 االستعراض املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية

 (CL 153/14 )الوثيقة
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  4البند 

تقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 

 (JM 2015.2/2للشراكات مع القطاع اخلاص )الوثيقة 

 5البند 

تقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 

 للشراكات مع منظمات اجملتمع املدني

 (JM 2015.2/3 )الوثيقة

 (D-263الدورة الستون بعد املائة للجنة املالية )تكملة( )قاعة امللك فيصل، 

 اخلميس  

 نوفمرب/تشرين الثاني 5

 8البند  9:30-12:30

 التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات االسرتداد

 (FC 160/8)الوثيقة 

 11البند   

 FC)الوثيقة  تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

160/11) 

 12البند 

 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة(

 13البند 

 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية والستني بعد املائة

 للجنة املالية

 14البند  

 أية مسائل أخرى  

 الصباحية ةاستكمال مناقشة أي من البنود العالقة منذ اجللس 14:30-17:30 

 ،اجلمعة

 نوفمرب/تشرين الثاني 6

9:30-12:30 

-C)قاعة أملانيا، 

269) 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

 
14:30-17:30 

 )قاعة امللك فيصل،

D-263) 

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


