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A 

 المالية لجنة

 الدورة الرابعة والستون بعد المائة

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  11 – 7روما، 

 الجدول الزمني المؤقت

 (D-263)، قاعة الملك فيصل

 

 االجتمـاع املشــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية

 (C-269، أملانيا)قاعة 
 

 االثنني،

 اينتشرين الثنوفمرب/ 7

 الساعة 

9.30 – 12.30 

 1البند  

 (JM 2016.2/1 الوثيقة) األعمال جدول اعتماد
 3البند 

 تعزيز القدرات الفنية وتوحيد الرتتيبات اخلاصــــــــــــــة ب دارة الربامج

 (JM 2016.2/2)الوثيقة  2017-2016يف الفرتة 

 الساعة  

14.30 – 17.30 

 2البند  

 الــتــعـــــــاوت بــني املــنــظــمـــــــات الــيت تــوجـــــــد مــقـــــــارهـــــــا يف رومـــــــا

 (CL 155/12)الوثيقة 

 4البند     

ة خريطة الطريق للتقييم املستقل للقدرات الفنية للمنظمة )الوثيق
JM 2016.2/3) 

 5البند     

تقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات 
 (JM 2016.2/4مع القطاع اخلاص )الوثيقة 
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 6البند     

 تـــقـــريـــر مـــرحـــلـــي عـــن اســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة مـــنـــظـــمـــــــة األغـــــــذيـــــــة

 والـــزراعـــــــة لـــلشــــــــــــــــراكـــــــات مـــع مـــنـــظـــمـــــــات ا ـــتـــمـــع املـــــــدين

 (JM 2016.2/5)الوثيقة 

  7البند     

اإلجراءات اخلاصــــــــــــــة باختيار وتعيني أمناء األج زة املنشــــــــــــــ ة 
من دســـــــتور منظمة األغذية والزراعة وا يئات  14مبوجب املادة 

 (JM 2016.2/6األخرى اليت تستضيف ا املنظمة )الوثيقة 

 8البند     

 ما يستجد من أعمال

 

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

 
 الثالثاء،

 اينتشرين الثنوفمرب/ 8

 الساعة 

9.30 – 12.30 

 1البند  

جـــــدول األعمـــــال امل قـــــا واجلـــــدول الزم  امل قـــــا  اعتمـــــاد
 (FC 164/INF/1 Rev.1 و FC 164/1 Rev.1)الوثيقتات 

  2البند     

 (FC 164/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة 

  3البند     

، 2015منظمــة األغــذيــة والزراعــة عــام  -احلســـــــــــــــابــات املراجعــة 
 (C 2017/6 Bو C 2017/6 Aالوثيقتات القسمات ألف وباء )

 الساعة  

14.30-17.30 

  5البند  

 متويـــــــل التزامـــــــات التدطيـــــــة الطبيـــــــة بعـــــــد انت ـــــــاء اخلـــــــدمـــــــة

 (FC 164/5)الوثيقة 

 7البند     

 (FC 164/7 Add.1 و FC 164/7 تاتإدارة املوارد البشرية )الوثيق
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 8البند     

توصــيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وسلا الصــندو  
إىل اجلمعية  املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 العــامــة )مبــا يف تلــك التدياات يف جــداول املرتبــات والبــدالت(
  (FC 164/8)الوثيقة 

 األربعاء،

 لثاينا تشريننوفمرب/ 9

 الساعة 

9.30-12.30 

 9البند  

 العضــــــــــــــويــــة يف جلنــــة املراجعــــة يف منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة

 (FC 164/9)الوثيقة 

 10البند     

 اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات جلنــة املراجعــة يف منظمــة األغــذيــة والزراعــة

 (FC 164/10)الوثيقة 

 11البند     

 تـقـريـر مـرحـلـي عـن تـنـفـيـــــــذ تـوصــــــــــــــيـــــــات املـراجـع اخلـــــــارجـي

 (FC 164/11)الوثيقة 

 الساعة  

14.30-17.30 

 4البند  

سمع الســــــــــــــلع واخلدمات يف منظمة  -احلســــــــــــــابات املراجعة 
 (FC 164/4)الوثيقة  2015األغذية والزراعة عام 

 6البند     

 الــتــقــريــر الســـــــــــــــنــو  عــن مصـــــــــــــــروفـــــــات تــكـــــــالــيــف الـــــــدعـــم

  (FC 164/6)الوثيقة  وعمليات االسرتداد

 اخلميا

 لثايناتشرين نوفمرب/ 10

 الساعة 

9.30-12.30 

 12البند  

 أساليب عمل جلنة املالية )من دوت وثيقة(

 13البند 

 املــائــةموعــد ومكــات انعقــاد الــدورة اخلــامســـــــــــــــة والســــــــــــــتني بعــد 

  للجنة املالية

 14 البند

 أية مسائل أخرى
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 اجلمعة

 اينتشرين الثنوفمرب/ 11

 الساعة 

9.30-12.30 

 )قاعة أملانيا،

C-269)  

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك 

 الساعة  

14.30-17.30 
)قاعة امللك فيصل، 

D-263) 

 اعتماد تقرير جلنة املالية 

 


