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A 

 لجنة المالية

 والستون بعد المائة السادسةالدورة 

 2017 آذار/مارس 31 - 27روما، 

 المؤقت الزمنيجدول ال

 D-263قاعة الملك فيصل، 

 

 االجتمـاع املشــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 

 
 ،اإلثنني

 مارس/آذار 27

  1البند  12:30-9:30الساعة 

 (JM 2017.1/1 الوثيقة) األعمال جدول اعتماد

 2البند   

وبرنامج العمل وامليزانيـة  2021-2018اخلطة املتوســــــــــــــطة األجل لل رتة 
 (C 2017/3)الوثيقة  2019-2018لل رتة 

  3البند  17:30-14:30الساعة  

 (C 2017/26التقييم املستقل للقدرات ال نية للمنظمة )الوثيقة 

  4البند   

 ما يستجد من أعمال
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 الدورة السادسة الستون بعد املائة للجنة املالية 

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 

 
 ،الثالثاء

 مارس/آذار 28

  1البند  12:30-9:30الساعة 

 الزمين املؤقتال املؤقت واجلدول اعتماد جدول األعم
 (FC 166/INF/1 Rev.1و FC 166/1 Rev.1)الوثيقتان 

  2البند   

 (FC 166/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة 

  3البند   

 (FC 166/3)الوثيقة  2016تقرير عن االستثمارات يف سنة 

  4البند  17:30-14:30الساعة  

 (FC 166/4)الوثيقة  2019-2018جدول االشرتاكات يف ال رتة 

  5البند   

 2016كتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظ ني يف ســــــــــــــنة التقييم اال 
 (FC 166/5)الوثيقة 

  9البند   

 (FC 166/9 Rev.1إدارة املوارد البشرية )الوثيقة 

 
 ،األربعاء

 مارس/آذار 29

 12:30-9:30الساعة 
 
 

  12البند 

  2016م تش العام يف سنة للالتقرير السنوي 
  (FC 166/12)الوثيقة 

  6البند  17:30-14:30الساعة  

 2016 –التقرير التولي ي الستعراض منتصف املدة 
 (PC 121/3 - FC 166/6)الوثيقة 

  7البند   

التقرير الســــــــــــــنوي عن أداء امليزانيــة وعمليــات النقــل بني الربامج 
 2017-2016وأبـــــــوان املـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة يف فـــــــرتة الســــــــــــــــــــنـــــــتـــــــني 

  (FC 166/7)الوثيقة 
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  8البند   

وبرنــامج العمــل  2021-2018اخلطــة املتوســــــــــــــطــة األجــل لل رتة 
 (C 2017/3)الوثيقة  2019-2018وامليزانية لل رتة 

 
 ،اخلميس

 مارس/آذار 30

 12:30-9:30الساعة 
 

  10البند 

 التقرير الســــــــــــــنوي -جلنــة املراجعــة يف منظمــة األغــذيــة والزراعــة 
 (FC 166/10)الوثيقة  2016للمدير العام عن سنة 

  11البند   

 اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة
 (FC 166/11)الوثيقة 

   
 
 

  13البند  17:30-14:30الساعة 

 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة(

  14البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة والستني بعد املائة 

  15 البند  

 أية مسائل أخرى 

 
 ،اجلمعة

 مارس/آذار 31

 12:30-9:30الساعة 

  (C-269)قاعة أملانيا، 

 عتماد تقرير االجتماع املشرتكا

  17:30-14:30الساعة  

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 
 


