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A 

 المالية لجنة
 بعد المائة التاسعة والستونالدورة 

 2017 الثانينوفمبر/تشرين  10 – 6روما، 
 الجدول الزمني المؤقت

 (D-263) قاعة الملك فيصل
 

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

 

 ثنني، اإل
 نوفمرب/تشرين الثاين 6

  1البند  12:30-9:30الساعة 

 (JM 2017.2/1 الوثيقة) األعمال جدول اعتماد
 2البند   

 الوثيقة) 2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل برنامج يف التعديالت  
CL 158/3) 

 3البند  17:30-14:30الساعة  

 2017-2016اســــتخدام األرغــــدة غ  املنفقة من اعتمادات الفرتة   
 (JM 2017.2/2)الوثيقة 

  4البند   

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
 (CL 158/9)الوثيقة 
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 لإلحاطة – 5البند   
التقدم احملرز يف تنفيذ االســـرتاتيجة اةاغـــة بالشـــراكات مع الق اع 
اةاص واالســـــــرتاتيجية اةاغـــــــة بالشـــــــراكات مع منظمات ا تمع 

 (JM 2017.2/3)الوثيقة  املدين

 6البند   
 ما يستجد من أعمال
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 الدورة التاسعة والستون بعد املائة للجنة املالية 

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 
 الثالثاء،

 نوفمرب/تشرين الثاين 7
  1البند  12:30-9:30الساعة 

ــــــ  واجلــــــدول الزم  اململقــــــ    اعتمــــــاد جــــــدول األعمــــــال اململق
 (FC 169/INF/1و FC 169/1)الوثيقتان 

  2البند   

 (FC 169/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة 
  3البند   

 2016منظمــة األغــذيــة والزراعــة لعــام  -احلســـــــــــــــابــات املراجعــة 
 (C 2019/5Bو  C 2019/5Aالقسمان ألف وباء )الوثيقتان 

  5البند  17:30-14:30الساعة  

 متويـــــــل التزامـــــــات التد يـــــــة ال بيـــــــة بعـــــــد انت ـــــــاء اةـــــــدمـــــــة 
 (FC 169/5)الوثيقة 

  9البند   

 ((FC 169/9إدارة املوارد البشرية )الوثيقة 
  10البند   

توغـــــيات وقرارات جلنة اةدمة املدنية الدولية وللن الصـــــندو  
املشــرتك للمعاتــات التقاعدية ملوافي األمت املتإدة إىل اجلمعية 
العــامــة ) ــا يف تلــك التدي ات يف جــداول املرتبــات والبــدالت( 

 (FC 169/10)الوثيقة 
 

 األربعاء،
 نوفمرب/تشرين الثاين 8

 4البند  12:30-9:30الساعة 
لمع السلع واةدمات يف منظمة األغذية  -احلسابات املراجعة 

 (FC 169/4)الوثيقة  2016والزراعة لعام 
  11البند   

  لإســـــــاباتل تقرير مرحلي عن تنفيذ توغـــــــيات املراجع اةارجي
 (FC 169/11)الوثيقة 
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 12البند 
 الوثيقة) والزراعة األغذية منظمة يف املراجعة جلنة يف العضــــــــــــــوية

FC 169/12) 
  6البند  17:30-14:30الساعة  

 2019-2018التعـــــديالت يف برنـــــامج العمـــــل وامليزانيـــــة للفرتة 
 (CL 158/3)الوثيقة 

  7البند   

 عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف فرتة الســــــــــــنتني
 (FC 169/7)الوثيقة  2016-2017

  8البند   

التقرير الســــــــــــــنوك عن مصــــــــــــــروفــات تكــاليف الــدعت وعمليــات 
 (FC 169/8االسرتداد )الوثيقة 

 

 اةمين
 نوفمرب/تشرين الثاين 9

  13البند  12:30-9:30الساعة 

 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة(
  14البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة السبعني بعد املائة
  15 البند  

 أخرىأية مسائل 
 استكمال مناقشة أك من البنود العالقة منذ اجللسات الصباحية. 17:30-14:30الساعة  
   

 اجلمعة
 نوفمرب/تشرين الثاين 10

  12:30-9:30الســــــــــــاعة 
 (C-269)قاعة أملانيا، 

 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

  17:30-14:30الســــاعة  
 ،ل)قـــاعـــة امللـــك فيصــــــــــــــــ

D-263) 

 جلنة املاليةاعتماد تقرير 

 


