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 المالية لجنة
 الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  16-12روما، 

  الجدول الزمني المؤقت

 D-263 ¨قاعة الملك فيصل
      

 )D-263االجتمـاع المشــترك بين لجنتي البرنامج والمالية (قاعة الملك فيصل، 
 

 االثنني،
 نوفمرب/تشرين الثاين 12

 12:30-9:30اعة سال
 

 1البند 
 )JM 2018.2/1 Rev.1اعتماد جدول األعمال (الوثيقة 

 
 5البند   

ومة األمم املتحدة ظانعكاسات تطبيق اإلصالحات يف من
 )JM 2018.2/3اإلمنائية ومتويلها (الوثيقة 

 
 3البند   

التعديالت يف اهليكل اخلاضع ملسؤولية املدير العام املساعد 
 )CL 160/16(الربامج) (الوثيقة 

 
 2البند  17:30-14:30الساعة  

سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش 
 )CL 160/9والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة (الوثيقة 

 
 6البند   

 التقّدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات مع
منظمات اجملتمع املدين واسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات 

 )JM 2018.2/4(الوثيقة  مع القطاع اخلاص
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 4البند   
تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف 

 )JM 2018.2/2روما (الوثيقة 
 7البند   

 ما يستجد من أعمال
 

 )D-263(قاعة الملك فيصل،  الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة للجنة المالية
 

  الثالثاء،
 نوفمرب/تشرين الثاين 13

 12:30-9:30الساعة 
 

 1البند 
 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت

  )FC 173/INF/1 Rev.1و FC 173/1 Rev.2(الوثيقتان 
 

 2البند   
  )FC 173/2الوضع املايل للمنظمة (الوثيقة 

 
 3البند   

 )FC 173/3حالة السيولة يف املنظمة (الوثيقة 
 

 4البند   
 2017منظمة األغذية والزراعة عام  -احلسابات املراجعة 

 )C 2019/6 Bو C 2019/6 A(الوثيقتان 
 

 17:30-14:30 الساعة 
 (أو إىل وقت الحق
 إذا دعت احلاجة)

 5البند 
جممع السلع واخلدمات يف منظمة األغذية  -احلسابات املراجعة 

 )FC 173/5(الوثيقة  2017والزراعة عام 
 

 8البند   
 )FC 173/8إدارة املوارد البشرية (الوثيقة 

 
 9البند   

 )FC 173/9التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني (الوثيقة 
 

 األربعاء،
 نوفمرب/تشرين الثاين 14

 10البند  12:30-9:30الساعة 
خطة العمل لتحقيق التوازن اجلغرايف العادل واملساواة بني 

  FC 173/10 تاناملنظمة (الوثيقاجلنسني بني موظفي 
 )FC 173/10 Add.1و
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 11البند   
 بيان جهازي متثيل املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة

 )FC 173/11(الوثيقة 
 

 12البند   
توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق 

جلمعية ااملشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل 
 ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت) يف (مبا العامة

 )FC 173/12(الوثيقة 
 

 17:30-14:30الساعة  
 (أو إىل وقت الحق
 إذا دعت احلاجة)

 6البند 
التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم 

 )FC 173/6االسرتداد (الوثيقة  وعمليات
 

 7البند   
 األهداف الوظيفية - 2019-2018إطار النتائج للفرتة 

 )FC 173/7(الوثيقة 
 

 13البند   
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة املراجعة

 )FC 173/13(الوثيقة 
 

 ، اخلميس
 نوفمرب/تشرين الثاين 15

 14البند  12:30-9:30الساعة 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

 )FC 173/14(الوثيقة 
 

 15البند   
التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن 
منع الغش واكتشافه والتصدي له يف مؤسسات منظومة األمم 

 )FC 173/15(الوثيقة  املتحدة
 

 17البند   
املتعلقة باملبلغني عن استعراض السياسات واملمارسات 
 األمم املتحدةاملخالفات يف مؤسسات منظومة 

)JIU/REP/2018/4) (الوثيقة FC 173/17( 
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 16البند   
 2025-2020تقرير مرحلي عن تعيني املراجع اخلارجي للفرتة 

 )FC 173/16(الوثيقة 
 

 17:30-14:30 الساعة 
 (أو إىل وقت الحق
 إذا دعت احلاجة)

 18البند 
 حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد

  )FC 173/18(الوثيقة 
   
 19البند   

 أساليب عمل جلنة املالية (من دون وثيقة)
 

 20البند   
موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والسبعني بعد املائة 

 املالية للجنة
 

 21البند   
 أية مسائل أخرى

   
 ،اجلمعة

 نوفمرب/تشرين الثاين 16
  12:30-9:30الساعة 

 )C-269(قاعة أملانيا، 
 

 االجتماع املشرتكاعتماد تقرير 
 

  17:30-14:30الساعة  
 (قاعة امللك فيصل،

D-263( 

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


