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 المالية لجنة
 والسبعون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2019 آذار/مارس 22-18روما، 

 جدول األعمال المؤقت
 
 )FC 175/INF/1و FC 175/1 Rev.1اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت (الوثيقتان  -1
 

 رصد الوضع المالي
 
 )FC 175/2الوضع املايل للمنظمة (الوثيقة  -2
 

 )FC 175/3(الوثيقة  2018تقرير عن االستثمارات يف سنة  -3
 

 )FC 175/4 Rev.1(الوثيقة  2018التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة  -4
 

 )FC 175/5(الوثيقة  2021-2020جدول االشرتاكات يف الفرتة  -5
 

 )FC 175/6 Rev.1 التدابري املتخذة لتحسني دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها (الوثيقة -6
 

 المسائل المتعلقة بالميزانية
 
 )PC 126/2 - FC 175/7(الوثيقة  2018 -التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  -7
 

 2019-2018التقرير الســــــــــــــنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة الســــــــــــــنتني  -8
 )FC 175/8(الوثيقة 
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 2021-2020(املراجعــــة) وبرنــــامج العمــــل وامليزانيــــة للفرتة  2021-2018اخلطــــة املتوســــــــــــــطــــة األجــــل للفرتة  -9
 )C 2019/3(الوثيقة 

 
 الموارد البشرية

 
 )FC 175/10إدارة املوارد البشرية (الوثيقة  -10

 
 اإلشراف

 
 )FC 175/11(الوثيقة  2018التقرير السنوي عن سنة  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة  -11

 
 )FC 175/12العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة  -12

 
 )FC 175/13(الوثيقة  2018التقرير السنوي للمفتش العام لسنة  -13

  
 )FC 175/14(الوثيقة  2025-2020اختيار وتعيني املراجع اخلارجي للفرتة  -14

 
 )FC 175/15يقة (الوث استقاللية مكتب املفتش العام ووظيفيت مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظاملاستعراض  -15

 
 )FC 175/16بدل التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين (الوثيقة  -16

 
 تحسين أساليب عمل لجنة المالية وكفاءتها

 
 )FC 175/17حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد (الوثيقة  -17

 
 أساليب عمل جلنة املالية (من دون وثيقة) -18

 
 المسائل األخرى

 
 والسبعني بعد املائة للجنة املالية السادسةموعد ومكان انعقاد الدورة  -19

 
 أية مسائل أخرى -20
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 الوثائق المعروضة لإلحاطة
 

 )FC 175/INF/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  −

 )FC 175/INF/3تقرير عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل (الوثيقة  −

 )FC 175/INF/4تقرير عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل (الوثيقة  −

 )FC 175/INF/5آخر املعلومات عن جممع السلع واخلدمات يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة  −


