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 المالية لجنة
 الدورة السبعون بعد المائة

 2018مايو/أيار  25-21روما، 
 الجدول الزمني المؤقت

 (D-263) قاعة الملك فيصل
 

 21اإلثننننننننننننننن   
 مايو/أيار

 1البند  12:30-9:30الساعة 

 (JM 2018.1/1اعتماد جدول األعمال )الوثيقة 
 2البند   

 (C 2019/8)الوثيقة  2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة   
اسننننننننننننننتخدام األرمنننننننننننننندة غ  املنفقة من اعتمادات الفرتة  - 1-2البند 
2016-2017 

 3البند   

موعد تطبيق القرار الصادر عن األمم املتحدة بشأن السّن اإللزامية إلهناء 
 (JM 2018.1/2اخلدمة )الوثيقة 

  4البند   

 اقرتاح تنظيم حنندر رعيع املسننننننننننننننتوى عن دور منظمننة األغننذيننة والزراعننة 
 يف املسننننننننننننننننائنننل املتصننننننننننننننلنننة بننناألمن ال نننذائي خالل يوم األغنننذينننة العننناملي 

 (JM 2018.1/3)الوثيقة 
 5البند   

 ما يستجد من أعمال
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 لدورة السبعون بعد املائة للجنة املالية ا
 (D-263)قاعة امللك عيصل  

 
 22النننثنننالثننننننناء  

 مايو/أيار
 1البند  12:30-9:30الساعة 

 اعنننننتنننننمننننننناد جننننننندول األعنننننمنننننننال املننننن قننننننن  وا ننننننندول النننننزمننننن  املننننن قننننننن  
 (FC 170/INF/1و FC 170/1)الوثيقتان 

 2البند   
 (FC 170/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة 

  3لبند ا  

 ( FC 170/3)الوثيقة  2017تقرير عن االستثمارات يف سنة 

  4لبند ا  

  2017التقييم االكتواري لاللتزامننننننات املتعلقننننننة بنننننناملو ف  يف سنننننننننننننننننننننة 
 (FC 170/4)الوثيقة 

  6البند  17:30-14:30الساعة  

 (FC 170/6إدارة املوارد البشرية )الوثيقة 

  7البند   

 (FC 170/7التوازن ا  رايف بالنسبة إىل االستشاري  )الوثيقة 
   

 األربنننننننننننننننعننننننننننننننناء 
 ارمايو/أي 23

 5البند  12:30-9:30لساعة ا
السننننننننننننننوي عن أداء امليزاليننة وعمليننات النقننل ب  الربامج وب  أبوا   التقرير
 (FC 170/5)الوثيقة  2017-2016يف الفرتة املالية  امليزالية
 11البند 
 (FC 170/11)الوثيقة  2017السنوي للمفتش العام لسنة  التقرير

 8البند   
تومننننننننننننننيات وقرارات  نة اخلدمة املدلية الدولية إىل ا معية العامة ) ا يف 

 (FC 170/8ذلك الت ي ات يف جداول املرتبات والبدالت( )الوثيقة 
 1-8البند و 

موعد تطبيق القرار الصادر عن األمم املتحدة بشأن السّن اإللزامية إلهناء 
  (JM 2018.1/2اخلدمة )الوثيقة 
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 12البند  17:30-14:30الساعة  
 (FC 170/12)الوثيقة  2025-2020تعي  املراجع اخلارجي للفرتة 

  14البند   

 بننننندل التمثينننننل لنوا  املننننندير العنننننام واملنننننديرين العنننننام  املسنننننننننننننننننناعننننندين 
 (FC 170/14)الوثيقة 

  15البند   
قفال جممع السنننلع واخلدمات واملسنننائل ذات الصنننلة آخر املعلومات عن إ

 (FC 170/15)الوثيقة 
  اخلميس

 ارمايو/أي 24

  9البند  12:30-9:30لساعة ا
التقرير السنننننننننوي للمدير العام  - نة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة 

 (FC 170/9)الوثيقة  2017عن سنة 

  10البند   
 (FC 170/10اختصامات  نة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة )الوثيقة 

  16البند   
تطبيق حننّل خننال بننالتمويننل املسننننننننننننننتنندام لعمننل منظمننة األغننذيننة والزراعننة 
وألشطتها املتصلة بإسداء املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية للدستور 

 (FC 170/16ال ذائي )الوثيقة 

  13البند  17:30-14:30الساعة  
 دون وثيقة( أساليب عمل  نة املالية )من

  17البند   
 موعد ومكان العقاد الدورة احلادية والسبع  للجنة املالية

  18البند   
 أية مسائل أخرى  

 25ا ننننمننننعنننننننة  
 مايو/أيار

  12:30-9:30لساعة ا

 (C-269)قاعة أملاليا  

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

 17:30-14:30الساعة  

-D)قاعة امللك عيصنننننل  

263) 

 اعتماد تقرير  نة املالية

 


