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 جلنة املالية
 

 واخلمسون بعد املائة ةالسادسالدورة 

 4102 تشرين الثاني/نوفمرب 7-3روما، 

 املؤقت اجلدول الزمين

 (D-263قاعة امللك فيصل )

 

 الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة للجنة املالية

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 

 االثنني، 

 نوفمرب/تشرين الثاني 3

 0البند  03.30-03.30الساعة 

  اناعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقت

 (FC 156/INF/1و FC 156/ Rev.1)الوثيقتان 

 01البند   

 حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد 

 (FC 156/18)الوثيقة 

 4البند   

 (FC 156/2الوضع املالي للمنظمة )الوثيقة 

 5البند   

 متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

 (FC 156/5)الوثيقة 

 01البند  03.30-03.30الساعة  

لموارد البشرية لساراتيجي اال اإلطار تقرير مرحلي عن تنفيذ

 (FC 156/10العمل )الوثيقة  وخطة
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 00البند   

جلنة اخلدمة املدنية الدولية املرفوعة من قرارات الو التوصيات

وجملس الصندوق املشارك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 

املتحدة إىل اجلمعية العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول 

 (FC 156/11)الوثيقة  املرتبات والبدالت(

 الثالثاء،

 نوفمرب/تشرين الثاني 3

 3البند  03.30-03.30الساعة 

 3003-3003منظمة األغذية والزراعة  - احلسابات املراجعة

 (C 2015/5 B و C 2015/5 A تان)الوثيق

 02البند   

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي 

 (FC 156/14)الوثيقة 

 2البند   

جممع السلع واخلدمات يف منظمة األغذية  - احلسابات املراجعة

 (FC 156/4)الوثيقة  3003لعام والزراعة 

 6البند  03.30-03.30الساعة  

 هاالتقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسارداد

 (FC 156/6  )الوثيقة

 7البند   

  حتديث –اإلطار املالي الشامل السارداد التكاليف 

 (FC 156/7 )الوثيقة

 1البند   

 نظم الاراث الزراعي ذات األهمية العاملية 

 (FC 156/8و PC 116/3تان )الوثيق
   

 االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 

 األربعاء،

 نوفمرب/تشرين الثاني 5

 0البند  03.30ابتداء من الساعة 

 (JM 2014.2/1)الوثيقة  اعتماد جدول األعمال

 4البند   

 (CL 150/9)الوثيقة  ةكموستقل إلصالحات احلامل االستعراض

 3البند   

اجملتمع املدني  الشراكات مع اتقرير عن تنفيذ اساراتيجيت

 (JM 2014.2/2)الوثيقة  والقطاع اخلاص
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 2البند   

يف منتجات منظمة األغذية  بني اللغاتتقرير مرحلي عن التوازن 

 (JM 2014.2/3)الوثيقة  والزراعة

 5البند   

 ما يستجد من أعمال
   

 الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة للجنة املالية )تكملة(

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 

 اخلميس،

 نوفمرب/تشرين الثاني 6

 04البند  03.30-03.30الساعة 

توصيات جلنة املراجعة يف منظمة  بشأنحالة اإلجراءات املتخذة 

 (FC 156/12األغذية والزراعة )الوثيقة 

 03البند   

 (FC 156/13)الوثيقة  تنفيذ توصيات املراجعة الداخليةحالة 

 05البند   

 تقرير مرحلي عن إطار املساءلة والرقابة الداخلية 

 (FC 156/15)الوثيقة 

 06البند   

 حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشاركة 

 (FC 156/16)الوثيقة 

 07البند  03.30-03.30الساعة  

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية 

 (FC 156/17)الوثيقة 

 01البند   

 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة(

 41البند   

واخلمسني بعد املائة للجنة  السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة 

 املالية

 40البند   

 أية مسائل أخرى

 اجلمعة،

 نوفمرب/تشرين الثاني 3

 03.30-03.30الساعة 

 (C-269)قاعة أملانيا، 

 اعتماد تقرير االجتماع املشارك

 03.30-03.30الساعة  

 )قاعة امللك فيصل،

D-263) 

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


