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 جلنة املالية

 الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة

 2015مارس/آذار  13-9روما، 

 اجلدول الزمين املؤقت

 (D-263، امللك فيصل)قاعة 

 

 الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة للجنة املالية

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 
 

 ،االثنني

 مارس/آذار 9

 1البند  12.30-09.30الساعة 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت  

 (FC 157/INF/1و FC 157/1)الوثيقتان 

  2البند   

 2015انتخاب نائب الرئيس لعام 

  19البند   

 (FC 157/19حالة توصيات جلنة املالية اليت مل ُتنّفذ بعد )الوثيقة 

  3البند   

 (FC 157/3الوضع املالي للمنظمة )الوثيقة 

  4البند   

 (FC 157/4)الوثيقة  2014تقرير عن االستثمارات يف سنة 
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 5البند  17.30-14.30الساعة  

 (FC 157/5)الوثيقة  2017-2016جدول االشرتاكات يف الفرتة 

   

 6البند   

 (FC 157/6)الوثيقة  2014التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة 

  11البند   

 (FC 157/11إدارة املوارد البشرية )الوثيقة 

 

 ،الثالثاء

 مارس/آذار 10

 12.30-09.30الساعة 

 

  7البند 

 (PC 117/5 - FC 157/7)الوثيقة  2014 -تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة 

  8البند   

التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف 

 (FC 157/8)الوثيقة  2015-2014فرتة السنتني 

 9البند   

)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2015/3)الوثيقة  2017-2016للفرتة 

 12.30-09.30الساعة  

 

 16البند 

 (FC 157/16)الوثيقة  2014التقرير السنوي لعام  -جلنة املبادئ األخالقية 

  17البند   

من الدستور  14تقرير مرحلي عن تفويض السلطات لألجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 (FC 157/17مع مراعاة االختالفات يف ما بينها  )الوثيقة 

 
 االجتمـاع املشــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية 

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 
 

 ،األربعاء

 مارس/آذار 11

 9.30اعتبارًا من الساعة 

 

 1البند 

 (JM 2015.1/1اعتماد جدول األعمال )الوثيقة 

  2البند   

)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2015/3)الوثيقة  2017-2016للفرتة 

   3البند   

تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية 

 ( C 2015/10والزراعة )الوثيقة 
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  4البند   

 تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقّل 

 (C 2015/26و C 2015/25)الوثيقتان 

  5د البن  

التقدم احملرز لتحقيق التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية 

 (JM 2015.1 / 2والزراعة)الوثيقة 
 

 املالية )تكملة(الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة للجنة 

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 
 

 ،اخلميس

 مارس/آذار 12

 12البند  12.30-09.30الساعة 

التقرير السنوي املرفوع إىل املدير  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة 

 ((FC 157/12)الوثيقة  2014العام عن سنة 

  13البند   

  2014التقرير السنوي عن نشاط مكتب املفتش العام يف سنة 

 (FC 157/13)الوثيقة 

  14البند   

 ( FC 157/14تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي )الوثيقة 

  15البند   

 (FC 157/15سياسة املساءلة يف منظمة األغذية والزراعة )الوثيقة 

 17.30-14.30الساعة  

 

  10البند 

 (FC 157/10سياسة منظمة األغذية والزراعة السرتداد التكاليف )الوثيقة 

  18البند   

 (FC 157/18برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية )الوثيقة 

  20البند   

 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة(

  21البند   

 املائة للجنة املاليةموعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة واخلمسني بعد 

 22البند    

 أية مسائل أخرى

 

 ،اجلمعة

 مارس/آذار 13

 12.30-09.30الساعة 

 (C-269)قاعة أملانيا، 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

 17.30-14.30الساعة  

 (D-263)قاعة امللك فيصل، 

 اعتماد تقرير جلنة املالية


