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وهذه هي مبادرة من منظمة  (QR) يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 األغذية والزراعة  

 .للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
  www.fao.org على موقع المنظمةويمكن االطالع على وثائق أخرى 

 

 

A 

 لجنة المالية

 الدورة الحادية والستون بعد المائة

 2016مايو/أيار  20 - 16روما، 

 الجدول الزمني المؤقت

 (D-263) قاعة الملك فيصل

 
 االجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية

 (D-263)قاعة الملك فيصل، 
 ،االثنننننننننننينننننن

 مايو/أيار 16
السننننننناعة اعتباراً من 

09.30 
 1البند 

 JM2016.1/1اعتمننناد لننندوا األعمننناا الميقننن  )الوثيقنننة 

Rev.1) 
 
 

 2البند  
 (C 2017/8)الوثيقة  2015-2014تقرير تنفيذ البرامج للفترة 

 3البند   
تغطيننة المكنناتنند المينندانيننة لمنظمننة األغننذيننة والزراعننة 

 (CL 154/6)الوثيقة 
 4البند   

 ما يستجد من أعماا
 

 الدورة الحادية والستون بعد المائة للجنة المالية
 (D-263)قاعة الملك فيصل، 

 
 الننننثننننالثننننا ،

 مايو/أيار 17
-09.30السنننننننناعنننة 

12.30 
 1البند 

 اعتمنناد لنندوا األعمنناا الميقنن  والجنندوا الزمني الميقنن 
 (FC 161/INF/1 Rev.1و FC 161/1 Rev.1)الوثيقتان 

 2البند   
 (FC 161/2الوضع المالي للمنظمة )الوثيقة 

 3البند   
 (FC 161/3)الوثيقة  2015تقرير عن االستثمارات في سنة 

 
-14.30السنننننننناعنننة  

17.30 
 4البند 

التقييم االكتواري لاللتزامات المتعلقة بالموظفين في سنننننننة 
2015 

 (FC 161/4)الوثيقة 
 8البند   

 (FC 161/8إدارة الموارد البشرية )الوثيقة 
 9البند   
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توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى الجمعية 
 النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننامنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 

في ذلك التغييرات في لداوا المرتبات والبدالت( )الوثيقة  )بما
FC 161/9)  

 
 ،األربنننننعنننننا 

 مايو/أيار 18
-09.30السنننننننناعنننة 

12.30 
 13البند 

 (FC 161/13تعيين المفتش العام )الوثيقة 
 14البند   

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات المرالع الخارلي
 (FC 161/14)الوثيقة 

 16البند   
إطار الرقابة الداخلية في منظمة األغذية والزراعة )الوثيقة 

FC 161/16) 
 

 
 

-14.30السنننننننناعنننة 
17.30 

 5البند 
التقرير السنننننننوي عن أدا  الميزانيننة وعمليننات النقننل بين 

 2015-2014البرامج وبين أبواب الميزانية في الفترة المالية 
 (FC 161/5)الوثيقة 

 6البند   
تقرير عن تنفيذ سننياسننة منظمة األغذية والزراعة السننترداد 

 (FC 161/6التكاليف )الوثيقة 
 7البند   

 ألنشنننننطة التمويل اينمائياقتراح إنشنننننا  صنننننندو  خا  
 (FC 161/7)الوثيقة 
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 النننخنننمنننيننن ،
 مايو/أيار 19

 10البند  12.30-09.30الساعة 
 )الوثيقة 2015للمفتش العام في سننننننة  التقرير السننننننوي

FC 161/10 ) 
 
 

 11البند  
التقرير  -لجنة المرالعة في منظمة األغذية والزراعة 

)الوثيقة  2015لمدير العام عن سنننة المقدم إلى االسنننوي 
FC 161/11) 

 12البند   
العضننننننويننة في لجنننة المرالعننة في منظمننة األغننذيننة 

 والزراعة
 (FC 161/12)الوثيقة 

 15البند   
 لجنة المبادئ األخالقية

 2015التقرير السنوي لعام  -لجنة المبادئ األخالقية  -

 (FC 161/15.1)الوثيقة 
 FCاسننتعراع عمل لجنة المبادئ األخالقية )الوثيقة  -

161/15.2) 
 

 17البند  17.30-14.30الساعة  
 أساليد عمل لجنة المالية )من دون وثيقة(

 18البند   
موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والسننننننتين بعد المائة 

 للجنة المالية
 19البند   

 أية مسائل أخرى
 

 الننننجننننمننننعننننة،
 مايو/أيار 20

عة   12.30-09.30السنننننننا
 (C-269)قاعة ألمانيا، 

 اعتماد تقرير االلتماع المشترك

عة    17.30-14.30السنننننننا
-Dقاعة الملك فيصنننننل، )

263) 

 اعتماد تقرير لجنة المالية

 
 


