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 المالية لجنة
 بعد المائة التاسعة والستونالدورة 

 2017نوفمبر/تشرين األول  10 – 6روما، 
 جدول األعمال المؤقت

 
 (FC 169/INF/1و FC 169/1 الوثيقتان) املؤقت الزمين واجلدول املؤقت األعمال جدول اعتماد -1
 

 رصد الوضع المالي 
 
 (FC 169/2 الوثيقة) للمنظمة املايل الوضع -2
 
 (C 2019/5Bو C 2019/5A الوثيقتان) 2016 لعام والزراعة األغذية منظمة - املراجعة احلسابات -3
 
 (FC 169/4 الوثيقة) 2016 لعام والزراعة األغذية منظمة يف واخلدمات السلع جممع - املراجعة احلسابات -4
 
 (FC 169/5 الوثيقة) اخلدمة انتهاء بعد الطبية التغطية التزامات متويل -5
 

 المسائل المتعلقة بالميزانية
 
 (CL 158/3 الوثيقة) 2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل برنامج يف التعديالت -6
 
 (FC 169/7 الوثيقة) 2017-2016 السنتني فرتة يف امليزانية أبواب وبني الربامج بني النقل عمليات -7
 
 (FC 169/8 الوثيقة) االسرتداد وعمليات الدعم تكاليف مصروفات عن السنوي التقرير -8
 

 الموارد البشرية
 
 (FC 169/9 الوثيقة) البشرية املوارد إدارة -9
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 املتحدة األمم يملوظف التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق وجملس الدولية املدنية اخلدمة جلنة وقرارات توصيات -10
 (FC 169/10 الوثيقة( )والبدالت املرتبات جداول يف التغيريات ذلك يف مبا) العامة اجلمعية إىل

 
 اإلشراف

 
 (FC 169/11 الوثيقة) للحسابات اخلارجي املراجع توصيات تنفيذ عن مرحلي تقرير -11
 

 (FC 169/12 الوثيقة) والزراعة األغذية منظمة يف املراجعة جلنة يف العضوية -12
 

 تحسين أساليب عمل لجنة المالية وكفاءتها
 

 (وثيقة دون من) املالية جلنة عمل أساليب -13
 

 المسائل األخرى
 

 املائة بعد السبعني الدورة انعقاد ومكان موعد -14
 

 أخرى مسائل أية -15
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 الوثائق املعروضة لإلحاطة
 
 (FC 169/INF/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات )الوثيقة  -
  2016عام صااااااااااااااندوق التسااااااااااااااليف واالدخار يف منظمة األغذية والزراعة  –احلسااااااااااااااابات املراجعة  -

 (FC 169/INF/3)الوثيقة 
  2019-2018مااايااازاناااياااااااة الااافااارتة  –اهلااايااائاااااااة األوروباااياااااااة ملاااكاااااااافاااحاااااااة مااار  احلاااماااى الاااقاااالعاااياااااااة  -

 (FC 169/INF/4)الوثيقة 
كشاااااااف احلساااااااابات   -يف آسااااااايا وادي  اهلاد   يةصاااااااحة احليوانالاهليئة اإلقليمية لإلنتاج احليواين و  -

 (FC 169/INF/5 الوثيقة) 2017وميزانية عام 
 (FC 169/INF/6)الوثيقة  2019-2018ميزانيات هيئات مكافحة اجلراد الصحراوي للفرتة  -
 
 
 
 


