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 املالية جلنة
 والسبعون بعد املائة الثامنةالدورة 

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  8 - 4روما، 

  اجلدول الزمين املؤقت

 D-223 ¨امللك فيصلقاعة 
 

 االجتمـاع املشــرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية 
 )D-223(قاعة امللك فيصل، 

 
 4 ،اإلثنني

 نوفمرب/تشرين الثاين
 1البند  9:30اعة سال

 اعتماد جدول األعمال 
 )JM 2019.2/1الوثيقة (
 

 2البند   
  2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 )CL 163/3(الوثيقة 
 

 3البند   
ية وإجراءات املنظمة للوقاالتقرير السنوي عن سياسات وعمليات 

من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة، مبا يف 
 ذلك نتائج الدراسة االستقصائية بشأن رضا املوظفني

 )CL 163/12(الوثيقة 
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 4البند   
اقرتاح بشأن استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة 

 )JM 2019.2/2 (الوثيقة] CCLM 109/3[أنظر الوثيقة السنتني 
 

 5البند   
 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 )JM 2019.2/3(الوثيقة 
    

 6البند   
 ما يستجد من أعمال
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  الدورة الثامنة والسبعون بعد املائة للجنة املالية
 )D-223(قاعة امللك فيصل، 

 
 5 ،الثالاثء

 نوفمرب/تشرين
 الثاين

 12:30-9:30اعة سال
 

 1البند 
 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 

 )FC 178/INF/1 Rev.1و FC 178/1 Rev.2(الوثيقتان 
 

 13البند   
 )FC 178/13حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد (الوثيقة 

 
 2البند   

 )FC 178/2الوضع املايل للمنظمة (الوثيقة 
 

 3البند   
  2018منظمة األغذية والزراعة عام  -احلساابت املراجعة 

 ) ورد اإلدارة C 2019/5 Bو C 2021/5 A(الوثيقتان 
  2018على التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام 

 )FC 178/3(الوثيقة 
 

 4البند  17:30-14:30اعة سلا 
  2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 )CL 163/3(الوثيقة 
 

 5البند   
عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية 

 )FC 178/5(الوثيقة  2018-2019
    

 6 ،األربعاء
 نوفمرب/تشرين الثاين

 12:30-9:30اعة سال
 

 6البند 
 )FC 178/6 Rev.1إدارة املوارد البشرية (الوثيقة 

 
 7البند   

توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك 
للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة (مبا يف 

 )FC 178/7ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت) (الوثيقة 
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 9البند   
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي 

 )FC 178/9(الوثيقة 
 

 17:30-14:30اعة سلا 
(أو إىل وقت الحق إذا 

 دعت احلاجة)

 8البند 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي 

 )FC 178/8(الوثيقة 
 

 12البند   
 )FC 178/12املفتش العام (الوثيقة  مكتب

 
 10البند   

 استعراض السياسات واملمارسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات 
  )JIU/REP/2018/4( يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 )FC 178/10(الوثيقة 
 

 7 ،اخلميس
 نوفمرب/تشرين الثاين

 12:30-9:30اعة سال
 

 11البند 
التعديالت يف الالئحة املالية هليئة مصايد أمساك التونة يف احمليط 

 )FC 178/11اهلندي (الوثيقة 
 

 14البند   
 أساليب عمل جلنة املالية (من دون وثيقة)

 
 15البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والسبعني بعد املائة للجنة املالية
 

 16البند   
 أية مسائل أخرى

 
 استكمال مناقشة أي من البنود العالقة منذ اجللسات الصباحية. 17:30-14:30اعة سلا 

 
 8 ،اجلمعة

 نوفمرب/تشرين الثاين
 12:30-9:30اعة سال

 )C-269(قاعة أملانيا، 
 

 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك
 

 17:30-14:30اعة سلا 
 (قاعة امللك فيصل،

D-223( 

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


