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وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل  (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
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 جلنة املالية
 

 واخلمسون بعد املائة السادسةالدورة 

 4102 تشرين الثاني/نوفمرب 7-3روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 

 (FC 156/INF/1و FC 156/1 Rev.1)الوثيقتان  انال واجلدول الزمين املؤقتاعتماد جدول األعم -1
 

 مراقبة الوضع املالي
 
 (FC 156/2الوضع املالي للمنظمة )الوثيقة  -2
 
 (C 2015/5 B و C 2015/5 A تان)الوثيق 2113-2112منظمة األغذية والزراعة  - احلسابات املراجعة -3
 
 (FC 156/4)الوثيقة  2113لعام جممع السلع واخلدمات يف منظمة األغذية والزراعة  - احلسابات املراجعة -4
 
 (FC 156/5)الوثيقة متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  -5
 

 املسائل املتعلقة بامليزانية
 
 (FC 156/6  )الوثيقة هاالتقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسرتداد -6
 
 (FC 156/7 )الوثيقة حتديث –اإلطار املالي الشامل السرتداد التكاليف   -7
 
 (FC 156/8و  PC 116/3تان )الوثيقنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية  -8
 

 مت سحب الوثيقة (FC 156/9و PC 116/4 تان)الوثيقءات حصااإلبمعنية  هيئةإنشاء  -9
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 املوارد البشرية
 
 (FC 156/10العمل )الوثيقة  وخطةلموارد البشرية لسرتاتيجي اال اإلطار تقرير مرحلي عن تنفيذ -11
 
جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشاات التقاعدياة   املرفوعة من قرارات الو التوصيات -11

 ملااويفي األماام املتإاادة إىل اجلمعيااة العامااة )لااا يف ذلااد التغاايبات يف جااداول املرتبااات والباادالت(          

 (FC 156/11)الوثيقة 
 

 اإلشراف
 
 (FC 156/12)الوثيقة توصيات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة  بشأنحالة اإلجراءات املتخذة  -12
 
 (FC 156/13)الوثيقة  حالة تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية -13
 
 (FC 156/14)الوثيقة تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي  -14
 
 (FC 156/15)الوثيقة تقرير مرحلي عن إطار املساءلة والرقابة الداخلية  -15
 
 (FC 156/16)الوثيقة حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  -16
 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها
 
 (FC 156/17برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية )الوثيقة  -17
 
 (FC 156/18)الوثيقة  جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد حالة توصيات -18
 
 أساليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة( -19
 

 أخرى مسائل
 
 واخلمسني بعد املائة للجنة املالية السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة  -21
 
 أية مسائل أخرى -21
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 للعلمالوثائق املعروضة 
 
 (FC 156/INF/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات )الوثيقة  -

 2113لعاااام   األغذياااة والزراعاااة  منظماااة صاااندوق التساااليف واالدخاااار يف    –ة احلساااابات املراجعااا  -

 (FC 156/INF/3 الوثيقة)

 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة -

 FC( )الوثيقاة  JIU/REP/2012/8)الوثيقاة   ارد يف منظمات األمم املتإادة املركزية لتخطيط املونظم الاستعراض  -

156/INF/4) 

( JIU/REP/2013/1)الوثيقاة   املشرتيات يف منظومة األمم املتإادة  استعراض االتفاقات الطويلة األجل يف جمال -

 (FC 156/INF/5)الوثيقة 

 وتدريبهم وتقاديم الادعم ألعماا م    ئتهمتهي عملية اختيار املنسقني املقيمني لألمم املتإدة وتعيينهم، لا يف ذلد -

 (FC 156/INF/6( )الوثيقة JIU/REP/2013/3)الوثيقة 

 

 

 


