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 ؛(QR) يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت 

 أكثر مراعاة للبيئة.
  www.fao.org ويمكن االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة

 

 

A 

 

 لجنة المالية

 الدورة الحادية والستون بعد المائة

 2016مايو/أيار  20 - 16روما، 

 جدول األعمال المؤقت

 

 FCو FC 161/1 Rev.1)الوثيقتان  ال المؤقت والجدول الزمني المؤقتاعتماد جدول األعم -1

161/INF/1 Rev.1) 

 مراقبة الوضع المالي

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

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

 (FC 161/4)الوثيقة  2015التقييم االكتواري لاللتزامات المتعلقة بالموظفين في سنة  -4

 المسائل المتعلقة بالميزانية

السنننننننوي عن أداز الميزانية وعمليات النقل بين البرام  وبين أبواز الميزانية في  التقرير -5
 الننننننننننننننننننننننننفننننننننننننننننننننننننتننننننننننننننننننننننننرة الننننننننننننننننننننننننمننننننننننننننننننننننننالننننننننننننننننننننننننيننننننننننننننننننننننننة

 (FC 161/5)الوثيقة  2014-2015

 (FC 161/6تقرير عن تنفيذ سياسة منظمة األغذية والزراعة السترداد التكاليف )الوثيقة  -6

 (FC 161/7لوثيقة اقتراح إنشاز صندوق خاص ألنشطة التمويل اإلنمائي )ا -7

 الموارد البشرية

 (FC 161/8إدارة الموارد البشرية )الوثيقة  -8

توصننيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى الجمعية العامة )بما في كلا التيييرات  -9
 (FC 161/9في جداول المرتبات والبدالت( )الوثيقة 
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 اإلشراف

 (FC 161/10ة )الوثيق 2015التقرير السنوي عن نشاط مكتب المفتش العام في سنة  -10

لمدير العام عن المقدم إلى االتقرير السنننوي  -لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة  -11
  2015سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 

 (FC 161/11)الوثيقة 

 (FC 161/12العضوية في لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة )الوثيقة  -12

 (FC 161/13تعيين المفتش العام )الوثيقة  -13

 (FC 161/14تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي )الوثيقة  -14

 األخالقية المبادئلجنة  -15

 (FC 161/15.1ة )الوثيق 2015التقرير السنوي لعام  -لجنة المبادئ األخالقية  15-1

 (FC 161/15.2استعراض عمل لجنة المبادئ األخالقية )الوثيقة  15-2

 (FC 161/16إطار الرقابة الداخلية في منظمة األغذية والزراعة )الوثيقة  -16

 تحسين أساليب عمل لجنة المالية وكفازتها

 أساليب عمل لجنة المالية )من دون وثيقة( -17

 المسائل األخرى

 لثانية والستين بعد المائة للجنة الماليةموعد ومكان انعقاد الدورة ا -18

 أية مسائل أخرى -19
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 الوثائق المعروضة لإلحاطة
 
 (FC 161/INF/2حالة االشتراكات الجارية والمتأخرات )الوثيقة  -

 تقارير وحدة التفتيش المشتركة -

 ( JIU/REP/2013/4اسننتعراض إدارة شننركاز التنفيذ في مؤسننسننات منظومة األمم المتحدة ) -
 (FC 161/INF/3)الوثيقة 

 FC( )الوثيقة JIU/REP/2014/1تحليل لوظيفة تعبئة الموارد داخل منظومة األمم المتحدة ) -

161/INF/4) 

 (FC 161/INF/5)الوثيقة  لحاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلتقرير عن الحساز الخاص  -

 


