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جدول األعمال املؤقت
-1

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقتني (الوثيقتان  FC 143/1 Rev.1و)FC 143/INF/1

-2

انتخاب نائب الرئيس لسنة

2112

مراقبة الوضع املالي
-3

الوضع املالي للمنظمة (الوثيقة )FC 143/3

-4

التقييم اإلكتواري لاللتزامات اخلاصة باملوظفني يف سنة ( 2111الوثيقة )FC 143/4

-5

تقرير عن االستثمارات يف سنة ( 2111الوثيقة )FC 143/5

املسائل املتعلقة بامليزانية
-6

خطة العمل الفورية – التقرير السنوي عن خطة العمل الفورية لسنة
(الوثيقة )CL 144/10

-7

التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة السنتني
(الوثيقة )FC 143/7

2111

والتوجهات يف سنة

2112

2111-2111

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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املوارد البشرية
-8

اإلطار االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل للفرتة ( 2113-2112الوثيقة )FC 143/8

اإلطار اإلداري واخلاص بنظم املعلومات
-9

تقرير مرحلي عن تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد (الوثيقة )FC 143/9

 -11تقرير مرحلي عن إطار إلدارة املخاطر يف املنظمة (الوثيقة )FC 143/10
 -11العضوية يف جلنة املبادئ األخالقية (الوثيقة )FC 143/11

اإلشراف
 -12الرتتيبات املقرتحة الختيار املراجع اخلارجي وتعيينه (الوثيقة )FC 143/12
 -13التقرير السنوي عن أنشطة مكتب املفتش العام يف سنة ( 2111الوثيقة )FC 143/13
 -14جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة – التقرير السنوي لسنة
(الوثيقة )FC 143/14

2111

املقدم إىل املدير العام

 -15العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة )FC 143/15
 -16تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي (الوثائق
و) FC 143/16 Add.2

 FC 143/16وFC 143/16 Add.1

حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها
 -17برنامج عمل جلنة املالية املتعدد السنوات للفرتة ( 2113-2111الوثيقة )FC 143/17
 -18حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفّذ بعد (الوثيقة )FC 143/18
 -19أساليب عمل جلنة املالية (من دون وثيقة)

املسائل األرخر
 -21موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة
 -21أية مسائل أخرى
 -التعديالت املقرتحة على املادتني  37و 41من الالئحة العامة للمنظمة (الوثيقة ()FC 143/21a
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امللحق األول
وثائق لإلحاطة
-

حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة )FC 143/INF/2

-

تقارير وحدة التفتيش املشرتكة يف األمم املتحدة:
(Audit Function in the United Nations System

 وظيفة املراجعة يف منظومة األمم املتحدة(( )JIU/REP/2010/5الوثيقة )FC 143/INF/3

)The

 جاهزية مؤسسات منظومة األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ()JIU/REP/2010/6(الوثيقة )FC 143/INF/4
 السياسات واإلجراءات اخلاصة بإدارة الصناديق االستئمانية يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة( Policies and Procedures for the Administration of Trust Funds in the United Nations System
( )JIU/REP/2010/7( )Organizationsالوثيقة )FC 143/INF/5
 تنقل املوظفني بني الوكاالت والتوفيق بني العمل /احلياة يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة( Inter-Agency Staff Mobility and Work/Life Balance in the Organizations of the United
( )JIU/REP/2010/8( )Nations Systemالوثيقة )FC 143/INF/6

