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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاال
 www.fao.org غريها من الواثئق على موقع املنظمةوميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى  مراعاة للبيئة.
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 املالية جلنة
 الدورة الثمانون بعد املائة 

 20201 حزيران/يونيو 17 - 8

  جدول األعمال املؤقت

 

  FC 180/1 Rev.2جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت (الوثيقتان  اعتماد -1
 )FC 180/INF/1 Rev.1و

 املايل الوضع رصد
 )FC 180/2املايل للمنظمة (الوثيقة  الوضع -2

 )FC 180/3(الوثيقة  2019عن االستثمارات يف سنة  تقرير -3

 )FC 180/4(الوثيقة  2019االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة  التقييم -4

 ابمليزانية املتعلقة املسائل
 )CL 164/3(الوثيقة  2021-2020اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  التعديالت -5

 2019-2018السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية  التقرير -6
 )FC 180/6(الوثيقة 

 البشرية املوارد
 املوارد البشرية  إدارة -7

  )FC 180/7.1(الوثيقة  املوارد البشريةإدارة    7-1
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 )FC 180/7.2(الوثيقة  رب�مج تنقل املوظفنيلمكتب املفتش العام مراجعة    7-2

وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل اجلمعية العامة (مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات  توصيات -8
  )FC 180/8والبدالت) (الوثيقة 

 اإلشراف
 )FC 180/9(الوثيقة  2019التقرير السنوي للمدير العام عن سنة  -املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة  جلنة -9

 )FC 180/10يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة  العضوية -10

 )FC 180/11.2و FC 180/11.1 تان(الوثيق 2019السنوي للمفتش العام لسنة  التقرير -11

 )FC 180/12 Add.1و FC 180/12 تاناملنقح ملكتب املفتش العام (الوثيق امليثاق -12

 )FC 180/13 Rev.1املفتش العام (الوثيقة  عينيت -13

حمدثة عن حالة التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، استعراض السياسات واملمارسات  معلومات -14
 ) JIU/REP/2018/4(املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

 )FC 180/14(الوثيقة 

 وكفاءهتا املالية جلنة عمل أساليب حتسني
  )FC 180/15توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد (الوثيقة  حالة -15

 )وثيقة دون(من  املالية جلنة عمل أساليب -16

 األخرى املسائل
 والثمانني بعد املائة  الثانيةومكان انعقاد الدورة  موعد -17

 أخرى مسائل أية -18
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 لإلحاطة املعروضة الواثئق

 FC 180/INF/2)االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  حالة -

 )FC 180/INF/3عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل ( تقرير -


