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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت ومعظم وث. املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org   :على العنوان التالي
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 جلنة املالية

 بعد املائةالثامنة واألربعون  ةالدور

 2083آذار /مارس 22-81روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 

 (FC 148/INF/1و FC 148/1الوثيقتان )اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقتني - 1

 2013انتخاب نائب الرئيس لعام - 2

 مراقبة الوضع املالي

 (FC 148/3الوثيقة )الوضع املالي للمنظمة - 3

 (FC 148/4الوثيقة )اخلطة التحفيزية والتدابري األخرى للتشجيع على دفع االشرتاكات يف موعدها - 4

 (FC 148/5الوثيقة ) 2012التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة - 5

 (FC 148/6وثيقة ال) 2115-2114جدول االشرتاكات يف الفرتة - 6

 (FC 148/7الوثيقة ) 2012تقرير عن االستثمارات يف سنة - 7

 املسائل املتعلقة بامليزانية

 (C 2013/26الوثيقة )عن تنفيذ خطة العمل الفورية  اإلدارة النهائيتقرير - 8

 (PC 113/5 - FC 148/9الوثيقة ) 2012 -تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة - 9

 2113-2112التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة السنتني - 11

 (FC 148/10الوثيقة )



FC 148/1 Rev.1  2 

 

وبرنامج العمل  2117-2114واخلطة املتوسطة األجل للفرتة ( C 2013/7الوثيقة )اإلطار االسرتاتيجي املراجع - 11

 (C 2013/3الوثيقة ) 2115-2114وامليزانية للفرتة 

 املوارد البشرية

 2113-2112تقرير مرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية وإطار العمل ذي الصلة يف الفرتة - 12

 (FC 148/12الوثيقة )

 اإلطار اإلداري واملتصل بنظم املعلومات

 (FC 148/13الوثيقة )تقرير مرحلي عن النظام العاملي إلدارة املوارد  - 13

 اإلشراف

 (FC 148/14الوثيقة )اختيار املراجع اخلارجي وتعيينه - 14

 (FC 148/15الوثيقة )التقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية - 15

 (FC 148/16 الوثيقة) 2012التقرير السنوي عن نشاط مكتب املفتش العام يف سنة - 16

 (FC 148/17الوثيقة ) 2012التقرير السنوي للمدير العام عن سنة  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة - 17

 (FC 148/18الوثيقة )الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية - 18

 (FC 148/19الوثيقة )اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة - 19

 (FC 148/20الوثيقة )العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة - 21

من الدستور لتمكينها من ممارسة سلطات مالية وإدارية  14استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة - 21

 (FC 148/21الوثيقة )أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة 

 (FC 148/22الوثيقة)تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي - 22

 ساليب عمل جلنة املالية وكفاءتهاحتسني أ

 (FC 148/23الوثيقة ) 2113-2111برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية للفرتة - 23

 (FC 148/24الوثيقة )حالة توصيات جلنة املالية اليت مل ُتنّفذ بعد - 24

 (من دون وثيقة)أساليب عمل جلنة املالية - 25
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 مسائل أخرى

 ومكان انعقاد الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة موعد- 26

 أية مسائل أخرى- 27

 ((FC 148/27aالوثيقة )استبدال عضو من األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية  -
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 امللحق األول
 

 وثائق معروضة لإلحاطة

 

 (FC 148/INF/2 الوثيقة) واملتأخرات اجلارية االشرتاكات حالة- 
 

 أفريقيا لشمال الفرعي اإلقليمي واملكتب األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مكتب تقييم متابعة- 

 (FC 148/INF/3 الوثيقة)
 

 املشرتكة التفتيش وحدة تقارير- 
 

 (FC 148/INF/4الوثيقة ( )JIU/REP/2011/5)أطر املساءلة يف منظومة األمم املتحدة - 
 

 (FC 148/INF/5الوثيقة ( )JIU/REP/2011/6)يف منظومة األمم املتحدة استمرارية العمل - 
 
 (FC 148/INF/6الوثيقة ( )JIU/REP/2011/7) مهمة التحقيق يف منظومة األمم املتحدة- 
 

 ( JIU/REP/2011/9) حوكمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منظومة األمم املتحدة- 

 (FC 148/INF/7الوثيقة )
 

 (FC 148/INF/8الوثيقة ( )JIU/REP/2012/2) إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة- 


