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 املالية  جلنة
 التسعون بعد املائة و  احلادية الدورة

 2022مايو/أاير   20-16روما، 

 جدول األعمال املؤقت 
 
 FC 191/1 Rev.3اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت )الوثيقتان  -1
 ( FC 191/INF/1 Rev.1و

 رصد الوضع املال 

 ( FC 191/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة  -2

 ( FC 191/3)الوثيقة  2021تقرير عن االستثمارات يف سنة  -3

 ( FC 191/4)الوثيقة  2021التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة  -4

إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة   -5
 (CL 170/19و  FC 191/5الوثيقتان)

 املسائل املتعلقة ابمليزانية 

  2021-2020التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية  -6
 ( FC 191/6)الوثيقة 

 املوارد البشرية

 (FC 191/7)الوثيقة  2021لعام التقرير السنوي عن املوارد البشرية  -7
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 اإلشراف

 (FC 191/8)الوثيقة   2021التقرير السنوي عن سنة  -  ةجلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراع -8

 ( FC 191/9.2و FC 191/9.1)الوثيقتان  2021التقرير السنوي للمفتش العام لسنة  -9

 ( FC 191/10)الوثيقة  2021لسنة  السنوي ملكتب الشؤون األخالقيةالتقرير  -10

 ( FC 191/11العضوية يف جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة )الوثيقة  -11

معلومات حمدثة عن حالة التوصييييييييييات املعروضييييييييية يف تقرير وحدة التفتيش املشيييييييييرتكة واسيييييييييتعرا  السيييييييييياسيييييييييات  -12
( وتقرير وحدة JIU/REP/2018/4غني عن املخالفات يف مؤسيييييييسيييييييات منظومة األمم املت دة )واملمارسيييييييات املتعلقة ابملبل

التفتيش املشيييييرتكةع اسيييييتعرا  حالة وظيفة التفتيشحمل التقدم اار  يف منظمات منظومة األمم املت دة لتعزيز وظيفة التفتيش 
(JIU/REP/2020/1 ))من دون وثيقة( 

 املالية وكفاءهتاحتسني أساليب عمل جلنة  

 (FC 191/13حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد )الوثيقة  -13

 )من دون وثيقة(  ة أساليب عمل جلنة املالي -14

 املسائل األخرى

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والتسعني بعد املائة  -15

 أية مسائل أخرى  -16

شؤون اإلدارة والتنظيم الذي جتريه وحدة التفتيش املشرتكة لستعرا  االمعلومات حمدثة عن إعادة جدولة  16-1
 )من دون وثيقة( 2021يف منظمة األغذية والزراعة لعام  
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 الواثئق املعروضة لإلحاطة 

 (FC 191/INF/2 الوثيقة) 2021ديسمرب/كانون األول  31حىت  حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات −
 (FC 191/INF/3 الوثيقة) تقرير عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل −
 ( FC 191/INF/4)الوثيقة  2023-2022ميزانيات هيئات مكاف ة اجلراد الص راوي يف الفرتة  −


