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 اليةامل نةجل

 الدورة الرابعة والتسعون بعد املائة

 2022نوفمرب/تشرين الثاين  11-7روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 
 (FC 194/INF/1و FC 194/1اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت )الوثيقتان  -1

 رصد الوضع املايل

 (FC 194/2الوضع املايل للمنظمة )الوثيقة  -2

 (C 2023/6 Bو C 2023/6 Aالوثيقتااان ) 2021منظمااة األيااواااة والز اعااة   عااا   -احلساااااااااااااااا   امل اج ااة  -3
 (FC 194/3)الوثيقة  2021اإلدا ة على التوصيا  الوا دة   تق ا  امل اجع اخلا جي ل ا   و د

 (CL 171/19إعادة املؤمت  حقوق التصوات للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة )الوثيقة  -4

 اإلشراف

تقا ا  م حلية عن تنفيو توصااااااااااايا  امل اجع اخلا جي وجلنة اإلشااااااااااا اغ اال ااااااااااات اااااااااااا اة   منظمة األيواة والز اعة  -5
 ( FC 194/5.2و FC 194/5.1)الوثيقتان 

 (FC 194/6ال ضواة   جلنة اإلش اغ اال ت ا اة   منظمة األيواة والز اعة )الوثيقة  -6

 ت  اض السيا ا  واملما  ا  ا،   تق ا  وحدة التفتيش امل رتكة م لوما  حمدثة عن حالة التوصيا  امل  وضة -7
وتق ا  وحدة التفتيش  (JIU/REP/2018/4) املت لقة  ملبلغني عن املخالفا    مؤ سا  منظومة األمم املتحدة

 ا ااااااات  اض حالة وتيفة التفتيش: التقد  ان م   منظما  منظومة األمم املتحدة لت زاز وتيفة التفتيش ،امل ااااااارتكة
(JIU/REP/2020/1( )الوثيق(تان FC 194/7 وFC 194/7 Add.1) 

يم   م لوما  حمدثة عن إعادة جدولة اال اااااااااات  اض الوة ا اف وحدة التفتيش امل اااااااااارتكة ل ااااااااااؤون اإلدا ة والتنظ -8
 منظمة األيواة والز اعة )من دون وثيقة(



2 FC 194/1 

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءهتا

 ( FC 194/9حالة توصيا  جلنة املالية اليت مل تُنّفو ب د )الوثيقة  -9

 أ اليب عمل جلنة املالية )من دون وثيقة( -10

 املسائل األخرى

 موعد ومكان ان قاد الدو ة اخلامسة والتس ني ب د املائة -11

 أاة مسائل أخ ى -12
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 الواثئق املعروضة لإلحاطة

     الوثيقة  2022اونيو/حزا ان  30حالة االشرتاكا  اجلا اة واملتأخ ا(FC 194/INF/2) 

  2021صندوق التسليف واالدخا    منظمة األيواة والز اعة   عا   –احلسا   امل اج ة  

 (FC 194/INF/3)الوثيقة 


