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 املالية جلنة
 بعد املائة تسعونالدورة اخلامسة وال

 2023مارس/آذار  17-13 روما،

 جدول األعمال املؤقت
 
ـــــزمـــــين املـــــؤقـــــــت -1 ـــــوثـــــيـــــقـــــتـــــــان اعـــــتـــــمـــــــاد جـــــــدول األعـــــمـــــــال املـــــؤقـــــــت واجلـــــــدول ال   FC 195/1 Rev.3 (ال

 )FC 195/INF/1 Rev.1و

 رصد الوضع املايل
 )FC 195/2الوضع املايل للمنظمة (الوثيقة  -2

 )FC 195/3(الوثيقة  2022تقرير عن االستثمارات يف سنة  -3

 )FC 195/4(الوثيقة  2022التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة  -4

 )FC 195/5(الوثيقة  2025-2024جدول االشرتاكات يف الفرتة  -5

 تــاناملؤمتر حقوق التصــــــــــــــويــت للــدول األعضـــــــــــــــاء املتخّلفــة عن دفع اشــــــــــــــرتاكــاهتــا املــاليــة للمنظمــة (الوثيقإعــادة  -6
FC 195/6 وFC 195/6 Add.1( 

 املسائل املتعلقة ابمليزانية
 2025-2024 للفرتة وبر�مج العمـــــل وامليزانيـــــة 2025-2022للفرتة (املراجعـــــة) اخلطـــــة املتوســــــــــــــطـــــة األجـــــل  -7

 )FC 195/7 Information Note 1و C 2023/3 تان(الوثيق

 )PC 135/2 - FC 195/8(الوثيقة  2022 –تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة  -8

 2023-2022التقرير الســــــــــــــنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة الســــــــــــــنتني  -9
 )FC 195/9(الوثيقة 

 املوارد البشرية
 )FC 195/10 Rev.1التقرير السنوي عن املوارد البشرية (الوثيقة  -10
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 FC 195/11 تان(الوثيق النظام األساسي للجنة اخلدمة املدنية الدوليةاقرتاح تعديل  –جلنة اخلدمة املدنية الدولية  -11
 )FC 195/11 Add.1و

 اإلشراف

 )FC 195/12(الوثيقة  2022التقرير السنوي عن سنة  -االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة  فجلنة اإلشرا -12

 )FC 195/13.2و FC 195/13.1(الوثيقتان  2022التقرير السنوي للمفتش العام لسنة  -13

 )FC 195/14 (الوثيقة 2022التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية لسنة  -14

ســـــــــياســـــــــات الاســـــــــتعراض ، التوصـــــــــيات املعروضـــــــــة يف تقرير وحدة التفتيش املشـــــــــرتكةحمدثة عن حالة معلومات  -15
) وتقرير JIU/REP/2018/4غني عن املخالفات يف مؤســســات منظومة األمم املتحدة (ملبلّ املتعلقة ابمارســات املو 

تحدة يف اســــتعراض حالة وظيفة التحقيق: التقدم احملرز يف مؤســــســــات منظومة األمم املوحدة التفتيش املشــــرتكة، 
 وثيقة)من دون ( (JIU/REP/2020/1) تعزيز وظيفة التحقيق

 )FC 195/16العضوية يف جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة  -16

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءهتا
 )FC 195/17حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد (الوثيقة  -17

 جلنة املالية (من دون وثيقة)أساليب عمل  -18

 املسائل األخرى
 بعد املائةتسعني مكان انعقاد الدورة السادسة والو موعد  -19

 أية مسائل أخرى -20
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 الواثئق املعروضة لإلحاطة

 )FC 195/INF/2اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  تحالة االشرتاكا −

 )FC 195/INF/3تقرير عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل (الوثيقة  −


