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 فٍ وانًسبهًخ انجُئخ عهً انًُظًخ عًهُبد رأثُزاد يٍ انحس   أخم ي ٍانىثُمخ هذِ يٍ يحسوز عسز ُطجع
و وانًزالجٍُ انًُسوثٍُ انسبزح يٍ وَزخً. انًُبخ عهً انزأثُز عسو  ئنً يعهى َسرهى ثاحضبر انزكز 

 عهً اإلَززَذ عهً يزبحخ انًُظًخ اخزًبعبد وثبئك ويعظى. يُهب ئضبفُخ َسد طهت وعسو االخزًبعبد
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A 

 ندُخ انًبنُخ
 والثالثون بعذ المائت الثامنتالذورة 

 3122 آرار/مارس 32 - 32 روما،

 جذول األعمال المؤقج
 
 

 FCو  FC 138/1 Rev.2انىثُمزبٌ) انًإلزٍُ انشيٍُ واندسول األعًبل خسول اعزًبز -1
138/INF/1) 

 
 رصذ الوضع المالي

 
 (FC 138/2انىثُمخ )َخ وانًزأذزاد انًعبنى انًبنُخ انجبرسح وحبنخ االشززاكبد اندبر -2

 & C 2011/5 A انىثُمخ) 2009-2008 انفززح وانشراعخ األغذَخ يُظًخ – انًزاخعخ انحسبثبد -3
B) 

 (FC 138/4انىثُمخ ) 2010انزمُُى االكزىارٌ نالنزشايبد انًزعهمخ ثبنًىظفٍُ فٍ عبو  -4

 (FC 138/5انىثُمخ ) 2013-2012خسول االشززاكبد نهفززح  -5
 

 مسائل الميزانيت
 
 (FC 138/6و PC 106/7انىثُمزبٌ ) 2010سزعزاضٍ نًُزصف انًسح نعبو الا ٍزىنُفان انزمزَز -6

انزمزَز انسُىٌ عٍ أزاء انًُشاَُخ وعًهُبد انُمم ثيٍُ انجيزايح وفيٍ ييب ثيٍُ أثيىاة  6-1
  ( FC 138/6 و  PC 106/7 انىثُمزبٌ)  2011-2010 انًُشاَُخ فٍ فززح انسُزٍُ

 (FC 138/7انىثُمخ ) انسعى زكبنُفانربصخ ثانزساثُز انًزرذح نزحسٍُ رُفُذ سُبسخ انًُظًخ  -7
 

 حخطيط الموارد الماليت وموارد الميزانيت
 
 وثزَييبيح انعًييم وانًُشاَُييخ نهفزييزح 2013-2010نهفزييزح  (انًُمحييخ) انرطييخ انًزىسييطخ األخييم -8

  FC 138/INF/8و FC 138/INF/7و  C 2011/3 و FC 138/8 بئكانىث) 2012-2013

 (FC 138/I NF/9 و             
 
 

 الموارد البشريت
 
 (FC 138/9انىثُمخ )  رطجُك اسززارُدُخ انًُظًخ انربصخ ثبنًىارز انجشزَخ -  9

لضييبَب ئزارح انًييىارز  – ًُظًييخ األغذَييخ وانشرعييخ ويُظًييخ األيييى انًزحييسحنانًىحييس انُظييبو - 10
 انجشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزَخ

 (FC 138/10انىثُمخ )
 

 إطار النظم اإلداريت ونظم المعلوماث
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 انًعيييبَُز يشيييزو  ييييع ثيييبنزىاسٌ (R12) أوراكيييم بوـَظيييًزحهيييٍ عيييٍ رحسيييٍُ انزمزَيييز ان -11
 (FC 138/11انىثُمخ ) انعبو نهمطب  انسونُخ انًحبسجُخ

 (FC 138/12انىثُمخ )ئطبر إلزارح انًربطز فٍ انًُظًخ  ثشأًٌزحهٍ انزمزَز ان- 12
 (FC 138/13 add.1و FC 138/13 زٍُانىثُم)ورشكُههب  بد ندُخ انًجبزب األذاللُخاذزصبص -13
 (FC 138/14انىثُمخ ) انًبنٍ اإللزارانزمسو انًحزس فٍ ثزَبيح - 14

  (FC 138/15انىثُمخ ) ئَشبء يزكش واحس نهرسيبد انًشززكخ -15
 

 اإلشراف
 

 (FC 138/16انىثُمخ )انربرخٍ انًزاخع ردسَس والَخ - 16
 (FC 138/17انىثُمخ ) عٍ أَشطخ يكزت انًفزش انعبو 2010نعبو  انزمزَز انسُىٌ- 17
انًمييسو ئنييً  2010نعييبو  انزمزَييز انسييُىٌ -ندُييخ انًزاخعييخ فييٍ يُظًييخ األغذَييخ وانشراعييخ - 18

 بوعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانًييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسَز ان
 (FC 138/18انىثُمخ ) 

 (FC 138/19انىثُمخ )انساذهٍ انًزاخع  ئلزار رمبرَز -19
 (/20FC 138انىثُمخ ) األعًبل غُز انمبَىَُخعٍ  حًبَخ انًجهغٍُسُبسخ  -20
 

 أساليب العمل المحّسنت وكفاءة لجنت الماليت
 

  (يٍ زوٌ وثُمخ)أسبنُت عًم ندُخ انًبنُخ  -21
 

 مسائل أخرى 
 

 رمُُى يكبرت انًُظًخ اإللهًُُخ واإللهًُُخ انفزعُخ نهشزق األزًَ ورز اإلزارح- 22

 (FC 138/22و PC 106/5زبٌ انىثُم) 

 FCانىثُمخ ( )ندُخ انطعىٌ) 301.11.1انزعسَم انًمززذ نهُظبو األسبسٍ نشإوٌ انًىظفٍُ - 23

138/23) 

 (FC 138/24انىثُمخ ) شزوط رعٍُُ انزئُس انًسزمم نهًدهس- 24

  (FC 138/25انىثُمخ ) شزوط رعٍُُ انًسَز انعبو- 25
 ثالثٍُ ثعس انًبئخيىعس ويكبٌ اَعمبز انسورح انزبسعخ وان -26

 أَخ يسبئم أذزي -27

 

 المرفق
 انًعزوضخ نإلحبطخ انىثبئك

 

 (FC 138/INF/2 انىثُمخ ) 2010 االسزثًبراد فٍ عبو - 

 (FC 138/INF/3 انىثُمخ )حبنخ انزىصُبد انصبزرح عٍ ندُخ انًبنُخ  -
 رمبرَز وحسح انزفزُش انًشززكخ فٍ األيى انًزحسح -

 انريبرج فيٍ انريسيبد يزاكيش: انًزحيسح األييى يُظىييخ يإسسيبد فيٍ انربرج ئنً انُمم -

 (FC 138/INF/4 انىثُمخ)و (JIU/REP/2009/6 انىثُمخ)
 ذييسيزهى وشييزوط انًزحييسح األيييى يُظىيييخ يإسسييبد فييٍ انزُفُييذٍَُ انزؤسييبء اذزُييبر -

 (FC 138/INF/5 انىثُمخ)و ( (JIU/REP/2009/8) انىثُمخ)
 FC   انىثُمخ)و( JIU/REP/2010/3 انىثُمخ) انًزحسح األيى يُظىيخ فٍ األذالق لىاعس -

138/INF/6) 
 

 (FC 138/INF/7   انىثُمخ) انفىرَخ انعًم ذطخ ثزَبيح خىاَت ثشأٌ انًعهىيبد -
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 (FC 138/INF/8   انىثُمخ) انزأسًبنٍ اإلَفبق يزفك يٍ نخانًًى   انًشبرَع ثشأٌ انًعهىيبد -

 انرسيخ نهدُخ األسبسٍ انُظبو يٍ 12 بزحـــًان ثشأٌ خــانًبنُ ندُخ يٍ انًطهىثخ انًعهىيبد -

 خـــانسونُ خـــانًسَُ

 (FC 138/INF/9   انىثُمخ) 

 
 
 

 


