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

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

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 املاليةجلنة 

 بعد املائة واألربعون السابعة ةالدور

 1021 تشرين الثاني/نوفمرب 9-5روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 

 (FC 147/INF/1و  FC 147/1الوثيقتان )املؤقتني اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -1

 

 مراقبة الوضع املالي

 

 (FC 147/2الوثيقة )الوضع املالي للمنظمة - 2

 (C2013/5 A & Bالوثيقة ) 2211-2212منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة - 3

 (FC 147/4الوثيقة )للتشجيع على دفع االشرتاكات يف موعدها  اخلطة التحفيزية- 4

 (FC 147/5الوثيقة ) 2211يف سنة جممع السلع واخلدمات يف منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة - 5

 

 املتعلقة بامليزانيةسائ  امل

 

 (CL 145/3الوثيقة ) 2213-2212 ة يف فرتة السنتنيالتغيريات التحولّي- 6

 (CL 145/10الوثيقة )تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية - 7

 (FC 147/8الوثيقة ) الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلالتقرير السنوي عن - 8

 (FC 147/9الوثيقة )التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات االسرتداد - 9

 2217-2214اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة - 12

 (CL 145/4الوثيقة )
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 املوارد البشرية

 
 2213-2212يف الفرتة دارة املوارد البشرية تقرير مرحلي عن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي وخطة العمل إل- 11

 (FC 147/11الوثيقة )

وجملس صندوق األمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية  جلنة اخلدمة املدنية الدوليةتوصيات وقرارات - 12

 (FC 147/12الوثيقة ( )مبا يف ذلك التغريات يف جداول املرتبات والبدالت)املقدمة إىل اجلمعية العامة 

 

 اإلطار اإلداري واملتص  بنظم املعلومات

 (FC 147/13الوثيقة )تقرير مرحلي عن تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد - 13

 

 اإلشراف

 (FC 147/14الوثيقة )مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي  تقرير- 14

 (FC 147/15الوثيقة )الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية - 15

 (FC 147/16الوثيقة )سياسة محاية املبّلغني عن املخالفات - 16

 (FC 147/17الوثيقة )واتر رفع تقارير جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة ت- 17

 (FC 147/18الوثيقة )اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة - 18

 (FC 147/19الوثيقة )ميثاق مكتب املفتش العام - 19

 (FC 147/20الوثيقة )من الدستور  14استعراض األجهزة املنشأة مبوجب املادة - 22

 (FC 147/21الوثيقة )التقدم على صعيد برنامج اإلقرار املالي - 21

 (FC 147/22الوثيقة )من الالئحة العامة للمنظمة  42و 37التعديالت املقرتحة يف املادتني - 22

 

 حتسني أساليب عم  جلنة املالية وكفاءتها

 (FC 147/23الوثيقة ) 2213-2212برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة يف الفرتة - 23

 (FC 147/24الوثيقة )حالة توصيات جلنة املالية اليت مل ُتنّفذ بعد - 24

 (من دون وثيقة)الية أساليب عمل جلنة امل- 25

 

 املسائ  األخرى

 واألربعني بعد املائة الثامنةموعد ومكان انعقاد الدورة - 26

 أية مسائل أخرى- 27
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 لامللحق األو

 املعروضة لإلحاطة قالوثائ

 

 (FC 147/INF/2الوثيقة )حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات  -

 (FC 147/INF/3الوثيقة ) 2211سنة يف واالدخار يف الفاو  فصندوق التسلي –احلسابات املراجعة  -

 (FC 147/INF/4الوثيقة )اختيار املراجع اخلارجي وتعيينه  -

 :تقارير وحدة التفتيش املشرتكة -
 

 (JIU/REP/2010/6) مالعا عللقطا ةالدولي ةاحملاسبي منظومة األمم املتحدة للمعايري تجاهزية مؤسسا -

 (FC 147/INF/5الوثيقة )

 (FC 147/INF/6الوثيقة ( )JIU/REP/2010/4)استعراض إدارة املخاطر املؤسسية يف منظومة األمم املتحدة  -

 (JIU/REP/2011/1) ةمؤسسات منظومة األمم املتحد يفاستعراض وحدة اخلدمات الطبية  -

 (FC 147/INF/7الوثيقة )

 ( JIU/REP/2011/4) حالة التنفيذ: املتحدة ماألم التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة -

 (FC 147/INF/8الوثيقة )

 

 


