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 جدول األعمال املؤقت

 

 (FC 151/INF/1و FC 151/1 Rev.1اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت )الوثيقتان  -1

 

 مراقبة الوضع املالي

 (FC 151/2الوضع املالي للمنظمة )الوثيقة  -2

 (FC 151/3حتديد معّدل احلسم )الوثيقة  –اخلطة التحفيزية للتشجيع على التسديد الفوري لالشرتاكات  -3

 ( FC 151/4)الوثيقة  2112جممع السلع واخلدمات يف منظمة األغذية والزراعة عام  -احلسابات املراجعة  -4

 (FC 151/5وثيقة متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة )ال -5

 

 املسائل املتعلقة بامليزانية

 (CL 148/3)الوثيقة  2115-2114التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -6

 (FC 151/7)الوثيقة  2113-2112عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية  -7

 (FC 151/8تقرير شامل عن سياسة منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتكاليف الدعم )الوثيقة  -8

 (FC 151/9تكاليف الدعم وعمليات االسرتداد )الوثيقة  تالتقرير السنوي عن مصروفا -9

 (FC 151/10التقرير السنوي عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل )الوثيقة  -11
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 املوارد البشرية

 2113-2112إدارة املوارد البشرية وإطار العمل ذي الصلة يف الفرتة  إسرتاتيجيةتقرير مرحلي عن تنفيذ - 11

 (FC 151/11الوثيقة )

توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم - 12

 (FC 151/12الوثيقة ( )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت)املتحدة إىل اجلمعية العامة 

 

 اإلطار اإلداري واملتصل بنظم املعلومات

 (FC 151/13الوثيقة )امج العاملي إلدارة املوارد تقرير مرحلي عن الربن- 13

 

 اإلشراف

 (FC 151/14ة الوثيق)تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي - 14

 (FC 151/15الوثيقة )برنامج عمل املراجع اخلارجي - 15

 (FC 151/16الوثيقة )اعة حالة اإلجراءات املتخذة بالنسبة إىل توصيات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزر- 16

 (ُسحبت هذه الوثيقة) (FC 151/17الوثيقة )العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة - 17

 (FC 151/18الوثيقة )تقرير مرحلي عن برنامج اإلقرار املالي - 18

 (FC 151/19الوثيقة ) تعيني األعضاء اخلارجيني – جلنة املبادئ األخالقية- 19

 (FC 151/20الوثيقة )إطار املساءلة والرقابة الداخلية - 21

 (FC 151/21الوثيقة )حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة - 21

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها

 (FC 151/22الوثيقة )برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية - 22

 (FC 151/23الوثيقة )مل ُتنّفذ بعد  حالة توصيات جلنة املالية اليت- 23

 (من دون وثيقة)أساليب عمل جلنة املالية - 24

 

 املسائل األخرى

 (FC 151/25الوثيقة )البدالت والشروط املتصلة مبنصب الرئيس املستقل للمجلس - 25

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية واخلمسني بعد املائة- 26

 أية مسائل أخرى- 27
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 ملعروضة لإلحاطةالوثائق ا

 

 (FC 151/INF/2الوثيقة )حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات -  

  2112صندوق التسليف واالدخار يف منظمة األغذية والزراعة يف عام  -احلسابات املراجعة -  

 (FC 151/INF/3الوثيقة )

 (FC 151/INF/4الوثيقة ) 2115-2114ميزانية  –اهليئة األوروبية ملكافحة مرض احلمى القالعية -  

كشف احلسابات  -اهليئة اإلقليمية لإلنتاج احليواني وصحة احليوان يف آسيا واحمليط اهلادئ -  

 (FC 151/INF/5الوثيقة ) 2113وميزانية عام 

 (FC 151/INF/6الوثيقة ) 2115-2114ميزانيات هيئات مكافحة اجلراد الصحراوي يف الفرتة -  

 تيش املشرتكةتقارير وحدة التف-  

 (FC 151/INF/7الوثيقة ( )JIU/REP/2012/4) استقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة -

 (FC 151/INF/8الوثيقة ( )JIU/REP/2012/11)اإلنسانية يف منظومة األمم املتحدة  تمتويل العمليا -


