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

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . فية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضا

 www.fao.org   :على العنوان التالي
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 جلنة املالية

 بعد املائةالثامنة واألربعون  ةالدور

 2083آذار /مارس 22-81روما، 

 املؤقت اجلدول الزمين

 (D-263)قاعة امللك فيصل 

 

  املاليةالدورة الثامنة واألربعون بعد املائة للجنة 

 (D-263قاعة امللك فيصل، )

 81االثنني، 

 آذار/مارس

 1البند  81:03 – 9:03الساعة 

 جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقتنياعتماد 

 (FC 148/INF/1و  FC 148/1 Rev.1الوثيقتان )

 2البند   

 1380انتخاب نائب الرئيس لعام 

 22البند   

 (FC 148/24الوثيقة )حالة توصيات جلنة املالية اليت مل ُتنّفذ بعد 

 3البند   

 (FC 148/3الوثيقة )الوضع املالي للمنظمة 

 2البند   

اخلطة التحفيزية والتدابري األخرى للتشجيع على دفع االشرتاكات يف 

 (FC 148/4الوثيقة )موعدها 
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 5البند  81:03 – 81:03الساعة  

 1381التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة 

 (FC 148/5الوثيقة )

 6البند   

 (FC 148/6يقة الوث) 1382-1381جدول االشرتاكات يف الفرتة 

 7البند   

 (FC 148/7الوثيقة ) 1381تقرير عن االستثمارات يف سنة 

 8البند   

وعملية إصالح عن تنفيذ خطة العمل الفورية  اإلدارة النهائيتقرير 

 (C 2013/26الوثيقة )منظمة األغذية والزراعة 

 89الثالثاء، 

 آذار/مارس

 12البند  81:03 – 9:03الساعة 

 (FC 148/14الوثيقة )راجع اخلارجي وتعيينه اختيار امل

 9البند  81:03 – 81:03الساعة  

 1381 –تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة 

 (PC 113/5 - FC 148/9الوثيقة )

 11البند   

التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب 

 (FC 148/10الوثيقة ) 1380-1381امليزانية يف فرتة السنتني 

 11البند   

واخلطة املتوسطة ( C 2013/7الوثيقة )اإلطار االسرتاتيجي املراجع 

 وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 1381-1381األجل للفرتة 

 (C 2013/3الوثيقة ) 1381-1382

 12البند  18:33 – 81:33الساعة  

البشرية وإطار العمل  تقرير مرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد

 (FC 148/12الوثيقة ) 1380-1381ذي الصلة يف الفرتة 

 13البند   

 (FC 148/13الوثيقة )تقرير مرحلي عن النظام العاملي إلدارة املوارد  

 15البند   

 (FC 148/15الوثيقة )التقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية 
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 (أ)27البند  

اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية  استبدال عضو من األعضاء .8

   (FC 148/27aالوثيقة )

 

 االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية

 (D-263قاعة امللك فيصل، )

 13األربعاء، 

 آذار/مارس

 1البند  9:03ابتداء من الساعة 

 (JM 2013.1/1الوثيقة )املؤقت  اعتماد جدول األعمال

 2البند   

 (C 2013/7الوثيقة ) سرتاتيجي املراجعاإلطار اال

 3البند   

وبرنامج العمل وامليزانية  2017-1381اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (C 2013/3الوثيقة ) 2015-1381للفرتة 

 2البند   

عن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح  اخلتامي تقرير اإلدارة

 (C 2013/26الوثيقة ) منظمة األغذية والزراعة

 5البند   

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع القطاع اخلاص

 (JM 2013.1/2الوثيقة )

 6البند   

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع اجملتمع املدني

 (CL 146/8الوثيقة )

 7البند   

 ما يستجد من أعمال

 
 

 (تكملة)لجنة املالية الدورة السابعة واألربعون بعد املائة ل

 (D-263قاعة امللك فيصل، )

 18اخلميس، 

 آذار/مارس

 16البند  81:03 – 9:03الساعة 

 الوثيقة) 1381التقرير السنوي عن نشاط مكتب املفتش العام يف سنة 

FC 148/16) 
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 17البند   

التقرير السنوي للمدير  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة 

 (FC 148/17الوثيقة ) 1381ة العام عن سن

 18البند   

 (FC 148/18الوثيقة )الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية 

 19البند   

 اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

 (FC 148/19الوثيقة )

 21البند   

 العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

 (FC 148/20الوثيقة )

 21البند  81:03 – 81:03الساعة  

من الدستور  81استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

لتمكينها من ممارسة سلطات مالية وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار 

 (FC 148/21الوثيقة )منظمة األغذية والزراعة 

 22البند   

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

 ( FC 148/22الوثيقة)

 23البند   

 1380-1383برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية للفرتة 

 (FC 148/23الوثيقة )

 25البند   

 (من دون وثيقة)أساليب عمل جلنة املالية 

 26البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة

 27البند   

 أية مسائل أخرى

 11اجلمعة، 

 آذار/مارس

 81:03 – 9:03الساعة 

 (C-269قاعة أملانيا، )
 اعتماد تقرير االجتماع املشرتك

 81:03 - 81:03الساعة  

 (D-263قاعة امللك فيصل، )
 اعتماد تقرير جلنة املالية

 


