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 المالية لجنة
 الدورة الحادية والسبعون بعد المائة

 2018 مايو/أيّار 31 – 29روما، 
 الجدول الزمني المؤقت

 (D-263) قاعة الملك فيصل
 

 ، الثالثاء
 مايو/أيّار 29

 1البند  12:30-9:30الساعة 

 اعتتتتتتتتتتتمتتتتتتتاد  تتتتتتتدوز األعتتتتتمتتتتتتتاز املتتتتت قتتتتتتت  وا تتتتتتتدوز التتتتتزمتتتتت  املتتتتت قتتتتتتت  
 (FC 171/INF/1و FC 171/1)الوثيقتان 

 2البند   

 (FC 171/2)الوثيقة  2017احلسابات السنوية املرا عة لعام   

 3البند   

 (FC 171/3حتديث بشأن خارطة الطريق املتكاملة )الوثيقة 

 5البند   
 (FC 171/5استخدام احتياطي حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة )الوثيقة 

 8البند  17:30-14:30الساعة  
 ( FC 171/8التتتتتتتتتقتتتتريتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتو  لتتتتلتتتتمتتتت تتتتتتتتت  التتتتعتتتتتتتام )التتتتوثتتتتيتتتتقتتتتتتتة 

 ومتتتذكرة املتتتدير التن يتتتذ  بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن التقرير الستتتتتتتتتتتتتتنو  للم ت  العتتتام  -

 (FC 171/8 Add.1)الوثيقة 
  4البند   

 (FC 171/4تعيني ثالثة أعضاء يف  نة مرا عة احلسابات )الوثيقة 
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 7البند   
 (FC 171/7التقرير السنو  للجنة مرا عة احلسابات )الوثيقة 

 األربعاء،
 ارمايو/أيّ  30

  9البند  12:30-9:30الساعة 

 تقرير مرا ع احلستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات اعتتتار ي عن اعستتتتتتتتتتتتتتتتائر املتعلقتتتة بتتتاألغتتتذيتتتة 

  (FC 171/9)الوثيقة 

 ورد إدارة الربنامج على توصتتتتتتتتتتتيات تقرير مرا ع احلستتتتتتتتتتتابات اعار ي  -

 (FC 171/9 Add.1عن اعسائر املتعلقة باألغذية )الوثيقة 
   
  10البند   

 تقرير مرا ع احلستتتتتتتتتتتتتتابات اعار ي عن تيادة وا ي  مستتتتتتتتتتتتتتتوى املوارد 
  (FC 171/10يف عتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتوار  )التتتتتتتتتتتوثتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتة 

ورد إدارة الربنامج على توصتتتتتتتتتيات مرا ع احلستتتتتتتتتابات اعار ي عن تيادة  -
 (FC 171/10 Add.1وا ي  مستوى املوارد يف عمليات الطوار  )الوثيقة 

  11البند  17:30-14:30الساعة  

 (FC 171/11)الوثيقة مرا ع احلسابات اعار ي تقرير عن تن يذ توصيات 

 6البند   
 تتتقتتريتتر عتتن استتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام  لتتيتتتتتتتات التتتتتمتتويتتتتتتتل بتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتلتت  يف التتربنتتتتتتتامتتج 

 ( 2017ديستتتتتتتتتتتتتتتمتتترب/كتتتتتتتانتتتون األوز  31 –يتتتنتتتتتتتايتتتر/كتتتتتتتانتتتون التتتثتتتتتتتا   1)
 (FC 171/6)الوثيقة 

 12البند   
بشتتأن ر ع الستتن اإللزامية  70/244حتديث عن تن يذ قرار ا معية العامة 

 (FC 171/12)الوثيقة  إلهناء خدمة موظ ي الربنامج
 13البند   

 املالية )من دون وثيقة(أساليب عمل  نة 
  14البند   

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والسبعني بعد املائة للجنة املالية
  15البند   

 أية مسائل أخرى
 اعميس

 ارمايو/أيّ  31

 اعتماد تقرير  نة املالية 17:30-14:30الساعة 

 


