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A 

 المالية لجنة
 بعد المائة والستون السابعةالدورة 
 2017 أيّار/مايو 31 - 29روما، 

 جدول األعمال المؤقت
 
 
 (FC 167/INF/1 Rev.1 و FC 167/1 Rev.1 الوثيقتان) املؤقت الزمين واجلدول املؤقت األعمال جدول اعتماد -1
 

 المسائل الخاصة ببرنامج األغذية العالمي
 
 (FC 167/2 الوثيقة) 2016 لسنة املراجعة السنوية احلسابات -2
 
 (FC 167/3 Corr.1 و FC 167/3 الوثيقتان) الرقابة تقارير عن الكشف سياسة -3
 
 (FC 167/4 الوثيقة) احلسابات مراجعة جلنة يف عضوين تعيني -4
 
 (FC 167/5 الوثيقة) احلسابات مراجعة للجنة السنوي التقرير -5
 
 للمفتش السننننننوي التقرير بشننننن ن التنفيذي املدير من ومذكرة( FC 167/6 الوثيقة) العام للمفتش السننننننوي التقرير -6

 (FC 167/6 Add.1 الوثيقة) العام
 
  يف الواردة التوصننيات على البرنامج إدارة ورد( FC 167/7 الوثيقة) الالمركزية عن اخلارجي احلسننابات مراجع تقرير -7

 (FC 167/7 Add.1 الوثيقة) الالمركزية عن اخلارجي احلسابات راجعم تقرير
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 على البرنامج إدارة ورد( FC 167/8 الوثيقة) البشننننننرية املوارد يف التغريات عن اخلارجي احلسننننننابات مراجع تقرير -8
 (FC 167/8 Add.1 الوثيقة) البشرية املوارد يف التغريات عن اخلارجي احلسابات مراجع تقرير توصيات

 
 (FC 167/9 الوثيقة) اخلارجي املراجع توصيات تنفيذ عن تقرير -9
 

 األول كانون/ديسننننننمر 31 - الثاين كانون/يناير 1) البرنامج يف بالسننننننلف التمويل آليات اسننننننتخدام عن تقرير -10
 (FC 167/10 الوثيقة( )2016

 
 (FC 167/11االختصاصات املنقحة للجنة مراجعة احلسابات )الوثيقة  -11
 

 ( FC 167/12حتديث عن خارطة الطريق املتكاملة )الوثيقة  -12
 

 المسائل الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
 

 (FC 167/13)الوثيقة  صندوق الرعاية االجتماعية للعاملني -حسابات جممع السلع واخلدمات  -13
 

 األخرىالمسائل 
 

 (وثيقة دون من) املالية جلنة عمل أساليب -14
 

 املائة بعد والستني الثامنة الدورة انعقاد ومكان تاريخ -15
 

 أخرى مسائل أية -16
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 الوثائق المعروضة لإلحاطة
 
من ( ح) 4-13و 4-12املادتان )تقرير املدير التنفيذي بشننننننن ن اسنننننننتخدام املسنننننننااات وا عفا ات من التكاليف  -

 (FC 167/INF/2الوثيقة ( )الالئحة العامة

 


