
May 2018 FC 170/1 Rev.1 

 
 

 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة والزراعة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية
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 المالية لجنة
 بعد المائة السبعونالدورة 

 2018 أيّار/مايو 25 – 21روما، 

 جدول األعمال المؤقت
 
 )FC 170/INF/1و FC 170/1 Rev.1 الوثيقتان( املؤقت الزمين واجلدول املؤقت األعمال جدول اعتماد -1
 

 للمنظمةرصد الوضع المالي 
 
 )FC 170/2 الوثيقة( للمنظمة املايل الوضع -2
 
 ) FC 170/3(الوثيقة  2017تقرير عن االستثمارات يف سنة  -3
 
 )FC 170/4(الوثيقة  2017التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة  -4
 

 المسائل المتعلقة بالميزانية
 
 2017-2016التقرير الســــــــــــــنوي عن أداء امليزانيــة وعمليــات النقــل بني الربامج وبني أبواب امليزانيــة يف الفرتة املــاليــة  -5

 )FC 170/5(الوثيقة 
 

 الموارد البشرية
 
 )FC 170/6إدارة املوارد البشرية (الوثيقة  -6
 
 )FC 170/7(الوثيقة التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاريني  -7
 
توصــــــــــــــيــات وقرارات جلنــة اخلــدمــة املــدنيــة الــدوليــة إىل اجلمعيــة العــامــة (مبــا يف ذلــك التغيريات يف جــداول املرتبــات  -8

 )FC 170/8والبدالت) (الوثيقة 
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 )JM 2018.1/2�اء اخلدمة (الوثيقة السّن اإللزامية إلطبيق القرار الصادر عن األمم املتحدة بشأن موعد ت  8-1
 

 اإلشراف
 
 )FC 170/9(الوثيقة  2017التقرير السنوي للمدير العام عن سنة  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة  -9
 

 )FC 170/10اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة  -10
 

 )FC 170/11(الوثيقة  2017التقرير السنوي للمفتش العام لسنة  -11
 

 )FC 170/12(الوثيقة  2025-2020للفرتة املراجع اخلارجي تعيني  -12
 

 تحسين أساليب عمل لجنة المالية وكفاءتها
 

 املالية (من دون وثيقة) أساليب عمل جلنة -13
 

 المسائل األخرى
 

 )FC 170/14(الوثيقة  نياملساعد نيالعام يناملدير العام واملدير  بلنوابدل التمثيل  -14
 

 )FC 170/15آخر املعلومات عن إقفال جممع السلع واخلدمات واملسائل ذات الصلة (الوثيقة  -15
 

 رة العلمية ملشـــــــو ذية والزراعة وأنشـــــــطتها املتصـــــــلة بإســـــــداء امنظمة األغتطبيق حّل خاص بالتمويل املســـــــتدام لعمل  -16
 )FC 170/16(الوثيقة  بشأن سالمة األغذية للدستور الغذائي

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية والسبعني للجنة املالية -17
 

 أخرى مسائل أية -18
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 الوثائق املعروضة لإلحاطة
 

 )FC 170/INF/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  -

  
 
 
 


