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جلنة املالية
الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة
روما 21-21 ،مايو/أيار 1121

جدول األعمال املؤقت
-1

اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت (الوثيقتان FC 153/1 :و)FC 153/INF/1

املسائل اخلاصة بربنامج األغذية العاملي
-2

احلسابات السنوية املراجعة لسنة ( 2112الوثيقة )FC 153/2

-2

تعيني عضوين يف جلنة مراجعة احلسابات (الوثيقة )FC 153/3

-4

تعييييني عضيييوين مييين ايليي التناييييذ يف ةرييييق اختييييار ثالثييية أعضيييا للجنييية مراجعييية احلسيييابات
(الوثيقة )FC 153/4

-5

استعراض اإلطار املالي (الوثيقة )FC 153/5

-6

التقرير السنو للجنة مراجعة احلسابات (الوثيقة )FC 153/6

-7

التقرير السنو للماتش العام للربنامج (الوثيقة  )FC 153/7ومذكرة من املدير التناييذ بشي ن التقريير السينو
للماتش العام للربنامج (الوثيقة )FC 153/7 Add.1

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل
إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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-8

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن مشرتيات الربنامج من األغذية (الوثيقية  )FC 153/8ورد إدارة الربنيامج
علييى التوايييات الييواردة يف تقرييير مراجييع احلسييابات اخلييارجي عيين مشييرتيات الربنييامج ميين األغذييية
(الوثيقة )FC 153/8 Add.1

-9

تقريييير مراجيييع احلسيييابات اخليييارجي عييين مسيييتودع األميييا املتإليييدة لالسيييتجابة للإلييياالت اإلنسيييانية
(الوثيقيية  )FC 153/9ورد إدارة الربنييامج علييى التوايييات الييواردة يف تقرييير مراجييع احلسييابات اخلييارجي
عن مستودع األما املتإلدة لالستجابة للإلاالت اإلنسانية (الوثيقة )FC 153/9 Add.1

-11

تقرير عن تنايذ توايات املراجع اخلارجي (الوثيقة )FC 153/10

املسائل األخرى
-11

أساليب عمل جلنة املالية (من دون وثيقة)

-12

موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

-12

أية مسائل أخرى

الوثائق املعروضة لإلحاطة
-

تقرير املدير التنايذ بش ن استخدام املساهمات واإلعاا ات من التكاليف
(املادتان  4-12و(4-12ح) من الالئإلة العامة) (الوثيقة )FC 153/INF/2

-

التقرير السنو بش ن استخدام آليات التمويل بالسلف
( 1يناير/كانون الثاني  21 -ديسمرب/كانون األول ( )2112الوثيقة )FC 153/INF/3

