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ديرجى ن  لوسادة . ن  أجل لحلّد ن  تأيريلت عملقات لملنظم  على لوبقئ  دلملساذم  يف عدم لوتأيري على لملناخ  ددد ن  ذه  لوثيقة ُطبع عدد حم

ن  دنعظم ديائق لجتماعات لملنظم  نتاح  على لإلنرت. لملنددبني دلملرلقبني لوتكّرم بإحضار نسخهم نعهم إىل لالجتماعات دعدم طلب نسخ إضافق  ننها

 www.fao.org  :على لوعنثلن لوتاوي
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 جلنة املالية

 بعد املائةواألربعون  التاسعة ةالدور

 7023 أيار/مايو 78-72 روما،

 املؤقت الزميندو  اجل

 (D-209) قاعة لبنان

 
 

 لالينني،

 أيار/نايث 72

 لوساع 

03:9 – 073:9 
 1البند 

 لعتماد جددل لألعمال دلجلددل لوزنين لملؤقتني

 (FC 149/INF/1 Rev.1د FC 149/1 Rev.1لوثيقةتان )

 املسائل اخلاصة بربنامج األغذية العاملي  

 6البند   

 (FC 149/6لوثيقة  )تةرير لوسنثي ولجن  لملرلجع  لو

 2البند   

 (FC 149/2لوثيقة  )( 7902-7902)ولربنانج  لإلسرتلتقجق لخلط  

 3البند   

 (FC 149/3لوثيقة  ) 7907لحلسابات لوسنثي  لملرلجع  وعام 

 4البند   

 عضثي  ن  للجمل  لوتنيقهي يف فريق لالتتقار لملعين تعقني

 جتديد فرتة عضثي  ن  أعضاء جلن  نرلجع  لحلسابات/بتعقني

 (FC 149/4لوثيقة  )
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 5البند   

 نثعد تةديم تط  لإلدلرة –ن  لونظام لملاوي  7-0لستعرلض لملادة 

 (FC 149/5لوثيقة  )

 لوساع  

023:9-023:9 
 7البند 

  FC 149/7 تانلوثيقة)ثي ولميتش لوعام ولربنانج لوتةرير لوسن

نهكرة ن  لملدير لوتنيقهي حثل لوتةرير لوسنثي د( FC 149/7 Corr.1د

 (FC 149/7 Add.1لوثيقة  ) ولميتش لوعام وربنانج لألغهي  لوعاملي

 8البند   

 تةرير نرلجع لحلسابات لخلارجي ع  لوعمل نع شركاء لوتعادن

رد لإلدلرة على لوتثصقات لوثلردة يف تةرير د( FC 149/8 Rev.1لوثيقة  )

 ع  لوعمل نع شركاء لوتعادن نرلجع لحلسابات لخلارجي 

 (FC 149/8 Add.1لوثيقة  )

 9البند   

 تةرير نرلجع لحلسابات لخلارجي بشأن لستخدلم لونةد دلوةسائم

 نرلجع تةرير يف لوثلردة لوتثصقات على لإلدلرة درد( FC 149/9لوثيقة  )

 دلوةسائم لونةد لستخدلم بشأن  لخلارجي لحلسابات

 (FC 149/9 Add.1 لوثيقة )

 11البند   

 (FC 149/10لوثيقة  )تةرير ع  تنيقه تثصقات لملرلجع لخلارجي 

 11البند   

 (ن  ددن ديقة )أساوقب عمل جلن  لملاوق  

 12البند   

 نثعد دنكان لنعةاد لوددرة لخلمسني بعد لملائ 

 13البند   

 أي  نسائل أترى

 لوثالياء،

 أيار/نايث 72

 لوساع 

023:9 – 023:9 
 (D-209 ،قاع  وبنان)

 

 اعتماد تقرير جلنة املالية

 

 


