
FC 192/INF/1 May 2022 
 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على املوقع
NI988/A 

A 

 املالية جلنة

 الدورة الثانية والتسعون بعد املائة

 2022يونيو/حزيران  3-1روما، 

 املؤقت الزميندول اجل
 

 1األربعاء، 
 يونيو/حزيران

 1البند  12:30-9:30الساعة 
 FC 192/1اعتماااج واااألع األعماااع املجلقاا  ألاماااألع الزال املجلقاا   الو ي تااان 

 .(FC 192/INF/1أل

 املسائل اخلاصة بربانمج األغذية العاملي  
 2البند   

 (FC 192/2 الو ي ة  2021احلساابت السنوية املراوعة لعام 

 9البند   
 املتعاألنني  الو ي ة ت رير اراوع احلسااااااااااابت اإاروة عن نجارش كاااااااااجلألن ال ااااااااار اء

FC 192/9 ألرج نجارش الرباناج على التوصيات الوارجش يف ت رير اراوع احلساابت )
 (FC 192/9 Add.1 الو ي ة  اإاروة عن نجارش كجلألن ال ر اء املتعاألنني

 10البند   
 ت رير اراوع احلسااااااااااااااااااابت اإاااااروة عن الرقااااابااااة ان واااااناااا  ا جارش  الو ي ااااة 

FC 192/10 نجارش الرباناج على التوصاايات الوارجش يف ت رير اراوع احلساااابت ( ألرج
  (FC 192/10 Add.1  الو ي ةاروة عن الرقابة ان وان  ا جارش اإ

 -14:00الساعة  
16:30 

 6البند 
 (FC 192/6الت رير السنوي للجنة االست ارية للرقابة املست لة  الو ي ة 

 7البند   
( ألااار رش املاااير التنثيااري FC 192/7الت رير الساااااااااااااانوي للمثتق العااام  الو ي ااة 

 (FC 192/7 Add.1الو ي ة  ب أنه 

http://www.fao.org/


2 FC 192/INF/1 

 8البند   
 الو ي ة  2021استعراض ا جارش للمسائل املهمة املتعل ة ابملخاطر ألالرقابة يف عام 

FC 192/8) 

 11البند   
 (FC 192/11ت رير عن تنثير توصيات اراوع احلساابت اإاروة  الو ي ة 

 2اإميس، 
 يونيو/حزيران

 5البند  12:30-9:30الساعة 
   الو ي اااااااة 2024-2022لإلجارش للثرتش حتااااااااياااااااان ب ااااااااااااااااااااأن   اااااااة الرباناج 

FC 192/5) 

 3البند   
 –يناير/ انون الثاين  1ت رير عن استخاام آليات التمويل ابلسلف يف الرباناج  

 (FC 192/3(  الو ي ة 2021جيسمرب/ انون األألع  31

 4البند   
تصاااااااااااااانيف امهات املاخلة ان ال  اع اإا  على غريا وهات ااخلة    ت لياية 

 (FC 192/4 ج( ان الالئحة العااة  الو ي ة  4-مبوو  املاجش الثالثة ع رش

 
 أية مسائل أخرى 

 12البند   
 عمل منة املالية  ان جألن أل ي ة( غسالي 

 13البند   
 املائة  بعانيألالتسع الثالثةألاكان انع اج الاألرش اوعا 

 14البند   
 غية اسائل غ رى

 -14:00الساعة  
16:30 

 استكماع اناق ة غي ان البنوج العال ة انر املسة الصباحية.

 3اممعة، 
 يونيو/حزيران

 -14:00الساعة 
16:30 

 اعتماج ت رير منة املالية

 


