
FC 144/1  

April 2012                                                                                                                                           

 
 

ويرجى من السادة . خمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 املاليةجلنة 

 بعد املائة واألربعون الرابعة ةالدور

 1041أيار /مايو 45-41روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 

 (FC 144/INF/1و  FC 144/1الوثيقتان )املؤقتني اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -1

 

 املسائل املتعلقة بربنامج األغذية العاملي
 
 (FC 144/2الوثيقة ) 2111احلسابات السنوية املراجعة لعام - 2

 

 (FC 144/3الوثيقة ) آلية الشراء اآلجل- 3
 
 (FC 144/4الوثيقة ) تعيني أعضاء جلنة مراجعة احلسابات- 4
 
 (FC 144/5الوثيقة ) التقرير السنوي للجنة مراجعة احلسابات- 5

 

على التقرير  الربنامجرد إدارة و( FC 144/6الوثيقة ) السنوي للمفتش العام لربنامج األغذية العاملي التقرير- 6

 (FC 144/6 Add.1الوثيقة ) السنوي للمفتش العام لربنامج األغذية العاملي
 
الواردة يف تقرير رد اإلدارة على التوصيات و (FC 144/7الوثيقة )تقرير عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي - 7

 (FC 144/7 Add.1الوثيقة ) املراجع اخلارجي بشأن إدارة املوارد البشرية يف برنامج األغذية العاملي
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 األغذية برنامج يف املعلومات تكنولوجيا بدعم يتعلق فيما للطوارئ االستعداد بشأن اخلارجي املراجع تقرير - 8

 االستعداد بشأن اخلارجي املراجع على التوصيات الواردة يف تقريررد اإلدارة و (FC 144/8الوثيقة )العاملي 

 (FC 144/8 Add.1الوثيقة ) العاملي األغذية برنامج يف املعلومات تكنولوجيا بدعم يتعلق فيما للطوارئ

 

 (FC 144/9الوثيقة ) اخلارجي املراجع توصيات تنفيذ عن تقرير- 9

 

 املسائل األخرى
 

 ومكان انعقاد الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة موعد- 11
 

 أية مسائل أخرى- 11
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 لإلحاطة معروضة وثائق

 

والثالثة  4-املادتان الثانية عشرة)تقرير املدير التنفيذي بشأن استخدام املساهمات واإلعفاءات من التكاليف  -

 (FC 144/INF/2 الوثيقة)  (من الالئحة العامة( ح) 4-عشرة 


