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 2019-2018مشروع برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 

 

 
 ،يدةالسيد / الس ةحضر

 تحية طيبة وبعد،
 

داد وتقديم مشروع برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين ، إلى األمين إع11/2015بموجب القرار طلب الجهاز الرئاسي، 
ظر فيه. وفي رار لكي ينفي دورته السابعة، بما يشمل جدوال للوظائف في األمانة، ومشروع قلى الجهاز الرئاسي إ 2018-2019

متاح    (IT / GB-7/17/28) 2019-2018هذا السياق، يسر األمانة أن تبلغ بأن مشروع برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 

 http://www.fao.org /3/a-mu447f.pdf :نترن اآلن باللغة اإلنجليزية على اإل

 
 .فرهااستنشر نسخ اللغا  األخرى للوثيقة فور توو
 

مل برنامج الع تنفيذالتقرير المالي عن تح  عنوان  ضا أن توجه االنتباه إلى الوثيقة وباإلضافة إلى ذلك، تود األمانة أي
وتقدم الوثيقة .  http://www.fao.org/3/a- mu622e.pdf: نترن وهي متاحة على اإل، 2017-2016زانية لفترة السنتين والمي

التقدم المحرز في  ، بما في ذلك التقرير عن2017-2016تقرير المالي عن فترة السنتين الوبرنامج تنفيذ المفصال عن تقريراً 
 اينظر فيهلكي  2017-2016على الميزانية في فترة السنتين يجري إدخالها أي تعديال   نبإلى جا، اإليرادا  والمصروفا 

باستخدام البيانا  المالية المتاحة في بكامله الوضع المالي للمعاهدة الدولية الوثيقة عرض . كما تالدورة السابعة الجهاز الرئاسي في
خالل الفترة من تموز/  حدث مسائل مالية هامة  الجهاز الرئاسي في دورته السابعة عن اية إبالغتم . وسي2017و حزيران / يوني 30
 .2017إلى تشرين األول / أكتوبر  يوليو

 
باألعمال، ُيرجى من األطراف المتعاقدة التي قد تكون لديها أسئلة محددة جدا ونظراً أن جدول أعمال الجهاز الرئاسي حافل 

تقديم  تسنىإلى األمانة قبل انعقاد الدورة حتى ي أن توجه طلباتهاشأن أي جانب من جوانب هذا التقرير، أو تحتاج إلى إيضاحا  ب
 .ةالمالئمستجابة اال

 
 العنوان: علىلمزيد من المعلوما ، ُيرجى اإلتصال بأمانة المعاهدة الدولية وألي استفسار أو طلب ا

Treaty@fao.org-RFAPG  
 
 بقبول أسمى عبارا  التقدير.  يدةالس /السيد ةضرحتفضلوا و
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