
January 2021 CL 166/19 

 
 

 www.fao.orgميكن االطالع الواثئق على موقع املنظمة 
NE893/A 

A 

 اجمللس
 الدورة السادسة والستون بعد املائة

 2021أبريل/نيسان    30 -  26

 تقرير الدورة الرابعة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 
 ( 2021يناير/كانون الثاين  28-29)

 

 

 املوجز التنفيذي 
االسرترترترترترترترترترترترترتقاعيجية من القاعد      امليزنةحتديث عن عملية  وثيقةال بعد املائة، يفوالثمانني  لرابعةااللجنة، يف دورهتا   نظرت
ا اجمللس مرترت وذلرت  قترترت  ين ينظر  ي ،  2021حترتديرتث عن امللبلترترتات الليرترترترترترترترترترترترترترتويليرترتة وعوقعرترتات اللمويرت  لعرترتا   وثيقرترتة  الو ،  القمرترتة

 .2021 شتاط/ رباير يف األو عادية اليف دورعه  لربانمجلاللنفيذي  
 جانب اجمللساإلجراءات املقرتح اختاذها من  

ربانمج لاإلحاطة آبراء وعوصرترترترتيات انة املالية  يما يلملرترترترت  لمل رترترترتائ  الجمل نظر  ي ا اجمللس اللنفيذي ل   ن اجمللس مدعو   
 .2021األو  يف  رباير/شتاط العادية دورعه يف 

 هذه الوثيقة   : مضمون ميكن عوجيه يي اسلف ارات بيأن 

 ( David McSherry) ال يد ديفيد ماكيريي 

 يمني انة املالية 
 +39 06570 53719هاعف: يو  DavidWilliam.McSherry@fao.orgبريد  لكقوين: 

 

http://www.fao.org/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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 مقدمة 
 قدمت اللجنة    اجمللس اللقرير اللايل عن دورهتا الرابعة والثمانني بعد املائة. -1
)الوالايت امللحد  األمريكية(، الجمل  Jennifer Harhighوحضرترترترترترتر االجلماع    جان  انئتة الرئي رترترترترترتة، ال رترترترترترتيد   -2

 )يوروغواي(، ممثلو الدول األعضاء اللالية يمساؤهم: Imelda Smolčić Nijersعريست الدور  يف غياب الرئي ة، ال يد  

 Kristina Gillال يد   •
 )يسقاليا(

 Toru Hisazomeال يد  •
 )اليالن( 

 Manash Mitraال يد  •
 )بنوالديش(

 Benito Santiago Jiménez Saumaال يد  •
 )املك ي (

 Rodrigo Estrela de Carvalhoال يد  •
 )الربازي (

 Tahirou Rahila Rabiouال يد   •
 )النيجر(

 ال يد هيثم عتد اهلادي ال يد اليحات •
 )مملر( 

 Vladimir V. Kuznetsovال يد  •
 )االحتاد الروسي( 

 Helina Dinku Godanaال يد   •
 ) ثيوبيا(

 اكال يد  سعدية املتارك يمحد الدع •
 )ال ودان(

 Ramón Lohmarال يد  •
 )يملانيا( 

 Elizabeth Petrovskiال يد   •
 )الوالايت امللحد  األمريكية(

 
 الرئي ة اللجنة أبن: ويبلوت -3

 كممثلة ألسقاليا يف هذه الدور ؛   Lynda Hayden)يسقاليا( ُعي ِّنت للح  حم  ال يد     Kristina Gillال يد   •

ال رترترترترترترترترترترترترترترترترترترتيرترترترترترترتد    Helina Dinku Godanaال رترترترترترترترترترترترترترترترترترترتيرترترترترترترتد    • سرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتعرترترترترترترتاد   حمرترترترترترترت   لرترترترترتلرترترترترتحرترترترترترترت   نرترترترترترترتت  يرترترترترت ِّ عرترترترترتُ ) ثرترترترترتيرترترترترتوبرترترترترتيرترترترترترترتا( 
Zenebu Tadesse Woldetsadik  كممثلة إلثيوبيا يف هذه الدور ؛ 

 كممث  ألملانيا يف هذه الدور ؛  Heiner Thofern)يملانيا( ُعني ِّ ليح  حم  ال يد  Ramón Lohmarال يد  •

)ال رترترتودان( ُعي ِّنت للح  حم  ال رترترتيد سرترترتيد يمحد حممد األمني حامد كممثلة   اكالدعال رترترتيد  سرترترتعدية املتارك يمحد   •
 لل ودان للمد  امللتقية من  ق  عضويل ا؛

 Jennifer Harhighلحد  األمريكية( ُعي ِّنت للح  حم  ال رترتيد   )الوالايت امل Elizabeth Petrovskiال رترتيد   •
 كممثلة للوالايت امللحد  األمريكية يف هذه الدور .

 وميكن عنزي  موجز مؤهالت ك  ممث  بدي  من املوقع اليرترترترترترترترترترترترتتكي لةج ز  الررسرترترترترترترترترترترترتية والدسرترترترترترترترترترترترتلورية يف العنوان اللايل:  -4

representatives/ar/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance . 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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. 19-وعقدت الدور  الرابعة والثمانني بعد املائة للجنة املالية ا قاضرترترترترترترتيا بملرترترترترترترتور  اسرترترترترترترتلثنائية ب رترترترترترترتت  جائحة كو يد -5
( من الئحل رتا الرتدايليرتة الجمل  4)2من الئحل رتا الرتدايليرتة، يورتا وا قرتت على ععبيرت  املرتاد   7ويكرتدت انرتة املرتاليرتة، عمال لملرتاد  

 عقضي أبن عُعقد دورات اللجنة يف مقر املنظمة.

 ضاء اللالية: ولإلضا ة    ذل ، حضر الدور  الرابعة والثمانني بعد املائة للجنة، مراقتون صاملون من التلدان األع  -6

 

 املسائل املتعلقة بربانمج األغذية العاملي 
 عملية امليزنة االسرتاتيجية من القاعدة إىل القمة عن  حتديث  

واا ود  رحترتت اللجنرتة لللحرتديرتث الرتذي قرتدمرته الربانمج عن عمليرتة امليزنرتة االسرترترترترترترترترترترترترترتقاعيجيرتة من القرتاعرتد     القمرتة -7
 امللزايد . هختمليص املوارد لللتية احلياجاعاملتذولة للح ني 

والحظرتت اللجنرتة ين الن ج املققا املعرويف يف الوثيقرتة كرتان  ارتابيرتا. وسرترترترترترترترترترترترترترتل مرتت أبن هرتذه العمليرتة، يف حني يورتا  -8
 على حتديد يولوايت األنيبة وختمليمل ا ألن   مملادر اللموي . الربانمجطموحة، سل اعد 

   زايد  ميزانيرتة  عؤدي عمليرتة امليزنرتة االسرترترترترترترترترترترترترترتقاعيجيرتة من القرتاعرتد     القمرتة ويُبلورتت اللجنرتة أبن من غري امللوقع ين -9
 .يةنيبة األساساألدعم الربامج واإلدار ، ولكن ا سلحقق زايد  يف االسلدامة واالع اق يف متوي  

،  ، الجمل اري اسلكماهلا2021وطلتت اللجنة االطالع على النلائج امل لمد  من عملية منذجة يبة اإلدار  لعا    -10
اطالع  بقرتاء اجمللس اللنفيرتذي على نرته ينتوي  اإلدار  إب  علىاللجنرتة   تشرترترترترترترترترترترترترترتار يو   يف الرتدور  العرتاديرتة األو  للمجلس اللنفيرتذي.

 .عملية امليزنة االسقاعيجية من القاعد     القمةلللوصيات املؤقلة واحلملائ  الناشئة عن 

عملية امليزنة االسرترترتقاعيجية من  ببريقة م رترترتلدامة ورحتت د ود  يةعمليات األسرترترتاسرترترت الوالحظت اللجنة يمهية متوي   -11
 الرئي ية.للعمليات والوظائف لموي  لضمان ال القمة القاعد    

 ينووال  •

 كابو  ريدي  •

 الكامريون •

 الملني •

 كولومتيا •

 كوسلاريكا  •

 اام ورية الدومينيكية  •

 االحتاد األورويب )منظمة عضو(  •

 غواعيماال •

 هنواراي  •

 اهلند  •

 مج ورية  يران اإلسالمية  •

  يباليا •

 مدغيقر •

 املورب  •

 هولندا  •

 الربعوال •

 لربيبانيا العظمى اململكة امللحد  •
 وييرلندا اليمالية
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للن رترترترترترترترترترتتة   اتوطلتت اللجنة مزيدا من املعلومات حول اجتاه اسرترترترترترترترترترتقداد اللكاليف والدور امل رترترترترترترترترترتلقتلي ملراكز ا دم -12
ومرتدك مالءمل رتا، ولكن من املرجأ ين يلم ذلرت    اتج. ويُبلورتت ين الربانمج يتحرتث حرتاليرتا يف جرتدوك مراكز ا رتدمرت لربانمل

 جتريتية. عاتو التداية من يالل مير  يف وج عدراي يُبتق يف

بيرترترترترترترتأن ما  ذا كانت زايد  ميرترترترترترترتاركة املكاع  القبرية واملكاع  اإلقليمية يف حوكمة   شرترترترترترترتواغ ويعربت اللجنة عن  -13
سرترتلؤدي    ميرترتاك  علعلق بلقاسرترتم املوارد. ويوضرترتحت اإلدار  ين من شرترتأن  جراء اسرترتلعرايف يكثر صرترترامة من يالل   امليزانية

، ويف سرترترترترترترترترترتوء   ممن اليرترترترترترترترترترتفا ية يف قرارات امليزانية، وين يقل  من احلمال وقوع  اللوسرترترترترترترترترترتع يف حوكمة امليزانية ين  قق مزيدا 
ينه اري وضرترترتع يولوايت يكثر    اإلدار  ييضرترترتا  يشرترترتارت  القياد  بعملية اختاذ قرارات امليزانية. و   ريقحلفظ يالوقت نف رترترته سرترترت 

 وضوحا للقدمي عوجي ات مؤس ية ي ض  بيأن ختمليص املوارد.

على يبة  عملية امليزنة االسقاعيجية من القاعد     القمة مزيد من الوضوا بيأن كيفية أتثريوعلبلع اللجنة      -14
 .2021، وهو ما سُيقدَّ  يف حتديثات رمسية وغري رمسية الحقة طوال عا  2022اإلدار  لعا  

 :إن اللجنة -15

االسريريريريريريرتاتيجية من القاعدة إىل ابلوثيقة مشريريريريريريأة إىل أما تقدا ةة عامة عن التيفورات ة عملية امليزنة   رحبت (أ)
 القمة؛

متيفلبات املتكررة لمن حتليل متعمق لألف  تت عملية امليزنة االسريريريريريريريرتاتيجية من القاعدة إىل القمة أن الحظت ( ب)
 ، فضال عن استعراض مصادر التمويل احلالية لتلك املتيفلبات؛للدعم الربامج وتسيأ األعما

متكني و   : ضريريريريريريمان اسريريريريريريتلداا مصريريريريريريادر التمويل املثل  ل نشريريريريريرييفة؛هياألهداف الرئيسريريريريريريية للعملية و  دعمت (ج)
دراسريرية الدعم و  حتسريريني الشريريفافية ة متويل اريريعب املقر واملكاتب اإل؛ليمية؛و  اسريريتلداا أكثر كفاءة للتمويل؛

 ؛الذي تقدمه ميزانية دعم الربامج واإلدارة إىل املكاتب القيفرية

تلقي  تلبريتو عمليرية امليزنرية االسريريريريريريريريريريريرتاتيجيرية من القرياعريدة إىل القمرية،   املتبع ة  التريدرييابلنهج   أحرياتريت علمريا ( د)
رز من تقدا ة هذه العملية مع تنفيذ كل من مراحلها؛ع مفصلة حتديثات  ما ُيح

ابلتحديث عن عملية امليزنة االسريرتاتيجية من القاعدة إىل اجمللس التنفيذي للربانمج علما   ُييطأبن  أوصريت ( ه)
 .القمة

 2021حتديث عن املتيفلبات التشغيلية وتو؛عات التمويل لعاا  

الذي قد  عوقعات حمدثة عتلغ   2021اللحديث عن امللبلتات الليرتويلية وعوقعات اللموي  لعا   نظرت اللجنة يف   -16
مليار دوالر يمريكي، مما يؤدي    وجود   13.5مقارنة لمللبلتات الليرترترترترتويلية التالوة    2021مليار دوالر يمريكي لعا     7.8

 يف املائة. 42 قدرها جو  متوي  

مليون  469.2ويعربت اللجنة عن سرترترترورها ملالحظة ين اإليرادات امللوقعة من عكاليف الدعم غري املتاشرترترتر  بلوت  -17
(  2023-2021من عكاليف الدعم غري املتاشرترترتر  الوارد  يف يبة اإلدار  )دوالر يمريكي، وهي يعلى من اإليرادات امللوقعة 
 يمريكي. مليون دوالر 443.5والتالوة  2021لعا  ويعلى من ميزانية دعم الربامج واإلدار  املعلمد   
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وعنويع ا،  عوسرترتيع قاعد  متويله للقليص  جو  اللموي ، و  وشرترتددت اللجنة على ضرترترور  ين يواصرترت  الربانمج ج وده -18
من الالئحة العامة للربانمج ونظامه املايل.   8-مبا يف ذل  األنيرترترترترترترترترترترترتبة امللعلقة لألسرترترترترترترترترترترترتتاب ااذرية املثاال للماد  العاشرترترترترترترترترترترترتر 

سرتيما من يالل اسرتلمرار ميرتاركة القباع ا او، وعمله يف  ال  ويُبلوت اللجنة د ود الربانمج ااارية يف هذا اجملال، وال
 من قتي  مقايضة الديون واللموي  امليقك.  ، آليات اللموي  املتلكر 

 :إن اللجنة -19

  2021ابلوثيقرية مشريريريريريريريريريريريأة إىل أمريا تقريدا أحريدت بيرياانت املتيفلبريات التشريريريريريريريريريريريغيليرية وتو؛عريات التمويريل لعرياا    رحبريت (أ)
 ؛19-اآلاثر املرتتبة عل  جائحة كوفيد الناائة عن

املتيفلبريات   عنأن هريذا التحريديريث ؛ريحدا اسريريريريريريريريريريريتجريابرية ليفلريب اجمللس التنفيريذي لتلقي حتريديثريات منتظمرية    الحظريت ( ب)
التشريغيلية وتو؛عات التمويل بغية منا؛شرية أية تعديالت ميفلوبة إذا ما اضفضريت إيرادات تكاليف الدعم غأ 

 ؛2021الربامج واإلدارة املقررة لعاا املباارة املتو؛عة دون ميزانية دعم 

مليار دوالر أمريكي، مما يعكس زايدة   8.7تبلغ   2021تو؛عات التمويل العاملي لعاا  أحدتإىل أن   أاريريارت (ج)
ة ظل و (، وأنه  2023-2021مليار دوالر أمريكي املشريريريريريار إليه ة إليفة اإلدارة املعتمدة )  7.4مقارنة مببلغ 

يزانيرية مبمليون دوالر أمريكي مقريارنرية   469.2التو؛عريات احلرياليرية، تبلغ إيرادات تكرياليف الريدعم غأ املبريااريريريريريريريريريريريرة  
 مليون دوالر أمريكي؛ 443.5و؛درها  2021دعم الربامج واإلدارة املعتمدة لعاا 

، 2021ديسريريريريريريمرب/كانون األول  31أن رصريريريريريرييد حسريريريريريرياب تسريريريريريريوية دعم الربامج واإلدارة املتو؛ع ة   الحظت ( د)
املسريريريتهدف حلسريريرياب تسريريريوية دعم الربامج واإلدارة أعل  من الرصريريرييد   ،مليون دوالر أمريكي 243.5والبالغ 

أاهر فقط املقدرة ة إليفة   3.4أعل  من  الذي يعادل مخسة أاهر من نفقات دعم الربامج واإلدارة، وهو  
 ؛واإلدارةستوى األدىن لشهرين من نفقات دعم الربامج من املاإلدارة و 

مليار دوالر أمريكي وإيرادات  5.13إىل أنه اسريتنادا إىل املتيفلبات التشريغيلية احلالية املتو؛عة البالغة    أاريارت ( ه)
 ة املائة؛ 42مليار دوالر أمريكي، تبلغ فجوة التمويل املقدرة اآلن  7.8املسامهات البالغة 

بشريريريكل أفضريريريل لعاا   ية املتيفلبات التشريريريغيليةإدارة الربانمج ة جهودها لتوسريريرييع ؛اعدة التمويل لتلب اريريريجعت (و)
 ولتقليص فجوة التمويل. 2021

املتيفلبات التشريريريريريريريريغيلية وتو؛عات التمويل  عن تحديثلأبن ُييط اجمللس التنفيذي للربانمج علما اب أوصريريريريريريريريت ( ز)
 .2021لعاا 

 موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة

. وسرترترترترترترترترترترترترترتُلحرتدَّد عرعيترتات انعقرتاد 2021مرتار//آذار  26    22يُبلِّورتت اللجنرتة أبنرته من املقرر عقرتد دورهترتا املقتلرتة من   -20
 .19-ائحة كو يدامللعلقة دقيود الالدور  و قا للبور 


