
March 2022 CL 170/15 

 

  www.fao.org املنظمة موقع على الواثئق على االطالع ميكن
NH950/A 

 اجمللس

 بعد املائةالسبعون لدورة ا

 2022يونيو/حزيران  17 –13

 والثمانني بعد املائة للجنة املالية التاسعةتقرير الدورة 
 (2021 ديسمرب/كانون األول 17)

 
 املوجز التنفيذي

، "زايدة ستتقس ستتللة الرموالس االستت"ا يج "الوثيقة املضنونة والثمانني بضد املائة،  الراستتضةاللجنة، يف دورهتا  استترضت تت 
 .للربانمجوذلك قبس أن النظت فيها اجمللس الرنفيذي 

 
 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

"زايدة سقس سللة الرموالس لوثيقة املضنونة اباجمللس مدعو إىل اإلحاطة آبراء و وصيات جلنة املالية فيما الرصس  إن
 .2021 للربانمجنظت فيها اجمللس الرنفيذي قبس أن ال االس"ا يج "

 
 ميكن  وجيه أي اسرفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 (David McSherryالسيد دالفيد ماكشريي )
 أمني جلنة املالية

 DavidWilliam.McSherry@fao.orgبتالد إلك"وين: 
 53719 06570 39+ها س: 

 
  

http://www.fao.org/home/en/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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 مقدمة
 والثمانني بضد املائة. ضةراسالقدم  اللجنة إىل اجمللس الرقتالت الرايل عن دورهتا  -1
(، ممثلو الدول األعضتتتتتتاء أوروغواي) Imelda Smolčić Nijers، الستتتتتتيدة ةتئيستتتتتتالإىل جانب  الدورةوحضتتتتتتت  -2

 :الرالية أمساؤهم
  السيدةTracy Reid )أس"اليا( 
 )السيد مينا رزق )مصت 
  الستتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتدKaba Urgessa Dinssa 

 )إثيوبيا(
  السيدKuraya Yoshihiro )الياابن( 
  السيدJosé Luis Delgado Crespo 

 )املكسيك(
 دةالستتتتتتتتتتتتي Tahirou Rahila Rabiou 

 )النيجت(

  الستتتتتتتتتتيدTomás Alberto Duncan 

Jurado )بنما( 
  الستتتتتتتتتتتتتيدVladimir V. Kuznetsov 

 )االحتاد التوس (
  الستتتتتتتتتتتتتتيتتد )متتد أ تتد ال تتامتتدي )اململكتتة

 الضتبية السضودالة(
  السيدPetter Nilsson )السوالد( 
  السيدThanawat Tiensin (اتاللند) 
  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتدةElizabeth Petrovski 

 )الوالايت املرحدة األمتالكية(
 التئيسة اللجنة أبن: وأبل   -3

  الستتتتتتتتتتتتيدةTracy Reid  أستتتتتتتتتتتت"اليا( عحمي ان  لرحس )س الستتتتتتتتتتتتيدة(Lynda Hayden  كممثلة ألستتتتتتتتتتتت"اليا 
 هذه الدورة؛يف 

  للمدة الستتتتتيد مينا رزق )مصتتتتتت( عحمني ا ليحس )س الستتتتتيد هيثم عبد ااادي الستتتتتيد الشتتتتتحات كممثس ملصتتتتتت
 ؛املربقية من ف"ة عضوالره

  الستتتيدJosé Luis Delgado Crespo (( عحمني ا ليحس )س الستتتيد املكستتتيكMiguel Jorge García 

Winder يف هذه الدورة؛مكسيك لكممثس ل 
  الستتتتتتتيدPetter Nilsson  الستتتتتتتوالد( عحمني ا ليحس )س الستتتتتتتيدة(Pernilla Ivarsson  كممثس للستتتتتتتوالد يف 

 هذه الدورة؛
  الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتدةElizabeth Petrovski الوالايت املرحتتتتتتدة األمتالكيتتتتتتة( عحمي انتتتتتت  لرحتتتتتتس )تتتتتتس الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتدة( 

Jennifer Harhigh  لوالايت املرحدة األمتالكية يف هذه الدورة.كممثلة ل 
 بدالس من املوقع الشتتتتبك  لةجهزة الت ستتتتية والدستتتترورالة يف الضنوان الرايل: وميكن  نزالس موجز مؤهالت كس ممثس -4

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

representatives/ar/. 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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والثمانون بضد املائة للجنة املالية اف"ا تتتتتيا بصتتتتتورة استتتتترثنائية. وأكدت جلنة املالية، عمال الراستتتتتضة وعحمقدت الدورة  -5
( من الئحرها الداخلية اليت  قضتتتتتتتتتتتتت  أبن  حمضقد دورات 4)2من الئحرها الداخلية، أهنا وافق  على  ضليس املادة  7ابملادة 

 اللجنة يف مقت املنظمة.
والثمانني بضد املائة للجنة، متاقبون صتتتتتامرون من البلدان األعضتتتتتاء  ضةراستتتتتالوابإل تتتتتافة إىل ذلك، حضتتتتتت الدورة  -6

 الرالية:
 بلجيكا  الكون و  مورالرانيا 
 الربازالس  جلمهورالة الدومينيكيةا  امل تب 
 الصني  أملانيا  الفلبني 
 كولومبيا  ماليزاي  السن ال 

 

 العاملي املسائل املتعلقة بربانمج األغذية

 التمويل االسرتاتيجي سلطةزايدة سقف 

إىل أهنا وافق  على وأشتتتتتارت ، "ستتتتتقس ستتتتتللة الرموالس االستتتتت"ا يج زايدة " املضنونة استتتتترضت تتتتت  اللجنة الوثيقة -7
 النظت يف هذه الوثيقة ابملتاسلة.

لسليات الرموالس آل الربانمجوأشتتتتتتارت اللجنة إىل دعمها الستتتتتتابق الستتتتتتر دا   -8 كوستتتتتتيلة هامة لزايدة متونة   ابلستتتتتتحم
 واسرجابرها وكفاءهتا. هعمليا 

وأقتت اللجنة أبن حالة انضدا  األمن ال ذائ  احلاد اليت مل الستتتتتتتتتتتتتتبق اا مثيس يف ،يع أيفاء الضامل،  ا يف ذلك يف  -9
الشتتتتتتاملة رة دااإلوستتتتتتقس متفق توعات أف انستتتتتتران وإثيوبيا واليمن،  رللب زايدة عاجلة يف متفق اإلقتاخ الداخل  للمشتتتتتت

 االسرجابة للللب املرزاالد من هذالن املتفقني.من  الربانمجلسلع حىت الرمكن ل
جمموعة بوستتتتتتتتلن ه  الرحليس الذي أجت  بشتتتتتتتتأن ربانمجالوالحظ  اللجنة املضلومات اإل تتتتتتتتافية اليت قدمرها إدارة  -10

اللجنة والحظ   آبليات الرموالس املستبق.كيفية إدارة امل اطت املالية املت بلة بشتأن  ، و 2021و 2014 عام  يفاالسترشتارالة 
مالالني  6مليون دوالر أمتالك  و 95.2أن املتفقني املذكورالن الحمداران بصتتتتتتورة مستتتتتترقلة والشتتتتتترمالن على شتتتتتتبكة أمان بقيمة 

مرينة الرضتتتتتتتتتتمن عملية م ئوابلنستتتتتتتتتتبة ملتفق اإلقتاخ الداخل  للمشتتتتتتتتتتتوعات هنا  هن  منرظم قا دوالر أمتالك  على الروايل.
عن  وافت عمليات استتتترضتاخ كما أحمعلم  اللجنة   الحمستتتتج س يف منصتتتتة مؤستتتتستتتتية. الروقضات وحتلياًل قوايً لالجتاهاتلرحدالد 

لس اليت  زالد نستتتبرها عن  لس من يف املائة من املستتتا ات املروقضة  80صتتتارمة للنظت يف الستتتحم اجلهات املايفة وبشتتتأن أي ستتتحم
 من خاللفرحمكفس إدارة امل اطت رضلق  تفق اإلدارة الشتتتتتتاملة للستتتتتتلع عالقة راستتتتتت ة مضها. أما فيما ال للربانمجاليت ليستتتتتت  

مرينة بشتتتتتتأن الللب واملوارد مع مشتتتتتت"ايت ألنواع الستتتتتتلع الشتتتتتتائضة على امرداد جتدالد موارد األغذالة ابالستتتتتترناد إىل عملية 
  وفري الرأمني لر لية جمموعة مرنوعة واسضة من اخلسائت.الضدالد من البلدان و 

أ ية أنشتتتتلة الشتتتتتاء من املزارعني أصتتتتحاب احليازات الصتتتت رية يف ستتتتياق متفق اإلدارة الشتتتتاملة  والحظ  اللجنة -11
 .الربانمجه لرلبية اادف الذي و ض وعمليات الشتاء احمللية/اإلقليمية للسلع
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 اللجنة: إن  -12
 ؛"سلطة التمويل االسرتاتيجيزايدة سقف "املعنونة  الوثيقة تاستعرض (أ)
مرفق اإلقراض الداخلي للمش    روعات   :اجمللس التنفيذي ابملوافقة على الزايدات املقرتحة يف تأوص     (ب)

مليون دوالر أمريكي  مع االحتف   اح ابحتي   ايي تش            يلي  760مليون دوالر أمريكي إىل  570 من
ن مرفق اإلدارة الش  املة للس  لع  مو  مليون دوالر أمريكي؛ 95.2كش  بكة أمان ابملس  توا اااب البال  

 6مليون دوالر أمريكي  مع االحتف  اح ابحتي  ايي للمرفق بقيم  ة  800مليون دوالر أمريكي إىل  660
 ماليني دوالر أمريكي.

أن إدارة الربانمج تقدم إىل اجمللس التنفيذي تقريرا س           نواي عن اس           ت دام  ليات التمويل  تالحظ (ج)
عند الس       قو  ما إذا كان ينب ي اإلبقاء على مس        لة  حولإبدراج اس       تعراض  وأوص       ت ابلس       لف

وكذلك  أص    اب اايازات الص     ة املبل  امل ص   ل للش   راء من املزارعنيحول املس   توايت العليا  و 
 ؛إدارة امل اير املالية يف هذا الصدد

عن الت ي ات يف مالمح امل اير  وأي است دام  افور ه اجمللس التنفيذي أبن يطلب إبالغ تأوصكما  (د)
ملرفق اإلقراض الداخلي إض        ايف لالحتياييات يف حاالت الت لف عن س        داد املس        ا ات املتوقعة 

 ؛إيار مرفق اإلدارة الشاملة للسلعخسائر كب ة يف السلع يف أي أو للمشروعات  
لتنبؤ به الذي القابل لاجلهود لالخنراط مع املاحنني بش     ن فوائد التمويل املرن بذل املزيد من  تش    جع (ه)

للربانمج على غرار مرفق اإلقراض الداخلي س          رتاتيجية اابس          ت دام  ليات  ويل  أيض          ا يس          مح
على الن و األكمل من  االس        تفادةمرفق اإلدارة الش        املة للس        لع ويتيح للربانمج للمش        روعات و 

 .هذه اآللياتاملتوافرة يف الكفاءة إمكانيات 

 مسائل أخرا

 بعد املائة التسعنيموعد ومكان انعقاد الدورة 

وستتتتتتتترحمحد د  .2022 أاير/وماال 20إىل  16من يف شتتتتتتتتكس اجرماع  املقبلةمن املقتر عقد دورهتا  أحمبلا   اللجنة أبن   -13
 .19- ت يبات انضقاد الدورة وفقا لرلور القيود املرضلقة جبائحة كوفيد


