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 اجمللس

 بعد املائة السبعونالدورة 

 2022 حزيران/يونيو 13-17

 بعد املائة للجنة املاليةني التسعتقرير الدورة 

 (2022 شباط/فرباير 18)
 

 املوجز التنفيذي
استتتتتت حداا ا  ياط   ستتتتتتاا ربستتتتتتو ة دع  ال ام  " امل نونة الوثيقةني ب د املائة، ال ستتتتتت اللجنة، يف دورهتا  استتتتتت    تتتتتت 

 .للربانمج، وذلك قبل أن  نظ  فيها اجمللس ال نفيذي "واإلدارة

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
استتتتتتت حداا ا  ياط   ستتتتتتتاا " امل نونة لوثيقةاباجمللس مدعو إىل اإل اطة آبراء وربوصتتتتتتتيامل لنة املالية فيما    تتتتتتتل  إن

 .2021 للربانمجنظ  فيها اجمللس ال نفيذي قبل أن   "ربسو ة دع  ال ام  واإلدارة

 ميكن ربوجيه أي اس فسارامل بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 (David McSherryالسيد د فيد ماكشريي )

 أمني لنة املالية
 DavidWilliam.McSherry@fao.orgب  د إلكرتوين: 

 53719 06570 39+هاربف: 
  

A 

http://www.fao.org/home/en/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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 مقدمة
 قدم  اللجنة إىل اجمللس ال ق    ال ايل عن دورهتا ال س ني ب د املائة. -1
األعضتتتتتتاء ممثلو الدول  ،)أوروغواي( Imelda Smolčić Nijers، الستتتتتتيدة ة ئيستتتتتتالو ضتتتتتت  الدورة إىل جان   -2

ال الية أمساؤه :

  السيدةKristina Gill )أسرتاليا( 

 )  السيد مينا رزق )م 

 السيدKaba Urgessa Dinssa  )إثيوبيا( 

  السيدKuraya Yoshihiro )الياابن( 

  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتدMiguel Jorge García Winder 
 ()املكسيك

 السيد Farid Moustapha M. Sanda ) النيج( 

 السيدة Bettina Carbone )بنما( 

  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتدVladimir V. Kuznetsov 
 )االحتاد ال وس (

  الستتتتتتتتتتتتتتيد يمد أمد الاامدي )اململكة ال  بية
 الس ود ة(

  السيدPetter Nilsson )السو د( 

  السيدةSupajit Sriariyawat )ات لند( 

  الستتتتتتتتتتتتتتيتتتدةElizabeth Petrovski  الوالايمل(
امل حدة األم  كية(

 وأبلا  ال ئيسة اللجنة أبن: -3

  الستتتتتتتتيدةKristina Gill  أستتتتتتتترتاليا( عتيل ن  ل حل يل الستتتتتتتتيدة(Lynda Hayden   كممثلة ألستتتتتتتترتاليا يف هذه
 الدورة؛

 الستتتتتتتتتتتيد Farid Moustapha M. Sanda ة)النيج ( عتنيل  ليحل يل الستتتتتتتتتتتيد Tahirou Rahila Rabiou 
 يف هذه الدورة؛ نيج كممثل لل

 الستتتتتتتيدةBettina Carbone  حل يل الستتتتتتتيد  ل  )بنما(عتيل نTomás Alberto Duncan Jurado  ةكممثل 
 يف هذه الدورة؛ بنمال

  الستتتتتتتيدPetter Nilsson  الستتتتتتتو د( عتنيل  ليحل يل الستتتتتتتيدة(Pernilla Ivarsson  كممثل للستتتتتتتو د يف هذه
 الدورة؛

 الستتتتتتتتيدة Supajit Sriariyawat )حل يل الستتتتتتتتيد  ل  عتيل ن )ات لندThanawat Tiensin  يف   ا لندل ةكممثل
 هذه الدورة؛

  الستتيدةElizabeth Petrovski ل الستتيدة )الوالايمل امل حدة األم  كية( عتيل ن  ل حل يJennifer Harhigh 
 لوالايمل امل حدة األم  كية يف هذه الدورة.كممثلة ل

 وميكن ربنز ل موجز مؤهالمل كل ممثل بد ل من املوقع الشتتتتتبك  ل جهزة ال وستتتتتية والدستتتتت ور ة يف ال نوان ال ايل: -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/
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. وأكدمل 19- تتتتورة استتتت ثنائية بستتتتب  جائحة كوفيدب د املائة للجنة املالية افرتا تتتتيا ب ال ستتتت ونوعتقدمل الدورة  -5
( من الئح ها الداخلية اليت ربقضتتتتتتتتتت  4)2من الئح ها الداخلية، أهنا وافق  على رب طيل املادة  7لنة املالية، عمال ابملادة 

 أبن ربت قد دورامل اللجنة يف مق  املنظمة.

 ن صام ون من البلدان األعضاء ال الية:ب د املائة للجنة، م اقبو  ال س نيوابإل افة إىل ذلك،  ض  الدورة  -6

 بلجيكا  أملانيا  الفلبني 
 ال از ل  إ طاليا  رومانيا 
 كابو فريدي    الكو  السناال 
 كولومبيا  ليسوربو  إسبانيا 
 مجهور ة الكوناو الدميق اطية  ماليزاي  ةسور المهور ة ال  بية ال 
 المهور ة الدومينيكية  املا ا  أوزبكس ان 

 املتعلقة بربانمج األغذية العاملياملسائل 

 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة

، مشتترية إىل أهنا وافق  على "استت حداا ا  ياط   ستتاا ربستتو ة دع  ال ام  واإلدارة"استت    تت  اللجنة وثيقة  -7
 النظ  يف هذه الوثيقة ابمل اسلة.

وأشارمل اللجنة إىل أن  ساا ربسو ة دع  ال ام  واإلدارة سجل الف ق بني إ  ادامل ربكاليف الدع  غري املباش ة  -8
ونفقامل دع  ال ام  واإلدارة امل كبدة خالل الفرتة املالية، وأنه ميكن استتتتتت حداا هذا اتستتتتتتاا ل  ز ز ا  ياطيامل  للربانمج
 ربسو ة دع  ال ام  واإلدارة موافقة اجمللس ال نفيذي.، وأن  ق ض  أي اس حداا ل صيد  ساا الربانمج

كل ن  -9 من ربقدمي  الربانمجوأشتتتتتارمل اللجنة كذلك إىل أن  ستتتتتاا االستتتتت جابة ال اجلة ميثل للية ل مو ل الستتتتتلف  ت
 املساعدة ال اجلة يف اتاالمل اليت هتدد األرواح إذا مل ربكن هناك مسامهامل م وق ة.

غ  من ارربفاع مستتتتتتت وايمل مستتتتتتتامهامل املاسني املوجهة إىل  ستتتتتتتاا االستتتتتتت جابة وأشتتتتتتتارمل اللجنة إىل أنه على ال   -10
ب صتتتيد شتتتد د اال فا   2022، فقد بدأ  ستتتاا االستتت جابة ال اجلة يف عاا 2020مقارنة ب اا  2021ال اجلة يف عاا 

، 2021ا يف عاا مليون دوالر أم  ك  ن يجة للجوع غري املستتتتتتتتتتبوق و االمل الطوارد اليت ازدادمل ربوارب ا و جم 43.7بلغ 
 .2022ومن امل وقع أن  س م  الطل  قياس  على خم  امل  ساا االس جابة ال اجلة طوال عاا 

مليون دوالر أم  ك  من  ساا ربسو ة دع  ال ام  واإلدارة إىل  30وأشارمل اللجنة إىل أنه  تقرتح ابل ايل حتو ل  -11
على ربلبية الطلبامل امل زامنة على أموال  ستتتتتتتتتتاا  الربانمج ستتتتتتتتتتاا االستتتتتتتتتت جابة ال اجلة لل حفيف من خماط  عدا قدرة 

 مس وايمل قياسية من الطل  على املساعدة الاذائية اتامسة. الربانمجاالس جابة ال اجلة يف وق   واجه فيه 

بشأن أرصدة  ساا ربسو ة  الربانمجاإل افية اليت قدم ها إدارة  املالية اللجنة اإل ضا امل وامل لومامل درس و  -12
ل ام  واإلدارة و ستتتتتتتاا االستتتتتتت جابة ال اجلة قبل ال حو ل املقرتح وب ده، ومستتتتتتتامهامل املاسني امل وق ة يف  ستتتتتتتاا دع  ا
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، وبشتتأن ي تتيو أموال  ستتاا االستت جابة ال اجلة للحطي االستترتاربيجية القط  ة خالل 2022االستت جابة ال اجلة ل اا 
حتو ل خم تت تتامل من اثئق اجمللس ال نفيذي املقبلة اليت ربطل  يف و امل لومامل ربتدرَج هذه وأوصتت  اللجنة أبن  .2021عاا 

 ة. ساا االس جابة ال اجلإىل  ساا ربسو ة دع  ال ام  واإلدارة 

 اللجنة: إن  -13
من حستتتتتاب تستتتتتوية  أمريكي مليون دوالر 30مبلغ مقرتح حتويل أبن يوافق اجمللس التنفيذي على  أوصتتتتت  (أ)

 االستجابة العاجلة؛حساب إىل  دعم الربامج واإلدارة أمريكي
اجلهود املبذولة لالخنراط مع املاحنني للحصتتتتتتتتوي على رويل أة ر مرونة ومستتتتتتتتا ات موجهة إىل  شتتتتتتتتجع  (ب)

 حساب االستجابة العاجلة؛
، مبا "التقرير السنوي عن استخدام آليات التمويل ابلسلف يف الربانمج"أشارت إىل أن اللجنة ستستعرض  (ج)

تجابة العاجلة، قبل تقدميه إىل الدورة السنوية للمجلس التنفيذي يف يف ذلك حتديث آخر عن حساب االس
 .2022 يونيو/حزيران

 أخرىمسائل 

 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية والتسعني بعد املائة

. وستتتتتتتت تحد د 2022أاير /وما  20إىل  16من أتبل ا  اللجنة أبنل من املق ر عقد دورهتا املقبلة يف شتتتتتتتتكل اج ماع  -14
 .19-ان قاد الدورة وفقا ل طور القيود امل  لقة جبائحة كوفيد رب ربيبامل

 


