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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس
 

 ) 2021ديسمرب/كانون الثاين  17تقارير الدورة التاسعة والثمانني بعد املائة ( -12البند 
 ) واحلادية والتسعني بعد املائة2022فرباير/شباط  18والدورة التسعني بعد املائة (

 للجنـة املالية )2022مايو/أ�ر  16-20(
 

 السادة أعضاء اجمللس احملرتمني، احملرتم، حضراتالسيد الرئيس 

يسّرين أن أعرض عليكم تقارير الدورات التاسعة والثمانني بعد املائة والتسعني بعد املائة واحلادية والتسعني بعد املائة للجنـة 
التاســـــــــعة والثمانني بعد املائة الدورة بعنوان  CL 170/15املالية. وترد هذه التقارير املعروضـــــــــة على اجمللس ضـــــــــمن الوثيقة 

تقرير الدورة التســـــــــــــعني بعد املائة للجنة بعنوان  CL 170/16، والوثيقة )2021ديســـــــــــــمرب/كانون الثاين  17للجنة املالية (
تقرير الدورة احلادية والتســـــعني بعد املائة للجنـــــــــــــــــــــة املالية بعنوان  CL 170/12والوثيقة  )،2022فرباير/شـــــباط  18املالية (

املوافقة على تقارير الدورات التاســــــعة والثمانني بعد املائة مدعو إىل لس ّن اجملإو ، على التوايل. )2022مايو/أ�ر  16-20(
 والتسعني بعد املائة واحلادية والتسعني بعد املائة للجنـة املالية.

(املنظمة)، انعقدت الدوراتن ويف حني تناولت الدورة احلادية والتســـــــــــــــعون بعد املائة قضـــــــــــــــا� هتّم منظمة األغذية والزراعة 
التاســــعة والثمانون بعد املائة والتســــعون بعد املائة للبحث يف مســــائل ختّص بر�مج األغذية العاملي. وقد ُعرض تقريرا� عن 

  املسائل اخلاصة برب�مج األغذية العاملي على اجمللس التنفيذي للرب�مج لكي ينظر فيهما.

احلادية والتســـعني بعد املائة يف الوضـــع املايل للمنظمة ويف املســـائل اخلاصـــة ابمليزانية واملوارد  وحبثت جلنة املالية خالل دورهتا
. CL 170/12الوثيقة وهي ترد مجيًعا ابلتفصــــيل ضــــمن  البشــــرية واإلشــــراف وســــواها من املســــائل املندرجة ضــــمن واليتها.

إبعادة املؤمتر إجراءات بصــــــددها ابســــــتثناء املســــــائل املتعلقة  وأوّد التوقف عند املســــــائل التالية اليت يتعني على اجمللس اختاذ
، اليت جيري تناوهلا بشــــكل منفصــــل ضــــمن حقوق التصــــويت للدول األعضــــاء املتخّلفة عن دفع اشــــرتاكاهتا املالية للمنظمة

 من جدول أعمال الدورة احلالية للمجلس.  17البند 

، يطلب إىل اجمللس حّث األعضــــــاء على دفع اشــــــرتاكاهتم املقررة يف ةللمنظمللوضــــــع املايل يف ما يتعلق ابســــــتعراض اللجنة 
بني للتقرير الســــــــــــــنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج و موعدها وابلكامل. ويف ما يتعلق ابســــــــــــــتعراض اللجنة 

 جلنة املالية على عمليات النقلطلب إىل اجمللس اإلحاطة علًما مبوافقة ، يُ 2021-2020أبواب امليزانية يف فرتة الســـــــــــــــنتني 
 .2021-2020 لفرتةلالعمل النهائية بني أبواب امليزانية الناشئة عن تنفيذ بر�مج 

، 2021الســنوي للجنة اإلشــراف االســتشــارية يف منظمة األغذية والزراعة عن ســنة  للتقريرويف ما يتعلق ابســتعراض اللجنة 
  الثـــــاين قحلاحملـــــّدثـــــة الواردة يف املختصـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــات لتحريريـــــة يف االطلـــــب إىل اجمللس املصـــــــــــــــــــادقـــــة على التغيريات ايُ 

 .CL 170/12ابلوثيقة 

، يُطلب إىل اجمللس املصــادقة على متديد للعضــوية يف جلنة اإلشــراف االســتشــارية يف املنظمةويف ما يتعلق ابســتعراض اللجنة 
 .أخرى يف هذه اللجنة مرة أخرية ملدة ثالث سنوات Fayezul Choudhuryوالية السيد 
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وأخريًا، يُطلب إىل اجمللس اإلحاطة علًما ابلتوجيهات اليت أصـــدرهتا جلنة املالية لإلدارة ابلنســـبة إىل املســـائل األخرى الواقعة 
 ة.ضمن نطاق واليتها واليت جرى حبثها يف مداوالت اللجنة خالل دورهتا احلادية والتسعني بعد املائ

 وسيكون من دواعي سروري إاتحة أي إيضاحات إضافية قد حتتاجون إليها بشأن تقارير اللجنة.

 ، رئيسة جلنة املاليةImelda Smolčić Nijers السيدة
 


