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 موجز
 

  طلبت جلنة املالية تقريرًا عن التدابري املتخذة يف ما خيّص التوصيات املاضية بشأن تفويضات السلطة

، مع األخذ يف االعتبار الطبيعة املختلفة 41إىل األجهزة املنشأة مبوجب املادة  املمنوحة والتسهيالت التشغيلية

هلذه األجهزة. ويضع التقرير املسألة يف سياق املداوالت اليت جرت سابقًا يف جلنة الشؤون الدستورية 

الية يف دورتها الاامنة والقانونية، وجلنة املالية، وجلنة الربنامج واجمللس. وبصورة خاصة، وافقت جلنة امل

على معايري زيادة تفويضات السلطة، وأعادت التأكيد على  3142واألربعني بعد املائة املنعقدة يف مارس/آذار 

 الفاو، ونظرًا ملسؤولية ضرورة اعتماد نهج خمتل: إزاء املسألة، والحظت أن اإلدارة تنّفذ عددًا من التوصيات

بع اإلدارة نهجًا مرنًا من الدستور، أقرت ضرورة أن تّت 41ة مبوجب املادة بشكل عام عن عمل األجهزة املنشأ

إمنا حذرًا، عن طريق االعرتاف باالحتياجات الوظيفية هلذه األجهزة، وأن تضمن يف الوقت ذاته، حسبما كان 

 وإجراءاتها  الفاوم سياسات مالئمًا، احرتا

  من  41يص: التقرير التسهيالت التشغيلية وتفويضات السلطة اليت ُمنحت لألجهزة املنشأة مبوجب املادة

تعاون، وقضايا متصلة باملوارد  اتفاقاتالدستور، أو اليت هي قيد النظر، يف جماالت السفر، وسلطة عقد 

البشرية، واملوارد املتاحة هلذه األجهزة، والعالقات مع اجلهات املاحنة، وقنوات االتصال مع احلكومة 

واملراسالت الرمسية، وقضايا متصلة بتنظيم اجتماعات، وقضايا متصلة باهلوية البصرية وإمكانية استخدام 

األجهزة املنشأة مبوجب مية وأصحاب شأن آخرين يف اجتماعات شعارات خاصة، ومشاركة منظمات غري حكو

و إمكانية القبول باشرتاكات من القطاع  ، وتكالي: خدمة املشروع وقضايا متصلة بتكنولوجيا املعلومات41املادة 

 اخلاص. 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  سبما هو مناسب. كما أن جلنة املالية حظاتها عليه، حالتقرير وإبداء مالإن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض

  مدعوة بصورة خاصة إىل أخذ العلم مبا يلي:

o  النهج املختل: الذي تتبعه األمانة يف معاجلتها هذه املسألة، متشيًا مع توجيهات األجهزة الرئاسية؛ 

o يف التقرير  مانة، والوارد وصفهاالتسهيالت التشغيلية وتفويضات السلطة اليت تطبقها األ 

 

 سودة املشورةم

 إن اللجنة:

  أخذت علمًا بالتسهيالت التشغيلية وتفويضات السلطة اليت طبقتها األمانة بالنسبة إىل األجهزة املنشأة

 من الدستور؛ 41مبوجب املادة 

  أقّرت بضرورة اعتماد نهج خمتلف إزاء املسألة، نظرًا إىل امليزات اخلاصة لألجهزة املنشأة مبوجب املادة

 الفاوعلى احرتام سياسات باالحتياجات التشغيلية هلذه األجهزة، مبوازاة احلرص،  الفاو، وإقرار 41

  وإجراءاتها.
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 معلومات أساسية

 

يف  اخلمسني بعد املائة، أن يقّدم إليهااملستشار القانوني، خالل دورتها السابعة و منطلبت جلنة املالية  -4

، تقريرًا مفّصاًل عن اإلجراءات املتخذة يف ما خيّص التوصيات السابقة 3142دورتها العادية املقبلة املنعقدة يف ربيع عام 

 األخذ يف االعتبار الطبيعة املختلفة هلذه األجهزة.، مع 41لزيادة تفويضات السلطة إىل األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 

تبحث بالتفصيل يف التوصيات السابقة واملعايري هي هذه الوثيقة استجابًة إىل طلب جلنة املالية. و جيري إعداد -3

 لتفويضات السلطة بشأن املسألة، كما تص: اإلجراءات املتخذة.

 

 املداوالت السابقة حول املسألة

 

 41لألجهزة املنشأة مبوجب املادة  املمنوحة التسهيالت التشغيلية بعضمسألة تفويضات السلطة ولقد كانت  -2

، يف املاضي القريب، قيد االستعراض من جانب األجهزة الرئاسية، أي جلنة الشؤون الدستورية الفاومن دستور 

لوثيقة، من هذه املسألة. وألغراض هذه اوالقانونية، وجلنة الربنامج وجلنة املالية. كما أن اجمللس نظر بإجياز يف 

عرضت املسألة على ضوء تقرير جلنة الشؤون اسُت حيثع على املداوالت السابقة يف جلنة املالية األهمية مبكان االّطال

 .الدستورية والقانونية، من بني أمور أخرى

 

 :3142عقدة يف مارس/آذار لذا، فإن جلنة املالية، ويف دورتها الاامنة واألربعني بعد املائة املن -1
 

على كيد ، وأعادت التأFC 148/21وافقت على املعايري لزيادة تفويضات السلطة املقرتحة يف الوثيقة  ")أ(

 ؛41ضرورة اعتماد نهج خمتل: إزاء املسألة نظرًا إىل امليزات اخلاصة لألجهزة املنشأة مبوجب املادة 
 

وبصورة  FC 148/21الحظت أن اإلدارة بصدد تطبيق التوصيات الواردة واملبّينة يف املرفق الااني بالوثيقة  )ب(

عرض على اللجنة، من الوثيقة ذاتها، وهي تندرج يف إطار صالحيات اإلدارة، وطلبت أن ُي 32عامة يف الفقرة 

إذا أمكن ضمن تقرير األمانة عن متابعة  يف دورة الحقة من دوراتها، تقرير عن هذا املوضوع، على أن يندرج

 ؛خطة العمل الفورية
 

من الدستور، أقرت ضرورة أن  41بشكل عام عن عمل األجهزة املنشأة مبوجب املادة  الفاوونظرًا ملسؤولية )ج( 

تتبع اإلدارة نهجًا مرنًا إمنا حذرًا، عن طريق االعرتاف باالحتياجات الوظيفية هلذه األجهزة، مبوازاة 

 .1"وإجراءاتها الفاواحرتام سياسات  على احلرص، حسبما هو مالئم،
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ا، واقرتحتها جلنة الشؤون الدستورية واملعايري لتفويضات السلطة اليت وافقت عليها جلنة املالية وأشارت إليه -2

 والقانونية، ونظرت فيها جلان أخرى يف مداوالت سابقة حول املسألة، وردت على النحو التالي يف 

 :FC 148/21الوثيقة 
 
من الدستور من ممارسة  41أقرت اللجان الفرعية جمللس املنظمة بأن مسألة متكني األجهزة املنشأة مبوجب املادة "

سلطات مالية وإدارية أكرب، مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة، هي مسألة ذات طابع معّقد، بالنظر إىل 

اختالف طبيعة هذه األجهزة، فضاًل عن اختالف آراء األعضاء بشأن درجة االستقالل اليت جيب االعرتاف بها لتلك 

اليت ستستفيد من زيادة سلطاتها  41تعراض، من اجلوهري وفقًا لذلك حتديد أجهزة املادة واستنادًا إىل االس األجهزة.

املالية واإلدارية مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة.وُيقرتح حتديد تلك األجهزة على أساس املعايري التالية: 

حمددة يف الصكوك الدستورية، وشروط تعيني آليات التمويل، واالحتياجات الوظيفية والسلطة القانونية، كما هي 

وكمبدأ توجيهي عام، ميكن النظر يف زيادة تفويض السلطة ألجهزة  .أمنائها، وخضوعهم للمساءلة أمام األجهزة املعنية

، بشرط أن يتوافر لدى أمانات تلك األجهزة عدد كاٍف من املوظفني وأن تضع املنظمة آلية رقابية مناسبة 41 املادة

 .2هلا"

 

املنعقدة يف  اليت جرت خالل دورتها الاامنة واألربعني بعد املائة ،شارت جلنة املالية يف املداوالت السابقةأ -6

، وقد تقّدم تقريرًا عن  34/411FCلوثيقة با الاانيذ التوصيات الواردة يف املرفق ، إىل أن اإلدارة تنّف3142مارس/آذار 

بتلك الوثيقة وص: للمجاالت اليت جيري تلك الوثيقة ب الاانياملرفق  ويرد يفإىل جلنة املالية خالل دورتها املقبلة.  املسألة

الااني من هذا  ، وهي ترد يف اجلزءالنظر يف ختفي: اإلجراءات القائمة وإجراءات تفويض السلطة بشأنها، وتنفيذها

يزانية وأطراف أخرى، ومبسائل متصلة باملوعقد ترتيبات مع منظمات هذه اجملاالت بسفر األمناء، التقرير. وتتعلق 

واملالية والتدقيق، ومسائل متصلة باملوارد البشرية، وقنوات االتصال مع احلكومات واملراسالت الرمسية، والعالقات مع 

ن آخرين يف ة وأصحاب شأاجلهات املاحنة وتعبئة املوارد، وتنظيم االجتماعات، ومشاركة منظمات غري حكومي

 . وعالقة رفع التقارير مع هذه األجهزة فاوللاألجهزة الرئاسية اجتماعات 

 

وقد .41يص: هذا التقرير التسهيالت وتفويضات السلطة املمنوحة إىل بعض األجهزة املنشأة مبوجب املادة  -2

. ونظرًا إىل أن خمصصةنتيجًة لتفويضات حمددة للسلطة، أو على أساس املمارسة أو قرارات  هذه التسهيالت إما ُنفِّذت

خمتلفة، وإىل وجود اختالفات جوهرية بني األجهزة يف بعض األحيان، تفادت  41حالة األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 األمانة حتى اآلن قدر اإلمكان وضع إجراءات ذات طابع عام.

 

وأخريًا، قد يكون من اهلام اإلشارة يف اجلزء العام من هذه الوثيقة إىل أن اجمللس، ويف دورته السادسة  -1

وافقة جلنة مب أحاط علمًابعني بعد املائة للجنة املالية، تقرير الدورة الاامنة واألربعد املائة، ولدى املوافقة على واألربعني 

، FC 148/21، واملقرتحة يف الوثيقة 41سلطة لألجهزة املنشأة مبوجب املادة على املعايري لزيادة تفويضات الاملالية 
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بشكل عام عن  الفاونظرًا ملسؤولية احلاجة إىل اعتماد نهج خمتل: إزاء هذه األجهزة. كذلك، شّدد اجمللس على أنه "بو

تربز احلاجة إىل نهج حذر عن طريق اإلقرار باالحتياجات الوظيفية هلذه ، 41ة مبوجب املادة عمل األجهزة املنشأ

 .3"وإجراءاتها الفاوعلى احرتام سياسات  ،صورة عمليةب ،احلرص مبوازاةاألجهزة، 

 

 التسهيالت التشغيلية وتفويضات السلطة

 

 ئ، جتدر اإلشارة إىل أن عددًا من املباد41موظفي األمانة يف األجهزة املنشأة مبوجب املادة  يف ما خيّص سفر -9

 بتاريخ  3142/21يرد يف نشرة املدير العام رقم  يف مهام رمسية الفاوموظفي بسفر واإلجراءات املتصلة 

وما فوق( واملوظفني الفنيني من  4-القيود على سفر كبار املدراء )مد بعض. وحتّدد هذه النشرة 3142سبتمرب/أيلول  49

أيام السفر يف العام الواحد. غري أن نشرة املدير العام توضح صراحًة أن املرونة ُتطّبق بالنسبة إىل  حيث حتديد عدد

لعدد أيام السفر يف السنة ال  أن احلّد األقصى، و41إمجالي عدد أيام سفر املوظفني يف األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 وبعض الوحدات األخرى يف املنظمة. 41ة مبوجب املادة ينطبق على األمناء وموظفي األمانة يف األجهزة املنشأ

 

بصورة خاصة أن رؤساء أمانة األجهزة املنشأة  قضيحتّدد نشرة املدير العام عددًا من اإلجراءات، وتكما  -41

سوف يرفعون مباشرة إىل املدير أو مساعد املدير العام املعين، يف بداية كل عام، قائمًة خبطط السفر  41مبوجب املادة 

ما يتعلق بالسفر ألغراض  ويف .عليها شاملةالستعراضها واملوافقة الالفرعية  همانجلتهم وجهزأحلضور وخدمة اجتماعات 

مة دقيقة قدر اإلمكان باملهمات واالجتماعات األخرى أخرى، ينبغي أن تقدم أمانات تلك األجهزة كل ربع سنة قائ

 جانب مساعد املدير العام املعين من للحصول على موافقة شاملة اليت حيضرها املوظفون، تشري إىل عدد املشاركني فيها

 ، فيخضعمن املنظمة ًاتفويضي يتطّلب ذوأما السفر حلضور اجتماعات متايلية ذات مستوى رفيع وطابع معقد، وال

يف نظام معلومات السفر  41. وُيدرج سفر موظفي األمانة يف األجهزة املنشأة مبوجب املادة مؤسسنيالستعراض وتنسيق 

شيًا مع برنامج عمل األجهزة االسفر مت 41لتسجيله. وهذا اإلطار يسمح ملوظفي أمانة األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

  الدستورية وامليزانيات املخصصة هلذه الغاية

 

وأطراف أخرى، ُطّبقت مرونة كبرية.  41بني األجهزة املنشأة مبوجب املادة  يف ما يتعلق بعقد اتفاقات تعاون -44

وعلى أساس يومي، تعقد املنظمة اتفاقات مع جمموعة من األطراف األخرى من قبيل احلكومات ومنظمات حكومية 

إعداد االتفاقات احملددة، من بني أمور أخرى، يف ومثة إجراءات عامة تنطبق على دولية أو منظمات غري حكومية. 

وتوقيعها. ُطّبقت  املوافقة عليها، والتفاوض بشأنها، و3141مارس/آذار  41بتاريخ  3141/42نشرة املدير العام رقم 

 41مناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة ، ُأجيز أللالتفاقات املقرتحة وإثر عملية استعراض داخلية املرونة يف هذا اإلطار

على أساس كل حالة على حدة، توقيع اتفاقات. ولدى استعراض هذه احلاالت، تأخذ املنظمة يف االعتبار املعايري 

 الواردة أعاله.
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، مّت النظر يف إدخال تعديالت على سياسات املنظمة، على ويف ما خيّص املسائل املتصلة باملوارد البشرية  -43

حتياجات الوظيفية لألجهزة املعنية واملعايري ار االأساس كل حالة على حدة أيضًا وعند اإلمكان، مع األخذ يف االعتب

وأّما بالنسبة إىل نظام إدارة تقييم األداء، فتوجد حاليًا ممارسة تتصل بأمناء بعض األجهزة حيث أن املذكورة أعاله. 

تقييمًا ألداء األمناء على ألداء األمناء، يف حني أن مساعدي املدراء العامني جيرون رؤساء األجهزة املعنية يوّفرون تقييمهم 

ت. وقد يكون من اهلام اإلشارة إىل أنه طاملا تعمل األجهزة املعنية متشيًا مع اإلجراءات اإلدارية دخالأساس هذه امل

 .41جب املادة وبأن تكون طرفًا يف عملية تقييم أداء أمناء األجهزة املنشأة مب لفاو، مثة تربير للفاوواملالية ل

 

، ويف إطار تنفيذ الرتتيبات لإلطار 41ويف ما خيّص املوارد املتاحة إىل األجهزة املنشأة مبوجب املادة  -42

ات روابط حمددة بإطار النتائج أنشطة فنية للمنظمة ذ 41عترب األجهزة املنشأة مبوجب املادة االسرتاتيجي اجلديد، ُت

ضمن  حمّصنةخمططة و 41يف أمانات األجهزة املنشأة مبوجب املادة  لفاو. كما أن املساهمة املالية للفاواالسرتاتيجي ل

د لغرض اإلنفاق تب الذي يستضي: األمانة، كما ُترَصبرنامج العمل وامليزانية. وُتخّصص املوارد بصورة مباشرة إىل املك

 لنتائج.وحتقيق ا

 

نح بعض األمناء التنفيذيني ، ُم41وأمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  ويف ما خيّص العالقات بني املاحنني -41

إمكانية توقيع اتفاقات مشاريع مع جهات ماحنة، بناًء على تفويض خاص يصدر عن نائب املدير العام، أو إدارة 

 اإلجراءات الداخلية.التعاون الفين، وبعد أن تكون قد اُتبعت 

 

 الستباقية من جانب األمناء يف تعبئةاملنظمة مستعدة ملواصلة اتباع هذا النهج، وبصورة عامة، قد ترّحب با -42

 . وينبغي الوفاء بعدد من الشروط:الفاواملوارد طاملا تتماشى جهودهم مع أولويات تعبئة املوارد يف 
 

مع أولويات الفاو كما  41املوارد يف األجهزة املنشأة مبوجب املادة  تعبئةجيب أن تتماشى أولويات  42-4

 أطر الربجمة القطرية.يف مبادرة إقليمية و 42املوارد يف املنظمة، و مؤسسيًا لتعبئةجمااًل  44هي حمددة يف 
 

 نظمة يف ما يتعلقاألمناء بصورة عامة على قواعد وإجراءات امل اّطالعلفاو أن تضمن لينبغي  42-3

 املوارد، واتفاقات حساب األمانة وإدارة دورة املشروع، وااللتزام بهذه القواعد واإلجراءات. بالشراكات، وتعبئة
 

أن تشرك، منذ البداية، يف املفاوضات اليت جتريها،  41قد ُيطلب إىل األجهزة املنشأة مبوجب املادة  42-2

ة دعم إعداد السياسات والربامج، ومكتب شعب الوحدات ذات الصلة يف املنظمة، مع إشارة خاصة إىل

لضمان االلتزام مبعايري االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتب االتصاالت، والشراكات والدعوة، و

 إذ أن املنظمة سوف تبقى مسؤولة يف نهاية املطاف عنعليها  املوافقةاملنظمة، وخطوطها التوجيهية وعمليات 

دعمًا هلذه األجهزة. وُيعَتَبر من الضروري أن يتوفر الوضوح بالنسبة إىل  حساب أمانة إلنشاء أي اتفاق توقيع

 االحتياجات اليت ال ميكن حتقيق املساومة أو املرونة بشأنها.
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ريع ناء التنفيذيون توقيع اتفاقات مشابصورة عامة، وكما تبّينه املمارسة املّتبعة حتى اآلن، قد ُيخوَّل األم -46

 روط أعاله.مبوجب الش

 

، ُطبقت يف املمارسة بعض املرونة يف حال ويف ما خيّص قنوات االتصال مع احلكومات واملراسالت الرمسية -42

 ، واملنظمة مستعدة إلتاحة مواصلة هذه املمارسة، على أساس عملي.41األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 

، مبا يف ذلك إبرام مذكرات مسؤوليات تتصل بهذه عاتجتمااالوأّما بالنسبة إىل املسائل املتصلة بتنظيم  -41

 بالوثيقة  3خارجية كما يرد يف املرفق  إىل جهات دماتاخل إسناد تقديم بعضاالجتماعات، إضافًة إىل إمكانية 

FC 148/21 ،اهتمامًا وُيعزى السبب بصورة عامة إىل أنه مل تتّم إثارة أية مسائل تتطّلب لم ُيتَّخذ أي إجراء آخر. ف

تعمل على حنو مرٍض. وميكن  كما يبدو أن الرتتيبات القائمة يف ما خيّص تنظيم اجتماعات من جانب املنظمة  ،خاصًا

من جانب املؤمتر،  عند االقتضاء، إىل مزيد من البحث أن ختضع املسائل املتصلة بتقديم اخلدمات لالجتماعات،

 واجمللس وشعبة شؤون املراسم.

 

فقد حّددت نشرة املدير ، خيّص املسائل املتصلة باهلوية البصرية وإمكانية استخدام شعارات حمددةويف ما  -49

عددًا من املبادىء الرامية إىل تعزيز وحدة العمل وتوطيد  3141ديسمرب/كانون األول  43بتاريخ  3141/16العام رقم 

لنسبة إىل نشرة املدير العام هذه، جتدر اإلشارة إىل مفهوم "منظمة فاو واحدة" يف مجيع جهوده يف جمال االتصاالت. وبا

كمركز امتياز موثوق، وبّدد رسالة املنظمة ووّلد  الفاورب أنه أضع: صورة صل انتشار كبري للشعارات، ما اعُتأنه ح

تظهر ملعلومات املنتجة. وحرصًا على أن موثوقية اصحاب املصلحة بشأن وأ االرتباك يف صفوف املستخدمني، واجلماهري

فقط بصورة عامة. وتنّص نشرة  الفاو، وأن تعّزز موقفها يف جمال اختصاصها، ميكن استخدام شعار املنظمة واحدة موّحدة

يف املنظمة أن يستخدم شعارات أخرى بصورة استانائية. ومع األخذ يف  االتصاالتاملدير العام على أنه جيوز ملكتب 

على ضوء املعايري أعاله، سوف ُتخوَّل بعض األجهزة مواصلة  41ب املادة االعتبار حالة بعض األجهزة املنشأة مبوج

 .الفاواستخدام شعاراتها اخلاصة إضافًة إىل شعارات 

 

مبشاركة ويف املراحل األوىل من عملية استعراض هذه املسألة، برزت احلاجة إىل تنفيذ مرن لإلجراءات املتعلقة  -31

، على أنها مسألة 41منظمات غري حكومية وأصحاب مصلحة آخرين يف اجتماعات األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

تتطّلب االنتباه. وكما قد تدركه جلنة املالية، جيري منذ بضع سنوات إعادة النظر يف قواعد مشاركة منظمات اجملتمع 

، مبشاركة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واجمللس. وقام الفاواملدني وممالي القطاع اخلاص يف اجتماعات 

الرئيس املستقل للمجلس عقد ، بتفويض 3141اجمللس، يف دورته اخلمسني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول 

سألة. وقد مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية، تكون مفتوحًة جلميع األعضاء، بهدف التوصل إىل اتفاق بشأن هذه امل

 بعد أن يكون األعضاء قد توّصلوا إىل اتفاق.فقط تستعرض جلنة الشؤون الدستورية والقانونية اقرتاحًا، وتستكمل عملها 
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، والدعوة وتنمية القدرات ومكتب الشؤون القانونية، ، بصورة عامة، ومكتب الشراكاتالفاوكما أن أمانة  -34

باجتاه مشاركة منظمات غري حكومية عّبرت عن اهتمامها يف اجتماعات  بصورة خاصة، قد دعموا اعتماد نهج مرن

، أو اليت بنظر األمانات املعنية قد تكون هلا مساهمة إجيابية يف عمل األجهزة 41األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

ام مشاركة منظمات ي معوقات أمشواغل حمددة مّتت إثارتها، أو بأ بأي املعنية. واملنظمة ليست على علٍم الدستورية

 .41غري حكومية يف اجتماعات األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 

املطّبق على األجهزة املنشأة  تكالي: خدمة املشروعمسألة مستوى إن وما زالت بعض املسائل قيد االستعراض. ف -33

اليت جيري حاليًا النظر فيها.  الفاو سوف ُتستعَرض كجزء من السياسة اجلديدة السرتداد الكلفة يف 41مبوجب املادة 

ومن الناحية املبدئية، ُيعترب أنه من الضروري . باملعلومات واالتصاالتكما تتواصل النقاشات بشأن املسائل املتعلقة 

بوصفه املوقع الشبكي الوحيد للمنظمة، وال ميكن  FAO.orgعلى شبكة االنرتنت حتت العنوان  الفاوتعزيز وجود 

. وهذه املسألة مرتبطة حبماية سالمة نظم االتصاالت واملعلومات يف الفاوالستضافة معلومات خاصة بإنشاء مواقع أخرى 

4.عليهااملنظمة واحلفاظ 
بقبول  41وحصلت أيضًا بعض املناقشات املتعّلقة بإمكانية قيام األجهزة املنشأة مبوجب املادة   

يف إمكانية إحالة نتيجة عملية االستعراض اليت أجرتها . ويف هذا السياق، يتم النظر اشرتاكات من القطاع اخلاص

 الختاذ قرار بهذا الشأن.  41املنظمة بالعناية الواجبة إىل أعضاء األجهزة املعنية املنشأة مبوجب املادة 

 

 قرتح على اللجنة اختاذهايت ُياإلجراءات ال

 

املالحظات عليه وفقًا ملا تراه مالئمًا. وبصورة خاصة، إن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض هذا التقرير، وإبداء  -32

 إن جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم مبا يلي: 
 

 ؛النهج املختل: الذي تتبعه األمانة يف معاجلتها هذه املسألة، متشيًا مع توجيهات األجهزة الرئاسية 32-4
 

 األمانة، والوارد وصفها يف التقرير.التسهيالت التشغيلية وتفويضات السلطة اليت تطبقها  32-3

                                                      
تعزيز آليات وإجراءات التبليغ بشأن تفويضات السلطة والتسهيالت التشغيلية، ومتابعة ممارستها من جانب األجهزة  ةرمن املمكن أن تربز ضرو  4

العامة للمنظمة، جيوز  دمن القواع 2، الفقرة 21العامة لتفويضات السلطة، كما يرد مااًل يف القاعدة  ئويف إطار بعض املباد 41املنشأة مبوجب املادة 

 ة إىل املستويات األدنى املالئمة. غري أن املدير العام واإلدارة عامًة يتحمالن املسؤولية اإلمجالية عن عمل هذه األجهزة.تفويض السلط




