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 موجز
 

   يُقّدم إىل جلنة املالية اقرتاح ملراجعة آلية متويل صنننندول الرعاية االجتماعية للعاملو. ويُقرتح بصنننورة خاصنننة إل ا
اليت يَنُقل مبوجبها جممع السلع واخلدمات يف املنظمة )جممع السلع واخلدمات( نسبة واحد يف املائة اآللية احلالية 

  من مبيعاته السنوية إىل صندول الرعاية االجتماعية للعاملو.
 

  وتسننننننننننننننتدعي بالتا  موا قة  18/93وتتطلب املراجعة املقرتحة تعديل خطة التمويل املعتمدة مبوجب القرار رقم
 .2017املؤمتر. ومن املقرتح ر ع مشروع قرار هبذا الشأن إىل املؤمتر يف دورته األربعو يف يوليو/متّوز 

 
  جلنة املالية بإمكانية اتباع إجرا ات خاصة لر ع القرار إىل املؤمتر واملوا قة عليه. وصىتُ و 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

   الوثيقة إىل جانب مشننروع قرار املؤمتر. كما أ ا مدعّوة إىل إقرار مشننروع هذه إن جلنة املالية مدعّوة إىل اسننتعرا
  للموا قة عليه. 2017قرار املؤمتر وإحالته إىل الدورة األربعو املقبلة للمؤمتر يف يوليو/متّوز 

 
  ًباإلجرا ات اخلاصة اليت ميكن اتباعها للموا قة على القرار.وإن جلنة املالية مدعّوة أيضاً إىل األخذ علما 

 
 مسودة المشورة

 إّن اللجنة:  
 

  أقّرت مشرررررررررررروت قرار المؤتمر وأحررالتررل إلف المؤتمر للمواتهررة عليررل تز دورتررل ايربعين الم مع عهررد ررا تز
 .2017يوليو/تّموز 

 
 والمواتهة عليل. وأخذت علماً باإلجراءات الخاصة المتعّلهة برتع قرار المؤتمر 
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 العام اهلدف ّثلومتََ . 1953 عام يف املؤمتر عن صنننننننندر قرار مبوجب للعاملو االجتماعية الرعاية صننننننننندول أُنشنننننننن  -1
 مبّو  وه كما  - الصنننننندول هذا اسنننننتخدام وميكن .املوظفو ر اه حتسنننننو شنننننأ ا من أنشنننننطة متويل يف الصنننننندول هذا من
 اخلريي صننننننننننندولال إىل مسننننننننننا ات لتقدمي -( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة يف هبا املعمول اإلدارية التعليمات دليل يف

 طوعيال بعطنناال ذات رت يهيننةالو  ثقننا يننةالو  جتمنناعيننةاال نشننننننننننننننطننةاأل من وغريهننا العننامننة االجتمنناعيننة لخنندمنناتلو  للموظفو
 املدير عليها يوا ق كما  اخلاصنننننة  األنشنننننطة من غريها عن  ضنننننالً  1نظمةامل موظفي تعاونية وتو ّرها اجملموعات هبا تقوم اليت

  .املنظمة ملوظفي املمثلتو اهليئتو مع بالتشاور العام
 
 املؤمتر رارق وينصّ  مع مرور الوقت  تطّوراً  للعاملو االجتماعية الرعاية صنننننننننندول متويل آليات شنننننننننهدت ولقد -2

 احلا  النظام على  1993 الثاين تشننننننرين/نو مرب يف للمؤمتر والعشننننننرين السننننننابعة الدورة خالل اعُتمد الذي  18/93 رقم
 معجم بأرباح مُيّول للعاملو االجتماعية الرعاية صننننندول أن على هذا القرار ينص كما  .(1للصننننندول )كما يرد يف املر ق 

 السلع جممع بيعاتم إمجا  من املائة يف واحد نسبة وبتقدمي االحتياطات  وجتديد النفقات ت طية بعد واخلدمات  السلع
 صننندول إىل تواخلدما السننلع جممع حيققها أرباح أي بنقل قرار اختاذ للمنظمة العام للمدير ويعود .املنظمة يف واخلدمات

 .للعاملو االجتماعية الرعاية
 
 واملنظمة إيطاليا بو املربمة 1951 لعام الرئيسنننننني املقر اتفاقية أحكام وجبمب واخلدمات السننننننلع جممع وأُنشنننننن  -3
 وبدون أخرى رسننننوم وأ مجركية رسننننوم بدون االسننننترياد يف احلق( يا : ")يلي مبا يتمتعون املوظفو هؤال  بأن تعرتف اليتو 

 مةاملنظ طريق عن السننننلع من وغريها ال ذائية املواد من معقولة كميات اسننننترياد( 2")و" الواردات على قيود أو حظر أي
 رتيبت مبقتضننننننننى الكميات هذه على يتفق أن على البيع أو اإلهدا  ل ر  وليس الشننننننننخصنننننننني االسننننننننتهال  ألغرا 

 اخلدماتو  السنننلع جممع اعتبار جيب وبالتا (. الرئيسننني املقر اتفاقية من 13 املادة من 27 القسنننم) واملنظمة احلكومة بو
  غري سنننلع إىل وظفوامل وصنننول لتيسنننري" املنظمة طريق عن"املعنيون املوظفون هبا يتمتع حمددة حقول ملمارسنننة مجاعية آليةً 

 .(املاضي القرن من اخلمسينيات أوائل يف واخلدمات السلع جممع إنشا  وقت يف) احمللية السول يف موجودة
 
 جممع على تنطبق اليت الرئيسية التش يلية املبادئ املالية  جلنة سيما وال للمنظمة  الرئاسية األجهزة حددت ولقد -4

 دون ومن اريجت شننننبه أسننننا  على يعمل ذايت اكتفا  ذا مر قاً  اعتباره ومت. املؤمتر عليها صننننادل كما واخلدمات  السننننلع
 وأعضا  العاملي األغذية وبرنامج املنظمة موظفي أمام متاحة واخلدمات السلع جممع خدمات وإن. املنظمة على تكلفة أي

 .املوظفو وضع حبسب االستحقاقات يف اختال ات مع املنظمتو  هاتو لدى الدائمة املمثليات
 
 التجارية ألعمالا منوذج إىل باالسننتناد للعاملو االجتماعية الرعاية لصننندول احلالية التمويل خطة ُوضننعت ولقد -5

 مرتفعة ضرائبل اخلاضعة السلع بعض مبيعات إىل تستند اخلطة وكانت حينها  سائداً  كان الذي واخلدمات السلع جملمع
 التشكيك جرى ولقد .عالية ربح هوامش بتحقيق مسح مما الروحية  واملشروبات والتبغ الوقود غرار على احمللية األسوال يف

  .العوامل من جمموعة بسبب هذا التجارية األعمال منوذج يف   خالل السنوات األخرية بشدة

                                                 
ن اخلدمات ملوظفي م جمموعةتشّكل تعاونية موظفي منظمة األغذية والزراعة هيئة ُتدار بشكل مستقل وتعمل مبوجب القوانو اإليطالية لتو ري   1

 املنظمة. وإ ا على ارتباط وثيق باملنظمة وختضع ألحكام رسالة اتفال.
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 اإلمجا  املبيعات حجم اخنفض  2013 عام يف واخلدمات السنننلع جممع يف الوقود قسنننائم بيع عن التوقف  بعد -6

 ذلك  إىل باإلضنننا ةو . كمتوسننن  يورو مليوين مبلغ تدرّ  كانت لقسنننائمذه اهل السننننوية املبيعات أن إىل نظراً  كبرية بصنننورة
 واخلدمات السننننننلع جممع وحدة يف التبغ منتجات بيع مبنع 2015 عام يف العاملي األغذية برنامج عن الصننننننادر القرار أثّر

 الكحولية باتواملشننننننرو  التبغ منتجات مبيعات أن كما. اإلمجا  املبيعات حجم على العاملي األغذية برنامج يف الواقعة
 للحصنننول املوظفو أمام السنننا ة اإلمكانيات ازدادت وأخرياً . السننننو مر على منتظماً  اخنفاضننناً  شنننهدت القوية والروحية

 القرن نم اخلمسنينيات يف واخلدمات السنلع جممع نشنا إل األسناسنية األغرا  أحد شنّكل ما وهو) بلدا م من سنلع على
  .نرتنتاإل ربع املزّودين من خاللو  ةاحمللي السول يف السلع أنواع كا ة إىل الوصول  رص زيادة بفعل  (املاضي

 
 متاشنننننياً  لتبغا منتجات بيع مبنع العاملي األغذية برنامج حذو املنظمة حتذو أن املتوقع من ذلك  إىل وباإلضنننننا ة -7

 .املتحدة واألمم العاملية الصحة منظمة توجيهاتل و قاو  املنظمة يف التدخو عدم سياسة مع
 
 السننلع جممع على مالياً  خطراً  18/93 رقم املؤمتر قرار يف الواردة التمويل خطة تشننّكل التطورات  هذه ضننو  ويف -8

 للعاملو تماعيةاالج الرعاية صننندول إىل مبيعاته إمجا  من املائة يف واحد نسننبة تو ري من يتمكن ال قد الذي واخلدمات
 ويُقرتح. طاللاإل على ربح أي حتقيق عدم أو ةنويالسنن األرباح من أدىن حد   حتقيق أي امليزانية  يف عجز مواجهة دون من

 صننندول تزويد يف املراجع لالتموي ترتيب وسننيتمثل. واخلدمات السننلع جملمع السنننوية باملبيعات املتعّلق احلكم إل ا  بالتا 
 الدخل من اسننبةمن حصننة حتويل بعد واخلدمات السننلع جملمع السنننوي الدخل صننايف من جبز  للعاملو االجتماعية الرعاية

 .واخلدمات السلع جممع استدامة صون على ذلك وسيساعد. للمجمع االحتياطي احلساب إىل السنوي
 
 املؤمتر إىل تهإحال قبل بشنننننننأنه  مشنننننننورة وإسننننننندا   يه للنظر املالية جلنة إىل االقرتاح هذا يُر ع ذلك  على وبنا  -9
 وحمتواه 18/93 رقم املؤمتر قرار شنننننكل حبسنننننب منّظم لمؤمتر ل قرار مشنننننروع ويرد. 2017 متّوز/يوليو يف األربعو دورته يف
 .الوثيقة هبذه 2 املر ق يف
 

 أخذ عم واخلدمات السننننلع جممع اسننننتدامة لتحسننننو اخليارات من عدد يف النظر يتم أنه على التشننننديد وجيدر -10
 السننننلع جممع لىع وجيب .أعاله املذكورة العوامل جانب إىل  احلسننننبان يف املضننننيف البلد اتفال مبوجب املنظمة التزامات

  األرباح هذه عوضنننن جرىيف ال الب  و   ق   صنننن رياً   ائضنننناً  حيقق أن أو على اإلطالل أرباحاً  حيقق أال باملبدأ واخلدمات
 إىل حتويلها مت اليت األموال كا ة توجيه مت  2013 عام ومنذ. واخلدمات السنننننلع جملمع االحتياطي احلسننننناب يف احملدودة

  االقتضنننننا   عندو . التمويل مسنننننتوى اخنفا  إىل نظراً  املنظمة  موظفي تعاونية إىل للعاملو االجتماعية الرعاية صنننننندول
 لدعم للتمويل بديلة راتخيا يف أو للموظفو  حالياً  التعاونية تتيحها اليت اخلدمات لتو ري بديلة سنننننننبل يف النظر ميكن
 .التعاونية عمل

 
  الصننادرة وصننياتوالت التقارير تقّدم ما عادة إذ. ومؤسننسننية إجرائية مسننألة يف النظر املالية جلنة إىل أيضنناً  ويُطلب -11
 املؤمتر إىل بدوره هاحييل الذي املنظمة جملس إىل املؤمتر  يعتمدها قرارات عن تسننننننننفر اليت تلك  يها مبا املالية  جلنة عن
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 عدد ومثة ة املالي للجنة احلالية الدورة بعد املؤمتر انعقاد قبل للمجلس دورة أي تُعقد لن أنه غري .عليها للموا قة
 .جمللسا جانب من اسننننتعراضننننها دون من املؤمتر إىل مسننننائل بإحالة اللجان إحدى  يها قامت اليت احملدودة السننننوابق من

 التشننديد املناسننب ومن .عليه للموا قة املؤمتر إىل املؤمتر قرار مشننروع وإحالة اسننتثنائي بشننكل النهج هذا اتباع املقرتح ومن
 .املطروحة املسألة غرار على حبت ما  بطابع تتسم مسائل جوهر يف يتدّخل ما نادراً  اجمللس أن على

 
  املؤقت األعمال جدول من" أخرى ومالية إدارية مسننائل" بعنوان 32 البند إطار يف االقرتاح هذا يف النظر وميكن -12

 يعقد أن  املشننننناورات بعض إجرا  إىل احلاجة برزت حال يف للمجلس  املسنننننتقل للرئيس وميكن. للمؤمتر القادمة للدورة
 الرامية عامةال واجباته من كجز  املؤمتر دورة انعقاد قبل اإلقليمية اجملموعات رؤسننننننننا  مع رمسيةال غري شنننننننناوراتامل ضبع

 . املطروحة املسألة يف اجمللس ينظر مل وإن حىت املنظمة  يف القرارات صنع عمليات تيسري إىل
 

  املالية جلنة إحاطة على اإلدارة سننتعمل واخلدمات  السنننلع جممع بتشنن يل املتعلقة السننابقة املمارسنننات ضننو  ويف -13
 .واخلدمات السلع مبجمع املتصلة الرئيسية التطورات بكامل علماً 
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 18/93 رقم قرار المؤتمر - 1المرتق 
 

 (1993نوتمبر/ تشرين الثانز  24-6روما،  -تهرير الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المنظمة 

 
 18/93 القرار رقم

 
 حسابات جممع السلع واخلدمات 

 
 إن املؤمتر 

 
واخلدمات قد حصنننل  خالل السننننوات السنننابقة  على ترخيص حمدد بإنشنننا  بعض احلسنننابات إذ يالحظ أن جممع السنننلع 

 االحتياطية  اليت ظهرت يف الكشوف املالية السنوية 
 

 وإذ يعرتف بأن من املفيد  بالنظر إىل الطابع التجاري لعمليات جممع السنننننننننننننلع واخلدمات  منح اإلدارة العليا  بالتشننننننننننننناور
 أكرب من حرية التصّرف يف اختاذ القرارات ذات الصلة مع جلنة املالية  قدراً 

 
 يقرر ما يلي:

 
يوكل إىل املدير العام سنننلطة حتديد املبالغ اليت جيري توزيعها على الصنننناديق واالحتياطيات   ضنننال عن حتويل أية  -1

 ىل جلنة املالية؛عن هذه املسائل إأرباح صا ية إىل صندول اخلدمات االجتماعية للعاملو  على أن يقدم املدير العام تقريراً 
 
جتري احملا ظة على مبدأ املسا لة عن هذه القرارات باالستمرار يف تقدمي احلسابات السنوية إىل األجهزة الرئاسية  -2

 دون أن يؤخر ذلك تقدميها إىل املراجعة؛
 

 املبيعات اعتباراً من السنننننننننننننننة املنتهيةيف املائة من جمموع  1حيّول إىل صننننننننننننننندول اخلدمات االجتماعية للعاملو ما يعادل 
  ويقرر املدير العام مسألة ترحيل أية أرباح صا ية من جممع السلع واخلدمات إىل السنة التالية أو حتويلها 31/12/1992يف 

 إىل صندول خدمات العاملو.
 

 (1993نو مرب/تشرين الثاين  24)اعُتمد يف 
 

 إصنننننننننندار القرار  أثريت مسننننننننننألة نقل ملحق جممع السننننننننننلع واخلدمات املوجودوأثنا  املناقشننننننننننات اليت دارت قبل  -313
 يف شننننننننننارع كريسننننننننننتو رو كولومبو إىل املقر املقبل لربنامج األغذية العاملي. ولكن القرار النهائي يف هذا الصنننننننننندد سننننننننننيتوقف

ع وخدمات جممع سنننننننل على عدة نقاط من بينها تنفيذ اتفاقية مقر الربنامج  وعندما سنننننننيكون من حق الربنامج أن ينشننننننن 
 له  اعتماداً على اجلدوى االقتصننننننننننننننادية ملثل هذا اجملمع. وقيل أن اجملمع مل يعمل يف أي وقت خاص به يف املقر اجلديد

من األوقات على أسا  أن مجيع املباين البعيدة عن املقر اليت يش لها موظفون مؤهلون  ال بد أن يكون هبا  رع للمجمع. 
 أنه عندما كانت املنظمة تشننن ل مبش يف شنننارع ديل جيورجيوين  مل تنشننن  ملحقاً جملمع السنننلع وأشنننري يف هذا الصننندد إىل

 واخلدمات هنا   حيث وجدت أن ذلك لن يكون اقتصادياً.
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أثار أحد الو ود عدداً من األسننئلة اليت تلقى إجابات عليها بشننأن حسننابات جممع السننلع واخلدمات  مثل قيمة  -314
حيققها وكيفية اسننننننننننننننت الهلا  واإلجيار الذي يد عه إىل املنظمة مقابل املكان الذي يشنننننننننننننن له  والعاملو الذين الفوائض اليت 

 حيصلون على أجورهم من اجملمع ويؤدون أعمااًل أخرى  واألجر الذي تد عه املنظمة مقابل ختزين سلعة خارج املبش.
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 2017/  -قرار المؤتمر رقم  - 2المرتق 

 

   للعاملو االجتماعية الرعاية صندول - واخلدمات السلع جممع حسابات
 
 املؤمتر  إن
 
 الفرتة يف املنعقننندة املنننالينننة للجننننة املنننائنننة بعننند والسننننننننننننننتو السننننننننننننننننابعنننة الننندورة عن الصننننننننننننننننادر بنننالتقرير علمننناً  أخنننذ إذ

  2017 أيّار/مايو 31 إىل 29 من
 

 املنظمة  على ةكلف أي عنها ترتتب ال اليت واخلدمات السننننننننلع جممع لعمليات التجاري الطابع إىل نظراً  بأنه  يقرّ  وإذ
 للعاملو االجتماعية الرعاية صننننننننننندول متويل على 18/93 رقم املؤمتر قرار من 3 الفقرة تشننننننننننّكله الذي الفعلي واخلطر

 للمنظمة  املالية الصحة على
 

 :يلي ما يقرر
 
  حتويل عن  ضنننالً   واالحتياطيات الصنننناديق على توزيعها جيري اليت املبالغ حتديد صنننالحية العام املدير إىل يوكل -1

 املدير قدمي أن على للعاملو  االجتماعية الرعاية صنننندول إىل واخلدمات السنننلع جملمع الصنننايف السننننوي الدخل من جز 
 املالية؛ جلنة إىل املسائل هذه عن تقريراً  العام

 
   الرئاسية األجهزة ىلإ السنوية احلسابات تقدمي يف باالستمرار القرارات هذه عن املسا لة مبدأ على احملا ظة جتري -2
 ؛املراجعة إىل تقدميها ذلك يؤخر أن دون املالية  جلنة سيما ال
 
 .18/93 رقم القرار حمل القرار هذا وحيلّ  -3
 
 
 
 


