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 من منظمة األغذية والزراعة  ، وهذه هي مبادرة(QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 المؤتمر
 الدورة األربعون

 2017            يوليو/تم وز  8-3روما، 

 صندوق الرعاية االجتماعية للعاملين -حسابات مجمع السلع والخدمات 
 )مشروع قرار(

 
 موجز
 

                       ( آلية التمويل املراجعة     9132          مايو/أيار     13 -  92 ّ                                                 أيّدت جلنة املالية يف دورهتا السااااااااااااااابعة والساااااااااااااات  بعد املائة ) 
  ة                                                                                      إىل صندوق الرعاية االجتماعية للعامل  )الصندوق( اليت يتم مبوجبها حتويل جزء من األرباح السنوي               املقرتحة بالنسبة 

                                                                                          الصاااااالية اليت  ققها لمع السااااالع والدمات إىل الصاااااندوق، بعد حتويل حصاااااة كالية من هذه األرباح إىل ا ساااااا  
                                 ى صون استدامة لمع السلع والدمات.                                                         االحتياطي جملمع السلع والدمات، مع اإلشارة إىل أن ذلك سيساعد عل

 
ّ                                                                                                 وأقّرت جلنة املالية مشروع قرار املؤمتر الوارد يف هذه الوثيقة وأحالته إىل املؤمتر للموالقة عليه يف دورته األربع       .   
 

                                             اإلجراءات التي ي قترح اتخاذها من جانب المؤتمر
 

ّ                                                 إّن املؤمتر مدعو إىل اعتماد مشروع القرار الوارد يف هذه            الوثيقة. 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Fernanda Guerrieriالسيدة 
 املدير العام املساعد

 إدارة الدمات املؤسسية 
 55341 06570 39+اهلاتف: 

  



9 C 2017/LIM/19 

 

                         ( اقرتاح مراجعة آلية متويل     9132          مايو/أيار     13 -  92 ّ                                                 أيّدت جلنة املالية يف دورهتا السااااااااااااااابعة والساااااااااااااات  بعد املائة )  - 3
ّ             صاااندوق الرعاية االجتماعية للعامل  )الصاااندوق( وال سااايما إل اء ائلية القائمة حاليضا اليت تقضاااي بأن  ّو  لمع السااالع                                                                            ض                

                               من مبيعاته السنوية إىل الصندوق.                                    والدمات يف املنظمة نسبة واحد يف املائة
 
                                                 وبعد مراجعة هذا االقرتاح، قامت جلنة املالية مبا يلي:   - 9
 

  ّ                                                                                         أيّدت آلية التمويل املراجعة املقرتحة بالنساااااااااابة إىل صااااااااااندوق الرعاية االجتماعية للعامل  اليت يتم مبوجبها     )أ(
        عد حتويل              إىل الصااااااندوق، ب                                                                حتويل جزء من األرباح الساااااانوية الصااااااالية اليت  ققها لمع الساااااالع والدمات

                                                                                 حصااااة كالية من هذه األرباح إىل ا سااااا  االحتياطي جملمع الساااالع والدمات، مع اإلشااااارة إىل أن ذلك 
                                                سيساعد يف ا فاظ على استدامة لمع السلع والدمات؛

      مؤمتر ل                                                                                    ووالقت على اإلجراءات الاصااااة اليت ميكن اتباعها لعرر مشااااروع قرار املؤمتر على الدورة القادمة ل  (   )
     ض                                            ًّ                    نظراض إىل الظروف املالية االستثنائية اليت يشهدها حاليًّا لمع السلع والدمات؛

                               وأحالته إىل املؤمتر للموالقة عليه   FC 167/13         بالوثيقة    9                                           وصادقت على مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املرلق   ( ج )
ّ    يف دورته األربع  اليت ستُعقد يف شهر يوليو/متّوز                                  ررورة استبدا  عبارة ااإليرادات               ، مع اإلشارة إىل    9132                     ُ                

  .                                                   الصاليةا يف مشروع قرار املؤمتر بعبارة ااألرباح الصاليةا
 
ّ                                                          وكذلك لإّن جلنة املالية قد اشاااااااّجعت الرئيل املساااااااتقل للمجلل على عقد مشااااااااورات غ  ر ية مع ر سااااااااء   - 1                   ّ         

ُ       اجملموعااااات اإلقليميااااة قباااال انعقاااااد دورة املؤمتر لبوااااُ هااااذا املورااااااااااااااوعا. وقااااد ُعقاااادت هااااذ                   ه املشااااااااااااااااااورات بااااالفعاااال                                                              
  .    9132             يونيو/حزيران   6  يف
 
ّ                                     وإّن املؤمتر مدعو إىل اعتماد القرار التايل:   - 4    
 

 صندوق الرعاية االجتماعية للعاملين -حسابات مجمع السلع والخدمات 
 

            إن المؤتمر،
 

    13   إىل     92       فرتة من ُ         ُعقدت يف ال                                                                     يف التقرير الصااااااادر عن الدورة السااااااابعة والساااااات  بعد املائة للجنة املالية اليت             بعد أن نظر
  ؛    9132       ّ   مايو/أيّار 

 
          ض                                                                                 باأناه، نظراض إىل الباابع التجااري لعملياات لمع الساااااااااااااالع والادماات اليت ال ترتتاظ عنهاا أي كلفاة على املنظماة،            وإذ يقر  

ّ           والبر اجلوهري الذي تشااااااااّكله الفقرة           للعامل                                         املتعلقة بتمويل صااااااااندوق الرعاية االجتماعية    31 /  21                  من قرار املؤمتر رقم    1                    
                           على الصوة املالية للمنظمة؛
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        ما يلي:      يقرر
 
ُ                                                                                 ض             مُتنح إىل املدير العام ساالبة حتديد املبالا اليت يري توزيعها على الصااناديق واالحتياطيات، لضااالض عن حتويل جزء   - 3

              ع املدير العام  ل                                                                                          من األرباح الساااانوية الصااااالية جملمع الساااالع والدمات إىل صااااندوق الرعاية االجتماعية للعامل ، على أن ير 
       ض                             تقريراض عن هذه املسائل إىل جلنة املالية؛

 
   لى                        يف عرر ا ساااااابات السااااانوية ع   ا                                                           ض جتري احملالظة على مبدأ املسااااااءلة عن هذه القرارات من خال  املضاااااي قدمض   - 9

                                                                         األجهزة الرئاسية، ال سيما جلنة املالية، دون أن يؤخر ذلك عررها ألغرار املراجعة؛
 
ّ               ّ  ّل هذا القرار حملّ   - 1   .  31 /  21           القرار رقم    
 

 (9132   ُ                    )اعت مد يف ... يوليو/متوز 


