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A 

 

 اجمللس

 

 واخلمسون بعد املائة الثالثةالدورة 

 2015 ديسمرب/كانون األول 4 –تشرين الثاني /نوفمرب 30روما، 

 للجنة املاليةبعد املائة  نيتقرير الدورة الست

 (2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2)روما، 

 

 موجز

 

يف األوضاع املالية للمنظمة ويف غريها من املسائل  2015نظرت اللجنة يف دورتها العادية الثانية اليت ُعقدت يف سنة 

 الواقعة ضمن اختصاصاتها. وإّن اللجنة، يف تقريرها هذا عن دورتها الستني بعد املائة:
 

 اشرتاكاتهم املقررة كاملة يف الوقت  ( حّثت فيها األعضاء على دفع1إىل اجمللس: ) رفعت توصيات حمددة

( وعن التعديالت يف برنامج 3(؛ )9)الفقرة  2014( عن احلسابات املراجعة لسنة 2(؛ )6املطلوب )الفقرة 

 (.17)الفقرة  2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 

 2014( باملوافقة على حسابات جممع السلع واخلدمات يف املنظمة لسنة 1اجمللس على قراراتها: ) أطلعت 

اإلجازة لعمليات النقل بني أبواب امليزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة و( 2(؛ )11)الفقرة 

 (. 19)الفقرة  2014-2015

 ة للمنظمة واملسائل اخلاصة اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألمانة بشأن األوضاع املالي لفتت عناية

 بامليزانية واملوارد البشرية وإطار النظم اإلدارية ونظم املعلومات ومسائل اإلشراف.

 للمجلس املبادرات الرامية إىل حتسني أساليب عملها.  أبرزت 
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 اإلجراءات اليت يقرتح على اجمللس اختاذها

 

 يطلب إىل اجمللس ما يلي:
 

 2014توصيات اللجنة املتعلقة بدفع االشرتاكات املقررة يف موعدها وباحلسابات املراجعة لسنة  إقرار)أ( 

 ؛2017-2016وبالتعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

وعمليات  2014بقرارات اللجنة املتعلقة حبسابات جممع السلع واخلدمات يف املنظمة لسنة  أخذ العلم)ب( 

 ة؛التحويل املرتقب

 

توجيهات اللجنة إىل األمانة حول مجيع املسائل األخرى الواقعة ضمن اختصاصاتها، فضاًل عن املبادرات  إقرار)ج( 

 الرامية إىل حتسني أساليب عملها.

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية

 3719 5705 3906+اهلاتف: 
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 مقدمة

 

 قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التالي عن دورتها الستني بعد املائة. -1

 

 ، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:Khalid Mehboobوقد حضر الدورة، باإلضافة إىل رئيس اللجنة السيد  -2
 

 )أنغوال( Carlos Alberto Amaralالسيد  •

  )أسرتاليا( Matthew Worrellالسيد  •

 )الربازيل( Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد  •

 )الصني( Niu Dunالسيد  •

 حممد الطويل )مجهورية مصر العربية( السيد خالد •

 )غينيا االستوائية( Crisantos Obama Ondoالسيد  •

 )أملانيا( Heiner Thofernالسيد  •

 )الفلبني( Lupino jr. Lazaroالسيد  •

 )االحتاد الروسي( Vladimir V. Kuznetsovالسيد  •

 السيدة عبلة مالك عثمان مالك )السودان( •

 )الواليات املتحدة األمريكية( Natalie E. Brownالسيدة  •

 

 )ترينيداد وتوباغو( لن حيضر الدورة. JOHN C.E SANDYوأبلغ الرئيس اللجنة بأن السيد  -3

 

 كما حضر الدورة الستني بعد املائة للجنة مراقبون صامتون من ما يلي من األعضاء: -4
 

 النمسا •

 قربص •

 االحتاد األوروبي •

 فنلندا •

 فرنسا •

 هنغاريا •

 آيرلندا •
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 هولندا •

 مجهورية كوريا •

 سان مارينو •

 سلوفاكيا •

 تايلند •

 اململكة املتحدة •

 مجهورية تنزانيا املتحدة •

 

 مراقبة الوضع املالي
 

 الوضع املالي للمنظمة

 

وتوقعات  2015يونيو/حزيران  30بعنوان الوضع املالي للمنظمة حتى  FC 160/2استعرضت اللجنة الوثيقة  -5

، مبا يف ذلك السيولة يف املنظمة وحالة االشرتاكات املقررة اليت مل تسدد بعد واالستثمارات 2015التدفقات النقدية لسنة 

القصرية والطويلة األجل وااللتزامات اخلاصة باملوظفني ونفقات برنامج التعاون التقين واألرصدة غري املنفقة والعجز يف 

لجنة أيضًا على آخر املعلومات عن حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات وعن وضع احلساب العام. وحصلت ال

 .2015أكتوبر/تشرين األول  21السيولة يف املنظمة حتى 

 

 وإن اللجنة: -6
 

رحبت بتحسن وضع السيولة يف املنظمة، وإقرارًا منها بأن صحة التدفق النقدي اجلاري تتوقف على  )أ(

كات املقررة يف مواعيدها، وحثت مجيع الدول األعضاء على سداد اشرتاكاتها املقررة تسديد االشرتا

 بالكامل ويف موعدها؛

 مليون دوالر أمريكي  912وأشارت إىل أن العجز يف احلساب العام من املتوقع أن يبلغ  )ب(

ال سيما بسبب وجود ثغرات يف متويل خطة التغطية الطبية بعد  2015ديسمرب/ كانون األّول  31يف 

 نهاية اخلدمة وصندوق مدفوعات نهاية اخلدمة؛

ورحبت باجلهود احلثيثة اليت تبذهلا األمانة للتشجيع على سداد االشرتاكات وبتحسن معدل  )ج(

 حتصيل االشرتاكات خالل هذه الفرتة؛ 
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ن تدابري من شأنها التشجيع على دفع االشرتاكات املقررة يف وشجعت األمانة على مواصلة البحث ع )د(

 موعدها؛

وشجعت األمانة على مواصلة اإلبقاء على معدل مصروفات برنامج التعاون التقين عند مستوى يكفل  )هـ(

 التنفيذ الكامل العتمادات برنامج التعاون التقين اليت وافق عليها املؤمتر؛

املتعلقة بأداء االستثمارات، مبا يف ذلك تأثري اخنفاض سعر صرف اليورو وأحاطت علمًا باملعلومات  )و(

مقابل الدوالر األمريكي، مذّكرة بأّن اللجنة ستتعمق يف حبث هذه املسألة عند تقديم التقرير عن 

 أثناء دورتها العادية التالية؛  2015االستثمارات يف عام 

الدول األعضاء على النظر، حسب االقتضاء، يف دعم األحكام الواردة يف قرار املؤمتر رقم  وشجعت )ز(

 بشأن دفع االشرتاكات بعمالت غري قابلة للتحويل دون قيود يف ظروف معينة؛ 14/2007

وطلبت من األمانة إعطاء معلومات حمّدثة يف الوثائق يف املستقبل عن حتليل املساهمات الطوعية  )ح(

( وحتديد االشرتاكات اليت مت استالمها من أجل صندوق FC 160/2من الوثيقة  6ردة )اجلدول الوا

 التضامن األفريقي. 

 

 2014منظمة األغذية والزراعة عام  -احلسابات املراجعة 

 

( من الالئحة العامة للمنظمة، بدراسة احلسابات املراجعة للمنظمة 1)7-27قامت اللجنة، طبقًا ألحكام املادة  -7

، مبا فيها عرض مقدم من املراجع اخلارجي يف تقريره املطّول عن عملية مراجعة حسابات العمليات املالية 2014لعام 

 يف املنظمة، مع تسليط الضوء على أهّم التوصيات واملالحظات اليت تضّمنها التقرير.

 

 لجنة:وإن ال -8
 

، وهي أول جمموعة من 2014أثنت على األمانة لعرضها احلسابات املراجعة للمنظمة لعام  )أ(

 احلسابات اليت مت إعدادها يف املنظمة وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

مانة يف وأعربت عن تقديرها إزاء مشاركة املراجع اخلارجي إىل جانب مكتب املفتش العام، مع األ )ب(

 إعداد أول بيانات مالية مطابقة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف الوقت املناسب؛

ورّحبت بصدور رأي املراجع اخلارجي غري املشفوع بتحفظات وأبدت ارتياحها جلودة التقرير  )ج(

 املطّول؛

واردة يف تقرير املراجع وتطّلعت إىل احلصول على ردود من األمانة حول تنفيذ التوصيات ال )د(

 اخلارجي؛
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وأيدت توصيات املراجع اخلارجي، ال سيما تلك املتعّلقة بتعزيز إطار الرقابة الداخلية يف املقر  )هـ(

الرئيسي واملكاتب امليدانية على السواء، وبإعداد بيان للرقابة الداخلية لكي ُيرفق بالبيانات املالية 

 السنوية؛

من األمانة النظر يف املستقبل يف إمكانية عرض رد اإلدارة على التوصيات الواردة يف تقرير  وطلبت )و(

 املراجع اخلارجي خالل الدورة نفسها اليت ُيعرض فيها التقرير على اللجنة. 

 

وإن اللجنة، إذ أخذت علمًا بالتعليقات والتوضيحات اليت قدمها املراجع اخلارجي واألمانة، أوصت بأن  -9

للموافقة عليها. ووافقت اللجنة بالتالي على أن حتيل إىل  2014رفع اجمللس إىل املؤمتر احلسابات املراجعة لعام ي

 اجمللس مشروع القرار الوارد يف ما يلي لرفعه من ثّم إىل املؤمتر: 

 

 مشروع قرار معروض على املؤمتر
 

 2014احلسابات املراجعة للمنظمة لعام 

 

 إن املؤمتر، 

 إذ نظر يف تقرير الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس، 

 وتقرير املراجع اخلارجي بشأنها،  2014وإذ قام بدراسة احلسابات املراجعة للمنظمة لعام 

 يعتمد احلسابات املراجعة.

 

 2014يف منظمة األغذية والزراعة لعام  جممع السلع واخلدمات –احلسابات املراجعة 

 

جممع السلع واخلدمات يف منظمة  -بعنوان احلسابات املراجعة  FC 160/4ت اللجنة الوثيقة استعرض -10

 واألداء املالي جملمع السلع واخلدمات يف الفرتة املذكورة. 2014األغذية والزراعة لعام 

 

 وإن اللجنة: -11
 

يورو ُتعزى بشكل رئيسي إىل  39 636أّن جممع السلع واخلدمات قد أفاد عن خسارة قدرها  الحظت )أ(

األمانة على استعراض حافظتها وجمموعة املنتجات لديها،  توشّجعوقف العمل بقسائم الوقود 

 على أن يرفع تقرير إىل اللجنة حول نتائج االستعراض فور انتهائه؛

 ؛2014على احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات يف املنظمة لعام  وافقت )ب(
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وأحاطت علمًا باملعلومات املقدمة عن التأثري احملتمل يف املستقبل الناجم عن اخنفاض مبيعات التبغ  )ج(

اإلمجالية على أداء جممع السلع واخلدمات بعد صدور قرار برنامج األغذية العاملي بوقف بيع هذه 

 /تشرين املنتجات يف جممع السلع واخلدمات يف برنامج األغذية العاملي ابتداًء من نوفمرب

 .2015الثاني 

 

 متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 

اليت انطوت على معلومات حمدثة عن آخر مناقشة يف منظومة األمم  FC 160/5نظرت اللجنة يف الوثيقة  -12

واخليارات اليت تنظر الفاو يف املتحدة بشأن الفجوة يف متويل االلتزامات املتعلقة بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

 اختاذها بهدف احتواء تكاليف التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.

 

 وإّن اللجنة: -13
 

موضع استعراض ومناقشة منتظمة من جانب اللجنة يف دوراتها  كانتبأن هذه املسألة ذّكرت  )أ(

 السابقة؛

جملموعة العمل املعنية بالتأمني الصحي بعد  اجلاري لالعم باملعلومات احملّدثة عنوأحاطت علمًا  )ب(

انتهاء اخلدمة التابعة لألمم املتحدة وتطلعت إىل عرض تقرير جمموعة العمل إىل اجلمعية العامة 

 لألمم املتحدة والقرارات الواجب اختاذها يف املراحل القادمة؛ 

مليار دوالر أمريكي يف  16.1إىل أن جمموع االلتزامات يف منظومة األمم املتحدة قد بلغ وإذ أشارت  )ج(

بأن هذه املسألة معقدة أقرت مليار دوالر أمريكي للفاو،  1.2، مبا فيها مبلغ 2014نهاية عام 

على أهمية اعتماد نهج مشرتك يف  وشددتوتقنية للغاية وختّص منظومة األمم املتحدة بأكملها، 

 ذا الصدد؛ ه

 يف ما يتعلق بتوفري متويل إضايف؛ األعضاءبالقيود املالية اليت تعاني منها الدول  أقّرت )د(

عن الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر،  الصادرةمناقشاتها السابقة والتوجيهات إذ استذكرت  )هـ(

األمانة على مواصلة مشاركتها يف سعي النظام املوحد لألمم املتحدة إىل إجياد حل عملي  شجعتو

 أمثل ملسألة التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة؛

إىل األمانة مواصلة اجلهود اليت تبذهلا إلجياد خيارات من شأنها احتواء تكاليف خطة  وطلبت )و(

 التأمني الصحي احلالية.
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 ل املتعلقة بامليزانيةاملسائ
 

 2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

، مشرية إىل أنها تعكس 2017 - 2016للفرتة   رحبت اللجنة بالتعديالت على برنامج العمل وامليزانية -14

 التوجيهات والقرارات الصادرة عن الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة. 

 

مليون دوالر أمريكي  2.7وأعربت اللجنة عن ارتياحها من إمكانية حتقيق الوفورات الالزمة يف امليزانية مبقدار  -15

من خالل احلد من تكاليف املوظفني، فضاًل عن رفع تقارير إىل جلنة املالية بشأن التنفيذ الفعلي للتدابري الرامية إىل 

 حتقيق الوفورات خالل فرتة السنتني. 

 

( دوالر أمريكي اليت مّت 2) املليونياللجنة على أهمية تعزيز برنامج التعاون التقين ورّحبت مببلغ  ددتوش -16

حشدها حتى الساعة من أجل حساب األمانة اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية وشّجعت األعضاء والشركاء 

 أصحاب املوارد على تقديم مزيد من املساهمات الطوعية. 

 

 اللجنة:وإن  -17
 

 (؛CL 153/3الوثيقة من  5بأطر النتائج احملّدثة لألهداف الوظيفية )امللحق  رحبت )أ(

( CL 153/3من الوثيقة  3امليزانية )اجلدول  خارجللموارد من  إىل التقديرات احملدثة أشارت )ب(

األعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتيسري حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ  وشّجعت

 برنامج العمل املتكامل؛

بالعملية املقرتحة لرتشيد اهليكل التنظيمي يف املقر الرئيسي وتبسيطه مبوازاة التشديد على  رّحبت )ج(

للمنظمة وأحالت هذه العملية إىل  الفنية املوجودة يف املقر الرئيسي القدراتأهمية احلفاظ على سالمة 

 اجمللس للموافقة عليها؛

بأن يوافق اجمللس على التوزيع املنقح لصايف االعتمادات حبسب أبواب امليزانية كما ترد يف  أوصت )د(

 ؛CL 153/3من الوثيقة  2اجلدول 

طي  العمل، وكذلك إىل إمكانية القيام مبزيد من التحويالت بني أبواب امليزانية نتيجة خت وأشارت )هـ(

جراء استخدام طرق التنفيذ األكثر كفاءة وجناعة خالل فرتة السنتني. وذّكرت اللجنة يف هذا الصدد 

وبني باب وآخر من أبواب امليزانية الالزمة  امليزانيةبأّن التحويالت ضمن الباب الواحد من أبواب 
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من الالئحة  5-4بقًا ألحكام املادة لتنفيذ برنامج العمل وامليزانية خالل فرتة السنتني ستتم ط

 املالية.

 

 2015-2014عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية 

  

، الذي 2015-2014الفرتة املالية  عمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يفاستعرضت اللجنة التقرير عن  -18

واستخدام الرصيد  2015-2014قدم آخر املعلومات بشأن أداء امليزانية املتوقع مقابل االعتمادات الصافية للفرتة املالية 

 .2013-2012غري املنفق يف الفرتة 

 

 وإن اللجنة: -19
 

ماليني دوالر أمريكي مقابل اعتمادات فرتة  5بالرصيد غري املنفق املتوقع والبالغ  أخذت علمًا  )أ(

لتغطية  2017-2016، وبأن املستوى النهائي، الذي سيستخدم يف الفرتة 2015-2014السنتني 

، 6/2015مصروفات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغيريات التحولية كما أجازه قرار املؤمتر 

 ؛2016وسيبلغ عنه يف مايو/أيار  2015-2014سيصبح معلومًا بعد إغالق حسابات الفرتة 

 ( واإلنفاق الرأمسالي 7التقين )الباب  التعاونبأن أي أرصدة غري منفقة يف برنامج  ذّكرت )ب( 

( ستحال إىل فرتة السنتني املقبلة عماًل بأحكام الالئحة 14( واإلنفاق األمين )الباب 13)الباب 

 املالية؛

باإلضافة إىل عمليات  3ة يف ما بني أبواب امليزانية لصاحل الباب على عمليات النقل املتوقع وافقت  )ج(

 الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل؛ 10و 8و 5و 2النقل املوافق عليها سابقًا إىل األبواب 

 ؛2015-2014يف الفرتة  2013-2012باستخدام الرصيد غري املنفق للفرتة  أخذت علمًا  )د(

خالل دورتها  2015-2014عن أداء امليزانية للفرتة  النهائيإىل تلقي التقرير  وأعربت عن تطلعها  )هـ(

 .2016اليت ستعقد يف مايو/أيار 

 

 التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادها

 

 1خالل الفرتة املمتدة من  مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادهااستعرضت اللجنة التقرير السنوي عن  -20

 .2015مايو/أيار  31إىل  2014يونيو/حزيران 
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 وإن اللجنة: -21
 

حساب األمانة اليت افُتتحت خالل هذه الفرتة واليت هي قيد إىل أّن مجيع مشاريع  أشارت )أ(

 ضمن سياسة تكاليف الدعم املعتمدة حاليًا؛ تندرجدالت االستعراض قد ُطّبقت عليها مع

سياسة املنظمة اجلديدة السرتداد التكاليف بالنسبة إىل املشاريع اليت تبدأ  تنفيذبأنه سيتم  وذّكرت )ب(

، وأن األمانة ستقدم تقريرًا عن التجربة األولية لتنفيذها خالل 2016الثاني  كانونيناير/  1بعد 

 .2016دورتها املزمع عقدها يف ربيع عام 

 

 املوارد البشرية
 

 إدارة املوارد البشرية

 

اليت بّينت التقدم احملرز يف املبادرات الرامية  إدارة املوارد البشريةبعنوان  FC 160/9اللجنة يف الوثيقة  نظرت -22

 إىل حتسني إدارة املوارد البشرية يف املنظمة.

 

 وإن اللجنة: -23
 

على األمانة ملا أحرزته من تقدم يف املبادرات اخلاصة باملوارد البشرية، وأشارت إىل أن املراجع  أثنت )أ(

 ؛2014اخلارجي قد سّل  الضوء على هذا التقدم يف تقريره املطّول لعام 

وشجعت األمانة يف سياق جهودها اجلارية على القيام بتحسينات يف جمال إدارة املوارد البشرية يف  )ب(

، مع احملافظة على أعلى املعايري املمكنة من حيث الكفاءة واملهارات الفنية، إيالء وطلبتاملنظمة، 

 اهتمام خاص للمجاالت التالية: 

 معدل الشواغر؛ (1

 ؛التمثيل اجلغرايف الواسع (2

 التوازن بني اجلنسني؛ (3)

 حتسني إجراءات االختيار والتعيني؛ (4

 التخطي  اخلاص بالقوى العاملة. (5

األمانة يف إطار مبادراتها األخرى اجلارية على حتسني إدارة املوارد البشرية، مبا يف ذلك  شجعت )ج(

 التالية:  اجملاالتيف 
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 وأمتتتها؛تبسي  العمليات اخلاصة باملوارد البشرية  (1

 إدارة األداء وتعّلم املوظفني؛ (2

 برنامج الفنيني املبتدئني؛ (3

 استخدام املوارد البشرية من غري املوظفني. (4

 بشأن تفويض السلطات. معلوماتاحلصول على  وطلبت جمددا )د(

  

 توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك 

 للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة 

 )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت(

 

توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصندوق " FC 160/10استعرضت اللجنة الوثيقة  -24

 اجلمعية العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل

  والبدالت(".

 

 وإن اللجنة: -25
 

 ؛التقريراللجنة علمًا مبحتويات  أخذت ( )أ

مناقشاتها السابقة والتوجيهات الصادرة عن املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني،  وإذ استذكرت ( )ب

 إىل احتواء تكاليف املوظفني يف املنظمة؛ الراميةأكدت جمددًا على أهمية اجلهود 

إىل األمانة رفع تقرير إىل اللجنة يف دورتها العادية املقبلة عن القرارات املعتمدة من قبل  وطلبت )ج(

 FC 160/10املوظفني اليت تتناوهلا الوثيقة  خدمةاجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بشروط 

 ة بالنسبة إىل املنظمة.وانعكاساتها احملتمل

 

 اإلشراف
 

 التقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

 

 .التقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيبعنوان  FC 160/11استعرضت اللجنة الوثيقة  -26
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 وإن اللجنة: -27
 

 مواصلةاألمانة على  حثتعلمًا بقلق بوترية التنفيذ البطيئة لتوصيات املراجع اخلارجي و أحاطت )أ(

 اليت مل تنّفذ بعد؛ التوصياتجهودها الرامية إىل تنفيذ 

الرقابة الداخلية، خاصة يف املكاتب امليدانية،  بتعزيزمعاجلة التوصيات املتعلقة  أهميةعلى  شددت )ب(

 للمسات األخرية على إطار الرقابة الداخلية؛مبا يف ذلك من خالل وضع ا

إىل  وأشارت 2016العادية املقبلة يف عام  دورتهاعلى تقرير مرحلي حمّدث يف  احلصولإىل  وتطّلعت )ج(

 .2014أنه سيحتوي أيضًا على معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املطّول لعام 

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها
 

 أساليب عمل جلنة املالية

 

 أشارت اللجنة إىل أهمية إجراء استعراض منتظم ألساليب عملها بغية حتقيق أهدافها وغاياتها األساسية.  -28

 

 ويف هذا الصدد، فإّن اللجنة: -29
 

بأهمية ضمان استالم األعضاء جلميع الوثائق وجبميع اللغات الرمسية يف املنظمة مع ضمان  ذّكرت )أ(

االتساق يف جودتها، قبل أسبوعني على األقل من موعد انعقاد كل دورة كي يتسنى هلم دراستها 

 والتحضري هلا؛ 

لوثائق املتصلة بها ضمن املستقبل يف حال مل تتوافر ا يفأشارت إىل أنها تعتزم إرجاء حبث املسائل  )ب(

 املهلة الزمنية احملددة؛ 

 اليت تقضي بعقد اجتماعات غري رمسية للجنة قبل دوراتها الرئيسية؛  املمارسة أّيدت )ج(

توجيهية غري رمسية لألعضاء املنتخبني حديثًا  جلساتتوصيتها اليت ترمي إىل عقد  أكدت جمددًا )د(

 يف اللجنة؛

أعضاء اللجنة بفعل تقارب مواعيد انعقاد اجتماعات  أمامديات املاثلة على التح سلطت الضوء )هـ(

إىل األمانة النظر يف إمكانية اختاذ تدابري للتخفيف من  وطلبتالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

 هذه التحديات؛

ني، لتنسيق جدول أعمال كل من اللجنت الربنامجرئيسا جلنة املالية وجلنة  جيتمعبأن  وأوصت )و(

 واالجتماع املشرتك، بالنسبة إىل الوثائق اليت تعرض للدرس.
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 املسائل األخرى
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية والستني بعد املائة

 

 .2016مايو/أيار  20إىل  16ُأبلغت اللجنة بأّنه من املقرر عقد الدورة احلادية والستني بعد املائة يف روما من  -30
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 الوثائق املعروضة لإلحاطة 

 

 (FC 160/INF/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات )الوثيقة  -

 (FC 160/INF/3)الوثيقة  2014صندوق التسليف واالدخار يف منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة  -

 (FC 160/INF/4)الوثيقة  2017-2016ميزانية  –اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية  -

 كشف احلسابات  –اهليئة اإلقليمية لإلنتاج احليواني والصحة احليوانية يف آسيا واحمليط اهلادئ  -

 (FC 160/INF/5)الوثيقة  2015وميزانية 

 (FC 160/INF/6)الوثيقة  2017-2016ميزانيات هيئات مكافحة اجلراد الصحراوي للفرتة  -

 


