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 اجمللس
 الدورة الرابعة والستون بعد املائة

 20201يوليو/متوز  6-10

 تقرير الدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية
 )2020يونيو/حزيران  8-17(

 

 وجزامل
 

الوضـــــع املايل للمنظمة ومســـــائل أخرى واقعة ضـــــمن نطاق واليتها.  2020األوىل لعام  اللجنة يف دورهتا العاديةحبثت 
 :جنة، يف تقرير دورهتا الثمانني بعد املائة، قامت مبا يليوإّن الل

) حثت فيها األعضاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة كاملة ويف موعدها 1للمجلس: ( توصيات حمددة أصدرت )1(
(الفقرات  2021-2020) وبشــــــــــــــأن التعديالت اإلضــــــــــــــافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 2)؛ (10(الفقرة 

  )؛30) وبشـــــأن تغيري اســـــم جلنة املراجعة يف املنظمة ليصـــــبح "جلنة الرقابة االســـــتشـــــارية" (الفقرة 3)؛ (17-21
 ).32) وبشأن إقرارها توصيات املدير العام خبصوص تعيني األعضاء يف جلنة املراجعة (الفقرة 4(

واب امليزانية الناشـــــــــئة عن تنفيذ ) املوافقة على عمليات النقل املرتقبة بني أب1اجمللس بقراراهتا بشـــــــــأن: ( أبلغت )2(
) واملوافقـــة على امليثـــاق املنقح ملكتـــب املفتش 2)؛ (23(الفقرة  2019-2018بر�مج العمـــل وامليزانيـــة للفرتة 

  .)36العام (الفقرة 

نية اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألمانة بشأن الوضع املايل للمنظمة واملسائل اخلاصة ابمليزا لفتت عناية )3(
 واملوارد البشرية واإلشراف ومسائل أخرى.

                                                            
 .2020يونيو/حزيران  12إىل  8كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من    1
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 من جانب اجمللس ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 

 إىل القيام مبا يلي:  مدعوإّن اجمللس 

على توصــــيات اللجنة بشــــأن دفع االشــــرتاكات املقررة يف موعدها والتعديالت اإلضــــافية يف بر�مج  املصـــادقة (أ)
وتغيري اســـــم جلنة املراجعة يف املنظمة وتوصـــــيات املدير العام بشـــــأن تعيني  2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

 األعضاء يف جلنة املراجعة. 

بقرارات اللجنة بشـــــــأن عمليات النقل املرتقبة بني أبواب امليزانية الناشـــــــئة عن تنفيذ بر�مج العمل  وأخذ العلم (ب)
 تش العام. وامليثاق املنقح ملكتب املف 2019-2018وامليزانية للفرتة 

على التوجيهات اليت أعطتها اللجنة لألمانة خبصـــوص ســـائر املســـائل األخرى الواقعة ضـــمن نطاق  واملصــادقة (ج)
 واليتها.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية
 3719 5705 3906+أو اهلاتف:  DavidWilliam.McSherry@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 قدمةامل
 
 قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا الثمانني بعد املائة. -1
 

(أوروغواي)، ممثلو األعضــــــاء التالية  Imelda Smolčićوقد حضــــــر الدورة، ابإلضــــــافة إىل رئيســــــة اللجنة الســــــيدة  -2
 أمساؤهم:

 
 )(أسرتاليا Lynda Haydenالسيدة  •

 (بنغالديش) Manash Mitraالسيد  •

 Rodrigo Estrela de Carvalhoالســـــــــــــــــيــــــــد  •
 (الربازيل)

 السيد هيثم عبد اهلادي (مجهورية مصر العربية) •

 Zenebu Tadesseســــــــــــــــــــــعــــــــادة الســــــــــــــــــــــيــــــــدة  •

Woldetsadik (إثيوبيا) 

 (أملانيا) Heiner Thofernالسيد  •

 (الياابن) Toru Hisazomeالسيد  •

 Benito Santiago Jiménez Saumaالســــــــــــــــــــــــيـــــــــد  •
 (املكسيك)

 (النيجر) Tahirou Rahila Rabiouالسيدة  •

 (االحتاد الروسي) Vladimir V. Kuznetsovالسيد  •

 السيد سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان) •

(الـــوال�ت املـــتـــحــــــــدة  Jennifer Harhighالســـــــــــــــــيــــــــدة  •
 األمريكية)

 
 (إثيوبيا) ليحّل حمّل ســـــــــــعادة الســـــــــــيدة Addisu Melkamu Kebedeوأبلغت الرئيســـــــــــة اللجنة بتعيني الســـــــــــيد  -3

Zenebu Tadesse Woldetsadik   .كممثل إلثيوبيا خالل قسم من الدورة احلالية 
 
 وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت املمثلني البدالء من املوقع اإللكرتوين لألجهزة الرائســـــــــــــــية والدســـــــــــــــتورية يف املنظمة  -4

committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-على العنوان التــــــايل: 

representatives/ar. 
 
. 19-بســــبب جائحة كوفيد اســــتثنائي شــــكلبُعقدت الدورة الثمانون بعد املائة للجنة املالية بصــــورة افرتاضــــية قد و  -5

 4على تعليق العمل ابلفقرة من الالئحة الداخلية للجنة املالية،  7، عمًال أبحكام املادة ا قد وافقتوأكدت جلنة املالية أ�
 من الالئحة الداخلية للجنة اليت تقتضي أن تعقد دورات اللجنة يف مقر املنظمة.  2من املادة 

 
دول أعمال الدورة الثمانني بعد املائة، ذّكرت اللجنة أب�ا قد اتفقت على دراســـــــــــــــة البنود التالية ولدى اعتماد ج -6

 ابملراسلة: 
 

 ؛الوضع املايل للمنظمة، 2البند  −
 ؛ 2019التقرير عن االستثمارات يف عام ، 3البند  −
 ؛2019 االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة التقييم، 4البند  −

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل اجلمعية العامة (مبا يف ذلك التغيريات يف جداول  توصـــــــــــــــيات، 8 البند −
 ؛املرتبات والبدالت)

 ؛2019 التقرير السنوي عن سنة -املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة  جلنة، 9البند  −
 .توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد حالة، 15البند  −

 
 ابإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة الثمانني بعد املائة للجنة، مراقبون صامتون من اجلهات األعضاء التالية:و  -7
 

 االحتاد األورويب •
 األرجنتني •
 إسرائيل •
 الربتغال •
 بلجيكا •
 بلغار� •
 بنما •
 اجلمهورية الدومينيكية  •
 زمبابوي  •
 سان مارينو •
 السنغال •

 السويد •
 سويسرا •
 غابون •
 فرنسا •
 فنزويال •
 فنلندا •
 لكامريونا •
 كوستاريكا •
 الكويت •
 املغرب •
 اململكة املتحدة •

 

 
 رصد الوضع املايل

 الوضع املايل للمنظمة
 
 2019ديســــــــــمرب/كانون األول  31حىت  الوضــــــــــع املايل للمنظمةبعنوان  FC 180/2اســــــــــتعرضــــــــــت اللجنة الوثيقة  -8

ة االشــــــــــــرتاكات املقّررة اليت مل تســــــــــــّدد بعد ، مبا يف ذلك الســــــــــــيولة يف املنظمة وحال2020وتوقعات التدفقات النقدية لعام 
واالســـتثمارات القصـــرية والطويلة األجل وااللتزامات املتعلقة ابملوظفني ونفقات بر�مج التعاون التقين واألرصـــدة غري املنفقة 

 والعجز يف احلساب العام واملسامهات الطوعية.
 
 اكـــــات اجلـــــاريـــــة واملتـــــأخرات يف املنظمـــــة واطّلعـــــت اللجنـــــة أيضـــــــــــــــــــا على آخر املعلومـــــات عن حـــــالـــــة االشـــــــــــــــرت  -9

 .2020مايو/أ�ر  31حىت 
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 وإّن اللجنة: -10
 

 يف النقد مســـــــتو�ت أحدث إىل اســـــــتناًدا املنظمة، يف الســـــــيولة تكون أن املتوقع من أنه إىل أشـــــــارت (أ)
 حىت يةالتشـــــغيل االحتياجات لتغطية كافية  األعضـــــاء، للدول املتوقعة الســـــداد وأمناط العادي الرب�مج

 ؛2020 األول ديسمرب/كانون 31

منها أبن ســـــالمة التدفق النقدي اجلاري للمنظمة تتوقف على تســـــديد االشـــــرتاكات املقررة يف  اوإقرارً  (ب)
 الدول األعضاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل ويف موعدها؛ حّثتموعدها، 

 دوالر ماليني 6.937 إىل وصــــــــل أنه حيث للمنظمة مالعا احلســــــــاب يف العجر ارتفاع إىل وأشــــــــارت (ج)
 يف أمريكي دوالر ماليني 3.899 مببلغ قيـــاســـــــــــــًـا 2019 األول ديســـــــــــمرب/كـــانون 31 يف أمريكي

 عدم إىل األوىل ابلدرجة يُعزى للعجز اإلمجايل املســــــــــتوى أنّ  وإىل 2017 األول ديســــــــــمرب/كانون 31
 ابملوظفني؛ اخلاصة اباللتزامات املتصلة األعباء متويل

 التقين التعاون بر�مج يف واملوافقة اإلنفاق معدالت حول املتاحة اإلضـــــــــــافية املعلومات على واطّلعت )(د
 بر�مج من اإلنفاق على احلفاظ أمهية على شــــّددتو  ،2019-2018و 2017-2016 الســــنتني لفرتيت

 املؤمتر؛ عليه قواف ما حنو على الرب�مج العتمادات الكامل التنفيذ يضمن مستوى عند التقين التعاون

 يف التفصــــيل من مبزيد ســــتنظر اللجنة أنّ  وإىل االســــتثمارات أداء عن املتاحة املعلومات إىل وأشــــارت (ه)
 .2019 سنة يف االستثمارات عن ابلتقرير املتعلق األعمال جدول من البند إطار ضمن املسألة هذه

 
 2019تقرير عن االستثمارات يف سنة 

 
 .2019تقرير عن االستثمارات يف سنة بعنوان  FC 180/3ثيقة استعرضت اللجنة الو  -11

 
 وإّن اللجنة: -12

 
ـــتثمارات عن ابلتقرير علًما أخذت (أ) ـــنة يف االســ  إىل ابلنســـــبة عنه أفيد الذي األداء ســـــيما وال 2019 ســ

 األجل؛ والطويلة القصرية االستثمارات حافظة
 األســـــــــــواق أداء على 19-كوفيـــد  أثر حول ارةاإلد أاتحتهـــا اليت املعلومـــات إىل كـــذلـــك  وأشـــــــــــــارت (ب)

 حالًيا. القائمة احلوكمة ترتيبات خالل من ذلك يف مبا لرصده املتخذة واإلجراءات
 

 2019يف سنة  التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني
 

 .2019ابملوظفني يف سنة  التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقةبعنوان  FC 180/4استعرضت اللجنة الوثيقة  -13
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 وإّن اللجنة: -14
 

 مقداره ما 2019 األول ديســـمرب/كانون 31 يف بلغ قد ابملوظفني املتعلقة االلتزامات جمموع أنّ  إىل أشـــارت (أ)
 قدره ارتفاًعا ميّثل ما مملة، غري أمريكي دوالر ماليني 5.928 ضـــــــــمنها من أمريكي دوالر ماليني 1 6.481
 ؛2018 األول ديسمرب/كانون 31 يف ُأجري الذي التقييم إىل قياًسا أمريكي ردوال مليون 1.117

ا علًما وأحاطت (ب)  يف يعزى 2019 األول ديســـــــمرب/كانون 31 يف التقييم يف الصـــــــايف االرتفاع أبنّ  أيضـــــــً
 ويضوتع املطبقة؛ اخلصم معدالت يف اخنفاض التالية: االكتوارية الفرضيات يف تغيريات إىل األول املقام
 والنفقات املطالبات يف وتغيريات السنة؛ �اية يف األمريكي والدوالر اليورو صرف معدالت حركة جراء

 ؛املفرتض الطبية التكاليف اجتاه يف واخنفاض الفعلية؛ اإلدارية

 ة.املسأل هلذه حلّ  إجياد إىل املتحدة لألمم املوحد النظام سعي يف مشاركتها مواصلة على األمانة وشّجعت (ج)

 
 املسائل املتعلقة ابمليزانية

 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 

 الـــتـــعــــــــديـــالت اإلضــــــــــــــــــــــافـــيــــــــة يف بـــر�مـــج الـــعـــمــــــــل واملـــيـــزانـــيــــــــة CL 164/3حبـــثــــــــت الـــلـــجـــنــــــــة الـــوثـــيـــقــــــــة بـــعـــنـــوان  -15
مع واليتها. و�قشت على وجه خاص  اض فين لالقرتاحات املقدمة متاشيً اليت تركز على إجراء استعرا 2021-2020للفرتة 

) والتوزيع املنقح لالعتمــادات 1على الويــب) والتغيريات اهليكليــة (امللحق  3الوظــائف املنقحــة املــدرجــة يف امليزانيــة (امللحق 
 .3الصافية حبسب أبواب امليزانية على النحو املبّني يف اجلدول 

 
 قبيل انعقاد الدورة. اإلدارةة اليت أاتحتها وقامت اللجنة أيًضا بدراسة املذكرة اإلعالمي -16

 
 إىل استعراضها الفين للوثيقة، قامت مبا يلي: ا، استنادً وإّن اللجنة -17

 
 من مزيد إعطاء اإلدارة إىل وطلبت املقرتح التنظيمي اهليكل بتنفيذ اخلاصـــــــــة الرتتيبات اســـــــــتعرضـــــــــت (أ)

 ابلنســبة ذلك يف مبا واملســاءلة واملســؤوليات رلألدوا الواضــح ابلتحديد يتعلق ما يف خاصــةً  املعلومات
 املساعدين؛ العامني واملديرين العام املدير نواب إىل

 جبائحة اخلاصـــــة املتطلبات عن تنشـــــأ قد امليزانية أبواب بني النقل عمليات من مزيًدا أنّ  إىل وأشـــــارت (ب)
 التنفيذ أســــــــــاليب ومن العمل ختطيط من ومزيد اإلقليمية املؤمترات توجيهات ضــــــــــوء ويف 19-كوفيد
 الواحد الباب ضمن نقل عمليات أي أنّ  إىل أيًضا أشارتو  السنتني. فرتة خالل وفعالية كفاءة  األكثر

 الســـــــــــنتني فرتة خالل وامليزانيــة العمــل بر�مج تنفيــذ أجــل من امليزانيــة أبواب من آخر إىل ابب ومن
 املالية. الالئحة من 4 املادة من 5 للفقرة طبًقا ستعاجل
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اللجنة ابلتأكيد الذي أعطته اإلدارة من أّن املوارد اإلضــــــــــافية املخصــــــــــصــــــــــة لعمل املنظمة يف جمال  ورّحبت -18
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وبر�مج املشـورة العلمية بشـأن سـالمة األغذية املشـرتك بني منظمة األغذية والزراعة 

عمل اجلاري بناًء على طلب اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد ومنظمة الصحة العاملية قد أدرجت ضمن بر�مج ال
 املائة.

 
إلدارة إســـــــــــناد األولوية للتمويل املســـــــــــتدام ملكتب املفتش العام وإبراز هذا على النحو اللجنة إىل ا وطلبت -19

 على الويب. 3 املالئم يف امللحق
 

مالئمة للغرض املتوخى منها وتتســم ابملرونة واملســؤولية  الكامن وراء إنشــاء منظمة املفهوموإذ تفّهمت اللجنة  -20
احلصـــــــــول على مزيد من املعلومات عن على ضـــــــــرورة  شـــــــــددتبعيدة عن التقوقعات، تكون والكفاءة واالبتكار و 

ووجود خطوط إبالغ واضــحة للمكاتب واملراكز مبادرة العمل يًدا بيد،  ابلنســبة إىل الشــفافية واملســاءلة مبا يف ذلك
 موافقة األعضاء عليه يف الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس.مبا يتيح  والشعب

 
اللجنة إىل اإلدارة إعطاء مزيد من  طلبتوســــــعًيا إىل تســــــهيل عملية دراســــــة االقرتاحات من جانب اجمللس،  -21

غيريات املقرتحة مقارنًة من تتبع الت على حنو أفضــــــــل املعلومات بشــــــــأن امليزانية وتوزيع الوظائف مبا ميّكن األعضــــــــاء
ملركز املشرتك بني منظمة ته الثالثة والستني بعد املائة؛ مبا يف ذلك ما يتعلق ابابلتعديالت اليت اعتمدها اجمللس يف دور 

األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة العاملية وشــــــعبة اإلنتاج احليواين وصــــــحة احليوان وشــــــعبة النظم الغذائية وســــــالمة 
 ز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. األغذية؛ واملرك

 
  الربامج بني النقل وعمليات امليزانية أداء عن السنوي التقرير

 2019-2018 املالية الفرتة يف امليزانية أبواب وبني
 

فرتة القل بني الربامج وأبواب امليزانية يف التقرير الســـــــــــــــنوي عن أداء امليزانية وعمليات النحبثت اللجنة الوثيقة بعنوان  -22
 .2019-2018املالية 

 
 وإّن اللجنة: -23

 
 غري املنظمة حســــــاابت إىل اســــــتناًدا 2019-2018 املالية الفرتة يف النهائي امليزانية أبداء علًما أخذت (أ)

 أمريكي؛ دوالر ماليني 6.3 بقيمة املنفق غري والرصيد املراجعة،

 من املنفقة غري األرصــــــدة اســــــتخدام بشــــــأن جارية تزال ال أكثر أســــــاســــــية مناقشــــــات أبنّ  أقّرت وإذ (ب)
 أبنه اللجنة ذّكرت املالية، الالئحة من 4 املادة من 2 الفقرة أبحكام عمالً  الســـــــــــنتني فرتة اعتمادات

 إىل ابالســـــتناد ،2021-2020 الفرتة يف واحدة ملرة الســـــتخدامات املنفق غري الرصـــــيد ختصـــــيص جيوز
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ــة الرب�مج جلنيت بني املشـــــــــــرتك االجتمــاع من كــل  على رضعُ  احاقرت  ــه ووافقــا واجمللس واملــالي  يف علي
 واألربعني؛ احلادية دورته يف املنظمة مؤمتر أجازه الذي النحو على دورتيهما،

 الفرتة يف املنفق غري الرصـــــــــــيد اســـــــــــتخدام على االتفاق بشـــــــــــأن املقدمة ابملعلومات علًما وأحاطت (ج)
 ؛2017-2016 الفرتة اعتمادات من 2018-9201

 )13 (الباب الرأمسايل واإلنفاق )7 (الباب التقين التعاون بر�مج يف منفقة غري أرصـــدة أيّ  أبن وذّكرت (د)
 أبحكــــام عمالً  2021-2020 املقبلــــة الســـــــــــنتني فرتة إىل ســـــــــــُتحّول )14 (البــــاب األمين واإلنفــــاق
 املالية؛ الالئحة

 النحو على 5و 4و3و 2و 1 األبواب إىل امليزانيــة أبواب بني النهــائيــة نقــلال عمليــات على ووافقــت (ه)
 األول). (امللحق 2 اجلدول يف املبّني 

 
 املوارد البشرية

 إدارة املوارد البشرية
 

 .إدارة املوارد البشريةبشأن  FC 180/7.1 اللجنة الوثيقة حبثت -24
 

 : وإّن اللجنة -25
 

 املنظمة ســياســات ابســتعراض والزراعة األغذية منظمة إدارة والتزام البشــرية داملوار  مديرة بتعيني رّحبت (أ)
 وقادرة التمكني مقومات ولديها ملتزمة عاملة قوة وجود لكفالة البشــــــرية ابملوارد اخلاصــــــة وممارســــــاهتا

 املنظمة؛ والية تنفيذ أجل من قدرات من به تتمتع ما أبفضل العمل على

 التقرير يف الواردة اإلحصـــــــــــائية والبيا�ت املعلومات إىل مشــــــــــريةً  التقرير، جلودة تقديرها عن أعربتو  (ب)
 ؛املنظمة يف البشرية املوارد إىل ابلنسبة العاملة للقوة احملّدث التحليلي

 وتتضمن البشرية ابملوارد تتعلق مفّصلة اسرتاتيجية عمل خطة إعداد خبصوص املقدمة ابملعلومات ورّحبت (ج)
 العمل خطة اســـتعراض إىل وتطّلعت البشـــرية، املوارد إدارة لتحســـني حتقيقها ينبغي حمّددة جونتائ زمنية أطًرا

 ؛2020 الثاين نوفمرب/تشرين يف انعقادها املزمع القادمة دورهتا يف البشرية ابملوارد املتعلقة االسرتاتيجية

 خالل من ذلك يف مبا لة،املقب التقارير يف املقدمة املعلومات حتســــــني مواصــــــلة على اإلدارة وشــــــّجعت (د)
 مع متاشــًيا البشــرية ابملوارد املتعلقة االســرتاتيجية اخلطة يف احملرز والتقدم للمعايري ســنوي حتديث إجراء
 السنوية؛ والتقارير االسرتاتيجية الواثئق سائر

 خطوات اختاذ سيتم أنه على والتأكيد 19-كوفيد  جلائحة االستجابة بشأن املقدمة ابملعلومات ورّحبت (ه)
 املرونة بشأن املستخلصة الدروس ودمج اجلديدة، العمل أساليب بعض على املؤسسي الطابع إلضفاء
 البشرية؛ ابملوارد املتعلقة االسرتاتيجية خطتها يف التكّيف وسرعة
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 امليدانية، واملكاتب الرئيســي املقر من كلٍ   يف الشــاغرة الوظائف معدل ارتفاع حيال قلقها عن وأعربت (و)
 ؛تعدالامل هذه خفض أجل من أولوية ذات كمسألة  الوضع هذا معاجلة اإلدارة من لبتوط

 حني إىل مســـــــبًقا أهليتهم ثبتت الذين املؤهلني للمرشـــــــحني التوظيف قوائم اســـــــتخدام بتعليق ورّحبت (ز)
 التوظيف؛ عملية على اجلارية للتعديالت النهائية الصيغة وضع

 خبدمات االســـــتعانة ضـــــرورة على مشـــــّددة االســـــتشـــــاريني، عدد يف ريةالكب الز�دة إىل بقلق وأشـــــارت (ح)
 األجل؛ قصرية حمددة متطلبات لتلبية عموًما االستشاريني

 تفويض مســـألة اإلدارة تعاجل أبن املائة بعد والســـبعني الثامنة دورهتا خالل طلبها على التأكيد وأعادت (ط)
 العامة؛ الالئحة من 38 املادة نم 5 الفقرة مراعاة مع األولوية سبيل على السلطات

 جمال يف املنظمة هبا تضـــطلع اليت الوظائف لتحســـني جهود من تبذله ما مواصـــلة على اإلدارة وشـــّجعت (ي)
 قائمة وجعلها والتعيني االختيار وإجراءات عمليات تبســيط )1( إىل: ابلنســبة ذلك يف مبا البشــرية املوارد
 تدابري واختاذ )2( واالستشاريني؛ املوظفني من لكل العادل غرايفاجل التمثيل مراعاة مع االستحقاق، على

 واملبادرات )3( العليا؛ الفئات وظائف يف ســـــيما وال املنظمة، يف اجلنســـــني بني املســـــاواة لتعزيز إضـــــافية
 املوظفني؛ مشاركة تعزيز إىل الرامية والتدابري )4( وتعّلمهم؛ املوظفني مهارات بتنمية اخلاصة

 شـــــــراكات وبناء االتصـــــــال جمال يف أبنشـــــــطتها االضـــــــطالع يف قدًما املضـــــــي على اإلدارة وشـــــــّجعت (ك)
 والزمالة؛ والتطوّع الداخلي ابلتدريب اخلاص املنظمة بر�مج تطوير مواصلة أجل من اسرتاتيجية

 املوظفني لرضــــــا االســــــتقصــــــائية للدراســــــة البارزة اجلوانب بتعميم شــــــفافة بطريقة اإلدارة بقيام ورّحبت (ل)
 للموظفني؛ االستقصائية للدراسة املستوى رفيع كمناصر  العام للمدير �ئب وتعيني 2019 لعام

 اجملموعة 2020 الثاين نوفمرب/تشـــــــــــرين يف انعقادها املزمع دورهتا على تعرض أن اإلدارة من وطلبت (م)
 وأن الصـــلة، يذ والتحليل املوظفني لرضـــا االســـتقصـــائية الدراســـة إليها خلصـــت اليت للنتائج الكاملة

 التحرش بشـــأن ســـيما ال االســـتقصـــائية، ابلدراســـة املتعلقة القضـــا� ملعاجلة عملها خطة عن تقريًرا ترفع
 املوظفني. مهارات وتنمية والتواصل األخالقي غري والسلوك السلطة استغالل وسوء اجلنسي والتحرش
 اليت النتائج حتليل يف ظفنياملو  متثيل جهازي إشــــــــراك أمهية على اللجنة شــــــــّددت ذلك، إىل وإضــــــــافة
 تبًعا ســتتخذ اليت اإلجراءات بشــأن القرارات يفو  املوظفني لرضــا االســتقصــائية الدراســة إليها خلصــت
 لذلك؛

 ذلك يف مبا األخالقية، الشــــــؤون مســــــؤول اختصــــــاصــــــات ابســــــتعراض املراجعة جلنة قيام إىل وتطّلعت (ن)
ا التشـــاور اإلدارة من وطلبت الوظيفة، هذه يف التعيني مدة  اختصـــاصـــات بشـــأن املراجعة جلنة مع أيضـــً

 اجلديدة؛ املظامل أمني وظيفة

 وطلبت أفريقيا، يف سيما ال امليدانية، املكاتب يف املنظمة ممثلي رتب مستو�ت مبختلف علًما وأخذت (س)
 األولوية. سبيل على املسألة هذه معاجلة اإلدارة من
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 ل املوظفنيمراجعة مكتب املفتش العام لرب�مج تنق
 

 .مراجعة مكتب املفتش العام لرب�مج تنقل املوظفنيبعنوان  FC 180/7.2نظرت اللجنة يف الوثيقة  -26
 

 :إّن اللجنةو  -27
 

 تعديل إىل احلاجة أبرز الذي املوظفني تنقل بر�مج مراجعة عن العام للمفتش املوجز ابلتقرير رّحبت (أ)
 أهداف لتحقيق مرضــية غري هي واليت حالًيا القائمة راءاتواإلج واالســرتاتيجيات لســياســاتل ملحوظ
 ؛املوظفني تنقل بر�مج

 واســــــتنتاجات نتائج من التقرير إليه خلص ما يف الواجب النحو على تنظر أن على اإلدارة وشــــــّجعت (ب)
 قائمة منظمة ابعتبارها للمنظمة احملددة االحتياجات تليب املوظفني لتنقل جديدة ســـــــياســـــــة إعداد عند
 املعمول املمارســـات أفضـــل االعتبار بعني وأتخذ الوكاالت، بني التنقل إمكانية وتتضـــمن املعرفة، على

  البشرية؛ واملوارد املوظفني إلدارة شامل عمل إطار من جزًءا وتشكِّل املتحدة، األمم منظومة يف هبا

 املوظفني. لبتنق املرتبطة املالية التبعات لتعّقب منهجية وضع اإلدارة من وطلبت (ج)
 

 توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل اجلمعية العامة 
 (مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت)

 
التطورات األخرية املرتبطة أبنشــــــــــــطة جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصــــــــــــندوق املشــــــــــــرتك إىل اللجنة  تشـــــــــار أ -28

 في األمم املتحدة.للمعاشات التقاعدية ملوظ
 

 اإلشراف
 2019التقرير السنوي عن سنة  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة 

 
التقرير الســـــــــــــنوي للجنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة عن بعنوان  FC 180/9اســـــــــــــتعرضـــــــــــــت اللجنة الوثيقة  -29
 .2019 سنة

 
 وإّن اللجنة: -30

 
 جماالت يف مســـــــتقلة ومشـــــــورة ضـــــــما�ت توفري يف املراجعة جلنة به تضـــــــطلع الذي اهلام ابلدور أقّرت (أ)

 املرجعية؛ اختصاصاهتا مبوجب واليتها

 ذات واملشـــــورة العام املفتش مكتب عمل بشـــــأن إجيابّية اســـــتنتاجات تضـــــمن الذي ابلتقرير، بتورحّ  (ب)
 وكمة؛واحل املخاطر وإلدارة الداخلية للرقابة املنظمة بنظام يتعلق ما يف الصلة
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 واليتها؛ جماالت يف املراجعة جلنة قدمتها اليت املشورة حيال رضاها عن وأعربت (ج)

 التقرير؛ يف املقدمة التوصيات مع العام املدير ابتفاق بتورحّ  (د)

 عليه؛ للمصادقة اجمللس إىل وأحالته االستشارية" الرقابة "جلنة إىل اللجنة اسم تغيري اقرتاح دتوأيّ  (ه)

 اللجنة، أداء بشــــــأن لألقران، اســــــتعراض أو مســــــتقل خارجي دوري تقييم إجراء يتم أن على تووافق (و)
 الذايت؛ التقييم إىل ابإلضافة

 مع التعاطي بشأن 7 التوصية إبراز ضرورة إىل مشرية اللجنة توصيات تنفيذ يف احملرز التقدم على وأثنت (ز)
 حالة تقرير على احلصـــــول إىل وتطلعت العمل قيد أ�ا على املنظمة رئيس حبق الســـــلوك ســـــوء ادعاءات

 الثاين نوفمرب/تشــــرين شــــهر خالل عقدها املزمع املالية للجنة املقبلة العادية الدورة يف اإلدارة من إضــــايف
2020. 

 
 العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

 
 .ملراجعة يف منظمة األغذية والزراعةالعضوية يف جلنة ابعنوان  FC 180/12حبثت اللجنة الوثيقة  -31

 
 وإّن اللجنة: -32

 
 Parent Mohamed-Aït Malika الســــيدة تعيني العام املدير مبوجبها يقرتح اليت الوثيقة يف نظرت (أ)

 املنظمة يف املراجعة جلنة يف كعضــــــــوين  املتحدة/آيرلندا) (اململكة Wild Hilary والســــــــيدة (اجلزائر)
 اتريخ من اعتبارًا التنفيذ موضـــــــع التعيينات هذه اجمللس يضـــــــعســـــــو  ســـــــنوات. ثثال مدهتا أوىل لفرتة
 ؛عليها تهموافق

 اجمللس؛ إىل التوصية رفع على ووافقت العام املدير اقرتاح وأّيدت (ب)

 على FC 10/180 الوثيقة يف املبّني  النحو على املراجعة جلنة يف األعضــــــــــاء تعيني عملية إبراز طلبتو  (ج)
 اليت الدورة يف املالية جلنة على عليه للموافقة وعرضـــــــه املراجعة جلنة ختصـــــــاصـــــــاتال حتديث شـــــــكل

 .2020 الثاين نوفمرب/تشرين شهر خالل ستعقدها
 

 2019التقرير السنوي للمفتش العام لسنة 
 

 .2019التقرير السنوي للمفتش العام لسنة عنوان ب FC 180/11.2و FC 180/11 تنياستعرضت اللجنة الوثيق -33
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 وإّن اللجنة: -34
 

 عن ابملعلومات وغنية شـــــــــــاملة نظرة يقدم أنه حيث ودتهوجل املقتضـــــــــــب لتقريرل تقديرها عن أعربت (أ)
 العام؛ املفتش مكتب أنشطة خمتلف

 املتخذة؛ والعقوابت الفردية التحقيق حاالت عن املقدمة املوجزة ابملعلومات ورحّبت (ب)

 التعاون على العام املفتش مكتب حصـــــول على العام فتشامل أتكيد بفضـــــل تطمينات على وحصـــــلت (ج)
 منصبه؛ اجلديد العام املدير تويل منذ تدخل ألي التعّرض وعدم الكامل

 مسؤولية من يناسب ما ذلك يف مبا العام، للمفتش التنفيذية لالستقاللية دعمها على التأكيد وأعادت (د)
 املتحدة؛ األمم منظومة يف املمارسات أفضل مع اشًيامت للمكتب والبشرية املالية للموارد وضبط إدارية

 يف وثغرات ضـــــعف مكامن بوجود واملتعلقة عنها املبلغ املالحظات ارتفاع اســـــتمرار إزاء قلقها وأبدت (ه)
 توحثّ  امليدانية، املكاتب مســـتوى على خاصـــة الوظائف، وتوزيع املخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظم

 العام؛ املفتش إليها أشار اليت الثغرات تلك سدّ  أجل من املتخذة طواتاخل تكثيف على اإلدارة

 العام؛ املفتش مكتب لعمل ودعمه التقرير على اإلجيايب العام املدير بردّ  ورحّبت (و)

 للموارد األولوية إســـناد ضـــرورة جمدًدا اللجنة دتأكّ  ،اجملال هذا يف العام املدير التزام إىل أشـــارت وإذ (ز)
 الصــافية االعتمادات حدود ضــمن وذلك العام املفتش مكتب يف املتزايد العمل عبء تغطية أجل من

 تعريض جتّنب أجل من مستدام حنو على املوارد إىل اإلضافية حتياجاتاال املكتب يليب لكي املوجودة
 بسمعتها. وتتعلق وقانونية مالية خماطر ألية املنظمة

 
 امليثاق املنقح ملكتب املفتش العام

 
 .امليثاق املنقح ملكتب املفتش العامبعنوان  FC 180/12 Add.1و FC 180/12 نيتاستعرضت اللجنة الوثيق -35

 
 وإّن اللجنة: -63
 

 قوية داخلية رقابة وظيفة لوجود دعمها جمدًدا وأكدت العام املفتش ملكتب املنقح امليثاق على وافقت (أ)
 املنظمة؛ يف ومستقلة

فافية رجةد ازد�د على وأثنت (ب)  املوقع على الداخلية املراجعة تقارير موجزات إاتحة خالل من الشـــــــــــ
 الكاملة؛ بنسختها التقارير على األعضاء اطالع تيسري وبفضل للمنظمة اإللكرتوين

 مؤســســات ميّكن مبا العام املفتش ملكتب املنقح للميثاق املراجعة من مزيد إجراء األمانة اقرتاح دتوأيّ  (ج)
 املتعلقة املراجعة تقارير على االطالع من املوارد يف الشــــريكة املؤســــســــات من وغريها وليةالد التمويل
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 الوثيقــة من 72 الفقرة يف الوارد النص إضــــــــــــافــة وأقّرت الطوعيــة مبســــــــــــامهــاهتــا مبــاشـــــــــــرة بصـــــــــــورة
1Add. 12/180 FC؛ 

 الرئيس قحب الســــــــلوك ســــــــوء ادعاءات مبعاجلة تســــــــمح الراهن الوقت يف عملية وجود عدم والحظت (د)
 عقدها املزمع دورهتا إىل اخلصوص هبذا مرحلي تقرير رفع اإلدارة من وطلبت املعنية للمنظمة التنفيذي

 ؛2020 الثاين نوفمرب/تشرين شهر خالل
 األمم منظومة نطاق على ومتســق منســق �ج بلورة يف نشــطة بصــورة املشــاركة على املنظمة وشــّجعت (ه)

 .املعنية للمنظمة التنفيذي الرئيس حبق السلوك سوء ادعاءات معاجلة كيفية  يتناول ككلّ   املتحدة
 

 تعيني املفتش العام
 

 .متعيني املفتش العابعنوان  FC 180/13 Rev.1استعرضت اللجنة الوثيقة  -37
 

 وإّن اللجنة: -38
 

 Tapio Mika الســيد تعيني وأّيدت 1Rev. 13/180 FC الوثيقة يف الواردة ابملعلومات علًما أخذت (أ)
 على للتجديد قابلة غري سنوات سبع مدته أقصى حلد واليته ستخضع والذي العام املفتش منصب يف

 ملائة؛ا بعد والسبعني الثامنة دورهتا يف اللجنة عليه وافقت ما حنو
 فرتة خالل Kaltenbach C. Egbert الســــــــيد ابلنيابة العام املفتش لعمل تقديرها عن وأعربت (ب)

 منصبه. توليه
 

معلومات حمّدثة عن حالة التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، استعراض 
األمم املتحدة السياسات واملمارسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة 

)JIU/REP/2018/4( 
 

معلومات حمّدثة عن حالة التوصـــــــــــــــيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش بعنوان  FC 180/14حبثت اللجنة الوثيقة  -39
املشــــــــرتكة، اســــــــتعراض الســــــــياســــــــات واملمارســــــــات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات يف مؤســــــــســــــــات منظومة األمم املتحدة 

 ).JIU/REP/2018/4 (الوثيقة
  

                                                            
على طلب خطي من املؤســســة الشــريكة صــاحبة  "جيوز منح املؤســســات الشــريكة صــاحبة املوارد احلق يف االطالع على التقرير بنســخته الكاملة بناء  2

تقرير مراجعة حمدد يشمل الربامج والعمليات اليت يشارك مقدم الطلب يف متويلها. وجيب أن يتضمن الطلب التزام الشريك يف التعامل  ابلنسبة إىل املوارد
  "أي معلومات واردة فيه. عنمع التقرير بسريّة وعدم اإلفصاح للعموم 
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 وإّن اللجنة: -40
 

 وعن املشـــــــرتكة، التفتيش وحدة عن الصـــــــادرة التوصـــــــيات حالة عن احملّدثة ابملعلومات علًما أحاطت (أ)
 ؛املظامل وأمني األخالقية الشؤون مسؤول منصيب يف املوظفني تعيني عملية

 معاجلة بشــــــــأن كةاملشــــــــرت  التفتيش وحدة عن الصــــــــادرة 1 التوصــــــــية تنفيذ أبن كذلك  علًما وأحاطت (ب)
 حالة استعراض سيجري وأنه جارً�، زال ما املعنية، ملنظمةا رئيس حبقّ  املوّجهة السلوك سوء ادعاءات

 ؛2020 الثاين تشرين نوفمرب/ يف عقدها املزمع املقبلة دورهتا خالل احملدثة التنفيذ
 السلطة استغالل وسوء اجلنسي والتحرش التحرش حاالت بشأن التدريب توفري أمهية على وشّددت (ج)

 كاّفة.  املنظمة بلغات املديرين جلميع
 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءهتا
 حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد

 
إىل احلصــول على نســخة حمّدثة  وتطّلعت حبالة التوصــيات اليت مل تنفذ بعد الصــادرة عنها أخذت اللجنة علًما -14

 ورهتا العادية القادمة.للوثيقة يف د
 

 أساليب عمل جلنة املالية
 

 أشارت اللجنة إىل أمهية استعراض أساليب عملها ابستمرار بغية حتقيق أهدافها وغا�هتا الشاملة. -42
 

 فإّن اللجنة:وهبذا الصدد،  -43
 

 حيث من هااتســاق على احلرص مع اللغات ميعجب الواثئق مجيع األعضــاء اســتالم ضــمان أبمهية ذّكرت (أ)
 أقرب يف ذلك يتم أن ويســتحســن دورة كل  انعقاد موعد من األقل على أســبوعني قبل وذلك جودهتا،

 الالزمة التدابري اختاذ على اإلدارة وحّثت هلا؛ والتحضــــري دراســــتها لألعضــــاء يتســــىن لكي ممكن وقت
 ؛املسألة هذه ملعاجلة

 عند كخيار  الشكل هذا يف ابلنظر وأوصت اضي،افرت  بشكلٍ  رمسية غري اجتماعات عقد مبنافع وأقّرت (ب)
 ؛املستقبل يف الرمسية غري لالجتماعات التخطيط

ــارة بنود يف النظر يف واملتمثــل الــدورة هــذه خالل املعتمــد ابإلجراء ورّحبــت (ج)  األعمــال جــدول من خمت
 املقبلة؛ الدورات يف املمارسة هذه اتباع إمكانية يف ابلنظر وأوصت ابملراسلة،

 لضـــمان املشـــرتك لالجتماع الزمين واجلدول األعمال جدول لوضـــع املّتبع الَنهج ابســـتعراض وأوصـــت (د)
 االجتماع. هذا أعمال جدول على املدرجة البنود يف فّعال حنو على النظر
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 املسائل األخرى
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثمانني بعد املائة للجنة

 
 13إىل  9من املقرر عقد دورهتا الثانية والثمانني بعد املائة يف روما خالل الفرتة املمتدة من  اللجنة أبنه جرى إبالغ -44

 . 2020نوفمرب/تشرين الثاين 
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 التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج  –امللحق األول 
 2019-2018وأبواب امليزانية خالل فرتة السنتني 

 
 
 
 

 وجزامل
 
 عمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف الفرتة املالية  2019ت جلنة املالية يف نوفمرب/ تشـــــرين الثاين اســـــتعرضـــــ

نتيجة تنفيذ بر�مج العمل، واستخدام  2019-2018. وأخذت علًما أبداء امليزانية يف فرتة السنتني 2018-2019
مليات النقل اليت ســبق أن وافقت عليها، إىل األبواب ؛ والحظت ع2017-2016الرصــيد غري املنفق للفرتة املالية 

  2020.3 ؛ وتطّلعت إىل تلقي التقرير النهائي يف الدورة اليت ستعقدها يف شهر مايو/ أ�ر5و 4و 3و 2و 1

  اســـــــتناًدا إىل حســـــــاابت املنظمة غري املراجعة. 2019-2018يقّدم هذا التقرير أداء امليزانية النهائي يف الفرتة املالية 
يف املائة من اعتمادات فرتة الســــــنتني، ما جيعل الرصــــــيد  99.6فيشــــــّكل  2019-2018أما اإلنفاق النهائي للفرتة 

 ماليني دوالر أمريكي. 3.6غري املنفق بقيمة 

  ماليني دوالر أمريكي  3.6، يُتاح الرصيد غري املنفق وقيمته 2019وعلى حنو ما أجازه مؤمتر املنظمة يف يوليو/ متوز
، ابالستناد إىل اقرتاح يُعرض على كل من االجتماع املشرتك بني 2021-2020دامات ملرة واحدة يف الفرتة الستخ

  2020.4 يونيو/ حزيران -جلنيت الرب�مج واملالية واجمللس ويوافقان عليه يف دورتيهما يف مايو/ أ�ر
 
   

                                                            
  5/163CL.الوثيقة من 15الفقرة   3
  REP/2019Cمن الوثيقة  73الفقرة   4
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 املقّدمة
 
 دوالر مليون 1 6.005 بقيمة 2019-2018 للفرتة امليزانية اتاعتماد ،12/2017 قراره مبوجب املنظمة، مؤمتر أقرّ  -1

 من منفق غري رصــــــــــــــيد أي اســــــــــــــتعمال املالية، الالئحة من 2-4 املادة من الرغم على العام، للمدير اأيضــــــــــــــً  وأجاز أمريكي
 ألنشطة اصاخل الصندوق ذلك يف مبا املنظمة، برامج دعم أجل من واحدة ملرة الستخدامه ،2017-2016 الفرتة اعتمادات

 نوفمرب/تشــــــرين يف املعقودين اجتماعيهما يف واجمللس واملالية الرب�مج جلنيت بني املشــــــرتك االجتماع مع ابالتفاق التنمية، متويل
 وامليزانية العمل بر�مج على التعديالت 2017 األول كانون  ديسمرب/ يف اجمللس وأقرّ  20175. األول كانون  ديسمرب/ - الثاين
 اعتمادات من املنفق غري الرصــــيد الســــتخدام املشــــرتك االجتماع هبا أوصــــى اليت الطرائق على وصــــادق 2019-8201 للفرتة
 دوالر ماليني 9.3 وقدره املنفق غري املبلغ أن املائة، بعد واخلمسني التاسعة دورته يف اجمللس، والحظ 20176. -2016 الفرتة

 ألنشــــــطة اخلاص الصــــــندوق إىل ابلكامل ســــــيحّول 2017-2016 للفرتة ةامليزاني اعتمادات من الصــــــايف اإلنفاق من أمريكي
 7وأنشطته. اخلاص الصندوق متويل بشأن سنوي مرحلي تقرير على احلصول وطلب التنمية متويل

 
 2019-2018 الســـــــــنتني فرتة يف امليزانية أبداء 2019 الثاين تشـــــــــرين نوفمرب/ شـــــــــهر يف علًما املالية جلنة وأخذت -2

 دورهتا يف املالية جلنة عليها وافقت وأن ســـــــــــــــبق قد املطلوبة النقل عمليات أن إىل وأشـــــــــــــــارت العمل، بر�مج تنفيذ نتيجة
 الفرتة اعتمادات من املنفق غري الرصـــــيد اســـــتخدام بشـــــأن املقدمة املعلومات إىل وأشـــــارت ،2019 مارس/آذار يف املنعقدة
2016- 2017.8  

 
 املــاليــة، الالئحــة من 2-4 املــادة من الرغم على العــام، للمــدير واألربعني، يــةاحلــاد دورتــه يف املنظمــة مؤمتر وأجــاز -3

 2021-2020 الفرتة يف واحدة ملرة الســـــــــتخدامات 2019-2018 الفرتة اعتمادات من منفق غري رصـــــــــيد يأ اســـــــــتخدام
 اجتماعاهتما يف عليه ويوافقان واجمللس واملالية الرب�مج جلنيت بني املشرتك االجتماع من كل  على يعرض اقرتاح إىل ابالستناد

 لألرصــــــــــدة املنهجي االســــــــــتخدام بشــــــــــأن املقّدم االقرتاح اســــــــــتعراض بعد 2020 ويونيو/حزيران مايو/أ�ر يف عقدها املقرر
  9املنفقة. غري

 
 ملناقشــتها وذلك 2019-2018 الفرتة يف االعتمادات صــايف مقابل للميزانية النهائية احلصــيلة التقرير هذا ويعرض -4

 عليها. واملوافقة
 
 وذلك ،2019-2018 الســــــــنتني فرتة العتمادات املنفق غري الرصــــــــيد اســــــــتخدام بشــــــــأن اقرتاًحا 1 امللحق ويقّدم -5

 ).JM 2/1.2020 (الوثيقة واملالية الرب�مج جلنيت بني املشــرتك االجتمـاع قبل من عليها واملوافقة ملناقشتها
 

                                                            
 12/2017من قرار املؤمتر  1والفقرة   REP/2017Cمن الوثيقة  76الفقرة   5
  REP/158CL(أ) من الوثيقة 10و 7-6والفقرات   3/158CLالوثيقة   6
  REP/159CL.(ح) من الوثيقة  6الفقرة   7
  5/163CL(أ) و(ب) و(و) من الوثيقة  15الفقرات   8
  REP/2019Cمن الوثيقة  73الفقرة   9

http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf#page=23
http://www.fao.org/3/a-mu558a.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_AR.pdf#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ar.pdf#page=8
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ar.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na583ar/na583ar.pdf#page=7
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=23
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 رتة السنتنيلف لألداء احلصيلة اإلمجالية -اثنًيا
 
 األداء هذا ويســــــــــــتند .2019-2018 املالية الفرتة اعتمادات مقابل اإلمجايل امليزانية أداء إبجياز 1 اجلدول يعرض -6

 اليورو مقابل األمريكي الدوالر صــــــــــــرف لســــــــــــعر اوفقً  تعديله مع املراجعة، غري املنظمة حســــــــــــاابت يف الفعلي اإلنفاق إىل
 .2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل جبر�م يف 22.1 وقدره به املعمول

 

 )األمريكية (آبالف الدوالرات 2019-2018: عرض عام ألداء الرب�مج العادي يف الفرتة املالية 1اجلدول 
 CR 12/2017( 1,005,635(الوثيقة  2019-2018صايف االعتمادات للفرتة 

 1,002,056 2019-2018صايف اإلنفاق ابملعدل املعمول به يف امليزانية للفرتة 
 3,579 2021-2020الواجب نقله إىل فرتة السنتني  2019-2018الرصيد مقابل صايف االعتمادات للفرتة 

رّحل من رصيد االعتمادات الصافية غري املنفقة للفرتة 
ُ
 CR 12/2017( 3,868(الوثيقة  2017-2016املبلغ امل

رّحل من الفرتة ابملعدل املعمول  2019-2018صايف اإلنفاق للفرتة 
ُ
 3,868 2017-2016به يف امليزانية واملموَّل من املبلغ امل

 0 2017-2016الرصيد مقابل املبلغ املُرّحل من الفرتة 
 
 للفرتة االعتمادات صايف مقابل أمريكي دوالر مليون 1 1.002 جمموعه ما املنظمة أنفقت ،1 اجلدول يبّني  وكما -7

 تنفيذ تقرير يف الواردة واملعلومات 2019 الثاين نوفمرب/تشـــــرين يف التوقعات وحبســـــب ،ذلك إىل ابإلضـــــافة .2018-2019
 2019-2018 للفرتة الربامج

ل املبلغ كـــامـــل  املنظمـــة أنفقـــت 10  للفرتة املنفقـــة غري االعتمـــادات صـــــــــــــــــايف لرصـــــــــــــــيـــد املرحـــّ
 ذلك يف مبا املنظمة، برامج دعم أجل من واحدة ملرة الســــــــــــــتخدامه 2019-2018 الفرتة يف أتيح قد الذي 2016-2017

 التنمية. متويل ألنشطة اخلاص الصندوق

11 
 
 االعتمادات من أمريكي دوالر مليون 1 6.005 مبلغ مقابل أمريكي دوالر ماليني 6.3 املنفق غري الرصـــــيد وبلغ -8

 يف واألربعني احلادية دورته يف املؤمتر أجازه مبا وعمالً  املائة). يف 6.99 بنســــبة (أُنفقت 2019-2018 املالية للفرتة الصــــافية
 الفرتة يف واحدة ملرة لالســــتخدام ســــيتاح أمريكي دوالر ماليني 6.3 قيمته البالغ املنفق غري الرصــــيد فإن ،2019 يوليو/متوز

 ويوافقان واجمللس واملالية الرب�مج جلنيت بني املشــــــــــرتك االجتماع من كل  على يُعرض اقرتاح إىل ابالســــــــــتناد ،2020-2021
 ه.علي

  .1 امللحق يف املفصل االقرتاح ويرد 12
 
 تكاليف يف إجيايب فارق 2019-2018 الســـــــــــــــنتني فرتة خالل توقع جرى 13املالية، جلنة به أُبلغت ما وحبســـــــــــــــب -9

 يف تســــــــهم اليت الرئيســــــــية العوامل وتتمثل الفعلية. وتكاليفهم امليزانية يف املقررة املوظفني تكاليف بني الفارق وهو املوظفني،
 الفنية الفئة ملوظفي العمل مقر تســــــــــوية ُمضــــــــــاعف اخنفاض يف أمريكي دوالر مليون 1.16 البالغة النهائية اإلجيابية لفروقا

                                                            
  8/2021Cالوثيقة   10
 . REP/159CL) من الوثيقة ح( 6والفقرة   REP/158CL(أ) من الوثيقة  10الفقرة   11
  REP/2019Cمن الوثيقة  73الفقرة   12
  5/178FCمن الوثيقة  9الفقرة   13

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ar.pdf
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=23
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 أغسطس/آب 1 اتريخ من اعتبارًا تدرجيي بشكل سار�ً  أصبح الذي املعيشة لتكاليف االستقصائية للدراسة نتيجة روما يف
 مدرًجا كان  ما مع مقارنة اإلعالة وبدل الســــــــــــفر واســــــــــــتحقاق التعليم منحة على اإلنفاق اخنفاض إىل ابإلضــــــــــــافة ،2017

 امليزانية. يف
 

 عمليات النقل بني أبواب امليزانية -ااثلثً 
 

 وقد .2 اجلدول يف 2019-2018 املاليـة الفرتة اعتمـادات مقـابل امليزانيـة أبواب بني النهـائية النقل عمليات ترد -10
 .2019 الثاين نوفمرب/تشرين يف املالية جلنة هبا مسحت اليت حلدودا ضمن النقل عمليات مجيع متت

 
 )5 إىل 1 من (األبواب االســـــــرتاتيجية األهداف ضـــــــمن امليزانية أبواب بني النقل عمليات أنّ  إىل اإلشـــــــارة وجتدر -11

 2019 لعام قيمنيامل املنســـــقني نظام لتمويل التكاليف تقاســـــم مســـــامهة من حلصـــــتها املنظمة دفع عن جزئية بصـــــورة تنشـــــأ
 األولوية ذات قطاعات لعدة الشـــــــــــــــاملة املســـــــــــــــتجدة اجملاالت إىل املقدم الدعم وعن أمريكي، دوالر ماليني 7.4 وقدرها

 امليزانية يف أمريكي) دوالر ماليني 10 (بقيمة الدعم هذا أموال وترصد التخصصات، املتعدد الصندوق خالل من الرباجمية،
 االســـــــرتاتيجية الربامج وعمل اإلقليمية للمبادرات دعًما احملددة املقرتحات لتمويل الحق وقت يف وُختصـــــــص 6 الباب حتت
  2019.14-2018 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير يف الوارد النحو على القطري، املستوى على

 
 جلمع إضــــــــافية موارد 1 الباب يف النهائي اإلنفاق تضــــــــّمن ،2019 الثاين نوفمرب/تشــــــــرين يف التوقعات مع مقارنةً  -12

 املســـــــتدامة، التنمية أهداف من 2 اهلدف مؤشـــــــرات أحد وهو الغذائي، األمن انعدام من املعا�ة مبقياس اخلاصـــــــة البيا�ت
  املشرتكة). واملواضيع واإلحصاءات الفنية (اجلودة 6 الباب يف السابق يف متوقًعا كان  الذي

 
ا، ذُكر وكمـا -13  املوارد إىل ابإلضــــــــــــــــافـة أمريكي دوالر )1( مليون مبلغ 4 البـاب إىل النقـل عمليـة مشلـت 15ســــــــــــــــابقـً

 لوقاية الدولية واالتفاقية العاملية الصـــــحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بني املشـــــرتك العلمية املشـــــورة لرب�مج املخصـــــصـــــة
 حنو على املالية نةجل به تقدمت الذي الطلب مع النقل عملية وتتوافق منهما). لكل أمريكي دوالر مليون 5.0( النبااتت

 اجمللس. أقرّه ما

16 
 

 الباب هذا يف النفقات أنّ  إىل اإلشــــــــــارة جتدر ،10 الباب إىل نقل عملية أي إجراء يُطلب مل أنّه من الرغم وعلى -14
 عمله، خلطة الكايف التمويل لضـــــــمان أمريكي) دوالر مليون 4.0( العام املفتش ملكتب خمصـــــــصـــــــة إضـــــــافية موارد تشـــــــمل

 التحقيقات. إلجراء سيما وال

                                                            
 . 8/2021Cوالوثيقة   5/178FCثيقة من الو  5الفقرة   14
  5/178FCمن الوثيقة  6الفقرة   15
 REP/161 CL الوثيقة من (د)19 الفقرة  16

http://www.fao.org/3/na646ar/na646ar.pdf#page=5
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 متوســـــــــــط يف الفروق إىل تُعزى وهي األبواب، حبســـــــــــب امليزانية أداء يف الفروق بعض طرأت 17متوقًعا، كان  وكما -15
 املنظمة) (حوكمة 10 الباب يف سيما ال التوقعات، يف الواردة االفرتاضات مع مقارنةً  ابليورو للنفقات النهائية املئوية النسبة
 ).(اإلدارة 11 والباب

 
 األمريكية) الدوالرات (آبالف األبواب حبسب 2019 - 2018 الفرتة يف للميزانية املتوقع األداء :2 اجلدول

اهلــــــدف االســـــــــــــــرتاتــــيـــــجــــي  الباب
 الوظيفي أو

بر�مج العمل وامليزانية 
 املعدل للفرتة

2018-2019 
 )CL 158/3الوثيقة (

صايف النفقات املتوقع 
اعتباراً من نوفمرب/تشرين 

2019ين الثا 
 )FC 178/5الوثيقة (

صايف النفقات النهائية 
املمولة من صايف 
 اعتمادات الفرتة

2018-2019 
بناء على معدل  (حمتسًبا

 امليزانية)*

الرصيد مقابل 
 االعتمادات

عمليات النقل 
بني أبواب 

 امليزانية

 (ز) هـ) -(و=ج  (هـ) (د) (ج) (ب) (أ)
املســـامهة يف القضـــاء على  1

عـــــــدام األمـــــن اجلـــــوع وانـــــ
 الغذائي وسوء التغذية

82,451 88,056 91,213 )8,762( 8,800 

جعــــل الزراعــــة والغــــاابت  2
ومصــــــــــــــايد األمساك أكثر 

 إنتاجية واستدامة

197,117 197,598 198,101 )984( 1,000 

 3,750 )3,710( 70,237 70,025 66,527 احلّد من الفقر يف الريف 3
ـــــــة  4 ـــــظـــــم زراعـــــي متـــــكـــــني ن

ـــــــة أكـــ ثـــر مشـــوًال وغـــــــذائـــي
 وكفاءة

105,879 109,379 110,308 )4,429( 4,450 

ز�دة قدرة ســــــبل كســــــب  5
العيش على الصـمود أمام 

 التهديدات واألزمات

54,350 58,242 56,776 )2,426( 2,450 

اجلـــــــــــودة الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة  6
واإلحصـــــاءات واملواضـــــيع 

 املشرتكة 

68,651 60,830 59,620 9,031 )9,000( 

  0 140,788 140,788 140,788 تقينبر�مج التعاون ال 7

 )1,450( 1,458 77,172 77,386 78,630 التواصل 8
 )4,500( 4,513 31,731 32,767 36,244 تكنولوجيا املعلومات 9

حوكمة املنظمة واإلشراف  10
 والتوجيه

70,548 67,106 66,822 3,726 )3,700( 

 )1,800( 4,562 59,973 63,544 64,535 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
  600 0 0 600 املصروفات الطارئة 12

  0 16,892 16,892 16,892 االنفاق الرأمسايل 13

  0 22,421 22,421 22,421 اإلنفاق األمين 14

 0 3,579 1,002,056 1,005,035 1,005,635 اجملموع

ــــــــــــــــــ) مبلغ  * ، عالوة على صـــــايف 2017-2016ي مموَّل من املبلغ املرّحل من الفرتة دوالر أمريك ماليني 3.9يســـــتثين جمموع صـــــايف اإلنفاق يف العمود (هـ
 .2019-2018االعتمادات للفرتة 
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 وبر�مج )13 (الباب الرأمسايل اإلنفاق وبر�مج )7 (الباب التقين التعاون بر�مج يف منفقة غري أرصـــــدة أيّ  وتُنقل -16
 أنفقـت أ�ا على ابلتـايل وتُعرض املاليـة، اللوائح مع يتمـاشـــــــــــــــى مبا ،الالحقـة املاليـة الفرتة إىل )14 (البـاب األمين اإلنفـاق
 اخلاصة. األبواب هذه عن إضافية معلومات يلي ما يف وترد .2و 1 اجلدولني يف ابلكامل

 
 دوالر ماليني 9.54 امليزانية معدل على بناءً  حمتســـــــــــــــًبا التقين) التعاون (بر�مج 7 الباب يف النفقات إمجايل وبلغ -17
 املنفق غري الرصـــــــــــــيد ويُتاح أمريكي. دوالر مليون 8.140 والبالغة 2019-2018 الســـــــــــــنتني فرتة اعتمادات مقابل يكيأمر 

 التقين التعاون بر�مج التزامات لتغطية ،2019-2018 الســـــــــــــــنتني فرتة اعتمادات من أمريكي دوالر ماليني 9.85 وقيمته
 الفرتة خالل مت ذلك، إىل وابإلضافة املالية. الالئحة من 3-4 ملادةا أبحكام عمًال  2021 األول كانون  ديسمرب/ 31 لغاية

 من املرّحل املنفق غري الرصـــــــــــــــيد مقابل املشـــــــــــــــاريع على كإنفاق  أمريكي دوالر مليون 74 مبلغ تســـــــــــــــجيل 2018-2019
 .2017-2016 الفرتة اعتمادات

 
 املقبلة الســــــــنتني فرتة إىل ســــــــُريّحل أمريكي ردوال ماليني 3.10 قدره افائضــــــــً  الرأمسايل) (اإلنفاق 13 الباب وأنتج -18

 إنشـــــاء عدم على 2019-2018 الفرتة خالل اإلنفاق مســـــتوى ويدلّ  الرأمسايل. اإلنفاق مرفق إطار يف الحًقا الســـــتخدامه
 السنتني. فرتة خالل الطويل، املدى على املعلومات لتكنولوجيا دورية رئيسية مشاريع أيّ 

 
 يف الالحقة املالية الفرتات إىل يُرّحل أمريكي دوالر ماليني 5.3 بقيمة افائضــــــــــً  األمين) اق(اإلنف 14 الباب وأنتج -19

 مع املؤســـــــــســـــــــية، للخدمات اجلاري الرتشـــــــــيد 2019-2018 الفرتة يف اإلنفاق مســـــــــتوى وأبرز األمين. اإلنفاق مرفق إطار
 كافة.  املواقع يف األعضاءو  املوظفني إىل التكلفة حيث من فّعال دعم وتوفري اإلداري التسلسل تبسيط

 
 للميزانية الضــــــــرورية النقل عمليات على توافق أن اللجنة إىل يطلب املالية، الالئحة من (ب) 5-4 ابملادة وعمًال  -20
 أمريكي) دوالر مليون 1( 2و أمريكي) دوالر مليون 8.8( 1 امليزانيـــــة أبواب إىل 11و10و ،9و ،8و ،6 األبواب من
 يف املبّني  النحو على أمريكي) دوالر ماليني 5.2( 5و أمريكي) دوالر ماليني 5.4( 4و أمريكي) دوالر مليون 8.3( 3و

 .2 اجلدول من (ز) العمود
 

 2017-2016استخدام الرصيد غري املنفق للفرتة املالية  -رابًعا
 

 اســـــــــــــــتخدام مت 201919، الثاين تشـــــــــــــــرين نوفمرب/ يف املالية جلنة توقّعته وما 18املنظمة، جملس أجازه ما حنو على -21
 الصـــندوق موارد لتجديد 2019-2018 الفرتة خالل 2017-2016 الســـنتني فرتة اعتمادات صـــايف من املنفق غري الرصـــيد
 من الســـــــــليمة للمناخ األخضـــــــــر الصـــــــــندوق مشـــــــــاريع وإعداد صـــــــــياغة يف البلدان ولدعم التنمية، متويل ألنشـــــــــطة اخلاص
 الفنية. الناحية
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 ومنح للمناخ األخضــــر الصــــندوق متويل مقرتحات صــــياغة يف الدعم املنظمة قّدمت ،2019-2018 الفرتة ويف -22
 يف والبلدان النامية الصــــــغرية اجلزرية الدول والدول منًوا البلدان أقلّ  على الرتكيز مع األقاليم، خمتلف يف االســــــتعداد برامج
 أفريقيا. إقليم

 
 وقد الصـــندوق. أمانة مع ابلعمل للمناخ، األخضـــر الصـــندوق بلق من معتمدة هيئة ابعتبارها املنظمة، وواصـــلت -23

 منظمة أعّدهتا متويل مقرتحات ســــــــــــتة جمموعه ما على 2019-2018 الفرتة يف للمناخ األخضــــــــــــر الصــــــــــــندوق جملس وافق
 مببلغ )2019 عام يف وشــــيلي القريغيز ومجهورية ونيبال وابكســــتان ،2018 عام يف والســــلفادور (ابراغواي والزراعة األغذية
 املوافق ةالســــــــت التمويل ملقرتحات للمناخ األخضــــــــر الصــــــــندوق منح قيمة وتبلغ أمريكي. دوالر مليون 6.426 قدره إمجايل
 تنفيذية، هيئة أو التنفيذ يف شريًكا بوصفها أيًضا املنظمة تشارك ذلك، إىل وابإلضافة أمريكي. دوالر مليون 8.228 عليها

 وموزامبيق). وابراغواي غزة وقطاع الغربية والضفة ازامبي (يف أخرى مشاريع أربعة يف
 

ا املنظمة وقدمت -24  أمانة إىل والكونغو) ديفوار وكوت وكواب وغواتيماال وكولومبيا (أرمينيا متويل مقرتحات ســـتة أيضـــً
 يف للمناخ األخضــــــــر الصــــــــندوق جملس اجتماع خالل كواب  يف املشــــــــروع على املوافقة ومتت للمناخ. األخضــــــــر الصــــــــندوق
 بقيمة املقبلة للمناخ األخضــر الصــندوق جملس اجتماعات يف األخرى املقرتحات ُتســتعرض أن ويُتوقع ،2020 مارس/آذار

 جيري ذلك، إىل ابإلضــــــــــــافة منح. بشــــــــــــكل للتمويل دوالر مليون 159 منها أمريكي، دوالر ماليني 7.318 قدرها إمجالية
ا عشـــــــــــــــر ثالثــة إعــداد  وتونس املتحــدة تنزانيــا مجهوريــةو  وبوليفيــا وبواتن وبنن واألردن نتني(األرج للتمويــل جــديــًدا مقرتحــً

 يف زالت ما األقاليم مجيع يف أخرى بلدان بدعم املنظمة وتقوم وهاييت)، وموريتانيا والفليبني وغامبيا والســـــــــــودان، وجامايكا
 وصياغة األساسية الدراسات دإعدا خالل من وذلك للمناخ، األخضر الصندوق من متويل على للحصول األولية املراحل

 وكينيا وغيا�، واجلزائر البلدان املتعدد العظيم األخضــــر اجلدار وبر�مج اجلديدة غينيا واببوا (أفغانســــتان املفاهيمية املذكرات
 وميامنار).

 
ا 24 على للمنــاخ األخضـــــــــــــــر الصـــــــــــــــنــدوق جملس وافق ،2019-2018 الفرتة ويف -25  بر�مج مقرتحــات من مقرتحــً

 مطلع يف أو سابًقا عليها املوافقة متت اليت اخلمسة املشاريع مع وابالقرتان والزراعة. األغذية منظمة تقوده الذي عداداالست
 للمناخ، األخضــــــــــر والصــــــــــندوق والزراعة األغذية ملنظمة االســــــــــتعداد بر�مج حافظة يف املشــــــــــاريع جمموع بلغ ،2020 عام
 أمريكي. والرد مليون 16 قدرها إمجالية بقيمة مشروًعا 29

 
 القرتاح مفاهيمية وثيقة إعداد يف أفريقيا، يف العظيم" األخضـــــــــــــــر "اجلدار لبلدان الدعم املنظمة قّدمت وأخريًا، -26

 إىل الوثيقة هذه قدمت وقد أفريقيا" يف العظيم األخضر اجلدار بلدان يف الصمود على القدرة "تعزيز بشأن إقليمي مشروع
 من قوي بدعم الكامل اإلقليمي املشــــــروع صــــــياغة حالًيا املنظمة وتقود .2020 عام مطلع يف للمناخ األخضــــــر الصــــــندوق
 وكالة مع فنية دراسات إلجراء املوافقة خطاابت على التوقيع ومت املشروع. تنفيذ يف أيًضا ستشارك اليت الوطنية املؤسسات

 األفريقي واملنتدى )،NGARA( أفريقيا يف عيةالطبي والصــــــموغ الراتنجات وشــــــبكة أفريقيا، لعموم الكبري األخضــــــر اجلدار
 يف احليوانيــة والثروة ةيــالزراع البحوث ومنظمــة )،FORIG( غــا� يف الــدوليــة احلرجيــة البحوث ومعهــد )،AFF( للغــاابت

 يســــــتهدف والذي أمريكي دوالر مليون 180 قيمته تبلغ الذي البلدان املتعدد املشــــــروع هذا ويهدف ).KALRO( كينيا
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 نفذهتا اليت الناجحة األراضــــي إصــــالح أنشــــطة نطاق توســــيع إىل ونيجري�، والنيجر ومايل والســــنغال وتشــــاد فاســــو بوركينا
 الســــاحل منطقة يف الصــــمود على املزارعني صــــغار قدرة وز�دة االنبعااثت خفض أجل من العظيم األخضــــر اجلدار مبادرة

 القيمة. سلسلة �ج خالل من
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 اطةلإلحاملعروضة واثئق ال –امللحق الثاين 
 
 حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات -

 تقرير عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل -
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