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 موجز

  املائة  بعد ابعة والستنيتُعرض هذه الوثيقة على االجتماع املشرتك عقب التوجيهات اليت قّدمها اجمللس يف دورته الر
 اعتمادات فرتة السنتني.من اقرتاح استخدام األرصدة غري املنفقة بشأن ( 2020متوز )يوليو/

  تتبع  2019-2018فرتة السااااااانتني  اعتماداتوجتدر اإلشاااااااارة إىل أّن عملية اساااااااتخدام األرصااااااادة غري املنفقة من
ه سااايجري وأجلّ  2019كاجلون األول الدساااتورية والقاجلوجلية يف ديسااامرب/اإلجراء املوصاااى به من جاجلب  نة الشااا ون 

االعتيادية  رفع التقاريررفع التقارير عن تنفيذ االساااتخدامات املقرتملة ملرة واملدة، إىل  نة املالية كجمء من عملية 
 .2021-2020بشأن أداء امليماجلية، وإىل األجهمة الرائسية يف إطار تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

  ها، إىل مدى تعقيد2020سااتعرااااها للمسااألة يف مايو/أ ر يف إطار ا  نة الشاا ون الدسااتورية والقاجلوجليةوأشااارت 
ال ساااايما عدم وجود تعريف للفائ   ،يف ظّل االفتقار إىل الواااااوح بشااااأن كيفية اسااااتخدام األرصاااادة غري املنفقة

 النقدي يف الالئحة املالية.
  السااااااااااتخدام األرصاااااااااادة غري املنفقة من اعتمادات فرتة  ابلسااااااااااياساااااااااااتتعاجل هذه الوثيقة ا واجلب الفنية واملتعلقة

 السنتني، وتعرض تعريًفا ملصطلح "الفائ  النقدي".

 

 التوجيهات املطلوبة من االجتماع املشرتك

  الساااتخدام  ابلساااياساااات الفنية واملتعلقة ومعا ة ا واجلبإّن االجتماع املشااارتك مدعّو إىل اساااتعراض هذه الوثيقة
إبعادة   نة الشاااا ون الدسااااتورية والقاجلوجلية بعد ذلكاألرصاااادة غري املنفقة من اعتمادات فرتة الساااانتني، لك  تقوم 

 إسااااااااداء مشااااااااور ا بشااااااااأن الرتتيبات القاجلوجلية اليت قد تشاااااااامل على ساااااااابيل امل ال مراجعة النظر يف هذه املسااااااااألة 

 اللوائح املالية. 
 

 مسودة املشورة
 املشرتك:إّن االجتماع 

  أحاط علًما ابملعلومات اليت تعاجل اجلوانب الفنية واملتعلقة ابلسيييييياسيييييات السيييييتخدام األرصيييييدة غري املنفقة 

 من اعتمادات فرتة السنتني؛
  وافق على تكليف جلنة الشيييييييييوون الدسيييييييييتورية والقانونية اعادة النظر   ملشو املسييييييييي لة وتقد  املشيييييييييورة و 

  يشمل استعراض اللوائح املالية.بش ن الرتتيبات القانونية مبا 
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 مقّدمة -أّواًل 
تُعرض هاااذه الوثيقاااة على االجتمااااع املشاااااااااااااارتك بني الااادورة التااااسااااااااااااااعاااة والعشاااااااااااااارين بعاااد املاااائاااة للجناااة الرب مج  -1

وال ماجلني بعد املائة للجنة املالية عقب التوجيهات الصاااااادرة عن مللس املنظمة يف دورته الرابعة والساااااتني بعد  ال ال ة والدورة
 األرصدة غري املنفقة من ميماجلية اعتمادات فرتة السنتني.( بشأن اقرتاح استخدام 2020املائة )يوليو/متوز 

 معلومات أساسية -اثنًيا
فرتة إّن اجمللس يف دورته الرابعة والسااااااتني بعد املائة، يف ما يتعلق ابسااااااتخدام األرصاااااادة غري املنفقة من اعتمادات  -2

  1قام مبا يل : د، ق2019-2018 السنتني
اساااااااااااتذكر التوجيهات الصاااااااااااادرة عن الدورة اشادية واألربعني للم متر بشاااااااااااأن اساااااااااااتخدام األرصااااااااااادة غري املنفقة  (أ)

، وأثىن على املعلومات اإلااااافية اليت تلقاها بشاااأن أوجه االساااتخدام 2019-2018 السااانتنياعتمادات فرتة  من
 2019-2018البديلة، ووافق على اقرتاح االساااااااتخدامات ملرة واملدة لريرصااااااادة غري املنفقة من اعتمادات الفرتة 

 ماليني دوالر أمريك  على النحو الوارد امن املرفق ابء هبذا التقرير؛ 3.6وقدرها 
لة عن اإلجلفاص بشااااااااااأن الرصاااااااااايد غري املنفق للفرتة وتطّلع إىل تلق  مع (ب) يف ما يتعلق  2019-2018لومات مفصااااااااااّ

 ؛19-ابستجابة املنظمة ألثر جائحة كوفيد
تتبع اإلجراء  2019-2018غري املنفقة من اعتمادات الفرتة  اساااااااتخدام األرصااااااادةوجتدر اإلشاااااااارة إىل أّن عملية  -3

رفع التقارير عن تنفيذ  وأجلّه سايجري 2019،2ة يف ديسامرب/ كاجلون األول الذي أوصا  به  نة الشا ون الدساتورية والقاجلوجلي
األجهمة  وإىلاالعتيادية بشأن أداء امليماجلية،  رفع التقاريراالستخدامات املقرتملة ملرة واملدة، إىل  نة املالية كجمء من عملية 

  2021.3-2020الرائسية يف إطار تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
ويف مااااااا يتعلق ابلنقااااااا  املنهج  ملول اسااااااااااااااتخاااااادام األرصااااااااااااااااااادة غري املنفقااااااة، أشاااااااااااااااااااار اجمللس يف دورتااااااه  -4

ا وتطّلع إىل اسااااااااااااااتعراض هاااذه املسااااااااااااااااألاااة  الل دورتاااه  بعاااد والسااااااااااااااتني الرابعاااة املاااائاااة إىل أّن هاااذا النقاااا  ال يمال قاااائماااً
ية والقاجلوجلية واالجتماع املشاااارتك بني  نيت بعد اسااااتعرااااااها من جاجلب  نة الشاااا ون الدسااااتور بعد املائة  والسااااتني اخلامسااااة

  4اليت سيعقدها  الل فصل اخلريف.الرب مج واملالية يف الدورة 
، أشاااارت  نة الشااا ون الدساااتورية والقاجلوجلية عند اساااتعراض هذه املساااألة إىل مدى تعقيدها 2020ويف مايو/أ ر  -5

يف ظّل االفتقار إىل الوااااااوح بشاااااأن كيفية اساااااتخدام األرصااااادة غري املنفقة وال سااااايما عدم وجود تعريف للفائ  النقدي 
 الالئحة املالية. يف

االعتمادات ملالية اليت تنّص على سااااااااياسااااااااة املنظمة بشااااااااأن من الالئحة ا 2-4وأّكدت اللجنة ملدًدا أمهية املادة  -6
يف هناية الفرتة املالية وشااااااااّددت على ااااااااارورة أن تعمل منظمة األغذية والمراعة، بوصاااااااافها منظمة قائمة  املخصااااااااصااااااااة غري

                                                           
 . REP/164CL)أ( و)ب( يف الوثيقة  17الفقرة   1
 . 2/163CLيف الوثيقة  13-11الفقرات   2
 . 5/164CL)ز( يف الوثيقة  12الفقرة   3
 . REP/164CL)ج( يف الوثيقة  17الفقرة   4
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الئحة املالية من ال 2-4لوائح حمددة، مبوجب سياسا ا وأجلظمتها. وأقّرت بسلطة امل متر على إجراء است ناءات للمادة  على
 غري أهنا اعتربت أّن هذه االست ناءات جيب أن تبقى حمدودة وأن تتم مبوجب عملية وااحة وحمددة املعامل وشفافة. 

وأّكد اجمللس ملدًدا عند اسااتعراض تقرير الدورة العاشاارة بعد املائة للجنة الشاا ون الدسااتورية والقاجلوجلية، على أمهية  -7
لالئحة املالية، وصااااادص على توصااااية  نة الشاااا ون الدسااااتورية والقاجلوجلية بشااااأن إعادة النظر من ا 2-4مراعاة أملكام املادة 

لجواجلب الفنية واملتعلقة لهذه املساااااااااااااألة وإساااااااااااااداء املشاااااااااااااورة ملول الرتتيبات القاجلوجلية بعد مراجعة  نيت الرب مج واملالية  يف
  5ابلسياسات بشأن استخدام األرصدة غري املنفقة.

 اجلوانب الفنية واملتعلقة ابلسياسات -اثلثًا
يف ما يتعلق اب واجلب الفنية واملتعلقة ابلساااااياساااااات، قد يرغب االجتماع املشااااارتك يف إبداء وجهات جلظره بشاااااأن  -8

، على 2019تشاااااارين األول ية يف تقريرها الصااااااادر يف أكتوبر/النهج املقرتح الذي ملددته  نة الشاااااا ون الدسااااااتورية والقاجلوجل
 .2019-2018، وهو النهج املّتبع عملًيا الستخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات الفرتة 1امللحق  النحو املبني يف

االعتمادات الشااااا ون الدساااااتورية والقاجلوجلية كذلك أجله، يف ملال عدم موافقة اجمللس، سااااايجري إل اء  وذّكرت  نة -9
ويرد يف ما يل  املميد من املعلومات  6املنفق إىل اشسااب العام.عند اجلتهاء الفرتة املالية وسايعاد الرصايد غري  غري املخصاصاة

 بشأن هذا ا اجلب.
)ب( من الالئحة املالية على أّن "أي فائ  جلقدي يف اشساب يتبقى عند هناية أي فرتة، يوزّع  1-6تنّص املادة  -10

ا  اااادول االشاااااااااااااارتاكااااات املعمول بااااه يف تلااااك الفرتة. ويفرج عن  هااااذا الفااااائ  اعتبااااارًا بني الاااادول األعضااااااااااااااااااء طبقااااً
يناير/كاجلون ال اين التايل للساااااااانة اليت تتم فيها مراجعة اشساااااااااابت اخلتامية للفرتة املالية، ويسااااااااتخدم لتسااااااااديد كل  أول من
جمء من: أواًل، املقدمات املساااااااااتحقة لصاااااااااندوص رأً املال العامل واثجلًيا، االشااااااااارتاكات املتأ رة، واثل ًا، االشااااااااارتاكات  أو
 ميية التالية للسنة اليت مت  فيها املراجعة".السنة التقو  عن
ها منظمة تستخدمااليت احملاسبية ستمّد مصطلح "الفائ  النقدي" املستخدم يف الالئحة املالية من السياسات يُ  -11

األغذية والمراعة لعرض اشساااااااابت عند صااااااياغة الالئحة املالية للمرة األوىل. وعلى مر الساااااانوات، اجلتقل  منظمة األغذية 
أساااااً سااااياسااااة حماساااابية تقوم على  نماملتحدة، تدرجيًيا سااااائر املنظمات التابعة ملنظومة األمم مع جنب جنًبا إىل والمراعة 

ساً االستحقاص من أجل عرض األداء املايل للمنظمة وواعها املايل على حنو أك ر دقة. أ سياسة تقوم على "جلقدي" إىل
الدولية للقطاع العام للفرتات املالية اعتبارًا  لمعايري احملاساااااااابيةل اوقد اجلعكس ذلك يف االجلتقال إىل عرض البيا ت املالية وفقً 

 .2014 يناير/كاجلون ال اين  1من 
ويبنّي "الفااائ " يف اشسااااااااااااااااب العااام األثر املرتاكم للمعااامالت املاااليااة للفرتة املاااليااة املعنيااة و يع الفرتات املاااليااة  -12

الرصاايد يف اشساااابت الساانوية، و اصااة يف اشاشااية التوااايحية بشااأن "اإلبال  عن الشاارائح". وأبل   هذا السااابقة. ويرد 
ا االلتمامات اشسااااااااااااب العامجود عجم مرتاكم كبري يف منظمة األغذية والمراعة لسااااااااااانوات عدة عن و  ، وهو مي ل أسااااااااااااساااااااااااً

                                                           
   REP/164CL)ج( يف الوثيقة  20الفقرة   5
 . 2/163CLيف الوثيقة  13الفقرة   6
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املمّولاة املرتبطاة ابلتماماات الت طياة الطبياة ماا بعاد اجلتهااء اخلادماة. ويف غيااب هنج ملعاا اة هاذه االلتماماات غري املمّولاة،  غري
 نال.املتمال إبال  منظمة األغذية والمراعة عن فائ  يف اشساب العام بعيد امل فإنّ 
وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم "الفائ " يف اشساب العام خيتلف عن الفائ  يف امليماجلية الذي يتم إبال  األجهمة  -13

، كل فرتة سااااااانتني. التقرير السااااااانوي عن أداء امليماجلية وعمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليماجليةالرائساااااااية به بواساااااااطة 
على ملدة مقارجلة ابعتمادات امليماجلية للفرتة  منها سااااااااااطة ملموع النفقات لفرتة السااااااااانتني كليقارن الفائ  يف امليماجلية بب إذ

 عجم والواع املايل عموًما للحساب العام. جلفسها، ويستبعد أثر أي فائ  من السنة السابقة أو
تني لت طية التمامات من الالئحة املالية، ال تتاح األرصاااااادة غري املنفقة يف اعتمادات فرتة الساااااان 2-4ووفًقا للمادة  -14

ساااااااااامح ابسااااااااااتخدام األرصاااااااااادة غري املنفقة تويتم إل اؤها. ويف غياب أي اساااااااااات ناء من الالئحة املالية  7فرتات مالية الملقة
فّعال يف العجم املرتاكم بشكل اعتمادات فرتة السنتني  الل فرتة مالية الملقة، يتم استيعاب هذه األرصدة غري املنفقة  من

 يف اشساب العام.

 االستنتاجات والتوصيات -رابًعا
إّن االجتماااع املشاااااااااااااارتك للجنيت الرب مج واملاااليااة ماادعّو إىل تقاادا التوجيهااات بشاااااااااااااااأن ا واجلااب الفنيااة واملتعلقااة  -15

اساااااااتخدام األرصااااااادة غري املنفقة، لك  تقوم بعد ذلك  نة الشااااااا ون الدساااااااتورية والقاجلوجلية إبعادة  ابلساااااااياساااااااات بشاااااااأن
 وإسداء مشور ا بشأن الرتتيبات القاجلوجلية اليت قد تشمل على سبيل امل ال مراجعة اللوائح املالية. هذه املسألة  يف النظر

  

                                                           
 .التعاون التقين وملساب اإلجلفاص الرأمسايل وملساب اإلجلفاص األمين املتعلقة ابالعتمادات املوافق عليها لرب مجاحملددة  األملكام ابست ناء 7
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 8: اقرتاح استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة السنتني1امللحق 

اقرتاح اسااااااااااااااتخااااااادام األرصاااااااااااااااااااادة غري املنفقاااااااة من بعنوان " CCLM 109/3جلظرت اللجناااااااة يف الوثيقاااااااة  -1
مكتب االساارتاتيجية والتخطيط  ة". وبعد العراااني اللذين قّدمهما كل من املسااتشااار القاجلوين ومدير الساانتني فرتة اعتمادات

ا مواااوًعا  وإدارة املوارد،  قشاا  اللجنة ا واجلب القاجلوجلية والدسااتورية هلذه املسااألة، ع ذة بعني االعتبار أهنا سااتكون أيضااً
علق ساااينظر فيه االجتماع املشااارتك املقبل بني  نيت الرب مج واملالية إلبداء التعليقات املتعلقة ابلساااياساااات،  اصاااة يف ما يت

 ابستخدام األرصدة غري املنفقة املرمّللة.
من الالئحااة املاااليااة اليت تنص على سااااااااااااااياااساااااااااااااااة املنظمااة يف مااا يتعلق  2-4وأكاادت اللجنااة ملاادًدا أمهيااة املااادة  -2

 هناية الفرتة املالية. عند املخصصةابالعتمادات غري 
ا لريرصااادة غري املنفقة من اعتمادات وأوصااا  اللجنة ين ينظر امل متر يف إمكاجلية اساااتخدام الصاااي ة التالية  سااابً  -3

 امليماجلية، سواء يف قرار االعتمادات أو يف تقريره:
 من الالئحة املالية، اسااااااااااااااتخدام أي رصاااااااااااااايد غري منفق 2-4"خُيول امل متر املدير العام، ب   النظر عن املادة 

على كل من االجتماع  اقرتاح يعرض، ابالسااتناد إىل واملدةلالسااتخدام ملرة ]فرتة الساانتني اشالية  اعتمادات  من
]موعااااد الاااادورتني األوليني  املشاااااااااااااارتك بني  نيت الرب مج واملاااااليااااة واجمللس ويوافقااااان عليااااه يف اجتماااااعيهمااااا يف

 ".السنتني التالية  فرتة يف
واتفقاا  اللجنااة على رفع توصاااااااااااااايااة إىل امل متر إبجراءات املوافقااة التاااليااة ب رض اعتمااادهااا، رهنااًا ابالسااااااااااااااتعراض  -4
 التعديالت اليت جيريها كل من االجتماع املشرتك بني  نيت الربامج واملالية واجمللس:و 

السااابقة  الساانتنيتبادر األماجلة، بعد إقفال اشساااابت، إىل إعداد معلومات عن رصاايد األموال غري املنفقة يف فرتة  (أ)
 واالستخدام املقرتح لتلك األموال.

رمّللة ملسااااااااائل على جلطاص املنظمة ذات أولوية قصااااااااوى و  (ب)
ُ
تكون االسااااااااتخدامات املقرتملة لريرصاااااااادة غري املنفقة امل

 واملدة، وتندرج عادة امن الفئات التالية: وملرة
o  ،املصاااروفات ملرة واملدة للتدابري اشامسة املطلوب اهاذها لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة والفعالية يف املنظمة

 ثري سلًبا على قدرة املنظمة على تنفيذ بر مج العمل املوافق عليه؛من دون التأ
o  املصروفات ملرة واملدة املرتبطة ابلت يري التحويل للمنظمة؛ مبا يف ذلك تعميم املساءلة واشوكمة وعاثر األجلشطة

 املنفذة؛
o صادرة عن أجهمة  ارجية  املصروفات ملرة واملدة غري املدرجة يف امليماجلية املطلوبة جلتيجة لقرارات أو توصيات

 م ل ا معية العامة لريمم املتحدة.
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حيال االقرتاح اخلاص ابسااااااتخدام األموال غري املنفقة إىل االجتماع املشاااااارتك ابالسااااااتناد إىل إسااااااهامات مسااااااتمدة  (ج)
عليه موافقة التقرير السااااااااانوي عن أداء امليماجلية وعمليات النقل بني أبواب امليماجلية الذي يقدم إىل  نة املالية لل من

 بوصفه بندا دائًما يف الدورة األوىل اليت تعقدها يف فرتة السنتني ا ديدة.
رمّللة، بناًء على توصيات االجتماع املشرتك. (د)

ُ
 يوافق اجمللس على االستخدام املقرتح لريموال امل

رمّللة، متاشاااًيا مع (ه)
ُ
املمارساااات واللوائح املعمول  تنفذ األماجلة توجيهات اجمللس وترفع تقريرًا عن اساااتخدام األموال امل

 هبا يف ملال رفع التقارير.
عند اجلتهاء  االعتمادات غري املخصااااصااااةرت اللجنة كذلك أجله، يف ملال عدم موافقة اجمللس، ساااايجري إل اء وذكّ  -5

 يد غري املنفق إىل اشساب العام.الفرتة املالية وسيعاد الرص


