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ويرجى من السادة . خمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 الرابعة واألربعون بعد املائةالدورة 

 2112 حزيران/يونيو 11 -11 ،إيطاليا روما،

 تقرير الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 (2112 أيار/مايو 11 -7)

 

 موجز تنفيذي

. الوضع املالي للمنظمة، ومسائل أخرى تقع ضمن اختصاصااتها  2102ناقشت جلنة املالية يف دورتها العادية األوىل لعام 

 :، فإن اللجنةبعد املائة ويف هذا التقرير عن دورتها الثالثة واألربعني
 

 حتا  يياع الادوأل األعضااا يف املنظماة علاى أن تسادد ااارتا اتها         ( 0)إىل اجمللس  تعطي توصيات حمددة

حتاا  األمانااة علااى مواصاالة جهودهااا لتشااجيع تسااديد   ( 2)؛ (00الفقاارة )املقااررة بالكاماال ويف مواعياادها  

توافق على توصيات املدير العام بتعايني وددياد فارتة عمال أعضااا      ( 3)؛ (00الفقرة )االارتا ات واملتأخرات 

 ؛(32الفقرة )جعة جلنة املرا

 2100-2101باملوافقة على التحويالت النهائية بني أبواب امليزانية للفارتة املالياة   ( 0)اجمللس بقراراتها  تبلغ 

؛ (22رة االفقاا)علااى الرتتيبااات املقرتحااة الختيااار املراجااع ايااارجي وتعييناا    بالتأ يااد( 2) ؛(01الفقاارة )

احلاليااة باختيااار مراااحني خااارجيني للجنااة املباااد  األخالقيااة   اإلبقاااا علااى املعااايري واإلجاارااات  ب (3)

 ؛(22 الفقرة)

 اجمللس إىل توجيهها إىل األمانة بشأن الوضاع املاالي للمنظماة، وسياساات االساتثمار، وخطاة        تسرتعي انتباه

 ؛2103-2102تنفيذ خطة العمل الفورية يف الفرتة املالية 

  ،ومتابعة توصايات املفاتا العاام، واإلجارااات املتعلقاة باتفاقياات البلاد        تنفيذ إطار إلدارة املخاطر يف املنظمة

 املضيف، وتنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد، مبا يف ذلك االمتثاأل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

 اهتمام اجمللس إىل املبادرات اليت ترمي إىل حتسني أساليب عملها تسرتعي.  
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 املطلوب من اجمللس اإلجراء

 

،  ات املقررة واملتأخرات يف حينهاالارتااألعضاا ل يرجى من اجمللس التصديق على توصيات اللجنة بشأن تسديد

 .جلنة املراجعة ودديد فرتة عملهم وعلى تعيني أعضاا

 

بني أبواب امليزانية والرتتيبات املقرتحة الختيار  بالنقلويرجى من اجمللس أن حييط علمًا بقرارات اللجنة فيما يتعلق 

 .املباد  األخالقيةاختيار املراحني ايارجيني للجنة  وإجراااتاملراجع ايارجي وتعيين ، ومعايري 

 

املسائل األخرى اليت تدخل ضمن اختصاصها، و ذلك  ييع املرجو من اجمللس إقرار توجي  اللجنة إىل األمانة بشأنو

 عملها  أساليباملبادرات الالزمة لتحسني 

 

 

 :هذه الوثيقة إىل استفسارات بشأن مضمونميكن توجي  أي 

 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية

 3719 5705 3906+: هاتف
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 بيان احملتويات

 

 صفحةال 

 2 مقدمة

 6 2102انتخاب نائب الرئيس لعام 

 6 رصد الوضع املالي

 6 الوضع املالي للمنظمة

 1 2100التقييم اال تواري لاللتزامات اياصة باملوظفني يف سنة 

 8 2100تقرير عن االستثمارات يف سنة 

 9 مسائل امليزانية

والتوجهات يف سنة  2100التقرير السنوي عن خطة العمل الفورية لسنة  –خطة العمل الفورية 
2102 

9 

التقرير السنوي عن أداا امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة السنتني 

2101-2100 

9 

 01 املعلوماتو إطار والنظم اإلدارية

 01 تقرير مرحلي عن تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد

 00 املخاطر يف املنظمةتقرير مرحلي عن إطار إدارة 

 00 العضوية يف جلنة املباد  األخالقية

 02 الرقابة

 02 ن يالرتتيبات املقرتحة الختيار املراجع ايارجي وتعي

 02 2100التقرير السنوي عن أنشطة مكتب املفتا العام يف سنة 

 03 املقدم إىل املدير العام 2100 لعامالتقرير السنوي  –جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة 

 03 العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

 02 ايارجياحلسابات تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات مراجع 

 02 حتسني أساليب العمل ورفع  فااة جلنة املالية

 02 2103-2101برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية يف الفرتة 

 02 التوصيات املعلقة للجنة املالية وضع

 02 أساليب عمل جلنة املالية

 06 مسائل أخرى

 06 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة

 06 أية مسائل أخرى

 06 من الالئحة العامة للمنظمة 21و 31التعديالت املقرتحة على املادتني 
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 06 التفتيا املشرت ةنهج الستعراض تقارير وحدة 

 01 من دستور املنظمة 02آخر املعلومات عن حالة استعراض األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 08 التدابري املمكنة لإلسراع بتصفية املتأخرات – 0امللحق 

 امليزانيةبني الربنامج وفيما بني أبواب النقل عمليات التقرير السنوي عن أداا امليزانية و – 2امللحق 

 2100-2101يف الفرتة املالية 

20 

 28 وثائق لإلحاطة  - 3امللحق 
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 مقدمة

 

 .قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التالي عن دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة- 0

 

 :همحضر األعضاا التالية أمساؤرئيس اللجنة،  Moungui Médiباإلضافة إىل السيد - 2

 

 (اسرتاليا) Travis Power السيد

 (الربازيل) Olyntho Vieiraالسيد 

 (بور ينا فاسو) Laurent D. Coulidiatiالسيد 

 (اهلند) Shobhana K. Pattanayakالسيد 

 (اليابان) Hideya Yamadaالسيد 

 (الكويت) السيدة منار صباح حممد الصباح

 (املكسيك)  Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdoمعالي 

 (هولندا) Ronald Elkhuizenالسيد 

  (الروسي االحتاد) Vladimir V. Kuznetsovالسيد 

 (السودان) النور السيد حممد الطيب الفقي

 (الواليات املتحدة األمريكية) Karen Johnsonالسيدة 

 

 : املمثل التالي ألحد األعضاا  ما حضر- 3

 ممثل للمغرب يف هذه الدورة حات الذي عني ليحل حمل السيد فوزي األ جعالسيد يوسف فر . 

 

 Miguelقاد عاني ليحال حمال معاالي       Alan Romero Zavalaقام رئيس اللجنة بإبالغ اللجنة باأن السايد   - 2

Ruíz-Cabañas Izquierdo  من هذه الدورة الباقي زااجليف. 

 

: الويب علىلألجهزة الرئاسية املمثلني البديلني من املوقع التالي  ميكن احلصوأل على ملخص ملؤهالت- 2
representatives/ar/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance 

 

اإلطاار  و انت النتيجة أن النظر يف أحد البنود، وهاو   .تقديم ثالث وثائق تأخريأعلنت اللجنة عن قلقها بشأن - 6

واألربعاني بعاد    ايامساة إىل الادورة   تأجال قاد   2103-2102لفرتة لوخطة العمل اياص باملوارد البشرية االسرتاتيجي 

للقطااع  األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية جاهزية مؤسسات منظومة بند آخر، وهو تأجل  ما . املاليةاملائة للجنة 

وبعد أن تلقت اللجناة أسابابًا حماددة    . إىل الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للجنة املالية (JIU/REP/2010/6) العام

و اررت اللجناة    .تقديم البند اياص بعضوية جلنة املراجعة يف املنظمة، مت النظر يف هذا البند بصافة  اساتثنائية   لتأخري

 .أهمية تلقي الوثائق يف وقت  يكفي اللجنة لكي تستعرض هذه الوثائق قبل الدورة

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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اإلطاار   – 8ررت تأجيل مناقشة البند ثالثة واألربعني بعد املائة، قوعند اعتماد اللجنة جلدوأل أعماأل دورتها ال- 1

نهاج اساتعراض   "ررت اللجناة النظار يف    ما قا . 2103-2102لفرتة لوخطة العمل  اياص باملوارد البشرية االسرتاتيجي

أياة   - 20ضامن البناد    "02حتدي  وضع استعراض األجهزة املنشأة مبوجاب املاادة   "و "تقارير وحدة التفتيا املشرت ة

 .مسائل أخرى

 

وباإلضافة إىل ذلك حضرت الدوأل األعضاا التالية اجتماعات الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للجناة أو جازا   - 8

 :منها، دون أن يكون هلا حق احلدي 

 

 ندا  

 إ وادور 

 االحتاد األوربي 

 با ستان 

 الفلبني 

 تنزانيا 

 

 2112انتخاب نائب الرئيس لعام 

 

 .2102باإلياع نائبًا للرئيس لعام ( هولندا) Ronald Elkhuizenانتخب السيد - 9

 

 رصد الوضع املالي

 

 الوضع املالي للمنظمة

 

 تادفقاتها ، مباا يف ذلاك توقعاات    2100 اانون األوأل  /ديسمرب 30الوضع املالي للمنظمة حتى نظرت اللجنة يف - 01

على أمناط تسديد األعضاا  السابقة، إىل احتماأل أن حتتاج املنظماة إىل االقارتاض    بناا –واليت تشري  2102النقدية لعام 

 .من ايارج ملواجهة التزاماتها النقدية يف الشهر األخري من السنة، ما مل حيدث حتسان يف توقيات تساديدات األعضااا    

احملتملة لإلساراع بتصافية املتاأخرات     اإلجرااات طلبتها يف دورتها السابقة بشأن  ما استعرضت اللجنة املعلومات اليت

 (.0أنظر امللحق )

 

 :إن اللجنة- 00
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 انتهاءبعد  الطبية التغطيةيف احلساب العام، لسبب رئيسي هو نقص متويل مبستوى العجز  ُتحيط علمًا 

 نهاية اخلدمة؛ مكافآتاخلدمة، وصندوق 

 تضمن املنظمة مجيع الدول األعضاء على تسديد االشرتاكات املقررة بالكامل ويف مواعيدها، حتى  حتث

 احتياجات التشغيل النقدية لربنامج العمل؛ مواصلة تلبية

 وقت احلاضر لتحسني تسديد االشرتاكات واملتأخرات يف استعرضت الرتتيبات والقواعد املعمول بها يف ال

األمانة على مواصلة جهودها يف املقر ويف مكاتب  وحثتمن امللحق األول،  4ة حينها كما جاء يف الفقر

املنظمة يف خمتلف أحناء العامل لكي تذكر الدول األعضاء بالتزاماتها املالية، عن طريق توزيع بيانات يف 

 ؛حينها، ومن خالل املطالبة بتسديد االشرتاكات اجلارية واملتأخرات

 جعل املعلومات اخلاصة بذلك سهلة إعطاء مكانة أكرب لوضع االشرتاكات واملتأخرات عن طريق  اقرتحت

احلصول عليها من موقع املنظمة على الشبكة العنكبوتية، حبيث تسرتعي اهتمام األعضاء الذين حيضرون 

ين يسددون واإلعراب بصورٍة اجيابية وعلنًا عن التقدير لألعضاء الذ ،اجتماعات املنظمة الرئيسية

 اشرتاكاتهم يف مواعيدها؛

 إىل اجلهود اليت تبذهلا األمانة يف االتصال باألعضاء ممن عليهم  لالنضمام استعدادهاعن  أعربت

 ؛التسديد اشرتاكات مستحقة، بغرض تشجيع تسديد هذه االشرتاكات أو السعي إىل إجياد خطط إلعادة

 أن القواعد املوجودة بشأن فقدان حقوق التصويت يف حالة عدم تسديد االشرتاكات ملدة تزيد على  أكدت

 ؛بدقة بالغةسنتني، ينبغي أن تطبق 

 على األعضاء  األخالقيتسديد املتأخرات على االلتزام  لتشجيعبضرورة أن تؤكد اجلهود املبذولة  أوصت

 .أو عدم التسديد من عقوباتما يرتتب على التأخري  كيد علىبأن يسددوا اشرتاكاتهم بداًل من التأ

 

 2111 يف سنةباملوظفني  اخلاصة اتالتقييم االكتواري لاللتزام
 

 – 2100 يف سنةباملوظفني  اياصةالتقييم اال تواري لاللتزامات  – FC 143/4أحاطت اللجنة علمًا بالوثيقة - 02

التزامات املنظمة للخطط املتعلقة دويل احلسابات ووالوضع املالي احلالي و 2100وناقشت نتائج التقييم اال تواري لعام 

 ما استعرضت اللجنة نتائج الدراسة املتعلقة باالسرتاتيجيات . 2100 انون األوأل /ديسمرب 30باملوظفني حتى 

وط املعايري احملاسبية وأ دت اللجنة من جديد على أن ار. باملوظفني واييارات البديلة لتمويل االلتزامات املتعلقة

  .الدولية للقطاع العام ترتبط بتسجيل االلتزامات ال بتمويلها
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 :وإن اللجنة- 03

 باستقرار النمو يف قيمة االلتزامات الشاملة املتعلقة خبطط التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  أخذت علما

 نتيجة للعديد من التنقيحات اليت أدخلت على احلساب اإلكتواري على مدى السنوات القليلة املاضية؛

 من نقص حاد يف  أن االلتزامات اخلاصة بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ال زالت تعاني والحظت

اخلدمة، مل جير قط املصادقة على أي مصدر لتمويل  نهايةوفيما يتعلق بصندوق مدفوعات . التمويل

اخلدمة تتجاوز املخصصات  نهايةالتزامات اخلدمة السابقة، ومن ثم فإن أي مدفوعات لصندوق مدفوعات 

 ستؤدي إىل زيادة العجز النقدي اهليكلي للمنظمة؛ ،املدرجة يف امليزانية لتكاليف اخلدمة اجلارية

 ستعرض على جلنة املالية يف دورتها اليت ستعقد يف  2102 إىل أن نتائج التقييم اإلكتواري لعام وأشارت

لتحديد مقرتحات التمويل اليت ستحال إىل اجمللس ملواصلة النظر فيها يف برنامج العمل  2112آذار /مارس

 ؛2111-2114وامليزانية للفرتة 

 م اأهمية األخذ بنهج موحد يف تسوية التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة يف منظمات النظ وأكدت

 .املوحد بتوجيهات من اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 بأن االخنفاضات يف التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة اليت حددت بأداء خطط  وأخذت علما

األمانة على استمرار بذل  وحثتواضحة تهدف إىل احتواء التكاليف،  اسرتاتيجية تعكسالتغطية الطبية 

 .هذه اجلهود

 

 2111تقرير عن االستثمارات يف سنة 

 

وأحاطت علما باألداا  - 2100يف سنة  تقرير عن االستثمارات -  FC 143/5 الوثيقة استعرضت اللجنة- 02

وأعربت اللجنة عن تقديرها . هذه السنة، وسياسة االستثمارات وترتيبات احلو مة املرتبطة بذلك يفاإلجيابي املسجل 

للنهج احلكيم املّتبع يف جماأل االستثمارات القصرية األجل، واقرتحت استعراض سياسة املخاطر املتعلقة باالستثمارات 

أيضا بأن تتخذ األمانة خطوات يف الوقت املناسب  وطلبت اللجنة. الطويلة األجل يف  املستقبل عندما تستقر األسواق

اليت وافقت عليها اللجنة يف دورتها األربعني بعد  2-الستكماأل التعيني يف وظيفة املسؤوأل عن إدارة املخاطر بدرجة ف

ثمارات وحذرت اللجنة من أن تزيد نفقات االستثمارات عن عائداتها بالنسبة لالست .2100تشرين األوأل /أ توبر املائة يف

 .القصرية األجل
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 مسائل امليزانية

 

 2112والتوجهات يف سنة  2111التقرير السنوي عن خطة العمل الفورية لسنة  –خطة العمل الفورية 

 

 استعرضت اللجنة اجلوانب املالية يف تنفيذ خطاة العمال الفورياة الايت جااات يف اجلازا خامساًا مان الوثيقاة         - 02

CL 144/10 -  2102والتوجهات يف سانة   2100لسنة  التقرير السنوي عن خطة العمل الفورية -الفوريةخطة العمل - 

 .وأحاطت بالتقدم يف تنفيذ خمتلف مشروعات ايطة

 

 :إن اللجنة- 06

 

 للصعوبات اليت تواجه تنفيذ مشروعات خطة العمل الفورية اإلفرادية، كما جاء يف تقرير  تعرب عن قلقها

 اللجنة ضمن بنود جدول األعمال السابقة؛

 على ميزانية خطة العمل 2112 – 2112، يف إطار برنامج العمل وامليزانية املعتمد للفرتة املالية توافق ،

بالقيمة )أمريكي مليون دوالر  41.2تبلغ يف جمموعها اليت  2112 – 2112الفورية للفرتة املالية 

مرحل إىل  أمريكي قيمته مليون دوالر 2111 – 2111، واليت تشمل رصيدًا مل ينفق من خمصصات (الصافية

 ؛1/2111وفقًا لقرار املؤمتر  2112 – 2112

 طبقًا للخطط  2112 – 2112ن يتم تنفيذ مجيع مشروعات خطة العمل الفورية يف الفرتة املالية أ تطلب

 ؛2112املوضوعة، بغرض اإلسراع بعملية اإلصالح كما طلب املدير العام يف التوجيه اجلديد لعام 

 بطريقة بالغة الدقة، ضمانًا لعدم ترحيل أموال  2112 – 2112أن يتم التنفيذ أثناء الفرتة املالية  تطلب

 .2111 – 2114إىل  2112 – 2112خطة العمل الفورية من 

 

 التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية

 2111-2111يف فرتة السنتني 

 

استعرضت اللجنة التقرير السنوي عن أداا امليزانية والنقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة السنتني - 01

 :، و2101-2100
 

 على أساس احلسابات غري املراجعة للمنظمة، وبأن الرصيد  2111-2111باملردود النهائي مليزانية  أحاطت

متوز /والذي سريحل كرصيد معتمد مبعرفة املؤمتر يف يوليو أمريكي مليون دوالر 8.7الذي مل ينفق، وهو 

من التكاليف االستثمارية ملرة واحدة يف خطة العمل الفورية  أمريكي مليون دوالر 1.1، يشمل 2111
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تتعلق مبكاسب  أمريكي مليون دوالر 8.2، باإلضافة إىل مبلغ 2111-2111املؤجلة من فرتة السنتني 

 .2111-2111جديدة من زيادة الكفاءة، وتوقع استخدام األرصدة اليت مل تنفق يف 

  بأنره متاشريا مرع املمارسرات املعمرول بهررا، فرإن أي أرصردة مل تنفرق مرن برنرامج التعراون الررتق             ذكَّررت 

 ، تنقررل إىل ميزانيررة فرررتة (18البرراب )ونفقررات األمررن  ( 17البرراب )واإلنفرراق الرألررالي  ( 11برراب ال)

 .2112-2112السنتني 

 6إىل البرراب  12و 7و 1و 4و 2و 2و 1علررى عمليررات النقررل النهائيررة يف امليزانيررة مررن األبررواب       وافقررت 

دوالر مليررون  1.7) 9والبرراب ( دوالر أمريكرريمليررون  1.61) 8، والبرراب (دوالر أمريكرريمليررون  1.1)

كما هرو موضر    ( دوالر أمريكيمليون  4.11) 11والباب ( دوالر أمريكيمليون  1.2) 11، والباب (أمريكي

 .2 امللحقيف 

 

 واملعلومات نظم اإلداريةالإطار 
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد

 

 أعطات الايت   – عن تنفيذ النظام العااملي إلدارة املاوارد   مرحلي تقرير -  FC143/9استعرضت اللجنة الوثيقة - 08

احملاسابية  املعاايري   R 12الذي  ان يعرف من قبل بنظام أورا ال  )للتقدم احملرز يف النظام العاملي إلدارة املوارد حتديثا 

إىل  أياار /وايطط للفرتة من ماايو  ،2102نيسان /وأبريل 2100تشرين األوأل /للفرتة فيما بني أ توبر (الدولية للقطاع العام

 .2102تشرين األوأل /أ توبر

 

 العامأبلغت اللجنة أن  يف أعقاب قيام مكتب املفتا العام باستعراض عنصر املعايري احملاسبية الدولية للقطاع - 09

قدم الذي حدث منذ لضعف التوأعربت اللجنة عن قلقها . تغيري يف خطة التنفيذ يف النظام العاملي إلدارة املوارد، حدث

وأحاطت اللجنة . ار دديد التواريخ احملددة للتنفيذجماأل املشروع باإلضافة إىل تكر، والتغيريات اجلارية يف 2116عام 

بوجهة نظر اإلدارة من أن خطة التنفيذ املعدلة ال تتوقع تغيريًا يف التاريخ احملدد لتنفيذ النظم والعمليات اجلديدة يف 

ونشر النظم والعمليات اجلديدة من التدريب  االنتهاا، وأن 2102تشرين الثاني /املكاتب اإلقليمية، وهي نوفمرباملقر ويف 

 ما . 2103حزيران /ل  يف يونيو آلن وأصبح املوعد النهائيسارعا اتإىل املكاتب يف اهليئات اإلقليمية واملكاتب القطرية 

من املخاطر يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية  قللتلتنفيذ املعدلة دارة من أن خطة اأحاطت اللجنة بوجهة نظر اإل

مع هذه  أل املدة يف الكشوفات املالية اليت تتسقأو هد اليدوي الكبري املرتبط بإعداد أرصدةللقطاع العام وابتعدت عن اجل

 .املعايري احملاسبية الدولية

 

،  ان ملعاجلة قرار تغيري خطة التنفيذ الرئيسي ورااالدافع  األمانة أن قالت، أبديتوردًا على الشواغل اليت - 21

املخاطر املعروفة فيما يتعلق بقدرة املكاتب امليدانية على استيعاب التغيري الذي جتلب  العمليات والنظم اجلديدة للنظام 

األولوية للفوائد اليت ستأتي من النظم النهج املعدأل يعطي ف. دارة املوارد ومبادرات التغيري األوسع نطاقًاالعاملي إل
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تسق مع في  قاعدة متينة إلنتاج  شوفات مالية ت يف الوقت الذي يرسيومن العمليات التجارية اجلديدة واحملسنة 

 .2102املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وهي الكشوفات املخطط هلا اآلن لكي تكون جاهزة للفرتة املالية 

 

 :املعلومات املطروحة، فإن اللجنة استعراضلى عبناء - 20

 أهمية ضمان أن تكون األهداف اجلوهرية ملشروع االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  تؤكد

ويف حدود  لتواريخ احملددة للمشروعا تسليمها يفوإدماجها بصورٍة كاملة، و R 12ومواصلة حتديث 

فقه مع إلخراج الكشوفات املت 2114امليزانيات التقديرية الواردة يف التقرير، وأن املواعيد اجلديدة يف عام 

 ؛اقوي ااملعايري احملاسبية الدولية املذكورة ملتزٌم بها التزام

 لتقرير ا ب من اللجنة ومن أعضائها يفالصعوبات اليت تواجه املشروع، وطلبت إدراج أي عمل مطلو الحظت

 القادم؛

 خطة تنفيذ متكاملة  2112تشرين األول /من األمانة أن تدرج يف تقريرها إىل جلنة املالية يف أكتوبر طلبت

وشاملة تضم التكاليف املقررة والفعلية والتقديرية للنظام العاملي إلدارة املوارد، مع تفصيلها حبسب 

 ،من فوائد رفع تقارير عن حتليل ما حتققو ؛السنوات وبنود اإلنفاق واملراحل من أجل متابعة سري العمل

 ؛سرتاتيجيةاالنظمة وحتقيق أهدافها وكذلك كيفية مساهمة هذه الفوائد يف صنع مكانة للم

 كما طلب االستعراض الذي أجراه مكتب املفتش  اصلة رصد ترتيبات حوكمة املشروعمن األمانة مو طلبت

 .2112تشرين األول /العام، ورفع تقرير عن ذلك إىل دورة جلنة املالية يف أكتوبر
 

 عن إطار إدارة املخاطر يف املنظمةمرحلي تقرير 
 

 :اللجنة عن تقديرها للتقريرأعربت - 22

 معيف املنظمة للتكامل بالتقدم احملرز يف وضع إطار إلدارة املخاطر يف املنظمة وتنفيذ إدارة املخاطر  وأحاطت 

 ، واملساالة، والرقابةاألدااوإدارة  ،التنظيمية األخرى بشأن اإلدارة القائمة على النتائجمبادرات التعزيز 

 الداخلية؛

 من تنفيذ إدارة املخاطر يف املنظمة يف نهاية  االنتهاءمن األمانة اإلسراع يف سري العمل حتى ميكن  وطلبت

 هو مقرر؛ اكم 2112عام 

 برنامج /باقرتاح األمانة برفع تقرير عن املخاطر يف الطبعة القادمة من اخلطة املتوسطة األجل وأحاطت

 .2112آذار /العمل وامليزانية يف مارس
 

 األخالقية املبادئجلنة  يف عضويةال
 

اختيار األعضاا ايارجيني يف جلنة ب اياصة جراااتاإلوعايري امل – FC 143/11استعرضت اللجنة الوثيقة - 23

بإعادة النظر يف معايري  ، ورأتوأقرها اجمللس استجابًة لطلب من جلنة املالية اليت أعدت – األخالقية املباد 
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،  جزا من عمل مشرتك مع جلنة الشؤون الدستورية املباد  األخالقيةللجنة اختيار املراحني ايارجيني  وإجرااات

هذه املعايري واقرتحت  مالامةوعلمت اللجنة أن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أعربت من جديد عن . والقانونية

 .لقائمة املراحني من قبل املدير العام عراضهماإجراا مشاورة غري رمسية، من خالأل رئيسي اللجنتني، قبل است

 

 :بعد مداوالت مستفيضة، فإن اللجنة- 22

 

 احلالية اليت تصدر كل من جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية  واإلجراءاتإىل أن املعايري  خلصت

 .والقانونية توصيات كٌل منهما إىل اجمللس بناء عليها، ينبغي أن تظل كما هي

 

 الرقابة
 

 نهياملراجع اخلارجي وتعي الختياراملقرتحة الرتتيبات 

 

وطلبت اللجنة من . استعرضت اللجنة الوثيقة وأ دت الرتتيبات املقرتحة الختيار املراجع ايارجي وتعيين - 22

 .األمانة أن دضي قدمًا يف تلقي مقرتحات من املراجعني العامني املؤهلني يف أعضاا املنظمة

 

ن يف جلنة املالية يف فريق عمل يقوم بإعداد القائمة النهائية واللجنة على أن يشارك األعضاا التاليوافقت - 26

اسرتاليا، والواليات املتحدة األمريكية، : للمراحني الذين ستتم دعوتهم إىل تقديم عرض افوي إىل جلنة املالية، وهم

 .فاسو وبور يناواملكسيك، والكويت، وهولندا، واليابان، 

 

 2111التقرير السنوي عن أنشطة مكتب املفتش العام يف سنة 

 

  - 2100 يف سنة مكتب املفتا العام عن أنشطة التقرير السنوي -  FC 143/13أحاطت اللجنة علمًا بالوثيقة - 21

باإلضافة إىل أعمال  يف  2100الذي يتضمن موجزًا لنتائج املراجعة وأعماأل التحقيقات اليت قام بها مكتب املفتا العام يف 

اللجنة،  أعضاا ما أحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اإلضافية اليت قدمها املفتا العام ردًا على أسئلة . اإلدارة الداخلية

ملفتا العام املعلقة منذ وقت  طويل وأسباب ذلك، ير السنوي وعلى وضع توصيات مكتب اوتعليقات اإلدارة على التقر

 .على أنها تتعلق مبخاطر جسيمةالتوصيات اليت سبق تصنيفها يف السنوات املاضية  وعلى األخص تلك
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 :إن اللجنة- 28

 

 مع مالحظتها أن العمل الذي قام به فيهجلودة التقرير وحتليل القضايا املطروحة  ُتعرب عن ارتياحها ،

 مكتب املفتش العام كان مهمًا للغاية ومفيدًا إلدارة املنظمة وحوكمتها؛

 بدراسة  –يف سياق تنفيذ السياسة احلالية لإلفصاح عن تقرير املراجعة  –أن تقوم إدارة املنظمة  طلبت

العام  إفرادية من مكتب املفتش حبيث تتاح نسخ إمكانية تغيري سياسة احلصول على هذا التقرير،

 لألعضاء مبجرد طلبها؛

 أثناء العام حول تقارير املراجعة اليت ميكن  أن تقوم إدارة املنظمة بتوفري معلومات بصورة منتظمة طلبت

 للممثلني الدائمني احلصول عليها؛

 وعلى األخص  ،مجيع التوصيات املعلقة يف الوقت املناسباإلدارة على مواصلة جهودها يف إغالق  شجعت

 .اليت تتعلق مبخاطر جسيمةاليت مازالت معلقة وتوصيات السنوات السابقة 

 

 إىل املدير العاماملقدم  2111 لعامالتقرير السنوي  – األغذية والزراعة منظمةجلنة املراجعة يف 

 

املقدم  2100 لعامالتقرير السنوي  – جلنة املراجعة يف املنظمة -  FC 143/14أحيطت اللجنة علمًا بالوثيقة - 29

 .اليت اختذتها اإلدارة لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير واإلجرااات – إىل املدير العام

 

 :إن اللجنة- 31

 

 أثارهابالتقرير واالستنتاجات اإلجيابية فيما يتعلق بعمل مكتب املفتش العام، واملسائل اليت  ترحب 

 اللجنة؛ مداوالتلينظر فيها املدير العام وهي مسائل مفيدة للغاية يف 

 بتعليقات املدير العام على التقرير، واليت تدل على استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة يف  أحاطت

 التقرير؛

 على النظر يف دورتها العادية التالية فيما إذا كانت أي تغيريات يف توقيت أو تواتر التقارير  وافقت

، وما إذا كانت مناسبة هي تغيريات املرفوعة إىل اللجنة بشأن استنتاجات وتوصيات جلنة املراجعة

 . هي األخرى اإلجراءات اليت اختذت بشأن التوصيات، مناسبة

 

 األغذية والزراعة منظمةيف جلنة املراجعة يف  عضويةال

 

حي   – منظمة األغذية والزراعةجلنة املراجعة يف  يف عضويةال -  FC 143/15أحيطت اللجنة علمًا بالوثيقة - 30

حل حمل ثنني من األعضاا احلاليني يف جلنة املراجعة وتعيني عضو جديد ثال  ليابتمديد فرتة عمل  العاماملدير  أوصى
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 ،الرئيس احلالي للجنة Oukoترك مكان  يف اللجنة وللسيد اللجنة وأعربت اللجنة عن تقديرها للعضو الذي عضو ترك 

 .على ما قدم  من خدمات إىل اللجنة

 

 :إن اللجنة- 32

 

 توصية املدير العام بتمديد فرتة عمل السيدة  تؤيدNdiaye  لسنتني إضافيتني، والسيدZimmermann 

جديد يف جلنة املراجعة ملدة سنتني  كعضو Carolyn Dittmeierلسنٍة إضافية واحدة، وتعيني السيدة 

 بصفه مبدئية؛

 سينفذه املدير العام  على أن ترفع موافقتها إىل اجمللس لتمديد فرتتي العمل والتعيني اجلديد الذي توافق

 .اعتبارًا من تاريخ موافقة اجمللس

 

 اخلارجي تمراجع احلساباتقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات 

 

 مراجع احلساباتتقرير عن سري العمل يف تنفيذ توصيات  -  FC 143/16أحاطت اللجنة علمًا بالوثيقة - 33

، إعادة التأهيلأنشطة الصندوق اياص حلاالت الطوار  ووتقدير  بشأن استعراض 0 الضميمةإىل جانب  – ايارجي

 .بشأن االتفاقيات مع البلدان املضيفة 2 والضميمة

 

 :إن اللجنة- 32

 

 تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي، وتتطلع إىل تلقي معلومات  املرحلي عنللتقرير  تعرب عن تقديرها

ملطولة يف الكشوفات املالية للفرتة جديدة عن وضع البنود اليت تنتظر حتقيقها يف التقرير بصيغته ا

 ؛2111-2111

 اخلاص  الصندوقأنشطة  يف استعراض وتقدير ةأن تدرج آخر تطورات تنفيذ التوصيات الوارد طلبت

تشرين /الذي سيعرض عليها يف دورة أكتوبر املرحلييف التقرير  إعادة التأهيل وأنشطة لطوارئحلاالت ا

 ؛2112األول 

 مع تنفيذ اجلدول احلالي على أساس  راءات املتعلقة باتفاقيات البلد املضيفاإلسراع يف اإلج طلبت

 .التجربة، على أن يرفع تقرير عن التقدم احملرز إىل اللجنة يف دورتها العادية التالية
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 العمل ورفع كفاءة جلنة املالية أساليبحتسني 
 

 2112-2111برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية يف الفرتة 
 

 :إن اللجنة- 32

 التحسينات اليت وافقت  تتضمن اليت للمجلس بالنسخة املراجعة لربنامج العمل املتعدد السنوات ترحب

 ؛2111تشرين األول /عليها اللجنة يف دورتها األربعني بعد املائة يف أكتوبر

 أن برنامج العمل املتعدد السنوات هو وثيقة حيه جيري حتديثها باستمرار؛ الحظت 

 ا العادية لعرضها على دورتهللمجلس إعداد نسخة حديثة من برنامج العمل املتعدد السنوات  طلبت

عكس التعديالت التحريرية املقرتحة على اجلزء السردي الذي قدمته اللجنة أثناء التالية، على أن ت

 .استعراض الوثيقة

 

 وضع التوصيات املعلقة للجنة املالية

 

 :إن اللجنة- 36

 

 بالوثيقة احملدثة عن وضع توصياتها املعلقة؛ ترحب 

 العادية التالية، وأن تقوم اللجنة بدراستها يف  اإعداد نسخة حمدثة من الوثيقة لعرضها على دورته تطلب

 .بداية وقائع دورتها

 

 عمل جلنة املالية أساليب

 

 ألفريقياقدم الرئيس إىل اللجنة عرضًا عامًا ملشار ت   رئيس للجنة يف الدورة السابعة والعشرين للمؤدر اإلقليمي - 31

 .لوقائع املؤدر مفيدة، وذ ر أن املشار ني يف املؤدر اعتربوا مشار ت  2102نيسان /يف اهر أبريل

 

 :إن اللجنة

 

 بشأن طرائق الزيارات امليدانية اليت يقوم بها  املعلومات اليت قدمها الرئيس املستقل للمجلس إذ تالحظ

مبدأ تنظيم زيارات ميدانية مواضيعية ألعضاء اللجنة تدخل ضمن  تؤيدأعضاء اجمللس، فإن اللجنة 

 اختصاصاتها، ومن شأنها أن تنهض بأداء اللجنة لعملها وتزيد من معارفها؛

 يف حدود برجمة عمل اللجنة  تطلبواللجنة حتديد مواعيد متواترة لعقد دورات خاصة للجنة،  تالحظ

 .تقويم دوراتها العادية بقدر اإلمكان
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 مسائل أخرى

 

 الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة انعقادموعد ومكان 

 

 .2102أيار /مايو 02الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة يف روما يوم  بأن  تقرر عقدبلغت اللجنة ُأ- 38

 

 أية مسائل أخرى

 

 من الالئحة العامة للمنظمة 41و 27التعديالت املقرتحة على املادتني 

 

من الالئحة العامة  21و 31التعديالت املقرتحة على املادتني  – FC 143/21(a)نظرت اللجنة يف الوثيقة - 39

 .أن تقوم جلنة املالية بالنظر يف التبعات املالية هلذه االقرتاحات والقانونيةبعد طلب جلنة الشؤون الدستورية  – للمنظمة

والحظت اللجنة أن االقرتاحات اليت طرحتها األمانة جاات نتيجة تعهد من املدير العام املنتخب قبل أن يتوىل مهام 

 ما الحظت اللجنة أن  سواا . وأنها تفيد خلف  واملنظمة يف املقام األوأل ،ى احلد الذاتي من سلطت منصب ، وتنطوي عل

 .دت املوافقة على هذه االقرتاحات أو مل تتم، فإن املسألة تعود برمتها إىل األعضاا

 

 :هو حتليل التبعات املالية هلذه املقرتحات، فإنها هاتالحظ أن دورإذ  :إن اللجنة- 21

 

 أنها ال تستطيع النظر بصورٍة كاملة يف هذه التعديالت املقرتحة يف غياب أي معلومات مالية؛ تقرر 

 معلومات شاملة عن التبعات املالية هلذه املقرتحات لتعرض عليها يف دورتها العادية التالية؛ تطلب 

 2112يف دورتها يف خريف عام  يف هذه املقرتحاتالنظر  ستعيد أن اللجنة املالية تالحظ. 

 

 نهج الستعراض تقارير وحدة التفتيش املشرتكة

 

يف حالة تنفيذ النظر  وقررتاللجنة بأهمية وقيمة التقارير اليت تصدرها وحدة التفتيا املشرت ة،  أقرت- 20

 .ن هذه التقارير يف دوراتها القادمةالتوصيات الصادرة ع

 

اللجنة من األمانة إعداد تقرير موجز عن حالة تنفيذ  طلبتوسعيًا وراا دعم عمل اللجنة يف هذا اجملاأل، - 22

توصيات وحدة التفتيا املشرت ة بشأن املسائل املتعلقة بوالية اللجنة، وأن يدرج مثل هذا التقرير  بند ثابت يف جدوأل 

 .أعماأل جلنة املالية
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ا األمانة إىل عدد  من األجهزة اإلارافية اليت تلتزم األمانة بتزويدها يت تقدمهاللجنة باملعلومات ال أحاطت- 23

اللجنة على  ووافقت. مبعلومات  وإجابات وأعماأل متابعة، وما إذا  انت هناك فرص إلدخاأل حتسينات عليها

 .قادمةاستعراض هذه املسألة يف دورة 

 

 املنظمة من دستور 14آخر املعلومات عن حالة استعراض األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 

. من دستور املنظمة 02ادة عن حالة استعراض األجهزة املنشأة مبوجب امل ىل تقرير افوياستمعت اللجنة إ- 22

تقع يف إطار عمل املنظمة مبوجب معاهدات صدق عليها املؤدر أو اجمللس، وأنها  أنشئتوأبرز التقرير أن هذه األجهزة 

من الناحية اإلدارية، وإن  انت تسعى إىل التمتع بقدٍر من االستقالأل الوظيفي، وأن  ليس من السهل دائمًا التوفيق بني 

مراعاة املساالة العامة للمنظمة عن عمل  وباإلضافة إىل ذلك، فإن االستقالأل الوظيفي ينبغي أن ميارس مع. هذه الطلبات

 .هذه األجهزة

 

 :إن اللجنة- 22

 

 إىل التفرقة بني األجهزة  ،يف هذا السياق ،أن عملية التشاور جتري بالفعل، وأن هناك حاجة تالحظ

 حبسب خصائص كل منها واحتياجاتها التشغيلية؛ 14ة مبوجب املادة املنشأالدستورية 

 عليها وعلى جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتيهما يف اخلريف وثيقة أنه سوف يعرض  تالحظ

تفصيلية تستعرض اجلوانب اإلدارية واملالية، حيث ميكن النظر يف عدد من اإلجراءات واملمارسات 

 .التشغيلية
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 لإلسراع بتصفية املتأخرات املمكنةالتدابري  – 1امللحق 

 

بتسااديد االااارتا ات يف دورتهااا األربعااني بعااد املائااة يف  عنااد اسااتعراض اللجنااة يطااة احلااوافز لإلسااراع  - 0

بتصافية املتاأخرات،   لإلساراع   املمكنة، طلبت اللجنة من األمانة أن تقوم باستعراض التدابري 2100تشرين األوأل /أ توبر

على األعضاا يف مناقشة هذه املساألة، يتضامن هاذا امللحاق     وتيسريًا . 2102ورفع تقرير عن ذلك إىل دورتها يف ربيع عام 

وإن تأجل  ،لوقت احلاضر، و ذلك الرتتيبات اليت مت النظر فيها يف املاضييدة عن التدابري املعموأل بها يف امعلومات جد

 .اختاذ أي قرار بشأن تنفيذها

 

ملموسًا يف الفرتات املالية األخرية، بسبب توقيت تلقي االارتا ات  ًااملعلقة تفاوتوقد تفاوت مستوى املتأخرات - 2

 دوالر مليون 012دثل  2102 انون الثاني / انت املتأخرات يف أوأل يناير فبينما. من أ رب املشرت ني يف املقام األوأل

 30يف  الر أمريكيدومليون  20هبطت بهذا الرقم إىل  2102، فإن التسديدات أثناا الربع األوأل من عام أمريكي

 .سابقًا يوغوسالفيامستحقة على  دوالر أمريكي مليون 8.2، منها 2102آذار /مارس

 

يف املنظمة من تأثري ملموس، قامت اللجنة مبناقشة طرق حتسني تسديد نظرًا حلالة السيولة النقدية - 3

 : االارتا ات يف حينها و ذلك املتأخرات يف الكثري من دوراتها السابقة

 

 التدابري الرامية إىل التشجيع على ) 2119 دوز/يوليو 30-21 : الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة للجنة املالية

 )دفع االارتا ات يف موعدها

 التدابري الرامية إىل التشجيع على ) 2119 أيار/مايو 02-00 : الدورة السادسة والعشرون بعد املائة للجنة املالية

 )دفع االارتا ات يف موعدها

 التدابري الرامية إىل ) 2118تشرين األوأل /أ توبر 01-6 : الدورة الثالثة والعشرون بعد املائة للجنة املالية

 )التشجيع على دفع االارتا ات يف موعدها

 التدابري الرامية إىل حتسني أوضاع ) 2111أيار /وماي 22-01: الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة املالية

 (العجز النقدي للمنظمة

 التدابري الرامية إىل حتسني أوضاع ) 2116أيلوأل /سبتمرب 29-22 : الدورة ايامسة عشر بعد املائة للجنة املالية

 )العجز النقدي للمنظمة

 التدابري الرامية إىل حتسني أوضاع العجز ) 2116أيار /مايو 02-8: الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة املالية

 )النقدي للمنظمة

 للبلدان  املقررةقبوأل تسديد االارتا ات ) 2112أيلوأل /سبتمرب 23-09 : الدورة العاارة بعد املائة للجنة املالية

 )النامية بالعمالت احمللية

 ايطة التحفيزية لتشجيع التسديد الفوري ) 2112أيار /مايو 03-9: الدورة التاسعة بعد املائة للجنة املالية

 )حتليل تأثري معدأل احلسم الصفري -لالارتا ات 
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 حتليل االارتا ات املسددة واالقرتاحات ) 0/01/2112 - 21/9 : الدورة الثامنة بعد املائة للجنة املالية

 (.لتحسينها

 

 :بالتدابري املعموأل بها لتشجيع دفع االارتا ات يف موعدها فيما يلي قائمة- 2

 

 من الالئحة املالية  2-2 انون األوأل مبقتضى املادة /توج  رسالة دورية إىل ييع الدوأل األعضاا  ل ديسمرب

 .إلبالغها بالتزاماتها يف امليزانية للسنة التقوميية التالية ومتأخرات االارتا ات املستحقة عليها

 املالية  شوفات باالارتا ات املستحقة إىل الدوأل األعضاا  ل ثالثة أاهر الشؤون عبةترسل ا. 

  تتخذ إجرااات حمددة إلخطار الدوأل األعضاا يف اجمللس اليت ُتعترب منسحبة من مقعدها نتيجة عدم تسديد

من الالئحة العامة للمنظمة، لتشجيعها على تسوية أوضاعها قبل وقت  اف   1-22االارتا ات وفقا للمادة 

 .من انعقاد دورة اجمللس

  إجرااات حمددة على أرفع املستويات لضمان إبالغ الدوأل األعضاا اليت قد تعاني من مشا ل  باملثلتتخذ

الوقت الكايف لتسوية   ي يتاح هلا ،حمتملة يف حقوق التصويت قبل وقت  اف من انعقاد دورات املؤدر

 .أوضاع اارتا اتها أو لتوضيح األسباب اليت حالت دون دكنها من تسديد اارتا اتها املقّررة

  اهور اليت تتبع هلا دوأل أعضاا  3اعبة الشؤون املالية بالكتابة مباارة إىل  ل ممثليات املنظمة  ل تقوم

 .مر مع السلطات احمللية لضمان التسديدعليها مبالغ مستحقة الدفع، مع الطلب منها مبتابعة األ

  ُتعرض على املدير العام وباستمرار ملخصات قطرية تساعده على إجراا مباحثات  الرفيعة املستوى مع رؤساا

  .الدوأل والوزارات اليت يشدد فيها على أهمية تسديد االارتا ات يف مواعيدها املقررة

 ملالية واإلدارية رسائل دورية إىل الوزارات يذ رها فيها بالتزامات يوّج  املدير العام املساعد إلدارة الشؤون ا

بلدانها بتسديد االارتا ات املستحقة عليها واارحًا هلا قواعد املنظمة وأنظمتها اياصة بفقد حقوق 

 .التصويت

  اتصاالت متواصلة مع املمثليات الدائمة واملمثلني لدى املنظمةجتري. 

 لدائمة على الويب تقارير املتأخرات يف نهاية  ل اهر، إلطالع ييع املمثلني تنشر على موقع املمثليات ا

 .الدائمني

  تنشر على موقع املنظمة العام على الويب العديد من التقارير عن االارتا ات يف الربنامج العادي حبسب

 .البلدان

 لى خصم إذا سددت خطة احلوافز لتشجيع التسديد الفوري لالارتا ات، حي  حتصل الدوأل األعضاا ع

 .آذار من سنة االارتا ات/مارس 30االارتا ات املقررة بالكامل قبل 

 بالنسبة إىل األعضاا الذين تساوي متأخراتهم )من الدستور  2-3  فقد حقوق التصويت يف املؤدر طبقًا للمادة

  (.االارتا ات املستحقة عليهم يف السنتني التقومييتني السابقتني أو تفوقها

  بالنسبة إىل )من الالئحة العامة للمنظمة  2-22 األهلية لالنتخاب يف عضوية اجمللس مبوجب املادة عدم

  (.األعضاا الذين تساوي متأخراتهم االارتا ات املستحقة عليهم يف السنتني التقومييتني السابقتني أو تفوقها
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  بالنسبة إىل األعضاا الذين )مة للمنظمة من الالئحة العا 1-22 فقدان املقعد يف عضوية اجمللس مبوجب املادة

  (.تساوي متأخراتهم االارتا ات املستحقة عليهم يف السنتني التقومييتني السابقتني أو تفوقها

 من أجل تسهيل تسديد االارتا ات بالنسبة إىل الدوأل األعضاا اليت تتوفر لديها  مية حمدودة من املؤدر قرر ،

من الالئحة املالية لتمكني املدير العام  6-2افقة على استثنائها من تطبيق املادة العمالت القابلة للتحويل، املو

 .(02/2111القرار )بشروط  معينة من قبوأل اارتا ات بعمالت حملية غري قابلة للتحويل 

 

هذه نظرت األجهزة الرئاسية أيضًا يف الرتتيبات األخرى البديلة أثناا مناقشاتها السابقة، وإن  ان تنفيذ - 2

الرتتيبات قد تأجل، مع حتذير بعض األعضاا من أن تطبيق هذه الرتتيبات سوف يكون ل  تأثريه أساسًا على البلدان 

 :وتشمل املقرتحات ما يلي. النامية اليت تواج  صعوبات

 

 من الالئحة العامة للمنظمة، حبي  يشمل فقدان 1-22و 2-22 احلرمان املنصوص علي  يف املادتني التوسع يف 

 املقعد يف جلنيت الربنامج واملالية ويف جلان اجمللس؛

  1-22و 2-22واملادتني ( فقدان حق التصويت)من الدستور  2-3ينبغي تعديل العقوبات املشار إليها يف املادة 

حبي  ُتفرض العقوبات مبجرد ترا م ( االنتخاب لعضوية اجمللس أو املقعد في )من الالئحة العامة للمنظمة 

 ؛)عوضًا عن سنتني)اارتا ات متأخرة عن سنة واحدة فقط 

  ينبغي فرض رسوم فائدة على املدفوعات املتأخرة أو حتميل البلدان ذات االارتا ات املستحقة تكاليف

 ي؛االقرتاض ايارج

  ينبغي أن ُيشرتط على الدوأل األعضاا ذات االارتا ات املتأخرة اليت تزيد عن جمموع اارتا اتها املستحقة عن

تقديم خطة تقسيط إىل جلنة املالية الستعراضها، وموافقة املؤدر الالحقة  ،السنتني التقومييتني السابقتني

ارتا ات املتأخرة اليت تقل عن ذلك تقديم عليها، يف حني جيب أن ُيشرتط على الدوأل األعضاا ذات اال

  تفسريات خطية بشأن أسباب هذه املتأخرات الستعراضها؛

 ينبغي تطبيق اللوائح احلالية املتعلقة بفقد حقوق التصويت تطبيقًا صارما؛  

 ؛ينبغي حرمان البلدان ذات االارتا ات املتأخرة من مساعدات برنامج التعاون التقين ومن توظيف مواطنيها 

 توجيهية حتدد اروط قبوأل املساهمات الطوعية من البلدان األعضاا ذات الطوط اي جمموعة من ينبغي إعداد

 .االارتا ات املتأخرة

 

املطلوب من اللجنة أن تستعرض خمتلف الرتتيبات البديلة اليت تهدف إىل ضمان تسديد ييع الدوأل األعضاا - 6

 . الارتا اتها بالكامل ويف حينها و ذلك املتأخرات املستحقة عليها، وأن تعطي التوجيهات الالزمة
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فيما بني أبواب و بني الربنامج النقلعمليات مليزانية والسنوي عن أداء االتقرير  – 2امللحق 

 2111-2111امليزانية يف الفرتة املالية 

 

 

 :إىل بشأن مضمون هذه الوثيقةستفسارات اأي ميكن توجي  

 Boyd Haight السيد

 االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املواردمدير مكتب 

 5324 5705 3906+: هاتف

 

 

 

 موجز 

 

 تقريرًا عن التحويالت بني الربامج وأبواب امليزانية يف  2100تشرين األوأل /استعرضت جلنة املالية يف أ توبر

2100-2101الفرتة املالية 
مع أي تكاليف  –وأحاطت علمًا بتوقعات خفض اإلنفاق، الذي سريحل . 1

، بناا على ترخيص املؤدر يف 2103-2102إىل الفرتة  –استثمارية يف خطة العمل الفورية مؤجل  ملرة واحدة 

2100دوز /وليوي
ذّ رت بأن  دشيًا مع اإلجراا احلالي فإن أي رصيد متبقي يف برنامج التعاون التقين و .2

. حتوأل إىل الفرتة املالية التالية( 08الباب )ومصروفات األمن ( 01الباب )واإلنفاق الرأمسالي ( 02الباب )

 9و 8و 6إىل األبواب  02و 03و 1و 2و 2و 3و 2و 0ووافقت على التحويالت املتوقعة يف امليزانية من األبواب 

 .02و 00و 01و

  بناا على احلسابات غري املراجعة للمنظمة 2100-2101 يعرض هذا التقرير احلصيلة النهائية للميزانية للفرتة. 

 0111.2يف املائة من اعتماد الفرتة املالية البالغ  99.0، نسبة 2100-2101وميثل اإلنفاق النهائي للفرتة 

مليون دوالر أمريكي فسيتم ترحيل ، وفقًا ملا أجازه املؤدر  8.1أما الرصيد الفائض البالغ  .مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي من التكاليف االستثمارية املؤجلة غري املتكررة  1.2، وهو يشمل مبلغ 2100دوز /يف يوليو

حتقيق املكاسب الناية عن مليون دوالر أمريكي من  8.2، ومبلغ 2100-2101يف خطة العمل الفورية للفرتة 

غري املنفق والذي يبلغ يف  2100-2101زيادة الكفااة والوفورات ملرة واحدة واالستخدام املتوقع لرصيد الفرتة 

 .مليون دوالر أمريكي 32.2جمموع  

 سابقًا، مع املالحظة أن النقل  تتمااى عمليات النقل يف ما بني األبواب مع العمليات اليت دت عليها املوافقة

 .إىل الباب الثاني عشر مل يعد ضروريا

                                                           
1
 FC 140/9 الوثيقة  

2
 .2 الفقرة، 2103-2102 بشأن خمصصات امليزانية للفرتة 2100/ 2 القرار – C 2011/REP الوثيقة  
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 8.1، مبا يف ذلك مبلغ الا2100-2101من اللجنة أن تأخذ علما باحلصيلة العامة للميزانية للفرتة   مطلوب 

مليون دوالر أمريكي املرحل من أجل التنفيذ الكامل يطة العمل الفورية حبسب ما أجازه قرار املؤدر 

وجيب تذ ريها، . ومطلوب من اللجنة  ذلك أن توافق على عمليات النقل يف ما بني أبواب امليزانية .2/2100

، (الباب ايامس عشر)ون التقين داايا مع األسلوب املتبع، بأن أي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعا

، سرتّحل إىل الفرتة (الباب الثامن عشر)واملصروفات األمنية ( الباب السابع عشر)واملصروفات الرأمسالية 

  .2103-2102املالية 

 

 املشورة مشروع

 

 :إّن اللجنة

بناء على احلسابات غري املراجعة  2111-2111قد أخذت علما باحلصيلة النهائية للميزانية للفرتة     (أ) 

مليون دوالر أمريكي والذي سيتم ترحيله، وفقا ملا أجازه املؤمتر  8.7للمنظمة، وبأن الرصيد الفائض البالغ 

مليون دوالر أمريكي من التكاليف االستثمارية املؤجلة غري  1.1، يشمل مبلغ 2111متوز /يف يوليو

مليون دوالر أمريكي لتحقيق املكاسب النامجة  8.2، ومبلغ 2111-2111املتكررة خلطة العمل الفورية يف 

 غري املنفق؛ 2111-2111عن زيادة الكفاءة والوفورات ملرة واحدة واالستخدام املتوقع لرصيد لفرتة 

الفصل )وقد ذّكرت أنه متاشيا مع األسلوب املتبع فإن أية أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التق   (ب)

، (الباب الثامن عشر)واملصروفات األمنية ( الباب السابع عشر)واملصروفات الرألالية ( عشراخلامس 

 ؛2112-2112سرتّحل إىل الفرتة املالية 

ووافقت على عمليات النقل النهائية يف ما بني أبواب امليزانية األول والثاني والثالث والرابع واخلامس  (ج) 

مليون دوالر  1.61)، والثامن (مليون دوالر أمريكي 1.1)السادس  والسابع والثالث عشر، لصاحل الباب

 4.11)واحلادي عشر ( مليون دوالر أمريكي 1.2)والعاشر ( مليون دوالر أمريكي 1.7)والتاسع ( أمريكي

  .2كما يظهر يف اجلدول ( مليون دوالر أمريكي
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 املقدمة

 

وافق  اليتمن الالئحة املالية للمدير العام تكبد التزامات حتى مستوى اعتماد امليزانية  0-2ترخص املادة - 0

من الالئحة املالية، فإن املدير العام يتوىل إدارة االعتمادات مبا يكفل توفري أمواأل  افية  6-2وطبقا للمادة . عليها املؤدر

على إبالغ جلنة املالية بعمليات نقل معينة بني الُشعب، ( أ) 2-2وتنص املادة . ملواجهة املصروفات أثناا فرتة السنتني

  .أن يناأل النقل بني أحد أبواب امليزانية إىل أي باب آخر، موافقة جلنة املالية( ب) 2-2بينما تتطلب املادة 

 

، استخدام أي من الالئحة املالية 2-2، أجاز املؤدر للمدير العام، وبغّض النظر عن املادة 2100دوز /يف يوليو- 2

للتنفيذ الكامل يطة العمل الفورية، مبا يف ذلك تكاليف االستثمار  2100-2101رصيد غري منفق من اعتمادات الفرتة 

و ذلك، طلب املؤدر إىل املدير العام  .2103-2102غري املتكّررة هلذه ايطة اليت سيتّم حتّملها خالأل الفرتة املالية 

لزيادة املكاسب الناائة عن الكفااة، والوفورات ملرة واحدة،  2103-2102اقرتاح تعديالت لربنامج العمل للفرتة 

، واليت 2103-2102 ، لتنفيذ أنشطة خطة العمل الفورية يف الفرتة2100-2101واستخدام الرصيد غري املنفق يف الفرتة 

 .3دوالر أمريكيمليون  32.2عها إىل تصل يف جممو

 

، وافق اجمللس على تقرير جلنة املالية اليت أخذت علمًا باالستخدام اجلزئي 2100تشرين الثاني /يف نوفمرب- 3

والوظيفية  سرتاتيجيةاالاألهداف )دوالر أمريكي يف الباب األوأل وصواًل إىل الباب الرابع عشر  ماليني 6.1املتوقع مببلغ 

، الذي سريّحل، مع أي تكاليف استثمارية غري 2100-2101مقابل االعتماد اياص بالفرتة املالية ( وممثليات املنظمة

 ما أجازت اللجنة عمليات النقل يف ما بني  .حبسب ما أجازه املؤدر 2103-2102متكررة يطة العمل الفورية، إىل 

بع وايامس والسابع والثال  عشر والرابع عشر، لصاحل األبواب السادس والثامن األبواب األوأل والثاني والثال  والرا

 .4والتاسع والعاار واحلادي عشر والثاني عشر

 

توجز هذه الوثيقة، ألغراض اإلعالم واملناقشة، جوانب األداا النهائي للميزانية بناا على االعتماد اياص - 2

  .تفاصيل عمليات النقل النهائية يف ما بني أبواب امليزانية، مبا يف ذلك 2100-2101بالفرتة املالية 

 

 األداء العام خالل الفرتة املالية

 

ويرتكز األداا . 2100-2101بإجياز األداا اإليالي للميزانية مقابل االعتماد اياص بالفرتة  0يعرض اجلدوأل - 2

على اإلنفاق الفعلي يف احلسابات غري املراجعة للمنظمة مع تعديل  وفقًا لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو 

وقد مت . دوالر أمريكي 0.382يورو يساوي  0والبالغ  2100-2101املعموأل ب  يف وضع برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

                                                           
3
 .من منطوق القرار 3و 1، الفقرتان 5/1122قرار املؤدر   

4
 .21و 21 ، الفقرتان CL 143/8 الوثيقة  
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( الباب السابع عشر)واملصروفات الرأمسالية ( الباب ايامس عشر)برنامج التعاون التقين نقل أي أرصدة غري منفقة يف 

، إىل الفرتة املالية التالية، مبا يتمااى مع اللوائح املالية، ومت إظهارها بالتالي (الباب الثامن عشر)واملصروفات األمنية 

  .على أنها قد أنفقت بالكامل

 

  (مباليني الدوالرات األمريكية) 2111-2111اء الربنامج العادي يف الفرتة نظرة عامة إىل أد - 1اجلدول 

 2101-2100 

 1 000.5 (CR 3/2009)   2100-2101صايف االعتمادات للفرتة 

 991.8 بسعر الصرف املعموأل ب  يف امليزانية صايف اإلنفاق

 8.7 مقابل صايف االعتمادات اإلنفاقصايف 

 0.5  متكررة مؤجلة يطة العمل الفوريةتكاليف استثمارية غري 

 من أجل التنفيذ الكامل  2100-2101نقل الرصيد املتبقي للفرتة 

 (CR 5/2011) يطة العمل الفورية
8.2 

 - صايف التفاوت

 

مليون دوالر أمريكي مقابل اعتماد الفرتة املالية  8.1 ما هو مبني أعاله، فقد مت تسجيل الرصيد الفائض البالغ - 6

وسيتم ترحيل الرصيد (. يف املائة 99.0الذي مت إنفاق  بنسبة )مليون دوالر أمريكي  0111.2البالغ  2101-2100

مليون دوالر  1.2من أصل هذا املبلغ، خصص . 2/2100، حبسب ما أجازه قرار املؤدر 2103-2102الفائض إىل الفرتة 

أما املبلغ املتبقي من . 2100-2101كي للتكاليف االستثمارية املؤجلة غري املتكررة يطة العمل الفورية، للفرتة أمري

دوالر أمريكي، فسوف يعوض عن التكاليف  ماليني 6.1مليون دوالر أمريكي، والذي قدر يف السابق با 8.2الا

قق املكاسب الناية عن زيادة الكفااة والوفورات ملرة وسوف حي 2103-2102االستثمارية يطة العمل الفورية للفرتة 

  .مليون دوالر أمريكي 32.2الذي يبلغ مبجموع   2100-2101واحدة واالستعماأل املتوقع للرصيد غري املنفق للفرتة 

 

قد تأثر بشكل رئيسي بالتعويضات  2100-2101فإن اإلنفاق الفعلي يف الفرتة  ،ب  5 ما سبق وتبلغت اللجنة- 1

  .اليت فاقت احلصة املخصصة يف امليزانية لتسديد تكاليف الدعم، السيما يف املكاتب امليدانية

 

                                                           
5
 .01 الفقرة، FC 140/9 الوثيقة  
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 عمليات النقل بني أبواب امليزانية

 

 2100-2101مت تفصيل عمليات النقل النهائية يف ما بني أبواب امليزانية مقابل االعتماد اياص بالفرتة املالية - 8

آذار /وتتبع عمليات النقل النهائية بشكل عام النمط واملنطق نفسيهما املعتمدين يف مارس .أدناه 2يف اجلدوأل 

  .التعديالت املطبقة على خطط العمل للفرتة املالية، بناا على األداا الفعلي نتيجة، 2100تشرين األوأل /وأ توبر

 

تشرين األوأل /مع العمليات اليت أجازتها جلنة املالية يف أ توبر تتمااى عمليات النقل املتوقعة حبسب األبواب- 9

اليت ( اهلدف الوظيفي خاا)أما عملية النقل إىل الباب الثاني عشر . ، ولكن مع بعض الفوارق يف املبالغ النهائية2100

  .دت إجازتها يف السابق، فلم تعد مطلوبة

 

يتمثل عموما يف عملية إصالح جلنة ( اهلدف االسرتاتيجي حاا) إّن مصدر اإلنفاق اإلضايف حتت الباب الثامن- 01

  .2100حزيران /األسواق الزراعية يف يونيوعن األمن الغذائي العاملي ويف تأسيس نظام املعلومات 

 

فتعزى إىل أنشطة اعبة القضايا ( اهلدف االسرتاتيجي  اف)أما نسبة عمليات النقل املرتفعة إىل الباب العاار - 00

نسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية، وذلك يف إطار متابعة التوصيات الصادرة عن عمليات التحقق من املساواة اجل

  .بني اجلنسني، وتقييم دور املنظمة واألعماأل املتعلقة بالشؤون اجلنسانية والتنمية

 

بشكل رئيسي إىل األرصدة املتبقية الناجتة ( اهلدف الوظيفي خاا)ويعزى اإلنفاق اجلزئي يف الباب الثاني عشر - 02

  .عن أعماأل خطة العمل الفورية يف هذا الباب وبعض الوفورات اإلضافية من قبل املكاتب امليدانية

 

مليون دوالر أمريكي سريحل إىل الفرتة  6.03رصيدًا بقيمة ( الرأمسالية املصروفات)أظهر الباب السابع عشر - 03

مليون دوالر أمريكي من التكاليف االستثمارية غري  1.2ويتضمن  ،حتت مرفق املصروفات الرأمسالية 2102-2103

  .2100-2101املتكررة املؤجلة يطة العمل الفورية للفرتة 

 

إىل مرفق اإلنفاق  2103-2102مليون دوالر أمريكي يرحل للفرتة املالية  1.8رصيدًا قدرة  08أظهر الباب - 02

هذا الفائض أساسًا اإلنفاق الذي جاا أقل مما  ان مدرجًا يف امليزانية من إدارة األمم املتحدة للسالمة  ميثلو. 6األمين

 .واألمن مقابل حصة املنظمة يف هذه التكاليف

 

 

 

                                                           
6
، يف األبواب ذات الصلة 2103-2102أعيدت برجمة جزا من األرصدة اليت ظهرت يف بابي املصروفات الرأمسالية واملصروفات األمنية يف ميزانية   

 (292و 281، اجلدوالن فوق الفقرتني C 2011/3الوثيقة ) 2103-2102يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
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 (بآالف الدوالرات األمريكية) 2111-2111أداء امليزانية حبسب أبوابها، للفرتة : 2اجلدول 

 واالسرتاتيجياهلدف الوظيفي  الباب

صايف اعتمادات 

2101-2100 

بعد )

 (التعديالت
 FC 140/9 

صايف اإلنفاق 

بسعر 

التحويل 

املعموأل ب  

 يف امليزانية

الرصيد مقابل 

 االعتماد

النقل بني 

أبواب 

 امليزانية

 (600 2) 638 2 543 46 181 49 تكثيف اإلنتاج احملصولي املستدام( أ) 0

 (050 3) 059 3 578 28 637 31 احليواني املستدامزيادة اإلنتاج ( ب) 2

اإلدارة واالستخدام املستدامني ملوارد ( ج) 3

 املصايد وتربية األحياا املائية

55 626 54 164 1 462 (1 450) 

حتسني سالمة وجودة األغذية يف ييع ( د) 2

 مراحل السلسلة الغذائية

24 445 23 883 562 (550) 

 (700) 750 304 41 054 42 املستدامة للغابات واألاجاراإلدارة (ها) 2

اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه واملوارد ( و) 6

االستجابة للتحديات الوراثية، وحتسني 

البيئة اليت تؤثر على الزراعة واألغذية يف 

 العامل

53 192 54 650 (1 458) 1 500 

 تهيئة البيئة املواتية لألسواق من أجل( ز) 1

حتسني سبل املعيشة وحتقيق التنمية 

 الريفية

40 878 37 659 3 219 (100) 

 

 650 1 (602 1) 056 60 454 58 حتسني األمن الغذائي والتغذوي( ح) 8

زيادة القدرة على التأهب حلاالت ( ط) 9

الطوار  والتهديدات الغذائية والزراعية 

 واالستجابة هلا على حنو فعاأل

7 311 7 987 (676) 700 

املساواة بني اجلنسني يف احلصوأل على ( ك) 01

املوارد والسلع وايدمات وصنع القرار يف 

 املناطق الريفية

9 838 11 105 (1 267) 1 300 

زيادة حجم وفّعالية االستثمارات ( الم) 00

 العامة واياصة يف الزراعة والتنمية الريفية

36 571 41 110 (4 539) 4 550 

 - 452 3 228 217 680 220التعاون الفعاأل مع الدوأل األعضاا وأصحاب  02
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 املصلحة
 (250 1) 254 1 328 117 582 118 اإلدارة الكفؤة والفعالة 03

  281 1 013 87 294 88 ممثليات املنظمة 02

   694 111 694 111 برنامج التعاون التقين 02

  600 - 600 ورةاملصروفات غري املنظ 06

   803 26 803 26 اإلنفاق الرأمسالي 01

   686 24 686 24 األمن 08

 - 735 8 791 991 526 000 1 اجملموع 
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 وثائق لإلحاطة  - 2امللحق 

 

  حالة االارتا ات اجلارية واملتأخرات( الوثيقةFC 143/INF/2) 

 تقارير وحدة التفتيا املشرت ة يف األمم املتحدة: 

 األمم املتحدة  وظيفة املراجعة يف منظومة(The Audit Function in the United Nations System )

(JIU/REP/2010/5( ) الوثيقةFC 143/INF/3) 

 األمم املتحدة  مبؤسسات منظومةجرااات إدارة الصناديق االستئمانية إسياسات و(Policies and Procedures 

for the Administration of Trust Funds in the United Nations System Organizations )

(JIU/REP/2010/7( ) الوثيقةFC 143/INF/5) 

  األمم املتحدة  مؤسسات منظومةاحلياة يف و بني العمل والتوازنبني الو االت فيما تنقل املوظفني 

(Inter-Agency Staff Mobility and Work/Life Balance in the Organizations of the United 

Nations System( )JIU/REP/2010/8( ) الوثيقةFC 143/INF/6) 

 


