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ويرجى من السادة . على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري   ُ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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 واألربعون بعد املائة الثامنةالدورة 

 3082 آذار/مارس 33-81روما، 
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 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل
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 زـموج

 

 تشمل 0202-0202من برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية للفرتة  حمدثةالوثيقة نسخة  تقدم هذه ،

واألربعني بعد  سابعةمن جانب جلنة املالية يف دورتها ال ةالسردي جاا األ يفاملقرتحة  التحريرية صحيحاتالت

  .0200 تشرين الثاني/نوفمرباملائة يف 

 
 

 

 

 نة املاليةالتوجيهات املطلوبة من جل

 

  اليت تراها مناسبة توجيهاتال إعطا اللجنة مدعوة إىل مراجعة الوثيقة وإّن. 

 

 مسودة املشورة

 

 وتطّلعت إىل تلقي مزيد من التحديثات املتعدد السنوات من برنامج العمل  احملدثةبت اللجنة بالنسخة ّحر

 . يف دورتها العادية القادمة
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 مقدمة

 

 صرتحيحات ضرتم الت الرتذي ي و 0202 -0202 للفرترتة  احملّدثتعدد السنوات املعمل اليقة برنامج هذه الوث تعرض- 8

 .0200تشرين الثاني /يف دورتها املنعقدة يف شهر نوفمرب اللجنة اليت اقرتحتها التحريرية
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 مبنظمة األغذية والزراعة املتصلة باملسائل اخلاصة 3082 -3080أهداف جلنة املالية للفرتة - ألف

 

 ما يفلدى جملس املنظمة أساس حتليلي راسخ الختاذ قرارات سليمة وحسنة التوقيت وتتسم بالفعالية والكفا ة - 0

وإطرتار نظرتم اإلدارة واملعلومرتات، واملرتوارد البشرترية وأنشرتطة        ،باملياانيرتة  قرتة للمنظمة، واملسرتائل املتعل  الوضع املاليخيص 

 .ملية تقديم اخلدمات لألعضا بغية حتسني جودة عمل املنظمة وتعايا ع الرقابة

 

 3082-3080النتائج للفرتة 

 

هرتد  املنظمرتة   )ستكون النتائج احملددة الواردة أدناه متسرتقة أيضرتام مرتع حتقيرتق هرتديف اإلدارة الكفرتفة والفعالرتة        - 2

ل إليهرتا  كما سيتم التوصرت ( هد  املنظمة الوظيفي خا )والتعاون الفعال مع الدول األعضا  وأصحاب الشأن ( الوظيفي ذال

 .يف سياق حتقيق هذين اهلدفني

 

توجيهرتات  الشرتورة و املأدناه، إىل إسرتدا    6إىل  0 من جلنة املالية، من خالل املفشرات املتعلقة بالنتائج ىوتسع- 4

م برته أّن اجمللرتس سرتو  ينظرتر يف عوامرتل      ومرتن املسرتل   . سليمة على املستوى الفين وعلى مستوى السياسات إىل اجمللسال

 .ن نطاق اختصاصات جلنة املالية عند اختاذ قراراته بشأن هذه املسائلأخرى خارجة ع

 

 الوضع املاليرصد -  أواًل

 

اسرترتتنادام قويرترتام إىل توجيهرترتات جلنرترتة املاليرترتة  الوضرترتع املرترتالياسرترتتناد مشرترتورة اجمللرترتس وقراراترترته بشرترتأن : النترترتائج  -5

 .والتوصيات الصادرة عنها

 

 :املفشرات والغايات- 6
 

 املراجعرتة   املاليرتة  احلسرتابات ير اجمللس إىل املفمتر، على مجيع توصيات جلنرتة املاليرتة بشرتأن    املصادقة، يف تقر

  للفاو

 املصادقة، يف تقرير اجمللس إىل املفمتر، على مجيع توصيات جلنة املالية بشأن جدول االشرتاكات  

    املقتضرتيات الفنيرتة   أخذ اجمللس يف اعتباره، حسب األصول، مجيع توصيات جلنة املالية وتوجيهاتهرتا بشرتأن

 (االستثماراتو وااللتااماتتعبئة املوارد )للسالمة واالستقرار املاليني 

 املوظفني، برت  املتصرتلة  االلتاامرتات  توصيات فنية سليمة وتوجيهرتات بشرتأن متويرتل    إىل اجمللس تقّدم جلنة املالية

  االحتياطات، ويرفع اجمللس بدوره توصيات بهذا الشأن إىل املفمتروجتديد 
 
جمموعرتة مرتن اخليرتارات     تقرتديم إضافة إىل ، توافقية إىل اجمللسو ،ودقيقة ،رفع توصيات واضحة: املخرجات- 7

 .ينظر فيها عند االقتضا إىل اجمللس لكي احملّددة 
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 :األنشطة- 8

 
 تقييم احلسابات املراجعة للمنظمة، جنبام إىل جنب مع تقرير املراجع اخلارجي املقرتن بها 

 املالية البارزة عامللحسابات غري املراجعة واملالتقييم املستمر ل 

 االستعراض املستمر حلالة االشرتاكات املقررة واملتأخرات، وحالة السيولة النقدية يف املنظمة 

 حالة استعراض تعبئة املوارد واملساهمات الطوعية 

 التغطيرتة الطبيرتة    اتا فيهرتا التاامرت  مب ،تقييم حالة االلتاامات غري املمولة، ال سيما االلتاامات املتعلقة باملوظفني

 بعد انتها  اخلدمة

 االستعراض السنوي الستثمارات املنظمة 

 استعراض احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات وصندوق التسليف واالدخار يف املنظمة 

  وإعادة النظر يف احتياطات املنظمةتقييم متطلبات التمويل 

 

 :أساليب العمل- 9

 

  مع جلنة الربنامجالتعاون الوثيق 

  دارة اخلدمات املفسسية واملوارد البشرية والشرتفون املاليرتة، ومرتدير    إلاالتصاالت املنتظمة مع املدير العام املساعد

 والوحدات املعنية األخرى ،ومكتب املفتش العام الشفون املالية،إدارة شعبة 

 التعاون الوثيق مع املراجع اخلارجي 

 

 مسائل امليزانية- ثانيًا

 
استناد مشرتورة اجمللرتس وقراراترته بشرتأن مسرتائل املياانيرتة اسرتتنادام قويرتام إىل توجيهرتات جلنرتة املاليرتة            : النتائج- 02

 .والتوصيات الصادرة عنها

 

 :املفشرات والغايات- 00
 

 اإلشارة يف تقرير اجمللس إىل قرارات جلنة املالية بشأن نقل االعتمادات بني أبواب املياانية 

 اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن أدا  املياانية املصادقة يف تقرير 

          قيام اجمللس، حسب األصول، بدراسة توصيات جلنرتة املاليرتة بشرتأن اجلوانرتب املاليرتة لصرتياغة خطرتة العمرتل

 برنامج العمل واملياانية/املتوسطة األجل

 اليت جترترى يف برنرتامج    قيام اجمللس، حسب األصول، بدراسة التوصيات الفنية للجنة املالية بشأن التسويات

 العمل وغري ذلك من املسائل املتعلقة باملياانية
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    ،رفع توصيات فنية سليمة وتوجيهات من جانب جلنة املالية إىل اجمللس بشأن الصياغة القائمة علرتى النترتائج

 ملنظمرتة  ذالبرنامج العمل واملياانيرتة للهرتد  الرتوظيفي    /ومستويات التمويل اإلمجالي يف اخلطة املتوسطة األجل

 (التعاون الفعال مع الدول األعضا  وأصحاب الشأن) 4 - خا ، واهلد  الوظيفي (ة والفعالةفاإلدارة الكف)الفاو 

 

جمموعرتة مرتن اخليرتارات     تقرتديم إضافة إىل ، إىل اجمللس ، وتوافقيةودقيقة ،رفع توصيات واضحة :املخرجات- 00

 .نظر فيها عند االقتضا إىل اجمللس لكي ياحملّددة 

 

 :األنشطة- 02
 

  ( ب)5-4مرتع املرتادة    مبا يتماشرتى التقديرات والقرارات اخلاصة بنقل االعتمادات املقرتحة بني أبواب املياانية

 من الالئحة املالية

 استعراض األدا  السنوي للمياانية 

 استعراض التكاليف املقدرة واملخصصات والتمويل العام لتنفيذ خطة العمل الفورية 

  السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادها والسياسات املتصلة بذلكاستعراض التقرير 

  برنرتامج العمرتل واملياانيرتة    /استعراض زيادة التكاليف واجلوانب الفنية األخرى لصياغة اخلطة املتوسطة األجرتل

 توصيات بشأنها رفعو

 راتووالوفالكفا ة  يف كاسباملمايد من لتحقيق و رصد اجلوانب املالية للتسويات اليت جترى يف برنامج العمل؛ 

 ملرة واحدة

 يف االجتماع املشرتك استعراض التقدم احملرز يف اسرتاتيجية تعبئة املوارد وإدارتها 

 

 :أساليب العمل- 04

 

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 

          دارة إلسرترتاعد االتصرتاالت املنتظمرتة مرتع مرتدير مكترتب االسرترترتاتيجية والتخطرتي  وإدارة املرتوارد، واملرتدير العرتام امل

 اخلدمات املفسسية واملوارد البشرية والشفون املالية، والوحدات املعنية األخرى

 التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلس 

 

 املوارد البشرية- ثالثًا
 

رة وقراراته بشأن املوارد البشرية إىل توجيهات جلنة املالية والتوصرتيات الصرتاد   استناد مشورة اجمللس: النتائج- 05

 .عنها
 

 :املفشرات والغايات- 06
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  وتوجيهاتها بشأن املوارد البشرية توصياتهاو على مالحظات جلنة املاليةيف تقارير اجمللس املصادقة. 

 

 .رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية: املخرجات- 07

 

 :األنشطة- 08
 

 ية مقارنرترتة بأهرترتدا  اخلطرترتة املتوسرترتطة تقيرترتيم التقرترتدم احملرترترز يف تنفيرترتذ االسرترترتاتيجية املفسسرترتية للمرترتوارد البشرترتر

 :ال سيمابرنامج العمل واملياانية، /األجل
 

 التنقل 

 التوازن اجلنساني 

 التمثيل اجلغرايف 

 نظام تقييم وإدارة األدا  

 تنمية قدرات املوظفني 

 برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني 

 إطار الكفا ة 

 عملية التوظيف 
 

  ميدان املوارد البشرية مقابل السياسات املناظرة يف منظومة األمم املتحدةاستعراض سياسات املنظمة يف 

 استعراض استخدام االستشاريني املتقاعدين سنويام 

 وجملرتس الصرتندوق املشرترتك     ،العامرتة، وجلنرتة اخلدمرتة املدنيرتة الدوليرتة      اجلمعيرتة  وقرارات استعراض توصيات

 للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 

 :يب العملأسال- 09
 

  ومرتدير  دارة اخلدمات املفسسية واملوارد البشرية والشرتفون املاليرتة،   إلاالتصاالت املنتظمة مع املدير العام املساعد

 والوحدات املعنية األخرى ،مكتب املوارد البشرية

  الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلسالتعاون 

 

 إطار نظم اإلدارة واملعلومات - رابعًا

 

استناد مشورة اجمللس وقراراته بشرتأن اإلدارة ونظرتم املعلومرتات الفعالرتة والكفرتفة إىل توجيهرتات جلنرتة        : النتائج- 02

 املالية والتوصيات الصادرة عنها 

 

 :املفشرات والغايات- 00
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 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن تعايا أساليب وهياكل اإلدارة والعمل 

 لس على توصيات جلنة املالية بشأن إصالن نظم التنظيم واإلدارةاملصادقة يف تقرير اجمل 

 

 رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية: املخرجات- 00

 

 :األنشطة- 02
 

 استعراض إصالن نظم التنظيم واإلدارة، مبا يف ذلك سياسة املشرتيات 

 رصد التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 تعراض املقرتحات املتعلقة بهيكل ووظائف املكاتب امليدانيةاس 

 استعراض التقدم احملرز يف األخذ بإطار إدارة املخاطر على مستوى املنظمة 

 استعراض اختصاصات جلنة املبادئ األخالقية وتقاريرها الالحقة حبسب املقتضى 

 استعراض تقييم اخلدمات اللغوية يف املنظمة 

 

 :أساليب العمل- 04

 

  جلنة الربنامجالتعاون الوثيق مع 

  دارة اخلدمات املفسسية واملوارد البشرية والشفون املاليرتة  إلاالتصاالت املتواترة واملنتظمة مع املدير العام املساعد

 والوحدات املعنية األخرى

 التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلس 

 يميةالعمل يف سياق املشورة املقدمة من املفمترات اإلقل 

 

 الرقابة  -خامسًا

 

استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن مسائل الرقابة الداخلية واخلارجية استنادام قويرتام إىل توجيهرتات   : النتائج- 05

 .جلنة املالية والتوصيات الصادرة عنها

 

 املفشرات والغايات- 06
 

 لداخلية واخلارجيةاملصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن املراجعة ا 

 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن اإلبالغ عن التنفيذ 

  إىل توصيات جلنة املالية اجمللساملراجع اخلارجي أو إعادة تعيينه من قبل استناد تعيني 
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 رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية: املخرجات- 07

 

 :األنشطة- 08
 

  واإلبالغ املستند إىل النتائجاستعراض نظام الرصد 

 املراجع اخلارجي تتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ توصيا 

 االستعراض السنوي ألنشطة مكتب املفتش العام 

 استعراض التقرير السنوي للجنة املراجعة يف املنظمة 

 يات حمرتددة  أو تعيني مراجع خارجي جديد، وتقديم توصرت /مراقبة عملية التجديد للمراجع اخلارجي املعني، و

 إىل اجمللس بنا  على ذلك

 استعراض التقارير ذات الصلة اليت تضعها وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة 

 

 :أساليب العمل -09

 

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 

 االتصاالت املنتظمة مع مكتب املفتش العام والوحدات املعنية األخرى 

 يالتعاون الوثيق مع املراجع اخلارج 

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها  -دسًاسا

 

 عمل جلنة املالية بطريقة استباقية وشاملة كففة وقيامها بدور قوي يف جمال إسدا  املشورة: النتائج- 22

 

 :املفشرات والغايات- 20
 

 احلوكمة الشامل للمنظمة كلعات جلنة املالية باستمرار يف هيإدراج جداول أعمال اجتما 

 كيا جداول أعمال جلنة املالية على قضايا اسرتاتيجية حمدودةتر 

  اة وإدارتهرتا الامنيرتة فعالرتة مرتن أجرتل حتقيرتق درجرتة أكرترب مرتن          يف اجتماعات جلنة املالية مرك  املناقشاتتكون

 الكفا ة

   تستند استنتاجات املناقشات إىل توافق اآلرا 

 ن اجمللرتس  صلة من جدول أعمال اجمللس، األمر الذي ميك اتساق تقارير جلنة املالية هيكليام مع املقاطع ذات ال

 من أن حيدد، بوضون، القرارات والتوصيات ذات الصلة

     إعداد تقارير جلنة املالية بطريقة تتسم بالكفا ة لكفالة االستخدام األمثل للوقت واملرتوارد املتاحرتة خرتالل دورات

 ، من دون التأثري على جودة توصيات جلنة املاليةاللجنة
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  :املخرجات- 20
 

 رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية 

 وضع برنامج عمل متعدد السنوات مستحدث للجنة املالية 

 

 :األنشطة- 22
 

 حتديث برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية 

 اإلبالغ عن اإلجنازات احملققة مقابل غايات الربنامج املتعدد السنوات يف نهاية فرتة السنتني 

 اللجو  إىل عقد اجتماعات مشرتكة مع جلنة الربنامج تعايا 

  (افرتاضية)االستعراض املستمر ألساليب عمل جلنة املالية، مبا يف ذلك حبث املسائل عن طريق اجتماعات 

 ونائب رئيس جلنة املالية جلنة املالية حتديد دور رئيس 

 

 :أساليب العمل- 24
 

  صياغة جداول أعمال جلنة املاليةإسناد األولوية للمسائل االسرتاتيجية عند 

 بل األمانةجداول األعمال من ِق دسن إعداد الوثائق اخلاصة ببنوُح 

 وثائق اجتماعات جلنة املالية على الوجه الصحيح وتقدم يف توقيت حسناألمانة  عّدُت 

 الطلب إىل األمانة تقديم عروض مقتضبة وجمدية عن بنود جداول األعمال 

 ملالية باالقتضاب واجلدوىاتسام مداوالت جلنة ا 

 عقد اجتماعات مشرتكة والتعاون بصورة وثيقة مع جلنة الربنامج 

 إجرا  مشاورات غري رمسية بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات 

 إجرا  مشاورات غري رمسية بني األعضا  يف ما بني الدورات 

 التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلس 

  ومشورة األجهاة الرئاسية األخرى، مبا يف ذلك جلنة الشفون الدستورية والقانونيةالعمل يف سياق قرارات 

 

 ما يتعلق باملسائل اخلاصة بربنامج األغذية العاملي أهداف جلنة املالية يف- باء

 

 ُحرتّددت اشرتكت األمم املتحدة ومنظمة األغذية والاراعة لألمم املتحدة يف إنشا  برنامج األغذية العاملي كربنامج - 25

 .1القيام بأنشطته يف ضو  االستعراضات الدورية لأغراضه وأداؤه لوظائفه يف اللوائح العامة ويواص

 

                                                      
 .0229 تشرين الثاني/، نوفمرب"القواعد اإلجرائية يف اجمللس التنفيذي -اللوائح املالية -القواعد العامة -اللوائح العامة"  1
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يعتمرتد اجمللرتس   : "اعد العامة لربنامج األغذية العرتاملي من اللوائح والقو 4-04وعلى حنو ما هو مذكور يف املادة - 26

التنفيذي يف مجيع املسائل املتصلة باإلدارة املالية لربنامج األغذية العاملي على مشرتورة جلنرتة األمرتم املتحرتدة االستشرتارية      

 ."لشفون اإلدارة واملياانية وجلنة املالية يف منظمة األغذية والاراعة

 

 النتائج

 

إسرتدا  مشرتورة وتوجيهرتات سرتليمة علرتى       إىل مفشرات النترتائج املرتذكورة أدنرتاه، إىل    ملالية، استنادامتسعى جلنة ا- 27

 .إىل اجمللس التنفيذي املستوى الفين وعلى مستوى السياسات

 

 املسائل املتعلقة باملوارد واملالية وامليزانية  - أواًل

 

تأخرتذ يف االعتبرتار    لقرتة برتاملوارد واملاليرتة واملياانيرتة    قرارات اجمللرتس التنفيرتذي بشرتأن املسرتائل املتع    إن : النتائج- 28

  .توجيهات وتوصيات جلنة املالية

 

 :غاياتاملفشرات وال- 29
 
 جمللس من دورات االصادرة عن كل دورة " القرارات والتوصيات"بتوصيات جلنة املالية يف وثيقة  علمام حياط

 .التنفيذي

 

 .للمجلس التنفيذي واضحة ودقيقة وتوافقية اتتوصي: املخرجات- 42

 

 : ألنشطةا- 40

 

 حتديثاتهاإدارة برنامج األغذية العاملي و  استعراض خط 

 الثاني استعراض التحديث النهائي ملشروع شبكة معلومات برنامج األغذية العاملي ونظامه العاملي WINGS II  

 راجع اخلارجياملا املقدم من تقييم حسابات برنامج األغذية العاملي السنوية املراجعة والتقرير املتصل به 

  4-00املادتان )استعراض تقرير املدير التنفيذي بشأن االستفادة من املساهمات واإلعفا ات من التكاليف 

 (الالئحة العامةمن ( ن) 4-02و 

  استعراض تقرير عن الكفا ة يف برنامج األغذية العاملي 

  أن املسائل املتعلقة باملوارد واملالية واملياانيةأخرى من أجل النظر فيها أو إقرارها بش وثائقاستعراض 
 

 :أساليب العمل- 40
 

 مناقشات أثنا  دورات جلنة املالية تسفر عن توصيات واضحة للمجلس التنفيذي 
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 إدارة املوارد واملسا لةلإلدارة املعنية ب 2املساعد حبسب االقتضا  مع املدير التنفيذي االتصال 

 

 الرقابة - ثانيًا

 

تدعم توجيهات وتوصيات جلنة املاليرتة قرترارات اجمللرتس التنفيرتذي بشرتأن املسرتائل املتعلقرتة برتاملوارد         : تائجالن- 42

 .قويام دعمامواملالية واملياانية 

 

 :الغاياتاملفشرات و- 44

 

 جمللس من دورات االصادرة عن كل دورة " القرارات والتوصيات"علما بتوصيات جلنة املالية يف وثيقة  اإلحاطة

 .يذيالتنف

 
 .توصيات للمجس التنفيذي: ملخرجاتا- 45

 

 :األنشطة- 46

 

  عليها راجع اخلارجي بشأن املسائل اخلاصة باإلدارة وردود اإلدارةاملاستعراض تقارير 

  توصيات للمجلس التنفيذي بشأن تعيني أعضا  جلنة املراجعة، حبسب االقتضا 

 جعة، حبسب االقتضا استعراض التعديالت املقرتحة يف اختصاصات جلنة املرا 

 استعراض التقرير السنوي للجنة املراجعة 

  راجع اخلارجياملتنفيذ توصيات املرحلي عن تقرير الاستعراض 

 رير املفتش العاماتق استعراض 

  راجع اخلارجي وردود اإلدارة عليهااملاستعراض تقارير 

 املسائل املتعلقة بالرقابة، حبسب  التعديالت املقرتحة يف سياسات برنامج األغذية العاملي بشأن استعراض

 االقتضا 

 

 أساليب العمل- 47
 

  اة وفّعالة أثنا  دورات جلنة املالية تسفر عن توصيات واضحة مناقشات مرك 

   إدارة املوارد واملسا لةلإلدارة املعنية ب 3املساعداملدير التنفيذي باالتصال حبسب االقتضا 

                                                      
 املدير التنفيذي" نائب"إذ كانت النسخة السابقة من خطة العمل املتعددة السنوات تشري إىل  –ُأجري تصحيح حتريري  2
 املدير التنفيذي" نائب"إىل إذ كانت النسخة السابقة من خطة العمل املتعددة السنوات تشري  –ُأجري تصحيح حتريري  3
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 تعني مناقشتهاطريق بشأن القضايا اليت ي خريطة- جيم
 

  3082 -3083خطة عمل فرتة السنتني - أوال
 

بعد  الدورة الثالثة واألربعون 

 املائة

 3083أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  4األغذية العاملي

 3083حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 الدورة اخلامسة واألربعون

 بعد املائة

حزيران -يونيو/أيار-مايو 
3083 

تنفيذي لربنامج اجمللس ال

  األغذية العاملي

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

 الدورة العادية الثانية

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

 الوضع املالي  الوضع املاليرصد 

  التقييم االكتواري

 وااللتاامات املتعلقة باملوظفني

 0200 يف عام

 يف  االستثماراتعن تقرير ال

 0200عام 

  احلسابات السنوية

وتقرير  0200املراجعة، 

 الصلة وذ املراجع اخلارجي

   الوضع املالي 

  خطة احلوافا للتشجيع

على اإلسراع يف دفع 

 االشرتاكات

  احلسابات املراجعة ملنظمة

 0200-0202الفاو 

   احلسرترترترتابات املراجعرترترترتة

جملمرترترترترترترتع السرترترترترترترتلع  

واخلرترترترتدمات ملرترترترتوظفي  

 0200، الفاو منظمة

التقريرترتر السرترتنوي عرترتن خطرترتة    املتعلقة بامليزانيةاملسائل 
 0200العمرترتل الفوريرترتة لعرترتام   

  0200عام لطة اخلو

   التقريرترترتر السرترترتنوي عرترترتن أدا

 ملشرتيات اآلجلةمرفق ا 

  تقريرترترتر املرترترتدير التنفيرترترتذي
بشرترترتأن االسرترترتتفادة مرترترتن 
االشرترترتاكات وتكرترتاليف  

   تعرترترتديالت إضرترترتافية علرترترتى
برنرترترتامج العمرترترتل واملياانيرترترتة 

 0202-0200للفرترترترترترترترترترترترتة 
 (االجتماع املشرتك)

   خطة إدارة برنامج األغذيرتة
 (0205 -0202)العاملي 

  التغرترتيريات التحوليرترتة لفرترترتة
 0202-0200السنتني 

     التقرير املرحلرتي عرتن خطرتة
 العمل الفورية

                                                      
 0202 -0200واملسائل املتعلقة بربنامج األغذية العاملي معروضة يف خطة فرتة السنتني . ي للربنامجتواريخ اجتماعات جلنة املالية ملناقشة املسائل املتصلة بربنامج األغذية العاملي حمددة كجا  من االستعدادات النعقاد اجمللس التنفيذ 4

 .(WFP/EB.2/2012/11)برنامج عمل اجمللس التنفيذي لفرتة السنتني مستمدة من 
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بعد  الدورة الثالثة واألربعون 

 املائة

 3083أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  4األغذية العاملي

 3083حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 الدورة اخلامسة واألربعون

 بعد املائة

حزيران -يونيو/أيار-مايو 
3083 

تنفيذي لربنامج اجمللس ال

  األغذية العاملي

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

 الدورة العادية الثانية

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

املياانية والربنرتامج وعمليرتات   
النقرترتل برترتني أبرترتواب املياانيرترتة 

  0200-0200لفرتة السنتني 

   التقرترترتدم احملقرترترتق يف تنفيرترترتذ
برنرترترتامج التعرترترتاون الرترترتتقين    

 (االجتماع املشرتك)

 املادترترترترتان)اإلعفرترترترتا ات 
( زاي) 4-02و  00-4

 (الالئحة العامةمن 

   موجا لإلطار االسرترتاتيجي 
 (ملشرتكاالجتماع ا) املنقَّح

  هيكرترترترتل وعمرترترترتل املكاترترترترتب
 (االجتماع املشرتك)امليدانية 

 

    التقريرترترترتر السرترترترتنوي عرترترترتن
الصرترتندوق اخلرترتاال حلرترتاالت 
الطرترترتوارئ وأنشرترترتطة إعرترترتادة 

 التأهيل

 ر السرترترترتنوي عرترترترتن  التقريرترترترت
مصرترتروفات تكرترتاليف الرترتدعم  

 واسرتدادها

  املراجعاإلطار االسرتاتيجي 
واخلطرترتوط العريضرترتة للخطرترتة 
املتوسرترترتطة األجرترترتل للفرترترترتة  

0204-0207 

   تقرير تنفيذ الربنامج للفرترتة
االجتمرترترترترترتاع ) 0202-0200

 (املشرتك

  تعايا برنامج التعاون التقين
 (االجتماع املشرتك)
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بعد  الدورة الثالثة واألربعون 

 املائة

 3083أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  4األغذية العاملي

 3083حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 الدورة اخلامسة واألربعون

 بعد املائة

حزيران -يونيو/أيار-مايو 
3083 

تنفيذي لربنامج اجمللس ال

  األغذية العاملي

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

 الدورة العادية الثانية

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

وخطرتة  السرترتاتيجي  اإلطار ا    املوارد البشرية

 0202 -0200العمل للفرتة 

 بشأن املوارد البشرية

 

      التقرير املرحلرتي عرتن تنفيرتذ

اإلطار االسرترتاتيجي وخطرتة   

 0202 -0200العمل للفرتة 

 بشأن املوارد البشرية

    توصرترتيات وقرترترارات جلنرترتة

اخلدمرترترتة املدنيرترترتة الدوليرترترتة  

وجملس املعاشات التقاعدية 

ملرترتوظفي األمرترتم املتحرترتدة إىل   

 ة العامةاجلمعي

تقريرترتر مرحلرترتي عرترتن النظرترتام     إطار نظم اإلدارة واملعلومات

 العاملي إلدارة املوارد

   تقرير مرحلي عن إطرتار إدارة

 املنظمةيف خاطر امل

 جلنرترتة املبرترتادئ  يف عضرترتوية ال

 األخالقية

  

 

      تقريرترتر مرحلرترتي عرترتن النظرترتام

 العاملي إلدارة املوارد
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بعد  الدورة الثالثة واألربعون 

 املائة

 3083أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  4األغذية العاملي

 3083حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 الدورة اخلامسة واألربعون

 بعد املائة

حزيران -يونيو/أيار-مايو 
3083 

تنفيذي لربنامج اجمللس ال

  األغذية العاملي

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

 الدورة العادية الثانية

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

اختيرتار  اخلاصرتة ب رتتيبات ال  الرقابة

 اجع اخلارجيراملوتعيني 

  تقرير النشاط السنوي للمفتش

 0200العام لعام 

     التقريرترترتر السرترترتنوي للجنرترترتة

منظمرترتة األغذيرترتة يف املراجعرترتة 

 0200والاراعة لعام 

 يف جلنة املراجعة يف عضوية ال

  منظمة األغذية والاراعة

     تقريرترتر مرحلرترتي عرترتن تنفيرترتذ

 راجع اخلارجياملتوصيات 

  جلنرترتة  يف عضرترتا   األتعرترتيني

  املراجعة

 السرترترتنوي للجنرترترتة   التقريرترترتر

 املراجعة

  تقريرترتر عرترتن تنفيرترتذ توصرترتيات

 راجع اخلارجيامل

 لمفرترترتتش السرترترتنوي ل تقريرترتر ال

 اإلدارة رّدو العام

  تقرير املراجع اخلارجي عن

 رّدإدارة املرترترتوارد البشرترترترية و

 اإلدارة

    تقريرترتر املراجرترتع اخلرترتارجي

االت حلرترترت تأّهرترترتببشرترترتأن ال

يف ما يتعلرتق برتدعم    لطوارئا

 رّدو تكنولوجيرترترتا املعلومرترترتات

 دارةاإل

     استعراض سياسة اإلشرترا

علرترترترتى تقرترترترتارير املراجعرترترترتة 

 واإلفصان عنها

    خطرترترترتة عمرترترترتل املراجرترترترتع

 اخلارجي

 

    تقريرترتر مرحلرترتي عرترتن تنفيرترتذ

 راجع اخلارجياملتوصيات 

  اإلفصان عن تقارير املراجعة

 الداخلية

  عرتن   سياسة محاية املرتبلغني

 املخالفات

  تواتر رفع التقارير إىل جلنة

 الفاويف املراجعة 

 جلنة املراجعرتة   اختصاصات

 الفاويف 

 مكتب املفتش العام ميثاق 

   املنشرتأة  جهرتاة  األاسرتتعراض

مرترترتن  04املرترترتادة مبوجرترترتب 

 الدستور

     التقدم علرتى صرتعيد برنرتامج

 املالي قراراإل

   يف التعرترترترتديالت املقرتحرترترترتة

مرترترترترتن  42و 27املرترترترترتادتني 

 الالئحة العامة للمنظمة
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بعد  الدورة الثالثة واألربعون 

 املائة

 3083أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  4األغذية العاملي

 3083حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 الدورة اخلامسة واألربعون

 بعد املائة

حزيران -يونيو/أيار-مايو 
3083 

تنفيذي لربنامج اجمللس ال

  األغذية العاملي

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

 الدورة العادية الثانية

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3083تشرين الثاني /نوفمرب

 

حتسني أسـاليب عمـل جلنـة    

 املالية وكفاءتها

  ملتعرترترترتدد برنرترترترتامج العمرترترترتل ا

 السرترترتنوات للجنرترترتة املاليرترترتة، 
0200- 0202 

  العالقرترترتةحالرترترتة التوصرترترتيات 

 الصادرة عن جلنة املالية

  أساليب عمل جلنة املالية 

     برنامج العمل املتعدد السنوات

 -0200للجنرترترترتة املاليرترترترتة، 

0202 

  العالقرترترتةحالرترترتة التوصرترترتيات 

 الصادرة عن جلنة املالية 

 أساليب عمل جلنة املالية 
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ة واألربعون بعد املائة، امنالدورة الث 

 3082آذار / مارس

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082حزيران / العاملي، يونيو

 الدورة السنوية

ة واألربعون بعد املائة، الدورة التاسع

 3082تشرين األول / أكتوبر

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082تشرين األول / العاملي، أكتوبر

 نوية الثانيةالدورة الس

 الوضع املالي  املالي وضعرصد ال

   التقيرترترتيم االكترترترتواري وااللتاامرترترتات

 0200 املتصلة باملوظفني،

  جرترترترترتدول االشرترترترترترتاكات للفرترترترترترتة 
0204- 0205 

   التقريرترتر عرترتن االسرترتتثمارات يف عرترتام
0200 

    خطة احلوافا للتشجيع علرتى دفرتع

 االشرتاكات يف موعدها

  املراجعرترترتة، احلسرترترتابات السرترترتنوية
0200 

 ملاليا وضعال 

  للتشجيع على دفع خطة احلوافا

 االشرتاكات يف موعدها

  جملمع السلع احلسابات املراجعة

 0200الفاو لعام يف  واخلدمات
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ة واألربعون بعد املائة، امنالدورة الث 

 3082آذار / مارس

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082حزيران / العاملي، يونيو

 الدورة السنوية

ة واألربعون بعد املائة، الدورة التاسع

 3082تشرين األول / أكتوبر

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082تشرين األول / العاملي، أكتوبر

 نوية الثانيةالدورة الس

 لعرترتن تنفيرترتذ خطرترتة العمرترت  تقريرترتر   املسائل املتصلة بامليزانية

 الفورية

   التقريرترترتر التجميعرترترتي السرترترتتعراض

  0200منتصف املدة، 

  أدا  املياانية  عنالتقرير السنوي

ربنامج وعمليات النقل بني وال

 املياانية لفرتة السنتني أبواب
0200- 0202  

    اإلطرترترتار االسرترترترتاتيجي املراجرترترتع

اخلطرترتة املتوسرترتطة األجرترتل للفرترترتة و

وبرنرترترتامج العمرترترتل   0204-0207

 0205-0204واملياانية للفرتة 

 

   تقريرترترتر املرترترتدير التنفيرترترتذي عرترترتن

وتكرتاليف   استخدام االشرترتاكات 

-02و 4-00 ادتانامل) اإلعفا ات

 (العامةالالئحة  نم( زاي) 4

   الصرترتندوق التقريرترتر السرترتنوي عرترتن

اخلرترترترتاال حلرترترترتاالت الطرترترترتوارئ 

 التأهيل ةوأنشطة إعاد

   مصرتروفات   نالتقرير السرتنوي عرت

 الدعم واسرتدادها فتكالي

     تقرير شامل عرتن سياسرتة منظمرتة

األغذية والاراعة بشأن اسرترتداد  

 تكاليف الدعم

 النقل برتني الرتربامج ومرتا     تعمليا

ياانيرترترتة لفرترترترتة امل ببرترترتني أبرترترتوا

 0202-0200السنتني 

      تقرير مرحلرتي عرتن خطرتة العمرتل

 الفورية

     التقدم احملقرتق يف تنفيرتذ برنرتامج

االجتمرترترترتاع )التعرترترترتاون الرترترترتتقين 

 (املشرتك

 برنرترترتامج العمرترترتل  يف تتعرترترتديالال

 0205-0204واملياانيرترتة للفرترترتة  

إذا ما طلب ذلك مبوجرتب قرترار   )

  (املفمتر صادر عن

 

عرترتاملي خطرترتة إدارة برنرترتامج األغذيرترتة ال  

(0204- 0206) 



FC 148/23 20 

 

ة واألربعون بعد املائة، امنالدورة الث 

 3082آذار / مارس

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082حزيران / العاملي، يونيو

 الدورة السنوية

ة واألربعون بعد املائة، الدورة التاسع

 3082تشرين األول / أكتوبر

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082تشرين األول / العاملي، أكتوبر

 نوية الثانيةالدورة الس

تنفيرترترتذ تقريرترترتر مرحلرترترتي عرترترتن   وارد البشريةامل

للمرترتوارد  نظمرترتةاسرترترتاتيجية امل

 البشرية

   للموارد  املنظمةتنفيذ اسرتاتيجية

 البشرية

 

 

تقرير مرحلرتي عرتن النظرتام العرتاملي        إطار النظم اإلدارية ونظم املعلومات

 إلدارة املوارد

 

     تقريرترتر مرحلرترتي عرترتن النظرترتام

 املوارد العاملي إلدارة

 

التقريرترتر السرترتنوي للجنرترتة املبرترتادئ     الرقابة

 األخالقية

  راجع اخلارجياملاختيار وتعيني 

 ملفرتتش  السنوي عن أنشطة اتقرير ال

 0200العام لسنة 

   التقرير السنوي للجنة املراجعرتة يف

منظمة األغذية والاراعرتة عرتن عرتام    
0200  

    تقرير مرحلي عن تنفيرتذ توصرتيات

 راجع اخلارجيامل

  عرترترتن تقرترترتارير املراجعرترترتة اإلفصرترترتان

 الداخلية

    اختصاصرترتات جلنرترتة املراجعرترتة يف

 الفاو

 العضوية يف جلنة املراجعة يف الفاو 

  استعراض األجهاة املنشأة مبوجب

    التقريرترترتر السرترترتنوي للجنرترترتة

 املراجعة

  اجمللرترتس يف عضرترتا  األتعرترتيني

التنفيرترتذي يف هيئرترتة اختيرترتار   

 جلنة املراجعةيف عضا  األ

 ن تنفيرترتذ توصرترتيات تقريرترتر عرترت

 راجع اخلارجيامل

 لمفتش العامالسنوي ل تقريرال 

  عرتن  تقرير املراجع اخلارجي

التعرترترتاون مرترترتع الشرترترتركا  ورّد 

 اإلدارة 

   تقرير املراجع اخلارجي عرتن

اسرترتتخدام األمرترتوال النقديرترتة   

 والقسائم ورّد اإلدارة

  التقرير السنوي عن استخدام

تسهيالت التمويل املسرتبق يف  

     تقريرترتر مرحلرترتي عرترتن تنفيرترتذ

 راجع اخلارجياملتوصيات 

   تقريرترتر مرحلرترتي عرترتن برنرترتامج

 اإلقرار املالي

    حالة تنفيذ توصرتيات وحرتدة

 التفتيش املشرتكة

  إطرترترترتار املسرترترترتا لة والرقابرترترترتة

 الداخلية

 خطة عمل املراجع اخلارجي 
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ة واألربعون بعد املائة، امنالدورة الث 

 3082آذار / مارس

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082حزيران / العاملي، يونيو

 الدورة السنوية

ة واألربعون بعد املائة، الدورة التاسع

 3082تشرين األول / أكتوبر

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3082تشرين األول / العاملي، أكتوبر

 نوية الثانيةالدورة الس

 من الدستور 04املادة 

 

 لعاملي برنامج األغذية ا

حتسني أساليب عمـل جلنـة املاليـة    

 وكفاءتها

   برنرترتامج العمرترتل املتعرترتدد السرترتنوات

 0202 -0200جنة املالية، لل

  لجنرترتة العالقرترتة لتوصرترتيات الحالرترتة

 املالية 

 عمل جلنة املالية أساليب 

      برنامج العمرتل املتعرتدد السرتنوات

 0202 -0200للجنة املالية، 

  لجنرتة  العالقرتة ل توصرتيات  الحالة
 املالية 

 عمل جلنة املالية أساليب 

 

 


