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 الدورة الثامنة واألربعون بعد املائة

 1023 كانون األول/ديسمرب 6-2روما، 

 بعد املائة للجنة املالية مسن اخلتقرير الدورة 

 (1023أكتوبر/تشرين األول  12-11)

 
 
 
 
 
 

 املوجز

 قبل أن ينظر فيها اجمللس " (4102-4102لإلدارة ) الربنامجخطة "بعد املائة يف  سميندورتها اخل نظرت اللجنة خالل

 .4102 عادية الثانية يف نوفسمرب/تشرين الثانييف دورته ال للربنامجالتنفيذي 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

  إن اجمللس مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوصيات جلنة املالية فيسما يتصل بامليائل اليت نظر فيها اجمللس التنفيذي لربنامج

 .4102 العادية الثانية يف نوفسمرب/تشرين الثانياألغذية العاملي يف دورته 

 :ميكن توجيه أي استفيارات بشأن هذه الوثيقة إىل

 (David McSherry) الييد ديفيد ماكشريي

 أمن جلنة املالية

 3719 5705 3906+رقم اهلاتف: 

ال
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 تقرير الدورة الخمسين بعد المائة للجنة المالية

 (1023تشرين األول /أكتوبر 12-11)

 

 مقدمة

 .قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها الخمسين بعد المائة  -0

 :األعضاء التالية أسماؤهمممثلو الدول  ،Moungui Médiوحضر االجتماع إلى جانب رئيس الدورة، السيد   -4

  السيدةKristina Gill (أستراليا) 

  السيدOlyntho Vieira (البرازيل) 

  السيدGeorg Friedel Cramer (ألمانيا) 

  السيدAbdoulaye Traore (غينيا) 

  السيدHideya Yamada (اليابان) 

  السيدةEmma María José Rodriguez Sifuentes (المكسيك) 

  السيدKhalid Mehboob (باكستان) 

  السيدVladimir V. Kuznetsov (االتحاد الروسي) 

  (السودان)السيدة عبلة ملك عثمان ملك 

  السيدةElizabeth Petrovski (الواليات المتحدة األمريكية) 

 :وأبلغ الرئيس اللجنة بأن  -2

  السيدةKristina Gill  ُعينت لتحل محل السيدMatthew Worrell  ممثلة أستراليا في هذه بوصفها

 الدورة؛

  ؛ألسباب صحية الدورةأبلغ بأنه لن يتمكن من حضور ( مصر)السيد مجدي أنور 

  السيدةMelanie Rosenbaum  عينت لتحل محل السيدGeorg Friedel Cramer  ممثلة بوصفها

 هذه الدورة؛ ألمانيا في جزء من في

  لم يحضر هذه الدورة؛( المغرب)فوزي لقجع السيد 

  السيدةElizabeth Petrovski  عينت لتحل محل السيدةNatalie Eugenia Brown  بوصفها

 .في هذه الدورة لواليات المتحدة األمريكيةممثلة ا

 :والدستورية في العنوان التاليويمكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من الموقع الشبكي لألجهزة الرئاسية   -2

representatives/en/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/
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 :رة الخمسين بعد المائة للجنة، مراقبون صامتون منوباإلضافة إلى ذلك، حضر الدو  -5

 آيسلندا 

  اإلسالمية إيرانجمهورية 

 سان مارينو 

 النرويج 

 هولندا 

 االتحاد األوروبي 

 انتخاب نائب الرئيس

باإلجماع نائبا للرئيس حتى الدورة األولى للجنة في السنة التقويمية ( اليابان) Hideya Yamadaانتُخب السيد   -2

 .المقبلة

 

 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 (1022-1022)خطة البرنامج لإلدارة 

البالغ  4102لعام  البرنامجميزانية  تالتي تضمن (4102-4102)لإلدارة  البرنامجخطة  نظرت اللجنة في  -7

؛ دوالر أمريكيمليون  5 757احتياجات تشغيلية قدرها  (0: مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك 2 592مجموعها 

 4102مليون دوالر أمريكي استنادا إلى إيرادات متوقعة لعام  470.7ميزانية لدعم البرامج واإلدارة قدرها و (4

مليون دوالر  9.4قدرها  واستثمارات غير متكررة لدعم البرامج واإلدارة (2؛ مليون دوالر أمريكي 2 411قدرها 

ماليين دوالر  01و (2؛ (4107-4102)وتنفيذ الخطة االستراتيجية " ضالوفاء بالغر"أمريكي لتحقيق أهداف عملية 

 .مليون دوالر أمريكي 227صناديق استئمانية وحسابات خاصة قدرها و (5؛ أمريكي لتغطية النفقات المتعلقة باألمن

مية الثالث ورحبت اللجنة بالتقرير الذي تم إعداده من خالل عملية تشاورية شمولية تضمنت المشاورات غير الرس  -7

ورحبت اللجنة بهيكل الوثيقة واقترحت بذل جهود الختصار الهيكل بما يتماشى مع . وتقديم المقتطفات الرئيسية للخطة

الموعد النهائي المعتمد لتقديم المقترح أخذت اللجنة علما بو .أفضل الممارسات لدى منظمات األمم المتحدة األخرى

بشأن  يةعملية التشاورال أثناءأبكر وقت توفير قدر أكبر من التفصيل في  البرنامجطلبت من ولخطة اإلدارة،  النهائي

 .خطط اإلدارة المقبلة

والحظت أيضا عدد المستفيدين الذين . 4102مليار دوالر أمريكي لعام  2.4والحظت اللجنة التمويل المتوقع البالغ   -9

 5.9في سياق االحتياجات التشغيلية المحددة بمبلغ ( مليونا 72) 4102إلى الوصول إليهم في عام  البرنامجيسعى 

بالقيود المالية الحالية، فقد  هاومع إقرار ؛4102مليار دوالر أمريكي، مع مالحظة النقص المحتمل في التمويل لعام 

 .هتالمانحين على تمويل أنشطعلى تكثيف جهوده لدعوة  البرنامجشجعت 

ورحبت اللجنة بإدراج عملية تحديد األولويات في خطة اإلدارة للمرة األولى، وشجعت األمانة على مواصلة هذه   -01

، مع اإلقرار بأن بالترافق مع عملية تنطلق من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدةمحددة العملية باستخدام معايير 
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وشجعت . وبالتحول من المعونة الغذائية إلى المساعدة الغذائيةة ألغراض محددنسبة عالية من التمويل مخصصة 

 .اللجنة على أن تتواءم عملية تحديد األولويات مع الخطة االستراتيجية

على إدراج عرض عن الوفورات النقدية وغير النقدية يحدد بوضوح ما تحقق من أفضل  البرنامجوشجعت اللجنة   -00

اآلثار الطويلة تتضمن خطة اإلدارة الفوائد و اللجنة بأنأوصت و. قيمة بأقل تكلفة، فيما يتعلق بدعم البرامج واإلدارة

في أنشطة  واستخدامها المحتمل مستقبالالستثمارات من حيث النواحي المالية والموظفين المترتبة على ا األجل

  .البرنامج

وأوصت اللجنة بأن يُستهل عرض ميزانية دعم البرامج واإلدارة في خطة اإلدارة بمناقشة للمستوى المتوقع   -04

تتجاوز دعم البرامج واإلدارة للونظرت اللجنة أيضا في مسألة استدامة ميزانية . إليرادات تكاليف الدعم غير المباشرة

  .تكاليف الدعم غير المباشرةالمتوقعة لإليرادات ا

ومستوى العام السابق، ومع ومع مالحظة أن ميزانية دعم البرامج واإلدارة تُحسب على أساس التمويل المتوقع   -02

لميزانيات ع اضتومالحظة أن هذه الميزانية أعلى من العائد المتوقع لتكاليف الدعم غير المباشرة، طلبت اللجنة بأن 

 .تقدير دقيق لالحتياجاتأساس سنوية المقبلة لدعم البرامج واإلدارة على ال

شأن إدراج شعبة الشراكة مع القطاع الخاص في ميزانية دعم البرامج واإلدارة على النحو أحيطت اللجنة علما بو  -02

فنية وظيفة  وعشرينثمانية ، وأشارت إلى أن هناك 4102الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في الدورة السنوية لعام 

إضافية مدرجة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة بسبب نقل تمويل الحساب الخاص إلى ميزانية دعم البرامج واإلدارة 

 .العادية

. والحظت اللجنة أن الوثيقة ال تتضمن تحديدا كميا لوفورات الكفاءة ولوفورات الحجم من حيث مبلغها أو مصدرها  -05

وأوصت . حدثت في كل من االستثمارات المتكررة وغير المتكررةالتي ض األمثلة المحددة وُعرضت على اللجنة بع

 .اللجنة بتقديم معلومات أكثر تفصيال بهذا الشأن في خطط اإلدارة المستقبلية

والحظت اللجنة وشجعت العملية ذات المرحلتين الستعراض تكاليف الدعم غير المباشرة الذي ستجريه األمانة في  -02

 .وطلبت بأن تكون العملية شمولية 4102عام 

وفي إطار حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، الحظت اللجنة مقترح تمويل االستثمارات غير المتكررة من هذا   -07

تمويل تكاليف األمن من الحساب العام وزيادة سقف إقرار باللجنة وصت كما أ. هذا المقترح إقراروأوصت بالمصدر 

 .ماليين دوالر أمريكي 217مليون دوالر أمريكي، ليصل إلى  51المال العامل بمبلغ مرفق تمويل رأس 

أن والحظت  4102مليون دوالر أمريكي في عام  41قدره سقف اللجنة إنشاء مرفق الميزنة الرأسمالية بدعمت و  -07

مليون دوالر أمريكي خالل  25يبلغ وبأن سلتمويل نظام دعم تنفيذ اللوجستيات ه استخداميقترح تجريب  البرنامج

 .سنوات، وهو مبلغ يشمل عمليات السداد للمرفق مع تنفيذ البلدان للنظام ثالثفترة 

استعراضا من جملة أمور،  ،وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى مناقشة استعراض اإلطار المالي الذي سيتضمن  -09

 .حساب العام ومكوناتهوكيفية استخدام ال لعناصر ميزانية دعم البرامج واإلدارة

والحظت اللجنة الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، في المجاالت المالية   -41

وأحيطت اللجنة علما بأنه، في إطار . وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والتشغيلية، بما في ذلك الموارد البشرية



CL 148/4 5 

المستوى، بدأ استعراض لتحديد الخدمات المشتركة في منظومة األمم المتحدة سعيا إلى زيادة  اللجنة اإلدارية الرفيعة

 .أوجه الكفاءة في هذه المجاالت

 :إن اللجنة  -40

ورحبت بالتفاصيل المقدمة فيها وبالعملية ( 1022-1022)األمانة على جودة خطة اإلدارة  هنأت (أ

 ؤدية إلى وضعها بصيغتها النهائية؛التشاورية الم

األمانة على إشراك المجلس في عملية استعراض هيكل خطة اإلدارة وطولها ومضمونها في  شجعت (ب

 ات والخبرات لدى الوكاالت األخرى؛المستقبل، مع االستفادة من أفضل الممارس

ماليين طن متري  2من خالل توزيع  1022مليون مستفيد في عام  62بخطط الوصول إلى  أحاطت علما (ج

 مليون دوالر أمريكي؛ 5 756ة تبلغ فة كلية لالحتياجات المتوقعمن األغذية بتكل

، وبوجود فجوة 1022مليار دوالر أمريكي لعام  2.1بأن من المتوقع أن تبلغ المساهمات  أخذت علما (د

 واالحتياجات التشغيلية المتوقعة؛ في المائة بين هذا المبلغ 33بنسبة 

إلى البحث عن طالبت البرنامج بدعوة المانحين تمويل وبعملية تحديد األولويات إلدارة فجوة ال رحبت (ه

 قديم المساهمات في الوقت المناسب؛السبل الممكنة إلغالق هذه الفجوة، ولت

األمانة بإيجاد التوازن بين النهجين المنطلقين من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة في  وصتأ (و

 المستقبل؛ية لتحديد األولويات في وضع الخطوط التوجيه

بأن تحدد  وأوصت، 1022بإقرار الميزانية العادية وغير المتكررة لدعم البرامج واإلدارة لعام  أوصت (ز

أو /وقع على االستثمار والمقترحات التكميلية لدعم البرامج واإلدارة في المستقبل بوضوح العائد المت

 الوفورات؛

 ؛1022ل عام على مرحلتين خالاستعراض تكاليف الدعم غير المباشرة الذي سيجري  دعمت (ح

بأن تتضمن خطة اإلدارة مؤشرات آلثار االستثمارات على النفقات والميزانيات وحساب تسوية  أوصت (ط

 عم البرامج واإلدارة في المستقبل؛د

 ا لتحقيق المزيد من أوجه الكفاءة؛بزيادة التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا له أوصت (ي

 الحساب العام؛من خالل  ماليين دوالر أمريكي، 20كاليف األمن، بما يصل إلى بأن تُدفع ت قبلت (ك

 ماليين دوالر أمريكي؛ 206يصل إلى زيادة مرفق رأس المال العامل لبإقرار  وصتأ (ل

 القريب في استعراض اإلطار المالي؛بالخطوات التي ستتخذ في المستقبل  رحبت (م

لتمكينه ى عدم تخصيص األموال ألغراض محددة إلالمانحين البرنامج إلى تكثيف الجهود لدعوة  شجعت (ن

 تحقيق أهدافه بصورة أفضل؛من 

للمجلس  العادية الثانيةة دورالالموافقة على مشاريع القرارات المدرجة في الوثيقة في بإقرار  وصتأ (س

 .التنفيذي
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 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الحادية والخمسين بعد المائة

 05إلى  00بأنه تقرر أن تنعقد الدورة الحادية والخمسون بعد المائة في روما في الفترة من أُبلغت اللجنة   -44

 .4102تشرين الثاني /نوفمبر
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 الملحق األول

 

 وثائق للعلم

 

  4102حزيران /إلى يونيو 4102تموز /خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة من يوليو -

 (.FC 150/INF/2  الوثيقة)

 


