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 موجز
 
يف الوضع املايل للمنظمة ويف غريه من مواضيع واقعة ضمن  2018حبثت اللجنة يف دورهتا العادية األوىل لعام  

 تها. وإّن اللجنة، يف هذا التقرير عن دورهتا السبعني بعد املائة، تقوم مبا يلي: نطاق والي
 

) حتث فيها األعضاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة يف موعدها وبالكامل 1إىل اجمللس: ( تصدر توصيات محددة -
 )؛ 23خلدمة (الفقرة ) وبشأن موعد تطبيق قرار األمم املتحدة بشأن السن اإللزامية إل�اء ا2)؛ (8(الفقرة 

) وبشأن آلية 4)؛ (27) وبشأن االختصاصات احملدثة للجنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (الفقرة 3(
 ).34حتديد مستوى بدالت التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين (الفقرة 

 2017-2016نهائية بني أبواب امليزانية للفرتة املالية على عمليات النقل ال وافقة) امل1اجمللس بقرارها ( تبلغ -
 ).14(الفقرة 

 اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألمانة بشأن الوضع املايل للمنظمة واملسائل اخلاصة بامليزانيةتلفت عناية  -
 واملوارد البشرية ومسائل اإلشراف. 
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 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من قبل المجلس
 
 القيام مبا يلي:ب من اجمللس يطل 
 

أن السن د تطبيق قرار األمم املتحدة بشعتوصيات اللجنة بشأن دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها ومو  إقرار )أ(
اإللزامية إل�اء اخلدمة واالختصاصات احملدثة للجنة املراجعة يف املنظمة وآلية حتديد مستوى بدالت التمثيل 

 ين العامني املساعدين.لنواب املدير العام واملدير 

  .2017-2016أخذ العلم بقرار اللجنة بشأن عمليات النقل النهائية بني أبواب امليزانية للفرتة املالية  )ب(

 (ج) إقرار التوجيهات اليت أعطتها اللجنة لألمانة بشأن سائر املسائل األخرى الواقعة ضمن نطاق واليتها. 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه 
 David McSherry  السيد

 املاليةجلنة أمني 
 3719 5705 3906+اهلاتف: 
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 مقدمة
 
 قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا السبعني بعد املائة. -1
 
 ممثلو األعضـــــــــــــاء  (الفلبني)، .Lupiño Lazaro Jrوقد حضـــــــــــــر الدورة، باإلضـــــــــــــافة إىل رئيس اللجنة الســـــــــــــّيد  -2

 التالية أمساؤهم:
 

 (أنغوال) Carlos Alberto Amaralالسيد  •
 (أسرتاليا) Ryan Wilsonالسيد  •
 (بنغالديش) Manash Mitraالسيد  •
 (الربازيل) Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد  •
 (الصني) Ni Hongxingالسيد  •
 السيد خالد حممد الطويل (مجهورية مصر العربية) •
 (غينيا االستوائية) Mateo Nsogo Nguere Micueالسيد  •
 (أملانيا) Heiner Thofernالسيد  •
 (املكسيك) Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد  •
 (االحتاد الروسي) Vladimir V. Kuznetsovالسيد  •
 السيد سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان) •
 (الواليات املتحدة األمريكية) Thomas M. Duffyالسيد  •

 
 الرئيس اللجنة مبا يلي: أبلغو  -3
 

 هلذه الدورة؛ Cathrine Stephensonل السيدة (أسرتاليا) ليحل حم Ryan Wilsonالسيد  جرى تعيني •
كممثل لبنغالديش   Mafizur Rahman(بنغالديش) ليحل حمل الســـــــــيد  Manash Mitraالســـــــــيد  وجرى تعيني •

 ؛واليتهللفرتة املتبقية من 
كممثل للصــني للفرتة املتبقية من   Xie Jianmin(الصــني) ليحل حمل الســيد  Ni Hongxingالســيد  جرى تعينيو  •

 ته.والي
 
 عن مؤهالت املمثلني البـــديلني من املوقع اإللكرتوين لألجهزة الرئـــاســــــــــــــيـــة والـــدســــــــــــــتوريـــة ملخص وميكن تنزيـــل  -4

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

  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/
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  بعد املائة للجنة، مراقبون صامتون من الدول األعضاء التالية:نيوحضر كذلك الدورة السبع -5
 

 االحتاد األورويب  •
 إسبانيا •
 إستونيا •
 إيطاليا •
 بلجيكا •
 بنما •
 بولندا •
 اجلمهورية الدومينيكية  •
 الدامنرك  •
 مارينوسان  •
 فرنسا •
 فنلندا •
 قربص •
 الكامريون •
 كندا •
 الكويت •
 النرويج •
 هنغاريا •
 هولندا •
 اليابان •

 
 رصد الوضع المالي للمنظمة

 الوضع المالي للمنظمة
 
 2017ديســــــمرب/كانون األول  31حىت  الوضــــــع املايل للمنظمةبعنوان  FC 170/2اســــــتعرضــــــت اللجنة الوثيقة  -6

 .2018وتوقعات التدفقات النقدية لعام 
 
 اللجنـــة أيضــــــــــــــــًا آخر املعلومـــات عن حـــالـــة االشــــــــــــــرتاكـــات اجلـــاريـــة واملتـــأخرات يف املنظمـــة  ُعرضــــــــــــــــت علىو  -7

 .2018مايو/أيار  15حىت 
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 وإّن اللجنة: -8
 

من  بتطلو  شـــــكًال ومضـــــمونًاها المعلومات المقّدمة تللتحســـــينات التي شـــــهد أعربت عن تقديرها (أ)
 المقبلة؛ عرض التقارير لدىاألمانة مواصلة ذلك 

 اســـــــــــتناداً  ،تفيد بأنهالتدفقات النقدية بأن أحدث المعلومات المتعلقة بتوقعات  وأحاطت علماً  (ب)
إلى أنماط الســـداد الســـابقة لألعضـــاء ومســـتويات النقد في البرنامج العادي، من المتوقع أن تكون 

 ؛2018السيولة في المنظمة كافية لتغطية االحتياجات التشغيلية حتى نهاية عام 

  مع اإلقرارجميع الدول األعضـــــــــــاء على دفع اشـــــــــــتراكاتها المقررة بالكامل وفي موعدها  وحّثت (ج)
 موعدها؛ رة فيبأن سالمة التدفق النقدي الجاري للمنظمة تتوقف على تسديد االشتراكات المقرّ 

 مليون دوالر أمريكي  2.922إلى أن انخفـــــاض العجز في الحســـــــــــــــاب العـــــام من  وأشـــــــــــــــارت (د)
ديســـــــــــمبر/كانون  31مليون دوالر أمريكي في  893.1إلى  2015ديســـــــــــمبر/كانون األول  31 في

 على االســـــــتثمارات الطويلة األجل، في حين  جابيةياإليعزى باألســـــــاس إلى العائدات  2017األول 
خطة التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة وصـــــــــندوق مدفوعات نهاية بالنســـــــــبة إلى أن نقص التمويل 

 الحساب العام؛اإلجمالي في عجز لزال يشكل السبب الرئيسي ل الخدمة ما

 شــــــــّجعتو باســــــــتمرار الزيادة المطردة في معدل اإلنفاق الشــــــــهري لبرنامج التعاون التقني  ورّحبت (ه)
األمانة على الحفاظ على هذا االتجاه وضـــــــــــمان التنفيذ الكامل العتمادات برنامج التعاون التقني 

 .ؤتمربالصيغة التي أقّرها الم
 

 2017تقرير عن االستثمارات في سنة 
 
 .2017تقرير عن االستثمارات يف سنة بعنوان  FC 170/3اللجنة الوثيقة  استعرضت -9
 

 اللجنة: وإن -10
 

 يبلغ 2017العــائــد اإلجمــالي لحــافظــة االســـــــــــتثمــارات القصـــــــــــيرة األجــل لعــام أن إلى  أشــــــــــــارت (أ)
الخاص باالســــــتثمارات القليلة المخاطرة واســــــتمرار نهج المنظمة  يعكسفي المائة، وهو ما  1.00

 انخفاض أسعار الفائدة؛

يث بلغ حافظة االســـــــتثمارات الطويلة األجل حالتي حّققتها للنتيجة اإليجابية  أعربت عن تقديرهاو  (ب)
سبة بن القيمة المرجعيةإلى أن هذه النسبة أدنى من  مع اإلشارةفي المائة،  19.56العائد اإلجمالي 

 في المائة؛ 1.08
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إلى ترتيبات الحوكمة الفعالة القائمة، بما في ذلك المشورة الرفيعة المستوى التي تسديها  وأشارت (ج)
صــول طبقاً ن خارجيين متخصــصــين لألاللجنة االســتشــارية المعنية باالســتثمارات واالســتعانة بمديري

 ؛الصادرة عن المنظمة الخطيةللخطوط التوجيهية التفصيلية 

 األصــــــــول والخصــــــــوم في التقرير  عندراســــــــة النتائج معلومات عن إلى الحصــــــــول على  عتوتطلّ  (د)
 .2018عن االستثمارات في سنة 

 
 2017التقييم االكتواري لاللتزامات المتعلقة بالموظفين في سنة 

 
، 2017ســـــنة  التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يفبعنوان  FC 170/4اســـــتعرضـــــت اللجنة الوثيقة  -11

احملاســـــبة ومتويل ائل مســـــواليت تتناول نتائج التقييم الســـــنوي الذي أجراه خرباء إكتواريون خارجيون والوضـــــع املايل الراهن و 
 .2017ديسمرب/كانون األول  31التزامات املنظمة املتعلقة باخلطط اخلاصة باملوظفني حىت 

 
 وإّن اللجنة: -12

 
  2017ديســـــــــــمبر/كانون األول  31المتعلقة بالموظفين في  تلتزامابأن إجمالي اال أحاطت علماً  (أ)

  أمريكي مليون دوالر 208.2مليون دوالر أمريكي، وهو مــا يمثــل زيــادة قــدرهــا  1 527.4 بلغقــد 
هذه الزيادة تعزى بشكل أن ، وأشارت إلى 2016ديسمبر/كانون األول  31عن مستوى التقييم في 

 ضات االكتوارية المستخدمة؛إلى التغيرات في االفترا أساسي

 تقليــل تواتر أداء عمليــات التقييم االكتواري بــالتشــــــــــــاور إمكــانيــة إلى األمــانــة أن تنظر في  وطلبــت (ب)
 ؛في حال كانت التقلبات في الفرضيات األساسية طفيفة مع المراجع الخارجي

ة تواجه جميع دمة يعتبر مشكلأقّرت بأن نقص التمويل اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخ إذو  (ج)
مواصـــلة مشـــاركتها في مجموعة عمل األمانة من  طلبتمنظومة األمم المتحدة، المنظمات التابعة ل

 موّحد لهذه المسألة. األمم المتحدة إليجاد حلّ 
 

 المسائل المتعلقة بالميزانية

 التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج 
 2017-2016ب الميزانية في الفترة المالية وبين أبوا

 
التقرير الســـنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وبني بعنوان  FC 170/5اســـتعرضـــت اللجنة الوثيقة  -13

 .2017-2016أبواب امليزانية يف الفرتة املالية 
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 وإّن اللجنة: -14
 

على أســاس الحســابات غير المراجعة  2017-2016لفترة بالحصــيلة النهائية لميزانية ا أخذت علماً  أ)(
 ماليين دوالر أمريكي؛ 3.9للمنظمة، والرصيد غير المنفق البالغة قيمته 

من أجل توفير المســـــاعدة  2019-2018أن الرصـــــيد غير المنفق ســـــيخصـــــص في الفترة ب وذكرت ب)(
وارد الصـــــــــــندوق الخاص وبرمجة االســـــــــــتثمارات ألغراض تمويل التنمية من خالل تجديد م الفنية

 ألنشطة التمويل اإلنمائي؛ 

)، واإلنفاق الرأســـــــــــمالي 7بأن أية أرصـــــــــــدة غير منفقة في برنامج التعاون التقني (الباب  ذكرتو  ج)(
عمًال بأحكام  2019-2018) ســـــترّحل إلى فترة الســـــنتين 14)، واإلنفاق األمني (الباب 13 (الباب

 الالئحة المالية؛

ماليين دوالر أمريكي)  9.2( 3لميزانيـــة إلى البـــاب في ايـــات النقـــل النهـــائيـــة على عملوافقـــت و  د)(
  6ماليين دوالر أمريكي) والبــــــاب  2.5( 5دوالر أمريكي)، والبــــــاب  يينمال 1.4( 4 والبــــــاب

 2في الجدول  كما هو مبّيندوالر أمريكي)،   يينمال 1.8( 8دوالر أمريكي) والباب  يينمال 1.9(
 )؛ األول الملحق(في الوثيقة 

كــذلــك   ذّكرت، 2017-2016وإذ وافقــت اللجنــة على عمليــات النقــل بين أبواب الميزانيــة للفترة  ه)(
لتمويل المســـتدام لصـــالح مجاالت عمل المنظمة ذات األولوية با خاصـــة حلولإيجاد بالحاجة إلى 

ور كالدســــــت  ســــــالمة األغذية ووضــــــع المعايير،في مجال المشــــــورة العلمية  إســــــداء العليا، بما فيها
  النقل المقبلة بين أبواب الميزانية. ياتوأوصت بالبحث فيها لعمل الغذائي،

 
 الموارد البشرية 

 إدارة الموارد البشرية
 

 .إدارة املوارد البشريةبعنوان  FC 170/6حبثت اللجنة الوثيقة  -15
 

 وإّن اللجنة: -16
 

 هذه الوثيقة مقارنة بالدورات السابقة؛ بإتاحة قدر أكبر من المعلومات واإلحصاءات في أقّرت (أ)

أن تتضـــــــــمن التقارير المقبلة مزيًدا من المعلومات عن مجاالت أخرى تتعلق بإدارة الموارد  وطلبت (ب)
نقل بما في ذلك ســياســة تمفصــلة وفًقا لمصــادر التمويل حســب المقتضــى، البشــرية في المنظمة، 

دمات توازن بين موظفي الفئة الفنية وفئة الخالموظفين واســـــــــــتخدام ترتيبات تعاقدية مختلفة وال
 العامة؛ 
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التقدم على صعيد معدالت الوظائف الشاغرة والتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين،  شّجعتو  (ج)
، بما في ذلك وفًقا لمصـــــادر التمويل إجراء مزيد من التحليل وتفصـــــيل هذه اإلحصـــــاءات طلبتو 

توازن بين والالعادل التمثيل الجغرافي  غايتي ر لتحقيقواإلطار الزمني المقدّ  حســــــــــب المقتضــــــــــى،
 ؛ خالل الدورات المقبلة للجنة المالية الجنسين

والمنصــــــــة  خاصــــــــة بالموارد البشــــــــريةاألمانة على زيادة كفاءة العمليات واإلجراءات ال وشــــــــّجعت (د)
ة إيالء ن األمانوطلبت م الجديدة لعملية تعيين الموظفين ومركز الخدمات المشــــــــــتركة في المنظمة

 ؛ العناية الواجبة للشروط الفعلية لتعيين مساعدي الممثلين اإلقليميين للمنظمة

من أجل إتاحة بيانات إحصائية شاملة رًدا على طلبات األعضاء األمانة  طلباتها إلى كررت مجدًداو  (ه)
 روما؛في المنظمات األخرى التي توجد مقارها في ة المتبع بما يتماشى مع الممارسات

العودة إلى العادة التي كانت متبعة في الســـــــابق والتي تقضـــــــي بنشـــــــر معلومات إلى األمانة  وطلبت (و)
 شهرية على البوابة الخاصة باألعضاء بشأن التمثيل الجغرافي للموظفين؛

على الجهود التي تبذلها األمانة في ســـــــبيل تشـــــــجيع تعدد اللغات في المقر الرئيســـــــي وفي  وأثنت (ز)
بة إلى الخدمات اللغوية بالتزام اإلدارة ملء الوظائف المكات ية وأخذت علًما بالنســـــــــــ ب الميدان

 الشاغرة منذ وقت طويل في أقسام الترجمة التحريرية. 
 

 الستشاريينبالنسبة إلى االتوازن الجغرافي 
 

  . الستشارينيبالنسبة إىل ا بعنوان التوازن اجلغرايف FC 170/7استعرضت اللجنة الوثيقة  -17
 

 وإّن اللجنة:  -18
 

همية التوزان الجغرافي لالســـــتشـــــاريين كما بالنســـــبة إلى وأقّرت بأ FC 170/7بالوثيقة  أخذت علًما (أ)
 موظفي الفئة الفنية بالنسبة إلى وظائف برنامج العمل والميزانية؛ 

شـــاريين في لالســـت لجنة المالية بيانات مفصـــلة أكثر عن التوزيع الجغرافيمن األمانة إعطاء  وطلبت (ب)
الوظائف الممولة من برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك بشـــــــــأن عدد وظائف االســـــــــتشـــــــــاريين 

 والتمويل والمدة الدنيا للعقود والتوزيع الجغرافي الراهن لهذه الوظائف؛ 
على أهمية اعتماد نهج مرن مع مراعاة احتياجات شـــروط العمل المختلفة لعدم اإلخالل  وشـــددت (ج)

 المشاريع والبرامج، خاصة في المكاتب الميدانية؛ ب
 2018من األمانة عرض تقرير مرحلي على اللجنة في دورتها خالل فصــل الخريف من عام  وطلبت (د)

 بشأن الجهود الجارية لتحسين التوزيع الجغرافي لالستشاريين. 
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 توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى الجمعية العامة 
 بما في ذلك التغييرات في جداول المرتبات والبدالت)(

 
توصــــــيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل اجلمعية العامة بعنوان  FC 170/8اســــــتعرضــــــت اللجنة الوثيقة  -19

 .(مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت)
 

 دمـــة املـــدنيـــة الـــدوليـــة، مبـــا يف ذلـــك التغريات اليت طرأت اللجنـــة إىل التطورات األخرية يف جلنـــة اخلـــ وأشــــــــــــــــارت -20
 األجر بالنسبة إىل الفئة الفنية والفئات العليا. عناصرعلى جمموعة 

 
 بشأن السن اإللزامية إلنهاء الخدمة المتحدةموعد تطبيق قرار األمم 

 
دة بشــــأن الســــن اإللزامية إل�اء موعد تطبيق قرار األمم املتحبعنوان  JM 2018.1/2اســــتعرضــــت اللجنة الوثيقة  -21

 1سنة بالنسبة إىل املوظفني املعينني قبل  65واليت تضمنت املوعد املقرتح لتطبيق السن اإللزامية إل�اء اخلدمة وهي اخلدمة 
 . 72/255و 70/244على حنو ما نص عليه قرارا اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2014/كانون الثاين يناير

 
 جنة يف اجلوانب املالية والقانونية هلذه املسألة اليت عرضتها األمانة. وحبثت الل -22

 
ئيســـية ر رغم تعّذر االتفاق على توصـــية، عّرب أعضـــاء اللجنة بعد مناقشـــات مطّولة عن آراء تندرج ضـــمن فئات و  -23

 ثالث هي: 
 

رار اجلمعية ق قانونًيا بالتايل تطبيقأّن تكامل النظام املوحد لألمم املتحدة بالغ األمهية وأّن املنظمة ملزمة  (أ)
  ؛2018يناير/كانون الثاين  1اعتبارًا من بالكامل وعلى الفور  70/244العامة لألمم املتحدة 

ة عن لمنافع والوفورات الناشــــــــــــئالتحليل الذي أجرته لاســــــــــــتناًدا إىل االقرتاح املقدم من إدارة املنظمة، أّن و  (ب)
ويعود البت فيه إىل األجهزة الرئاســـــــــــــية  2021يناير/كانون الثاين  1قرتح يف املوعد امليربر إرجاء التطبيق، 

  يف املنظمة؛

حالً ميكن اعتبـارهـا  2021ينـاير/كـانون الثـاين  1إىل  2018ينـاير/كـانون الثـاين  1أّن الفرتة املمتـدة من و  (ج)
 .من أّن ذلك لن ينطوي على خماطر مالية وقانونية تطميناتوسطًا يف حال وجود 
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 اإلشراف

 -لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة 
 2017التقرير السنوي للمدير العام عن سنة 

 
نوي التقرير الس -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة بعنوان  FC 170/9 Rev.1استعرضت اللجنة الوثيقة  -24

 .2017املقدم إىل املدير العام عن سنة 
 

 وإّن اللجنة: -25
 

 ؛2017بالتقرير السنوي للجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة لعام  أخذت علما أ)(

على الدور الهام الذي تضطلع به لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة من أجل إعطاء وأثنت  ب)(
 ضمانة ومشورة مستقلة؛

 ســــــــــي لرقابة الداخلية في المقر الرئيعلى مشــــــــــورة لجنة المراجعة في ما يتعلق بتعزيز إطار ا توأثن )ج(
ية على حدٍ   ســـــــــــواء، فضـــــــــــًال عن إدارة المخاطر والحوكمة وممارســـــــــــات  وفي المكاتب الميدان

 الغش والفساد؛

ا المدير تشجيعه وأكدت مجدًداإلى اتفاق المدير العام مع التوصيات الواردة في التقرير  وأشارت )د(
 ؛نوي لهما على األقلّ العام ولجنة المراجعة على عقد اجتماع س

توصـــــــيات لجنة المراجعة تنفيذ شـــــــامل من اإلدارة عن  مرحليإلى الحصـــــــول على تقرير  وتطلعت )ه(
 .2018خالل الدورة المقبلة للجنة المالية في فصل الخريف من عام 

 
 اختصاصات لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة

 
 .اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعةنوان بع FC 170/10استعرضت اللجنة الوثيقة  -26

 
 وإّن اللجنة: -27

 
التحديث المراجع الختصاصات لجنة المراجعة بما في ذلك التعديالت اإلضافية التي  استعرضت أ)(

 أدخلت في أعقاب مناقشة هذا البند في جلساتها الرسمية وغير الرسمية وتعليقات اإلدارة عليه؛

 ؛(الملحق الثاني) مع النص المحدث الختصاصات لجنة المراجعة في المنظمة قتواتف ب)(

 على عرض االختصاصات المحدثة على المجلس إلقرارها. ووافقت )ج(
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 2017التقرير السنوي للمفتش العام لسنة 
 

 تضــــــــّمنتاليت  2017التقرير الســــــــنوي للمفتش العام لســــــــنة بعنوان  FC 170/11اســــــــتعرضــــــــت اللجنة الوثيقة  -28
 .فضًال عن إدارته الداخلية 2017سنة يف املكتب  امعلومات عن أعمال املراجعة والتحقيق والتفتيش اليت اضطلع هب

 
 وإّن اللجنة: -29

 
على جودة التقرير وعلى تحليل القضـــــايا المعروضـــــة فيه والذي شـــــمل مجمل المســـــؤوليات  أثنت أ)(

إلى أّن العمل المعروض لمكتب المفتش العام  رةمع اإلشــــاالخاضــــعة لوالية مكتب المفتش العام، 
 ل أداة مفيدة إلدارة المنظمة وحوكمتها؛مجٍد للغاية ويشكّ 

 التعاون اإليجابي والتقارب في وجهات النظر بشـــــــــأن قضـــــــــايا الرقابة الداخلية  شـــــــــّجعتو ورحبت  ب)(
عملية  حســـــينات فيتعلى إجراء  تشـــــجيعالوالجهود الرامية إلى  بين مكتب المفتش العام واإلدارة

 ؛الرقابة

ــأكيــد ج)( ــة  وأعــادت الت ــةاإلدارة  أن تواصــــــــــــلعلى أهمي ــاي ــة، ال ســـــــــــيمــا  العن ــداخلي ــة ال  بتعزيز الرقــاب
 عالية المخاطر وفي المكاتب الميدانية؛الفي المجاالت 

إزاء النتائج التي توصـــــــــــل إليها مكتب المفتش العام بشـــــــــــأن النقص في التقارير عن  بدت قلقهاوأ د)(
واالعتداء الجنســــــــــيين والتحرش الجنســــــــــي وشــــــــــجعت على إجراء مزيد من  غاللالت االســــــــــتحا

غالل االســـــــــــتحــاالت مــا يتعلق بــالغش و التحقيقــات من قبــل مكتــب المفتش العــام، بمــا في ذلــك 
  ؛من األمانة اتخاذ إجراءات بشأن هذه النتائج توطلب الجنسي تحرشوالواالعتداء الجنسيين 

 المتواصــــــــلة ى مكتب المفتش العام وشــــــــجعت جهودهلوظائف الشــــــــاغرة لداإلى  بقلق شــــــــارتوأ ه)(
 ؛على صعيد التوظيف

 مانة األ وحضــــــــــت بنجاح تنفيذ عدد كبير من التوصــــــــــياتلالنتهاء من بالتقدم المحرز  وأشــــــــــادت )و(
 .ودها الراهنةعلى مواصلة جه

 
 2025-2020تعيين المراجع الخارجي للفترة 

 
اليت ترد فيها  2025-2020تعيني املراجع اخلارجي للفرتة بعنوان  FC 170/12 ســــــــــــــتعرضــــــــــــــت اللجنة الوثيقةا -30

 .2025-2020الرتتيبات اخلاصة بعملية تقدمي املناقصات واختيار املراجع اخلارجي اجلديد وتعيينه لفرتة الست سنوات 
 

 اللجنة: وإنّ  -31
 

 2025-2020ه لفترة الست سنوات الترتيبات الخاصة باختيار المراجع الخارجي وتعيين استعرضت (أ)
 وأخذت علًما بها؛
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اء عضــــاأل لدىعملية االختيار من خالل دعوة مراجعين عامين مؤهلين  مباشــــرةمن األمانة  وطلبت (ب)
المنظمة إلى تقديم اقتراحات ورفع تقرير مرحلي عن عملية االختيار والتعيين إلى دورتها العادية في 

 ؛المقبلة

جمهورية و  البرازيلوألمانيا و  : أســــتراليالجنة الماليةفي أعضــــاء ما يلي من  شــــاركأن يعلى  ووافقت (ج)
تي في مجموعة العمل ال الواليات المتحدة األمريكيةو  غينيا االســـــــــتوائيةو  الصـــــــــينمصـــــــــر العربية و 

سـتتولى إعداد قائمة مختصـرة بأفضـل االقتراحات، والتي سـتتم بناًء عليها دعوة المراجعين العامين 
 المالية. ي أمام لجنةهجة أسماؤهم في القائمة المختصرة إلى تقديم عرض شفالمدر 

 
 لجنة الماليةالمحسنة لعمل الأساليب 

 
 إّن اللجنة: -32

 
 األمانة على اســــــتعراض الخيارات التي من شــــــأنها تحســــــين عملية إعداد االســــــتنتاجات  شــــــجعت أ)(

 لكل بند من بنود جدول األعمال؛

 هــّل في مســـــــــــتة عن حــالــة توصـــــــــــيــات اللجنــة التي لم تنفــذ بعــد للنظر فيهــا إعــداد وثيقــ وطلبــت ب)(
 كل دورة عادية؛

 بأن يبرز الجدول الزمني المؤقت، قدر اإلمكان، الجلسات المسائية المقّررة للجنة؛ وأوصت )(ج

دت )(د  الممـــارســـــــــــــة المتبعـــة المتمثلـــة في عقـــد اجتمـــاعـــات غير رســـــــــــميـــة للجنـــة قبـــل انعقـــاد  وأيـــّ
 رئيسية؛دوراتها ال

دة لمهل الزمنية المحدّ ضــــمن اعلى أهمية تلقي الوثائق من األمانة بجميع لغات المنظمة  وشــــّددت )(ه
 الستعراض الوثائق قبل انعقاد الدورة؛ الكافي لجنة الوقتيتسنى للكي 

بأن تتســـــــــــم عملية تقديم البنود المدرجة على جدول األعمال باإليجاز من أجل إتاحة  وأوصـــــــــــت )(و
 ؛األعضاء اتمن الوقت لمناقشممكن ر أقصى قد

 (ز) وأكدت مجدًدا على الصالحية المتاحة لألعضاء من أجل عقد اجتماعات مغلقة. 
 

 المسائل األخرى

 بدل التمثيل لنواب المدير العام والمديرين العامين المساعدين
 

  نام واملديرين العامني املســــــــاعديلعبدل التمثيل لنواب املدير ابعنوان  FC 170/14اســــــــتعرضــــــــت اللجنة الوثيقة  -33
 اليت تتناول آلية حتديد مستوى بدالت التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين.
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 وإّن اللجنة: -34
 

 بالتوقف عن العمل باآللية الحالية للتسوية التلقائية لمستوى بدل التمثيل؛ أوصت أ)(

، اقتراحاً بمستويات 2019دورة اللجنة التي ستعقد في مارس/آذار إلى األمانة أن تقدم إلى  وطلبت ب)(
 وشروطه في المستقبل.التمثيل بدل 

 
 آخر المعلومات عن إقفال مجمع السلع والخدمات والمسائل ذات الصلة

 
 آخر املعلومات عن إقفال جممع الســـــــلع واخلدمات واملســـــــائل بعنوان  FC 170/15اســـــــتعرضـــــــت اللجنة الوثيقة  -35

اليت تتضــــــــمن حتديثات ومعلومات تتعلق بإقفال جممع الســــــــلع واخلدمات، باإلضــــــــافة إىل اقرتاحات بشــــــــأن  الصــــــــلة ذات
 استخدام األموال االحتياطية جملمع السلع واخلدمات يف املستقبل وآليات متويل صندوق الرعاية االجتماعية للعاملني.

 
 وإّن اللجنة: -36

 
 ن األنشطة المتصلة بعملية إقفال مجمع السلع والخدمات؛إلى المعلومات المتاحة عأشارت  أ)(

 األمانة على اســــــــــتكشــــــــــاف الخيارات المتاحة لنموذج األعمال وإطالع اللجنة عليها  وشــــــــــّجعت ب)(
 في دورة مقبلة من دوراتها؛

باقتراحات اســتخدام االحتياطات الســابقة لمجمع الســلع والخدمات ودعم صــندوق  وأخذت علًما )(ج
 الجتماعية للعاملين.الرعاية ا

 
 تطبيق حّل خاص بالتمويل المستدام لعمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها 

 المتصلة بإسداء المشورة العلمية بشأن سالمة األغذية للدستور الغذائي
 

تطبيق حّل خاص بالتمويل املســــــــــتدام لعمل منظمة األغذية بعنوان  FC 170/16ســــــــــتعرضــــــــــت اللجنة الوثيقة ا -37
 .زراعة وأنشطتها املتصلة بإسداء املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية للدستور الغذائيوال
 

 وإّن اللجنة: -38
 

تدام لعمل المنظمة وأنشـــــــــــطتها  دعمت أ)( اقتراحات اإلدارة المتعلقة بحّل خاص بالتمويل المســـــــــــ
 بشأن سالمة األغذية للدستور الغذائي؛المتصلة بإسداء المشورة العلمية 

أجل دعم عمل اللجنة  من ةالمانح الجهات متعدد جديد أمانةاقتراح إنشـــــــــــاء حســـــــــــاب  وأيدت ب)(
 المعنية بالمشورة العلمية، بما في ذلك ترتيبات الحوكمة واإلبالغ المعروضة في الوثيقة؛
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مســاهمات البلدان األعضــاء والجهات الفاعلة من غير الدول التي ســيتم تجميعها ضــمن  وشــجعت )ج(
 الجهات المانحة وأشـــــارت إلى ضـــــرورة وجود اســـــتراتيجية لنشـــــر الموارد  متعددالنة األماحســـــاب 

، بما في ذلك مشــــاركة القطاع الخاص على النحو المالئم في من أجل دعم توســــيع قاعدة الموارد
 ؛حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة

غير  تأثيرحدوث من مخاطر  على أهمية صــون اســتقاللية وحياد برنامج المشــورة العلمية وشــددت )د(
 من القطاع الخاص؛ بتلقي أموال ةرتبطم تكون قد، فعلية أو متصورة، الزم

ل خاصة و حل تحديد وتطبيقمية بشأن منظمة الصحة العالاألمانة على مواصلة العمل مع  وشجعت )ه(
ذية غبشـــــأن ســـــالمة األ المتصـــــلة بإســـــداء المشـــــورة العلمية بالتمويل المســـــتدام للعمل واألنشـــــطة

 للدستور الغذائي.
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والسبعين بعد المائة للجنة المالية
 

ه من املقرر أن تُعقـــــد الـــــدورة احلـــــاديـــــة والســــــــــــــبعون بعـــــد املـــــائـــــة يف رومـــــا  -39  خالل الفرتة أُبلغـــــت اللجنـــــة بـــــأنـــــّ
 .2018مايو/أيار  31إىل  29من املمتدة 

 
 أية مسائل أخرى

 
دورهتا املقبلة خالل ص األهداف الوظيفية، خييف ما  2019-2018إطار النتائج للفرتة  البحث يفلجنة ال طلبت -40

 .2018عام خريف يف  اليت ستعقد
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 التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج –الملحق األول 
 2017-2016وأبواب الميزانية في فترة السنتين 

 

 موجز
 

 عمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية خالل الفرتة  ،2017جلنة املالية يف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  اســـــــتعرضـــــــت
ماليني دوالر أمريكي مقــابــل  5وأخــذت علمــًا بــالرصــــــــــــــيــد غري املنفق املتوقع الــذي بلغ  20171.-2016املــاليــة 

مليون دوالر أمريكي. وأخذت علماً  1 005.6قيمتها  يت بلغتاالعتمادات الصـــــــــــــافية اليت وافق عليها املؤمتر وال
 2 وبأن النقل إىل الباب ،9و 8و 6و 5و 4و 3و 2بعمليات النقل املوافق عليها ســــــــــــــابقاً إىل كل من األبواب 

 .2018يعد ضرورياً. وأعربت عن تطلعها إىل تلقي التقرير النهائي خالل دورهتا اليت ستعقد يف مايو/أيار  مل

  على أساس حسابات املنظمة غري املراجعة.  ،2017-2016خر حصيلة مليزانية الفرتة املالية ويعرض هذا التقرير آ
 ، ما جيعل الرصــيد غريالســنتنييف املائة من اعتمادات فرتة  99 فيشــّكل 2017-2016اإلنفاق النهائي للفرتة  أما

 ماليني دوالر أمريكي. 3.9املنفق بقيمة 

  مع العمليات اليت جرت املوافقة عليها يف الســـــابق، كما  8و 6و 5و 4و 3وتتماشـــــى عمليات النقل إىل األبواب
 مل تعد ضرورية. 9أن عملية النقل إىل الباب 

  وعلى تأكيد اجمللس يف دورته الثامنة واخلمســــني  2017وبناء على موافقة املؤمتر لدى دورته األربعني يف يوليو/متوز
ماليني دوالر  3.9م ختصـــــيص الرصـــــيد غري املنفق البالغة قيمته ، ســـــيت2017بعد املائة يف ديســـــمرب/كانون األول 

 من خالل جتديد موارد الصندوق اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائي. 2019-2018أمريكي يف الفرتة 

 
  

                                                 
 9/7FC 16الوثيقة   1

http://www.fao.org/3/a-mu321e.pdf
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 مقدمة
 
الر مليون دو  1 005.6اليت بلغت  2017-2016اعتمادات امليزانية للفرتة املالية  6/2015أّيد قرار املؤمتر رقم  -1

من الالئحة املالية، اســـــــــــتخدام أّي رصـــــــــــيد مل يتم إنفاقه من  2-4أمريكي، وأجاز أيضـــــــــــاً للمدير العام، مع مراعاة املادة 
. وأقّر 2، من أجل متويل أيّة نفقات إضافية ملرة واحدة ترتبط بتعزيز التغّريات التحولّية2015-2014اعتمادات الفرتة املالية 

 .3 2017-2016، التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2015ألول اجمللس، يف ديسمرب/كانون ا
 
ل االلتزامــات يف حــدود املبــالغ املعتمــدة يف امليزانيــة اليت  1-4وجتيز املــادة  -2 من الالئحــة املــاليــة للمــدير العــام أن يتحمــّ

العام إدارة االعتمادات مبا يضمن توفري األموال الكافية  من الالئحة املالية، يتوىل املدير 6-4صّوت عليها املؤمتر. ومبوجب املادة 
(أ) من الالئحة املالية إىل إبالغ جلنة املالية بعمليات نقل معينة فيما بني 5-4لتغطية النفقات خالل الفرتة املالية. وتدعو املادة 

 ليات النقل فيما بني األبواب.(ب) من الالئحة املالية أن توافق اللجنة على عم5-4األقسام، فيما تستوجب املادة 
 
، بعمليات النقل املوافق عليها 2017وأحاطت جلنة املالية علماً، يف دورهتا املنعقدة يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين  -3

مل يعد الزماً.  2اليت أســفر عنها تنفيذ برنامج العمل، وبأن النقل إىل الباب  9و 8و 6و 5و 4و 3و 2مســبقاً إىل األبواب 
 .2017-2016ماليني دوالر أمريكي مقابل اعتمادات فرتة السنتني  5ماً بالرصيد غري املنفق املتوقع والبالغ وأخذت عل

 
من القواعد والالئحة املالية، استخدام أي رصيد غري منفق من  2-4وأجاز املؤمتر للمدير العام، مع مراعاة املادة  -4

من أجل دعم برامج املنظمة، مبا يف ذلك الصــــــــــــــندوق اخلاص  الســــــــــــــتخدامه مرًة واحدة 2017-2016اعتمادات الفرتة 
ألنشــــــــــــطة التمويل اإلمنائي، باالتفاق مع االجتماع املشــــــــــــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية واجمللس يف اجتماعيهما املعقودين 

 20174.نوفمرب/تشرين الثاين ويف ديسمرب/ كانون األول  يف
 
خلمســــــني بعد املائة على التوصــــــية الصــــــادرة عن االجتماع املشــــــرتك بتخصــــــيص ووافق اجمللس يف دورته الثامنة وا -5

من خالل جتديد موارد الصـــــندوق اخلاص ألنشـــــطة التمويل اإلمنائي،  2017-2016الرصـــــيد غري املنفق العتمادات الفرتة 
ضــافة إىل ذلك، وافق . وباإلألجل تعزيز التمويل من أجل توفري املســاعدة الفنية وبرجمة االســتثمارات ألغراض متويل التنمية

مليون  1على ختصــــيص مخســــني يف املائة من الرصــــيد غري املنفق فوق حد مخســــة ماليني دوالر أمريكي، وصــــوالً إىل مبلغ 
دوالر أمريكي كحد أقصـــــى، ملصـــــلحة حســـــاب أمانة غري حمّدد الغرض، هبدف دعم متويل مســـــتدام لعمل املنظمة املتعلق 

 5السالمة الغذائية والدستور الغذائي.باملشورة العلمية يف جمال 
 
، وذلـك 2017-2016ويعرض هـذا التقرير احلصــــــــــــــيلـة النهـائيـة للميزانيـة مقـابـل صــــــــــــــايف االعتمـادات يف الفرتة  -6

 ملناقشتها واملوافقة عليها.
                                                 

 6/2015قرار املؤمتر رقم من  2الفقرة   2
 CL 153/REPمن الوثيقة  8و 7، والفقرتان CL 153/3الوثيقة   3
 C 2017/REPالوثيقة من  76لفقرة ا 4 
 CL 158/REPالوثيقة ) من أ(10الفقرة   5

http://www.fao.org/3/a-mu321a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo518e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp365e.pdf
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 توقعات الحصيلة اإلجمالية لفترة السنتين

 
. ويســـــــــــتند هذا األداء 2017-2016عتمادات الفرتة املالية بإجياز أداء امليزانية اإلمجايل مقابل ا 1يعرض اجلدول  -7

عمول به ، مع تعديله وفقاً لسعر صرف الدوالر األمريكي واليورو املللمنظمة غري املراجعة احلساباتإىل اإلنفاق الفعلي يف 
قة يف برنامج . وتُنقل أّي أرصــــــــــــــدة غري منف2017-2016حبســــــــــــــب ما حدده برنامج العمل وامليزانية للفرتة  1.22وقدره 

) إىل الفرتة املــاليــة 14) وبرنــامج اإلنفــاق األمين (البــاب 13) وبرنــامج اإلنفــاق الرأمســايل (البــاب 7التعــاون التقين (البــاب 
 بالكامل.الالحقة، مبا يتماشى مع القواعد والالئحة املالية، وتُعرض بالتايل على أ�ا أنفقت 

 
 (بآالف الدوالرات) 2017-2016في الفترة المالية  : عرض عام ألداء البرنامج العادي1الجدول 

 األمريكية اتدوالر البآالف   

 CR 6/2015( 1,005,635(الوثيقة  2017-2016صايف االعتمادات للفرتة 

 1,001,767 2017-2016صايف اإلنفاق باملعدل املعمول به يف امليزانية للفرتة 

 2017-2016الرصيد مقابل صايف االعتمادات للفرتة 

 .الصندوق اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائيإىل  2019-2018الواجب نقله إىل فرتة السنتني 

3,868 

رّحل من رصيد االعتمادات الصافية غري املنفقة للفرتة 
ُ
 CR 6/2015( 5,567(الوثيقة  2015-2014املبلغ امل

رّحل من الفرتة باملعدل املعمول به يف امليزانية  2017-2016صايف اإلنفاق للفرتة 
ُ
 5,567 2015-2014واملموَّل من املبلغ امل

رّحل من الفرتة 
ُ
 0 2015-2014الرصيد مقابل املبلغ امل

 
دوالر أمريكي مقـــابـــل صــــــــــــــــايف  1 001 767 000 أنفقـــت املنظمـــة مـــا جمموعـــه فقـــد ،1وكمـــا يبّني اجلـــدول  -8

واملعلومات  2017قعات يف نوفمرب/تشــــــــرين الثاين . باإلضــــــــافة إىل ذلك، وحبســــــــب التو 2017-2016االعتمادات للفرتة 
، أنفقت املنظمة كامل املبلغ املرحل لرصــــــــــــــيد صــــــــــــــايف االعتمادات 20176-2016للفرتة  الربامجالواردة يف تقرير تنفيذ 

رتبط بتعزيز يإضــــايف ملرة واحدة  جل أي إنفاقأل 2017-2016أتيح يف الفرتة  قد والذي 2015-2014املنفقة للفرتة  غري
 .6/2015، بناء على موافقة املؤمتر يف قراره رقم التغيري التحويل

 
صــــــــــــــايف مليون دوالر أمريكي من  1 005 6 دوالر أمريكي مقابل مبلغ الينيم 3.9وبلغ الرصــــــــــــــيد غري املنفق  -9

 ه األربعني يفيف املــائــة). وعمًال مبوافقــة املؤمتر لــدى دورتــ 99.6(أُنفق بنســــــــــــــبــة  2017-2016للفرتة املــاليــة  االعتمــادات
، فإن 2017يف ديســـــــــــمرب/كانون األول  املنعقدة الثامنة واخلمســـــــــــني بعد املائة تهوتأكيد اجمللس يف دور  ،2017يوليو/متوز 

من خالل جتديد موارد  2019-2018ماليني دوالر أمريكي ســــــيخصــــــص يف الفرتة  3.9الرصــــــيد غري املنفق البالغة قيمته 
وبرجمة االســــتثمارات ألغراض  تقنيةال ةمنائي، تعزيزاً للتمويل من أجل توفري املســــاعدالصــــندوق اخلاص ألنشــــطة التمويل اإل

  متويل التنمية.

                                                 
 /8C 2019، والوثيقة FC169/7الوثيقة  من 15لفقرة ا  6

http://www.fao.org/3/a-mu321e.pdf
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ف الفــارق بني تكــالي وهوتوقع فــارق إجيــايب يف تكــاليف املوظفني، جرى  7وحبســـــــــــــــب مــا تبلغــت بــه جلنــة املــاليــة -10
. أما العوامل الرئيســــــــــية اليت ســــــــــامهت يف الفارق 2017-2016الفرتة  خاللاملوظفني املقررة يف امليزانية وتكاليفهم الفعلية 

مليون دوالر أمريكي فتمثلـت يف ارتفـاع قوة الـدوالر األمريكي لـدى املكـاتـب امليـدانيـة،  41.1النهـائي اإلجيـايب الـذي بلغ 
، وبالنســـبة إىل يوســـلســـلة رواتب فئة اخلدمات العامة لدى املقر الرئيســـ ،ومتديد جتميد ســـلســـلة رواتب وظائف الفئة الفنية
اجع املقدر يف والرت  ،لتأمني الطيب بعد انتهاء اخلدمةل األســـــــــــاســـــــــــية طةاخلبعض مقار العمل، كان الســـــــــــبب هو التغيري يف 

 2.7 بلغمالتكـاليف احلـاليـة خلـدمـة التغطيـة الطبيـة بعـد انتهـاء اخلـدمـة. فكـانـت الوفورات النـامجـة عن ذلـك كفيلـة بتغطيـة 
 وسامهت يف تعزيز تنفيذ الربنامج. ،املؤمتر ا كان قد طلبهيتال وفوراتمن ال مليون دوالر أمريكي

 
 عمليات النقل بين أبواب الميزانية

 
يف اجلدول  2017-2016ترد عمليات النقل النهائية بني أبواب امليزانية مقابل االعتمادات اخلاصـــة بالفرتة املالية  -11
نقل ال؛ أما 2017د اليت مسحت هبا جلنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاين وقد متت مجيع عمليات النقل ضمن احلدو  .أدناه 2

 فلم يعد ضرورياً. 2017 نوفمرب/تشرين الثاين، الذي مت توقعه يف 9 إىل الباب
 

، حتققت وفورات إضــــافية يف الفرتة 20178اليت وردت إىل جلنة املالية يف نوفمرب/تشــــرين الثاين  حبســــب التوقعات -12
مليون دوالر  2.2(اإلدارة) بفضـــــــل إعادة هيكلة مركز اخلدمات املشـــــــرتكة ( 11(احلوكمة) و 10يف البابني  2016-2017

أمريكي)، واالستعانة مبصادر خارجية لطباعة وتوزيع العمل وتبسيط اخلدمات اللغوية اليت تضطلع هبا شعبة املؤمتر واجمللس 
اإلضــايف غري املنفق يف هذين البابني ناجم بصــورة رئيســية عن وقســم شــؤون املراســم كما هو موضــح أعاله. وكان الرصــيد 

 تكاليف املوظفني الفعلية اليت كانت أقل من املبلغ املقرر يف امليزانية.
 

مليون دوالر أمريكي على مســــــــــــــتوى األهــداف الوظيفيــة، فُنقلــت إىل  6.8وحتققــت وفورات يف الكفــاءة بلغــت  -13
(اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات) ما أتاح تســـــــريع تنفيذ الربامج وتوفري الدعم  6 الربامج االســـــــرتاتيجية اخلمســـــــة واهلدف

  اإلضايف يف تنمية املشاريع املناخية.

                                                 
 CL 169/REP الوثيقةمن  14إىل  12الفقرات   7
 FC 169/7 الوثيقةمن  8لفقرة ا 8 

http://www.fao.org/3/a-mu321e.pdf
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(حسب األبواب  2017-2016 املالية للفرتةأداء امليزانية املتوقع : 2 اجلدول -14
 

 الباب

اهلدف 
 يالوظيف/االسرتاتيجي

مج العمل برنا
وامليزانية املعدل 

 للفرتة املالية
2016-2017 

 (الوثيقة
CL 153/3( 

ع صايف النفقات املتوق
اعتباراً من 

نوفمرب/تشرين الثاين 
2017 
 (الوثيقة

FC 169/7( 

صايف النفقات النهائية 
املمولة من صايف 

-2016اعتمادات الفرتة 
(حمتسبا بناء على  2017

 *معدل امليزانية)

بل الرصيد مقا
 االعتمادات

عمليات بني 
 أبواب امليزانية

 )ز( )ـه -=ج وـ( )ه( )د( )ج( )ب( )أ(
املسامهة يف القضاء على  1

اجلـــوع وانـــعـــــــدام األمـــن 
 الغذائي وسوء التغذية

84,391 82,097 83,759 632 0 

زيـــــــادة وحتســــــــــــــني توفري  2
الســــــــــــــلع واخلدمات من 
الـــــــزراعـــــــة والـــــــغـــــــابـــــــات 

ة قومصــايد األمساك بطري
 مستدامة

200,735 198,127 199,623 1,112 0 

 2,850 (2,816) 68,523 67,383 65,707 احلد من الفقر يف الريف 3
ــــظــــم زراعــــيـــــــة  4 متــــكــــني ن

ـــــــة أكــثــر مشــوًال  وغـــــــذائــي
 وكفاءة

105,266 105,942 106,638 (1,372) 1,400 

بل العيش  5 زيادة قدرة ســـــــُ
عـلـى الصـــــــــــــــمـود أمـــــــام 

 التهديدات واألزمات

50,841 51,946 53,316 (2,475) 2,500 

اجلودة الفنيـــــة واملعـــــارف  6
 واخلدمات

59,215 64,505 61,048 (1,833) 1,850 

   0 138,131 138,131 138,131 برنامج التعاون التقين 7
 1,800 (1,770) 79,510 80,955 77,740 التواصل 8
   317 35,120 35,580 35,437 تكنولوجيا املعلومات 9

املــــــنــــــظــــــمـــــــة  حــــــوكــــــمـــــــة 10
 واإلشراف والتوجيه

76,983 69,634 68,858 8,126 (7,900) 

 (2,500) 3,347 67,928 67,022 71,275 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
   600   0 600 املصروفات الطارئة 12
   0 16,892 16,892 16,892 اإلنفاق الرأمسايل 13
   0 22,420 22,420 22,420 اإلنفاق األمين 14

 0 3,868 1,001,767 1,000,635 1,005,635 موعاجمل
رحل من الفرتة  بواســــــــطةماليني دوالر أمريكي مموَّل  5.6جمموع صــــــــايف اإلنفاق يف العمود (هـــــــــــــــــــــــ) مبلغ   من* يســــــــتثىن

ُ
، عالوة على صــــــــايف 2013-2014املبلغ امل

  2017-2016االعتمادات للفرتة 
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(اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات)  6، كان اإلنفاق يف الباب 2017 مقارنة بالتوقعات يف نوفمرب/تشــــــــرين الثاين -15
أدىن مما كان متوقعاً، والسبب الرئيسي هو تدين اإلنفاق على تنمية املشاريع املرفوعة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛ وهذا 

 اإلنفاق األدىن من املتوقع قد ساهم يف إمجايل الرصيد غري املنفق.
 
، فقــد طرأت اختالفــات على بعض األبواب، تُعزى إىل اختالف النســـــــــــــــب املئويــة للنفقــات 9وقعــاً وكمــا كــان مت -61

 (اإلدارة). 11(حوكمة املنظمة) و 10النهائية باليورو عن تلك املتوقعة وال سيما يف البابني 
 

فرتة الســـــــــنتني املقبلة مليون دوالر أمريكي ســـــــــُريّحل إىل  12.0(اإلنفاق الرأمسايل) فائضـــــــــاً قدره  13أنتج الباب  -17
على عدم إنشــــاء  2017-2016الســــتخدامه الحقاً يف إطار مرفق اإلنفاق الرأمسايل. ويدّل مســــتوى اإلنفاق خالل الفرتة 
 أّي مشاريع رئيسية دورية لتكنولوجيا املعلومات على املدى الطويل، خالل فرتة السنتني.

 
ماليني دوالر أمريكي ســــــــــــــرتحل إىل فرتات مالية الحقة  2.7ة (اإلنفاق األمين) فائضــــــــــــــاً بقيم 14وأنتج الباب  -18
الرتشــيد اجلاري للخدمات املؤســســية، األمر  2015-2016إطار مرفق اإلنفاق األمين. وأبرز مســتوى اإلنفاق يف الفرتة  يف

املدير العام  ئبالذي أدى إىل تعزيز اخلدمات األمنية يف املقر الرئيســــــــــــــي مع اســــــــــــــتحداث وحدة األمن امليداين التابعة لنا
(العمليات)، فضالً عن اجلهود املبذولة لضمان التمويل املالئم جلميع النفقات املتعلقة باألمن املتاحة من املسامهات املقررة 

 واملسامهات الطوعية.
 

رورية ضــــالبند (ب) من الالئحة املالية، يطلب إىل اللجنة أن توافق على عمليات النقل ال 5-4ومتاشــــياً مع املادة  -19
لبـــــــابني  نيـــــــة من ا لبـــــــاب  11و 10للميزا مليون دوالر أمريكي)،  1.4( 4ماليني دوالر أمريكي) و 2.9( 3إىل ا

مليون دوالر أمريكي)، حبســــــــــــــب ما يرد يف  1.8( 8مليون دوالر أمريكي) و 1.9( 6ماليني دوالر أمريكي) و 2.5( 5و
) وبرنامج 7ة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين (الباب . وباإلضـــــــــــافة إىل ذلك، فإّن أّي أرصـــــــــــد2العمود زاي للجدول 

يتماشى  ) سُتحّول الستخدامها يف فرتة السنتني املقبلة مبا14) وبرنامج اإلنفاق األمين (الباب 13اإلنفاق الرأمسايل (الباب 
 مع الالئحة املالية، وتُعرض بالتايل على أ�ا أنفقت بالكامل.

  

                                                 
 FC 169/7الوثيقة رقم من  11الفقرة  9 

http://www.fao.org/3/a-mu321e.pdf
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 اصات المحدثة للجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعةاالختص –الملحق الثاني 
 

 االختصاصات الحالية
 ختصاصات االالتغييرات المقترحة على 

 املقرتحة  ترد التغيريات
 باخلط العريض املائل

 الغرض -1

تعمل جلنة املراجعة كفريق اســــــتشــــــاري مكّون من خرباء ملســــــاعدة املدير  1-1
الية لداخلية، وعمليات إدارة املخاطر، ورفع التقارير املالعام يف ترتيبات الرقابة ا

واملراجعــة الــداخليــة، ومهــام املنظمــة اخلــاصــــــــــــــــة بــالتفتيش والتحقيق. وتقــّدم جلنــة 
املراجعة مشورهتا بشأن هذه املسائل مع مراعاة اللوائح والقواعد املالية فضالً عن 

 غيلية.السياسات واإلجراءات املطبقة على املنظمة وبيئتها التش

 الغرض -1

 يفالمدير العام ولجنة المالية  تعمل جلنة املراجعة كفريق اســــــــــتشــــــــــاري مكّون من خرباء ملســــــــــاعدة 1-1
ترتيبــات الرقــابــة الــداخليــة، وعمليــات إدارة املخــاطر، ورفع التقــارير املــاليــة واملراجعــة الــداخليــة، ومهــام املنظمــة 

ع مراعاة تقّدم جلنة املراجعة مشورهتا بشأن هذه املسائل م. و والشؤون األخالقيةاخلاصة بالتفتيش والتحقيق 
  اللوائح والقواعد املالية فضًال عن السياسات واإلجراءات املطبقة على املنظمة وبيئتها التشغيلية.

تقدم جلنة املراجعة معلومات إىل األجهزة الرئاســـــية يف تلك اجملاالت من  1-2
تقدمي الرئيس أو أي عضــو آخر يتّم تعيينه بخالل إتاحة تقاريرها الســنوية، ويقوم 

 هذا التقرير مباشرة إىل جلنة املالية.

ـــــــــورة تقدم جلنة املراجعة  1-2  احةإتومعلومات إىل األجهزة الرئاســـــــــــــــية يف تلك اجملاالت من خالل مشــ
ة خالل إلى لجنة المالي منتظمةوحســـــــب االقتضـــــــاء، تحديثات  بما في ذلك تقديمتقاريرها الســــــــــنوية، 

 .لماليةأي عضو آخر يتّم تعيينه بتقديم هذا التقرير مباشرة إلى لجنة ا أو الرئيس ويقوم ،الفاصلةترة الف

ويف مـــا يتعلق بـــاملراجعـــة الـــداخليـــة وبـــالتفتيش والتحقيق، تعمـــل اللجنـــة  1-3
بصــفة اســتشــارية لدى مكتب املفتش العام. ومبوجب ذلك، تســاعد املفتش العام 

 املتواصلة ألداء املكتب.يف كل ما يتعلق باجلودة 

ـــــــــؤونويف ما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش والتحقيق  1-3 مل اللجنة بصــــــــــــــفة ، تعاألخالقية والشــ
ومبوجب  .أمين المظالم/ الشــــــؤون األخالقية على التوالي ومكتباســــــــتشــــــــارية لدى مكتب املفتش العام 

واصـــلة يف كل ما يتعلق باجلودة املت ألخالقيةوأمين المظالم/ مســـؤول الشـــؤون اذلك، تســـاعد املفتش العام 
 .هذه الوظائفألداء 

 املسؤوليات -2

 تقوم اللجنة باالستعراض وبتقدمي املشورة إىل املدير العام بشأن: 2-1

 املسؤوليات -2

 بشأن: ولجنة الماليةتقوم اللجنة باالستعراض وبتقدمي املشورة إىل املدير العام  2-1
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الســـــــياســـــــات اليت تؤثر تأثرياً كبرياً على قضـــــــايا احملاســـــــبة والتقارير املالية  (أ)
 بارات التالية:والرقابة املالية للمنظمة مبا يشمل االعت

الكشـــــــــــــــوف املــاليــة للمنظمــة ونتــائج عمليــات املراجعــة اخلــارجيــة  )1(
 لــــــــلــــــــكشــــــــــــــــــــــوف املــــــــالــــــــيــــــــة حبســــــــــــــــــــــب مــــــــا هــــــــي مــــــــوثــــــــقــــــــة 

 رسائل املراجع اخلارجي إىل اإلدارة؛ يف رأي املراجع ويف
 الرتتيبات اخلاصة باملراجع اخلارجي للمنظمة وتطبيقها؛ )2(
ع دارة املالية وحالة مشــاريســياســات املنظمة يف جمال احملاســبة واإل )3(

 املالية. التحسني اليت تتعلق باألنظمة املالية ورفع التقارير
الرقــابــة الــداخليــة للمنظمــة واســـــــــــــــرتاتيجيــة إدارة املخــاطر وإطــار العمــل  (ب)

والعمليات يف ضــــــــــوء املخاطر اهلامة اليت تواجهها املنظمة، مبا يشــــــــــمل 
 مراعاة النقاط التالية:

املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية وبإدارة مشـــــــــــــــاريع حتســـــــــــــــني  )1(
 املخاطر؛

نتــــائج تغطيــــة املراجعــــة الــــداخليــــة واخلــــارجيــــة للمنظمــــة وحــــالــــة  )2(
 جية.واخلار  التوصيات املنبثقة عن عمليات املراجعة الداخلية

ســـــــــياســـــــــات املنظمة ملكافحة ممارســـــــــات الغش والفســـــــــاد والتآمر لدى  (ج)
 ا يف ذلك االستخدام غري املناسب ملواردموظفيها واألطراف اخلارجية مب

املنظمة والتدابري اليت تتيح للموظفني واألطراف اخلارجية بأن يّعربوا عن 
خماوفهم، يف إطار ســـــــــــــــري، من أي ممارســـــــــــــــات خاطئة يف اإلدارة ويف 

 العمليات. إجراء
فعالية وكفاءة مهام املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق ملكتب املفتش  (د)

وااللتزام مبيثـــاق مكتـــب املفتش العـــام، واخلطوط التوجيهيـــة املتعلقـــة عـــام ال

مل الســياســات اليت تؤثر تأثرياً كبرياً على قضــايا احملاســبة والتقارير املالية والرقابة املالية للمنظمة مبا يشــ )أ(
 العتبارات التالية:ا

الكشـــوف املالية للمنظمة ونتائج عمليات املراجعة اخلارجية للكشـــوف املالية حبســـب ما هي  )1(
 موثقة يف رأي املراجع ويف رسائل املراجع اخلارجي إىل اإلدارة؛

 الرتتيبات اخلاصة باملراجع اخلارجي للمنظمة وتطبيقها؛ )2(

واإلدارة املالية وحالة مشـــــــــاريع التحســـــــــني اليت تتعلق ســـــــــياســـــــــات املنظمة يف جمال احملاســـــــــبة  )3(
 املالية. باألنظمة املالية ورفع التقارير

الرقابة الداخلية للمنظمة واسرتاتيجية إدارة املخاطر وإطار العمل والعمليات يف ضوء املخاطر اهلامة  )ب(
 اليت تواجهها املنظمة، مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:

 املخاطر؛ ني املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية وبإدارةمشاريع حتس )1(

نتائج تغطية املراجعة الداخلية واخلارجية للمنظمة وحالة التوصـــــــــــــــيات املنبثقة عن عمليات  )2(
 واخلارجية. املراجعة الداخلية

ا يف واألطراف اخلارجية مب لموظفيهاســـــياســـــات املنظمة ملكافحة ممارســـــات الغش والفســـــاد والتآمر  )ج(
ذلك االســــــتخدام غري املناســــــب ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح للموظفني واألطراف اخلارجية بأن 

 .العمليات خماوفهم، يف إطار سري، من أي ممارسات خاطئة يف اإلدارة ويف إجراء يّعربوا عن

االلتزام مبيثـــاق عـــام و فعـــاليـــة وكفـــاءة مهـــام املراجعـــة الـــداخليـــة والتفتيش والتحقيق ملكتـــب املفتش ال )د(
مكتــب املفتش العــام، واخلطوط التوجيهيــة املتعلقــة بــالتحقيقــات اإلداريــة الــداخليــة واملعــايري الــدوليــة 

 للمراجعة والتحقيق الداخليني مبا يف ذلك االعتبارات التالية:

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ )1(

 كي يليب احتياجات املنظمة؛  كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام )2(
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بـــــالتحقيقـــــات اإلداريـــــة الـــــداخليـــــة واملعـــــايري الـــــدوليـــــة للمراجعـــــة والتحقيق 
 الداخليني مبا يف ذلك االعتبارات التالية:

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ )1(
اجــات كي يليب احتيــ  كفــايــة املوارد املتــاحــة ملكتــب املفتش العــام )2(

 املنظمة؛
املفتش العام لضــــــمان اجلودة ونتائج اســــــتعراضــــــات  مكتبآليات  )3(

 ضمان اجلودة الداخلية واخلارجية؛
مالءمــة التغطيــة املرتقبــة واحلــاليــة للمراجعــة الــداخليــة مع املراعــاة  )4(

الواجبة لتغطية املراجعة اخلارجية، من أجل ضمان تأكيد مكتب 
 ى اجملاالت عالية املخاطر؛املفتش العام عل

تقارير املراجعة الصـــــــــــــــادرة عن مكتب املفتش العام وحالة تنفيذ  )5(
 التوصيات من قبل املنظمة؛

لســــوء  اليت تتعلق باحلاالت املفرتضــــة أو الفعلية التحقيقنتائج  )6(
ـــة اإلجراءات اليت تتخـــذهـــا  اإلدارة واملخـــالفـــات والغش وحـــال

 املنظمة بشأن هذه النتائج؛
 التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام. )7(

آليات مكتب املفتش العام لضـــــــــمان اجلودة ونتائج اســـــــــتعراضـــــــــات ضـــــــــمان اجلودة الداخلية  )3(
 واخلارجية؛

مالءمـــة التغطيـــة املرتقبـــة واحلـــاليـــة للمراجعـــة الـــداخليـــة مع املراعـــاة الواجبـــة لتغطيـــة املراجعـــة  )4(
التنسيق بى اجملاالت عالية املخاطر اخلارجية، من أجل ضمان تأكيد مكتب املفتش العام عل

 ؛الخارجي مع المراجع
 تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املفتش العام وحالة تنفيذ التوصيات من قبل املنظمة؛ )5(

نتائج التحقيق اليت تتعلق باحلاالت املفرتضــــــــــــــة أو الفعلية لســــــــــــــوء اإلدارة واملخالفات والغش  )6(
 املنظمة بشأن هذه النتائج؛وحالة اإلجراءات اليت تتخذها 

 التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام؛ )7(

التغييرات في ميثاق مكتب المفتش العام واألدلة التشـــغيلية الالزمة للحفاظ على التوافق  )8(
 مع الممارسات التنظيمية والمهنية؛

تجديد  دمعفترة واليته أو مقترحات المنظمة في ما يتعلق بتوظيف مفتش عام أو إنهاء  )9(
 .تعيينه

جميع المسائل ذات الصلة بصياغة برنامج المبادئ األخالقية في المنظمة وإعداده وتنفيذه،  )هـ(
 بما في ذلك:

لى األخالقية ع أنشـــطة المبادئ األخالقية التي يقوم بها أمين المظالم/ مســـؤول الشـــؤون )1(
ـــــــــنوية التي يحيلها أمين ا ـــــــــاس التقارير الســ ـــــــــؤون األخالقية أســ ـــــــــؤول الشــ لمظالم/ مســ

 اللجنة؛ إلى
المكونات الفردية الرئيســـــــــية لبرنامج المبادئ األخالقية، بما في ذلك أي ســـــــــياســـــــــات  )2(

 ولوائح وقواعد ذات صلة، والتدريب؛
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 معالجة تضارب المصالح؛ برنامج أو برامج اإلقرار المالي للمنظمة الهادفة إلى منع أو )3(
  ارد للنهوض بشكل فعال بالمسؤوليات األخالقية.مدى كفاية المو  )4(

ـــــــــطة الرقابة بين 2-2  ـــــــــيق المالئم ألنشــ الداخلية  المراجعة وظائف تحرص اللجنة على توفير التنســ
والخارجية. وال تتدخل اللجنة في هذه األثناء في والية أي من الوظائف المختلفة واســـــــــتقالليتها على 

 التوالي. 

وية لضـــــــــمان املعاجلة الفعالة ملســـــــــؤوليات اللجنة تضـــــــــع اللجنة خطة ســـــــــن 2-2
 وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة.

 

تقدم تقريراً ســـنوياً عن أنشـــطتها إىل املدير العام الذي يقوم بدوره بتزويد  2-3
 رغبيجلنة املالية يف املنظمة بنســـــــــخة منه، باإلضـــــــــافة إىل أي تعليقات إضـــــــــافية 

 املدير العام يف إبدائها بشأنه.

 والمدير العام الذي قد يرغب في إبداء إلى لجنة المالية تقدم تقريراً ســــــــــــــنوياً عن أنشــــــــــــــطتها  2-4
 تعليقات على التقرير. 

 صالحياتلا -3

 تتمتع جلنة املراجعة بالصالحيات التالية: 3-1

احلصــول على كل املعلومات الضــروريّة والتشــاور مباشــرة مع املفتش  •
 العام وموظفيه؛

التقــارير ووثــائق العمــل الصـــــــــــــــــادرة عن مكتــب  االّطالع على كــل •
 املفتش العام؛

ة معلومـــات حتتـــاجهـــا من أي موظف، ومطـــالبـــة مجيع  • التمـــاس أيـــّ
 اللجنة؛ املوظفني بالتعاون بشأن أي طلب تتقدم به

 الصالحيات -3

 تتمتع جلنة املراجعة بالصالحيات التالية: 3-1

لم/ أمين المظااحلصـــــــــول على كل املعلومات الضـــــــــروريّة والتشـــــــــاور مباشـــــــــرة مع املفتش العام و •
 ؛وموظفيهمسؤول الشؤون األخالقية 

 االّطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة عن مكتب املفتش العام؛ •

اس أيـّة معلومـات حتتـاجهـا من أي موظف، ومطـالبـة مجيع املوظفني بـالتعـاون بشــــــــــــــــأن أي التمـ •
 اللجنة؛ طلب تتقدم به

احلصول على املشورة الفنّية املستقلة وضمان حضور أشخاص خارجيني من أصحاب التجارب  •
  واخلربات ذات الصلة إذا كان ذلك ضروريا.



CL 159/4 27 

 

احلصــــول على املشــــورة الفنّية املســــتقلة وضــــمان حضــــور أشــــخاص  •
ن خارجيني من أصـــــــــــحاب التجارب واخلربات ذات الصـــــــــــلة إذا كا

 ذلك ضروريا.

 العضوية -4

خارجيني ومن أمني حبكم منصـــــــــبه.  تتألف اللجنة من مخســـــــــة أعضـــــــــاء 4-1
 العام كل األعضاء واألمني.  املديرويعّني 

 العضوية -4

ل ك العام املديرمنصــــــــــــــبه. ويعّني تتألف اللجنة من مخســــــــــــــة أعضــــــــــــــاء خارجيني ومن أمني حبكم  4-1
 . عاملبناء على توصية لجنة المالية بعد عملية اختيار يديرها المدير ا من قبل اجمللس واألمني.األعضاء 

تتم املوافقة على عضـــــوية اللجنة من ِقبل اجمللس بناًء على توصـــــية املدير  4-2
 وجلنة املالية. العام

 جلنة املالية.و  العامتتم املوافقة على عضوية اللجنة من ِقبل اجمللس بناًء على توصية املدير  4-2

يف  ىويتم اختيار األعضــــاء على أســــاس مؤهالهتم كفنيني رفيعي املســــتو  4-3
 اجلنســــــــــــــــاينولــدى اختيــارهم جيــب مراعــاة التمثيــل  .جمــال املراجعــة و/أو التحقيق

 واجلغرايف يف اللجنة.

لة على مســـــتوى رفيع في ويتم اختيار األعضــــــاء على أســــــاس مؤهالهتم  4-3 وخبراتهم ذات الصـــــ
الحوكمة و مجاالت: الرقابة، بما في ذلك المراجعة والتحقيق والشــــؤون األخالقية واإلدارة المالية 

 ولدى اختيارهم جيب مراعاة التمثيل اجلنساين واجلغرايف يف اللجنة. والضوابط. والمخاطر

يتم  أُعترب األعضــــــــــاء مســــــــــتقلني عن أمانة املنظمة وعن املدير العام. وال 4-4
األعضــاء الســابقني لدى أمانة املنظمة يف جلنة املراجعة ضــمن فرتة الســنتني  تعيني

 ك املسؤوليات. اليت تعقب انتهاء تل

لســـــــابقني األعضـــــــاء ا تعينييتم  أُعترب األعضـــــــاء مســـــــتقلني عن أمانة املنظمة وعن املدير العام. وال 4-4
 ات.سنوات تعقب انتهاء تلك املسؤولي خمس السنتينلدى أمانة املنظمة يف جلنة املراجعة ضمن فرتة 

عضــاء أعملهم بصــفتهم الشــخصــية وال جيوز أن ميثلهم  األعضــاءيؤدي  4-5
 مناوبون. 

 

 من ضمن أعضائها.تنتخب اللجنة رئيسها  6-4 تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها.  4-6

يعمل األعضـــــاء لفرتة ثالث ســـــنوات قابلة للتجديد ملدة أقصـــــاها ثالث  4-7
إضــافية بعد انتهاء مدة الوالية األوىل، وفقاً ملا يرتئيه املدير العام. وتقسـم  ســنوات

األعضــــــــــــاء قدر املســــــــــــتطاع إىل مراحل هبدف تأمني االســــــــــــتمرارية.  مدة واليات

عد انتهاء إضــــافية ب ســــنواتيعمل األعضــــاء لفرتة ثالث ســــنوات قابلة للتجديد ملدة أقصــــاها ثالث  4-7
ة واليات وتقســـــــــــــــم مد. بناء على قرار يتخذه المجلس يرتئيه المدير العام وفقاً لمامدة الوالية األوىل، 
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ويكون التجديد رهن التقدير اإلجيايب ملســـــــــامهة العضـــــــــو املعّني خالل مدة واليته 
 األوىل. 

األعضـــاء قدر املســـتطاع إىل مراحل هبدف تأمني االســـتمرارية. ويكون التجديد رهن التقدير اإلجيايب ملســـامهة 
 العضو املعّني خالل مدة واليته األوىل. 

 األمانة -5

تقـاريره  م حبكم منصـــــــــــــــبـه وهو يرفعاملفتش العـا املراجعـةيُعترب أمني جلنـة  5-1
مباشــــــــــــــرة إىل الرئيس حول الشــــــــــــــؤون اليت تتعلق بعمل جلنة املراجعة. أما مكتب 

 املفتش العام فيوّفر دعم األمانة للموظفني. 

 

 االجتماعات -6

ميكن أن جتتمع اللجنــة ثالث مرات على األقــل يف الســــــــــــــنــة وفقــا ملــا يرتئيــه  6-1
إىل عقد اجتماعات إضــــــــــــــافّية إذا ما رأى ذلك  أن يدعو للرئيسرئيســــــــــــــها. وجيوز 

مناسباً. وجيوز للمدير العام أو املفتش العام أو املراجع اخلارجي أن يطلب إىل الرئيس 
  عقد اجتماعات إضافية إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك.

 االجتماعات -6

وز للرئيس أن ئيســـــــــها. وجيميكن أن جتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل يف الســـــــــنة وفقا ملا يرتئيه ر  6-1
مين أيدعو إىل عقد اجتماعات إضــــــــــــافّية إذا ما رأى ذلك مناســــــــــــباً. وجيوز للمدير العام أو املفتش العام أو 

أو املراجع اخلارجي أن يطلب إىل الرئيس عقد اجتماعات إضـافية إذا  األخالقية المظالم/ مسؤول الشؤون
 ما دعت احلاجة إىل ذلك.

أيام عمل  10ء جلنة املراجعة باالجتماعات عادًة قبل يتم إخطار أعضــــــــــــــا 6-2
  على األقل من انعقادها.

 

يوافق الرئيس على جدول أعمال مؤقت لالجتماعات ينبغي توزيعه إىل  6-3
 جانب الدعوات.

 

يتم إعــداد الوثــائق الــداعمــة من ِقبــل الرئيس أو أمــانــة جلنــة املراجعــة بنــاًء  6-4
من ِقبل  ائقالوثمبادرة األمني. وميكن أيضـــا تقدمي  على تعليمات الرئيس أو على

املراجع اخلــــــارجي أو، مبوافقــــــة الرئيس، عن طريق اإلدارة أو اللجــــــان األخرى 
للمنظمة. وتســـــــــــتخدم الوثائق واملواد اإلعالمية اليت ُتوزَّع لتنظر فيها جلنة املراجعة 

 سرية.  فقط هلذه الغاية، وتُعاَمل على أ�ا
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ض أن يشـــارك األعضـــاء اخلمســـة مجيعاً يف كل اجتماع للجنة، من املفرت  6-5
أن االجتماعات ميكن أن تنعقد بنصــــــــــــــاب مؤلف من ثالثة أعضــــــــــــــاء. وال  على

يتمتع أمني االجتماع حبق التصــــــــويت. وتُتخذ قرارات جلنة املراجعة عادة بالتوافق 
ضـــــــــرين ايف اآلراء، ولكن حبال تعّذر ذلك فُتتَّخذ بغالبية أصـــــــــوات األعضـــــــــاء احل

 الذين أدلوا بأصواهتم. ويف حال تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت املرجح.

 

جيوز للرئيس أو ألعضـــــــــــــاء آخرين املشـــــــــــــاركة يف اجتماع عرب اهلاتف أو  6-6
 ذلك الوقت يتم إحصاء عددهم بغية حتديد النصاب. وخاللالفيديو 

 

ء األعضـــــــــا يف حال مل يتمكن الرئيس من حضـــــــــور اجتماع ما، ينتخب 6-7
 رئيساً بالنيابة لذلك االجتماع من بني األعضاء احلاضرين. اآلخرون

 

جيوز للرئيس أن يــــدعو مكتــــب املفتش العــــام أو أي موظف آخر من  6-8
 أو املراجع اخلارجي حلضور االجتماعات.  املنظمة

أي  وأالقية الشـــــؤون األخ مســـــؤول /أمين المظالمأو جيوز للرئيس أن يدعو مكتب املفتش العام  6-8
المراجع الخارجي  ويجوز للرئيس أيضـــــــــــا أن يدعوحلضـــــــــــــــور االجتماعات.  أوموظف آخر من املنظمة 

  االجتماعات. لحضور

جيوز للجنة املراجعة أن تقرر االجتماع يف جلســـة مغلقة بني فرتة وأخرى  6-9
أو يف جلســــــــــات خاصــــــــــة مع األمني أو مع ممثلني عن  اللجنةحبســــــــــب ما تقرره 

 أو ممثل املراجع اخلارجي. اإلدارة

أو  للجنةاجيوز للجنة املراجعة أن تقرر االجتماع يف جلسة مغلقة بني فرتة وأخرى حبسب ما تقرره  6-9
لى وتجتمع اللجنة عمع األمني أو مع ممثلني عن اإلدارة أو ممثل املراجع اخلارجي.  يف جلســـــــــات خاصـــــــــة

 / مســــؤولأمين المظالمو  ب المفتش العاممكتاألقل مرة واحدة في الســــنة في جلســــات خاصــــة مع 
. وتجتمع اللجنة أيضـــــا مع المراجع الخارجي في جلســـــة خاصـــــة مرة واحدة في الشـــــؤون األخالقية
 السنة على األقل.

يتم إعداد حمضـــــــــــــر بكل اجتماع حتفظه األمانة. وتســـــــــــــتعرض جلنة املراجعة  6-10
 جتماعها التايل.احملضر باملراسلة وتعتمد هذا احملضر رمسياً يف ا مشروع

المراجعة. األمانةيتم إعداد حمضــــــــــــــــر بكل اجتماع حيفظه  6-10 وتســــــــــــــــتعرض جلنة  أمين لجنة 
 احملضر باملراسلة وتعتمد هذا احملضر رمسيًا يف اجتماعها التايل. مشروعاملراجعة 

يتشـــــــــــــــارك املدير العام والديوان وموظفو مكتب املفتش العام مداوالت  6-11
اضـــــــــــــر اجتماعاهتا، ولكنها تُعَترب ســـــــــــــرية ما مل يقرر الرئيس غري جلنة املراجعة وحم

ـــــؤون األخالقية وموظفو مكتب المفتش العام 6-11 ـــــؤول الشــ ـــــارك المدير العام والديوان ومســ  نإ يتشــ
  ما مل يقرر الرئيس غري ذلك. وقد يوافق الرئيس على تشــــاطر ســـريةمداوالت جلنة املراجعة وحماضــــر اجتماعاهتا 
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ا أو األجزاء ذات الصــلة منه احملاضــرذلك. وقد يوافق الرئيس على تشــارك كامل 
مع كبار املدراء اآلخرين يف املنظمة أو قد يطلب من األمانة أن تقدم موجزاً عن 

 املنظمة.القرارات وذلك لغاية املتابعة من قبل كبار املدراء يف 

ظفي ومو  الشـــؤون األخالقية / مســـؤولملظاملأمني او  املدير العاممع كامل احملاضـــر أو األجزاء ذات الصـــلة منها 
ن يقدم أ أمين لجنة المراجعة األمانةأو قد يطلب من  يف املنظمةاآلخرين  كبار املدراءمكتب املفتش العام و 

 30 موجزاً عن القرارات وذلك لغاية املتابعة من قبل كبار املدراء يف املنظمة.

 تضارب املصاحل  -7

نشـــأ اجلدد تصـــرحياً بتضـــارب املصـــاحل. وحني ي عضـــاءاألقبل تعيينهم، يقدم  7-1
تضــــــــــارب مصــــــــــاحل فعلي أو حمتمل، يتم اإلعالن عن املصــــــــــلحة ما يؤدي إىل إعفاء 
العضو أو األعضاء من املشاركة يف املناقشة أو إىل منعهم من التصويت على املسألة. 

 ألة. سويف هذه احلالة يستوجب تكوين نصاب من بقية األعضاء للنظر يف هذه امل

 

 مسؤوليات والتزامات األعضاء -8

يعمل األعضاء بصفة مستقلة غري تنفيذية لدى أداء دورهم االستشاري  8-1
املراجعة. وبالتايل ال يُعترب األعضــاء مســؤولني شــخصــياً عن القرارات اليت  جلنةيف 

 تتخذها جلنة املراجعة جمتمعًة. 

 

جة ي إجراءات تـُتَّخذ ضدهم نتيينال أعضاء جلنة املراجعة تعويضاً عن أ 8-2
لألنشــــــــــــــطة اليت يؤدو�ا أثناء عملهم يف جلنة املراجعة، طاملا أن هذه األعمال قد 

 أديت بنية حسنة.

 

 رفع التقارير -9

ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وتوجه كل التقارير إليه. وتعّد جلنة  9-1
كل ســـــــنة   العام فُيقّدم إىل جلنة املالية املراجعة تقريراً ســـــــنوياً بشـــــــأن عملها للمدير

مشـــــــــفوعاً بأي تعليقات صـــــــــادرة عن املدير العام. ويتضـــــــــمن التقرير تقييماً ذاتياً 
ســـــنوياً لعمل اللجنة. ويُدعى رئيس جلنة املراجعة، أو عضـــــو آخر، حســـــبما تقرر 

  اللجنة، إىل جلنة املالية لعرض التقرير السنوي للجنة.

 رفع التقارير -9

يةاملــدير العــام اللجنــة تقــاريرهــا إىل  رفعت 9-1 يه ولجنة المال عــّد جلنــة املراجعـة . وتوتوجه كل التقارير إل
ـــــب  للمدير العام فُيقّدم إىلتقريراً ســـــــــنوياً بشـــــــــأن عملها  ـــــيات، حســ ـــــورة ومالحظات وتوصــ ـــــمن مشــ يتضــ

عاً بأي تعليقات شفو كل سنة م  لجنة الماليةالمدير العام و  فيها لينظر ،كتابة وبصورة شخصيةاالقتضاء،  
ض التقرير وجهات ويعر  ذاتياً ســـــنوياً لعمل اللجنة. تقديراً  تقييماً ويتضـــــمن التقرير  املدير العام. صـــــادرة عن

نظر اللجنة بشــــــــــأن كيفية معاجلة مكتب المفتش العام للمجاالت العالية الخطورة المشــــــــــار إليها من 
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ر لك الخطة. كما يتضــــــــمن التقرير وجهات نظخالل خطته ومدى كفاية الميزانية الموضــــــــوعة لتنفيذ ت
يُدعى رئيس جلنة و اللجنة بشــــأن التقرير الســــنوي لمكتب المفتش العام بما في ذلك بيان اســــتقالليته. 

  املراجعة، أو عضو آخر، حسبما تقرر اللجنة، إىل جلنة املالية لعرض التقرير السنوي للجنة.

أن من قبل املدير العام بشـــــــــ يتواصـــــــــل الرئيس مع جهة االتصـــــــــال املعينة 9-2
  نتائج مداوالت اللجنة فضالً عن املسائل املقبلة اليت تتعلق مبجال عملها.

عيّنة من قبل املدير العام بشــــأن نتائج مداوالت اللجنة،  9-2
ُ
ذا لم إيتواصــــل الرئيس مع جهة االتصــــال امل

  فضالً عن املسائل املقبلة اليت تتعلق مبجال عملها. تعتبر سرية،

 األجور وتعويض التكاليف -10

ال يتقاضــى األعضــاء أي أجر من املنظمة على أية أنشــطة يقومون هبا  10-1
يف إطار عضــــويتهم يف جلنة املراجعة. وتقوم املنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق 
بالســـــــــــــفر واإلقامة يتكبدها أعضـــــــــــــاء اللجنة بالضـــــــــــــرورة لدى مشـــــــــــــاركتهم يف 

 اجتماعات اللجنة.

 

 عراض الدوري لالختصاصاتاالست -11

تســـتعرض اللجنة دورياً مالءمة اختصـــاصـــاهتا، مع اقرتاح تغيريات على  11-1
 املدير العام للموافقة عليها حيثما كان ذلك مناسباً.

 االستعراض الدوري لالختصاصات -11

ا  ممدى مالءمة اختصــــاصــــاهتا، مع، حيث ،وعلى األقل كل ثالث ســـنواتتســــتعرض اللجنة دورياً،  11-1
باً، اقرتاح تغيريات  لموافقة لإلحالتها من ّمث إىل اجمللس  لجنة الماليةو  المدير العامعلى كان ذلك مناســـــــــــــــ

  عليها.
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