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 المجلس

 بعد المائةون خمسوالسعة اتالالدورة 

 2018 حزيران/نيويو  8-4ا، روم

 ن بعد المائة للجنة الماليةبعيوالس حاديةتقرير الدورة ال
 )2018 أيار/مايو 29-31(

 
 الموجز التنفيذي

 
يف عدد من مسائل املالية، وامليزانية، والرقابة املتعلقة بربنامج ، ني بعد املائةبعوالس اديةدورهتا احل ، يفاللجنة نظرت 

 .2018يف دورته السنوية يف يونيو/حزيران  للبرنامج)، وذلك قبل أن ينظر فيها اجمللس التنفيذي البرنامجاألغذية العاملي (
 
 إن اللجنة: 
 

 .باستنتاجاهتا وتوصياهتا بشأن هذه املسائل تبلغ المجلس •
التعديل املقرتح على النظام األســـــــــاســـــــــي للموظفني يف منظمة األغذية والزراعة  إىل اجمللس بشـــــــــأن تقدم توصـــــــية •

 ).70(الفقرة  البرنامجللسماح بتطبيق السن اإللزامية اجلديدة إل�اء اخلدمة على موظفي 

 المجلس اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب
 
 اجمللس مدعو إىل: نإ 
 

اإلحاطة بآراء وتوصــــيات جلنة املالية فيما يتصــــل باملســــائل اليت نظر فيها اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي  (أ)
 .2018يف دورته السنوية يف يونيو/حزيران 

بشـــأن التعديل املقرتح على النظام األســـاســـي للموظفني يف منظمة األغذية والزراعة للســـماح اللجنة توصـــية  تأييد )ب(
 .البرنامجبتطبيق السن اإللزامية اجلديدة إل�اء اخلدمة على موظفي 
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 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إىل:
 

 )David McSherry( السيد ديفيد ماكشريي
 أمني جلنة املالية

 3719 5705 3906+اتف: اهل
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 مقدمة
 
 بعد املائة. قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا احلادية والسبعني -1
 
 التالية أمساؤهم: األعضاءممثلو الدول ،  Lupiño jr. Lazaroاالجتماع إىل جانب رئيس الدورة، السيد وحضر -2
 

 (أنغوال) Carlos Alberto Amaralالسيد  •
 (أسرتاليا) Kristina Gillالسيدة  •
 (بنغالديش) Manash Mitraد السي •
 (الربازيل) Gianina Müller Pozzebonالسيدة  •
 (الصني) Ni Hongxingالسيد  •
 السيد خالد حممد الطويل (مصر) •
 (غينيا االستوائية) Mateo Nsogo Nguere Micueالسيد  •
 (أملانيا) Hannah Laubenthalالسيدة  •
 (املكسيك) Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد  •
 (االحتاد الروسي) Vladimir V. Kuznetsovالسيد  •
 األمني (السودان) امدالسيد سيد أمحد األمني ح •
 (الواليات املتحدة األمريكية) Elizabeth Petrovskiالسيدة  •

 
 الرئيس اللجنة بأن:وأبلغ  -3
 

جزء  كممثل ألنغوال يف  Carlos Alberto Amaralحل حمل السيد ي(أنغوال) ُعنيِّ ل Angelo Rafaelالسيد  •
 ؛هذه الدورة من

 كممثلة ألســـــــرتاليا   Cathrine Stephenson(أســـــــرتاليا) ُعيِّنت لتحل حمل الســـــــيدة  Kristina Gillالســـــــيدة  •
 يف هذه الدورة؛

 Antonio Otávio Sá Ricarte(الربازيل) ُعيِّنت لتحل حمل السيد  Gianina Müller Pozzebonالسيدة  •
 كممثلة للربازيل يف هذه الدورة؛

 ؛هذه الدورة جزء من كممثل للصني يف  Ni Hongxingحل حمل السيد ي(الصني) ُعنيِّ ل Cui Jishunالسيد  •
 كممثلـة ألملـانيـا   Heiner Thofernحمـل الســــــــــــــيـد (أملـانيـا) ُعيِّنـت لتحـل  Hannah Laubenthalالســــــــــــــيـدة  •

 يف هذه الدورة؛
 Thomas Duffy(الواليات املتحدة األمريكية) ُعيِّنت لتحل حمل الســـــــــيد  Elizabeth Petrovskiالســـــــــيدة  •

 لواليات املتحدة األمريكية يف هذه الدورة.كممثلة ل
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 لألجهزة الرئاســــــية والدســــــتورية يف العنوان التايل:وميكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من املوقع الشــــــبكي  -4
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-

representatives/ar/. 
 
 وباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة احلادية والسبعني بعد املائة للجنة، مراقبون صامتون من: -5
 

 اجلمهورية الدومينيكية •
 فنلندا •
 فرنسا •
 هنغاريا •
 النرويج •
 اململكة املتحدة •

 
 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 
 2017الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 
 البرنامج، مبســـاندة من إحاطة قدمتها أمانة "2017لعام  للبرنامج"احلســـابات الســـنوية املراجعة ناقشـــت اللجنة  -6

 توضح تفاصيل العناصر الرئيسية يف الكشوف املالية املراجعة.
 
 وأُبِلغت اللجنة باألســـــباب الرئيســـــية وراء التحركات يف العناصـــــر الرئيســـــية للكشـــــف املايل الثاين واليت أســـــهمت  -7

مليون دوالر  541( 2016مليون دوالر أمريكي، وهو اخنفاض مقارنة بالفائض يف عام  212البالغ  2017عام يف فائض 
مليـارات دوالر  5.8مليـارات دوالر أمريكي مقـابـل  6أمريكي). ونتج هـذا الفـائض عن زيـادة يف إيرادات املســـــــــــــــامهـات (

الدولية للقطاع العام عند تأكيدها كتابيا من قبل اجلهات املاحنة، ) مت تثبيتها وفقا للمعايري احملاســبية 2016أمريكي يف عام 
مليار دوالر أمريكي مقابل  6.2ويف احلاالت اليت ُحتدَّد فيها املســـــامهات للســـــنة املالية اجلارية، وزيادة جمموع املصـــــروفات (

 .) واليت مت تثبيتها عند تسليم السلع واخلدمات2016مليار دوالر أمريكي يف عام  5.4
 
وأُبِلغت اللجنة باألســـــــــباب الرئيســـــــــية وراء التحركات يف العناصـــــــــر الرئيســـــــــية للكشـــــــــف األول: زيادة يف النقدية  -8

 مليون دوالر أمريكي؛ وزيادة يف املســــــــــــــامهات املســــــــــــــتحقة القبض مبقدار 491واالســــــــــــــتثمارات القصــــــــــــــرية األجل مبقدار 
مليون دوالر أمريكي، وزيــادة يف االلتزامــات املرتتبــة  942مبقــدار مليون دوالر أمريكي؛ وزيــادة يف اإليرادات املؤجلــة  767

 2017مليون دوالر أمريكي. وأُبِلغت اللجنة بأن إمجايل اســـتخدام امليزانية يف عام  176على اســـتحقاقات املوظفني مبقدار 
 .يف املائة من امليزانية النهائية القائمة على االحتياجات يف الكشف املايل اخلامس 59بلغ 

 
من املعايري احملاســـــبية الدولية  39وأُبِلغت اللجنة بالتغيري يف الســـــياســـــة احملاســـــبية العتماد املعيار احملاســـــيب اجلديد  -9

  2016ديســـــمرب/كانون األول  31للقطاع العام املتعلق باســـــتحقاقات املوظفني. ونتيجة لذلك، فإن األصـــــول الصـــــافية يف 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 مليون دوالر أمريكي. وأُبِلغت اللجنة أيضـــــــــــــا بتنفيذ املعايري احملاســـــــــــــبية اجلديدة 42.5قد أعيد بيا�ا وختفيضـــــــــــــها مبقدار 
 من املعايري احملاســـــــــــــبية الدولية للقطاع العام اليت تقتضـــــــــــــي إدراج احلصـــــــــــــص يف الكيانات األخرى يف احملاســـــــــــــبة  34-38

 واليت أسفرت عن مذكرة إفصاحات إضافية.
 

ممارسة إدراج بيان الرقابة الداخلية، املوّقع من املدير التنفيذي،  2017وأُبِلغت اللجنة بأن األمانة واصلت يف عام  -10
يف املائة يف تقدمي  100. وأُبِلغت اللجنة بأنه مت حتقيق نســــــــبة البرنامجلتقدمي ضــــــــمانات بشــــــــأن فعالية الرقابة الداخلية يف 

وباإلضــــافة إىل ذلك، أُبِلغت بأن بيان الرقابة الداخلية مشل ثغرتني جديدتني يف الرقابة بيانات الضــــمان من مجيع املديرين. 
، تتعلقان بإدارة املســــــــــــتفيدين وحبوكمة تكنولوجيا املعلومات وضــــــــــــوابطها وأمن الفضــــــــــــاء 2017الداخلية نشــــــــــــأتا يف عام 

 اإللكرتوين.
 

 :2017لسنوية لعام وطلبت اللجنة إيضاحا بشأن جوانب تقنية عديدة للحسابات ا -11
 

 الكشف الثاين (كشف األداء املايل)
 

مليار دوالر أمريكي  1.4الحظت اللجنة الزيادة يف مصـــــروفات التحويالت القائمة على النقد اليت وصـــــلت إىل  -12
وطلبت إيضــــــــاحات عما إذا كان هذا التوجه ســــــــيســــــــتمر. وأُبِلغت اللجنة بأنه من املتوقع أن متثل التحويالت  2017عام 

 . 2018يف املــائــة) من خطــة التنفيــذ املــدرجــة يف خطــة اإلدارة لعــام  32مليــار دوالر أمريكي ( 1.76القــائمــة على النقــد 
اســـــــــــتعراض خماطر وضـــــــــــوابط التحويالت �ج منظم جتاه تلقت اللجنة تأكيدات من اإلدارة بأنه قد مت اســـــــــــتحداث كما 

(ســــكوب)  البرنامجيف إدارة املســــتفيدين والتحويالت منصــــة بدء العمل بنظام بشــــأن  القائمة على النقد كخط دفاع ثان
 القـــدرات املعززة لتحليـــل بيـــانـــات مبيعـــات التجزئـــة مبـــا يتمـــاشــــــــــــــى مع توصــــــــــــــيـــة مراجع ، وبشــــــــــــــــأن 2019حبلول عـــام 

 جي.احلسابات اخلار 
 

وغري املباشــرة باشــرة املالتكاليف التمييز بني  والحظت اللجنة أنه بســبب عرض املصــروفات حســب طبيعتها، فإن -13
 .املضي قدمانها مع سيتواصل حتسيغري واضح. وأُبِلغت اللجنة بأن هذه املعلومات مدرجة يف الكشف اخلامس و 

 الكشف األول (كشف املركز املايل)
 

يف املائة يف اإليرادات املؤجلة واســـــــــــــتفســـــــــــــرت عن طريقة التعامل مع حاالت  96الحظت اللجنة الزيادة البالغة  -14
التأخري يف ســـداد مدفوعات املســـامهات أو التخلف عن ســـدادها. وأُبِلغت اللجنة بأن مجيع املســـامهات املســـتحقة القبض 

بتسـجيل اضـمحالل ضـئيل يف قيمة املسـامهات  البرنامج. وقام مثبتة وميكن صـرفها عند تأكيدها كتابيا من جانب املاحنني
 املستحقة القبض اليت لن يتم حتصيلها.

 
وبشــــــأن الزيادة يف اضــــــمحالل قيمة املواد غري الغذائية ومبالغ ضــــــريبة القيمة املضــــــافة املســــــتحقة القبض، أُبِلغت  -15

نتيجة عملية االســــــتعراض املنتظم للمخزونات. وتنخفض  اللجنة بأن الزيادة يف اضــــــمحالل قيمة املواد غري الغذائية كانت
 قيمة مطالبات ضريبة القيمة املضافة املعلقة عندما تنخفض توقعات الدفع ويتم شطبها عند استنفاد جهود حتصيلها.
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 الكشف اخلامس (املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية)
 

 يات بالنظر إىل الفجوة التمويلية بني االحتياجات واملوارد املتاحة ونسبةاستفسرت اللجنة عن كيفية حتديد األولو  -16
وأُبِلغت اللجنة  الشـــــــاملة. البرنامجيف املائة وعن كيفية تعبري عملية حتديد األولويات عن أولويات  59االســـــــتخدام البالغة 
مع اجلهات املاحنة من خالل عملية  البرنامجيف املائة من األموال توجهها اجلهات املاحنة، وينخرط  95بأن ما يقرب من 

 بشأن أولوياته. البرنامجمنظمة إلبالغ وجهات نظر 
 

 بيان الرقابة الداخلية
 

بالتصدي لقضايا املخاطر والرقابة الداخلية واستفسرت عن حالة تنفيذ اسرتاتيجية  البرنامجرحبت اللجنة بالتزام  -17
عبة إدارة املخاطر املؤســـــســـــية اجلديدة ؛ والعالقة البرنامجشـــــؤون العاملني يف  بني وظيفة مكافحة التدليس والفســـــاد يف شـــــُ

ووظيفة مكتب املفتش العام؛ والفائدة من نشــــــــــــر تقارير املراجعة الداخلية والتحقيقات. وأُبِلغت اللجنة بأن بعض جوانب 
 لعمل ويعمل على ســـــــــد الفجوات جيري عمليات لتخطيط قوة ا البرنامجاســـــــــرتاتيجية شـــــــــؤون العاملني غري مكتملة، وأن 

  الثايندفاع الخط حتديد األدوار واملســــــــــــــؤوليات، وتعزيز أمهية يدرك  البرنامجأن يف املهارات. وأُبِلغت اللجنة أيضــــــــــــــا ب
 وتقسيم العمل بشكل مميز بني خطي الدفاع الثاين والثالث. ،بشأن مكافحة التدليس والفساد

 
 توصيات مراجع احلسابات اخلارجي

 
يف جماالت  2017توصــــــــــيات مراجع احلســــــــــابات اخلارجي لعام من مجلة أمور الحظت اللجنة أن األمانة قبلت  -18

التحويالت القائمة على النقد، ونظام سـكوب، واملسـامهات املسـتحقة القبض، ونظام أداة املكاتب القطرية لإلدارة الفعالة 
 (كوميت)، وضوابط تطبيق تكنولوجيا املعلومات، وحتث األمانة على تنفيذ هذه التوصيات يف الوقت املناسب.

 
 إن اللجنة: -19

 
مقترنة برأي مراجع الحســـابات الخارجي وتقريره  2017الكشـــوف المالية المراجعة للبرنامج لعام  درســـت )ج(

 بشأنها؛
أن مراجع الحســـــــــــابات الخارجي قد أنجز مراجعة الحســـــــــــابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعة  الحظت )د(

 الحسابات، وقدم رأيا ال تشوبه أية تحفظات؛
ابة الداخلية واإلجراءات المتخذة للتصدي للمخاطر وقضايا الرقابة المشار مع التقدير بيان الرق الحظت )ه(

 ؛2016إليها فيه، وكذلك العمل الجاري بشأن مجاالت التحسين المحددة في بيان الرقابة الداخلية لعام 
ير ، مقترنة بتقر 2017بأن يوافق المجلس التنفيذي على الكشـــوف المالية الســـنوية للبرنامج لعام  أوصـــت )و(

 مراجع الحسابات الخارجي بشأنها.
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 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة
 

لعمل البلدان  البرنامجاليت ســـــــــــتيســـــــــــر دعم  تنفيذ خارطة الطريق املتكاملة"عن  "حتديثرحبت اللجنة بالوثيقة  -20
والتزامه بتحقيق  البرنامجوتبني مســــامهات وال ســــيما لدى الســــكان األكثر حرمانا من األمن الغذائي للقضــــاء على اجلوع 

 . 17و 2، وخاصة اهلدفني 2030خطة التنمية املستدامة لعام أهداف 
 

مكتبا قطريا قد انتقل بنجاح إىل إطار خارطة الطريق املتكاملة، وأن ثالثة  67الحظت اللجنة أن ما جمموعه و  -21
، 2018لس التنفيذي يف الدورة الســــــــنوية لعام يف انتظار موافقة اجمل – 2018مكاتب قطرية أخرى ســــــــتنتقل يف يوليو/متوز 

 وأن املكاتب القطرية األحد عشــــــــــر املتبقية ســــــــــتواصــــــــــل العمل يف إطار النظام القائم على املشــــــــــروعات، هبدف االنتقال 
 .2019إىل إطار اخلطط االسرتاتيجية القطرية حبلول أوائل عام 

 
 مواصــــــــــــــلــة مجع الــدروس املســــــــــــــتفــادة إلثراء عمليــات خــارطــة الطريق املتكــاملــة  ســــــــــــــتتموالحظــت اللجنــة أنــه  -22

وأن االسـتنتاجات املسـتخلصـة من مراجعة داخلية نشـرت مؤخرا للمرحلة التجريبية خلارطة الطريق املتكاملة والتقييم اجلاري 
 للخطط االسرتاتيجية القطرية التجريبية يتم حبثهما بعناية من قبل اإلدارة.

 
حظـــت اللجنـــة عمليـــة التشــــــــــــــــاور مع اجمللس التنفيـــذي املكونـــة من خطوتني اليت جرت قبـــل تقـــدمي اخلطط وال -23

 القطرية املؤقتة للموافقة عليها. وأقرت اللجنة بالفرصــــــــــــة اليت ســــــــــــيتيحها  االســــــــــــرتاتيجيةاالســــــــــــرتاتيجية القطرية أو اخلطط 
افها بصـــــالحيات احلكومات الوطنية بشـــــأن إنشـــــاء اعرت مع ذلك للدول األعضـــــاء لتقدمي تعقيبات اســـــرتاتيجية ومفصـــــلة، 

 ، مبـــا فيهـــا مـــذكرات املفـــاهيم، حبلول املواعيـــد الوثـــائق ه ســــــــــــــيتم تلقيبـــأنـــأولويـــاهتـــا الوطنيـــة. كمـــا أعيـــد التـــأكيـــد للجنـــة 
 النهائية احملددة.

 
، اليت تنص على مبدأ للبرنامجمن النظام األســــــــــــاســــــــــــي  2-وأُبِلغت اللجنة أنه يف حني أن املادة الثالثة عشــــــــــــرة -24

من الالئحة العامة  4-الكامل للتكاليف، ســتبقى دون تغيري، فإنه يلزم إدخال تعديالت على املادة الثالثة عشــرة االســرتداد
واملواد ذات الصـــــــــلة من النظام املايل إلدراج مصـــــــــطلحات خارطة الطريق املتكاملة والصـــــــــيغة املنقحة لالســـــــــرتداد الكامل 

 للتكاليف.
 

واســـــتعرضـــــت اللجنة التوصـــــيات التســـــع املنبثقة عن اســـــتعراض االســـــرتداد الكامل للتكاليف يف جماالت التوأمة؛  -25
من تكاليف الدعم غري املباشــــــــــــــرة والتنازالت عنها؛ ومعدالت تكاليف الدعم املباشــــــــــــــرة املعدلة للخدمات  واإلعفاءات

ن توفري اخلدمات بناء على الطلب؛ والصــناديق االســتئمانية؛ املشــرتكة الصــادر بشــأ�ا تكليف؛ ومعاملة اإليرادات احملققة م
 واملسامهات يف احتياطي التشغيل.

 
، أُبِلغت اللجنة بأمثلة حمددة على مسامهات التحويالت القائمة على النقد 2وردا على األسئلة املرتبطة بالتوصية  -26

 القتصار التوأمة على املسامهات العينية.اليت مل يكن من املمكن قبوهلا أو اليت تأخرت بشكل كبري نتيجة 
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بشـــــــــــأن تطبيق معدل خمفض لتكاليف الدعم غري املباشـــــــــــرة على مســـــــــــامهات  8ورحبت اللجنة بالتوصـــــــــــية رقم  -27

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، ة يف إطار دمقاحلكومات املضـــيفة يف براجمها اخلاصـــة وعلى املســـامهات امل
 .، وطلبت تلقي املزيد من التفاصيل يف هذا الشأن يف دورهتا املقبلة ذات الصلةعدل مقرتح يف خطة اإلدارةمع تقدمي م

 
من الالئحة العامة (ه) 4-اليت تقرتح إدخال تعديالت على املادة الثالثة عشــــــرة 9أن التوصــــــية  اللجنةوالحظت  -28

التوسع  للبرنامجللسماح بإعفاءات من تكاليف الدعم غري املباشرة للمسامهات يف احتياطي التشغيل من احملتمل أن تتيح 
 يف اإلقراض الداخلي للمشروعات.

 
 وأدركت اللجنة أن التعليقات على التوصــــــــــــــيات ســــــــــــــوف تؤخذ يف االعتبار قبل عرض التعديالت على الالئحة -29

 .2018العامة والنظام املايل بصورة رمسية يف الدورة العادية الثانية لعام 
 

 إن اللجنة: -30
 

مع التقدير التقدم المبلغ عنه بشـــأن خارطة الطريق المتكاملة، بما في ذلك الدروس المســـتفادة  الحظت )أ(
 خالل تنفيذها؛

عمل فيها البرنامج ســـــــــــيتطلبان يأن إدخال إطار خارطة الطريق المتكاملة والبيئة المتغيرة التي  الحظت )ب(
تعديالت على الالئحة العامة والنظام المالي فيما يتعلق باالســــــترداد الكامل للتكاليف، والمصــــــطلحات، 

 والتعاريف؛
أيضــــــــــا أن التعديالت ســــــــــُتقدَّم للموافقة عليها في الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  الحظت (ج)

 ؛2019يناير/كانون الثاني  1، وفي حال الموافقة عليها، ستدخل حيز النفاذ في 2018
 "تحديثبأن يوافق المجلس التنفيذي على مشـــــــــــروع القرارات على النحو الوارد في الوثيقة  أوصـــــــــــت )د(

 .عن خارطة الطريق المتكاملة"
 

 تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات
 

لتجديد فرتة عضـــوية ثالثة من أعضـــاء  للبرنامجاســـتعرضـــت اللجنة توصـــيات فريق اختيار عينه اجمللس التنفيذي  -31
 جلنة مراجعة احلســـــابات متشـــــيا مع اختصـــــاصـــــات جلنة مراجعة احلســـــابات بصـــــيغتها احملدَّثة يف دورة اجمللس العادية الثانية 

 .2017لعام 
 

 إن اللجنة: -32
 

 االعتبارات التي أبدها فريق االختيار؛ الحظت )أ(
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بأن يوافق المجلس التنفيذي على تجديد فترة عضـــوية أعضـــاء لجنة مراجعة الحســـابات الثالثة:  أوصـــت )ب(
ـــــقـــــيــــــا)، والســـــــــــــــيــــــد Suresh Kana الســـــــــــــــيــــــد ـــــهـــــنــــــد)،  Omkar Goswani (جـــــنـــــوب أفـــــري (ال

 (الصين). Elaine June-Cheung والسيدة
 

 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة
 

حساب تسوية دعم  أظهرت أن لدى 2017يف �اية عام  للبرنامجالحظت اللجنة أن الكشوف املالية املراجعة  -33
 مليون دوالر أمريكي، وأُبِلغت بأن الرصـــــــــيد اخلتامي املتوقع  256.8رصـــــــــيدا قيمته  الربامج واإلدارة (حســـــــــاب التســـــــــوية)

مليون دوالر أمريكي  139.8مليون دوالر أمريكي، وهو يتجاوز الرصــــــــــــــيد املســــــــــــــتهدف وقدره  259.8يبلغ  2018لعام 
  مليون دوالر أمريكي. 120مبقدار 

 
ص -34  ويف هذا الســـــــياق، نظرت اللجنة يف اقرتاحني مقدمني الســـــــتخدام حســـــــاب التســـــــوية: االقرتاح األول خيصـــــــِّ
مليون دوالر أمريكي لصــندوق  30ن االقرتاح الثاين خيصــِّص مبلغ مليون دوالر حلســاب االســتجابة العاجلة، يف حني أ 35

  مقابلة مسامهات اجلهات املاحنة الناشئة.
 

حســاب التســوية حلســاب االســتجابة العاجلة ســيزيد  مليون دوالر أمريكي من 35وســلمت اللجنة بأن ختصــيص  -35
هذا احلســاب للربامج مع احلفاظ يف الوقت نفســه  حســاب االســتجابة العاجلة بزيادة القدرة على ختصــيص أموال من تأثري

  على ِمسَتيه األساسيتني ومها كونه دّوارا ومتجددا.
 

وردا على اســــتفســــارات تطلب مزيدا من التفاصــــيل بشــــأن اســــتخدام صــــندوق مقابلة مســــامهات اجلهات املاحنة  -36
 ضــــــــميمة إىل الوثيقة املقدمة ســــــــتتضــــــــمن مزيدا ، اُبلَغت اللجنة بأن األمانة ســــــــتوفر 2003الناشــــــــئة منذ إنشــــــــائه يف عام 

من املعلومات إىل اجمللس التنفيذي عن تاريخ الصـــــندوق واســـــتخدامه، مبا يف ذلك عن الفرص اليت يتيحها لتوســـــيع قاعدة 
  املاحنني، وعن الفوائد الطويلة األجل اليت قدمها على مر الزمن.

 
حســاب التســوية ويردان  ن يقدَّما يف املســتقبل بشــأن اســتخداموأحاطت اللجنة علما بفكرتني القرتاحني حيتمل أ -37

مكتب املفتش العام بشــــــــــــأن املرحلة التجريبية خلارطة الطريق اليت توصــــــــــــل إليها نتائج اليف ملحق الوثيقة. ويرتبط أحدمها ب
يـل أويل لفرتة حمـدودة. بتمو  فيمــا يتعلق بتزويـد املكــاتـب القطريـة اليت تنفــذ إطـار اخلطط االســــــــــــــرتاتيجيــة القطريـة املتكــاملــة

  وسلمت اللجنة بأن استمرار املناقشة سُيثري االقرتاحني احملتملني.
 

  :اللجنة إن -38
 

 "استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة"؛في الوثيقة  نظرت )أ(
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 بأن يوافق المجلس التنفيذي على مخصـــصـــات من حســـاب تســـوية دعم البرامج واإلدارة بمبلغ أوصـــت )ب(
مليون دوالر أمريكي لصــــــندوق مقابلة  30مليون دوالر أمريكي لحســــــاب االســــــتجابة العاجلة ومبلغ  35

 مساهمات الجهات المانحة الناشئة، وذلك لألغراض المبينة في الوثيقة.
 

 التمويل بالسلف في البرنامجتقرير عن استخدام آليات 
 )2017ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1(

 
 –يناير/كانون الثاين  1( البرنامج"التقرير عن اســـــــــــتخدام آليات التمويل بالســـــــــــلف يف اســـــــــــتعرضـــــــــــت اللجنة  -39
  )".2017ديسمرب/كانون األول  31

 
من عناصـــر  اعنصـــر  ، بوصـــفهاليةاآل بالســـلف الكلية وأُبلغت بأنواســـتفســـرت اللجنة عن مســـتقبل آلية التمويل  -40

القطرية  هلتعزيز الفعالية التشغيلية على مستوى مكاتب البرنامجمسار عمل للتمويل االسرتاتيجي الداخلي الذي يضطلع به 
ت التمويــل آليــامن شـــــــــــــــاملــة من تنفيــذ قــائمــة  البرنامجأخرى لتمكني عوامــل تتطلــب وجود ، النقــديــة هوحتســــــــــــــني موارد

  بالسلف.
 

واستفسرت اللجنة عن املكاسب يف مهل التوريد اليت أبلغ عنها مرفق اإلدارة الشاملة للسلع، وأُبلغت بأن املهلة  -41
يوما تشـــــــكل الفرتة الزمنية بني تأكيد املســـــــامهة اليت ســـــــُتســـــــتخدم لشـــــــراء خمزونات املرفق وتســـــــليم  41املبلغ عنها وقدرها 

 املســــــــاعدات اليت اشــــــــرتاها املرفق إىل املســــــــتفيدين. وأُبلغت اللجنة أيضــــــــا بأن اعتبارات إدارة املخاطر، إىل جانب احلاجة 
 ةمركزي مواقعلبلدان، تســــــــــــتلزم االحتفاظ مبخزوناته يف إىل االحتفاظ مبخزونات املرفق جاهزة لالســــــــــــتخدام يف العديد من ا

  .ةاإلمداد املعني خلطوط
 

 على اســــــــتكشــــــــاف طرق لزيادة املشــــــــرتيات من املزارعني أصــــــــحاب احليازات الصــــــــغرية  البرنامجوحثت اللجنة  -42
ومن البلدان النامية، وأُبلغت بأن البلدان النامية تتلقى حصـــــــــة متزايدة من املشـــــــــرتيات احمللية واإلقليمية. والحظت اللجنة 

ب احليازات الصـــغرية، حىت قبل موســـم كيف يقدم مرفق اإلدارة الشـــاملة للســـلع االئتمان للمشـــرتيات من املزارعني أصـــحا
 الزراعــــة. وحصــــــــــــــلــــت اللجنــــة على تــــأكيــــدات بــــأن إدارة حتقق التوازن بني اإلدارة االئتمــــانيــــة اجليــــدة واإلقبــــال احملــــدود 

  على املخاطرة.
 

  :إن اللجنة -43
 

 –يناير/كانون الثاني  1علما بالتقرير عن اســـــــــــتخدام آليات التمويل بالســـــــــــلف في البرنامج ( أحاطت )أ(
 )؛2017ديسمبر/كانون األول  31

على المجلس التنفيذي بالموافقة على الزيادة المقترحة في ســـقف مرفق اإلدارة الشـــاملة للســـلع  أشـــارت )ب(
مليون دوالر أمريكي من أجـــل ضـــــــــــمـــان ثبـــات خطوط إمـــداد  500مليون دوالر أمريكي إلى  350من 
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تخزينها مســــبقا من خالل المرفق، مع االحتفاظ بما يكفي من األموال مؤســــســــية لألغذية التي ســــيجري 
 لمواجهة حاالت الطوارئ المتكشفة.

 
 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

 
 الــذي يغطي الفرتة  "التقرير الســــــــــــــنوي للجنــة مراجعــة احلســـــــــــــــابــات"عرض رئيس جلنــة مراجعــة احلســـــــــــــــابــات  -44
، واليت اجتمعت خالهلا جلنة مراجعة احلســــــــــــــابات ثالث مرات. 2018مارس/آذار  31إىل  2017أبريل/نيســــــــــــــان  1من 

واملفتش العام ومراجع احلسابات اخلارجي النطاق الكامل ملسؤوليات جلنة  البرنامجومشلت املواضيع اليت نوقشت مع إدارة 
  مراجعة احلسابات الواردة يف اختصاصاهتا.

 
رير الــذي قــدمــه رئيس جلنــة مراجعــة احلســـــــــــــــابــات مبــا يف ذلــك إدارة املخــاطر؛ ونظرت اللجنــة يف أبرز معــامل التق -45

وعمليات الرقابة الداخلية؛ وختطيط قوة العمل؛ والتحويالت القائمة على النقد؛ واحلماية من املضايقات والتحرش اجلنسي 
تقارير االســــــتعراضــــــات االســــــتباقية وإســــــاءة اســــــتعمال الســــــلطة والتمييز؛ وفعالية التكاليف؛ وتنفيذ اإلجراءات املنبثقة عن 

  للنزاهة؛ وتشغيل مكتب املفتش العام.
 

 تــأثر بــالزيــادة يف حــاالت الطوارئ  البرنــامجأن ختطيط قوة العمــل يف بــرئيس جلنــة مراجعــة احلســـــــــــــــابــات  علقو  -46
واســـتخدام التحويالت القائمة على النقد اليت تتطلب مهارات حمددة. وهناك حاجة إىل مزيد  3واملســـتوى  2من املســـتوى 

توطني املوارد، والتمويل، والشراكات التعاونية، فضال عن تعزيز ثقافة بناء وتنمية مهارات املوظفني، و من اإلجراءات بشأن 
 أن يواصـــــــل الســـــــعي لتحقيق مكاســـــــب  البرنامجلى إىل أنه ينبغي ع كما أشـــــــار رئيس جلنة مراجعة احلســـــــابات  أخالقية.

بإعداد مناذج للتواصــــل يف أوقات األزمات الرئيس أيضــــا  ىوقد أوصــــيف الفعالية والكفاءة يف املســــاعدة الغذائية التقليدية. 
  وخطط بشأن تعاقب كبار املوظفني.

 
يف يونيو/حزيران وليتم  البرنامجريق قيادة وأُبلغت اللجنة بأن متطلبات ومناذج املوارد البشــرية ســُتحدد ليناقشــها ف -47

تنفيذها خالل السنتني إىل الثالث سنوات القادمة. ومن شأن املناقشات القادمة بشأن إطار الرقابة وسياسة إدارة املخاطر 
 املؤســـــــــســـــــــية يف دورات اجمللس التنفيذي املقبلة أن تعمل على حتســـــــــني نضـــــــــج إدارة املخاطر. وأشـــــــــري إىل بيان الضـــــــــمان 

، ويتعني اســــتكماله البرنامجختفيف املخاطر لتوضــــيح األدوار واملســــؤوليات على مجيع مســــتويات جهود من جزء ى أنه عل
 بتدابري إضافية. 

 
ة توضــــــــــيح أنه مل تكن هناك مرونة تذكر فيما يتعلق بدور الوبشــــــــــأن توقيت دورات جلنة مراجعة احلســــــــــابات، مت  -48

الوثائق للجنة مراجعة  األخرى حد من املهلة املتاحة لتقدمياالنتهاء من الكشــــــــــــوف املالية والتقارير مارس/آذار، حيث أن 
 يرتك متســــــــــــــعا  مل اجمللس التنفيذي الالحقةة لدور احلســــــــــــــابات يف وقت أبكر، يف حني أن الوقت الالزم إلعداد التقارير 

، لتعقد رمبا يف وقت الحق أجيل دورة يوليو/متوز قليالتمن املمكن  أشــــــــــري بأن. غري أنه من الوقت لتأجيل عقد االجتماع
ة الرمسي اتضــــر االجتماعاحمتوزيع إعداد جدول أعمال أكثر تركيزا ووثائق موجزة. وطلب أعضــــاء اللجنة من الشــــهر، مع 
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 اض لالســــــــتعر  للجنة مراجعة احلســــــــابات دورة مارس/آذارعلى حنو أكثر انتظاما، فعلى ســــــــبيل املثال ينبغي توزيع حمضــــــــر 
  قبل اجتماع جلنة املالية يف منظمة األغذية والزراعة.

 
  إن اللجنة: -49

 
 ؛)"2018مارس/آذار  31 - 2017أبريل/نيسان  1التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (في " نظرت )أ(
بالدور المهم للجنة مراجعة الحســــــــــابات وحثت لجنة مراجعة الحســــــــــابات على مواصــــــــــلة عملها  أقرت )ب(

 الجاري؛
بالتقرير، وسـلطت الضـوء على االسـتنتاج اإليجابي الذي يفيد بأن إدارة المخاطر الكلية وعمليات  رحبت )ج(

 الرقابة الداخلية تواصل التحسن؛
 للتوجيهات التي قدمتها لجنة مراجعة الحسابات في المجاالت الخاضعة لواليتها؛ أعربت عن تقديرها )د(
 .بالتقرير السنوي للجنة مراجعة الحساباتعلى المجلس التنفيذي بأن يحيط علما  أشارت )ه(

 
 التقرير السنوي للمفتش العام، ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه

 
  .للمفتش العام ومبذكرة املدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العامبالتقرير السنوي رحبت اللجنة  -50

 
 رأي اإلجيايب الذي أصــــــــــــدره، ومبا أبرزه لبا تحبور رهیرعلی تقم لعاش المفتعن تقديرها ملكتب اللجنة وأعربت ا -51

 هبا املضطلع املراجعة أعمال إىل يستند السنوي الرأي بأن اللجنة وأُبلَغت. نیلتحسوا طرلمخابا تتعلق ةیسیئمن جماالت ر
  .البرنامج على خماطر تشكل حرجة جماالت على ركزت واليت

 
والحظت اللجنة اخنفاض عدد التوصـــــــيات اليت تأخر تنفيذها، وأعربت عما ما يســـــــاورها من قلق إزاء املســـــــائل  -52

يف منوذج  ، وحتديد األدوار واملســـــؤوليات الرقابيةاحلكوميةإدارة املنظمات غري املشـــــرتيات، و  تســـــيما يف جماال املتأخرة، وال
 إيضــــــــــــــاحات بشــــــــــــــأن التحســــــــــــــينات للجنة دَمت على تنفيذها. وقُ  البرنامج، وحثت إدارة البرنامجخطوط الدفاع لدى 
  رافا.وأوصت اللجنة بأن تكون املذكرة املقدمة من املدير التنفيذي ذات طابع أكثر تفصيال واستش اليت أدخلتها اإلدارة.

 
  كما ُقدمت للجنة معلومات حمدثة عن املبادرة اجلارية الستعراض مسؤوليات املكاتب اإلقليمية. -53

 
ورحبت اللجنة باملعلومات املقدمة بشأن زيادة ميزانية مكتب املفتش العام وأُبلغت مبيزانية الثالث سنوات املزمعة  -54

  .البرنامجاملقرتحة من املفتش العام لتتماشى مع زيادة املوارد يف 
 

  :اللجنة إن -55
 

 في التقرير السنوي للمفتش العام للبرنامج، إلى جانب مذكرة من المدير التنفيذي بشأنه؛ نظرت )أ(
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رأي الضمان الذي أصدره المفتش العام بأن عمل الرقابة المنفذ لم يكشف عن أي أوجه ضعف  الحظت )ب(
مهمة في عمليات المراقبة الداخلية أو الحوكمة أو إدارة المخاطر على نطاق البرنامج من شــأنها أن تؤثر 

 بصورة خطيرة على تحقيق أهدافه.
 كبير من التوصـــــــــــيـــات بنجـــاح، وحثـــت األمـــانـــة عن تقـــديرهـــا للتقـــدم المحرز في إغالق عـــدد   أعربـــت )ج(

 سيما تلك المتعلقة بمجاالت عالية المخاطر؛ على مواصلة جهودها لمعالجة التوصيات المتبقية، وال
على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما بالتقرير الســـــــــــنوي للمفتش العام وأن يحث  أشـــــــــــارت )د(

 التي أبرزها التقرير.اإلدارة على اغتنام فرص التحسين اإلضافي 
 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية، ورد إدارة البرنامج عليه
 

بعد إحاطة قدمها مراجع  "تقرير مراجع احلســـــــــابات اخلارجي عن اخلســـــــــائر املتعلقة باألغذية"،ناقشـــــــــت اللجنة  -56
. وكان اهلدف من املراجعة (وفق ما أوضــــــحه مراجع احلســــــابات اخلارجي) هو حتديد البرنامجاحلســــــابات اخلارجي وإدارة 

لألغذية، ابتداء من عملية حتديد ســــلة األغذية  البرنامجمجيع اخلســــائر وكمياهتا، مهما كان نوعها، فيما يتعلق مبشــــرتيات 
ة يف اخلســـائر املتعلقة باألغذية؛ وحتليل وإىل االســـتهالك النهائي؛ واســـتعراض آليات التحديد والتحليل واإلبالغ املســـتخدم

  فعالية التدابري املوضوعة ملنع هذه اخلسائر والتخفيف منها.
 

على خـدمـات  البرنامجوتضــــــــــــــمن التقرير النتـائج املتعلقـة مبـا يُقـدم إىل اجمللس التنفيـذي من معلومـات، وبرقـابـة  -57
قدم التقرير تســــــع توصــــــيات، وافقت عليها اإلدارة أو وافقت االســــــتعانة مبصــــــادر خارجية، وبنظام لرصــــــد إدارة البائعني. و 

  عليها جزئيا.
 

ت احلالية ليااآل تأكيد اإلدارة لتعديلن مســــــــــــائل مشلت بشأوحصــــــــــــلت اللجنة على اإليضــــــــــــاحات اليت طلبتها  -58
ّ الينبغي أ لتيوالتسليم اعن خسائر ما قبل ت لمعلومااتوفير مزيد من ي بغية لتنفيذالمجلس غ ابالاملســـــــــتخدمة يف إ

أن حتتوي على عوامل وآثار أخرى، تشـــــــمل مجلة أمور منها تأثري التأخريات، و بل  البرنامجعلى  املايلتقتصـــــــر على األثر 
تاليت  البرنامجيف خطة التأمني الذايت عن إضــــــــــــــافية  معلوماتتلقي . وطلبت اللجنة ، واملخاطر على الســــــــــــــمعةوالفعالية

وأُبلغت اللجنة بإحراز ضـــــــمن آليات اإلبالغ القائمة، وأُبِلغت بأنه ميكن إدراج هذه املعلومات يف خطة اإلدارة. ســـــــُتدرج 
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

. إجراء استعراض كامل وتقدم توصيات بشأن التحسنيمبساعدة شركة خارجية تقوم ب بشأن التوصية املتعلقة بإدارة البائعني
 ، وهو ما ســــــــُيثري أية قرارات تُتخذ بشــــــــأن الســــــــري قدما.2018يف يونيو/حزيران وســــــــيكون التقرير النهائي متاحا لإلدارة 

 دخال تغيريات منهجية  يتعنيعندما التوصـــــــــيات توضـــــــــيحات بشـــــــــأن مربرات األطر الزمنية الطويلة لتنفيذ للجنة وُقدمت 
  أو نظامية. سياساتيةأو 
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  :اللجنة إن -59
 

ــــابات  اســـــــــــتعرضـــــــــــت )أ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــائر المتعلقة باألغذية""تقرير مراجع الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، ورد اإلدارة الخارجي عن الخسـ
 على التوصيات؛

علما برد اإلدارة على التوصـــيات، بما في ذلك ما قدمته من إيضـــاحات بشـــأن تلك التي وافقت  أحاطت )ب(
 عليها جزئيا؛ 

 اإلدارة على تنفيذ التوصيات في إطار الجدول الزمني المحدد في الوثيقة. حثت )ج(
 

 اجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها تقرير مر 
 في عمليات الطوارئ، ورد إدارة البرنامج عليه

 
، بعد إحاطة "تقرير مراجع احلســــابات اخلارجي عن زيادة املوارد وخفضــــها يف عمليات الطوارئ"ناقشــــت اللجنة  -60

على زيادة  البرنامج. وقد متثل اهلدف من املراجعة يف فحص قدرة البرنامجقدمها مراجع احلســــــــــــــابات اخلارجي وإدارة 
  .3واملستوى  2سيما يف بداية و�اية عمليات الطوارئ من املستوى  موارده يف حاالت الطوارئ، وال

 
تعلقة وتضــــــمن التقرير النتائج املتعلقة بتعريف حاالت الطوارئ وإدارهتا واالســــــتعداد هلا، باإلضــــــافة إىل النتائج امل -61

أو وافقت  البرنامجبالتمويل وإدارة املوارد البشــــــــرية يف حاالت الطوارئ. وقدم التقرير مثاين توصــــــــيات، وافقت عليها إدارة 
  عليها جزئيا أو مل توافق عليها.

 
، وحصــلت على اإليضــاحات البرنامجوالحظت اللجنة التنافر أحيانا بني توصــيات مراجعة احلســابات ورد إدارة  -62

 عليهــا جزئيــا فقط أو اليت مل توافق عليهــا. وأُبلغــت اللجنــة  البرنامجاليت طلبتهــا بشـــــــــــــــأن التوصــــــــــــــيــات اليت وافقــت إدارة 
أنه بالنســــبة لتلك التوصــــيات اليت وافقت اإلدارة عليها جزئيا فقط أو مل توافق اإلدارة عليها، فإن املســــألة تتعلق بتفاصــــيل 

عموما، فق عليها ايوت ولتوصيار ايقد نامجالبرن يف حني أن للجنة بأابلغت حة وليس باملواضيع املطروحة. وأُ التنفيذ املقرت 
ضافيا  إيا إدارتضيف عبئا أن من شأنها اءات جرت وإعملياء نشاإتجنب أن يتم  لبرنامجات لدى إدارة لوياوألامن ن فإ

  لقطرية.المكاتب اعلى 
 

وأُبلغت اللجنة حبالة العمليات اجلارية ملعاجلة املســــــــــائل اليت أبرزها مراجع احلســــــــــابات اخلارجي؛ والتنقيح اجلاري  -63
 البرنامجللطوارئ لتوضـــيح التعاريف وتفادي الغموض، واجلهود املبذولة لزيادة قدرة  البرنامجلربوتوكوالت تفعيل اســـتجابة 

 ت الطوارئ (رهنــا بــالتمويــل املخصــــــــــــــص)، والعمليــة اجلــاريــة لتطبيق الالمركزيــة عــامليــا على زيــادة أعــداد املوظفني يف حــاال
  ) على املستوى امليداين.FASTERيف "التدريب الوظيفي واإلسنادي لالستجابة للطوارئ" (
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  :اللجنة إن -64
 

تقرير مراجع الحســــــابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضــــــها في عمليات الطوارئ، ورد  اســــــتعرضــــــت )أ(
 اإلدارة على التوصيات؛

علما برد اإلدارة على التوصـــيات، بما في ذلك ما قدمته من إيضـــاحات بشـــأن تلك التي وافقت  أحاطت )ب(
  عليها جزئيا أو لم توافق عليها؛

 اإلدارة على مواصلة الحوار وتنفيذ التوصيات في إطار الجدول الزمني المحدد في الوثيقة. حثت )ج(
 

 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي
 

، بعد إحاطة قدمتها األمانة أبرزت فيها "التقرير عن تنفيذ توصـــيات مراجع احلســـابات اخلارجي"ناقشـــت اللجنة  -65
توصـــــية خالل  30التوصـــــيات اليت مت تنفيذها وتلك اليت ال تزال معلقة. ومن بني التوصـــــيات الثالث والســـــتني، مت إغالق 

  دورة اإلبالغ احلالية.
 

النقد،  وتلقت اللجنة إيضـــــــــــاحات بشـــــــــــأن إطار الوجبات املدرســـــــــــية، ولوحات متابعة التحويالت القائمة على -66
  واسرتاتيجيات اخلروج القطرية، ومسائل املوارد البشرية.

 
  :اللجنة إن -67

 
 ؛التقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجيفي  نظرت )أ(
 علمـا بمعـدل تنفيـذ التوصـــــــــــيـات المعلقـة التي كان قد قدمهـا مراجع الحســــــــــــابات الخـارجي،  أحاطت )ب(

كما أحاطت علما بالتوصــيات الجديدة التي قدمها مراجع الحســابات الخارجي في التقارير الصــادرة في 
 ؛2017عام 

 التقرير؛ تنفيذ التوصيات المعلقة في إطار الجدول الزمني المحدد فيضمان األمانة على  حثت )ج(
 إلى المزيد من التحديثات عن التقدم المحرز في التنفيذ؛  أعربت عن تطلعها )د(
 .بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجيبأن يأخذ المجلس التنفيذي علما  أوصت )ه(

 
 بشأن رفع السن 70/244تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 

 البرنامج اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي
 

، بتعديل النظام البرنامجاســــــــتعرضــــــــت اللجنة اقرتاح املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، املقدم بناء على طلب  -68
بغية الســــــماح بأن تُنفَّذ على موظفي  301-9-6موظفني يف املنظمة عن طريق إضــــــافة مادة جديدة رقمها لاألســــــاســــــي ل

  .70/244السن اإللزامية اجلديدة إل�اء اخلدمة املنصوص عليها يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  البرنامج
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ن اآلثار القانونية املرتتبة على التعديل املقرتح، واليت ختص بشأوحصـــــــــلت اللجنة على اإليضـــــــــاحات اليت طلبتها  -69
  متس احلقوق املكتسبة للموظفني. حتديدا وال البرنامج

 
  :اللجنة إن -70

 
بشـــأن رفع الســـن اإللزامية إلنهاء  70/244"تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة علما بالوثيقة  أحاطت )أ(

 ؛خدمة موظفي البرنامج"
 طبيقالتعديل المقترح على النظام األساسي للموظفين في منظمة األغذية والزراعة للسماح بت استعرضت )ب(

 )؛نهاء الخدمة على موظفي البرنامج (الملحق األولالسن اإللزامية الجديدة إل
 في منظمــة األغــذيــة والزراعــة  لموظفينالتعــديــل المقترح على النظــام األســــــــــــاســـــــــــي لتقــديم ب أوصــــــــــــت )ج(

 للموافقة عليه.المجلس إلى 
 

 مسائل أخرى
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والسبعين بعد المائة
 

 أُبِلغـــــــت اللجنـــــــة بـــــــأنـــــــه من املقرر عقـــــــد دورهتـــــــا الثـــــــانيـــــــة والســــــــــــــبعني بعـــــــد املـــــــائـــــــة يف رومـــــــا يف الفرتة  -71
  .2018نوفمرب/تشرين الثاين  16إىل  12من 
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 التعديل المقترح في النظام األساسي للموظفين في منظمة األغذية والزراعة - الملحق األول
 الخدمة من قبل برنامج األغذية العالمي)(تطبيق السن اإللزامية الجديدة إلنهاء 

 
 التعديل المقترح

 
يعّدل النظام األساسي للموظفني يف منظمة األغذية والزراعة من خالل إضافة مادة جديدة إىل النظام األساسي  

 اآليت نصها:  6-9-301هي املادة 
 

من النظام األســـــــاســـــــي، قد ال يبقى موظفو برنامج  5-9-301مع مراعاة املادة  6-9-301المادة الجديدة 
، البرنامجســــنة إال يف حال قرر املدير التنفيذي، ملا فيه مصــــلحة  65األغذية العاملي يف اخلدمة ما بعد بلوغهم 

متديد الســـــّن القصـــــوى يف حاالت اســـــتثنائية. ويكون عادة هذا التمديد لفرتة قد تصـــــل إىل ســـــنة واحدة كحد 
ســــــــــــــنة إذا كانت  60أن خيتاروا التقاعد عند بلوغهم  البرنامجألوقات. وجيوز ملوظفي أقصــــــــــــــى يف وقت من ا

  اســـــــــــتؤنفتيف الصـــــــــــندوق املشـــــــــــرتك للمعاشـــــــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة قد بدأت أو  مشـــــــــــاركتهم
ارًا ســــنة إذا كانت مشــــاركتهم قد بدأت أو اســــتؤنفت اعتب 62أو عند بلوغهم  1990يناير/كانون الثاين  1قبل 
  . 2014يناير/كانون الثاين  1أو بعده وقبل  1990يناير/كانون الثاين  1من 
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واملادة الثالثة  4-تقرير املدير التنفيذي عن اســتخدام املســامهات واإلعفاءات من التكاليف (املادتان الثانية عشــرة -
 (ح) من الالئحة العامة) 4-عشرة
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