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جلنة املالية
الدورة الثالثة والسبعون بعد املائة
روما 16-12 ،نوفمرب/تشرين الثاين

2018

تقرير مرحلي عن تعيني املراجع اخلارجي للفرتة

2025-2020

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد أمين أبو اهليجاء
املدير وأمني اخلزانة ،شعبة الشؤون املالية
اهلاتف+3906 5705 4676 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة (،)RQ
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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موجز


استعرضتتن نتتة املاليتتة ل دور تتا الستتبع بعتتد املائتتة ال ت عقتتدت ل ت ر متتايو أ ر  2018الرتتيبتتات اةا تتة
علما هبذه الرتتيبات .وطلبن اللجنة متن األماةتة
ابختيار املراجع اةارجي وتعيينه للفرتة  2025-2020وأحاطن ً
مبا رة عملية االختيار ورفع تقرير مرحلي إىل دور ا القادمة؛



وتتضتتمن هتتذه الوثيقتتة تتديثًا مقتضتتبًا عتتن األةشتتآلة املنجتتزة ح ت ا ن ل إطتتار عمليتتة االختيتتار وا تتدوز التتزم
لألةشآلة ال ال يزاز يتع ن تنفيذها.

التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية


إن نة املالية مدعوة إىل أخذ العلم ابملعلومات الواردة ل هذه الوثيقة.
مسودة املشورة
إ ّن اللجنة:





أش ا ااارت إ أ ّن املرحل ا ااة ايو م ا اان عملي ا ااة ا تي ا ااار أ
ضمن اإلطار الزمين املتفق عليه؛

ال ا اادعوة إ تق ا ااد ا رتاح ا ااات ا ااد ا ا اازت

وأ ا ت علمااا يلرتتيبااات اخلاحااة يملرحلااة التاليااة ماان العمليااة أ وهااي اعااتعراق ا رتاحااات ماان جان ا
تضم أعضاء يف جلنة املالية الل شهر نوفمرب/تشرين الثاين  2018لتحديد عادد ا رتاحاات
جمموعة عمل ّ
اليت عتدرج على القائمة املختصرة ملقادمي العطااءات لكاي تاتم دعاولم لتقاد عارق شافهي للجناة املالياة
يف الدورة اليت عتعقدها الل شهر مارس/آذار .2019
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واستعرضتتن ن تتة املالي تتة ،ل دور تتا الستتبع بع تتد املائ تتة املنعق تتدة ل ت ر م تتايو أ ر  ،2018الرتتيب تتات اةا تتة
-1
علمتتا بتلتتي الرتتيبتتات .وطلبتتن اللجنتتة
ابةتختتاو وتعي ت املراجتتع اةتتارجي لفتترتة الست ن
تن ستتنوات  2025-2020وأحاطتتن ً
متتن األماةتتة مبا تترة عمليتتة االختيتتار متتن ختتالز التتدعوة إىل تقتتد االقرتاحتتات متتن مراجعتتي ا ستتاابت العتتام امل ت هل
لدى األعضاء ل املنظمة ورفع تقرير مرحلي عن عملية االختيار والتعي إىل الدورة العادية املقبلة.
ويلختتا ا تتدوز أداه حالتتة كتتل مرحلتتة متتن مراحتتل عمليتتة االختيتتار مقارةتتة ابملطتتار التتزم املر تتادي املعتترو
-2
علتتى نتتة املاليتتة ل دور تتا الستتبع بعتتد املائتتة .ويعكتتض م تتر ا التتة الوضتتع القتتائم ل ايتتة ت ر ستتبتمأ أيلوز 2018
عند إعداد هذه الوثيقة.
احملطّة البارزة

املسؤول عن العمل

اإلطار الزمين
أغس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتآلض و األماةة

أجنز

األماةة

أجنز

الدعوة إىل تقد االقرتاحات

2018

إعداد ليل مقارن

2018

تلقي االقرتاحات

استعرا

العآلاءات وإعداد قائمة خمتصرة

العر الشف ي والتقييم والتو ية
قرار التعي من جاةب اجمللض

سبتمأ أيلوز
أكتوبر تشت ترين األوز األماةة
2018

ةوفمأ تشت ترين الث تتا

2018

مارس ذار
أبريل ةيسان 2019
2019

احلالة

مقرر

جمموع تتة العم تتل التابع تتة
للجنة املالية
مقرر
نة املالية
مقرر
اجمللض
مقرر

ول ت ر أغستتآلض و  ،2018وطب ًقتا لججتراءات املتفتتق علي تا ،أرستتلن املنظمتتة دعتوات مشتتفوعة ابملعلومتتات
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الالزم تتة إىل األعض تتاء كاف تتة طالب تتة م تتن م تق تتد أي اقرتاح تتات جكن تتة لت تتوفو خ تتدمات املراجع تتة اةارجي تتة ل موع تتد أقص تتاه
 30سبتمأ أيلوز .2018
تتنادا إىل تآلبيتتق
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ول ت ر أكتوبر تش ترين األوز  ،2018ستتوت تع ت ند األماةتتة لتتيالً مقت ً
تارا للعآلتتاءات ال تواردة است ً
املرجحة املتفق علي ا لكي تنظر فيه نة املالية.
معايو التقييم ن
ول ت ر ةوفمأ تشترين الثتتا  ،2018ستتوت يتتتم إعتتداد قائمتة خمتصتترة افضتتل االقرتاحتتات متتن جاةتتب جمموعتتة
-5
تضم األماةة وجمموعة متثل خمتلف األقاليم م لفة من األعضاء ل اللجنة .وسوت يتع ن على جمموعة العمل أن تقترر
عمل ن
عتتدد االقرتاحتتات ال ت ستتتدرئ ل القائمتتة وستتيدعى أ تتحاو العآلتتاءات ال تواردة أختتاةهم ل القائمتتة املختصتترة إىل تقتتد
عر تف ي أمتام نتة املاليتة ل دور تا املقترر عقتدها ل ت ر متارس ذار  .2019وسترتفع نتة املاليتة تقريرهتا وتو تيت ا
إىل اجمللض مع مراعاة مجيع املعلومات املتوافرة حوز االقرتاحات املدرجة على القائمة املختصرة.
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استنادا إىل التقييم والتو ية املرفوع إىل نة املالية.
وسيبن اجمللض ل تعي املراجع اةارجي ويوافق عليه
ً
ن

