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 موجز
  حتيط هذه الوثيقة جلنة املالية علًما بآخر مستجدات التقدم حنو إرساء تدبري بديل حيّل حمّل جممع السلع واخلدمات

 الوثيقة بوجه خاص:يف املنظمة سابًقا. وتتناول 
 

 اإلطار القانوين جملمع السلع واخلدمات يف املنظمة )جممع السلع(. )أ(
 .واملبادئ الرئيسية اليت سيستند إليها التدبري اجلديد بشأن جممع السلع )ب(
 واقرتاح االستعانة جبهات خارجية لتنفيذ عمليات جممع السلع. )ج(
 جانب املوظفني املؤهلني.والوصول إىل خدمات جممع السلع من  )د(
 واملبادئ اليت ترعى عملية انتقاء السلع وبيعها وتسليمها. )ه(
واملسؤؤؤؤؤؤولية ا صؤؤؤؤؤرية للمنظمة عن إدارة رخا االسؤؤؤؤؤترياد السؤؤؤؤؤنوية  جلضؤؤؤؤؤالً عن رصؤؤؤؤؤد عمليات اجلهة  )و(

ترياد من مستحقات االس عليها  واستخداماملتعاقدة )اليت تعمل نيابة عن املنظمة وبامسها( واإلشراف 
 قبل املوظفني املؤهلني.

 
 .وتعرض الوثيقة أيًضا معلومات مقتضبة عن وضع املفاوضات مع ا كومة املضيفة بشأن الطرائق املقرتحة 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
 إن جلنة املالية مدعوة إىل اإلحاطة علًما باملعلومات املقدمة . 
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 معلومات أساسية
 

هؤؤؤذه الوثيقؤؤؤة عخر املعلومؤؤؤات املتعلقؤؤؤة بنمودج األعمؤؤؤال اجلؤؤؤديؤؤؤد جملمع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلع واخلؤؤؤدمؤؤؤات يف املنظمؤؤؤة تعرض  -1
 2والثالثة والسبعني بعد املائة.1السلع(  بناء على طلب جلنة املالية خالل دورتيها السبعني بعد املائة  )جممع

 
  قامت أمانة املنظمة بإبالغ جلنة املالية لدى 2017سؤؤؤؤؤؤؤبتم  أيلول  30عقب إغالق جممع السؤؤؤؤؤؤؤلع السؤؤؤؤؤؤؤابق يف  -2

كما وأشؤؤؤؤؤؤؤارت إىل   3( بعملية اإلغالق والتدبري البديل املرتقب.2018مايو أيار  25-21دورهتا السؤؤؤؤؤؤؤبعني بعد املائة )روما  
 :4أن منودج األعمال املستقبلي جملمع السلع سريتكز على املبادئ التالية

 
يف إدارة جممع السلع اجلديد: نظرًا إىل أن العمليات التجارية والشؤون اللوجستية املشاركة احملدودة للمنظمة  )أ(

ستسند بالكامل إىل جهة متعاقدة. إال أن املنظمة ستحتفظ بكامل حتكمها بإدارة رخا االسترياد السنوية 
 الصادرة عن ا كومة اإليطالية.

 مة بني حكومة اجلمهورية اإليطالية ومنظمة األغذية والزراعة وااللتزام مبوجبات املنظمة املنبثقة عن االتفاقية امل )ب(
وستكون املنظمة مسؤولة عن  5لألمم املتحدة بشأن مقر ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )االتفاقية(:

إدارة  إدارة التدابري التعاقدية مع اجلهة املتعاقدة )اليت ستعمل نيابة عن املنظمة وبامسها( ورصدها  من أجل
 رخا االسترياد وا ؤول دون أي استغالل المتيازات االسترياد. 

تعديل تشكيلة السلع املعروضة لضمان اتساقها بصورة أجلضل مع قيم األمم املتحدة ولزيادة حصة السلع  )ج(
 املتاحة بسهولة يف السوق احمللية.  غري

 مبا يتماشى مع أحكام االتفاقية.وتعديل قاعدة البيانات للسماح بالوصول إىل جممع السلع  )د(
 

 وجود مجمع السلع والخدمات في المنظمةب بس
 
( من االتفاقية على أن "موظفي املنظمة يتمتعون  داخل اجلمهورية اإليطالية 2)ي( ) 27  القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 13تنا املادة  -3

ومن أي حظر وقيود على االسترياد ... وجتاهها ... حبق االسترياد املعفى من الرسوم الضريبية وغريها من الرسوم والضرائب  
من خالل املنظمة  وبكميات معقولة يتم االتفاق عليها بالتماشؤؤؤؤي مع اإلجراءات اليت سؤؤؤؤتقام بني ا كومة واملنظمة  املتعلق 

 بيعها." باألغذية األساسية واملواد األخرى لغرض استخدامها واستهالكها الشخصيني  ال لغاية إهدائها أو
 

                                                      
   تقرير الدورة السبعني بعد املائة للجنة املالية. 4/159CLب( من الوثيقة ) 36نظر الفقرة ا  1
 الدورة الثالثة والسبعني بعد املائة للجنة املالية.  تقرير  4/160CLد( من الوثيقة ) 15نظر الفقرة ا  2
   عخر املعلومات عن إقفال جممع السلع واخلدمات واملسائل دات الصلة. 15/170FCنظر الوثيقة ا  3
 . 15/170FCمن الوثيقة  24و 23نظر الفقرتني ا  4
املتحدة  اليت االتفاقية امل مة بني حكومة اجلمهورية اإليطالية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بشأن مقر ومنظمة األغذية والزراعة لألمم   5

 .)واملشار إليها يف ما يلي بؤ"االتفاقية"( 1950أكتوبر تشرين األول  31أبرمت يف واشنطن بتاريخ 
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)ك( من االتفاقية على أهنم يشغلون "مجيع الرتب يف أمانة املنظمة الذين يتم  1أما "موظفو املنظمة" جلتعرجلهم املادة  -4
توظيفهم من قبل املدير العام أو نيابة عنه." و"يزودون ببطاقة خاصؤؤؤؤة )صؤؤؤؤادرة عن وزارة اخلارجية والتعاون الدول يف إيطاليا( 

 6".27تمتعون باملزايا وا صانات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية وخباصة يف القسم تؤكد أهنم موظفني لدى املنظمة ي
 
)أ( من االتفاقية تنا على أن "على املدير العام أن يتخذ  33جلضؤؤؤؤؤال عن دلن  جلإن املادة الرابعة عشؤؤؤؤؤرة  القسؤؤؤؤؤم  -5

كل اخلطوات االحرتازية للتأكد من عدم اسؤؤؤؤؤؤتغالل أي امتياز أو حصؤؤؤؤؤؤانة منبثقة عن االتفاقية  ويذه الغاية سؤؤؤؤؤؤيحدد اللوائ  
 واألنظمة اليت يعت ها ضرورية ومالئمة ملوظفي املنظمة ...."

 
)أ( من االتفاقية. ومبوجب هذا اإلطار   33و (2))ي(  27لقد أنشئ جممع السلع للمنظمة ضمن نطاق القسمني  -6

( جتميع الطلبات الفردية ملوظفي املنظمة وتنفيذ إجراءات االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤترياد دات 1)يتمثل ايدف الرئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي من جممع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلع يف: 
ضؤؤؤؤؤمان عدم حصؤؤؤؤؤول أي اسؤؤؤؤؤتغالل المتياز االسؤؤؤؤؤترياد املمنوح للموظفني. ومبا أن هاتني  (2)الصؤؤؤؤؤلة "من خالل املنظمة"؛ و

 الوظيفتني تنبثقان عن أحكام االتفاقية  جلستبقيان يف مصاف الوظائف الرئيسية مبوجب منودج أعمال جممع السلع اجلديد.
 

 النموذج المقترح لمجمع السلع الجديد للمنظمة
 

 االستعانة جبهات خارجية
 

سيكون جممع السلع بشكل متجر على اإلنرتنت  خيضع بالكامل إىل إدارة اجلهة املتعاقدة اليت يتم اختيارها من  -7
خالل عملية تناجلسؤؤية للمشؤؤرتيات. جلإن دلن سؤؤيضؤؤمن إدارًة مهنية لألعمال  ويزيد الشؤؤفاجلية واملسؤؤاءلة  وحيد بنسؤؤبة كبرية 

 .اليت انطوى عليها منودج األعمال السابقاملخاطر على مستوى السمعة وعلى املستوى املال 
 
وسؤؤؤؤتقوم اجلهة املتعاقدة مبسؤؤؤؤن قائمة بالسؤؤؤؤلع على اإلنرتنت  مع موقع إلكرتوين ظصؤؤؤؤا ميكن للموظفني طلب  -8

 السلع من خالله.
 

 املوظفون املؤهلون
 

يكون املوظفون املؤهلون للتسوق مجيعهم من "موظفي املنظمة" ممن يقع مقر عملهم يف إيطاليا  حبسب التعريف  -9
)ل( من االتفاقية. ويٌنظر حالًيا يف إمكانية إدراج "موظفي برنامج األغذية  28)ك( والقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  1املنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤوص عليه يف املادة 

من اتفاقية  33القسؤؤؤم  13)ح(  واملادة  1القسؤؤؤم  1تنا عليه املادة العاملي" ممن يقع مقر عملهم يف إيطاليا  حبسؤؤؤب ما 
 املقر اخلاصة ب نامج األغذية العاملي.

  

                                                      
 املقر الرئيسي للمنظمة.  يةمن اتفاق)ب( 28  القسم 13املادة   6
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 السلع املقدمة
 

 .سيتم الرتكيز بوجه خاص على تقدمي سلع غري متاحة بسهولة يف السوق احمللية -10
 
ا للبيع. وسؤؤؤؤؤؤتبقى -11 جلئات أخرى من السؤؤؤؤؤؤلع مسؤؤؤؤؤؤتخدمًة على النحو  ولن يعود التبغ والغذاء الطازج واملثلج معروضؤؤؤؤؤؤً

 .الذي كان معتمًدا مبوجب النمودج السابق جملمع السلع
 

 .رخا االسترياد السنوية واملستحقات الفصلية الفردية
 

سؤؤؤؤتطلب املنظمة رخا االسؤؤؤؤترياد من السؤؤؤؤلطات اإليطالية على أسؤؤؤؤا  سؤؤؤؤنوي  بناء على إجراء قد   االتفاق  -12
. وكجزء من هذا اإلجراء  تقوم املنظمة وحكومة إيطاليا كل عام "باالتفاق 1986بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأنه مع حكومة إيطاليا يف عام 

واد األخرى لغرض اسؤؤؤتخدامها واسؤؤؤتهالكها الشؤؤؤخصؤؤؤيني املتبادل على حتديد الكميات املعقولة من األغذية األسؤؤؤاسؤؤؤية وامل
 .  كل كمية ضمن الفئات الرئيسية للسلع املعنية7)للموظفني املؤهلني(  ال لغرض إهدائها أو بيعها"

 
وسؤؤتقسؤؤم كميات الرخصؤؤة السؤؤنوية إىل أربع حصؤؤا جلصؤؤلية متسؤؤاوية لكل موظف مؤهل وحبسؤؤب جلئات السؤؤلع.   -13

 .حتميل ا صا الفردية إىل املوقع اإللكرتوين للجهة املتعاقدة  وتصب  السلع متاحة لشرائها ويصار من مث إىل
 

 بيع السلع وتسليمها
 

سؤؤؤؤيسؤؤؤؤم  للموظفني املؤهلني بشؤؤؤؤراء السؤؤؤؤلع إىل ا د األقصؤؤؤؤى املعنّي لكل جلصؤؤؤؤل  لكل جلئة من السؤؤؤؤلع. وسؤؤؤؤتقوم  -14
وبناء على رخا االسؤؤؤترياد السؤؤؤنوية. وسؤؤؤتنفذ عملية االسؤؤؤترياد بناء على اجلهة املتعاقدة باسؤؤؤترياد السؤؤؤلع نيابة عن املنظمة 

طلبات املوظفني املؤهلني. وسؤؤؤرتّحل األرصؤؤؤدة غري املسؤؤؤتخدمة من املسؤؤؤتحقات الفصؤؤؤلية الفردية إىل الفصؤؤؤل التال  بيد أّن 
 .صالحيتها تنتهي يف ختام كل سنة

 
املوظفني بنؤؤاء على إجراءات يتم االتفؤؤاق عليهؤؤا مع وتغّلف السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلع بنؤؤاء على كؤل طلؤؤب جلردي  وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم إىل  -15

 .السلطات اإليطالية
 
وسؤؤؤؤيتلقى املوظفون السؤؤؤؤلع اليت طلبوها بعد التأكد من هويتهم بواسؤؤؤؤطة بطاقة هوية صؤؤؤؤا ة صؤؤؤؤادرة عن السؤؤؤؤلطة  -16

 .اإليطالية املعنية
  

                                                      

 املقر الرئيسي للمنظمة. يةمن اتفاق (2)( ي)72  القسم 13املادة   7
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 إدارة العقود ورصدها
 

وللموظفني املؤهلني كذلن  تفاديًا ألي اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغالل المتيازات سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقوم املنظمة برصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد حثي  للجهة املتعاقدة  -17
 .االسترياد

 
وسؤؤؤؤؤؤؤؤرتجلع اجلهة املتعاقدة تقارير جلصؤؤؤؤؤؤؤؤلية عن الطلبات اليت قدمها املوظفون املؤهلون وعن كل عمليات االسؤؤؤؤؤؤؤؤترياد  -18

 .املنفذة بناء على رخا املنظمة. وسينفذ الرصد بالتعاون الوثيق مع حكومة إيطاليا
 

 المفاوضات مع حكومة إيطاليا
 

  قامت املنظمة بعقد جولتني من املفاوضؤؤؤؤات مع السؤؤؤؤلطات اإليطالية بشؤؤؤؤأن تدابري جممع السؤؤؤؤلع 2018يف عام  -19
اجلديد. ولدى التوصؤؤل إىل االتفاق مع السؤؤلطات اإليطالية  سؤؤتطلق املنظمة مناقصؤؤة من أجل اختيار جهة متعاقدة تتوىل 

 .توجلري اخلدمات
 


