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A 

 اجمللس

 الدورة اخلمسون بعد املائة

 4112ديسمرب/كانون األول  5-1روما، 

 تقرير الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة للجنة املالية

 (4112نوفمرب/تشرين الثاني  3-7)

 

 موجز
 

األوضاع املالية ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومسائل أخرى  4102درست اللجنة يف دورتها العادية الثانية يف سنة 

 واقعة ضمن صالحياتها. وإّن اللجنة، يف هذا التقرير لدورتها السادسة واخلمسني بعد املائة:
 

 :رتاكاتهم املقررة بالكامل يف موعدها ( وحتّث األعضاء على دفع اش0) ُتصدر توصيات حمددة إىل اجمللس

 (.01)الفقرة  4102-4104( بشأن احلسابات املراجعة للفرتة املالية 4(؛ و)7)الفقرة 

 ( االتفاق مع املعدالت املقرتح استخدامها لتحديد احلسومات للدول 0) اجمللس على قراراتها بشأن: ُتطلع

( املوافقة على 4(؛ )7االشرتاكات يف موعدها )الفقرة  األعضاء يف إطار اخلطة التحفيزية للتشجيع على دفع

( تقّر منوذج اسرتداد التكاليف يف 2(؛ و)04)الفقرة  4102حسابات جممع السلع واخلدمات يف املنظمة لعام 

 (.01اإلطار املالي الشامل )الفقرة 

 ة للمنظمة واملسائل املتعلقة اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها إىل األمانة حول األوضاع املالي تلفت عناية

 بامليزانية واملوارد البشرية واألطر اخلاصة بنظم املعلومات والنظم اإلدارية واإلشراف ومسائل أخرى.

 للمجلس على املبادرات الرامية إىل حتسني عملها. ُتسّلط الضوء 
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 اإلجراء املقرتح على اجمللس
 

 ُيطلب إىل اجمللس:
 

 توصيات اللجنة املتعلقة بدفع االشرتاكات املقررة يف موعدها واحلسابات املراجعة للفرتة  إقرار 

 .4102-4104املالية 

 بقرارات اللجنة املتعلقة مبعدالت احلسم يف اخلطة التحفيزية وحسابات جممع السلع واخلدمات  أخذ العلم 

 طار املالي الشامل.يف منظمة األغذية والزراعة ومنوذج اسرتداد التكاليف يف اإل

 التوجيهات اليت أعطتها اللجنة لألمانة حول سائر املسائل األخرى الواقعة ضمن صالحياتها،  إقرار 

 فضاًل عن املبادرات الرامية إىل حتسني أساليب عملها اخلاصة.

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 David McSherryالسيد 

 جلنة املالية أمني

 3719 5705 3906+اهلاتف: 
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 02 ...................................................................................................... اإلشراف
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 06 ..................................................................... حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها
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 07 ................................................................................................. مسائل أخرى
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 01 ....................................................... اختيار املنسقني املقيمني لألمم املتحدة وتعيينهم

 01 ................................................................................. الوثائق املعروضة لإلحاطة
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 مقدمة

 

 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التالي عن دورتها السادسة واخلمسني بعد املائة. -0

 

 ، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:Moungui Médiوقد حضر الدورة، باإلضافة إىل رئيس اللجنة، السيد  -4
 

  السيدMatthew Worrell )أسرتاليا( 

  السيدOlyntho Vieira )الربازيل( 

  السيدGeorg Friedel Cramer )أملانيا( 

  السيدAbdoulaye Traoré )غينيا( 

  السيدOsamu Kubota )اليابان( 

  سعادة السيدةPerla Carvalho Soto )املكسيك( 

 )السيد مصطفى ناهي )املغرب 

  السيدKhalid Mehboob )باكستان( 

  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 

 لسودان(السيدة عبلة مالك عثمان مالك )ا 

  السيدةNatalie E. Brown )الواليات املتحدة األمريكية( 

 

 وأبلغ الرئيس اللجنة مبا يلي: -2
 

 مل حيضر السيد خالد الطويل )مجهورية مصر العربية( هذه الدورة؛ 

  جرى تعيني السيدBenito Jiménez  املكسيك( ليحّل حمّل سعادة السيدة(Perla Carvalho Soto  يف جزء من

 الدورة؛هذه 

 جرى تعيني السيد مصطفى ناهي )املغرب( ليحّل حمّل السيد فوزي لقجع خالل هذه الدورة؛ 

  جرى تعيني السيدVladimir Navara  االحتاد الروسي( ليحّل حمّل السيد(Vladimir Kuznetsov  يف جزء

 من هذه الدورة.

 

لكرتوني لألجهزة الرئاسية والدستورية على وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت املمثلني البديلني من املوقع اإل -2

 العنوان التالي:
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/ 

 

  



CL 150/4 6 

 

 وحضر أيضًا الدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة مراقبون صامتون من الدول األعضاء التالية: -5
 

 بلجيكا 

 كندا 

 فنلندا 

 فرنسا 

 األردن 

 هولندا 

 الفلبني 

 سان مارينو 

 تايلند 

 اململكة املتحدة 

  البوليفارية( –فنزويال )مجهورية 

 

 مراقبة الوضع املالي
 

 الوضع املالي للمنظمة

 

وتوقعات التدفقات  4102يونيو/حزيران  21حتى  الوضع املالي للمنظمةاستعرضت اللجنة الوثيقة بعنوان  -6

، مبا يف ذلك السيولة يف املنظمة وحالة االشرتاكات املقررة اليت مل تسدد بعد واالستثمارات القصرية 4102النقدية لسنة 

والطويلة األجل وااللتزامات اخلاصة باملوظفني ونفقات برنامج التعاون التقين واألرصدة غري املنفقة والعجز يف احلساب 

لجنة أيضًا على آخر املعلومات عن حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات وعن وضع السيولة يف العام. وحصلت ال

 .4102أكتوبر/تشرين األول  49املنظمة حتى 

 

 وإّن اللجنة: -7
 

إىل أنه من املتوقع أن تكون األموال  وأشارتبالتحسن الذي طرأ على وضع السيولة يف املنظمة  رّحبت )أ(

من دون اللجوء إىل االستدانة  4112النقدية كافية لتغطية االحتياجات التشغيلية حتى نهاية سنة 

من اخلارج. ونظرًا إىل النقص يف األموال النقدية خالل السنوات املاضية بسبب التخّلف عن دفع 

اللجنة مجيع الدول األعضاء إىل اإلسراع يف دفع اشرتاكاتها املقررة بالكامل ويف  حّثتاالشرتاكات، 

 موعدها مبا ميّكن املنظمة من املضي قدمًا يف تلبية االحتياجات النقدية التشغيلية لربنامج عملها؛

 على أساليب إدارة املوارد وسياسات االستثمار اليت تعتمدها املنظمة؛ أثنت )ب(
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 أّن التقارير املقبلة ستكون أكثر إفادة يف حال تضّمنت مزيدًا من املعلومات املفصلة عن إىل أشارت )ج(

 املوارد من خارج امليزانية؛

 مليون دوالر أمريكي  091إىل أّنه من املقّدر أن يصل العجز يف احلساب العام إىل حدود  أشارت )د(

يل خطة التغطية الطبية بعد انتهاء خاصة بسبب النقص يف متو 4112ديسمرب/كانون األول  31يف 

اخلدمة وحساب مدفوعات نهاية اخلدمة وإىل أّن اللجنة سوف تنظر يف هذه املسألة مبزيد من 

 من جدول األعمال عن متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة؛ 5التفصيل يف إطار البند 

ة دفع االشرتاكات واملتأخرات يف موعدها، وبعد أن التدابري املتخذة حاليًا لتحسني عملي استعرضت )هـ(

إىل األمانة املضي قدمًا  طلبتاستذكرت توجيهات اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة، 

 يف استكشاف التدابري اليت ميكن من خالهلا التشجيع على دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها، 

ضل املمارسات يف هذا اجملال املستخدمة من قبل أجهزة دولية ال سيما من خالل دراسة وتطبيق أف

 أخرى؛

إذ استذكرت توصية اللجنة يف دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة بإلغاء اخلطة التحفيزية وإقرار  )و(

جلنة املالية تطبيق معدل  قررتاجمللس هلذه التوصية يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة، 

املائة لتحديد معدل احلسم لكل من الدول األعضاء اليت سددت اشرتاكاتها بالكامل قبل  ( يف1صفر )

وذلك بانتظار املوافقة الرمسية على التوصية بإلغاء اخلطة التحفيزية من قبل  4112مارس/آذار  31

 .4115املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني املزمع عقدها خالل شهر يونيو/حزيران 

 

 4113-4114منظمة األغذية والزراعة  -املراجعة احلسابات 

 

( من الالئحة العامة للمنظمة، بدراسة احلسابات املراجعة للمنظمة 0)7-47قامت اللجنة، طبقًا ألحكام املادة  -1

مبا فيها عرض مقدم من املراجع اخلارجي للتقرير املسهب عن عملية مراجعة  4102-4104خالل الفرتة املالية 

 العمليات املالية يف املنظمة، مع تسليط الضوء على أهّم التوصيات واملالحظات اليت تضّمنها التقرير.حسابات 

 

 وإّن اللجنة: -9
 

 بصدور الرأي غري امللزم للمراجع اخلارجي وأبدت ارتياحها جلودة التقرير املسهب؛ رّحبت )أ(

مراجع اخلارجي أثناء قيامه بعملية على التعاون الوثيق والدعم الذي قّدمته األمانة لل أثنت )ب(

 املراجعة؛
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إىل احلصول على معلومات من األمانة حول تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير ال سيما  تطّلعت )ج(

 املتعلق منها بتعزيز إطار الرقابة الداخلية يف املكاتب امليدانية؛

ألة نقص التمويل لاللتزامات يف إطار برتكيز املراجع اخلارجي على أهمية معاجلة مس أحاطت علمًا )د(

 اخلطط اخلاصة باملوظفني؛

 أهمية مواصلة رصد معدل املوافقة واإلنفاق من اعتمادات برنامج التعاون التقين؛ أكدت جمددًا )هـ(

 وطلبت .إىل مكتب املفتش العام استعراض اسرتاتيجية التوريد املقرتحة ورفع تقرير عنها وطلبت )و(

  ش العام إعطاء معلومات مفصلة عن مسأليت الغش والغش املزعوم.كذلك إىل املفت

 

بأن  أوصتوبعد أن أحاطت اللجنة علمًا بالتعليقات والتوضيحات اليت قدمها املراجع اخلارجي واألمانة،  -01

للجنة على أن للموافقة عليها. وعليه، وافقت ا 4102-4104يقدم اجمللس إىل املؤمتر احلسابات املراجعة للفرتة املالية 

 حتيل إىل اجمللس مشروع القرار التالي لرفعه من ثّم إىل املؤمتر:

 

 مشروع قرار معروض على املؤمتر
 

 4113-4114احلسابات املراجعة للمنظمة للفرتة 

 

 إن املؤمتر،

 

 يف تقرير الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس، بعد أن نظر

 

 وتقرير املراجع اخلارجي عنها، 4102-4104احلسابات املراجعة للمنظمة للفرتة  وبعد أن درس

 

 احلسابات املراجعة. يعتمد

 

 4113جممع السلع واخلدمات يف منظمة األغذية والزراعة لعام  -احلسابات املراجعة 

 

دمات يف منظمة جممع السلع واخل -بعنوان "احلسابات املراجعة  FC 156/4استعرضت اللجنة الوثيقة  -00

" وأخذت علمًا باحلسابات املراجعة ورّحبت باألداء املالي جملمع السلع واخلدمات يف 4102األغذية والزراعة لعام 

 الفرتة املذكورة.
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جلنة املالية على احلسابات املراجعة جملمع  وافقتويف ضوء الرأي غري امللزم الصادر عن املراجع اخلارجي،  -04

 .4102 منظمة األغذية والزراعة لعام السلع واخلدمات يف

  

 متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 

واليت تتضمن حتلياًل للخيارات  التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةبعنوان  FC 156/5درست اللجنة الوثيقة  -02

املتاحة لسد العجز يف متويل هذه االلتزامات، مشرية إىل أّن فهمها هلذه املسألة ومناقشتها هلا كان أسهل بفضل اجتماع 

 إعالمي سبق انعقاد الدورة.

 

 وإّن اللجنة: -02
 

مناقشاتها السابقة بهذا اخلصوص وتوجيهات اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني  إذ استذكرت )أ(

على أهمية مشاركة األعضاء يف املنظمة يف اللجنة اخلامسة للجمعية العامة  أكدت جمددًابعد املائة، 

 نظمة؛لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية للتوصل إىل احتواء جمٍد لتكاليف املوظفني يف امل

 بأّن هذه املسألة كانت معقدة وتقنية للغاية وتعين منظومة األمم املتحدة بأسرها؛ أقّرت )ب(

 باملعلومات املتاحة عن تغّير الشركة اليت تقدم خدمات التأمني الصحي اعتبارًا  أحاطت علمًا )ج(

 ورّحبت بالوفورات الناجتة عن ذلك؛ 4115يناير/كانون الثاني  1من 

باملشاركة النشطة إلدارة الفاو يف البحث اجلاري يف النظام املشرتك لألمم املتحدة عن احلل  أقّرت )د(

األمثل ملسألة التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وشّجعت األمانة على مواصلة املشاركة يف 

 ي فيها؛جمموعة العمل املعنية بهذه املسألة يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك تولي دور قياد

 بالقيود املالية املفروضة على إتاحة مزيد من التمويل من قبل الدول األعضاء؛ أعادت التذكري )هـ(

إىل األمانة مواصلة اجلهود اليت تبذهلا الحتواء تكاليف التأمني الصحي ورفع تقرير عن  وطلبت )و(

االكتواري لاللتزامات اخلاصة باملوظفني ذلك يف دورتها العادية املقبلة عندما ستنظر يف نتائج التقييم 

 .4112يف سنة 
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 املسائل املتعلقة بامليزانية
 

 التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادها

 

 خالل الفرتة املمتدة  التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادهااستعرضت اللجنة  -05

 .4102مايو/أيار  20إىل  4102يونيو/حزيران  0من 

 

 وإّن اللجنة: -06
 

إىل أّن مشاريع حساب األمانة اليت افُتتحت خالل الفرتة قيد االستعراض ُفرضت عليها  أشارت )أ(

 معدالت تندرج ضمن السياسة املعتمدة حاليًا؛

على التوزيع املفصل لإلحصاءات حول املشاريع املوافق عليها عند معدالتها القصوى، حيث  وأثنت )ب(

يظهر فيها نوع تلك املشاريع املوافق عليها وفق معدالت غري اعتيادية لتكاليف خدمة املشاريع، 

 فضاًل عن عددها وحجمها.

 

 حتديث -اإلطار املالي الشامل السرتداد التكاليف 

 

(، مشرية إىل FC 156/7ة يف التحديث عن إعداد اإلطار املالي الشامل السرتداد التكاليف )الوثيقة نظرت اللجن -07

 تيسري نفهمها لالقرتاح ومناقشتها له من خالل اجتماع إعالمي غري رمسي مقتضب عقدته األمانة قبل الدورة.

 

 وإّن اللجنة: -01
 

بأنها أقّرت الغاية واالفرتاضات واملبادئ التوجيهية إلعداد منوذج إطار مالي شامل السرتداد  ذّكرت )أ(

التكاليف ليكون منطلقًا لرسم سياسة أكثر شفافية وإنصافًا السرتداد التكاليف وُتعترب فيها املوارد 

 من خارج امليزانية عاماًل داِعمًا لربنامج عمل املنظمة ضمن ميزانية متكاملة؛

النموذج املقرتح إلطار مالي شامل السرتداد التكاليف استنادًا إىل مبدأ االسرتداد الكامل  أقّرت )ب(

والنسيب للتكاليف مع دعم مواٍز للتكاليف، والفئات اجلديدة لتكاليف التشغيل املباشر وتكاليف 

 الدعم املباشر وتكاليف الدعم غري املباشر؛

يف املائة وبضرورة توخي بعض  7لتكاليف الدعم غري املباشر وقدره علمًا باملعدل املقّدر  أحاطت )ج(

 املرونة عند تطبيق هذا املعّدل؛
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إىل األمانة وضع سياسة جديدة السرتداد التكاليف يف املنظمة استنادًا إىل منوذج جديد لإلطار  طلبت )د(

أن تشمل هذه السياسة حتديد  املالي الشامل، على أن ُينظر فيه يف دورتها العادية املقبلة. وجيب

توجيهية واضحة لتطبيق مرن ملعدل تكاليف  طالفئات اجلديدة من التكاليف ومعايري التنفيذ وخطو

 الدعم غري املباشر حرصًا على الشفافية؛

إىل أّن السياسة اجلديدة سوف حتّل حمّل سياسة املنظمة الراهنة لتكاليف الدعم والعملية  أشارت )هـ(

 سرتداد التكاليف؛احملّسنة ال

اإلطار الزمين واملراحل الرئيسية للتنفيذ املذكورة يف الوثيقة وطلبت إىل األمانة إعداد خطة  وأقّرت )و(

 للتنفيذ توىل فيها عناية خاصة للرتتيبات االنتقالية، على أن تنظر فيها يف دورتها العادية القادمة.

 

 نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

 .نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةبعنوان  FC 156/8درست اللجنة الوثيقة  -09

 

 وإّن اللجنة: -41
 

 4113بقرار اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة يف شهر ديسمرب/كانون األول  ذّكرت )أ(

والذي أقّر إطالق عملية إعداد مشروع قرار صادر عن املؤمتر يتعلق بنظم الرتاث الزراعي ذات 

 األهمية العاملية، على أن يضفى عليه طابع رمسي ضمن اإلطار اخلاص باملنظمة؛

 ؛اث الزراعي ذات األهمية العامليةدعمها ملفهوم نظم الرت أكدت جمددًا )ب(

على النظر يف اقرتاح إعداد مشروع قرار صادر عن املؤمتر يتعلق بنظم الرتاث الزراعي ذات  واتفقت )ج(

األهمية العاملية، على أن يضفى عليه طابع رمسي يف ضوء املعلومات اإلضافية اليت ستُتاح حول 

مانة انعكاساته احملتملة على امليزانية، فضاًل عن ترتيبات احلوكمة اخلاصة به اليت طلبت من األ

 أن تزودها بها يف دورتها العادية القادمة.
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 املوارد البشرية
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للموارد البشرية وخطة العمل

 

تقرير مرحلي عن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للموارد البشرية بعنوان  FC 156/10أخذت اللجنة علمًا بالوثيقة  -40

واليت تستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ املبادرات واخلطط املتصلة باملوارد البشرية خالل الفرتة املالية  وخطة العمل

 .4105-4102الراهنة 

 

 وإّن اللجنة: -44
 

 بالتقرير املرحلي املعروض عليها؛ رّحبت )أ(

األمانة  وشّجعتمعظم املبادرات املتصلة باملوارد البشرية  بارتياح إىل التقدم احملرز حول أشارت )ب(

 على مواصلة هذه اجلهود؛

إيالء عناية خاصة لعملية النشر احلالية للنظام العاملي إلدارة املوارد ووظيفة التعيني  طلبت )ج(

 ( يف املكاتب امليدانية والتحسينات يف التمثيل اجلغرايف ولتدابريiRecruitmentاإللكرتوني )

 احملافظة على املوظفني الفنيني املبتدئني واملوظفني الفنيني املعاونني؛

إىل احلصول على تقرير مرحلي حمّدث يف دورتها العادية املقبلة يتضّمن معلومات عن  وتطّلعت )د(

 عمليات تفويض السلطات وعن املوظفني الفنيني املبتدئني واملوظفني الفنيني املعاونني.

 

 ارات املرفوعة من جلنة اخلدمة املدنية الدوليةالتوصيات والقر

 وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة

 )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت(

 

اخلدمة املدنية الدولية  جلنةبعنوان التوصيات والقرارات املرفوعة من  FC 156/11استعرضت اللجنة الوثيقة  -42

وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول 

 املرتبات والبدالت(.
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 وإّن اللجنة: -42
 

 مبضمون التقرير؛ أخذت علمًا )أ(

بقلق إىل أّن االستعراض اجلاري حلزمة التعويضات من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية  أشارت )ب(

لن  4115يسري ببطء وإىل أّن املهلة الزمنية املوضوعة لالنتهاء من عملية االستعراض يف نهاية سنة 

 شهر يسمح بأخذ النتائج بعني االعتبار ودراستها من قبل الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر يف

 ؛4117-4112يف سياق دراسة برنامج العمل وامليزانية للفرتة  4115يونيو/حزيران 

إىل أّن مسألة رفع السن اإللزامي إلنهاء اخلدمة بالنسبة إىل املوظفني الذين ال يزالون يف  أشارت )ج(

عة والستني اخلدمة هو حاليًا موضوع دراسة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها التاس

 ؛املقبلة

مناقشاتها السابقة وتوجيهات اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة،  وإذ استذكرت )د(

على أهمية مشاركة األعضاء يف املنظمة مع اللجنة اخلامسة للجمعية العامة لألمم  أكدت جمددًا

اء جمٍد لتكاليف املوظفني يف املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية يف سبيل التوصل إىل احتو

 املنظمة؛

إىل األمانة رفع تقرير إىل اللجنة يف دورتها العادية املقبلة عن املستجدات والتقدم احملرز  وطلبت )هـ(

على صعيد استعراض حزمة التعويضات من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية والقرارات املعتمدة من 

 يف ما يتعلق بشروط خدمة املوظفني اليت تناولتها  قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 .FC 156/11الوثيقة 

 

 اإلشراف
 

 حالة اإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

 

حالة اإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة املراجعة يف منظمة بعنوان  FC 156/12درست اللجنة الوثيقة  -45

واليت تتضمن معلومات حمدثة عن التقدم احملرز لتنفيذ توصيات جلنة املراجعة يف املنظمة والواردة يف  األغذية والزراعة

. وأخذت اللجنة علمًا أيضًا باملعلومات اإلضافية اليت قدمها املفتش العام ردًا على أسئلة 4102تقريرها السنوي لعام 

 األعضاء يف اللجنة.
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 نة:وإّن اللج -46
 

على جهود مكتب املفتش العام الرامية إىل توحيد شكل التقرير مع تقارير احلالة األخرى عن  أثنت )أ(

 ؛التقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيالتوصيات ومنها مثاًل 

 إىل حالة اإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة املراجعة يف املنظمة؛ أشارت )ب(

على أهمية وضع مهل زمنية لتنفيذ التوصيات لتجّنب تكرارها السنة تلوى األخرى؛  وءسّلطت الض )ج(

بهذا اخلصوص بأن تعتمد جلنة املراجعة يف املنظمة مهلة زمنية مدتها سنة واحدة وأن  وأوصت

 تدرجها يف تقريرها السنوي؛

إىل مكتب املفتش العام أن يضّمن تقارير احلالة يف املستقبل مسردًا للمصطلحات املستخدمة يف  طلبت )د(

 التقارير لتحديد حالة التوصيات؛

إىل تلقي مزيد من املعلومات احملدثة عن التقدم احملرز لدى عرض التقرير السنوي للجنة  وتطّلعت )هـ(

 .4115ادية املقبلة اليت ستعقد يف ربيع عام على اللجنة يف دورتها الع 4112املراجعة لعام 

 

 حالة تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية

 

واليت تتضمن موجزًا عن  حالة تنفيذ توصيات املراجعة الداخليةبعنوان  FC 156/13درست اللجنة الوثيقة  -47

وع خاص على التوصيات العالية التقدم الذي أحرزته املنظمة بشأن تنفيذ توصيات مكتب املفتش العام، مع الرتكيز بن

من  02املخاطر والعالقة منذ وقت طويل. وتناولت اللجنة أيضًا مسألة تفويض السلطات لألجهزة املنشأة مبوجب املادة 

الدستور واليت سبق هلا أن نظرت فيها خالل دورتها الثامنة واألربعني بعد املائة وأخذت علمًا باملعلومات اليت قدمها 

 قانوني ردًا على األسئلة املطروحة حول التقدم احملرز بهذا اخلصوص.املستشار ال

 

 وإّن اللجنة: -41
 

األمانة على  وشّجعتعلى التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات املراجعة العالقة منذ زمن طويل  اطلعت )أ(

 اإلسراع يف تنفيذ املتبقي منها؛

إىل املفتش العام مراجعة التوصيات العالقة منذ وقت أطول وتضمني تقريره السنوي اقرتاحات  طلبت )ب(

 حمددة لالنتهاء من هذه التوصيات مع مراعاة املخاطر املتصلة بكل منها؛

على التحسينات اليت أجراها مكتب املفتش العام يف نظام متابعة حالة التوصيات باستخدام  اطلعت )ج(

 احة؛املوارد املت
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تقريرًا  4115أن يعرض املستشار القانوني على الدورة العادية املقبلة للجنة يف ربيع عام  وطلبت )د(

مفصاًل عن اإلجراءات املتخذة بالنسبة إىل التوصيات السابقة لزيادة سلطات األجهزة املنشأة مبوجب 

 من الدستور، مع مراعاة الطابع املتمّيز لكّل من هذه األجهزة. 12املادة 

 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

 

 .تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيبعنوان  FC 156/14استعرضت اللجنة الوثيقة  -49

 

 وإّن اللجنة: -21
 

األمانة على مواصلة  وحّثتتوصيات املراجع اخلارجي  بالتقدم احملرز لالنتهاء من تنفيذ رّحبت )أ(

 جهودها يف سبيل االنتهاء من التوصيات اليت مل تنّفذ بعد؛

 ، 4115إىل احلصول على تقرير مرحلي حمّدث يف دورتها العادية املقبلة يف سنة  وتطّلعت )ب(

 مشرية إىل ضرورة أن يشمل هذا التقرير حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املسهب عن 

 .4113-4114الفرتة 

 

 تقرير مرحلي عن إطار املساءلة والرقابة الداخلية

 

 .تقرير مرحلي عن إطار املساءلة والرقابة الداخليةبعنوان  FC 156/15درست اللجنة الوثيقة  -20

 

 نة:وإّن اللج -24
 

على األهمية احلامسة بالنسبة إىل املنظمة املتمثلة يف وجود إطار متني وفعال للمساءلة  أكدت جمددًا )أ(

 على أهمية هذه الوظيفة بالنسبة إىل عمل املنظمة؛ وشددتوالرقابة الداخلية 

ساءلة والرقابة بأّن عددًا من استنتاجات وتوصيات املفتش العام واملراجع اخلارجي تتعلق بامل ذّكرت )ب(

 بالتدابري االستباقية اليت تتخذها األمانة ملعاجلتها؛ ورّحبتالداخلية 

 وتطّلعتاخلطوات اليت تتخذها األمانة لوضع سياسة رمسية للمساءلة وإطار للرقابة الداخلية  أّيدت )ج(

وإطار الرقابة الداخلية يف شهر  4112إىل صدور سياسة املساءلة حبلول شهر ديسمرب/كانون األول 

 ؛4115يونيو/حزيران 



CL 150/4 16 

 

على ضرورة اتباع مقاربة للرقابة الداخلية ترتكز على مبادئ أساسية وعلى حتديد  شددت )د(

 املسؤوليات واملساءلة بصورة واضحة؛

وبات أّن رفع التقارير يف موعدها عن ادعاءات الغش والتحقيق املنهجي فيها وفرض عق أكدت جمددًا )هـ(

 على حاالت الغّش املؤكدة هي عناصر مالزمة للمساءلة والرقابة الداخلية؛

إىل األمانة رفع تقرير عن تنفيذ سياسة املساءلة يف اجتماع جلنة املالية الذي سُيعقد يف ربيع  وطلبت )و(

 .4112وعن إطار الرقابة الداخلية يف اجتماع جلنة املالية الذي سُيعقد يف ربيع  4115عام 

 

 حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

 

 .حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكةبعنوان  FC 156/16درست اللجنة الوثيقة  -22

 

 وإّن اللجنة: -22
 

 على معدل القبول والتنفيذ اإلمجالي لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة من جانب األمانة؛ أثنت )أ(

أن يتضّمن التقرير السنوي املقبل املرفوع إىل اللجنة عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش  وطلبت )ب(

 املشرتكة قائمة بالتوصيات اليت مل ُتنّفذ بعد.

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية

 

 وإّن اللجنة: -25
 

 بالنسخة احملّدثة من برنامج العمل املتعدد السنوات؛  أخذت علمًا )أ(

إىل تلقي مزيد من املعلومات احملّدثة يف دورتها العادية املقبلة، على أن تراعى فيها أيضًا  وتطّلعت )ب(

 القرارات الصادرة عن اللجنة يف دورتها احلالية.  

 

 حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد

 

 .حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدبعنوان  FC 156/18اللجنة الوثيقة  استعرضت -26
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 وإّن اللجنة: -27
 

 حبالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد؛ أخذت علمًا )أ(

اإلطار الزمين املقرتح لتنفيذ التوصيات اليت مل تنّفذ بعد، باستثناء املسألة املتعلقة باألجهزة  وأقّرت )ب(

من الدستور واليت جيب أن ُيرفع التقرير عنها إىل دورة جلنة  12الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

 .4115املالية املقرر عقدها يف ربيع 

 

 أساليب عمل جلنة املالية

 

لجنة على أهمية تلقي الوثائق من األمانة جبميع اللغات وفقا للحدود الزمنية احملددة وذلك لكي ال شددت -21

 يتسنى للجنة الوقت الكايف ملراجعة الوثائق قبل بدء الدورة.

 

من  4105اللجنة أن تعقد األمانة اجتماعات غري رمسية للجنة قبل دورتها العادية املقبلة يف ربيع عام  وطلبت -29

" و"استعراض 4107-4106باخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة استعراض املسائل املتصلة "أجل 

من الدستور لتمكينها من ممارسة مزيد من السلطات املالية واإلدارية  02األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

 .مبوازاة بقائها ضمن إطار املنظمة"

 

 مسائل أخرى
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

 

 ُأبلغت اللجنة بأّنه من املقرر أن ُتعقد الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة للجنة يف روما  -21

 .4105مارس/آذار  02إىل  9من 

 

 أية مسائل أخرى
 

 تكاليف الرتمجة الفورية

 

وأشارت ت عن سياسات وإجراءات املنظمة املتعلقة خبدمات الرتمجة الفورية حصلت اللجنة على معلوما -20

إىل أنها تضمن أال ترّتب خدمات الرتمجة الفورية خالل االجتماعات املنعقدة بلغات غري اللغات الرمسية  بارتياح

 للمنظمة أي تكاليف إضافية  يف الربنامج العادي.
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 يف املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةاجلوانب املالية واملتعلقة بامليزانية 

 

اللجنة إىل األمانة إعداد تقرير مفصل عن اجلوانب املالية واملتعلقة بامليزانية يف املؤمتر الدولي الثاني  طلبت -24

 .4105( وعرضه على دورتها العادية املقبلة يف ربيع عام 4102نوفمرب/تشرين الثاني  40-09املعين بالتغذية )روما، 

 

 اختيار املنسقني املقيمني لألمم املتحدة وتعيينهم

 

اللجنة إىل دراسة املسائل املتصلة باختيار املنسقني املقيمني لألمم املتحدة وتعيينهم يف دورة مقبلة من  تطّلعت -22

 دوراتها.

 

 الوثائق املعروضة لإلحاطة

 

 (FC 156/INF/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات )الوثيقة  -

 (FC 156/INF/3)الوثيقة  4102صندوق التسليف واالدخار يف منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة  -

 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة -

 ( JIU/REP/2012/8استعراض النظم املركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدة ) -

 (FC 156/INF/4)الوثيقة 

( JIU/REP/2013/1الطويلة األجل يف جمال املشرتيات يف منظومة األمم املتحدة ) استعراض االتفاقات -

 (FC 156/INF/5)الوثيقة 

عملية اختيار املنسقني املقيمني لألمم املتحدة وتعيينهم، مبا يف ذلك تهيئتهم وتدريبهم وتقديم الدعم  -

 (FC 156/INF/6( )الوثيقة JIU/REP/2013/3ألعماهلم )


