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 املالية جلنة

 واخلمسون بعد املائة السادسةالدورة 

 4102 تشرين الثاني/نوفمرب 7-3روما، 

  للجنة املالية عمل املتعدد السنواتالبرنامج 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 
 Moungui Médiالسيد 

 رئيس

 جلنة املالية
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 موجز

 2017-2014 لفرتةلمن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية  حمّدثةهذه الوثيقة نسخة  تتضّمن. 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

  اليت تراها مناسبة توجيهاتال إعطاءاللجنة مدعوة إىل مراجعة الوثيقة وإّن. 

 

 املشورة

 

  السنواتاملتعدد  لربنامج العمل احملدثةبالنسخة علما اللجنة أخذت . 
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 مقدمة

 

 لفرتةحبيث يشمل ا للجنة املاليةبرنامج العمل املتعدد السنوات نسخة حمدثة من تعرض هذه الوثيقة  -1

 الرابعةوترد العبارات املضافة وتلك احملذوفة يف الوثيقة مقارنة بالنسخة املعروضة على الدورة . 2017 -2014

 حسب الرتتيب. النص يتوسطه خط بتسطري النص املائلوُيشار إليها  4112 أيار/مايوواخلمسني بعد املائة للجنة يف 

 

ويتضمن أيضًا برنامج العمل املتعدد السنوات خريطة طريق حمدثة للمواضيع اليت ستتم مناقشتها خالل فرتة  -4

 مع مراعاة املسائل اجلارية والطلبات الواردة من اللجنة ومن أجهزة رئاسية أخرى.  4112-4112السنتني 
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 باملسائل املتصلة 4102 - 4102أهداف جلنة املالية للفرتة  -ألف

 ةمبنظمة األغذية والزراع اخلاصة

 

أساس حتليلي راسخ الختاذ قرارات سليمة وحسنة التوقيت وتتسم بالفعالية والكفاءة إىل جملس املنظمة  يستند -3

بامليزانية، وإطار نظم اإلدارة واملعلومات، واملوارد البشرية وأنشطة  قةللمنظمة، واملسائل املتعل الوضع املالي ما صخص يف

 بغية حتسني جودة عمل املنظمة وتعزيز عملية تقديم اخلدمات لألعضاء. الرقابة

 

 النتائج

 

( وضمن 9تكنولوجيا املعلومات )اهلدف الوظيفي ستكون النتائج احملددة الواردة أدناه متسقة أيضًا مع  -2

)اهلدف الوظيفي  ةاإلدارة الكفؤة والفعال( وحتقيق 11إطارها؛ احلوكمة يف املنظمة واإلشراف والتوجيه )اهلدف الوظيفي 

 للمنظمة(. 11

 

أدناه، إىل إسداء املشورة والتوجيهات  6إىل  1 من جلنة املالية، من خالل املؤشرات املتعلقة بالنتائج ىوتسع -2

م به أّن اجمللس سوف ينظر يف عوامل السليمة على املستوى الفين وعلى مستوى السياسات إىل اجمللس. ومن املسّل

 أخرى خارجة عن نطاق اختصاصات جلنة املالية عند اختاذ قراراته بشأن هذه املسائل.

 

 الوضع املاليرصد  -أواًل

 

استنادًا قويًا إىل توجيهات جلنة املالية  الوضع املالي: استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن النتائج -6

 والتوصيات الصادرة عنها.

 

 :املؤشرات والغايات -7
 
      املراجعية   احلسيابات املاليية  املصادقة، يف تقرير اجمللس إىل املؤمتر، على مجيع توصييات جلنية املاليية بشيأن

   للمنظمة

  ،يف تقرير اجمللس إىل املؤمتر، على مجيع توصيات جلنة املالية بشأن جدول االشرتاكاتاملصادقة  

  ،الفنية للسيالمة   املتطلبات، مجيع توصيات جلنة املالية وتوجيهاتها بشأن كما ينبغيأخذ اجمللس يف اعتباره

 واالستثمارات( وااللتزاماتواالستقرار املاليني )تعبئة املوارد 

      املتصيلة بياملوظفني،    االلتزاميات تقّدم جلنة املالية إىل اجمللس توصيات وتوجيهات فنيية سيليمة بشيأن متوييل

 ات، ويرفع اجمللس بدوره توصيات بهذا الشأن إىل املؤمتر يوجتديد االحتياط
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خليارات جمموعة من ا تقديمإضافة إىل : رفع توصيات واضحة، ودقيقة، وتوافقية إىل اجمللس، املخرجات -8

 .ينظر فيها عند االقتضاءإىل اجمللس لكي احملّددة 

 

 :األنشطة -9
 
 تقييم احلسابات املراجعة للمنظمة، جنبًا إىل جنب مع تقرير املراجع اخلارجي املقرتن بها 

 املالية البارزة عاملالتقييم املستمر للحسابات غري املراجعة وامل 

  املقررة واملتأخرات، وحالة السيولة النقدية يف املنظمةاالستعراض املستمر حلالة االشرتاكات 

 حالة استعراض تعبئة املوارد واملساهمات الطوعية 

    التغطيية الطبيية    اتتقييم حالة االلتزامات غري املمولة، ال سيما االلتزامات املتعلقة باملوظفني، مبيا فيهيا التزامي

 بعد انتهاء اخلدمة

 ظمةاالستعراض السنوي الستثمارات املن 

 استعراض احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات وصندوق التسليف واالدخار يف املنظمة 

 تقييم متطلبات التمويل وإعادة النظر يف احتياطات املنظمة 

 

 :أساليب العمل -11
 
  مع جلنة الربنامج الوثيقالتعاون 

  املؤسسية واملوارد البشيرية والشيؤون املاليية، وميدير     دارة اخلدمات إلاالتصاالت املنتظمة مع املدير العام املساعد

 والوحدات املعنية األخرى، شعبة إدارة الشؤون املالية

 التعاون الوثيق مع املراجع اخلارجي 

 

 امليزانيةب املتعلقة سائلامل -ثانيًا

 

قويًا إىل توجيهات جلنة امليزانية استنادًا املتعلقة بسائل امل: استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن النتائج -11

 املالية والتوصيات الصادرة عنها.
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 :املؤشرات والغايات -14
 
 اإلشارة يف تقرير اجمللس إىل قرارات جلنة املالية بشأن نقل االعتمادات بني أبواب امليزانية 

 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن أداء امليزانية 

  ،بدراسة توصيات جلنة املالية بشأن اجلوانب املالية لصياغة خطية العميل املتوسيطة    ينبغيكما قيام اجمللس ،

 برنامج العمل وامليزانية األجل/

     قيام اجمللس، حسب األصول، بدراسة التوصيات الفنية للجنة املالية بشأن التسويات الييت جتيرى يف برنيامج

 العمل وغري ذلك من املسائل املتعلقة بامليزانية

    ،رفع توصيات فنية سليمة وتوجيهات من جانب جلنة املالية إىل اجمللس بشأن الصياغة القائمة عليى النتيائج

 ةف الوظيفييياهييدلألومسييتويات التمويييل اإلمجييالي يف اخلطيية املتوسييطة األجل/برنييامج العمييل وامليزانييية      

 (.اإلدارة الكفؤة والفعالة) 11)حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه(؛ و 11)تكنولوجيا املعلومات(؛ و 9

 

جمموعة من  تقديمإضافة إىل توصيات واضحة، ودقيقة، وتوافقية إىل اجمللس، و قرارات رفع املخرجات: -13

 .نظر فيها عند االقتضاءإىل اجمللس لكي ياخليارات احملّددة 

 

 :األنشطة -12
 
  ب( من 2-2مع املادة  مبا يتماشىالتقديرات والقرارات اخلاصة بنقل االعتمادات املقرتحة بني أبواب امليزانية(

 الالئحة املالية

 استعراض األداء السنوي للميزانية 

 استعراض التكاليف املقدرة واملخصصات والتمويل العام لتنفيذ خطة العمل الفورية 

  مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادها والسياسات املتصلة بذلكاستعراض التقرير السنوي عن 

       استعراض زيادة التكاليف واجلوانب الفنية األخرى لصياغة اخلطية املتوسيطة األجل/برنيامج العميل وامليزانيية

 توصيات بشأنها رفعو

  املكاسيب يف الكفياءة   حتقيق مزيد من مبا يف ذلك رصد اجلوانب املالية للتسويات اليت جترى يف برنامج العمل؛

 والوفورات ملرة واحدة

  يف االجتماع املشرتكاحملرز يف اسرتاتيجية تعبئة املوارد وإدارتها  التقدماستعراض 
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 :أساليب العمل -12
 
 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 

  دارة إلاالتصيياالت املنتظميية مييع مييدير مكتييب االسييرتاتيجية والتخطيييط وإدارة املييوارد، واملييدير العييام املسيياعد

 اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية، والوحدات املعنية األخرى

  مع الرئيس املستقل للمجلس الوثيقالتعاون 

 

 املوارد البشرية -ثالثًا

 

استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن املوارد البشرية إىل توجيهات جلنة املالية والتوصيات الصادرة : النتائج -16

 عنها.

 

 :املؤشرات والغايات -17
 
  وتوجيهاتها بشأن املوارد البشرية. توصياتهاعلى مالحظات جلنة املالية واجمللس  تقاريريف املصادقة 

 

 وتوافقية. : رفع توصيات واضحة ودقيقةاملخرجات -18

 

 :األنشطة -19
 
 ملوارد البشيرية مقارنية بأهيداف اخلطية املتوسيطة      نظمة اخلاصية بيا  تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية امل

 :ال سيما ما يلي/برنامج العمل وامليزانية، األجل
 

 إدراج إطار االختصاص -

 للقوة العاملةتنفيذ نهج متسق وشفاف ودعم عمليات وأدوات لتخطيط اسرتاتيجي  -

تعزيز وتسريع عمليات التوظيف الداخلية واخلارجية )مبا يف ذلك التوازن اجلنساني، والتمثيل  -

 اجلغرايف وبرنامج املوظفني الفنيني املبتدئني(

 تعزيز وحتسني عمليات إدارة األداء -

 التشجيع على مواصلة التحسني واالبتكار -

تدعم أهدافًا تنظيمية وتدمج أفضل املمارسات يف األمم املتحدة سياسات املوارد البشرية والعمليات  -

 وإدارة املوارد البشرية

نظام األمم املتحدة استعراض سياسات املنظمة يف ميدان املوارد البشرية مقابل السياسات املناظرة يف  -

 املوحد للمرتبات والبدالت واالستحقاقات
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  سنويًا [املتقاعدين]استعراض استخدام االستشاريني 

  اجلمعيية العامية، وجلنية اخلدمية املدنيية الدوليية، وجمليس الصيندوق املشيرتك          وقيرارات  استعراض توصيات

 ملوظفي األمم املتحدة التقاعديةللمعاشات 

 

 :أساليب العمل -41
 
  وميدير  دارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشيرية والشيؤون املاليية،    إلاالتصاالت املنتظمة مع املدير العام املساعد

 ، والوحدات املعنية األخرىمكتب املوارد البشرية

  الرئيس املستقل للمجلس معالتعاون الوثيق 

 

 إطار نظم اإلدارة واملعلومات   -رابعًا

 

املعلومات الفعالة والكفؤة إىل توجيهات جلنة : استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن اإلدارة ونظم النتائج -41

 .املالية والتوصيات الصادرة عنها

 

 :املؤشرات والغايات -44
 
  العملاملتصلة بة وياإلدار العمليات واهلياكلاملصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن تعزيز 

  اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن إصالح نظم التنظيم واإلدارة تقريراملصادقة يف 

 

 .: رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقيةاملخرجات -43

 

 :األنشطة -42
 
 اتاملشرتي استعراض إصالح نظم التنظيم واإلدارة، مبا يف ذلك سياسة 

  العامرصد التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

 استعراض املقرتحات املتعلقة بهيكل ووظائف املكاتب امليدانية 

 استعراض التقدم احملرز يف األخذ بإطار إدارة املخاطر على مستوى املنظمة 

 اختصاصات جلنة املبادئ األخالقية وتقاريرها الالحقة حبسب املقتضى استعراض 
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 :أساليب العمل -42
 
  الربنامجالتعاون الوثيق مع جلنة 

  دارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشيؤون املاليية   إلاالتصاالت املتواترة واملنتظمة مع املدير العام املساعد

 والوحدات املعنية األخرى

 التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلس 

 يف سياق املشورة املقدمة من املؤمترات اإلقليمية العمل 

 

 اإلشراف   -خامسًا

 

: استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن مسائل الرقابة الداخلية واخلارجية استنادًا قويًا إىل توجيهات النتائج -46

 جلنة املالية والتوصيات الصادرة عنها.

 

 املؤشرات والغايات -47
 
 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن املراجعة الداخلية واخلارجية 

 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن اإلبالغ عن التنفيذ 

  اجمللس إىل توصيات جلنة املاليةأو إعادة تعيينه من قبل و/املراجع اخلارجي  تعينياستناد 

 

 : رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقيةاملخرجات -48

 

 :األنشطة -49
 
  الداخليةإطار للمساءلة والرقابة استعراض 

 املراجع اخلارجي تتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ توصيا 

 االستعراض السنوي ألنشطة مكتب املفتش العام 

 استعراض التقرير السنوي للجنة املراجعة يف املنظمة 

 حميددة إىل   وتقيديم توصييات  ، وتعييينهم  نظمية املأعضاء جلنة املراجعية يف   والية استعراض االقرتاحات لتمديد

 بناء على ذلكاجمللس 
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 ن، و/أو تعيني مراجع خارجي جديد، وتقيديم توصييات حميددة    مراقبة عملية التجديد للمراجع اخلارجي املعّي

 إىل اجمللس بناء على ذلك

 التقارير ذات الصلة اليت تضعها وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة استعراض 

 

 :أساليب العمل -31
 
  الربنامجالتعاون الوثيق مع جلنة 

   والوحيدات  مكتيب االسيرتاتيجية والتخطييط وإدارة امليوارد     وميدير  االتصاالت املنتظمة مع مكتب املفتش العيام

 املعنية األخرى

 الوثيق مع املراجع اخلارجي التعاون 

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها  -دسًاسا

 

 ة وقيامها بدور قوي يف جمال إسداء املشورةوءوشاملة كف: عمل جلنة املالية بطريقة استباقية النتائج -31

 

 :املؤشرات والغايات -34
 
 احلوكمة الشامل للمنظمة كلإدراج جدول أعمال اجتماعات جلنة املالية باستمرار يف هي 

 تركيز جدول أعمال جلنة املالية على قضايا اسرتاتيجية حمدودة 

  زة وإدارتها الزمنية فعالة من أجل حتقيق درجة أكرب من الكفاءةيف اجتماعات جلنة املالية مرّك املناقشاتتكون 

  تستند استنتاجات املناقشات إىل توافق اآلراء 

    اتساق تقارير جلنة املالية هيكليًا مع املقاطع ذات الصلة من جدول أعمال اجمللس، األمر الذي ميّكين اجملليس

 قرارات والتوصيات ذات الصلةمن أن حيدد، بوضوح، ال

     إعداد تقارير جلنة املالية بطريقة تتسم بالكفاءة لكفالة االستخدام األمثل للوقت وامليوارد املتاحية خيالل دورات

 اللجنة، دون التأثري على جودة توصيات جلنة املالية

 

 :املخرجات -33
 
 رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية 

  للجنة املالية ّدثالسنوات حموضع برنامج عمل متعدد 
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 :األنشطة -32
 
 حتديث برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية 

 اإلبالغ عن اإلجنازات احملققة مقابل غايات الربنامج املتعدد السنوات يف نهاية فرتة السنتني 

  شرتكة مع جلنة الربنامجاملجتماعات الااستخدام تعزيز 

  عمل جلنة املالية، مبا يف ذلك حبث املسائل عن طريق اجتماعات )افرتاضية(استعراض أساليب استمرار 

 حتديد دور رئيس جلنة املالية ونائب رئيس جلنة املالية 

 

 :أساليب العمل -32

 
 إسناد األولوية للمسائل االسرتاتيجية عند صياغة جداول أعمال جلنة املالية 

 بل األمانةجداول األعمال من ِق دسن إعداد الوثائق اخلاصة ببنوُح 

 األمانة وثائق اجتماعات جلنة املالية على الوجه الصحيح وتقدم يف توقيت حسن عّدُت 

  ول األعمالام عروض مقتضبة وجمدية عن بنود جداألمانة تقدي منالطلب 

 اتسام مداوالت جلنة املالية باالقتضاب واجلدوى 

  وثيقة مع جلنة الربنامجعقد اجتماعات مشرتكة والتعاون بصورة 

 إجراء مشاورات غري رمسية بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات 

 إجراء مشاورات غري رمسية بني األعضاء يف ما بني الدورات 

 التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلس 

  ورية والقانونيةقرارات ومشورة األجهزة الرئاسية األخرى، مبا يف ذلك جلنة الشؤون الدست سياقالعمل يف 

 

 ما يتعلق باملسائل اخلاصة بربنامج األغذية العاملي أهداف جلنة املالية يف -باء

 

 ُحيّددت اشرتكت األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف إنشاء برنامج األغذية العاملي كربنامج  -36

 .1الدورية عمليات االستعراضالقيام بأنشطته يف ضوء  ليف اللوائح العامة ويواص املنصوص عليها أغراضه وأداؤه لوظائفه

 

                                                      
 .4119 القواعد اإلجرائية يف اجمللس التنفيذي"، نوفمرب/تشرين الثاني -اللوائح املالية -القواعد العامة -اللوائح العامة  1
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مين الليوائح والقواعيد العامية لربنيامج األغذيية العياملي: "يعتميد اجملليس           2-12يف امليادة   ييرد وعلى حنو ما  -37

التنفيذي يف مجيع املسائل املتصلة باإلدارة املالية لربنامج األغذية العاملي على مشيورة جلنية األميم املتحيدة االستشيارية      

 لشؤون اإلدارة وامليزانية وجلنة املالية يف منظمة األغذية والزراعة."

 

 النتائج

 

إسداء مشورة وتوجيهات سليمة على  إىل مؤشرات النتائج املذكورة أدناه، إىل تسعى جلنة املالية، استنادًا - 38

 إىل اجمللس التنفيذي. املستوى الفين وعلى مستوى السياسات

 

 باملوارد وامليزانية املالية واملتصلة املسائل -أواًل

 

تأخيذ يف االعتبيار    املسيائل املاليية واملتصيلة بياملوارد وامليزانيية     : إن قرارات اجملليس التنفييذي بشيأن    النتائج -39

 . توجيهات وتوصيات جلنة املالية

 

 :غاياتاملؤشرات وال -21
 
  جملليس  مين دورات ا بتوصيات جلنة املالية يف وثيقة "القرارات والتوصيات" الصادرة عين كيل دورة    علمًاحياط

 التنفيذي.

 

 واضحة ودقيقة وتوافقية للمجلس التنفيذي. ات: توصياملخرجات -21

 

 :ألنشطةا -24
 
 حتديثاتهاإدارة برنامج األغذية العاملي و طخط استعراض 

 راجع اخلارجياملحسابات برنامج األغذية العاملي السنوية املراجعة والتقرير املتصل بها املقدم من  تقييم 

         اسيييتعراض تقريييير امليييدير التنفييييذي بشيييأن االسيييتفادة مييين املسييياهمات واإلعفييياءات مييين التكييياليف 

 [الالئحة العامة)ح( من 2-13و 2-14 املادتان]

 املسائل املالية واملتصلة باملوارد وامليزانيةأخرى من أجل النظر فيها أو إقرارها بشأن  وثائق استعراض 
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 :أساليب العمل -23
 
  جلنة املالية تسفر عن توصيات واضحة للمجلس التنفيذي دوراتمناقشات أثناء 

 إدارة املوارد واملساءلةاملساعد لإلدارة املعنية ب االتصال حبسب االقتضاء مع املدير التنفيذي 

 

 اإلشراف -ثانيًا

 

 املتعلقية باإلشيراف  املسيائل  : تدعم توجيهات وتوصيات جلنة املالية قرارات اجمللس التنفييذي بشيأن   النتائج -22

 .قويًا دعمًا

 

 :الغاياتاملؤشرات و -22
 
 جملليس  من دورات اعلما بتوصيات جلنة املالية يف وثيقة "القرارات والتوصيات" الصادرة عن كل دورة  اإلحاطة

 التنفيذي.

 

 للمجس التنفيذي. واضحة : توصياتملخرجاتا -26

 

 :األنشطة -27
 
 عليها اخلارجي بشأن املسائل اخلاصة باإلدارة وردود اإلدارةراجع املتقارير  استعراض 

 للمجلس التنفيذي بشأن تعيني أعضاء جلنة املراجعة، حبسب االقتضاء توصيات 

 التعديالت املقرتحة يف اختصاصات جلنة املراجعة، حبسب االقتضاء استعراض 

 التقرير السنوي للجنة املراجعة استعراض 

 راجع اخلارجياملتنفيذ توصيات املرحلي عن تقرير ال استعراض 

 تقارير املفتش العام استعراض 

 راجع اخلارجي وردود اإلدارة عليهااملتقارير  استعراض 

 التعديالت املقرتحة يف سياسات برنامج األغذيية العياملي بشيأن املسيائل املتعلقية بالرقابية، حبسيب         استعراض

 االقتضاء
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 :أساليب العمل -28
 
  زة وفّعالة أثناء دورات جلنة املالية تسفر عن توصيات واضحة مرّكمناقشات 

  إدارة املوارد واملساءلةاملساعد لإلدارة املعنية باملدير التنفيذي باالقتضاء  حبسباالتصال 
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 خريطة طريق بشأن القضايا اليت يتعني مناقشتها -جيم

 4105 -4102خطة عمل فرتة السنتني  -أواًل
 

 دورة فصل الربيع 

 4102مايو/أيار 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

 األغذية العاملي

 الدورة العادية األوىل

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 الدورة السنوية

اجمللس التنفيذي لربنامج 

 األغذية العاملي 

 الدورة العادية الثانية

 دورة فصل اخلريف

 4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 املالي الوضع  الوضع املاليرصد 

  اللتزامات املتعلقة لالتقييم االكتواري

 4113 يف عام باملوظفني

 4113االستثمارات عام عن  تقريرال 

  مستويات صندوق رأس املال استعراض

 العامل واحلساب االحتياطي اخلاص

  استعراض خطة احلوافز للتشجيع على

 االشرتاكات تسديدسرعة 

 الدول  استعراض جلنة املالية لوضع

متأخرات قبل انعقاد اليت لديها  األعضاء

 دورة املؤمتر

  احلسابات السنوية املراجعة 

 4113لعام 

  الوضع املالي 

 
  للمنظمةاحلسابات املراجعة 

 4113-4114 للفرتة

  جملمعاحلسابات املراجعة 

 منظمةيف السلع واخلدمات 

 4113 لعام األغذية والزراعة

 التزامات التغطية الطبية  متويل

 بعد انتهاء اخلدمة

املسائل املتعلقة 

 بامليزانية
  التقرير السنوي عن أداء امليزانية

وعمليات النقل بني أبواب  والربنامج

  4113-4114امليزانية لفرتة السنتني 

 احملرز يف اخلطة املتوسطة األجل  التقدم

: إطار النتائج 4117-4112للفرتة 

التعديالت يف واألولويات اإلقليمية و

يزانية الناشئة عن ختطيط العمل امل

 الكفاءةو

  طريقة حساب تكاليف

 الدعم غري املباشرة
  :استعراض اإلطار املالي

 متويل رأس املال العامل

 اإلطار املالي استعراض 

 

  خطة الربنامج لإلدارة 

(4112- 4117) 
  أسلوب حتديد معدل

تكاليف الدعم غري 

 املباشرة يف الربنامج

 السنوي عن مصروفات  التقرير

 تكاليف الدعم واسرتدادها

  اإلطار املالي الشامل السرتداد

 حتديث - التكاليف

  الزراعي ذات  الرتاثنظم

 األهمية العاملية 

 إنشاء هيئة معنية باإلحصاءات 

                                                      
مستمدة من برنامج عمل  4112 -4112  للربنامج. واملسائل املتعلقة بربنامج األغذية العاملي معروضة يف خطة فرتة السنتني جتماعات جلنة املالية ملناقشة املسائل املتصلة بربنامج األغذية العاملي حمددة كجزء من االستعدادات النعقاد اجمللس التنفيذيال الفعلية تواريخال  2

 .(WFP/EB.A/2014/10الوثيقة لفرتة السنتني )اجمللس التنفيذي 
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 دورة فصل الربيع 

 4102مايو/أيار 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

 األغذية العاملي

 الدورة العادية األوىل

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 الدورة السنوية

اجمللس التنفيذي لربنامج 

 األغذية العاملي 

 الدورة العادية الثانية

 دورة فصل اخلريف

 4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 املالي الشامل السرتداد التكاليف اإلطار- 

 حتديث

  4113-4114الربامج للفرتة  تنفيذتقرير 

 )االجتماع املشرتك(

تقرير مرحلي عن تنفيذ اإلطار   املوارد البشرية

االسرتاتيجي للموارد البشرية وخطة 

 العمل

     تقرير مرحلي عن تنفيذ اإلطار

االسرتاتيجي للموارد البشرية 

 وخطة العمل

  التوصيات والقرارات املرفوعة

من جلنة اخلدمة املدنية 

الدولية وجملس الصندوق 

املشرتك للمعاشات التقاعدية 

ملوظفي األمم املتحدة إىل 

 اجلمعية العامة

إطار نظم اإلدارة 

 واملعلومات
  العاملي إلدارة  امجالربنعن  مرحليتقرير

 املوارد

  

 

  

 4113للمفتش العام لعام  السنويتقرير ال  اإلشراف

  منظمة يف التقرير السنوي للجنة املراجعة

 4113والزراعة لعام  األغذية

 يف جلنة املراجعة يف منظمة  العضوية

 األغذية والزراعة
  للجنة املبادئ األخالقية  السنويالتقرير

  4113لعام 

  مرحلي عن إطار املساءلة والرقابة تقرير

 الداخلية

   جلنة يف عضاء األتعيني

 املراجعة 

  تعيني أعضاء اجمللس

التنفيذي يف جلنة االختيار 

لتعيني األعضاء يف جلنة 

 املراجعة 

  التقرير السنوي للجنة

 املراجعة

 تقرير عن تنفيذ توصيات 

 يف الالئحة  التعديالت

 املالية

   اخلطييوات األولييية لتعيييني

مراجييع خييارجي جديييد يف 

 برنامج األغذية العاملي

 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ

 راجع اخلارجياملتوصيات 
  حالة تنفيذ توصيات املراجعة

 الداخلية

  حالة اإلجراءات املتخذة بشأن

يف  املراجعةتوصيات جلنة 

 منظمة األغذية والزراعة
  تقرير مرحلي عن إطار املساءلة

 والرقابة الداخلية
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 دورة فصل الربيع 

 4102مايو/أيار 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

 األغذية العاملي

 الدورة العادية األوىل

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 الدورة السنوية

اجمللس التنفيذي لربنامج 

 األغذية العاملي 

 الدورة العادية الثانية

 دورة فصل اخلريف

 4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 راجع اخلارجيامل

  التقرير السنوي للمفتش العام

 املدير التنفيذي منومذكرة 
  تقرير املراجع اخلارجي عن

توريد األغذية يف برنامج 

 األغذية العاملي ورّد اإلدارة
  عن  اخلارجي املراجعتقرير

مستودع األمم املتحدة 

لالستجابة للحاالت 

 ورّد اإلدارة اإلنسانية

  توصيات وحدة  تنفيذحالة

 التفتيش املشرتكة

حتسني أساليب عمل 

 جلنة املالية وكفاءتها
  برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة

 املالية

  حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ

 بعد
 جلنة املالية عملساليب أ 

 

    برنامج العمل املتعدد

 السنوات للجنة املالية

  حالة توصيات جلنة

 مل تنفذ بعداملالية اليت 
 جلنة  عمل ساليبأ

 املالية

  برنامج العمل املتعدد السنوات

 للجنة املالية

  حالة توصيات جلنة املالية

 اليت مل تنفذ بعد
 ل جلنة املاليةمساليب عأ 
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 فصل الربيعدورة  
4105 

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 العاملي، الدورة السنوية

األغذية العاملي، اجمللس التنفيذي لربنامج 

 الدورة السنوية الثانية

 دورة فصل اخلريف
4105 

 الوضع املالي  املالي وضعرصد ال

  اللتزامات املتصلة لالتقييم االكتواري

 4112يف عام  باملوظفني

  4112تقرير عن االستثمارات يف عام 

  4117-4116 للفرتة االشرتاكاتجدول 

  لعام املراجعةاحلسابات السنوية 
4112 

  املالي وضعال 

  مع السلع واخلدمات يف جملاحلسابات املراجعة

 4112منظمة األغذية والزراعة لعام 

 الستعراض منتصف املدة التوليفيالتقرير   املسائل املتصلة بامليزانية

  4112 لعام

  أداء امليزانية  عنالتقرير السنوي

 أبواب بنيوالربنامج وعمليات النقل 

  4112 -4112امليزانية لفرتة السنتني 

  وبرنامج العمل  األجل املتوسطةاخلطة

 4117-4116للفرتة وامليزانية 

  أسلوب حتديد معدل تكاليف الدعم

 غري املباشرة يف الربنامج
  خطة إدارة برنامج األغذية العاملي

(4116- 4118) 

 

 امليزانية  أبواببني والربنامج النقل بني  تعمليا

  4112 -4112لفرتة السنتني 

  التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة

ذلك مبوجب قرار من  طلب)إذا  4116-4117

 املؤمتر(
 الدعم  فمصروفات تكالي نالتقرير السنوي ع

 واسرتدادها

اإلطار تنفيذ تقرير مرحلي عن   املوارد البشرية

االسرتاتيجي وخطة العمل بشأن املوارد 

 البشرية

    اإلطار االسرتاتيجي تنفيذ تقرير مرحلي عن

 وخطة العمل بشأن املوارد البشرية
  املرفوعة من جلنة اخلدمة  والقراراتالتوصيات

املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك 

للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل 

 اجلمعية العامة

إطار النظم اإلدارية 

 ونظم املعلومات
   العاملي إلدارة  الربنامج عنتقرير مرحلي

 املوارد

   

 لعام العام شلمفتالنشاط السنوي لتقرير   اإلشراف
4112 

 نظمة املللجنة املراجعة يف  يالتقرير السنو

  4112عام ل

 التقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية 

  جلنة املراجعةيف  عضاءاألتعيني 

  للجنة املراجعة السنويالتقرير 

 راجع امل تتقرير عن تنفيذ توصيا

 ياخلارج

 ومذكرة  لمفتش العامالسنوي ل تقريرال

  اإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة  حالة

 ةاملراجعة يف منظمة األغذية والزراع

  وحدة التفتيش املشرتكة توصيات تنفيذحالة 

 مرحلي عن تنفيذ توصيات األجهزة املنشأة  تقرير

 12مبوجب املادة 
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 فصل الربيعدورة  
4105 

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 العاملي، الدورة السنوية

األغذية العاملي، اجمللس التنفيذي لربنامج 

 الدورة السنوية الثانية

 دورة فصل اخلريف
4105 

 4112 لعام

 راجع امل تعن تنفيذ توصيا يتقرير مرحل

 ياخلارج

 صادرة عن املدير التنفيذي

 عن مسائل  يتقرير املراجع اخلارج

 اإلدارة ورّد اإلدارة 

 
حتسني أساليب عمل 

 جلنة املالية وكفاءتها
  برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة

 املالية

  حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ

 بعد

 جلنة املالية عمل أساليب 
  

   برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية 

 حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد 

 عمل جلنة املالية أساليب 

 


