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 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة
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 تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

 (2015مارس/آذار  9-13)

 
 موجز
 

الوضع املالي للمنظمة ومسائل أخرى تقع ضمن نطاق واليتها. وإّن اللجنة، يف تقرير  2015درست اللجنة يف دورتها العادية األوىل لسنة 

 دورتها السابعة واخلمسني بعد املائة:

 (؛ 8ا )الفقرة ( حتّث فيها األعضاء على دفع اشرتاكاتهم املقررة بالكامل ويف موعده1: )تصدر توصيات حمددة للمجلس )أ(
 ( بشأن اخلطة املتوسطة األجل 3(؛ )12)الفقرة  2017-2016( بشأن اجلدول املقرتح لالشرتاكات يف الفرتة املالية 2)

(؛ وبشأن سياسة املنظمة اجلديدة 21-20)الفقرتان  2017-2016)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014للفرتة 
 (.23)الفقرة السرتداد التكاليف 

-2014جتيز عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية والناشئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة  اليتاجمللس على قراراتها  تطلع )ب(
 (.18)الفقرة  2015

اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألمانة بشأن الوضع املالي للمنظمة واملسائل املتعلقة بامليزانية واملوارد البشرية  تلفت عناية )ج(

 ومسائل اإلشراف.

 الرامية إىل حتسني عملها.  اجمللسعلى مبادرات  تسّلط الضوء )د(

 اإلجراء املقرتح اختاذه من قبل اجمللس

 ُيطلب إىل اجمللس ما يلي:

 2017-2016توصيات اللجنة املتعلقة بدفع االشرتاكات املقررة يف موعدها واجلدول املقرتح لالشرتاكات يف الفرتة املالية  إقرار ()أ
وسياسة املنظمة اجلديدة  2017-2016)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 السرتداد التكاليف.

 والناشئة عن تنفيذ برنامج العمل قل املتوقعة بني أبواب امليزانية عمليات النبشأن  اللجنةبقرارات  أخذ العلم )ب(
 ..2015-2014للفرتة 

التوجيهات اليت أعطتها اللجنة لألمانة بشأن سائر املسائل األخرى الواقعة ضمن اختصاصاتها، فضاًل عن املبادرات الرامية  إقرار )ج(
 سني أساليب عملها.إىل حت

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية
 3719 5705 3906+اهلاتف: 
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 مقدمة

 

 التقرير التالي عن دورتها السابعة واخلمسني بعد املائة.عرضت اللجنة على اجمللس  -1

 

 ، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:Moungui Médiوقد حضر الدورة، باإلضافة إىل رئيس اللجنة، السيد  -2
 

 )أسرتاليا( Matthew Worrellالسيد  •

 )الربازيل( Olyntho Vieiraالسيد  •

 مصر العربية(السيد خالد حممد الطويل )مجهورية  •

 )أملانيا( Georg Friedel Cramerالسيد  •

 )غينيا( Abdoulaye Traoréالسيد  •

 )اليابان( Osamu Kubotaالسيد  •

 )املكسيك( Perla Carvalho Sotoسعادة السيدة  •

 السيد حممد ملغاري )املغرب(   •

 )باكستان( Khalid Mehboobالسيد  •

 االحتاد الروسي() Vladimir V. Kuznetsovالسيد  •

 السيدة عبلة مالك عثمان مالك )السودان( •

 )الواليات املتحدة األمريكية( Natalie E. Brownالسيدة  •

 

 وأبلغ الرئيس اللجنة بتعيني السيد حممد ملغاري )املغرب( ليحل حمل السيد فوزي لقجع يف هذه الدورة. -3

 

 من املوقع اإللكرتوني لألجهزة الرئاسية والدستورية على وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت املمثلني البديلني -4

-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substituteالعنوان التالي: 

representatives/en/ 

 

 ة:وحضر كذلك الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة مراقبون صامتون من الدول األعضاء التالي -5
 

 أنغوال •

 بنغالديش •

 كندا •
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 قربص •

 ياالحتاد األوروب •

 فرنسا •

 هنغاريا •

 إيطاليا •

 األردن •

 هولندا •

 النرويج •

 سان مارينو •

 إسبانيا •

 سويسرا •

 تايلند •

 أوغندا •

 اململكة املتحدة •

 

 2015لسنة  انتخاب نائب الرئيس

 

 )أسرتاليا( نائبًا للرئيس للفرتة املتبقية من الوالية احلالية للجنة. Matthew Worrellانُتخب باإلمجاع السيد  -6

 

 مراقبة الوضع املالي
 

 الوضع املالي للمنظمة

 

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  30حتى  الوضع املالي للمنظمةعنوان ب FC 157/3استعرضت اللجنة الوثيقة  -7

، مبا يف ذلك السيولة يف املنظمة وحالة االشرتاكات املقررة اليت مل تسدد بعد 2015وتوقعات التدفقات النقدية لسنة 

واالستثمارات القصرية والطويلة األجل وااللتزامات اخلاصة باملوظفني ونفقات برنامج التعاون التقين واألرصدة غري املنفقة 

 على معلومات حمدثة عن الوضع املالي والعجز يف احلساب العام واملساهمات الطوعية. ومّت أيضًا إطالع اللجنة 

 . 2015مارس/آذار  2وعن حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات حتى  2014ديسمرب/كانون األول  31حتى 
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 وإن اللجنة: -8
 

مجيع الدول األعضاء  وحّثت 2014ديسمرب/كانون األول  31مة يف ظبتحسن حالة السيولة يف املن رّحبت )أ(

ملقررة بالكامل ويف موعدها مبا ميّكن املنظمة من املضي قدمًا يف تلبية االحتياجات اعلى دفع اشرتاكاتها 

 النقدية التشغيلية لربنامج عملها؛

 2013إىل أّن مستوى العجز يف احلساب العام قد حتّسن مقارنة مبا كان عليه يف نهاية عام  أشارت )ب(

، وُيعزى السبب مليون دوالر أمريكي 862.2ن دوالر أمريكي( ولكنه ال يزال كبريًا وقدره مليو 875.4)

الرئيسي لذلك إىل عدم توافر التمويل الكايف لاللتزامات اخلاصة باملوظفني وهي مسألة سوف تتعمق اللجنة 

تعلقة باملوظفني يف سنة التقييم االكتواري لاللتزامات امل يف حبثها لدى مناقشة البند من جدول األعمال عن

 ؛2014

أنه، عماًل بقرار اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة، سوف تعيد اللجنة النظر يف  ذّكرت )ج(

 فرتة السنتني املقبلة يف إجراءات إعادة حقوق التصويت؛

مبا يف ذلك تأثري اخنفاض سعر صرف اليورو مقابل ات املتعلقة بأداء االستثمارات، باملعلومأحاطت علمًا  )د(

الدوالر األمريكي،  وبأّن اللجنة ستتعمق أكثر يف حبث هذه املسألة لدى مناقشة البند من جدول األعمال 

 ؛2014التقرير عن االستثمارات يف سنة حول 

احلصول  وطلبت الثاني املعين بالتغذيةملؤمتر الدولي اعن  املتاحةاملؤقتة باملعلومات املالية  وأحاطت علمًا )هـ(

على تقرير مفصل شامل ومنفصل يتناول مرحلة  2015يف الدورة اليت ستعقدها خالل فصل اخلريف 

 .والنفقات، مبا يشمل تكاليف املوظفني يف الفاو الدخلتنفيذ املشروع بالكامل باالستناد إىل 

 

 2014يف سنة  تقرير عن االستثمارات

 

 . 2014تقرير عن االستثمارات يف سنة  بعنوان FC 157/4استعرضت اللجنة الوثيقة  -9

 

 :وإّن اللجنة -10
 

واللتني  2014إىل األداء اإلجيابي حلافظيت االستثمارات القصرية والطويلة األجل خالل سنة  أشارت )أ(

 فاقتا بشكل ملحوظ املعايري املرجعية املوضوعة هلما؛

 ،االستثمارات بشأنعلى ترتيبات احلوكمة املتينة املعمول بها مبا يف ذلك املشورة الرفيعة املستوى  أثنت )ب(

 اللجنة االستشارية اخلارجية املعنية باالستثمارات؛ الصادرة عن
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مع األمانة وشّجعتها على مواصلة النهج احلذر املتبع من قبلها بالنسبة إىل حافظة االستثمارات  واتفقت )ج(

 األجل.قصرية ال

 

 2017-2016جدول االشرتاكات يف الفرتة 

 

الوثيقة  ( الوارد يفانظر امللحق) 2017-2016استعرضت اللجنة جدول االشرتاكات املقرتح يف الفرتة املالية  -11

FC 157/5 .ووافقت عليه 

 

 2017-2016وأحالت اللجنة إىل اجمللس مشروع القرار التالي العتماد جدول االشرتاكات يف املنظمة يف الفرتة  -12

 من قبل املؤمتر:

 

 2015القرار ../

 2017-2016جدول االشرتاكات يف الفرتة  

 

 إّن املؤمتر 
 

 احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس؛ الدورةبتوصيات  بعد أن أخذ علما

 

، جدول األنصبة املقررة يف األمم املتحدة بعد تعديله ياملاض ، كما كان احلال يفتتبعأن على املنظمة أن  يؤكدواذ 

 ليتماشى مع خمتلف أعضاء منظمة األغذية والزراعة؛

 

مباشرة من جدول األنصبة  2017-2016منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة  اشرتاكاتأنه ينبغي اقتباس جدول  يقرر

 ؛2015قررة يف األمم املتحدة املعمول به خالل عام امل

 

 .2017و 2016التقرير الستخدامه يف سنيت  بهذاامللحق  اجلدول الوارد يف يعتمد

 

 2014التقييم اإلكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة 

 

 2014التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة بعنوان  FC 157/6استعرضت اللجنة الوثيقة  -13

واليت تتناول نتائج التقييم السنوي الذي جيريه مقيمون اكتواريون خارجيون والوضع املالي الراهن، فضاًل عن الشؤون 

، مبا يف ذلك 2014األول ديسمرب/كانون  31احملاسبية والتمويلية اللتزامات املنظمة جتاه اخلطط املتعلقة باملوظفني يف 

 حتديث أجرته األمانة للخيارات املتاحة لسّد الفجوة يف التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 
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 اللجنة: وإن -14
 

  2014ديسمرب/كانون األول  31إىل أّن االلتزامات اإلمجالية املتعلقة باملوظفني بلغت يف  أشارت )أ(

مليون دوالر أمريكي  193.0مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل زيادة قدرها  1 390.5ما جمموعه 

مليون دوالر أمريكي وأّن  1 197.5وقدره  2013ديسمرب/كانون األول  31قياسًا بالتقييم الذي أجري يف 

 السبب الرئيسي هلذا ُيعزى إىل تراجع معدالت اخلصم يف التقييم االكتواري؛

موضع استعراض ومناقشة منتظمة من قبل  ا كانتملسألة املعقدة للغاية وذّكرت بأنهبأهمية هذه اأقّرت  )ب(

 اللجنة يف دوراتها السابقة؛

يف سعي منظومة األمم املتحدة إىل إجياد حّل هلذه املسألة، مبا يف أكرب األمانة على املشاركة بنشاط شّجعت  )ج(

الفاو  وحّثتبكة املالية وامليزانية يف األمم املتحدة ذلك من خالل عضويتها يف جمموعة العمل املنبثقة عن ش

 على لعب دور قيادي لتحقيق التقدم املنشود يف هذه األنشطة؛

األمانة على مواصلة جهودها الرامية إىل احتواء تكاليف خطة التأمني الصحي احلالية، مبا يف  وحّثت )د(

تقاسم تكاليف أقساط التأمني الصحي بني املنظمة واملشاركني يف الفاو لذلك من خالل تغيري ترتيبات 

 اخلطة. 

 

 املسائل املتعلقة بامليزانية
 

 2014 -تقرير توليفي الستعراض منتصف املدة 

 

الذي يركز على األهداف الوظيفية  2014 -التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة استعرضت اللجنة  -15

 واألبواب اخلاصة وبرنامج التعاون التقين وإدارة املوارد واستخدامها.

 

 :وإن اللجنة -16
 

يف املائة من مؤشرات األداء  70مشرية إىل أّن  2014لألداء اإلمجالي يف سنة أعربت عن ارتياحها  )أ(

 لى املسار الصحيح؛الرئيسية لألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة هي ع

وعالقته التحفيزية لبناء الشراكات وتعبئة املوارد يف  التقينعلى مستوى تنفيذ برنامج التعاون  أثنت )ب(

 سبيل حتقيق األهداف االسرتاتيجية؛ 

هو  2014االعتمادات الصافية واملساهمات الطوعية خالل سنة  ملواردإىل أّن االستخدام اإلمجالي  أشارت )ج(

 على املسار الصحيح؛
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من  األمانة على مواصلة تطوير نظام للرصد مستند إىل النتائج وعلى تطبيق الدروس املستفادة شّجعت )د(

، مبا يف ذلك املشاركة املبكرة لشبكة 2017-2014إعداد إطار األداء يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 ؛املكاتب امليدانية

 ؛ 2015يف نهاية سنة  للمخرجاتاملوضوعة  املؤشرات والغايات سيتعّين حتديثه إىل أّن أشارت )هـ(

 على تركيبة الوثيقة وحمتواها واقرتحت أن تتضمن النسخة املقبلة منها موجزًا مفصاًل؛  أثنت )و(

مبادرة أقرتها  15باملعلومات املتاحة عن التقدم احملرز يف املبادرات اإلقليمية البالغ عددها أحاطت علمًا  )ز(

 ؛2014املؤمترات اإلقليمية يف سنة 

 النتائج املنشودة يف تقرير تنفيذ الربامج  حتقيقمساهمة الفاو يف  تلقي معلومات عنإىل  وتطّلعت )ح(

 لكي تقوم اللجنة باستعراضها. 2015-2014يف الفرتة 

 

 التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج 

 2015-2014وأبواب امليزانية يف فرتة السنتني 

 

التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة استعرضت اللجنة  -17

 .2015-2014السنتني 

 

 وإن اللجنة: -18
 

 والناشئة عن تنفيذ برنامج العمل؛ 2015-2014يف ميزانية  املتوقعة جبالنتائأخذت علمًا  )أ(

( 7أنه عماًل باإلجراءات املرعية، ُتنقل أي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين )الباب  ذّكرت )ب(

 ( إىل الفرتة املالية التالية؛14األمين )الباب  واإلنفاق( 13واإلنفاق الرأمسالي )الباب 

 4و 3و 1من األبواب  10و 8و 5و 2على عمليات النقل املرتقبة بني بنود امليزانية لصاحل األبواب  وافقت )ج(

وتطّلعت إىل تلقي تقرير حمدث يف دورتها املقررة يف شهر  1كما يرد يف اجلدول  12و 11و 9و 6و

 ؛2015نوفمرب/تشرين الثاني 

وطلبت احلصول على حتديث بهذا  2013-2012الرصيد غري املنفق من الفرتة  باستخدام وأخذت علمًا )د(

 .2015الشأن يف دورتها املقررة يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني 
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 )املراجعة(  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

  2017-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة درست اللجنة  -19

ت يف ضوء الوالية املوكلة واللذين أعدهما املدير العام مع الرتكيز على إجراء استعراض تقين لالقرتاحا 2016-2017

الزيادات املتوقعة يف ، مع حتديث الدورة ونظرت اللجنة أيضًا يف مذكرة املعلومات اليت عرضتها األمانة أثناءإليه. 

 التكاليف املعروضة يف هذه الوثيقة. 

 

 استنادًا إىل استعراضها التقين لالقرتاحات:وإّن جلنة املالية،  -20
 

يف التوجه االسرتاتيجي للخطة املتوسطة األجل وإدراج التغريات التحولية يف برنامج  االستمرارية أقّرت )أ(

 العمل؛

باقرتاح إعادة ختصيص  رّحبتواملقرتحة الرتكيز وإزالة الرتكيز والوفورات  جماالتعلى حتديد  أثنت )ب(

 مليون دوالر أمريكي جملاالت أسندت إليها أولويات أكرب؛ 14.2

مشرية إىل أنها ال تنطوي على أي تكاليف إضافية بالنسبة إىل التنظيمية اقرتاحات إعادة اهليكلة  أّيدت )ج(

يف مكتب سالمة األغذية  تؤثر على وضع أمانة الدستور الغذائي اليت سيكون مقرها املنظمة ولن

 ؛املستحدث

يف املائة من االعتمادات الصافية عماًل  14بالزيادة يف اعتمادات برنامج التعاون التقين لتصبح عند  رّحبت )د(

 وملواجهة تأثريات تغري املناخ على الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 9/89بقرار املؤمتر رقم 

بالتفصيل الزيادات املرتقبة يف التكاليف مبا يف ذلك املعلومات اإلضافية واحملدثة اليت أعطتها  استعرضت )هـ(

 األمانة وطلبت إتاحتها لألعضاء كافة؛

بالتقديرات احملدثة للزيادة يف التكاليف واليت ساهمت يف إعادة النظر فيها وختفيضها بعدما كان رّحبت  )و(

يف وثيقة برنامج العمل وامليزانية، باإلضافة إىل إعادة النظر ر أمريكي مليون دوال 1.3من املتوقع أن تبلغ 

كي )باعتماد سعر الصرف يف مليون دوالر أمري 1 044.8يف املستوى املقرتح للميزانية وختفيضه إىل 

 الدقيق واملتأني لفرضيات الزيادة يف التكاليف؛ التقييمعلى مواصلة  حّثت( و2015-2014ميزانية 

إىل التأثري احملتمل لالقرتاحات اخلاصة بامليزانية على االشرتاكات املقررة لألعضاء يف ظّل املناخ  لفتت )ز(

 املالي العاملي السائد؛
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اليت حققها املدير العام يف حتديد الوفورات من حيث  اهلامة والنتائج الكربىرت باجلهود وبينما ذّك (ح)

الكفاءة اليت وتدابري زيادة فورات الواملزيد من حتديد االستمرار يف  على هشّجعت الكفاءة وأثنت عليها،

 تنفيذ برنامج العمل؛سلبًا على جيب أال تؤثر 

اجلهود الرامية إىل حتقيق وفورات نتيجة زيادة الكفاءة على تكاليف بضرورة أن تركز  أيضًا أقّرت (ط)

شّجعت مل تكن ضمن سلطة املدير العام،  إىل أن القدر األكرب من هذه التكاليف اإلشارة، ومع املوظفني

جلنة  مععلى املشاركة  املنظمة األمانة على متابعة مناقشات جلنة اخلدمة املدنية الدولية واألعضاء يف

 ؛جنة اخلامسة للجمعية العامةالل

مع أّن اللجنة مل تتوصل إىل توافق يف اآلراء حول مستوى امليزانية اليت اقرتحها املدير العام، إال أنها  (ي)

مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء حول مستوى امليزانية خالل الدورة احلادية  شجعت

 واخلمسني بعد املائة للمجلس؛

إىل األمانة إعطاء مزيد من املعلومات عن  طلبتوحرصًا على تسهيل دراسة االقرتاحات من قبل اجمللس،  )ك(

املواضيع التالية: إعطاء تقدير دقيق جملاالت الرتكيز وإزالة الرتكيز مبا يف ذلك نظم الرتاث الزراعي 

دة الدول اجلزرية الصغرية النامية ذات األهمية العاملية؛ استخدام موارد برنامج التعاون التقين ملساع

زيادة الكفاءة؛ واملقاربة املقرتحة  وتدابريعلى التكيف مع تغري املناخ؛ فرص حتقيق مزيد من الوفورات 

 لتوفري خدمات املنظمة يف البلدان املتوسطة الدخل.

 

 :اللجنةّن إف حتسني األوضاع املالية للمنظمة، ويف ما يتعلق باقرتاحات -21
 

إىل املناقشات اجلارية يف إدارة الفاو ونظام األمم املتحدة املوحد بالنسبة إىل التزامات التغطية  أشارت )أ(

الطبية بعد انتهاء اخلدمة والتوصية باملضي قدمًا يف املقاربة اليت سبق أن وافق عليها املؤمتر خبصوص 

 افيًا منفصاًل لفرتة السنتني املقبلة؛ مليون دوالر أمريكي باعتباره اقتطاعًا إض 14.1متويل جزئي بقيمة 

مليون دوالر أمريكي لزيادة  16.2باقرتاح إجراء اقتطاع ملرة واحدة من األعضاء بقيمة وأحاطت علمًا  )ب(

مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل التدفق النقدي خالل شهر  42اب رأس املال العامل إىل سموجودات ح

 واحد يف الربنامج العادي.
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 سياسة منظمة األغذية والزراعة السرتداد التكاليف

 

واليت استندت  سياسة منظمة األغذية والزراعة السرتداد التكاليفبعنوان  FC 157/10درست اللجنة الوثيقة  -22

إىل التطورات املستجدة يف اإلطار املالي الشامل السرتداد التكاليف والذي كانت استعرضته يف دوراتها احلادية 

 . 1واخلمسني بعد املائة والرابعة واخلمسني بعد املائة والسادسة واخلمسني بعد املائة

 

 وإّن اللجنة: -23
 

ت واملبادئ التوجيهية والنموذج اجلديد السرتداد التكاليف كأساس بأنها أقّرت الغاية واالفرتاضا ذّكرت )أ(

لرسم سياسة أكثر شفافية وإنصافًا السرتداد التكاليف وُتعترب فيها املوارد من خارج امليزانية عاماًل داِعمًا 

 لربنامج عمل املنظمة ضمن ميزانية متكاملة؛

بالوثيقة والرتتيبات  1للمنظمة السرتداد التكاليف على النحو املبّين يف امللحق  ةالسياسة اجلديد أقرت )ب(

 ، على أن يقّرها اجمللس؛2016املرحلية لتطبيقها اعتبارًا من األول من يناير/كانون الثاني 

 يف املائة؛  7معدل كلفة الدعم غري املباشر وقدره  أقرت )ج(

اسة املنظمة اجلديدة السرتداد التكاليف، مبا يف ذلك التغريات املعقدة إىل أّن التنفيذ األولي لسي أشارت )د(

ذات الصلة على صعيد إعداد امليزانية والعمليات احملاسبية وتنقيح معايري املرونة، ستحتاج إىل قدر عاٍل 

 من الدقة يف مرحليت اإلعداد والرصد؛

بشأن املرحلة  2015حاب املوارد خالل سنة إىل األمانة التواصل مع الشركاء اخلارجيني من أص طلبت )هـ(

 االنتقالية وإجراءات التنفيذ؛

إىل األمانة رفع تقرير عن التجربة األولية لتطبيق هذه السياسة يف الدورة اليت ستعقدها يف ربيع  طلبت )و(

 ؛2016

، خاصة مطلوبة توجيهاتاحلصول بشكل منتظم على حتديث عن تطبيق هذه السياسة إلعطاء أي  وطلبت )ز(

 .يف جمال املرونة

 

  

                                        
 FC 156/7و FC 154/10و FC 151/8الوثائق   1
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 املوارد البشرية
 

 إدارة املوارد البشرية

 

 .إدارة املوارد البشريةبعنوان  FC 157/11درست اللجنة الوثيقة  -24

 

 وإن اللجنة: -25
 

املوارد البشرية يف املنظمة وشّجعت األمانة على مواصلة إدارة  جمال يفاحملرز  امللحوظالتقدم ب رحبت )أ(

 هذه اجلهود؛

لتحقيق  الالزم ستوىامل ور يف املنظمة حسبغجهود التوظيف اجلارية لتصحيح معدالت الش إىل أشارت )ب(

 وتنفيذوشّجعت األمانة على ملء الوظائف الرئيسية لضمان املهارات الرئيسية للمنظمة  املرونة املطلوبة

 ؛برنامج العمل

مستوى الوفورات اليت ة إىل تبسيط العمليات وأشارت إىل األمانة على مواصلة جهودها الرامي حّثت )ج(

 خطة موحدة للتأمني الصحي؛ حتققت من خالل

يف بعض األقاليم وشّجعت األمانة بهذا والناقصة التمثيل عدد البلدان غري املمثلة  بقلق إىل زيادة أشارت )د(

، دون املساس بالتوظيف اجلغرايفالصدد على مراجعة التدابري اليت ميكن من خالهلا حتسني التوزيع 

 ؛وطلبت احلصول على معلومات حمدثة يف دورتها العادية املقبلة على أساس االستحقاق

 مبادرة تنقل املوظفني واجلهود اجلارية حاليًا لتسهيل هذه العملية؛ شّجعت )هـ(

خاصة عن الوظائف الشاغرة مفصلة حبسب  إىل تلقي مزيد من املعلومات يف الدورات املقبلةتطّلعت  )و(

 واجلهود الرامية إىل حتفيز املوظفني؛ جمال املوارد البشريةالتقدم احملرز يف  اإلدارات، باإلضافة إىل

 طلبها يف الدورة السادسة واخلمسني بعد املائة املتعلق بتفويض السلطات. وكررت )ز(
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 اإلشراف
 

  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة 

 2014ملدير العام عن سنة املرفوع إىل االتقرير السنوي 

 

املرفوع التقرير السنوي  -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة بعنوان  FC 157/12درست اللجنة الوثيقة  -26

ممثل جلنة املراجعة وأمني اللجنة واإلدارة واليت رّكزت  قدمهاواملعلومات اإلضافية اليت  2014ملدير العام عن سنة إىل ا

 على تطبيق سياسة العقوبات على املوّردين وإدارة املخاطر يف املنظمة وتنفيذ توصيات املراجعة. 

 

 ، كما أنها:2014علما بالتقرير السنوي للجنة املراجعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لعام  اللجنةوأخذت  -27
 

يعرض ألنشطتها طبقًا للمجاالت  2014على أّن التقرير السنوي للجنة املراجعة عن سنة  سلطت الضوء )أ(

بارتياح إىل االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير وإىل مالحظات املدير  وأشارتاخلاضعة لواليتها 

 العام عليه؛

ارتياحها الكامل لعمل جلنة املراجعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة وأقّرت بأهمية الدور املوكل  دتبأ )ب(

 إليها ملؤازرة املنظمة ولطريقة تأديتها هذه املهام كما هو مبّين يف التقرير؛

م يف تقاريرها إىل احلصول على التقرير املقبل للجنة املراجعة وطلبت إىل جلنة املراجعة أن تقو وتطّلعت )ج(

 املقبلة ببلورة استنتاجاتها عن تنفيذ اإلدارة لتوصيات املراجع اخلارجي وتوصيات مكتب املفتش العام.

 

 2014التقرير السنوي عن نشاط مكتب املفتش العام يف سنة 

 

مع  2014التقرير السنوي عن نشاط مكتب املفتش العام يف سنة  بعنوان FC 157/13درست اللجنة الوثيقة  -28

الرتكيز بشكل خاص على نتائج عمليات مراجعة املكاتب امليدانية وتطبيق النظام العاملي إلدارة املوارد يف سائر األقاليم؛ 

أمن تكنولوجيا املعلومات؛ التقدم يف تنفيذ توصية املراجعة اليت مل تنفذ منذ مدة واملتعلقة بتحديد اخلطأ اجلسيم؛ 

 تب املفتش العام.باإلضافة إىل التوظيف يف مك
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 :اللجنةوإّن  -29
 

على جودة التقرير وعلى حتليل القضايا املطروحة والذي مشل جممل املسؤوليات اخلاضعة لوالية  أثنت )أ(

مكتب املفتش العام، مع اإلشارة إىل أّن العمل املعروض ملكتب املفتش العام جمٍد للغاية ويشكل أداة مفيدة 

 ؛إلدارة املنظمة وحوكمتها

بني مكتب  وشّجعت التعاون اجليد والتقارب يف وجهات النظر بشأن مسائل الرقابة الداخلية رّحبت )ب(

 املفتش العام واإلدارة؛

 املدير العام اإلجيابي على التقرير؛ برّد رّحبت )ج(

بالتحديات املصاحبة لتطبيق سياسة الرقابة الداخلية يف امليدان ومالحظات املفتش العام بهذا الصدد  أقّرت )د(

 واخلطوات الالزمة اليت تتخذها اإلدارة لسد الثغرات اليت أشار إليها املفتش العام؛

ة الداخلية يف املكاتب أهمية أن تواصل اإلدارة إيالء العناية الواجبة من خالل تعزيز الرقاب أّكدت جمددًا )هـ(

أهمية تطبيق النظام العاملي إلدارة املوارد يف هذا خاصة يف ما يتعلق بتفويض السلطات و امليدانية،

 اجملال؛

إىل اإلدارة النظر يف سبل نقل املعلومات، حبيث تكون متاحة لألعضاء، عن أداء الربامج القطرية  طلبت )و(

 يجية؛ ومساهمتها يف حتقيق األهداف االسرتات

اإلدارة واملفتش العام على رصد اإلجراءات عن كثب يف ما يتعلق باستنتاجات املراجعة املتصلة  شّجعت )ز(

بأمن تكنولوجيا املعلومات، مع اإلشارة إىل أّن املفتش العام قد اضطلع باملهمة املوكلة إليه الستعراض 

 اإلدارة التوصيات العالقة واإلضافية؛ التوصيات السابقة يف هذا اجملال، فضاًل عن أهمية أن تعاجل

اإلدارة واملفتش العام على إجراء مداوالت داخلية إلصدار تعميم إداري يقضي بتحديد اخلطأ  شجعت )ح(

 اجلسيم حبيث يصدر هذا التعميم يف أسرع ما ميكن؛

املنظمة ، يف إطار سياسة عدم التسامح اليت تتبعها، على اختاذ إجراءات مشددة يف  شّجعت أيضًاو رّحبت )ط(

 حال ثبت ضلوع موظفي املنظمة أو أطراف ثالثة يف عمليات احتيال؛

إلجراء التعيينات، فضاًل بالوظائف الشاغرة يف مكتب املفتش العام واجلهود اليت يبذهلا أحاطت علمًا و )ي(

 الستكمال برنامج عمله.بشرية من غري املوظفني عن االستعانة مبوارد 
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 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

 

 .تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيبعنوان  FC 157/14استعرضت اللجنة الوثيقة  -30

 

 وإن اللجنة: -31
 

 باحلالة احملدثة لتنفيذ توصيات املراجع اخلارجي؛ أحاطت علمًا )أ(

 األمانة على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا بالنسبة إىل التوصيات اليت مل تنّفذ بعد؛ شّجعت )ب(

إىل تلقي  تطّلعتوإذ أشارت إىل أّن التقرير املرحلي قد ُأعّد قبل الزيارة املقبلة املرتقبة للمراجع اخلارجي،  )ج(

، يتضّمن تعليقات حمدثة للمراجع اخلارجي على حالة التوصيات الواردة يف التقرير تقرير مرحلي

 . 2015، يف دورتها العادية املقبلة يف سنة 2013-2012املسهب عن الفرتة 

 

 منظمة األغذية والزراعة سياسة املساءلة يف

 

 .  األغذية والزراعةسياسة املساءلة يف منظمة بعنوان  FC 157/15درست اللجنة الوثيقة  -32

 

 وإن اللجنة: -33
 

 ؛2014إىل أّن سياسة املساءلة يف املنظمة قد صدرت يف شهر ديسمرب/كانون األول  أشارت )أ(

إىل تلقي معلومات عن تطبيق سياسة املساءلة باإلضافة إىل تقرير عن تنفيذ إطار الرقابة الداخلية  تطّلعت )ب(

 . 2016يف الدورة اليت ستعقدها يف ربيع 

 

 2014التقرير السنوي لعام  -جلنة املبادئ األخالقية 

 

واليت  2014التقرير السنوي لعام  -جلنة املبادئ األخالقية بعنوان  FC 157/16درست اللجنة الوثيقة  -34

 تتضمن توصيات جلنة املبادئ األخالقية إىل مكتب أمني املظامل والشؤون األخالقية اجلديد.

 

 وإن اللجنة: -35
 

وبالتدريب الذي وّفره مكتب أمني املظامل  2014بالتقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية لعام  رّحبت )أ(

 والشؤون األخالقية ملوظفي املنظمة؛
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أثناء العمل على تعيني  2013إىل أّنه قد تعّذر على املكتب تطبيق برنامج اإلقرار املالي يف سنة  أشارت )ب(

وشّجعت اجلهود الرامية إىل ضمان تنفيذ برنامج اإلقرار  أمني املظامل واملسؤول عن الشؤون األخالقية

 ؛املالي

على اخلطوط التوجيهية واهلياكل املتبعة الحتواء تضارب املصاحل يف الشراكات مع القطاع اخلاص  أثنت )ج(

 النظام واإلجراءات املتبعة؛ الفاو على مواصلة رصد كفاءة  شّجعتو

إىل أّن الدمج بني وظائف أمني املظامل ومكتب الشؤون األخالقية قد تكلل بالنجاح وأّن هذه املسألة  أشارت )د(

 ستبقى قيد االستعراض؛

إىل أّن مكتب أمني املظامل والشؤون األخالقية سيواصل عقد دورتني يف السنة مع جلنة املبادئ  وأشارت )هـ(

 قية، دورة بواسطة املؤمترات الفيديوية ودورة ثانية حبضور األعضاء يف املقر الرئيسي للفاو. األخال

 

  14تقرير مرحلي عن تفويض السلطات لألجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 من الدستور مع مراعاة االختالفات يف ما بينها 

 

تقرير مرحلي عن تفويض السلطات لألجهزة املنشأة مبوجب املادة بعنوان  FC 157/17درست اللجنة الوثيقة  -36

وذّكرت الوثيقة جبملة أمور من بينها مداوالت األجهزة الرئاسية  من الدستور مع مراعاة االختالفات يف ما بينها. 14

وجب معاهدات املاضية بهذا اخلصوص، فضاًل عن أنه رغم االعرتاف بالتسهيالت الوظيفية على أنها أجهزة منشأة مب

 من دستور املنظمة، فهي تعمل يف إطار املنظمة وجيدر بها، حسب االقتضاء، التقيد بسياسات 14خاضعة للمادة 

 املنظمة وأولوياتها وإجراءاتها.

 

 وإن اللجنة: -37
 

بالتوجيهات السابقة الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة لألمانة بشأن توفري القدر الكايف من  ذّكرت )أ(

 االستقاللية املالية واإلدارية؛

باملعلومات الواردة عن اجملاالت اليت مّت فيها تفويض السلطات وإعطاء تسهيالت وظيفية   رّحبت )ب(

 الدستور أو اليت ال تزال قيد البحث؛ من 14ألمانات األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

من الدستور تعمل يف إطار املنظمة وبأّن املنظمة مسؤولة بشكل  14جب املادة وبأّن األجهزة املنشأة مب أقّرت (ج)

 عام عن أدائها؛

إىل استعداد اإلدارة للنظر يف أي قضايا حمددة تشغيلية الطابع من شأنها أن تؤثر سلبًا على أداء  أشارت (د)

 ؛إىل اإلدارة إيالء العناية الواجبة هلذه املسائل وطلبت من الدستور 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
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 . هذا املوضوع بني احلني واآلخرعن  إىل تلقي تقرير اإلدارة تطّلعت )هـ(

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية

 

 إن اللجنة: -38
 

 بالنسخة  احملّدثة من برنامج العمل املتعدد السنوات؛ رّحبت )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

 

 .نفذ بعدحالة توصيات جلنة املالية اليت مل تبعنوان  FC 157/19استعرضت اللجنة الوثيقة  -39

 

 اللجنة: وإن -40
 

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

 وعلى أكمل وجه.  مل تنّفذ بعد يف الوقت املناسباليت التوصياتاألمانة على معاجلة سائر  وشّجعت )ب(

 

 أساليب عمل جلنة املالية

 

 ألساليب عملها بغية حتقيق األهداف والغايات الشاملة.أشارت اللجنة إىل أهمية إجراء استعراض منتظم  -41

 

 فإّن اللجنة: وبهذا الصدد، -42
 

 بأن تنّظم األمانة دورات توجيهية غري رمسية لألعضاء اجلدد املنتخبني يف اللجنة؛ أوصت )أ(

العادة املتبعة بعقد اجتماعات غري رمسية للجنة قبيل انعقاد دوراتها الرئيسية وشّجعت يف هذا  وأّيدت )ب(

اإلطار استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات لتمكني األعضاء غري املوجودين يف روما من املشاركة يف 

 االجتماعات غري الرمسية للجنة.
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 املسائل األخرى
 

 ثامنة واخلمسني بعد املائة للجنة املاليةموعد ومكان انعقاد الدورة ال

 

ــا     -43  ُأبلغـــت اللجنـــة بأّنـــه مـــن املقـــرر أن ُتعقـــد الـــدورة الثامنـــة واخلمســـون بعـــد املائـــة للجنـــة يف رومـ

 .2015مايو/أيار  13إىل  11من 

 

  



20 CL 151/3 

 

 الوثائق املعروضة لإلحاطة

 

 حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات -

استعراض جمموعة عناصر األجر من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية والقرارات املستجدات والتقدم احملرز يف  -

 املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بشروط خدمة املوظفني
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  2017-2016جدول االشرتاكات يف الفرتة  –امللحق 
 

 2017-2016 جدول االشرتاكات املقرتح للفرتة

 (ألغراض املقارنة 2015-2014 االشرتاكات للفرتة)يرد جدول 
 

                                        
الصادر عن اجلمعية العامة بتاريخ  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   2

 .2012ديسمرب/كانون األول  21
الصادر عن اجلمعية العامة بتاريخ  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   3

 .2012ديسمرب/كانون األول  21

 3اجلدول الفعلي 2اجلدول املقرتح  

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 أفغانستان
0.005 0.005 

 ألبانيا
0.010 0.010 

 اجلزائر
0.137 0.137 

 أندورا
0.008 0.008 

 أنغوال
0.010 0.010 

 أنتيغوا وباربودا
0.002 0.002 

 األرجنتني
0.432 0.432 

 أرمينيا
0.007 0.007 

 أسرتاليا
2.074 2.074 

 النمسا
0.798 0.798 

 أذربيجان
0.040 0.040 

 جزر البهاما
0.017 0.017 

 البحرين
0.039 0.039 

 بنغالديش
0.010 0.010 

 بربادوس
0.008 0.008 

 بيالروس
0.056 0.056 

 بلجيكا
0.998 0.998 

 بليز
0.001 0.001 

 بنن
0.003 0.003 

 بوتان
0.001 0.001 

 بوليفيا
0.009 0.009 

 البوسنة واهلرسك
0.017 0.017 

 بوتسوانا
0.017 0.017 
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 الربازيل
2.934 2.934 

 بروني دار السالم
0.026 0.026 

 بلغاريا
0.047 0.047 

 بوركينا فاسو
0.003 0.003 

 بوروندي
0.001 0.001 

 الرأس األخضر
0.001 0.001 

 كمبوديا
0.004 0.004 

 الكامريون
0.012 0.012 

 كندا
2.985 2.985 

 مجهورية أفريقيا الوسطى
0.001 0.001 

 تشاد
0.002 0.002 

 يشيل
0.334 0.334 

 الصني
5.149 5.149 

 كولومبيا
0.259 0.259 

 جزر القمر
0.001 0.001 

 الكونغو
0.005 0.005 

 جزر كوك
0.001 0.001 

 كوستاريكا
0.038 0.038 

 كوت ديفوار
0.011 0.011 

 كرواتيا
0.126 0.126 

 كوبا
0.069 0.069 

 قربص
0.047 0.047 

 اجلمهورية التشيكية
0.386 0.386 

 0.006 0.006 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 0.003 0.003 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الدامنرك
0.675 0.675 

 جيبوتي
0.001 0.001 

 دومينيكا
0.001 0.001 

 اجلمهورية الدومينيكية
0.045 0.045 

 إكوادور
0.044 0.044 

 مجهورية مصر العربية
0.134 0.134 

 السلفادور
0.016 0.016 

 غينيا االستوائية
0.010 0.010 

 إريرتيا
0.001 0.001 

 إستونيا
0.040 0.040 
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 إثيوبيا
0.010 0.010 

 فيجي
0.003 0.003 

 فنلندا
0.519 0.519 

 فرنسا
5.594 5.594 

 غابون
0.020 0.020 

 غامبيا
0.001 0.001 

 جورجيا
0.007 0.007 

 أملانيا
7.142 7.142 

 غانا
0.014  0.014  

 اليونان
0.638 0.638 

 غرينادا
0.001 0.001 

 غواتيماال
0.027 0.027 

 0.001 0.001        غينيا

 غينيا بيساو
0.001 0.001 

 غيانا
0.001 0.001 

 هاييت
0.003 0.003 

 هندوراس
0.008 0.008 

 هنغاريا
0.266 0.266 

 آيسلندا
0.027 0.027 

 اهلند
0.666 0.666 

 إندونيسيا
0.346 0.346 

 0.356 0.356 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 العراق
0.068 0.068 

 آيرلندا
0.418 0.418 

 إسرائيل
0.396 0.396 

 إيطاليا
4.449 4.449 

 جامايكا
0.011 0.011 

 اليابان
10.834 10.834 

 األردن
0.022 0.022 

 كازاخستان
0.121 0.121 

 كينيا
0.013 0.013 

 يكرييبات
0.001 0.001 

 الكويت
0.273 0.273 

 قريغيزستان
0.002 0.002 

 0.002 0.002 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
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 التفيا
0.047 0.047 

 لبنان
0.042 0.042 

 ليسوتو
0.001 0.001 

 ليبرييا
0.001 0.001 

 0.142 0.142 ليبيا

 ليتوانيا
0.073 0.073 

 لكسمربغ
0.081 0.081 

 مدغشقر
0.003 0.003 

 مالوي
0.002 0.002 

 ماليزيا
0.281 0.281 

 ملديف
0.001 0.001 

 مالي
0.004 0.004 

 مالطة
0.016 0.016 

 جزر مارشال
0.001 0.001 

 موريتانيا
0.002 0.002 

 موريشيوس
0.013 0.013 

 املكسيك
1.842 1.842 

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 0.012 0.012 موناكو

 0.003 0.003 منغوليا

 0.005 0.005 اجلبل األسود

 0.062 0.062 املغرب

 0.003 0.003 موزامبيق

 0.010 0.010 ميامنار

 0.010 0.010 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.006 نيبال

 هولندا
1.654 1.654 

 نيوزيلندا
0.253 0.253 

 نيكاراغوا
0.003 0.003 

 النيجر
0.002 0.002 

 نيجرييا
0.090 0.090 

 نيوي
0.001 0.001 

 النرويج
0.851 0.851 

 سلطنة عمان
0.102 0.102 
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 باكستان
0.085 0.085 

 باالو
0.001 0.001 

 بنما
0.026 0.026 

 بابوا غينيا اجلديدة
0.004  0.004  

 باراغواي
0.010 0.010 

 بريو
0.117 0.117 

 الفلبني
0.154 0.154 

 بولندا
0.921 0.921 

 الربتغال
0.474 0.474 

 قطر
0.209 0.209 

 1.994 1.994 مجهورية كوريا

 0.003 0.003 مجهورية مولدوفا

 رومانيا
0.226 0.226 

 الروسياالحتاد 
2.438 2.438 

 رواندا
0.002 0.002 

 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا
0.001 0.001 

 0.001 0.001 غرينادين سانت فنسنت وجزر

 ساموا
0.001 0.001 

 سان مارينو
0.003 0.003 

 سان تومي وبرينسييب
0.001 0.001 

 اململكة العربية السعودية
0.864 0.864 

 السنغال
0.006 0.006 

 صربيا
0.040 0.040 

 سيشيل
0.001 0.001 

 سرياليون
0.001 0.001 

 سنغافورة
0.384 0.384 

 سلوفاكيا
0.171 0.171 

 سلوفينيا
0.100 0.100 

 جزر سليمان
0.001 0.001 

 الصومال
0.001 0.001 

 جنوب أفريقيا
0.372 0.372 

 جنوب السودان
0.004 0.004 

 إسبانيا
2.973 2.973 

 سري النكا
0.025 0.025 
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 السودان 
0.010 0.010 

 سورينام
0.004 0.004 

 سوازيلند
0.003 0.003 

 السويد
0.960 0.960 

 سويسرا
1.047 1.047 

 اجلمهورية العربية السورية
0.036 0.036 

 طاجيكستان
0.003 0.003 

 تايلند
0.239 0.239 

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
0.008 0.008 

 تيمور ليشيت
0.002 0.002 

 توغو
0.001 0.001 

 تونغا
0.001 0.001 

 ترينيداد وتوباغو
0.044 0.044 

 تونس
0.036 0.036 

 تركيا
1.328 1.328 

 تركمانستان
0.019 0.019 

 توفالو
0.001 0.001 

 أوغندا
0.006 0.006 

 أوكرانيا
0.099 0.099 

 اإلمارات العربية املتحدة
0.595 0.595 

 اململكة املتحدة
5.180 5.180 

 0.009 0.009 مجهورية تنزانيا املتحدة

 الواليات املتحدة األمريكية
22.000 22.000 

 أوروغواي
0.052 0.052 

 أوزبكستان
0.015 0.015 

 فانواتو
0.001 0.001 

 0.627 0.627 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية 

 فييت نام
0.042 0.042 

 اليمن
0.010 0.010 

 زامبيا
0.006 0.006 

 زمبابوي
0.002 0.002 


