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A 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016 كانون األول/ديسمبر 9 -5روما، 

 والستين بعد المائة للجنة المالية الرابعةتقرير الدورة 
 (2016 تشرين الثاني/نوفمبر 7-11)

 
 موجز

 
من ضتندرج يف الوضع املايل للمنظمة ويف مسائل أخرى  2016يف سنة  الثانيةنظرت اللجنة يف دورهتا العادية  

 والستني بعد املائة:رابعة . وإّن اللجنة، يف تقريرها هذا لدورهتا الواليتها
 

يا  م ددة  )أ(  بثالكثامثل ة( حتث  ييهثا األعءثثثثثثثثثثثثثثثام على ديع ا ثثثثثثثثثثثثثث اكثاهت  املقرر 1إىل اجمللس: )ترفع توصييييييييييي
 (؛ 11)الثثثث ثثثثقثثثثرة  2015احلسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثابثثثثثثثات املثثثثرا ثثثثعثثثثثثثة لثثثثعثثثثثثثام ( بشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ن 2(؛ )8يف مثثثثوعثثثثثثثدهثثثثثثثا )الثثثث ثثثثقثثثثرة و 
 (.23)ال قرة توصية املدير العام بتعيني عءو  ديد يف جلنة املرا عة  إقرار( بش ن 3و)

ام عل حسثثثثثثثثثثثثابات خلمع السثثثثثثثثثثثثلع وازدمات يف منظمة األغذية والزراعةاملوايقة على  (1: )اجمللس بقرارها تبلغ )ب(
 (.13)ال قرة  2015

اجمللس إىل التو يهات اليت أعطتها إىل األمانة بشثثثثثث ن الوضثثثثثثع املايل للمنظمة واملسثثثثثثائل ازاصثثثثثثة  تلفت عناية )ج(
 بامليزانية واملوارد البشرية واإل راف.

  على مبادرات اجمللس الرامية إىل حتسني أساليب عملها. تسّلط الضوء )د(

 المجلس جانبمن اتخاذها مقترح اإلجراءا  ال
 

 :اجمللسمن  يطلب 
 

 2015 احلسثثثثثابات املرا عة لعامبشثثثثث ن و  يف موعدهاو  ةاملقرر   ثثثثث اكاتاالديع توصثثثثثيات اللجنة بشثثثثث ن  إقرار )أ(
 ؛تعيني عءو  ديد يف جلنة املرا عةش ن بو 
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 ؛2015عام ل حسابات خلمع السلع وازدمات يف منظمة األغذية والزراعةبقرار اللجنة بش ن  وأخذ العلم )ب(
 جنة إىل األمانة بشثثثثثثثثثثث ن ايع املسثثثثثثثثثثثائل الواقعة ضثثثثثثثثثثثمن اختصثثثثثثثثثثثاصثثثثثثثثثثثاهتا، قدمتها اللالتو يهات اليت  وإقرار )ج(

 يءاًل عن املبادرات الرامية إىل حتسني أساليب عملها.

 ميكن تو يه أي است سارات عن مءمون هذه الوثيقة إىل:
 David McSherryالسيد 

 املاليةأمني جلنة 

 +39 06 570 53719اهلاتف: 
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 مقدمة
 
 والستني بعد املائة. الرابعةعرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل لدورهتا  -1
 
 ، ممثلو األعءام التالية أمساؤه :Khalid Mehboobوقد حءر الدورة، باإلضاية إىل الرئيس، السيد  -2
 

  السيدCarlos Alberto Amaral )أنغوال( 
  السيدةCathrine Stephenson  )أس اليا( 
  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 
  السيدXie Jianmin ()الصني 
  مصر(السيد خالد الطويل( 
  السيدMateo Nsogo Nguere Micue )غينيا االستوائية( 
  السيدHeiner Thofern )أملانيا( 
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 
  السيدLupino jr. Lazaro )ال لبني( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 
 )السيدة عبلة مالك عثمان مالك )السودان 
  السيدThomas M. Duffy )الواليات املتحدة األمريكية( 

 
 وأبلغ الرئيس اللجنة مبا يلي: -3
 

  ّتعيني السيد  تXie Jianmin  ّالسيد  حملّ  )الصني( ليحلNiu Dun خالل هذه الدورة؛ 
  ّتعيني السيد  وتMateo Nsogo Nguere Micue  ّالسيد حملّ  )غينيا االستوائية( ليحل 

Crisantos Obama Ondo .خالل هذه الدورة 
 
 املنظمة يفمؤهالت املمثلني البدالم من املوقع اإللك وين لأل هزة الرئاسية والدستورية عن وميكن تنزيل مو ز  -4

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

 
  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 وباإلضاية إىل ذلك، حءر الدورة الرابعة والستني بعد املائة للجنة، مراقبون صامتون من الدول األعءام التالية: -5
 

 االحتاد األورويب 
 الدومينيكية اجلمهورية 
  تنزانيا املتحدةاهورية 
 اهورية ينزويال البولي ارية 
 اهورية مالطة 
 رومانيا 
 سلوياكيا 
 يرنسا 
 قربص 
 اململكة املتحدة 
 هنغاريا 
 هولندا 

 
 الوضع المالي للمنظمة رصد

 
 الوضع المالي للمنظمة

 
، وتوقعات 2016يونيو/حزيران  30" حىت الوضع املايل للمنظمةاملعنونة " FC 164/2استعرضت اللجنة الوثيقة  -6

، مبا يف ذلك السيولة يف املنظمة وحالة اال  اكات املقررة اليت مل تسدد بعد واالستثمارات 2016التديقات النقدية لعام 
 القصرية والطويلة األ ل وااللتزامات املتعلقة باملوظ ني ون قات برنامج التعاون التقين واألرصدة غري املن قة والعجز 

 املسامهات الطوعية.يف احلساب العام و 
 
أكتوبر/تشرين  31وُزودت اللجنة أيءاً بآخر املعلومات عن حالة اال  اكات اجلارية واملت خرات يف املنظمة حىت  -7

 .2016األول 
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 اللجنة: وإنّ  -8
 

 لألعضاء ومستويا  النقد في البرنامج العادي،  السابقةإلى أنماط السداد  ، استنادا  أحاطت علما   )أ(
 ؛2016بأنه من المتوقع أن تكون السيولة في المنظمة كافية لتغطية االحتياجا  التشغيلية حتى نهاية عام 

 توقف على تسديد االشتراكا  المقررة تمنها بأن سالمة التدفق النقدي الجاري للمنظمة  وإقرارا   )ب(
 كامل وفي موعدها؛ جميع الدول األعضاء على سداد اشتراكاتها المقررة بال حّثتفي موعدها، 

 دفع االشتراكا  المقررة في موعدها؛على تشجيع الكيفية من األمانة أن تواصل استكشاف   وطلبت )ج(
 مليون دوالر أمريكي  0.955 بلغالعجز في ال ساب العام ليأن يزداد  ه من التوقعإلى أن وأشار  )د(

( 2015ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي في  922.2) 2016ديسمبر/كانون األول  31في 
خطة  كاليفعن تلتعويض لالتمويل في نقص شكل أساسي بسبب البوذلك ، االرتفاعوأن يستمر في 

التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة وصندوق مدفوعا  نهاية الخدمة، وأشار  إلى أن اللجنة ستواصل 
تمويل التزاما  التغطية الطبية بعد  بشأنمن جدول األعمال  5بند إطار ال ضمنالنظر في هذه المسألة 

 انتهاء الخدمة؛
ت قيق  ن أجلموإذ شدد  على أهمية برنامج التعاون التقني بالنسبة إلى البلدان األعضاء، بما في ذلك  )ه(

إبقاء معدل مصروفا  برنامج التعاون التقني  العمل علىمن األمانة  طلبتأهداف التنمية المستدامة، 
 ؤتمر؛ه المعند مستوى يكفل التنفيذ الكامل العتمادا  برنامج التعاون التقني على ن و ما أقرّ 

وأحاطت علما  بالمعلوما  المقدمة بشأن أداء االستثمارا ، مذّكرة بأّن اللجنة ستنظر بمزيد من التفصيل  )و(
 خالل دورتها العادية المقبلة؛ 2016التقرير عن االستثمارا  في عام في هذه المسألة عند تقديم 

تداعيا  بالوشدد  على أهمية صندوق رأس المال العامل في توفير شبكة أمان للمنظمة في ما يتعلق  )ز(
عت إلى النظر في اقتراحا  تتعلق بتجديد وتطلّ  ،تأّخر األعضاء في سداد اشتراكاتهم الناجمة عن
 .2019-2018المنظمة في سياق برنامج العمل والميزانية المقترح للفترة  احتياطيا 

 

 2015األغذية والزراعة  منظمة - ال سابا  المراجعة
 
( من الالئحة العامة للمنظمة، بدراسة احلسابات املرا عة للمنظمة 1)7-27قامت اللجنة، طبقًا ألحكام املادة  -9

ار ي لتقريره املطّول عن عملية مرا عة حسابات العمليات املالية يف املنظمة، ، مبا يف ذلك عرض للمرا ع از2015لعام 
 مع تسليط الءوم على أهّ  التوصيات واملالحظات اليت تءّمنها التقرير.
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 وإّن اللجنة -10
 

، مع اإلشارة إلى أن هذه 2015لألمانة على عرض ال سابا  المراجعة للمنظمة لعام أعربت عن تقديرها  )أ(
ال سابا  هي المجموعة الثانية من ال سابا  التي يتم إعدادها في المنظمة وفقا  للمعايير الم اسبية 

 الدولية للقطاع العام؛
للتعاون الوثيق والدعم الذي قّدمته األمانة إلى المراجع الخارجي أثناء قيامه بمراجعة  وأعربت عن تقديرها )ب(

 الكشوف المالية؛
 بصدور رأي المراجع الخارجي غير المشفوع بت فظا ؛ ورّحبت )ج(
 للمراجع الخارجي لعرضه التقرير المطول؛ وأعربت عن تقديرها )د(
 والتوصيا  الواردة فيه؛ المطول الصادر عن المراجع جودة التقريرب وأشاد  )ه(
عدد كبير من المالحظا   قد أشار إلى وجودلمراجع الخارجي لوإذ أشار  إلى أن التقرير المطول  )و(

على أهمية تعزيز إطار الرقابة الداخلية في المقر الرئيسي  شدد الداخلية،  الرقابةبقضايا المتصلة 
 والمكاتب الميدانية ورصد تنفيذه الفعال واالمتثال له؛

 .2017كشف عن الرقابة الداخلية يُرَفق بال سابا  المراجعة للمنظمة لعام   تقديمإلى  وتطلعت )ز(
 

يريع اجمللس  ب ن أوصتوإذ أخذت اللجنة علماً بالتعليقات والتوضيحات اليت قدمها املرا ع ازار ي واألمانة،  -11
من أ ل اعتمادها. ووايقت اللجنة تبعا لذلك على أن حتيل إىل اجمللس مشروع  2015إىل املؤمتر احلسابات املرا عة لعام 

 :إىل املؤمتر لكي يريعه بدورهالقرار الوارد أدناه 
 

 مشروع قرار المؤتمر
 

 2015ال سابا  المراجعة للمنظمة لعام 
 

 إن المؤتمر،
 

 يف تقرير الدورة ازامسة وازمسني بعد املائة للمجلس، إذ نظر
 

 ،بش هناوتقرير املرا ع ازار ي  2015احلسابات املرا عة للمنظمة لعام  وبعد أن درس
 

 .2015لعام  احلسابات املرا عة يعتمد
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 مجمع السلع والخدما  -ال سابا  المراجعة 
 2015لعام  منظمة األغذية والزراعة في

 
خلمع السلع وازدمات يف منظمة األغذية  -احلسابات املرا عة املعنونة " FC 164/4استعرضت اللجنة الوثيقة  -12

 هذه ال  ة."، واألدام املايل جملمع السلع وازدمات خالل 2015والزراعة لعام 
 
 :وإّن اللجنة -13
 

 بت به؛ورحّ  2014مقارنة بعام  2015ن أداء مجمع السلع والخدما  خالل عام إلى ت سّ  أشار  )أ(
 بصدور رأي المراجع الخارجي غير المشفوع بت فظا ؛ ورّحبت )ب(
 .2015على ال سابا  المراجعة لمجمع السلع والخدما  لعام  ووافقت )ج(

 
 التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة تمويل التزاما 

 
منظومة  احلاصلة يف ناقشاتاملاملعلومات عن آخر  أحدث تءّمنتاليت  FC 164/5نظرت اللجنة يف الوثيقة  -14

حتوام مات التغطية الطبية بعد انتهام ازدمة واجلهود اليت تبذهلا األمانة حاليا الااألم  املتحدة بش ن يجوة التمويل يف التز 
 يف ازطة.تكال
 
 اللجنة: وإنّ  -15
 

 ابقة؛ي دوراتها السكانت موضع نقاش واستعراض منتظمين من قبل اللجنة فبأن هذه المسألة   ذّكر  )أ(
بآخر المعلوما  المقدمة بشأن القرارا  المتخذة من قبل الجمعية العامة لألمم المت دة  علما حاطتوأ )ب(

التأمين الص ي بعد انتهاء الخدمة الصادر عن مجموعة العمل التابعة لشبكة  عنعقب دراستها التقرير 
 الشؤون المالية والميزانية؛

عتبارا  ا سياقاألمانة على مواصلة استعراض الخيارا  المطروحة لمعالجة فجوة التمويل في  وشجعت )ج(
 عضاءألاالجمعية العامة لألمم المت دة بهذا الشأن، مع التشديد على أهمية اعتماد نهج مشترك بين 

 ؛في نظام األمم المت دة الموحد
المنظمة في النظر في هذه المسألة ضمن  أمانة للدور النشط الذي تضطلع به أعربت عن تقديرهاو  )د(

 ؛والميزانية مجموعة العمل التابعة لشبكة الشؤون المالية
 األمانة على مواصلة جهودها الرامية إلى احتواء تكاليف خطة التأمين الص ي ال الية. وحثت (ه)
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 المسائل المتعلقة بالميزانية 
 التقرير السنوي عن مصروفا  تكاليف الدعم وعمليا  االسترداد

 
  ة املمتدة الذي يغطي ال االس دادالتقرير السنوي عن مصرويات تكاليف الدع  وعمليات استعرضت اللجنة  -16
 .2016مايو/أيار  31إىل  2015يونيو/حزيران  1من 
 
 اللجنة: وإنّ  -17
 

ال  تكاليف معد ت ديدإلى أن الوثيقة تناولت مسألة تطبيق سياسة المنظمة الّسابقة الخاصة ب أشار  )أ(
في الوقت الذي انتقلت فيه المنظمة إلى السياسة الجديدة السترداد  2016خدمة المشاريع خالل عام 

 التكاليف التي من شأنها أن تسترد تكاليف الدعم المباشر وتكاليف الدعم غير المباشر؛
ليها خالل الفترة قيد االستعراض قد طُّبقت ع اسُتهّلتإلى أّن جميع مشاريع حساب األمانة التي  وأشار  )ب(

 ضمن السياسة السابقة المعتمدة الخاصة بتكاليف الدعم؛معدال  تندرج 
سياسة المنظمة الجديدة الخاصة باسترداد  ، تطّبق أيضا  2016إلى أن األمانة كانت، خالل عام  وأشار  )ج(

اب الموارد أص  من التكاليف على مشاريع مختارة خالل عملية صياغتها بالتعاون الوثيق مع الشركاء
 .2017في عام  كامال    تطبيقا  السياسة الجديدة  تطبيقوذلك بهدف 

 
 الموارد البشرية
 إدارة الموارد البشرية

 
 " واليت عرضت أه  اإلجنازات اليت حتققت يف خلالإدارة املوارد البشريةاملعنونة " FC 164/7درست اللجنة الوثيقة  -18

 إدارة املوارد البشرية يف املنظمة.
 
 اللجنة: وإنّ  -19
 

باألمانة لما حققته من إنجازا  في مجال إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك في مجالي التوظيف  أشاد  )أ(
الخاصة راءا  جاإلعمليا  و الوتنمية قدرا  الموظفين، وت سين التمثيل الجنساني، وزيادة الكفاءة في 

 موارد البشرية؛بال
بشأن  يهالذي أشير إل الملموسبالت سن  بتورحّ للمعلوما  الواردة في الوثيقة  وأعربت عن تقديرها )ب(

 الناجم عن ذلك؛ الوظائف الشاغرةالوظائف الفنية الشاغرة ومعدل  حالة
 عالية ا  سبنالتي تسجل  في المكاتب اإلقليمية الوظائف الشاغرةخفض معدل همية وشدد  على أ )ج(

 ؛يسمح بتنفيذ برامجهامن الوظائف الشاغرة إلى مستوى 
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رية الموارد البشغطي بشكل شامل من األمانة اعتماد شكل موحد عند تقديم المعلوما ، بما ي وطلبت (د)
 من الموظفين وغير الموظفين على السواء؛

 من األمانة تبسيط عملية االستجابة للطلبا  المقدمة من األعضاء بشأن تقديم معلوما  وطلبت (ه)
 عن مالك الموظفين؛ حساسة غير

 يقة، في الوثأمامها والمشار إليها األمانة في ما تبذله من جهود لمواجهة الت ديا  الماثلة  وشجعت (و)
 ؛المنصف التمثيل الجغرافيضمان ( و 2؛ )التعيين( ت سين إجراءا  1: )من خاللال سيما 

( ومواصلة ت سين كفاءة التواصل 4)لموارد البشرية من غير الموظفين؛ األكثر كفاءة لستخدام اال( و 3)
( ودعم قدرة الموظفين على استيعاب التغييرا  5بين اإلدارة واألجهزة التي تمثل الموظفين؛ )
 والت سينا  ال اصلة في إدارة الموارد البشرية.

 
 توصيا  وقرارا  لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك

 ألمم المت دة إلى الجمعية العامةللمعاشا  التقاعدية لموظفي ا

 في جداول المرتبا  والبدال ( را )بما في ذلك التغيي
 
توصيات وقرارات جلنة ازدمة املدنية الدولية وخللس الصندوق املعنونة " FC 164/8استعرضت اللجنة الوثيقة  -20

ات العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف  داول املرتباملش ك للمعا ات التقاعدية ملوظ ي األم  املتحدة إىل اجلمعية 
 والبدالت(".

 
 اللجنة: وإنّ  -21
 

بالتقدم الم رز في تطبيق التغييرا  المدخلة على مجموعة عناصر األجر للفئة الفنية  أخذ  علما   )أ(
والفئا  العليا والقرارا  الرئيسية التي اتخذها مجلس الصندوق المشترك للمعاشا  التقاعدية لموظفي 

 األمم المت دة؛
 النسبةب يدة إلنهاء الخدمةتطبيق السّن اإللزامية الجدفي  اإلسراعفي األمانة على النظر  عتوشجّ  )ب(

 المنظما مع مراعاة المناقشا  الجارية مع  ،2014يناير/كانون الثاني  1إلى الموظفين المعّينين قبل 
بشأن هذا الموضوع،  آخر المعلوما إلى ال صول على  وتطّلعت، منظومة األمم المت دةاألخرى في 

 .بالنسبة إلى الميزانية هذا التغييرلبما في ذلك اآلثار المالية 
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 الرقابة
 العضوية في لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة

 
 أوصى " واليتالعءوية يف جلنة املرا عة يف منظمة األغذية والزراعةاملعنونة " FC 164/9استعرضت اللجنة الوثيقة  -22

 كعءو  ديد يف جلنة املرا عة يف املنظمة.  Daniela Grazianiييها املدير العام بتعيني السيدة 
 
 اللجنة: وإنّ  -23
 

 باعتبارها Grazianiبالتأكيد الذي قدمته األمانة والذي يفيد بأن توصيف السيدة  أخذ  علما   )أ(
"Dottore Commercialista ed Esperto Contabile م اسبة قانونية وخبيرة م اسبة( يقابله( " 

" )م اسبة قانونية( على ن و Chartered Accountant"مصطلح من الناحية الوظيفية باللغة اإلنكليزية 
 ما هو وارد في موجز السيرة الذاتية؛

 كعضو في لجنة المراجعة  Daniela Grazianiعلى توصية المدير العام بتعيين السيدة  وصادقت )ب(
 ستّ ّى الإجمالية ال تتعدابلة للتجديد بعد ذلك لمدة في المنظمة لفترة أولية مدتها ثالث سنوا ، ق

 سنوا  ك ٍد أقصى؛ 
 اعتبارا   افذا  ن هذا التعيينإلى المجلس، على أن يصبح على التعيين على أن ترفع مصادقتها  ووافقت )ج(

 ؛عليه من تاريخ موافقة المجلس
األساليب  في ضوءتعيين األعضاء في لجنة المراجعة في المستقبل أن يتم استعراض عملية  وطلبت )د(

 المتبعة في الوكاال  األخرى التابعة لمنظومة األمم المت دة.
 

 اختصاصا  لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة
 
 قدم " واليتوالزراعةاختصاصات جلنة املرا عة يف منظمة األغذية املعنونة " FC 164/10استعرضت اللجنة الوثيقة  -24

 اختصاصات جلنة املرا عة يف املنظمة. اق احاً لتحدي ييها املدير العام 
 
 اللجنة: وإنّ  -25
 

المقترح ينيط بلجنة المراجعة الوالية التي كانت مسندة في السابق إلى لجنة  التنقيحبأن  أحاطت علما   )أ(
المالية  لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنةكّل من مع التوصية الصادرة عن   تماشيا  المبادئ األخالقية 

 والمجلس؛
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مختلفة وظائف الرقابة ال أداءتنسيق دور المراجعة  لجنةنيط بيالمقترح  التنقيحإلى أن  كذلكأشار   و  )ب
ومكتب المفتش العام والتقييم والمراجع الخارجي والشؤون األخالقية، وي دد الدور االستشاري الذي 

 لجنة المراجعة في اختيار المفتش العام وإقالته؛تؤديه 
مواصلة تنقيح الت ديث المقترح الختصاصا  لجنة المراجعة في المنظمة من أجل توضيح دور  وطلبت )ج(

 يةاستقالل الم افظة في الوقت عينه علىمختلف وظائف الرقابة مع  أداءلجنة المراجعة في تيسير تنسيق 
 المراجع الخارجي؛

ممارسا  لامع أفضل  لكي تتواءمبأن تستعرض األمانة اختصاصا  لجنة المراجعة في المنظمة  وأوصت )د(
جنة عرضها لتلكي تسوأن تقدم مسودة النسخة المنق ة  منظما  األمم المت دة األخرىالمّتبعة في 

 .المالية
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيا  المراجع الخارجي
 
 ".تقرير مرحلي عن تن يذ توصيات املرا ع ازار ياملعنونة " FC 164/11استعرضت اللجنة الوثيقة  -26
 
 اللجنة: وإنّ  -27
 

 ب الة تنفيذ توصيا  المراجع الخارجي؛ أحاطت علما   )أ(
مع الطلب الذي  تماشيا   2015ل لعام بتعليقا  اإلدارة على التوصيا  الواردة في التقرير المطوّ  بتورحّ  )ب(

يا  ضرورة عرض رد اإلدارة على التوصيفيد بتقدمت به اللجنة في دورتها الستين بعد المائة والذي 
 ؛الواردة في تقرير المراجع الخارجي خالل نفس الدورة التي يُعرض فيها التقرير على اللجنة

 توحثّ  ،رة عن المراجع الخارجيبما حققته األمانة من تقدم ملموس في إغالق التوصيا  الصاد وأشاد  )ج(
   األمانة على مواصلة بذل الجهود الرامية إلى إغالق التوصيا  المتبقية التي لم تنفذ بعد؛

 يعتبرأنه بفيد ي المراجع الخارجي أن يدرج في تعليقاته في التقارير المرحلية المقبلة تأكيدا   إلى وطلبت )د(
 .الصلةيا  ذا  اإلدارة قد عالجت التوص أنّ 

 
 ت سين أساليب عمل لجنة المالية وكفاءتها

 أساليب عمل لجنة المالية
 
 أ ارت اللجنة إىل أمهية استعراض أساليب عملها باستمرار بغية حتقيق أهدايها وغاياهتا الشاملة. -28
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 اللجنة: إنّ وفي هذا الصدد، ف -29
 

بأهمية ضمان استالم األعضاء لجميع الوثائق وبجميع اللغا  مع ال رص على اتساق جودتها،  ذّكر  )أ(
موعد انعقاد كل دورة ويست سن أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لكي  منأسبوعين على األقل قبل 

 لمسألة؛ ا األمانة على اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة هذه توحثّ يتسنى لألعضاء دراستها والت ضير لها؛ 
دورة،  لكل المعّدةاألمانة استعراض الخيارا  المتاحة للتقليل من حجم الوثائق المطبوعة  وطلبت )ب(

 .جيا المعلوما تكنولو ال اصلة في مجال التطورا   الصددباالستفادة من بالفرص التي تتي ها في هذا 
 

 مسائل أخرى
 المائة للجنة الماليةموعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والستين بعد 

 
 أحيطثثثت اللجنثثثة علمثثثا بثثث نثثثه من املقرر عقثثثد الثثثدورة ازثثثامسثثثثثثثثثثثثثثثثة والسثثثثثثثثثثثثثثتني بعثثثد املثثثائثثثة يف رومثثثا خالل ال  ة  -30

 .2017مارس/آذار  31إىل  27من املمتدة 
 

 أية مسائل أخرى
 
على الت ديا  التي يواجهها أعضاء اللجنة بفعل تقارب مواعيد انعقاد اجتماعا   الضوءاللجنة  سّلطت -31

إلى األمانة مراعاة ذلك لدى إعداد الجدول الزمني الجتماعا   وطلبتالوكاال  التي توجد مقارها في روما، 
 األجهزة الرئاسية.

 
 الوثائق المعروضة لإلحاطة

 
 (FC 164/INF/2لوثيقة حالة اال  اكات اجلارية واملت خرات )ا -
 (FC 164/INF/3)الوثيقة  2015صندوق التسليف واالدخار يف منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املرا عة  -
 تقارير وحدة الت تيش املش كة -
 (FC 164/INF/4)الوثيقة  (JIU/REP/2014/9إدارة العقود وتنظيمها يف منظومة األم  املتحدة ) -


