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 المجلس
 بعد المائة السادسة والخمسونالدورة 

 2017 نيسان/أبريل 28-24روما، 

 المالية للجنة المائة بعدالسادسة والستين  الدورة تقريـر
 (2017 آذار/مارس 27-31)

 
 موجز
 

                                       ، الوضتتتتتتتع املام للمنظمة ومستتتتتتتائل أخرى واقعة     7102                                          درستتتتتتتة اللجنة،   دوردا العادية األوىل خال  ستتتتتتتنة  
ّ                                                        نطاق واليتها. وإّن اللجنة   تقريرها احلام لدوردا السادسة والستني بعد املائة:                 

  ( حّثة فيها األعضتتتتاى على دفع ااتتتتملاكاد  املقررة بالكامل  0 )                                أصـــدرو توصـــياو ملددة ملل المجلس                                               ّ   
   (؛   07        )الفقرة       7102 -    7108                                         ( بشتتتتتتتت ن ارتدو  املقملا لالاتتتتتتتتملاكات للفملة املالية  7    (؛ ) 8                  و  موعدها )الفقرة 

      7102 -    7108                              وبرنتتاما العمتتل وامليزانيتتة للفملة       7170 -    7108                               ( بشتتتتتتتتتتتتتتت ن الطتتة املتوستتتتتتتتتتتتتتطتتة األ تتل للفملة  3 )
                                                                ( بشتتتتتتتتت ن مصتتتتتتتتتادقتها على توتتتتتتتتتتيات املدير العام لتمديد والية األعضتتتتتتتتتاى   رتنة  4     (؛ و)  70 و    71          )الفقرتان 
  ؛ ( 0 3        )الفقرة          املرا عة

 اجمللس على قرارها الذي وافقة مبو به على عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية والنااتتتتتتتتتتئة عن        أطلعت                                                                                        
   (؛  08        )الفقرة       7102 -    7102                         تنفيذ برناما العمل للفملة 

  التو يهات اليت أعطتها إىل األمانة بشتتتتتت ن الوضتتتتتتع املام للمنظمة واملستتتتتتائل الاتتتتتتتة    إىل       اجمللس           تلفت عناية                                                                     
                                                بامليزانية واملوارد البشرية واإلاراف ومسائل أخرى. 

 من جانب المجلس اتخاذها اإلجراءاو المقترح
 

ّ               إن  اجمللس مدعو إىل:    
                                                                         توتتتيات اللجنة لدفع االاتتملاكات املقررة   موعدها وبالكامل وبشتت ن  دو  االاتتملاكات        مقرار    )أ(

                        وبرناما العمل وامليزانية       7170 -    7108                         والطة املتوستتتتتتتطة األ ل للفملة       7102 -    7108             للفملة املالية 
                                 ومتديد والية األعضاى   رتنة املرا عة.      7102 -    7108      للفملة 
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                                                             ن عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية والنااتتتتتتتتتتتئة عن تنفيذ                  بقرارات اللجنة بشتتتتتتتتتتت           أخذ العلم    )ب(
  .    7102 -    7102                   برناما العمل للفملة 

                                                                            التو يهات اليت أعطتها اللجنة إىل األمانة   ما يتعلق بستتتتتتتتتتتتائر املستتتتتتتتتتتتائل األخرى الواقعة        مقرار    )ج(
                 ضمن نطاق واليتها.

 ميكن تو يه أي استفسارات بش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 David McSherryالسيد 

 أمني رتنة املالية
 +39 06570 53719اهلاتف: 
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 مقدمة
 
ّ                                                                   قد مة اللجنة إىل اجمللس التقرير التام عن دوردا السادسة والستني بعد املائة. -1   
 
 ، ممثلو األعضاى التالية أمساؤه :Khalid Mehboobوقد حضر الدورة، باإلضافة إىل الرئيس، السيد  -6
 

  السيدةMaria Esperança Pires Dos Santos )أنغوال( 
  السيدةCathrine Stephenson )أسملاليا( 
  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 
  السيدXie Jianmin )الصني( 
 ( العربية مصرمجهورية السيد خالد حممد الطويل) 
  السيدMateo Nsogo Nguere Micue )غينيا االستوائية( 
  السيدHeiner Thofern )أملانيا( 
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 
  السيدLupino jr. Lazaro )الفلبني( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 
 )السيد سيد أمحد األمني محيد األمني )السودان 
  السيدThomas M. Duffy )الواليات املتحدة األمريكية( 

 
 للجنة مبا يلي:وأبلغ الرئيس ا -3
 

  مت  تعيني السيدة              ّMaria Esperança Pires Dos Santos أنغوال( لتحل  حمل  السيد(       ّ    ّ             Carlos Alberto 

Amaral خال  هذه الدورة؛ 
  مت  تعيني السيد             ّXie Jianmin  الصني( ليحل  حمل  السيد(        ّ    ّ           Niu Dun خال  هذه الدورة؛ 
  ومت  تعيني السيد سيد أمحد األمني محيد األمني                                   ّ ّ                              )السودان( ليحل  حمل  السيدة عبلة مالك عثمان مالك      ّ              

 خال  هذه الدورة.
 
وميكن تنزيل مو ز عن مؤهالت املمثلني البدالى من املوقع اإللكملوين لأل هزة الرئاسية والدستورية   املنظمة  -4

 على العنوان التام: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/ 
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 وباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة السادسة والستني بعد املائة للجنة، مراقبون تامتون من ارتهات األعضاى التالية: -5
 

 االحتاد األورويب 
 إسبانيا 
 بلجيكا 
 تايلند 
 ارتمهورية الدومينيكية 
 سان مارينو 
 فرنسا 
 قربص 
 كوستاريكا 
 مالطة 
 ماليزيا 
 اململكة املتحدة 
 هنغاريا 
 هولندا 

 
 الوضع المالي مراقبة

 
 الوضع المالي للمنظمة

 
، 6016ديسمرب/كانون األو   31حىت  الوضع املام للمنظمةاملعنونة  FC 166/2استعرضة اللجنة الوثيقة  -6

 املقررة اليت مل تسدد بعد، مبا   ذلك السيولة   املنظمة وحالة االاملاكات 6017وتوقعات التدفقات النقدية لعام 
واالستثمارات القصرية والطويلة األ ل وااللتزامات املتعلقة باملوظفني ونفقات برناما التعاون التقين واألرتدة غري املنفقة 

 والعجز   احلساب العام واملسامهات الطوعية.

 
  .    6017          مارس/آذار     60                   خرات   املنظمة حىت  ُ                ً                                           وُزودت اللجنة أيضاً بآخر املعلومات عن حالة االاملاكات ارتارية واملت  - 7

 
             ومن  اللجنة  -2

 

مستوياو النقد في البرنامج العادي وأنماط السداد المتوقعة  أحدثبأنه استنادا  ملل  أحاطت علما   )أ(
ألعضـــــاء، من المتوقع أن تلون الســـــيولة في المنظمة يافية لتاجية الحتياجاو الت ـــــايلية لدول ال

 ؛2017 حتل نهاية عام

بأن ســــامة التدفن النقدي الجاري للمنظمة تتوقى علل تســــديد الاــــتراياو المقررة  ومقرارا  منها )ب(
 ااتراياتها المقررة باللامل وفي موعدها؛ دفعالدول األعضاء علل  حث تفي موعدها، 
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ملل أن المســــــــــتوع العام للعجز في اللســــــــــاب العام قد انخف  ب ــــــــــلل طفيى ملل  وأاــــــــــارو )ج(
 2015 بنهـــايـــة عـــام مقـــارنـــة   2016ديســـــــــــمبر/يـــانون األول  31مليون دولر أمريلي في  912.4

مليون دولر أمريلي( وملل أن العجز يعزع في المقــام األول ملل التلــاليى اير الممولــة  922.2)
 لالتزاماو المتعلقة بالموظفين؛

اللجنة  اق تهانتمويل التزاماو التاجية الجبية بعد انتهاء الخدمة قد في نقص البأن مسألة  رووذي   )د(
دو علل أهمية اعتماد نهج م ترك بين أعضاء نظام األمم المتلدة في دوراتها السابقة عندما اد  

عت األمانة علل مواصـلة اسـتعراا الخياراو المجروحة لمعالجة الموحد ب ـأن هذ  المسـألة واـج  
 التمويل؛في فجوة ال

األمانة مواصــلة مبقاء معدل موــروفاو برنامج التعاون التقني عند مســتوع يلفل تنفيذ ملل  وطلبت )ه(
 يما وافن عليها المؤتمر؛باللامل  اعتماداو برنامج التعاون التقني 

بالمعلوماو المقدمة عن أداء الســتثماراو وبأن  اللجنة ســتنظر بمزيد من التفوــيل  وأحاطت علما   )و(
تقرير عن الســـــــــــتثماراو الجدول األعمال ب ـــــــــــأن من بند المطار  ضـــــــــــمنســـــــــــألة في هذ  الم

 .2016 سنة في
 

 2016تقرير عن الستثماراو في سنة 

 
اليت تتناو  بالتفصتتيل أداى  6016تقرير عن االستتتثمارات   ستتنة املعنونة  FC 166/3استتتعرضتتة اللجنة الوثيقة  -9

 االستثمارات القصرية والطويلة األ ل وعملية احلوكمة   املنظمة.
 

 ومن  اللجنة  -10
 

تجاوز المؤار المرجعي القوير األجل في السنوية قد مجمالي العائداو  للون أعربت عن تقديرها )أ(
الوقت الذي أدع فيه نهج المنظمة اللذر والمتسـم بقلة المخاطرة في مجال السـتثمار ومعدلو 

 في المائة؛  0.63ملل مبقاء العائداو عند  2016الفائدة المتدنية التي اهدتها سنة 

في المائة، ل ســـــيما بالنظر  35.5ل البالغ باألداء العام للافظة الســـــتثماراو الجويلة األج بتورح   )ب(
 ؛2016ملل ظروف األسواق المالية المتقلبة خال عام 

ملل اعتماد ســياســاو الســتثمار المنقلة للافظتي الســتثماراو القوــيرة والجويلة األجل  وأاــارو )ج(
 ؛ 2016خال عام 

لم ترية لجنة الستثمار الداخلية ا علل ترتيباو اللويمة المتينة المعمول بها، بما في ذلك وأثنت )د(
بين اإلداراو واللجنة الســـــــت ـــــــارية الخارجية المعنية بالســـــــتثماراو، ورفع التقارير الســـــــنوية ملل 

 المالية. لجنة
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 2019-2018جدول الاتراياو في الفترة 

 
ّ   استعرضة اللجنة وأقّرت   -  11   .FC 166/4                  الوارد   الوثيقة  ،     6019 -    6012              للفملة املالية      املقملا                 دو  االاملاكات                  

 

  :    6019 -    6012                                                                            اللجنة إىل اجمللس مشروع القرار التام لكي يعتمد املؤمتر  دو  ااملاكات املنظمة للفملة      حتيل  و   -  16
 

 م روع قرار المؤتمر
 

 6019-6012 دو  االاملاكات للفملة 
 من المؤتمر، 

 
 السادسة والمسني بعد املائة؛ بالتوتيات الصادرة عن اجمللس   دورته                  بعد أن أخذ علما  

 
تعديله مبا يتناسب ب     ً رهنا          ّ                                                                 أنه يتعني  على املنظمة، كما   املاضي، اتباع  دو  األنصبة املقررة   األم  املتحدة  ذ يؤيدمو 
 املنظمة؛ العضوية  تشكيل و 
 

ة املقررة   األم  املتحدة مبااتترة من  دو  األنصتتب 9601-6012ستتتمد  دو  االاتتملاكات   املنظمة للفملة أن يُ  يقرر
 ؛6017املعمو  به خال  عام 

 
            ذا التقرير. هب    لحق   امل                   على النحو الوارد        601 9 و     601 2                           ارتدو  لغرض استخدامه   عامي        يعتمد

 
 2016التقييم اليتواري لالتزاماو المتعلقة بالموظفين في سنة 

 
      6016                                                 التقيي  االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني   ستتتتتتتتنة         املعنونة   FC 166/5                       استتتتتتتتتعرضتتتتتتتتة اللجنة الوثيقة   -  13

                                                                                                                  واليت تتناو  نتائا التقيي  السنوي الذي أ راه خرباى اكتواريون خار يون واألوضاع املالية الراهنة، واحملاسبة ومتويل التزامات 
  .    6016                 ديسمرب/كانون األو      31                                     املنظمة املتعلقة بالطط الاتة باملوظفني   

 
 ومن  اللجنة   -  14
 

قد بلغ  2016ديسمبر/يانون األول  31ملل أن مجمالي اللتزاماو المتعلقة بالموظفين في  أاارو )أ(
 تترايمـمليون دولر أمريلي  194.5 اقـدرهـ زيـادةمليون دولر أمريلي، وهو مـا يمثـل  1 319.2
ملل  ب ـــــلل أســـــاســـــي، ويعزع ذلك 2015ديســـــمبر/يانون األول  31مســـــتوع التقييم في قياســـــا ب

ي معدل الخوـــــم المســـــتخدم؛ وزيادة ففي انخفاا  التاييراو في الفتراضـــــاو اليتوارية التالية 
 سعر صرف اليورو/الدولر األمريلي في نهاية العام؛في معدل تضخم التلاليى الجبية؛ وتراجع 

م ية العامة لألمالجمع تهاتخذالتي املل اللوـــــــــــول علل آخر المعلوماو عن القراراو  عتوتجل   )ب(
المتلدة عقب دراســـــتها التقرير ب ـــــأن التأمين الوـــــلي بعد انتهاء الخدمة الوـــــادر عن مجموعة 
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 الجهود التي تبذلها األمانة لحتواء تلاليى خجةعن العمل التابعة ل ـــــــــــبلة المالية والميزانية، و 
 .التاجية الجبية بعد انتهاء الخدمة

 

 المسائل المتعلقة بالميزانية
 

 2016-التقرير التوليفي لستعراا منتوى المدة 
 

       ّ                       الذي يرّكز على األهداف الوظيفية       6016 -                                    التقرير التوليفي الستتتتتتتتتتتعراض منتصتتتتتتتتتتف املدة                استتتتتتتتتتتعرضتتتتتتتتتتة اللجنة   -  15
                                                            واألبواب الاتة وبرناما التعاون التقين وإدارة التنفيذ واملوارد.

 
             ومن  اللجنة   -  16
 

 ؛المعروضة عليهاعلل األمانة لجودة الوثيقة  أثنت )أ(
 25مؤاــرا  من أصــل  23، مع اإلاــارة ملل أن 2016لألداء اإلجمالي في عام  وأعربت عن ارتياحها (ب)

من مؤاــراو األداء الرئيســية ألســاليب العمل ضــمن األهداف الوظيفية واألبواب الخاصــة التي تم 
أنه من المتوقع منجاز يل مؤاـــــراو ملل وـــــلي ، و مســـــار الالعلل توجد ، 2016قياســـــها في عام 

 ؛2017األداء الرئيسية بللول نهاية عام 
ألى من مؤاـــــراو األداء الرئيســـــية في ما يتعلن بتســـــليم -1-10مزاء أداء المؤاـــــر  وأبدو قلقها )ج(

 في المائة؛  71وثائن األجهزة الرئاسية ضمن المهل الزمنية الملددة والمتجلباو اللاوية عند نسبة 
ن المللوف في معد ل الموافقة علل م ــاريع برنامج التعاون التق ورح بت (د)  تنفيذها مقارنة  و  نيبالتلســ 

 بفترة السنتين السابقة؛
علل يوجد  2016ملل أن تقديم موارد العتماداو الوافية والمساهماو الجوعية في عام  وأاارو (هـ)

 من الموارد المدرجة في الميزانية؛قريب ا تفي المائة  50المسار الولي  بنسبة 
 ؛2017 وتوحيدها في عام 2016بأنه تم اتخاذ تدابير جديدة لتلسين التنفيذ في عام  وأحاطت علما   (و)
ي فملل اللوـــول علل معلوماو ب ـــأن ما حققته المنظمة من منجازاو في فترة الســـنتين  وتجل عت (ز)

لل األداء الت ـــــــايلي والمالي في تقرير تنفيذ البرامج ضـــــــافة ممؤاـــــــراو األداء الرئيســـــــية، م ضـــــــوء
 .2017-2016 للفترة
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 التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعملياو النقل بين البرامج
 2017-2016وأبواب الميزانية في فترة السنتين 

 
                                                                                      التقرير الستتتتنوي عن أداى امليزانية وعمليات النقل بني الرباما وأبواب امليزانية   فملة الستتتتنتني               استتتتتعرضتتتتة اللجنة   -  17

6016    - 6017    .  
 

             ومن  اللجنة   -  12
 

 والناائة عن تنفيذ برنامج العمل؛ 2017-2016المتوقعة في ميزانية الفترة  بالنتائجأخذو علما   )أ(
اون أرصـــــدة اير منفقة في برنامج التع ، فإن أي  بأنه تمااـــــيا  مع الممارســـــاو المتبعة حاليا   وذي رو (ب)

(، تُنقل ملل فترة 14( واإلنفاق األمني )الباب 13( واإلنفاق الرأســـــــــــمالي )الباب 7التقني )الباب 
 السنتين التالية عما  بأحلام الائلة المالية؛

 9و 8و 6و 5و 4و 3و 2ة بين أبواب الميزانية لفائدة األبواب علل عملياو النقل المتوقع ووافقت (ج)
 ؛FC 166/7من الوثيقة  1يما هو مبي ن في الجدول ،  11و 10و 1من األبواب 

لتمويل نفقاو مضــــــافية لمر ة  2015-2014باســــــتخدام الرصــــــيد اير المنفن للفترة  وأحاطت علما   (د)
 واحدة مرتبجة بتعزيز التايير التلولي؛

في د التي ســــــــتعقملل اللوــــــــول علل تقرير ملد ث ب ــــــــأن األداء المتوقع خال دورتها  وتجل عت (ه)
 .2017نوفمبر/ت رين الثاني 

 
 وبرنامج العمل والميزانية 2021-2018الخجة المتوسجة األجل للفترة 
 2019-2018للفترة 

 
      6019 -    6012                              وبرناما العمل وامليزانية للفملة       6061 -    6012                        الطة املتوستتتتتتتتتتتتتتطة األ ل للفملة               نظرت اللجنة     -  19

  .                                                                              ً          اللذين أعدمها املدير العام، مع الملكيز على إ راى استعراض فين لالقملاحات املقدمة متااياً مع واليتها

 
                                                       لجنة، استنادا  ملل استعراضها الفني لاقتراحاو، بما يلي   ال      وقامت   -  60
 

للجهود اللثيثة التي بذلها المدير العام إلعداد ميزانية مســـــــــــمية ثابتة، من دون  أعربت عن تقديرها )أ(
 الفترةب أي تايير في مســـــــــــتوع الاـــــــــــتراياو المقررة والعتماداو الوـــــــــــافية في الميزانية مقارنة  

من خال اســــتيعاب الزياداو في التلاليى ومعادة اســــتثمار الوفوراو في مجالو  2016-2017
 لوية؛العمل ذاو األو 

او المقترحة، الترييز والوفور لااء تلديد مجالو الترييز وملنهج المتمثل في ل وأعربت عن تقديرها (ب)
بت بمبدأ معادة تخوـــــــــــيص  مليون دولر أمريلي لزيادة القدراو الفنية في المجالو  23.7ورح 

 التي أسندو مليها أولوية أيبر ولتلسين تنفيذ البرامج؛
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بت (ج) في المائة من العتماداو  14 حيث بلاتفي اعتماداو برنامج التعاون التقني بالزيادة  ورح 
والتوصـــــياو الوـــــادرة عن المؤتمر في  9/89الوـــــافية في الميزانية، تمااـــــيا  مع قرار المؤتمر رقم 

 والثاثين؛ دورته التاسعة
الزياداو المتوق عة في التلاليى، مع اإلاـــارة ملل أن المنظمة ســـتســـتوعب التفوـــيل ب واســـتعرضـــت (د)

اعتماد ى السلع والخدماو من خال يلامليون دولر أمريلي في تل 8.1التضخم المتوقع والبالغ 
 ؛والم ترياوبتلاليى الست اريين والسفر  المتولةتدابير تعزيز اللفاءة 

ملل األمانة توفير المزيد من  طلبت لقتراحاو المقدمة،اس في لتيســـــــــــير نظر المجملل  وســـــــــــعيا   (ه)
 ؛الترييز ملااءذلك اللتزاماو المضمونة ومجالو وي ،المعلوماو عن األولوياو

وطلبت ملل األمانة أن تعد  مذيرة معلوماو، للي ينظر فيها المجلس، تتناول اقتراح الســـــــــــتعانة  )و(
ى جر ق بالتفويل بنوع خاص ملل خف  عدد الوظائبموادر خارجية لتوفير خدماو المؤتمراو وتت

اللاوية والوفوراو المتوقعة نتيجة الســـــــتعانة بموـــــــادر خارجية والترتيباو المؤقتة والتدابير الرامية 
 الخدماو والمنتجاو اللاوية. جودةملل ضمان 

 
    نة         فإن اللج                                                                     و  ما يتعلق باقملاحات حتسني السالمة املالية والسيولة واالحتياطات   املنظمة،   -  61
 

ا )أ( المناق ـــــــــــاو التي تجريها المنظمة ونظام األمم المتلدة الموحد ب ـــــــــــأن التزاماو ب أخذو علم 
ن وأن وافن بالتاجية الجبية بعد انتهاء الخدمة، والتوصـــية بالمضـــي قدما  في اعتماد النهج الذي ســـ

مليون دولر أمريلي يمبلغ مضــــــــــــافي  14.1عليه المؤتمر والمتمثل في توفير تمويل جزئي بقيمة 
 لفترة السنتين؛ منفول

مليون دولر أمريلي  2.16علل األعضـــاء بقيمة  ةمقرر  ااـــتراياوالســـتعانة بباقتراح  علما   وأخذو (ب)
مليون دولر أمريلي، أي  42مرة واحدة للي يوــل رصــيد حســاب رأس المال العامل ملل تســد د ت

 ما يعادل التدفن النقدي خال اهر واحد في البرنامج العادي.
 

 الموارد الب رية
 

 مدارة الموارد الب رية
 

                                        اليت عرضتتتتتتتتة التقدم احملرز   ةا  إدارة املوارد                       إدارة املوارد البشتتتتتتتترية        املعنونة   FC 166/9                     درستتتتتتتتة اللجنة الوثيقة  -  66
                    البشرية   املنظمة.

 
 ومن  اللجنة   -  63
 

للتقدم  اف  و لعدم يفاية البياناو والمعلوماو عن الموارد الب ــرية إلجراء تلليل  أعربت عن أســفها (أ)
 واإلنجازاو السنوية التي أتل التقرير علل ذيرها؛
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علل اإلنجازاو والتلدياو خال الفترة ( أن تري ز 1  )التقارير في المســــتقبل بالنســــبة ملل طلبتو  )ب(
 وظفينالم قدم بياناو محوائية عن الموارد الب رية من الموظفين وايرأن تُ  (2؛ )الم مولة بالتقارير
علل طلب اللجنة في دورتها الرابعة والســـتين بعد المائة وعلل النلو الذي أقر    ب ـــلل موح د بناء  

معلوماو عن التقدم الملرز  ( وأن تُعرا3لمجلس في دورته الخامســــة والخمســــين بعد المائة؛ )ا
 في تنفيذ توصياو المراجع الخارجي ب أن مسائل الموارد الب رية؛

بسيط تلالمجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة الوادر عن جلب العلل  أيدو مجدد او  (ج)
ت في الوقعملية الســــــتجابة للجلباو الواردة من األعضــــــاء ب ــــــأن تقديم معلوماو اير حســــــاســــــة 

 ؛مواطنيها الذين يعملون في المنظمة عنالمناسب 

( تعيين موظفين 1بآخر المعلوماو عن مدارة الموارد الب رية في المجالو التالية  ) علما   حاطتوأ (د)
( ومواءمة مدارة الموارد الب ـــــــــــرية مع الحتياجاو 2وتنمية قدراتهم؛ ) ذوي اللفاءاو العاليةمن 

( ومبراز طبيعة المنظمة يويالة متخوــوــة من ويالو منظومة 3الســتراتيجية والبرامجية للمنظمة؛ )
( وزيادة اللفاءة في العملياو 4األمم المتلدة، بما في ذلك من خال تنفيذ ســـــــــياســـــــــة التنقل؛ )

 بالموارد الب رية؛ واإلجراءاو الخاصة

التي اــــــــــهدتها عملية تعيين الموظفين الفنيين وموظفي فئة المذيورة ملل التلســــــــــيناو  وأاــــــــــارو (هـ)
لل مالخدماو العامة، والتي أدو ملل تلسيناو في نوعية التعيين وملل زيادة ال فافية والمنافسة و 

 تخفي  مللوف في مجمالي الوقت الازم للتعيين؛

الجهود الرامية ملل تلقين انخفاا متوقع في معدل الوظائى الفنية ال ـــــــــاارة  تعوثم نت واـــــــــج   (و)
في المائة في المقر الرئيســـــي  15مع الااية المتفن عليها والمتمثلة في أل يتجاوز المعدل  تمااــــــيا  

 سواء؛ والملاتب الميدانية علل حد  

لن من خال أمالجارافي والتي  التي أدخلت علل توزيع التمثيلالمذيورة بالتلســـــــــــيناو  بتورح   (ز)
تلقين تخفي  يبير في عدد البلدان اير الممثلة في أمانة المنظمة وتلك الممثلة تمثيا  ناقوـــــــــــا  

مياء الهتمام علل عت زائدا ، ما أدع ملل زيادة عدد الدول الممثلة تمثيا  منوـــــــــــفا ، واـــــــــــج   أو
 ؛للجدارة والستلقاقالواجب لهذ  المسألة دون اإلخال بالعتبار األساسي 

ملل أنــه ســـــــــــيتم تعــديــل اــايــاو التوزيع الجارافي من أجــل مبراز جــدول األنوـــــــــــبــة  وأاـــــــــــــارو )ح(
 الجديد؛ المقررة

باية مجراء  مهالســــت ــــاريين الدوليين وتقييممعادة النظر في عملية اختيار األمانة  ني ة ملل وأاــــارو (ط)
 .تلسيناو فيها
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 اإلاراف
 

 التقرير السنوي للمدير العام-منظمة األاذية والزراعة لجنة المراجعة في 
 2016عن سنة 

 
     مدير                  التقرير الستنوي لل -                                    رتنة املرا عة   منظمة األغذية والزراعة         املعنونة   FC 166/10                       استتعرضتة اللجنة الوثيقة   -  64

  .    6016             العام عن سنة 
 

             ومن  اللجنة   -  65
 

                                                                             ملل الدور الذي تؤديه لجنة المراجعة في المنظمة لتقديم ضــــماناو اــــاملة في المجالو        أاــــارو    )أ(
                                      المندرجة تلت وليتها بموجب اختواصاتها؛

                                                                          بالتقرير الذي تضـــــــم ن اســـــــتنتاجاو ميجابية ب ـــــــأن عمل ملتب المفت  العام والم ـــــــورة         ورح بت    )ب(
                            لمخاطر واللويمة في المنظمة؛                                                 الولة في ما يتعلن بنظام الرقابة الداخلية ومدارة ا    ذاو

                                                                         عن ارتيــاحهــا لم ـــــــــــورة لجنــة المراجعــة التــابعــة للمنظمــة في المجــالو المنــدرجــة تلـت         وأعربــت    )ج(
                                                                                        وليتها، ل ســيما ب ــأن تعزيز مطار الرقابة الداخلية ومضــفاء الجابع المؤســســي علل مدارة المخاطر 

   أن                             تي لم تنف ذ بعد، والتوـــالو ب ـــ                           التوصـــياو العالية المخاطر ال       ومااق                   علل مســـتوع المنظمة، 
            ملتب المفت               بالنيابة في                    بالموظفين المسؤولين          بالسفر و                ترتيباو الخاصة   ال                    منع الا  والفساد، و 

  ؛     العام
                                   أي تضــــــارب فعلي في الموــــــال  بين وظائى          يان هناك                 معرفة ما مذا ل                  ملل اقتراح األمانة         وأاــــــارو    )د(

                         التي توجد مقارها في روما       األخرع         الويالو    مع      لنظر                                       أمين المظالم/ مســؤول ال ــؤون األخاقية، وا
                     ل ــــــــــؤون األخاقية، وطلبت        م ــــــــــترك ل     ملتب                                  أن يلون لديها أمين مظالم م ــــــــــترك و            في مملانية 

 ال أن خال دوراتها المقبلة؛                              اللوول علل آخر المعلوماو بهذا 
بت ع                                                            عن تقديرها لموافقة المدير العام علل التوصـــــــــــياو الواردة في التق        وأعربت    )ه(        لل وجه             رير ورح 

                                                                                     الخوــوص باإلجراءاو التي يجري اتخاذها لتعزيز مطار الرقابة الداخلية في المنظمة، والتوــالو 
  ؛                               د، وملء وظائى المراجعين ال اارة                                      علل مستوع المنظمة ب أن منع الا  والفسا

                               د المستمر  مع المراجع الخارجي.               باللتزام الجي          ورح بت    )و(
 

 المراجعة في منظمة األاذية والزراعةاختواصاو لجنة 
 

  .                                            اختصاتات رتنة املرا عة   منظمة األغذية والزراعة        املعنونة   FC 161/11                       استعرضة اللجنة الوثيقة   -  66
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             ومن  اللجنة   -  67
 

                                                                                  بأن لجنة المالية قامت، في دورتها الرابعة والســـــتين بعد المائة، باســـــتعراا تلديث مقترح        ذي رو    )أ(
      راجعة                    لتوضـــي  دور لجنة الم          بقدر أيبر        تنقيله                              نة المراجعة في المنظمة وطلبت            لختوـــاصـــاو لج

                                                                           في تيســـــــير تنســـــــين عمل مختلى وظائى اإلاـــــــراف مع اللفاف في الوقت ذاته علل اســـــــتقالية 
                                                                                  المراجع الخارجي، وأن تســـــتعرا األمانة اختوـــــاصـــــاو لجنة المراجعة في المنظمة لمواءمتها مع 

                           منظماو األمم المتلدة األخرع؛            المتبعة في               أفضل الممارساو 
                                                                                 ملل أن التلديث المقترح  ينيط بلجنة المراجعة الولية التي يانت مسندة في السابن ملل         وأاارو    )ب(

                                                                               لجنة المبادئ األخاقية؛ ويوضــــ   دور لجنة المراجعة في تنســــين عمل مختلى وظائى اإلاــــراف 
               ُ                    ون األخاقية؛ وُيلر س الدور الســت ــاري                                                    وملتب المفت   العام والتقييم والمراجع الخارجي وال ــؤ 

                                                                                        للجنة المراجعة في ما يتعل ن باختيار المفت  العام ومقالته تمااــــــــيا  مع أفضــــــــل الممارســــــــاو التي 
ع ملتوع التقرير الســـنوي الذي ترفعه لجنة المراجعة ملل                                                                                         حددتها وحدة التفتي  الم ـــترية؛ ويوســـ 

                           ب المفت  العام واستقاليته؛                                          األجهزة الرئاسية ليتضمن آراءها عن موارد ملت
                                                                 علل اســـــــــــتعراا التلـــديـــث المقترح ملل جـــانـــب التنقيلـــاو األخرع المـــدخلـــة علل         ووافقـــت    )ج(

                                                  ، بما في ذلك في ما يخص  المســـــؤولياو التراتبية مزاء           من دوراتها                         الختوـــــاصـــــاو في دورة قادمة
                 األجهزة الرئاسية؛

                                        ل تلليل التنقيلاو المقترحة، بما ي ــــمل أي                                    ملل األمانة تيســــير هذا الســــتعراا من خا       وطلبت    )د(
                                                                تداعياو قانونية وأثر التاييراو علل ولية يل  من األجهزة الرئاسية.

 
 2016التقرير السنوي للمفت  العام في سنة 

 
  .    6016                                  التقرير السنوي للمفتش العام   سنة         املعنونة   FC 166/12                       استعرضة اللجنة الوثيقة   -  62
 

             ومن  اللجنة   -  69
 

                                                                              عن ارتياحها لجودة التقرير ولتلليل القضــــايا المجروحة والتي ت ــــمل مجمل المســــؤولياو        أعربت    )أ(
                                                                 ولية ملتب المفت  العام، مع اإلاــــــــارة ملل أن  ما تم عرضــــــــه عن عمل ملتب      ضــــــــمن         المندرجة 

                                                                  المفت  العام مجد  للااية وي لل أداة مفيدة إلدارة المنظمة وحويمتها؛
                                                   وجهاو النظر ب ــــــــأن مســــــــائل الرقابة الداخلية، بين ملتب    بين       تقارب   ال       لجيد وب          بالتعاون ا        ورح بت    )ب(

                      المفت  العام واإلدارة؛
                                                                        اإلدارة علل تســــــريع مااق التوصــــــياو التي لم تنف ذ بعد، ل ســــــيما تلك الوــــــادرة في         واــــــج عت    )ج(

                                             السنواو الماضية والمتعل قة بالمخاطر العالية؛
                 ابي علل التقرير؛                     برد المدير العام اإليج        ورح بت    )د(
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                   تعزيز مطار الرقابة         مواصــــــلة                                                     مجددا  علل أهمية أن تواصــــــل اإلدارة مياء الهتمام لمســــــألة         وأي دو    )ه(
                                                                                     الداخلية في المقر الرئيســــي والملاتب الميدانية، بما في ذلك من خال اإلصــــدار المرتقب لبيان 

  ؛    2017  م ُ                                   ُيرفن باللساباو المراجعة للمنظمة لعا      الذي س                 للرقابة الداخلية 
          رامية ملل    وال                                      التي تبذلها اإلدارة وملتب المفت  العام         الجارية          الم ـــــــــــترية         بالجهود                وأحاطت علما      )و(

                                           ملء الوظائى ال اارة في ملتب المفت   العام.
 

                                                   العضوي ة في لجنة المراجعة في منظمة األاذية والزراعة
 

  .                                       رتنة املرا عة   منظمة األغذية والزراعة        العضوية         املعنونة   FC 166/15a                        استعرضة اللجنة الوثيقة(   -  30

 
             ومن  اللجنة   -  31
 

  Enery Quinones                                                                في الوثيقة التي أوصــــــل فيها المدير العام بتمديد ولية يل من الســــــيدة       نظرو    )أ(
                   وهو ما ســـــــيجعل المدة        مضـــــــافية                      في اللجنة لثاث ســـــــنواو   Verasak Liengsririwat       والســـــــيد 

                                              ست سنواو، وأاارو ملل أن المدير العام سيضع هذ            في اللجنة                    فترة ولية يل منهما           اإلجمالية ل
                                                              التمديداو موضع التنفيذ اعتبارا  من تاريخ موافقة المجلس عليها؛

                                علل محالتها ملل المجلس إلقرارها.       وافقت                     توصية المدير العام و         وأي دو    )ب(
 

 تلسين أساليب عمل لجنة المالية ويفاءتها
 

 عمل لجنة الماليةأساليب 
 

                                                                                      أاارت اللجنة إىل أمهية استعراض أساليب عملها باستمرار بغية حتقيق أهدافها وغايادا الشاملة.  -  36
 

ّ                                                                                       وذّكرت اللجنة،   هذا الصتتتدد، ب مهية ضتتتمان استتتتالم األعضتتتاى رتميع الوثائق ومميع اللغات مع احلرص على   -  33   
                                                        ن موعد انعقاد كل دورة ويستتتحستتن أن يت  ذلك   أقرب وقة ممكن                                        اتستتاق  وددا، وذلك قبل أستتبوعني على األقل م

                                       ّ                                                   لكي يتسىن لألعضاى دراستها والتحضري هلا؛ وحّثة األمانة على اختاذ التدابري الالزمة ملعارتة هذه املس لة.
 

 المسائل األخرع
 

 موعد وملان انعقاد الدورة السابعة والستين بعد المائة
 

ُ                    ّ                                                                              ُأحيطة اللجنة علما ب نّه من املقرر عقد الدورة الستتتتتتتابعة والستتتتتتتتني بعد املائة للجنة   روما خال  الفملة املمتدة   -  34
  .    6017          مايو/أيار     31   إىل     69   من 
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 الوثائن المعروضة لإلحاطة
 

 (FC 166/INF/2حالة االاملاكات ارتارية واملت خرات )الوثيقة  -

 (FC 166/INF/3تقرير عن الصندوق الاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة الت هيل )الوثيقة  -
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 2019-2018جدول الاتراياو للفترة  –المللن 
  6019-6012 دو  االاملاكات املقملا للفملة 

 ألغراض املقارنة(  6017-6016)يرد  دو  الفملة 
 

                                                      
ّ                                                استتتتتتتتتتمّد مبااتتتتتتتتترة من  دو  األم  املتحدة لألنصتتتتتتتتتبة املقررة للفملة    1         بتاريخ        الصتتتتتتتتتادر     742 /  21                           ارتمعية العامة مبو ب القرار      تمدته       كما اع      7108 -    7102      

  .    7102                  ديسمرب/كانون األو    73
ّ                                                استتتتتتتتتتمّد مبااتتتتتتتتترة من  دو  األم  املتحدة لألنصتتتتتتتتتبة املقررة للفملة    2        بتاريخ         الصتتتتتتتتتادر     738 /  22            مبو ب القرار                        اعتمدته ارتمعية العامة    كما       7102 -    7103      

  .    7107                 ديسمرب/كانون األو     70

  
 1ارتدو  املقملا

ارتدو  
 2الفعلي

 6017-6016 7102-7108 األعضاىالدو  

 0.005 0.006 أفغانستان

 0.01 0.002 ألبانيا

 0.137 0.161 ارتزائر

 0.002 0.006 أندورا

 0.01 0.01 أنغوال

 0.006 0.006 أنتيغوا وباربودا

 0.436 0.296 األر نتني

 0.007 0.006 أرمينيا

 6.074 6.337 أسملاليا

 0.792 0.76 النمسا

 0.04 0.06 أذربيجان

 0.017 0.014  زر البهاما

 0.039 0.044 البحرين

 0.01 0.01 بنغالديش

 0.002 0.007 بربادوس
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 0.056 0.056 بيالروس

 0.992 0.225 بلجيكا

 0.001 0.001 بليز

 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.009 0.016 بوليفيا

 0.017 0.013 البوسنة واهلرسك

 0.017 0.014 بوتسوانا

 6.934 3.263 الربازيل

 0.066 0.069 بروين دار السالم

 0.047 0.045 بلغاريا

 0.003 0.004 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.004 0.004 كمبوديا

 0.016 0.01 الكامريون

 6.925 6.961 كندا

 0.001 0.001 كابو فريدي

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 0.006 0.005 تشاد

 0.334 0.399 ايلي

 5.149 7.966 الصني

 0.659 0.366 كولومبيا

 0.001 0.001  زر القمر
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 0.005 0.006 الكونغو

 0.001 0.001  زر كوك

 0.032 0.047 كوستاريكا

 0.011 0.009 كوت ديفوار

 0.166 0.099 كرواتيا

 0.069 0.065 كوبا

 0.047 0.043 قربص

 0.326 0.344 التشيكيةارتمهورية 

 0.006 0.005 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 0.003 0.002 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 0.675 0.524 الدامنرك

 0.001 0.001  يبويت

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.045 0.046 ارتمهورية الدومينيكية

 0.044 0.067 إكوادور

 0.134 0.156 مجهورية مصر العربية

 0.016 0.014 السلفادور

 0.01 0.01 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 إريمليا

 0.04 0.032 إستونيا

 0.01 0.01 إثيوبيا

 0.003 0.003 فيجي

 0.519 0.456 فنلندا
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 5.594 4.26 فرنسا

 0.06 0.017 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.007 0.002  ور يا

 7.146 6.39 أملانيا

 0.014 0.016 غانا

 0.632 0.471 اليونان

 0.001 0.001 غرينادا

 0.067 0.062 غواتيماال

 0.001 0.006 غينيا

 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.001 0.006 غيانا

 0.003 0.003 هاييت

 0.002 0.002 هندوراس

 0.666 0.161 هنغاريا

 0.067 0.063 آيسلندا

 0.666 0.737 اهلند

 0.346 0.504 إندونيسيا

 0.356 0.471 اإلسالمية إيرانمجهورية 

 0.062 0.169 العراق

 0.412 0.335 آيرلندا

 0.396 0.43 إسرائيل

 4.449 3.742 إيطاليا
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 0.011 0.009  امايكا

 10.234 9.621 اليابان

 0.066 0.06 األردن

 0.161 0.191 كازاخستان

 0.013 0.012 كينيا

 0.001 0.001 سكرييبا

 0.673 0.625 الكوية

 0.006 0.006 قريغيزستان

 0.006 0.003 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 0.047 0.05 التفيا

 0.046 0.046 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ليبرييا

 0.146 0.165 ليبيا

 0.073 0.076 ليتوانيا

 0.021 0.064 لكسمربغ

 0.003 0.003 مدغشقر

 0.006 0.006 مالوي

 0.621 0.366 ماليزيا

 0.001 0.006 ملديف

 0.004 0.003 مام

 0.016 0.016 مالطة

 0.001 0.001  زر ماراا 
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 0.006 0.006 موريتانيا

 0.013 0.016 موريشيوس

 1.246 1.435 املكسيك

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 0.016 0.01 موناكو

 0.003 0.005 منغوليا

 0.005 0.004 ارتبل األسود

 0.066 0.054 املغرب

 0.003 0.004 موزامبيق

 0.01 0.01 ميامنار

 0.01 0.01 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.006 نيبا 

 1.654 1.426 هولندا

 0.653 0.662 نيوزيلندا

 0.003 0.004 نيكاراغوا

 0.006 0.006 النيجر

 0.09 0.609 نيجرييا

 0.001 0.001 نيوي

 0.251 0.249 النرويا

 0.106 0.113 سلطنة عمان

 0.025 0.093 باكستان

 0.001 0.001 باالو
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 0.066 0.034 بنما

 0.004 0.004 بابوا غينيا ارتديدة

 0.01 0.014 باراغواي

 0.117 0.136 بريو

 0.154 0.165 الفلبني

 0.961 0.241 بولندا

 0.474 0.396 الربتغا 

 0.609 0.669 قطر

 1.994 6.039 مجهورية كوريا

 0.003 0.004 مجهورية مولدوفا

 0.666 0.124 رومانيا

 6.432 3.022 االحتاد الروسي

 0.006 0.006 رواندا

 0.001 0.001 سانة كيتس ونيفيس

 0.001 0.001 سانة لوسيا

 0.001 0.001 سانة فنسنة و زر غرينادين

 0.001 0.001 ساموا

 0.003 0.003 سان مارينو

 0.001 0.001 سان تومي وبرينسييب

 0.264 1.146 اململكة العربية السعودية

 0.006 0.005 السنغا 

 0.04 0.036 تربيا

 0.001 0.001 سيشيل
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 0.001 0.001 سرياليون

 0.324 0.447 سنغافورة

 0.171 0.16 سلوفاكيا

 0.1 0.024 سلوفينيا

 0.001 0.001  زر سليمان

 0.001 0.001 الصوما 

 0.376 0.364  نوب أفريقيا

 0.004 0.003  نوب السودان

 6.973 6.443 إسبانيا

 0.065 0.031 سري النكا

 0.01 0.01 السودان

 0.004 0.006 سورينام

 0.003 0.006 سوازيلند

 0.96 0.956 السويد

 1.047 1.14 سويسرا

 0.036 0.064 العربية السوريةارتمهورية 

 0.003 0.004 طا يكستان

 0.639 0.691 تايلند

 0.002 0.007 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 0.006 0.003 تيمور ليشيت

 0.001 0.001 توغو

 0.001 0.001 تونغا

 0.044 0.034 ترينيداد وتوباغو
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 0.036 0.062 تونس

 1.362 1.012 تركيا

 0.019 0.066 تركمانستان

 0.001 0.001 توفالو

 0.006 0.009 أوغندا

 0.099 0.103 أوكرانيا

 0.595 0.604 اإلمارات العربية املتحدة

 5.12 4.464 اململكة املتحدة

 0.009 0.01 مجهورية تنزانيا املتحدة

 66 66 الواليات املتحدة األمريكية

 0.056 0.079 أوروغواي

 0.015 0.063 أوزبكستان

 0.001 0.001 فانواتو

 0.667 0.571 البوليفارية فنزويال مجهورية

 0.046 0.052 فيية نام

 0.01 0.01 اليمن

 0.006 0.007 زامبيا

 0.006 0.004 زمبابوي

   

 100 100 


