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 المجلس

 ون بعد المائةخمسوال الثامنةالدورة 

 2017 كانون األولمبر/ديس 8-4روما، 

 والستين بعد المائة للجنة الماليةثامنة تقرير الدورة ال

 (2017نوفمبر/تشرين الثاني  2-3)
 

 الموجز التنفيذي
 

زانية، والستتتب بعد املائة، يف عدد من املستتائل املتصتتلة بالشتتيو، املالية، واملي الثامنةنظرت اللجنة، يف دورهتا  
العادية يف دورته  لبرنامجل(، وذلك قبل أ، ينظر فيها اجمللس التنفيذي البرنامجوالرقابة املتعلقة بربنامج األغذية العاملي )

 .2017 الثانية يف نوفمرب/تشرين الثاين
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 
إ، اجمللس مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوصتتتتتتتتتتتتيات ينة املالية فيما يتصتتتتتتتتتتتتل باملستتتتتتتتتتتتائل ال  نظر فيها اجمللس  

 .2017دورته العادية الثانية يف نوفمرب/تشرين الثاين التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف 
 بشأ، هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات 
 
 (David McSherry) السيد ديفيد ماكشريي

 أمب ينة املالية
 3719 5705 3906+هاتف: 
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 مقدمة
 
 والستب بعد املائة. قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا الثامنة -1
 
 األعضاء التالية أمساؤهم:ممثلو الدول  ،.Lupiño Lazaro Jrوحضر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة، السيد  -2
 

  السيدCarlos Alberto Amaral )أنغوال( 

  السيدةKristina Gill )أسرتاليا( 

 الدكتور السيد Mafizur Rahman )بنغالديش( 

  السيدةGianina Müller Pozzebon )الربازيل( 

  السيدXie Jianmin )الصب( 

 )السيد خالد حممد الطويل )مصر 

  السيدMateo Nsogo Nguere Micue )غينيا االستوائية( 

  السيدةHannah Laubenthal )أملانيا( 

  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 

 )،السيد سيد أمحد األمب محيد األمب )السودا 
  السيدةElizabeth Petrovski )الواليات املتحدة األمريكية( 

 
 وأبلغ الرئيس اللجنة بأ،: -3
 

  السيدةKristina Gill  أسرتاليا( ُعيِّنت لتحل حمل السيدة(Cathrine Stephenson يف هذه الدورة؛ 

  الستتتتتتتتتتتتتتيدةGianina Müller Pozzebon  الربازيل( ُعيِّنت لتحل حمل الستتتتتتتتتتتتتتيد(Antonio Otávio Sá Ricarte  
 يف هذه الدورة؛

  السيدةHannah Laubenthal  أملانيا( ُعيِّنت لتحل حمل السيد(Heiner Thofern يف هذه الدورة؛ 

  الستتتتتتتتتتيدةElizabeth Petrovski  الواليات املتحدة األمريكية( ُعيِّنت لتحل حمل الستتتتتتتتتتيد(Thomas M. Duffy  
 يف هذه الدورة.

 
 وميكن تنزيل موجز ميهالت كل ممثل بديل من املوقع الشتتتتتتبكي لاجهزة الرئاستتتتتتية والدستتتتتتتورية يف العنوا، التايل: -4

representatives/ar/-committee/substitute-//www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance:http. 
 
 ائة للجنة، مراقبو، صامتو، من:والستب بعد امل ثامنةوباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة ال -5
 

 ايمهورية الدومينيكية 

 االحتاد األورويب 

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

 فرنسا 

 هولندا 

 إسبانيا 

 اململكة املتحدة 

 
 انتخاب نائب الرئيس

 
)الواليات املتحدة األمريكية( باإلمجاع نائبا للرئيس حىت هناية الوالية احلالية  Duffy M. Thomasانُتخب السيد  -6

 للجنة.

 
 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 
 (2020-2018خطة البرنامج لإلدارة )

 
استتتتتتتتخدام إيرادات  (1ال  تضتتتتتتتمنت ما يلي: ) ("2020-2018لإلدارة ) البرنامج"خطة نظرت اللجنة يف وثيقة  -7

االحتياجات  (2كأستتتتتتتتتتتتتتا  لوضتتتتتتتتتتتتتتع ميزانية دعم الربامج واإلدارة؛ )  2018مليار دوالر أمريكي لعام  5.7متوقعة قدرها 
مليو، دوالر  335.4ميزانية لدعم الربامج واإلدارة قدرها  (3مليارات دوالر أمريكي؛ ) 9.0البالغة  2018التشتتتتتتتتتتتتتتغيلية لعام 

ماليب دوالر أمريكي إىل حستتتتتتتتتتاب  9حتويالت مقرتحة من حستتتتتتتتتتاب تستتتتتتتتتتوية دعم الربامج واإلدارة قدرها  (4أمريكي؛ )
مبادرات ميستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية حامسة يبلغ  (5ماليب دوالر أمريكي للحستتتتتتتتتتاب اااو لرفاه املو فب؛ ) 8االستتتتتتتتتتتجابة العاجلة و

 مليو، دوالر أمريكي. 35.6جمموعها 
 
مليار دوالر أمريكي، والحظت أ، نستتتتتتتتتتتبة  6.7البالغة  2017اللجنة علما بتوقعات اإليرادات احملدثة لعام  وأحاطت -8

 اإليرادات اآلتيتتة من أكرب ايهتتات املتتاةتتة الختتذة يف االزديتتاد. وحثتتت األمتتانتتة على مواصتتتتتتتتتتتتتلتتة جهودهتتا لتنويع قتتاعتتدة املتتاةب 
 الية الالحقة.يف الفرتات امل البرنامجمن أجل احلد من خطر التعرض الخنفاض مفاجئ يف مستوى اإليرادات ال  يتلقاها 

 
اللجنة اقرتاح حتديث بنود اعتماد ميزانية دعم الربامج واإلدارة، والذي يتطلب موافقة اجمللس  واستتتتتتتتتتتتتتتعرضتتتتتتتتتتتتتتت -9

من النظام املايل. ورحبت بزيادة مستتتتتتتتتتوى التفصتتتتتتتتتيل يف امليزانية ومواءمتها مع النتائج  3 - التنفيذي وفقا للمادة التاستتتتتتتتتعة
 املقررة النامجة عن بنود االعتماد وركائز النتائج، وستتتتتتتتتتتلمت أيضتتتتتتتتتتتا بأأية اإلبقاء على مقارنة أرقام املو فب وغري املو فب 

رزة مقارنة داء الستتتنوي املقبلة اإلبالن عن النتائج احملمع الستتتنوات الستتتابقة. وأعربت عن تطلعها إىل أ، تتضتتتمن تقارير األ
 .بالنتائج املقررة يف خطة اإلدارة

 



5  CL 158/6 

 

مليو، دوالر أمريكي،  335.4البتتتالغ  2018وأحتتتاطتتتت اللجنتتتة علمتتتا بتتتاقرتاح ميزانيتتتة دعم الربامج واإلدارة لعتتتام  -10
أيضتتا مقرتحات أخرى لتغطية التكاليف  . والحظت أ، األمانة قدمت2017على نفس مستتتوى ميزانية عام  حيافظوالذي 

 .غري املتكررة يف شكل مبادرات ميسسية حامسة من خالل حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة
 

ماليب دوالر  8اللجنة االستخدامات املقرتحة حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة، مبا يف ذلك حتويل  واستعرضت -11
. والحظت 2015ماليب دوالر أمريكي الذي ُأجري عام  10أمريكي إىل صتتتتتتتتتتندوظ رفاه املو فب لزيادة التحويل األويل البالغ 

الطبيعة املتنوعة للمبادرات امليستتتتتتتتتستتتتتتتتتية احلامسة املقدمة للموافقة عليها، مبا يف ذلك تلك ال  تتناول مجع التربعات من القطاع 
 اسرتاتيجية حمدثة بشأ، القطاع اااو. 2018غت اللجنة بأ، األمانة ستقدم إىل اجمللس التنفيذي يف عام اااو. وأُبل  

 
ويف حب أ، اللجنة سّلمت مبزايا املبادرات امليسسية احلامسة الواردة يف خطة اإلدارة وباملبدأ القائل بأ، املبادرات  -12

 شتتتتتتارت بينما تغطي ميزانية دعم الربامج واإلدارة التكاليف املتكررة، فقد أاحلامسة تغطي التكاليف غري املتكررة  امليستتتتتتستتتتتتية
وية دعم ُتستتتتتخدم فيها أموال حستتتتاب تستتتتقد حاالت  حدوث بغية تفادي إىل أأية توخي االتستتتتاظ يف تطبيق هذا املبدأ

لنتائج اللجنة بأ، بنود االعتماد املنقحة وركائز اأُبلغت . و لستتتتتتتتتتتتتتد الفجوات يف ميزانية دعم الربامج واإلدارة الربامج واإلدارة
مليزانية دعم الربامج واإلدارة تعطي رؤى قّيمة عن تكوين ميزانية دعم الربامج واإلدارة، بيد أهنا شتتتتجعت األمانة على تقد  

 ت املركزية املقدمة امزيد من التفاصتتتتتتتتتتتيل عن طبيعة تكاليف دعم الربامج واإلدارة مبا يف ذلك التعديل التقم ألغراض اادم
 .2018إىل املكاتب القطرية يف عام 

 
 يف املائة  7من  2018ونظرت اللجنة يف االقرتاح املتعلق بتخفيض معدل تكاليف الدعم غري املباشتتتتتتتتتتتتتترة يف عام  -13
مبوجب هذا ر   ستتوفيف املائة، مبا يشمل مساأات القطاع اااو، والحظت أ، تكاليف الدعم غري املباشرة ال 6.5إىل 

التغيري ستتتتاح لتقدميها كتحويالت إىل املستتتفيدين. وأُبل غت اللجنة بأ، اقرتاح معدل تكاليف الدعم غري املباشتترة ُ ث من 
احلالية واملتوقعة ومع إيالء االعتبار الواجب الحتمال تقلب  البرنامجمنظور أطول أجال، على ضتتتتتتتتتتتتتوء مستتتتتتتتتتتتتتويات  ويل 

جنة بأ، املستوى املتوقع حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة، مبا يف ذلك اإليرادات اإلضافية اإليرادات هبوطا. وأبلغت الل
، يوفر شتتتبكة أما، يزال يتعب تلقيها قبل هناية العام يف تكاليف الدعم غري املباشتتترة الناشتتتئة عن املستتتاأات الكبرية ال  ال

 .2018ل بعد عام مرحية الستيعاب اهلبوط امليقت يف اإليرادات يف املستقب
 

وأحاطت اللجنة علما باملقرتحات اإلرشادية الستخدام حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة للربامج أو شبكات  -14
األما،. وأُبل غت اللجنة هبدف األمانة الذي يقر بالفرو ال  تتوفر ألغراض االستثمار بفضل التواز، الصحي يف حساب 

ع اجمللس ا من املقرتحات ال  قد تنشأ، ستناقش بصورة غري رمسية مالتسوية، وبأ، هذه املقرتحات األولية، إىل جانب غريه
 .للموافقة عليهاله قبل تقد  أية مقرتحات رمسيا  2018التنفيذي خالل عام 

 
 إن اللجنة: -15
 

مليارات دوالر أمريكي وبأن خطة  0.9تبلغ  2018علما بأن االحتياجات التشغغليلية المتوةعة لعا   أحاطت )أ(
 ؛2018مليار دوالر أمريكي خضعت للمواءمة مع الموارد المتوةعة لعا   5.9التنفيذ ذات األولوية الباللة 
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على األنشغغغغغغغغغغغطة المتعلقة ببناء القدرة على ال غغغغغغغغغغغمود في المائة  34 ةدرهافجوة تمويل من آثار  ذرتح (ب)
 سباب الجذرية؛واال

مليون دوالر أمريكي،  4.335على المسغغغغغغغغغغغتوم المقترح لميزانيغغغة دعا البرامج واإلدارة البغغغالغ  وافقغغغت (ج)
وتخ غغغغغغي غغغغغغال عبر بنود االعتماد المنشغغغغغغأة حديثا لكل من هاالسغغغغغغتراتيجية والوج ةه وهالخدمات المقدمة 

 للعملياته وهالحوكمة، والرةابة المستقلة، وجمع التبرعاته؛

 ماليين دوالر أمريكي  9من حسغغغغغغغغغغغاب تسغغغغغغغغغغغوية دعا البرامج واإلدارة بمبلغ التحويالت المقترحة  أةرت (د)
ماليين دوالر أمريكي للحسغغغغغاب الخاا لرفاو المو فين،  8إلى احتياطي حسغغغغغاب االسغغغغغتجابة العاجلة، و

 مليون دوالر أمريكي للمبادرات المؤسسية الحاسمة؛ 35.6و

في المائة لعا   5.6عا غير المباشغغغغرة بنسغغغغبة األخذ بمعدل مؤسغغغغسغغغغي وحيد السغغغغترداد تكالي  الد أيدت (ه)
 ؛2018

بمبدأ تمويل نفقات البرنامج من خالل ميزانية دعا البرامج واإلدارة وحسغغاب تسغغوية دعا البرامج  ذّكرت (و)
  إلى المزيد وتطلعتالموارد المتاحة من إيرادات تكالي  الدعا غير المباشغغغغغغغغغغغرة،  باسغغغغغغغغغغغتخدا  واإلدارة

. ومن شغغغغغغغغأن توفر ف ا أكثر تف غغغغغغغغيال لمكونات 2018من المناةشغغغغغغغغة حول تطبيم هذا المبدأ خالل عا  
 ميزانية دعا البرامج واإلدارة أن يساعد في هذو المناةشة؛

 مليون دوالر أمريكي  82على اةتراح الحفاظ على سغغغغغغغق  لسغغغغغغغل  الخدمات المؤسغغغغغغغسغغغغغغغية ةدرو  وافقت (ز)
 ؛2018لعا  

 على اةتراح توسغغغغغغغغغغيع نطاف خطة االحتفاظ بالتأمين الذاتي من لحلة اسغغغغغغغغغغتال  البرنامج للسغغغغغغغغغغلع  وافقت (ح)
وحتى تسغغليم ا إلى حكومة أو شغغريع متعاون أو مسغغتفيد، وتوفير التلطية للخسغغائر التي ال يمكن التأمين 

 علي ا بموجب تلطية تأمينية خارجية؛

تعغديغل مكون دعا البرامج واإلدارة فيغا لميزانيغة تبعغا على اةتراح منح المغدير التنفيغذي سغغغغغغغغغغغلطغة  وافقغت (ط)
 في المائة من التلير المتوةع في اإليرادات؛  2لمستوم اإليرادات المتوةعة للسنة، بمعدل ال يتجاوز 

خطة البرنامج هبأن يوافم المجلس التنفيذي على مشغغاريع القرارات ب غغيلت ا المقدمة في الوثيقة  أوصغغت (ي)
 .(ه2020-2018لإلدارة )

 
 تحديث عن خارطة الطريم المتكاملة

 
لتلبية  لبرنامجلال  توفر منصتتتتتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتاملة تنفيذ خارطة الطريق املتكاملة" عن "حتديث رحبت اللجنة بالوثيقة  -16

، والعمل يف إطار الرتابط بب جماالت العمل اإلنستتتتتتتاين واإلاائي يف البلدا،، 2030متطلبات خطة التنمية املستتتتتتتتدامة لعام 
 مالئمة ومستدامة. البرنامجوضما، أ، تكو، استجابات 
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ية إلطار خارطة الطريق املتكاملة مقارنة باإلطار القائم على املشتتتتتتتتتتتتتتروعات،  -17  وأُبلغت اللجنة بالفوائد الرئيستتتتتتتتتتتتتت
 املتماستتتتتتتتتتتتتتكة واملوجهة ةو حتقيق النتائج؛ وتعزيز دور اجمللس التنفيذي يف جمايل اإلشتتتتتتتتتتتتتترافمبا يف ذلك: احلوافظ القطرية 

 واملوافقة؛ وزيادة الشفافية؛ وزيادة فعالية الشراكة مع البلدا، املضيفة والتعاو، مع الشركاء.
 

يجية القطرية االستتتتتتتتتتتتتترتاتيتوقع أ، تنتقل أغلبية املكاتب القطرية إىل إطار ااطط  البرنامجوالحظت اللجنة أ،  -18
مكتبا قطريا العمل يف إطار النظام القائم على املشتتروعات على أستتا   16وأ، يواصتتل  2018يناير/كانو، الثاين  1 لول 

 .2019يناير/كانو، الثاين  1والسعي إىل االنتقال إىل إطار ااطط االسرتاتيجية القطرية  لول  2018استثنائي يف عام 
 

اللجنة بأ، الدرو  املستتتتتتتتتتتتتتفادة مُجعت بانتظام وأفادت كثريا يف تصتتتتتتتتتتتتتميم إطار ااطط االستتتتتتتتتتتتترتاتيجية وأُبلغت  -19
 القطرية، وهيكل ميزانيات احلوافظ القطرية، وإطار النتائج امليسسية، والنماذج والعمليات واإلرشادات ذات الصلة.

 
ية القطرية يف عام لتنفيذ إطار ااطط االستتتتترتاتيج ونظرت اللجنة يف ترتيبات احلوكمة امليقتة ال  ستتتتتتكو، مطلوبة -20

، 2020فرباير/شتتتباط  29إىل  2018يناير/كانو، الثاين  1: التفويضتتتات امليقتة للستتتلطة ال  ستتتتدخل حيز النفاذ من 2018
مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملوافقة املشتتتتتتتترتكة مع منظمة األغذية والزراعة، واالستتتتتتتتتثناءات من أحكام الالئحة العامة والنظام 

 .2018، واملبادئ اإلضافية لتوجيه تطبيق االسرتداد الكامل للتكاليف تطبيقا ميقتا يف عام 2018يف عام للبرنامج املايل 
 

اء ة التفويضات امليقتة للسلطة ال  سُتمّكن األمانة من اكتساب املزيد من ااربة وإجر ورحبت اللجنة بتمديد فرت  -21
 استتتتتتتتتعراض ملدى مالءمة مستتتتتتتتتويات عتبات امليزانية وكفاية عملية زيادة إشتتتتتتتتراف اجمللس التنفيذي على تنقيحات امليزانية، 

 افقة واإلشراف.لس التنفيذي األساسي يف جمايل املو مبا يف تلك املتعلقة باالستجابة لازمات لضما، احلفاظ على دور اجمل
 

وأشتتتتتتتارت اللجنة إىل أ، التفويضتتتتتتتات الدائمة للستتتتتتتلطة ستتتتتتتُتعرض على اجمللس التنفيذي للموافقة عليها يف دورته  -22
 .2020مار /الذار  1اعتبارا من حيز النفاذ ، وستدخل، يف حالة املوافقة عليها، 2020العادية األوىل يف عام 

 
 وأشتتتتتتتتتتارت اللجنة إىل أ، اجمللس التنفيذي واهليئات الرئاستتتتتتتتتتية األخرى ستتتتتتتتتتتنظر يف جمموعة هنائية من التعديالت  -23

ة فيما يتعلق باالستتتتتتتتتتترتداد الكامل لتكاليف، واملصتتتتتتتتتتتطلحات والتعاريف يف دور للبرنامج على الالئحة العامة والنظام املايل 
 أ، التعتتتديالت، يف حتتتالتتتة املوافقتتتة عليهتتتا، ستتتتتتتتتتتتتتتتتتدختتتل حيز النفتتتاذ . وفهمتتتت اللجنتتتة 2018اجمللس العتتتاديتتتة الثتتتانيتتتة لعتتتام 

 .2019يناير/كانو، الثاين  1يف 
 

من الالئحة الداخلية  8 - واستعرضت اللجنة اقرتاح األمانة باستخدام اللية املوافقة باملراسلة، وفقا للمادة التاسعة -24
للمجلس التنفيذي، لتمكب ثالثة مكاتب قطرية من تنفيذ بعض األنشطة ايارية املدرجة يف خططها القطرية االسرتاتيجية 

، قبل املوافقة الرمسية عليها. وأُبلغت اللجنة بأنه ستتتيتم وضتتتع ضتتتوابط على الربامج 2018يناير/كانو، الثاين  1املقرتحة من 
 ضما، االتساظ مع املشروعات املوافق عليها حاليا.وامليزانية ل
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وُقدِّمت تطمينات للجنة فيما يتعلق باالستجابة لازمات بأ، اإلطار الشامل للخطط االسرتاتيجية القطرية يعزز  -25
 ، مما ميكنه من القيام باستجابة فعالة وكفية.للبرنامجالوالية األساسية 

 
، 2018 لول الفصتتتتتل الثاين من عام  الشتتتتتبكية ذات الصتتتتتلة ستتتتتتطلق، كما هو مقرر،وأُبلغت اللجنة بأ، البوابة  -26

. 2018 لول الفصتتتتتتتتتتل الثاين من عام بالكامل تعميمها  ويتوقع 2017 لول هناية عام ستتتتتتتتتتُتعم م وبأ، أداة ختطيط امليزانية 
 رمسية قبل اإلطالظ للنظر يف تعقيبات الدول األعضاء. مشاورات غري وستعقد

 
 إن اللجنة: -27
 

ترتيبات الحوكمة المؤةتة المقترحة التي سغغغغغغغغغغغتطبم على المكاتب القطرية التي تنفذ إطار الخط   أيدت )أ(
يناير/كانون الثاني  1التفويضغغغغغات المؤةتة للسغغغغغلطة، اعتبارا من  (1االسغغغغغتراتيجية القطرية والتي تشغغغغغمل: )

المبادئ اإلضغغغغغافية لتوجيال تطبيم االسغغغغغترداد الكامل للتكالي   (2؛ )2020فبراير/شغغغغغباط  29وحتى  2018
تمديد االسغغغغغغغغغغغتثناءات من أحكا  الالئحة العامة والنلا  المالي للبرنامج  (3؛ )2018تطبيقا مؤةتا في عا  

 ؛2018ديسمبر/كانون األول  31حتى 
يناير/كانون  1أن التفويضات الدائمة للسلطة، باالستناد إلى الخبرة المكتسبة من الفترة المؤةتة من  الحلت (ب)

، واسغغتعرال لضغغمان اسغغتمرار الدور األسغغاسغغي للمجلس التنفيذي 2020فبراير/شغغباط  29وحتى  2018الثاني 
 ولى تغغال العغغاديغغة األفي الموافقغغة واإلشغغغغغغغغغغراى، سغغغغغغغغغغتذعرل على المجلس التنفيغغذي للموافقغغة علي غغا في دور 

 .2020مارس/آذار  1، وستدخل، في حالة الموافقة علي ا، حيز النفاذ اعتبارا من 2020لعا  
أن التعغغديالت المغغدخلغغة على الالئحغغة العغغامغغة والنلغغا  المغغالي فيمغغا يتعلم بغغاالسغغغغغغغغغغغترداد الكغغامغغل  الحلغغت (ج)

ستذعرل  2018و 2017للتكالي  والم طلحات والتعاري  التي تستند إلى الدروس المستفادة في عامي 
الة الموافقة ، وسغغغغتدخل، في ح2018على المجلس التنفيذي للموافقة علي ا في دورتال العادية الثانية لعا  

 .2019يناير/كانون الثاني  1علي ا، حيز النفاذ في 
 ترتيبغغات الحوكمغغة االنتقغغاليغغة المقترحغغة التي تسغغغغغغغغغغغمح بغغاسغغغغغغغغغغغتخغغدا  الموافقغغة بغغالمراسغغغغغغغغغغغلغغة لتمكين  أيغغدت (د)

بعض المكاتب القطرية من تنفيذ األنشغغغغغطة الجارية المدرجة في خطط ا االسغغغغغتراتيجية القطرية المقترحة، 
أن هذو األنشغغطة سغغتقت غغر على األنشغغطة التي تذنفذ في إطار المشغغروعات المعتمدة حاليا، وأشغغارت إلى 

إلى حين عرل الخط   2018ينغغغاير/كغغغانون الثغغغاني  1وأن الموافقغغغة بغغغالمراسغغغغغغغغغغغلغغغة سغغغغغغغغغغغتلطي الفترة من 
. 2018للموافقغغة علي غغا في دورتغغال العغغاديغغة األولى لعغغا  التنفيغغذي االسغغغغغغغغغغغتراتيجيغغة القطريغغة على المجلس 

والحلت كذلع أنال سغغغغغغيتا اتباا نفس الن ج في الخط  االسغغغغغغتراتيجية القطرية أو الخط  االسغغغغغغتراتيجية 
 .2019في دورتال العادية األولى لعا  التنفيذي التي سينلر في ا المجلس  المؤةتةالقطرية 

 تحديث هبأن يوافم المجلس التنفيذي على مشغغغغغغغغغاريع القرارات ب غغغغغغغغغيلت ا المقدمة في الوثيقة  أوصغغغغغغغغغت (ه)
 .المتكاملةه عن خارطة الطريم
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 االخت اصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات
 

ا الستتابعة مذكرة مبناقشتتاهتا يف دورهت "االختصتتاصتتات املنقحة للجنة مراجعة احلستتابات"استتتعرضتتت اللجنة وثيقة  -28
 والستتتتتتتتتب بعد املائة، ال  وافقت فيها، بدعم من اجمللس التنفيذي، على استتتتتتتتتعراض التحديثات اإلضتتتتتتتتافية املقرتح إدخاهلا 

 .على اختصاصات ينة مراجعة احلسابات
 

يحات لبت اللجنة إجراء تنقوعقب مداخلة قدمتها األمانة بشتتتتتتتتتتأ، خلفية التنقيحات املقرتحة لالختصتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتات، ط -29
إضتتتافية على الوثيقة من أجل ما يلي: اإلشتتتارة صتتتراحة إىل األنشتتتطة املتعلقة بو يفة األخالقيات ومستتتيول األخالقيات، وذلك 
 لتقنب املمارستتة القائمة املتمثلة يف تقد  تقارير عن املستتائل املتصتتلة باألخالقيات إىل ينة مراجعة احلستتابات؛ واإلشتتارة صتتراحة
إىل القوائم االنتخابية اامس للمجلس التنفيذي عند تشتتتتتتتتتتتتتكيل فريق االختيار؛ والتأكيد على احلفاظ على استتتتتتتتتتتتتتقاللية مراجع 
 احلستتتتابات ااارجي. وطلبت اللجنة أيضتتتتا تعميم ورقة املناقشتتتتة األستتتتاستتتتية حول أفضتتتتل املمارستتتتات يف منظومة األمم املتحدة 

 ، على أعضاء ينة املالية.2017ئة مكتب اجمللس التنفيذي يف يوليو/  وز بشأ، هذه املسألة، وال  ُعرضت على هي
 

وأبل غت اللجنة بأ، أعضتتتتاء ينة مراجعة احلستتتتابات ستتتتيقومو، بتقييم ذاه ستتتتنوي ألنشتتتتطتهم وستتتتيقدمو، تقريرا  -30
 .سنويا إىل اجمللس التنفيذي

 
 :إن اللجنة -31
 

المقترحة لالخت اصات بشأن: فترات عد  االرتباط ألعضاء لجنة مراجعة  التنقيحات أيدتو  استعرضت )أ(
العالمي  ألغذيةافترة عضغغغويت ا في اللجنة، فضغغغال عن مو في برنامج  الحسغغغابات السغغغابقة لتعيين ا وبعد

السغغغابقين ومندوبي المجلس التنفيذي؛ وإعادة تشغغغكيل فريم االختيار؛ وعملية تقديا توصغغغية بالمرشغغغحين 
لس التنفيذي؛ وتعويض األعضاء عن األعمال التي يضطلعون ب ا في سياف أدائ ا لمسؤوليات ا  إلى المج

 كأعضاء في لجنة مراجعة الحسابات؛
اإلشغغارة إلى و يفة األخالةيات  (1: )لتشغغمل ما يليبإجراء مزيد من التنقيح على االخت غغاصغغات  أوصغغت (ب)

الخمسغغغة  الممثلينالنص على أن  (3؛ )5اإلشغغغارة إلى مسغغغؤول األخالةيات في الفقرة  (2أ؛ )2في الفقرة 
استبدال اإلشارة إلى مراجع  (4ها ممثلون عن القوائا اإلةليمية/االنتخابية؛ ) 19المشار إلي ا في الفقرة 

حضر أن ي بجملة منف لة تفيد بأنال يجوز لمراجع الحسابات الخارجي 29الحسابات الخارجي في الفقرة 
 .دورات لجنة مراجعة الحسابات

 
 بدل سكن المدير التنفيذي

 
نظرت اللجنة يف املنهجيات وامليشتتتترات املستتتتتخدمة يف استتتتتعراض بدل الستتتتكن والحظت أ، بدل ستتتتكن املدير  -32

 أقل من املستويات احملددة لرؤساء وكاالت األمم املتحدة األخرى يف روما. للبرنامجالتنفيذي 
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. وأبل غت اللجنة بأ، هيئة مكتب 2017باملقارنة مع عام  2017عام  اللجنة املنهجيات املستتتتتخدمة يفناقشتتتتت و  -33
 خصصة لإلاجار.الفاخرة املعقارات السوظ لمعها حتليال  ستتقاسماجمللس التنفيذي 

 
 إن اللجنة: -34
 

 يورو في السغغغغغغغغغغغنة،  160 000مقترح إبقاء بدل سغغغغغغغغغغغكن المدير التنفيذي بمبلغ  أيدتو  اسغغغغغغغغغغغتعرضغغغغغغغغغغغت )أ(
 وحتى إشعار آخر؛ 2017أبريل/نيسان  1بما في ذلع الخدمات والمرافم العامة، اعتبارا من 

استمرار الممارسة المتمثلة في أن يلل بدل السكن تعويضا عن التكلفة الفعلية للملكية، وأن تعيد  أيدت (ب)
 سغغغغغعارأهيئة مكتب المجلس التنفيذي والمجلس التنفيذي النلر فيال مرة كل خمس سغغغغغنوات، مع مراعاة 

 ت األما المتحدة األخرم في روما؛السوف والبدالت المدفوعة لرؤساء وكاال
 حول استخدا  استعرال نفيذي وبإجراءبمواءمة توةيت مراجعة بدل السكن مع توةيت تعيين المدير الت أوصت (ج)

 ن؛المنسم ألسعار المست لكيمؤشر لالتابعة لالفرعية ذات ال لة المؤشرات المالئمة بما في ا المؤشرات 

 .ومالإليجار في ر سوف العقارات الفاخرة المخ  ة تحليل ات عن بتقديا المزيد من المعلوم أوصت (د)
 

 مسائل أخرم
 

 طرائم عمل لجنة المالية

 
 الحظت اللجنة أأية استعراض طرائق عملها باستمرار من أجل حتقيق أهدافها وغاياهتا الشاملة. -35
 

 وفي هذا ال دد، فإن اللجنة: -36
 

األمانة على مواصغغغغلة اسغغغغتكشغغغغاى األفكار التي تسغغغغ ا في تحسغغغغين كفاءة اللجنة، بما في ذلع  شغغغغجعت )أ(
بشغغغغغغغغغغغأن توةيت االجتماعات ومدت ا، واالسغغغغغغغغغغغتفادة من التطورات في تكنولوجيا المعلومات التي تدعا 

 استعرال الوثائم من جانب األعضاء؛ 
 وبجودة موحدة،  الرسغغغغغغغغغغغمية الللات بأهمية ضغغغغغغغغغغغمان اسغغغغغغغغغغغتال  األعضغغغغغغغغغغغاء لجميع الوثائم بجميع ذّكرت (ب)

ةبل أسبوعين على األةل من كل دورة، ويفضل أن يكون ذلع في أةرب وةت ممكن، للسماح لألعضاء 
 األمانة على اتخاذ تدابير لمعالجة هذو المسألة. وحثتبالنلر في ا واالستعداد على النحو الواجب، 

 
 المائةتاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة والستين بعد 

 
نوفمرب/تشرين  10إىل  6أُبل غت اللجنة بأنه من املقرر عقد دورهتا التاسعة والستب بعد املائة يف روما يف الفرتة من  -37

 .2017الثاين 
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 الوثائم المقدمة للعلا
 
 خطة عمل مراجع احلسابات ااارجي -
 
 
 


