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 موجز
 

، يف الوضعععع املال للمنظمة ويف مسعععائل أخرى واقعة ضعععمن 2017حبثت اللجنة، يف دورهتا العادية الثانية لعام  
 نطاق واليتها. وإّن اللجنة، يف هذا التقرير لدورهتا التاسعة والستني بعد املائة، تقوم مبا يلي: 

 
 اكاهت  املقررة بالكامل ( حتّث فيها األعضععععععاد على دفع ا عععععع  1إىل اجمللس: ) تصددددددر تومددددديا  م ددة

( وعن التعديالت 3(؛ )11)الفقرة  2016( وعن احلسععععععععععابات املرا عة لعام 2(؛ )8 موعدها )الفقرة ويف
( وعن إقرارها توصععية املدير العام بشعع ن 4(؛ )17)الفقرة  2019-2018يف برنامج العمل وامليزانية للف ة 

 (.29تعيني عضو  ديد يف جلنة املرا عة )الفقرة 

 2016املوافقععة على حسعععععععععععععععابععات  مع السععععععععععععععلع وا ععدمععات يف املنظمععة لعععام  (1)اجمللس بقرارهععا:  تبلغ 
 (.13 )الفقرة

 اجمللس إىل التو يهات اليت أعطتها لألمانة بشعععع ن الوضععععع املال للمنظمة واملسععععائل ا اصععععة  تلفت عناية
 بامليزانية واملوارد البشرية ومسائل اإل راف.

 على مبادرات اجمللس لتحسني عمله. تسّلط الضوء 
 اتخاذه من جانب المجلس الذي يقترحاإلجراء 

 
 يطلب إىل اجمللس القيام مبا يلي: 

 
 2016توصععععععيات اللجنة بشعععععع ن دفع اال عععععع اكات املقررة يف موعدها واحلسععععععابات املرا عة لعام  إقرار )أ(

 وتعيني عضو  ديد يف جلنة املرا عة؛ 2019-2018والتعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للف ة 
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 ؛ 2016بقرار اللجنة بش ن حسابات  مع السلع وا دمات يف املنظمة لعام  أخذ العلمو  )ب(

التو يهات اليت أعطتها اللجنة إىل األمانة بشععععع ن سعععععائر املسعععععائل األخرى الواقعة ضعععععمن نطاق  وإقرار )ج(
 ا اصة.  احتسني طرق عملهواليتها، باإلضافة إىل املبادرات الرامية إىل 

 يمكن توجيه أي استفسارا  عن مضمون هذه الوثيقة إلى: 
 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية
 3719 5705 3906+اهلاتف: 
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 مقدمة
 
 بعد املائة. عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التال عن دورهتا التاسعة والستني -1
 
 ، ممثلو األعضاد التالية أمساؤه :Lupiño Lazaro Jrوقد حضر الدورة، باإلضافة إىل رئيس اللجنة، السيد  -2
 

  السيدCarlos Alberto Amaral )أنغوال( 
  السيدRyan Wilson )أس اليا( 
  السيدMd. Mafizur Rahman )بنغالديش( 
  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 
  السيدXie Jianmin )الصني( 
 )السيد خالد حممد الطويل )مجهورية مصر العربية 
  السيدMateo Nsogo Nguere Micue )غينيا االستوائية( 
  السيدHeiner Thofern )أملانيا( 
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 
 السودان( لسيد سيد أمحد األمني محيد األمنيا( 
  السيدThomas M. Duffy )الواليات املتحدة األمريكية( 

 
 وأبلغ الرئيس اللجنة مبا يلي: -3
 

  رى تعيني السيد Ryan Wilson  أس اليا( ليحّل حمل السيدة(Cathrine Stephenson يف هذه الدورة؛ 
  مجهورية مصععر العربية( ليحّل حمل السععيد خالد حممد الطويل يف قسعو رى تعيني السععيد هيث  عبد اهلادي(  

 من هذه الدورة.
 
وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت املمثلني البديلني من املوقع اإللك وين لأل هزة الرئاسعععععععععععععية والدسعععععععععععععتورية على العنوان  -4

 /http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en التال:
 
 وقد حضر كذلك الدورة التاسعة والستني بعد املائة للجنة مراقبون صامتون من الدول األعضاد التالية: -5
 

 االحتاد األورويب 

 إسبانيا 

 إستونيا 

 تايلند 

  اجلمهورية الدومينيكية 

 سان مارينو 
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 السويد 

 فرنسا 

 فنلندا 

 قربص 

 كوبا 
  اململكة املتحدة 
 النرويج 

 هولندا 
 

 رمد الوضع المالي
 الوضع المالي للمنظمة

 
، وتوقعات 2017يونيو/حزيران  30حىت  الوضععععع املال للمنظمةبعنوان  FC 169/2 اسععععتعرضععععت اللجنة الوثيقة  -6

السععيولة يف املنظمة وحالة اال عع اكات املقررة اليت د تسععدد بعد واالسععتثمارات ، مبا يف ذلك 2017التدفقات النقدية لعام 
املنفقة والعجز يف  القصععععععععععععرية والطويلة األ ل وااللتزامات املتعلقة باملوظفني ونفقات برنامج التعاون التق  واألرصععععععععععععدة غري

 احلساب العام واملسامهات الطوعية.
 
ا إطالع اللجنععة على  خر -7  املعلومععات عن حععالععة اال عععععععععععععع اكععات اجلععاريععة واملتعع خرات يف املنظمععة  و رى أيضععععععععععععععععل

 .2017أكتوبر/تشرين األول  31حىت 
 
 وإّن اللجنة: -8
 

 أنه اسدددتنادال إلى أنمال السدددداد السدددابقة لتعضددداء ومسدددتويا  النقد تفيد ببالمعلوما  التي  رّحبت )أ(
 في البرنامج العادي، من المتوقع أن تكون السيولة في المنظمة كافية لتغطية االحتياجا  التشغيلية 

 ؛2017حتى نهاية عام 
دي بأن سددةمة التدفا النق وإقرارال منهاإلى أنه رغم وضددع السدديولة المسددتقّر في المنظمة،  وأشددار  )ب(

لى جميع الدول األعضددداء ع حّثتالجاري تتوقف على تسدددديد االشدددتراكا  المقررة في مواعيدها، 
 دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي موعدها؛

من األمانة أن توامددددددددل اسددددددددتكشدددددددداش سددددددددبل التشددددددددجيع على دفع االشددددددددتراكا  المقررة  طلبتو  )ج(
 موعدها؛ في

في مليون دوالر أمريكي  0.900توقع أن يبلغ العجز في ال سددددددددددداب العدام مأنده من الإلى  وأشدددددددددددار  )د(
ديسدددددددمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي في  907.1)مقابل  2017ديسدددددددمبر/كانون األول  31

وذلك بشدددددددكل رئيسدددددددي بسدددددددبب النقع في التمويل للتعويي عن تكاليف خطة التغطية الطبية  (2016
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إلى أن اللجنة سددددددتوامددددددل النظر في  أشددددددار ومددددددندوع مدفوعا  نهاية الخدمة، و  انتهاء الخدمة بعد
تمويل التزاما  التغطية الطبية المسددددددألة ضددددددمن إطار البند المنفصددددددل من جدول األعمال بشددددددأن  هذه
 ؛انتهاء الخدمة بعد

بالت سددددددددددن الذي طرأ على النفقا  ومعدل الموافقة على مشدددددددددداريع برنامج التعاون التقني  ورّحبت )ه(
وشدددددددددد  على أهمية السددددددددعي إلى إبقاء معدل نفقا  برنامج التعاون التقني عند مسددددددددتو  يكفل 

 التنفيذ الكامل العتمادا  البرنامج على ن و ما وافا عليه المؤتمر؛
باألداء اإلجمالي الذي أفيد عنه بالنسدددددددبة إلى حافظا  االسدددددددتثمارا  القصددددددديرة والطويلة  ورّحبت )و(

األجل وأثنت على ممارسا  إدارة الموارد والسياسا  االستثمارية ال ذرة التي تنتهجها المنظمة، 
  الستثمارااالتقرير عن  استعراض مذّكرة بأّن اللجنة ستب ث هذه المسألة بمزيد من التفصيل عند

 دورتها العادية المقبلة في 2017لعام 
 

 2016منظمة األغذية والزراعة عام  -ال سابا  المراجعة 
 
( من الالئحة العامة للمنظمة، بدراسععة احلسععابات املرا عة للمنظمة 1)7-27قامت اللجنة، طبقال ألحكام املادة  -9

 ، مبععععا يف ذلععععك عر  املرا ع ا ععععار ي لتقريره املطّول عن عمليععععة مرا عععععة حسعععععععععععععععععابععععات العمليععععات املععععاليععععة 2016لعععععام 
 يف املنظمة، مع تسليط الضود على أهّ  التوصيات واملالحظات اليت تضّمنها التقرير.

 
  وإّن اللجنة: -10
 

 ؛2016لتمانة على عرض ال سابا  المراجعة للمنظمة لعام  أعربت عن تقديرها )أ(
 مع التقدير إلى أّن األمانة والمراجع الخارجي قد تعاونا معلا بشكل وثيا؛ وأشار  )ب(
إلى أّن المراجع الخارجي قد أكمل المراجعة التي أجراها طبقلا للمعايير الم اسبية الدولية  وأشار  )ج(

 رأيلا غير مشفوع بت فظا ؛ أمدرللقطاع العام وقد 
 ما تضّمنه من توميا ؛ أقّر و بجودة التقرير المطول الصادر عن المراجع الخارجي  وأشاد  )د(
إلى أّن التقرير المطّول للمراجع الخارجي ال يزال يشددددددددير إلى عدد كبير من المةحظا   وأشددددددددار  )ه(

ال في الداخلية والمسائل المتصلة بخطر االحتيبمواطن الضعف والثغرا  في نظم الرقابة  المتعلقة
المةحظا  والتومدددديا  الصددددادرة عن  على وسددددلطت الضددددوءالمقر الرئيسددددي والمكاتب الميدانية 
 على إمدار بيان عن الرقابة الداخلية؛ المراجع الخارجي بشأن قدرة المنظمة
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ان الرقابة إلمددددار بي ابالمعلوما  التي أتاحتها األمانة عن أنشدددطتها الجارية ت ضددديرل  وأحاطت علملا )و(
بما في ذلك الجهود التي تبذلها لمعالجة المةحظا  والتومديا  الصدادرة عن المراجع  الداخلية،

بددالتطمينددا  التي أعطتهددا األمددانددة ومفددادهددا أّن بيددانددلا للرقددابددة  ورّحبددتالخددارجي بهددذا الخصدددددددددددو ، 
 ؛2017الداخلية سيرفا بال سابا  المراجعة للمنظمة لعام 

إلى أّن الردود المفصددددددددلة لىدارة على تومدددددددديا  المراجع الخارجي بشددددددددأن حسددددددددابا   وأشددددددددار  )ز(
يها وسدددددددددي نظر ف التقرير المرحلي عن تنفيذ تومددددددددديا  المراجع الخارجيقد أدرجت في  2016 عام
 من جدول األعمال مخصع لهذا الموضوع.إطار بند منفصل  في

 
 ن يرفع ب أوصععععععععععتوإن اللجنة إذ أخذت علمال بالتعليقات والتوضععععععععععيحات اليت قدمها املرا ع ا ار ي واألمانة،  -11

العتمادها. وبناد على ذلك، وافقت اللجنة على أن حتيل إىل اجمللس  2016اجمللس إىل املؤمتر احلسععععععععععععععابات املرا عة لعام 
 املؤمتر:مشروع القرار الوارد يف ما يلي إلحالته من مثّ إىل 

 
 مشروع قرار المؤتمر

 2016 احلسابات املرا عة للمنظمة لعام

 إن المؤتمر،

 
 يف تقرير الدورة الثامنة وا مسني بعد املائة للمجلس، بعد أن نظر

 وتقرير املرا ع ا ار ي بش هنا، 2016احلسابات املرا عة للمنظمة لعام  وبعد أن درس

 .2016لعام  احلسابات املرا عة يعتمد

 
 مجمع السلع والخدما   – ال سابا  المراجعة

 2016 في منظمة األغذية والزراعة لعام
 

 مع السعععلع وا دمات يف منظمة األغذية  -احلسعععابات املرا عة بعنوان  FC 169/4اسعععتعرضعععت اللجنة الوثيقة  -12
 ، واألداد املال جملمع السلع وا دمات خالل هذه الف ة.2016والزراعة لعام 

 
  وإّن اللجنة: -13
 

إلى المعلوما  التي أتاحتها األمانة عن االسدددددددددددتعراض الجاري في أعقاب إقفال مجمع  أشدددددددددددار  )أ(
السلع والخدما  وإلى أنّه سي ستفاد من نتائج االستعراض للتفكير في نموذج أعمال تجارية جديد 

 ممكن لمجمع السلع والخدما  في المستقبل؛
إلى ال صدددددددول على معلوما ، خةل الدورا  المقبلة للجنة المالية، بشدددددددأن اسدددددددتعراض  وتطّلعت )ب(

 مجمع السلع والخدما  وتمويل مندوع الرعاية االجتماعية للعاملين؛
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 بصدور رأي المراجع الخارجي غير المشفوع بت فظا ؛  ورّحبت )ج(
 .2016لعام  منظمةالفي  على ال سابا  المراجعة لمجمع السلع والخدما  ووافقت (د)

 
 تمويل التزاما  التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

 
اليت تضععععّمنت أحدع املعلومات عن  خر املناقشععععات احلاصععععلة يف منظومة  FC 169/5نظرت اللجنة يف الوثيقة  -14

حتواد تكاليف األمانة حاليا الالتزامات التغطية الطبية بعد انتهاد ا دمة واجلهود اليت تبذهلا إدارة بشعععععععععععععع ن األم  املتحدة 
 ا طة.

 
  وإّن اللجنة: -15
 

بالمعلوما  الم دثة المتاحة لها عن أنشطة مجموعة العمل التابعة لشبكة المالية والميزانية  رّحبت )أ(
بشددددأن التأمين الصدددد ي بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك اخر المناقشددددا  مع اللجنة االسددددتشددددارية 
 طلشدددددؤون اإلدارة والميزانية والجمعية العامة بشدددددأن التأمين الصددددد ي بعد انتهاء الخدمة مع تسدددددلي

 الضوء على النتائج الرئيسية المنبثقة عن الدورة ال ادية والسبعين للجمعية العامة؛

على موامدددددددلة  وشدددددددّجعتهاعلى مشددددددداركة األمانة المسدددددددتمرة والنشدددددددطة في مجموعة العمل  وأثنت )ب(
اسددتعراض الخيارا  المطروحة لمعالجة الفجوة في التمويل في سددياع دراسددة الجمعية العامة لتمم 
المت دة لهذه المسددألة، مع التشددديد على أهمية اعتماد نهج مشددترا بين األعضدداء في نظام األمم 

 المت دة الموحد؛

موامدددددددددددلة  على وحثّتهاين الطبي ال الية على إجراءا  األمانة الحتواء تكاليف خطة التأم وأثنت )ج(
 الجهود التي تبذلها بهذا االتجاه.

 
 

 المسائل الخامة بالميزانية
 2019-2018 للفترة والميزانية العمل برنامج في التعدية 

 
 متععامععا تعكس أهنععا إىل مشععععععععععععععرية ،2019-2018 للف ة وامليزانيععة العمععل برنععامج على بععالتعععديالت اللجنععة بععترحّ  -16

  .املنظمة ملؤمتر األربعني الدورة عن الصادرة والقرارات التو يهات
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 وإّن اللجنة: -17
 

 للوثيقددددة التددددابع الويددددب على 1 المل ا) الوظيفيددددة لتهددددداش الم ددددّد  النتددددائج بدددد طددددار رّحبددددت )أ(
CL 158/3) أجل من الت ديثا  من بمزيد وأومت: 

 
  ب نجاز العمل الخا  بتقييم ردود اإلدارة باء المتعلا -2-10نقل مؤشدددددددر األداء الرئيسدددددددي

 ب يث يبرز على ن و أفضدددددددل الطرش المسدددددددؤول التوجيه 3-10إلى  اإلشدددددددراش 2-10 من
 ؛وإضافة مؤشر مماثل لمراجعة ال سابا 

 تومددديا على ت ديد الفترة الزمنية ل باء-3-10 لتداء الرئيسدددي المؤشدددر مدددياغة العمل في 
 طويل؛ وقت منذ بعد تنّفذ لم التي المراجعة

 في فنيةال الفئة وظائف في الشددواغر معدل إلى بالنسددبة لتداء جديد رئيسددي مؤشددر وإضددافة 
 ؛البشرية للموارد والفعالة الكفؤة اإلدارة عن 1-11 الناتج إطار

 
( CL 158/3 للوثيقددة التددابع الويددب على 3 المل ا) الم ددّد  التنظيمي الهيكددل إلى وأشددددددددددددار  )ب(

 ؛(CL 158/3 للوثيقة التابع الويب على 4 المل ا) الميزانية في المدرجة المنق ة والوظائف
 كما  زانيةالمي أبواب ب سددب االعتمادا  لصددافي المنقح التوزيع على المجلس يوافا بأن وأومددت )ج(

 ؛CL 158/3 الوثيقة من 2 الجدول في ترد
 العمل، تخطيط نتيجة الميزانية أبواب بين النقل عمليا  من بمزيد القيام إمكانية إلى وأشدددددددددددار  )د(

. لسددنتينا فترة خةل ونجاعة كفاءة  األكثر التنفيذ طرع السددتخدام المسددتمرة الجهود جراء وكذلك
 الميزانية أبواب من الواحد الباب ضدددددددددددمن النقل عمليا  بأنّ  اللجنة ذّكر  السدددددددددددياع، هذا وفي

 السدددددددددنتين فترة خةل والميزانية العمل برنامج تنفيذ يتطّلبها التي اخر إلى باب من النقل وعمليا 
 المالية؛ الةئ ة من 5-4 للمادة طبقلا معها التعاطي سيتم

( CL 158/3 الوثيقة من 3 الجدول) الميزانية خارج من للموارد الم دثة التقديرا  إلى وأشددددددددار  )هد(
 تنفيذو  االسدددددتراتيجية األهداش ت قيا لتيسدددددير طوعية مسددددداهما  تقديم على األعضددددداء وشدددددّجعت
 .المتكامل العمل برنامج

 
 الميزانية أبواب وبين البرامج بين النقل عمليا 

 2017-2016 السنتين فترة في
 

 2017-2016 سععععععععنتنيال ف ة يف امليزانية أبواببني و  الربامج بني النقل عمليات عن التقرير اللجنة اسععععععععتعرضععععععععت -18
 الرصعععيد واسعععتخدام 2017-2016 للف ة الصعععافية االعتمادات مقابل املتوقع امليزانية أداد بشععع ن املعلومات  خر قّدم الذي
  .2015-2014 الف ة يف املنفق غري
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 وإّن اللجنة: -19
 

ا أخذ  )أ(  فترة اعتمادا  مقابل أمريكي دوالر مةيين 5 وقدره المتوقع المنفا غير بالرمددددددددددديد علمل
 2017-2016 الفترة حسدددابا  إقفال بعد سدددي عرش النهائي المسدددتو  وبأنّ  2017-2016 السدددنتين
 ؛2018 أيار/مايو في بشأنه تقرير وسيرفع

( واإلنفاع الرأسدددددددددددمالي 7بأن أي أرمددددددددددددة غير منفقة في برنامج التعاون التقني )الباب  وذّكر  )ب(
( سدددددددددددت ددال إلى فترة السدددددددددددنتين المقبلددة عمةل بددأحكددام 14( واإلنفدداع األمني )البدداب 13 )البدداب
 المالية؛ الةئ ة

والناشددددئة  9و 8و 6و 5و 4و 3و 2إلى عمليا  النقل الموافا عليها سددددابقلا إلى األبواب  وأشددددار  )ج(
 لم تعد ضرورية؛ 2عن تنفيذ برنامج العمل وإلى أن عملية النقل إلى الباب 

 ؛7201-2016سيستخدم في الفترة  5201-2014بأن الرميد غير المنفا للفترة  وأخذ  علمال  )د(
خةل دورتها التي ستعقد  2017-2016إلى تلقي التقرير النهائي عن أداء الميزانية للفترة  وتطّلعت )هد(

 .2018في مايو/أيار 
 

 االسترداد وعمليا  الدعم تكاليف مصروفا  عن السنوي التقرير
 

  املمتدة لف ةا يغطي الذي االسع داد وعمليات الدع  تكاليف مصعروفات عن السعنوي التقرير اللجنة اسعتعرضعت -20
 .2017 أيار/مايو 31 إىل 2016 حزيران/يونيو 1 من
 

 وإّن اللجنة: -21
 

ابقة المنظمة سددددياسددددة تطبيا مسددددألة تناولت الوثيقة أن إلى أشددددار  )أ(  عدال م بت ديد الخامددددة السددددّ
 الوقت في 2017 أيار/مايو إلى 2016 حزيران/للفترة الممتدة من يونيو المشددددددددددداريع خدمة تكاليف
 تسدددددترد أن شدددددأنها من التي التكاليف السدددددترداد الجديدة السدددددياسدددددة إلى المنظمة فيه انتقلت الذي

 ؛ةالمباشر  غير الدعم وتكاليف ةالمباشر  الدعم تكاليف
 االسدددددددتعراض قيد الفترة خةل اسدددددددت هّلت التي األمانة حسددددددداب مشددددددداريع جميع أنّ  إلى وأشدددددددار  )ب(

 دعم؛ال بتكاليف الخامة المعتمدة السابقة السياسة ضمن تندرج معدال  عليها ط ّبقت قد
 التكاليف السددددترداد الجديدة المنظمة سددددياسددددة األمانة طّبقت ،2017 سددددنة خةل أنه إلى وأشددددار  )ج(

 أنّه وإلى المعنيين؛ الموارد أمدد اب الشددركاء مع الوثيا بالتعاون الصددياغة قيد مختارة مشدداريع على
 .2019-2018 المالية الفترة خةل كامل  بشكل الجديدة السياسة تطبيا سيجري
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 الموارد البشرية
 إدارة الموارد البشرية

 
 واليت تسععععععععععععتعر  أه  اإلقازات اليت حتققت  إدارة املوارد البشععععععععععععريةبعنوان  FC 169/9درسععععععععععععت اللجنة الوثيقة  -22
ر العام بعدم املضي وأُطلعت اللجنة على قرار املدي التقرير. ال إدارة املوارد البشرية يف املنظمة طوال الف ة اليت يشملها  يف

ا يف تطبيق سععععععععععععععّن التقاعد اإللزامي اجلديد للموظفني املعينني قبل  ا برأي  2014يناير/كانون الثاين  1قدمل وأخذت علمل
 املستشار القانوين من أّن هذا القرار ال ينطوي على أي خطر قانوين ملحوظ.

 
 وإّن اللجنة: -23
 

أبد  أسدددددددددددفها لعدم توافر ما يكفي من بيانا  ومعلوما  عن الموارد البشدددددددددددرية لةسدددددددددددتناد إليها  )أ(
 ت ليل التقدم واإلنجازا  السنوية المشار إليها في التقرير؛ في

 ذاراها خةل دورتها السادسة والستين بعد المائة التي عقد  في شهر مارس/طلب أّكد  مجددلاو  )ب(
ومن  الموظفين عن الموارد البشدددددددرية من واليتها، علىبناء بشدددددددأن إتاحة بيانا  إحصدددددددائية،  2017
وبناء على طلب اللجنة في دورتها الرابعة والسدددددددددتين بعد المائة  الموظفين وفا مددددددددديغة موّحدة غير

 ؛ التي أقّرها المجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة

د عنها في عمليا  اختيار االسدددددددددتشددددددددداريين واألطراش في اتفاقا  بالت سدددددددددينا  التي أفي ورّحبت (ج)
بيا الخطول تطالخدما  الشددخصددية وتعيينهم وتقييمهم مع التشددديد على أهمية توخي المرونة في 

 لخطول التوجيهيةا إلى تطبيا نهايتهااالنتقالية التي سددددددتفضددددددي في فترة الخةل التوجيهية الجديدة 
ال ر  على عدم إضعاش الخبرا  الفنية التي يتي ها االستشاريون  وشّجعت األمانة على بالكامل

بفعل اشدددددددددددترال إتقان لغا  إضدددددددددددافية لجميع الوظائف والب ث في إمكانية إجراء ما يمكن من 
  تعدية  في الخطول التوجيهية الجديدة لتجّنب التأثير سلبلا على تنفيذ البرامج؛

 2.15قد انخفي إلى  الفئة الفنية وظائفمعدل الشدددددددواغر ال الي بالنسدددددددبة إلى إلى أّن  أشدددددددار و  (د)
غير أنها الحظت أنه ال يزال أعلى بكثير من في المقر الرئيسدددددددددددي والمكاتب الميدانية،  المائة في

 في المائة؛  15 عندالمعدل المتفا عليه 

لدان تخفيي كبير في عدد الب معإلى الت سدددددددددينا  التي طرأ  على التمثيل الجغرافي  وأشدددددددددار  هد()
الممثلة وتلك الممثلة تمثيةل ناقصدددددددددددال أو زائدال، ما أد  إلى زيادة عدد الدول الممثلة تمثيةل  غير

 ؛بهذا االتجاه جهودهااألمانة على مواملة  شّجعتمنصفال، و 

 2007بالت سددددددددددينا  التي طرأ  على تمثيل الموظفا  على ن و ما أفيد عنه منذ سددددددددددنة  رّحبتو  (و)
النسبة المساواة بين الجنسين ب ت قيا ما تبذله من جهود في سبيلمواملة األمانة على  شّجعتو 

 للواتي يشغلن منامب رفيعة؛وخامة بالنسبة إلى الموظفا  اإلى اليد العاملة 
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، ةحاليلا لزيادة كفاءة اإلجراءا  والعمليا  الخامددة بالموارد البشددري المبذولةإلى الجهود  وأشددار  (ز)
 .دتلك الجهو  وشّجعتبما في ذلك من خةل ت ديث منصة تعيين الموظفين اإللكترونية، 

 

 التقاعدية للمعاشا  المشترا الصندوع ومجلس الدولية المدنية الخدمة لجنة وقرارا  توميا 
 العامة الجمعية إلى المت دة األمم لموظفي

 (والبدال  المرتبا  جداول في التغييرا  ذلك في بما)

 
 دوقالصعععن و لس الدولية املدنية ا دمة جلنة وقرارات توصعععيات بعنوان FC 169/10 الوثيقة اللجنة اسعععتعرضعععت -24

 داول عععع يف التغيريات ذلععععك يف مبععععا) العععععامععععة اجلمعيععععة إىل املتحععععدة األم  ملوظفي التقععععاعععععديععععة للمعععععا عععععععععععععععععات املشعععععععععععععع ك
 .(والبدالت املرتبات

 
 وإّن اللجنة: -25
 

ا أ )أ( بالتطورا  األخيرة التي شدددددددددددهدتها لجنة الخدمة المدنية الدولية وبخامدددددددددددة القرارا  خذ  علمل
يا  التي رفعتها إلى الجمعية العامة لتمم المت دة والمنبثقة عن دورتها  التي اتخذتها والتومددددددددددد

 ؛2017والثمانين التي عقد  في شهر يوليو/تموز  الخامسة

 األمم يلموظف التقاعدية للمعاشا  المشترا المجلس عن الصادرة الرئيسية القرارا  إلى وأشار  )ب(
 .2017 تموز/يوليو شهر في عقد  التي والستين الرابعة دورته في المت دة

 
 

 اإلشراش
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توميا  المراجع الخارجي لل سابا 

 
 .ا ار ي املرا ع توصيات تنفيذ عن مرحلي تقرير بعنوان FC 169/11 الوثيقة اللجنة استعرضت -26
 

 وإّن اللجنة: -27
 

 الخارجي؛ المراجع توميا  تنفيذ حالة إلى أشار  )أ(

 لتقريرا التي أتاحتها األمانة عن حالة تنفيذ التومددددددددديا  الواردة في اإلضدددددددددافيةالمعلوما  ب ورّحبت )ب(
يكون في موقع يخّوله المصددددددادقة  سددددددوش الخارجي المراجع أنّ  إلى وأشددددددار  2016لعام  المطّول

على ما أحرزته اإلدارة من تقدم وإنجازا  بصددددد هذه التومددديا  خةل عملية مراجعة ال سدددابا  
 ؛2017المقررة في نهاية عام 



13 CL 158/7 

 

 

 هاحثّتو  تومددددددددددديا عدد كبير من ال إقفال في لنجاحوا الم رز التقدم إلى نظرلا األمانة على وأثنت (ج)
 .بعد فيها ي بتّ  لم التي المتبقية التوميا  قفالإلالجارية  الجهود مواملة على

 
 والزراعة األغذية منظمة في المراجعة لجنة في العضوية

 
 أوصى واليت والزراعة األغذية منظمة يف املرا عة جلنة يف العضوية بعنوان FC 169/12 الوثيقة اللجنة استعرضت -28
 .املنظمة يف املرا عة جلنة يف  ديد كعضو  Gianfranco Cariola السيد بتعيني العام املدير فيها

 
 وإّن اللجنة: -29
 

 المراجعة لجنة في كعضو  Gianfranco Cariola السيد بتعيين العام المدير تومية على مادقت )أ(
 تتعد ّ  ال إجمالية لمدة ذلك بعد للتجديد قابلة سدددددددددددنوا ، ثة  مدتها أولية لفترة المنظمة في

 أقصى؛ ك د    سنوا  الستّ 

 نافذال  ينالتعي هذا يصدددددددددددبح أن على المجلس، إلى التعيين على مصدددددددددددادقتها ترفع أن على ووافقت )ب(
 .عليه المجلس موافقة تاريخ من اعتبارال 

 

 والزراعة األغذية منظمة في المراجعة لجنة اختصاما 

 

 يتعلق ما كذل يف مبا ،املنظمة يف املرا عة جلنة اختصعععععععععععاصعععععععععععات على املق حة التعديالت اللجنة اسعععععععععععتعرضعععععععععععت -30
 .املنظمة يف املرا عة جلنة يف األعضاد تعيني وعملية الرئاسية األ هزة إىل التقارير لرفع ال اتيب بالتسلسل

 
 وإّن اللجنة: -31
 

 سابقة؛ دورا  في الموضوع هذا بمناقشة ذّكر  )أ(

 أن ،2018 أيار/مايو شدددددهر خةل عقدها المزمع دورتها في المالية لجنةمددددددور قرار  قبل ،وطلبت )ب(
 رسدددمية يرغ مشددداورا  خةل من المقترحة، التعدية  السدددتعراض طريا خارطة بتنفيذ األمانة تقوم
 المالية؛ لجنة أعضاء مع

 تهومناقشدددددد اقتراحه تمّ  الذي المراجعة للجنة المنق ة االختصددددددامددددددا مشددددددروع  عرضي   أن وطلبت )ج(
 خةل األعمال جدول بنود من بند ضددمن المالية، للجنة المائة بعد والسددتين التاسددعة الدورة خةل
 للبّت فيه؛ 2018 أيار/مايو شهر في عقدها المزمع المقبلة العادية الدورة

يار عملية بمراجعة األمانة تقوم أن كذلك  وطلبت )د(  تعرض وأن المراجعة لجنة في األعضدددددددددددداء اخت
 لتعضددددداء مقبلةال االختيار بعملية يتعلا ما في للجنة المقبلة العادية الدورة على المتاحة الخيارا 

 األخر ؛ المت دة األمم منظما  في الممارسا  أفضل مراعاة مع
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 الشددددددؤون مسددددددؤول/ المظالم أمين وظائف بين المصددددددالح في التضددددددارب مسددددددألة أنّ  إلى وأشددددددار  )هد(
 الذي ظمةالمن في المراجعة للجنة السنوي التقرير استعراض خةل ب ث موضع ستكون األخةقية
 ؛2018 أيار/مايو شهر خةل ستعقدها التي الدورة في المالية لجنة على سيعرض

ا وأشدددار  (و)    ثالب روما، في مقارها توجد التي الوكاال  جانب إلى سدددتوامدددل، األمانة أنّ  إلى أيضدددل
 ترفع أن على األخةقية، الشدددددددؤون عن مشدددددددترا ومسدددددددؤول مشدددددددترا مظالم أمين وجود إمكانية في

 .2018 أيار/مايو شهر خةل ستعقدها التي الدورة في المالية لجنة إلى الشأن بهذا تقريرها

 
 

 ت سين أساليب عمل لجنة المالية وكفاءتها
 المالية لجنة عمل أساليب

 
 .شاملةال والغايات األهداف حتقيق بغية عملها ألساليب منتظ  استعرا  إ راد أمهية إىل اللجنة أ ارت -32

 
 :اللجنة ف نّ  الصدد، وبهذا -33
 

ل وتقديم مسددددددداهما  في جدو  دوراتها بدء قبل للجنة رسدددددددمية غير اجتماعا  لعقد تأييدها أبد  )أ(
 ؛األعمال

ضدددمان و  الم ددة الزمنية المهل ضدددمن الرسدددمية اللغا  بجميع الوثائا تلقي أهمية على وشددددد  (ب)
 الدورة؛ انعقاد قبل الوثائا لمراجعة الكافي الوقت للجنة يتسنى لكيجودتها، 

 لرسددددميةا اللغا  جميع اسددددتخدام خةل من للمنظمة اللغوي للتنوع الترويج على األمانة وشددددّجعت (ج)
 البنود؛ عرض األمانة بها تستهلّ  التي المقدمة في أوسع نطاع على

  لمشددددددتراا واالجتماع المالية لجنة من كل  فيها تنظر لكي الوثائا مددددددياغة عند األمانة، إلى طلبتو  (د)
  فيها تنظر أن نيتعيّ  التي الجوانب بشددددأن مددددري ة توجيها  تعطي أن والبرنامج، المالية لجنتي بين
 .اللجان من كل

 
 

 المسائل األخر 
 للجنة المائة بعد السبعين الدورة انعقاد ومكان موعد

 
 .2018 أيار/مايو 25 إىل 21 من روما يف للجنة املائة بعد السبعون الدورة تُعقد أن املقرر من ب نّه اللجنة أُبلغت -34
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 الوثائا المعروضة لىحاطة
 

 (FC 169/INF/2حالة اال  اكات اجلارية واملت خرات )الوثيقة  -

 (FC 169/INF/3)الوثيقة  2016صندوق التسليف واالدخار يف املنظمة لعام  –احلسابات املرا عة  -

 (FC 169/INF/4)الوثيقة  2019-2018ميزانية  –اهليئة األوروبية ملكافحة مر  احلمى القالعية  -

 2017زانية لعام كشعععععف احلسعععععابات واملي  –ئ احليوانية يف  سعععععيا واهليط اهلادهليئة اإلقليمية لإلنتاج احليواين والصعععععحة ا -
 (FC 169/INF/5)الوثيقة 

 (FC 169/INF/6)الوثيقة  2019-2018ميزانيات هيئات مكافحة اجلراد الصحراوي للف ة  -

 


