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 وجزم
 

   مَّع الستتتتتتتتتتتتتلع وا دما معلومات عن آخر املستتتتتتتتتتتتتتجدات بشتتتتتتتتتتتتتأنإىل جلنة املالية  قدمت ت يف منظمة األغذية ُم 
باين املنظمة وبرنامج األغذية العمليات واملنافذ احلالية يف م إقفال( 1يلي: )ما بشتتأن بصتتفة خا تتة و والزراعة، 
ستتتتتتتتشتتتتتتتارية خارجية؛ ا( نتائج االستتتتتتتتعرا تتتتتتتات الا أجراها مكتب املفتن العام بدع  من  تتتتتتتركة 2العاملي؛ )

 جديد ميكن النظر فيه العتماده. وتتناول هذه الوث أعمالاقرتاح بشأن منوذج  (3)
 
بل امل ضي ق دماً يقة أيضاً س 

مَّع السلع وا دمات.يف التعامل مع  ندوق الرعاية االجتماعية للعاملني واألموال املتاحة يف احتياط  يات ُم 
 

 
 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

 مَّع الستتتتتتتتتتتلع  يرجى من أعضتتتتتتتتتتتاة جلنة املالية ا حاطة علماً بالتلديثات واملعلومات املقدَّمة بشتتتتتتتتتتتأن إدارة ُم 
بل املقرتحة  "الت جاري" الكيان إقفالوا دمات وعملية  جملمَّع الستتتلع وا دمات واألنشتتتصة املتصتتتلة به والستتت 

مَّع الستتلع وا دماتجديد حمتمل، واستتتخدام أموال احتياط أعمالللم ضتتي ق دماً يف منوذج  ودع   ،يات ُم 
 الرعاية االجتماعية للعاملني. 

 
 مسوَّدة المشورة

 
 اللجنة بالتقرير والمعلومات المقدَّمة عن ُمجمَّع السللللللللللللع والخدمات والبنود ذات الصللللللللللللة،  رحبت

اإلدارة أبرزتها  للمبادئ التيالتي سلللللللت ل م ل  و قا   البديلة اإلدارة على تنفيذ الترتيبات وشلللللللجعت
المنظمة من قيم األمم المت دة، وتضللللللللللييع قاعدة العمرك، والمشللللللللللار ة الم دودة  بشلللللللللل ن احترام

التفاق البلد المضللللللليف   الكامل واالمتثالاإلدارة  رقابةشلللللللرول من أجل  لللللللمان بإدارة العملية   ي
دعم و  ت ُمجمَّع السللللللللللع والخدمات السلللللللللابعاسلللللللللتخدام احتيا ياباقتراحات وأخذت اللجنة علما  

 الرعاية االجتماعية للعاملين 
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 ُمجمَّع السلع والخدمات والمسائل ذات الصلة إقفال -لجنة المالية 
 
مَّع الستتتتتتتتلع وا دمات  أعمالاستتتتتتتتتعرا  منوذج  يف ستتتتتتتتتجداتآخر املعلى اللجنة   طالعت قدَّم هذه الوثيقة  -1 ُم 

ومتويتل  تتتتتتتتتتتتتتنتدوق الرعتايتة االجتمتاعيتة للعتاملني بنتاًة على طلتب جلنتة املتاليتة يف دورتيةتا الستتتتتتتتتتتتتتابعتة والستتتتتتتتتتتتتتتني بعتد املتائتة 
 والستني بعد املائة.  والتاسعة

 
 ا لفية

 

 جمَّع الستتتتتتتتتلع وا دمات يف "بعنوان  2016أ تتتتتتتتتدر مكتب املفتن العام تقريراً يف  اية عام  -2
استتتتتتتتتتعرا  خاا مل

من نائب املدير ُمموعة عمل رفيعة املستتتتتتتتوى بقيادة مبا تتتتتتترة  ، أنشتتتتتتتئ على ذلك التقريربناًة و ."AUD 2616 -نظمةامل
 دماً. قرتاح حلول وخيارات للتلرك ق  الالعام )العمليات( ملعاجلة املسائل املصروحة و 

 
بيع منتجات التبغ يف مباين املنظمة يف  اية  منع، مثل قرارات رئيستتتتية عدة االستتتتتعرا  ذلكيف ستتتتياق اختذت و  -3

مَّع الستتتتتتلع وا دمات، يف ي تتتتتتركة ستتتتتتان مع، وعدم جتديد العقد 2017مايو/أيار  تال، وهي مقدِّم ا دمات ا ارجي يف ُم 
معاجلتةا يف إدارة ُممَّع  . وبات من الوا ح كذلك وجود عدد من دواعي القلق ا صرية الواجب2017 اية يونيو/حزيران 

من  لبيع منتجات معفاة بإدارة متجرمنظمة تابعة لألم  املتلدة قيام الستتتتتتتتتتتتلع وا دمات. وارتبم بعضتتتتتتتتتتتتةا  دى مالةمة 
مع الستتتتتتلع  بأداة إدارةعلق  بعض دواعي القلق األخرى بالنتائج املتصتتتتتتلة تلصتتتتتتاي مو فيةا. و  إدارة مبا تتتتتترة الضتتتتتترائب ُم 

ستتتتتتتتلباً على املنظمة حستتتتتتتتب ما هو مبنيَّ  زيد من التفصتتتتتتتتيل أدناه. وعالوة على  يؤثرميكن أن  الذيوا دمات وعملياته 
ثِّل مشتتتكلة  ، غتأثرها الشتتتديد بقرار منع منتجات التبل نظراً ذلك، بات  مستتتألة االستتتتدامة املالية جملمَّع الستتتلع وا دمات مت 

 على املنظمة.  التزاماً مالياً  يفر وهو ما ميكن بدوره أن 

 
مَّع الستتتتتتتتتتتتتتلع وا دمات. وأ تتتتتتتتتتتتتترف  ُمموعة عمل على عملية ا  إقفالوبناًة على ما تقدَّم، تقرَّر  -4 حت   قفالُم 

 من نائب املدير العام )العمليات(.  إ راف دقيق

 
 آخر مستجدات احلالة - قفالعملية ا 

 
 العمليات التجارية إقفال

 

مَّع السلع وا دمات منافذه يف برنامج األغذية العاملي واملنظمة يف  -5 سبتمرب/أيلول  30أغسصس/آب و 30أغلق ُم 
  تتاة عيع العمليتتات التجتتاريتتة جملمَّع الستتتتتتتتتتتتتتلع وا تتدمتتات.  موعتتدًا رايتتاً التتتاريا الثتتاين  وكتتان ذلتتك، على التوايل، 2017

التخلص بصريقة منظمة من  مشل لضتتتمان علة أمور  2018حىت عام  نفستتتةا بعد ذلك التاريا قفالواستتتتمرت عملية ا 
  ولن يكونغري املباعة وتصتتتتتتفية األ تتتتتتول القائمة.  من الستتتتتتلعاملخزونات احملدودة 

 
وجود ككيان جمَّع الستتتتتتلع وا دمات مل

ني وفقاً لألحكام مراجعي احلستتتتتتتتتتابات ا ارجيمراجعة حستتتتتتتتتتاباته وبياناته املالية من جانب لألغرا  احملاستتتتتتتتتتبية وحلني  إال
املراجعة ا ا ة  والبيانات املالية مع املمارسة املعمول هبا، ست قدَّم احلساباتاملنصوا عليةا يف النظام األساسي. ومتا ياً 

  جمَّع السلع وا دمات إىل جلنة املالية.
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 الستتلع وا دمات إبابياً حىتالو تتع املايل جملمَّع  ،  ل  2017وبفضتتل الر تتد الدقيق وا دارة املشتتدَّدة طوال عام  -6
، 2017. وبلغ  القيمة ا عالية للمخزونات يف  اية ستتبتمرب/أيلول 2017ستتبتمرب/أيلول  30يف  عملياته التجارية أقفل 

مليون يورو يف  اية يونيو/حزيران  1.6يورو مقابل  000 8منافذ البيع والعمليات التجارية، أقل بقليل من  إقفالأي بعد 
كتربعات   قفالمع  تتتتتتركة ستتتتتتانيتال. وق دِّم  املخزونات املتبقية عند ا  املربم عندما انقضتتتتتت  مدة ستتتتتتريان االتفاق 2017
 بني املنظمة واملؤسسة املذكورة.  2016كاريتاس، وفقاً ملذكرة التفاه  املربمة يف نوفمرب/تشرين الثاين ملؤسسة  

 
ر تتتتية سرة ستتتتلستتتتلة من التداب -7

 
ذت لضتتتتمان وكان  تلك النتيجة امل مَّع  ا  تتتتراف الدقيقري الا اخت  على أنشتتتتصة ُم 

 :ما يلي العمليات التجارية، ومنةا بصفة خا ة قفالالسلع وا دمات، وا صوات املتخذة  
 

  مَّع قرار عدم جتديد االتفاق مع ستتتتانيتال، وهي الشتتتتركة املتعاقد معةا لال تتتتصالع بعدد من العمليات لصتتتتاي ُم 
املوعد  يفحبيث ينتةي العقد الستتتتتتتلع وا دمات )مثل  تتتتتتتالة البيع، واللوجستتتتتتتتيات، وو ائ  أمانة الصتتتتتتتندوق( 

 ؛ 2017يونيو/حزيران  اية  احملدد، وهو

 مَّع الستتتتتتتتتتتل لكل الو ائ  الرئيستتتتتتتتتتتية الالزمة ة الكافية ع وا دمات على الوحدة لضتتتتتتتتتتتمان التغصيتوزيع مو في ُم 
 ؛2017عمليات  االت البيع طوال الفرتة من يوليو/متوز حىت  اية سبتمرب/أيلول  والستمراريةوبة لاملص

  لكل للمخزونات ومستويات املبيعات أسبوعياً مث بعد ذلك يومياً، وحتديد/تنفيذ تدابري تصليلية  الدقيقالر د
 ؛ 2017سبتمرب/أيلول  اية ما بني يوليو/متوز و  )مثل هبوط مستوى املبيعات( يف ما حيدد من مسائل هامة

  بيعات، والتوا ل بانتظام امل لتشجيعاعتماد اسرتاتيجية تسويقية تشمل ساعات عمل أطول، وختفيضات جذابة
 سبتمرب/أيلول؛  إىلوليو/متوز من يمع عيع العمالة خالل الفرتة 

 اخنفا  مستتتتتتتتتتتوى املبيعات يف  اية أغستتتتتتتتتتصس/آب  يف  لبرنامج األغذية العاملي  منفذ البيع يف إقفالالتبكري ب
 ؛2017

 مَّع الستتتتتتتتتتتلع  عن طريقمن مصلع ستتتتتتتتتتتبتمرب/أيلول  بدةاً  ختفيض تكالي  املو فني بالتدريج إعادة توزيع مو في ُم 
 مستوى األنشصة واملبيعات. اخنفا وا دمات تدربياً داخل مقر املنظمة بالتزامن مع 

 
املخزونات إىل أقل مستتتتوى، فضتتتالً عن لاية الو تتتع  ستتترعة تقليص حج ُمموعة التدابري املذكورة آنفاً  وكفل  -8

 املايل جملمَّع السلع وا دمات واملنظمة يف  اية املصاف.

 
ويف  2016يف  اية عام جرد مفصل للمخزونات ووفقاً لألحكام التعاقدية واملمارسات اجليدة، أ جري  عمليات  -9

مع اجلةة املتعاقد معةا، وهي  ركة سانيتال. وح دِّدت املربم االتفاق  أجل، أي يف موعد انقضاة 2017 اية يونيو/حزيران 
واملبالغ ذات الصلة املنسوبة إىل  مالية، لةا من مسؤولياتيف هذين التارخيني املسؤولية التعاقدية عن خسائر السلع وما يقاب

العمليات  إقفالعند  2017بتمرب/أيلول ُممَّع الستتتتتتتتلع وا دمات أو اجلةة املتعاقد معةا. وأ جري جرد  ائي يف أواخر ستتتتتتتت
  التجارية جملمَّع السلع وا دمات.
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 النةائي قفالا  عملية
 

املستتتتتتتتتتتؤولية عن إدارة العمليات املالية املتبقية  نقل ، لعمليات اجلردالنةائي  قفالا بعد عقب توق  العمليات و  -10
عبة إ)مثل الفواتري املعلَّقة وإعداد البيانات املالية(  إىل جانب املستتتتتتتؤولية عن  2018املالية يف فرباير/ تتتتتتتباط الشتتتتتتتؤون ىل  تتتتتتت 

 إدارة أمواله.واملسؤولية عن  تصفية أ ول ُممَّع السلع وا دمات

 
ميع أ ول ُممَّع السلع وو ع قائمة جب للمخزون مةمة إجراة جرد كاملوأ سندت إىل إدارة ا دمات املؤسسية  -11

 . املناولة من خالل مبيعات اجلملةمن تصفية األ ول  2018نيسان يف أبريل/وا دمات، ومن املقرر االنتةاة 

 
يورو. وستتتتوف ت عا   000 673 2حوايل  2017وبلغ مستتتتتوى احتياطيات ُممَّع الستتتتلع وا دمات يف  اية عام  -12

، مثل الفواتري املعلقة لشتتتركة ستتتانيتال، وتكالي  املو فني قفالبعض املدفوعات والتستتتويات الا كان  مستتتتلقة وق  ا 
لتقدميةا إىل مراجعي  2017)للمستتتتتتتتتتتتتاعدة يف الو ائ  املتبقية، مثل إعداد البيانات املالية جملمَّع الستتتتتتتتتتتتتلع وا دمات لعام 

ت بعض املدفوعا ويرتتب عن تلك. 2017حستتتتتتتابات عام  إقفالاحلستتتتتتتابات ا ارجيني الستتتتتتتتعرا تتتتتتتةا( كجزة من عملية 
التكالي  الا ستتتت ستتتجَّل يف األرقام النةائية ألموال االحتياطيات، ولكنةا ال ت شتتتكِّل أي خصر مايل نظراً للمستتتتوى احلايل 

 الحتياطيات ُممَّع السلع وا دمات.

 
بالتشتتتتتتاور الوثيق مع مكتب املفتن العام الذي كفل  تتتتتتلة نتائج اجلرد وأكد ستتتتتتالمة  قفالوأ جري  أنشتتتتتتصة ا  -13

 التصفية املتخذة.  تدابري

 
 االستعرا ات ا ارجية والداخلية - ا  راف

 
مع  تتتتركة استتتتتشتتتتارية خا تتتتة  جراة استتتتتعرا  خارجي لعمليات  2017جرى التعاقد يف أكتوبر/تشتتتترين األول  -14

 . 2017-2014اجملمع وممارسات عمله خالل الفرتة ُممَّع السلع وا دمات ولفلص مدى سالمة إدارة 

 
مكتب املفتن العام  وثقةاوأكدت النتائج وجود نقاط  تتتتتتتتتتع  رئيستتتتتتتتتتية يف عمليات ُممَّع الستتتتتتتتتتلع وا دمات  -15

 .(AUD 2616) "االستعرا  ا اا جملمَّع السلع وا دمات"وخدمات الرقابة خالل السنوات الفائتة، ال سيما يف 

 
ددهتا تلك التقارير الرقابية مؤ تتتتتترات الا ح رة عمليات ُممَّع الستتتتتتلع وا دماتإدا جوانب القصتتتتتتور يفوأعص   -16

بديلة حمتمل وترتيبات  أعمالهامة بشتتتتتتأن نوع منوذج ا دارة الذي ينبغي أن متنله املنظمة األفضتتتتتتلية عند النظر يف منوذج 
 حتل حمل ُممَّع السلع وا دمات.

 
 جوانب الضع  اهلامة يف ا دارة

 

الذي أجراه مكتب املفتن العام إىل جوانب  تتتتع  هامة يف ي شتتتتري تقرير الشتتتتركة ا ارجية واالستتتتتعرا  ا اا  -17
مع السلع وا دمات و   إدارته خالل السنوات األخرية:يف عمليات ُم 
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  :وجَّة  إدارة ُممَّع الستتلع وا دمات عملياته بالدرجة األوىل إىل حتقيق االكتفاة الخروج عن الغرض األصلللي
العالية القيمة املعرو تتتة واستتتتمرار بيع التبغ  ا يتنا  مع /الكماليةلع ستتتالالذايت املايل وهو ما أفضتتتى إىل زيادة يف 

قي  األم  املتلدة. وكان ذلك  ثابة احنراف عن املقصتتتتتد األ تتتتتلي جملمع الستتتتتلع وا دمات )أي متكني املو فني 
املنظمة املغرتبني من احلصتتتتتتتتول على منتجات غري متاحة بستتتتتتتتةولة يف الستتتتتتتتوق احمللية( و تتتتتتتتكَّل خصراً ميس اعة 

 ؛ يتعلق بأخالقيات تلك املبيعات يف مبانيةا ما يف

 :تعار تتتتتتت  بعض املمارستتتتتتتات التشتتتتتتتغيلية  اإلدارة المباشللللللرة واال تقار إلى اإلجراكات التشللللللغيلية المناسللللللبة
 األساسية مع ممارسات العمل السليمة ومل تكن تستند يف معظ  احلاالت إىل إجراةات مناسبة؛

 إجراة حتليل مستتتتتتتبق للرحبية وعدم متكررة مرتبصة بعدم  جوانب قصتتتتتتتورشتتتتتتتف  عن ك  د/الشلللللراكإجراكات التوري
 واختيار البائعني، وتقيي  البائعني، وتناوب البائعني وتركزه ؛، راياً  وحترير العقودالسوق،  دراسة

  :يف ا دارة املالية،  ا يشمل االحتفاظ بالدفاتر، وتسجيل البيانات،  جوانب قصورحدِّدت عدة اإلدارة المالية
 وإجراةات إدارة النقدية.

  مل تتخذ إجراةات فعالة للتخفي  من ا ستتتتتتائر التشتتتتتتغيلية وخستتتتتتائر  اية الستتتتتتنة )عدم  :الجردإجراكات إدارة
انتةاة /املخزونمات املتعلقة خبستتتائر وجود إجراةات داخلية وأدوات قائمة على تكنولوجيا املعلومات  دارة املعلو 

جل  زيادة كبرية يف تلك ا ستتائر أثناة الفرتة املشتتمولة باالستتتعرا  بينما كان حج   فرتة  تتالحية الستتلع( وستت 
 املبيعات آخذ يف الرتاجع؛

  :قدمي يف هذه احلالة بت املتعلق العقدمل ت صبَّق عملية الشتتتتتتتتتتراة العادية يف إرستتتتتتتتتتاة االسللللللللتعانة بمصللللللللادر خارجية
إىل ُممع الستتلع وا دمات. وبداًل من ذلك، م نح العقد لشتتركة النظافة الا  اجلردا دمات اللوجستتتية وخدمات 

تعاقدت معةا املنظمة )ستتتتتتتتتتتتتانيتال( والا مل تكن لديةا أي خربة يف هذا اجملال، وذلك من خالل إدخال تعديل 
دِّد التعديالت املتعاقب على عقد خدمات النظافة. ومل األوَّيل مدة العقد فلستتتتتتتتتتتتتتب، ة الا أ دخل  على العقد مت 

على الرغ  من عدم جتديد العقد األ تتتتتتتتتتتتتلي ا اا زادت أيضتتتتتتتتتتتتتاً واجبات اجلةة املتعاقد معةا وأنشتتتتتتتتتتتتتصتةا  بل
 النظافة.  خبدمات

 :ذلك يف ا عمليات ُممَّع الستتتتتتتتتتتلع وا دمات، ب املعنيني نيلمو فلمل يكن  عدم  فاكة الموظفين وتكاليف اإلدارة 
العملية، ومل يقدَّم هل  أي تدريب حمدَّد يف هذا ي خربة ستتتتتتتتتتتتتتابقة يف تلك أ، ن للجةة املتعاقد معةاو ن التابعو املو ف
يصتتل إىل أربعة  ، أي ستتتة عشتتر مو فاً، إىل جانب مالدع  العملية املنظمةعدد املو فني الذين عينتة   وكاناجملال. 

عشرون  خصاً تقريباً يف املتوسم( )اجلةة املتعاقد معةا  املو فني الذين قدمتة من مو في الفئة الفنية، با  افة إىل 
 يتجاوز كثرياً أو ثالثة(  اثنانمتعةدي مستتتتتتتتتتتتتتلضتتتتتتتتتتتتترات التجميل لألغرا  الرتوبية ) واملو فني الذين قدمة  بعض

 يف عملية من ذلك القبيل.  التقنية الواجب اتباعةاعايري امل)حوايل ثالثة أ عاف( 
 

يف املائة  22جة لكل عيوب ا دارة املذكورة أعاله، بلغ  التكالي  العامة لتشتتتتتغيل ُممَّع الستتتتتلع وا دمات ونتي -18
 تقريباً من حج  املبيعات، ولذلك مل يكن منوذج ا دارة ُمدياً من الناحية االقتصادية.
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من  با عفاة احملتمل متعلقةخصرية  جوانب قصتتتتتورحدِّدت  إدارة امتياز اإلعفاك من  للللريبة القيمة المضللللا ة: -19
إدارة ُممَّع الستتتلع وا دمات، من خالل مركز العالمات التجارية  الا كان  تصلبةا الرستتتوم اجلمركية عن طريق بيع الستتتلع

 ت إدارته أيضاً إىل  ركة سانيتال. التابع للمنظمة الذي أ سند

 
 والنصاق الذي كان  تغصيه. اقبةاملر : ح دِّدت مشاكل يف إدارة كامريات إدارة الضوابط األمنية -20

 
قتاعتدة عمالة ُممَّع الستتتتتتتتتتتتتتلع وا تدمتات من مو في املنظمتتة وبرنتامج األغتذيتة العتتاملي   تتتتأل قاعدة العمرك: -21

)املو فون وا رباة االستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتاريون( فضتتتتتتتتتتتتتتاًل عن مو في منظمتتات األم  املتلتتدة األخرى يف رومتتا ومو في البعثتتات 
 740 5ه إقفالاملعرتف هب  الذين كان ي ستتمح هل  بدخول ُممَّع الستتلع وا دمات وق   الدبلوماستتية. وبلغ عدد املستتؤولني

دخول ُممَّع الستتتتتتتتتلع األستتتتتتتتترة املعرتف هب  ميكنة  أيضتتتتتتتتتاً، وفقاً للقواعد املنصبقة، إىل أن أفراد  مستتتتتتتتتؤواًل. وبالنظر أيضتتتتتتتتتاً 
احملتملني وكتتذلتتك تتتدفق  تتتتتتتتتتتتتتتاحنتتات املوردين ( من العمالة 000 11وا تتدمتتات، أد ى ذلتتك إىل ارتفتتاع العتتدد )أكثر من 

 باستمرار إىل ُممَّع املنظمة وما يشكله ذلك من خماطر أمنية وا لة.

 
 السمعةاملساس باألخالقية وخماطر  املسائل

 

بعض املستتائل اجلوهرية املتعلقة باملخاطر الا متس اعة  حد ستتواةأثارت االستتتعرا تتات الداخلية وا ارجية على  -22
بوالية مثل والية منظمة األغذية والزراعة عندما تقوم بإدارة نشتتتتتتتتاط جتاري على  مكلفةظمات األم  املتلدة منظمة من من

  اكلة ُممَّع السلع وا دمات: 

 
  :أ ثريت خماوف بشتتتتتتتتتتتتتأن مدى مالةمة قيام املنظمة، وهي كيان تابع لألم  املتلدة منوط به قيم األمم المت دة

فيةا  تستأثر الضرائبحتقيق أهداف إنسانية وإمنائية، بتشغيل نشاط جتاري لبيع ُمموعة من املنتجات املعفاة من 
 املائة من املبيعات يف 84 بنستتتتتتتبة مستتتتتتتتلضتتتتتتترات التجميل، واملشتتتتتتتروبات الكلولية، والتبغ، والستتتتتتتلع الكمالية،

ذت املنظمة قراراً ختالستتتتتتتتتتتتنوية. ويف  تتتتتتتتتتتتوة هذه املخاوف، ووفقاً للمعايري الا تعززها منظمة الصتتتتتتتتتتتتلة العاملية، ا
بيع التبغ يف ُممَّع السلع وا دمات )فر  برنامج األغذية العاملي هذا احلظر يف منفذ  حبظر 2017مايو/أيار  يف

وكان التبغ ميثل (. وترتَّب عن ذلك فقدان اجملمع جزةاً كبرياً من إيراداته. 2015ُممَّع الستتتتتتتتتلع وا دمات يف عام 
 ربح وكان يدع  مبيعات الستتتتتتتتتتتتتتلع األخرى الا مل تكن حتقق أي هامن إعايل هامن الربحيف املائة من  41
ذج ُممَّع الستتتتلع  تتتتيقاً أو الا كان  تباع خبستتتتارة. ونتيجة لذلك احلظر، مل يعد منو  اً الا كان  حتقق هامشتتتت أو

 وا دمات مستداماً من املنظور التجاري واالقتصادي. 

 :يف إدارة النشتتتاط عرَّ تتت  املنظمة ملخاطر  جوانب قصتتتورأكد التقريران على حد ستتتواة وجود  مخا ر السلللمعة
د الا بأحد املقا قانونية ومالية ومضرة بالسمعة. وميكن أيضاً مالحظة أن ُممَّع السلع وا دمات مل يعد يفي 

، وهو متكني املو فني املغرتبني من الو ول إىل سلع مل يكن من املمكن احلصول عليةا بسةولة أنشئ من أجلةا
(. وعلى مر الستتتتتتتنوات، تصوَّرت ُمموعة الستتتتتتتلع املعرو تتتتتتتة يف 1951احمللية )وفقاً التفاق املقر لعام الستتتتتتتوق  من

ئة. ويعين أيضتتاً توستتيع املنتجات املتاحة يف الستتوق احمللية الف تلكاجملمَّع ومل يعد كثري من املنتجات يندرج  تتمن 
وعن طريق ا نرتن  )الشراة ا لكرتوين( أن بوسع املو فني  راة كثري من املنتجات بسةولة من بلدا   األ لية 

 بوسائل أخرى. 
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 الرتتيبات البديلة
 

 جديد لنشاط ُممَّع السلع وا دمات منوذج أعمال
 

 املبادئ الرئيسية
 

 معدَّل، باملبادئ األربعة التالية:  منوذج أعمالمراعاة لالعتبارات املذكورة آنفاً، ينبغي أن تفي خيارات و ع  -23

 
قي  األم  املتلدة ومنظمة األغذية والزراعة: إعادة تركيز فئة الستتتلع املعرو تتتة كي تتوافق بشتتتكل أفضتتتل  )أ(

وستتتيجري تقليص ُمموعة املنتجات املعرو تتتة، مع ستتتلع الدولية. مع قي  األم  املتلدة وهدف إتاحة ال
التبغ(، والرتكيز على الستتتتلع الدولية  باستتتتتثناةو تتتتع خصوط توجيةية وا تتتتلة بشتتتتأن املنتجات املالئمة )

جملمَّع الستتلع  ةالا ال ميكن احلصتتول عليةا بستتةولة من الستتوق احمللية. ويراعي ذلك أحد املقا تتد األوَّلي
 فني املغرتبني من احلصول على منتجات من بلدا   األ لية.وا دمات، وهو متكني املو 

استعرا  قاعدة العمالة: يف إطار هيكل ُممَّع السلع وا دمات، استفاد عيع مو في منظمة األغذية  )ب(
والزراعة وبرنامج األغذية العاملي )فئة ا دمات العامة والفئة الفنية وما فوقةا، وأفراد أستتتتتتتتتتتتتتره  املؤهلني( 

األم  املتلدة واملنظمات غري  منظمات لك أفراد البعثات الدائمة، ومو فو، وكذاالستتتتتتشتتتتتاريونوا رباة 
ال  يستتتتتتفيد من هذا أاحلكومية املرخصتتتتتة، من ُممَّع الستتتتتلع وا دمات. ويف إطار النموذج املنقَّح، ي قرتح 

املرفق ستتتتتتتتتتتتتتوى مو في منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة وبرنتتتامج األغتتتذيتتتة العتتتاملي ومنظمتتتات األم  املتلتتتدة 
 واملنظمات غري احلكومية املرخصة. 

اجلديد/الرتتيبات البديلة: ستتتتتتتتتيكون للمنظمة  األعمالة احملدودة من املنظمة يف عمليات منوذج املشتتتتتتتتتارك )ج(
دور حمدود يف تشتتتتغيل العمليات الا ستتتتي عةد هبا إىل متعةد خارجي. وستتتتوف يكفل ذلك عدم تعر  
. املنظمة ألي خماطر مالية أو قانونية متصتتتتتلة بتشتتتتتغيل نشتتتتتاط جتاري ليس هلا أي اختصتتتتتاا مالئ  فيه

ويقرتح أن تستتتتتتتتتتتتتترت تتتتتتتتتتتتتتد ا لية اجلديدة بالرتتيبات احلالية املتبعة يف توفري البنزين املعفى من الضتتتتتتتتتتتتتترائب 
دون أن تتلمل املنظمة  لتقدمي تلك ا دمة ي ستتتتتتتتتتتتتتتعان فيةا جبةة خارجية الااملؤهلني،  للمستتتتتتتتتتتتتتؤولني

 تكلفة.  أي
السلع اتفاق املقر. وبالنظر إىل أن ُممَّع   مان التزامات املنظمة حيال السلصات ا يصالية  ا يتفق مع )د(

وا دمات قد أنشتتتتتتتتتئ، على األقل يف جانب منه، كوستتتتتتتتتيلة متارس من خالهلا بشتتتتتتتتتكل عاعي احلقوق 
الضتتتتتتترائب، ستتتتتتتتلتف  املنظمة بدور و  الرستتتتتتتوم اجلمركيةالفردية ملستتتتتتتؤويل املنظمة يف منتجات معفاة من 

السلع وا دمات، وستلتف ، بصفة خا ة، باملسؤولية العامة إ رايف على إدارة الرتتيبات البديلة جملمَّع 
 عن إدارة احلصص و مان عدم منح تصاريح الدخول إليه إال  لألفراد املؤهلني. 
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 الس بل املقرتحة للم ضي ق دماً 
 

توريد ىل متعةد خارجي يتوىل فةرس إلكرتوين تستتتتتتتند كامل املستتتتتتؤولية عن إدارته إي قرتح التلرك ق دماً يف إنشتتتتتتاة  -24
إلكرتونياً  املختارة من السلع األنواع  راة طلباتن و . ويف إطار هذا ا يار، ي قدِّم العمالة املؤهلالسلع املعفاة من الضرائب

املراجعة تقارير أ تتتتتتتتتتتتتتارت إليةا  . ويعا  ذلك االقرتاح كثرياً من الشتتتتتتتتتتتتتتواغل الا حددهتا ا دارة والاعن طريق ا نرتن 
ومن  تتأن ن احلكومة املضتتيفة. ملستتلع وا دمات، بينما يستتمح أيضتتاً  راقبة االستتتلقاقات املمنوحة جمَّع ا يتصتتل  ما يف

م ا يار ذلك املختار وتشتتتتتتتغيله إىل اجلةة املتعاقد  كثرياً عمل املنظمة وستتتتتتتيلوِّل املستتتتتتتؤولية املالية عن إدارة املرفق  أن يبستتتتتتت 
 ضرة بالسمعة. أدىن حد من املخاطر املالية واملمعةا. وامليزة الوا لة هلذا النموذج هو التقليل إىل 

 
  ندوق الرعاية االجتماعية للعاملني 

 
لتمويل أنشتتتتتتتصة من  1953أنشتتتتتتتئ  تتتتتتتندوق الرعاية االجتماعية للعاملني  وجب قرار  تتتتتتتدر عن املؤمتر يف عام  -25

، يف علة أمور 1كما هو مبنيَّ يف دليل التعليمات ا دارية  - تتتأ ا حتستتتني رفاه املو فني. وميكن استتتتخدام هذا الصتتتندوق 
تشتتتتمل تقدمي مستتتتالات إىل الصتتتتندوق ا ريي للمو فني وللخدمات االجتماعية العامة وغريها من األنشتتتتصة االجتماعية 

وافق عليةتتتا املتتتدير العتتتام بتتتالتشتتتتتتتتتتتتتتتتاور مع اهليئتني املعرتف هبمتتتا لتمثيتتتل يوالثقتتتافيتتتة والرتفيةيتتتة ذات الصتتتابع الصوعي الا 
  املنظمة. مو في

 
بشتتتتتتتتتتتتتأن استتتتتتتتتتتتتتخدام إيرادات ُممَّع الستتتتتتتتتتتتتلع وا دمات لتمويل  تتتتتتتتتتتتتندوق الرعاية  قرارين متعاقبنيمتر املؤ  واعتمد -26

يف البداية  كان  تقضتتتتتتتتتي. وموِّل هذا الصتتتتتتتتتندوق متاماً من ُممَّع الستتتتتتتتتلع وا دمات من خالل آلية  2االجتماعية للعاملني
ية االجتماعية للعاملني، وبإمكانية حتويل إيرادات إىل يف املائة من قيمة املبيعات تلقائياً إىل  تتتندوق الرعا 1تلويل نستتتبة ب

 19/2017يف املائة من قيمة املبيعات تلقائياً بالقرار  1صتتتتتتتتتتتتتتندوق بعد موافقة املدير العام. وأ لغي حتويل نستتتتتتتتتتتتتتبة ذلك ال
 بينما استمرت إمكانية حتويل إيرادات متولِّدة عن ُممَّع السلع وا دمات. 2017يوليو/متوز  يف

 
االجتماعية للعاملني وطريقة  ُممَّع الستتتتتتلع وا دمات على  تتتتتتندوق الرعاية منوذج أعمالالتغيري املتوقع يف  ويؤثر -27

تتاح أي إيرادات متولدة  ع، لناجلديد الذي سيستعني جبةات خارجية  دارة نشاط اجملمَّ  األعمالمتويله. ويف إطار منوذج 
 يل متاحاً بعد ذلك.ومن البديةي أال  يكون مصدر ذلك التمو داخلياً، 

 
نزين املعفى من الضرائب أو فر  نسبة على بيع الب ربح وميكن النظر يف مصادر متويل بديلة، مثل تصبيق هامن -28

وا دمات. غري أن التوقعات األوَّلية  اجلديد جملمَّع السلع األعمالو/أو السلع املعفاة من الضرائب املشرتاة يف إطار منوذج 
يتصلب  تماعية للعاملنيمستتتتتتتتوى مقبول من املوارد ومستتتتتتتتوى معقول من التمويل لصتتتتتتتندوق الرعاية االج حتقيقتشتتتتتتتري إىل 
 كنة عملياً.حبث ا يارات املم االستمرار يف. وسيلزم من حيث نسبتةا وحجمةا نوعاً ما مبيعات كبرية

 

                                                           
 من الدليل، املرفق باة 350البند   1
 الصتتتتتتتتتتتتادر عن املؤمتر يف دورته األربعني 19/2017الصتتتتتتتتتتتتادر عن املؤمتر يف دورته الستتتتتتتتتتتتابعة والعشتتتتتتتتتتتترين )نوفمرب/تشتتتتتتتتتتتترين الثاين( والقرار  18/93القرار   2

 (2017)يوليو/متوز 
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عاملني لتمويل أنشصة من  أ ا ( أنشأت  ندوق الرعاية االجتماعية لل1وحفا اً على روح قرارات املؤمتر الا ) -29
( قرَّرت استتتتتتتتخدام إيرادات ُممَّع الستتتتتتتلع وا دمات لتمويل الصتتتتتتتندوق املذكور، ي قرتح استتتتتتتتمرار 2حتقيق رفاه املو فني و)
ُممَّع الستتتتتتتتتتتلع وا دمات )أي األرباح احملتجزة و تتتتتتتتتتتندوق رأس املال العامل وفقاً للبيانات املالية  اتجتنيب أموال احتياطي

ع الستتتتتتلع وا دمات( ملبادرات رعاية املو فني،  ا يشتتتتتتمل تغصية ا صتتتتتتوم احملتملة غري املتوقعة النا تتتتتتئة عن األنشتتتتتتصة جملمَّ 
املتصتتتتلة بالرعاية االجتماعية للعاملني وكذلك أي استتتتتثمارات ومصتتتتروفات مستتتتتقبلية متصتتتتلة بإنشتتتتاة ترتيبات بديلة جملمَّع 

 السلع وا دمات.

 
واستتتخدام األموال على  وحتديثةا، لتلستتني أهداف مبادرات الرعاية االجتماعيةومن  تتأن ذلك أن يتيح فر تتة  -30

إىل املبادرات الا تدع  الرعاية االجتماعية للمو فني  وكذلك، بصتتتتتتتتتتتتتفة خا تتتتتتتتتتتتتة، ل  تتتتتتتتتتتتتارة حتديداً النلو املقرر حالياً، 
 املكاتب امليدانية.  يف

 
 000 673 2حوايل  2017ُممَّع الستتتتلع وا دمات يف  اية عام  تتتتندوق يات وكما تقدَّم، بلغ مستتتتتوى احتياط -31

لخصوط التوجيةية املعمول هبا يف إدارة وفقاً لاملالية إدارة هذا الر يد النقدي  الشؤون يورو. وستتوىل وحدة ا زانة يف   عبة
ما يتصتتتتتل باحلستتتتتابات  وا تتتتتح يفاستتتتتتثمارات املنظمة القصتتتتترية األجل وباستتتتتتخدام ستتتتتجالت حماستتتتتبية منفصتتتتتلة بشتتتتتكل 

 االحتياطية جملمَّع السلع وا دمات.


