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 بعد المائة الستونالدورة 
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 السبعين بعد المائة للجنة الماليةالثالثة و الدورة  تقرير
 (2018 نوفمبر/تشرين الثاني 12-16)

 
 موجز

 
يف الوضع املايل للمنظمة ويف غريه من مواضيع واقعة ضمن  2018لعام  الثانيةحبثت اللجنة يف دورهتا العادية  

 السبعني بعد املائة، تقوم مبا يلي: الثالثة و نطاق واليتها. وإّن اللجنة، يف هذا التقرير عن دورهتا 
 ( حتث فيها األعضاااااااااااا على دفع اقااااااااااهاكاهتا املقررة يف موعدها 1إىل اجمللس: ) تصدددددددددر توددددددددديا  م ددة

 ؛(13)الفقرة  2017وبشأن احلسابات املراجعة لعام ( 2(؛ )10وبالكامل )الفقرة 
 (؛15)الفقرة  2017حسابات جممع السلع واخلدمات يف املنظمة لعام على  وافقةامل :اجمللس بقرارها تبلغ 
  اليت أعطتها لألمانة بشأن الوضع املايل للمنظمة واملسائل اخلاصة بامليزانية اجمللس إىل التوجيهات تلفت عناية

 ؛واملوارد البشرية ومسائل اإلقراف
 على املبادرات اليت أطلقها اجمللس لتحسني أساليب عمله. تسّلط الضوء  

 اإلجراءا  التي يقترح اتخاذها من قبل المجلس
 

 القيام مبا يلي:يطلب من اجمللس  
 ؛ 2017احلسابات املراجعة للفهة توصيات اللجنة بشأن دفع االقهاكات املقررة يف موعدها و  إقرار (أ)

  ؛2017حسابات جممع السلع واخلدمات يف املنظمة لعام بقرار اللجنة بشأن أخذ العلم و  (ب)

، التوجيهات اليت أعطتها اللجنة لألمانة بشاااااااأن ساااااااائر املساااااااائل األخرى الواقعة ضااااااامن نطاق واليتها إقرارو  )ج(
 .حتسني أساليب عملهإىل باإلضافة إىل املبادرات الرامية 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 David McSherry السيد

 املاليةجلنة أمني 
 3719 5705 3906+اهلاتف: 
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 مقدمة
 
 السبعني بعد املائة.الثالثة و قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا  -1
 
 ممثلو األعضااااااااااااااا  )الفلبني(، .Lupiño Lazaro Jrوقد حضااااااااااااار الدورة، باإلضاااااااااااااافة إىل رئيس اللجنة الساااااااااااااّيد  -2

 التالية أمساؤهم:
 

  السيدCarlos Alberto Amaral )أنغوال( 
 ةالسيد Cathrine Stephenson )أسهاليا( 
  السيدManash Mitra )بنغالديش( 
  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 
  السيدNi Hongxing )الصني( 
  مجهورية مصر العربية( هيثم عبد اهلاديالسيد( 
  السيدMateo Nsogo Nguere Micue )غينيا االستوائية( 
  السيدHeiner Thofern )أملانيا( 
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 
 )السيد سيد أمحد األمني محيد األمني )السودان 
  السيدThomas M. Duffy )الواليات املتحدة األمريكية( 

 
 وأبلغ الرئيس اللجنة مبا يلي: -3
 

  جرى تعيني الساايدةMaria Esperança Pires Dos Santos  أنغوال( لتحّل حمّل الساايد(Carlos Alberto 

Amaral  من هذه الدورة؛ قسمخالل 

  جرى تعيني السااااايد وNiu Dun  الصاااااني( ليحّل حمّل السااااايد(Ni Hongxing   قسااااامكممثل للصاااااني خالل  

 من هذه الدورة؛
 هيثم عبد الساااااااايد اهلل أمحد عبدو )مجهورية مصاااااااار العربية( ليحّل حمّل  وجرى تعيني الساااااااايد حممد أمحد عبد

 من هذه الدورة.  قسمخالل  اهلادي
 
 وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت املمثلني البديلني من املوقع اإللكهوين لألجهزة الرئاسية والدستورية على العنوان التايل: -4
/representatives/en-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance 

  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/
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 نة مراقبون صامتون من الدول األعضاا التالية:وقد حضر كذلك الدورة الثالثة والسبعني بعد املائة للج -5
 

 يبو األور  االحتاد 
 إسبانيا 
 إندونيسيا 
 أوكرانيا 
 إيطاليا 
 بلجيكا 
 بلغاريا 
 بنما 
 تايلند 
 الدومنيكية اجلمهورية 
 مارينو سان 
 السويد 
 فرنسا 
 الفلبني 
 البوليفارية( – مجهورية) فنزويال 
 فنلندا 
 قربص 
 كوبا 
 ريكا كوستا 
 املغرب 
 املتحدة اململكة 
 النرويج 
 هنغاريا 
 اليابان 
 اليونان 

 
 ردد الوضع المالي

 المالي للمنظمة الوضع
 

، مبا يف ذلك 2018يونيو/حزيران  30حىت الوضااااع املايل للمنظمة بعنوان  FC 173/2اللجنة الوثيقة  اسااااتعرضاااات -6
االساااتثمارات القصااارية والطويلة األجل وااللتزامات السااايولة يف املنظمة وحالة االقاااهاكات املقررة اليت مل تسااادد بعد وحالة 

 املتعلقة باملوظفني ونفقات برنامج التعاون التقين واألرصدة غري املنفقة والعجز يف احلساب العام واملسامهات الطوعية.
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 FC 173/3ة الوثيقحتليل حلالة السااايولة يف املنظمة يف إجراا اللجنة إىل أنه مت تقدمي معلومات إضاااافية و  وأقاااارت -7
 من جدول األعمال. 3يف هذه املسألة يف إطار البند  اللجنة نظرتوسوف ، السيولة يف املنظمة حالةبعنوان 

 
 اللجنة: وإن -8
 

مليون دوالر أمريكي  0.870 ال سدددال العا العجز في مسدددتو  إلى أنه من المتوقع أن يبلغ  أشدددار  )أ(
ديسددمبر/كانون  31دوالر أمريكي في  ماليين 899.3 مقابل 2018ديسددمبر/كانون األول  31ب لول 
التمويل يتمثل في النقص في ال يزال  السدددددددددددبه الرئيسدددددددددددي ل ذا العجز ال يكلي ، وأنّ 2017األول 

 عن تكاليف التزاما  المنظمة المتعلقة بالموظفين؛ للتعويض
للجنة تدددددددتنظر في هذ  بالمعلوما  المقدمة بشددددددد ن أداء االتدددددددتثمارا ، مذّكرة ب ّن ا وأحاطت علما   )ل(

المسددددددددددد لة بمزيد من التفصددددددددددديل خالل دورت ا العادية المقبلة عندما تددددددددددديعر  علي ا التقرير عن 
 ؛ 2017لعا  االتتثمارا  

ن المسدددتمر في معدل اإلنفاا لبرناما التعاون التقني وشدددّجعت األمانة على ال فا   ورّحبت )ج( بالت سدددّ
 على هذا االتجا ؛

لتزاما  التغطية الطبية التمويل المسددددد لة نقص  اللجنة قد ناقشدددددت في دورات ا السدددددابقة ب ن وذّكر  )د(
بعد انت اء الخدمة عندما شدددددّدد  على أهمية اعتماد ن ا مشدددددترء بين أعضددددداء نظا  األمم المت دة 

تدددعي ا األمانة على المشددداركة في نظا  األمم المت دة الموّحد  وشدددجعتالموّحد بشددد ن هذ  المسددد لة 
 ل ذ  المس لة. حلّ  إيجاد إلى

 

 السيولة في المنظمة حالة
 
  حالة السااااااااااااايولة يف املنظمةاليت تعرض آخر املساااااااااااااتجّدات بشاااااااااااااأن  FC 173/3اللجنة الوثيقة  اساااااااااااااتعرضااااااااااااات -9

 .2018سبتمرب/أيلول  30 حىت
 
 اللجنة: وإن -10
 

االشددددتراكا  عدد في تسددددديد االشددددتراكا  المقررة الجارية واتددددتمرار ارتفا   الت خيرأّن إلى  أشددددار  )أ(
حالة  علىالضددددغط  زيادة في االمقررة غير المسددددددة والمسددددت قة عن السددددنوا  الماضددددية قد تدددداهم

 ؛2018المنظمة خالل عا   فيالسيولة 

بالمعلوما  اإلضافية المقدمة بش ن االشتراكا  المقررة التي تم تسديدها منذ إعداد الوثيقة  ّحبتور  (ل)
السددددديولة في المنظمة كافية لتغطية االحتياجا  التشدددددغيلية حتى  ه من المتوقع أن تكونوالتي تؤكد أن

 ؛2018ن اية عا  
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ل وفي موعدها بما يضمن للمنظمة جميع الدول األعضاء على دفع اشتراكات ا المقررة بالكام وحّثت (ج)
 القدرة على تلبية االحتياجا  النقدية التشغيلية لبرناما عمل ا.

 

 2017األغذية والزراعة عا   منظمة-المراجعة  ال سابا 
 

( من الالئحة العامة للمنظمة، بدراسااة احلسااابات املراجعة للمنظمة 1)7-27اللجنة، طبقاً ألحكام املادة  قامت -11
، مبا يف ذلك عرض املراجع اخلارجي لتقريره املطّول عن عملية مراجعة حسااااااااااابات العمليات املالية يف املنظمة، 2017لعام 

 مع تسليط الضوا على أهّم التوصيات واملالحظات اليت تضّمنها التقرير.
 

 اللجنة: وإن -12
 

ورّحبت بتعاون ا  2017لألمانة على عر  ال سدددددددددددابا  المراجعة للمنظمة لعا   أعربت عن تقديرها )أ(
 ؛الوثيق مع المراجع الخارجي

 غير مشفو  بت فظا ؛ ارأي   المراجع الخارجي إلددار وأعربت عن ارتياح ا (ل)
 بجودة التقرير المطول الصادر عن المراجع الخارجي وبما تضّمنه من توديا ؛ وأشاد  (ج)
الرقابة الداخلية مرفق بال سددددابا  المراجعة للمنظمة لعا   بشدددد ن بصدددددور بيانللمرة األولى  ورّحبت (د)

 ضمانة إضافية على فعالية نظا  الرقابة الداخلية؛يوّفر هو و  2017
األمانة على  عتشدددجّ الرقابة الداخلية و  بيان إدددددارتعزيز عملية لتودددديا  المراجع الخارجي  وأقّر  (هد)

 اتخدداذ اإلجراء الالز  لمعددالجددة هددذ  التودددددددددددديددا  والدددروأل المسدددددددددددتفددادة خالل السدددددددددددنددة األولى 
 من تطبيق إعداد التقارير الرتمية للرقابة الداخلية؛

  2017إلى أّن الردود المفصلة لإلدارة على توديا  المراجع الخارجي بش ن حسابا  عا   وأشار  (و)
بند قد نُظر في ا ضدددددددددددمن و  رحلي عن تنفيذ تودددددددددددديا  المراجع الخارجيالتقرير المقد أدرجت في 

 منفصل من جدول األعمال.
 

إذ أخذت علماً بالتعليقات والتوضااااااايحات اليت قدمها املراجع اخلارجي واألمانة، أوصااااااات بأن يرفع  ،اللجنة وإن -13
العتمادها. وبناا على ذلك، وافقت اللجنة على أن حتيل إىل اجمللس  2017اجمللس إىل املؤمتر احلسااااااااااااااابات املراجعة لعام 

 :املؤمتر التايلمشروع قرار 
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 مشرو  قرار المؤتمر
 

 2017ال سابا  المراجعة للمنظمة لعا  
 

 إن المؤتمر،
 

 يف تقرير الدورة السّتني بعد املائة للمجلس، بعد أن نظر
 

 وتقرير املراجع اخلارجي بشأهنا، 2017احلسابات املراجعة للمنظمة لعام  وبعد أن درأل
 

 احلسابات املراجعة. يعتمد
 

 مجمع السلع والخدما  في منظمة األغذية والزراعة –المراجعة  ال سابا 
 2017لعا  

 
جممع السااااالع واخلدمات يف منظمة األغذية -احلساااااابات املراجعة بعنوان  FC 173/5اللجنة الوثيقة  اساااااتعرضااااات -14

 ، واألداا املايل جملمع السلع واخلدمات خالل هذه الفهة.2017والزراعة لعام 
 
 اللجنة: وإن -15
 

 بصدور رأي المراجع الخارجي غير المشفو  بت فظا ؛ رّحبت )أ(
 ؛2017على ال سابا  المراجعة لمجمع السلع والخدما  لعا   ووافقت )ل(
مليون  2.8وأشدددددددار  إلى أّن رأأل المال العامل الصدددددددافي لمجمع السدددددددلع والخدما  قد أقفل عند  )ج(

 دوالر أمريكي؛
 جديدبالمعلوما  التي قدمت ا األمانة بشدد ن االتددتعرا  الجاري لنموذج أعمال  كذلك  وأحاطت علما   (د)

 إلى تلقي مزيد من المعلوما  الم ّدثة في دورت ا المقبلة. وتطّلعتع السلع والخدما  لمجم

 المسائل المتعلقة بالميزانية
 التقرير السنوي عن مصروفا  تكاليف الدعم وعمليا  االتترداد

 
 .االسهدادالتقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات بعنوان  FC 173/6استعرضت اللجنة الوثيقة  -16
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 اللجنة: وإنّ  -17
 

معدال  تكاليف خدمة المشدداريع فضددال  عن  ت ديدالسددياتددة السددابقة الخادددة ب بتطبيق أخذ  علما   )أ(
 ؛2018أيار /مايوإلى  2017يونيو/حزيران الممتدة من السياتة الجديدة التترداد التكاليف للفترة 

الموافقة على  تدددددددددددتتم خالل االفترة الن ائية التي  شدددددددددددملقد ب ن التقرير الذي تم تقديمه ذّكر  و  )ل(
 ؛المشاريع بموجه السياتة السابقة

 ؛2018بتنفيذ السياتة الجديدة التترداد التكاليف منذ األول من يناير/كانون الثاني بت ورحّ  )ج(
إعداد إلى أنه تيتم دما عملية إعداد التقارير بش ن هذ  المس لة في المستقبل في عملية  وأشار  )د(

 . داء الميزانيةالخادة بالتقارير 
 

 األهداف الوظيفية - 2019-2018إطار النتائا للفترة 
 
 .األهداف الوظيفية 2019-2018إطار النتائج للفهة بعنوان  FC 173/7استعرضت اللجنة الوثيقة  -18
 
 اللجنة: وإن -19
 

بالنسددددددبة إلى األهداف  2021-2018الت ديثا  التي ُأدخلت على إطار النتائا للفترة  أشددددددار  إلى )أ(
الوظيفية األربعة واألبوال الثالثة الخادددددددة التي تبرز التوجي ا  السددددددابقة الصددددددادرة عن لجنة المالية 

 والمجلس؛
 الفنية.دال بش ن معدل الشواغر في الوظائف -1-11حذف مؤشر األداء الرئيسي  وطلبت )ل(

 
 الموارد البشرية

 إدارة الموارد البشرية
 
 .إدارة املوارد البشريةبعنوان  FC 173/8حبثت اللجنة الوثيقة  -20
 
 اللجنة: وإنّ  -21
 

ا )أ( ؛ ومواءمددة عمليددة إدارة الموارد مجدداال  التعيين والتطور الم ني فيبددالمعلومددا  المتدداحددة  أحدداطددت علمدد 
االتدددددتراتيجية والبرامجية للمنظمة؛ باإلضدددددافة إلى طابع المنظمة بوددددددف ا وكالة البشدددددرية مع االحتياجا  

 متخصصة تابعة لألمم المت دة؛ وزيادة كفاءة العمليا  واإلجراءا  المتصلة بالموارد البشرية؛
ة لطلبا  لجنة المالية اإلضدددددددددافية التي أتي ت اتدددددددددتجاب   ئيةاإلحصددددددددداالبيانا  بالمعلوما  و  ورّحبت )ل(

 ؛س تابق اوالمجل
 ؛األمانة على المضي قدم ا في ت سين المعلوما  المتاحة في التقارير المقبلةوشّجعت  )ج(
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الت ديا  المشدددار إلي ا بعض مواج ة على مواددددلة الج ود التي تبذل ا في تدددبيل األمانة  وشدددّجعت )د(
أنشدددددطة مواددددددلة و  (2لمنصدددددة التعيين الجديدة؛ ) الكفؤالتنفيذ  (1في الوثيقة وال تددددديما من خالل: )

العمل بقدر أكبر ( و 3الدعوة لدعم المنظمة في تدددددددددددعي ا إلى تعزيز تنفيذ برامج ا وقدرات ا التقنية؛ )
 ؛ت سين كفاءة التخطيط للقوة العاملةعلى 

إلى أنه، رغم بقاء ميزانية البرناما العادي ثابتة باإلجمال خالل الفترة التي شددددددمل ا التقرير  وأشددددددار  )ه(
والتي أتي ت بشددد ن ا البيانا  الخاددددة بالموارد البشدددرية، فقد ازداد  في الواقع الميزانية اإلجمالية 

 ؛مما يدّل على ثقة المان ين في قيادة المنظمة وتنفيذها للبراما
إلى تلقي معلوما  عن التوديا  الناشئة عن االتتعرا  الذي أنجز  مؤخر ا المفتش العا  وتطّلعت  )و(

باعتبار  إت ام ا  ، في دورة مقبلة من دورات ا،عن "تعيين الموظفين من الفئة الفنية وشغل م للوظائف"
 .إدارة الموارد البشرية في المنظمةعلى دعيد في إجراء مزيد من الت سينا  

 

 لجغرافي بالنسبة إلى االتتشاريينالتوازن ا
 

 .التوازن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشارينيبعنوان  FC 173/9استعرضت اللجنة الوثيقة  -22
 
 اللجنة: وإنّ  -23
 

لددد  تعيين إلى التدددابير المتخددذة بندداء على توجي ددا  المجلس بشدددددددددددد ن التوازن الجغرافي  أشدددددددددددددار  )أ(
 ؛البرناما العاديولين من ميزانية االتتشاريين المم

قائمة االتتشاريين في المنظمة وال تيما إتاحة فرص أكبر للمكاته في ن التنو  الجغرافي بت سّ  ورّحبت )ل(
 وافية باإلقليم و/أو البلد المعني؛المعارف الذوي لالتتفادة من الخبرا  المتاحة م لي ا أو الميدانية 

لتوجي ددا  للطلبددا  المعّبر عن ددا واالتقددارير المرحليددة المقبلددة على أكمددل وجدده  تمتثددلأن  وطلبددت )ج(
 في المتبعة( المعايير 1ما يتعلق بإعطاء معلوما  مفصدلة بشد ن: ) ة فيالصدادرة عن المجلس، خادد  

( وشددرح تفصدديلي لقوائم االتددتشدداريين ب سدده األقاليم والفئا  والم ارا  2االتددتشدداريين؛ ) تعيين
 ( وت ثير كلفة التدابير المتخذة؛4( والن ا المرن في عملية االختيار؛ )3لغوي؛ )والتنو  ال

ت سدددددددين التوازن الجغرافي لالتدددددددتشددددددداريين الممولين من على المضدددددددي قدم ا في األمانة  شدددددددّجعتو  )د(
البرناما العادي بموازاة الم افظة، في الوقت عينه، على الجدارة بوددددددددددددف ا المعيار األول  ميزانية

 عملية التعيين. في
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 العمل لت قيق التوازن الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين خطة
 بين موظفي المنظمة

 
خطة العمل لتحقيق التوازن اجلغرايف العادل واملسااااااواة بني اجلنساااااني بعنوان  FC 173/10حبثت اللجنة يف الوثيقة  -24
 .موظفي املنظمة بني
 

  :اللجنة وإنّ  -25
 

أن على طله المجلس في دورته التاتددددددددعة والخمسددددددددين بعد المائة  ب نّه تم تقديم الوثيقة بناء  ذّكر   )أ(
لة  ،خالل دورته المقبلة ،تُعر  عليه التوازن الجغرافي العادل من أجل ت سددددددددددين خطة عمل مفصددددددددددّ

 والمساواة بين الجنسين؛
أهمية قصدددو  هو معيار يكتسدددي أعلى مسدددتويا  الفعالية والكفاءة والنزاهة أن ضدددمان على   وأكدّ  )ل(

الجغرافي  التوزيعلضدددددددددددمان  ،في الوقت نفسددددددددددده، إيالء االهتما على وجول لتوظيف و افي قرارا  
 المنظمة؛العادل والمساواة بين الجنسين في القوة العاملة في 

د في مؤشددددددر األداء الرئيسددددددي م دّ ما هو يتجاوز  ، أداء  2017منذ عا   المنظمة تسددددددّجل، أن وأقّر  )ج(
 باء )النسبة المئوية للبلدان األعضاء الممثّلة تمثيال  عادال (؛-11-1

ة زائدالالممثلة بشدددددددددكل غير كاف  أو  وأالبلدان غير الممثلة  في عدد المل و باالنخفا   ورّحبت )د(
عت األمانة على مواددددددددددددلة ج ودها في ، وشدددددددددددجّ تمثيال  عادال  البلدان الممثلة  وارتفا  عدد، التمثيل

؛في ما يتعلق بمجال التوادل   البلدان المتبقية غير الممثلة أو الممثلة بشكل غير كاف 
عت على في القوة العاملة في المنظمة وشددجّ في مجال المسدداواة بين الجنسددين ينا  بالت سدد ورّحبت )ه(

الرفيعة اإلدارية و المنادددددددددددده يخص  في مابذل المزيد من الج ود في هذا الصددددددددددددد، وال تددددددددددديما 
 ؛المستو 

وتطّلعت إلى  من األمانة ضدددددددددددمان ت ديد إطار زمني لجميع التدابير الواردة في خطة العمل وطلبت )و(
 .في اجتماعا  قادمة  الم رز في هذا المجال مزيد من المعلوما  الم ّدثة عن التقدّ التلقي 

 
 األغذية والزراعةبيان ج ازي تمثيل الموظفين في منظمة 

 
 .بيان جهازي متثيل املوظفني يف منظمة األغذية والزراعةبعنوان  FC 173/11حبثت اللجنة يف الوثيقة  -26
 
 اللجنة: وإنّ  -27
 

 بيان لمناقشددددددة المائة بعد والخمسددددددين التاتددددددعة دورته في المجلس به تقّد  الذي طلهال في نظر  )أ(
 ؛FC 173/11 الوثيقة في الواردة اإلدارة وآراء المنظمة في الموظفين تمثيل ج ازي ممثل
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ن في الالئ دددة العدددامدددة ال تل ك أي مشددددددددددددداركدددة للجندددة بددد ن واليدددة اللجندددة على الن و المبيّ  ذّكر و  )ل(
اإلدارة والموظفين وأن مسددددددددؤولية إدارة شددددددددؤون الموظفين تقع على عاتق العالقا  الداخلية بين  في

 ؛المدير العا 
ا للنظا  األتددددددددددداتدددددددددددي للموظفين ب ن يبقى التعاطي مع بيان ج ازي تمثيل الموظفين وفق   وأوددددددددددددت )ج(

 .به المعمول
 

دية لموظفي وقرارا  لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوا المشترء للمعاشا  التقاع توديا 
 األمم المت دة إلى الجمعية العامة

 )بما في ذلك التغييرا  في جداول المرتبا  والبدال (
 
توصااااااااااااايات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصاااااااااااااندوق بعنوان  FC 173/12اللجنة يف الوثيقة  حبثت -28

 .العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت(املشهك للمعاقات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل اجلمعية 
 

اللجنة علماً بالتطورات األخرية يف أنشاااااااااااااطة جلنة اخلدمة املدنية الدولية وجملس الصاااااااااااااندوق املشاااااااااااااهك  وأخذت -29
 للمعاقات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.

 

 اإلشراف
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توديا  لجنة المراجعة

 
، اليت عرضااات التقّدم تقرير مرحلي عن تنفيذ توصااايات جلنة املراجعةبعنوان  FC 173/13اللجنة يف الوثيقة  حبثت -30

 الاااااذي أحرزتاااااه املنظماااااة يف تنفياااااذ التوصااااااااااااااياااااات اليت كاااااانااااات غري منفاااااذة بعاااااد يف التقرير الساااااااااااااانوي للجناااااة املراجعاااااة 

 (.FC 170/9 Rev.1)الوثيقة 
 
 اللجنة: وإن -31
 

 حالة تنفيذ توديا  لجنة المراجعة في المنظمة؛ اتتعرضت )أ(
تودددددددددددديا  لجنة المراجعة وحّثت األمانة على مواددددددددددددلة ج ودها  إقفالبالتقّد  الم رز في  ورّحبت )ل(

 التوديا  التي لم تنّفذ بعد؛ قفالال ادفة إلى إ
إلى تلقي المزيد من المعلوما  الم ّدثة عن التقّد  الم رز عند عر  التقرير السدددددددددددنوي  وتطّلعت )ج(

التي تدددددددددددتعقد في بعد المائة على اللجنة في دورت ا الرابعة والسدددددددددددبعين  2018 لعا للجنة المراجعة 
 .2019مارأل/آذار 
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 تقرير مرحلي عن تنفيذ توديا  المراجع الخارجي
 
 .تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيبعنوان  FC 173/14استعرضت اللجنة الوثيقة  -32
 

 اللجنة: وإنّ  -33
 

 ؛حالة تنفيذ توديا  المراجع الخارجي اتتعرضت )أ(
تودددددددددددديا  المراجع الخارجي منذ تاريق تقديم التقرير  إقفالبالتقد  الكبير الذي ت ّقق في  ورّحبت )ل(

في  التي ُعقدددد المرحلي السدددددددددددددابق إلى اللجندددة في دورت دددا التددداتدددددددددددعدددة والسدددددددددددتين بعدددد المدددائدددة 
 ؛2017الثاني  نوفمبر/تشرين

التودددددددددددديا  المتبقية التي لم تنفذ بعد،  إقفالاألمانة على مواددددددددددددلة ج ودها ال ادفة إلى  وحّثت )ج(
الخصددوص على أهمية معالجة التوددديا  المتعلقة بالكفاءة والرقابة في ما يتعلق  وشددّدد  على وجه

 في المنظمة. السفربإدارة 
 

التقد  الم رز في تنفيذ توديا  وحدة التفتيش المشتركة بش ن منع الغش واكتشافه والتصدي له 
 مؤتسا  منظومة األمم المت دة في

 
التقدم احملرز يف تنفيذ توصاااايات وحدة التفتيش املشااااهكة بشااااأن منع بعنوان  FC 173/15حبثت اللجنة يف الوثيقة  -34

 .الغش واكتشافه والتصدي له يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
 
 اللجنة: وإنّ  -35
 

 تنفذا لم اللتين التوديتين تنفيذ أجل من بالتزام ا لوفاءل المنظمة قبل من الم رز التقد  إلى أشار  )أ(
 الغش منع بعنوان JIU/REP/2016/4 التقرير ضدددددددمن المشدددددددتركة التفتيش وحدة عن الصدددددددادرتين بعد

 المت دة؛ األمم منظومة مؤتسا  في له والتصدي واكتشافه
األمانة على أن تنفِّذ في الوقت المناتدددددده اإلجراءا  الم ّددة في اتددددددتراتيجية مكاف ة  وشددددددّجعت )ل(

 الغش وخطة العمل المتصلة ب ا؛
إعداد منع الغش كجزء من عملية  عن تنفيذ اتدددددددددددتراتيجية إلى تلقي المزيد من المعلوما  وتطّلعت )ج(

 .2018بيان الرقابة الداخلية لعا  
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 2025-2020تقرير مرحلي عن تعيين المراجع الخارجي للفترة 
 
 .2025-2020تقرير مرحلي عن تعيني املراجع اخلارجي للفهة بعنوان  FC 173/16استعرضت اللجنة الوثيقة  -36
 
 اللجنة: وإنّ  -37
 

 وتلقي اقتراحددا  تقددديم إلى )الدددعوة االختيددار عمليددة من األولى الثالث المراحددل أن إلى أشددددددددددددار  )أ(
 عليه؛ المتفق الزمني اإلطار ضمن أنجز  قد مقارنة( ت ليال  وإعداد االقتراحا 

 باإلطار الزمني المقرر إلنجاز المراحل المتبقية من عملية االختيار. وأخذ  علم ا )ل(
 

 اتتعرا  السياتا  والممارتا  المتعلقة بالمبلغين عن المخالفا  

 في مؤتسا  منظومة األمم المت دة
 
 اسااااااااااااتعراض السااااااااااااياسااااااااااااات واملمارسااااااااااااات املتعلقة باملبلغني بعنوان  FC 173/17ُعرضاااااااااااات على اللجنة الوثيقة  -38

 .يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة املخالفات عن
 
 اللجنة: وإنّ  -39
 

اتددتعرا  السددياتددا  والممارتددا  المتعلقة أن تقرير وحدة التفتيش المشددتركة، بعنوان  إلى أشددار  )أ(
، قد ددددددر مؤخر ا، وإلى أن مجلس بالمبلغين عن المخالفا  في مؤتددددسددددا  منظومة األمم المت دة

بصدددددد أن يطله من المنظما  المشدددداركة تقديم تعليقا  تددددتشددددكل التعليقا  الرؤتدددداء التنفيذيين 
إلى أن المنظمة  أشددددددددار  كذلكالموّحدة بشدددددددد ن التقرير الذي قّدمه مجلس الرؤتدددددددداء التنفيذيين، و 

 تتقو  بإعداد تعليقات ا الفردية بخصوص التقرير بعد انت اء هذ  العملية؛
 ،مكته المفتش العا  ،تقاللية مكته الشددددددؤون األخالقيةاألمانة إجراء اتددددددتعرا  التدددددد من وطلبت (ل)

 ؛ولوظائف أمين المظالم في أقرل وقت ممكن
خالل الدورة الرابعة والخمسددددددين بعد المائة للمجلس بخصددددددوص رفع مكته  بالطله الوارد ذّكر و  (د)

 الشؤون األخالقية تقارير تنوية إلى لجنة المالية؛
دة لمجلس الرؤتددددددددددداء التنفيذيين الكاملة بما في ذلك التعليقا  الموحّ الوثيقة  إلى أن وأشدددددددددددار  )د(

التي تددددددتعقد في  بعد المائة الرابعة والسددددددبعينتددددددتتاح للجنة في دورت ا  والتعليقا  الفردية للمنظمة
تلك الوثيقة واقترحت إجراءا  لمتابعة تلك التودددددددددددديا  على النظر في  ووافقت 2019مارأل/آذار 
 في حينه.

  



CL 160/4 14 

 

 وكفاءت ا لجنة الماليةللعمل الم ّسنة أتاليه ا
 حالة توديا  لجنة المالية التي لم تُنّفذ بعد

 
 .حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدبعنوان  FC 173/18استعرضت اللجنة الوثيقة  -40
 
 اللجنة: وإنّ  -41
 

 ب الة توديا  لجنة المالية التي لم تنفذ بعد؛  أخذ  علما   )أ(
الرابعددة والسدددددددددددبعين بعددد المددائددة لوثيقددة في دورت ددا من انسدددددددددددخددة م ددّدثددة  الب ددف في إلى وتطّلعددت )ل(

 .2019مارأل/آذار  في
 

 أتاليه عمل لجنة المالية
 

 أقارت اللجنة إىل أمهية االستمرار يف استعراض أساليب عملها بغية حتقيق أهدافها وغاياهتا الشاملة. -42
 
 في هذا الصدد: اللجنة وإنّ  -43
 

 النصددددددوص مسددددددودة ومراجعة توزيع في والمتمثلة الدورة هذ  خالل مد اعتُ  التي بالممارتددددددة رّحبت )أ(
 اللجنة؛ تقرير في ثمّ  من إلدراج ا أعمال ا، جدول بنود من بند كل  من االنت اء بعد

للممارتدددددددة المتمثلة في عقد اجتماعا  غير رتدددددددمية للجنة قبل انعقاد دورات ا،  وأعربت عن ت ييدها )ل(
وكذلك في تقديم اتددتفسددارا  مسددبقة بصددورة غير رتددمية إلى األمانة بخصددوص البنود المقّرر النظر 

 للمناقشا  الرتمية؛ رضمن جدول األعمال من أجل تيسير الت ضيفي ا 
 المقبلة؛ دورات ا في بديلة اجتماعا  قاعا  حجز إمكانية في النظر على األمانة وشّجعت (ج)
 المراجع لتقرير الزمني بددالجدددول يتعلق مددا في المواعيددد ترتيدده تسدددددددددددتعر  أن األمددانددة من وطلبددت (د)

 فّعال؛ بشكل مناقشته تيسير أجل من الخارجي
 الزمنية الم ل وضدددددمن الرتدددددمية اللغا  بجميع جودت ا وضدددددمان الوثائق تلقي أهمية على وشدددددّدد  (ه)

 .الدورا  انعقاد قبل الوثائق لمراجعة الكافي الوقت للجنة يتاح لكي الم ّددة
 

 المسائل األخر 
 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والسبعين بعد المائة للجنة المالية

 

 22إىل  18أُبلغت اللجنة بأنّه من املقرر عقد الدورة الرابعة والسااااااااابعني بعد املائة للجنة يف روما خالل الفهة من  -44
 .2019مارس/آذار 
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 الوثائق المعروضة لإلحاطة
 

 2017صاااااااااااااانااااادوق التسااااااااااااااليف واالدخاااااار يف منظماااااة األغاااااذياااااة والزراعاااااة عاااااام  –احلساااااااااااااااااااباااااات املراجعاااااة  -
 (FC 173/INF/2)الوثيقة 


