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 لماليةا للجنة المائة بعد الثامنة والسبعين الدورة تقريـر
 )2019نوفمبر/تشرين الثاني  4-8(

 
 موجز

 
يف الوضــــــع املايل للمنظمة ويف مســــــائل أخرى واقعة ضــــــمن  2019حبثت اللجنة يف دورهتا العادية الثانية لعام  

 اختصاصاهتا. وقامت اللجنة يف تقرير دورهتا الثامنة والسبعني بعد املائة مبا يلي:
 

ررة بالكامل ) حّثت فيها األعضــــــــاء على دفع اشــــــــرتاكاهتم املق1إىل اجمللس: ( توصـــــــيات محددة أصـــــــدرت )1(
) وبشأن التعديالت يف 3)؛ (11(الفقرة  2018) وبشأن احلسابات املراجعة لعام 2)؛ (8موعدها (الفقرة  ويف

 ).13(الفقرة  2021-2020برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 ؛)28اجمللس على قرارها املوافقة على وضع حّد زمين لوالية تعيني املفتش العام (الفقرة  أطلعتو  )2(
اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألمانة بشـــــــــأن الوضـــــــــع املايل للمنظمة واملســـــــــائل اخلاصـــــــــة  لفتت عنايةو  )3(

  بامليزانية واملوارد البشرية واإلشراف ومسائل أخرى.
 على مبادرات اجمللس من أجل حتسني أساليب عمله. وسلطت الضوء )4(

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس
 

 ا يلي: مب القيام إّن اجمللس مدعو إىل )1(
 

توصــيات اللجنة بشــأن دفع االشــرتاكات املقررة يف موعدها وبشــأن احلســابات املراجعة  على المصــادقة (أ)
 ؛ 2021-2020وبشأن التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2018لعام 

 بقرار اللجنة بشأن وضع حّد زمين لوالية تعيني املفتش العام؛ وأخذ العلم )ب(
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الواقعة ضمن  ىعلى التوجيهات اليت أعطتها اللجنة إىل األمانة بشأن سائر املسائل األخر  والمصادقة )ج(
 ة إىل املبادرات الرامية إىل حتسني أساليب عمله.نطاق اختصاصاهتا، إضافً 

 
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية
 ´3906 3719 5705اهلاتف: 
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 مقدمة
 

 دورهتا الثامنة والسبعني بعد املائة.عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن  -1
 
(أوروغواي)، ممثلو األعضــاء  Imelda Smolcic Nijersوقد حضــر الدورة، باإلضــافة إىل رئيســة اللجنة، الســيدة  -2

 التالية أمساؤهم:
 

 Lynda Haydenالسيدة  •
 )أسرتاليا(

 Toru Hisazomeالسيد  •
 (اليابان)

 Manash Mitraالسيد  •
 )بنغالديش(

 Benito Santiago Jiménez Sauma السيد •
 )املكسيك(

 Tahirou Rahila Rabiou السيدة • )الربازيل( Rodrigo Estrela de Carvalhoالسيد  •
 )النيجر(

 السيد هيثم عبد اهلادي •
 (مجهورية مصر العربية)

 Vladimir V. Kuznetsov السيد •
 )االحتاد الروسي(

  Zenebu Tadesse Woldetsadikسعادة السيدة  •
 )إثيوبيا(

 السيد سيد أمحد األمني محيد األمني •
 (السودان)

 Heiner Thofernالسيد  •
 )أملانيا(

 Emily Katkar السيدة •
 (الواليات املتحدة األمريكية)

 
 Zenebu(إثيوبيا) ليحّل حمّل ســعادة الســيدة  Addisu Melkamu Kebedeأبلغ الرئيس اللجنة بتعيني الســيد و  -3

Tadesse Woldetsadik  .يف جزء من الدورة احلالية 
 
ميكن االطالع على ملخص عن مؤهالت املمثلني املناوبني على املوقع اإللكرتوين لألجهزة الرئاســـــــــية والدســـــــــتورية و  -4

ــــــــــــايل:  ــــــــــــت ــــــــــــوان ال ــــــــــــعــــــــــــن -http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/financeعــــــــــــلــــــــــــى ال
committee/substitute-representatives/ar/. 

 
 :كاآليت  الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنةيف عضاء األ نحضر مراقبون صامتون عإضافة إىل ذلك، و  -5

 سويسرا • االحتاد األورويب •
 الصني • إسبانيا •
 فرنسا • إيطاليا •
 الفلبني • بلجيكا •
 فنلندا • اجلمهورية الدومينيكية •
 قربص • مجهورية فنزويال البوليفارية •
 اململكة املتحدة • سان مارينو •
 هنغاريا • سلوفاكيا •

  

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

 الوضع المالي للمنظمة
 
، وتوقعات 2019يونيو/حزيران  30حىت  الوضـــــــــع املايل للمنظمةنوان بعFC 178/2 اســـــــــتعرضـــــــــت اللجنة الوثيقة  -6

د بعد ، مبا يف ذلك الســــــــــــــيولة يف املنظمة وحالة االشــــــــــــــرتاكات املقررة اليت مل تســــــــــــــدّ 2019التدفقات النقدية لعام 
واالســـــــــتثمارات القصـــــــــرية والطويلة األجل وااللتزامات املتعلقة باملوظفني ونفقات برنامج التعاون التقين واألرصـــــــــدة 

 امهات الطوعية.املنفقة والعجز يف احلساب العام واملس غري
 
آخر املعلومــات عن حــالــة االشــــــــــــــرتاكــات اجلــاريــة واملتــأخرات يف املنظمــة حىت على ا اللجنــة أيضـــــــــــــــً  جرى إطالعو  -7

 .2019أكتوبر/تشرين األول  29
 
 اللجنة: وإنّ  -8
 

اســتناداً إلى أحدث مســتويات النقد في  ،أن تكون الســيولة في المنظمة من المتوقعإلى أنه  أشــارت (أ)
البرنامج العادي وأنماط السداد المتوقعة للدول األعضاء، كافية لتغطية االحتياجات التشغيلية حتى 

 ؛2019ديسمبر/كانون األول  31

ســـــالمة التدفق النقدي الجاري للمنظمة وتنفيذ برنامج العمل والميزانية بشـــــكل توقف وإقرارًا منها ب (ب)
الدول األعضــــاء على دفع اشــــتراكاتها  حّثتعلى تســــديد االشــــتراكات المقررة في موعدها، كامل 

 المقررة بالكامل وفي موعدها؛

ماليين  9.868إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي مســـــــتوى العجز في الحســـــــاب العام  وأشـــــــارت (ج)
دوالر أمريكي في  ماليين 853.5مقـابـل  2019ديســـــــــــمبر/كـانون األول  31دوالر أمريكي بحلول 

يتمثل في ما زال ، وإلى أن الســـبب الرئيســـي لهذا العجز الهيكلي 2018ديســـمبر/كانون األول  31
 تكاليف التزامات المنظمة المتعلقة بالموظفين؛لتمويل النقص 

بين أعضـــــاء نظام األمم المتحدة الموحد بشـــــأن في ما على أهمية اعتماد نهج مشـــــترك  دتوشـــــدّ  (د)
وشّجعت األمانة على مواصلة المشاركة في نظام  ،التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمةتمويل 

 األمم المتحدة الموحد من أجل إيجاد حل لهذه المسألة؛

على مشـــــــاريع بالمعلومات اإلضـــــــافية التي أتيحت حول معدالت االنفاق والموافقة  اعلمً  حاطتوأ (ه)
بالتأكيد المقدم بأن  تورّحب، 2019-2018و 2017-2016ســـــنتين برنامج التعاون التقني لفترتي ال

 2017-2016المســــتويات الحالية من شــــأنها ضــــمان تنفيذ اعتمادات برنامج التعاون التقني للفترة 
 ، حسبما وافق عليه المؤتمر؛2019ديسمبر/كانون االول  31بحلول  كامًال تنفيًذا  
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برنامج التعاون على مشـــــاريع نفاق والموافقة إلمســـــتويات ابشـــــأن معلومات ال أن يتم عرض وطلبت (و)
المنتظمة كجزء من التقارير شامل  بشكل فترة السنتين من اعتمادات التقني بالنسبة إلى كل اعتماد 

 القادمة عن الوضع المالي؛ 

ن ألشــــهر الســــتة األولى مخالل االطويلة األجل  إلجمالي للصــــناديقداء ااألبقلق إلى أن  وأشــــارت (ز)
بأن أداء االستثمارات سيطرح على بساط  وذّكرت ،ا إلى العائد المرجعيقد تراجع قياسً  2019 عام

عندما ســـــــــــيعرض على  2020في مايو/أيار  عقدهاالبحث بمزيد من التفصـــــــــــيل في دورتها المزمع 
 .2019اللجنة التقرير عن االستثمارات في عام 

 
 ورد اإلدارة 2018منظمة األغذية والزراعة عام  -الحسابات المراجعة 

 في تقرير المراجع الخارجي على التوصيات الواردة
 
) من الالئحة العامة للمنظمة، بدراســــــــة احلســــــــابات املراجعة للمنظمة 1(7-27ألحكام املادة  طبًقاقامت اللجنة،  -9

لتقريره املطّول عن عمليــة مراجعــة حســـــــــــــــابــات العمليــات املــاليــة  ، مبــا يف ذلــك عرض املراجع اخلــارجي2018لعــام 
 للمنظمة، مع تسليط الضوء على أهّم التوصيات واملالحظات اليت تضّمنها التقرير.

 
 اللجنة: وإنّ  -10
 

وفًقا ت عدّ التي أُ  2018على عرض الحســــــــابات المراجعة للمنظمة لعام  لإلدارة أعربت عن تقديرها (أ)
 المحاسبية الدولية للقطاع العام؛للمعايير 

 نها؛ل الصادر عن المراجع الخارجي وأقّرت التوصيات التي تضمّ بجودة التقرير المطوّ  وأشادت (ب)

 والمراجع الخارجي قد تعاونا مًعا بشكل وثيق؛ اإلدارةمع التقدير إلى أّن  وأشارت (ج)

ا مالحظــات المراجع أكــدت ذلــك أيضــــــــــــً لجودة بيــان الرقــابــة الــداخليــة كمــا  وأعربــت عن تقــديرهــا (د)
 الخارجي بشأن هذه المسألة؛

 ،لالموارد البشـــــرية الواردة في التقرير المطوّ الخاصـــــة بمســـــائل الأهمية التوصـــــيات المتعلقة ب وأبرزت (ه)
لة مشــــفوعةً  اإلدارةمن  وطلبت بجداول زمنية ملموســــة ونتائج ينبغي تحقيقها  إعداد خطة عمل مفصــــّ

ة التي ســــتعقدها دور العلى اللجنة في  خطة العمل المذكورةعرض تُ  لمعالجة هذه التوصــــيات، على أن
 ؛2020مايو/أيار  لجنة المالية خالل شهر

 عملالبقلق إلى ما يواجهه مكتب المفتش العام من قيود على الموارد للتعامل مع عبء  وأشــــــــــارت (و)
هذه اســتعراض الخيارات الممكنة المتاحة لمعالجة  اإلدارةإلى  وطلبتالملقى على عاتقه،  المتزايد
المتاحة واإلفادة عن الخطط والخيارات التي وضعتها اإلدارة لمعالجة ضمن حدود الموارد  المسألة

 ؛2020ر مايو/أيامسألة النقص في التمويل خالل الدورة التي ستعقدها لجنة المالية في شهر 
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بالممارســـــــة المتبعة في هذه الدورة والمتمثلة في أن تُعرض مســـــــائل الحســـــــابات المراجعة  ورّحبت (ز)
إطار بند  ضــــــمنوتقرير المراجع الخارجي ورد اإلدارة على توصــــــيات المراجع الخارجي للنظر فيها 

 ادمة.واحد من جدول األعمال، وشّجعت على مواصلة اتباع هذه الممارسة في الدورات الق

 
 أوصـــت، واإلدارةاملراجع اخلارجي كّل من اليت قّدمها   يضـــاحاتبالتعليقات واإل اعلمً  حاطتأ، بعد أن اللجنة وإنّ  -11

اللجنة على أن  وافقتعلى ذلك،  العتمادها. وبناءً  2018بأن يرفع اجمللس إىل املؤمتر احلســــــــــــــابات املراجعة لعام 
 ترفع إىل اجمللس مشروع القرار الوارد أدناه إلحالته إىل املؤمتر:

 
 مشروع قرار المؤتمر

 2018الحسابات المراجعة للمنظمة لعام 

 
 إّن المؤتمر،

 يف تقرير الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس، إذ نظر

 وتقرير املراجع اخلارجي بشأ�ا، 2018احلسابات املراجعة للمنظمة لعام  وبعد أن درس

 احلسابات املراجعة. يعتمد
 

 المسائل المتعلقة بالميزانية
 

 2021-2020التعديالت في برنامج العمل والميزانية للفترة 
 

، مشرية إىل أ�ا تعكس التوجيهات 2021-2020التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة استعرضت اللجنة  -12
وكذلك التعديالت األولية املقرتحة من جانب  الصــــــــــــــادرة عن مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعنيوالقرارات 
 .املدير العام

 
 اللجنة: وإنّ  -13
 

إدارة التعديالت المقترحة ســــــــــتتم ضــــــــــمن حدود المســــــــــتوى اإلجمالي  كونل أعربت عن ارتياحها (أ)
ماليين دوالر أمريكي من خالل تعـــديـــل زيـــادات التكـــاليف  1 005.6للميزانيـــة المعتمـــدة البـــالغ 

 ؛ والكفاءة من دون أن يؤثر ذلك سلًبا على تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه

 ؛2021-2020بآخر المعلومات المقدمة بشأن افتراضات زيادة التكاليف في الفترة  علًما حاطتوأ (ب)

صـــــة لعمل ا ورّحبت (ج) لمنظمة بخصـــــوص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالموارد اإلضـــــافية المخصـــــّ
 وبرنامج المشورة العلمية المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية؛
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، مؤشـــر أداء أســـاســـي 2020في مايو/أيار  عقدهاأن يُقترح على اللجنة، في دورتها المزمع  وطلبت (د)
، وذلك باالســــتناد هاء، التوجيه-3-10المخرج إطار  ضــــمنجديد أقوى يتعلق بالتحرش الجنســــي 

رضــــا الموظفين  عن المنبثقة من الدراســــة االســــتقصــــائيةنتائج اللى ســــبيل المثال إلى التقارب بين ع
 وحاالت التحرش الجنسي المبّلغ عنها؛

الموارد حدود ضمن  ،على الحاجة إلى ضمان ما يكفي من التمويل لمكتب المفتش العام وشّددت (ه)
إعطــاء األولويــة للتعــديالت و/أو  وطلبــتعمــل المتزايــد الــذي يواجهــه، العــبء  لمعــالجــة ،المتــاحــة

في مايو/أيار  عقدهاعمليات النقل المقبلة في الميزانية التي ستعرض على اللجنة في دورتها المزمع 
لتقليل على وجه االســــتعجال من لمســــاعدة المكتب على اإلى ترقب بذل جهود  وأشــــارت، 2020

 راكمة؛عدد القضايا المت

الوظيفي، وأشــارت إلى أن الهيكل  الهيكلالتعديالت المقترحة على الهيكل التنظيمي  واســتعرضــت (و)
 الوظيفي المنقح المدرج في الميزانية الهيكلو  ) CL 163/3بالوثيقة 1الملحق ( التنظيمي المحّدث

 عليهما؛سيعرضان على المجلس للموافقة ) CL 163/3 على الويب بالوثيقة 5الملحق (

بحســـــــب أبواب الميزانية الصـــــــافية العتمادات لبأن يوافق المجلس على التوزيع المنقح  وأوصـــــــت )ز(
 .CL 163/3من الوثيقة  3حسبما هو وارد في الجدول 

 
 2019-2018عمليات النقل بين البرامج وبين أبواب الميزانية في الفترة المالية 

 
عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية بعنوان  FC 178/5اســــــــــــــتعرضــــــــــــــت اللجنة الوثيقة  -14

2018-2019. 
 

 اللجنة: وإنّ  -15
 

برفع تقرير نتيجة تنفيذ برنامج العمل و  2019-2018فترة الســـــــنتين  فيلميزانية ابأداء  أخذت علًما (أ)
 ؛ 2020في مايو/أيار  عقدهاإلى اللجنة في دورتها المزمع  األداء النهائي للميزانيةعن 

 إلى المعلومات المقدمة بشــــــــــأن اســــــــــتخدام الرصــــــــــيد غير المنفق من اعتمادات الفترة وأشــــــــــارت (ب)
اســتخدام الصــندوق الخاص ألنشــطة تمويل التنمية إطالعها باســتمرار على  وطلبت، 2016-2017

 ومبادرة الجدار األخضر العظيم؛

 )13) واإلنفاق الرأســمالي (الباب 7برنامج التعاون التقني (الباب  بأن أي أرصــدة غير منفقة في وذّكرت (ج)
 ) ستنقل إلى فترة السنتين المقبلة عمًال بأحكام الالئحة المالية؛14واإلنفاق األمني (الباب 

دوالر ) 1(ضـــــــــــمن مبلغ مليون تت 4عمليــة النقــل المطلوبــة إلى البــاب  كونل وأعربــت عن تقــديرهــا (د)
صــــة لبرنامج المشــــورة العلمية المشــــترك بين منظمة األغذية  أمريكي من الموارد اإلضــــافية المخصــــّ
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والزراعة ومنظمة الصـــحة العالمية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تماشـــًيا مع الطلب الصـــادر عن 
 ؛1لجنة المالية وحسبما أقّره المجلس

، 11و 10تمويل االعتمادات الصافية في البابين  ىتدني مستو  وأعربت ّعما يساورها من قلق حيال (ه)
 تمويل لهذين البابين في فترات السنتين القادمة؛ما يكفي من على أهمية الحفاظ على  وشدّدت

والناشـــــئة عن تنفيذ برنامج  5و 4و 3و 2و 1إلى أن عمليات النقل المطلوبة إلى األبواب  وأشـــــارت (و)
 ؛2019العمل قد سبق وأن وافقت عليها لجنة المالية في دورتها المنعقدة في مارس/آذار 

خالل دورتهــا التي من  2019-2018إلى تلقي التقرير النهــائي عن أداء الميزانيــة للفترة  وتطّلعــت )ز(
 .2020في مايو/أيار  عقدهاالمزمع 

 
 موارد البشريةال

 
 الموارد البشريةإدارة 

 
 .إدارة املوارد البشريةاليت تتناول  FC 178/6استعرضت اللجنة الوثيقة  -16
 

 اللجنة: وإنّ  -17
 

بالتزام إدارة المنظمة استعراض السياسة واالستراتيجية المتبعة في المنظمة بخصوص الموارد  بترحّ  (أ)
دعًما لتحقيق البرنامج الموضــــــوع على نحو وفعاليتها الموارد هذه البشــــــرية لتعظيم كفاءة اســــــتخدام 

ينبغي تحقيقها  محددةلة تتضــــمن أطًرا زمنية ونتائج إعداد خطة عمل مفصــــّ  اإلدارةمن  وطلبتفعال 
 لتحسين إدارة الموارد البشرية؛

على المضــي قدًما في تحســين المعلومات  اإلدارة وشــجعتبالمعلومات التي أعطتها اللجنة  بتورحّ  (ب)
 التقارير المقبلة؛ فيالمتاحة 

على ما تبذله من جهود لتحســـــــين الوظائف التي تضـــــــطلع بها المنظمة في مجال  اإلدارة وشـــــــجعت (ج)
) عمليات وإجراءات اختيار وتعيين قائمة على المهارة 1: (بالنســبة إلىالموارد البشــرية بما في ذلك 

) وتبســــــيط إجراءات 2لمالئم؛ (مع مراعاة المســــــاواة بين الجنســــــين والتوزيع الجغرافي على النحو ا
) ودعم المبادرات الرامية إلى إشـــــراك الشـــــباب 4) ووضـــــع ســـــياســـــة للتناوب الوظيفي؛ (3التعيين؛ (

) واتخاذ إجراءات إضـــــــــافية لتشـــــــــجيع المســـــــــاواة بين 5؛ (المنظمةواســـــــــتقطاب أفكار جديدة إلى 
ن) و 6الجنســــــين في المنظمة ال ســــــيما في وظائف الفئات العليا؛ ( ارســــــات تقييم األداء؛ مم تحســــــّ

 تعزيز مشاركة الموظفين؛اتخاذ تدابير تتيح و  )7(

                                        
  CL 161/REP(د) من الوثيقة 19الفقرة   1
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 38 من المادة 5عاة الفقرة امعالجة مســــالة تفويض الســــلطات من باب األولوية مع مر  اإلدارةمن  وطلبت (د)
الماضــية المكتســبة والمالحظات والتوصــيات الصــادرة  والتجاربمن الالئحة العامة والدروس المســتفادة 

مؤخًرا عن أجهزة اإلشــراف باإلضــافة إلى أفضــل الممارســات في منظومة األمم المتحدة ورفع تقارير عنها 
 ؛2020إلى لجنة المالية في الدورة التي ستعقدها في مايو/أيار 

 اإلدارةباتســاع نطاق البرنامج العالمي للمنظمة للتدريب الداخلي والتطوع والزمالة وشــجعت  بتورحّ  (ه)
على مواصــــلة أنشــــطتها في مجال الدعوة وبناء شــــراكات اســــتراتيجية لبلورة هذا البرنامج بقدر أكبر 

 إلى تلقي تقرير محدث في دورتها المقبلة؛ وتطلعت

 اإلدارة وشــــجعتســــألة البلدان الناقصــــة التمثيل وغير الممثلة على التقدم المحرز لمعالجة م وأثنت (و)
 على مراقبة الوضع بغية إجراء مزيد من التحسينات في هذا المجال؛

التوازن في بالتوجيهات التي أعطاها المجلس لكي تأخذ الجهود المبذولة في سبيل تحسين  وذّكرت (ز)
ة إلى اتبــاع نهج مرن في عمليــة االختيــار التمثيــل الجغرافي لالســـــــــــتشــــــــــــاريين بعين االعتبــار الحــاجــ

 ؛يشمل االنعكاسات على مستوى الكلفة، مع اإلبقاء على الجدارة كمعيار أساسي للتعيين بما

على أهمية خفض معدل الوظائف الشاغرة في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية على وشددت  (ح)
 من الوظائف الشاغرة؛للغاية عدالت عالية حيث تسّجل حالًيا مسواء  حدٍّ 

بشــــــأن رضــــــا من دون ذكر الهوية بالضــــــمانة التي أعطتها اإلدارة بإجراء دراســــــة اســــــتقصــــــائية  ورحبت (ط)
مع  ،2019الموظفين، بما في ذلك شق خاص بالتحرش والتحرش الجنسي واستغالل السلطة، في عام 

وحدة التفتيش المشــتركة، فضــالً عن تأكيدها  الواردة في تقاريرمراعاة أفضــل الممارســات والتوصــيات 
 إشراك جهازي تمثيل الموظفين في هذه العملية؛

بشأن النتائج والتوصيات المنبثقة عن استعراض مكتب المفتش  تلقي معلومات محدثةإلى  وتطلعت (ي)
ريثما تصدر  2020تعليق برنامج تنقل الموظفين لعام  اإلدارةمن  وطلبتالعام لبرنامج تنقل الموظفين 

 االستعراض؛ نتائج هذا

على أهمية تنفيذ التوصــــــــــيات الخمســــــــــة المتبقية الواردة في تقرير المراجعة الذي أعده  وشــــــــــددت (ك)
المفتش العام بشــأن " تعيين الموظفين في الفئة الفنية ومباشــرتهم العمل" إضــافة إلى توصــيات أخرى 

 عن تقارير المراجع الخارجي ولجنة المراجعة؛ بشأن مسائل الموارد البشرية المنبثقة دلم تنفذ بع

مزيــد من التفــاصـــــــــــيــل عن رؤيــة المنظمــة وخططهــا في مجــال الموارد البشـــــــــــريـة  تلقيإلى  وتطلعــت (ل)
 الموضوعة بناء على توجيهات اإلدارة الجديدة للمنظمة.
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التقاعدية لموظفي ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات  توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية
 إلى الجمعية العامة األمم المتحدة إلى الجمعية العامة

 (بما في ذلك التغييرات في جداول المرتبات والبدالت)
 

توصـــيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل اجلمعية العامة (مبا بعنوان  FC 178/7اســـتعرضـــت اللجنة الوثيقة  -18
 .املرتبات والبدالت)يف ذلك التغيريات يف جداول 

 
وأشـــــارت اللجنة إىل التطورات األخرية يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مبا يف ذلك التغريات اليت طرأت على جمموعة  -19

 عناصر األجر بالنسبة إىل الفئة الفنية والفئات العليا.
 

 اإلشراف
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات لجنة المراجعة
 

واليت تضــــــــــــــمنت آخر  تقرير مرحلي عن تنفيذ توصــــــــــــــيات جلنة املراجعةبعنوان  FC 178/8حبثت اللجنة الوثيقة  -20
اإلدارة اليت اختذهتا جراءات آخر اإلة إىل معلومات عن املعلومات عن حالة تنفيذ توصـــــــــــــيات جلنة املراجعة إضـــــــــــــافً 

 ملعاجلة سواها من التوجيهات الصادرة عن جلنة املراجعة.
 

 اللجنة: وإنّ  -21
 

 حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة في المنظمة؛ استعرضت (أ)

على تنفيذ  اإلدارةبالتقدم الملحوظ المحرز في تنفيذ توصـــــــــيات لجنة المراجعة وشـــــــــّجعت  ورّحبت (ب)
 سائر التوصيات التي لم تنّفذ بعد؛

 2019التقرير الســــــــنوي للجنة المراجعة لعام عند عرض إلى تلقي مزيد من المعلومات المحدثة  وتطّلعت (ج)

 .2020على الدورة الثمانين بعد المائة للجنة المالية التي ستعقد في مايو/أيار 
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي
 

 .تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيبعنوان  FC 178/9استعرضت اللجنة الوثيقة  -22
 

 اللجنة: وإنّ  -23
 

 حالة تنفيذ توصيات المراجع الخارجي؛ استعرضت (أ)
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 اإلدارة وحّثتعليه  وأثنتبالتقدم الملحوظ المحرز في تنفيذ توصــــــــــيات المراجع الخارجي  ورّحبت (ب)
 على مواصلة جهودها الهادفة إلى تنفيذ سائر التوصيات التي لم تنّفذ بعد؛

أن يعرض على اللجنة في دورتها المزمع عقدها في شــــــهر نوفمبر/تشــــــرين الثاني  اإلدارةمن  وطلبت (ج)
تحديث عن تأثير التغيير في الحد األقصى للسفر بدرجة رجال األعمال بالنسبة إلى التكاليف  2020

 وتنفيذ البرامج.
 

 غين عن المخالفات استعراض السياسات والممارسات المتعلقة بالمبلّ 
 )JIU/REP/2018/4( ألمم المتحدةفي مؤسسات منظومة ا

 
اســتعراض الســياســات واملمارســات املتعلقة باملبلغني عن املخالفات بعنوان  FC 178/10اللجنة الوثيقة  اســتعرضــت -24

 .)JIU/REP/2018/4( املتحدةيف مؤسسات منظومة األمم 
 
 اللجنة: وإنّ  
 

 ا مع التوجيهات الصـــــــادرة بأن هذه الوثيقة قد عرضـــــــت على لجنة المالية للنظر فيها تماشـــــــيً  ذّكرت (أ)
عن االجتماع المشـــترك بين الدورة الســـادســـة والعشـــرين بعد المائة للجنة البرنامج والدورة الخامســـة 

 والسبعين بعد المائة للجنة المالية؛

آخر  2020في مـــايو/أيـــار  عقـــدهـــاا المزمع أن تعرض على اللجنـــة في دورتهـــ اإلدارةمن  وطلبـــت (ب)
 المعلومات عن حالة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة؛

وما يتصل بها من تعليقات لمجلس الرؤساء  /4/2018JIU/REPإلى إقرار المنظمة للوثيقة  وأشارت (ج)
 )؛A/73/665/Add.1التنفيذيين (الوثيقة 

لنشـــــــــــر ســـــــــــياســـــــــــة المنظمة المنقحة المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات بعد  هاوأعربت عن تقدير  (د)
التعميم اإلداري رقم (االســـــــــــتعراض الـذي أجرتـه لجنـة المراجعـة والتوجيهـات التي صــــــــــــدرت عنهـا 

 ؛)FC 178/10الوارد في المرفق ألف بالوثيقة  2019/06
) يتضـــــمن  3/2019C(الوثيقة  2021-2020إلى أن برنامج العمل والميزانية للفترة  وأشـــــارت كذلك (ه)

إلى االنتهاء من عملية  وتطلعتالفصــــــل بين مهام الشــــــؤون األخالقية ومهام أمين المظالم وتعزيزها، 
 ؛هذين المنصبينفي موظفين التعيين 

اتفاق خدمات مع مكتب آخر للشـــــــــــؤون األخالقية تابع لمنظمة  إبراممن اإلدارة النظر في  وطلبت (و)
ة للشـــــــــــكاوى في التقييم األولي عملياتآلية اســـــــــــتعراض بما يتيح بقدر أكبر تعزيز األمم المتحدة 
 .)35، الفقرة 2019/06التعميم اإلداري رقم (حاالت االنتقام 
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 المحيط الهنديالتعديالت في الالئحة المالية لهيئة مصايد أسماك التونة في 
 

 التعــديالت يف الالئحــة املــاليــة هليئــة مصـــــــــــــــايــد أمســاك التونــة بعنوان  FC 178/11اســــــــــــــتعرضـــــــــــــــت اللجنــة الوثيقــة  -25
 .يف احمليط اهلندي

 
 هليئــــــة مصـــــــــــــــــــايــــــد أمســــــاك التونــــــة يف احمليط اهلنــــــدي بــــــالصــــــــــــــيغــــــة  املعــــــّدلــــــةاللجنــــــة الالئحــــــة املــــــاليــــــة  توأقرّ  -26

 .2019يف يونيو/حزيران  املنعقدةاليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا الثالثة والعشرين 
 

 مكتب المفتش العام
 

) حتديد عدد 1، اليت تتناول القضــــايا التالية: (مكتب املفتش العامبعنوان  FC 178/12اســــتعرضــــت اللجنة الوثيقة  -27
) وإجراءات إ�اء تعيني املفتش العام قبل املوعد احملدد 3العام؛ () وإجراءات تعيني املفتش 2واليات املفتش العام؛ (

 ) ومسائل تتعلق مبيثاق مكتب املفتش العام ودور جلنة املراجعة.4النتهاء مدة واليته؛ (
 

 اللجنة: وإنّ  -28
 

من تقويض الســـــتقاللية مكتب  2019ما حدث خالل فصـــــل صـــــيف حيال  العميق هاأعربت عن قلق (أ)
لجنة من  2019يوليو/تموز  28بتاريخ الموجهة رســـــــــــالة العرب عنه في ما أالمفتش العام، على نحو 

 المراجعة إلى لجنة المالية؛

 بالتزام المدير العام الجديد بضمان استقاللية مكتب المفتش العام؛ ورّحبت (ب)

بتأكيد المفتش العام المؤقت بأن مكتب المفتش العام لم يواجه أي تدخل أثناء ما أجراه  تورّحب (ج)
من عمليــات مراجعــة أو تفتيش أو تحقيق أو أنشـــــــــــطــة ذات صـــــــــــلــة خالل الفترة منــذ تعيينــه في 

 ؛2019أغسطس/آب  14

للترتيبات التي تعالج إنهاء وضــــع تعيين المفتش العام  النهائيةعلى وضــــع الصــــيغة  اإلدارة وشــــّجعت (د)
 الحالي بما يخدم المصلحة العليا للمنظمة وشاغل المنصب؛

االقتراح الداعي إلى إصـــــــدار إعالن وظيفة شـــــــاغرة لتعيين المفتش العام، ما يبرز التوجيهات  وأيدت (ه)
 هاء تعيينه؛الصادرة عن لجنة المراجعة، بعد إشعار المفتش العام الحالي بإن

اقتراح اعتماد والية غير قابلة للتجديد مدتها ســــبع ســــنوات بالنســــبة إلى تعيين المفتش العام  وأقرت (و)
 ؛FC 178/12من الوثيقة  10على نحو ما تنص عليه الفقرة 

إعداد صــيغة منقحة لميثاق مكتب المفتش العام من أجل إبراز أحدث الممارســات الفضــلى  وطلبت (ز)
ا في منظومة األمم المتحدة، فضال عن أنشطة الرقابة المعززة التي تضطلع بها المنظمة، المعمول به
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على أن يعرض ذلك للموافقة عليه بعد اســــتعراضــــه من جانب لجنة المراجعة على اللجنة في دورتها 
 ؛2020في مايو/أيار  عقدهاالمزمع 

اإلدارة، كإجراء مؤقت لمرة واحدة بالنظر إلى الطابع الملح للمســــــــألة، باعتماد الصــــــــيغة  وأوصــــــــت (ح)
المنقحة لميثاق مكتب المفتش العام بعد اســـــــــتعراض لجنة المراجعة ومشـــــــــاورة غير رســـــــــمية للجنة 

 ؛2020ا على هذه السياسة في مايو/أيار هذه األخيرة رسميً  إلى حين موافقةالمالية، 

الحاجة إلى ضــــمان ما يكفي من التمويل ضــــمن الموارد المتاحة لمكتب المفتش العام  على وشــــّددت (ط)
إعطاء األولوية للتعديالت و/أو عمليات النقل  وطلبتلمعالجة عبء العمل المتزايد الذي يواجهه، 

وأشــارت ، 2020في مايو/أيار  عقدهاالمقبلة في الميزانية التي ســتعرض على اللجنة في دورتها المزمع 
 بذل جهود للتقليل على وجه االستعجال من عدد القضايا المتراكمة. إلى ترقب

 
 تحسين أساليب عمل لجنة المالية وكفاءتها

 
 حالة توصيات لجنة المالية التي لم تُنّفذ بعد

 
 ).FC 178/13( حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعداستعرضت اللجنة الوثيقة بعنوان  -29
 

 اللجنة: وإنّ  -30
 

على أهمية إعداد منهجية شاملة عن عامل التأخير كجزء من عرض برنامج العمل والميزانية  شّددت (أ)
 ؛ 2023-2022للفترة 

إلى الحصــول على معلومات بخصــوص التوصــيات الناشــئة عن اســتعراض مكتب المفتش  وتطّلعت (ب)
 د االنتهاء من هذا االستعراض؛عنمن دوراتها العام لبرنامج تنقل الموظفين في دورة قادمة 

م مسؤول الشؤون األخالقية تقارير إلى لجنة بالطلبات السابقة الصادرة عن اللجنة بأن يقدِّ  وذّكرت (ج)
إلى اســــــتئناف هذه الممارســــــة بعد تعيين مســــــؤول الشــــــؤون األخالقية  عهاوأعربت عن تطلّ  ،المالية

 الجديد؛

 لوثيقة في دورتها العادية القادمة.من اإلى الحصول على نسخة محّدثة  وتطّلعت (د)

 
 أساليب عمل لجنة المالية

 
 أشارت اللجنة إىل أمهية استعراض أساليب عملها باستمرار بغية حتقيق أهدافها وغاياهتا الشاملة. -31
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 وبهذا الصدد، فإّن اللجنة: -32
 

لتلقي الوثائق بجميع اللغات الرســـــــمية في الوقت المناســـــــب خالل هذه الدورة،  أعربت عن تقديرها (أ)
 على المحافظة على هذه الممارسة في الدورات المقبلة؛ اإلدارة وشّجعت

والمتمثلة في توزيع مشــروع الثامنة والســبعين بعد المائة بمزايا الممارســة المّتبعة خالل الدورة  وأقّرت (ب)
كّل بند من بنود جدول األعمال إلدراجه في ما بعد   مناقشـــــــة اســـــــتكمالالنّص واســـــــتعراضـــــــه عقب 

 هذه الممارسة في دوراتها المقبلة؛ اإلبقاء علىعلى  ووافقتتقرير اللجنة،  في

تقـــديم التقريرين المرحليين عن تنفيـــذ توصـــــــــــيـــات كـــل من المراجع الخـــارجي  اإلدارةمن  وطلبـــت (ج)
األعمال خالل الدورات المقبلة تيسيًرا لمداوالت اللجنة المراجعة ضمن بند واحد من جدول  ولجنة

 في ما يتعلق بهذه المسائل.
 

 المسائل األخرى
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
 

 اللجنــة بــأنــّه من املقرر أن تُعقــد الــدورة التــاســــــــــــــعــة والســــــــــــــبعون بعــد املــائــة للجنــة يف رومــا يومي جرى إبالغ -33
 .2020فرباير/شباط  7و 6
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 لإلحاطة المعروضة الوثائق
 

 )FC 178/INF/2 الوثيقة( واملتأخرات اجلارية االشرتاكات حالة −
ـــــات − ـــــدوق – املراجعـــــة احلســــــــــــــــــاب ـــــة منظمـــــة يف واالدخـــــار التســــــــــــــليف صــــــــــــــن  2018 عـــــام والزراعـــــة األغـــــذي

 )FC 178/INF/3 الوثيقة(
 )FC 178/INF/4 الوثيقة( 2021-2020 الفرتة ميزانية – القالعية احلمى مرض ملكافحة األوروبية اهليئة −
 2019 عام وميزانية احلسابات كشف  - اهلادئ واحمليط آسيا يف احليوانية والصحة احليواين لإلنتاج اإلقليمية اهليئة −

 )FC 178/INF/5 الوثيقة(
 )FC 178/INF/6 الوثيقة( 2020-2019 الفرتة يف الصحراوي اجلراد مكافحة هيئات ميزانيات −
ـــــة − ـــــة ميزاني ـــــد هيئ ـــــة أمســـــاك مصــــــــــــــــــاي ـــــدي احمليط يف التون ـــــة( 2020 لعـــــام اهلن ـــــة وامليزاني ـــــدئي  ) 2021 لعـــــام املب

 )FC 178/INF/7 الوثيقة(
 


