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 اجمللس
 الدورة الثامنة والستون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 –تشرين الثاين /نوفمرب 29

 بعد املائة للجنة املالية تقرير الدورة الثامنة والثمانني
 (2021نوفمرب/تشرين الثاين  12-8)روما، 

 
 املوجز

الوضع املايل للمنظمة ومسائل أخرى واقعة ضمن نطاق واليتها.  2021حبثت اللجنة يف دورهتا العادية الثانية يف عام 
 وإّن اللجنة، يف تقرير دورهتا الثامنة والثمانني بعد املائة: 

( حتّث فيها األعضاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل ويف موعدها 1إىل اجمللس: ) تصدر توصيات حمددة (1)
( وبشأن التعديالت يف برانمج العمل 3(؛ )12)الفقرة  2020( وبشأن احلساابت املراجعة لعام 2(؛ )9)الفقرة 

 (.14)الفقرة  2023-2022وامليزانية للفرتة 
ابمليزانية  ةنة بشأن الوضع املايل للمنظمة واملسائل املتعلقاجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألما تلفت عنايةو (2)

 واإلشراف ومسائل أخرى.
 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس

 القيام مبا يلي: يرجى من اجمللس 
 2020توصيات اللجنة بشأن دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها وبشأن احلساابت املراجعة لعام  إقرار (أ)

 ؛2023-2022وبشأن التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
 ابلتوجيهات اليت أعطتها اللجنة إىل األمانة بشأن سائر املسائل الواقعة ضمن نطاق واليتها. أخذ العلمو (ب)

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

 املاليةأمني جلنة 

 DavidWilliam.McSherry@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
 53719 06570 39+اهلاتف: 

  

http://www.fao.org/home/en/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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 املقدمة
 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا الثامنة والثمانني بعد املائة. -1
)أوروغواي(، ممثلو  Imelda Smolčić Nijersوقد حضررررررررررر الدورة، ابإلضررررررررررافة إىل رئيسررررررررررة اللجنة، السرررررررررريدة  -2

 األعضاء التالية أمساؤهم:

 
  السرررررررررررررررررررريررررررردVladimir V. Kuznetsov 

 )االحتاد الروسي(
  السيدةPernilla Ivarsson )السويد( 

  السرررررررررررررريررررررردةDemitu Hambisa Bonsa 
 )إثيوبيا(

  السررريدMiguel Jorge García Winder 
 )املكسيك(

  السيدةLynda Hayden )أسرتاليا(   السرررررررررررررررررررريررررررردةTahirou Rahila Rabiou 
 )النيجر(

  السرررررررررررررررررريررررررردTomás Alberto Duncan 

Jurado )بنما( 
  السررررررررررررررررررررررررررررريرررررررررررررررردةJennifer Harhigh 

 )الوالايت املتحدة األمريكية(
  السيدThanawat Tiensin )اتيلند(   السيدKuraya Yoshihiro )الياابن( 
 )السيد مينا رزق )مجهورية مصر العربية  

 
 وأبلغت الرئيسة اللجنة مبا يلي: -3

  ممثالا جلمهورية مصررر السرريد هيثم ع د اهلادي جرى تعيني السرريد مينا رزق )مجهورية مصررر العربية( ليحّل  ّل
  العربية يف هذه الدورة؛

  جرى تعيني السررررررررريدJosé Luis Delgado Crespo (ليحّل  ّل املكسررررررررريك ) السررررررررريدMiguel Jorge 

García Winder  يف هذه الدورة؛ للمكسيكممثالا  

  .أبلغ السيد  مد أمحد الغامدي )اململكة العربية السعودية( أبنه لن يتمكن من حضور هذه الدورة 
وميكن تنزيل ن ذة عن مؤهالت املمثلني ال ديلني من املوقع اإللكرتوين لألجهزة الرائسررررية والدسررررتورية على العنوان  -4

-https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substituteالررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررررررررايل: 

representatives/ar/ . 
وقد انعقدت الدورة الثامنة والثمانون بعد املائة للجنة املالية بشرررررررررركل ضتلب، إمم حضررررررررررر بع  ممثلي األعضرررررررررراء  -5

أّكدت و  .19-شخصياا إىل مقر املنظمة، فيما شارك ال ع  اآلخر بشكل افرتاضي بصفة استثنائية بس ب جائحة كوفيد
جلنة املالية، عمالا أبحكام املادة السررررررررررابعة من الئحتها الداخلية، ألا وافقت على تعليق العمل ابملواد اليت قد تتعار  مع 

 انعقاد الدورة بشكل ضتلب.

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 ما يلي من األعضاء:وابإلضافة إىل مملك، حضر الدورة الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة مراق ون صامتون من  -6

 االحتاد األورويب 

 أوكرانيا 
 إيطاليا 
 ابكستان 
 الربتغال 
 بلجيكا 
 بنغالديش 
 بولندا 

 جلمهوريّة الدومينيكّيةا 

 مجهوريّة فنزويال ال وليفاريّة 

 الدامنرك 

 الصني 

 الفل ني 

 كوستاريكا 

 كولوم يا 

 كونغوال 

 كسمربغل 

 املغرب  

  اململكررررة املتحرررردة لربيطررررانيررررا
 العظمى وآيرلندا الشمالية

 النمسا 

 هاييت 

 هنغاراي 

 رصد الوضع املايل

 الوضع املايل للمنظمة
، وتوقعات التدفقات 2021يونيو/ حزيران  30حىت  الوضرررررررررع املايل للمنظمةاسرررررررررتعرضرررررررررت اللجنة الوثيقة بعنوان  -7

واالسررررررتثمارات القصرررررر ة والطويلة النقدية، مبا يف مملك السرررررريولة يف املنظمة وحالة االشرررررررتاكات املقّررة اليت   تسررررررّدد بعد، 
األجل وااللتزامات املتعلقة ابملوظفني ونفقات برانمج التعاون التقين واألرصرررررررررررررردة غ  املنفقة والعجز يف احلسرررررررررررررراب العام 

 واملسامهات الطوعية.
ا  إطالعوجرى  -8  عن حالة االشرررررررررررررررتاكات اجلارية واملتأخرات يف املنظمة حىت  تآخر املعلوماعلى اللجنة أيضررررررررررررررا
  .2021أكتوبر/ تشرين األول  31

 وإّن اللجنة: -9
ابملعلومات الواردة ومفادها أنه استتتتتتتتتتتتنادما إاي أحدن مستتتتتتتتتتتتودت النقد   الرب م  العاد  وأ ا   رّحبت (أ)

الستتتتتتتتتتداد املتوقعة للدول األعتتتتتتتتتتتاء، من املتوقع أن ت ون الستتتتتتتتتتيولة   املنظمة كافية لت  ية ا حتياجات 
  ؛2021ديسمرب/كانون األول  31التش يلية حىت 

وإقرارما منها أبن سالمة التدفق النقد  اجلار  للمنظمة تتوقف على تسديد ا شرتاكات املقررة   موعدها،  (ب)
 الدول األعتاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة ابل امل و  موعدها؛حّثت 

لعملية إعادة حقوق التصتتتتتتتتويت  ب لب املؤمتر   دورته الثانية واألربعني إجراء استتتتتتتتتعرا  شتتتتتتتتامل وذّكرت (ج)
  للدول األعتاء اليت لديها متأخرات، ل ي تنظر فيه األجهزة الرائسية املعنية؛

وأشارت إاي أن املستوى اإلمجايل للعجز، على النحو الوارد   تقارير دوراهتا السابقة، يُعزى ابلدرجة األواي  (د)
  ابملوظفني؛إاي عدم متويل األعباء املتصلة اب لتزامات اخلاصة 
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اإلدارة على مواصتتتتلة استتتتتعرا  اخليارات امل روحة ملعاجلة الفجوة   التمويل   ستتتتياق دراستتتتة  وشتتتتّجعت (ه)
على أمهية اعتماد هن  مشتترتب بني األعتتتاء  تشتديدهااجلمعية العامة لألمم املتحدة هلذه املستألة، مستتتذكرةم 

 جلنة املالية عن اخل وات املتخذة ملعاجلة هذه   نظام األمم املتحدة املوحد؛ ومواصتتتتتتتتتتتلة رفع التقارير إاي
 ؛ املسألة

ا ابملعلومات املتاحة عن معد ت املوافقة واإلنفاق على مشتتتتتتتتتتتاريع بر م  التعاون التق ،  (و) وأحاطت علمم
على أمهية الستتعي إاي إبقاء معد ت اإلنفاق   بر م  التعاون التق  عند مستتتوى ي فل التنفيذ  شتتّددتو 

 .ال امل  عتمادات الرب م  على حنو ما وافق عليه املؤمتر

ورّد اإلدارة على التوصيات الواردة    2020منظمة األغذية والزراعة عام  -احلساابت املراجعة 
 2020تقرير املراجع اخلارجي لعام 

من الالئحة العامة للمنظمة، قامت اللجنة بدراسرررررررررررررة احلسررررررررررررراابت املراجعة ( 1)7-27متاشرررررررررررررياا مع أحكام املادة  -10
ا للمراجع اقارجي لتقريره املطّول عن عملية مراجعة حسرررراابت 2020للمنظمة لعام  العمليات املالية يف ، مبا يشررررمل عرضررررا

 املنظمة، مع تسليب الضوء على أهّم التوصيات واملالحظات اليت تضّمنها التقرير.
 وإّن اللجنة: -11
ا للمعايري  2020لإلدارة، لعر  احلستتتتتتتتتتتاابت املراجعة للمنظمة لعام  أعربت عن تقديرها (أ) اليت ُأعدت وفقم

 احملاسبية الدولية للق اع العام؛
 بشتتتتتتتتأن حستتتتتتتتاابت املنظمة إلصتتتتتتتتدار املراجع اخلارجي رأدم غري مشتتتتتتتتفوع بتحفظات أعربت عن ارتياحهاو  (ب)

 ؛2020لعام 
 ابملراجع اخلارجي جلودة التقرير امل ول، وأقّرت التوصيات اليت تتمنها؛ وأشادت (ج)
لة لإلدارة على توصتتتيات املراجع اخلارجي  (د) اإلدارة على تنفيذ تلك  شتتتّجعتو وأحاطت علمما ابلردود املفصتتتّ

 ضمن اإلطار الزم  الذ  اقرتحه املراجع اخلارجي؛التوصيات 
بشتتتتتتتتأن امري التزامات استتتتتتتتتحقاقات املوظفني غري املمولة على الوضتتتتتتتتع املايل للمنظمة  أعربت عن قلقهاو  (ه)

اإلدارة على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصتتية  شتتّجعتو حبستتب ما يظهر   تقرير املراجع اخلارجي، 
 ذات الصلة الصادرة عن املراجع اخلارجي؛

على مواصتتتتلة اختاذ  اإلدارة توشتتتتجععلى التحستتتتينات   هي ل بيان الرقابة الداخلية ومتتتتتمونه،  وأمنت (و)
اذ خ وات إضتتتافية لتتتتمان التدابري الالزمة لتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية   املنظمة، و  ستتتيما عرب اخت
 أن ُتظهر استبيا ت الرقابة الداخلية احلالة الفعلية إلجراءات الرقابة الداخلية.

أبن يرفع  أوصررررررررتوإّن اللجنة، إمم أخذت علماا ابلتعليقات واإليضرررررررراحات اليت قّدمها املراجع اقارجي واإلدارة،  -12
اللجنة على أن ترفع إىل اجمللس  وافقتإىل املؤمتر العتمادها. وبناءا على مملك،  2020اجمللس احلسرررررررررررررراابت املراجعة لعام 

 مشروع القرار الوارد أدانه إلحالته إىل املؤمتر:
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 مشروع قرار املؤمتر

 2020احلساابت املراجعة للمنظمة لعام 

  إّن املؤمتر،
 يف تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة للمجلس،  إذ نظر
 وتقرير املراجع اقارجي بشألا،  2020احلساابت املراجعة للمنظمة لعام  أن درسوبعد 

 احلساابت املراجعة. يعتمد

 املسائل املتعلقة ابمليزانية

 2023-2022التعديالت   بر م  العمل وامليزانية للفرتة 
ونّوهت هبا لكولا تعكس القرارات  2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة استعرضت اللجنة  -13

 والتوجيهات الصادرة عن الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة.

 إّن اللجنة:و  -14
ل ون إدارة التعديالت املقرتحة ستتتتتتتم ضتتتتتمن حدود املستتتتتتوى اإلمجايل للميزانية  أعربت عن ارتياحها (أ)

من مليون دو ر أمري ي، من خالل عمليات النقل   ما بني أبواب امليزانية  1 005.6املعتمدة البالغ 
أ  كلفة، وإعادة ختصتتتتتتتية األرصتتتتتتتدة النامجة عن وضتتتتتتتع خ   عمل أكثر دون أن ترتتب عن ذلك 

  ؛تفصيالم 
 ما تردأبن يوافق اجمللس على التوزيع املنقح لصتتا  ا عتمادات حبستتب أبواب امليزانية على حنو  وأوصتتت (ب)

 ؛CL 168/3 من الوميقة 2  اجلدول 
( CL 168/3 الوميقة   8وامللحق  3اإلنشتتتتاء املنقح للوظائف املدرجة   امليزانية )اجلدول  واستتتتتعرضتتتتت (ج)

  وأشارت إاي أنه سيتم استعراضه من قبل اجمللس؛
الوظيفية  ( لألهدافCL 168/3 ابلوميقة 1ابلتحستتتتتتينات   إطار النتائ  احملدن )امللحق  وأحاطت علمما (د)

اجلوانب اليت تستتتل   ىواألبواب اخلاصتتتة يفا   ذلك إعادة صتتتياغة مؤشتتترات األداء األستتتاستتتية للرتكيز عل
 التوء على األهداف الرئيسية للمنظمة   هذا اجملال واليت تتيح وسيلة موموقة للقياس؛

خت ي  العمل، وكذلك  بني أبواب امليزانية نتيجة وأشارت إاي إم انية القيام يفزيد من عمليات النقل   ما (ه)
اللجنة   هذا الصتتتتدد  ذّكرتو خالل فرتة الستتتتنتني. للتنفيذ أكثر كفاءة وجناعة أستتتتاليب جراء استتتتتخدام 

أبّن عمليتتات النقتتل ضتتتتتتتتتتتمن البتتاب الواحتتد من أبواب امليزانيتتة، وعمليتتات النقتتل   متتا بني أبوا تتا اليت 
من الالئحة  5-4طبقما ألح ام املادة  ستتتتتتمل وامليزانية خالل فرتة الستتتتنتني، يستتتتتوجبها تنفيذ بر م  العم

 ؛ املالية
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 شجعتو ( CL 168/3 الوميقة   4علمما ابلتقديرات احملدمة للموارد من خارج امليزانية )اجلدول  حاطتوأ (و)
اإلدارة على  شجعتو األعتاء على تقدمي مسامهات طوعية لدعم األولودت   بر م  العمل املت امل، 

 البحث   وسائل بديلة للتمويل من أجل استق اب متويل أكثر مرونة.

  2021-2020عمليات النقل بني الربام  وبني أبواب امليزانية   الفرتة املالية 
 .2021-2020عمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية اللجنة  استعرضت -15
 إّن اللجنة:و  -16
ا ابألداء املتوقع للميزانية مقابل اعتمادات الفرتة املالية  (أ) واب طالع على األداء  2021-2020أخذت علمم

 ؛ 2022واإلبالغ عنها   مايو/أدر  2021-2020النهائي بعد إقفال حساابت الفرتة 
( 13( واإلنفاق الرأمسايل )الباب 7أ  أرصتتتتتتتتتتتدة غري منفقة   بر م  التعاون التق  )الباب  أبنّ  وذّكرت (ب)

 ( سوف حتال إاي فرتة السنتني املقبلة عمالم أبح ام الالئحة املالية؛14واإلنفاق األم  )الباب 
والناشتتت ة  10و 8و 5و 4و 3و 2و 1وأشتتتارت إاي عمليات النقل اليت ستتتبقت املوافقة عليها، إاي األبواب  (ج)

 يات النقل هذه   تزال ضرورية؛عن تنفيذ بر م  العمل، وأشارت إاي أّن عمل
 اإلدارة على اختتتتاذ التتتتدابري الالزمتتتة لتتتتتتتتتتتتمتتتان التنفيتتتذ ال تتتامتتتل لرب م  العمتتتل وامليزانيتتتة  شتتتتتتتتتتتّجعتتتتو  (د)

  ؛2021-2020للفرتة 
خالل دورهتتتتا اليت ستتتتتتتتتتتتعقتتتد  2021-2020إاي تلقي التقرير النهتتتائي عن أداء امليزانيتتتة للفرتة  وت ّلعتتتت (ه)

 .2022مايو/أدر   

 اإلشراف

 تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي وجلنة اإلشراف ا ستشارية 
   منظمة األغذية والزراعة

 تنفيرررذ توصرررررررررررررريرررات املراجع اقرررارجي تقرير مرحلي عن بعنوان FC 188/6.1اسررررررررررررررتعرضررررررررررررررررت اللجنرررة الوثيقرررة  -17
 .االستشارية يف منظمة األغذية والزراعةتقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف بعنوان  FC 188/6.2 والوثيقة

 وإّن اللجنة: -18

 حالة تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي وجلنة اإلشراف ا ستشارية   املنظمة؛  استعرضت (أ)

 ابلتقدم احملرز   تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي وجلنة اإلشراف ا ستشارية؛ رّحبتو  (ب)

 اإلدارة على تنفيذ التوصتتتتتتتتتتتيات غري املنفذة بعد مع التأكيد على أمهية معاجلة التوصتتتتتتتتتتتيات  شتتتتتتتتتتتّجعتو  (ج)
 اليت تتناول تعزيز إطار الرقابة الداخلية   كّل من املقر الرئيسي وامل اتب امليدانية؛ 
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واملمارستتات استتتعرا  الستتياستتات "تقرير وحدة التفتيش املشتترتكة وأشتتارت إاي أّن التوصتتيات املنبثقة عن  (د)
 "املتتتتتتتتتعتتتتلتتتتقتتتتتتة ابملتتتتبتتتتلتتتت تتتتني عتتتتن املتتتتختتتتتتالتتتتفتتتتتتات   متتتتؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات متتتتنتتتتظتتتتومتتتتتتة األمتتتتم املتتتتتتتتتحتتتتتتدة

(JIU/REP/2018/4 وتقرير وحدة التفتيش )استتتتعرا  حالة وظيفة التحقيق: التقدم احملرز   " املشتتترتكة
بشتتتتتتأن التعاطي مع ( JIU/REP/2020/1) مؤستتتتتتستتتتتتات منظومة األمم املتحدة   تعزيز وظيفة التحقيق"

اإلدارة على اقرتاح اإلجراءات  شتتتتتتتتتجعتو مل تُنجز بعد  ،ادعاءات ستتتتتتتتتوء الستتتتتتتتتلوب حبق رئيس منظمة ما
منظومة األمم  املناستتتبة لتنفيذ هذه التوصتتتيات ابل امل وتنستتتيقها مع اجلهود األوستتتع ن اقما على مستتتتوى

ذات الصتتتتتلة ، إاي جانب وجهات النظر إاي اإلدارة عر  مستتتتتودة اإلجراءات هذه طلبتو املتحدة ك ّل 
على جلنة املالية للنظر فيها واختاذ اإلجراءات  للجنة الشتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتورية والقانونية حستتتتتتتب املقتتتتتتتتتى،

   دورهتا التاسعة والثمانني بعد املائة. الالزمة

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءهتا

 حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد
 .اللجنة علماا حبالة توصيات جلنة املالية اليت   تنفذ بعد خذتأ -19

 وإّن اللجنة: -20

أبن تُقدَّم الصتتتتتتتتتتي ة احملّدمة للمنهجية القائمة على عامل التأخر إاي اللجنة ملراجعتها قبل إعداد  أوصتتتتتتتتتتت (أ)
 ؛2025-2024بر م  العمل وامليزانية للفرتة 

تنّفذ بعد خالل دورهتا العادية مل إاي احلصتتتتتول على نستتتتتخة حمّدمة عن حالة التوصتتتتتيات اليت  وت ّلعت (ب)
 املقبلة.

 أساليب عمل جلنة املالية
 .أشارت اللجنة إىل أمهية استعرا  أساليب عملها ابستمرار بغية حتقيق أهدافها وغاايهتا الشاملة -21
 فإّن اللجنة:و ذا الصدد،  -22
 أستتتتلوباتباع من خالل ألعتتتتتاء، يفا   ذلك ل الفعليتتتتتور حلعلى أمهية عقد دوراهتا الرمسية اب شتتتتّددت (أ)

  ؛والثمانني بعد املائة ةدورهتا الثامنذلك املعتمد خالل ك  ،خمتل 

عقد اجتماعاهتا غري الرمسية بصتتتورة افرتاضتتتية لالستتتتفادة من اليت تقتتتتي بلممارستتتة ل اييدهاأعربت عن و  (ب)
 فعاليته.من ا األسلوب و تيحها هذياملرونة اليت 
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 سائل األخرىامل

 موعد وم ان انعقاد الدورة التاسعة والثمانني بعد املائة للجنة املالية
وسوف حُتدد  .2022مايو/ أاير  20إىل  16ُأحيطت اللجنة علماا أبنّه من املقرر عقد دورهتا املق لة يف الفرتة من  -23

 .19-لتطّور القيود املفروضة الحتواء جائحة كوفيدالرتتي ات اقاصة ابلدورة وفقاا 

 أية مسائل أخرى
 حتديث عن استخدام آليات التمويل ابلسلف   بر م  األغذية العاملي

 نظرت اللجنة يف حتديث شفهي عن آليات التمويل ابلسلف يف برانمج األغذية العاملي )الربانمج(. -24

 إّن اللجنة:و  -25
ا ابملعلومات اليت قدمتها إدارة الرب م  بشتتتتتتتتتتتأن احلاجة امللحة إاي زددة احلدود القصتتتتتتتتتتتوى  (أ) أحاطت علمم

 املوضوعة لإلقرا  الداخلي للمشاريع واآللية العاملية إلدارة السلع؛ 

إاي تلقي وميقة تُعر   وت ّلعتللنظر   اقرتاح رمسي من أجل رفع احلدود القصتتتتتتوى أبدت استتتتتتتعدادها و  (ب)
 رة  حقة من دورات جلنة املالية خمصصة هلذا ال ر .على دو 

 الواثئق املعروضة لإلحاطة

  االشرتاكات اجلارية واملتأخراتحالة. 
  2020صندوق التسليف واالدخار يف منظمة األغذية والزراعة عام  –احلساابت املراجعة. 
  2023-2022ميزانية الفرتة  –اهليئة األوروبية ملكافحة مر  احلمى القالعية. 
  2020كشف احلساابت وميزانية عام   -اهليئة اإلقليمية لإلنتاج احليواين والصحة احليوانية يف آسيا واحمليب اهلادئ. 
 (2023)وامليزانية امل دئية لعام  2022احمليب اهلندي لعام  ميزانية هيئة مصايد أمساك التونة يف. 


