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 اجمللس
 بعد املائة السبعون الدورة

 2022 يونيو/حزيران 17–13
 (2022مايو/أاير  20-16) الدورة احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية تقرير

 
 وجزامل

 
 الوضع املايل للمنظمة ومسائل أخرى واقعة ضمن نطاق واليتها. ،2022يف عام وىل يف دورهتا العادية األ ،حبثت اللجنة

 وإّن اللجنة، يف هذا التقرير عن دورهتا احلادية والتسعني بعد املائة:
الدول األعضاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل ويف  ثّ حت (1) :ترفع توصيات حمددة إىل اجمللس (1)

عادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع بشأن إ( و 2(؛ )10موعدها )الفقرة 
لنسخة احملدثة من اختصاصات جلنة اإلشراف بشأن ا( و 3(؛ )16)الفقرة اشرتاكاهتا املالية للمنظمة 

صادقتها على توصيات املدير العام بشأن م( و 4(؛ )22)الفقرة االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة 
 .(28)الفقرة  جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعةأحد أعضاء والية لتمديد 

مليزانية الناشئة عن تنفيذ برانمج اأبواب بني املوافقة على عمليات النقل النهائية  ابقرارهعلًما  اجمللسحتيط  (2)
 (.18)الفقرة  2021-2020العمل للفرتة 

واملسائل املتعلقة  ،إىل األمانة بشأن الوضع املايل للمنظمة قدمتهااجمللس إىل التوجيهات اليت  تلفت عناية (3)
 ومسائل أخرى. ،واإلشراف ،واملوارد البشريةابمليزانية، 

 

http://www.fao.org/home/en/
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 اجمللسمن جانب اختاذها قرتح اإلجراءات امل
 

 :القيام مبا يليإّن اجمللس مدعو إىل 
 
إعادة املؤمتر حقوق التصييويت و ؛ ويف موعدهااملقررة ابلكامل شييرتاكات االدفع توصيييات اللجنة بشييأن:  إقرار (أ)

للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة؛ والنسخة احملدثة من اختصاصات جلنة اإلشراف 
االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة؛ ومصادقتها على توصيات املدير العام لتمديد والية أحد أعضاء جلنة 

 .ية يف منظمة األغذية والزراعةاإلشراف االستشار 
املوافقة على عمليات النقل النهائية بني أبواب امليزانية الناشييييييييييييييئة عن تنفيذ برانمج ات اللجنة قرار بأخذ العلم  (ب)

 .2021-2020العمل للفرتة 
 واليتها.نطاق ندرج ضمن بشأن مجيع املسائل األخرى اليت تإىل األمانة اللجنة  قدمتهاالتوجيهات اليت  إقرار (ج)

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

  املاليةأمني جلنة 
 53719 570 06 39+اهلاتف: 
 DavidWilliam.McSherry@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 

 

mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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 مقدمة
 

 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل لدورهتا احلادية والتسعني بعد املائة. -1
ممثلو األعضاء )أوروغواي(،   Imelda Smolčić Nijersوقد حضر الدورة، ابإلضافة إىل رئيسة اللجنة السيدة  -2

 التالية أمساؤهم:
  السيدةLynda Hayden )أسرتاليا( 
 )السيد مينا رزق )مجهورية مصر العربية 
  السيدKaba Urgessa Dinssa )إثيوبيا( 
  السيدKuraya Yoshihiro (الياابن) 
  السيدMiguel Jorge García Winder )املكسيك( 
  السيدةTahirou Rahila Rabiou )النيجر( 
  السيدTomás Alberto Duncan Jurado )بنما( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 
  السيدةPernilla Ivarsson  )السويد( 
  السيدThanawat Tiensin )اتيلند( 
  السيدةJennifer Harhigh )الوالايت املتحدة األمريكية( 

 وأبلغت الرئيسة اللجنة مبا يلي: -3
 ني السيييد يمت تعJosé Luis Delgado Crespo  )السيييد ليحل حملّ )املكسيييكMiguel Jorge García 

Winder   هذه الدورة؛ جزٍء من خالل املكسيك كممثل جلمهورية 
  ؛السيد حممد أمحد الغامدي )اململكة العربية السعودية( حضور الدورةوتعذر على 
  ةني السيييييييييييييييديمت تعو Ratchanok Sangpenchan (اتيلند )السيييييييييييييييد  حل حملّ تلThanawat Tiensin 

Winder   هذه الدورة؛ جزٍء من كممثل جلمهورية اتيلند خالل 
  ني السيييييييييييييييد يمت تعوHammad Hammad (الوالايت املتحدة األمريكية ) ّالسيييييييييييييييدة  ليحل حملJennifer 

Harhigh   هذه الدورةجزٍء من لوالايت املتحدة األمريكية خالل لكممثل.  
املمثلني البدالء من املوقع اإللكرتوين لألجهزة الرائسية والدستورية يف املنظمة على وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت  -4

-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance اليييييييييييييييييييعييييييييييييييييييينيييييييييييييييييييوان اليييييييييييييييييييتيييييييييييييييييييايل:

committee/substitute-representatives/ar/ 
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ن بعد املائة للجنة املالية بصيييييورة  تلطة حيث شيييييار  بعض ممثلي األعضييييياء و وقد انعقدت الدورة احلادية والتسيييييع -5
شيييييخصيييييياا يف املقر الرئيسيييييي ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( بينما شيييييار  يخرون ابلوسيييييائل االفرتاضيييييية بصيييييورة 

الالئحة من  7، عمالا أبحكام املادة اتفقت ا. وأكدت جلنة املالية أهن19-جائحة كوفيدتفشيييييييي اسيييييييتثنائية بفعل 
 الداخلية للجنة املالية، على تعليق أي مواد قد تتعارض مع انعقاد هذه الدورة بصورة  تلطة. 

، إىل أهنا وافقت على النظر يف احلادية والتسيييييييييعني بعد املائة جدول أعمال دورهتااعتماد وأشيييييييييارت اللجنة، لدى  -6
 املراسلة:عن طريق البنود التالية 

 ؛للمنظمة الوضع املايل - 2البند 
 ؛2021تقرير عن االستثمارات يف سنة  - 3البند 
 ؛2021التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة  - 4البند 
 .حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد - 13البند 

االسييييييييييييييتعراض الذي  ريه معلومات حمّدثة عن إعادة جدولة ، 1-16ا على النظر يف البند ووافقت اللجنة أيضييييييييييييييا  -7
 من قبل وحدة التفتيش 2021 لشييييييييؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة لعام وحدة التفتيش املشييييييييرتكة

 .املتعلقة ابإلشراف بنود األخرىالكبند منفصل يف جدول أعماهلا إىل جانب   املشرتكة،
ائة للجنة املالية األعضيييييياء التالية أمساؤهم بصييييييفتهم إضييييييافة إىل ما تقّدم، حضيييييير الدورة احلادية والتسييييييعني بعد املو  -8

 مراقبني صامتني:
 االحتاد األورويب 
 األرجنتني 
 إريرتاي 
 إسبانيا 
 أملانيا 
 إيطاليا 
 ابكستان 
 الربازيل 
 الربتغال 
 بلجيكا 
 بوركينا فاسو 
 تركيا 
 اجلزائر 
 اجلمهورية الدومينيكية 
 مجهورية فنزويال البوليفارية 
   كورايمجهورية 

 

 دولة بوليفيا املتعددة القوميات  
 الصني 
 غواتيماال 
 فرنسا 
 الفلبني 
 فنلندا 
 كابو فريدي 
 كوستاريكا 
 الكونغو 
 لكسمربغ 
 ليبيا 
 ليسوتو 
 ماليزاي 
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

 وييرلندا الشمالية
 نيجرياي 
 هاييت 
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 الوضع املايل رصد 

 الوضع املايل للمنظمة
 

 ،2021ديسييييييمرب كانون األول  31حىت الوضييييييع املايل للمنظمة بعنوان  FC 191/2اللجنة الوثيقة اسييييييتعرضييييييت  -9
وتوقعات التدفقات النقدية مبا يف ذلك السيييييييييييييييولة يف املنظمة وحالة االشييييييييييييييرتاكات املقّررة اليت مل تسييييييييييييييدد بعد 

برانمج التعاون التقين واألرصيييييييدة  واالسيييييييتثمارات القصيييييييرية والطويلة األجل وااللتزامات املتعلقة ابملوظفني ونفقات
ا آبخر املعلومات عن حالة اللجنة أيضييييييييييييا  تدوّ  غري املنفقة والعجز يف احلسيييييييييييياب العام واملسييييييييييييا ات الطوعية. وزُ 

 .2022مايو أاير  11االشرتاكات اجلارية واملتأخرات يف املنظمة حىت 
  وإّن اللجنة: -10
أشاااارت إىل أنن من املتوقع أن ت ون السااايولة م املنظمةا اًاااتناداً إىل أحدا مساااتوايت النقد م ال  م   (أ)

 31العادي وأمناط الساااااااااااداد املتوقعة للدوا اةعلااااااااااااءا  افية لتيةية ا حتياجات الت اااااااااااييلية ح  
  ؛2022ديسم / انون اةوا 

منظمة تتوقف على تسااااااااااديد ا شاااااااااارتا ات املقررة م وإقراراً منها أبن ًاااااااااا مة التدفجل النقدي ا اري لل (ب)
 ؛موعدهاا حّثت الدوا اةعلاء على دفع اشرتا اهتا املقررة ابل امل وم موعدها

لة اخلاصااة اب لتزامات وأشااارت إىل أّن املسااتومج اإللايل للعجز ي عزمج ابلدرجة اةوىل إىل اةعباء ملم املموّ  (ج)
  ؛املتعلقة ابملوظفني

لى مواصلة اًتعراض اخليارات املتاحة ملعا ة النقص م متويل التزامات التيةية الةبية عاإلدارة  وشّجعت (د)
 ؛بعد انتهاء اخلدمة ابلتنسيجل مع منظمات أخرمج اتبعة ملنظومة اةمم املتحدة

الدوا وأشااارت ابرتياح إىل ارتفاا املسااااات الةوعية رملم التااعوابت املالية وا قتتااادية الن تعا  منها  (ه)
 ؛19-جائحة  وفيدتف ي اةعلاء بفعل 

ا 19-جائحة  وفيدتف اااااي أنن رملم التحدايت الناشااااا ة عن الن أشاااااارت إىل ابملعلومات املتاحة و  ورّحبت (و)
تزاا معد ت املوافقة على م اااااريع بر م  التعاون التقت مرتفعة مقارنة ابلفرتات املالية السااااابقة وأبّن   

رفت ابل امل  لوا  2019-2018اعتمادات فرتة السااااااانتني  . 2021ديسااااااام / انون اةوا  31قد صااااااا 
لى مواصااالة ا هود الن تبذيفا م ًااابيل تنفيذ اعتمادات بر م  التعاون التقت عوشاااّجعت اللجنة اإلدارة 

 ابل امل على حنو ما وافجل علين املؤمتر.

 2021تقرير عن ا ًتثمارات م ًنة 

 .2021تقرير عن االستثمارات يف سنة بعنوان  FC 191/3استعرضت اللجنة الوثيقة  -11
 وإّن اللجنة: -12
 أخذت علًما ابملعلومات ال املة عن حافظات ا ًتثمارات املعروضة م التقرير ونّوهت هبا. (أ)
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 2021التقييم ا  تواري ل لتزامات املتعلقة ابملوظفني م ًنة 

 .2021التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة بعنوان  FC 191/4استعرضت اللجنة الوثيقة  -13
 وإّن اللجنة:  -14
مقداره  ما 2021ديسااااااااااام / انون اةوا  31 حظت أّن جمموا ا لتزامات املتعلقة ابملوظفني قد بلغ م  (أ)

دو ر أمري ي عن التقييم الذي جرمج  م يني 40.3دو ر أمري يا ما ميثل تراجًعا بقيمة  م يني 1 539.8
  ؛2020ديسم / انون اةوا  31م 

ا  انت  لًة 2021ديسااااااااام / انون اةوا  31و حظت  ذلك أن الزايدة التاااااااااافية م التقييما بتاري   (ب)
ا عن التيمات املتوقعة م قيمة ا لتزامات بسبب التييمات م ا فرتاضات ا  توارية ًً  ؛أًا

  ؛تزامات التيةية الةبية بعد انتهاء اخلدمة   تزاا تعا  من نقص  بم م التمويلو حظت أن ال (ج)
ت اإلدارة على مواصااااالة بت ابلزايدة الةفيفة م ا لتزامات نتيجة لتدابم احتواء الت اليفا وحلاااااّ ورحّ  (د)

 ؛هذه ا هود
املنظمات اةخرمج التابعة ا مع تلك الن تعتمدها و حظت أن خةط التأمني الةيب للمنظمة تتفجل عمومً  (ه)

 لألمم املتحدة من حيث اةهلية والتيةية؛
و حظت نتائ  الدراًة الن تناولت ا ًرتاتيجيات واخليارات البديلة لتمويل ا لتزامات املتعلقة ابملوظفنيا  (و)

مبا م   حقة للجنة عن إجراء مزيد من الدراًااااااااات للمقرتحات ا ددةاعادية وأّن اإلدارة ًااااااااتبّلغ م دورة 
 ذلكا على وجن اخلتوصا اًتخدام اخلةط الوطنية للتأمني التحي من جانب املتقاعدين.

 إعادة املؤمتر حقوق التتويت للدوا اةعلاء املتخّلفة عن دفع اشرتا اهتا املالية للمنظمة

 للدول األعضاءإعادة املؤمتر حقوق التصويت  عنوانب CL 170/19والوثيقة  FC 191/5استعرضت اللجنة الوثيقة  -15
 .املتخلّفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

 وإّن اللجنة:  -16
ا اب ًااااتعراض املسااااتفيج الذي أجرتن اإلدارة ب ااااأن عملية إعادة حقوق التتااااويت للدوا أحاطت علمً  (أ)

  ؛اةعلاء املتخّلفة عن دفع اشرتا اهتا
وأحاطت علًما أباية مواصااااااااالة ا هود الرامية إىل خفج املتأخرات املساااااااااتحقة على الدوا اةعلااااااااااءا  (ب)

 ؛اإلدارةابلتعاون مع 
عن أتيياادهااا تعزيز اإلجراءات القااائمااة الن تتبعهااا املنظمااة عنااد اًااااااااااتعراض طلبااات إعااادة حقوق  وأعرباات (ج)

  ؛اةعلاءا مبا يتفجل مع لوائح املنظمة التتويتا مع مراعاة التوقيت واملرونة وإعادة جدولة مدفوعات
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قبوا  –تدابم للت جيع على تسديد ا شرتا ات م موعدها املقرر ) 14/2007بقرار املؤمتر رقم  وذّ رت (د)
ااااااة  1(اشاااااارتا ات بعم ت حملية ملم قابلة للتحويل دون قيودا مبوجب شااااااروط معيّنة و حظت أن املماًر

 ؛احلالية للمنظمة تقلي بعدم قبوا ًداد املتأخرات ابلعملة ا لية
ا النظر م اإلجراءات واملعايم وم اااااااروا القرار املقدمة م الو يقة  وأوصااااااات (ه)  CL 170/19أبن يتم أيلاااااااً

ا من املالية للمنظمةإعادة املؤمتر حقوق التتااااويت للدوا اةعلاااااء املتخّلفة عن دفع اشاااارتا اهتا بعنوان 
  بعد املائة.نيالسبعتن دور اجمللس م نظر فيها يوالقانونية قبل أن قبل  نة ال ؤون الدًتورية 

 املسائل املتعلقة ابمليزانية 

 التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني ال ام  وبني أبواب امليزانية
 2021-2020م الفرتة املالية 

 التقرير السينوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املاليةاسيتعرضيت اللجنة  -17
2020-2021. 

 اللجنة: إنّ و  -18
اًاااااااتناًدا إىل حسااااااااابت املنظمة ملم املراجعةا  2021-2020أخذت علًما أبداء امليزانية النهائي م الفرتة  (أ)

اااااة الثابتة للمنظمةا ًااااايتم ب ااااا ل  4.2والرصااااايد ملم املنفجل بقيمة  م يني دو ر أمري ي؛ ووفًقا للمماًر
 اا اًتيعاب الرصيد ملم املنفجل من قبل العجز املرتا م للحساب العام؛فعّ 

 املنفجل من اعتماااااادات وأشاااااااااااااااارت إىل املعلوماااااات املقااااادماااااة ب اااااااااااااااأن اًاااااااااااتخااااادام الرصاااااااااااياااااد ملم (ب)
 ؛2019 -2018الفرتة 

( 13 ( واإلنفاق الرأمسايل )الباب7أبّن أي أرصااااااااااادة ملم منفقة م بر م  التعاون التقت )الباب  وذّ رت (ج)
 عمً  أبح ام ال ئحة املالية؛ 2023-2022( ًتحاا إىل فرتة السنتني 14واإلنفاق اةمت )الباب 

 على النحو املبنّي  10و 8و 5و 4و 3و 2و 1ة إىل اةبواب على عمليااااات النقاااال النهااااائياااا ووافقاااات (د)
 .)امللحجل اةوا( 2م ا دوا 

 املوارد الب رية 

 2021لعام التقرير السنوي عن املوارد الب رية 

 .2021التقرير السنوي عن املوارد البشرية لعام ، بعنوان FC 191/7استعرضت اللجنة الوثيقة  -19
 وإّن اللجنة: -20

                                                 
قبول اشرتاكات بعمالت حملية غري قابلة للتحويل دون قيود،  -تدابري للتشجيع على تسديد االشرتاكات يف موعدها املقرر  - 2007 14قرار املؤمتر   1

 مبوجب شروط معينة

https://www.fao.org/docrep/meeting/017/K0669E/K0669E01.htm#Resolution14
https://www.fao.org/docrep/meeting/017/K0669E/K0669E01.htm#Resolution14
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مللمون التقرير السنوي عن املوارد الب رية واتساقن من حيث العرض وال  لا مبا م  أعربت عن تقديرها (أ)
  ذلك املعلومات املقدمة عن اإلحتاءات ب أن القوة العاملة واملعامل الرئيسية ومؤشرات اةداء الرئيسية؛

م ليع أحناء العامل  ها اإلدارة ةداء واجبها املتمثل م رعاية موظفي املنظمةتعلى ا هود الن بذل وأ نت (ب)
 ا مع احلفاظ على اًتمرارية العمل وا ًتعداد للوضع الةبيعي ا ديد؛19-م ظّل تف ي جائحة  وفيد

ابلتقدم ا رز م تنفيذ اخلةة ا ًرتاتيجية للموارد الب ريةا رملم التحدايت البي ية واملتتلة ابلسياق  ورّحبت (ج)
  ؛19- وفيدائحة  املا لة أمام إن اء وظيفة جديدة للموارد الب ريةا مبا م ذلك ا ًتجابة  

من أجل ا نتهاء  2021وأشااارت إىل متديد فرتة تنفيذ اخلةة ا ًاارتاتيجية للموارد الب اارية إىل ما بعد عام  (د)
إىل تلقي معلومات حمّد ة خبتاااااوص هذه اةن اااااةة م التقرير السااااانوي  عتوتةلّ من عدد من اةن اااااةةا 

 ملوارد الب رية؛ عن ااملقبل 
( م ك املوظفنيا و  ًااااااااايما تعزيز التنقل فيما بني 1جما ت: )غ عننا مبا م ذلك م ابلتقدم املبلّ  ورّحبت (ه)

اااااات التوظيف مثل ا ختبارات والتثّبت النزين  الو ا تا وبرام  املواهب ال اااااابةا والتحساااااينات م واًر
( وإن اااااء  نة جديدة معنية ابلساااالوك م م ان العمل 3( والتعّلم والتةوير؛ )2من املسااااتندات املقدمة؛ )

 ؛ ( وتةوير قوة عاملة متعددة الليات4من ا ًتي ا وا نتهاك ا نسيني؛ )واحلماية 
اإلدارة على مواصااااااااالة جهودها لتنفيذ اخلةة ا ًااااااااارتاتيجية للموارد الب اااااااااريةا مبا م ذلك من خ ا  وحّثت (و)

حتسااااني اخلةط واإلجراءات اخلاصااااة ابلقوة العاملة من أجل تسااااريع وتمة عمليات التوظيفا  (1) يلي: ما
( وضمان حتقيجل ملاايت التمثيل ا يرام واملساواة بني ا نسني   ًيما م 2خاصة م امل اتب امليدانية؛ )

وما فوق(ا مع احلفاظ على ال فاءة ابعتبارها العامل الرئيسي م اختيار املوظفني؛  4-)ف املناصب العليا
اااات ا تتااااا ابملرشاااحني خ ا عملية ا ختيار؛ ) (3) ااايع نةاق ا ختيار ل  م  4وحتساااني واًر ( وتًو

املهنيني ال ااااااباب لي اااااامل ليع املرشااااااحني املؤهلني أتهيً  عالًيا من البلدان ملم املمثلة والبلدان املمثلة 
ا؛ ) اايع نةاق الفرص املتاحة ل  م  املهنيني ال ااباب م امل اتب اإلقليمية والقةرية؛ 5متثي ً  قتااً ( وتًو

 ذوي اةداء العايل م بر م  املهنيني ال باب؛  وا حتفاظ ابمل ار ني (6)
ملوارد الب رية املرفوا إىل  نة املالية معلومات حمّد ة عن امن اإلدارة أن تدرج م التقرير السنوي  وطلبت (ز)

حتت تنساااااايجل اللجنة اإلدارية تم عن املناق ااااااات ا ارية ب ااااااأن التنقيحات ا تملة للةرق التعاقدية الن ت
اء التنفيذيني م منظومة اةمم املتحدةالرفيعة امل  ؛ستومج التابعة جمللس الرًؤ

على طلبها التقليل ب اااااااااا ل ملحوظ من معدا الوظائف ال اااااااااااملرة م املقر الرئيسااااااااااي  وأعادت التأ يد (ح)
 وامل اتب امليدانية على السواء.

 اإلشراف 

 2021 عن ًنةالتقرير السنوي  - نة اإلشراف ا ًت ارية م منظمة اةملذية والزراعة 

 –جلنة اإلشييييييييييراف االسييييييييييتشييييييييييارية يف منظمة األغذية والزراعة بعنوان  FC 191/8اسييييييييييتعرضييييييييييت اللجنة الوثيقة  -21
 .2021 عن سنةالسنوي  التقرير
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 وإّن اللجنة: -22
ب اااأن عمل م املنظمة على العرض واللمحة العامة املقدمني من رئيس  نة اإلشاااراف ا ًااات اااارية  أ نت (أ)

 اللجنة؛
ابلدور ايفام للجنة من أجل تقدمي ضما ت وم ورة مستقلة م اجملا ت اخلاضعة لو يتها مبوجب  ونّوهت (ب)

 اختتاصاهتا؛
ابلتقرير الذي تلاااااّمن اًاااااتنتاجات إ ابية ب اااااأن عملية اإلشاااااراف م املنظمة؛ وتنويًها بعمليات  ورّحبت (ج)

قية وأمني املظامل؛ ابإلضاااااااااااافة م تب املفتش العام والعمل امللاااااااااااةلع بن م إطار مهام ال اااااااااااؤون اةخ 
 امل ورة ذات التلة ابلنسبة إىل نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلو مة م املنظمة؛  إىل

 ملا صدر عن اللجنة من م ورة م اجملا ت الواقعة ضمن نةاق و يتها؛ وأبدت ارتياحها (د)
 2من ا ختتاااااااصااااااات الواردة ضاااااامن امللحجل  مع التيمات التحريرية املتاحة م النسااااااخة ا د ة فقتواتّ  (ه)

 ؛ (الثا امللحجل ) متهيًدا لعرضها على اجمللس
يات اللجنة  ونّوهت (و) إىل تلقي تقرير مرحلي إضاااااااااااام من اإلدارة وتةّلعت ابلتقدم ا رز م تنفيذ توصااااااااااا

 .2022الدورة العادية املقبلة للجنة املالية املزمع عقدها خ ا شهر نوفم /ت رين الثا   م

 2021التقرير السنوي للمفتش العام لسنة 

  ؛2021التقرير السييييييييييييينوي للمفتش العييييييام لسييييييييييييينيييييية ، بعنوان FC 191/9.1اسيييييييييييييتعرضيييييييييييييييييييت اللجنيييييية الوثيقيييييية  -23
ملخصييات تقارير املراجعة الصييادرة يف  - 2021التقرير السيينوي للمفتش العام لسيينة ، بعنوان FC 191/9.2 والوثيقة
 .2021عام 

  وإّن اللجنة: -24
ب ماا التقرير وجودتن حيث أنن تلاااااااااّمن  ة عامة مت املة وملنية ابملعلومات عن ةتلف أن اااااااااةة  نّوهت (أ)

  ؛2021م تب املفتش العام خ ا ًنة 
ا ًاااااتنتاجات و حظت مع التقدير ارتفاا عدد النوات  املتتااااالة ابلتحقيقات الن صااااادرت خ ا العاما و  (ب)

ن أوجن اللعف النظامية واملت ررة م الرقابة الن مت حتديدها م ا ًتعراضني اللذين أجراي ب أاملنبثقة عن 
 ؛عمليات مراجعة احلساابت السابقة للم اتب امليدانية

بفلل أت يد املفتش العام على أن أن ةة م تب املفتش العام خالية من التدخل  وحتلت على تةمينات (ج)
  ؛فتش العامبدعم املدير العام املتواصل لعمل م تب امل ورحبتوالعرقلةا 

تنفيذ خةة عملن بسااااااااااابب م ما يتعلجل بوأشاااااااااااارت بقلجل إىل التحدايت الن يواجهها م تب املفتش العام  (د)
 ؛القيود على املوارد وتزايد عبء العمل املتعلجل ابلتحقيقات

على أاية مواصااالة اإلدارة اهتمامها بتعزيز الرقابة الداخليةا و  ًااايما م اجملا ت العالية  وأعادت التأ يد (ه)
 املخاطر وم امل اتب امليدانية؛

تلك املتتااااااالة ابمل اتب  اإلدارة على إًاااااااناد اةولوية لتنفيذ التوصااااااايات الن مل تنفذ بعدا خاصاااااااةً  وحّثت (و)
  تنفذ منذ وقت طويل.امليدانية والتوصيات العالية املخاطر الن مل
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 2021التقرير السنوي مل تب ال ؤون اةخ قية لسنة 

 .2021التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية لسنة بعنوان  FC 191/10استعرضت اللجنة الوثيقة  -25

  وإّن اللجنة: -26
مشل اجملموعة ال املة من املسااااؤوليات الواقعة ضاااامن  ا مباجودة التقرير وحتليل القلااااااي املعروضااااة قّدرت (أ)

إىل أن العمل الذي أجنز لن أاية  بمة م املساااعدة على ضاامان  و ية م تب ال ااؤون اةخ قيةا م اامةً 
  السلوك اةخ قي على نةاق املنظمة؛

ساااينيا وا هود ب ااا ل خاص على أاية اةن اااةة املتعلقة ابحلماية من ا ًاااتي ا وا نتهاك ا ن أ دتو  (ب)
 قدرة املنظمة على الوفاء ابلتزاماهتا؛ والتوعية لتعزيزاملبذولة لدعم امل اتب امليدانية م بناء القدرات الفنية 

  بل املدير العام واإلدارة العليا لو ية م تب ال ؤون اةخ قية؛ابلدعم املستمر من ق   بترحّ و  (ج)
ا م التقارير السااااانوية مل تب ال اااااؤون اةخ قية مساااااتقبً   علومات ا د ةإىل تلقي املزيد من امل عتوتةلّ  (د)

 .اإلفتاح السنوي ا ديدم ذلك ب أن تنفيذ بر م   مبا

 العلوية م  نة اإلشراف ا ًت ارية م منظمة اةملذية والزراعة

األغذية جلنة اإلشيييييراف االسيييييتشيييييارية يف منظمة العضيييييوية يف بعنوان  FC 191/11اسيييييتعرضيييييت اللجنة الوثيقة  -27
 .والزراعة

  وإّن اللجنة: -28
م  نااة  Fayezul Choudhuryم الو يقااة الن اقرتح فيهااا املاادير العااام متااديااد و يااة السااااااااااايااد  نظرت (أ)

  ؛اإلشراف ا ًت ارية م منظمة اةملذية والزراعةا ملدة   ا ًنوات أخرمج
 ؛2022يوليو/متوز  1بل اجمللس على أن يدخل حّيز النفاذ اعتبارًا من و حظت أن هذا التمديد ًينّفذ من ق   (ب)
ا م ا وأن اقرتاحً Anjana Dasو حظت اًااته ا عملية توظيف علااو جديد توخًيا  ًااتبداا الساايدة  (ج)

هذا التااااااادد ًااااااايقّدم إىل  نة املالية ومن ر إىل اجمللس  ًاااااااتعراضااااااان واملوافقة علين من قبلهما تباًعا م 
  ؛ا املقبلتنيدورتيهم

من  2-4أبن عملية اختيار العلااااااااو ا ديد ينبيي أن ت ون متسااااااااقة مع اإلجراء املبنّي م الفقرة  وذّ رت (د)
 ؛اختتاصات  نة اإلشراف ا ًت ارية

 ووافقت على رفع التوصية إىل اجمللس. Choudhuryاقرتاح املدير العام ب أن السيد  وأيدت (ه)
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املعروضة م تقرير وحدة التفتيش امل رت ة واًتعراض السياًات معلومات حمد ة عن حالة التوصيات 
سات منظومة اةمم املتحدة ) ات املتعلقة ابملبليني عن املخالفات م مًؤ ( JIU/REP/2018/4واملماًر

وتقرير وحدة التفتيش امل رت ةا اًتعراض حالة وظيفة التفتيش: التقدم ا رز م منظمات منظومة اةمم 
 (JIU/REP/2020/1يز وظيفة التفتيش )املتحدة لتعز 

لتعاطي مع زّودت جلنة املالية مبعلومات حمدثة عن اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارة ملعاجلة التوصيات ذات الصلة اب -29
وحدة التفتيش املشيييييييرتكة واسيييييييتعراض يف تقرير عروضييييييية املمنظمة ما، ادعاءات سيييييييوء السيييييييلو  املوّجهة حبّق رئيس 

املتعلقييية ابملبلغني عن املخيييالفيييات يف مؤسييييييييييييييسييييييييييييييييات منظومييية األمم املتحيييدة  السيييييييييييييييييياسييييييييييييييييات واملميييارسييييييييييييييييات
(JIU/REP/2018/4) التفتيش املشييييييييييييييرتكيية، اسييييييييييييييتعراض حيياليية وظيفيية التفتيش: التقييدم احملرز يف  وتقرير وحييدة

 .(JIU/REP/2020/1منظمات منظومة األمم املتحدة لتعزيز وظيفة التفتيش )
  وإّن اللجنة: -30
بتأ يد اإلدارة أهنا ملتزمة مبعا ة هذه التوصااايات وأنن ًااايتم م أقرب وقت و ن وضاااع إجراءات  بترحّ  (أ)

و نة املاليةا ابلتنسااااااااايجل واملواءمة مع منظومة اةمم  والقانونيةل ي تنظر فيها  نة ال اااااااااؤون الدًاااااااااتورية 
ع نةاقًاا ومع   ؛بعني ا عتبار خرمجا هود الن تبذيفا الو ا ت املتختتة اة أخذاملتحدة اةًو

وشااااااجعت العادية القادمةا  هتاإىل تلقي املزيد من املعلومات ا د ة ب ااااااأن هذه املسااااااألة م دور  عتوتةلّ  (ب)
وحدة التفتيش امل اارت ة م أقرب التااادرة عن توصاايات ذات التاالة التنفيذ لاإلدارة على اختاذ خةوات 

 فرصة و نة.

 الذي جترين وحدة التفتيش امل رت ة معلومات حمّد ة عن إعادة جدولة ا ًتعراض

 2021ل ؤون اإلدارة والتنظيم م منظمة اةملذية والزراعة لعام 
علومات حمّدثة عن إعادة جدولة االسييييتعراض الذي  ريه وحدة التفتيش املشييييرتكة لشييييؤون اإلدارة مباللجنة  ُزوّ دت -31

 .2021والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة لعام 
 :وإّن اللجنة -32

اًتعراض شؤون م ابملعلومات املقّدمة ب أن أًباب التأّخر م بدء وحدة التفتيش امل رت ة  أحاطت علًما (أ)
 اإلدارة والتنظيم م منظمة اةملذية والزراعة؛

إعادة جدولة ا ًااااااااااتعراض ل ااااااااااؤون اإلدارة أت يد إىل اإلدارة اختاذ اخلةوات ال زمة للاااااااااامان وطلبت  (ب)
 اااااارت ة م أقرب فرصااااااة و نةا مع إي ء ا عتبار الواجب للمنافع ا تملة والتنظيم مع وحدة التفتيش امل

  لنتائ  هذا ا ًتعراض بيرض حتقيجل  فاءة اإلدارة واةداء التنظيمي للمنظمة؛
أن تقدم اإلدارة لألعلاااااااء معلومات حمّد ة منتظمة ب ااااااأن التقدم ا رز م املناق ااااااات مع وحدة  وطلبت (ج)

  التفتيش امل رت ة ب أن هذه املسألة.
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 حتسني أًاليب عمل  نة املالية و فاءهتا

 حالة توصيات  نة املالية الن مل تنفذ بعد

إىل تلقي نساااااخة حمد ة عن حالة  وتةّلعتدرة عنها بعد التاااااا ت نّفذاللجنة  الة التوصااااايات الن مل  أحاطت -33
 تنّفذ بعدا م دورهتا العادية املقبلة.مل التوصيات الن 

 أًاليب عمل  نة املالية

اللجنة أباية ضمان اًت م اةعلاء ليع الواثئجل بليات املنظمة  افًة مع احلرص على اتساقها من  ذّ رت -34
 حيث جودهتاا ل ي يتسّّن لألعلاء دراًتها واإلعداد يفا.

 للجنة املالية بعد املائة موعد وم ان انعقاد الدورة الثانية التسعني
. وسييييييييييييييوف 2022 حزيران يونيو 3إىل  1 خالل الفرتة مناملقبلة ا أبنه من املقرر عقد الدورة أحيطت اللجنة علما  -35

 . 19-جائحة كوفيديف ظّل تفشي حتدد الرتتيبات اخلاصة ابلدورة يف ضوء تطور القيود املفروضة 
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 بني ال ام  التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل - امللحجل اةوا
 2021-2020م الفرتة املالية  وبني أبواب امليزانية

 
 

 موجز

  ما بني  عمليات النقل بني الربامج ويف 2021اسييييييييتعرضييييييييت جلنة املالية )اللجنة( يف نوفمرب  تشييييييييرين الثاين
الناشييين عن  2021-2020وأخذت علماا أبداء امليزانية للفرتة  .2021-2020أبواب امليزانية لفرتة السييينتني 

؛ وأخذت علماا 2019-2018تنفيذ برانمج العمل واسييييييييتخدام األرصييييييييدة غري املنفقة من اعتمادات الفرتة 
؛ وتطّلعت إىل 10و 8و 5و 4و 3و 2و 1بعمليات النقل اليت سييييييييييبق أن وافقت عليها اللجنة إىل األبواب 

 2022.2تلقي التقرير النهائي خالل دورهتا املقبلة املزمع عقدها يف مايو  أاير 
  اسييييييييتناداا إىل حسيييييييياابت املنظمة  2021-2020ويعرض هذا التقرير األداء النهائي للميزانية يف الفرتة املالية

ل  2021-2020أمييا النفقييات النهييائييية للفرتة  غري املراجعيية. يف املييائيية من اعتمييادات فرتة  99.6فتشييييييييييييييكييّ
 ن دوالر أمريكي.و ملي 4.2السنتني، ما يؤدي إىل رصيد غري منفق بقيمة 

 

  

                                                 
 CL 168/9 الوثيقة يف  16الفقرة   2

https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
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 املقّدمة

 البيييييالغييييية 2021-2020، على اعتميييييادات امليزانيييييية للفرتة CR13/2019وافق مؤمتر املنظمييييية، مبوجيييييب قراره  -1
من الالئحة املالية، اسييييييييييييييتعمال أي  2-4ماليني دوالر أمريكي، وأجاز للمدير العام، بغض النظر عن املادة  1 005.6

 بناءا على اقرتاح 2021-2020، السيييييتخدامات ملرة واحدة يف الفرتة 2019-2018رصييييييد غري منفق من اعتمادات الفرتة 
سيتم رفعه إىل االجتماع املشرت  بني جلنيت الربانمج واملالية ليوافق عليه االجتماع املشرت  واجمللس يف اجتماعيهما املعقودين 

التعديالت اإلضيييييييييييافية يف برانمج العمل  2020وأقّر جملس املنظمة يف يوليو  متوز  2020.3مايو أاير  –يف أبريل نيسيييييييييييان 
 2019-2018ووافق على االسيييتخدام ملرة واحدة للرصييييد غري املنفق من اعتمادات الفرتة  2021،4-2020وامليزانية للفرتة 

 5.ماليني دوالر أمريكي 6.3بقيمة 

ا ابألداء املتوقع للميزانيييية يف الفرتة 2021ويف ميييارآ  يذار  -2 والعواميييل اليت  2021-2020، أخيييذت اللجنييية علميييا
 8و 5و 4و 3و 2و 1يزانية، وأجازت عمليات النقل املتوقعة إىل األبواب تكمن وراء عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امل

، أحاطت اللجنة علماا أبّن عمليات النقل اليت سييييبق أن 2021ويف نوفمرب  تشييييرين الثاين  11.6و 9و 6من األبواب  10و
الكامل لربانمج العمل وامليزانية  وافقت عليها ما زالت مطلوبة، وشييّجعت اإلدارة على اذاذ التدابري الالزمة لضييمان التنفيذ

 2021.7-2020للفرتة 

وذلك ملناقشيييييييييتها  2021-2020ويعرض هذا التقرير احلصييييييييييلة النهائية للميزانية مقابل صيييييييييايف اعتمادات الفرتة  -3
 واملوافقة عليها.

 احلتيلة اإللالية ةداء امليزانية خ ا فرتة السنتني
ويسيييييتند هذا األداء  .2021-2020إبجياز أداء امليزانية اإلمجايل مقابل صيييييايف اعتمادات الفرتة  1يعرض اجلدول  -4

إىل اإلنفاق الفعلي يف حسيييييييييييياابت املنظمة غري املراجعة، مع تعديله وفقاا لسييييييييييييعر صييييييييييييرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو 
 .2021-2020يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  1.22املعمول به وقدره 

 آب ف الدو رات اةمري ية() 2021-2020عرض عام ةداء ال  م  العادي م الفرتة  -1ا دوا 
  1 005 635 (CR 13/2019)الوثيقة  2021-2020صايف االعتمادات للفرتة 

  418 001 1 2021-2020صايف اإلنفاق ابملعدل املعمول به يف امليزانية للفرتة 
  217 4 2021-2020الرصيد مقابل صايف االعتمادات للفرتة 

رّحل من رصيد االعتمادات الصافية غري املنفقة للفرتة 
ُ
  3 579 (C 2019/REP)الوثيقة  2019-2018املبلغ امل

رّحل من الفرتة  2021-2020صايف اإلنفاق للفرتة 
ُ
  579 3  2019-2018ابملعدل املعمول به يف امليزانية واملموَّل من املبلغ امل

رّحل من الفرتة 
ُ
 0  2019-2018الرصيد مقابل املبلغ امل

                                                 
  2019 13قرار املؤمتر و  C 2019/REP)ب( من التقرير  73الفقرة  3
 CL 164/REP الوثيقة يف  14الفقرة  4
 CL 164/REPالوثيقة )أ( يف  17الفقرة  5
 CL 166/10الوثيقة يف  24الفقرة  6
 CL 168/9الوثيقة يف  16الفقرة  7

https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=23
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=9
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=9
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
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مليون دوالر أمريكي مقييابييل صيييييييييييييييايف  1 001.4، أنفقييت املنظميية مييا جمموعييه 1وعلى النحو املبنّي يف اجلييدول  -5
 1 005.6مليون دوالر أمريكي مقابل مبلغ  4.2منفق بقيمة  غريوسيييييييييييييّجل رصييييييييييييييد  .2021-2020االعتمادات للفرتة 

 يف املائة(. 99.6أنفقت بنسبة  أهنا )أي 2001-2020مليون دوالر أمريكي من صايف االعتمادات للفرتة 
والوارد يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2021إىل ذلك، وعلى النحو املتوقع يف نوفمرب  تشيييييييييرين الثاين وابإلضيييييييييافة  -6

الذي قد  2019-2018لرصييييد صيييايف االعتمادات غري املنفقة للفرتة  املرّحلاملنظمة كامل املبلغ أنفقت  2020-2021،8
 ملرة واحدة. الستخدامه 2021-2020أتيح يف الفرتة 

املوظفني، وهو الفيارق بني تكياليف  بفيارق إجييايب يف تكياليف 2021-2020يف الفرتة وأتثرت النفقيات الفعليية  -7
مليون دوالر  12وبلغ الفارق اإلجيايب النهائي الذي قّدر يف السييييييييييييييابق مببلغ  املوظفني املقررة يف امليزانية وتكاليفهم الفعلية.

ماليني دوالر أمريكي، وتشمل العوامل الرئيسية اليت سا ت يف حتقيق هذا الفارق اإلجيايب الزايدات اليت  4.14 9أمريكي،
تقل عن املبالغ املرصييودة يف امليزانية للمرتبات الصييافية ملوظفي الفئة الفنية يف بعض املواقع امليدانية، و ميد جدول املرتبات 

- العديد من مراكز العمل األخرى وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي وجائحة كوفيدملوظفي فئة اخلدمات العامة يف روما ويف
 ببت بتأجيل الدراسات االستقصائية لتكاليف املعيشة ملواقع العمل.اليت تس 19

 عمليات النقل بني أبواب امليزانية
. واندرجت 2يف اجلدول  2021-2020ترد عمليات النقل النهائية بني أبواب امليزانية مقابل اعتمادات الفرتة  -8

 .2021هبا جلنة املالية يف نوفمرب تشرين الثاين  أجازتمجيع عمليات النقل ضمن األبواب اليت 
تشييمل: دعم اجملاالت  10و در اإلشييارة إىل أّن العوامل اليت تكمن وراء عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية -9

(؛ واملصيييييروفات 6إىل  1املتعدد التخصيييييصيييييات )األبواب من خالل الصيييييندوق الشييييياملة املسيييييتجدة ذات األولوية الرباجمية 
(؛ والتنفيذ التدرجيي 10و 8اإلضافية دعماا لتعدد اللغات وإنتاج الواثئق والزايدة احلادة يف االجتماعات االفرتاضية )الباابن 

(؛ والفروق 11)الباب 19-ة كوفيد(؛ واملصييييييروفات ذات الصييييييلة  ائح11و 9لنموذج اسييييييرتداد التكاليف اجلديد )الباابن 
 بني تكاليف املوظفني املقررة يف امليزانية وتكاليفهم الفعلية يف فرتة السنتني )مجيع األبواب(.

ماليني  0.4تشييييمل موارد إضييييافية  صييييصيييية ملكتب املفتش العام ) 10و در اإلشييييارة إىل أّن النفقات يف الباب  -10
 .ة عمله، وال سيما إلجراء التحقيقاتدوالر أمريكي( لضمان التمويل الكايف خلط

، طرأت بعض الفروق يف أداء امليزانية حبسييييييييييب األبواب، وهي تُعزى إىل الفروق يف متوسيييييييييي  11وكما كان متوقعاا -11
)حوكمة املنظمة(  10، ال سييييييييييييييما يف الباب النسيييييييييييييب املئوية النهائية للنفقات ابليورو مقارنةا مع تلك الواردة يف التوقعات

 )اإلدارة(. 11والباب 

                                                 
 C 2023/8الوثيقة  8
 FC 188/5الوثيقة يف  14الفقرة  9

 .C 2023/8والوثيقة  FC 188/5يف الوثيقة  13إىل  7، والفقرات CL 166/10يف الوثيقة  24الفقرة  10
 FC 188/5يف الوثيقة  15الفقرة  11

https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
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  سب اةبواب )آب ف الدو رات اةمري ية( 2021-2020أداء امليزانية للفرتة  -2ا دوا 

 اهلدف االسرتاتيجي الباب
 أو الوظيفي

التعديالت اإلضافية 
على برانمج العمل 
وامليزانية للفرتة 

2020-2021 
 (CL 164/3)الوثيقة 

صايف النفقات 
املتوقعة يف نوفمرب  

 2021تشرين الثاين 
 (FC 188/5)الوثيقة 

صايف النفقات النهائية 
املمولة من صايف 
-2020اعتمادات الفرتة 

)حمتسباا بناء على  2021
  * معدل امليزانية(

الرصيد مقابل 
 االعتمادات

عمليات النقل 
بني أبواب 
 امليزانية

 )ز( هي( -)و=ج  )هي( )د(  )ج( )ب( )أ(
املسا ة يف القضاء على اجلوع  1

وانعدام األمن الغذائي وسوء 
 التغذية

85 795  90 360  90 001  (4 206) 4 250  

جعل الزراعة والغاابت ومصايد  2
 األمسا  أكثر إنتاجية واستدامة

202 407  204 855  205 529  (3 122) 3 150  

  700 2 (696 2)  625 69  442 70  929 66 احلّد من الفقر يف الريف 3
متكني نظم زراعية وغذائية أكثر  4

  وكفاءةمشوالا 
113 766  113 902  114 708  (942) 950  

زايدة قدرة سبل كسب العيش  5
على الصمود أمام التهديدات 

 واألزمات

55 823  56 013  55 967  (144) 150  

اجلودة الفنية واإلحصاءات  6
املشرتكة )تغرّي املناخ واملواضيع 

واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة 
 والتغذية(

67 225  57 382  56 898  10 327  (10 300) 

    0  788 140  788 140  788 140 برانمج التعاون التقين 7
  200 2 (159 2)  036 75  841 75  877 72 التواصل 8
 (900 1)  927 1  451 34  747 34  378 36 تكنولوجيا املعلومات 9
حوكمة املنظمة واإلشراف  10

 والتوجيه
58 836  61 400  59 643  (807) 850  

 (050 2)  439 5  459 59  592 60  898 64 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
    600  0  0  600 املصروفات الطارئة 12
    0  892 16  892 16  892 16 اإلنفاق الرأمسايل 13
   0  421 22  421 22  421 22 اإلنفاق األمين 14

   217 4  417 001 1  635 005 1  635 005 1 اجملموع

 .2019-2018ماليني دوالر أمريكي املموَّل من املبلغ املرّحل من الفرتة  3.6* يستثين جمموع صايف اإلنفاق يف العمود )هي( مبلغ 

( وبرانمج 13( وبرانمج اإلنفاق الرأمسايل )الباب 7وتُنقل األرصييييييييييييدة غري املنفقة يف برانمج التعاون التقين )الباب  -12
، مبا يتماشييييييييييييييى مع اللوائح املالية، وتُعرض ابلتايل على أهنا أنفقت الالحقة( إىل الفرتة املالية 14اإلنفاق األمين )الباب 
 ما يلي معلومات إضافية عن هذه األبواب اخلاصة.وترد يف  .2و 1ابلكامل يف اجلدولني 
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ماليني دوالر  51.5)برانمج التعاون التقين( حمتسييييييييييييييباا بناءا على معدل امليزانية  7وبلغ إمجايل النفقات يف الباب  -13
 89.3ويُتاح الرصيييييييييييييد غري املنفق وقيمته  ماليني دوالر أمريكي. 140.8أمريكي مقابل اعتمادات فرتة السيييييييييييينتني والبالغة 

ديسييييييييييييييمرب   31، لتغطيية التزاميات برانمج التعياون التقين لغيايية 2021-2020ماليني دوالر أمريكي من اعتميادات الفرتة 
 2021-2020وابإلضييييييييييييافة إىل ذلك، مت خالل الفرتة  من الالئحة املالية. 3-4عمالا أبحكام املادة  2023كانون األول 
ماليني دوالر أمريكي كإنفاق على املشييييييياريع مقابل الرصييييييييد غري املنفق املرّحل من اعتمادات الفرتة  85.9تسيييييييجيل مبلغ 

 اليت مت إنفاقها اليوم ابلكامل. 2018-2019
ماليني  3.8)اإلنفاق األمين( رصيييييييييييييداا غري منفق بقيمة  14)اإلنفاق الرأمسايل( والباب  13وأنتج كل من الباب  -14

ني دوالر أمريكي على التوايل، وسيتم ترحيل هذين املبلغني إىل فرتة السنتني املقبلة الستخدامهما مالي 2.3دوالر أمريكي و
 وفقاا ألحكام الالئحة املالية.

)ب( من الالئحة املالية، يُطلب إىل اللجنة أن توافق على عمليات النقل الضييييييرورية للميزانية  5-4وعمالا ابملادة  -15
 2.70) 3مليون دوالر أمريكي( و 3.15) 2مليون دوالر أمريكي( و 4.25) 1 امليزانية إىل أبواب 11و 9و 6من األبواب 

مليون دوالر  2.20) 8مليون دوالر أمريكي( و 0.15) 5مليون دوالر أمريكي( و 0.95) 4مليون دوالر أمريكي( و
 .2مليون دوالر أمريكي( على النحو املبنّي يف العمود )ز( من اجلدول  0.85) 10أمريكي( و

 2019-2018اًتخدام الرصيد ملم املنفجل للفرتة 
ماليني دوالر أمريكي قد خصيييييييييييييّ   3.6البالغة قيمته الصيييييييييييييافية  2019-2018إّن الرصييييييييييييييد غري املنفق للفرتة  -16

ابالسييييييييتناد إىل اقرتاح  2019حبسييييييييب ما أجاز به املؤمتر يف يوليو متوز  2021-2020السييييييييتخدامات ملرة واحدة يف الفرتة 
 2020.12الربانمج واملالية وافق عليه االجتماع املشييييييييييرت  وأقره اجمللس يف يوليو متوز  يتمرفوع إىل االجتماع املشييييييييييرت  للجن

 2021-2020ماليني دوالر أمريكي ابلكامل يف الفرتة  6.3، اسييتخدم مبلغ 13من قبلوعلى حنو ما أُبلغت به جلنة املالية 
 .3مّبني يف اجلدول  على حنو ما هو

  

                                                 
 CL 164/REPالوثيقة )ب( يف  17و)أ(  17الفقراتن  12
 FC 188/5و FC 185/9الوثيقتان  13

https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/ne678ar/ne678ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
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  سب اةبواب )آب ف الدو رات اةمري ية( 2021-2020أداء امليزانية للفرتة  -3ا دوا 
 صام النفقات النهائية البند

  923 1 19-استجابة املنظمة الشاملة جلائحة كوفيد -النظم الغذائية العاملية واألمن الغذائي  -1

االجتماعية للحد من الفقر: دعم احلكومات يف التصدي لعمل األطفال من أجل اإلدماج االقتصادي واحلماية 
  523 19-التحويل الزراعي املستدام يف سياق التعايف االقتصادي من جائحة كوفيد

البياانت من أجل صنع القرار: مواءمة اإلحصاءات التغذوية عرب أحناء املنظمة واستحداث إحصاء بعنوان 
  480 الغذائية" يفي ابلغرض املنشود يف قاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة"األغذية واألمناط 

  424 أداة رصد أسعار األغذية وحتليلها ونظام مؤشر اإلجهاد يف الزراعة التجارة اإللكرتونية ومعايري سالمة األغذية

تعزيز قدرة احلكومات على متكني التعايف تعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية على الصمود من أجل التعايف: 
  496 من خالل االستثمارات يف القطاعات الزراعية الغذائية 19-االقتصادي واالجتماعي يف أعقاب جائحة كوفيد

  618 التحسينات يف جمال الرقمنة -2

  334 أمن املعلومات والبياانت اجلغرافية املكانية -3

  223 مركز عمليات الطوارئ -4

  482 مرافق إدارة الشؤون األمنية واألزمات والتحكم هبا -5

  580 3 اجملموا ال لي

 

 
  

  



19 CL 170/12 

 

 جنة اإلشراف ا ًت ارية م منظمة اةملذية والزراعةلل ا ختتاصات ا د ة - الثا  امللحجل

  نة اإلشراف ا ًت ارية م منظمة اةملذية والزراعة
 ا ختتاصات

 2022 من يونيو حزيراناعتباراا 

 اليرض -1
كفريق اسيييتشييياري مسيييتقّل مؤلف من خرباء ملسييياعدة املدير العام وجلنة [  اللجنة]تعمل جلنة اإلشيييراف االسيييتشيييارية  1-1

املالية يف ترتيبات الرقابة الداخلية، وعمليات إدارة املخاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ومهام املنظمة 
األخالقية وأية مسيييييييائل أخرى قد حتال إليها من قبل املدير العام أو جلنة املالية حيث اخلاصييييييية ابلتحقيق والشيييييييؤون 

تعترب أهنا متلك خربة ذات صييييلة هبا. وتقّدم اللجنة مشييييورهتا بشييييأن هذه القضييييااي مع مراعاة اللوائح والقواعد املالّية 
 عن السياسات واإلجراءات املنطبقة على املنظمة وبيئة عملها. فضالا 

وتقّدم اللجنة من خالل تقاريرها السيييييييينوية مشييييييييورة مسييييييييتقلة ومعلومات إىل جلنة املالية يف تلك اجملاالت وحبسييييييييب  1-2
 املقتضى من خالل تقدمي حتديثات خالل الفرتة الفاصلة.

 ويف ما يتعلق ابملراجعة الداخلية والتحقيق والشيييؤون األخالقية، تعمل اللجنة بصيييفة اسيييتشيييارية لدى مكتب املفتش 1-3
العام ومكتب الشييييييؤون األخالقية وأمني املظامل على التوايل. ومبوجب ذلك، تسيييييياعد اللجنة املفتش العام ومسييييييؤول 

 الشؤون األخالقية وأمني املظامل يف ما يتعلق ابجلودة املتواصلة ألداء هذه الوظائف.
 املسؤوليات -2
املدير العام وجلنة املالية لضييييييمان التنسيييييييق املالئم االسييييييتعراض الالزمة وتسييييييدي املشييييييورة إىل عمليات اللجنة  ري  2-1

 ية والية واسييييييييتقاللال تتدخل اللجنة يف سييييييييياق ذلك يفألنشييييييييطة الرقابة بني وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية. و 
 الوظائف املختلفة.

 املشورة بشأن:عمليات استعراض وتسدي اللجنة  ريو  2-2
 .على قضااي احملاسبة والتقارير املالّية والرقابة املالّية للمنظمةالسياسات والعمليات اليت تؤثر  (أ)
إىل املناقشييات مع اإلدارة واملراجع اخلارجي، بشييأن  االكشييوف والتقارير املالّية قبل تقدميها إىل اجمللس، اسييتنادا  (ب)

 سري عملية الدورة التحضريية ذات الصلة، من أجل إدراج اعتبارات بشأن ما يلي:
 التغيريات اهلامة يف سياسات احملاسبة، وعرضها واإلفصاح عنها (1)
نطاق املراجعة واالتصييييييييياالت املطلوبة من املراجع اخلارجي، وغري ذلك من املسيييييييييائل املتصيييييييييلة بعملية  (2)

 املراجعة اخلارجية
لتوصييييييييييات  عة اخلارجية والرسيييييييييائل اإلدارية ذات الصيييييييييلة، مبا يف ذلك حالة تنفيذ اإلدارةتقارير املراج (3)

 املراجعة اخلارجية
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اسيييييرتاتيجية املنظمة للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، وإطار عملها والسيييييياسيييييات والعمليات ذات الصيييييلة، مع  (ج)
 إيالء العناية الواجبة للمخاطر الناشئة واهلامة اليت تواجهها، مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:

 ابلضواب  الداخلية وإبدارة املخاطرمشاريع التحسني اليت تتعلق  (1)
نتييائج تغطييية املراجعيية الييداخلييية واخلييارجييية للمنظميية وحيياليية التوصيييييييييييييييييات املنبثقيية عن عمليييات املراجعيية  (2)

 الداخلية واخلارجية 
 عمليات إدارة املخاطر نضج (3)

اخلارجية مبا يف ذلك سيييييياسيييييات املنظمة ملكافحة ممارسيييييات الغش والفسييييياد والترمر لدى موظفيها واألطراف  (د)
االسييييييييييييييتخدام غري املناسييييييييييييييب ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح للموظفني واألطراف اخلارجية أبن يعرّبوا عن 

  اوفهم، يف إطار سري، من أي ممارسات خاطئة يف اإلدارة ويف إجراء العمليات.
لتزام مبيثيياق مكتييب املفتش العييام، واخلطوط فعييالييية وكفيياءة مهييام املراجعيية والتحقيق ملكتييب املفتش العييام واال (ها)

التوجيهييية املتعلقيية ابلتحقيقييات اإلدارييية الييداخلييية واملعييايري الييدولييية للمراجعيية والتحقيق الييداخليني مبييا يف ذلييك 
 االعتبارات التالية:

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه (1)
  احتياجات املنظمةكفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام لكي يليب (2)
ضيييييييييييييمان اجلودة الداخلية لسيييييييييييييتعراض عمليات االيليات مكتب املفتش العام لضيييييييييييييمان اجلودة ونتائج  (3)

 واخلارجية
كفاية التغطية املرتقبة واحلالية للمراجعة الداخلية مع املراعاة الواجبة لتغطية املراجعة اخلارجية، من أجل  (4)

 اجملاالت العالية املخاطر ابلتنسيق مع املراجع اخلارجيضمان تركيز مكتب املفتش العام على 
 تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املفتش العام وحالة تنفيذ التوصيات من قبل املنظمة (5)
حتقيقات مكتب املفتش العام يف ادعاءات سيييييييييييوء السيييييييييييلو  اليت ذ  املوظفني يف املنظمة، وادعاءات  (6)

اثلثة؛ والتحقيقات يف شييييييييييييييكاوى االنتقام اليت يثبت  االقانون ذ  أطرافا ارتكاب أعمال يعاقب عليها 
مكتب األخالقيات حالة ظاهرة الوجاهة لالنتقام؛ وحالة اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة بشييييييييأن نتائج 

 هذه التحقيقات
 نشاط مكتب املفتش العام وتقاريره السنوية (7)
واألدلة التشييييييغيلية الالزمة للحفاا على التوافق مع املمارسييييييات  التغيريات يف ميثاق مكتب املفتش العام (8)

 التنظيمية واملهنية
 مقرتحات املنظمة يف ما يتعلق بتوظيف مفتش عام أو إهناء فرتة واليته أو عدم  ديد تعيينه (9)

 املشورة بشأن:عمليات استعراض وتسدي  االلجنة أيضا  ريو  2-2
 بصياغة وإعداد وتنفيذ برانمج املبادئ األخالقية يف املنظمة مبا يف ذلك:مجيع املسائل ذات الصلة  (و)

أنشييييطة الشييييؤون األخالقية اليت يقوم هبا مسييييؤول الشييييؤون األخالقية على أسيييياآ التقارير السيييينوية واليت  (1)
 حييلها مكتب الشؤون األخالقية إىل اللجنة
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 يف ذلك أية سييييييييييييييياسييييييييييييييات ولوائح وقواعد وتدريباملكوانت املفردة لربانمج الشييييييييييييييؤون األخالقية، مبا  (2)
 ذات الصلة

 برانمج أو برامج اإلقرار املايل للمنظمة اهلادف أو اهلادفة إىل منع أو معاجلة تضارب املصاحل (3)
 مدى كفاية املوارد للنهوض الفعال ابملسؤوليات األخالقية (4)
 قد تطرأ عليهاإعداد اختصاصات مكتب الشؤون األخالقية أو أي تغيريات  (5)
 تقدمي مدخالت لتقييم أداء مسؤول الشؤون األخالقية (6)

واملسيييييييييييييائل املتعلقة أبنشيييييييييييييطة برانمج أمني املظامل يف املنظمة، مع احرتام سيييييييييييييرية أعمال املكتب اليت ال ميكن  (ز)
 الكشف عنها دون إذن من أطراف النزاع، مبا يف ذلك:

 حملة عامة عن أنشطة مكتب أمني املظامل (1)
 مدى كفاية املوارد املخصصة لالضطالع مبسؤولياته على حنو فعال (2)
 إعداد اختصاصات مكتب أمني املظامل أو أي تغيريات قد تطرأ عليها (3)

 وتضع اللجنة خطة سنوية لضمان التناول الفعال ملسؤوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة. 2-3
عن أنشيييييطتها إىل جلنة املالّية واملدير العام. وجيوز للمدير العام أن يقّدم تعليقات بشيييييأن  سييييينوايا  اوتقدم اللجنة تقريرا  2-4

 التقرير لكي يتم إدراجها يف التقرير النهائي الذي سيحيله رئيس اللجنة إىل جلنة املالية.
األخالقية قبل تقدميهما وسييتوفّر اللجنة مسييا ات سيينوية يف تقييم أداء كل من املفتش العام واملسييؤول عن الشييؤون  2-5

 إىل املدير العام.
 الت حيات -3
 تع اللجنة ابلصالحيات التالية:تتم 3-1

احلصييول على كل املعلومات الضييرورية من اإلدارة واملفتش العام ومسييؤول الشييؤون األخالقية والتشيياور مباشييرة  (أ)
 معهم ومع موظفيهم.

 الصادرة عن مكتب املفتش العام.واالّطالع على كل التقارير وواثئق العمل  (ب)
 ها من أي موظف ومطالبة مجيع املوظفني ابلتعاون بشييييييييييييييأن أي طلب تتقدمإلي والتماآ أية معلومات حتتاج (ج)

 به اللجنة. 
واحلصيييول على املشيييورة الفنية املسيييتقلة وضيييمان حضيييور أشيييخاا خارجيني من أصيييحاب التجارب واخلربات  (د)

 . املفيدة إذا اعترب ذلك ضرورايا 
 علوية اللجنة -4
بناء على توصييية جلنة املالية بعد  اتتألف اللجنة من مخسيية أعضيياء خارجيني. ويعنّي جملس املنظمة األعضيياء مجيعا  4-1

 عملية اختيار يديرها املدير العام. وترد عضيييييييييوية اللجنة كملحق يف تقرير اللجنة السييييييييينوي املقدم إىل املدير العام
 .وجلنة املالية
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 عملية اختيار األعضاء على اخلطوات التالية:وتنطوي  4-2
يف اللجنة، وتسدي املشورة إىل  اإلعالن عن الوظائف الشاغرة لتعيني األعضاءتقوم اللجنة ابستعراض وإقرار  (أ)

اإلدارة بشيييييييييأن املواصيييييييييفات املطروحة لألعضييييييييياء اجلدد من أجل احلفاا على التكامل بوجه عام يف املهارات 
 واخلربات ضمن اللجنة ككل أو تعزيزه.

 وتقّدم الطلبات إىل شعبة املوارد البشرية، وكذلك إىل أمانة اللجنة. (ب)
 لضمان مراعاة املتطلبات اليت أشارت إليها اللجنة نفسها.  مستقلةبصورة الطلبات اتن وتستعرض الوحد (ج)
تُعّد شيييييييعبة املوارد البشيييييييرية قائمةا ابملرشيييييييحني الذين سيييييييتجري مقابلتهم، وُيشيييييييّكل فريق مسيييييييؤول عن إجراء و  (د)

 املقابالت ابلتشاور مع اإلدارة العليا لكي يوافق عليه املدير العام. 
للمدير العام بصيييييييفة الرئيس، واملسيييييييتشيييييييار القانوين، ومدير  ااملسيييييييؤول عن إجراء املقابالت انئبا ويضيييييييّم الفريق  (ها)

 اخارجيا  امكتب االسييييييييرتاتيجية والربانمج وامليزانية، ومدير شييييييييعبة املوارد البشييييييييرية، وانئب مدير الديوان، وخبريا 
 يتمتع خبربة واضحة يف جمايل اإلشراف والتحقيق.

توصيييات الختيار املرشييحني، تسييتند معايري الفريق املسييؤول عن إجراء املقابالت إىل أفضيل ويف إطار صييياغة ال (و)
 أدانه. 3-4املادة املمارسات يف منظومة األمم املتحدة ومتتثل ألحكام 

ويقّدم املدير العام توصيييية إىل جلنة املالية بشيييأن تعيني األعضييياء، لكي تقوم اللجنة ابسيييتعراضيييها وتقدميها إىل  (ز)
 إلقرارها.لس اجمل

ُُيتار األعضييييييييياء على أسييييييييياآ مؤهالهتم وخرباهتم ذات الصيييييييييلة على مسيييييييييتوى رفيع يف جماالت الرقابة، مبا يف ذلك  4-3
املراجعة والتحقيق والشييييييؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر والضييييييواب . ولدى اختيارهم يراعى التمثيل 

 اجلنساين واجلغرايف يف اللجنة. 
األعضيييييييييييياء مسييييييييييييتقلون عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وعن املدير العام. وال يُعنّي يف اللجنة املوظفون  4-4

السابقون يف املنظمة واملوظفون السابقون الذين أصبحوا استشاريني لدى املنظمة عقب مغادرهتم إايها، خالل فرتة 
 اخلمس سنوات اليت تلي انتهاء تلك املسؤوليات.

وال يُعنّي األعضاء السابقون يف جلنة اإلشراف االستشارية يف مناصب للموظفني و أو لغري املوظفني ضمن املنظمة  4-5
 خالل فرتة اخلمس سنوات اليت تلي انتهاء والايهتم كأعضاء يف اللجنة.

 يؤدي األعضاء عملهم بصفتهم الشخصية وال جيوز أن ميثلهم أعضاء مناوبون. 4-6
 اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها.تنتخب  4-7
األعضيييييييياء لفرتة ثالث سيييييييينوات، ميكن  ديدها بعد انتهاء مدة الوالية األوىل مدة إضييييييييافية أقصيييييييياها ثالث  يعمل 4-8

سيييييييييينوات بناءا على قرار يتخذه اجمللس. وتقسييييييييييم مدة والايت األعضيييييييييياء قدر املسييييييييييتطاع إىل مراحل هبدف أتمني 
التقييم اإلجيايب ملسا ة العضو املعنّي خالل مدة واليته واليتها األوىل، واعتبارات االستمرارية. ويكون التجديد رهن 

 اللجنة ككل، حبسب ما تقتضيه الظروف يف حينه.احلفاا على مزيج املهارات واخلربات داخل 
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 اةمانة -5
يكون أمني اللجنة مدير مكتب االسييييييييرتاتيجية والربانمج وامليزانية حبكم منصييييييييبه، ويقدم تقاريره مباشييييييييرة إىل الرئيس  5-1

بشيييييييييييييأن املسيييييييييييييائل املتصيييييييييييييلة بعمل اللجنة. وال يتمتع األمني حبق التصيييييييييييييويت يف مداوالت اللجنة. ويوفّر مكتب 
 .انةاألمخلدمات دعم موظفي الاالسرتاتيجية والربانمج وامليزانية 

 ا جتماعات -6
لتقدير الرئيس. وجيوز للرئيس أن يدعو إىل عقد اجتماعات  ا تمع اللجنة ثالث مرات على األقل يف السييييييييييييينة وفقا  6-1

. وجيوز للمدير العام أو املفتش العام أو املسيييييؤول عن الشيييييؤون األخالقية أو أمني اإضيييييافية إذا ما رأى ذلك مناسيييييبا 
 يطلب إىل رئيس اللجنة توجيه الدعوة لعقد اجتماعات إضافية إذا ما دعت احلاجة. املظامل أو املراجع اخلارجي، أن

 ويتم إخطار أعضاء اللجنة عادةا قبل عشرة أايم عمل على األقل من موعد انعقاد االجتماع. 6-2
 ابلدعوات. اويوافق الرئيس على جدول أعمال مؤقت لالجتماعات ينبغي توزيعه مرفقا  6-3
 اس أو أمانة اللجنة إبعداد الواثئق الداعمة بناءا على تعليمات الرئيس أو مببادرة من األمني. وجيوز أيضييييييا ويقوم الرئي 6-4

تقيدمي الواثئق من قبيل املراجع اخليارجي أو، يف حيال موافقية الرئيس، من قبيل اإلدارة أو اللجيان األخرى للمنظمية. 
 يها اللجنة فق  هلذه الغاية، وتُعامل على أهنا سرّية. وتستخدم الواثئق واملواد اإلعالمية اليت توزّع لتنظر ف

يف كل اجتماع للجنة، ولكن ميكن أن تنعقد االجتماعات بنصاب  امن املفرتض أن يشار  األعضاء اخلمسة مجيعا  6-5
ة مؤلف من ثالثة أعضيييييييييييييياء. وتُتخذ قرارات اللجنة عادة ابلتوافق يف ااراء، ولكن يف حال تعّذر ذلك تُتخذ بغالبي

 أصوات األعضاء احلاضرين الذين أدلوا أبصواهتم. ويف حال تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت املرجح.
وجيوز للرئيس أو ألعضييييييييياء يخرين املشييييييييياركة يف اجتماع عرب اهلاتف أو الفيديو، وخالل ذلك الوقت يتم إحصييييييييياء  6-6

 عددهم بغية حتديد النصاب.
الرئيس حضييييييييييييييور اجتمياع ميا، يرتأآ انئيب الرئيس هيذا االجتمياع. ويف حيال مل يتمّكن انئب  تعيّذر على يف حيال 6-7

ابلنيابة لذلك االجتماع من بني األعضيييييييييييياء  االرئيس من حضييييييييييييور االجتماع، ينتخب األعضيييييييييييياء ااخرون رئيسييييييييييييا 
 احلاضرين.

ة أو أمني املظامل أو أي موظف يخر اإلدارة، أو املفتش العام أو املسييييييؤول عن الشييييييؤون األخالقي دعوةجيوز للرئيس  6-8
 أن يدعو املراجع اخلارجي إىل حضور االجتماعات. اضور االجتماعات. وجيوز للرئيس أيضا حلمن املنظمة 

جيوز للجنة أن تقرر االجتماع يف جلسييييية مغلقة بني فرتة وأخرى حسيييييبما تقرره اللجنة أو يف جلسيييييات خاصييييية مع  6-9
 ،واملفتش العام ،املراجع اخلارجيوممثل يف جلسيييات خاصييية مع ممثلي اإلدارة،  ايضيييا األمني. وجيوز للجنة أن  تمع أ

وأمني املظامل، حبسييب االقتضيياء. كما جيب أن  تمع اللجنة  ،واملسييؤول عن الشييؤون األخالقية ،واملسييتشييار القانوين
 يف جلسة خاصة مرة واحدة يف السنة على األقل مع املراجع اخلارجي. اأيضا 

اللجنة إبعداد وحفظ حماضييير اجتماعاهتا. وتسيييتعرض اللجنة مشييياريع احملاضييير ابملراسيييلة وتعتمد احملاضييير يقوم أمني  6-10
 يف اجتماعها التايل. ارمسيا 
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تكون مداوالت اللجنة وحماضييييييير اجتماعاهتا سيييييييريّة ما مل يقرر الرئيس خالف ذلك. وقد يوافق الرئيس على إطالع  6-11
عن الشييييييييييييييؤون األخالقية وأمني املظامل واملفتش العام وغريهم من كبار املديرين ااخرين يف املدير العام واملسييييييييييييييؤول 

املنظمة على احملاضيييييييييير كاملة أو على األجزاء ذات الصييييييييييلة منها، أو يطلب من أمني اللجنة أن يقدم موجزات عن 
 القرارات لغاية املتابعة.

 تلارب املتاحل -7
عن السييرية  سيينوايا  عن تضييارب املصيياحل. يّ، يكمل مجيع األعضيياء بياانا  اتصييرحيا يقدم األعضيياء اجلدد قبل تعيينهم،  7-1

عن أي تغيريات حتدث يف الفرتات الفاصييييلة بني  اوالكشييييف عن تضييييارب املصيييياحل، ويقوم األعضيييياء ابإلخطار رمسيا 
ويؤدي ذلك إىل ، يتم اإلعالن عن املصيييلحة يف املصييياحل اإلعالانت السييينوية. وحني ينشيييأ تضيييارب فعلي أو حمتمل

إعفاء العضييو أو األعضيياء من املشيياركة يف املناقشيية أو امتناعهم عن التصييويت بشييأن هذه املسييألة. ويف هذه احلالة 
 يستوجب تشكيل النصاب من سائر األعضاء للنظر يف هذه املسألة.

 مسؤوليات اةعلاء والتزاماهتم -8
رهم االسيييييتشييييياري يف اللجنة. وابلتايل ال يُعترب األعضييييياء يعمل األعضييييياء بصيييييفة مسيييييتقلة غري تنفيذية لدى أداء دو  8-1

 عن القرارات اليت تتخذها اللجنة جمتمعة. امسؤولني شخصيا 
نتيجة لألنشطة اليت يؤدوها أثناء عملهم يف اللجنة طاملا  حبقهمعن أي إجراءات تُتّخذ  اينال أعضاء اللجنة تعويضا  8-2

 بنية حسنة. جرت أتديتهاأن هذه األعمال قد 
 رفع التقارير -9
 جيب أن ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وجلنة املالّية. 9-1
ينظر فيه كل كي عن عملها يتضييمن مشييورة ومالحظات وتوصيييات، حسييب االقتضيياء، ل سيينوايا  اوتعّد اللجنة تقريرا  9-2

 العام وجلنة املالّية. ويتضمن التقرير:  من املدير
 لعمل اللجنة. سنوايا  اذاتيا  اتقييما  )أ(

ويعرض وجهات نظر اللجنة يف ما يتعلق بكيفية معاجلة مكتب املفتش العام من خالل خطته، للمجاالت  )ب(
 العالية اخلطورة املشارة إليها، ومدى كفاية امليزانية املوضوعة لتنفيذ تلك اخلطة.

 كتييب املفتش العييام مبييا يف ذلييككمييا يتضييييييييييييييمن التقرير وجهييات نظر اللجنيية بشيييييييييييييييأن التقرير السيييييييييييييينوي مل )ج(
 استقالليته.بيان 

يُدعى رئيس اللجنة، أو انئب الرئيس، أو عضيييييييييو يخر يف حالة تعّذر مشييييييييياركة رئيس اللجنة أو انئب الرئيس، إىل  9-3
مع جلنة املالية مرة يف السيييينة للتداول بشييييأن  اجلنة املالّية لعرض التقرير السيييينوي للجنة. وجيوز للجنة أن  تمع أيضييييا 

 الشواغل اهلامة يف وقت يقرره الطرفان. 
ة من جانب املدير العام بشييييأن نتائج مداوالت اللجنة، إن مل تعترب سييييرية، نمع جهة االتصييييال املعيّ  يتواصييييل الرئيس 9-4

 عن املسائل املقبلة اليت تتعلق مبجال عملها. فضالا 
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اللجنة تقريراا مرحلياا ملنتصييف املدة بشييأن حالة تنفيذ توصيييات اللجنة لكي يوافق عليه رئيس اللجنة كما يعّد أمني  9-5
 قبل إحالته إىل جلنة املالية يف الدورة اليت تعقدها يف اخلريف.

 اةجور وتعويج الت اليف -10
 م يف اللجنة. وتقومال يتقاضييييييييى األعضيييييييياء أي أجر من املنظمة على أي أنشييييييييطة يقومون هبا يف إطار عضييييييييويته 10-1

مشيييياركتهم يف املنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق ابلسييييفر وبدل اإلقامة يتكّبدها أعضيييياء اللجنة ابلضييييرورة لدى 
 اجتماعات اللجنة. 

 ا ًتعراض الدوري ل ختتاصات -11
تقرتح  امناسيييبا اختصييياصييياهتا، وحيثما كان ذلك مدى مالءمة ، على األقل مرّة يف كل سييينة، تسيييتعرض اللجنة دورايا  11-1

 على املدير العام وجلنة املالية تغيريات لتقدميها يف ما بعد إىل اجمللس الذاذ قرار بشأهنا. 
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 الواثئجل املعروضة لإلحاطة - لثالثا امللحجل

 2021ديسمرب كانون األول  31حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات يف  -
 وأنشطة إعادة اليتأهيل تقرير عن الصندوق اخلاا حلاالت الطوارئ -
 2023-2022ميزانيات هيئات مكافحة اجلراد الصحراوي يف الفرتة  -

 

 


