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 من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. 

 www.fao.orgالي: ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان الت
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 واألربعون بعد المائة خامسةالدورة ال

 2102 ديسمبر/كانون األول 7-3روما، 

 واألربعين بعد المائة للجنة المالية سادسة تقرير الدورة ال

 (2102أكتوبر/تشرين األول  22-31)

 

 

 موجز

  شؤون المالية، الب صلةواألربعين بعد المائة في عدد من المسائل المت سادسةال )الخاصة( خالل دورتهانظرت اللجنة

في دورته  للبرنامجالمجلس التنفيذي فيها المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي، وذلك قبل أن ينظر الرقابة والميزانية، و

 .2102 العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني

 ء المقترح اتخاذه من جانب المجلساإلجرا

  إن المجلس مدعو إلى اإلحاطة بآراء وتوصيات لجنة المالية فيما يتصل بالمسائل التي نظر فيها المجلس التنفيذي

 .2102 دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثانيلبرنامج األغذية العالمي في 

 إلى:يمكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة 

 (David McSherry) السيد ديفيد ماكشيري

 أمين لجنة المالية

 3719 5705 3906+ رقم الهاتف:
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 واألربعين بعد المائة للجنة المالية سادسةتقرير الدورة ال

 2102أكتوبر/تشرين األول  31-22روما، 

 

 مقدمة

 المائة.قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها السادسة واألربعين بعد  -0

 األعضاء التالية أسماؤهم:ممثلو الدول  ،Moungui Médiوحضر االجتماع إلى جانب رئيس الدورة، السيد  -2

 )أستراليا( Kristina Gillالسيدة  -

 )البرازيل( Olyntho Vieiraالسيد  -

 )الهند( Shobhana K. Pattanayakالسيد  -

 )اليابان( Hideya Yamadaالسيد  -

 )المكسيك( Emma María José Rodriguez Sifuentesالسيدة  -

 )هولندا( Ronald Elkhuizenالسيد  -

 السيد فوزي لقجع )المغرب( -

 )االتحاد الروسي( Vladimir V. Kuznetsovالسيد  -

 السيد محمد الطيب الفقي النور )السودان( -

 )الواليات المتحدة األمريكية( Elizabeth Petrovskiالسيدة  -

 بأن:وأبلغ الرئيس اللجنة  -3

ممثل أستراليا للمدة المتبقية من بوصفه  Travis Powerعين ليحل محل السيد  Matthew Worrellالسيد  -

 واليته؛

 ممثلة أستراليا في هذه الدورة؛بوصفها  Matthew Worrellعينت لتحل محل السيد  Kristina Gillالسيدة  -

 سعادة السيد عينت لتحل محل  Emma María José Rodriguez Sifuentesالسيدة  -

Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo ممثلة المكسيك للمدة المتبقية من واليته؛ ابوصفه 

لجزء  Emma María José Rodriguez Sifuentesعين ليحل محل السيدة  Alan Romero Zavalaالسيد  -

 من هذه الدورة؛

لواليات المتحدة بوصفها ممثلة ا Karen Johnsonعينت لتحل محل السيدة  Elizabeth Petrovskiالسيدة  -

 في هذه الدورة؛ األمريكية

هذه  احضري السيدة منار صباح محمد الصباح )الكويت( لمو )بوركينا فاسو( Laurent D. Coulidiatiالسيد  -

 .الدورة
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 لتالي:ويمكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من الموقع الشبكي لألجهزة الرئاسية والدستورية في العنوان ا -4

committee/en/-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance  

 التالية:وباإلضافة إلى ذلك، حضر الدورة السادسة واألربعين بعد المائة للجنة، مراقبون صامتون من الدول األعضاء  -5

 االتحاد األوروبي -

 النرويج -

 سويسرا -

 فرنسا -

 

 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 سياسة الكشف عن تقارير الرقابة

. وطلنب المجلنس التنفينذي "سياسة الكشف عنن تقنارير الرقابنة"بشأن  للبرنامجتلقت اللجنة عرضا موجزا من المفتش العام  -6

، 2100السنوية المعقودة في يونينو/حزيران  تهإطار الرقابة وسياسة الكشف عن تقارير الرقابة خالل دور، عند موافقته على للبرنامج

سياسة الكشف عن تقنارير الرقابنة علنى أحكنام إضنافية  تشتملااستعراض مفهوم التفتيش وتحديث سياسة الكشف عن تقارير الرقابة. و

ة الحسابات الداخلية والتفتنيش علنى الموقنع الشنبكي العنام؛ والتصنريت للمفنتش للكشف عن تقارير التفتيش؛ والكشف عن تقارير مراجع

السياسنة إدخنال تعنديالت علنى إجنراء  اقترحتالعام بالدخول في اتفاقات رسمية لتقاسم تقارير التحقيق على أساس سري ومتبادل. كما 

والحجنب وفقنا للضنمانات المنصنوي عليهنا فني سياسنات  تنقيت التقنارير أو حجبهنا بحينث يتخنذ المفنتش العنام قنرارات تتعلنق بنالتنقيت

 الكشف.

 وطلبت اللجنة وتلقت توضيحات بشأن النقاط التالية: -7

 ستضننع السياسننة  –األمننم المتحنندة  منظومننة العالقننة بننين السياسننة المقترحننة والسياسننات المماثلننة للهيخننات األخننر  داخننل

في صدارة تحقيق الشفافية إلى جانب صناديق وبرامج األمم المتحدة األخر  التي وافقت بالفعل على  البرنامجالمقترحة 

 ؛سياسات مماثلة

  توفر هنذه الفتنرة لنردارة فرصنة اتخناذ سن –فترة الشهر الواحد الفاصلة بين إصدار تقرير ما والكشف العام عنن التقرينر

 ؛إجراءات عالجية

 سنيكون تقرينر التحقينق النهنائي متاحنا  –الحالينة واإلجنراءات المقترحنة  حقينقارير التالفرق بنين سياسنة الكشنف عنن تقن

 ؛لنظراء المفتش العام على أساس المعاملة بالمثل

  كيف سيعرف الممثلون الدائمون ما هي تقارير التحقيق المتاحة للكشف عنها قبل صدور التقرير السنوي للمفتش العام– 

 ؛ومتى ستكون متاحة للكشف عنها سيتم إعداد قائمة بالتقارير

  لن يتم تقديم ردود –الردود على استفسارات الجمهور بشكل عام. 

 

عقب الكشف العلني عن تقاريره، وهي تنتظر إعداد رقابة ذاتية وأعربت اللجنة كذلك عن أملها في أال يفرض مكتب الرقابة  -8

. واستعرضنت البرناامجإلنى انتهناا امتينازات وحصنانات  جملنة أمنور،، منن بنين إجراءات تفصيلية بحيث ال ينؤدي تنوفير المعلومنات

 اللجنة مشروع القرار المقدم ودعت المجلس التنفيذي للموافقة على القرار خالل الدورة العادية الثانية.

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/en/


CL 145/13 4 

 إن اللجنة: -2

 موافقته علا  لدى  التنفيذي عن تقديرها لعرض سياسة الكشف عن تقارير الرقابة كمتابعة لتوصية المجلس أعربت

 ؛2100"إطار الرقابة وسياسة الكشف عن التقارير" في يونيو/حزيران 

 أن الشفافية ينبغي أن تسمح أيضا بالحفاظ عل  السرية وتتار  بعاا الحرياة للمفاتع العااق لتنقايح التقريار أو  رأت

 ؛حجبه استنادا إل  اإلجراءات المنصوص عليها في السياسة

 المقترحاة للكشاف عان التقاارير مباررة للساماح بتصاحيح األمتااء المتعلقاة بالوقاائ  بأن فترة الشاهر الواحاد  أقرت

 ؛وتنفيذ اإلجراءات العالجية

 النهائياة قبال عارض التقريار السانوي التحقيق  قاريرتضرورة أن يكون للممثلين الدائمين سبل الوصول إل   أبرزت

 ؛التنفيذي للمفتع العاق عل  المجلس

 أال ياار ر الكشااف عاان التقااارير علاا  ضاارورة ، عنااد دراسااة هااذه السياسااة، التنفيااذي أن يراعااي المجلااس اقترحاات

 ، من جملة أمور أمرى؛امتيازات وحصانات البرنامج

 بالترتيب المقترح للدمول في اتفاقات رسمية لتقاسم تقارير التحقياق علا  أساار ساري ومتباادل ما  ن اراء  رحبت

البرناامج فاي صادارة تحقياق الشافافية سياسة مما يض   لدولية العامةالمفتع العاق في الدول األعضاء والمن مات ا

 ؛ضمن من ومة األمم المتحدة فيما يتعلق بتقارير الرقابة

 السياساةمان أاأن الموافقاة علا  هاذه أن ناقع حاليا سياساة مما لاة بشاأن الشافافية، وتأن الجمعية العامة  أدركت 

من أجل تقاار  السياساات ضامن  معية العامة وتشكل سابقة إيجابيةبالنسبة للبرنامج أن تضيف زمما لمناقشات الج

 ؛من ومة األمم المتحدة

 المنقحةسياسة الكشف عن تقارير الرقابة"عل  المجلس التنفيذي بالموافقة عل   أأارت ". 

 

 (2102-2103متة البرنامج لإلدارة )

 660التي يبلغ مجموعهنا  2103لعام  البرنامجبما فيها ميزانية  "،(2105-2103دارة )لر البرنامج خطة" عرضت األمانة  -01

مليننون دوالر أمريكنني. ويتضننمن اقتننراح الميزانيننة  4 969مليننون دوالر أمريكنني، وهننو مبلننغ يشننمل االحتياجننات التشننغيلية البالغننة  5

ملينون دوالر أمريكني.  3 711 محتمنل قندره مليون دوالر أمريكي استنادا إلى توقع دخل 249.0ميزانية لدعم البرامج واإلدارة قيمتها 

 01.1مليون دوالر أمريكي لدعم تنفينذ إطنار العمنل، و 21كما يشمل االقتراح استثمارات تكميلية لميزانية دعم البرامج واإلدارة قيمتها 

زانة، باإلضافة إلنى حسنابات مليون دوالر أمريكي الستكمال نظام إدارة الخ 1.4ماليين دوالر أمريكي للمصروفات المتعلقة باألمن، و

 مليون دوالر أمريكي. 402.9خاصة وصناديق استخمانية قيمتها 

 إدراجأن منن المفيند أيضنا اللجنة رأت ورحبت اللجنة بما تضمنه التقرير من تفاصيل إضافية حول عملية تعزيز المنظمة. و -00

تنم لتحسين المقارنة بالميزانيات السنابقة. وقند إلدارة المقبلة عن المصروفات ومستويات المساهمات في وثائق خطة ا معلومات إضافية

هنذه ل 0في الملحق من خطة اإلدارة )ويرد هذان الجدوالن  2-والجدول الثالث 0-الخامس-تزويد اللجنة بالمعلومات لتدعيم الجدول ألف

 .(الوثيقة

ملينون دوالر أمريكني والمدرجنة فني اقتنراح  21بالغنة وطلبت اللجنة تفاصيل إضافية عن االستثمارات التكميلية المقترحة ال -02

أن هذه االستثمارات تدعم تنفينذ عملينة تعزينز المنظمنة، غينر أن تفاصنيل هنذا االقتنراح النهائينة لنن بلغت اللجنة . وأ  2103ميزانية عام 
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واسنتكمال نتنائج عملينات إعنادة ل المحنددة التكناليف فني إطنار العمن العمنل تكون معروفة إال بعد إجراء تحليل إضنافي لجمينع مسنارات

 صفقات إنهاء الخدمة. بما في ذلك تكاليف الجارية التكليف

ملينون دوالر أمريكني منن ميزانينة  21االعتمناد اإلضنافي بمبلنغ فني تنفينذ المحنرز واستفسرت اللجنة عن كيفية قياس التقدم  -03

تقننارير إضننافية إلننى المجلننس التنفيننذي بعنند أن يننتم تحدينند الميزانيننات الفرديننة سننتقدم األمانننة وأ بلغننت اللجنننة أن  دعننم البننرامج واإلدارة.

أننه سنيتم تعزينز إطنار النتنائج اإلدارينة الحنالي بحينث يعكنس مؤشنرات الحصنائل كما أبلغت اللجنة أيضنا لمسارات عمل إدارة التغير. 

 اء السنوية في السنوات التالية.اإلضافية في عملية تعزيز المنظمة، وهو ما سيبلغ عنه من خالل تقارير األد

 .2103و 2102بتفاصيل عن استخدام صناديق إنهاء الخدمة في التنفيذي يضا تزويد المجلس أاألمانة  إلىوطلبت اللجنة  -04

باسننتخدام عائنند الفوائنند هنني عمليننة مالئمننة  البرنااامجواستفسننرت اللجنننة عمننا إذا كانننت العمليننة الحاليننة لتمويننل تكنناليف أمننن  -05

السنالمة واألمنن األمنم المتحندة لشنؤون نهنا تعمنل منع إدارة أأثارتهنا وتمنت بالشنواغل التني أقنرت األمانة أ بلغت اللجنة أن مستدامة. وو

 والمنظمات األخر  على تغيير ترتيب تقاسم التكلفة للتمكن من إدخال تكاليف األمن في صلب عملياتها.

أن إضافة موظفين في شعبة المشنتريات تعنود أ بلغت اللجنة شعبة المشتريات. وواستفسرت اللجنة عن زيادات الموظفين في  -06

 إلى وجوب توفير قدرة إضافية تتعلق بسالمة األغذية وجودتها، وفق ما أوصى به فريق استعراض ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

ملينون دوالر  49والبنالغ  2103ارة بنهاينة عنام وأخذت اللجنة علما بأن المستو  المتوقع لحساب تسوية دعنم البنرامج واإلد -07

والمحندد بأربعنة أشنهر منن النفقنات العادينة لندعم البنرامج  النذي وافنق علينه المجلنس التنفينذيأمريكي هو أقل من المستو  المسنتهدف 

رأت اللجننة أن هنذه المسنألة تخنح الحوكمنة ويجنب علنى المجلنس التنفينذي أن يأخنذ موقفننا . وملينون دوالر أمريكني 83، أي واإلدارة

د نهنج حنذر ينوازن بنين االحتياجنات المختلفنة ااعتمنمنن خنالل األمانة ترصد عن كثب مسنتو  هنذا الحسناب حيالها. وأ بلغت اللجنة أن 

 ساب التسوية.تيسيرا لعملية إدارة التغيير في المنظمة واالحتفاظ برصيد كاف في ح

أ بلغت اللجننة أن وطلبت اللجنة معلومات إضافية حول تمويل تقييمات فراد  العمليات )المعروفة باسم تقييمات العمليات(. و -08

ل مننن تكنناليف النندعم المباشننرة للمشننروعات ، وهنني تقييمننات سننتمو  2103فنني عننام  لبلنندان بعينهننامننن المزمننع إجننراء اثننني عشننر تقييمننا 

تموينل تقييمنات مماثلنة للمكاتنب القطرينة الصنغيرة باسنتخدام المنوارد المتعنددة  تعتنزم زينادةاألماننة أ بلغت اللجنة أيضا أن  المعنية. كما

 .األمراألطراف حيثما لزم 

بشنأن مسننائل التغذينة وهننو مننا  البرنااامجتقنديم النندعم لعملينات أ بلغنت اللجنننة بنأن دور مستشننار التغذينة لننن يشنمل مسننؤولية و -09

. ونتيجة لذلك، فإن القدرات المهنية في هذا المكتب اقتصنرت علنى منصنب واحند ابتكار السياسات والبرامج الجديدةلع به شعبة ستضط

 بمستو  مدير.

 إن اللجنة: -21

 بالعملية التشاورية حول متة اإلدارة التي أمضعت ألرب  مشاورات  ت( ورحب2102-2103في متة اإلدارة ) ن رت

 غير رسمية؛

 تحساين فعالياة المن ماة وكفاءتهاا فاي بيماة للمسااعدة اإلنساانية متزايادة التاي تساع  ل بعملية تعزيز المن مة رحبت

 التعقيد؛
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 ن مستوى واستخداق حسا  التسوية ن را للشواغل التي أعر  أالمجلس التنفيذي في مناقشة بشبأن يشرع  أوصت

ي؛ بعملياة تعزياز المن ماة التاي تساع  لتحساين فعالياة ملياون دوالر أمريكا 92ن المستوى المتوق  الباال  أعنها بش

 المن مة وكفاءتها في بيمة للمساعدة اإلنسانية متزايدة التعقيد؛

 لمكاتب القترية استنادا إل  النتائج، غير أنها نبهت إل  ضرورة أالّ للمكاتب اإلقليمية/اإعتاء مزيد من السلتة  أيدت

 من المساندة؛ كافة في المقر تتكفل بوجود مستوى يكون ذلك عل  حسا  الحفاظ عل  كتلة حرج

 مالياين مان  9 عن طريق توزي  ما يربو عل  2103مليون مستفيد في عاق  70علما بالهدف المتوق  لبلوغ  أحاطت

 مليون دوالر أمريكي؛ 9 262 األطنان المترية من األغذية، بتكلفة كلية لالحتياجات المتوقعة قدرها

 مجمااوع ين فجااوة بااإلاا   أدىمليااار دوالر أمريكااي، ممااا  3.7ساااهمات المتوقعااة البالغااة علمااا بمسااتوى الم أمااذت

دعات فقاد ، ماات المحّد اة حاول تحدياد األولويااتالمعلو، وم  ترحيبهاا باالحتياجات التشغيلية وتقديرات المساهمات

 ؛أوانهاتقديم المساهمات في عن السبل الممكنة لسد الفجوة م  البحث األعضاء إل  

 من الن اق المالي والح ت تكرر هذا التلاب. وفاي أعقاا  مناقشاات متّولاة 2-2في طلب اإلعفاء من المادة  ن رت ،

 المكتب للن ر في كيفية تناول هذه المسألة؛هيمة األمانة بتقديم اقتراح إل  بأن تقوق اللجنة  أوصت

 يقة مالل دورته العادية الثانية.موافقة المجلس التنفيذي عل  مشاري  القرارات الواردة في الو  أيدت 

 

 زيادة أتعا  مراج  الحسابات الخارجي

اقتنراح مراجنع الحسنابات الخنارجي بزينادة التني عرضنت  "زيادة أتعاب مراجع الحسابات الخنارجي" الوثيقة اللجنةناقشت  -20

 2102دوالر أمريكني سننويا اعتبنارا منن أبريل/نيسنان  05 411فني المائنة، وينطنوي ذلنك علنى زينادة إجمالينة قندرها  4أتعابه بنسنبة 

فني المائنة فني  03مراجع الخارجي توضنت بالتفصنيل زينادة صنافية نسنبتها الفصاعدا. وناقشت اللجنة االقتراح المدعوم بإحاطة قدمها 

بما في ذلك بدل اإلعاشة اليومي وتكاليف الموظفين ومصاريف السنفر إلنى رومنا خنالل العنامين الماضنيين.  تكاليف مراجعة الحسابات

اللجنة في الحصول على توزيع لألرقنام، قندم المراجنع الخنارجي المزيند منن التفاصنيل عنن الزينادة فني إطنار مختلنف  طلبواستجابة ل

 يم المطلقة.المكونات بالق

)د( علنى أننه يجنوز لمراجنع 6يننح بموجنب المنادة  البرناامجوأشارت اللجنة إلى أن اتفاق مراجع الحسابات الخنارجي منع  -22

الحسابات الخارجي طلب زيادات محدودة فيما يتعلق بالخندمات التني سنتقدم بعند العنام األول منن مندة االتفناق، وذلنك نتيجنة فنروق فني 

فني  8، علنى أال تتجناوز الزينادة أثنناء مندة واليتنه نسنبة تراكمينة تبلنغ لق بالسفر والموظفين وبدل اإلعاشة اليوميتتعمراجعة التكاليف 

 المائة من مجموع األجر السنوي.

الخنارجي. وأ بلغنت اللجننة بنأن وجهنت قنرار المراجنع  ة التنيالحالينعوامنل بشنأن ال إضافية وطلبت اللجنة وتلقت توضيحات -23

إلعاشة اليومي المستعملة هي معدالت األمم المتحدة التي وضعتها لجنة الخدمة المدنينة الدولينة، وأن تكناليف السنفر جنوا معدالت بدل ا

المستعملة تتعلق بتذاكر الدرجنة االقتصنادية لشنركات طينران أوروبينة مختلفنة، وأن تكناليف المنوظفين هني الرواتنب وبندالت أعضناء 

، منع تفاصنيل الزينادة فني مختلنف التكناليف فني هنند ومندير مراجنع الحسنابات الخنارجي فني رومنافريق المراجعة الزائر من حكومة ال

في  8وطلبت اللجنة وتلقت تأكيدات من مراجع الحسابات الخارجي بأنه لن يطلب زيادة في األتعاب تزيد عن الملحق اإلضافي للوثيقة. 

 لخارجي، إال في حالة وجود ظروف غير متوقعة وقهرية.المائة على النحو المنصوي عليه في اتفاق مراجع الحسابات ا

 واستعرضت اللجنة مشروع القرار المقدم ودعت المجلس التنفيذي للموافقة على القرار خالل الدورة العادية الثانية. -24
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 إن اللجنة: -22

 بالتفصيل االقتراح بزيادة أتعا  مراج  الحسابات الخارجي بالصايغة التاي قادمها المراقاب الماالي والمراجا   درست

 ؛العاق للهند

 عن تقديرها ألن االقتراح قدق بالدعم عل  النحو الواجب وأنه تدريجي التاب ، وفقا لشروط العقد التي تان   أعربت

 ؛في المائة 9نسبة المقترحة والبالغة في المائة مقارنة بال 8عل  زيادة بحد أقص  

 2102المجلس التنفيذي بالموافقة عل  زيادة أتـعا  مراجا  الحساابات الخاارجي اعتباارا مان أبريل/نيساان  أوصت 

 فصاعدا.

 

 بدل السكن للمدير التنفيذي

مقترح األمانة بزيادة في بدل السكن للمدير التنفيذي ليصبت التي عرضت  "بدل السكن للمدير التنفيذي"ناقشت اللجنة الوثيقة  -26

يورو سنويا، بما يشمل الخدمات والمرافق. وواصل هذا المقترح الممارسة الجارية لتسنديد التكلفنة الفعلينة المتعلقنة بالعقنار.  061 111

يننة، والصننيانة المتعلقننة بهننا، وهنني معنندات سننيبقى أن يقنندم أيضننا المعنندات األمن للبرنااامجواسنتنادا إلننى تقنندير المخنناطرة األمنيننة، يمكننن 

 مالكا لها. البرنامج

إبالغ اللجنة برغبنة المندير التنفينذي فني أن تقنوم هني، واللجننة االستشنارية لشنؤون اإلدارة والميزانينة التابعنة لألمنم  وجر  -27

استعراض األمانة لبندل السنكن، بمنا يتفنق منع قنرار  للجنة عن المتحدة، باستعراض هذه الوثيقة ضمانا للشفافية الكاملة. وقـ دمت إحاطة

. وجر  إبنالغ اللجننة بنأن األماننة قارننت مؤشنر أسنعار التجزئنة 2117فبراير/شباط  22المؤرخ  EB.1/17/2007 التنفيذي المجلس

سنكن والميناه والكهربناء بمؤشنر أسنعار ال – الذي كان يستخدم سابقا باعتباره المؤشر السنوي المستخدم لتعنديل بندل السنكن – اإليطالي

والوقود لد  المعهد اإليطالي لرحصاء. ويشمل هذا المؤشنر األخينر اتجاهنات األسنعار إليجنارات المسناكن العالينة القيمنة والمنخفضنة 

قنارات القيمة. ويبين تحليل شركة عقارية دولية تعمل في روما أن أسعار العقنارات العالينة القيمنة بقينت مسنتقرة فني حنين أن أسنعار الع

المنخفضة القيمة شهدت تناقصا. ولذا فإن من المرجت أن يكون مؤشر معهد اإلحصاء المعدل ألغراض السكن الدبلوماسي أعلى بنسنبة 

 في المائة خالل فترة الخمس السنوات. 01و 7تتراوح بين

 بدل السكن للمدير التنفيذي.ناقشت اللجنة إمكانية أن يفكر المجلس التنفيذي في العمليات المقبلة من أجل تحديد و -28

وأخذت اللجنة علما بأن بدل السكن المقترح أقل من بََدلي السكن لكل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية  -29

 يورو في السنة. 081 111الزراعية، المحدد بمبلغ 

 إن اللجنة: -31

 ؛بشفافية العملية وبوضوح المقترح رحبت 

 يورو سنويا، بما  061 111 المقترح المتعلق ببدل السكن للمدير التنفيذي ووافقت عل  الحد األعل  البال  درست

 ؛يشمل الخدمات والمرافق

 المجلس التنفيذي بالموافقة عل  بدل السكن للمدير التنفيذي. أوصت 
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 أية مسائل أمرى

 طرائق عمل لجنة المالية

من النظنام  0-7ثالثة تغييرات مقترحة في طرائق عمل اللجنة، وهي: إدخال تغيير في المادة قدمت األمانة إحاطة للجنة عن  -30

المالي بحيث ال يعود مطلوبا أن تجري اللجنة استعراضا للخطة االستراتيجية لبرنامج األغذية العالمي؛ واالتفناق بصنورة غينر رسنمية 

فيذي السنوية والثانية فقط، األمر النذي يقلنل منن تنواتر دورات لجننة المالينة منن على تقديم الوثائق المالية اإلدارية لدورتي المجلس التن

 ثالث دورات في السنة إلى دورتين في السنة؛ واقتراح قيام لجنة المراجعة، وليس لجنة المالية، باستعراض وثائق الرقابة.

لبنت تخفنيع عندد الندورات منن ثنالث إلنى اثنتنين وجر  إبالغ اللجنة بنأن اللجننة االستشنارية لشنؤون اإلدارة والميزانينة ط -32

 سنويا، كما طلبت أال تستعرض اللجنة االستشارية إال الوثائق المالية. 

لنيس مطلوبنا وأعربنت عنن  للبرناامجوأعربت اللجنة مجددا عن موقفها السابق القائل بأن استعراضنها للخطنة االسنتراتيجية  -33

في دورتينه السننوية والثانينة.  التنفيذي األمانة من حيث تقديم الوثائق المالية اإلدارية إلى المجلسدعمها للممارسة الحالية التي تأخذ بها 

وأكدت على  وأعربت اللجنة عن تحفظها إزاء قيام لجنة المراجعة باستعراض وثائق الرقابة بدال من قيام لجنة المالية بهذا االستعراض

 المالية بالنظر في هذه التقارير. ضرورة مواصلة الممارسة المتبعة بقيام لجنة

وشجعت اللجنة األمانة على مواءمة مناقشات المقترحات مع لجننة المراجعنة ومكتنب المجلنس التنفينذي، وعلنى إبقناء جمينع  -34

راء الهيخات على اطالع. وأشارت اللجننة إلنى أن منن شنأن رأي كتنابي منن اللجننة االستشنارية لشنؤون اإلدارة والميزانينة أن ييسنر إجن

  مناقشة مثمرة حول المقترحات.

 إن اللجنة: -32

 علما بمقترح األمانة المتعلق بالو ائق التي تقدق إلا  اللجناة وإلا  اللجناة االستشاارية لشارون اإلدارة والميزانياة  أحاطت

 ؛حول المسائل المالية ومسائل الرقابة

 ؛عل  ضرورة أن تتلق  اللجنة و ائق كتابية توميا إلجراء مناقشة أكثر جدوى أددت 

 إل  رئيس اللجنة المالية أن يناقع هذه المسألة م  رئيس اللجنة االستشارية لشرون اإلدارة والميزانية. طلبت 

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة واألربعين بعد المائة

نوفمبر/تشنرين  9إلنى  5مقرر انعقاد الندورة السنابعة واألربعنين بعند المائنة فني رومنا فني الفتنرة منن أ بلغت اللجنة بأنه من ال -36

 .2102الثاني 
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 0 الملحق

 االحتياجات التشغيلية واألنشتة الرئيسية

 حسب األهداف االستراتيجية وفمات المشروعات

مجموع   الهدف االستراتيجي

االحتياجات 

 التشغيلية

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

النسبة 

المموية من 

مجموع 

االحتياجات 

 التشغيلية

 األنشتة الرئيسية

 )النسبة المموية

 من االحتياجات(

 االحتياجات حسب فمة المشروع

 )بماليين الدوالرات

 األمريكية( 

إنقاذ األرواح وحماية  0الهدف االستراتيجي 

 سبل كسب 

العيش في حاالت 

 الطوارئ 

في  80التوزيع العام لألغذية ) 54 703 2

 المائة(

 في المائة( 6التغذية التكميلية )

 مشروع إنمائي

 عملية طوارئ

 عملية ممتدة

 عملية خاصة 

1 

909 

649 0 

035 

منع الجوع الحاد  2الهدف االستراتيجي 

واالستثمار في تدابير 

االستعداد للكوارث 

 والتخفيف من حدتها

العمل/إنشاء الغذاء مقابل  02 571

 في المائة( 75األصول )

في  09التوزيع العام لألغذية )

 المائة(

 مشروع إنمائي

 عملية طوارئ

 عملية ممتدة

 عملية خاصة

037 

85 

342 

6 

استعادة الحياة وسبل  3الهدف االستراتيجي 

كسب العيش وإعادة 

بنائها في حاالت ما بعد 

الصراع أو حاالت ما 

بعد الكوارث أو حاالت 

 االنتقال

الغذاء مقابل العمل/إنشاء  21 010 1

 األصول

 في المائة( 33)

 التغذية المدرسية

 في المائة( 27)

 مشروع إنمائي

 عملية طوارئ

 عملية ممتدة

 عملية خاصة

99 

67 

757 

87 

الحد من الجوع ونقح  9الهدف االستراتيجي 

 التغذية المزمنين 

في  62) التغذية المدرسية 02 591

 المائة(

 صحة وتغذية األم والطفل

 في المائة( 02)

 مشروع إنمائي

 عملية طوارئ

 عملية ممتدة

 عملية خاصة

556 

1 

35 

1 

تعزيز قدرات البلدان  2الهدف االستراتيجي 

على الحد من الجوع بما 

في ذلك من خالل 

استراتيجيات تسليم 

المسؤولية والمشتريات 

 المحلية

 زيادة القدرات 2 96

 في المائة( 011)

 مشروع إنمائي

 عملية طوارئ

 عملية ممتدة

 عملية خاصة

47 

3 

07 

29 
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 2102-2119، ومجموع المساهمات االحتياجات غير المتوقعة التاريخية

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

االحتياجات غير  برنامج العمل األصلي 

 المتوقعة

برنامج العمل 

 النهائي

 نسبة

 الزيادة

مجموع 

المساهمات
0

 

 5 112 22 860 5 076 1 784 4 2112-2119 فترة السنتين

 5 402 4 450 6 252 198 6 2117-2116فترة السنتين 

 9 243 103 779 11 987 5 792 5 2112-2118فترة السنتين 

2010 4 606 2 241 6 848 49 029 4 

2011 4 347 1 764 6 111 41 597 3 

2012 5 162 1 405* 6 566* 27 751 3* 

 المتوسط السنوي 

 (2112-2118)باستثناء 

3 585 963 4 548 27 027 3 

 إل  التقديرات. 2102إل  أرقاق منتصف العاق، ويستند مجموع مساهمات  2102* تستند االحتياجات غير المتوقعة وبرنامج العمل النهائي لعاق 
 مجموع المساهمات يشمل الصناديق االستممانية. 0
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 2الملحق 

 للعلمو ائق 

  2103إلننى يونيننو/حزيران  2102خطننة عمننل مراجننع الحسننابات الخننارجي للفتننرة الممتنندة مننن يوليو/تمننوز 

 (FC 146/INF/2 Corr.1و FC 146/INF/2)الوثيقتان 
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