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ويرجى من السادة . مة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 موجز
 

 ما أحاطت علمًا بفائدة د، وبع2142أيار /شهر مايو ت يفبعد املائة اليت ُعقد واألربعني ةالثالث اإّن جلنة املالية، يف دورته

يف دورتها العادية إىل مداوالتها، اتفقت على أن تنظر  ةبالنسب( الفاو)والزراعة  ةاألغذي ة منظميفتقرير جلنة املراجعة 

جلنة املراجعة  تاستنتاجا لمن األنسب إجراء أي تغيريات يف توقيت رفع التقارير إىل اللجنة حو ناملقبلة يف ما إذا كا

 .تاملتصلة بالتوصيا تعنها، وأي تغيريات يف تواترها وعن حالة اإلجراءا ةالصادر تيف الفاو والتوصيا

  املّتبعة حاليًا واليت تبقي جلنة املالية على اإلجراءامواعيدها، تقرتح األمانة أن ُت يفحرصًا على رفع التقارير السنوية 

عن السنة  ماملفتش العا بملكت يالعام الفائت للجنة املراجعة باإلضافة إىل التقرير السنو نتقضي بدراسة التقرير السنوي ع

 .نفسها، خالل دورتها العادية اليت ُتعقد يف ربيع السنة التالية

  تقرتح األمانة أيضًا التأكيد على تعليقات املدير العام املرافقة للتقرير السنوي للجنة املراجعة على اعتبار أنها تتيح آخر

ومع أّن . املعلومات عن اإلجراءات املتصلة باملسائل اليت تناوهلا التقرير، مبا يف ذلك ما يتعّلق منها بالتقارير السابقة

إضايف بندًا دائمًا يف الدورة التالية للجنة املالية اليت ُتعقد يف اخلريف، إال أنها  ثبح إعطاء حتدياألمانة ال تقرتح أن ُيص

تقرتح أن تقرر اللجنة خالل الدورة اليت تعقدها يف فصل الربيع، يف كل حالة على حدة، ما إذا كانت أي من املسائل 

 . عقد قبل فصل الربيع من العام التاليتستدعي حتديثًا منتظمًا يف أي دورة من الدورات اليت سُت

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  إّن جلنة املالية مدعّوة إىل مراجعة التوقيت والتواتر املفّضلني لكي ترفع جلنة املراجعة يف الفاو تقاريرها وإىل البّت فيها ويف

 .حالة اإلجراءات املتصلة بالتوصيات

 مسودة املشورة

 : إّن اللجنة

  أّكدت جمددًا رغبتها يف إتاحة كّل من التقرير السنوي للمفتش العام والتقرير السنوي للجنة املراجعة يف الفاو خالل

الدورة العادية للجنة املالية اليت ُتعقد يف فصل الربيع من كّل سنة إفساحًا يف اجملال للجنة ملناقشة تقريري اإلشراف 

 معًا؛

 اختصااات جلنة املراجعة يف الفاو واليت تقيي برفع التقرير خالل الدورة من قببل رئي  رّحبت باملمارسة املكّرسة يف 

 جلنة املراجعة أو عيو آخر من األعياء إذا تعّذر ذلك؛

  ،شّجعت على مواالة العمل باملمارسة املّتبعة حاليًا لدى إتاحة نسخة من تقرير جلنة املراجعة يف الفاو إىل جلنة املالية

يي بأن يكون التقرير مشفوعًا بتعليقات خطية من املدير العام تبّين حالة اإلجراءات املتخذة بالنسبة إىل واليت تق

 املسائل اليت يتناوهلا التقرير، مع إمكانية إحالة التقارير السابقة للجنة املراجعة حيثما يكون ذلك مناسبًا؛

 لدورة مبزيد من التحديثات اليت يعطيها ممثلو اإلدارة حسب أشارت إىل أّنه باإلمكان استكمال هذه التعليقات أثناء ا

 االقتياء؛

  واتفقت على أنه باستطاعة جلنة املالية أن تقرر يف كّل حالة على حدة، تبعًا لطبيعة املسائل اليت يتناوهلا تقرير جلنة

ديثات عن اإلجراءات يف دورة الحقة من املراجعة يف الفاو، ما إذا كان يتعّين الطلب إىل األمانة أييًا إعطاء مزيد من التح

 .  الدورات املنعقدة قبل السنة التالية
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 معلومات أساسية 
 

. طبقًا الختصاصات جلنة املراجعة يف الفاو، ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وُتحال إليه مجيع تقارير اللجنة -4

. جلنة املالية مشفوعًا بتعليقات املدير العام عليه، متى وجدت ويرسل املدير العام نسخة من التقرير السنوي للجنة إىل

دورة جلنة املالية  للمشاركة يفأي عضو آخر يف اللجنة، على حنو ما تقرره اللجنة، إىل وتوجه الدعوة إىل الرئيس أو 

 .1لعرض التقرير السنوي للجنة

، وبعدما أحاطت علمًا 2142أيار /جلنة املالية، يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة اليت ُعقدت يف شهر مايو إّنو -2

الصادر عن جلنة املراجعة يف الفاو بالنسبة إىل مداوالتها، اتفقت على أن تنظر يف  2144بفائدة التقرير السنوي لعام 

األنسب إجراء أي تغيريات يف توقيت رفع التقارير إىل اللجنة حول استنتاجات دورتها العادية املقبلة يف ما إذا كان من 

 .2جلنة املراجعة يف الفاو والتوصيات الصادرة عنها، وأي تغيريات يف تواتراها وعن حالة اإلجراءات املتصلة بالتوصيات

 توقيت رفع التقارير السنوية للجنة املراجعة يف الفاو إىل جلنة املالية

ع عادة التقارير السنوية ملكتب املفتش العام وللجنة املراجعة يف الفاو يف أسرع وقت ممكن من مطلع السنة التالية ُترف -3

وُينظر فيها عادة يف الدورة اليت تعقدها جلنة املالية يف فصل الربيع من . لكي تكون املعلومات الواردة فيها حديثة العهد

تقرير جلنة املراجعة يف الفاو يف التوقيت املطلوب لعرضه على دورة جلنة املالية ، مل جيهز 2141ويف سنة . السنة نفسها

تشرين األول /يف فصل الربيع من السنة نفسها ومل ُينظر فيه قبل الدورة اخلامسة والثالثني بعد املائة يف شهر أكتوبر

كل من التقرير السنوي للمفتش  إتاحةتقبل يف وأكدت جلنة املالية جمددًا يف تقرير الدورة املذكورة رغبتها يف املس. 2141

الربيع بصورة سنوية، إفساحًا يف  لالعام وعلى تقرير جلنة املراجعة يف الدورات العادية للجنة املالية اليت ُتعقد يف فص

 .3اجملال للجنة ملناقشة تقريري اإلشراف معًا

وأكدت جمددًا أيضًا  2142متوز /لذي عقدته يف يوليووناقشت جلنة املراجعة هذا املوضوع بالتفصيل يف االجتماع ا -1

 .هذا التوقيت موافقتها على

 متابعة التوايات الواردة يف تقارير جلنة املراجعة يف الفاو

وهي مبثابة وسيلة إلعطاء معلومات . رافقت يف الفرتة األخرية تقارير جلنة املراجعة يف الفاو تعليقات من املدير العام -5

وميكن أيضًا . ت املتخذة أو املقرتحة بالنسبة إىل املسائل اليت يتناوهلا التقرير احلالي أو التقارير السابقةعن اإلجراءا

 .خالل معلومات حمّدثة إضافية من ِقبل ممثلي األمانة يف دورة جلنة املالية أثناء مناقشة التقرير من ااستكماهل

 

                                                      
1
 ، املرفق جيم411 دليل اإلجراءات اإلدارية  

2
 CL 144/12 الوثيقة  

3
 CL 140/21 الوثيقة  
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عدد ( أ: ) الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للجنة املالية حولتعطيها األمانة يف ىأي معلومات أخر راعاةومع م -1

ما إذا كانت هناك إمكانية ( ب)أجهزة اإلشراف اليت يتعّين على األمانة إعطاء معلومات هلا والرد عليها ومتابعتها؛ 

األمانة يف الوقت  رتح، تق4ااملسألة يف دورة الحقة من دوراته همراجعة هذ ىعل ةموافقة اللجنو( ج)لتبسيط التحسينات؛ 

جلنة املالية يف كل حالة على حدة يف فصل الربيع من كل عام ما إذا كان يتعّين طلب مزيد من املعلومات الراهن أن تقرر 

وقد يتوّقف هذا . الربيع من العام التالي لاحملدثة عن اإلجراءات يف دورة من الدورات قبل الدورة املقرر عقدها يف فص

 . ةتناوهلا تقرير جلنة املراجع اليت لة املسائعلى طبيع

                                                      
4
 13-14 الفقرات، CL 144/12 الوثيقة  


