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 موجز تنفيذي

 
 ويدرج هذا التقريرر  . تشري هذه الوثيقة إىل التقّدم احملَرز من جانب األمانة يف تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

التقرير  ليدرج يف 2102أيار /يف مايواملرحلي الطلبات اليت قّدمتها اللجنة يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة 

حتقيقهرا مرن جانرب املراجرع اخلرارجيل وحالرة التوصريات         املعلومات األخرية عن وضع البنود الريت تنتظرر  

وأنشطة إعرادة التأهيرلل ورفرع تقريرر بشرأن       الطوارئالناشئة عن استعراض وتقييم الصندوق اخلاص حلاالت 

 .1البلد املضي  املربمة مع تفاقاتالالتقدم يف اإلجراءات املتصلة با

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  اللجنة أن تستعرض الوثيقةل وأن توّفر توجيهاتها حسبما يتناسبُيرجى من. 

 

 مسودة املشورة

 

 استعرضت اللجنة وأحاطت علمًا حبالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجع اخلارجي؛ 

 

  وأحاطت علماًا بنناس ساو     3102وتطّلعت اللجنة إىل تلقي تقرير مرحلي حمدَّث يف دورتها العادية التالية عام ،

 .3100-3101يتضّمن أيضًا حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املطوَّل للفرتة 

 

 

  

                                                      
1
 .34 الفقرةل CL 144/12 الوثيقة  
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 مقّدمة

 

علرى صرعيد تنفيرذ التوصريات      األغذيرة والزراعرة  يلّخص اجلدول أدناه التقدم اإلمجالي الذي أحرزتره منظمرة   - 0

 .الصادرة عن املراجع اخلارجي

 
 

 متنخرة حتى تارخيس وُأغِلقتاستكملت  جمموع التوصيات املراجعةتقرير 

3112-3112التقرير املطوَّل 
2 27 003 16 

استعراض وتقييم الصندوق اخلاص حلاالت 

  4وأنشطة إعادة التنهيل الطوارئ

8 4 4 

 

بعرد حترى تار ره يف     يعرض اجلدول أدناه تفاصيل عن احلالة األخرية لتنفيذ كّل توصية مل ُتسرتكَمل وُتللقرق  - 2

 .التقرير املرحلي السابق الذي ُقدِّم إىل جلنة املاليةل مبا يف ذلك احلّد الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارجي للتنفيذ

 

اسرتجابة اإلدارةل  ُتعَرض اإلجراءات املتخذة من جانب األمانة لتنفيذ كل توصرية يف اخلانرة الرأسرية املعنونرة     - 4

جي بشأن التقدم احملَرز يف تنفيذ مجيرع التوصريات معرروض يف اخلانرة الرأسرية األخررية املعنونرة        ورأي املراجع اخلار

 .تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي

 
 

                                                      
أخذ يف االعتبار اجلوانب العالقة يف التوصيات الصادرة عن املراجعة اخلارجية تشمل وت 2112-2112التوصيات الواردة يف التقرير املطوَّل للفرتة   2

 .السابقة
3
 0الفقرة  FC143/16 -الوثيقة  -يف التقرير املرحلي السابقل ُأفيد أن مخس توصيات قد اسُتكِملت وُأغِلقت  

 .FC143/16 Add.1الوثيقة   4
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 مراجعة املقر الرئيسي – 3112-3112 فرتة السنتني

 التوصيات األساسية
 

احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 اخلصوم املتعلقة باملوظفني: 0التوصية 

تتنراول املنظمرة مسرألة لويرل      نوصى بشردة برأن  

املتعلقة مبوظفيها بصرورة عاجلرة لللايرة    اخلصوم 

أن إرجاء البتل على وجه اخلصروصل   نظرًا إىل

 يف مقرتحات التمويل سيؤثر بال شك على السالمة

 .املالية لربنامج العمل وامليزانية يف السنوات املقبلة

 الرئاسررية يف مناسرربات عديرردة خررالل األمانررة انتبرراه األجهررزة اسرررتعت 2101

ل احلرالي لفررتات السرنتني غرري     أن التموير  إىل حقيقرة  السنوات املاضرية 

وكانرت أحردم مناقشرة هلرذه     . االلتزامات ل وذلك بالنظر إىل حجمكاف

املاليرة يف   للجنرة الثالثة واألربعني بعرد املائرة   املسألة قد جرت يف الدورة 

 كترواري إلل حيث نظرت اللجنة يف نتائج تقريرر التقيريم ا  2102 أيار/مايو

ل ويف نتررائج دراسررة  2100كررانون األول /ديسررمرب 40األخررري بترراريخ  

  .لالسرتاتيجيات واخليارات البديلة لتمويل اخلصوم املتعّلقة باملوظفني

 
حزيررانل  /السرابعة والثالثرون للمرؤلر املعقرودة يف يونيرو      وكررت الردورة 

احلاجررة إىل اذرراذ خطرروات إضررافية  اإلعررراع عررن 2100لرروز /يوليررو

مقرتحرات التمويرل    ولكنهرا الحظرت أن   لالوضع املالي للمنظمةلتحسني 

 ال ميكررن تنفيررذها عمليررًا يف الوقررت احلررالي بررالنظر إىل الوضررع  اإلضررايف

وأشار املؤلر إىل أنه سينظر من جديد يف مسألة لويل . االقتصادي الراهن

 .اخلصوم يف فرتات السنتني املالية القادمة هذه
 

جلنرة املاليرة   سألة للمزيد مرن املناقشرة أثنراء دورة    امل وسوف ذضع هذه

ل حيث ستبحث اللجنرة نترائج التقيريم    2104 آذار/مارس تعقد يفساليت 

ل وتنظر يف لويرل  2102كانون األول /ديسمرب 40كتواري األخري حتى إلا

 ُنُهج يتّم تقديم تقارير بشأنها إىل اجمللس يف إطار برنامج العمل وامليزانية

 .2102 -2103 اليةامل للفرتة

املؤلر النظر جمرددًا يف مسرألة لويرل     مع اعتزام

 اخلصوم املتعلقة باملوظفنيل سريجري رصرد هرذه   

 .التوصية إىل أن يتم تلبيتها بصورة كاملة
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 املرَبمة مع البلدان املضيفة االتفاقات: 2التوصية 

ووافقررت علررى إجررراء اسررتعراض  أوصررينا املنظمررة

القدمية العهد املربمة مع البلدان شامل لالتفاقات 

لتقدير مدى كفاية االشررتاكاتل النقديرة    املضيفة

إضافية  أو العينيةل وحبث إمكانية توليد إيرادات

عررن طريررق التفرراوض بشررأن حتسررني  ططررات  

املضرريفة  تقاسررم التكررالي  بررني املنظمررة والبلرردان

 .املتجاوبة

اء اسرتعراض شرامل وإعرادة    أعّد مكترب دعرم الالمركزيرة اقرتاحرًا إلجرر      2101

تفاوض بشرأن االتفاقرات املربمرة مرع البلردان املضريفة يف مثليرة منظمرة         

األغذية والزراعةل ومساهمة احلكومات ذات الصرلة اسرتنادًا إىل تصرني     

 .دخل البلدان

 

وسوف جيري هذا التمرين على أساس جترييب جملموعة أوىل من البلدان 

متررأخراتل وباسررتخدام الصرريلة املوّحرردة اجلديرردة    عليهرراالرريت لرريس 

ويرد مزيد من التفاصيل عن التقرّدم  . لالتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة

 . يف هذا اجملال بشكل ملحق هلذه الوثيقة

 

 

االستعراض الشامل لالتفاقات املربمة مرع   مبا أن

ل فسريجري رصرد التوصرية    جاٍر املضيفرة البلدان

 .تلبيتها بصورة كاملةإىل أن يتم 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 صندوق رأس املال العامل: 4التوصية 

 يف زيادة مسرتوى  تنظر املنظمة جبدية أوصينا بأن

 العامل لتروفري احتيراطي كراف     صندوق رأس املال

وقد أكدت األمانة يف هرذا الصردد     للصندوق العام

مسرتوى صرندوق    أنها سرتدرج مقرتحرات لزيرادة   

العامل يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  رأس املال

إطررار القسررم اخلرراص بالسررالمة   يف 2102-2104

املالية على غرار تلرك الريت قردمت قبرل ذلرك يف      

ولكن  2100-2101وامليزانية للفرتة  برنامج العمل

ونكررر  . الوقرت  مل يوافق عليها األعضاء يف ذلرك 

ية أيضًا توصيتنا بأن تواصل املنظمة جهودها الرام

مجع االشررتاكات واملترأخرات املسرتحقة مرن      إىل

 .الدول األعضاء

مقرتحات لزيادة مستوى لويل صندوق رأس املال العامل  أدرجت األمانة 2101

 .2104-2102للفرتة  يف برنامج العمل وامليزانية

 
اإلعرراع   2100السابعة والثالثون للمؤلر املعقرودة يف عرام    كررت الدورة

إضرافية بليرة حتسرني الوضرع املرالي       عرن احلاجرة إىل اذراذ خطروات    

ال ميكرن تنفيرذها    للمنظمة ولكنها الحظت أن مقرتحات التمويل اإلضايف

ل ولذلك أّج. الراهن عمليًا يف الوقت احلالي بالنظر إىل الوضع االقتصادي

رأس املرال   موارد صندوق املؤلر إىل فرتات السنتني القادمة مسألة جتديد

 .العامل

 

سُتقدَّم املقرتحات لزيادة مستوى لويل صندوق رأس املال العامل يف إطرار  

  .2102-2103برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

باإلجراءات اليت اذذتها األمانة  أحطنا علمًا

واملؤلر ألجل زيادة مستوى لويل صندوق رأس 

التوصية إىل أن وسيجري رصد هذه  .لعاملا املال

 .يتم الوفاء بها بصورة كاملة

 

 ضوابط إعداد ميزانية الربنامج العادي: 5التوصية 

علرى النظرر يف الوظيفرة القياسرية      نشجع املنظمرة 

املتعلقررة بامليزانيررة يف برنررامج أوراكررل مررن أجررل  

بشرركل فعررال وبكفرراءة مررن مرردى كفايررة  التأكررد

 أبرواع األمروال وذلرك وفقرا لقواعرد النقرل برني       

  .امليزانية

أنره يوجرد   ( 10الفقررة  )احلسرابات اخلرارجي يف تقريرره     يالحظ مراجع 2101

وابط امليزانيرة مرا يكفرل تزويرد     ضر  بالفعل يف املنظمة نهرج دقيرق بشرأن   

عرن حالرة امليزانيرة وهرو مرا       بانتظام ّدثةامليزانية مبعلومات حم مسؤولي

وغريه من  تطبيقات أوراكليشمل مجيع املعامالت اليت تتم معاجلتها يف 

بيانات  وتتاح هذه املعلومات ملسؤولي امليزانية عن طريق مستودع .الربامج

مسرؤولي امليزانيرة    وتصدر تعليمرات إىل  .أوراكلل وجيري حتديثها يوميًا

 باستعراض هرذه املعلومرات بصرورة منتظمرة وربرط األمروال بعرد مراجعرة        

بني هذه التوصية وبني االستعراض  م بالرتابطنسّل

اجلرراري للوحرردة املنهجيررة اجلديرردة للتخطرريط   

ونشررجع املنظمررة علررى إلررام اذرراذ  ةلانيرروامليز

 .اإلجراءات املتعلقة بالتوصية
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

عت املنظمرة نظمرًا وإجرراءات    وباإلضافة إىل ذلركل وضر   .األرصدة املتاحة

االعتمررادات اخلاصررة باملخصررص هلررم واإلفررادة عنهررا     لرصررد حالررة 

  .ااملخصصات والرتخيص به والستعراض عمليات اإلضافة والنقل بني

 

األنظمة املالية للمكاتب  النظام العاملي إلدارة املوارد وإطالقومع تنفيذ 

ل سيتاح املزيد من املعلومات املالية الكاملة واحلسنة 2104القطرية عام 

التوقيتل وهي سوف تيّسر التنفيذ احملتمل للوظيفة املمكننة لضوابط 

 . امليزانية

 

باستكمال املتطّلبات  تقوم املنظمةل 2104-2102خالل فرتة السنتني 

وحتديد هيكلية جديدة لربنامج ةل يناللتخطيط وامليز لتصميم منوذج جديد

العمل وامليزانية ومتطلبات نظام موّحد جديد لتقديم التقاريرل عقب 

وسيجري  .خطة العمل الفورية واالستعراض املفصل التوصيات الواردة يف

ذلك عمليًال يف إمكانية استخدام الوظيفة القياسية املتعلقة  النظرل إذا كان

ن أجل التأكد بشكل فعال وبكفاءة من مدى أوراكل م بامليزانية يف برنامج

  .االستعراض كفاية األموال وذلك يف سياق هذا

 

 اختصاصات ونواتج عقود اخلرباء االستشاريني: 6التوصية 

تسررتعرض املنظمررة بدقررة أداء  وحنرن نوصرري بررأن 

اخلرباء االستشاريني وأن تنظر يف عردم االسرتعانة   

الرذين مل يتمكنروا مرن اسرتيفاء متطلبرات       بأولئك

وتتفق املنظمة  .العقود اإلبالغ على النحو الوارد يف

 اجلرودة  مع هذه التوصية وتالحظ أن وثيقة تقدير

لنمروذج نصري    2101أيلرول  /التوصية باالسرتحدام يف سربتمرب   ُلِبيت هذه 2102

االستشرراريني وللنررواتج املتوقعررة مررن    موحررد لالختصاصررات واألهررداف  

مرن املبرادرات    وذلرك كجرزء   لواملشرتكني يف اتفاقرات اخلدمرة الشخصرية   

 رةررررة باإلطررار االسرررتاتيجي وخطررة العمررل للمرروارد البشرررية للفت راملتعلقرر

ل اللذين يشمالن صيلة مسربقة ملؤشررات أداء رئيسرية قابلرة     2101-2100

. علمًا باستحدام النموذج النصي املوحد ناأحط

 .وميكن أن ُتعَتَبر التوصية منفَّذة



FC 147/14 8  

 

احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

ن اليت تصوغها الشعبة اليت تقروم برالتعيني سرتبيّ   

النهائيرةل   ما إذا كران مل جيرر االلترزام باملواعيرد    

وستوضح األسباع اليت أدت إىل ذلكل وستتضمن 

التوظير ل إذا تناسرب    بيانًا بأسباع عدم إعرادة 

ويف هذا السرياقل ُأبِللرُت برأن االسرتمارات      .ذلك

واألهرردافل االختصاصرراتل  اخلاصررة بتوحيررد 

والنواتج املتوقعة بالنسبة إىل اخلرباء االستشاريني 

اخلدمة الشخصية قد ُعممرت يف مجيرع    واتفاقات

 .2101 أيلول/سبتمرب 2وم ررأحناء املنظمة ي

 

 .للقياس

 

 إغالق املشاريع -إدارة املشاريع: 7التوصية 

تبحررث املنظمررة بصررورة أدق  وحنررن نوصرري بررأن

أسباع الترأخري يف إجرراءات اإلغرالق مرن أجرل      

مالئمة ووضرع هردف يتمثرل     التصدي هلا بصورة

 .يف خفض هذا التأخري

أمد طويل مرتبطة حباالت الترأخري يف  بأن القضايا القائمة منذ  مثة تسليم 2100

الفقررة  )ُمراجع احلسرابات اخلرارجي يف تقريرره     إغالق املشاريعل ويشري

لتحسرني الوضرعو ويتعلرق     إىل أنه قد جرى اذاذ بعض اخلطروات ( 10

أوراكل ونظرام   األمر حتديدًا بأنه قد جرى تنسيق إغالق املشاريع يف إطار

 مرا سريخفض الترأخريات يف حراالت    معلومات إدارة الرربامج امليدانيرة   

 .اإلغالق املالي
 

التعرراون الررتقينل بالتشرراور مررع جمموعررة واسررعة مررن تعمررل شررعبة 

علرى اسرتعراض   أصحاع الشأن يف املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانيرةل  

يهرا اإلجرراءات   مبرا ف  لوحتديث معظم اإلجراءات املتصلة بدورة املشرروع 

ت وفرد وعالوًة على ذلكل ُأ. وبإغالق العملياتاملتعّلقة باملوافقة التشليلية 

بهدف حتديردل وتقيريمل وحرّل     اإلقليميةسلسلة من البعثات إىل املكاتب 

ينبلي تقيريم امتثرال املنظمرة خرالل املراجعرة يف      

  .2104-2102فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 .التأخريات واملشاكل التشليليةل مبا يف ذلك تلك املتعّلقة بإغالق املشاريع
 

من دورة املشروع اجلديد بالتفصيل اإلجراءات الواجرب   1وتص  املرحلة 

ّّ  وعالوًة علر . اذاذها لضمان إغالق املشروع يف الوقت املناسب ى ذلركل 

 .ملشروععمليات اإلغالق تصميم استمارة جديدة 

 
يف هذا السياق أداة رصد جديدة تابعرة لشربكة دعرم الرربامج      وتتاح حاليًا

ات إدارة الربامج امليدانية لتوجيه االنتباه نظام معلوم امليدانيةل عن طريق

إجرراءات بشرأن هرذه املسرائل ومسرائل تشرليلية        إىل احلاجة إىل اذراذ 

التقنية الرائدة وغريها من  أخرى من جانب مسؤولي امليزانيةل والوحدات

حاليرًا علرى    م هذه األداةستخَدوُت .اجلهات املشاركة يف العمليات والرصد

التردريب عرن طريرق املكاترب اإلقليميرة وهرو يرربز        ويقردم   .نطاق واسرع 

 .إىل اذاذ إجراءات يف هذا الصدد احلاجة
 

 ضرع للمسراءلةل عرن    امليزانيرة هرو املسرؤول األخرريل و    مسؤول غري أن 

ُيررنظَّم املوظفررون امليرردانيون يف املشررروعل )ضررمان أن يررتّم إغررالق املشررروع 

 (.وّحدة يف منظمة الفاوواألجهزةل ومدخالت املشروع وفقًا لإلجراءات امل

 
اذرذت مجيرع اإلجرراءات    مع هذه التوصية وتؤكرد أنهرا    وتتفق املنظمة

  .املمكنة هلذه اللاية
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 (تكاليف خدمة املشاريع)تكاليف الدعم للربنامج امليداني : 2التوصية 

 :املنظمة ما يلي أقرتح على

أن تعمررل علررى التوّسررع الفرروري يف السياسررة  ( أ)

تكرالي  الردعم حبيرث تشرمل      املتعلقرة بتسرديد  

اسرتداد أي تكالي  ثابتة غرري مباشررة بقردر مرا     

بالفعل لدى اجلهات املاحنة وميكن  تكون مقبولة

 جعلها مقبولة هلا وتنص على اخلطوط التوجيهية

وعل وذلك وفقا ملبدأ املالئمة وتوفري التدريب املطل

لتناسرب الرربامج    التعديل املعقول لتكالي  الدعم

واملشاريع امليدانية كمرا تبلرورت بالفعرل واملبرال      

 .املشاريع املمولة من جهات ماحنة املسرتدة من

يف اإلبالغ عن مسرتوى تسرديدات    وأن تنظر( ع)

تكررالي  الرردعم مررن املشرراريع املمولررة مررن خررارج 

ر هذا املستوىل وذلك وفقا ملبردأ  ويف تقدي امليزانية

 الشفافية ومن أجل حتديد مستوى معقول بشكل

دقيق لتسديدات تكالي  الدعم من أجل إظهار ما 

 :يلي

 
الدعم الثابترة غرري املباشررة وغرري      تكالي    0-ع

 املسرتدةو

 
املسررتدة حسرب فئرة     وتكالي  الدعم غرري   2-ع

جلنة املالية يف دورتهرا الثامنرة والرثالثني بعرد املائرة       عرضت األمانة على 2102

تدابري ترمي إىل حتسني تنفيذ سياسة املنظمة  2100آذار /املعقودة يف مارس

تطلعرت إىل  ل والتردابري  وقد رحبت اللجنة بهرذه  .املتعلقة بتكالي  الدعم

تشررين  / تستعرض مبزيد من التفصيل يف دورتها اليت ُتعقرد يف أكتروبر   أن

املقرتحررات املتعلقررة بترردابري اسرررتداد التكررالي   صرروص  2100األول 

 .سابقًا من هذه السياسة الفئات اليت كانت ُمستبعدة

 

 2100 حزيرران /يونيوالسابعة والثالثون للمؤلر املعقودة يف  وأعادت الدورة

للتكرالي  وأبردت قلقهرا بشرأن اسرتمرار       تأكيد سياسة االسرتداد الكامرل 

والتشليليل على حنو ما  الفجوة القائمة يف اسرتداد تكالي  الدعم اإلداري

املرؤلر   وحث .سنتني تشري إليه بانتظام تقارير تنفيذ الربنامج املقدمة كل

 الردعم اإلداري املدير العام على أن يلتمس بنشاط حتسني اسرتداد تكالي  

والتشليلي مرن األنشرطة اخلارجرة عرن امليزانيرةل وأن يسرتحدم آليرات        

مناسربًال باالسرتفادة مرن جترارع وكراالت األمرم        جديدةل حسربما يكرون  

بتحسني اسرتداد التكالي ل مبا يف  وهذه التدابري املتعلقة .املتحدة األخرى

 ُعرضرت نولوجيال والتك ذلك ما يتعلق مبجاالت مثل األمن ونظم املعلومات

تشررين األول  /أكتروبر  يف املعقودةمن أجل نظر جلنة املالية فيها يف دورتها 

كران مرن   و. 2100كرانون األول  /يف ديسرمرب  اجمللس عليهرا  ووافق ل2100

 استشراريي نتيجة ذلك أن ارتفاعًا يف تكرالي  مروظفي املشرروع وتكرالي      

( أ: )مررن أجررل 2102املشرراريع سرروف ُتسررتحَدم ترردرجييًا اعتبررارًا مررن  

اسرتداد تكالي  اخلدمات املتنوعة غرري املباشررة الريت ُتقردَّم عنرد تعريني       

حيث أن معدالت تكالي  خدمة املشراريع كانرت    لوإدارة موظفي املشروع

الريت تبرذهلا اإلدارة بشرأن هرذه      سلم براجلهود ن

التوصريات ولكرن برالنظر إىل أن وسرائل حتسرني      

التكررالي ل مبررا يف ذلررك مررا يتعلررق      اسرررتداد

مبجرررراالت مثررررل األمررررن ونظررررم املعلومررررات  

نفَّذ خررالل فرررتة السررنتني   سررُت والتكنولوجيررال

التحقرق مرن ذلرك     ل سوف جيرري 2102-2104

فرررتة السررنتني  يرفررمراجعررة احلسررابات  اءرأثنرر

2102-2104. 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 الربامج أو املشاريعو

 
غري املسررتدة الريت ميثلرها     الدعم وتكالي   4-ع

 الفرق بني خدمات الدعم التقين املعتمدة ومعدالت

 تكالي  خدمة املشراريع والتسرديدات الفعليرةو    

 
املسررتدة الريت ميثلرها     وتكالي  الدعم غري  3-ع

الفرق بني إيراد تكالي  الدعم املدرج يف امليزانيرة  

رسررم )الفعليررة بطريقررة االسرررتداد   والتسررديدات

مئوية ثابتة ورسم مباشر يقيد على برنرامج  بنسبة 

 .(مشروع أو االثنني معا أو

 
يف الكش  يف البيانات املاليرة عرن    وأن تنظر( ج)

تكالي  الدعم غري املسرتدة مرن املشراريع املمولرة    

جهات ماحنة واستوعبها صندوق يف الربنامج  من

التكالي ل  العادي والكيفية اليت ُحسبت بها هذه

عررض تكرالي  الردعم املتكبردة     وذلرك مرن أجرل    

حسررابات أمرروال  بالفعررل عرضررًا أمينررًا يف إطررار

 .الربنامج العادي

 
مببدأ املواءمة املعقولة لتكرالي  الردعم    وعمال( د) 

 مررع الررربامج واملشرراريع امليدانيررة كمررا تبلررورت   

بالفعلل واملبال  املسرتدة من مشراريع مولرة مرن    

ة بدقر  جهات ماحنرةل ولتحديرد مسرتوى معقرول    

 :السرتداد تكالي  خدمات الدعم التقين

حتسررني ( ع)قرد ُحسرربت مرن قبررل بررأدنى مرن أسررق  هرذه املعررّدالتو     

اشررة الريت   اسرتداد التكالي  بالنسبة لفئرات التكرالي  املتنّوعرة غرري املب    

كانت قد اسُتبِعدت إىل حد كبري من سياسات دعم التكالي  لردى منظمرة   

لكنها كانت ُتستعاد عادة من جانرب منظمرات أخررى     لاألغذية والزراعة

  . تابعة لألمم املتحدة
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 
ون فيهررا حلرراالت الرريت يكرر  ايف  أن تنظررر 0-د

 االسرتداد مكنًا أم الو

املدى الذي ترغب املنظمة يف حدوده  حتديد 2-د

 .يف اسرتداد تكالي  خدمات الدعم التقين
 

 املهتلكة اململوكة غريالرعاية واملساءلة بشنن املواد  -إدارة املواد اململوكة : 2التوصية 

عمليات تسليم املوظفني املواد  وحنن نوصي بتوثيق

اململوكة يف استمارة عهردة وأال يسرتخدم تسرجيل    

اململوكرة حترت اسرم الشرعبة إال  صروص       املواد

 األجهزة املشرتكة مثل الطابعاتل أو آالت تصوير

  (املشررتكة )املستنداتل أو احلواسريب احملمولرة   

املوظفني باحلصول على  أيضا مطالبةوحنن نقرتح 

تصاريح مرور عررب البوابرات قبرل أخرذ أي مرواد      

 .ملوكة خارج املكتب

إجراءات العمل املتعلقة بإدارة األصول مسرة مرن مسرات     يشكل استعراض 2101

الدولية للقطاع العامل وسيجري النظر ضمن هرذا   مشروع املعايري احملاسبية

 .املهتلكرة بشأن املرواد اململوكرة غرري     باحملاسبةاإلطار يف التوصية املتعلقة 

فيره دور   ري صياغة نص منقح من دليل اإلجرراءات اإلداريرة ُيعررَّف   جتو

الرنص   ومرن املتوقرع أن ُينفَّرذ    .وما يرتبط به من مسرؤوليات " قيِّم األصول"

ل كانون األو/ديسمرب 40املنقَّح من دليل اإلجراءات اإلدارية يف موعد غايته 

2102 . 

ل سرتقوم إدارة األمرن   بوابات األمنبإصدار تصاريح مرور عرب  ما يتعلق ويف

هرذه التوصرية آخرذة يف االعتبرار تكلفرة تنفيرذ        باستعراض جردوى تنفيرذ  

 اإلجراءات اجلديدة

االستعراض األوسرع نطاقرًا للعمليرات     وبالنظر إىل

 املوصى بها يف إطرار املعرايري احملاسربية الدوليرة    

لتحقرق مبجررد اإلبرالغ    يتم اللقطاع العامل سوف 

واإلجرراءات   اخلطروط التوجيهيرة   عرن اسرتكمال  

اخلاصة بهرذا املوضروع يف إطرار مشرروع املعرايري      

 .العام احملاسبية الدولية للقطاع

 
مرع ذلركل أثنراء     نرا الحظ افإننر  يف الوقت نفسره 

السرنتني   فرتة خاللعمليات مراجعة احلسابات 

املكتب اإلقليمري  )احلاليةل أننا يف بعض املكاتب 

ال جيري توثيق ( ميامنار آلسيا واحمليط اهلادئل

عمليات تسليم املوظفني املرواد اململوكرة باسرتمارة    

 .عهدة
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 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 املواد اململوكة غري املهتلكة واملواد اململوكة املهتلكة: 01التوصية 

بررأن تعيررد املنظمررة حبررث سياسرراتها    ونوصرري

 اململوكرة غرري  املرواد  لرى  عرّرف ع الت وإجراءاتها يف

ب التقيريم املسرتخدمة   ل وبأن تكون أسالياملهتلكة

 املهتلكررة املررواد اململوكررة غررري لررى يف التعررّرف ع

 . بصفتها مشرتيات أو بنود يف قائمة جرد

 
 

ل فرإن  (023الفقررة  )الحرظ مراجرع احلسرابات اخلرارجي يف تقريرره      كما  2101

طاقًا للتلريريات يف  املنظمة قد أّكدت أنهال كجزء من االستعراض األوسع ن

العمليات الرامية إىل االمتثال ملتطّلبات املعايري احملاسربية الدوليرة للقطراع    

العامل سوف تقوم منظمرة األغذيرة والزراعرة باسرتعراض وتنفيرذ عمليرات       

جديدة للتعّرف على املواد اململوكة والوحدات واألجهزة وحسرابها  /حمدَّدة

وسيجري . لعمليات الكش  عن البياناتولعرض البيانات املالية املطلوبة و

تنفيذ السياسات والعمليات اجلديردة وفقرًا للجردول الرزمين لنشرر النظرام       

 .   العاملي إلدارة املوارد

 

االستعراض األوسرع نطاقرًا للعمليرات     وبالنظر إىل

 املوصى بها يف إطرار املعرايري احملاسربية الدوليرة    

اإلبرالغ  لتحقرق مبجررد   للقطاع العامل سوف يتم ا

واإلجرراءات   اخلطروط التوجيهيرة   عن اسرتكمال 

اخلاصة بهرذا املوضروع يف إطرار مشرروع املعرايري      

 العام احملاسبية الدولية للقطاع

 
مرع ذلركل أثنراء     نرا الحظا فإننر  يف الوقت نفسره 

السرنتني   فررتة  خاللعمليات مراجعة احلسابات 

قضايا متصلة بالتعّرف إىل املواد امللوكرة  احلاليةل 

املكتب اإلقليمي آلسريا واحملريط   غري املهتلكة يف 

  . وسري النكا ميامنار اهلادئل
 

 تقارير نهاية السنة عن األصول: 00التوصية 

وحنن ندرك أن املنظمة تقوم مبراجعرة سياسراتها   

املتعلقة بإدارة األصول يف إطار املعايري  وإجراءاتها

نوصري املنظمرة   اسبية الدولية للقطاع العامل واحمل

بضمان أن تدرج يف سياستها اجلديدة تقديم تقرير 

مررن جانررب املكاتررب  نهايررة السررنة عررن األصررول

الواقعة خرارج املقرر الرئيسريل مرن حيرث احلرد       

ورصد عمليرة تقرديم هرذه     الزمين لتقديم التقاريرل

التقرراريرل والتحقررق الفرروريل وتسرروية سررجالت  

مرع هرذه التوصريةل وكمرا الحرظ ذلرك مراجرع احلسرابات          تتفق املنظمة 2102=2100

ل إىل أنرره سرريلزم إجررراء  (040و 041يف الفقرررتني )اخلررارجي يف تقريررره 

احملاسربة   تليريات وحتسينات مهمة يف العمليات احلاليرة لردعم عمليرة   

املعرايري   من أجل تلبيرة متطلبرات  عن املواد اململوكة والوحدات واألجهزة 

عملية تقديم تقريرر نهايرة   تبسيط  احملاسبية الدولية للقطاع العامل وسيتم

السررنة لألصررول وحتسررني توقيتهررا نتيجررة عمليررات وإجررراءات األصررول 

 لسوف جيريو .اجلديدة اليت ستُنفَّذ يف إطار النظام العاملي إلدارة املوارد

 .احتساع األصول والتحقق منها ليف إطار نشر هذا النظام

االسرتعراض األوسرع نطاقرًا للعمليرات      بالنظر إىل

 املوصى بها يف إطار متطلبات املعايري احملاسربية 

لعامل سيجرى التحقرق مرن ذلرك    الدولية للقطاع ا

التوجيهيررة واإلجررراءات  وضررع اخلطرروط مبجرررد

املتعلقررة بهررذا املوضرروع يف إطررار مشررروع املعررايري 

 .الدولية للقطاع العام احملاسبية

مع ذلكل أثناء مراجعرة   ناالحظنفسه  ويف الوقت

 احلسرررابات الررريت ُأجريرررت يف فررررتة السرررنتني
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 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

  .ةاملنظم واد اململوكة يفامل

 

احلاليررةل وجررود مسررائل تتعلررق بتقرردير املررواد   

آلسريا   اململوكة غري املهتلكة يف املكترب اإلقليمري  

  .ميامناروواحمليط اهلادئل 

 التوصيات اهلامة

 مدفوعات الضرائب السلف املقدمة إىل املوظفني ألغراض -امليدانية السلف : 03التوصية 

بالتحسرينات الريت ُأدخلرت علرى      نرا جرى إبالغ

السياسررات املتصررلة باسرررتداد السررل  املقدَّمررة     

وصري برأن   ن نرا مرا زل  ابيد أنن. الضرائب ألغراض

الترابع   االتصرال  تطلب املنظمةل عن طريق مكتب

لتقديم اإلقررارات   هلا يف واشنطنل اإلنفاذ الصارم

 الضررريبية السررنوية يف غضررون األجررل احملرردد يف

حتى ميكن تسروية     AC2010/08 النشرة اإلدارية

 املدفوعات املسبقة علرى وجره السررعة واسررتداد    

 .السل  الزائدة من املوظفني يف احلال

بالتحسرينات الريت   ( 042يف الفقررة  )احلسرابات اخلرارجي    سّلم مراجرع  2102

باسرررتداد السررل  املقدَّمررة ألغررراض   ُأدخلررت علررى السياسررات املتصررلة 

شعبة الشؤون املالية هرذه   وستواصل. ضرائب وشجَّع املنظمة على إنفاذهال

 .الشمالية أمريكا يف مكتب االتصال اجلهود باالشرتاك مع
 

احلسابات اخلارجي باإلجراءات القائمة لضمان تنويه مراجع  وبالنظر إىل

ألغراض الضرائب يف الوقت احملددل فإننرا نقررتح    تسوية السل  املقدَّمة

ارًا مررن ررررذت اعتبررررُتعترررب قررد ُنف حتررديث وضررع هررذه التوصررية لكرري 

 .2101كانون األول /ديسمرب 40

 

 .ميكن اعتبار هذا التوصية قد ُنفِّذت

 

 السلف املقدمة إىل اخلرباء االستشاريني -امليدانية السلف   :02التوصية 

 لأهمية بذل جهد مكث  للرصد وحنن نؤكد على

وعلى أهمية ضمان تسوية السل  يف الوقت املقررر  

اليت مل تتم تسويتها بعد الفررتة   وخاصة السل ل

املقرررررة وأن يقتصرررر مرررنح السرررل  اخلاصرررة     

النقدية للعمليات على القيود الرواردة   باحلسابات

أن املنظمرة  ( 031الفقررة  )احلسابات اخلارجي يف تقريره  الحظ مراجعي 2102

وأنها تضمن بصفة عامة تسوية هذه السل   امليدانيةتتابع مسألة السل  

وأن  لالعام أو أي فرتة أخررى  يف الوقت املقررل سواء كان ذلك يف نهاية

إجرراءات   منظمة األغذية والزراعة ملتزمرة بضرمان االسرتمرار يف اذراذ    

  .املتابعة

 .ميكن اعتبار هذه التوصية قد ُنفِّذت
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 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 جملموعرة حسرابات امليردان بليرة     13يف اإلجراء 
عدم زيادة أعباء اخلررباء االستشراريني بلرري داع    

 املذكورة والسماح بالتسوية الفورية للسل 

الذي نشرأت  ل (مجهورية الكونلو الدميقراطية)البلد الوحيد  وُيالحظ أن

قد أشار إىل وضع يتسم بصعوبات  لاملستحقة أغلبية السل  امليدانيةفيه 

مصرريف يف بعرض منراطق     تشليلية خاصةل مبا يف ذلك عدم وجود نظرام 

النائيرة   البلدل وعدم وجود بنية أساسية مالئمة لنقل الوثائق من األماكن

وقرد تناولرت املنظمرة اآلن مسرتوى السرل       . ةمكتب املنظمر  يف البلد إىل

 .حقة يف هذا البلداملست

 

تنويره مراجرع احلسرابات اخلرارجي براإلجراءات املسرتمرة        وبالنظر إىل

احملددل فإننا نقرتح حتديث وضع هذه  لضمان تسوية السل  يف الوقت

  .2101األول  كانون/ديسمرب 40التوصية لكي ُتعترب قد ُنفذت يف 

 

 إيرادات برنامج التعاون التقين املؤجلة: 05التوصية 

املنظمررة بتنفيررذ مشرراريع برنررامج التعرراون  نوصرري

املرالي   من النظام 4-3التقين يف إطار أحكام البند 

لألمررم املتحرردةل وعلررى وجرره التحديررد إللرراء      

الفررتة   عتمادات غرري املسرتخدمة وقرت إقفرال    اال

وذلرك لضرمان    لاملالية اليت ُخصص هلا االعتمراد 

املشراريع يف   الربجمرة الصرحيحة وتنفيرذ أنشرطة    

حررردود مررروارد امليزانيرررات املعتمررردة واالعتمررراد  

 .لفرتة السنتني/املخصص للسنة

أن تنفيذ مشاريع برنامج التعاون التقين يتم باالمتثرال للبنرد    ترى املنظمة 2102

 لألمم املتحدة من النظام املالي 3-4
 

إجرراءات التردفق املرترّد     0221املالية واجمللرس يف عرام    وقد أقرت جلنة

املوارد اليت اعتمدها املؤلر من أجرل برنرامج    حرصًا منهما على استخدام

ودأبت املنظمة باستمرار منذ ذلك احلني  التعاون التقين استخدامًا كاماًلل

جلنرة املاليرة    وكانرت آخرر مررة أكردت فيهرا     . على تطبيق هذه املمارسة

 ام املستمر للمنهجية املوضوعة هي يف دورتها الثامنرة والعشررين  االستخد

 .2112لوز /بعد املائة املعقودة يف يوليو

 .ميكن اعتبار هذه التوصية قد ُنفِّذت
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 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 أرصدة اخلطة: 01التوصية 

املنظمررة بررأن تنظررر يف وضررع االسررتثمار    وصررين

الطويررل األجررل املخصررص واملرردفوعات املسرربقة   

نهايرة اخلدمرة يف حسراع    مردفوعات   ملخططات

أمانة منفصرل للتعررف الصرحيح عليهرا كأرصردة      

باعتبار ذلك جزءًا من اجلهد املبرذول مرن    للخطة

الدوليرة   أجل االعتماد الكامل للمعايري احملاسبية

 .للقطاع العام

 

ل فرإن  (022الفقررة  )مراجرع احلسرابات اخلرارجي يف تقريرره      وكما الحظ 2102

وضع األرصردة املخصصرة يف حسراع أمانرة      إىلاستعراض التوصية الرامية 

 .احملاسبية الدولية للقطاع العام منفصل سُينفَّذ يف سياق تنفيذ املعايري

تنفيررذ التوصررية يف سررياق تنفيررذ     وسنسررتعرض

املعرررايري احملاسررربية الدوليرررة للقطررراع العرررامل  

مرن ذلرك مبجررد اإلبرالغ عرن      التحقق  وسيجري

 .املوضوع استكمال

 أرصدة غرامات التنخري املصفاة عن التنخر يف عمليات التسليم –املشرتيات : 07التوصية 

رصرد   مسؤولي امليزانيرة برأداء مهمرة    بقيام نوصي

وينبلرري أن يقرردم  .عمليررات التسررليم أداءي دقيقررا

املسؤولون بالفعل التوصية الداعية إىل فرض  هؤالء

اللرامرات   غراماتل إن ُوجدتل وأن ُتقتطع هذه

 .املدفوعاتبعد ذلك من 

 

 

علررى أن مسررؤولي امليزانيررة ينبلرري أن يررؤدوا مهمررة رصررد  توافررق املنظمررة فصاعدًا 2100

يتناسربل بتقرديم توصريات بشرأن      عمليات التسليم وأن يقومروال حسربما  

بيرد أن التحديرد   . مالتسرلي  تطبيرق غرامرات الترأخري املصرفاة يف عمليرات     

يكرون مرن شرأن املشررتي      النهائي لتطبيق غرامات الترأخري املصرفاة هرذه   

العواملل مبا  واملوظ  املرخص له بلية ضمان أن تؤخذ يف االعتبار مجيع

 .يف ذلك أي ظروف  ِففة أو التزامات تعاقدية
 

نقل التوجيهات ولالستجابة إىل هذه التوصيةل سوف تقوم املنظمة بإعداد و

عمليرات التسرليم   إىل املسؤولني عن امليزانيةل وتذكريهم مبسؤولياتهم لرصد 

 .واإلجراءات املتصلة بتطبيق غرامات التأخري املصّفاة

 

سرريجري تقيرريم امتثررال املنظمررة خررالل مراجعررة 

 .2104-2102احلسابات يف فرتة السنتني 
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 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 التوصيات اليت تستحق العناية

 غاء تذاكر السفرلإ -السفر: 02التوصية 

تضع املنظمة سياسة تقضي بأن  بأن يوحنن نوص

املسرافر مسرؤوال عرن تكلفرة ترذاكر السرفرل        يكون

اإلضررافية واملصررروفات يف حالررة قيامرره   والرسرروم

وقرد أشررارت  . بإللراء السرفر دون أسرباع مقبولرة    

أنهررا ستسررتعرض تررأثري مثررل هررذه    املنظمررة إىل

ويف . السياسة يف سرياق النظرام اإلداري للمروظفني   

جلعرل   اتصالاسرتاتيجية  الوقت نفسهل ستوضع

زانية واملكلفرني باملوافقرة علرى رسروم     مسؤولي املي

 مدركني لتكلفة اإلللاء وللحاجرة إىل البرتّ   اإلللاء

 .مسبقا يف صحة هذه الرسوم

 عرن تكرالي  ترذاكر السرفر واالتصرال      اعتبار املسافر مسرؤوالً  تنفذ سياسة 2102

 .أساس كل حالة على حده مبسؤولي امليزانيةل على

 

 .ُنفِّذتميكن اعتبار هذه التوصية قد 

 

 وأنشطة إعادة التنهيل للطوارئالصندوق اخلاص : 02التوصية 

تواصل اإلدارة وضع خطروط توجيهيرة    بأن ينوص

للصندوق اخلاص حباالت الطوارئ وأنشطة إعادة 

تنص على احلد األقصى للُسل  اليت قرد   التأهيل

 ُتمنح ملشروع معني والفرتة احملددة اليت سريجري 

 .املذكورة السلفةيف غضونها اسرتداد 

تتعلرق برإدارة الصرندوق    الريت  علرى اخلطروط التوجيهيرة     لت املصرادقة  2102

التأهيل السرتخدامها فوريرًا مرن     اخلاص حباالت الطوارئ وأنشطة إعادة

التأهيرل يف نهايرة    جانب مكتب املديرل شعبة عمليات الطروارئ وإعرادة  

 .2100تشرين الثاني /نوفمرب
 

داخليرة حلوكمرة    التوجيهيرة إىل إجرراءات  اخلطروط   ترمجة هذه وجرت

. وإدارتره  التأهيرل  الصرندوق اخلراص حبراالت الطروارئ وأنشرطة إعرادة      

 املشرررتكة بررني املصرراح عمررلال جمموعررةوسررُتقدَّم النسررخة النهائيررة إىل 

  .املراجع اخلارجي سيضم توصياتول أيلول/سبتمرب بدايةيف الستعراضه 

املنظمة يف عملية املراجعة  امتثال سيتم تقييم مدى

 .2104-2102 السنتنياليت تتم يف نهاية فرتة 
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 امليدانية مراجعة حسابات املكاتب – 3112-3112 فرتة السنتني

 التوصيات األساسية

 (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)الربنامج العادي  –الضوابط على امليزانية : 31التوصية 

ألفريقيا بصرورة   املكتب اإلقليمي نوصى بأن يطبق

أكثر صرامة اشرتاط احلصول على موافقرة مسربقة   

من مكتب االسررتاتيجية والتخطريط وإدارة    أكيدة

املرروارد قبررل حتمررل أي التزامررات ومصررروفات    

إجرراء تلريريات يف املخصصرات تتجراوز      تتطلب

أل  دوالر أمريكري علرى مسرتوى الربنرامج      011

توى دوالر أمريكي لكل برنامج على مسر  أل  21و

. هلا باع امليزانية وعلى مستوى اجلهة املخصص

أن حيدد طلب التحويل املقردم مرن املكترب     ويلزم

 اإلقليمرري ألفريقيررال والررذي قررد يرردرج يف تقريررر  

الربنررامج وامليزانيررةل املبررال  املخصصررة املررراد     

الرربامج   حتويلهال ومصدر التخصيص للنقل برني 

 .النقلأو أبواع امليزانيةل وأسباع أو مربرات 

 
أيضا املكتب اإلقليمي ألفريقيا علرى   وحنن نشجع

 العمل بصورة متسقة يف حدود احلصرة املؤسسرية  

 .املقدمة طبقًا لربنامج العمل وامليزانية

 

املخصصرة   اإلقليمري ألفريقيرا أن يعمرل يف حردود املبرال       املكتب سيضمن 2101

 وامليزانية مبا يتفق معبل  عنها عن طريق تقارير الربنامج واملقدمة واليت ُأ

تررراخيص مكتوبررة مررن مكتررب  يتلقرر برنررامج العمررل وامليزانيررةل وأنرره ّ

 .والتخطيط وإدارة املوارد قبل املضي قدمًا يف تنفيذ امليزانية االسرتاتيجية

 

أيضًا باملالحظرات خرالل املراجعرة     حيط علمًاُأ

سريجري  و .2100-2101اليت جرت يف الفررتة  

املكترب اإلقليمري ألفريقيرا يف     مدى امتثرال  تقييم

سُتجرى يف نهايرة   إطار مراجعة احلسابات اليت

 .2104-2102فرتة السنتني 
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 (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)املشاريع  –الضوابط على امليزانية : 30التوصية 

ووافق املكتب اإلقليمي ألفريقيرا علرى    وقد أوصينا

 أن حيرراول مسررؤولو امليزانيررة العمررل يف حرردود   

ميزانية املشروع املعتمدة لربنامج التعاون الرتقينل  

حدود املبال   ويف حالة مشروع حساع األمانةل يف

  .النقدية املقدمة من اجلهة املاحنة
 

للمشررروع قبررل حتمررل    األمرروال ولضررمان ترروافر 

االلتزامات واملصروفاتل ينبلي أن ينظرر مسرؤول   

يف استخدام الكش  اخلاص بااللتزامرات   امليزانية

 واملصررروفات الفعليررة خررارج الررنظم القائمررة بليررة

متابعة الرصيد النقردي للمشرروع أو احلسراع إىل    

الصرررف  أن يررتم إدراج ضرروابط يف النظررام لنررع 

 .الزائد
 

الرصيد النقدي منخفضًا وتوجرد حاجرة    وإذا كان

إىل احلصول على نقد إضرايف مرن اجلهرة املاحنرة     

يرتعني أن  النحو املطلوع يف اتفاق املشروعل  وعلى

شرعبة   يطلب مسؤول امليزانية بصورة عاجلرة مرن  

حماسبة املشراريع باحلاجرة إىل    –الشؤون املالية 

وأن يقرردم أمرروالل توجيرره طلررب للحصررول علررى 

اعتماد اجلهة /تنقيح امليزانية الذي يتطلب موافقة

مشاريع حساع األمانة  املاحنة وذلك ملنع حتميل

  .رصيدًا نقديًا سلبيًا

اإلقليمرري ألفريقيررا مررع هررذه التوصررية ويشررري إىل أن وحرردة  املكترربيتفررق  2101

حرديثًا تتروىل املسرؤولية عرن تنراول هرذه        الربجمة اإلقليمية الريت ُأنشرئت  

وميزانياتها بالطريقة اليت أوصى املشاريع /القضايا وترصد عن كثب الربامج

 .بها مراجع احلسابات اخلارجي
 

التمثيرل التابعرة ملنظمرة األغذيرة والزراعرة نظامرًا        تستخدم بعض مكاترب 

دورات التردريب األساسرية    وعقب. لديهااملشاريع للمتابعة لرصد ميزانية 

السنتني األخريةل فإن  اليت أجراها املكتب اإلقليمي ألفريقيا يف نهاية فرتة

التمثيرل   مرع مكاترب  وثيقرة  املكتب اإلقليمي ألفريقيرا يعمرل اآلن بصرورة    

 .التابعة ملنظمة األغذية والزراعة إلقامة نظام للمتابعة لديهاألخرى 

 
كجرزء مرن برنرامج     2104امليداني اجلديد الذي سيتم تعميمه يف  أما احلل

املوارد فسوف يقدم معلومات كاملرة وجيردة التوقيرت     النظام العاملي إلدارة

والرصريد  يرة  إىل تيسرري رصرد امليزان   بشأن االلتزامات احملليةل ما يرؤدى 

 .يف وقت مناسب بدرجة أكرب النقديل وطلب األموال
 

" شربكة دعرم الرربامج امليدانيرة    "كرذلك أن أداة الرصرد لردى     ومن املالحظ

الرذي ينبلري    الالربامج امليدانيرة ترربز اجملر    التابعة لنظام معلومات إدارة

بصرفة ذلرك مرن     وذلك لطلرب األمروال   توجيه انتباه مسؤولي امليزانية إليه

الرربامج امليدانيرة    صر الرصد احملرددةل كمرا أن نظرام معلومرات إدارة    عنا

 .يرسل رسائل يف هذا الصدد

 

أيضًا باملالحظات خالل املراجعة  حيط علمًاُأ

 .2100-2101اليت جرت يف الفرتة 
 

املكتب اإلقليمي  مدى امتثال سيجري تقييمو 

سُتجرى  ألفريقيا يف إطار مراجعة احلسابات اليت

 .2104-2102يف نهاية فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 املواد اململوكة غري املهتلكة: 33التوصية 

إجرراء اسرتعراض مكثر     ( 0: )يلري  ونوصي مبا

إجراء تسروية دوريرة   ( 2)للمعامالت احملاسبيةو 

لسجالت اجلررد برني املكاترب امليدانيرة      وحمدَّثة

 إعررداد وتقررديم النمرروذجني( 4)واملقررر الرئيسرريو 

 والنمروذج اإلداري رقرم   ADM 41 اإلداريني رقرم 

ADM83 يف الوقت احملدد. 

مع هذه التوصيةل وتؤكرد أن هرذه العمليرات مدرجرة ضرمن       تتفق املنظمة 2101

عملية األرصدة سوف ألتة وإن  .برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد نطاق

 ADM83 رقرم و ADM41 اإلداريرني رقرم   النمروذجني  إىل تزيل احلاجرة 

بالنسبة إىل املكاتب امليدانيةل وتبّسط عملية احلساع والتسروية وجتريهرا   

 .يف وقت أكثر مالءمةل وتسمح مبراقبة العمليات ورصدها على حنو أفضل

 

االسررتعراض األوسررع نطاقررًا هلررذه     بررالنظر إىل

 العمليات املوصى بها يف إطرار متطلبرات املعرايري   

رى التحقق احملاسبية الدولية للقطاع العامل سيج

وضررع  ذلررك مبجرررد أن ُيبلَّرر  عررن اكتمررال  مررن

اخلطرروط التوجيهيررة واإلجررراءات املتعلقررة بهررذا 

احملاسرربية  املوضرروع يف إطررار مشررروع املعررايري 

 .الدولية للقطاع العام

 

 (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)املبالغ املدفوعة مقدمًا : 34التوصية 

سرل  السرفر   جهود املنظمة ملنع تراكم  قدرنبينما 

وملواصررلة ذفرريض السررل  املسررتحقةل ينبلرري    

املختصررة أن تنسررق مررع دائرررة املرروارد   للمكاتررب

نفقات السرفرل بودابسرتل    البشرية ومطالبات رّد

أجررل متابعررة ومجررع السررل  مررن اخلرررباء    مررن

 االستشاريني السابقني الرذين كرانوا قرد حصرلوا    

 .بالفعررل علررى األتعرراع النهائيررة اخلاصررة بهررم  

تردرج املنظمرة يف اختصاصرات     أيضًا برأن  ونوصي

تقررديم مطالبررة رد   شرررتاطااخلرربري االستشرراري  

واسرتداد سلفة السرفر املسرتحقة    مصروفات السفر

 .وذلك عند دفع األتعاع النهائية

 

ل أنره  (212الفقررة  )مراجرع احلسرابات اخلرارجي يف تقريرره      كما الحظ 2100

النهائية للخرباء االستشاريني األتعاع  توجد بالفعل إجراءات لعدم صرف

وحدة الفرواتري   وال يتم الدفع من جانب. إىل أن تتم تسوية مجيع السل 

املسررتحقة الرردفع إال بعررد احلصررول علررى موافقررة وحرردة السررفر مبركررز   

وجيري رصد السرل  املسرتحقة رصردًا مشررتكًا برني      . املشرتكة اخلدمات

ووحدة املقبوضرات يف شرعبة    اإلقليمي ألفريقيال ومسؤولي امليزانية املكتب

 .الشؤون املالية

 

 

 .ميكن أن ُتعَترب هذه التوصية قد ُنفِّذت
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

 حاالت التبليغ يف اإلبالغ النهائي وعمليات اإلغالق  - إدارة املشروع: 35التوصية 

ضرورة بذل أقصى اجلهود مرن أجرل    وحنن نكرر

  .وإكماهلا التقيد باحلدود الزمنية لتنفيذ املشاريع

مع هرذه التوصريةل وتسرّلم بالتحرديات املتمثلرة يف حراالت        تتفق املنظمة 2100

ُيرجرى الرجروع إىل التعليرق علرى      -املشراريع   التأخري يف عمليات إغالق

 .أعاله 2التوصية 

 
يعمرل   لزا ذلكل فإن فريق التقارير يف إدارة التعاون التقين ما وفضاًل عن

إدارة الررربامج امليدانيررة ومررع نظررام معلومررات  يف تعرراون وثيررق مررع فريررق

حرد مرن الترأخريات يف اإلغرالق      مسؤولي امليزانية بلية التقليل إىل أدنرى 

ومنذ التحديث األخريل ّ توظير  ثالثرة خررباء    . التشليلي للمشروعات

كمرا ُتبرَذل جهرود     لاستشاريني يف فريق التقارير يف إدارة التعراون الرتقين  

اجلددل ازدادت قدرة الفريق بصرورة  وبفضل املوظفني . لتحديد خبري آخر

ملحوظررةل ومررن املتوقَّررع ان يررتقّلص التررأخري يف عمليررة تقررديم التقررارير   

 .  النهائية

 

األوىل من دورة  ت النسخ املنّقحة للمراحل الثالموعالوًة على ذلكل صدر

سروف تصردر    1ل و2ل و3املشاريعل كما أن اخلطوط التوجيهية للمراحل 

وهرري تتضررمن صرريلًا موّحرردة للتقرراريرل مررع اإلشررارة إىل نطاقهررا  . قريبررًا

نظرام معلومرات    ل واألدوات الداعمة لضرمان اجلرودة املتاحرة يف   وتركيزها

ل مع بطاقرات عالمرات علرى مالءمتهرال وحتقيرق      إدارة الربامج امليدانية

  . النتائجل والتنفيذ واالستدامة

 

العالمات إلبقاء عملية الرصرد وتقيريم األداء    خالل استخدام بطاقات ومن

حمّدثة يف النظامل سوف يضمن مسؤول امليزانية وفريق مهام املشروع برأن  

يف إطررار  املنظمررة مرردى امتثررال سرريجري تقيرريمو

سُتجرى يف نهايرة فررتة    مراجعة احلسابات اليت

 .2104-2102السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي استجابة اإلدارة

. مبسررطًا وأقررل تطلبررًا مررن حيررث وقررت املرروظفني  يكررون إنترراج التقررارير

وبالتاليل سُتدمج عملية وضع التقارير اليت سررتكز علرى النترائج وتيّسرر     

 .ن بدوره إغالق العمليات يف املشروعوهذا سوف حيّس. التحليل
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 وأنشطة إعادة التنهيل للطوارئمراجعة وتقييم الصندوق اخلاص 

 

احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 مراجع احلسابات اخلارجيتعليقات  استجابة اإلدارة

 وأنشطة إعادة التنهيل للطوارئخطوط  توجيهية بشنن حوكمة وإدارة الصندوق اخلاص : 0التوصية 

خلطروط توجيهيرة   "حنو اإلصردار الفروري    املضي

وسياسات شاملة بشرأن حوكمرة وإدارة الصرندوق    

 "اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 :واليت ينبلي أن تضم ما يلي

 

احلد األقصى للمبل  املالي الذي ميكن ملشروع  (أ)

ما أن حيصل عليها كسلفة نقدية مدفوعرة مقردمًا   

من الصندوق اخلاص حلراالت الطروارئ وأنشرطة    

 إعادة التأهيلو

 

الفرررتة املقررررة لتسررديد السررل  املدفوعررة ( ع)

الصرندوق اخلراص حلراالت    مقدمًا من جانرب  

 يرئ وأنشررطة إعررادة التأهيررل بعررد تلقررالطرروا

 مساهمات اجلهات املاحنةو

 
معايري حمددة لتعري  أوضاع الطوارئ اليت (  ج)

ميكرررن أن جتيرررز للصرررندوق اخلررراص حلررراالت 

الطوارئ وأنشرطة إعرادة التأهيرل تقرديم التمويرل      

علررى أسرراس املعررايري الررواردة يف وثيقررة جلنررة     

الصرندوق اخلراص   لت املصادقة على اخلطوط التوجيهية املتصلة برإدارة   2012

ستخدامها املباشرر مرن جانرب    ال حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

تشررين  /وإعادة التأهيل يف نهايرة نروفمرب   الطوارئاملديرل وشعبة عمليات 

 . 2100الثاني 

 

وّلت ترمجرة هرذه اخلطروط التوجيهيرة إىل إجرراءات داخليرة حلوكمرة        

وسُتقدَّم . الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلوإدارة 

النسخة األخرية إىل جمموعة العمرل املشررتكة برني املصراح الستعراضرها      

 .أيلولل وسوف تدمج توصيات املراجع اخلارجي/بداية سبتمرب

 

م امتثال املنظمة خرالل املراجعرة يف   سيجري تقيي

 .2104-2102فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 مراجع احلسابات اخلارجيتعليقات  استجابة اإلدارة

نهج جديرد  "املعنونة  2112الربنامج امليداني لعام 

لتحديررد املسررؤولية التشررليلية لشررعبة عمليررات    

 و"الطوارئ وإعادة التأهيل

 
ل املشراريع اشرتاط وجود إطار منطقي جلميع ( د)

بلض النظر عرن تكلفرة املشرروعل وذلرك كأفضرل      

أداة ملمارسة اإلدارة يف التخطيطل والرصد وإعرداد  

 .التقارير

 

 وأنشطة إعادة التنهيل للطوارئاإلطار املنطقي ملشروعات الصندوق اخلاص : 3التوصية 

الريت  املشراريع  كفالة إعداد إطار منطقري جلميرع   

ُتَمررول مررن الصررندوق اخلرراص حلرراالت الطرروارئ  

وأنشطة إعادة التأهيل بلض النظرر عرن تكرالي     

املشررروعل وأن يرردرج اإلطررار املنطقرري كجررزء مررن  

ل وذلررك طبقررًا لرردليل التعليمررات املشرراريعوثررائق 

القرائمينن علرى    بشأن التخطيط والرصد املتكراملني 

 الطروارئ للرض تيسري مراجعة مشروعات  جالنتائ

 . ورصدها

 

الصرندوق اخلراص حلراالت الطروارئ وأنشرطة      املمّولة مرن  املشاريع تتبع  2102

 عرداد وثيقرة املشرروع املعيراري    إلالربنامج امليرداني    منشور إعادة التأهيل

واإلطرررار التسرررجيلي إلزامررري جلميرررع . 2112آذار /الصرررادرة يف مرررارس

 .دوالر أمريكي 21 111ذات ميزانية أعلى من  الطوارئمشروعات 
 

الصرندوق  وإعادة التأهيل برصد مشرروعات   الطوارئوتقوم شعبة عمليات 

عن كثب للتأكرد مرن أن    اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

دوالر أمريكري تتضرمن    21 111مجيع املشاريع الريت تتجراوز ميزانّيتهرا    

وسريتّم الرتويرج أيضرًا السرتخدام إطرار تسرجيلي موّحرد        . إطارًا تسجيليًا

وسوف يندرج ذلك يف اإلجراء الواجب إصرداره  . ومبسَّط للمشاريع األصلر

 . أعاله 0وفقًا للتوصية 

 
 

سيجري تقييم امتثال املنظمة خرالل املراجعرة يف   

 .2104-2102فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 مراجع احلسابات اخلارجيتعليقات  استجابة اإلدارة

 آليات إعداد التقارير عن الصناديق املتجّددة: 2التوصية 

حتسني آلية إعداد التقارير لإلدارة العليرا ملنظمرة   

األغذيررة والزراعررةل واجلهررات املاحنررة الفرديررة   

وأصحاع الشأن اآلخرين مع مراعاة أن التكالي  

ُتَخصررصن لكررل بعثررة ُتمررَول مررن مكررّون الصررندوق 

املتجرردد للصررندوق اخلرراص حلرراالت الطرروارئ    

  (OSRO/GLO/402/MUL) وأنشطة إعادة التأهيل

وقد يكون من األمور . ((OSRO/GLO/403/MUL و

ذات القيمة الكربرية بالنسربة ملراحني الصرندوقل     

أن يأتي إعداد التقرارير   املشاريعوللقائمني بتقييم 

الصندوق مفصراًل بدرجرة أكررب     باستلاللاخلاصة 

منرافع   -ما يسمح بعمل تقييم وحتليل تكرالي   

 .ةعلى أساس كل بعثة على حد
 

وإعرادة التأهيرل مشرروعني جديردين يف      الطروارئ أقامت شرعبة عمليرات    2012

 OSRO/GLO/402/MULحيررراّلن حمرررّل  2102كرررانون الثررراني /ينررراير

 .ّددةويعاجلان هذه التوصيات احملل OSRO/GLO/403/MULو
 

وأنشطة إعادة التأهيل بات  للطوارئوكّل ذصيص من الصندوق اخلاص 

 املشرررراريع اآلن مسررررجاًل مقابررررل نشرررراط صررررلري حمررررّدد يف إطررررار  

SFER/GLO/001/MUL و SFER/GLO/002/MUL.  

 

 . ميكن اعتبار هذه التوصية قد ُنفِّذت

 

 الصناديق املتجددةمعايري الطلبات املقّدمة إىل الصندوق يف إطار : 4التوصية 

وضع معايري حمددة بشرأن ذصريص األمروال يف    

إطررار الصررندوق املتجرردد والرريت سررُتعتَمد بصررفتها 

سياسات رمسية يف اخلطوط التوجيهيرة املقرتحرة   

حلوكمة وإدارة الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ 

  .وأنشطة إعادة التأهيل

 

 0ُتعالقج هذه املسألة كجزء من اخلطوط التوجيهية امُلشار إليها يف التوصية  2012

 .أعاله

سيجري تقييم امتثال املنظمة خرالل املراجعرة يف   

 .2104-2102فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 مراجع احلسابات اخلارجيتعليقات  استجابة اإلدارة

 نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةتقديم مزيد من املعلومات عن اإلدارة القائمة على النتائج يف : 5التوصية 

يف املعلومات اليت يقدمها نظرام معلومرات   اإلدراج 

املمولرة مرن   املشراريع  إدارة الربامج امليدانيرة عرن   

جانررب الصررندوق اخلرراص حلرراالت الطرروارئ     

وأنشطة إعادة التأهيرل نرواتج وخردمات وأنشرطة     

احملررددة املخطررط هلررا داخررل اإلطررار   املشرراريع 

وذلررك إلضررافة قيمررة ملعلومررات    لاالسرررتاتيجي

ليت يوفرها نظام معلومات إدارة الرربامج  املشروع ا

امليدانيررة ألغررراض إعررداد التقررارير مررن جانررب    

املؤسسات واملاحننيل وجعلها مثلة لنهج اإلدارة 

  .القائمة على النتائج

 

مرن جانرب الصرندوق اخلراص     إن التخصيصات واملشاريع املمّولرة مرن    2012

نظرام معلومرات   ت تّتبع تسرهيال  حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

ل واليت تربط املشروع باإلطرار االسررتاتيجي ملنظمرة    إدارة الربامج امليدانية

 . الفاو

 .ميكن أن ُتعَتَبر هذه التوصية قد ُنفِّذت

 

 توفري مصفوفة إدارة قائمة على النتائج لكّل مشروع: 6التوصية 

 لكررل مشررروع مصررفوفة إدارة قائمررة علررى  ريترروف

معلومررات إدارة الررربامج  النتررائج داخررل نظررام   

امليدانية وذلك ألجل تروفري معلومرات كافيرة عرن     

التقرردم الررذي حترررزه أنشررطة املشررروع واسررتلالل 

  .أموال املشروع

 

ُيلحظ أن يبدأ االستخدام املنرتظم لوحردات اإلدارة القائمرة علرى النترائج       2012

عرام   وأنشطة إعادة التأهيل بنهاية للطوارئبالنسبة إىل الصندوق اخلاص 

 .ل كما بالنسبة إىل مشروعات أخرى2102

سيجري تقييم امتثال املنظمة خرالل املراجعرة يف   

 2104-2102فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 مراجع احلسابات اخلارجيتعليقات  استجابة اإلدارة

  وأنشطة إعادة التنهيل  للطوارئاملساهمات ومصادر إيرادات أخرى للصندوق اخلاص  :7التوصية 

الرامية إىل دعرم املزيرد مرن    مواصلة جهود احلملة 

واجلهات املاحنة األخرى لربامج  البلدان األعضاء

املنظمة اخلاصة حباالت الطوارئ وأنشرطة إعرادة   

مرن أجرل التخفير  مرن حردة  راطر       ل التأهيل

نضوع املوارد املاليرةل الريت قرد ترؤدي إىل عجرز      

الصندوق عن لويرل أنشرطة االسرتجابة حلراالت     

  .الطوارئ عندما حتدم كوارم كبرية

 

وإعادة التأهيرل   الطوارئيف إطار أنشطتها اجلاريةل تسعى شعبة عمليات  2012

باستمرار إىل توسيع تفاعالتها مع اجلهات املاحنة فيها لضرمان التمويرل   

 .وأنشطة إعادة التأهيل للطوارئاملالئم للصندوق اخلاص 

  

 . ميكن اعتبار هذه التوصية قد ُنفِّذت

 

 وأنشطة إعادة التنهيل   للطوارئاملساهمات ومصادر إيرادات أخرى للصندوق اخلاص : 2التوصية 

 مع قاعردة أوسرع مرن املراحننيل     ةشراكالع يتوس

ع املرراحنني علررى املسرراهمة املباشرررة يف   يتشررجو

الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة 

 يرررريموبصررررورة حمررررددة ألجررررل تق)التأهيررررل 

ل (االحتياجررراتل والتنسررريق وصرررياغة الرررربامج

وللتنسيق مرع املراحنني مرن أجرل أن يرسرلوا إىل      

الرريت املشرراريع الصررندوق األرصرردة املتبقيررة مررن  

ل من مصادر غلقتل واليت كانت لوَّكملت وُأاسُت

  .من خارج امليزانية

 . 2ُأنظر التعليق على التوصية  2012

 

 .ُنفِّذتميكن أن ُتعَتَبر هذه التوصية قد 
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 مراجعة االتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة -امللحق األول 
 

مكتب دعم الالمركزية تقريررًا إىل األعضراء بشرأن لررين مرن      ل قّدم 2102أيار /يف دورة جلنة املالية اليت انعقدت يف مايو

أجل املراجعة الشاملة وإعادة التفاوض املتعلقة باالتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة يف مثلية منظمة األغذيرة والزراعرةل   

مؤشرر البنرك   )ب الدخل مبا يف ذلك احلكومات املضيفةل من حيث االشرتاكات النقديةل استنادًا إىل تصني  البلدان حس

 (.الدولي

 
ّّ اختيرار جمموعرة أوىل مرن    . 2102أيرار  /بدأ التمررين فرورًا بعرد اجتمراع مرايو      ال ( أ: )بلردًا اسرتنادًا إىل معيرارين    02و

حيال التكالي  التشليلية يف مثليات منظمة الفاو املنصروص   من املساهمات النقدية احلكومية املناظرةمتأخرات مستحقة 

وترد قائمة البلردان املخترارة يف امللحرق    . الوجود احلالي ملمثل أساسي ملنظمة الفاو يف البالد( ع)ل الدائم عليها يف االتفاق

   الثاني
 

ّّ تكييفها استنادًا إىل احلالة اخلاصة يف البلرد ا  وُأرفقرت الرسرالة بنسرخة مرن االتفراق      . ملعرين وقد ُأعّدت رسالة موّحدة 

ّّ وضعه بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية يف منظمرة الفراو   ويتضرمن االتفراق اإلطرار القرانوني     . املعياري اجلديد الذي 

. ملكترب أو العينية للحكومرة املضريفة يف عمرل ا   /الذي يرعى وجود منظمة الفاو يف البالدل وملحقًا يورد املساهمة النقدية و

وبصورة خاصةل واستنادًا إىل مؤشر تصني  البلدان يف البنك الدوليل فإن املساهمة الدنيا اليت تطلبهرا منظمرة الفراو هري     

 :على النحو التالي
 

  أن تروّفر جمانرًا مبراٍن لتثرل للمعرايري الردنيا لألمرن        " دخل منخفض"املصّنفة كبلدان ذات ينبلي على البلدان

 .التشليلي

  والعالي أن توّفر على األقل املباني جمانًا مرع   املنخفضالبلدان املوجودة يف فئة البلدان ذات الدخل ينبلي على

مثرال سرائقو السرياراتل    )االمتثال للمعايري الدنيا لألمن التشليليل إضافة إىل توفري بعرض مروظفي اللوجسرتية    

 (ورجال األمن

 ومروظفي الشرؤون    ل باإلضرافة إىل املبراني  تروّفر ملتوسرط أن  يف فئة الدخل العرالي وا  وجودةامل البلدان ينبلي على

 .ل مساهمة سنوية نقديةاللوجستية
 

ل كران البلرد يروّفر أصراًل بعرض املسراهمات النقديرةل فرإن         ة مع البلردان املضريفة  ويف حالل وفقًا لالتفاقات املرعية املربم

الذي يسراهم بره البلرد    ( بالقيمة احلالية املبّين)األدنى احلكومة واملبل  عادة التفاوض مع إل ًااملستوى احلالي يشّكل أساس

 .املضي 
 

التسعة عشرل مرفقة بطلرب للتوّجره فرورًا إىل الرنظري احلكرومي       نالبلدامنظمة الفاو يف كّل من  والرسالة موّجهة إىل مثل

وقرد حرددت املهلرة الزمنيرة     . ةالصلةل من أجل إعادة النظر يف االتفاق استنادًا إىل الشروط املنصوص عليها يف الرسال يذ

 .2102كانون األول /ديسمرب 40لتوقيع االتفاق اجلديد من جانب الطرفني يف 
 

وبالتعاون مع مكتب الشؤون القانونيةل سوف ينّظم مكتب دعرم الالمركزيرة مرؤلرات فيديويرة مرع املمرثلني املعنريني يف        

  . املفاوضات مع احلكومة املضيفةمنظمة الفاو لتوفري مزيد من التوجيهات حول كيفية إجراء 
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 ن التجريبية يف مترين إعادة التفاوض بشنن االتفاقات املربمة مع البلدان املضيفةقائمة البلدا -الثاني امللحق 

 

 أفلانستان (0)

 أنلوال  (2)

 بنلالديش  (4)

 كمبوديا (3)

 شادت (2)

 الكونلو (1)

 مجهورية الكونلو الدميوقراطية (2)

 ريكاكوستا (2)

 يةنيكيمهورية الدوماجل (2)

 إندونيسيا (01)

 جامايكا (00)

 كينيا (02)

 الو (04)

 امللرع (03)

 بريو (02)

 السنلال (01)

 سري النكا (02)

 تنزانيا (02)

 أوغندا (02)

 

 


