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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل 

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 املالية جلنة

 واألربعون بعد املائة سابعةالدورة ال

 3103تشرين الثاني /نوفمرب 9-5روما، 

 3102-3101برنامج عمل جلنة املالية املتعدد السنوات للفرتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هذه الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون 
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 جلنة املالية
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 زـموج

 

  تشمل 0202-0202تقدم هذه الوثيقة نسخة منقحة من برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية للفرتة ،

 الثالثة يف دورتها املالية جلنة من جانب اجلزء السرديُأدخلت إىل  اليت املقرتحة التعديالت التحريرية

  .0200أيار /مايواألربعني بعد املائة يف و

 
 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 وتقديم توجيهاتها حبسب ما تعتربه مناسبًا ،اللجنة مدعوة إىل مراجعة الوثيقة. 

 

 مسودة املشورة

 

 عديالت التحريريةالتاملتعدد السنوات اليت تضم حبت اللجنة بالنسخة املنقحة من برنامج العمل ر 

 .3103أيار /مايواألربعني بعد املائة يف الثالثة واللجنة يف دورتها  املقرتحة من جانب
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 مقدمة

 

ألربعنيني  و الثالثة يف دورتها 0202 -0202 لدى نظرها يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتةقّدمت اللجنة، - 0

  .من الوثيقة إىل اجلزء السردي التعديالت التحريرية املقرتحة بعض، 0200 يارأ/مايوبعد املائة يف 

 

 عنينيديالتضنينيم التالنينيذي ي 0202 -0202 نق  للفنينيرتةاملنينيتعنينيدد السنينينوات املعمنينيل الهنينيذه الوثيقنينية برننينيامج  عنينير ت- 0

ّّ   وكتابنية  باخلط املائل املسنيرر  ُيشار إىل اإلضافات والنصوص احملذوفة. اللجنة اقرتحتهااليت  التحريرية يتوّسنيره  النين

 .على التوالي ّطنيخ
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 مبنظمة األغذية والزراعة املتصلة باملسائل اخلاصة 3102 -3101أهداف جلنة املالية للفرتة - ألف

 

لدى جملس املنظمة أساس حتليلي راسخ الختاذ قرارات سليمة وحسنة التوقيت وتتسم بالفعالية والكفاءة يف ما - 2

وإطنيار نظنيم اإلدارة واملعلومنيات، واملنيوارد البشنيرية وأنشنيرة        ،واملسنيائل املتعلقنية بامليزانينية   خيّ املركز املالي للمنظمنية،  

، بغية حتسني جودة عمنيل املنظمنية وتعزينيز عملينية     باإلضافة إىل ختريط املوارد املالية وموارد امليزانية يف املنظمةالرقابة، 

 .تقديم اخلدمات لألعضاء

 

 3102-3101 النتائج للفرتة

 

هنيد  املنظمنية   )النتائج احملددة الواردة أدناه متسنيقة أيضنيًا منيع حتقينيق هنيديف اإلدارة الكفنيفة والفعالنية         ستكون- 4

كما سيتم التوصنيل إليهنيا   ( هد  املنظمة الوظيفي خاء)والتعاون الفعال مع الدول األعضاء وأصحاب الشأن ( الوظيفي ذال

 .يف سياق حتقيق هذين اهلدفني

 

توجيهنيات  الشنيورة و املأدننياه، إىل إسنيداء    6إىل  0خنيالل املفرنيرات املتعلقنية بالنتنيائج     وتسعى جلنة املالية، من - 5

ومنين املسنيلم بنيه أّن اجمللنيس سنيو  ينظنير يف عوامنيل        . سليمة على املستوى الفين وعلى مستوى السياسات إىل اجمللسال

 .أخرى خارجة عن نراق اختصاصات جلنة املالية عند اختاذ قراراته بشأن هذه املسائل

 

 رصد املركز املالي- أوال 

 

استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن املركز املالي استنادًا قويًا إىل توجيهات جلنة املالية والتوصنييات   :النتائج  -6

 .الصادرة عنها

 

 :املفررات والغايات- 7
 

     املراجعنية   املالينية  احلسنيابات املصادقة، يف تقرير اجمللس إىل املفمتر، على مجيع توصيات جلننية املالينية بشنيأن

  .للفاو

 املصادقة، يف تقرير اجمللس إىل املفمتر، على مجيع توصيات جلنة املالية بشأن جدول االررتاكات  

      أخذ اجمللس يف اعتباره، حسب األصول، مجيع توصيات جلنة املالية وتوجيهاتهنيا بشنيأن املقتضنييات الفنينية

 (االستثماراتواخلصوم، وتعبئة املوارد، )للسالمة واالستقرار املاليني 

 املوظفني، بني  اخلصنيوم املتصنيلة   وتوجيهنيات بشنيأن متوينيل    ،توصيات فنية سنيليمة  إىل اجمللس تقّدم جلنة املالية

  االحتياطات، ويرفع اجمللس بدوره توصيات بهذا الشأن إىل املفمتروجتديد 
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رفنيع جمموعنية منين اخلينيارات      إضنيافة إىل ، توافقية إىل اجمللنيس و ،ودقيقة ،رفع توصيات واضحة :املخرجات- 8

 احملّددة لينظر فيها اجمللس عند االقتضاء
 
 :األنشرة- 9
 

 تقييم احلسابات املراجعة للمنظمة، جنبًا إىل جنب مع تقرير املراجع اخلارجي املقرتن بها 

 التقييم املستمر للحسابات غري املراجعة واملالم  املالية البارزة 

  االررتاكات املقررة واملتأخرات، وحالة السيولة النقدية يف املنظمةاالستعرا  املستمر حلالة 

 حالة استعرا  تعبئة املوارد واملساهمات الروعية 

 مبا فيها التزام التغرية الربينية بعنيد    ،تقييم حالة االلتزامات غري املمولة، ال سيما االلتزامات املتعلقة باملوظفني

 انتهاء اخلدمة

 ارات املنظمةاالستعرا  السنوي الستثم 

 استعرا  احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات وصندوق التسليف واالدخار يف املنظمة 

  وإعادة النظر يف احتياطات املنظمةتقييم مترلبات التمويل 

 

 :أساليب العمل- 02

 

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج. 

        االتصاالت املنتظمة مع املدير العام املساعد املسفول عنين إدارة اخلنيدمات املفسسنيية واملنيوارد البشنيرية والشنيفون

 والوحدات املعنية األخرى ،مكتب املفتش العامو الشفون املالية،إدارة املالية، ومدير رعبة 

 التعاون الوثيق مع املراجع اخلارجي 

  جلنة الربنامجالتعاون الوثيق مع 

 

 مسائل امليزانية- ثانيا

 
استناد مشنيورة اجمللنيس وقراراتنيه بشنيأن مسنيائل امليزانينية اسنيتنادًا قوينيًا إىل توجيهنيات جلننية املالينية             :النتائج- 00

 .والتوصيات الصادرة عنها

 

 :املفررات والغايات- 00
 

  امليزانيةاإلرارة يف تقرير اجمللس إىل قرارات جلنة املالية بشأن نقل االعتمادات بني أبواب 

 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن أداء امليزانية 

          قيام اجمللس، حسب األصول، بدراسة توصيات جلننية املالينية بشنيأن اجلواننيب املالينية لصنيياغة خرنية العمنيل

 برنامج العمل وامليزانية/املتوسرة األجل
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  للجنة املالية بشأن التسويات اليت جتنيرى يف برننيامج   قيام اجمللس، حسب األصول، بدراسة التوصيات الفنية

 العمل وغري ذلك من املسائل املتعلقة بامليزانية

    ،رفع توصيات فنية سليمة وتوجيهات من جانب جلنة املالية إىل اجمللس بشأن الصياغة القائمة علنيى النتنيائج

ملنظمنية   ذالمليزانينية للهنيد  النيوظيفي    برنامج العمل وا/ومستويات التمويل اإلمجالي يف اخلرة املتوسرة األجل

التعنياون الفعنيال منيع النيدول األعضنياء وأصنيحاب       ) 4 - خنياء ، واهلنيد  النيوظيفي   (ة والفعالةفاإلدارة الكف)الفاو 

 .(الشأن

 

إضنيافة إىل رفنيع جمموعنية منين اخلينيارات      ، إىل اجمللنيس  وتوافقية ،ودقيقة ،رفع توصيات واضحة :املخرجات- 02

 .اجمللس عند االقتضاءاحملّددة لينظر فيها 

 

 :األنشرة- 04
 

   منين  ( ب)5-4منيع املنيادة   متسنيقة  التقديرات والقرارات اخلاصة بنقل االعتمادات املقرتحة بني أبواب امليزانينية

 الالئحة املالية

 استعرا  األداء السنوي للميزانية 

 استعرا  التكاليف املقدرة واملخصصات والتمويل العام لتنفيذ خرة العمل الفورية 

 استعرا  التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادها والسياسات املتصلة بذلك 

  برننيامج العمنيل وامليزانينية    /استعرا  زيادة التكاليف واجلوانب الفنية األخرى لصياغة اخلرة املتوسرة األجنيل

 وتقديم توصيات بشأنها

 راتووالوف الكفاءة يف كاسباملمزيد من لتحقيق و رصد اجلوانب املالية للتسويات اليت جترى يف برنامج العمل؛ 

 .ملرة واحدة

 يف االجتماع املشرتك استعرا  التقدم احملرز يف اسرتاتيجية تعبئة املوارد وإدارتها 

 

 :أساليب العمل- 05

 

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 

  املوارد، واملدير العنيام املسنياعد املسنيفول عنين     االتصاالت املنتظمة مع مدير مكتب االسرتاتيجية والتخريط وإدارة

 إدارة اخلدمات املفسسية واملوارد البشرية والشفون املالية، والوحدات املعنية األخرى

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 

 التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلس 

 



7 FC 147/02 

 املوارد البشرية- ثالثا
 

وقراراته بشأن املوارد البشرية إىل توجيهات جلنة املالية والتوصيات الصنيادرة  ، استناد مشورة اجمللس: النتائج- 06

 .عنها
 

 :املفررات والغايات- 07
 

 وتوجيهاتها بشأن املوارد البشرية يف تقارير اجمللس ،توصياتها، واملصادقة على مالحظات جلنة املالية. 

 

 .رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية: املخرجات- 08

 

 :األنشرة- 09
 

  تقينينييم التقنينيدم احملنينيرز يف تنفينينيذ االسنينيرتاتيجية املفسسنينيية للمنينيوارد البشنينيرية مقارننينية بأهنينيدا  اخلرنينية املتوسنينيرة

 :بصورة خاصة برنامج العمل وامليزانية، مبا فيها/األجل
 

 التنقل 

 التوازن اجلنساني 

 التمثيل اجلغرايف 

 نظام تقييم وإدارة األداء 

 تنمية قدرات املوظفني 

 برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني 

 إطار الكفاءة 

 عملية التوظيف 
 

 استعرا  سياسات املنظمة يف ميدان املوارد البشرية مقابل السياسات املناظرة يف منظومة األمم املتحدة 

 استعرا  استخدام اخلرباء االستشاريني املتقاعدين سنويًا 

 وجملنيس الصنيندوق املشنيرتك     ،وجلننية اخلدمنية املدنينية الدولينية    ، العامنية  اجلمعينية  وقرارات استعرا  توصيات

 .للمعارات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 

 :أساليب العمل- 02
 

        االتصاالت املنتظمة مع املدير العام املساعد املسفول عنين إدارة اخلنيدمات املفسسنيية واملنيوارد البشنيرية والشنيفون

 والوحدات املعنية األخرى ،إدارة املوارد البشريةرعبة  مكتب املوارد البشريةومدير املالية، 

  الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلسالتعاون 
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 إطار نظم اإلدارة واملعلومات - رابعا

 

استناد مشورة اجمللس وقراراته بشنيأن اإلدارة ونظنيم املعلومنيات الفعالنية والكفنيفة إىل توجيهنيات جلننية         :النتائج- 00

 املالية والتوصيات الصادرة عنها 

 

 :املفررات والغايات- 00
 

 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن تعزيز أساليب وهياكل اإلدارة والعمل 

  اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن إصالح نظم التنظيم واإلدارةاملصادقة يف تقرير 

 

 رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية :املخرجات- 02

 

 :األنشرة- 04
 

 استعرا  إصالحات نظم التنظيم واإلدارة، مبا يف ذلك سياسة املشرتيات 

  العامرصد التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقراع 

 استعرا  املقرتحات املتعلقة بهيكل ووظائف املكاتب امليدانية 

 استعرا  التقدم احملرز يف األخذ بإطار إدارة املخاطر على مستوى املنظمة 

 استعرا  اختصاصات جلنة املبادئ األخالقية وتقاريرها الالحقة حبسب املقتضى 

 استعرا  تقييم اخلدمات اللغوية يف املنظمة 

 

 :العمل أساليب- 05

 

  جلنة الربنامجالتعاون الوثيق مع 

        االتصاالت املتواترة واملنتظمة مع املدير العام املساعد املسنيفول عنين إدارة اخلنيدمات املفسسنيية واملنيوارد البشنيرية

 والشفون املالية والوحدات املعنية األخرى

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 

  للمجلسالتعاون الوثيق مع الرئيس املستقل 

 العمل يف سياق املشورة املقدمة من املفمترات اإلقليمية 
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 الرقابة  -خامسا

 

استناد مشورة اجمللس وقراراته بشأن مسائل الرقابة الداخلية واخلارجية استنادًا قوينيًا إىل توجيهنيات   : النتائج- 06

 .جلنة املالية والتوصيات الصادرة عنها

 

 املفررات والغايات- 07
 

  يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن املراجعة الداخلية واخلارجيةاملصادقة 

 املصادقة يف تقرير اجمللس على توصيات جلنة املالية بشأن اإلبالغ عن التنفيذ 

 أو إعادة تعيينه للمراجع اخلارجي إىل توصيات جلنة املالية/و استناد تعيني اجمللس 

 

 رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية :املخرجات- 08

 

 :األنشرة- 09
 

 استعرا  نظام الرصد واإلبالغ املستند إىل النتائج 

 تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي 

 االستعرا  السنوي ألنشرة مكتب املفتش العام 

 استعرا  التقرير السنوي للجنة املراجعة يف املنظمة 

  أو تعيني مراجع خارجي جديد، وتقديم توصنييات حمنيددة   /التجديد للمراجع اخلارجي املعني، ومراقبة عملية

 إىل اجمللس بناء على ذلك

 استعرا  التقارير ذات الصلة اليت تضعها وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة 

 

 :أساليب العمل -22

 

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 

  مكتب املفتش العام والوحدات املعنية األخرىاالتصاالت املنتظمة مع 

 التعاون الوثيق مع املراجع اخلارجي 

 التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج 
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 ختطيط املوارد املالية وموارد امليزانية اخلاصة باملنظمة  -سادسا

 

أخذ اجمللس يف اعتباره توصيات وتوجيهات جلنة املالية يف املشنيورة النييت يسنيديها والقنيرارات النييت       :النتائج- 20

 يتخذها بشأن االقرتاحات املتعلقة مبسائل ختريط املالية وامليزانية

 

 :املفررات والغايات- 20
 

       املوظفني وجتدينيد  إصدار جلنة املالية توصيات وتوجيهات فنية سنيليمة للمجلنيس بشنيأن االلتزامنيات اخلاصنية بني

 االحتياطيات لكي يدرجها يف توصياته إىل املفمتر

       إصدار جلنة املالية توصيات وتوجيهات فنية سليمة للمجلس بشنيأن الصنيياغة املسنيتندة إىل النتنيائج ومسنيتويات

 "ذال"برننيامج العمنيل وامليزانينية بالنسنيبة إىل اهلنيد  النيوظيفي       / التمويل اإلمجالية يف اخلرة املتوسنيرة األجنيل  

 (التعاون الفّعال مع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة" )4-خاء"واهلد  الوظيفي ( اإلدارة الكففة والفّعالة)

     إصدار جلنة املالية توصيات وتوجيهات فنية سليمة للمجلس بشأن التعديالت يف برنامج العمنيل لكنيي ينيدرجها

 يف توصياته إىل املفمتر

 

رفع توصيات فنية واضحة ودقيقة، مشفوعة برائفة منين اخلينيارات احملنيددة بشنيكل جّينيد لينظنير        :املخرجات- 22

 .فيها اجمللس، حيثما اقتضى األمر ذلك

 

 :األنشرة- 24
 

       تقييم حالة االلتزامات غري املمولة، ال سيما االلتزامات املتعلقة بنياملوظفني مبنيا فيهنيا التزامنيات التغرينية الربينية 

 بعد انتهاء اخلدمة

 تقييم مترلبات متويل احتياطيات املنظمة وإعادة النظر فيها 

        تقييم احلاجة إىل تعديالت برنامج العمل ملراعاة املكاسب اإلضافية غنيري احملنيددة الناجتنية عنين زينيادة الكفنياءة

 والوفورات احملققة ملرة واحدة

 استعرا  حالة تعبئة املوارد والتمويل من خارج امليزانية 

 

 :العملأساليب - 25
 

        االتصاالت املنتظمة مع املدير العام املساعد املسفول عنين إدارة اخلنيدمات املفسسنيية واملنيوارد البشنيرية والشنيفون

 املالية، ومدير مكتب االسرتاتيجية والتخريط، والوحدات املعنية األخرى

 صياغة اخلرنية املتوسنيرة   التعاون الوثيق مع جلنة الربنامج، مبا يف ذلك التعاون بشأن تعديالت برنامج العمل و

 برنامج العمل وامليزانية/األجل

 التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمجلس 
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 العمل يف سياق املشورة املقدمة من املفمترات اإلقليمية 

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها  -سابعا

 

 .عمل جلنة املالية برريقة استباقية وراملة كففة وقيامها بدور قوي يف جمال إسداء املشورة :النتائج- 26

 

 :املفررات والغايات- 27
 

 إدراج جداول أعمال اجتماعات جلنة املالية باستمرار يف هيكل احلوكمة الشامل للمنظمة 

 تركيز جداول أعمال جلنة املالية على قضايا اسرتاتيجية حمدودة 

  وثائق اجتماعات جلنة املالية على الوجه الصحي  وتقدم يف توقيت حسنتعد 

           تكون املناقشات يف اجتماعات جلنة املالية مركزة وإدارتهنيا الزمنينية فعالنية منين أجنيل حتقينيق درجنية أكنيرب منين

 الكفاءة

  تستند استنتاجات املناقشات إىل توافق اآلراء 

  ن اجمللنيس  ذات الصلة من جدول أعمال اجمللس، األمر الذي ميّكاتساق تقارير جلنة املالية هيكليًا مع املقاطع

 من أن حيدد، بوضوح، القرارات والتوصيات ذات الصلة

     إعداد تقارير جلنة املالية برريقة تتسم بالكفاءة لكفالة االستخدام األمثل للوقت واملنيوارد املتاحنية خنيالل دورات

 اليةمن دون التأثري على جودة توصيات جلنة امل، اللجنة

 

  :املخرجات- 28
 

 رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية 

 وضع برنامج عمل متعدد السنوات مستحدث للجنة املالية 

 

 :األنشرة- 29
 

 حتديث برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة املالية 

 اإلبالغ عن اإلجنازات احملققة مقابل غايات الربنامج املتعدد السنوات يف نهاية فرتة السنتني 

 تعزيز اللجوء إىل عقد اجتماعات مشرتكة مع جلنة الربنامج 

  (افرتاضية)االستعرا  املستمر ألساليب عمل جلنة املالية، مبا يف ذلك حبث املسائل عن طريق اجتماعات 

 ونائب رئيس جلنة املالية جلنة املالية، حتديد دور رئيس 
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 :أساليب العمل- 42
 

  االسرتاتيجية عند صياغة جداول أعمال جلنة املالية؛إسناد األولوية للمسائل 

 حسن إعداد الوثائق اخلاصة ببنود جداول األعمال من قبل األمانة؛ 

  ؛وثائق اجتماعات جلنة املالية على الوجه الصحي  وتقدم يف توقيت حسناألمانة تعد 

 الرلب إىل األمانة تقديم عرو  مقتضبة وجمدية عن بنود جداول األعمال؛ 

 اتسام مداوالت جلنة املالية باالقتضاب واجلدوى؛ 

 عقد اجتماعات مشرتكة والتعاون بصورة وثيقة مع جلنة الربنامج؛ 

 إجراء مشاورات غري رمسية بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات؛ 

 إجراء مشاورات غري رمسية بني األعضاء يف ما بني الدورات؛ 

 لس؛التعاون الوثيق مع الرئيس املستقل للمج 

 العمل يف سياق قرارات ومشورة األجهزة الرئاسية األخرى، مبا يف ذلك جلنة الشفون الدستورية والقانونية. 

 

 أهداف جلنة املالية فيما يتعلق باملسائل اخلاصة بربنامج األغذية العاملي- باء

 

برنامج األغذية العاملي كربنامج حتددت اررتكت األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف إنشاء - 40

 .1أغراضه وأداؤه لوظائفه يف اللوائ  العامة ويواصل القيام بأنشرته يف ضوء االستعراضات الدورية

 

يعتمنيد اجمللنيس   : "من اللوائ  والقواعد العامة لربنامج األغذية العنياملي  4-04وعلى حنو ما هو مذكور يف املادة - 40

التنفيذي يف مجيع املسائل املتصلة باإلدارة املالية لربنامج األغذية العاملي على مشورة جلننية األمنيم املتحنيدة االستشنيارية     

 ."لشفون اإلدارة وامليزانية وجلنة املالية يف منظمة األغذية والزراعة

 

 النتائج

 

إسنيداء مشنيورة وتوجيهنيات سنيليمة علنيى       تسعى جلنة املالية، استنادا إىل مفررات النتنيائج املنيذكورة أدننياه، إىل   - 42

 .إىل اجمللس التنفيذي املستوى الفين وعلى مستوى السياسات

 

                                                      
 .0229 تشرين الثاني/، نوفمرب"القواعد اإلجرائية يف اجمللس التنفيذي -اللوائ  املالية -القواعد العامة -اللوائ  العامة"  1
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 املسائل املتعلقة باملوارد واملالية وامليزانية  -أوال 

 

قرارات اجمللس التنفيذي بشنيأن املسنيائل املتعلقنية بنياملوارد     إن  املاليةتدعم توجيهات وتوصيات جلنة : النتائج- 44

 .تدعيما قويا .تأخذ يف االعتبار توجيهات وتوصيات جلنة املالية واملالية وامليزانية

 

 :املفررات واألهدا - 45
 
 الصادرة عن كل دورة للمجلس التنفيذي" القرارات والتوصيات"علما بتوصيات جلنة املالية يف وثيقة  حياط. 

 

 .توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية للمجلس التنفيذي: املخرجات- 46

 

 : ألنشرةا- 47

 

  ومستجداتها العاملي األغذية برنامج إدارة خرة استعرا 

  الثاني العاملي ونظامه العاملي األغذية برنامج معلومات ربكة ملشروع النهائي التحديث استعرا WINGS II  

  تقييم حسابات برنامج األغذية العاملي السنوية املراجعة والتقرير املتصل بها املقدم من مراجع احلسابات

 اخلارجي

  4-00املادتان )استعرا  تقرير املدير التنفيذي بشأن االستفادة من املساهمات واإلعفاءات من التكاليف 

 (من القواعد العامة( ح) 4-02و 

  استعرا  تقرير عن الكفاءة يف برنامج األغذية العاملي 

 واملالية وامليزانية استعرا  ورقات أخرى من أجل النظر فيها أو إقرارها بشأن املسائل املتعلقة باملوارد 

 

 :أساليب العمل- 48

 مناقشات أثناء دورات جلنة املالية تسفر عن توصيات واضحة للمجلس التنفيذي 

 حبسب االقتضاء مع نائب املدير التنفيذي املسفول عن إدارة املوارد وعن إدارة املساءلة االتصال 

 

 الرقابة  -ثانيا 

 

جلنة املالينية قنيرارات اجمللنيس التنفينيذي بشنيأن املسنيائل املتعلقنية بنياملوارد         تدعم توجيهات وتوصيات : النتائج- 49

 .واملالية وامليزانية تدعيما قويا

 

 :املفررات واألهدا - 52
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 الصادرة عن كل دورة للمجلس التنفيذي" القرارات والتوصيات"علما بتوصيات جلنة املالية يف وثيقة  اإلحاطة. 

 .ودقيقة وتوافقية للمجس التنفيذيتوصيات واضحة : ملخرجاتا- 50

 

 :األنشرة- 50

 

 استعرا  تقارير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن املسائل اخلاصة باإلدارة وردود اإلدارة 

 توصيات للمجلس التنفيذي بشأن تعيني أعضاء جلنة املراجعة، حبسب االقتضاء 

  االقتضاءاستعرا  التعديالت املقرتحة يف اختصاصات جلنة املراجعة، حبسب 

 استعرا  التقرير السنوي للجنة املراجعة 

 استعرا  تقرير التقدم احملقق يف تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي 

  رير املفتش العاماتق استعرا 

 استعرا  تقارير مراجع احلسابات اخلارجي وردود اإلدارة عليها 

  ملي بشأن املسائل املتعلقة بالرقابة، حبسب التعديالت املقرتحة يف سياسات برنامج األغذية العا استعرا

 االقتضاء

 

 أساليب العمل- 52

 

 مناقشات مركزة وفّعالة أثناء دورات جلنة املالية تسفر عن توصيات واضحة للمجلس التنفيذي 

 االتصال حبسب االقتضاء مع نائب املدير التنفيذي املسفول عن إدارة املوارد وعن إدارة املساءلة 
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 طريق بشأن القضايا اليت يتعني مناقشتها خريطة- جيم
 

  3102 -3103خطة عمل فرتة السنتني - أوال
 

بعد  الثالثة واألربعونالدورة  

 املائة

 3103أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 3103حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 ة واألربعونامسالدورة اخل

 بعد املائة

 حزيران-يونيو/أيار-مايو 
3103 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  األغذية العاملي

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

 العادية الثانية الدورة

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

 املركز املالي  رصد املركز املالي

  حالة االررتاكات اجلارية

 واملتأخرات

  التقييم االكتواري

وااللتزامات املتعلقة باملوظفني 
0200 

  تقرير االستثمارات لعام
0200 

  احلسابات السنوية

وتقرير  0200املراجعة، 

 الصلة وذ املراجع اخلارجي

   املركز املالي 

  حالة االررتاكات اجلارية

 واملتأخرات

  خرة احلوافز للتشجيع

على اإلسراع يف دفع 

 االررتاكات

  احلسابات املراجعة ملنظمة

 0200-0202الفاو 

  احلسابات املراجعة لصندوق

التسليف واالدخار ملنظمة 

 0200األغذية والزراعة، 

   احلسنينينينيابات املراجعنينينينية

جملمنينينينينينينيع السنينينينينينينيلع  

                                                      
 0202 -0200بربنامج األغذية العاملي معروضة يف خرة فرتة السنتني واملسائل املتعلقة . ي للربنامجتواريخ اجتماعات جلنة املالية ملناقشة املسائل املتصلة بربنامج األغذية العاملي حمددة كجزء من االستعدادات النعقاد اجمللس التنفيذ 2

 .(WFP/EB.2/2012/11)مستمدة من برنامج عمل اجمللس التنفيذي لفرتة السنتني 
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بعد  الثالثة واألربعونالدورة  

 املائة

 3103أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 3103حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 ة واألربعونامسالدورة اخل

 بعد املائة

 حزيران-يونيو/أيار-مايو 
3103 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  األغذية العاملي

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

 العادية الثانية الدورة

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

واخلنينينينيدمات ملنينينينيوظفي  

 0200، الفاو منظمة

التقرينينير السنينينوي عنينين خرنينية    املسائل املتعلقة بامليزانية
 0200العمنينيل الفورينينية لعنينيام   

  0200وخرة عام 

  التقرينينينير السنينينينوي عنينينين أداء
امليزانية والربننيامج وعملينيات   
النقنينيل بنينيني أبنينيواب امليزانينينية 

  0200-0200لفرتة السنتني 

   التقنينينيدم احملقنينينيق يف تنفينينينيذ
برننينينيامج التعنينينياون النينينيتقين    

 (االجتماع املشرتك)

 مرفق املشرتيات اآلجلة 

  تقرينينينير املنينينيدير التنفينينينيذي
بشنينينيأن االسنينينيتفادة منينينين 
االرنينيرتاكات وتكنينياليف  

القاعنينينيدتان )اإلعفنينياءات  
( زاي) 4-02و  00-4

 (من القواعد العامة

   تعنينينيديالت إضنينينيافية علنينينيى
برننينينيامج العمنينينيل وامليزانينينينية 

 0202-0200للفنينينينينينينينينينينيرتة 
 (االجتماع املشرتك)

   موجز لإلطار االسنيرتاتيجي 
 (االجتماع املشرتك) املنقَّ 

   هيكلينينينية وعمنينينيل املكاتنينينيب
 (االجتماع املشرتك)امليدانية 

 

   خرة إدارة برنامج األغذينية
 (0205 -0202)العاملي 

  التغنينييريات التحولينينية لفنينيرتة
 0202-0200السنتني 

     التقرير املرحلنيي عنين خرنية
 ةالعمل الفوري

    التقرينينينينير السنينينينينوي عنينينينين
الصندوق اخلنياص لألنشنيرة   
الرارئنينينية وأنشنينينيرة إعنينينيادة  

 التأهيل

    التقرينينينينير السنينينينينوي عنينينينين
مصنينيروفات تكنينياليف النينيدعم  

 واسرتدادها

    َّاإلطنيار االسنينيرتاتيجي املنينينق
واخلرنينيوط العريضنينية للخرنينية 
املتوسنينينيرة األجنينينيل للفنينينيرتة  

0204-0207 

     التقرير عنين تنفينيذ الربننيامج
 0200-0202للفنينينينينينينينينينينيرتة 

 (االجتماع املشرتك)

  برنامج التعاون التقين تعزيز
 (االجتماع املشرتك)
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بعد  الثالثة واألربعونالدورة  

 املائة

 3103أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 3103حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 ة واألربعونامسالدورة اخل

 بعد املائة

 حزيران-يونيو/أيار-مايو 
3103 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  األغذية العاملي

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

 العادية الثانية الدورة

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

وخرنية  اإلطار االسنيرتاتيجي      املوارد البشرية

 0202 -0200العمل للفرتة 

 بشأن املوارد البشرية

 

      التقرير املرحلنيي عنين تنفينيذ

وخرنية  اإلطار االسنيرتاتيجي  

 0202 -0200العمل للفرتة 

 بشأن املوارد البشرية

    توصنينييات وقنينيرارات جلننينية

اخلدمنينينية املدنينينينية الدولينينينية  

وجملس املعارات التقاعدية 

ملنينيوظفي األمنينيم املتحنينيدة إىل   

 اجلمعية العامة

تقرينينير مرحلنينيي عنينين النظنينيام     إطار نظم اإلدارة واملعلومات

 العاملي إلدارة املوارد

   تقرير مرحلي عن إطنيار إدارة

 خماطر املنظمة

   عضنينينينيوية جلننينينينية املبنينينينيادئ

 األخالقية

  

 

      تقرينينير مرحلنينيي عنينين النظنينيام

 العاملي إلدارة املوارد
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بعد  الثالثة واألربعونالدورة  

 املائة

 3103أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 3103حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 ة واألربعونامسالدورة اخل

 بعد املائة

 حزيران-يونيو/أيار-مايو 
3103 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  األغذية العاملي

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

 العادية الثانية الدورة

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

ترتيبنينيات الختينينيار وتعنينييني     الرقابة

 مراجع احلسابات اخلارجي

  تقرير النشاط السنوي للمفتش

 0200العام لعام 

     التقرينينينير السنينينينوي للجننينينية

املراجعنينية مبنظمنينية األغذينينية   

 0200والزراعة لعام 

    عضنينينيوية جلننينينية املراجعنينينية

  مبنظمة األغذية والزراعة

     تقرينينير مرحلنينيي عنينين تنفينينيذ

توصيات مراجنيع احلسنيابات   

 اخلارجي

 تعيني أعضاء جلنة املراجعة 

 اخلارجية

   التقرينينينير السنينينينوي للجننينينية

 املراجعة

  تقرينينير عنينين تنفينينيذ توصنينييات

مراجنينينينينينينيع احلسنينينينينينينيابات 

 اخلارجي

 لمفنينينيتش ل السنينينينوي تقرينينير ال

 واستجابة اإلدارة العام

  تقرير املراجع اخلارجي عن

إدارة املنينينينينيوارد البشنينينينينيرية  

 واستجابة اإلدارة

    تقرينينير املراجنينيع اخلنينيارجي

 للرنينيوارئبشنينيأن االسنينيتعداد 

يف ما يتعلق بدعم تكنولوجيا 

 واستجابة اإلدارة املعلومات

     استعرا  سياسة اإلرنيرا

علنينينينيى تقنينينينيارير املراجعنينينينية 

 واإلفصاح عنها

    خرنينينينية عمنينينينيل املراجنينينينيع

 اخلارجي

 

    تقرينينير مرحلنينيي عنينين تنفينينيذ

توصيات مراجع احلسابات 

 اخلارجي

 عن تقارير املراجعة  اإلفصاح

 الداخلية

 سياسة محاية املبلغني 

  تواتر رفع التقارير إىل جلنة

 املراجعة ملنظمة الفاو

  صنينيالحيات جلننينية املراجعنينية

 ملنظمة الفاو

 مكتب املفتش العام ميثاق 

  اسنينينيتعرا  أجهنينينيزة املنينينيادة

 الرابعة عشرة

     التقدم علنيى صنيعيد برننيامج

 اإلفصاح املالي

   يف التعنينينينيديالت املقرتحنينينينية

منينينينينينين  42و 27ادتني املنينينينيني 

 الالئحة العامة للمنظمة
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بعد  الثالثة واألربعونالدورة  

 املائة

 3103أيار /مايو

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  2األغذية العاملي

 3103حزيران /يونيو

 الدورة السنوية

 ة واألربعونامسالدورة اخل

 بعد املائة

 حزيران-يونيو/أيار-مايو 
3103 

اجمللس التنفيذي لربنامج 

  األغذية العاملي

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

 العادية الثانية الدورة

 السابعة واألربعونالدورة 

 بعد املائة 

 3103تشرين الثاني /نوفمرب

حتسني أسـاليب عمـل جلنـة    

 املالية وكفاءتها

   برننينينينيامج العمنينينينيل املتعنينينينيدد

 السنينينينوات للجننينينية املالينينينية، 

0200- 0202 

   حالنينينية التوصنينينييات املعلقنينينية

 الصادرة عن جلنة املالية

  أساليب عمل جلنة املالية 

     برنامج العمل املتعدد السنوات

 -0200للجننينينينية املالينينينينية،  
0202 

  حالنينينية التوصنينينييات املعلقنينينية

 الصادرة عن جلنة املالية 

 أساليب عمل جلنة املالية 
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ة واألربعون بعد املائة، ثامنالدورة ال 

 3102آذار / مارس

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3102حزيران / العاملي، يونيو

 الدورة السنوية

ة واألربعون بعد املائة، تاسعالدورة ال

 3102تشرين األول / أكتوبر

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3102تشرين األول / العاملي، أكتوبر

 الدورة السنوية الثانية

 املركز املالي  رصد املركز املالي

    حالنينينينية االرنينينينيرتاكات اجلارينينينينية

 واملتأخرات

   التقينينينييم االكتنينينيواري وااللتزامنينينيات

مبنيا يف   ،0200 املتصلة باملوظفني،

ذلك التغرينية الربينية بعنيد انتهنياء     

 اخلدمة

  جنينينينينيدول االرنينينينينيرتاكات للفنينينينينيرتة 

0204- 0205 

    ،التقارير املالية السنينوية املراجعنية

، وتقارير املراجع اخلنيارجي  0200

 املتصلة بها

 املركز املالي 

  حالنينينينية االرنينينينيرتاكات اجلارينينينينية

 واملتأخرات

  خرة احلوافز بشأن الدفع الفوري

 لالررتاكات

   احلسنينينيابات املراجعنينينية لصنينينيندوق

التسليف واالدخنيار ملنظمنية الفنياو    

 0200لعام 

  جملمع السلع احلسابات املراجعة

ملنظمنينية الفنينياو لعنينيام    واخلنينيدمات
0200 
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ة واألربعون بعد املائة، ثامنالدورة ال 

 3102آذار / مارس

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3102حزيران / العاملي، يونيو

 الدورة السنوية

ة واألربعون بعد املائة، تاسعالدورة ال

 3102تشرين األول / أكتوبر

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3102تشرين األول / العاملي، أكتوبر

 الدورة السنوية الثانية

التقرير السنوي عنين خرنية العمنيل      املسائل املتصلة بامليزانية

وخرنية العمنيل    0200الفورية لعام 

 0202لعام 

    التقرينينينير التجميعنينينيي السنينينيتعرا

  0200منتصف املدة، 

  التقرير السنوي بشأن أداء امليزانية

والربنامج وعمليات النقل بني 

 بنود امليزانية لفرتة السنتني

0200- 0202  

  التقنينيدم احملقنينيق يف تنفينينيذ برننينيامج

 (االجتماع املشرتك)التعاون التقين 

    اخلرنينية املتوسنينيرة األجنينيل للفنينيرتة

وبرننينينينيامج العمنينينينيل   0204-0207

 0205-0204وامليزانية للفرتة 

 

   تقرينينينير املنينينيدير التنفينينينيذي عنينينين

 املسنينينينياهماتاالسنينينينيتفادة منينينينين  

القاعنينيدتان )وتكنينياليف اإلعفنينياءات

منينينينينينينينينين ( زاي) 4-02و  00-4

 (القواعد العامة

   التقرينينير السنينينوي عنينين الصنينيندوق

اخلنينينينياص لألنشنينينينيرة الرارئنينينينية 

 وأنشرة إعادة التأهيل

     التقرير السنينوي عنين مصنيروفات

 يف الدعم واسرتدادهاتكال

     تقرير رامل عنين سياسنية منظمنية

األغذية والزراعة بشأن اسنيرتداد  

 تكاليف الدعم

     عمليات النقل بنيني النيربامج ومنيا

بنينينيني أبنينينيواب امليزانينينينية لفنينينيرتة  

 0202-0200السنتني 

      تقرير مرحلنيي عنين خرنية العمنيل

 الفورية

     التقدم احملقنيق يف تنفينيذ برننيامج

االجتمنينينينياع )التعنينينينياون النينينينيتقين 

 (املشرتك

   تعنينيديالت علنينيى برننينيامج العمنينيل

 0205-0200وامليزانينينينية للفنينينيرتة 

إذا ما طلب ذلك مبوجنيب قنيرار   )

  (من املفمتر

 

خرنينية إدارة برننينيامج األغذينينية العنينياملي   

(0204- 0206) 
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ة واألربعون بعد املائة، ثامنالدورة ال 

 3102آذار / مارس

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3102حزيران / العاملي، يونيو

 الدورة السنوية

ة واألربعون بعد املائة، تاسعالدورة ال

 3102تشرين األول / أكتوبر

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية 

 3102تشرين األول / العاملي، أكتوبر

 الدورة السنوية الثانية

تنفيذ االسنيرتاتيجية املفسسنيية     وارد البشريةامل

 للموارد البشرية

     تنفينينيذ االسنينيرتاتيجية املفسسنينيية

 للموارد البشرية

 

 

تقرير مرحلنيي عنين النظنيام العنياملي        إطار النظم اإلدارية ونظم املعلومات

 إلدارة املوارد

 التقرير السنوي للجنة األخالقية 

     تقرينينير مرحلنينيي عنينين النظنينيام

 العاملي إلدارة املوارد

 

اختيار وتعيني مراجع احلسنيابات    الرقابة

 اخلارجي

  تقرير النشاط السنوي للمفتش العام

 0200لسنة 

   التقرير السنوي للجنة املراجعنية يف

منظمة األغذية والزراعنية عنين عنيام    
0200  

    تقرير مرحلي عن تنفينيذ توصنييات

 مراجع احلسابات اخلارجي

 

    التقرينينينير السنينينينوي للجننينينية

 املراجعة

    تعنينينييني أعضنينينياء اجمللنينينيس

التنفينينيذي يف هيئنينية اختينينيار   

 أعضاء جلنة املراجعة

   تقرينينير عنينين تنفينينيذ توصنينييات

 اخلارجيمراجع احلسابات 

 تقرير املفتش العام 

  تقرينينينير املراجنينينيع اخلنينينيارجي

بشنينينيأن املسنينينيائل اإلدارينينينية    

 واالستجابة املتصلة باإلدارة 

     تقرينينير مرحلنينيي عنينين تنفينينيذ

توصيات مراجنيع احلسنيابات   

 اخلارجي

 

حتسني أساليب عمـل جلنـة املاليـة    

 وكفاءتها

   برننينيامج العمنينيل املتعنينيدد السنينينوات

 0202 -0200للجنة املالية، 

  قةلتوصيات جلنة املالية املعحالة 

 طرائق عمل جلنة املالية 

      برنامج العمنيل املتعنيدد السنينوات

 0202 -0200للجنة املالية، 

     حالنينية توصنينييات جلننينية املالينينية
 املعلقة

 طرائق عمل جلنة املالية 
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