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المجلس
دورة ث ن و ستون د
 29وف ب /تش ن ث
تق

دورة س

ئ

–  3د س ب /ك ون ول 2021
و ث ين د

ئ لجن

ي

(رو  29-28 ،أكتو /تش ن ول )2021
وجز تنفي ي
نظرت اللجنة ،في دورتها السابعة والثمانين بعد المائة ،في عدد من مسائل المالية ،والميزانية ،والرقابة المتعلقة ببرنامج األغذية
العالمي ( ب

) ،وذلك قبل أن ينظر فيها المجلس التنفيذي لب

إلج ء ت

في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني .2021

قت ح تخ ذه ن ج ب

جلس

إن المجلس مدعو إلى اإلحاطة بآراء وتوصيات لجنة المالية فيما يتصل بالمسائل التي نظر فيها المجلس التنفيذي لب
العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني .2021

يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:
السيد ديفيد ماكشيري ()David McSherry
أمين لجنة المالية
بريد إلكترونيDavidWilliam.McSherry@fao.org :
هاتف+39 06570 53719 :

يمكن االطالع على الوثائق على موقع المنظمة www.fao.org

NG642/a

في دورته
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قد
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قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها السابعة والثمانين بعد المائة.
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وحضر الدورة إلى جانب الرئيسة ،السيدة ( Imelda Smolčić Nijersأوروغواي) ،ممثلو الدول األعضاء التالية أسماؤهم:
•

السيدة ( Lynda Haydenأستراليا)

•

السيد ( Farid Moustapha M. Sandaالنيجر)

•

السيد هيثم عبد الهادي السيد الشحات

•

السيد ( Tomás Alberto Duncan Juradoبنما)

(مصر)

•

السيد Vladimir V. Kuznetsov

•

السيدة Demitu Hambisa Bonsa
(إثيوبيا)

•

السيد ( Petter Nilssonالسويد)

•

السيد ( Kuraya Yoshihiroاليابان)

•

السيد ( Thanawat Tiensinتايلند)

•

السيد Miguel Jorge García Winder

•

السيدة Elizabeth Petrovski

(المكسيك)
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(االتحاد الروسي)

(الواليات المتحدة األمريكية)

وأبلغت الرئيسة اللجنة بأن:
•

السيدة ( Kristina Gillأستراليا) عُيِّنت لتحل محل السيدة  Lynda Haydenكممثلة ألستراليا في جزء من هذه
الدورة؛

•

السيد مينا رزق (مصر) ع ُِّين ليحل محل السيد هيثم عبد الهادي السيد الشحات كممثل لمصر في جزء من هذه الدورة؛

•

السيد ( Farid Moustapha M. Sandaالنيجر) ع ُِّين ليحل محل السيدة  Tahirou Rahila Rabiouكممثل للنيجر
في هذه الدورة؛

•

السيد محمد أحمد الغامدي (المملكة العربية السعودية) أبلغ بأنه لن يتمكن من حضور هذه الدورة؛

•

السيد ( Petter Nilssonالسويد) عُيِّن ليحل محل السيدة  Pernilla Ivarssonكممثل للسويد في هذه الدورة؛

•

السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات المتحدة األمريكية) عُيِّنت لتحل محل السيدة  Jennifer Harhighكممثلة
للواليات المتحدة األمريكية في هذه الدورة.
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ويمكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من الموقع الشبكي لألجهزة الرئاسية والدستورية في العنوان التالي:
.http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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وعُقدت الدورة السابعة والثمانون بعد المائة للجنة المالية بصيغة مختلطة بمشاركة بعض ممثلي األعضاء حضوريا في مقر
منظمة األغذية والزراعة ومشاركة اآلخرين افتراضيا بصورة استثنائية بسبب جائحة كوفيد .19-وأكدت لجنة المالية ،عمال
بالمادة السابعة من الئحتها الداخلية ،أنها وافق على تعطيل المواد التي يمكن أن تتعارض مع عقد دورة مختلطة.
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وباإلضافة إلى ذلك ،حضر الدورة السابعة والثمانين بعد المائة للجنة ،مراقبون صامتون من البلدان األعضاء التالية:
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•

جمهورية

•

الفلبين

•

بيالروس

إيران اإلسالمية

•

البرتغال

•

بلجيكا

إسرائيل

•

رومانيا

•

البرازيل

•

•

السنغال

•

كابو فيردي

•

إيطاليا

السودان

•

الكونغو

•

ليبيا

•

•

كوبا

•

لكسمبرغ

•

تركيا

•

الجمهورية الدومينيكية

•

ماليزيا

•

أوكرانيا

•

ألمانيا

•

المغرب

•

المملكة المتحدة لبريطانيا

•

هندوراس

•

هولندا

•

هنغاريا

•

بيرو

تخ ب ئب
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•

زامبيا

ئيس

انتُخب السيد ( Kuraya Yoshihiroاليابان) باإلجماع نائبا للرئيس حتى نهاية الوالية الحالية للجنة.

س ئل

ت لق ب

خط الست تيجي لب
-8

العظمى وأيرلندا الشمالية

أيدت اللجنة الوالية المزدوجة لب

()2026-2022

وإعطاء األولوية لالستجابة الطارئة المنقذة لألرواح والمساهمة في الوقت نفسه،

بالشراكة مع اآلخرين ،في الحد من االحتياجات وتحسين األمن الغذائي ودعم البلدان في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
-9

والحظت اللجنة أن الميزة النسبية لب

ينبغي أن تحدد مستوى انخراطه عبر الحصائل االستراتيجية الخمس وأن توضع

في سياقها على المستوى القطري.
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وبينما الحظت اللجنة أن المبلغ المطلق للتمويل غير المخصص والمخصص بشروط ميسرة أخذ يتزايد تدريجيا على مدى
السنوات الماضية ،فإنها الحظت أيضا أنه ظل أقل من  6في المائة من مجموع المساهمات .وشجعت إدارة ب

على تعبئة

مستويات أعلى من التمويل المرن وزيادة حصته بالتالي ،ومواصلة استكشاف الحلول المالية المبتكرة ،مثل مقايضة الديون
وشراء الديون بخصم بما يتماشى مع لوائح ب
-11
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وقواعده.

والحظت اللجنة جهود ب

وشجعت كذلك على توليد األدلة إلرشاد العمليات وقياس أداء ب

ولتنوير المزايا النسبية لب

أيضا.

والحظت اللجنة أن هناك دورا هاما لب

للعمل مع الحكومات ومن خاللها لتعزيز البرامج والنظم الوطنية ،وهو ما يشمل

كذلك البلدان المتوسطة الدخل .كما الحظت اللجنة أهمية عناية ب
وتكييف استجابة ب
-13

وأثره بشكل أفضل،

باالحتياجات اإلنسانية الناشئة عن تدفقات الهجرة

تبعا لذلك.

والحظت اللجنة أهمية قمة النظم الغذائية لعام  2021والدور الهام الذي يجب أن يضطلع به ب
المستويات القطرية ،واإلقليمية ،والعالمية.

لمتابعة نتائجها على
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وتعاونه بشكل وثيق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي

وأكدت اللجنة من جديد أهمية عمل ب

للتنمية الزراعية ،وكذلك مع منظومة األمم المتحدة بأكملها ومع الشركاء المعنيين اآلخرين.
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والحظت اللجنة الحاجة إلى أن تتابع إدارة ب
عمل ب

النظر في مبدأ محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم ،وأن تكفل أن يعبر

عن مهمته األساسية ودوره على نحو أفضل ،بما يراعي على وجه الخصوص المصطلحات المستخدمة في

اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة للفترة .2031-2022
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في دورته العادية التي

وأقرت اللجنة بأنه سيتم تقديم مذكرة إعالمية عن إطار النتائج المؤسسية إلى المجلس التنفيذي لب
ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني  2021الستكمال الخطة االستراتيجية.
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إن لجن :
أ)

درست ش وع خط الست تيجي لب

ب)

أثنت على إلد رة شأن

ج)

الحظت أ ه سيتم ع ض إط ر لنت ئ
ب

د)

دورة سنو
و)

أش رت على

جلس تنفي ي ف

دة س دس  1-ن الئح

جلس تنفي ي لب

قبل  ،خط الست تيجي

ؤسسي

ع إط ر نت ئ

لب

تنص على تقد م خط الست تيجي كل أر ع سنو ت إ ى
س

على أي خ وج عن ه

و فق على خط الست تيجي لب

توقيت ف

ستقبل؛

( )2026-2022ع

عة

ي .

خط
نظرت اللجنة في خطة ب

د

وى

م 2022؛

فس دورة؛

ل جلس تنفي ي وأوصت إضف ء ط ع

قت ح ت و الحظ ت جن
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ؤسسي ،

()2026-2022؛

ف ذ ك هد ف و ؤش ت ت ت كّن ن تحسين قي س أد ء

 ،عند ع ض خطط الست تيجي

و حدة يو فق عليه

ذ ّك ت أن

ت أدت إ ى إعد د خط الست تيجي لب

جلس تنفي ي ل و فق عليه ف دورته

طلبت أن قدم ب
كحز

ه)

 ،على

لي

تش ور

()2026-2022؛

ب

إلد رة ()2024-2022

لإلدارة ( )2024-2022التي تضمنت توقعات بقيمة  8.40مليار دوالر أمريكي لعام 2022

مقارنة بالمتطلبات التشغيلية لعام  2022البالغة  13.9مليار دوالر أمريكي.
-19

والحظت اللجنة مع التقدير التركيز على تدخالت حاالت الطوارئ وإنقاذ األرواح ،وهو ما يتضح من  81في المائة من خطة
التنفيذ المؤقتة لعام  2022التي تركز على أنشطة االستجابة لألزمات مقارنة بما نسبته  77في المائة من المتطلبات التشغيلية
المتوقعة.
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وأُبلغت اللجنة بالمجاالت التي أظهرت قدرا أكبر من الشفافية وأُدرجت في ميزانية عام  ،2022من قبيل عرض ميزانية أساسية
شمولية ،واستخدام المساهمات المتع ددة األطراف لألنشطة الميدانية ،وإبراز األنشطة الخاضعة لنفقات مباشرة تتحملها المكاتب
القطرية.

-21

ورحبت اللجنة بإدخال مفاهيم جديدة من خالل عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة .ونبهت إلى ضرورة تبسيط
عروض الميزانية المقبلة وعدم إثقالها بالتفاصيل والمع لومات والمنهجيات .والحظت اللجنة أنه عقب حل فريق مشروع عملية
الميزنة االستراتيجية هذه ،سيستمر العمل لتحقيق نتائج العملية التي لم تتحقق بالكامل خالل المرحلتين األولى والثانية.
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والحظت اللجنة الزيادة البالغة  12في المائة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة وأشارت إلى أن طريقة عرض هذه الميزانية
تجعل من الصعب الوصول إلى فهم واضح لآلثار الهيكلية لعملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة مقابل تغييرات
الميزانية الفعلية .وتساءلت اللجنة عما إذا كانت الميزانية كافية لتمويل جميع األنشطة األساسية .وتلقت شرحا بشأن المعايير
صنفت على أنها أساسية أو خدمات أخرى ،وأُبلغت أن تصنيف األنشطة
(انظر الملحق األول) المستخدمة لتحديد األنشطة التي ُ
وترتيبها من حيث األولوية سيخضع لمزيد من االستعراض مع تنقيح العملية في دورات الميزنة المقبلة.
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وأُبلغت اللجنة أن ب

يعتزم استخدام مكافئ الدوام الكامل للموظفين كطريقة للميزنة للمقارنة في عروض الميزانية المقبلة،

وجرى التأكيد على أن التمييز بين الموظفين وغيرهم من العاملين المبين في الوثيقة سيخضع للتوضيح في خطط اإلدارة المقبلة.
-24

وشددت اللجنة على أولوية استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة كاحتياطي احترازي ألي عجز محتمل في إيرادات
تكاليف الدعم غير المباشرة .وأشارت إلى أن التحويل المقترح لمبلغ  42.4مليون دوالر أمريكي من حساب التسوية للشريحة
األخيرة من مبادرة استراتيجية القطاع الخاص ( 17.1مليون دوالر أمريكي) ،ولمبادرة االستثمار في العاملين في ب
( 25.3مليون دوالر أمريكي) ،هو ضمن حدود نفقات حساب التسوية التي أذن بها المجلس التنفيذي.
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وفيما يتعلق بالمبادرة األخيرة ،استفسرت اللجنة عما إذا كانت مرتبطة بصندوق صندوق تعويضات انتهاء الخدمة لذي تمت
أن كلتا المبادرتين مرتبطتان ببعضهما بعضا،

الموافقة عليه سابقا وقيمته  10ماليين دوالر أمريكي .وأكدت إدارة ب

وسلطت الضوء ،على سبيل التوضيح ،على ارتباط صندوق تعويضات انتهاء الخدمة بالمنجز المتوخى  1من المبادرة المؤسسية
الحاسمة المقترحة لضمان أن تكون الهياكل التنظيمية وإدارة الوظائف مالءمة للغرض.
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وأيدت اللجنة الحفاظ على معدل السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  6.5في المائة ،ومعدل السترداد تكاليف الدعم غير
المباشرة قدره  4في المائة على مساهمات الحكومات المضيفة في البرامج المنف َّذة في بلدانها .والحظت أنه حتى لو كان مستوى
التمويل المنخفض قد ال يسمح بزيادة معدل تكاليف الدعم غير المباشرة ،فإن حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة يوفر شبكة
أمان إلجراء تعديالت تخفِّض في نهاية المطاف ميزانية دعم البرامج واإلدارة.
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إن لجن :
أ)

أع ت عن قلقه إز ء فجوة ت و ل
تطلب ت تشغيلي
دوالر أ

توق

توق

ب غ  5.4لي ر دوالر أ

م  2022تبلغ  13.9لي ر دوالر أ

ك  ،شي ة إ ى أ ه ن

جح أن ت تفع

ك ( 39ف

ك وأن خط

تنفي

ئ ) و ستندة إ ى أن
ؤقت تبلغ  8.5لي ر

تطلب ت تشغيلي سبب حتي ج ت إض في تم تحد ده ن

ال ته ء ن وضع خط ؛
ب)

شج ت جهود
وج ع

ج)

بو

توسيع ق عدة ت و ل وتنو ه ،

و ل ن قط ع خ ص؛ وز دة ت بئ

أع ت عن تقد ه
يز ي
أهد ف ه ه

وضوح ف ت تيب
د)

شج ت ب

ه)

أوصت أن و فق

ن؛

ت و ل ق ل لتنبؤ ه و

ض خط إلد رة لفت ة  2024-2022يز ي أس سي و ز دة شف في ف ع لي تخصيص

ن خالل ع لي
لي

ف ذ ك ن خالل ستكش ف آ ي ت ت و ل بتك ة؛

ت

يز

الست تيجي

م تتحقق د ك ل،
شط

ن حيث و و

ن ق عدة إ ى ق  ،وشج ت إلد رة على و صل
ف ذك حج إى
دعم ع لي ت ب

على و صل تحسين ع ض خطط إلد رة
جلس تنفي ي على ش وع ق ر

ز د ن شف في ف

يز ي وإ ى ت ز ز

س سي ؛

قبل ؛
قدم ف خط

ب

ل على

إلد رة (.)2024-2022
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ت يين
-28

لب

جع حس ت خ رج

الحظت اللجنة أن المجلس التنفيذي لب

لفت ة ن  1و يو/ت وز  2022إ ى  30و يو/حز ن 2028
وافق على عملية اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي لب

في دورته

العادية الثانية لعام .2020
-29

وأُبلغت اللجنة أنه من خالل عملية اختيار تنافسية وشفافة ،أوصى فريق التقييم المعني باالختيار بأن يقوم المجلس التنفيذي
لب

بتعيين ديوان المحاسبة الفيدرالي األلماني ( )Bundesrechnungshofكمراجع خارجي لحسابات ب

لمدة ست

سنوات غير قابلة للتجديد ،من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران .2028
-30

واقترحت اللجنة تقديم نتائج االختيار في المستقبل مع مزيد من التفاصيل التي تتبع أفضل ممارسات المنظمات الدولية األخرى.

-31

إن لجن :
أ)

الحظت أن ع لي ختي ر
و فق عليه

جع حس ت خ رج

لب

جلس تنفي ي ،وأع ت عن تقد ه

ب)

أع ت عن تقد ه

ل

ج)

و فقت على توصي

ت قد ه ف ق تقييم إ ى

( )Bundesrechnungshofك

بين ف

ل ف ق تقييم؛

جع حس ت خ رج

جع خ رج

على نحو

وثيق تتسق ع

لي

ت

نتهي وال ته ،د و ن

ح سب

جلس تنفي ي ت يين د و ن
ب

حس ت

لفت ة

ف س ؛
ح سب

فيدر

ن  1و يو/ت وز  2022إ ى

 30و يو/حز ن .2028

س ئل خ ى
ط ئق ع ل جن
-32

ي

أشارت اللجنة إلى أهمية استعراض طرائق عملها باستمرار بغية تحقيق غاياتها وأهدافها الشاملة .وفي هذا الصدد ،أع ت
لجن عن دع ه لممارسة عقد اجتماعات غير رسمية للجنة قبل دوراتها.

وعد و ك ن
-33

ق د دورة ث ن و ث ين د

ئ

أُبلِّغت اللجنة بأن من المقرر عقد دورتها المقبلة في شكل اجتماع مختلط من  8إلى  12نوفمبر/تشرين الثاني .2021
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لحق ول
ت
-1

ف

شط

س سي و شط

خ ى على حو

هو قتبس ن خط إلد رة

أقرت جهود إعداد ميزانية شمولية لدعم البرامج وتيسير األعمال لعام  2022عبر عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى
القمة بأن مصدر تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة ُمستكمل بالصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة التي تقوي قدرة
ب

-2

التنظيمية ،وفعاليته ،وقدرته على دعم عملياته.

وفي المقام األول استدعى إعداد الميزانية اعتماد افتراض بشأن المستوى التقديري للتمويل عام  ،2022حيث أن المصادر
المطلوبة لدعم عمليات ب

في مختلف أرجاء العالم تعتمد على حجم عمله .وقد استخدم افتراض للمساهمات المتوقعة

لعام  2022قيمته  8.4مليار دوالر أمريكي.
-3

وفضال عن ذلك ،وبغية استخالص صورة شاملة عن األنشطة التي يتوالها " المقر العالمي" (أي كل وظائف المقر والمكاتب
اإلقليمية) فقد ُ
طلب إلى كل وحدة تنظيمية تصنيف أنشطتها ضمن فئتي األنشطة األساسية واألنشطة األخرى على النحو
الموصوف أدناه .وتم تحديد أكثر من  1 000نشاط ودراسته خالل هذه العملية.

شط
-4

س سي
"األنشطة األساسية" هي أنشطة أساسية تساهم في تحقيق خطة التنفيذ السنوية بكفاءة وفعالية ولكن ال يمكن أن تُعزى بسهولة
لفرادى الخطط االستراتيجية القطرية (الفقرة  ،148الصفحة .)46

-5

وتشمل هذه األنشطة الوفاء بالتزامات ب
•

اإلدارة المؤسسية؛

•

وظائف التمثيل والتسيير المؤسسية؛

•

الخدمات التشغيلية؛

•

الوظائف السياساتية واالستشارية؛

•

وظائف الرقابة.

المؤسسية من خالل:

(الفقرة  ،149الصفحة .)46
-6

ومن بين األمثلة على األنشطة األساسية ما يلي:
•

اإلدارة المؤسسية – " تعبر الميزانية األساسية للخدمات القانونية عن التنوع المتزايد لمانحي ب

وشركائه واعتماده

على ترتيبات الشراكة والطرائق البرامجية المبتكرة" (الفقرة  ،173الصفحة .)50
•

الوظائف اإلدارية – " القيام بواجباتها المالية واالئتمانية والمتعلقة بالميزانية ،وتوفير إدارة مالية قوية وتقديم خدمات

التكنولوجيا التأسيسية ،والتوصيلية ،وإدارة المرافق" (الفقرة  ،182الصفحة .)52
•

الخدمات التشغيلية – "ستعزز الشعبة الدور القيادي لب

في مجموعات األمن الغذائي واللوجستيات واالتصاالت

السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ" (الفقرة  ،175الصفحة )51
•

الوظائف السياساتية واالستشارية – "وضع السياسات واالستراتيجيات وإقامة الشراكات وإنشاء األدوات وتهيئة القدرات
لتمكين ب

•

من الوفاء بواليته" (الفقرة  ،179الصفحة .)52

وظائف الرقابة – " يقوم بالرقابة على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لشعب ب

والوحدات والمكاتب

التنظيمية عند تعاملها مع البيانات الشخصية وغير الشخصية الحساسة" (الفقرة  ،227الصفحة .)65
-7

غير متكررة (خالل سنة واحدة أو خالل عدة سنوات) (الفقرة ،150
ويمكن لألنشطة األساسية أن تكون متكررة أو أن تنفذ َ
الصفحة .)46
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كما أدرجت األنشطة األساسية ضمن تصنيفين فرعيين آخرين هما "األنشطة الممولة" و"األنشطة غير الممولة" .واألنشطة
األساسية الممولة هي التي يُتوقع أن تكون لها تغطية في الميزانية عام  ،2022بما يلغي الحاجة إلى ميزانية دعم البرامج

تمول من مساهمات المانحين الموجهة (الفقرة  ،150الصفحة .)46
واإلدارة .وعلى سبيل المثال فإن األنشطة األساسية قد َّ
-9

ويمكن أن يتطور تصنيف األنشطة كأنشطة أساسية مع الوقت ،بما يتماشى مع نضج محاسبة التكاليف في ب

 ،والتي

يمكن أن تسمح بعزو خدمات معينة لفرادى الخطط االستراتيجية القطرية .وعلى سبيل المثال ،واعتبارا من عام  ،2022يمكن
تمويل بعض األنشطة المحددة من الرسوم المباشرة المفروضة على الخطط االستراتيجية القطرية حيث يمكن ربطها بعمليات
محددة .وتشمل هذه األنشطة تزويد ب

بخدمات النقل البحري ،وتأمين األغذية والسلع والخدمات للعمليات العالمية،

وإدارة المستفيدين (الفقرة  ،151الصفحة .)46
خد ت خ ى
-10

وكتكملة لألنشطة األساسية ،أنشأت عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة فئة ثانية ،هي فئة "الخدمات األخرى"،
الستيعاب ما يلي:
•

أنشطة الزيادة المفاجئة أو أنشطة توسيع النطاق؛

•

األنشطة التي تسد أوجه القصور؛

•

المبادرات المحددة زمنيا أو الجديدة.

(الفقرة  ،154الصفحة )47
-11

والخدمات األخرى هي أنشطة عرضية أو تكميلية غير أساسية لدعم عمليات ب
.)123

مباشرة (الملحق الثامن ،الصفحة
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لحق ث
وث ئق
-

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

-

الالئحة المالية المنقحة لب
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