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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاال
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 وجزامل

  تعرض هذذه الوثيقذة ر ر املعلومذات عن ةذالذة التواذذذذذذذذذذذذذذيذات ال  ن تنفذذ بعذد الصذذذذذذذذذذذذذذذادرة عن اللجنذة   دورا ذا
 السابقة.

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 .إن جلنة املالية مدعوة إىل األ ذ علماً ابملعلومات الواردة   هذه الوثيقة 

 
 املشورةمسودة  

 
  أخذت اللجنة علًما حبالة التوصييييات اليت مل تنفذ بعد الريييادرة عنلا وتإل عحل ول الريييوة عل  نسييي ة

 للوثيقة يف دورهتا العادية القادمة. حمد ثة
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 احلالة التواية
 رصد الوضع املايل

 CL 163/5 الوثيقة -تقرير الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنية املالية
( أن يتم عرض املعلومات بشذأن مسذتو ت افنفاو واملواةقة على مشذاريع ابلوضذع املا  للمنظمةاللجنة )  ما يتعلق  طلبت

برانمج التعاون التقين ابلنسذذذذبة إىل كت اعتماد من اعتمادات ةلة السذذذذنتني بشذذذذكت  ذذذذامت كجزن من التقارير املنتظمة القادمة 
  .8الفقرة  -عن الوضع املا 

  الوضذذذذع املاسذذذذتقدعل معلومات اذا الشذذذذأن   وثيقة بشذذذذأن 
سذتعرض على جلنة املالية   دور ا املزمع عقدها   للمنظمة 
 . 2020مايو/أ ر

ورد افدارة على التواذذذذذذذذذذذيات الواردة    2018منظمة األغذية والزراعة عال    -  ما يتعلق احلسذذذذذذذذذذذاابت املراجعة اللجنة )إن 
  (:تقرير املراجع اخلارجي

من افدارة إعداد  وطلبتأمهية التواذذذذيات املتعلقة ابملسذذذذائت اخلااذذذذة ابملوارد البشذذذذرية الواردة   التقرير املطوع     أبرزت •
  طة عمت مفصعلة مشفوعًة جبداو  زمنية ملموسة ونتائج ينبغي حتقيقها ملعاجلة هذه التوايات؛

إىل ما يواجهه مكتب املفتش العال من قيود على املوارد للتعامت مع عبن العمت املتزايد امللقى على  وأ ذذذذذذذذذذذذذذارت بقلق •
نة املتاةة ملعاجلة هذه املسذذألة ضذذمن ةدود املوارد املتاةة وافةادة إىل افدارة اسذذتعراض اخليارات املمك وطلبتعاتقه   

عن اخلطط واخليارات ال  وضذعتها افدارة ملعاجلة مسذألة النقيف   التمويت  ال  الدورة ال  سذتعقدها جلنة املالية   
 .2020 هر مايو/أ ر 

 10الفقرة  -

 

 

 إدارة املوارد البشذذذذذذذذذريةسذذذذذذذذذتقدعل  طة العمت   وثيقة بشذذذذذذذذذأن  
سذذذذذذذذذذتعرض على اللجنة   دور ا املزمع عقدها   مايو/ أ ر 

2020 
التقرير السذذذذذذذنوي عن أدان  سذذذذذذذتقدعل معلومات اذا الشذذذذذذذأن    

امليزانيذذذة وعمليذذذات النقذذذت بني الأامج وبني أبواة امليزانيذذذة   
عرض على اللجنة   الذي سذذذذذذذذذذذذذي   2019-2018الفلة املالية  

 .2020دور ا املزمع عقدها   مايو/ أ ر 
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 احلالة التواية
 مسائل امليزانية

 CL 161/4 الوثيقة -تقرير الدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنية املالية
ا ( طلبت أن يتضذذذذمن تقرير تنفيذ 2018  -التقرير التوليفي السذذذذتعراض منتصذذذذف املدة إنع اللجنة )بشذذذذأن   الأانمج اسذذذذتعراضذذذذً

  .17الفقرة  - وحتلياًل لنفقات برانمج التعاون التقين على املستوى القطري 
تقريذذذذذذذذذذذذذذذر تنفيذ الأامج للفلة ستقدعل معلومات اذا الشأن    

 ال  االجتمذذذذذذذاع املشذذذذذذذذذذذذذذل  للجن  الأانمج   2018-2019
 .2020واملالية املزمع عقده   مايو/ أ ر 

 CL 163/5 الوثيقة -تقرير الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنية املالية
 (: 2021-2020ابلتعديالت   برانمج العمت وامليزانية للفلة إنع اللجنة )  ما يتعلق 

  مؤ ذذذذذذذر أدان أسذذذذذذذاسذذذذذذذي جديد أقوى يتعلق 2020أن ي قلح على اللجنة    دور ا املزمع عقدها   مايو/أ ر   طلبت •
التقارة بني هان  التوجيه  وذلك ابالسذذذذذذذذتناد على سذذذذذذذذبيت املثا  إىل  -3-10ابلتحرش اجلنسذذذذذذذذي ضذذذذذذذذمن إطار امل ر  

 النتائج املنبثقة من الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني وةاالت التحرش اجلنسي املبلعغ عنها؛
على احلاجة إىل ضذذذذذذذذمان ما يكفي من التمويت ملكتب املفتش العال  ضذذذذذذذذمن ةدود املوارد املتاةة  ملعاجلة  و ذذذذذذذذدعدت •

للتعذذديالت و/أو عمليذذات النقذذت املقبلذذة   امليزانيذذة ال  إعطذذان األولويذذة  وطلبذذتعذذبن العمذذت املتزايذذد الذذذي يواجهذذه  
بذ  جهود ملسذذذذذاعدة املكتب  وأ ذذذذذارت إىل ترقعب  2020سذذذذذتعرض على اللجنة   دور ا املزمع عقدها   مايو/أ ر  

 .على التقليت على وجه االستعجا  من عدد القضا  امللاكمة

  13الفقرة  -

 

التعديالت   الشذذذذذذأن   الوثيقة بشذذذذذذأنسذذذذذذتقدعل معلومات اذا 
 2021-2020افضذذذذذذذذذذذذذذذاةيذة   برانمج العمذت وامليزانيذة للفلة 

املزمع عقذذدهذذا    عرض على اللجنذذة  ال  دور ذذات سذذذذذذذذذذذذذذ  ال
 .2020مايو/ أ ر 

التقرير السذذذذذذذنوي عن أدان  سذذذذذذذتقدعل معلومات اذا الشذذذذذذذأن    
امليزانيذذذة وعمليذذذات النقذذذت بني الأامج وبني أبواة امليزانيذذذة   

لذي سذذذذذذذذذذذذذي عرض على اللجنة   ا 2019-2018الفلة املالية  
 .2020دور ا املزمع عقدها   مايو/ أ ر 
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 احلالة التواية
( إىل املعلومات 2019-2018ة املالية بعمليات النقت بني الأامج وبني أبواة امليزانية   الفل أ ذذذذذذذذذذارت اللجنة )  ما يتعلق 

اطالعها ابسذذذتمرار على اسذذذت دال   وطلبت   2017-2016 املقدمة بشذذذأن اسذذذت دال الراذذذيد غري املنفق من اعتمادات الفلة
  .15الفقرة  - الصندوو اخلاص ألنشطة متويت التنمية ومبادرة اجلدار األ ضر العظيم

التقرير السذذذذذذذنوي عن أدان  سذذذذذذذتقدعل معلومات اذا الشذذذذذذذأن    
امليزانيذذذة وعمليذذذات النقذذذت بني الأامج وبني أبواة امليزانيذذذة   

الذي سذذذذذذذذذذذذذي عرض على اللجنة    2019-2018الفلة املالية  
 .2020دور ا املزمع عقدها   مايو/ أ ر 

مهية إعداد منهجية  ذذذذذذذذاملة عن عامت (  ذذذذذذذذدعدت على أحبالة تواذذذذذذذذيات جلنة املالية ال  ن ت نفعذ بعدإنع اللجنة )  ما يتعلق 
 .30الفقرة  - 2023-2022التأ ري كجزن من عرض برانمج العمت وامليزانية للفلة 

سذذذذيجري اسذذذذتعراض املنهجية القائمة على عامت التأ ري عند  
 .2023-2022إعداد برانمج  العمت وامليزانية للفلة 

 املوارد البشرية
 CL 161/4 الوثيقة - والسبعني بعد املائة للجنية املاليةتقرير الدورة اخلامسة 
  2019( رةعبت ابف ذذذذذذذذذارة إىل أنع مكتب املفتش العال سذذذذذذذذذيجري   ال  سذذذذذذذذذنة إبدارة املوارد املاليةإنع اللجنة )  ما يتعلق 

عراض   دورة من دورا ا اسذذذتعراضذذذاً لأانمج تنقعت املوظفني وتطلععت إىل تلقعي معلومات بشذذذأن التواذذذيات املنبثقة عن االسذذذت
  .25الفقرة  - املقبلة

سذذذذذذذذتقدعل معلومات اذا الشذذذذذذذذأن بعد اسذذذذذذذذتكما  اسذذذذذذذذتعراض  
 مكتب املفتش العال لأانمج تنقعت املوظفني.
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 احلالة التواية
 CL 163/5 الوثيقة -تقرير الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنية املالية

 البشرية(:إن اللجنة )بشأن إدارة املوارد 
لة تتضذذذذذذذذذمن أطرًا زمنية ونتائج لددة ينبغي حتقيقها لتحسذذذذذذذذذني إدارة املوارد  طلبت • من افدارة إعداد  طة عمت مفصذذذذذذذذذع

 البشرية؛
من الالئحة   38من املادة   5من افدارة معاجلة مسذذذذذالة تفويل السذذذذذلطات من ابة األولوية مع مراعاة الفقرة  وطلبت •

العامة والدروس املسذذذتفادة والتجارة املاضذذذية املكتسذذذبة واملالةظات والتواذذذيات الصذذذادرة مؤ رًا عن أجهزة اف ذذذرا  
ةع تقارير عنها إىل جلنة املالية   الدورة ال  سذذتعقدها   ابفضذذاةة إىل أةضذذت املمارسذذات   منظومة األمم املتحدة ور 

  .2020مايو/أ ر 
إىل تلقي معلومات لدثة بشذذأن النتائج والتواذذيات املنبثقة عن اسذذتعراض مكتب املفتش العال لأانمج تنقت  وتطلعت •

 ريثما تصدر نتائج هذا االستعراض. 2020من افدارة تعليق برانمج تنقت املوظفني لعال  وطلبتاملوظفني 
  17الفقرة  -

 

إدارة املوارد سذذذذذتقدعل معلومات اذا الشذذذذذأن   الوثيقة بشذذذذذأن 
ال  سذذتعرض على اللجنة   دور ا املزمع عقدها     البشذذرية

 .2020مايو/ أ ر 
 

 اإلشراف
 CL 163/5 الوثيقة -تقرير الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنية املالية

( تطلععت إىل تلقي مزيد من املعلومات احملدثة عند ابلتقرير املرةلي عن تنفيذ تواذذيات جلنة املراجعةإنع اللجنة )  ما يتعلق 
على الذدورة الثمذانني بعذد املذائذة للجنذة املذاليذة ال  سذذذذذذذذذذذذذذتعقذد   مذايو/أ ر  2019عرض التقرير السذذذذذذذذذذذذذذنوي للجنذة املراجعذة لعذال  

 .21الفقرة  - 2020

التقرير السذذنوي معلومات لدعثة اذا الشذذأن   إطار  سذذتقدعل 
الذذذي سذذذذذذذذذذذذذذيعرض على جلنذذة املذذاليذذة   دور ذذا للجنذذة مراجعذذة 

 .2020أ ر  /املزمع عقدها   مايو
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من افدارة أن تعرض على اللجنة    طلبت( ابلتقرير املرةلي عن تنفيذ تواذذذذذذذذذذيات املراجع اخلارجيإنع اللجنة )  ما يتعلق 

حتديثًا عن أتثري التغيري   احلد األقصذذذذذذذذى للسذذذذذذذذفر بدرجة رجا    2020دور ا املزمع عقدها    ذذذذذذذذهر نوةمأ/تشذذذذذذذذرين الثا  
 .23الفقرة  - األعما  ابلنسبة إىل التكاليف وتنفيذ الأامج

ا سذيقدل تقرير مرةلي اذا الشذأن إىل جلنة املالية  ال  دور 
 .2020املزمع عقدها   نوةمأ/تشرين الثا  

ابسذذذذتعراض السذذذذياسذذذذات واملمارسذذذذات املتعلقة ابملبلعغني عن امل الفات   مؤسذذذذسذذذذات منظومة األمم إنع اللجنة )  ما يتعلق 
 (: املتحدة

ن ةذالذة تنفيذذ ر ر املعلومذات ع 2020من افدارة أن تعرض على اللجنذة   دور ذا املزمع عقذدهذا   مذايو/أ ر   طلبذت •
 التوايات الواردة   تقرير وةدة التفتيش املشلكة؛

من افدارة النظر   إبرال اتفذاو  ذدمذات مع مكتذب ر ر للشذذذذذذذذذذذذذذؤون األ القيذة دبع ملنظمذة األمم املتحذدة  ذا  وطلبذت •
 يتيح بقدر أكأ تعزيز رلية استعراض عمليات التقييم األولية للشكاوى   ةاالت االنتقال.

  24الفقرة  -

 

 

سذذذذذتقدعل وثيقة بشذذذذذأن ةالة تنفيذ التواذذذذذيات الواردة   تقرير  
وةذذدة التفتيش املشذذذذذذذذذذذذذذلكذذة إىل جلنذذذة املذذاليذذذة   دور ذذا املزمع  

 . 2020عقدها   مايو/ أ ر 

 ( كتب املفتش العالإنع اللجنة )  ما يتعلعق 
إعداد اذذذذذذذذذيغة منقحة مليثاو مكتب املفتش العال من أجت إبراز أةدت املمارسذذذذذذذذذات الفضذذذذذذذذذلى املعمو  اا    طلبت •

منظومة األمم املتحدة  ةضذذذذذال عن أنشذذذذذطة الرقابة املعززة ال  تضذذذذذطلع اا املنظمة  على أن يعرض ذلك للمواةقة عليه 
 2020ملزمع عقدها   مايو/أ ر بعد استعراضه من جانب جلنة املراجعة على اللجنة   دور ا ا

افدارة  كإجران مؤقت ملرة واةدة ابلنظر إىل الطابع امللح للمسذذذذذألة  ابعتماد الصذذذذذيغة املنقحة مليثاو مكتب  وأواذذذذذت •
املفتش العال بعد اسذذذذذذذذذذتعراض جلنة املراجعة ومشذذذذذذذذذذاورة غري ر ية للجنة املالية  إىل ةني مواةقة هذه األ رية ر ًيا على 

  ؛2020ة   مايو/أ ر هذه السياس

 

الصذذذذذذيغة املنقحة مليثاو مكتب املفتش بشذذذذذذأن سذذذذذذتقدعل وثيقة  
ة   دور ذذا املزمع عقذذدهذذا   مذذايو/ أ ر إىل جلنذذة املذذاليذذ  العذذال

2020. 
التقرير  سذتقدعل معلومات بشذأن متويت مكتب املفتش العال    

السذذذذذذذذذذذذذذنوي عن أدان امليزانية وعمليات النقت بني الأامج وبني 
الذي سذذذذي عرض   2019-2018أبواة امليزانية   الفلة املالية  

 .2020على اللجنة   دور ا املزمع عقدها   مايو/ أ ر 
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على احلاجة إىل ضذذمان ما يكفي من التمويت ضذذمن املوارد املتاةة ملكتب املفتش العال ملعاجلة عبن العمت و ذذدعدت  •

إعطذان األولويذة للتعذديالت و/أو عمليذات النقذت املقبلذة   امليزانيذة ال  سذذذذذذذذذذذذذذتعرض على  وطلبذتاملتزايذد الذذي يواجهذه  
 .2020عقدها   مايو/أ ر اللجنة   دور ا املزمع 

  28 الفقرة -
 املسائل األخرى

 CL 163/5 الوثيقة -تقرير الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنية املالية
( ذكعرت ابلطلبات السذذذذذابقة الصذذذذذادرة عن اللجنة من يقد عل مسذذذذذؤو  حبالة تواذذذذذيا ا ال  ن ت نفعذ بعدإنع اللجنة )  ما يتعلق 

إىل اسذذذذذذذذتئنا  هذه املمارسذذذذذذذذة بعد تعيني مسذذذذذذذذؤو  الشذذذذذذذذؤون أعربت عن تطلععها الشذذذذذذذذؤون األ القية تقارير إىل جلنة املالية  و 
 .30الفقرة  - األ القية اجلديد

سذذذذذذذو  تسذذذذذذذتأنف عملية رةع التقارير السذذذذذذذنوية من مسذذذذذذذؤو  
الشذذذذذذذذذذذذذذؤون األ القيذة إىل جلنذة املذاليذة عقذب تعيني مسذذذذذذذذذذذذذذؤو  

 الشؤون األ القية اجلديد. 
من افدارة تقدمي التقريرين املرةليني عن تنفيذ تواذذذذذيات كت من   طلبت( مسذذذذذاليب عمت جلنة املاليةإنع اللجنة )  ما يتعلق 

املراجع اخلارجي وجلنة املراجعة ضذذذذذذذذذمن بند واةد من جدو  األعما   ال  الدورات املقبلة تيسذذذذذذذذذريًا ملداوالت اللجنة   ما 
  32الفقرة  -يتعلق اذه املسائت

سذذو  تعاه هذه املسذذألة  ال  عملية إعداد جدو  أعما  
 2020اللجنذة املزمع عقذدها   نوةمأ/ تشذذذذذذذذذذذذذذرين الثذا    دورة

  عندما ستقدعل التقارير املرةلية املقبلة.
 


