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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 . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 ملخص

 

  تلقت جلنة املالية يف دورتها األربعني بعد املائة وثيقة موّحدة تعرض حالة توصياتها السابقة وطلبت أن يتم

 .إعداد نسخة حمّدثة من الوثيقة ُتعرض للدراسة يف بداية كل دورة عادية للجنة
 

  الوثيقة آخر املعلومات املتعلقة حبالة التوصيات اليت قدمتها جلنة املالية يف دورتها السابقة وتعرض هذه

 لفرتة وترد هذه املعلومات يف صيغة تعكس برنامج عملها املتعدد السنوات. واليت مل ُتنّفذ بعد

0212-0212. 

 
 
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة املالية
 

  اإلحاطة علمًا باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة إىلإن اللجنة مدعوة. 
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 الوضع املالي - 1

 CL 143/8 الوثيقة –تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية 

، االلتزامات املتعلقة باملوظفنيالوثيقة السنوية بشأن  0210أيار /إىل أن تتلقى يف دورة مايو عن تطلعهااللجنة  أعربت

االلتزامات األخري، الذي يتضمن االسرتاتيجيات البديلة الطويلة األمد واخليارات لتمويل  االكتواريالتقييم القائم على 

 12الفقرة  – خرى يف احلسبان، مع أخذ التدابري اليت اعتمدتها وكاالت األمم املتحدة األاملتعلقة باملوظفني

ستقدم املعلومات خالل الدورة الثالثة  –قيد اإلعداد 

 (FC 143/4الوثيقة )واألربعني بعد املائة 

اللجنة أن ُتدرج املعلومات املتعلقة بسياسات االستثمار اليت تتبعها املنظمة يف التقرير السنوي املتعلق  طلبت

 12الفقرة  – 0210أيار /باالستثمارات، الذي سُيستعرض يف دورة مايو

ستقدم املعلومات خالل الدورة الثالثة  –قيد اإلعداد 

 (FC 143/5الوثيقة )واألربعني بعد املائة 

 ةتصفية املتأخرات ورفع تقرير بهذا الشأن إىل دورطلبت اللجنة إىل األمانة استعراض التدابري احملتملة اليت قد تسّرع 

 10الفقرة  – 0210ربيع عام 

ت خالل الدورة الثالثة ستقدم املعلوما –قيد اإلعداد 

 (FC 143/3الوثيقة )واألربعني بعد املائة 

اللجنة إىل األمانة إجراء حتليل للفعالية السياسية واملالية لربنامج احلفز اهلادف إىل التشجيع على تسريع دفع  طلبت

 .0212بيع عام ر اللجنة يف ةإىل دور بالنتائجتقرير ورفع  0212و  0222املستحقات خالل الفرتة بني عامي 

 10الفقرة  –

 .0212سيقدم التقرير يف الدورة اليت ستعقد يف ربيع عام 

 بامليزانية املتعلقة املسائل - 2

 CL 141/6الوثيقة  –تقرير الدورة السابعة والثالثني بعد املائة للجنة املالية 

أعربت اللجنة عن تطلعها إىل أن تتلقى يف دورة مقبلة معلومات عن تأثري املنهجّية املعّدلة اخلاصة بفئة اخلدمات العامة 

 20الفقرة  -( امليزانية)واليت جيري حبثها حاليًا من ِقبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية على

 ستقدم املعلومات إىل اللجنة بعد املراجعة من –قيد اإلعداد 

 قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية
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 CL 141/9الوثيقة  –تقرير الدورة الثامنة والثالثني بعد املائة للجنة املالية 

 :اللجنة إىل األمانة أن طلبت

 األول بهدف حتسني نسق التقرير التجميعي  الدروس املستخلصة من استعراض منتصف املدة يف االعتبار تأخذ

املدة وحمتواه، مبا يف ذلك املعلومات املالية املتعلقة باملصاريف املتكبدة حبسب كّل املقبل الستعراض منتصف 

 باب من أبواب امليزانية؛

 وتراعي أفضل املمارسات لإلبالغ عن التنفيذ يف وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا يف ذلك مستوى  تستعرض

 .التفصيل يف املعلومات املالية

 02الفقرة  -

التقرير التجميعي ستقدم املعلومات يف إطار  –قيد اإلعداد 

املقبل الستعراض منتصف املدة املرتقب صدوره يف خريف 

 .0210عام 

إىل  طلعهاعن ت( التدابري املتخذة لتحسني تنفيذ سياسة املنظمة اخلاصة بتكاليف الدعم يف ما خيص )اللجنة  أعربت

ن وطأة املخاطر املرتبطة حباالت العجز واخلسائر يف إطار ماستعراض االقرتاحات يف دورة مقبلة بهدف التخفيف 

 .مشاريع حساب األمانة

 02الفقرة  -

ستقدم االقرتاحات خالل الدورة املقبلة  –قيد اإلعداد 

سياسة املنظمة اخلاصة بتكاليف للجنة يف إطار النظر يف 

 .الدعم

  CL 143/8الوثيقة –تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية 

-0212التقرير النهائي املتعلق بأداء امليزانية لفرتة  0210أيار / يف دورة مايو إىل أن تتلقى تطلعهاعن اللجنة  أعربت

 11الفقرة  – 0211

سيقدم التقرير خالل الدورة الثالثة واألربعني  –قيد اإلعداد 

 (FC 143/7الوثيقة )بعد املائة 

على ( التقرير السنوي املتعلق بالصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيليف ما خيص )اللجنة  وافقت

والذي  0222ـ0221اليت قدمها يف فرتة  توصيات تقريره املطّولاخلارجي بأن يتوىل متابعة احلسابات مراجع اقرتاح 

ستقدم املعلومات خالل الدورة الثالثة  –قيد اإلعداد 

رير احملّدث بشأن تنفيذ واألربعني بعد املائة مع التق
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وأن  الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلالصندوق اخلاص حلاالت يتناول صياغة مبادئ توجيهية للتقرير السنوي املتعلق ب

 0210أيار /يرفع تقريرًا بهذا الصدد إىل اللجنة يف دورة مايو

 اخلارجي  احلسابات مراجعتوصيات 

 (FC 143/16الوثيقة )

 CL 143/12 الوثيقة –األربعني بعد املائة للجنة املالية احلادية و تقرير الدورة

 :إن اللجنة

  املرحلي يف التقرير 0211لعام  خطة العمل الفورية إىل تلقي تقرير كامل حول اإلنفاق على تطلعهاأعربت عن 

 املقبل عن تنفيذ خطة العمل الفورية

 األمانة على مواصلة الرتكيز على إدارة املخاطر املتعلقة خبطة العمل الفورية وتغيري طريقة اإلدارة مبا  حثت

 يضمن حتقيق األثر واملنافع املتوقعة من إصالح املنظمة

 02الفقرة  -

سيقدم التقرير خالل الدورة الثالثة واألربعني  –قيد اإلعداد 

 (CL 144/10الوثيقة )بعد املائة 

 البشرية املوارد - 3

 CL 143/8 الوثيقة –تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية 

 :إن اللجنة

 املتخذة لوضع برنامج من املكافتت واالعرتاف والعقوبات تدعمه نظم تقييم األداء ريبالتداب أحاطت علمًا 

 حثتاللجنة الدولية للخدمات الدولية يف هذا اجملال باالعتبار، و بهواإلدارة ألخذ العمل الذي تضطلع 

 .0210األمانة على مواصلة العمل ورفع تقرير بشأنه إىل دورة ربيع عام 

  على أهمية أن يتم اطالعها بانتظام بتنفيذ املبادرات املتعلقة باملوارد البشرية يف إطار خطة  التأكيدأعادت

ة يف هذا املضمار، أن يدمج يف اإلطار االسرتاتيجي للموارد البشرية وخطة العمل وطلبت اللجن. العمل الفورية

خالل الدورة  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 (FC 143/8الوثيقة )عني بعد املائة الثالثة واألرب
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تقرير حمّدث عن نتائج املبادرات اجلارية واألنشطة املنفذة يف فرتة  0210 مايواليت ستعرض يف دورة 

 .0211ـ0212

 02الفقرة  -

 املعلومات ونظم اإلدارة إطار - 4

 CL 141/9الوثيقة  –تقرير الدورة الثامنة والثالثني بعد املائة للجنة املالية 

 :إىل تلقي تطلعهاعن ( إدارة خماطر املؤسسةفيما خيص التقرير املرحلي عن تنفيذ إطار )اللجنة  أعربت

 تنفيذ اإلدارة املؤسسية ملخاطر املؤسسة داخل الفاو؛ـ تقرير يتناول 

 .النسق املقرتح لرفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية ـ

 22الفقرة  -

خالل الدورة  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 (FC 143/10الوثيقة )الثالثة واألربعني بعد املائة 

 CL 143/8 الوثيقة –املالية تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة 

 (:املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام/ R12يف ما خيص التقرير املرحلي املتعلق مبشروع أوراكل ) إن اللجنة 

 املرتبطة باملشروع املعروضة يف الوثيقة، السيما تلك املتعلقة بتغيري اإلدارة يف  الرئيسية باملخاطر أحاطت علمًا

 املشروع حنو الشروع يف تنفيذ أنشطة التخفيف اليت ُحددت ملعاجلة هذه املخاطر وجهتاملكاتب الالمركزية، و

 املقبل املقدم إىل اللجنة معلومات إضافية بشأن فوائد اجلهود املبذولة لتنفيذ  التقريرإىل األمانة تضمني  طلبت

 يةجيتارتاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وكيفية مساهمتها يف الرؤية االس/ R12مشروع أوراكل 

 للمنظمة

 إىل األمانة توفري تفاصيل بشأن كفاءات التكلفة والقيمة اليت سيحققها املشروع مقابل األموال، وذلك  طلبت

خالل الدورة  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 (FC 143/9الوثيقة )الثالثة واألربعني بعد املائة 



7 FC 143/18 

 

 الوضع التوصية

 0210أيار /مايوخالل دورة 

 02الفقرة  -

جيني يف جلنة املبادئ إجراءات الرتشيح ومعايريها قبل جتديد عضوية األعضاء اخلارد النظر يف اللجنة على أن ُيعا وافقت

 مع جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةاألخالقية، كجزء من عملية مشرتكة 

 21الفقرة  -

خالل الدورة  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 (FC 143/11 الوثيقة)الثالثة واألربعني بعد املائة 

 :إن اللجنة

 وحتسني االستبيان بغية  0210كانون الثاني /إجناز العملية التجريبية حبلول شهر يناير علىاألمانة  حثت

 إطالق برنامج الكشف املالي وعرضه لكي تقوم اللجنة باستعراضه يف دورة مقبلة

 22الفقرة  -

احملّدثة خالل دورة  ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 0210خريف 

 اإلشراف - 5

 CL 141/9الوثيقة  –تقرير الدورة الثامنة والثالثني بعد املائة للجنة املالية 

أن ترفع إليها يف الدورات املقبلة معلومات حمدثة ( يف ما خيص تقرير النشاط السنوي ملكتب املفتش العام)اللجنة  طلبت

 22الفقرة  -بشأن التقدم الذي حترزه اإلدارة يف معاجلة املسائل اليت تسرتعي االهتمام واليت أبرزها التقرير 

خالل الدورة  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 (FC 143/13 الوثيقة)الثالثة واألربعني بعد املائة 

 (:يف ما خيص التقرير السنوي الذي ترفعه جلنة املراجعة يف املنظمة إىل املدير العام)اللجنة إن 

 داخل املنظمة وتطبيق توصيات  على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا بشأن إدارة خماطر املؤسسة اإلدارة حثت

 املراجعة الداخلية السابقة؛

احملّدثة خالل الدورة  ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 (FC 143/14 الوثيقة)الثالثة واألربعني بعد املائة 



FC 143/18 8 
 

 

 الوضع التوصية

 اخلارجيني احلسابات اجعيمرعلى ضمان التنسيق املالئم مع  املراجعةجلنة  حثت 

 22الفقرة  -

السياسة املتبعة يف هذا اجملال، آخذة يف ( للحسابات   الداخلية   املراجعة   تقارير   عن   يف ما خيص الكشف)اللجنة  أّيدت

 21الفقرة  - 0210االعتبار أنها ستخضع للمراجعة عام 

 0210ستوفر املعلومات يف خريف عام  –قيد اإلعداد 

بأن السياسة ستخضع للمراجعة يف نهاية ( يف ما خيص سياسة الربنامج حلماية مقدمي البالغات) علمًااللجنة  أحاطت

 .12الفقرة  -، وسيكون باستطاعة اللجنة تقديم توصياتها قبل حتديث السياسة 0211عام

 0210ستوفر املعلومات يف خريف عام  –قيد اإلعداد 

 CL 143/8 الوثيقة –تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية 

 (:اخلارجيني احلسابات مراجعيتنفيذ توصيات  يف يف ما خيص التقرير عن التقدم)إن اللجنة 

 يف النسخ املقبلة من التقرير جدول يلخص حالة التوصيات واملهل احملددة للتنفيذ  يدرجأن  طلبت 

  ى انعقاد دورتها العادية املقبلةلد إىل تلقي تقرير مرحلي تطلعهاأعربت عن 

 على تقرير بشأن اتفاقات البلد املضيف  0210أيار /مايو شهراحلصول يف دورة  طلبت 

 22الفقرة  -

ستقدم املعلومات احملّدثة خالل الدورة  –قيد اإلعداد 

 (FC 143/16الوثيقة)الثالثة واألربعني بعد املائة 

 امليزانية وموارد املالية للموارد التخطيط - 6

 CL 143/8 الوثيقة –تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية 

تعزيز جمموعة املوظفني املضطلعني مبهام اخلزانة ضمن شعبة الشؤون املالية من خالل إضافة اللجنة على اقرتاح  وافقت

 أعربت عنذلك خصمًا على إيرادات االستثمار، و، وحتميل التكاليف املتصلة ب2-وظيفة مسؤول من الرتبة الفنية ف

 ا إىل تلقي تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار يف دورة الحقةتطلعه

سيقدم التقرير خالل دورة مقبلة بعد تنفيذ هيكل التوظيف 

 .اجلديد
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 01الفقرة  -

 املالية جلنة وفعالية العمل طرق حتسني - 7

 CL 143/8 الوثيقة –تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية 

 :قررت اللجنة

 تنظر اللجنة مبسائل حمددة خارطة طريق حتدد متى ينبغي أن العمل املتعدد السنوات بإضافة  برنامج تعزيز

وستتضمن خارطة الطريق مسائل موضوعية، مبا فيها تلك اليت نوقشت خالل الدورة . يف الفرتة املعنية

 األربعني بعد املائة

 يف وثيقة  نظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العامليالعائدين مل املتعدد السنوات العملبرناجمي  مجع

 واحدة

 0210أيار/املنّقح يف دورة اللجنة املنعقدة يف مايو برنامج العمل املتعدد السنوات يف إعادة النظر 

 21الفقرة  -

ستقدم الوثيقة احملّدثة خالل الدورة الثالثة  –قيد اإلعداد 

 (FC 143/17الوثيقة )واألربعني بعد املائة 

لتنظر فيها يف بداية كل ( اليت مل تنّفذ بعدحالة توصيات جلنة املالية )اللجنة حتضري نسخة حمدثة من الوثيقة  طلبت

 22الفقرة  -دورة عادية 

خالل الدورة  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 (FC 143/18الوثيقة )الثالثة واألربعني بعد املائة 

 :إن اللجنة

 ة والتقنية املرتبطة تنظيم حلقة دراسية سنوية غري رمسية ترّكز على املعلومات التارخيي األمانةإىل  طلبت

 اليت تندرج يف إطار والية اللجنةباملواضيع الرئيسية 

  باملعلومات اليت وفرها الرئيس املستقل للمجلس بشأن تدابري الزيارات امليدانية اليت جيريها  علمًاأحاطت إذ

سينظر يف هذه املسألة خالل الدورة الثالثة واألربعني بعد 

 .اللجنةاملائة ضمن النقاش املتعلق بطرق عمل 
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تعزيز مناقشات  النظر يف إجراء أعضاء اللجنة لزيارات مماثلة يف املستقبل، تهدف إىل قررتأعضاء اجمللس، 

 اللجنة وإثرائها، وإعالم اجمللس على حنو أفضل بتوصياتها

 ء اللجنة غري الرمسي بني الدوراتيف وضع أدوات وآليات لتواصل أعضا النظرعلى  وافقت 

 22 الفقرة -

 CL 143/12 الوثيقة –األربعني بعد املائة للجنة املالية احلادية وتقرير الدورة 

 :إن اللجنة

 اقرتاح أن حيضر الرئيس أو نائبه املؤمترات اإلقليمية للمنظمة، شرط أن يكون دورهما  حيث املبدأ من أّيدت

 تكلفتهر اثآحمددًا بوضوح، وطلبت إىل األمانة رفع تعليقات بشأن الطرق املثلى لتنفيذ هذا االقرتاح و

 ألمانة رفع تعليقات أعضاء اللجنة يف زيارات ميدانية تتعلق بوالية اللجنة، وطلبت إىل ا مشاركةفكرة  أّيدت

 .تكلفتهر اثآوبشأن الطرق املثلى لتنفيذ هذا االقرتاح 

 22الفقرة  -

سينظر يف هذه املسألة خالل الدورة الثالثة واألربعني بعد 

 .املائة ضمن النقاش املتعلق بطرق عمل اللجنة

 أخرى مسائل

 CL 143/6الوثيقة  –تقرير الدورة التاسعة والثالثني بعد املائة للجنة املالية 

تقييم مكاتب )الة أنشطة املتابعة بشأن تنفيذ التوصيات املتعلقة بـ اللجنة إىل األمانة أن تتيح املعلومات املتعلقة حب طلبت

 1الفقرة  -اللجنة يف دورتها القادمة ختصاص اليت تندرج ضمن ا( قليمية والفرعية للشرق األدنىاملنظمة اإل

م املعلومات عقب قيام املؤمتر اإلقليمي تقد - قيد اإلعداد

 0210للشرق األدنى بدراستها يف 

 


