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ويرجى من السادة . ناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على امل ُ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

 

 وثيقة موّحدة تعرض حالة  2102أيار /يف مايواألربعني بعد املائة و الثالثة تلقت جلنة املالية يف دورتها

عادية الورة الدتوصياتها السابقة وطلبت أن يتم إعداد نسخة حمّدثة من الوثيقة ُتعرض للدراسة يف بداية 

 .لجنةالتالية اليت تعقدها ال
 

  تها السابقة االوثيقة آخر املعلومات املتعلقة حبالة التوصيات اليت قدمتها جلنة املالية يف دوروتعرض هذه

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

2101-2102. 

 
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة املالية
 

  اإلحاطة علمًا باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة إىلإن اللجنة مدعوة. 
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 الوضع التوصية

 املاليالوضع  - 1

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

خلطة احلوافز املالية لتشجيع تسدي االشرتاكات يف الفرتة لل الفعالية السياسية واملالية أن حتاللجنة من األمانة  طلبت 

 2102، وأن ترفع نتائج هذا التحليل أمام الدورة الربيعية اليت تعقدها اللجنة يف عام 2102إىل  2112من 

  02الفقرة  –

 .2102ُيرفع التقرير إىل دورة ربيع 

املقرتح الرامي إىل تعزيز جمموعة املوظفني املضطلعني مبهام اخلزانة ضمن شعبة الشؤون املالية من خالل إضافة  أقّرت

إىل تلقي  وتطلعت ، وحتّمل التكاليف املتصلة بذلك خصمًا على إيرادات االستثمار،2-من الرتبة الفنية ف وظيفة مسؤول

 التقرير املتعلق بتنفيذ هذا القرار يف دورة الحقة

 20الفقرة  -

ُيرفع التقرير خالل دورة الحقة بعد اعتماد بنية املوظفني 

 .اجلديدة

  CL 144/12 الوثيقة  –تقرير دورة جلنة املالية  الثالثة واألربعني بعد املائة 

 :اللجنة

  إبراز حالة االشرتاكات واملتأخرات بشكل أكرب عرب جعل هذه املعلومات يف املتناول على موقع منظمة اقرتحت

الكربى ومعربني عن التقدير علنًا  الفاو، الفتة أنظار األعضاء الذين حيضرون اجتماعات (الفاو) األغذية والزراعة

 لألعضاء الذين يسددون اشرتاكاتهم يف املوعد املطلوب؛

 بأن تركز اجلهود املبذولة  للتشجيع على تسديد املتأخرات على واجب األعضاء األخالقي يف تسديد  أوصت

 . متنا  عن الدفعاشرتاكاتهم عوضًا عن الرتكيز على اآلثار التأديبية للدفع يف وقت متأخر أو لال

 00الفقرة  –

تقرير حول بذل مزيد من اجلهود ُيرفع خالل دورة اللجنة 

 املقبلة 
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 CL 141/9 الوثيقة –بعد املائة للجنة املالية  ثامنة والثالثنيالتقرير الدورة 

 :من األمانة أن اللجنة  طلبت

 الدروس املستفادة من عملية إعداد التقرير األول الستعراض منتصف املدة لكي حتّسن من شكل  تأخذ يف االعتبار

وحمتوى التقرير التوليفي التالي، مبا يف ذلك املعلومات املالية بشأن املصروفات املتكبدة حبسب كّل باب من 

 ؛أبواب امليزانية

 مم املتحدة األخرى، مبا يف ذلك مستوى التفصيل أفضل املمارسات لإلبالغ عن التنفيذ يف وكاالت األ تراعيو

 .يف املعلومات املالية

 22الفقرة  - 

دورة جلنة املالية يف سيقدم التقرير خالل  –قيد اإلعداد 

 . 2102ربيع 

إىل  عن تطلعها( اخلاصة بتكاليف الدعم الفاوالتدابري املتخذة لتحسني تنفيذ سياسة   يف ما خيص ) اللجنة ربتأع

استعراض االقرتاحات يف دورة مقبلة بهدف التخفيف من وطأة املخاطر املرتبطة حباالت العجز واخلسائر يف إطار مشاريع 

 ةحساب األمان

  22الفقرة  -

 

 

ُترفع هذه املقرتحات إىل اللجنة يف دورة الحقة عند النظر 

 .يف السياسة اخلاصة بتكاليف الدعم

 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 

 22الفقرة  -( امليزانية)واليت جيري حبثها حاليًا من ِقبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية على

يف دورة جلنة املالية يف ستقدم املعلومات  –قيد اإلعداد 

 ( 02البند ) 2102تشرين الثاني /نوفمرب
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  CL 144/12 لوثيقةا – بعد املائة للجنة  املاليةتقرير الدورة الثالثة واألربعني 

واجتاه عام  2100التقرير السنوي خلطة العمل الفورية لعام  –خطة العمل الفورية   يف ما خيص) إّن اللجنة 

طلب لنقل متويل خطة العمل  بشكل صارم لتفادي أى 2102-2102أن يتم التنفيذ خالل الفرت ة  طلبت( 2102

 2102-2102اىل الفرتة  2102-2102الفورية  يف الفرتة 

 01الفقرة  -

يرفع التقرير املرحلي اىل دورة جلنة املالية  –قيد اإلعداد 

 (7البند )تشر ين الثاني /اليت تعقد يف نوفمرب

 البشرية املوارد - 3

 CL 144/20 الوثيقة –للجنة املالية األربعني بعد املائة اخلامسة وتقرير الدورة 

احلصول على مزيد من املعلومات حول عملية اعتماد نهج منقح حلساب التمثيل اجلغرايف  طلبت :إن اللجنة

 8الفقرة  -.ومسوغاتها

خالل دورة جلنة املالية  ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 ( 00البند ) 2102تشرين الثاني /اليت ستعقد يف نوفمرب

 املعلومات ونظم اإلدارة إطار - 4

 CL 143/8الوثيقة  –بعد املائة للجنة املالية  ربعنيتقرير الدورة األ

 (يف ما خيص إصدار برنامج اإلقرار املالي) إّن اللجنة 

 مع إدخال حتسينات 2102كانون الثاني /األمانة على إجناز العملية التجريبية حبلول يناير شجعت ،

االستبيان بهدف إصدار برنامج اإلقرار املالي وعرضه لالستعراض يف دورة مقبلة من دورات أخرى على 

 .اللجنة

 22الفقرة  - 

 

 

 

 

جلنة  دورةخالل  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 ( 20البند )
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 CL 144/12 الوثيقة –بعد املائة للجنة املالية األربعني الثالثة وتقرير الدورة 

 (:لنظام العاملي إلدارة املواردا بتنفيذ يف ما خيص التقرير املرحلي املتعلق) إن اللجنة 

 خطة تنفيذ متكاملة  2102تشرين األول /من األمانة أن تدرج يف تقريرها إىل جلنة املالية يف أكتوبر طلبت

وشاملة تضم التكاليف املقررة والفعلية والتقديرية للنظام العاملي إلدارة املوارد، مع تفصيلها حبسب 

السنوات وبنود اإلنفاق واملراحل من أجل متابعة سري العمل؛ ورفع تقارير عن حتليل ما حتقق من فوائد، 

 وحتقيق أهدافها االسرتاتيجية؛ اوللفوكذلك كيفية مساهمة هذه الفوائد يف صنع مكانة 

 من األمانة مواصلة رصد ترتيبات حوكمة املشرو  كما طلب االستعراض الذي أجراه مكتب املفتش  طلبتو

 2102 تشرين األول/العام، ورفع تقرير عن ذلك إىل دورة جلنة املالية يف أكتوبر

 20الفقرة  -

جلنة  دورةخالل  احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (02 البند)

 (يف ما خيص التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ إطار إدارة املخاطر املؤسسية)  اللجنةإّن 

يف الوعد  2102من األمانة التعجيل يف العملية لضمان التنفيذ الكامل إلطار إدارة املخاطر املؤسسية بنهاية عام  طلبت

 .احملدد

 22الفقرة  - 

خالل دورة جلنة املالية  ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

 . القادمة

 اإلشراف - 5

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

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

  88الفقرة  - 2102أنها ستخضع للمراجعة عام 

جلنة  خالل دورة احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (02 البند)

 (البالغاتيف ما خيص سياسة الربنامج حلماية مقدمي ) إّن اللجنة 

، وسيكون باستطاعة اللجنة تقديم توصياتها قبل 2100عامبأن السياسة ستخضع للمراجعة يف نهاية  أحاطت علمًا

 82الفقرة  -حتديث السياسة 

جلنة  خالل دورة احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (01 البند)
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 CL 144/12 الوثيقة –األربعني بعد املائة للجنة املالية الثالثة وتقرير الدورة 

 (ر السنوي ألنشطة مكتب املفتش العاميف ما خيص التقري)إن اللجنة 

بدراسة إمكانية  –يف سياق تنفيذ السياسة احلالية لإلفصاح عن تقرير املراجعة  –أن تقوم إدارة املنظمة  طلبت •

تغيري سياسة احلصول على هذا التقرير، حبيث تتاح نسخ إفرادية من مكتب املفتش العام لألعضاء مبجرد 

 طلبها؛

عن تقارير املراجعة املتوفرة ليطلع عليه املمثلون من إدارة املنظمة أن تقدم املعلومات بانتظام خالل العام  طلبت •

 .الدائمون

 28الفقرة  -

جلنة  خالل دورة احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 ( 02 البند)

وافقت على أن تظر يف  (إىل املدير العاميف ما خيص التقرير السنوي الذي ترفع جلنة املراجعة يف املنظمة )إّن اللجنة 

دورتها العادية القادمة ما إذا كان من املناسب إدخال أي تعديالت على توقيت، أو وترية رفع التقارير إىل اللجنة حول 

 21الفقرة -.خالصات، وتوصيات جلنة املراجعة لدى املنظمة، وحول العمل الذي مت القيام به بشأن التوصيات

جلنة  خالل دورة احملّدثة ستقدم املعلومات – قيد اإلعداد

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (08 البند)

  (يف ما خيص التقرير املرحلي بشأن تنفيذ توصيات املراجعني اخلارجيني)إّن اللجنة 

 صيغته املطولة يف إىل تلقي معلومات جديدة عن وضع البنود اليت تنتظر حتقيقها يف التقرير ب طلعتت

 ؛2100-2101الكشوفات املالية للفرتة 

 أن تدرج آخر تطورات تنفيذ التوصيات الواردة يف استعراض وتقدير أنشطة الصندوق اخلاص حلاالت  طلبت

 ؛2102تشرين األول /الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل يف التقرير املرحلي الذي سيعرض عليها يف دورة أكتوبر

 يف اإلجراءات املتعلقة باتفاقيات البلد املضيف مع تنفيذ اجلدول احلالي على أساس التجربة، اإلسرا   طلبت

 على أن يرفع تقرير عن التقدم احملرز إىل اللجنة يف دورتها العادية التالي

 22الفقرة  -

جلنة  خالل دورة احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102الثاني تشرين /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (02 البند)

 



8                 FC 147/24 
 

 امليزانية وموارد املالية للموارد التخطيط - 6

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

املتعلقة باملسائل الرئيسية من األمانة تنظيم ندوة سنوية غري رمسية تركز على املعلومات التارخيية والفنية اللجنة طلبت 

  21الفقرة  –اليت تنص عليها والية اللجنة 
 

ُينظر فيه يف إطار مناقشة طرائق العمل يف دورة جلنة املالية 

 ( 21البند ) 2102تشرين الثاني /اليت سُتعقد يف نوفمرب

  CL 144/12 الوثيقة –األربعني بعد املائة للجنة املالية الثالثة وتقرير الدورة 

إعداد نسخة حديثة من برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس لعرضها على دورتها العادية التالية، على اللجنة  طلبت

 22الفقرة  -أن تعكس التعديالت التحريرية املقرتحة على اجلزء السردي الذي قدمته اللجنة أثناء استعراض الوثيقة

جلنة  ل دورةخال احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (22 البند)

لعرضها على دورتها العادية (  حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد)اللجنة إعداد نسخة حديثة عن وثيقة طلبت 

  21الفقرة  -التالية على أن تنظر فيها اللجنة يف بداية الدورة

جلنة  خالل دورة احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

  2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (22 البند)

 مسائل أخرى 

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

  (الفرعية يف الشرق األدنىيف ما خيص تقييم مكاتب الفاو اإلقليمية واإلقليمية )  اللجنةإّن 

- إىل األمانة بيان حالة إجراءات متابعة تنفيذ التوصيات املندرجة ضمن نطاق مسؤولية اللجنة يف دورة مقبلة طلبت

 8الفقرة   -

 . ُتقدم املعلومات خالل دورة الحقة للجنة

 CL 144/12 الوثيقة –األربعني بعد املائة للجنة املالية الثالثة وتقرير الدورة 

معلومات شاملة  تطلب (من الالئحة العامة للمنظمة 21و 28املادتني يف ما خيص التعديالت املقرتحة على  ) إن اللجنة

  21 الفقرة -عن التبعات املالية هلذه املقرتحات لتعرض عليها يف دورتها العادية التالية

جلنة  خالل دورة احملّدثة ستقدم املعلومات –قيد اإلعداد 

   2102تشرين الثاني /املالية اليت ستعقد يف نوفمرب

 (22 البند)
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 (نهج استعراض تقارير وحدة التفتيش املشرتكيف ما خيص )إّن اللجنة 

من األمانة إعداد تقرير موجز عن حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن املسائل املتعلقة بوالية  طلبت

 22الفقرة  -اللجنة، وأن يدرج مثل هذا التقرير كبند ثابت يف جدول أعمال جلنة املالية

 ُتقدم املعلومات خالل دورة الحقة للجنة

 


