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لجنة المالية
الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة
روما 16-12 ،نوفمبر/تشرين الثاني

2018

حالة توصيات لجنة المالية التي لم تُن ّفذ بعد

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
أمين لجنة المالية
الهاتف+3906 5705 3719 :
David McSherry

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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موجز


تعرض هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة التوصيات اليت مل تُن ّفذ بعد الصادرة عن اللجنة يف دوراهتا السابقة.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية


إن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
مسودة المشورة



أخذت اللجنة علما بحالة التوصيات التي لم تُن ّفذ بعد الصادرة عنها وتطلّعت إلى الحصول على نسخة
مستكملة للوثيقة في دورتها العادية القادمة
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التوصية

رصد الوضع المالي

تقرير الدورة السبعين بعد المائة للجنـة المالية -الوثيقة
CL 159/4

الحالة

إن اللجنة (بش أ أأأن تقرير عن االس أ أأتثمارات يف س أ أأنة  )2017تطلّعت إىل احلص أ أأو على معلومات عن تائر الدراس أ أأة عن ستقدم معلومات هبذا الشأن يف التقرير عن االستثمارات يف
سأ أ أأنة  2018الذي سأ أ أأيعرض على اللجنة يف دورهتا اليت من
األصو واخلصوم يف التقرير عن االستثمارات يف سنة  - 2018الفقرة 10
املزمع عقدها يف مارس/آذار .2019

إن اللجنة (بش أ أ أأأن التقييا االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملونف يف س أ أ أأنة  )2017طلبت إىل األما ة أن تنظر يف إمكا ية ستقدم معلومات هبذا الشأن يف التقييا االكتواري لاللتزامات
املتعلقة باملونف يف س أأنة  2018الذي س أأيعرض على اللجنة
تقليل تواتر أداء عمليات التقييا االكتواري بالتشاور مع املراجع اخلارجي  -الفقرة 12
يف دورهتا اليت من املزمع عقدها يف مارس/آذار .2019

المسائل المتعلقة بالميزانية

تقرير الدورة السبعين بعد المائة للجنـة المالية -الوثيقة
CL 159/4

إن اللجنة (بشأأن أية مسأائل أخرى) طلبت الب يف يف إطار النتائر للف ة  2019-2018يف ما خيص األهداف الونيفية ،س أ أ أ أأيتا النظر يف ذلل يف دورة اللجنة اليت من املزمع عقدها
يف وفمرب/تشرين الثاين ( 2018البند .)7
خال دورهتا املقبلة اليت ستعقد يف خريف عام  - 2018الفقرة 40
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التوصية

الموارد البشرية

تقرير الدورة السبعين بعد المائة للجنـة المالية -الوثيقة
CL 159/4

الحالة

FC 173/18

سيتا إدراج معلومات هبذا الشأن يف التقرير الذي سيعرض
إن اللجنة (بشأن إدارة املوارد البشرية):
على اللجنة يف دورهتا اليت من املزمع عقدها يف
يدا من املعلومات عن الاالت أخرى تتعلق بادارة املوارد البشأرية يف املنظمة ،مفصأألة وفمرب/تشرين الثاين ( 2018البند .)8
 طلبت أن تتضأأمن التقارير املقبلة مز ًوف ًقا ملص أأادر التمويل حس أأض املقتض أأى ،سا يف ذلل س أأياس أأة تنقل املونف واس أأتخدام ترتيبات تعاقدية تلفة والتوا ن ب
مونفي الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة؛

 طلبت إىل األما ة العودة إىل املمارسأ أ أأة اليت كا ت متبعة يف السأ أ أأابق واليت تقضأ أ أأي بنشأ أ أأر معلومات أ أ أ رية على البوابةاخلاصة باألعضاء بشأن التمثيل اجلغرايف للمونف .

 -الفقرة

16

سيتا تقدمي معلومات هبذا الشأن يف التقرير الذي سيعرض
إن اللجنة (بشأن التوا ن اجلغرايف بالنسبة إىل االستشاري ):
على اللجنة يف دورهتا اليت من املزمع عقدها يف
 طلبت من األما ة إعطاء جلنة املالية بيا ات مفص أ أ أ أألة أكثر عن التو يع اجلغرايف لالس أ أ أ أأتش أ أ أ أأاري يف الونائف املمولة من وفمرب/تشرين الثاين ( 2018البند .)9بر امر العمل وامليزا ية ،سا يف ذلل بش أأأن عدد ونائف االس أأتش أأاري والتمويل واملدة الد يا للعقود والتو يع اجلغرايف الراهن
هلذه الونائف؛
 طلبت من األما ة عرض تقرير مرحلي على اللجنة يف دورهتا خال فصأ أأل اخلريف من عام  2018بشأ أأأن اجل ود اجلاريةلت س التو يع اجلغرايف لالستشاري .
 -الفقرة
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التوصية

اإلشراف

تقرير الدورة السبعين بعد المائة للجنـة المالية -الوثيقة
CL 159/4

الحالة

سيعرض التقرير املرحلي على اللجنة يف دورهتا اليت من املزمع
إن اللجنة (بشأن جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة  -التقرير السنوي للمدير العام عن سنة )2017
تطلّعت إىل احلصو على تقرير مرحلي امل من اإلدارة عن تنفيذ توصيات جلنة املراجعة خال الدورة املقبلة للجنة املالية عقدها يف وفمرب/تشرين الثاين ( 2018البند .)13
يف فصل اخلريف من عام  - 2018الفقرة

25

إن اللجنة (بشأأأن تعي املراجع اخلارجي للف ة  )2025-2020طلبت من األما ة مبا أأرة عملية االختيار من خال دعوة سيعرض التقرير املرحلي على اللجنة يف دورهتا اليت من املزمع
مراجع عام مؤهل لدى األعض أ أ أأاء يف املنظمة إىل تقدمي اق احات ورفع تقرير مرحلي عن عملية االختيار والتعي إىل عقدها يف وفمرب/تشرين الثاين ( 2018البند .)16
دورهتا العادية املقبلة  -الفقرة

31

تقرير الدورة التاسعة والستين بعد المائة للجنـة المالية -الوثيقة
CL 158/7

سيتا إدراج معلومات إضافية عن عملية االختيار عندما
إن اللجنة (بشأن اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة):
ستعرض على اللجنة التوصيات اخلاصة بتعي أعضاء جلنة
 طلبت أن تقوم األما ة سراجعة عملية اختيار األعض أ أ أ أأاء يف جلنة املراجعة وأن تعرض اخليارات املتاحة على الدورة العادية املراجعة يف املنظمة يف مارس/آذار .2019املقبلة للجنة يف ما يتعلق بعملية االختيار املقبلة لألعضاء مع مراعاة أفضل املمارسات يف منظمات األما املت دة األخرى
 -الفقرة

31
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التوصية

المسائل األخرى

تقرير الدورة السبعين بعد المائة للجنـة المالية -الوثيقة

إن اللجنة (بشأن أساليض العمل احملسنة للجنة

املالية):

CL 159/4

للجنة.

 -طلبت إعداد وثيقة عن حالة توصيات اللجنة اليت مل تُن ّفذ بعد للنظر في ا يف مست ّل كل دورة عادية؛

املقررة
 -أوصت بأن يرب اجلدو الزمين املؤقت ،قدر اإلمكان ،اجللسات املسائية ّ

 -الفقرة

32

الحالة
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ستعرض الوثيقة على اللجنة يف دورهتا اليت من املزمع عقدها
يف وفمرب/تشرين الثاين ( 2018البند
.)17

س أ أأتدرج معلومات يف اجلدو الزمين املؤقت الذي س أ أأيعرض
عألأأى الأل أج أن أ أ أأة يف دورهت أ أ أأا الأأيت مأأن املأأزمأأع عأق أ أ أأده أ أ أأا يف
وفمرب/تشرين الثاين .2018

إن اللجنة (بشأأأن بد التمثيل لنواا املدير العام واملديرين العام املسأأاعدين) طلبت إىل األما ة أن تقدم إىل دورة اللجنة س أ أ أ أ أ أأيعرض االق ا على اللجن أأة يف دورهت أأا اليت من املزمع
عقدها يف مارس/آذار .2019
اليت ستعقد يف مارس/آذار  ،2019اق احاً سستويات بد التمثيل و روطه يف املستقبل -الفقرة 34

أجعت األما ة على س أ أ أ أ أ أأتعرض املعلومات ذات الص أ أ أ أ أ أألة على اللجنة يف دورة
إن اللجنة (بش أ أ أ أأأن آخر املعلومات عن إقفا المع الس أ أ أ أألع واخلدمات واملس أ أ أ أأائل ذات الص أ أ أ أألة) أ أ أ أ ّ
قادمة هلا.
استكشاف اخليارات املتاحة لنموذج األعما وإطالع اللجنة علي ا يف دورة مقبلة من دوراهتا  -الفقرة 36

