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 موجز
 
  راهتا السابقةبعد الصادرة عن اللجنة يف دو  تُنّفذتعرض هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة التوصيات اليت مل.  

 
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
  األخذ علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.إن جلنة املالية مدعوة إىل 
 

 مسودة المشورة
 
   سخة بعد الصادرة عنها وتطّلعت إلى الحصول على نتُنّفذ ا بحالة التوصيات التي لم أخذت اللجنة علم

 .مستكملة للوثيقة في دورتها العادية القادمة
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 الحالة التوصية
 رصد الوضع المالي

 CL 160/4الوثيقة  - السبعين بعد المائة للجنـة الماليةالثالثة و تقرير الدورة 

أحاطت علماً كذلك باملعلومات اليت ( 2017احلسأأأأأأأابات املراجعة لمع السأأأأأأألع وا دمات لعام إن اللجنة )بشأأأأأأأأن 
قدمتها األمانة بشأأأن االسأأتعراض اجلاري لنموعم أعماي جديد لمع السأألع وا دمات وتطّلعت إىل تلقي مزيد من 

 .15الفقرة  -املعلومات احملّدثة يف دورهتا املقبلة

يت على اللجنة يف دورهتا الهبذا الشأأأأأأأأأن ثة معلومات حمدّ عرض تسأأأأأأأأ
 .2019يف مارس/آعار من املزمع عقدها 

 CL 159/4الوثيقة  -تقرير الدورة السبعين بعد المائة للجنـة المالية
( تطّلعت إىل احلصأأأأوي على معلومات عن نتائد الدراسأأأأة 2017تقرير عن االسأأأأتثمارات يف سأأأأنة إن اللجنة )بشأأأأأن 

 10الفقرة  - 2018عن األصوي وا صوم يف التقرير عن االستثمارات يف سنة 

نة يف التقرير عن االسأأتثمارات يف سأأهبذا الشأأأن م معلومات سأأتقدّ 
عقدها  من املزمعالذي سيعرض على اللجنة يف دورهتا اليت  2018

 .2019يف مارس/آعار 

( طلبت إىل األمانة أن تنظر يف 2017التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سأأأأأأأأأأأأنة إن اللجنة )بشأأأأأأأأأأأأأن 
 12الفقرة  - إمكانية تقليل تواتر أداء عمليات التقييم االكتواري بالتشاور مع املراجع ا ارجي

التقييم االكتواري لاللتزامات  معسأأأأأأأأأأأأأتقدم معلومات هبذا الشأأأأأأأأأأأأأأن 
الذي سأأأأأأأأأأيعرض على اللجنة يف  2018علقة باملوظفني يف سأأأأأأأأأأنة املت

 .2019دورهتا اليت من املزمع عقدها يف مارس/آعار 

 الموارد البشرية
 CL 160/4 الوثيقة -السبعين بعد المائة للجنـة الماليةالثالثة و تقرير الدورة 

ذي أجنزه عن التوصيات الناشئة عن االستعراض التطّلعت إىل تلقي معلومات  (إدارة املوارد البشريةنة )بشأن إن اللج
مؤخرًا املفتش العام عن "تعيني املوظفني من الفئة الفنية وشأأأأأأأأأأأأأأ لهم للوظائل"، يف دورة مقبلة من دوراهتا، باعتباره 

 .21الفقرة  - إسهاًما يف إجراء مزيد من التحسينات على صعيد إدارة املوارد البشرية يف املنظمة

ن ملى اللجنة يف دورهتا اليت عهبذا الشأأأأأأأأأأأأأن معلومات تعرض سأأأأأأأأأأأأ
حوي إدارة البنأأد حتأأت إطأأار  2019 آعار/مأأارسيف  املزمع عقأأدهأأا
 .املوارد البشرية
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 الحالة التوصية
لة على أكمل وجه طلبت أن متتثل التقارير املرحلية املقب إن اللجنة )بشأأأن التوا ن اجل رايف بالنسأأبة إىل االسأأتشأأاريني(

ة يف ما يتعلق بأعطاء معلومات مفصأأأأأأأأأأألة بشأأأأأأأأأأأأن:   للطلبات املعّّب عنها والتوجيهات الصأأأأأأأأأأأادرة عن اللم، خاصأأأأأأأأأأأً
ات ر ( وشرح تفصيلي لقوائم االستشاريني حبسب األقاليم والفئات واملها2( املعايري املتبعة يف تعيني االستشاريني؛ )1)

 .23الفقرة  - ( وتأثري كلفة التدابري املتخذة4( والنهد املرن يف عملية االختيار؛ )3والتنوع الل وي؛ )

 .اة قادمة هلللجنة يف دور ا على مرحلي حمدثتقرير عرض سي

 اإلشراف

 CL 160/4 الوثيقة -السبعين بعد المائة للجنـة الماليةالثالثة و تقرير الدورة 

تطّلعت إىل تلقي املزيد من املعلومات احملّدثة عن  (تقرير مرحلي عن تنفيذ توصأأأأأيات جلنة املراجعةإن اللجنة )بشأأأأأأن 
 ملائةبعد ا نيعلى اللجنة يف دورهتا الرابعة والسأأأأبع 2018التقّدم احملر  عند عرض التقرير السأأأأنوي للجنة املراجعة لعام 

 .31الفقرة  - 2019اليت ستعقد يف مارس/آعار 

لجنة السأأأأأأنوي لتقرير مع ال هبذا الشأأأأأأأن ثةمعلومات حمدّ عرض تسأأأأأأ
يف دورهتأأأا اليت من املزمع املأأأاليأأأة على جلنأأأة  2018املراجعأأأة لعأأأام 

 .2019مارس/آعار عقدها يف 

 التقدم احملر  يف تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن منع ال ش واكتشافه والتصدي له يفإن اللجنة )بشأن 
تطّلعت إىل تلقي املزيد من املعلومات عن تنفيذ اسأأأرتاتيجية منع ال ش كجزء من ( األمم املتحدةمؤسأأأسأأأات منظومة 

 .35الفقرة  -2018عملية إعداد بيان الرقابة الداخلية لعام 

سأأأأأتعرض معلومات حمدثة على جلنة املالية يف دورهتا اليت من املزمع 
بيان الرقابة  عندما يعرض 2019 نوفمّب/تشأأأأأأأأأأأأرين الثايعقدها يف 

 القادم. الداخلية

اسأأأتعراض السأأأياسأأأات واملمارسأأأات املتعلقة باملبل ني عن املخالفات يف مؤسأأأسأأأات منظومة األمم إن اللجنة )بشأأأأن 
 (: ةاملتحد

طلبت من األمانة إجراء اسأأأأأتعراض السأأأأأتقاللية مكتب الشأأأأأؤون األخالقية، مكتب املفتش العام، ولوظائل أمني  -
 ؛وقت ممكناملظامل يف أقرب 

لشأأأأأأؤون امكتب ية اسأأأأأأتعراض اسأأأأأأتقاللخبصأأأأأأو  وثيقة سأأأأأأتعرض 
نأأة أمني املظأأامل على جلوظأأائل ومكتأأب املفتش العأأام و ة األخالقيأأ

 .2019يف دورهتا اليت من املزمع عقدها يف مارس/آعار املالية 
 



FC 175/17 5 

 

 الحالة التوصية
عّكرت بالطلب الوارد خالي الدورة الرابعة وا مسأأني بعد املائة للمجلم خبصأأو  رفع مكتب الشأأؤون األخالقية  -

 تقارير سنوية إىل جلنة املالية؛
أشأأأأأأأأأأأأأأارت إىل أن الوثيقة الكاملة يا يف علك التعليقات املوّحدة للم الر سأأأأأأأأأأأأأأاء التنفيذيني والتعليقات الفردية  -

ووافقت على النظر يف  2019للمنظمة ستتاح للجنة يف دورهتا الرابعة والسبعني بعد املائة اليت ستعقد يف مارس/آعار 
 ات يف حينه.تلك الوثيقة واقرتحت إجراءات ملتابعة تلك التوصي

 .39الفقرة  -

زمع عقدها يف من امليف دورهتا اليت جلنة املالية سأأأأأأأأأأأتقدم الوثيقة إىل 
 .2019مارس/آعار 

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

 (:اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعةإن اللجنة )بشأن 
لى الدورة ا يارات املتاحة عطلبت أن تقوم األمانة يراجعة عملية اختيار األعضأأأأأأأأأأأأأأاء يف جلنة املراجعة وأن تعرض  -

العادية املقبلة للجنة يف ما يتعلق بعملية االختيار املقبلة لألعضأأأأأاء مع مراعاة أفضأأأأأل املمارسأأأأأات يف منظمات األمم 
 .31الفقرة  - املتحدة األخرى

 التوصأأأأأأأأأأأأأياتمع مت إدرام معلومات إضأأأأأأأأأأأأأافية عن عملية االختيار 
يف تعرض اليت سأأأأأأنظمة ا اصأأأأأأة بتعيني أعضأأأأأأاء جلنة املراجعة يف امل

 .2019مارس/آعار 

 المسائل األخرى

 CL 160/4 الوثيقة -السبعين بعد المائة للجنـة الماليةالثالثة و تقرير الدورة 

الوثيقة يف  تطّلعت إىل البحث يف نسأأأأأأخة حمّدثة من( حالة توصأأأأأأيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدإن اللجنة )بشأأأأأأأن 
 .41الفقرة  – 2019دورهتا الرابعة والسبعني بعد املائة يف مارس/آعار 

ع عقدها يف دورهتا اليت من املزماملالية سأأأأأأأأأأأأتعرض الوثيقة على جلنة 
  .2019يف مارس/آعار 

دوي تسأأأأأأأتعرض ترتيب املواعيد يف ما يتعلق باجلطلبت من األمانة أن  (املالية أسأأأأأأأاليب عمل جلنةإن اللجنة )بشأأأأأأأأن 
  .43الفقرة  -الزمين لتقرير املراجع ا ارجي من أجل تيسري مناقشته بشكل فّعاي

للجنة يف اينظر يف علك عند تقدمي تقرير املراجع ا ارجي على سأأأأأأأأ
 .2019يف نوفمّب/تشرين الثاي دورهتا اليت من املزمع عقدها 
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 الحالة التوصية
 CL 159/4 الوثيقة -بعد المائة للجنـة الماليةتقرير الدورة السبعين 

دم إىل دورة ( طلبت إىل األمانة أن تقبدي التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املسأأأأاعدينإن اللجنة )بشأأأأأن 
 34رة الفق -، اقرتاحاً يستويات بدي التمثيل وشروطه يف املستقبل2019اللجنة اليت ستعقد يف مارس/آعار 

 على اللجنة يف دورهتا اليت من املزمع عقدها يفض الوثيقة سأأأأأأأأأأأأأأتعر 
 .2019مارس/آعار 

 


