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 موجز

       تعرض هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة التوصيات اليت مل ُتنّفذ بعدد والديت اعتمددتاا اللجندة ر دوراتادا

 السابقة.

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 اللجنة مدعوة إىل أن حتيط علمًا باملعلومات الواردة ر هذه الوثيقة. إن 

 مسودة املشورة

  حبالة التوصيات اليت مل ُتنّفذ بعد وتطلعت إىل احلصول على نسخة مستكملة للوثيقة أخذت اللجنة علما

 يف دورتها العادية القادمة.
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 احلالة التوصية

 الوضع املالي  -أواًل

  CL 149/4الوثيقة -بعد املائة للجنة املالية  واخلمسني تقرير الدورة الرابعة

ظمة( إىل األمانة إعطاء مزيد من املعلومات والتحليل للمساهمات من خارج امليزانية لدى عرض وطلبت  اللجنة )بشأن الوضع املالي للمن

 الوضع املالي للمنظمة خالل الدورات املقبلة للجنة

 7الفقرة  -

سيتم إدراج معلومات إضافية ر الوثيقة بشأن الوضع املالي للمنظمدة  

ها ر الدديت سددتعرض علددى انددة املاليددة ر دورتاددا املزمددع عقددد     

 (.4)البند  4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 (: 4102التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني ر سنة  بشأنإن اللجنة )

  حيد  ميكدن مناقشدة اريدارات     4102طلبت إىل األمانة ترتيب اجتماع غري رمسي للجنة، قبل انعقاد دورتاا ر خريف ،

 املطروحة مبزيد من التفصيل؛

 كذلك من األمانة أن تقدم، ر هذا االجتماع غري الرمسي، معلومات عن املناقشات ااارية بشأن هدذه املسدألة داخدل     طلبت

 منظومة األمم املتحدة؛

 9الفقرة  -

سيتم الرتتيدب لعقدد اجتمداع غدري رمسدي للجندة قبدل انعقداد دورة         

 . 4102اللجنة ر نوفمرب/تشرين الثاني 

دورتاا املزمع عقدها ر نوفمرب/تشدرين   ستعرض على انة املالية ر

آخر املعلومات عن التزامات التغطية الطبية بعد انتاداء  4102الثاني 

 (.5اردمة)البند 

    إن اللجنة )بشأن استعراض خطة احلوافز الرامية إىل التشجيع على دفع االشرتاكات ر موعدها( طلبت إىل األماندة أن تقددم

، ضمن البند من جدول األعمال اراص بالوضع املالي للمنظمة، تدابري 4102تعقدها ر خريف إىل اللجنة ر دورتاا اليت س

 تثين بشكل إجيابي وعلين على األعضاء الذين يسددون اشرتاكاتام ر مواعيدها.

 05الفقرة  -

سيتم إدراج معلومات إضافية ر الوثيقة بشأن الوضع املالي للمنظمدة  

ة ر دورتاددا املزمددع عقدددها ر  الدديت سددتعرض علددى انددة املاليدد   

 (.4)البند  4102نوفمرب/تشرين الثاني 
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 املسائل املتعّلقة بامليزانية  -ثانيًا

 CL 146/3الوثيقة  –واألربعني بعد املائة للجنة املالية  الثامنةتقرير الدورة 

 (:4104توليفي الستعراض منتصف املدة لعام البشأن التقرير إن اللجنة )

 التقارير املقبلة اليت ينبغي أن تتضمن معلومات سحسنة عن قيا  األداء املالي ر حتقيدق النتدائل التنظيميدة بعدد     إىل تطلعت 

 زيادة تطوير منوذج امليزانية القائمة على النتائل؛

 يط الفصل بوضوح بني أداء املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واملكتدب اإلقليمدي الفرعدي اندوب غدرب احملد       وطلبت

 اهلادئ

 09 الفقرة -

يتم تناول ذلك ر التقرير التوليفي الستعراض منتصف املددة   أنعلى 

الذي سيعرض على انة املالية ر دورتاا املزمع عقددها   4102 لعام

 .4105ر ربيع 

 CL 148/6 الوثيقة –الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للجنة املالية  تقرير

(،طلبت أن تتضمن التقارير السنوية املقبلة مزيدًا من رير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات االسرتدادبشأن التقإن اللجنة )

التفاصيل اإلحصائية عن املشاريع املوافق علياا مبعدالتاا القصدوى إلبدراز املشداريع املوافدق عليادا مبعددالت غدري اعتياديدة لتكداليف          

 ماااملشاريع من حي  نوعاا وعددها وحج

 42الفقرة  -

على أن يتم إبراز ذلك ر التقرير السنوي القادم الذي سيعرض علدى  

انددددة املاليددددة ر دورتاددددا املزمددددع عقدددددها ر نوفمرب/تشددددرين  

 (.6 )البند4102الثاني
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  CL 149/4الوثيقة –الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية  تقرير

( 4102-4104وي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامل  وبني أبدواب امليزانيدة ر الفدرتة املاليدة    إن اللجنة )بشأن التقرير السن

مليدون دوالر أمريكدي ر    9.6حصلت بناء على طلباا على معلومات أولية عن الطريقة اليت سيستخدم باا الرصيد غري املنفدق والبدال   

فية ملرة واحدة املرتبطة بالتغيريات التحولية كما أجدازه املدر ر مبوجدب القدرار رقدم      لتغطية النفقات اإلضا 4105-4102فرتة السنتني

 وتطّلعت اللجنة إىل احلصول على مزيد من املعلومات ملناقشتاا ر دورتاا املقبلة. 7/4102

 09الفقرة  -

سددتقدم املعلومددات مددع التقريددر السددنوي القددادم عددن أداء امليزانيددة   

امل وبني أبدواب امليزانيدة ر فدرتة السدنتني     وعمليات النقل بني الرب

الذي من املزمع عرضه على اندة املاليدة ر دورتادا     4102-4105

 . 4105ر رفيع 

 حتدي (:  –إن اللجنة )بشأن اإلطار املالي العام السرتداد التكاليف

 ادية املقبلة؛تطّلعت إىل استعراض املفاوم الناائي واالعتبارات املتعلقة بالتنفيذ ر دورتاا الع 

       طلبت إىل األمانة عرض هذه املعلومات ر اجتماع غري رمسي للجنة ُيعقد قبل الدورة العاديدة املقبلدة للجندة املاليدة ر شدار

 ، وذلك نظرًا إىل الطابع التقين هلذه املسألة.4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 42الفقرة  -

ه املسألة قبدل  سيتم ترتيب عقد اجتماع غري رمسي للجنة ملناقشة هذ

 .4102انعقاد دورة اللجنة ر نوفمرب/تشرين الثاني 

سدديعرض تقريددر علددى انددة املاليددة ر دورتاددا املزمددع عقدددها ر     

 (7)البند  4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 املوارد البشرية  -ثالثًا

  CL 148/6الوثيقة –احلادية واخلمسني بعد املائة للجنة املالية  الدورةتقرير 

بشأن توصيات وقرارات انة اردمة املدنية الدولية وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمدم املتحددة   اللجنة ) إن

( طلبت إىل األمانة إحالة مسألة ارتفاع مستوى اهلدام  بدني األمدم املتحددة وأسدا  املقارندة بدني اردمدة املدنيدة          إىل اامعية العامة

اليات املتحدة وانة اردمة املدنية الدولية من أجل استحداث آليات تكفل بقاء هذا اهلام  ضمن املسدتوى املتوسدط   االحتادية ر الو

 .21الفقرة  – 005املرجّو والبال  

ستقدم آخر املعلومات عدن توصديات اندة اردمدة املدنيدة الدوليدة       

بشأن آليات إدارة اهلام  ر التقرير عدن توصديات وقدرارات اندة     

دمددة املدنيددة الدوليددة وجملددس الصددندوق املشددرتك للمعاشددات     ار

التقاعدية ملوظفي األمم املتحددة إىل اامعيدة العامدة الدذي سديعرض      

املزمدع عقددها ر نوفمرب/تشدرين الثداني     على انة املالية ر دورتاا 

 (. 00)البند  4102
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 CL 149/4 يقةالوث –واخلمسني بعد املائة للجنة املالية  الرابعة الدورةتقرير 

طلبدت إىل األماندة إعطداء أهميدة خاصدة      )بشأن التقرير املرحلي عن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للموارد البشرية وخطة العمل( إن اللجنة

 ملواءمة املكاتب امليدانية مع اسرتاتيجية املوارد البشدرية ر املنظمدة؛ ومعددالت الوظدائف الشداغرة؛ والتمثيدل ااغدرار واانسداني؛        

م والتدابري اذب املوظفني الفنيني املبتدئني واملوظفني الفنيني املعاونني؛ وأ تة العمليات اراصة باملوارد البشرية مدن خدالل اسدتخدا   

 النظم املتاحة على حنو أفضل، على غرار النظام العاملي إلدارة املوارد.

 45الفقرة  -

املزمدع عقددها    سيعرض التقرير املرحلي على انة املالية ر دورتادا 

 (. 01)البند  4102ر نوفمرب/تشرين الثاني 

 إطار نظم اإلدارة واملعلومات  -رابعًا

 CL 149/4 الوثيقة –تقرير الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية 

 (:التقرير املرحلي عن الربنامل العاملي إلدارة املواردإن اللجنة )بشأن 

 طلبت إىل األمانة مواصلة رفع التقارير عن فوائد تطبيق النظام العاملي إلدارة املوارد على مستوى األعمال؛ 

  أشارت اللجنة إىل أّن أنشطة دعم تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام جارية على قدم وساق حي  من املقرر إعداد

وطلبت إىل 4102يناير/كانون الثاني  0ية هلذه املعايري للسنوات املالية اليت تبدأ ر الدفعة األوىل من الكشوف املالية املستوف

 اإلدارة تعزيز اإلشراف حرصًا على إدارة املخاطر املتصلة بالتنفيذ إدارة جيدة.

 47الفقرة  -

 

 

 

 

 

 

التقرير املرحلي إىل انة املاليدة ر دورتادا املزمدع عقددها ر      سُيقّدم

 .4105ربيع عام
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 اإلشراف  -خامسًا

 CL 146/3 الوثيقة –الثامنة واألربعني بعد املائة للجنة املالية  الدورةتقرير 

 (:بشأن التقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية) اللجنةإن 

 ة املالية وأشارت طلبت، عند تقديم التقارير السنوية ر املستقبل، ضرورة أن ُيتاح أيضًا تقرير املسرول عن الشرون األخالقية للجن

 إىل أن األمانة سوف تنظر ر هذا الطلب ر ضوء املمارسات املتبعة ر منظمات أخرى ر منظومة األمم املتحدة.

 23الفقرة  -

سينظر ر دراية الطلب جنبدا إىل جندب مدع التقريدر السدنوي لعدام       

الذي سيعرض على انة املالية ر دورتادا املزمدع عقددها ر     4102

 .4105ربيع عام

من الدستور لتمكيناا من ممارسة سلطة ماليدة وإداريدة أكدرب     02إن اللجنة )بشأن استعراض األجازة الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

مع بقائاا ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة( الحظت أن اإلدارة هي اآلن بصدد تطبيق التوصديات الدواردة واملبّيندة ر املرفدق الثداني      

من الوثيقة ذاتاا، وهي تندرج ر إطدار صدالحيات اإلدارة، وطلبدت أن يعدرض      47وبصورة عامة ر الفقرة  FC 148/21ة بالوثيق

على اللجنة، ر دورة الحقة من دوراتاا، تقرير عن هذا املوضوع، على أن يندرج إذا أمكن ضمن تقرير األمانة عن متابعة خطة العمدل  

 الفورية.

 51الفقرة  -

يددر علددى انددة املاليددة ر دورتاددا املزمددع عقدددها ر   سدديعرض التقر

 .4105نوفمرب/تشرين الثاني 

 CL 148/6 الوثيقة –احلادية واخلمسني بعد املائة للجنة املالية  الدورةتقرير 

كفالة االتساق  )شّجعت على بشأن حالة اإلجراءات املتخذة بالنسبة إىل توصيات انة املراجعة ر منظمة األغذية والزراعة) اللجنةإن 

ر شكل تقارير احلالة املقبلة مع تقارير حالة أخرى، من قبيل "التقرير املرحلي بشأن تنفيذ توصيات املراجع ارارجي" و"حالة تنفيذ 

 توصيات وحدة التفتي  املشرتكة"؛

 23الفقرة  -

إبراز الشكل املستكمل ر تقرير احلالدة املقبدل الدذي سديعرض      سيتم

ة ر دورتاا املزمدع عقددها ر نوفمرب/تشدرين الثداني     على انة املالي

 (.04)البند 4105

إن اللجنة )بشأن حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتي  املشرتكة( طلبت تقديم معلومات سحّدثة سنوية عن حالة تنفيدذ توصديات وحددة    

 25الفقرة  -التفتي  املشرتكة اليت تعين املنظمة 

ية القادمدة علدى اندة املاليدة ر     احملدثة السدنو  ستعرض املعلومات

 (.06)البند  4105دورتاا املزمع عقدها ر نوفمرب/تشرين الثاني 
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  CL 149/4الوثيقة –تقرير الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية 

 (: 4102إن اللجنة )بشأن التقرير السنوي للمفت  العام لعام 

 ابة الداخلية ر املنظمة وال سيما ر ما يتعلق بشبكة املكاتب امليدانيدة وطلبدت احلصدول    سّلطت الضوء على أهمية تعزيز الرق

 ؛4105على معلومات سحدثة من اإلدارة واملفت  العام باذا ارصوص خالل دورتاا العادية املزمع عقدها ر ربيع 

 املوارد وعمله خدالل دورتادا العاديدة املزمدع      احلصول على معلومات سحّدثة عن حالة تنفيذ النظام العاملي إلدارة تطّلعت إىل

 ؛4105عقدها ر ربيع 

 املسدتوفية   4102مكتب املفت  العام أن يرصد عن كثب التقدم احملرز ر إعداد الكشوف املالية للمنظمة عن سدنة   طلبت إىل

 ًا هلذه املسألة؛تقييم 4102للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، على أن يتضّمن تقريره السنوي لعام 

 مزيدًا من املعلومات احملدثة عن تنفيذ التوصيات اراصة باملراجعة الداخلية للشرون العالية املخداطر وهدي توصديات     طلبت

عالقة منذ مدة طويلة، وخباصة تلك املتعلقة مبسائل األمن، وإعطاء تعريف سحدد للخطأ ااسيم واالستاتار، خالل دورتاا 

 ؛4102زمع عقدها ر خريف العادية املقبلة امل

 أن يعطي التخطيط اراص بقوة العمل ر املنظمة العناية الواجبة ملتطلبات تنفيدذ عمليدات الرقابدة الداخليدة السدليمة       طلبت

وأن يسدي مكتب املفت  العام املشورة باذا ارصوص ملكتب املوارد البشرية وتطلعت إىل احلصول علدى تقريدر مرحلدي عدن     

 .4102الل دورتاا العادية املقبلة املزمع عقدها ر خريف هذا املوضوع خ

 02الفقرة  -

 

تعزيز الرقابة الداخليدة وتقريدر مرحلدي     عنستعرض أخر املعلومات 

عن النظام العاملي إلدارة املوارد على انة املاليدة ر دورتادا املزمدع    

 .4105عقدها ر ربيع عام 

الدذي   4102العدام لعدام   ستقدم معلومات ر التقرير السنوي للمفت  

سيعرض على اندة املاليدة ر دورتادا املزمدع عقددها ر ربيدع عدام        

4105. 

سددتقدم معلومددات عددن حالددة تنفيددذ التوصدديات اراصددة باملراجعددة  

الداخلية إىل انة املالية ر دورتاا املزمدع عقددها ر نوفمرب/تشدرين    

 (. 02)البند  4105الثاني 

فيدذ اإلطدار االسدرتاتيجي ارداص     سيعرض التقريدر املرحلدي عدن تن   

بدداملوارد البشددرية علددى انددة املاليددة ر دورتاددا املزمددع عقدددها ر   

 (.01)البند  4105نوفمرب/تشرين الثاني 

إن اللجنة )بشأن العضوية ر اندة املراجعدة ر منظمدة األغذيدة والزراعدة( طلبدت بالنسدبة إىل التعييندات املقبلدة لنعضداء ر اندة            

 إعادة النظر ر عملية حتديد املرشحني ر ضوء األساليب املتبعة ر بعض الوكاالت األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة.املراجعة، 

  22الفقرة  –

ستدرج معلومات إضافية عن عملية حتديد املرشحني عندما ستعرض 

علددى انددة املاليددة التوصدديات املتعلقددة بتعدديني األعضدداء ر انددة   

 املراجعة.
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احلصول على مزيد من املعلومات املفصلة ر التقرير  تطّلعت إىل( 4102اللجنة )بشأن التقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية لسنة إن 

املقبل للجنة املبادئ األخالقية عن املسائل اليت تناولتاا اللجنة ر مداوالتاا، مبا ر ذلدك ااواندب املتعلقدة بالشدراكات مدع القطداع       

رض سياسات املوارد البشرية، واللوائح واإلجراءات الدواردة ر دليدل اإلجدراءات اإلداريدة واألنشدطة التثقيفيدة ر جمدال        اراص، وع

 الشرون األخالقية والتوعية علياا.

 26الفقرة  -

على أن تدرج ر التقرير السنوي القادم الدذي سديعرض علدى اندة     

 .4105دورتاا املزمع عقدها ر ربيع عام املالية ر 

احلصول على تقرير مرحلي ُيعرض علدى اندة املاليدة ر     طلبتإن اللجنة )بشأن التقرير املرحلي عن إطار املساءلة والرقابة الداخلية( 

 .4102دورتاا العادية املقبلة املقرر عقدها ر شار نوفمرب/تشرين الثاني 

 23الفقرة  -

عقدددها ر دورتاددا املزمددع سدديعرض التقريددر علددى انددة املاليددة ر  

 (05)البند . 4105نوفمرب/تشرين الثاني 

 


