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 موجز
 

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

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةإن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ. 

 مسودة المشورة
 

  أخذت اللجنة علما بحالة التوصـيات التي لم تنفذ بعد الصـادرة عنها وتطّلعت إلى الحصـول على نسـخة
 .محّدثة للوثيقة في دورتها العادية المقبلة
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 الحالة التوصية

 رصد الوضع المالي

 CL 161/4 الوثيقة - الماليةتقرير الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنـة 

لة عن اإلنفاق ) طلبت الوضـــــــــع املايل للمنظمةإّن اللجنة (بشـــــــــأن  احلصـــــــــول على مزيد من املعلومات املفصـــــــــّ
 .8 الفقرة - 2019برنامج التعاون التقين خالل الدورة اليت ستعقدها يف شهر نوفمرب/تشرين الثاين  يف

ضـــع املايل عن الو نســـخة حمّدثة من التقرير ســـتقّدم معلومات هبذا الشـــأن يف 
 ع عقـــــــدهـــــــا الـــــــذي ســـــــــــــيعرض على اللجنـــــــة يف دورهتـــــــا املزم للمنظمـــــــة

 .2019يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 المسائل المتعلقة بالميزانية

 CL 161/4 الوثيقة - الماليةتقرير الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنـة 

) طلبت أن يتضــمن تقرير تنفيذ الربنامج 2018-التقرير التوليفي الســتعراض منتصــف املدة إّن اللجنة (بشــأن 
 .17 الفقرة - القطريالتعاون التقين على املستوى  برنامجاستعراًضا وحتليًال لنفقات 

 2019-2018تقرير تنفيذ الربنامج للفرتة ســـــتقّدم معلومات هبذا الشـــــأن يف 
 .2020الذي سيعرض خالل االجتماع املشرتك املزمع عقده يف مايو/أيار 

التقرير الســــــــــــنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف الفرتة املالية بشــــــــــــأن اللجنة (إّن 
) اســـــتذكرت التوجيهات الســـــابقة للجنة بشـــــأن احلاجة إىل إجياد حلول للتمويل املســـــتدام لربنامج 2018-2019

األمانة  ت منية ولالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وطلباملشورة العلمية املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة العامل
إتاحة خيارات لتمويل هذه الربامج متويالً كامالً عند عرض التحديث املقبل بشأن توقعات أداء امليزانية وعمليات 

خالل الدورة اليت ســــــتعقدها  2019-2018النقل بني أبواب امليزانية الالزمة مقارنة باالعتمادات الصــــــافية للفرتة 
 .19الفقرة  - ، وذلك للنظر فيها واملوافقة عليها2019جلنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاين 

أبواب بشـــــــــأن الربامج و ســـــــــتقّدم معلومات هبذا الشـــــــــأن يف الوثيقة احملّدثة 
عرض على اللجنة يف دورهتا تســــــــــــــ اليت 2019-2018لفرتة املالية لامليزانية 

 .2019ها يف نوفمرب/تشرين الثاين املزمع عقد
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 الحالة التوصية

(املراجعـــة) وبرنـــامج العمـــل وامليزانيـــة  2021-2018اخلطـــة املتوســــــــــــــطـــة األجـــل للفرتة إّن اللجنـــة (بشــــــــــــــــأن 
طلبت من األمانة أن تســــــــــــــتعرض جدوى حتديث املنهجية القائمة على عامل التأخري،  )2021-2020 للفرتة

 .21 الفقرة - البشريةمراعاة أحدث البيانات اخلاصة باملوارد  مع

ســـــــــيجري اســـــــــتعراض جدوى حتديث املنهجية القائمة على عامل التأخري 
 .2023-2022برنامج العمل وامليزانية للفرتة عند إعداد 

 الموارد البشرية

 CL 161/4 الوثيقة - الماليةتقرير الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنـة 

) رّحبت باإلشــــــارة إىل أّن مكتب املفتش العام ســــــيجري، خالل ســــــنة البشــــــرية إدارة املواردإّن اللجنة (بشــــــأن 
، استعراضاً لربنامج تنّقل املوظفني وتطّلعت إىل تلّقي معلومات بشأن التوصيات املنبثقة عن االستعراض 2019

 .25 الفقرة - املقبلةيف دورة من دوراهتا 

ســــتعرض معلومات هبذا الشــــأن عقب اســــتكمال االســــتعراض الذي جيريه 
 مكتب املفتش العام لربنامج تنّقل املوظفني. 

 اإلشراف

 CL 160/4 الوثيقة - الماليةتقرير الدورة الثالثة والسبعين بعد المائة للجنـة 

إّن اللجنة (بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن منع الغش واكتشافه والتصدي 
له يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة) تطّلعت إىل تلقي املزيد من املعلومات عن تنفيذ اسرتاتيجية منع الغش  

 .35 فقرةال - 2018كجزء من عملية إعداد بيان الرقابة الداخلية لعام 

ســـــــــتعرض معلومات حمّدثة هبذا الشـــــــــأن على اللجنة يف دورهتا املزمع عقدها 
الرقابة الداخلية  عرض بيانســـــيجري  ، حني2019نوفمرب/ تشـــــرين الثاين  يف

 .2018األغذية والزراعة عام  منظمة-احلسابات املراجعة املقبل ووثيقة 

 CL 161/4 الوثيقة - الماليةتقرير الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنـة 

) تطّلعت إىل احلصول 2018السنوي لعام  التقرير -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة اللجنة (بشأن  إنّ 
من اإلدارة على تقرير حالة إضايف شامل بشأن تنفيذ توصيات جلنة املراجعة خالل الدورة العادية املقبلة للجنة 

 .27 الفقرة - 2019املالية يف شهر نوفمرب/تشرين الثاين 

توصــيات  التقرير املرحلي عن تنفيذســتقّدم معلومات حمّدثة هبذا الشــأن يف 
 على اللجنــــة يف دورهتــــا املزمع عقــــدهــــا  املراجعــــة الــــذي ســــــــــــــيعرضجلنــــة 

 .2019يف نوفمرب/تشرين الثاين 
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 الحالة التوصية

 )اســتعراض اســتقاللية مكتب املفتش العام ووظيفيت مســؤول الشــؤون األخالقية وأمني املظاملإّن اللجنة (بشــأن 
طلبت، متاشــًيا مع قرار اللجنة يف دورهتا الثالثة والســبعني بعد املائة، إدراج تقرير وحدة التفتيش املشــرتكة لألمم 

"استعراض السياسات واملمارسات املتعلقة باملبلغني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة بعنوان 
للجنة اليت ســـــتعقد يف شـــــهر نوفمرب/تشـــــرين الثاين " على جدول أعمال دورة ا)JIU/REP/2018/4املتحدة (

 .38 الفقرة - بعد، مرفًقا بتحديث صادر عن األمانة بشأن حالة تطبيق التوصيات اليت مل تنفذ 2019

جدول أعمال دورة اللجنة اليت ســـــــــتعقد يف شـــــــــهر  يفســـــــــيدرج هذا البند 
 .2019نوفمرب/تشرين الثاين 

 مسائل أخرى

 CL 160/4 الوثيقة - الماليةتقرير الدورة الثالثة والسبعين بعد المائة للجنـة 

) طلبت من األمانة أن تســتعرض ترتيب املواعيد يف ما يتعلق باجلدول الزمين أســاليب عملهاإّن اللجنة (بشــأن 
 .43 الفقرة - فّعاللتقرير املراجع اخلارجي من أجل تيسري مناقشته بشكل 

اعة عام األغذية والزر  منظمة-احلســابات املراجعة ســيجري النظر يف وثيقة 
اليت تتضـــــــــــمن تقرير املراجع اخلارجي، يف الوقت نفســـــــــــه مع وثيقة  2018

عرض رد اإلدارة على التوصــــــــــــــيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام 
 .2019خالل دورة اللجنة املزمع عقدها يف نوفمرب/ تشرين الثاين  2018

 CL 161/4 الوثيقة - الماليةتقرير الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنـة 

ن هذه الوثيقة ) تطّلعت إىل تلقي نســخة حمّدثة محالة توصــيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدإّن اللجنة (بشــأن 
 .41 الفقرة - املقبلةيف دورهتا العادية 

 حالة توصــــــــــــــيات جلنة املالية ســــــــــــــتعرض نســــــــــــــخة حمّدثة من التقرير عن 
رين على اللجنة يف دورهتا املزمع عقدها يف نوفمرب/تشــــــــــــــ اليت مل تنفذ بعد

 .2019الثاين 

 


