
October 2020  FC 183/11 
 

 
 

 www.fao.org ميكن االطالع على الوثائق على موقع املنظمة 

ND483/A 

A 

 المالية لجنة
 بعد المائة الثالثة والثمانون الدورة

  2020 تشرين الثاني/، نوفمبر13-9روما، 

 حالة توصيات لجنة المالية التي لم تنفذ بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 
 

 David McSherryالسيد 
 أمين لجنة المالية

 3719 5705 3906+الهاتف: 
  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


FC 183/11 2 

 موجز
 

  تعرض هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة التوصيييييييييييييييات الل ا تنفذ بعل الةييييييييييييييا ر  عن الل نة     را ا
 .السابقة

 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  الوار     هذه الوثيقة. باملعلومات ااألخذ علم  إن جلنة املالية ملعو  إىل 
 

 مسودة المشورة
 
  أخذت اللجنة علما بحالة التوصيات الصادرة عنها التي لم تنفذ بعد وتطّلعت إلى الحصول على نسخة

 للوثيقة في دورتها العادية القادمة. محّدثة
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 احلالة التوصية
 مسائل الميزانية

 CL 161/4الوثيقة  - والسبعين بعد المائة للجنـة الماليةتقرير الدورة الخامسة 
من األمانة أن  طلبت( 2021-2020)املراجعة(  برنامج العمل  امليزانية للف    2021-2018اخلطة املتوسييطة األجل للف   إّن الل نة )بشييأن 

 .21الفقر   -تستعرض جل ى حتليث املنه ية القائمة على عامل التأخري، مع مراعا  أحلث البيانات اخلاصة باملوار  البشرية
سي ري استعراض املنه ية القائمة على 

برنامج العمل عامل التأخري عنل إعلا  
 .2023-2022 امليزانية للف   

 الموارد البشرية
 CL 164/7 الوثيقة - الدورة الثمانين بعد المائة للجنـة الماليةتقرير 

 إن الل نة )بشأن إ ار  املوار  البشرية(:
 ّمنية  نتائج  ّل   ينب    رّحبت لة تتعلق باملوار  البشيييرية  تتضيييمن أطر ا  باملعلومات املقلمة خبةيييوع إعلا  خطة عمل اسييي اتي ية مفةيييّ

اسييييتعراض خطة العمل االسيييي اتي ية املتعلقة باملوار  البشييييرية     ر ا القا مة املزمع   تطّلعت إىل حتقيقها لتحسييييا إ ار  املوار  البشييييرية،
 ؛2020ا ها   نوفمرب/تشرين الثاين انعق

 على طلبها خالل   ر ا الثامنة  السييييبعا بعل املائة بأن تعاد اة ار  مسييييألة تفويت السييييلطات على سييييبيل األ لوية مع   أعا ت التأكيل
 من الالئحة العامة؛ 38من املا    5مراعا  الفقر  

  اجملموعة الكاملة للنتائج الل خلةيييييت إليها اللراسييييية  2020 طلبت من اة ار  أن تعرض على   ر ا املزمع انعقا ها   نوفمرب/تشيييييرين الثاين
سيما  االستقةائية عن رضا املوظفا  التحليل ذي الةلة،  أن ترفع تقرير ا عن خطة عملها ملعاجلة القضايا املتعلقة باللراسة االستقةائية، ال

 بشأن التحرش  التحرش اجلنس   سوء است الل السلطة  السلوك غري األخالق   التواصل  تنمية مهارات املوظفا.

 

ستعرض معلومات هبذا الشأن على جلنة 
املييياليييية     ر يييا الثيييالثييية  الثميييانا بعيييل 

من جيييييل ل  4امليييييائييييية   إطيييييار البنيييييل 
خطييية العميييل االسيييييييييييييي اتي يييية  األعميييال

من  5 البنل اخلاصيييييييييييية باملوار  البشييييييييييييرية 
حتييييليييييث عن عملييييية  جييييل ل األعمييييال

ختطيط اةجراءات ملرحلييييييية ميييييييا بعيييييييل 
 .اللراسة االستقةائية عن رضا املوظفا
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 احلالة التوصية
 25الفقر   -

 (:مراجعة مكتب املفتش العام لربنامج تنقل املوظفاإّن الل نة )بشأن   
 اة ار  على النظر على النحو الواجب   ما خلص إليه التقرير من نتائج  استنتاجات عنل إعلا  سياسة جليل  لتنقل املوظفا  شّ عت

 تليب االحتياجات احملل   للمنظمة؛ 
  من اة ار   ضع منه ية لتعّقب التبعات املالية املرتبطة بتنقل املوظفا. طلبت 
 27 الفقر  -

 

جلنة املالية فور  سييييتعرض املعلومات على
 ضييع سييياسيية تنقل املوظفا اجلليل    

 صي تها النهائية.

 اإلشراف
 CL 164/7 الوثيقة - تقرير الدورة الثمانين بعد المائة للجنـة المالية

إىل قيام جلنة املراجعة باسييييتعراض اختةيييياصييييات مسييييي ل الشييييي ن األخالقية،  ا   ذل  مل   تطّلعت( إ ار  املوار  البشييييريةإّن الل نة )بشييييأن 
 .25الفقر   -من اة ار  التشا ر أيض ا مع جلنة املراجعة بشأن اختةاصات  ظيفة أما املظاا اجلليل   طلبتالتعيا   هذه الوظيفة، 

سيييون تنظر جلنة الرقابة االسيييتشيييارية   
قلم مالحظا ا إىل جلنة هذه البنو   سييييت

 املالية.
إىل احلةيييييول على تقرير حالة إضيييييا  من  تتطّلع( 2019التقرير السييييينوي لل نة املراجعة   منظمة األغذية  الزراعة لعام إن الل نة )بشيييييأن   

 .30الفقر   -2020اة ار      ر ا العا ية املقبلة املزمع عقلها خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين 

ستعرض هذه املعلومات على جلنة املالية 
    ر يا الثيالثية  الثميانا بعيل امليائية   

التقارير املرحلية عن تنفيذ ، 8إطار البنل 
توصييييييييييييييييييييييات املراجع اخليييييييارج   جلنييييييية 
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 احلالة التوصية
اةشييييييييران االسييييييييتشييييييييارية التابعة ملنظمة 

 األغذية  الزراعة
إبراّ عملية تعيا األعضييياء   جلنة املراجعة على النحو املبّا  طلبت (غذية  الزراعةالعضيييوية   جلنة املراجعة   منظمة األإّن الل نة )بشيييأن   

شييهر   جلنة املالية الل سييتعقلها   ر  خالل على شييكل حتليث الختةيياصييات جلنة املراجعة  عرضييه للموافقة عليه  FC 180/10  الوثيقة 
 .32الفقر   -2020نوفمرب/تشرين الثاين 

ستعرض هذه املعلومات على جلنة املالية 
    ر يا الثيالثية  الثميانا بعيل امليائية   

االختةييييييييياصيييييييييات احملّلثة ، 7إطار البنل 
لل نة اةشييييران االسييييتشييييارية   منظمة 

 .األغذية  الزراعة

 (كتب املفتش العاممل املنقح يثاقاملبإّن الل نة )  ما يتعّلق   
  من   طلبتالحظت علم  جو  عملية   الوقت الراهن تسيييييييييمح  عاجلة ا عاءات سيييييييييوء السيييييييييلوك اق الرئي  التنفيذي للمنظمة املعنية

 ؛2020اة ار  رفع تقرير مرحل  هبذا اخلةوع إىل   ر ا املزمع عقلها خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين 
 هنج منسيييق  متسيييق على نطاق منظومة األمد املتحل  ككّل يتنا ل كيفية معاجلة  املنظمة على املشييياركة بةيييور  نشيييطة   بلور   شيييّ عت

 ا عاءات سوء السلوك اق الرئي  التنفيذي للمنظمة املعنية.
 36الفقر   -

 نظر البنل أ ناه.أ

بأن  علم ا أحاطت( األمد املتحل استعراض السياسات  املمارسات املتعلقة باملبلّ ا عن املخالفات   ميسسات منظومة إّن الل نة )بشأن   
ّال جاري ا،  1تنفيذ التوصيييية  الةيييا ر  عن  حل  التفتيش املشييي كة بشيييأن معاجلة ا عاءات سيييوء السيييلوك املوّجهة اّق رئي  املنظمة املعنية، ما 

  .40الفقر   -2020ين  أنه سي ري استعراض حالة التنفيذ احمللثة خالل   ر ا املقبلة املزمع عقلها   نوفمرب/ تشرين الثا

ستعرض معلومات  ّلثة هبذا الشأن على 
جلنة املالية     ر ا الثالثة  الثمانا بعل 

معلوميات  يلثية  -9امليائية   إطيار البنيل 
إضيييييييييافية عن حالة التوصييييييييييات الوار     
تقرير  حل  التفتيش املشيييي كة، اسييييتعراض 
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 احلالة التوصية
السيييياسيييات  املمارسيييات املتعلقة باملبل ا 

املخالفات   ميسييييييييييسييييييييييات منظومة عن 
 .األمد املتحل 

 المسائل األخرى
 CL 163/5 الوثيقة - تقرير الدورة الثامنة والسبعين بعد المائة للجنـة المالية

بالطلبات الل كانت قل صييلرت عنها سييابق ا بأن يقلسم مسييي ل الشييي ن  ذّكرت( حالة توصيييات جلنة املالية الل ا تفنّفذ بعلإّن الل نة )بشييأن 
   .30الفقر   -إىل استئنان هذه املمارسة بعل تعيا مسي ل الشي ن األخالقية اجلليلأعربت عن تطّلعها األخالقية تقارير إىل جلنة املالية،   

سيييييييييييييون تسيييييييييييييتأن  عملية رفع التقارير 
قية السييينوية من مسيييي ل الشيييي ن األخال

عقب تعيا مسييييي ل الشييييي ن األخالقية 
اجليلييل.  سيييييييييييييييعرض التقرير األ ل هبيذا 
الشييييييييييييييأن على جلنية املياليية خالل   ر ا 

ميييارآ/ آذار  شييييييييييييييهر املزمع عقيييلهيييا  
2021. 

من اة ار  تقلمي التقريرين املرحليا عن تنفيذ توصيييييييات كل من املراجع اخلارج   جلنة طلبت  (أسيييييياليب عمل جلنة املاليةإّن الل نة )بشييييييأن   
 32الفقر   -املراجعة ضمن بنل  احل من جل ل األعمال خالل الل رات املقبلة تيسري ا مللا الت الل نة   ما يتعلق هبذه املسائل

سيييقّلم التقريران املرحلّيان إىل جلنة املالية 
من جييييل ل أعمييييال  8نييييل   إطييييار الب

 الل ر  الثالثة  الثمانا بعل املائة لل نة.
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 احلالة التوصية
 CL 164/7 الوثيقة - تقرير الدورة الثمانين بعد المائة للجنـة المالية

 املقبلة( تطّلعت إىل البحث   نسخة  ّلثة من الوثيقة     ر ا العا ية حالة توصيات جلنة املالية الل ا تنفذ بعلإن الل نة )بشأن 
 .41الفقر   -

سيييييييتعرض الوثيقة احملّلثة على جلنة املالية 
    ر يا الثيالثية  الثميانا بعيل امليائية   

حيالية توصييييييييييييييييات جلنية ، 11إطيار البنيل 
 .املالية الل ا تفنّفذ بعل

 (:أساليب عمل جلنة املاليةإن الل نة )بشأن   
  أ صييت بالنظر   هذا الشييكل كخيار عنل التخطيط لالجتماعات غري الرمسية  نافع عقل اجتماعات غري رمسية بشييكلا اف اضيي ، أقّرت 

   املستقبل؛
 باةجراء املعتمل خالل هذه الل ر   املتمثل   النظر   بنو  خمتار  من جل ل األعمال باملراسييييييييييلة،  أ صييييييييييت بالنظر   إمكانية   رّحبت

 املقبلة؛ الل راتاتباع هذه املمارسة   
 باسييتعراض النجهج املّتبع لوضييع جل ل األعمال  اجلل ل الزمج لالجتماع املشيي ك لضييمان النظر على  و فّعال   البنو  امللرجة   أ صييت

 على جل ل أعمال هذا االجتماع.
 43الفقر   -

سون تيخذ هذه التوصيات   احلسبان 
  الثمييياناعنيييل التخطيط لليييل ر  الثيييالثييية 

 بعل املائة لل نة املالية.

 


