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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 .إن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علًما ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة 

 
 املشورة  دةمسو 

   أخذت اللجنة علًما حبالة التوصيييات الدييادرة عة جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدط وتتلإع  حلص ا دييو  عل
 نسخة حمدإثة للوثيقة يف دورهتا العادية املقبلة.

 
 

  

 موجز 
 .تعرض هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة التوصيات اليت مل تنفذ بعد الصادرة عن اللجنة يف دوراهتا السابقة 
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 احلالة التوصيات
 رصد الوضع املايل للمنظمة

 CL 165/11الوثيقة  -تقرير الدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 
 تقرار يف الواردة التوصأأأأأأأأيات على اإلدارة ردو  2019احلسأأأأأأأأاابت املراجعة ملنظمة األزذاة والزراعة لعا   إّن اللجنة )بشأأأأأأأأأن  

أبن اتضأأأأأأأأمن بيان الرقابة الداخلية يف السأأأأأأأأنوات املقالة معلومات عن حالة إطار    أوصأأأأأأأأ ( 2019  لعا  اخلارجي  املراجع
السأأياسأأات اخلاصأأة خمدارة الاطر االحتيالك وشذل  بشأأأن تعزاز اظا  املسأأاللة واملسأأذوليةك يا يف  ل  ما اتعلق بت قيق 

 .12لفقرة ا -االتساق التدرجيي بني األدوار واملسذوليات وتفواض السلطة وآليات املساللة 

سأيت  إدما  هذه التوصأية يف اإلجرالات اخلاصأة بايان الرقابة 
الداخلية خالل السأنوات املقالةك شما سأيت  إبالجل جلنة املالية 

 هبا مع تقدمي احلساابت السنواة. 

 املسائل املتعلقة ابمليزااية

 CL 161/4الوثيقة  -تقرير الدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنة املالية  
  :( 2021-2020وبرانمج العمل وامليزااية للفرتة ( املراجعة) 2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة إّن اللجنة )بشأن  

من األمااة أن تسأأأتعرض جدود ثدامل املنهجية القائمة على عامل التأخمك مع مراعاة أحدل الاياانت اخلاصأأأة  طلا 
 .21الفقرة  -ابملوارد الاشراة 

سأأيجري اسأأتعراض املنهجية القائمة على عامل التأخم لدد 
 .2023-2022للفرتة   برانمج العمل وامليزاايةإعداد  

 املوارد الاشراة
 CL 164/7الوثيقة  -تقرير الدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية 

 (:مراجعة مكتب املفتش العا  لربانمج تنقل املوظفنيإّن اللجنة )بشأن 
اإلدارة على النظر على الن و الواجب يف ما خلص إليه التقرار من اتائج واسأأأأأأأأأأتنتاجات عند إعداد شأأأأأأأأأأّجع    •

 املوظفني تليب االحتياجات احملددة للمنظمة؛سياسة جدادة لتنقل 
 

من برانمج  اشأأأأأكل وضأأأأأع إطار خاو بتنقل املوظفني )بداًل 
السأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية  اإلزامي واحد( جزًلا ال اتجزأ من خطة العمل 

ك وسأأأأأأأأأيت  اإلبالجل عن التقد  احملر  يف اةإلدارة املوارد الاشأأأأأأأأأر 
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 احلالة التوصيات
 وطلا  من اإلدارة وضع منهجية لتعّقب التاعات املالية املرتاطة بتنقل املوظفني •
 27الفقرة  – 

هذا املوضأأأأأأأأأأأأأأوع وزمه من الانود املدرجة يف اخلطةك ضأأأأأأأأأأأأأأمن  
 التقارار السنواة للموارد الاشراة اليت ستقد  إىل جلنة املالية.

 CL 165/11الوثيقة  -تقرير الدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 
تطّلع  إىل استعراض التقرار السنوي اجلداد للموارد الاشراة   (خطة العمل االسرتاتيجية للموارد الاشراةإّن اللجنة )بشأن  

من تقد  يف تنفيذ خطة العمل االسأرتاتيجية   وسأّلط  الضأول على ما أحر ك 2021يف دورهتا اليت سأتعقد يف مار/آآ ار  
اخلاصأة ابملوارد الاشأراة واملعامل الرئيسأية ومذشأرات األدال الرئيسأيةك وشذل   موعة موحدة من اإلحصأالات احملّدثة بشأأن 

 15الفقرة  – القوة العاملة

سأأأأأأأأأأتقد  املعلومات إىل الدورة اخلامسأأأأأأأأأأة وال مااني بعد املائة 
التقرار السأأأأأأأأأأأأأأنوي للموارد   ك10طأأار الانأأد  للجنأأة املأأاليأأة يف إ

 .الاشراة

طلا   (الت دامل عن عملية ختطيط اإلجرالات ملرحلة ما بعد الدراسأة االسأتقصأائية عن رضأا املوظفنياللجنة )بشأأن   إنّ 
  –  2021من اإلدارة أن تقد  اتائج إجرالات وضأأأأأع خطة للعمل إىل اللجنة املالية يف دورهتا اليت سأأأأأتعقد يف مار/آآ ار  

 .18الفقرة 

سأأتقّد  معلومات ّّدثة هبذا الشأأأن يف إطار الدورة اخلامسأأة  
ثأداأمل عن ك 11وال مأااني بعأد املأائأة للجنأة املأاليأة ثأ  الانأد  

عملية ختطيط اإلجرالات ملرحلة ما بعد الدراسة االستقصائية  
  عن رضا املوظفني

 اإلشراف

 CL 164/7الوثيقة    -تقرير الدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية 
إىل قيا  جلنة املراجعة ابستعراض اختصاصات مسذول الشذون األخالقيةك   تطّلع   (إدارة املوارد الاشراةإّن اللجنة )بشأن  

ا مع جلنة املراجعة بشأأأأن اختصأأأاصأأأات وظيفة  طلا يا يف  ل  مدة التعيني يف هذه الوظيفةك و  من اإلدارة التشأأأاور أاضأأأً
 .25الفقرة  -أمني املظامل اجلدادة  

 

 بشأأنم  جلنة اإلشأرا  االسأتشأاراة تعليقاهتا ومسأا اهتا  قدّ 
وسأأأأأأو  تقد   اختصأأأأأأاصأأأأأأات مسأأأأأأذول الشأأأأأأذون األخالقية.

اختصأأأأأأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأات مكتأب أمني املظأامل إىل جلنأة اإلشأأأأأأأأأأأأأأرا  
 .2021االستشاراة الستعراضها يف أوائل عا  
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 احلالة التوصيات
 CL 165/11الوثيقة  -تقرير الدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 

 ع  إىلتطلّ (  التقرار املرحلي لتنفيذ توصأأيات جلنة اإلشأأرا  االسأأتشأأاراة التابعة ملنظمة األزذاة والزراعةإّن اللجنة )بشأأأن  
جنة لعا   تلقي معلومات ّدثة إضافية عن حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشرا  االستشاراة بشأن تقدمي التقرار السنوي للّ 

  .24الفقرة  - 2021ىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف مار/آآ ار إ 2020
 

سأأأأأو  ترفع معلومات ّدثة عن حالة تنفيذ التوصأأأأأيات إىل 
ني بعد املائة للجنة املالية ث  الاند الدورة اخلامسأأأأأأأأأأأأة وال ماا

  -الرقابة االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأاراة ملنظمة األزذاة والزراعة   جلنة  ك12
 .2020التقرار السنوي لعا  

 مسائل أخرى

 CL 163/5الوثيقة    -تقرير الدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنة املالية 
ابلطلاات اليت شاا  قد صأأأدرت عنها سأأأابًقا أبن   ّشرت (حالة توصأأأيات جلنة املالية اليت مل تّنّفذ بعدإّن اللجنة )بشأأأأن  

هذه املمارسأأأأأأأأأة بعد تعيني  إىل اسأأأأأأأأأت نا  أعرب  عن تطّلعهاو إىل جلنة املاليةك  اقدّ   مسأأأأأأأأأذول الشأأأأأأأأأذون األخالقية تقارار  
 .30الفقرة  - مسذول الشذون األخالقية اجلداد

سو  ات  است نا  رفع التقارار السنواة إىل مسذول الشذون 
 األخالقيأأة بعأأد تعيني املوظد اجلأأداأأد يف هأأذا املنصأأأأأأأأأأأأأأأأب.
ة وسأيقد  التقرار األول إىل الدورة اخلامسأة وال مااني بعد املائ

التقرار السأأأأأأأنوي ملسأأأأأأأذول من   14للجنة املالية يف إطار الاند 
 .2020الشذون األخالقية لعا  

 

 CL 164/7الوثيقة    -تقرير الدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية 
تطّلع  إىل الا مل يف اسأةة ّّدثة من الوثيقة يف دورهتا   :(حالة توصأيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدإّن اللجنة )بشأأن  

 29الفقرة  – العاداة املقالة
سيت  رفع وثيقة ّدثة إىل الدورة اخلامسة وال مااني بعد املائة 

 حالة توصأأأيات جلنة املالية اليت"  ك15للجنة املالية ث  الاند  
 ".مل تّنّفذ بعد

 


