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 موجز
 

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

 
 
 
 

 املطلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات 

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

 مشروع املشورة

 أخذت اللجنة علًما حبالة التوصيات الصادرة عن جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد. 
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 احلالة التوصية

 رصد الوضع املايل للمنظمة
 CL 165/11الوثيقة  -تقرير الدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 

اإلدارة على التوصـــــــــيات الواردة يف تقرير  ورد 2019احلســـــــــاابت املراجعة ملنظمة األغذية والزراعة لعام إّن اللجنة (بشـــــــــأن 
أبن يتضــــــــمن بيان الرقابة الداخلية يف الســــــــنوات املقبلة معلومات عن حالة إطار  أوصــــــــت") 2019املراجع اخلارجي لعام 

الســـياســـات اخلاصـــة إبدارة خماطر االحتيال، وكذلك بشـــأن تعزيز نظام املســـاءلة واملســـؤولية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتحقيق 
 .12لفقرة ا -االتساق التدرجيي بني األدوار واملسؤوليات وتفويض السلطة وآليات املساءلة 

 

مت إدماج هذه التوصــــــــــية يف اإلجراءات اخلاصــــــــــة ببيان الرقابة 
إىل  2020الداخلية. وســــــــوف يرفع بيان الرقابة الداخلية لعام 

منظمــة  –، احلســــــــــــــــاابت املراجعــة 3جلنــة املــاليــة حتــت البنــد 
  .2020األغذية والزراعة 

 املسائل املتعلقة ابمليزانية
 CL 166/10الوثيقة  -تقرير الدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 

 ): 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة إّن اللجنة (بشأن 
تقديرات أدّق بشـــــــأن حتديث وتنقيح منهجية عامل انقضـــــــاء الوقت مبا يكفل احلصـــــــول على من اإلدارة  طلبت •

 كلفة املوظفني، مراعًية بوجه خاص حالة شغل الوظائف الفعلية واملتوقعة للموظفني؛
إبرجاء النظر يف اقرتاحات ز�دة التمويل اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وجتديد موارد  وأوصـــــــــــــــت •

رة مواصلة البحث عن اسرتاتيجيات بديلة لتلبية إىل اإلدا طلبتصندوق رأس املال العامل إىل فرتة مالية مقبلة، و 
 هذه االحتياجات.

 .20الفقرة  -
 

بر�مج العمل سيجري إدراج هذه التوصيات يف عملية إعداد 
 .2025-2024وامليزانية للفرتة 



FC 188/7 4 

 

 احلالة التوصية
 املوارد البشرية

 CL 166/10الوثيقة  -تقرير الدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 
 ):التقرير السنوي للموارد البشريةإّن اللجنة (بشأن 

إىل اإلدارة إدراج معلومات إضـــــــــــافية يف التقارير الســـــــــــنوية املقبلة عن املوارد البشـــــــــــرية بشـــــــــــأن االجتاهات طلبت  •
اإلحصـــائية اخلاصـــة ابلقوة العاملة، مبا يشـــمل على وجه اخلصـــوص التوزيع اجلغرايف للربامج املخصـــصـــة للمهنيني 

(املوظفون الفنيون املعـــاونون، واملوظفون الفنيون املبتـــدئون، واملتـــدربون واملتطوعون والزمالء) وجهود الشـــــــــــــــبـــاب 
 التواصل يف هذا الصدد؛ فضًال عن التحد�ت املاثلة أمام حتسني إدارة املوارد البشرية يف املنظمة؛

تعزيز إجناز املشــــــــاريع على املســــــــتوى  اإلدارة أن تعاجل هيكل التوظيف يف املكاتب امليدانية من أجل وطلبت إىل •
  احمللي؛

على طلبها التقليل بشـــــــكل ملحوظ من معدل الوظائف الشـــــــاغرة يف املقر الرئيســـــــي واملكاتب  وأعادت التأكيد •
 امليدانية على السواء.

 .26الفقرة  -
 

ســـوف ترفع آخر املســـتجدات بشـــأن هذه املســـائل مع التقرير 
املقبل الذي ســـــــيقدم إىل دورة جلنة  الســـــــنوي للموارد البشـــــــرية

 .2022املالية يف مايو/أ�ر 
 

 اإلشراف
 CL 166/10الوثيقة  -تقرير الدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية 

أن تتضــمن التقارير يف املســتقبل قســًما  طلبت): 2020التقرير الســنوي ملســؤول الشــؤون األخالقية لعام إّن اللجنة (بشــأن 
 .34الفقرة  –يتناول التحد�ت وفرص إجراء املزيد من التحسينات من أجل دعم ثقافة أخالقية مناسبة يف مكان العمل 

 

ســـــوف تدرج هذه التوصـــــية يف التقرير الســـــنوي املقبل ملكتب 
الشـــــــــــــــؤون األخالقية الذي ســـــــــــــــيقدم إىل دورة جلنة املالية يف 

 . 2022ر مايو/أ�
 


