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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

 اعهعن تطل   تأعرب، و أخذت اللجنة علًما حبالة التوصيييييييييييات النييييييييييادرة عن جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد 
 .ثة من الوثيقةنسخة حمد  القادمة العادية  ايف دورهت ىتلقأن ت إىل
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 احلالة التوصية

 رصد الوضع املايل للمنظمة

 CL 168/9الوثيقة  -والثمانني بعد املائة للجنة املالية الثامنة تقرير الدورة 

عت اإلدارة على مواصأأأألة اسأأأأتعراض امليارات املطروحة ملعاجلة الفجوة يف شأأأأج   (الوضأأأأع املام للمنظمةإن  اللجنة )بشأأأأأن 
العامة لألمم املتحدة هلذه املسألة، مستذكرًة تشديدها على أمهية اعتماد هنج مشرتك بني التمويل يف سياق دراسة اجلمعية 

 -وات املتخذة ملعاجلة هذه املسأأأألةاألعضأأأا  يف مظاأل األمم املتحدة املوحدم ومواصأأألة رقع التقارير إىل جلنة املالية عن املط
 .9الفقرة 

املعقودة جلنة املالية يف دورهتا تعرض معلومات حمدثة على سأأأأأأأأأأ
التقييم االكتواري  ،4إطأأأار ال نأأأد  حتأأأت 2022 أاير/يف مأأأايو

 .2021لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة 

 CL 168/REPالوثيقة  - الستني بعد املائة للمجلسو  الثامنةتقرير الدورة 

بطلب املؤمتر يف دورته الثامية واألربعني املتمثل ذك ر  (تقرير الدورة الثامنة والثمامني بعد املائة للجنة املالية)بشأن  اجمللسإن  
تنظر قيه كي متأخرات ل عليها تتوج ب يف إجرا  اسأأأأأتعراض شأأأأأامل لعملية إعادة حقوق التصأأأأأويت للدو  األعضأأأأأا  اليت

ت األجهزة الرائسأأأأأأأأأأأأية املعنية، وطلب إىل اإلدارة النظر يف امليارات املتاحة، طا يف ذلس عن طريق االسأأأأأأأأأأأأتفادة من العمال
املتعلقة جلنة املالية خال  دورهتا املق لة دراسأأأة هذه املسأأأألة من ق ل احمللية وخطط السأأأداد ملعاجلة هذه املسأأأألة، وتطل ع إىل 

 .27الفقرة  - .ملسائل اليت هتم  املنظمة متاشًيا مع واليتهااب

جلنة املالية على  بشأأأأن هذه املسأأأألة تعرض معلومات حمدثةسأأأ
 ،5إطأأار ال نأأد  حتأأت 2022 أاير/يف مأأايواملعقودة يف دورهتأأا 

إعادة املؤمتر حقوق التصأأأأأأويت للدو  األعضأأأأأأا  املتخل فة عن 
 .دقع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

 املسائل املتعلقة ابمليزانية

 CL 166/10الوثيقة  -للجنة املالية بعد املائة  والثمانني اخلامسةتقرير الدورة 
سيجري إدراج هذه التوصيات يف عملية إعداد برانمج العمل  (:2023-2022وبرانمج العمل وامليزامية للفرتة  2025-2022املطة املتوسطة األجل للفرتة اللجنة )بشأن  إن  

 .2025-2024وامليزامية للفرتة 
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  وطل ت إىل اإلدارة، لدى إعداد اقرتاحات برانمج العمل وامليزامية يف املسأأأأأأأأأأأأأأتق ل، حتدية وتنقي  منهجية عامل
على حنو خاص حالة شغل  امقضا  الوقت طا يكفل احلصو  على تقديرات أدق  بشأن كلفة املوظفني مع مراعاة

 مالوظائف الفعلية واملتوقعة للموظفني

 إبرجا  النظر يف اقرتاحات زايدة التمويل اللتزامات التغطية الط ية بعد امتها  املدمة وجتديد موارد  وأوصأأأأأأأأأأأأأأت
إىل اإلدارة مواصأألة ال حة عن اسأأرتاتيجيات بديلة لتل ية  وطل تصأأندوق رأا املا  العامل إىل قرتة مالية مق لة، 

 هذه االحتياجات.
 .20الفقرة  -

 CL 168/9الوثيقة  -والثمانني بعد املائة للجنة املالية  الثامنةتقرير الدورة 

أوصأأأأأت قن ت قدصأل الصأأأأأيغة احملد ثة للمنهجية القائمة على  (حالة توصأأأأأيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدإن  اللجنة )بشأأأأأأن 
 .20الفقرة  - 2025-2024عامل التأخر إىل اللجنة ملراجعتها ق ل إعداد برانمج العمل وامليزامية للفرتة 

اص املضأأأأمن اجلدو  الزم  سأأأأيجري إدراج هذه التوصأأأأيات 
 .2025-2024عرض برانمج العمل وامليزامية للفرتة ب

 املوارد البشرية

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

 (:ملوارد ال شريةعن االتقرير السنوي إن  اللجنة )بشأن 
  املق لة عن املوارد ال شأأأأأأأأأأأرية بشأأأأأأأأأأأأن االجتاهات  إىل اإلدارة إدراج معلومات إضأأأأأأأأأأأاقية يف التقارير السأأأأأأأأأأأنويةطل ت

اإلحصأأأأائية املاصأأأأة ابلقوة العاملة، طا يشأأأأمل على وجه املصأأأأوص التوزيع اجلغرايف للنامج املخصأأأأصأأأأة للمهنيني 
الشأأأأأأأأأأأأأأ أأأان )املوظفون الفنيون املعأأأاومون، واملوظفون الفنيون امل تأأأدئون، واملتأأأدربون واملتطوعون والزمال ( وجهود 

 هذا الصددم قضاًل عن التحدايت املاثلة أماأل حتسني إدارة املوارد ال شرية يف املنظمةمالتواصل يف 

جلنة املالية على  بشأأأأن هذه املسأأأألة تعرض معلومات حمدثةسأأأ
 ،7إطأأار ال نأأد  حتأأت 2022 أاير/يف مأأايواملعقودة يف دورهتأأا 

 .التقرير السنوي عن املوارد ال شرية
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 اإلدارة أن تعاجل هيكل التوظيف يف املكاتب امليدامية من أجل تعزيز إجناز املشأأأأأأأأأأاريع على املسأأأأأأأأأأتوى  وطل ت إىل
  احملليم

 على طل ها التقليل بشأأأأأأأأكل ملحول من معد  الوظائف الشأأأأأأأأاسرة يف املقر الرئيسأأأأأأأأي واملكاتب  وأعادت التأكيد
 امليدامية على السوا .

 .26 الفقرة -

 اإلشراف

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

أن تتضأمن التقارير يف املسأتق ل قسأًما  طل ت(: 2020سأنة الشأؤون األخالقية لملكتب  التقرير السأنويإن  اللجنة )بشأأن 
 .34الفقرة  –يتناو  التحدايت وقرص إجرا  املزيد من التحسينات من أجل دعم ثقاقة أخالقية مناس ة يف مكان العمل 

املعقودة جلنة املالية يف دورهتا تعرض هذه املعلومات على سأأأأأأأأأأأأأ
التقرير السأأأأأأأأأأأأأأنوي ، 10إطار ال ند  حتت 2022 أاير/يف مايو
 .2021الشؤون األخالقية لسنة  ملكتب

 CL 168/9الوثيقة  -والثمانني بعد املائة للجنة املالية  الثامنةتقرير الدورة 

يف منظمة األسذية  تقارير مرحلية عن تنفيذ توصأأأأأأيات املراجع املارجي وجلنة اإلشأأأأأأرا  االسأأأأأأتشأأأأأأاريةبشأأأأأأأن إن  اللجنة )
والزراعة( أشأأارت إىل أن  التوصأأيات املن ثقة عن تقرير وحدة التفتيش املشأأرتكة ااسأأتعراض السأأياسأأات واملمارسأأات املتعلقة 

( وتقرير وحدة التفتيش JIU/REP/2018/4ابمل لغني عن املخالفات يف مؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأات منظومة األمم املتحدةا)الوثيقة 
التحقيق: التقدأل احملرز يف مؤسأأأأأأسأأأأأأات منظومة األمم املتحدة يف تعزيز وظيفة التحقيقا ااسأأأأأأتعراض حالة وظيفة  املشأأأأأأرتكة

ادعا ات سأأأو  السأأألوك سق رئيس منظمة ما، مل ت نجز بعد وشأأأجعت بشأأأأن التعاطي مع  (JIU/REP/2020/1الوثيقة )
هود األوسأأأع مطاقًا على مسأأأتوى اإلدارة على اقرتاح اإلجرا ات املناسأأأ ة لتنفيذ هذه التوصأأأيات ابلكامل وتنسأأأيقها مع اجل

جلنة املالية على بشأأأن هذه املسأأائل تعرض معلومات حمدثة سأأ
 ،12إطار ال ند  حتت 2022 أاير/يف مايواملعقودة يف دورهتا 

معلومات حمدثة عن حالة التوصيات املعروضة يف تقرير وحدة 
التفتيش املشأأرتكة واسأأتعراض السأأياسأأات واملمارسأأات املتعلقة 

 املخالفات يف مؤسأأأسأأأات منظومة األمم املتحدة ابمل لغني عن
(JIU/REP/2018/4 ) ،وتقرير وحأأأأدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأأرتكأأأأة
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منظومة األمم املتحدة ككل  وطل ت إىل اإلدارة عرض مسأأأأأأأأأودة اإلجرا ات هذه، إىل جامب وجهات النظر ذات الصأأأأأأأأألة 
للجنة الشأأأأأأأأؤون الدسأأأأأأأأتورية والقامومية حسأأأأأأأأب املقتضأأأأأأأأى، على جلنة املالية للنظر قيها وا اذ اإلجرا ات الالزمة يف دورهتا 

 .18الفقرة  –.بعد املائة التاسعة والثمامني

اسأأأأتعراض حالة وظيفة التحقيق: التقدأل احملرز يف مؤسأأأأسأأأأات 
 مأأنأأأظأأأومأأأأأأأة األمأأم املأأتأأأحأأأأأأأدة يف تأأعأأأزيأأز وظأأيأأأفأأأأأأأة الأأتأأأحأأأقأأأيأأأق

(1/2020JIU/REP/). 

 


