
September 2022 FC 194/9 
 

 

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

NJ772/A 

A 

 املالية جلنة

 والتسعون بعد املائة الرابعةالدورة 

 2022 تشرين الثاين/نوفمرب 11-7روما، 

 لة توصيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعدحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوثيقة إىل: بشأن مضمون هذهميكن توجيه أي استفسارات 
 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية
 3719 5705 3906+  اهلاتف:

 Davidwilliam.Mcsherry@fao.org: الربيد اإللكرتوين

 

  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
mailto:Davidwilliam.Mcsherry@fao.org


FC 194/9 2 

 

 
 وجزامل

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

 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

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

 مشروع املشورة

 ت إىل احل يييييو  عتطل  ، و أخذت اللجنة علًما حبالة التوصييييييات ال يييييا رة عن جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد 
 القا مة.العا ية  ايف  ورهت ثة من الوثيقةنسخة حمد  على 
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 احلالة التوصية

 رصد الوضع املايل للمنظمة

 CL 170/12الوثيقة  -بعد املائة للجنة املالية احلا ية والتسعني تقرير الدورة 

نتائج الدراسأأأأأأأأأأأأة اليت علًما بأخذت  (2021االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سأأأأأأأأأأأأنة  التقييمبشأأأأأأأأأأأأأن إن  اللجنة )
ن  اإلدارة سأأأأتةل د يف دورة عادلة الحقة أبتناولت االسأأأأجاتيجيات واايارات الةدللة لتمولل االلتزامات املتعلقة ابملوظفني  و

للجنة عن إجراء مزلد من الدراسأأأأأأأات للمقجحات ااددة  كا يف ىلو  على وجه ااصأأأأأأأوط  اسأأأأأأأت دا  اا   الوطنية 
 حي من جانب املتقاعدلن.للتأمني الص

 14الفقرة  -

جلنة املالية يف على هبذا الشأأأأأأأأأأأأأأأن تعرض معلومات حمدثة سأأأأأأأأأأأأأأ
عقأأأأب اسأأأأأأأأأأأأأأأتكمأأأأا   2023املزمع عقأأأأدهأأأأا يف عأأأأا  دورهتأأأأا 

الدراسأأأأأأأات بشأأأأأأأأن االسأأأأأأأجاتيجيات واايارات الةدللة لتمولل 
 .االلتزامات املتعلقة ابملوظفني

 CL 170/REPالوثيقة  - بعد املائة للمجلس السبعنيتقرير الدورة 

إى أاأأأار   (إعادة املؤمتر حقوق التصأأأولت للدو  األعضأأأاء املت ل فة عن داع ااأأأجاكاهتا املالية للمنظمةبشأأأأن ) اجمللسإن  
إىل مشأأأأروع قرار املؤمتر الذي هقشأأأأته جلنة الشأأأأؤون الدسأأأأتورلة والقانونية يف دورهتا السأأأأادسأأأأة عشأأأأرة بعد املائة  طلب إىل 

سأأتقل للمجلس مواصأألة املشأأاورات مسي الر ية مع األعضأأاء وصأأواًل إىل توااق يف اقراء قةل تقدة نسأأ ة حمدثة الرئيس امل
من قرار املؤمتر لكي لسأأأأأتعرجملأأأأأ ا اجمللس من خال  جلنة الشأأأأأؤون الدسأأأأأتورلة والقانونية وجلنة املالية  هبد  عرض مشأأأأأروع 

 وااقة عليه.القرار على املؤمتر يف دورته الثالثة واألربعني للم
 41الفقرة  -

جلنة املالية على  بشأأأأن هذه املسأأأألة تعرض معلومات حمدثةسأأأ
  4إطأأار الةنأأد  حتأأتالرابعأأة والتسأأأأأأأأأأأأأأأعني بعأأد املأأائأأة يف دورهتأأا 

إعادة املؤمتر حقوق التصأأأأأأولت للدو  األعضأأأأأأاء املت ل فة عن 
 .داع ااجاكاهتا املالية للمنظمة
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 احلالة التوصية

 املسائل املتعلقة ابمليزانية

 CL 166/10الوثيقة  -للجنة املالية بعد املائة  والثمانني اخلامسةتقرير الدورة 
 (:2023-2022وبرهمج العمل وامليزانية للفجة  2025-2022اللجنة )بشأن اا ة املتوس ة األجل للفجة  إن  

   وتنقيح من جية عامل طلةت إىل اإلدارة  لدى إعداد اقجاحات برهمج العمل وامليزانية يف املسأأأأأأأأأأأأأأأتقةل  حتدل
انقضاء الوقت كا لكفل احلصو  على تقدلرات أدق  بشأن كلفة املوظفني مع مراعاة على حنو خاط حالة اغل 

 ؛الوظائف الفعلية واملتوقعة للموظفني
  وأوصأأأأأأأأأأأأأأأت قرجاء النظر يف اقجاحات تزدة التمولل اللتزامات التغ يأة ال ةيأة بعأد انت أاء اادمة و دلد موارد

ق رأس املا  العامل إىل اجة مالية مقةلة  وطلةت إىل اإلدارة مواصأألة الةح  عن اسأأجاتيجيات بدللة لتلةية صأأندو 
 هذه االحتياجات.

 20الفقرة  -

سيجري إدراج هذه التوصيات يف عملية إعداد برهمج العمل 
 .2025-2024وامليزانية للفجة 

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

أوصأأأأأأت أبن تاقدي  الصأأأأأأيغة ااد ثة للمن جية القائمة على  (حالة توصأأأأأأيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعداللجنة )بشأأأأأأأن إن  
  2025-2024عامل التأخر إىل اللجنة ملراجعت ا قةل إعداد برهمج العمل وامليزانية للفجة 

 20الفقرة  -

اااط جملأأأأمن اجلدو  الزم  سأأأأيجري إدراج هذه التوصأأأأيات 
 .2025-2024عرض برهمج العمل وامليزانية للفجة ب
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 احلالة التوصية

 املوار  البشرية

 CL 170/12الوثيقة  -بعد املائة للجنة املالية احلا ية والتسعني تقرير الدورة 

من اإلدارة أن تدرج يف التقرلر السأأأأأنوي عن املوارد الةشأأأأأرلة طلةت  (ملوارد الةشأأأأأرلةعن اإن  اللجنة )بشأأأأأأن التقرلر السأأأأأنوي 
املراوع إىل جلنة املالية معلومات حمد ثة عن املناقشأأأأأأأأأأأأأأات اجلارلة بشأأأأأأأأأأأأأأأن التنقيحات ااتملة لل رق التعاقدلة اليت تتم حتت 

 .األمم املتحدةتنسيق اللجنة اإلدارلة الرايعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذلني يف منظومة 
 20الفقرة  -

جلنة املالية على  بشأأأأن هذه املسأأأألة سأأأتعرض معلومات حمدثة
 . 2023ر آىا/املزمع عقدها يف مارس يف دورهتا

 اإلشراف

 CL 170/12الوثيقة  -بعد املائة للجنة املالية احلا ية والتسعني تقرير الدورة 

دثة عن حالة التوصيات املعروجملة يف تقرلر وحدة التفتيش املشجكة واستعراض السياسات ااعلومات املإن  اللجنة )بشأن 
( وتقرلر وحدة JIU/REP/2018/4واملمارسأأأأأأأات املتعلقة ابملةلغني عن امل الفات يف مؤسأأأأأأأسأأأأأأأات منظومة األمم املتحدة 

ومة األمم املتحدة لتعزلز وظيفة التفتيش التفتيش املشأأأجكة  اسأأأتعراض حالة وظيفة التفتيش: التقد  اارت يف منظمات منظ
(JIU/REP/2020/1)    ت ل عت إىل تلقي املزلد من املعلومات اادثة بشأأأأأأأأأأأأأأأن هذه املسأأأأأأأأأأأأأأألة يف دورهتا العادلة القادمة

واأأأجعت اإلدارة على ا اى خ وات لتنفيذ التوصأأأيات ىات الصأأألة الصأأأادرة عن وحدة التفتيش املشأأأجكة يف أقر  ارصأأأة 
 ممكنة.

 30الفقرة  –

ثة تعرض معلومات سأأأأأأأأأأأأأأأ الرابعة جلنة املالية يف دورهتا على حمد 
معلومات حمدثة عن   7إطار الةند  حتتوالتسأأأأأأأعني بعد املائة 

حالة التوصأأأأأأيات املعروجملأأأأأأة يف تقرلر وحدة التفتيش املشأأأأأأجكة 
واسأأأأأأأأتعراض السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات واملمارسأأأأأأأأات املتعلقة ابملةلغني عن 

 األمم املتحأأأأأأأدةامل أأأأأأأالفأأأأأأأات يف مؤسأأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات منظومأأأأأأأة 
(JIU/REP/2018/4)   وتقرلر وحأأأأدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأأأجكأأأأة

اسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض حالة وظيفة التفتيش: التقد  اارت يف منظمات 
 مأأأنأأأظأأأومأأأأأأأأة األمأأأم املأأأتأأأحأأأأأأأأدة لأأأتأأأعأأأزلأأأز وظأأأيأأأفأأأأأأأأة الأأأتأأأفأأأتأأأيأأأش

(JIU/REP/2020/1). 
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 احلالة التوصية

املعلومات ااد ثة عن إعادة جدولة االسأأأأأأأأتعراض الذي  رله وحدة التفتيش املشأأأأأأأأجكة لشأأأأأأأأؤون اإلدارة بشأأأأأأأأأن إن  اللجنة )
 :(2021والتنظيم يف منظمة األمسذلة والزراعة لعا  

  طلةت إىل اإلدارة ا اى اا وات الالتمة لضأأأأأأمان عكيد إعادة جدولة االسأأأأأأتعراض لشأأأأأأؤون اإلدارة والتنظيم مع
املشجكة يف أقر  ارصة ممكنة  مع إلالء االعتةار الواجب للمنااع ااتملة لنتائج هذا االستعراض وحدة التفتيش 

 بغرض حتقيق كفاءة اإلدارة واألداء التنظيمي للمنظمة؛
   اإلدارة لألعضأأأاء معلومات حمد ثة منتظمة بشأأأأن التقد  اارت يف املناقشأأأات مع وحدة التفتيش وطلةت أن تقد  

 ن هذه املسألة.املشجكة بشأ
 32الفقرة  –

على جلنة املالية املسأأائل ثة بشأأأن هذه سأأتعرض معلومات حمد  
  8حتأأت إطأأار الةنأأد  الرابعأأة والتسأأأأأأأأأأأأأأأعني بعأأد املأأائأأةيف دورهتأأا 

 معلومات حمد ثة عن إعادة جدولة االسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض الذي  رله
وحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأجكة لشأأأأأأأأأأؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة 

 .والزراعةاألمسذلة 

 


