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 وجزامل

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

 

 
 

 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 171/9الوثيقة  -بعد املائة للجنة املالية والتسعني  الرابعةتقرير الدورة 

 :(الوضع املايل للمنظمة بشأنإن  اللجنة )
  النقص يف متويل التزامات التغطية الطبية بعد شججججججج عر اعدارة على مواصججججججلة اسججججججتعراض اةيارات املتاحة ملعاجلة

وتطل عر إىل تلقي معلومات حمدثة  خرى اتبعة ملنظومة األمم املتحدةانتهاء اةدمة ابلتنسجججججججججججججججيق مع منظمات أ
 ؛2023الستعراضها عن اةيارات املتاحة ملعاجلة هذه املسألة يف دورهتا العادية املزمع عقدها يف ربيع 

  ا مفصجججججاًل للتمويل  تقد م من اعدارة أنوطلبر حبسججججج   املتاحيف الواثئق املقبلة عن الوضجججججع املايل للمنظمة عرضجججججً
كل من املاحنني يف إطار املشاريع والربامج املتعددة اجلهات املاحنة، مع اعشارة إىل أن  هذا الوضوح اعضايف من 

 .شأنه أن حيف ز على تقدمي مزيد من املسامهات
 9الفقرة  -

جلنة املالية يف على هبذا الشججججججججججججججأن تعرض معلومات حمدثة سجججججججججججججج
، 4البند  يف إطار 2023 ارس/ آذارماملزمع عقدها يف دورهتا 
االكتواري لاللتزامججججات املتعلقجججججة ابملو فني يف سجججججججججججججججنججججة  التقييم
2022. 

وسججججججججججججججتعرض معلومات إضججججججججججججججا ية على اللجنة يف دورهتا املزمع 
الوضججججع املايل ، 2البند  يف إطار 2023 عقدها يف مارس/ آذار

 للمنظمة.

ور د اعدارة على التوصجججججيات الواردة يف تقرير  2021منظمة األغذية والزراعة عام  -احلسجججججاابت املراجعة إن  اللجنة )بشجججججأن 
اعدارة إطالع أعضجججججججججاء جلنة املالية على أي تغيقات هامة قد تطرأ على الوضجججججججججع ( طلبر إىل 2021املراجع اةارجي لعام 

التصججججججويبات ا،اسججججججبية، وذل  قبل انعقاد اجتماع اللجنة املكصججججججص لذل  وبشججججججكل يسججججججه ل  همه، من أجل  املايل جراء
 .ضمان شفا ية عمليات املنظمة وإجراء مناقشة مثمرة يف االجتماع الرمسي املكصص هلذا املوضوع

 11الفقرة  -

سجججتقد م يف املسجججتقبل معلومات إضجججا ية عن أي تغيقات هامة 
املايل يف احلسججاابت املراجعة، قبل انعقاد  قد تطرأ على الوضججع

 دورة رمسية للجنة املالية.
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أبن ( أوصر إعادة املؤمتر حقوق التصوير للدول األعضاء املتكل فة عن د ع اشرتاكاهتا املالية للمنظمةإن  اللجنة )بشأن 
تنظر جلنة املالية وجلنة الشجججججججججؤون الدسجججججججججتورية والقانونية يف اعجراءات واملعايق ومشجججججججججروع القرار بشجججججججججأن إعادة املؤمتر حقوق 

قبل  2023التصججوير للدول األعضججاء املتكل فة عن د ع اشججرتاكاهتا املالية للمنظمة، خالل دورتيهما املزمع عقدمها يف ربيع 
 .دراستها من جان  اجمللس

 14قرة الف -

سجججججججججججججتعرض هذه املسجججججججججججججألة على جلنة املالية لكي تنظر  يها يف 
، 6البند  يف إطار 2023دورهتا املزمع عقدها يف مارس/ آذار 

إعادة املؤمتر حقوق التصججججججوير للدول األعضججججججاء املتكل فة عن 
 .د ع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

 املسائل املتعلقة ابمليزانية

 CL 166/10الوثيقة  -للجنة املالية بعد املائة  والثمانني اخلامسةتقرير الدورة 
 (:2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اللجنة )بشأن اةطة املتوسطة األجل للفرتة  إن  

  طلبر إىل اعدارة، لدى إعداد اقرتاحات برانمج العمل وامليزانية يف املسجججججججججججججججتقبل، جدي  وتنقي  منهجية عامل
انقضاء الوقر مبا يكفل احلصول على تقديرات أدق  بشأن كلفة املو فني مع مراعاة على حنو خاص حالة شغل 

 ؛الو ائف الفعلية واملتوقعة للمو فني
  وأوصجججججججججججججججر قرجاء النظر يف اقرتاحات تزدة التمويل اللتزامات التغطيجة الطبيجة بعجد انتهجاء اةدمة و ديد موارد

إىل  رتة مالية مقبلة، وطلبر إىل اعدارة مواصججلة البح  عن اسججرتاتيجيات بديلة لتلبية صججندوق رأس املال العامل 
 هذه االحتياجات.

 20الفقرة  -

 

 
على جلنة املالية يف  معلومات حمد ثة هبذا الشججججججججججججججأن سججججججججججججججتعرض

، 7يف إطار البند  2023دورهتا املزمع عقدها يف مارس/ آذار 
 2025-2022اةطجججة املتوسجججججججججججججججطجججة األججججل )املراجعجججة( للفرتة 

 .2025-2024برانمج العمل وامليزانية للفرتة و 
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 CL 168/9الوثيقة  -والثمانني بعد املائة للجنة املالية  الثامنةتقرير الدورة 

أوصججججججر أبن تاقديم الصججججججيغة ا،د ثة للمنهجية القائمة على  (حالة توصججججججيات جلنة املالية اليت مل تنفذ بعداللجنة )بشججججججأن إن  
  2025-2024عامل التأخر إىل اللجنة ملراجعتها قبل إعداد برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

 20الفقرة  -

تعرض هججذه املعلومججات على جلنججة املججاليججة يف دورهتججا املزمع سججججججججججججججج
 اةطججججة، 7يف إطججججار البنججججد  2023عقججججدهججججا يف مججججارس/ آذار 

برانمج و  2025-2022املتوسجججججججججججججججطججة األجججل )املراجعججة( للفرتة 
 .2025-2024العمل وامليزانية للفرتة 

 

 املوار  البشرية

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

يف التقرير السجججججنوي عن املوارد البشجججججرية من اعدارة أن تدرج طلبر  (ملوارد البشجججججريةعن االتقرير السجججججنوي إن  اللجنة )بشجججججأن 
املر وع إىل جلنة املالية معلومات حمد ثة عن املناقشججججججججججججججات اجلارية بشججججججججججججججأن التنقيحات ا،تملة للطرق التعاقدية اليت تتم جر 

 .تنسيق اللجنة اعدارية الر يعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة
 20الفقرة  -

 

 يف إطار البند  بشججججججججأن هذه املسججججججججألة معلومات حمدثةدرج سججججججججت
 الذي سججججيعرض على التقرير السججججنوي عن املوارد البشججججرية، 10

 .2023ر آذا/املزمع عقدها يف مارس جلنة املالية يف دورهتا
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 اإلشراف

 CL 171/9الوثيقة  -بعد املائة للجنة املالية والتسعني  الرابعةتقرير الدورة 

دثة عن حالة التوصيات املعروضة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة واستعراض السياسات ا،علومات املإن  اللجنة )بشأن 
( وتقرير وحدة JIU/REP/2018/4واملمارسجججججججات املتعلقة ابملبلغني عن املكالفات يف مؤسجججججججسجججججججات منظومة األمم املتحدة 

: التقدم ا،رت يف منظمات منظومة األمم املتحدة لتعزيز و يفة التفتيش التفتيش املشجججرتكة، اسجججتعراض حالة و يفة التفتيش
(JIU/REP/2020/1)،  

  أيدت توصية جلنة الشؤون الدستورية والقانونية اليت تدعو  يها اجمللس إىل الطل  من إدارة املنظمة إسناد األولوية
عن أي تعديالت ضججججججرورية على الصججججججكوا لوضججججججع هذه اعجراءات، وجديد الصججججججكوا القانونية املالئمة،  ضججججججاًل 

 ؛ القائمة لتنفيذ توصية وحدة التفتيش املشرتكة

  وأوصر أبن أتخذ املنظمة بعني االعتبار، عند وضع هذه اعجراءات، طابعها احلكومي الدويل، وإطارها القانوين
 ؛ جبةالقائم، وهيكل حوكمتها، وقدرهتا على التحقيق، وضمان مراعاة األصول القانونية الوا

  وطلبججر عرض معلومججات حمججدثججة أخرى عن التقججدم ا،رت على اللجنججة يف دورهتججا اليت من املزمع عقججدهججا يف ربيع
، وطلبر إىل اعدارة عرض اعجراءات األولية، إىل جان  اآلراء ذات الصججججججججلة للجنة الشججججججججؤون الدسججججججججتورية 2023

 .2023رهتا املزمع عقدها يف خريف والقانونية حس  االقتضاء، على جلنة املالية للنظر  يها يف دو 
 20الفقرة  –

جلنة على إضا ية بشأن هذه املسألة حمد ثة تعرض معلومات س
إطار يف  2023 دورهتا املزمع عقدها يف مارس/ آذار املالية يف
معلومات حمدثة عن حالة التوصجججججيات املعروضجججججة يف ، 14البند 

تقرير وحدة التفتيش املشججججججججججججرتكة واسججججججججججججتعراض السججججججججججججياسججججججججججججات 
واملمارسججججججات املتعلقة ابملبلغني عن املكالفات يف مؤسججججججسججججججات 

وتقرير وحججدة  (JIU/REP/2018/4) منظومججة األمم املتحججدة
التفتيش املشججججججججججرتكة، اسججججججججججتعراض حالة و يفة التفتيش: التقدم 
ا،رت يف منظمججججججات منظومججججججة األمم املتحججججججدة لتعزيز و يفججججججة 

 .(JIU/REP/2020/1) التفتيش

 


