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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 زجوم
 

 تعرض هذه الوثيقة احلالة احملّدثة للتوصيات اليت مل ُتنفَّذ بعد واليت قّدمتها اللجنة يف دوراتها السابقة .

ومتاشيًا . 0202-0202 لفرتة احملسن وترد هذه املعلومات يف صيغة تعكس برنامج عملها املتعدد السنوات

، تتضمن 0200تشرين الثاني /اللجنة يف دورتها السابعة واألربعني بعد املائة يف نوفمربمع الطلب الذي قّدمته 

 .للجنة القادمة تدورااليف  سيتم تناوهلاهذه الوثيقة املواعيد املقّررة واحملّددة لتلك اإلجراءات اليت 

 
 

 نب جلنة املاليةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جا
 

 إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علمًا باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.  
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 ةاحلال التوصية

 الوضع املالي- أّوال

 CL 143/8الوثيقة  –تقرير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية 

االشرتاكات يف  داملالية لتشجيع تسدي للخطة التحفيزيةاللجنة من األمانة أن حتلل الفعالية السياسية واملالية   طلبت

 .0202تعقدها اللجنة يف عام س، وأن ترفع نتائج هذا التحليل أمام الدورة الربيعية اليت 0202إىل  0222الفرتة من 

 00الفقرة  -

طلب أدناه املقّدم من الدورة السابعة المّت استبداله ب

( 00، الفقرة CL 145/7الوثيقة )واألربعني بعد املائة 

 0202آذار /مارس جلنة املالية يف رةوالذي سيؤجَّل إىل دو

 (.2البند )

أقّرت اللجنة املقرتح الرامي إىل تعزيز جمموعة املوظفني املضطلعني مبهام اخلزينة ضمن شعبة الشؤون املالية من خالل 

وتطّلعت ، وحتّمّل التكاليف املتصلة بذلك خصمًا على إيرادات االستثمار، 2-إضافة وظيفة مسؤول من الرتبة الفنية ف

 .تلقي التقرير املتعّلق بتنفيذ هذا القرار يف دورة الحقة إىل

  00الفقرة  -

ُتقدَّم املعلومات إىل اللجنة املالية يف دورتها املزمع عقدها يف 

 .(7البند ) 0202آذار /مارس

 CL 144/12 الوثيقة  –تقرير دورة جلنة املالية  الثالثة واألربعني بعد املائة 

 :اللجنةإن 
 

 إبراز حالة االشرتاكات واملتأخرات بشكل أكرب عرب جعل هذه املعلومات يف املتناول على موقع منظمة  اقرتحت

عن التقدير  ًةومعرب الرئيسية أنظار األعضاء الذين حيضرون اجتماعات الفاو إليها ، الفتة(الفاو)األغذية والزراعة 

 عد املطلوب؛علنًا لألعضاء الذين يسددون اشرتاكاتهم يف املو

 للتشجيع على تسديد املتأخرات على واجب األعضاء األخالقي يف تسديد  بأن تركز اجلهود املبذولة أوصتو

 . اشرتاكاتهم عوضًا عن الرتكيز على اآلثار التأديبية للدفع يف وقت متأخر أو لالمتناع عن الدفع

  00الفقرة  -

ُترّفع معلومات حمدَّثة إىل اللجنة املالية يف دورتها املزمع 

 (.2البند ) 0202آذار /عقدها يف مارس
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 CL 145/7الوثيقة  -تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 :إن اللجنة
 

  ،استعراض هذه املسألة  طلبت فإنهاوإذ أقرت بأن نقص متويل االلتزامات املتعلقة باملوظفني يشكل مسألة متكررة

 قبل النظر فيها يف ،2013 اجتماع غري رمسي للممثلني الدائمني وأعضاء جلنة املالية يف الربع األول من عام يف

املشاورة، اليت سيتعني إعدادها من قبل األمانة مبا يف ذلك  كذلك إتاحة وثيقة طلبتو الدورة العادية املقبلة للجنة،

  األقل؛ ملعاجلة هذه املسألة، قبل انعقاد هذا االجتماع غري الرمسي بثالثني يوما على اخلياراتجمموعة من 

 7الفقرة  -

ُتقّدم املعلومات يف اجتماع غري رمسي للممثلني الدائمني قبل 

 . 0202آذار /انعقاد الدورة العادية للجنة املالية يف مارس

ما يتعلق بوضع إطار للمساءلة والرقابة الداخلية  حالة اعتبارات املنظمة يفعن  إىل األمانة إعداد تقرير اللجنة طلبتو

 عليها يف دورتها العادية القادمة؛ يعرض

  2الفقرة  -

ُتقدَّم املعلومات إىل جلنة املالية يف دورتها املزمع عقدها يف 

 . 0202تشرين األول /أكتوبر

، مبا يف ذلك رد اإلدارة 0200-0202نبثقة عن التقرير املفصل للفرتة التوصيات امل استعراض حالة تنفيذ اللجنة واقرتحت

 .العادية القادمة ، قبل انعقاد دورتها0202هذه التوصيات، يف اجتماع غري رمسي للجنة يف أوائل عام  على

 2الفقرة  -

ُينَظر يف املعلومات يف الدورة غري الرمسية ألعضاء اللجنة 

آذار /املالية قبل انعقاد الدورة العادية للجنة املالية يف مارس

0202 . 

 (:بشأن اخلطة التحفيزية للتشجيع على دفع االشرتاكات يف موعدها)إن اللجنة 
 

 التحفيزية وتكاليفها وعرض نتائج هذا التحليل على اللجنة يفلفعالية إدارة اخلطة  إىل األمانة إجراء حتليل طلبت 

 اموعده ، مع النظر يف جمموعة من اخليارات لتشجيع دفع االشرتاكات يف0202دورتها يف ربيع عام 

 للفتالتقارير املقبلة بشأن هذا البند، معلومات عن التدابري املتخذة من قبل اإلدارة  إىل األمانة أن تقدم، يف وطلبت 

 .انتباه الدول األعضاء إىل التزامها بدفع االشرتاكات يف موعدها وبالكامل

 00قرة الف -

ُتقدَّم املعلومات إىل جلنة املالية يف دورتها املزمع عقدها يف 

 .0202آذار /مارس
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 املسائل املتعلقة بامليزانية -ثانيًا

 CL 9/848الوثيقة  –ة والثالثني بعد املائة للجنة املالية ثامنتقرير الدورة ال

 :اللجنة من األمانة أن طلبت
 

 لكي حتّسن من شكل وحمتوى األول الستعراض منتصف املدة االدروس املستفادة من عملية إعداد  تأخذ يف االعتبار

سب كل باب من أبواب التالي، مبا يف ذلك املعلومات املالية بشأن املصروفات املتكّبدة حب التقرير التوليفي

 امليزانية؛

 مستوى  أفضل املمارسات لإلبالغ عن التنفيذ يف وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا يف ذلك وتراعي تستعرضو

 .التفصيل يف املعلومات املالية

  02الفقرة  -

سُيقدَّم التقرير إىل جلنة املالية يف دورتها  -العمل جاٍر

 (. 2البند ) 0202آذار /املزمع عقدها يف مارس

استعراض املقرتحات يف دورة مقبلة  إىل تطّلعت( بشأن التدابري لتحسني سياسة املنظمة اخلاصة بتكاليف الدعم)إن اللجنة 

 02الفقرة  - واخلسائر يف إطار مشاريع حساب األمانة للتخفيف من وطأة املخاطر املرتبطة حباالت العجز

سُتقدَّم املعلومات إىل اللجنة املالية يف دورتها املزمع عقدها 

 . 0202تشرين األول /يف أكتوبر

 CL 145/7الوثيقة  -تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

أن يتّم يف غضون ذلك تقديم وثيقة إىل أعضاء جلنة  طلبت( خطة العمل الفورية بشأن التقرير املرحلي عن تنفيذ)إن اللجنة 

 .املالية تعرض التقدم احملَرز يف نظام تقييم وإدارة األداء، وسياسة التنقل، ورؤية تغيري الثقافة، وبرنامج التنفيذ

 01الفقرة  -

مّت توفري املعلومات اليت طلبها أعضاء جلنة املالية خالل 

الندوة غري الرمسية الرابعة للممثلني الدائمني، والذي جرى 

وغّطى جدول  0200تشرين الثاني /نوفمرب 00تنظيمه يف 

أعماله تنفيذ خطة العمل الفورية والسياسات اخلاصة 

 ملوارد البشريةبا
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إىل  تطلعت( 0207-0202بشأن اإلطار االسرتاتيجي امُلراَجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة )إن اللجنة 

األداء، وكذلك بشأن النهج  بلورة اهلدف بشأن النوعية الفنية واملعرفة واخلدمات، مبا يف ذلك إعداد مؤشرات مواصلة

-0202اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  يفاملعتمدة لوضع امليزانية واإلدارة بأسلوب املصفوفة، 

0202. 

  01الفقرة  -

سُتقدَّم املعلومات إىل جلنة املالية يف دورتها املزمع عقدها يف 

 (. 00البند ) 0202آذار /مارس

 املوارد البشرية -ثالثًا

 CL 145/7الوثيقة  -تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 :إن اللجنة
 

 امللموسة املتخذة لتخفيض املهل  اخلطوات( 0)تقديم املزيد من املعلومات يف دورتها العادية القادمة بشــأن  طلبت

والتقدم احملرز يف مواصلة بلورة سياسة ( 2)املبتدئني؛ الفنيني  والتوزيع اجلغرايف للموظفني( 0)الزمنية للتعيني؛ 

 اجلغرايف؛ والتقدم احملرز يف حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني والتمثيل (4) التنقل يف املنظمة؛

 وتوظيف ( 0)السلطات  بتفويض( 0)لومات حمدثة عن حالة سياسات املوارد البشرية يف ما يتعلق عم وطلبت

إىل إجراءات اختيار منقحة بالنسبة للموظفني،  سياق السعي إىل جتديد القوى العاملة، باإلضافةاملتقاعدين، ضمن 

 .املستوى ال سيما بالنسبة للموظفني الرفيعي

  22الفقرة  -

مّت توفري معلومات عن السياسات املتعلقة بتوظيف 

املستوى  املوظفني الرفيعي املتقاعدين وعن إجراءات اختيار

 02إىل أعضاء جلنة املالية عرب الربيد اإللكرتوني يف 

 . 0200تشرين الثاني /نوفمرب

 

وسُتقدَّم معلومات عن البنود الباقية إىل جلنة املالية يف 

 (. 00البند ) 0202آذار /دورتها املزمع عقدها يف مارس
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 إطار اإلدارة ونظم املعلومات -رابعًا

 CL 144/12الوثيقة  –تقرير الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للجنة املالية 

تسريع عجلة من األمانة  طلبت (يف ما خيص التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ إطار إدارة املخاطر املؤسسية) إّن اللجنة 

 .يف الوعد احملدد 0202لضمان التنفيذ الكامل إلطار إدارة املخاطر املؤسسية بنهاية عام  التقدم

  00الفقرة  -

خالل دورة جلنة املالية اليت  احملّدثة ستقدم املعلومات

ضمن بند إطار  0202تشرين األول /أكتوبرستعقد يف 

 .املساءلة والرقابة الداخلية

 CL 145/7الوثيقة  -تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

معلومات إضافية بشأن  إىل األمانة تقديم طلبت (النظام العاملي إلدارة املوارد رحلي عن تنفيذاملتقرير بشأن ال)إن اللجنة 

ما يتعلق بالتنفيذ الكامل للمعايري احملاسبية  القادمة، خاصة يف ترتيبات ما بعد التنفيذ والتكاليف ذات الصلة يف دورتها

 .إلدارة املوارد واخلطط املوضوعة لتقييم وصد جين الفوائد املتأتية عن النظام العاملي 0202يف عام  الدولية للقطاع العام

  23الفقرة  -

سُتقدَّم معلومات إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 (. 02البند ) 0202آذار /مارس

 اإلشراف –خامسًا

 CL 145/7الوثيقة  -تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 :(نيياخلارج نيتوصيات املراجع رحلي عن تنفيذاملتقرير بشأن ال)إن اللجنة 
 

 دورتها العادية القادمة، مبا يف ذلك حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير  تلقي تقرير حمدث يف إىل تطلعت

 ؛0200-0202 عن الكشوفات املالية للفرتة املطول

 املقبلة، إدراج معلومات عن املكتب املسؤول عن عملية التنفيذ أن يتم، يف التقارير وطلبت. 

 21الفقرة  -

 

سُيقدَّم التقرير املرحلي إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 (. 00البند ) 0202آذار /مارس
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األمانة أن جتمع معلومات عن سياسات الكشف عن إىل  طلبت( املراجعة الداخلية الكشف عن تقاريربشأن )إن اللجنة 

 األخرى يف األمم املتحدة وأن تقوم بتحليل البيانات وأن ترفع نتائج ذلك إىل اللجنة تقارير املراجعة اليت تنفذها الوكاالت

 .يف دورتها العادية القادمة

  22الفقرة  -

لومات إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف سُتقدَّم املع

 (.01البند ) 0202آذار /مارس

األمانة تقديم نسخة معدلة من إىل  طلبت (يف منظمة األغذية والزراعة اختصاصات جلنة املراجعةبشأن )إن اللجنة 

 إلقرارها؛ 0202العادية القادمة يف عام  اختصاصات جلنة املراجعة تربز توصيات اللجنة إىل دورتها

  23الفقرة  -

سُتقدَّم املعلومات إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 (.02البند ) 0202آذار /مارس

لتمكينها من ممارسة سلطة مالية وإدارية أكرب  02الدستورية املنشأة مبوجب املادة  استعراض األجهزةبشأن )إن اللجنة 

 (:والزراعةبقائها ضمن إطار منظمة األغذية  مع
 

 واملالية الرئيسية لألجهزة املنشأة  طلبت إىل اإلدارة تقديم املزيد من املعلومات عن اخلصائص الدستورية واإلدارية

  ة؛ واملتعلقة بأجهزة حمدد ، حتى يتسنى هلا دراسة املقرتحات02مبوجب املادة 

  0202عام  .ستعقد يف ربيعوقررت أن تعيد دراسة هذه املسألة بالتفصيل يف دورتها اليت . 

  22الفقرة  -

سُتقدَّم املعلومات إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 (.00البند ) 0202آذار /مارس

املرحلية عن تنفيذ برنامج اإلقرار املالي  أن تعرض التقارير طلبت( اإلقرار املالي التقدم على صعيد برنامجبشأن )إن اللجنة 

 .القادمة دوراتهاعلى اللجنة يف 

  20الفقرة  -

سُيقدَّم التقرير املرحلي إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 .  0202تشرين األول /أكتوبر
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 املالية وكفاءتها حتسني أساليب عمل جلنة   -سادسًا

 CL 145/7الوثيقة  -تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

القادمة، وأن تربز  أن يتم إعداد نسخة حمدثة من برنامج العمل املتعدد السنوات لدورتها العادية طلبتإن اللجنة 

 .22الفقرة  – استعراضها للوثيقة التصويبات التحريرية األخرى اليت اقرتحتها اللجنة أثناء

سُيقدَّم التقرير إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 (.  02البند ) 0202آذار /مارس

مقررة وحمددة لتلك  أن تتضمن الوثيقة مواعيد طلبت( املالية اليت مل ُتنّفذ بعد حالة توصيات جلنةبشأن )إن اللجنة 

 23الفقرة  -اإلجراءات اليت ستعرض على اللجنة يف دوراتها القادمة

سُيقدَّم التقرير إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 .(02البند ) 0202آذار /مارس

إىل األمانة أن تنظر يف اعتماد أدوات تكنولوجيا املعلومات اليت من شأنها  طلبت (بشأن أساليب عمل اللجنة)إن اللجنة 

 21الفقرة  -تدعم استعراض األعضاء للوثائق أن

لجنة يف دورة الُينظر فيه يف إطار مناقشة أساليب عمل 

 (. 02البند ) 0202آذار /املزمع عقدها يف مارس املالية جلنة

 مسائل أخرى

 CL 143/6الوثيقة  –تقرير الدورة التاسعة والثالثني بعد املائة للجنة املالية 

إىل األمانة بيان حالة  طلبت( يف ما خيص تقييم مكاتب الفاو اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف الشرق األدنى) إّن اللجنة 

- متابعة تنفيذ التوصيات املندرجة ضمن نطاق مسؤولية اللجنة يف دورة مقبلةإجراءات 

 1الفقرة  -

ُتقدَّم املعلومات إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 (FC 148/INF/3و PC113/6 الوثيقة) 0202آذار /مارس

 CL 144/12الوثيقة  –تقرير الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للجنة املالية 

من األمانة إعداد تقرير موجز عن حالة  طلبت (يف ما خيص نهج استعراض تقارير وحدة التفتيش املشرتك)إّن اللجنة 

تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن املسائل املتعلقة بوالية اللجنة، وأن يدرج مثل هذا التقرير كبند ثابت يف 

 20الفقرة  -جدول أعمال جلنة املالية

ُيقدَّم التقرير إىل دورة جلنة املالية املزمع عقدها يف 

 .0202تشرين األول /أكتوبر


