
October 2020 FC 183/10 
 

 

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

NE076/A 

A 

 املالية جلنة
 بعد املائة الثمانونالثالثة و الدورة 

 2020 تشرين الثاين/نوفمرب 13-9روما، 

 العضوية يف جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 

 Beth Crawford السيدة
 مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 وأمينة جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة
 2298 5705 3906+ اهلاتف:

  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


FC 183/10 2 

 موجز
 

    تتألف عضووووونة انة اف ووووشار االسووووتشووووارنة ا منظمة االذنة (الزراعة أاللءنةا من .سووووة أعضووووا   ارجي
(تنص ا تصوووووالوووووات اللءنة على أن ن مد ااعضوووووا  ملكو ثالا سووووونواتد تكون قابلةا للتءكنك لف و أقصووووواها 

 (الزراعة  ثالا سنوات أ شى ب ك انتها  الف و اا(ليةد بقشار من جملس منظمة االذنة 
   )د سووووووويكون أحك أعضوووووووا  2020(تتألف اللءنة حالياا من ثالا سووووووويجكات (رجل   (ا انسوووووووم   انون اا

 قك أ مد (النته اا(ىل البالغة مكهتا ثالا سنوات  - Gianfranco Cariola(هو السيك  -اللءنة 
  إنج السوويك)Cariola  من تقشنش (حكو  5نوفجش للءنة   وا رفي ة املسووتوى ا القعاع اصا د تسووتءيت للتولووية

الكاعية إىل مزنج متوازن  1 اسوووووووت شامل اان املشاج ة (الشقابة ا منظومة اامة املت كوالتفتيش املشووووووو  ة ب نوان  
 من املهارات 

 مع مشاعاو مسامهة السيك  داف شار االستشارنة انة الواراو من (بنا  على املشورو)Cariola  الفاعلة (افجيابية؛
عاق ن؛ (احلفاظ على اللءنة عضوووووووووووووونة ا (التبك االسوووووووووووووتمشارنة (احلاجة إىل حتقيق التوازن ا اللءنة من حيث 

 Gianfranco Cariolaاص و املهنية ااماعية اليت ا تسووووبتها اللءنةد نولووووا املكنش ال ا  بتمكنك ت ي  السوووويك 
 مشوا أ ريو ملكو ثالا سنوات 

 
 

 التوجيهات املعلوبة من انة املالية
 

  انووة املوواليووة مووكعوو إىل النظش ا هووذه الوثيقووة (تقووكس تولوووووووووووووويووة إىل ا لس بشوووووووووووووووأن  ووكنووك ت ي  السوووووووووووووويووك إن
Gianfranco Cariola  املكنش ال ا    ضو ا اللءنة ملشو أ ريو مكهتا ثالا سنواتد على حنو ما أ(لى به 

 
 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إن  
 
  التمديد لتعيني السيييييييدنظرت يف الوثيقة اليت اقرتح فيها املدير العام Gianfranco Cariola   كعضييييييو يف

  اللجنة االستشارية مرًة أخرية ملدة ثالث سنوات؛

  ؛2020والحظت أن اجمللس سيقوم هبذا التمديد الذي سيصبح انفًذا اعتبارًا من ديسمرب/كانون األول 
 ووافقت على إحالة التوصية إىل اجمللس؛ ،وأي دت اقرتاح املدير العام 
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  مقدمة
 
 فشنق استشاري مستقد من اص ا  ملساعكو املكنش ال ا  (انة املالية ا انة اف شار االستشارنة أاللءنةات مد  -1

 (اا القياتالت قيق ((ظائف  تشتيبات الشقابة الكا ليةد (عمليات إاارو املخاطش (إعكاا التقارنش املالية (املشاج ة الكا ليةد
الئ ة (القواعك املالية فضالا عن السياسات (افجشا ات   (تسكي اللءنة املشورو بشأن هذه املسائدد مشاعيةا اللكى املنظمة

  اليت تسشي على منظمة االذنة (الزراعة (على بيئة عملها
(تتألف اللءنة من .سة أعضا   ارجي   (نتة ا تيار ااعضا  على أساس مؤهالهتة (  هتة ذات الصلة على  -2

د (افاارو املاليةد (احلو مةد (اا القياتد (الت قيق مشاج ة احلساابت مستوى رفيع ا ا االت التالية: اف شار مبا ا ذلك
  (املخاطش (الشقابة  (نوىل االعتبار الواجت ا ا تيار ااعضا  ملسألة التمثيد اانساين (ااغشاا ا اللءنة

كها ملكو أقصاها (تنص ا تصالات اللءنة على أن ن مد ااعضا  لف و أ(جلية مكهتا ثالا سنواتد ميكن جتكن -3
  ثالا سنوات أ شى ب ك انتها  الف و اا(ليةد (ذلك بقشار من جملس منظمة االذنة (الزراعة

ا 2017انسم   انون اا(   8-4(أقشج جملس منظمة االذنة (الزراعة ا ا(رته الثامنة (اصمس  ب ك املائة أ -4
د 2020عضواا ا اللءنة لف و أ(لية مكهتا ثالا سنوات  (ا انسم   انون اا(   Gianfranco Cariola ت ي  السيك

 .قك أ مد ف و (النته اا(ىل البالغة مكهتا ثالا سنوات Cariola سيكون السيك
 

 األعضاء احلاليون يف اللجنة
 
 :تشا ا ما نلا أمسا  ااعضا  احلالي  ا اللءنة مع مكو (الايهتة الشاهنة -5

 كالسي Fayezul Choudhury  أبنغالانش  اململكة املت كو   الوالايت املت كو اامشنكيةاد رئيس اللءنةد
 لقسة املالية املؤسسية (إاارو املخاطش (انئت الشئيس السابقللم اسب د (الشئيس التنفيذي السابق لالحتاا الك(يل 

 ؛2022نونيو حزنشان  22كنكد ا تنتها ف و (النته احلاليةد القابلة للتء( لكى البنك الك(يل  
 السيك) Gianfranco Cariola أإنعاليااد املكنش التنفيذي ملشاج ة احلساابت ا  ش ة Telecom Italia S.p.A 

 املسؤ(  الشئيسا(  دافنعالية السكك احلكنك هيئة ااحلساابت  الالتصاالتد (الشئيس التنفيذي السابق ملشاج 
لشئيس  عط املشاج ة  النائت اا( (  داRAI SpAة أ(التلفزنون افنعالي افذاعةهيئة  عن املشاج ة لكى السابق

عضو ا اللءنة منذ  هو(  .Eni S.p.A  ش ة العاقة افنعالية لكى(املنهءيات ( شور املشاقبة الكا لية 
 ؛2020  (تنتها (النته احلاليةد القابلة للتءكنكد ا انسم   انون اا(  2017انسم   انون اا(  

 السيكو) Anjana Das  فشنق املشاج    ملشاج ا احلساابتاامة املت كو أاهلنكاد اامينة التنفيذنة  لس)
 ؛2022اصارجي   تنتها ف و (النتها احلاليةد القابلة للتءكنكد ا نونيو حزنشان 

 السيكو) Malika Aït-Mohamed Parent  أاازائش   فشنسا   سونسشااد (ها  بريو مستقلة ا جما  مكاف ة
 ؛2023ف و (النتها احلاليةد القابلة للتءكنكد ا نوليو  وز الفسااد (مت كثة ا(لية (حمققة  (تنتها 
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 السيكو) Hilary Wild  أآنشلنكا  اململكة املت كواد (ها  بريو مستقلة ا اان الشؤ(ن املالية (مشاج ة
 .2023احلساابت  تنتها ف و (النتها احلاليةد القابلة للتءكنكد ا نوليو  وز 

 

 والتعييناتإجراءات بشأن التمديدات 

 
 على املشورو الصاارو عن اامينةد نولا املكنش ال ا  بتمكنك ت ي  السيك مع مشاعاو التشكيلة احلالية للءنةد (بنا ا  -6

Gianfranco Cariola مشو أ ريو ملكو ثالا سنوات  
  Gianfranco Cariola للسيك سريو ذاتية خمتصشوأاانه  (تشا -7
 

 سرية ذاتية خمتصرة
 

 Gianfranco Cariola لسيدا

 
منصت املكنش التنفيذي ملشاج ة احلساابت ا  Gianfranco Cariola د نشغد السيك2019منذ انسم   انون اا(  

 .لالتصاالت Telecom Italia S.p.A  ش ة
 ا ان قك  غد منصت الشئيس التنفيذي ملشاج   Telecom Italia إىل Gianfranco Cariola (قبد انضما  السيك

حتت اف شار املبا ش  ان حيث    Ferrovie dello Stato Italianeافنعالية السكك احلكنك لكى هيئةاحلساابت 
ا اف شار على  ا تتمثد مهمتهيتأال 231 ةاف شافي اهليئة  (هو عضو ا جملس إاارهتارئيس (  اهليئة مكرا لشئيس جملس 
  اهليئةكى ل اا القياتانة   ما نشأس(االمتثا  له (ضمان حتكنثهاد   و(افاار  املنظمةمنوذج حسن سري 

املسؤ(   د  غد منصت2016ا عا   افنعالية السكك احلكنك هيئةإىل  Gianfranco Cariola (قبد انضما  السيك
سنوات حتت اف شار املبا ش لشئيس  لثالا اRAI S.p.A أ ة(التلفزنون افنعالي افذاعةهيئة  الشئيسا عن املشاج ة لكى

ا  لكى اهليئةد (عضواا اا القيات انة  هاد ( 231اهليئة اف شافية   ( ان عضواا ا رئيس جملس افااروجملس املكرا  ( 
الشش ات الك(لية للبث افذاعا   ايتن من    املكوج  لالحتاا افذاعا اا(ر(يباللءنة التوجيهية أجمموعة املشاج ة الكا ليةا 

  ا2012 190مبوجت القانون رقة أ (التلفزنون افنعالية افذاعةهيئة ا   منع الغش (عن الشفافية عن  مسؤ(الا   ما  ان
 لشش ات التاب ة هلا ا إنعاليا (اصارج (ل هيئةذو على نظا  الشقابة الكا لية للة الكا لية املنفج  (قك أ شر على أنشعة املشاج

لشئيس  عط  منصوووووت النائت اا(  Gianfranco Cariolaالسووووويك   وووووغدد (التلفزنون افذاعةهيئة نضوووووما  إىل ال(قبد ا
لست سنوات   ما  ان مسؤ(الا عن  Eni spa  ش ة العاقة افنعالية لكىاملشاج ة (املنهءيات ( شور املشاقبة الكا لية 

املشاقبة الكا لية (إاارو  حيث قيجة نظا د مسووووووووووووووتوى ا موعات على إرسووووووووووووووا  (تعونش  عة (منهءيات للمشاج ة الكا لية
ق  الت دبلكااا 85( ا  قانوني جهازا   350أ لشوووووووش ةاملخاطش ل أاسوووووووت شامل  رلوووووووك اانشوووووووعةد ( (أاارها تقيية املخاطشل (نسوووووووج

عن  سوووؤ(  الشئيسوووااا لاا (االلتزامات اصالوووة ا جما  املشاج ة بشوووأن املخاطش املت لقة ابلتشوووغيد (االمتثا   (قك اعة امل
سووووووووونوايا إىل جملس املكرا  (انة املشاج ة  نشفعالذي  للشوووووووووش ةملشاج ة ا تنفيذ تقيية بشوووووووووأن مال مة النظا  الشقايب الكا لا ا

  (رئيس جملس افاارو 
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 ENIسؤ(الا عن املشاج ة لكى  د من ممكنشاا  Gianfranco Cariola(قبد  د هذه املنالت رفي ة املستوىد عمد السيك 
)KPMG   الششطة املالية افنعالية) 
 

السيك (قك حاز   عضو ان ط ا الفشع افنعايل مل هك مشاج ا احلساابت الكا لية Gianfranco Cariola(السيك  
Gianfranco Cariola  ا علة االقتصاا  ته هااالذي حيمد لفة  بري حماسبة (حماست قانوين م تمكد ( افنعايل اانسية

 ا MIPأ بو وين (بوليتكنيكو اي ميالنو س ا أ من جام ة ال امة ماجستري ا إاارو ااعما  هااو ينا ( سج يمن جام ة م

 


