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 اجمللس

 اخلامسة والستون بعد املائةالدورة 

 2020ديسمرب/كانون األول  4 –نوفمرب/تشرين الثاين  30

 الدورة الثالثة الثمانني بعد املائة للجنة املاليةتقرير 

 (2020نوفمرب/تشرين الثاين  13 - 9)

 

 وجزامل
نطاق الوضننننننننع املاة للمنظمة ومىننننننننائ   خ   واقعة ضننننننننمن  2020حبثت اللجنة يف دورهتا العادية الثانية خالل سنننننننننة 

 دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة: هذا التق ي  عن واليتها. وإّن اللجنة، يف 
 فيها األعضنننننننناع على دفع ااننننننننماعاهتا املق رم يف موعدها و لكام   ( حتثّ 1إىل اجمللس: ) ترفع توصييييييييا   ددة (1)

( وعن االختصنننننننناةننننننننا  ا د ة للجنة 3(؛ )13)الفق م  2019لعام  ة( وعن احلىننننننننا   امل ا ع2(؛ )10)الفق م 
 ع حد  عضنننننا( وعن مصنننننادقتها على توةنننننيا  املدي  العام لتمديد فمم والية 4(؛ )22امل ا عة يف املنظمة )الفق م 

 (.28جلنة اإلا اف االستشارية التابعة للمنظمة )الفق م 

اجمللس إىل التو يها  اليت  عطتها إىل األمانة بشأن الوضع املاة للمنظمة واملوارد البش ية واإلا اف  تلفت عناية (2)
 ومىائ   خ  . 

 من جانب اجمللس ااملقرتح اختاذه ا اإلجراء
 ي  ى من اجمللس:

 2019على توةنننننننيا  اللجنة بشنننننننأن دفع االانننننننماعا  املق رم يف موعدها واحلىنننننننا   امل ا عة لعام  املصيييييياد ة ( )
واالختصنناةننا  ا د ة للجنة اإلانن اف االسننتشننارية التابعة للمنظمة والديد فمم والية  حد  عضنناع جلنة اإلانن اف 

 االستشارية التابعة للمنظمة. 

لجنة إىل األمانة حول سنننننننننننائ  املىنننننننننننائ  األخ   الواقعة ضنننننننننننمن نطاق  لتو يها  اليت  عطتها ال اإلحاطة علًما (ب)
 واليتها. 

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

 اللجنة على اجمللس التق ي  التاة عن دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة.ع ضت  -1

) وروغواي(، ممثلو  Imelda Smolčić Nijers إلضننننننننننافة إىل رئيىننننننننننة اللجنة، الىننننننننننيدم وقد حضنننننننننن  الدورم،  -2
 التالية  مساؤهم:األعضاع 

  الىيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد ال وسي( 
  الىيدAddisu Melkamu Kebede )إ يوبيا( 
  الىيدمLynda Hayden )سماليا ( 
  الىيدHeiner Thofern )ملانيا ( 
  الىيدRodrigo Estrela de Carvalho ) الربازي( 
 )الىيد هيثم عبد اهلادي )مجهورية مص  الع بية 

 )الىيد سيد  محد األمني محيد األمني )الىودان 
  الىننننننننننننننيدBenito Santiago Jiménez Sauma 

 ()املكىيك
  الىيدمTahirou Rahila Rabiou ) النيج( 
  الىننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيننننننننننننننننننننننننندمJennifer Harhigh  

 املتحدم األم يكية( )الوالاي 
  الىيدToru Hisazome )اليا ن( 

 
 و بلغت ال ئيىة اللجنة مبا يلي: -3

  الىيد  فادManash Mitra  بنغالديش( أبنه قد تعذر عليه حضور الدورم احلالية؛( 
  و    تعيني الىنننننننننننيدAddisu Melkamu Kebede (ليحّ  حمّ  سنننننننننننعادم الىنننننننننننيدم إ يوبيا )Zenebu 

Tadesse Woldetsadik  خالل الدورم احلالية. عممث  إل يوبيا 

وميكن تنزي  نبذم عن مؤهال  املمثلني البدالع من املوقع اإللكموين لأل هزم ال ائسنننننننننننية والدسنننننننننننتورية يف املنظمة  -4
committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-على العنوان التنننننناة: 

/representatives/ar. 
 لية بصننننننورم افماضننننننية بشننننننك  اسننننننتثنائي بىننننننب   ائحةوقد انعقد  الدورم الثالثة والثمانون بعد املائة للجنة املا -5

من الالئحة الداخلية للجنة املالية، وافقت على تعليق العم   7. و عد  جلنة املالية،  نه عماًل أبحكام املادم 19-عوفيد
 من الالئحة الداخلية للجنة اليت تقضي بعقد الدورا  يف مق  املنظمة. 2من املادم  4 لفق م 

بعد املائة،  هنا قد اتفقت على حبث  والثمانني الثالثةواسننننننننننننننتذع   اللجنة، لد  اعتماد  دول  عمال الدورم  -6
 البنود التالية  مل اسلة: 

  الوضع املاة للمنظمة، 2البند 
  االختصاةا  ا د ة للجنة اإلا اف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة؛، 7البند 
  العضوية يف جلنة اإلا اف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة؛ ، 10البند 
  حالة توةيا  جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد.، 11البند 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 عضاع:من األي ما يلوقد حض  عذلك الدورم الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة م اقبون ةامتون من  -7

 االحتاد األورويب 
 إسبانيا 
 إيطاليا 
 الربتغال 
 بلجيكا 
 رعينا فاسوو ب 
 اتيلند 
 اجلمهورية الدومينيكية 
 مجهورية فنزويال البوليفاريّة 
 رينواسان م 

 الىويد 
 سويى ا 
 الصني 
 الفلبني 
 وني ماالك 
 الكونغو 
 الكويت 
  مدغشق 
 املغ ب 
 اململكة املتحدم لربيطانيا العظمى وآي لندا الشمالية 

 
 رصد الوضع املايل
 الوضع املايل للمنظمة

وتوقعا   2020يونيو/حزي ان  30يف  الوضننننع املاة للمنظمةاليت تتناول  FC 183/2الو يقة اسننننتع ضننننت اللجنة  -8
التدفقا  النقدية، مبا يف ذلك الىنننننيولة يف املنظمة وحالة االانننننماعا  املقّ رم اليت مل تىنننننّدد بعد، واالسنننننتثمارا  القصنننننيم 

التعاون التقين واألرةنننننننننندم غي املنفقة والعجز يف احلىنننننننننناب  والطويلة األ   وااللتزاما  املتعلقة  ملوظفني ونفقا  ب انمج
 العام واملىامها  الطوعية.

ا اخ  املعلومننننا  عن حننننالننننة االاننننننننننننننماعننننا  اجلنننناريننننة واملتننننأخ ا  يف املنظمننننة  و    تزوينننند -9  اللجنننننة  يضنننننننننننننننننً
 .2020نوفمرب/تش ين الثاين  3 حىت

 لجنة:الإّن و  -10
لربانمج العادي وأمناط السييييداد املتو عة يف اإىل أنه من املتو ع، اسييييتناًدا إىل مسر مسييييتو   النقد  أشييييار  (أ)

ديسمرب/كانون  31للدول األعضاء، أن تكون السيولة يف املنظمة كافية لتغطية االحتياجا  التشغيلية حىت 
 ؛2020األول 

قدي اجلاري للمنظمة تتو ف على تسييييييييييديد الدول األعضيييييييييياء، إ رارًا من ا تن سيييييييييي مة التدف  الن وحّثت (ب)
 االشرتاكا  املقررة يف موعدها، على دفع اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل ويف موعدها؛  

إىل أن املسيييتوإل اإل ايل للعجز يىعزإل ابلدرجة األوىل إىل عدو لويل األع اء املتصيييلة اباللتزاما   وأشيييار  (ج)
 اخلاصييييية ابملوشفني وشيييييجعت اإلدارة على النظر يف اارب املنظما  األسرإل التابعة ملنظومة األم  املت دة 

 ويف اخلطوا  اليت تتخذها ملعاجلة التزاماهتا غري املمولة؛ 
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تنفيذ املتصييلة ة والاملوافق معدال  ، فإن19-نه على الرغ  من الت د   املرت طة جبائ ة كوفيدأ والحظت (د)
من اإلدارة أن تواصييل ج ودها  طل تبرانمج التعاون التقين  د بقيت ضييمن نطا  ا االعتيادي، و شيياريع مب

بتأكيد  رح تؤلر، كما لضييمان التنفيذ الكامل العتمادا  برانمج التعاون التقين بسييب ما واف  علي ا امل
 يف امليائية ابالسيييييييييييتنياد  100اإلدارة أن اهليد  املتمثييل يف إ ياا مشيييييييييييياريع برانمج التعيياون التقين بنسييييييييييي يية 

 .2021بلول هناية عاو  سيت ق ، 2019-2018إىل اعتمادا  الفرتة 

 ورد اإلدارة على التوصيا   2019منظمة األغذية والزراعة عاو  -احلسااب  املراجعة 
 2019الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعاو 

( من الالئحة العامة للمنظمة، بدراسنننة احلىنننا   امل ا عة للمنظمة 1)7-27قامت اللجنة، طبًقا ألحكام املادم  -11
 امل ا ع اخلننار ي لتق ي ه املطّول عن عمليننة م ا عننة حىنننننننننننننننا   العمليننا  املنناليننة قننّدمننه ، مبننا يف ذلننك ع   2019لعننام 
 املنظمة، مع تىليط الضوع على  هّم التوةيا  واملالحظا  اليت تضّمنها التق ي .يف 

 وإّن اللجنة: -12
اليت أىعّد  وفًقا للمعايري ، 2019لإلدارة على عرض احلسييااب  املراجعة للمنظمة لعاو  أعربت عن تقديرها (أ)

 احملاس ية الدولية للقطاع العاو؛
 ؛بت فظا  مشفوعإلصدار املراجع اخلارجي رأً  غري  وأعربت عن ارتياح ا (ب)
 على املراجع اخلارجي جلودة التقرير املطول وأ ّر  التوصيا  الواردة فيه؛ وأثنت (ج)
لة لإلدارة على توصييييا  املراجع اخلارجي  وأحاطت علًما (د) اإلدارة على تنفيذ تلك  عتوشيييجّ ابلردود املفصيييّ

 ؛2021 لعاوالزمين احملدد التوصيا  ضمن اإلطار 
 املكتس ةمن النضج بفضل اخلربة  متزايد بنّي عن مستوإلالداسلية الذي ل يان الر ابة  وأعربت عن تقديرها (ه)

  ؛كذلكلمنظما  الدولية  لوأفضل املمارسا  املتكاملة 
 ةاخلاصالسياسا  تن يتضمن بيان الر ابة الداسلية يف السنوا  املق لة معلوما  عن حالة إطار  وأوصت (و)

إبدارة خماطر االحتيال، وكذلك بشييييييأن تعزيز نظاو املسيييييياءلة واملسييييييؤولية، مبا يف ذلك ما يتعل  ابالتسييييييا  
  التدرجيي بني األدوار واملسؤوليا  وتفويض السلطة ومليا  املساءلة؛

 للمراجع اخلييارجي املنت ييية واليتييه وهليايية املراجعيية يف   ورييية الفل ني على عمل مييا وأعربييت عن تقييديرهييا (ا)
  املمتاا وعلى التقارير املقدمة طوال فرتة واليت ما.

ا  لتعليقنا  واإليضنننننننننننننناحنا  اليت قنّدمهنا عنّ  من امل ا ع اخلنار ي واإلدارم،  ،اللجننة وإنّ  -13 بعند  ن  حناطنت علمنً
 اللجنننة  وافقننتوبننناع على ذلننك، . إىل املؤال  العتمننادهننا 2019أبن ي فع اجمللس احلىنننننننننننننننا   امل ا عننة لعننام   وةنننننننننننننننت

  : ن ت فع مش وع الق ار الوارد  دانه إىل اجمللس لكي حييله بدوره إىل املؤال على 



CL 165/11 6 

 

 مشروع  رار املؤلر
 2019احلسااب  املراجعة للمنظمة لعاو 

 إن املؤلر،
 يف تق ي  الدورم اخلامىة والىتني بعد املائة للمجلس،  إذ نظر

  وتق ي  امل ا ع اخلار ي بشأهنا 2019احلىا   امل ا عة للمنظمة لعام  وبعد أن درس
 احلىا   امل ا عة. يعتمد

 املوارد ال شرية
 سطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد ال شرية

 تتضننننمناليت  خطة العم  االسننننماتيجية اخلاةننننة  ملوارد البشنننن ية، بعنوان FC 183/4اسننننتع ضننننت اللجنة الو يقة  -14
و دوهلا الزمين ومؤانننن ا  األداع ال ئيىننننية  2021-2020مو زًا  تو  اخلطة االسننننماتيجية اخلاةننننة  ملوارد البشنننن ية للفمم 

 ذا  الصلة، وعذلك معلوما  بشأن عملية ةياغتها وعيفية اإلحاطة علًما هبا وتنفيذها.

 وإّن اللجنة: -15
جلودة الوثيقة اليت تتضييييييييمن جداول امنية ونتائج  ّددة ين غي تقيق ا لت سييييييييني إدارة  أعربت عن تقديرها (أ)

 املوارد ال شرية؛
للعملية الشييييييياملة اليت ه ات اع ا إلعداد سطة العمل االسيييييييرتاتيجية اخلاصييييييية ابملوارد  وأعربت عن تقديرها (ب)

 واردة  مسييييييا ا راج ال شييييييرية، مبا يشييييييمل من س ل التشيييييياور مع أصيييييي اب املصييييييل ة الرئيسيييييييني وإد
 من األج زة املعنية ابلر ابة وأفضل املمارسا  املعمول هبا يف منظومة األم  املت دة؛

االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد ال شرية على ضمان إي ء االعت ار  العمل طةتنفيذها خل لدإلاإلدارة  وشّجعت (ج)
( ت سييييييييي  عمليا  وإجراءا  استيار وتعيني املوشفني وجعل ا  ائمة 1الواجب مبا يف ذلك ابلنسيييييييي ة إىل: )

 على االسييييييييت قا ، مع مراعاة ضييييييييرورة كفالة التوايع اجلغرايف العادل والتكافؤ بني اجلنسييييييييني، وال سيييييييييما 
( وا دة تفويض 3( ووضييييييييع م ادرا  كجزء من إطار ساا بتنقل املوشفني؛ )2يف وشائف الفاا  العليا؛ )

( وااللتزاو املشييييرتا إبدارة األفراد مع إسييييناد 4سيييي ة إىل املسييييائل املتعلقة ابملوارد ال شييييرية؛ )السييييلطا  ابلن
( وامل ادرا  اخلاصيييية 5أدوار ومسييييؤوليا  واضيييي ة وكذلك مسيييياءلة املوشفني واملوارد ال شييييرية واإلدارة؛ )

  رب للموشفني؛( والتدابري الرامية إىل لكني مشاركة أك5بتنمية م ارا  املوشفني وتعّلم  ؛ )
 االسييييرتاتيجية اخلاصيييية ابملوارد ال شييييرية، ساصيييية  العمل سطةعلى ضييييرورة ات اع هنج مرن لتنفيذ  وشييييّدد  (د)

 املوارد ال شرية؛يف جمال قدرا  ال، وضرورة بناء 19-يف شّل أامة كوفيد
من معدل الوشائف الشييييييييييياغرة يف املقر الرئيسيييييييييييي  مل وظعلى طل  ا التقليل بشيييييييييييكل  وأعاد  التأكيد (ه)

 واملكاتب امليدانية على السواء؛
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 إىل اسيييييييييييتعراض التقرير السييييييييييينوي اجلييديييد اخليياا ابملوارد ال شيييييييييييرييية يف دورهتييا املزمع عقييدهييا  وتطّلعييت (و)
، وسييّلطت الضييوء على ما أحرا من تقدو يف تنفيذ سطة العمل االسييرتاتيجية اخلاصيية 2021يف مارس/مذار 

ّدثة احملحصاءا  اإلوارد ال شرية واملعامل الرئيسية ومؤشرا  األداء الرئيسية، وكذلك جمموعة موحدة من ابمل
 العاملة. ةبشأن القو 

 
 تديث عن عملية ختطي  اإلجراءا  ملرحلة ما بعد الدراسة 

 االستقصائية عن رضا املوشفني

 حتننندينننث عن عملينننة اطيط اإل  اعا  مل حلنننة ، بعنوان FC 183/5 Rev.1اسننننننننننننننتع ضننننننننننننننننت اللجننننة الو يقنننة  -16

صت إليها الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني حتديثًا بشأن النتائج اليت خل   تضمنتاليت  ما بعد الدراسة االستقصائية
 إضافة إىل عناة  لتخطيط العم  ومواةلة تطوي  قوم عاملة متحّمىة وملتزمة يف املنظمة. 2019لعام 

لة وع  ضننننت على الل -17 ا تقاري  مفصننننّ حتلياًل لنتائج الدراسننننة االسننننتقصننننائية  لنىننننبة إىل ع  إقليم  تتضننننمنجنة  يضننننً
وتق ي ان يقدمان حتلياًل ألسننن لة الدراسنننة االسنننتقصنننائية ا ددم املتعلقة بىنننوع الىنننلو  يف مكان العم ، مبا يشنننم  التح   

 الىلطة. عمالوالتح   اجلنىي وسوع است

 وإّن اللجنة: -18
 وعملية ختطي  العمل؛ 2019صت إلي ا الدراسة االستقصائية لعاو بعرض النتائج اليت سلى  رّح ت (أ)
االسييتقصييائية  ا على أ ية هذه الدراسيية االسييتقصييائية ابعت ارها س  أسيياس للمقارنة يف الدراسيي وشييّدد  (ب)

 ا دراسالإعداد  لدإلعلى النظر يف الدروس املستخلصة والتشاور مع أص اب املصل ة  وشّجعتاملق لة 
 ؛املق لةصائية االستق

على أنه من أجل إ امة ع  ا  جيدة بني اإلدارة واملوشفني، من امل   مشييييييييييياركة ج ااي لثيل  وأكد  (ج)
وعملية وتفسريها  املوشفنينتائج الدراسة االستقصائية عن رضا  تليلاملوشفني مشاركة واسعة ومستمرة يف 

  ختطي  العمل؛
منتظمة ملعرفة مدإل رضييييا املوشفني   ل القياو ابلدراسييية  تق اإلدارة على االضييييط ع بعمليا   وشييييّجعت (د)

  ؛2022االستقصائية املق لة لرضا املوشفني املزمع إجراؤها يف عاو 
من اإلدارة عرض نتائج عملية ختطي  العمل على جلنة املالية يف دورهتا املزمع عقدها يف مارس/أذار  وطل ت (ه)

2021. 
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 الت ّرش  التقرير السنوي عن سياسا  وعمليا  وإجراءا  املنظمة للو اية من
 والت ّرش اجلنسي وسوء استعمال السلطة، مبا يف ذلك نتائج 

 عن رضا املوشفني الدراسة االستقصائية

التق ي  الىنوي عن سياسا  وعمليا  وإ  اعا  ، بعنوان CL 165/INF/6/Rev.1استع ضت اللجنة الو يقة  -19
نظمة للوقاية من التح ّ  والتح ّ  اجلنىنني وسننوع اسننتعمال الىننلطة، مبا يف ذلك نتائج الدراسننة االسننتقصننائية عن رضننا امل

 املوظفني.

 وإّن اللجنة: -20

مبجاال  احلوكمة والسيييييياسيييييا  املتصيييييلة لت ديث حالة اإلجراءا  واخلطوا  املق لة أعربت عن تقديرها  (أ)
 قيقا  واملساءلة؛والو اية والتوعية و نوا  اإلب غ والت 

 .املسألةاإلدارة على مواصلة التزام ا مبعاجلة هذه  وشّجعتعنه من تقدو  فيدمبا أى ورّح ت  (ب)

 اإلشرا 
 االستصاصا  احملّدثة للجنة اإلشرا  االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة

االسننننتشننننارية يف منظمة االختصنننناةننننا  ا ّد ة للجنة اإلانننن اف ، بعنوان FC 183/7الو يقة اللجنة  اسننننتع ضننننت -21
 .األغذية والزراعة

 وإّن اللجنة: -22
عملية املت عة يف طريقة لما يتعل  اب لتوجي ا  اليت  ّدمت ا يف دورهتا الثمانني بعد املائة يفا بكون رّح ت (أ)

 ؛ثةيف االستصاصا  احملدّ درجت أى أعضاء اللجنة اإلشرا  االستشارية  د تعيني 
تديث  من أجلأجرته جلنة اإلشرا  االستشارية  ستعراض الشامل واملفّصل الذي ل وأعربت عن تقديرها (ب)

 االستصاصا ؛
 .إىل اجمللس إل رارها وأحالت اعلى االستصاصا  احملّدثة املقرتحة  ووافقت (ج)

 التقارير املرحلية عن تنفيذ توصيا  املراجع اخلارجي وجلنة اإلشرا  
 لزراعةاالستشارية التابعة ملنظمة األغذية وا

والو يقة  تق ي  م حلي عن تنفيذ توةننننننننيا  امل ا ع اخلار ي ، بعنوانFC 183/8.1اسننننننننتع ضننننننننت اللجنة الو يقة  -23
FC 183/8.2تق ي  م حلي عن تنفيذ توةيا  جلنة اإلا اف االستشارية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة ، بعنوان. 
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 وإّن اللجنة: -24
حالة تنفيذ توصييييييا  املراجع اخلارجي وجلنة اإلشيييييرا  االسيييييتشيييييارية التابعة ملنظمة األغذية  اسيييييتعرضيييييت (أ)

  والزراعة؛
  ابلتقدو احملرا يف تنفيذ توصيا  املراجع اخلارجي، وأثنت عليه؛ ورح ت (ب)
  لغ عن ا؛إىل املراجع اخلارجي أن يواصل رصد حالة التوصيا  اليت مل تنفذ بعد وأن يى  وطل ت (ج)
 دارة اإل وشيييييجعتنة اإلشيييييرا  االسيييييتشيييييارية التقدو املّطرد احملرا على صيييييعيد استتاو توصييييييا  جل مثّنتو  (د)

 على تنفيذ التوصيا  املت قية اليت مل تنّفذ بعد؛
 تقدميإضافية عن حالة تنفيذ توصيا  جلنة اإلشرا  االستشارية بشأن   دثة إىل تلقي معلوما  وتطلعت (ه)

 .2021يف مارس/مذار  املزمع عقدهاإىل دورة جلنة املالية  2020التقرير السنوي للجنة لعاو 

 معلوما   دثة إضافية عن حالة التوصيا  الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة،
 استعراض السياسا  واملمارسا  املتعلقة ابمل لغني عن املخالفا  

 (JIU/REP/2018/4يف مؤسسا  منظومة األم  املت دة )

معلوما  حمد ة إضافية عن حالة التوةيا  الواردم يف تق ي  وحدم ، بعنوان FC 183/9يف الو يقة  اللجنة نظ   -25
التفتيش املشننمعة، اسننتع ا  الىننياسننا  واملمارسننا  املتعلقة  ملبلغني عن املخالفا  يف مؤسننىننا  منظومة األمم املتحدم 

(JIU/REP/2018/4). 

 وإّن اللجنة: -26
 ابملعلوما  احملّدثة عن حالة تنفيذ التوصيا  الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة؛ أحاطت علًما (أ)
الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشيييييييرتكة بشيييييييأن معاجلة ادعاءا  سيييييييوء  1تن التوصيييييييية  وأحاطت علًما (ب)

مدرجة اآلن  د أص  ت  الرؤساء التنفيذيني للمنظما  التابعة ملنظومة األم  املت دةالسلوا املوّج ة بّ  
 بشييييييييييييييييأن اسييييييييييييتييعييراض وشيييييفيييييية الييتيي ييقييييي  يف الييتييقييرييير األحييييييدش لييوحييييييدة الييتييفييتيييييش املشييييييييييييرتكيييييية

 (JIU/REP/2020/1)  يف مؤسيييسيييا  منظومة األم  املت دة  ين غي لل ياا  التشيييريعيةالذي أوصيييى تنه
اليت مل تفعل ذلك بعد، أن تضيييييييع وتعتمد إجراءا  رسية مناسييييييي ة للت قي  يف الشيييييييكاوإل املتعلقة بسيييييييوء 

 (؛7)التوصية  2021السلوا من جانب الرؤساء التنفيذيني، وأن تعتمد سياسا  مناس ة بلول هناية عاو 
، جارية خبصوا اليت جر  العادة على ات اع ااملشاورا ، لاشًيا مع املمارسة  كذلك بييييييأنّ   وأحاطت علًما (ج)

 اسيييييييييييتجابة جملس الرؤسييييييييييياء التنفيذيني لذلك التقرير الذي سييييييييييييعرض على اجلمعية العامة ل م  املت دة 
ذ يف دورهتا اخلامسيية والسيي عني، وتن املنظمة سييتشييارا يف عمليا  جملس الرؤسيياء التنفيذيني من أجل تنفي

 .تنفيًذا منّسًقا ومتّسًقا على حنو ما هو موّضح أع ه 7لتوصية ا
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 العضوية يف جلنة اإلشرا  االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة

العضنننننوية يف جلنة اإلاننننن اف االسنننننتشنننننارية يف منظمة األغذية ، بعنوان FC 183/10الو يقة لجنة ال اسنننننتع ضنننننت -27
 .والزراعة

 لجنة:الإّن و  -28
  Gianfranco Cariolaالسيييييييييييييييييد  والييييييةيف الوثيقييييية اليت ا رتح في يييييا امليييييدير العييييياو ليييييدييييييد نظر   (أ)

 ؛ جلنة اإلشرا  االستشارية لفرتة جديدة وهنائية مدهتا ث ش سنوا يف 
هذا التمديد الذي سيييييصيييي ح انفًذا اعت ارًا من ديسييييمرب/كانون األول سييييي ادر إىل أن اجمللس إىل  أشييييار و  (ب)

 ؛2020
 .على إحالة التوصية إىل اجمللس ووافقتا رتاح املدير العاو  وأيّد  (ج)

 تسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءهتا
 حالة توصيا  جلنة املالية اليت مل تنفذ بعد

إىل احلصننول على نىننخة  وتطّلعت اليت مل تنفذ بعد جلنة املالية حبالة التوةننيا  الصننادرم عن علًما اللجنة خذ   -29
 لو يقة يف دورهتا العادية القادمة.من احمّد ة 

 أساليب عمل جلنة املالية

  اار  اللجنة إىل  مهية استع ا   سالي  عملها  ستم ار بغية حتقيق األهداف والغااي  اليت تنشدها. -30

 اللجنة ت ية ضييييييييييمان اسييييييييييت و األعضيييييييييياء  يع الو ئ  بلغا  املنظمة كافًة  ذّكر ويف هذا الصييييييييييدد،  -31
دورة، ويسييت سين  اتسييا  ا من حيث جودهتا، وذلك   ل أسيي وعني على األ ل من موعد انعقاد كلّ مع احلرا على 

على اختاذ التدابري  األمانة وحّثت اإلعداد هلا، ل عضيييييياء دراسييييييت ا و أن يت  ذلك يف أ رب و ت ممكن لكي يتسييييييّ  
 .الطلبال امة ل متثال هلذا 

 املسائل األسرإل
 الرابعة والثمانني بعد املائةموعد ومكان انعقاد الدورة 

  22  بِلغنننننت اللجننننننة أبننننننه من املق ر عقننننند دورهتنننننا ال ابعنننننة والثمنننننانني بعننننند املنننننائنننننة يف رومنننننا خالل الفمم من  -32
 .2021مارس/آذار  26إىل 
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 الو ئ  املعروضة لإلحاطة
   حالة االاماعا  اجلارية واملتأخ ا 
  2019 يف منظمة األغذية والزراعة عامةندوق التىليف واالدخار  –احلىا   امل ا عة 

 
 


