
March 2021 CL 166/10 

 

  www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
NE891/A 

A 

 اجمللس

 السادسة والستون بعد املائةالدورة 

 2021 أبريل/نيسان 26-30

 تقرير الدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية
 (2021مارس/آذار  22-26)

 

 وجزم

يف الوضع املايل للمنظمة ومسائل أخرى واقعة ضمن نطاق واليتها.  2021حبثت اللجنة يف أول دورة عادية هلا يف عام 
 وقامت اللجنة يف تقرير دورهتا اخلامسة والثمانني بعد املائة مبا يلي: 

حّثت فيها األعضاء على دفع اشرتاكاهتم ابلكامل ويف موعدها  (1)إىل اجمللس:  أصدرت توصيات حمددة (1)
(؛ 16)الفقرة  2023-2022خالل الفرتة املالية املقرتحة الشرتاكات اوبشأن جدول  (2)(؛ 10 )الفقرة

 2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (4)(؛ 18)الفقرة  2031-2022واإلطار االسرتاتيجي للفرتة  (3)
 (. 20)الفقرة  2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة 

برانمج العمل  ذاجمللس بقرارها املوافقة على عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية والناشئة عن تنفي وأبلغت (2)
 (. 24)الفقرة  2021-2020للفرتة 

اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألمانة بشأن املوضع املايل للمنظمة واملسائل اخلاصة ابمليزانية  عناية تلفتو  (3)
 واملوارد البشرية واإلشراف ومسائل أخرى. 

http://www.fao.org/
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس 
 إّن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي:

 ةاملقررة كاملة ويف موعدها؛ وجدول االشرتاكات املقرتح دفع االشرتاكاتتوصيات اللجنة خبصوص:  إقرار (أ)
؛ واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 2031-2022؛ واإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2023-2022للفرتة املالية 

 ؛ 2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2022-2025

أبواب امليزانية الناشئة عن تنفيذ برانمج العمل  بقرارات اللجنة بشأن عمليات النقل املتوقعة بني وأخذ العلم (ب)
 ؛2021-2020للفرتة 

  التوجيهات اليت أعطتها اللجنة إىل األمانة بشأن سائر املسائل الواقعة ضمن نطاق واليتها.  وإقرار (ج)
 مضمون هذه الوثيقة إىل: عنميكن توجيه أي استفسارات 

   David McSherry السيد
 املاليةأمني جلنة 

 +39 06570 71953اهلاتف:  أو DavidWilliam.McSherry@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
 

  

mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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 مقدمة

 والثمانني بعد املائة. اخلامسةعرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا  -1
األعضاء  )أوروغواي(، ممثلو Imelda Smolčić Nijersوقد حضر الدورة، ابإلضافة إىل رئيسة اللجنة، السيدة  -2

 التالية أمساؤهم:

  السيدةLynda Hayden 

 )أسرتاليا(

  السيدManash Mitra  

 بنغالديش()
  السيدRodrigo Estrela de Carvalho  

 )الربازيل(
  السيد هيثم عبد اهلادي 

 مصر العربية()مجهورية 
  السيدAddisu Melkamu Kebede  

 )إثيوبيا(
  السيدHeiner Thofern  

 )أملانيا(

  السيدToru Hisazome  

 )الياابن(
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma 

 )املكسيك(
  السيدة 

Tahirou Rahila Rabiou  
 )النيجر(

  السيدVladimir Kuznetsov  

 )االحتاد الروسي(
  محد دعاكأالسيدة سعدية املبارك  

 )السودان(
  السيدةJennifer Harhigh  

 )الوالايت املتحدة األمريكية(
 
 ا يلي:علًما مبالرئيسة اللجنة حاطت وأ -3

 ترررررعررررريرررررني السرررررررررررررررررريرررررررد  جررررررىAddisu Melkamu Kebede (لررررريرررررحرررررررّل  رررررررّل سررررررررررررررررررعرررررررادةإثررررريررررروبررررريرررررررا ) 
 الدورة.هذه كممثل إلثيوبيا خالل   Zenebu Tadesse Woldetsadik السيدة

 وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت املمثلني البدالء من املوقع اإللكرتوين لألجهزة الرائسرررررررررررية والدسرررررررررررتورية يف املنظمة -4
committee/substitute-ao.org/unfao/govbodies/gsbhome/financehttp://www.f-على العنوان التررررررايل: 

representatives/ar/ 

 والثمانون بعد املائة للجنة املالية بصرررورة افرتاضرررية بشررركل اسرررتثنائي بسرررب  جائحةة سرررماوقد انعقدت الدورة اخل -5
من الالئحة الداخلية للجنة املالية، وافقت على تعليق العمل  7أبحكام املادة  . وأكدت جلنة املالية، أنه عماًل 19-كوفيد
 من الالئحة الداخلية للجنة اليت تقضي بعقد الدورات يف مقر املنظمة. 2من املادة  4ابلفقرة 

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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بعد املائة، أهنا قد اتفقت على حبث  والثماننيامسررررررررة اخلهتا واسررررررررتذكرت اللجنة، لدى اعتماد جدول أعمال دور  -6
 البنود التالية ابملراسلة: 

  الوضع املايل للمنظمة، 2البند 
  ؛2020تقرير عن االستثمارات يف سنة ، 3البند 
  ؛ 2020التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة ، 4البند 
  2023-2022جدول االشرتاكات يف الفرتة ، 5البند 
  التقرير السررررررررررررررنوي عن أداء امليزانيررررة وعمليررررات النقررررل بني الربامج وأبواب امليزانيررررة يف فرتة السررررررررررررررنتني، 9البنررررد 

 ؛2020-2021
  حالة توصيات جلنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد.، 15البند 

 عضاء:من األ ما يليوالثمانني بعد املائة للجنة مراقبون صامتون من امسة حضر الدورة اخلابإلضافة إىل ذلك، و  -7
 االحتاد األورويب 
 إسبانيا 
 إيطاليا 
 ابراغواي 
 الربتغال 
 بلجيكا 
 بوركينا فاسو  
 اتيلند 
 تركيا 
 اجلمهوريّة الدومينيكّية 
 مجهوريّة فنزويال البوليفاريّة 
 مجهوريّة كوراي 
 السنغال 
 

 السويد 
 سويسرا 
 الصني 
 الفلبني 
 فنلندا 
 الكامريون 
 كولومبيا 
 الكويت 
  لربيطرررررانيرررررا العظمى و يرلنررررردا اململكرررررة املتحررررردة

 الشمالية
 نيجرياي 
 هاييت 
 اهلند 
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 رصد الوضع املايل للمنظمة
 الوضع املايل للمنظمة

 ،2020 كانون األول/ديسررررررررمرب 31يف  الوضررررررررع املايل للمنظمة بعنوان FC 185/2اسررررررررتعرضررررررررت اللجنة الوثيقة  -8
وتوقعات التدفقات النقدية، مبا يف ذلك السررررريولة يف املنظمة وحالة االشررررررتاكات املقّررة اليت مل تسرررررّدد بعد، واالسرررررتثمارات 
القصرررررررررررررية والطويلة األجل وااللتزامات املتعلقة ابملوظفني ونفقات برانمج التعاون التق  واألرصرررررررررررردة غري املنفقة والعجز يف 

 وعية.احلساب العام واملسامهات الط
ا  خر املعلومرات عن حرالرة االشرررررررررررررررتاكرات اجلراريرة واملترأخرات يف املنظمرة  وجرى تزويرد -9  16 حىتاللجنرة أيضررررررررررررررً

 .2021 ذار /مارس
 وإّن اللجنة: -10
الدول األعضاااااااااااءم إقرار ا من ا تن سااااااااااامة التدظم النقدف الارف للمنظمة تتوق  عل  تسااااااااااديد  حّثت (أ)

 االشرتاكات املقررة يف موعدهام عل  دظع اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل ويف موعدها؛  
ضاء دهتا الدول األعاليت سدّ  2020رة لسنة أن نسبة االشرتاكات املقرّ من  عل  الرغم متنه وأحاطت علم ا (ب)

 74.84يف املائةم أدىن من نسبة  70.29واليت بلغت  2020ديسمرب / كانون األول  31حىت هناية للمنظمة 
من املتوقع أن تكون السااااااايولة يف املنظمة كاظية لتغتية االحتياجات م لة السااااااانة املاضااااااايةاملساااااااجّ يف املائة 

 ؛2021ديسمرب/كانون األول  31التشغيلية حىت 
يُعز   احلسااااااااب العااب واحلسااااااااابت ذات ال ااااااالة يف لعجزلن املساااااااتو  اإل ايل تكذلك   وأحاطت علم ا (ج)

 ؛ لة اباللتزامات اخلاصة ابملوظفنيابلدرجة األوىل إىل عداب متويل األعباء املت 
التمويل لتغتية التزامات التغتية  قصنملعالة املتاحة ساااتعراخل اخليارات ا مواصااالة األمانة عل  تعشاااجّ و  (د)

 ابلتنسيم مع املنظمات األخر  يف نظااب األمم املتحدة املوحد؛التبية بعد انت اء اخلدمة 
نفاق واملواظقة عل  مشااااااااريع بر م  تيحت حول معدالت اإلابملعلومات اإلضااااااااظية اليت أُ  وأحاطت علم ا (ه)

معدالت اإلنفاق واملواظقة عل  مشاااااريع بر م  التعاون عل  أمهية احلفاظ عل   وشااااّددتم التعاون التقين
 ضمن التنفيذ الكامل العتمادات الرب م  عل  حنو ما واظم عليه املؤمتر.ايت تعند مستو التقين 

 2020تقرير عن االستثمارات يف سنة 
 .2020االستثمارات يف سنة تقرير عن بعنوان  FC 185/3الوثيقة اللجنة،  استعرضت -11
خال االسااااتثمارات الق ااااية والتويلة األجل  ااظظتالذف سااااّجلته حألداء اإلجيايب اب علم ا اللجنةأخذت و  -12
  ات.االستثمار  يتحاظظبشأن شاملة تضمنه التقرير من معلومات  ملا أعربت عن تقديرهاو م 2020عااب 

 2020التقييم االكتوارف لالتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة 
 .2020التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة بعنوان ، FC 185/4استعرضت اللجنة الوثيقة  -13
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 وإّن اللجنة: -14
ما مقداره  2020ديساامرب/كانون األول  31إىل أّن جمموع االلتزامات املتعلقة ابملوظفني قد بلغ يف  أشااارت (أ)

ا إىل التقييم  17.9ما ميّثل ارتفاع ا قدره وهو مايني دوالر أمريكيم  1 499.5 مايني دوالر أمريكي قياساااااا 
 ؛2019ديسمرب/كانون األول  31الذف ُأجرف يف 

مليون دوالر  860إىل  تراجعت قدلة املتعلقة ابملوظفني يف اخلتط املموّ إىل أن االلتزامات غي  توأشاااااااااااار  (ب)
ا 2020ديسااااااااااامرب/كااانون األول  31يف أمريكي   31يف أمريكي دوالر ايني م 928.5مبلغ إىل  قياااسااااااااااااا 
 ؛ 2019 كانون األول/ديسمرب

يُعز  يف املقااب  2020ديسااااااامرب/كانون األول  31كذلك إىل أّن االرتفاع ال اااااااايف يف التقييم يف   وأشاااااااارت (ج)
واألثر املرتتب عن حدوث اخنفاخل يف معدالت اخل ااااااااااام  االلتزاماتاألول إىل التغييات املتوقعة يف قيمة 

 .املتبقة
 2023-2022جدول االشرتاكات يف الفرتة 

 الوارد يف الوثيقة 2023-2022جدول االشاااااااارتاكات املقرتح لفرتة الساااااااانتني  وأقّرت اسااااااااتعرضاااااااات اللجنة -15
FC 185/5. 

 اللجناااة إىل اجمللس مشاااااااااااروع القرار التاااايل لكي يعتماااد املؤمتر جااادول اشااااااااااارتاكاااات املنظماااة  أحاااالاااتو  -16
 :2023-2022للفرتة 

 مشروع قرار املؤمتر
 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة 

 إّن املؤمترم
 ؛والستني بعد املائةالسادسة  الصادرة عن اجمللس يف دورتهتوصيات لاب بعد أن أخذ علم ا

أنه يتعني على املنظمة أن تتبع، كما كان احلال يف املاضررررري، قاعدة تطبيق جدول اشررررررتاكات األمم املتحدة بعد  وإذ يؤكد
 تعديله ليتماشى مع االختالف يف عضوية املنظمة؛

مباشرررررررة من جدول األنصرررررربة املقررة يف  2023-2022أن ُيسررررررتمد جدول االشرررررررتاكات يف املنظمة للفرتة  ريقرّ  -1
 ؛2021عمول به خالل عام األمم املتحدة امل

 .3202و 2022ذا التقرير الستخدامه يف سنيت هبلحق املاجلدول الوارد يف  يعتمد -2
 (2021 متوز/يوليو ... اعُتمد يف)
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 املسائل املتعلقة ابمليزانية
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

 .2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة بعنوان  C 2021/7استعرضت اللجنة الوثيقة  -17

 وإّن اللجنة: -18

 للعملياة التشاااااااااااااورياة املكثفاة اليت   اتّبااع اا لوضاااااااااااع اإلطاار االسااااااااااارتاتيجي للفرتة أعربات عن تقاديرهاا (أ)
 وأهداف التنمية املستدامة؛ 2030ومواءمته مع ختة التنمية املستدامة لعااب  2022-2031

 ابلتزااب املنظماااة ادمااااج إدارة امل ااااطر يف املنظماااة يف عملياااة وضاااااااااااع اإلطاااار االسااااااااااارتاتيجيم ورّحبااات (ب)
 عل  أمهية االستعراخل املستمر للم اطر ورصدها وتقييم ا خال تنفيذ اإلطاار االسرتاتيجاي؛وشّددت 

قدر أكرب من عل  أمهية مواصاااالة ال ود لزايدة الكفاءة واحلد من البيوقراطيةم من أجل  قيم وشااااّددت  (ج)
 الشفاظية وتعزيز تدظم املعلومات؛

ج ود املنظمة الرامية إىل  آزرتو ابألمهية املتزايدة آلليات تعبئة املوارد والتمويل عل  حنو مبتكر  وأقّرت (د)
 توسيع قاعدة التمويل اخلاصة هبا مبا يف ذلك من خال إقامة الشراكات مع القتاع اخلاص؛

عل  أمهية التمويل التوعي املرن واحملدود الت  ااااايص وغي امل  اااااصم لدعم األولوايت عل   وشاااااّددت (ه)
املنظمة مبواصااااالة بلورة اآلليات والن   املمكنة يف إطار  وأوصاااااتالنحو املبنّي يف بر م  العمل املتكاملم 

الدروس املساااااااتفادة  مزيد من التمويل التوعي املرنم مع مراعاةعل  توظي تشاااااااجيع الج ودها الرامية إىل 
 .من سائر املنظمات يف منظومة األمم املتحدة

 
 وبر م  العمل وامليزانية 2025-2022اخلتة املتوستة األجل للفرتة 
 2023-2022للفرتة 

 وبرانمج العمرررل وامليزانيرررة للفرتة 2025-2022اخلطرررة املتوسررررررررررررررطرررة األجرررل للفرتة  قرررامرررت اللجنرررة بررردراسرررررررررررررررررة -19
 املدير العام، مع الرتكيز على إجراء استعراض ف  لالقرتاحات املقدمة متاشًيا مع واليتها.املقدمني من  2022-2023

 وإّن اللجنة: -20

جب ود املدير العااب من أجل احلفاظ عل  ميزانية إمسية اثبتة للرب م  العادف يف ظّل املناخ املايل  أشاااااااااااادت (أ)
العاملي الساااائد من دون إجراء أف تغيي يف مساااتو  االشااارتاكات املقررة واالعتمادات ال ااااظية يف امليزانية 

 ؛2021-2020مقارنة ابلفرتة 
ب املفتش العااب مبوازاة التأكيد جمدد ا يف الوقت عينه عل  أمهية اقرتاح خت يص موارد إضاظية ملكت وأيّدت (ب)

إبقاء احلاجة إىل إساااااناد األولوية ملزيد من املوارد للمكتب قيد النظرم ضااااامن نتاق االعتمادات ال ااااااظية 
 ؛املوجودة حالي ام مبا يكفل تنفيذ ختة عمله بشكل كامل
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  اااااص لاتفاقية الدولية لوقاية النبارت وبر م  عل  احملاظظة عل  مساااااتو  التمويل اإلضاااااايف امل وأثنت (ج)
 ؛املشورة العلمية بشأن سامة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال حة العاملية

يف املائة من االعتمادات ال ااااااظية يف  14إىل إبقاء اعتمادات بر م  التعاون التقين عند نسااااابة  وأشاااااارت (د)
 ؛امليزانية

ضااااامن اقرتاحات  مذكرة معلومات عن موارد التمويل التوعي وأغراضاااااه وعرضااااا ااإلدارة عداد ا رّحبتو  (ه)
 ؛امليزانية املوحدة

إىل اإلدارةم لد  إعداد اقرتاحات بر م  العمل وامليزانية يف املساااااااااااتقبلم  ديه وتنقي  من جية  وطلبت (و)
ملوظفني مع مراعاة عل  حنو عامل انقضاااااااااء الوقت مبا يكفل احل ااااااااول عل  تقديرات أدّق بشااااااااأن كلفة ا

 خاص حالة شغل الوظائ  الفعلية واملتوقعة للموظفني؛
تنه ساااااتتم اإلشاااااارة إىل التعديات يف خت ااااايص املوارد وأطر النتائ  املنبثقة عن قرارات األج زة  وذّكرت (ز)

الرائساااااااااية وتوجي اهتا وعملية ختتيط العمل املف ااااااااالة بقدر أكربم يف الوثيقة بعنوان التعديات يف بر م  
عما   2021األول  لكي ينظر ظي اااا اجمللس يف ديسااااااااااامرب/كاااانون 2023-2022العمااال وامليزانياااة للفرتة 

 ابإلجراءات املتبعة لوضع الربام  وإعداد امليزانية؛
اللجنة ارجاء  أوصاااتإىل اقرتاحات  ساااني الساااامة املالية والسااايولة واالحتياطات يف املنظمةم  وابلنسااابة (ح)

ق رأس النظر يف اقرتاحات زايدة التمويل اللتزامات التغتية التبية بعد انت اء اخلدمة وجتديد موارد صاااااندو 
إىل اإلدارة مواصاااااالة البحه عن اساااااارتاتيجيات بديلة لتلبية هذه  وطلبتاملال العامل إىل ظرتة مالية مقبلة 

 االحتياجات؛
الدول األعضاااء عل  دظع اشاارتاكاهتا يف موعدها وابلكامل مبا يضاامن السااامة املالية  حّثتوهبذا ال ااددم  (ط)

للمنظمة وجيّنب اللجوء إىل االساااااتدانة الداخلية واخلارجية وما قد يساااااتتبع ذلك من ةثيات سااااالبية عل  
 االضتاع ابألنشتة املوكلة إلي ا؛

قارها يف روما خاصااااااة يف جماالت اخلدمات اإلدارية أمهية التعاون بني الوكاالت اليت توجد م وأكدت جمدد ا (ف)
هبذا ال ااادد قلق ا لعداب  جمدد االلجنة  وأكدت ماملشااارتكة واملكاتب اخللفية املشااارتكة واملنشااا ت املشااارتكة

ابلتايل  وحّثت مجراء تقييم لدو  إدماج الوظائ  اإلداريةواملتعلم ااملقّيد زمني ا بعد تلبية طلب اجمللس 
 عرخل هذا التقييم قبل انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر.اإلدارة عل  

 
 2020 –توليفي الستعراخل منت   املدة التقرير ال

ويرّكز  ،2020التقرير التوليفي السررررتعراض منتصررررف املدة لعام بعنوان  FC 185/8اسررررتعرضررررت اللجنة الوثيقة  -21
 هذا التقرير على األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة وبرانمج التعاون التق  وإدارة املوارد واستخدامها.

 وإّن اللجنة: -22
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مؤشااااااار ا من مؤشااااااارات األداء  29م مشاااااااية  إىل أن 2020ابألداء اإل ايل املساااااااّجل يف عااب أخذت علم ا  (أ)
مؤشااااار ا ألسااااااليب العمل ضااااامن األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصاااااة اليت    36الرئيساااااية البالغ عددها 

قياس ا تسي يف االجتاه ال حي م وإىل أنّه من املتوقع إجناز مؤشرات األداء الرئيسية كاظة حبلول هناية عااب 
 ؛2021

 100التقين بنسااابة  لتأكيد اإلدارة أّن اهلدف املتمثل يف إجناز مشااااريع بر م  التعاونوأعربت عن تقديرها  (ب)
 ؛2021م سيتحقم حبلول هناية عااب 2019-2018يف املائة ابالستناد إىل اعتمادات الفرتة 

 2021مبشااااورة اإلدارة املتمثلة يف بذل ال ود من أجل تسااااريع وتية اساااات دااب امليزانية العادية يف عااب  ورّحبت (ج)
 عل  بعض اجملاالت؛ 19-ةثيات جائحة كوظيد يف ظلّ 

ا  وتتّلعت (د) إىل احل اااااااااول عل  معلومات بشاااااااااأن ما حققته املنظمة من إجنازات خال ظرتة السااااااااانتني قياسااااااااا 
 مبؤشااااااااااارات األداء الرئيساااااااااااياااااةم إضااااااااااااااااظاااااة إىل األداء التشاااااااااااغيلي واملاااااايل يف تقرير تنفياااااذ الربام  

 .2021-2020 للفرتة

 التقرير السنوف عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربام  
 2021-2020وأبواب امليزانية يف ظرتة السنتني 

التقرير السررررررررررنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج  بعنوان FC 185/9الوثيقة  اللجنة اسررررررررررتعرضررررررررررت -23
 .2021-2020وأبواب امليزانية يف فرتة السنتني 

 وإّن اللجنة: -24
 ؛والناشئ عن تنفيذ بر م  العمل 2021-2020ابألداء املتوقع مليزانية الفرتة  اأخذت علم   (أ)
مليزانية تشااامل: دعم اجملاالت بني أبواب ااملتوقعة كمن وراء عمليات النقل أن العوامل اليت توأشاااارت إىل  (ب)

 ااااااروظات واملذات األولوية الرباجمية من خال ال ااااااندوق املتعدد الت  اااااا ااااااات؛ سااااااتجدة الشاااااااملة امل
ذات  ااااروظات املو ؛ الديددرجيي لنموذج اساااارتداد التكالي  التنفيذ التو تعدد اللغات؛ ل اضاااااظية دعم  اإل

يف ظرتة تكالي  املوظفني املقررة يف امليزانية وتكاليف م الفعلية ؛ والفروق بني 19-ائحة كوظيدجبال ااااااااااالة 
 السنتني؛ 

 6األبواب  من 10و 8و 5و 4و 3و 2و 1عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية إىل األبواب  وأجازت (ج)
 .11و 9و
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 املوارد البشرية
 التقرير السنوف عن املوارد البشرية

 .2020التقرير السنوي عن املوارد البشرية لعام بعنوان  FC 185/10استعرضت اللجنة الوثيقة  -25
 وإّن اللجنة: -26
م مبا يف ذلك املعلومات املقدمة عن ومضااامونه بشاااكل التقرير السااانوف الديد عن املوارد البشاااريةرّحبت  (أ)

 اإلح اءات بشأن القوة العاملة واملعامل الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية؛
عل  ال ود اليت تبذهلا اإلدارة ألداء واجب ا املتمثل يف رعاية موظفي املنظمة يف  يع أحناء العامل  وأثنت (ب)

 ؛19-وضمان استمرار العمل يف ظل جائحة كوظيد
االساارتاتيجية للموارد البشاارية رغم التحدايت املاثلة يف سااياق األزمة ابلتقداب احملرز يف تنفيذ اخلتة  ورّحبت (ج)

 م واحلاجة إىل مواصلة اتباع هن  مرن لبناء قدرات املوارد البشرية؛19-الناشئة عن جائحة كوظيد
إىل اإلدارة إدراج معلومات إضاظية يف التقارير السنوية املقبلة عن املوارد البشرية بشأن االجتاهات  وطلبت (د)

إلح ااااائية اخلاصااااة ابلقوة العاملةم مبا يشاااامل عل  وجه اخل ااااوص التوزيع الغرايف للربام  امل  اااا ااااة ا
للم نيني الشاااااااااااباااب )املوظفون الفنيون املعاااونونم واملوظفون الفنيون املبتاادئونم واملتاادربون واملتتوعون 

سااني إدارة املوارد البشاارية والزماء( وج ود التواصاال يف هذا ال اادد؛ ظضااا  عن التحدايت املاثلة أمااب  
 يف املنظمة؛

إىل اإلدارة أن تعاجل هيكل التوظي  يف املكاتب امليدانية من أجل تعزيز إجناز املشااااااااااااريع عل   وطلبت (ه)
 املستو  احمللي؛

إىل ضرورة العملم عند االقتضاءم عل  مواءمة رتب املنّسقني يف املكاتب اإلقليمية الفرعية عل   وأشارت (و)
 ي من أجل ضمان مشاركة املنظمة داخل منظومة األمم املتحدة عل  املستو  املناسب؛املستو  العامل

اإلدارة عل  مواصااااالة ج ودها لتنفيذ اخلتة االسااااارتاتيجية للموارد البشاااااريةم وال سااااايما من خال  وحّثت (ز)
 ظي ؛(  ساااني اخلتط واإلجراءات اخلاصاااة ابلقوة العاملة من أجل تساااريع وتية عمليات التو 1يلي: ) ما
( وضمان  قيم غاايت التمثيل الغرايف واملساواة بني النسني ال سيما يف املناصب العليام مع احلفاظ 2)

م من برام  املواهب الفنية الشاااابة( وتعزيز 3عل  الكفاءة ابعتبارها العامل الرئيساااي يف اختيار املوظفني؛ )
( 4اجملتمعات احمللية للشاااعوب األصااالية؛ )خال أنشاااتة التواصااال اليت تسااات دف ظئات حمددة مبا يشااامل 

( 5من الائحااة العااامااة للمنظمااة؛ ) 38من املااادة  5وتفويض السااااااااااالتااة عل  النحو املائم مراعاااة  للفقرة 
 ومواصلة تعزيز إشراك ج ازف متثيل املوظفني؛

ي عل  طلب ا التقليل بشااااااااااكل ملحوظ من معدل الوظائ  الشاااااااااااغرة يف املقر الرئيساااااااااا وأعادت التأكيد (ح)
 واملكاتب امليدانية عل  السواء.
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 ثة عن عملية ختتيط اإلجراءات معلومات حمدّ 
 ما بعد الدراسة االستق ائية عن رضا املوظفني

 
ثة عن عملية ختطيط اإلجراءات ما بعد الدراسرررررة معلومات  دّ بعنوان  FC 185/11اللجنة الوثيقة  اسرررررتعرضرررررت -27

 .االستقصائية عن رضا املوظفني
 وإّن اللجنة: -28
ابملعلومات احملّدثة عن العملية التشاورية خب وص الدراسة االستق ائية عن رضا املوظفني وعملية  رّحبت (أ)

 ختتيط اإلجراءات؛
إىل تلقي املزيد من املعلومات احملّدثة بشاااااااااااأن عملية ختتيط اإلجراءات كجزء من عرخل التقرير  وتتّلعت (ب)

 السنوف عن املوارد البشرية.

 اإلشراف
 االستشارية يف منظمة األغذية والزراعةلنة اإلشراف 
 2020التقرير السنوف لعااب  

 -جلنة اإلشررررررراف االسررررررتشررررررارية يف منظمة األغذية والزراعة بعنوان  FC 185/12اسررررررتعرضررررررت اللجنة الوثيقة  -29
 .2020التقرير السنوي لعام 

 وإّن اللجنة: -30

 ؛عل  العرخل واللمحة العامة املقدمني من رئيس لنة اإلشراف االستشارية بشأن عمل اللجنة أثنت (أ)
ابلدور اهلااب للجنة اإلشاااراف االساااتشاااارية من أجل تقدم ضاااما ت ومشاااورة مساااتقلة يف اجملاالت  ونّوهت (ب)

 ؛اخلاضعة لواليت ا مبوجب اخت اصاهتا
ول عمل مكتب املفتش العااب وأبدت ارتياح ا للتأكيد ابلتقرير الذف تضاّمن اساتنتاجات إجيابية ح ورّحبت (ج)

 ؛املستمر بشأن استقاليته التامة يف أداء م امه
عل  عقد مزيد من املناقشاااااات بني لنة اإلشاااااراف االساااااتشاااااارية ولان منظومة األمم املتحدة  وشاااااّجعت (د)

ملساااتقلةم مبا يف ذلك األخر  املعنية ابلتدقيم واإلشاااراف بشاااأن دور عمليات اساااتعراخل األداء اخلارجية ا
 ؛اخليارات اجملدية من حيه الكلفة لاضتاع هبذا النوع من عمليات االستعراخل

ملا صدر عن لنة اإلشراف االستشارية من مشورة يف اجملاالت الواقعة ضمن نتاق  وأبدت ارتياح ا (ه)
 ؛واليت ا
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تلقي  إىل وتتّلعتابلعرخل املبّسط والتقداب احملرز يف تنفيذ توصيات لنة اإلشراف االستشارية ورّحبت  (و)
مزيد من تقارير احلالة من اإلدارة خال الدورة العادية املقبلة للجنة املالية املزمع عقدها يف شااااااااااا ر 

 .2021نوظمرب/تشرين الثاين 
 2020التقرير السنوف للمفتش العااب لسنة 

 2020التقرير السررررررررررررررنوي للمفتش العرررام لسررررررررررررررنرررة بعنوان  FC 185/13.1اسررررررررررررررتعرضرررررررررررررررررت اللجنرررة الوثيقرررة  -31
ملخصرررررات تقارير املراجعة الصرررررادرة يف  - 2020التقرير السرررررنوي للمفتش العام لسرررررنة بعنوان  FC 185/13.2والوثيقة 

 .2020عام 

 وإّن اللجنة: -32

جبودة التقرير حيه أنه تضااااااّمن حملة عامة شاااااااملة وحاظلة ابملعلومات حول أنشااااااتة مكتب املفتش  نّوهت (أ)
ا 2020العااب خال ساااااانة  م مشااااااية  إىل أّن العمل الذف اضااااااتلع به مكتب املفتش العااب كان جمداي  ومفيد 

 ؛للغاية ابلنسبة إىل كل من اإلدارة واألج زة الرائسية للمنظمة عل  حد سواء
نّ  (ب) تأكيد املفتش العااب أّن مكتب املفتش العااب قد حظي بتعاون راب من جانب اإلدارة ومل يكن  تواطمأ ل

 ؛عرضة ألف تدخات يف عمليات املراجعة أو التحقيقات اليت أجراها
ابرتياح إىل أّن امليثاق الديد ملكتب املفتش العااب كان صاااااحل ا للغاية لضاااامان اسااااتقالية املفتش وأشااااارت  (ج)

 ؛العااب
احلاجة إىل مزيد من ترتيب  أكدت من جديدوإذ رّحبت بدعم املدير العااب لعمل مكتب املفتش العاابم  (د)

األولوايت ابلنساااابة إىل املوارد ضاااامن االعتمادات ال اااااظية املوجودة للتعامل مع ازدايد عبء العمل ومبا 
ا   لاساااااااااااتمرارية يف ميّكن من تنفيذ ختة عمل املكتب تكمل ا وإعادة وظيفة  ئب املفتش العااب ضااااااااااام

حاالت الغياب غي املنظورة أو املتّولة للمفتش العااب أو يف ظرتات الشااااااااااغور عند االسااااااااااتااب والتسااااااااااّلم 
 ؛للمفتش العااب العتيد

قلق ا إزاء ارتفاع عدد املاحظات املتكررة اليت أظيد عن ا ابلنسبة إىل وجود مكامن ضع   وأّكدت جمدد ا (ه)
وثغرات نظمية يف الرقابة الداخلية مبا يف ذلك عل  صاااعيد إدارة املشااارتايتم خاصاااة يف املكاتب امليدانيةم 

 .مكتب املفتش العااباإلدارة عل  تكثي  اخلتوات املت ذة من أجل سّد الثغرات اليت أشار إلي ا  وحّثت
 2020 التقرير السنوف ملكتب الشؤون األخاقية لسنة

 .2020التقرير السنوي ملكت  الشؤون األخالقية لسنة بعنوان  FC 185/14اللجنة الوثيقة  استعرضت -33
 وإّن اللجنة: -34
ملعلومات واإلح اااااااءات و ليل املسااااااائل املعروضااااااةم واليت تناولت جممل الودة العالية للتقرير و اب نّوهت (أ)

املسؤوليات الواقعة  ت والية مكتب الشؤون األخاقيةم مشية إىل أن العمل املنجز م م جد ا من حيه 
 ضمان السلوك األخاقي عل  نتاق املنظمة تسرها؛ 
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حدايت وظرص إجراء املزيد من التحسااينات من أن تتضاامن التقارير يف املسااتقبل قساام ا يتناول الت وطلبت (ب)
 أجل دعم ثقاظة أخاقية مناسبة يف مكان العمل؛ 

املقبلة وإىل تقييم االجتاهات  اإىل اسااتعراخل التقارير الساانوية ملكتب الشااؤون األخاقية يف دوراهت عتوتتلّ  (ج)
 والتقداب احملرز ضمن خمتل  جماالت العمل.

 وكفاءهتا سني أساليب عمل لنة املالية 
 حالة توصيات لنة املالية اليت مل تُنّفذ بعد

احل ااااول عل   إىل وتتّلعت دعن لنة املالية اليت مل تنفذ بعحبالة التوصاااايات ال ااااادرة  علم ا اللجنة أخذت -35
 نس ة حمّدثة من الوثيقة يف دورهتا العادية القادمة.

 أساليب عمل لنة املالية
إلصااادار الواثئم املعروضاااة للبحه خال الدورة اخلامساااة والثمانني بعد املائة  عن تقديرهااللجنة  أعربت -36

 .األمانة عل  احلرص عل  مواصلة اتباع الن   إايه خال الدورات املقبلة للجنة وحّثتيف موعدها 

 املسائل األخر 
 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والثمانني بعد املائة

ا أبنررررره من املقرر عقرررررد دورهترررررا السررررررررررررررررررادسررررررررررررررررررة والثمرررررانني بعرررررد املرررررائرررررة خالل الفرتة أُ  -37  حيطرررررت اللجنرررررة علمرررررً
الرتتيبات اخلاصررررررررة ابلدورة حبسرررررررر  حالة القيود املفروضررررررررة بفعل جائحة سرررررررروف حتدد و  .2021يونيو/حزيران  9إىل 7من 

 .19-كوفيد
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 الواثئم املعروضة لإلحاطة

 

 (FC 185/INF/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات )الوثيقة  -

 (FC 185/INF/3االت الطوارئ وأنشطة إعادة الرتأهيل )الوثيقة تقرير عن الصندوق اخلاص حل -
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 امللحم

 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة 
 (ألغراض املقارنة 2021-2020 )يرد جدول االشرتاكات للفرتة

                                                           
 الصررررررررررررررررادر 73/271 اجلمعية العامة مبوج  القرارتمدته كما اع 2120-1920 اسرررررررررررررررتمّد مباشررررررررررررررررة من جدول األمم املتحدة لألنصررررررررررررررربة املقررة للفرتة  1

 .2018 ديسمرب/كانون األول 22 بتاريخ
 الصررررررررررررررررادر 73/271مبوج  القرار  كما اعتمدته اجلمعية العامة 2120-1920 لألنصررررررررررررررربة املقررة للفرتة اسرررررررررررررررتمّد مباشررررررررررررررررة من جدول األمم املتحدة  2

 .2018ديسمرب/كانون األول  22بتاريخ 

 2الدول الفعلي 1الدول املقرتح  

 2021-2020 2023-2022 الدول األعضاء

 2.405 2.405 االحتاد الروسي

 0.010 0.010 إثيوبيا

 0.049 0.049 أذربيجان

 0.915 0.915 األرجنتني

 0.021 0.021 األردن

 0.007 0.007 أرمينيا

 0.001 0.001 إريرتاي

 2.146 2.146 إسبانيا

 2.210 2.210 أسرتاليا

 0.039 0.039 إستونيا

 0.490 0.490 إسرائيل

 0.010 0.010 إسواتي 

 0.007 0.007 أفغانستان

 0.080 0.080 إكوادور

 0.008 0.008 ألبانيا

 6.091 6.091 أملانيا
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 0.616 0.616 اإلمارات العربية املتحدة

 0.002 0.002 أنتيغوا وابربودا

 0.005 0.005 أندورا

 0.543 0.543 إندونيسيا

 0.010 0.010 أنغوال

 0.087 0.087 أوروغواي

 0.032 0.032 أوزبكستان

 0.008 0.008 أوغندا

 0.057 0.057 أوكرانيا

 0.371 0.371  يرلندا

 0.028 0.028  يسلندا

 3.308 3.308 إيطاليا

 0.010 0.010 اببوا غينيا اجلديدة

 0.016 0.016 ابراغواي

 0.115 0.115 ابكستان

 0.001 0.001 ابالو

 0.050 0.050 البحرين

 2.949 2.949 الربازيل

 0.007 0.007 برابدوس

 0.350 0.350 الربتغال

 0.025 0.025 بروين دار السالم

 0.821 0.821 بلجيكا

 0.046 0.046 بلغاراي

 0.001 0.001 بليز



17 CL 166/10 

 

 

 0.010 0.010 بنغالديش

 0.045 0.045 بنما

 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بواتن

 0.014 0.014 بوتسواان

 0.003 0.003 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.012 0.012 البوسنة واهلرسك

 0.802 0.802 بولندا

 0.016 0.016 دولة بوليفيا املتعددة القوميات

 0.152 0.152 بريو

 0.049 0.049 بيالروس

 0.307 0.307 اتيلند

 0.033 0.033 تركمانستان

 1.371 1.371 تركيا

 0.040 0.040 ترينيداد وتوابغو

 0.004 0.004 تشاد

 0.002 0.002 توغو

 0.001 0.001 توفالو

 0.025 0.025 تونس

 0.001 0.001 تونغا

 0.002 0.002 تيمور ليشيت

 0.008 0.008 جامايكا

 0.004 0.004 اجلبل األسود
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 0.138 0.138 اجلزائر

 0.018 0.018 جزر البهاما

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.001 0.001 جزر سليمان

 0.001 0.001 جزر كوك

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 0.311 0.311 تشيكيا

 0.053 0.053 اجلمهورية الدومينيكية

 0.011 0.011 اجلمهورية العربية السورية

 0.010 0.010 الدميقراطيةمجهورية الكونغو 

 0.398 0.398 مجهورية إيران اإلسالمية

 0.010 0.010 مجهورية تنزانيا املتحدة

 0.728 0.728 مجهورية فنزويال البوليفارية

 2.267 2.267 مجهورية كوراي

مجهورية كوراي الشعبية 
 0.006 0.006 الدميقراطية

مجهورية الو الدميقراطية 
 0.005 0.005 الشعبية

 0.186 0.186 مجهورية مصر العربية

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 0.007 0.007 السابقة

 0.003 0.003 مجهورية مولدوفا

 0.272 0.272 جنوب أفريقيا

 0.272 0.272 جنوب السودان
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 0.008 0.008 جورجيا

 0.001 0.001 جيبويت

 0.554 0.554 الدامنرك

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.003 0.003 رواندا

 0.198 0.198 رومانيا

 0.009 0.009 زامبيا

 0.005 0.005 زمبابوي

 0.001 0.001 ساموا

 0.001 0.001 سان تومي وبرينسييب

 0.002 0.002 سان مارينو

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس

 0.001 0.001 سانت لوسيا

 0.044 0.044 النكاسري 

 0.115 0.115 سلطنة عمان

 0.012 0.012 السلفادور

 0.153 0.153 سلوفاكيا

 0.076 0.076 سلوفينيا

 0.485 0.485 سنغافورة

 0.007 0.007 السنغال

 0.010 0.010 السودان

 0.005 0.005 سورينام

 0.906 0.906 السويد
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 1.151 1.151 سويسرا

 0.001 0.001 سرياليون

 0.002 0.002 سيشيل

 0.407 0.407 شيلي

 0.028 0.028 صربيا

 0.001 0.001 الصومال

 12.006 12.006 الصني

 0.004 0.004 طاجيكستان

 0.129 0.129 العراق

 0.015 0.015 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.015 0.015 غاان

 0.001 0.001 غرينادا

 0.036 0.036 غواتيماال

 0.002 0.002 غياان

 0.003 0.003 غينيا

 0.016 0.016 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.001 0.001 فانواتو

 4.428 4.428 فرنسا

 0.205 0.205 الفلبني

 0.421 0.421 فنلندا

 0.003 0.003 فيجي

 0.077 0.077 فييت انم
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 0.036 0.036 قربص

 0.282 0.282 قطر

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.001 0.001 كابو فريدي

 0.178 0.178 كازاخستان

 0.013 0.013 الكامريون

 0.077 0.077 كرواتيا

 0.006 0.006 كمبوداي

 2.734 2.734 كندا

 0.080 0.080 كواب

 0.013 0.013 كوت ديفوار

 0.062 0.062 كوستاريكا

 0.288 0.288 كولومبيا

 0.006 0.006 الكونغو

 0.252 0.252 الكويت

 0.001 0.001 كرييباس

 0.024 0.024 كينيا

 0.047 0.047 التفيا

 0.047 0.047 لبنان

 0.067 0.067 لكسمربغ

 0.030 0.030 ليبيا

 0.001 0.001 ليبرياي

 0.071 0.071 ليتوانيا

 0.001 0.001 ليسوتو
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 0.017 0.017 مالطة

 0.004 0.004 مايل

 0.341 0.341 ماليزاي

 0.004 0.004 مدغشقر

 0.055 0.055 املغرب

 1.292 1.292 املكسيك

 0.002 0.002 مالوي

 0.004 0.004 ملديف

 1.172 1.172 اململكة العربية السعودية

 4.568 4.568 اململكة املتحدة

 0.005 0.005 منغوليا

 0.002 0.002 موريتانيا

 0.011 0.011 موريشيوس

 0.004 0.004 موزامبيق

 0.011 0.011 موانكو

 0.010 0.010 ميامنار

 0.009 0.009 انميبيا

 0.001 0.001 انورو

 0.754 0.754 النرويج

 0.677 0.677 النمسا

 0.007 0.007 نيبال

 0.002 0.002 النيجر

 0.250 0.250 نيجرياي

 0.005 0.005 نيكاراغوا
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 0.291 0.291 نيوزيلندا

 0.001 0.001 نيوي

 0.003 0.003 هاييت

 0.834 0.834 اهلند

 0.009 0.009 هندوراس

 0.206 0.206 هنغاراي

 1.356 1.356 هولندا

 22.000 22.000 الوالايت املتحدة األمريكية

 0.001 0.001 والايت ميكرونيزاي املوحدة

 8.565 8.565 الياابن

 0.010 0.010 اليمن

 0.366 0.366 اليوانن

   

 100 100 


