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ويرجى من السادة . واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة ُ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

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 اجمللس

 ورة الرابعة واألربعون بعد املائةالد

 2112حزيران /يونيو 11-11روما، 

 تقرير الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 (2112حزيران /يونيو 1)

 
 

 موجز

ملوارد البشرية وخطة العمل  اخلاص بانظرت اللجنة يف دورتها اخلامسة واألربعني بعد املائة يف اإلطار االسرتاتيجي 

إىل التوجيهات  ،يف تقرير دورتها اخلامسة واألربعني بعد املائةاجمللس،  عنايةاللجنة  وتلفت. 2102-2102للفرتة 

 .اليت أعطتها لألمانة بشأن االسرتاتيجية اخلاصة باملوارد البشرية

 

 اإلجراءات املقرتحة على اجمللس

 .بشأن اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة باملوارد البشريةإىل األمانة التوجيهات اليت أعطتها اللجنة طلب إىل اجمللس إقرار ُي

 :ميكن توجيه أية استفسارات حول مضمون هذه الوثيقة إىل

David McSherry 

 املاليةأمني جلنة 

 3719 5705 3906+: اهلاتف
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 تقرير الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة 

 املاليةللجنة 

 2102حزيران /يونيو 0

 

 املقدمة

 

 .دورتها اخلامسة واألربعني بعد املائةالتالي عن تقرير الرفعت اللجنة إىل اجمللس -  0

 

 :، األعضاء التالية أمساؤهمMoungui Médiباإلضافة إىل الرئيس السيد وقد حضر، -  2
 

  السيدTravis Power (أسرتاليا.) 

  السيدOlyntho Vieira (الربازيل) 

  السيدLaurent D. Coulidiati (بوركينا فاسو) 

  السيدShobhana K. Pattanayak (اهلند) 

  السيدHideya Yamada (اليابان) 

  (الكويت)السيدة منار صباح حممد الصباح 

  السيدRonald Elkhuizen (هولندا) 

  السيدةKaren Johnson (الواليات املتحدة األمريكية) 

 

 :ممثلو األعضاء التالية أمساؤهمكما حضر -  2
 

 السيد يوسف فرحات ُعّين ليحل مكان السيد فوزي لقجع كممثل عن املغرب هلذه الدورة. 

  السيدVladimir Navara  ُعّين ليحل مكان السيدVladimir Kuznetsov      كممثلل علن االدلاد الروسلي

 .هلذه الدورة

 

 Emma María Joséوالسليدة   Alan Romero Zavalaسليد  كلل ملن ال  بتعليني  أحاط الرئيس اللجنة علملا   و-  4

Rodríguez Sifuentes   ليحاّل مكان سعادة السليدMiguel Ruíz-Cabañas Izquierdo     ذه كمملثلني علن املكسلي  هلل

 .الدورة

 

 :ألجهزة الرئاسية والدستوريةاملمثلني البديلني من املوقع اإللكرتوني ل مؤهالتعن  ملخصُيمكن تنزيل و-  5
committee//ar-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/ar/


3 CL 144/20 

 

البلدان األعضاء التالية أمساؤهلا اللدورة اخلامسلة    ، حضر مراقبون ال يتمتعون حبق الكالم من باإلضافة إىل ذل -  6

 :بعني بعد املائة للجنةواألر
 

 أرمينيا 

 باكستان 

 فرنسا 

 

 املوارد البشرية

 2112-2112اإلطار االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل للفرتة 

 

، أحاطلت جلنلة   2102-2102لدى النظر يف اإلطار االسرتاتيجي اخلاص باملوارد البشرية وخطة العمل للفرتة -  7

-2101ملوارد البشلرية للفلرتة   ققت عن طريق اإلطلار االسلرتاتيجي اخللاص بلا    اليت د ىباإلجنازات الكربعلما  املالية 

نظلام   اسلتحدا  واملتمثلة يف تنفيذ املبادرات الرئيسية، مبا يف ذل ، ضمن مجلة أمور، صياغة إطار للكفلاءات، و  2100

 .وإعداد وظائف االتصاالت والتطوير الوظيفي املوارد البشريةخاصة بإلدارة األداء فضال  عن رسم اسرتاتيجية 

 

 :وإن اللجنة- 8
 

 بوجود عملية فّعالة للتطلوير اللوظيفي، فضلال  علن      ارتباطهأهمية نظام إدارة األداء وعلى بصورة خاصة  شّددت

 املواعيد الزمنية احملددة؛ ضمنالسعي إىل تنفيذ إطار للكفاءات 

  املهلارات والكفلاءات   على احلاجة إىل تعزيز برنامج للتدريب األكثر انتظاما  والتعلم املستمر بقصد تعزيز شددت

 والقدرات القيادية ملوظفي اإلدارة؛جلميع املوظفني 

 عللى أسلاا االسلتحقات وتكفلل ًثليال  جغرافيلا  وتوازنلا  جنسلانيا          الرتويج لعملية اختيار احلاجة إىل  كررت

 طلبت   ،ويف هلذا السليات  . على أنه ينبغي اجنلاز التوظيلف يف أقصلر وقلت ممكلن      وأكدتالعمل  عادلني لقوة

اللجنة أيضا  معلومات إضافية بشأن أسلوب حساب التمثيل اجلغلرايف واألسلاا املنطقلي العتملاد نهلج معلدل       

 .هلذا احلساب

 

مكتلب للملوارد   )شلرية يف كيلانني منفصللني    ما يتعلق بإعادة اهليكللة املقرتحلة لوظيفلة إدارة امللوارد الب     أما يف-  9

البشرية ضمن اإلدارة العليا، ودائرة للدعم امللوارد البشلرية ضلمن إدارة اخللدمات املؤسسلية وامللوارد البشلرية والشلؤون          

قبلل  وظيفة املوارد البشرية للتعديل املقرتح االلجنة احلصول على معلومات وإيضاحات إضافية بشأن  طلب ، فقد (املالية

بصلفة خاصلة احلصلول عللى ملذكرة املستشلار القلانوني املتعلقلة بسللطة           وطلبت   .عالن عن موقفها بهذا اخلصوصاإل

 .اجمللس يف البت يف التعديالت اهليكلية، تيسريا  ملواصلة النظر يف االقرتاح
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 أية مسائل أخرى

 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة واألربعني بعد املائة

 

 02 إىل 8 منبلغت اللجنة بأنه من املقرر عقد الدورة السادسة واألربعني بعد املائة يف روما ُأ-  01

 .2102تشرين األول /أكتوبر

 


