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 موجز

 
  هو متوقع يف نص ما طبق  ،2018لعام السنوي  هاتقرير  املالّيةجلنة و العام  املديرأن تقّدم إىل جلنة املراجعة يسّر

ة، ا أن يُدعى رئيس اللجنوتتطلب االختصاصات أيضً  .املنّقح )MS 146 –App. Cاختصاصات جلنة املراجعة (
 .املالّيةما تقرر اللجنة، إىل تقدمي التقرير السنوي إىل جلنة حسبأو أي عضو آخر فيها، 

 صدار املدير العام بإ بوعلى وجه اخلصوص، ترحّ  ،بالتقدم احملرز يف تعزيز ترتيبات احلوكمة جلنة املراجعة تنوه
 . 2017 لعام املالّية ناتالبيامع مرتافقاً  "الداخليةالرقابة بيان " ــل
  اإلعالم سني وال سيما حت ،إليضاح األمور على أعلى مستوىعن سرورها إزاء اجلهود املبذولة  جلنة املراجعةتعرب

هود جلاوكذلك أيضاً ، الغش والفسادجتاه بشأن سياسة عدم التسامح ككل األغذية والزراعة  على نطاق منظمة 
 .نياجلنسي واالعتداءواالستغالل اجلنسي والتحرش كافحة التحرش املبذولة مل

 لكل هما وظيفتان فبإ�اء دمج وظيفيت املسؤول عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل،  تؤكد جلنة املراجعة توصيتها
على نطوي هما يدجمكما أن   مهارات خمتلفة وتعتمد معايري خمتلفة،كل منهما   مسؤوليات خمتلفة وتتطلبمنهما 

شأن سياسات وممارسات بوحدة التفتيش املشرتكة تقرير  املالّيةقد استعرضت جلنة و  .متأصل تضارب يف املصاحل
الشؤون تب مكتب املفتش العام ومككل من تقدمي تقرير عن استقاللية   وطلبت محاية املبلغني عن املخالفات

 . وجهة نظر مستقلةهيئة خارجية لتقدميينبغي أن تعّده هذا التقرير . وتعترب جلنة املراجعة أن القانونية واألخالقية
  رقابة األخرىتنسيقه مع مهام الو  إىل استنتاج إجيايب بشأن عمل مكتب املفتش العامالسنوي  التقريرخيلص. 

املفتش  استقاللية عمليات مكتبأي انتقاص من كن هناك يف �اية املطاف ينه مل أإىل املراجعة  جلنةوتشري 
 .2018 العام يف عام

  الداخلي  توصيات املراجعة على املستويني عاجلةملإدارة املنظمة اجلهود اليت بذلتها بتقدير و اللجنة تالحظ
 جلنةقدم إىل وسيُ  واخلارجي، وتشجع على مواصلة اجلهود املبذولة لتقليص الوقت الالزم إلغالق التوصيات.

 .ليةالعا املخاطربشأن املتعلقة بالتوصيات اإلجراءات عن يف دورهتا القادمة حتديث اإلدارة  املالّية
  تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم إمكانية تنفيذ خطط عمل مكتب املفتش العام خالل الفرتة املقرتحة بسبب نقص

، ب املفتش العاماملراجعة والتحقيق يف مكتموارد النظر يف الرئاسية املنظمة أجهزة  تعيداملوارد. وتوصي اللجنة بأن 
اجلنسي  التحرشباملتعلقة من حتسني استجابتها للطلبات ًا ن ذلك املنظمة أيض. وسيمكّ املناصبمبا يف ذلك 
 اجلنسيني. واالعتداءواالستغالل 

 امليدانية إىل  ة اللجنة زيار  ترتيبيف إدارة املنظمة اليت بذلتها  للجهود، تّود جلنة املراجعة أن تعرب عن تقديرها أخريًا
اتني الزيارتني ه جلنة املراجعة مناستفادت  دقفمكتب املنظمة يف الصومال ومكتب املنظمة يف كينيا. كل من 

  فهمها ملكامن قوة املنظمة والتحديات اليت تواجهها.من حيث استفادة كبرية امليدانيتني 
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 املالّيةالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

  2018مدعوة إىل أخذ العلم بالتقرير السنوي للجنة املراجعة للمنظمة لعام  املالّيةإن اللجنة . 

 

 مسودة المشورة
 

 : ، وقد2018ا بالتقرير السنوي للجنة المراجعة في المنظمة لعام علمً  المالّيةلجنة أخذ ت

  بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة المراجعة في المنظمة في توفير ضمانات مستقلة ومشورة نّوهت
 ؛المرجعية في مجاالت واليتها بموجب اختصاصاتهامستقلة 

  ّصلة ة بشأن عمل مكتب المفتش العام والمشورة ذات البالتقرير، الذي تضمن استنتاجات إيجابيّ بت رح
 ؛دارة المخاطر والحوكمةإليتعلق بنظام المنظمة للرقابة الداخلية و  في ما

  ؛واليتهاعن رضاها حيال المشورة التي قدمتها لجنة المراجعة في المنظمة في مجاالت أعربت 
  جتماع ابموافقة المدير العام على التوصيات المقّدمة في التقرير، وأعادت التأكيد على تشجيعها رّحبت

 ؛هاقدمي تالت والمشورةاللجنة  على األقل، للتأكيد على أهمية دور اولجنة المراجعة سنويً المدير العام 
  التالية  خالل الدورة العاديةقّدمه اإلدارة تُ إلى تقرير حالة آخر بشأن توصيات لجنة المراجعة تطّلعت

 .2019نوفمبر تشرين الثاني/في  المالّيةجنة للّ 
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 مقدمة -أوالً 

د العون إىل استشاريًا مستقالً، بتقدمي يخرباء  زاملراجعة يف املنظمة (اللجنة)، بصفتها جهاجلنة تقوم   -1
ائف املراجعة الداخلية ووظ ،املالّيةالتقارير وضع و  ،وإدارة املخاطر ،الرقابة الداخليةبشأن ترتيبات  املالّيةوجلنة املدير العام 

مكتب أمني و  من خالل النظر يف عمل مكتب املفتش العام، ذلك وهي تنجز .والتفتيش والتحقيق والشؤون األخالقية
يات املنظمة (التقييم واملراجعة اخلارجية) وإجراءات اإلدارة بشأن توصيف األخرى  الرقابةووظائف املظامل والشؤون األخالقية، 
 التفتيش. مكتب املفتش العام وتقارير

ومالحظات مشورة يتضمن ا عن عملها ا سنويً رً اللجنة تقريتعّد )، 2(امللحق  ا املرجعيةالختصاصاهتا طبقً  -2
ختصاصات مع اال ّيف هذا التقرير السنوي ليتوافقكُ وقد   .املالّيةوجلنة املدير العام لينظر فيها  ،حسب االقتضاء ،وتوصيات
  .ئةااجمللس يف دورته التاسعة واخلمسني بعد امل اكما صادق عليهاملرجعية  

وقد  .2018عشر للجنة املراجعة حملة عامة عن مناقشاهتا وتوصياهتا خالل عام السادس يوفّر هذا التقرير السنوي  -3
 يف املنظمة مكتبوقامت بزيارة ميدانية لكل من مكتب املنظمة يف كينيا و  2018اجتمعت اللجنة ثالث مرات يف عام 

 الصومال.

 .1امللحق يف  2018يرد تشكيل اللجنة خالل عام  -4

 عمل اللجنة -ثانًيا

يف  2018ول متوز وديسمرب/كانون األ/يوليوو نيسان /أبريلالفرتة املشمولة بالتقرير، اجتمعت اللجنة يف خالل  -5
وانتخبت اللجنة ؛ 2018عام  يفمنصب الرئيس  Lesetediالسيدة قد شغلت و  يومني كل مرة. مدة، للمنظمةاملقر الرئيسي 

الدورة الثامنة  يف أعقاب، 2018ويف عام  .2019من عام  ابدءً نصب هذا املليشغل  Verasak Liengsririwat السيد
  .Gianfranco Cariola، هو السيد عضو جديدإىل اللجنة انضم للمجلس واخلمسني 

ا مً خالل السنة، دع قدمتاليت الة اللجنة عن تقديرها ملكتب املفتش العام خلدمات األمانة الفعّ تعرب  -6
 .بني الدوراتكذلك و  ،والزيارات امليدانيةلالجتماعات املقررة 

عن  للجنةاأُطلعت وقد مع أمني املظامل/مسؤول الشؤون األخالقية.  متواصلجيد اخنراط اإلبالغ عن يسّر اللجنة  -7
رز من تقّدم ما ُأحعلى مكتب األخالقيات و و  املراجعة اخلارجية عمل على خططاجتماعاهتا ا خالل أو وجاهً  طريق التقارير

 .ونتائج

وأعضاء  الربنامجو  لعملياتلمن نائب املدير العام  يف كل اجتماعيف اإلحاطة هبذا العمل، تلّقت اللجنة للمساعدة  -8
ا إحاطات من أيضً نة اللجكما تلقت   .اإلدارة اتحتديثات منتظمة بشأن التطورات التنظيمية ومنظور  العلياآخرين يف اإلدارة 

والتحديات اليت  املخاطرعن واالجتماعية  االقتصادية والغابات والتنمية األمساك إلدارات مصايد يناملساعد نيالعام يناملدير 
. وتؤكد اللجنة من جديد أمهية 2018غري أن اللجنة مل تلتق باملدير العام يف عام  .ايف جماالت عملهتواجهها هذه اإلدارات 

 االخنراط املباشر مع املدير العام.

ا باهتا وفقً إىل أ�ا �ضت بواجاللجنة خلصت  ،ا من االهتماماجملاالت اليت تستدعي مزيدً  بعضّدد حُ يف حني  -9
ويف حني خلصت  .ا ألعماهلاا ذاتيً تقييمً  ا مع أفضل املمارساتشيً امتاللجنة أجرت قد . و املنّقحةاملرجعية  الختصاصاتل
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هناك جمال زال ال يأفضل املمارسات، مع احلالية و املرجعية مع اختصاصاهتا ا يً تماشمو ا كافيً كان بشكل عام  ها  ءإىل أن أدا
اطر العالية إثارة القضايا املتعلقة باملختها ومواصلًا مجيع مع أصحاب املصلحة هاوتفاعل بروزهاتعزيز حيث  للتحسني من

املدير لدى  ،اتماموالتحقيقات اليت حتتاج اهالشؤون األخالقية مبا يف ذلك القضايا الناشئة عن والضوابط،  واحلوكمة املستوى
 العام واإلدارة العليا. 

هبا  أوصت اليت رياتالتغيصادق يف دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة على  اجمللس أنإىل  بارتياحأشارت اللجنة  -10
لوظائف  التنسيقي روالدو ة األخالقيالشؤون  برنامج ليشملل املعدّ  عملال نطاقبصورة رئيسية: و  ،املرجعيةيف اختصاصاهتا 

 تعييناتيتعلق ب  مايف املعززة االستقالليةو  ؛املالّية جلنة إىل مباشرة السنوي التقريرحبيث يقّدم  اإلبالغ خطوطو  الرقابة؛
 تعيني بصددها رأيبباإلدالء راجعة امل جلنة قيامو  ؛باختاذ القرارات بصددهااجمللس يقوم اليت عضويتهم  اتجتديدو األعضاء 

 .العام ة املفتشوإقال

ذه املمارسة يف وبدأت ه تلقي تقرير بعد كل دورة من دورات جلنة املراجعة املالّيةا بطلب جلنة اللجنة علمً خذت أ -11
 .كانون األولمتوز وديسمرب//يوليواللذين عقدا يف تقدمي تقريرين بعد اجتماعيها ب، 2018عام 

ملية أكثر شفافية علتوفري سيعلن عنها االختيارات املستقبلية ألعضاء جلنة املراجعة أن  اللجنة بارتياح الحظت -12
 والتوازن اجلغرايف للتوزيع واجبةال العناية إيالء معاملتوفرين  أفضل املرشحنياختيار النتقاء تشكيل جلنة سيجري وتنافسية، وأنه 

 .اجلنسني بني

 المراجعة للجنة الميدانية الزيارة - اثالثً 

 فهمهاحتسني  سبيل يفستتأتى عن ذلك  اليت واملنافع والقطرية اإلقليمية املكاتب زيارةاحلاجة إىل  اللجنة نتتبيّ  -13
 بالعمليات معرفة اكتساب علىورّكزت  2018/أيلول سبتمرب 21 إىل 17 من الرحلة متظّ نُ وقد . امليدان يف املنظمة لعمليات
 زارتف. لعملها أدائها يف القطرية املكاتب تواجهها اليت والفرص التحدياتطالع على حنو أفضل على االو  للمنظمة امليدانية
 من زمالءال معجرهتا باحثات اليت أواملاليت عقدهتا  االجتماعات إىل وباإلضافة. والصومال كينيا  يف املنظمة ممثليات اللجنة

 مع اأيضً  اللجنة أعضاء اجتمعكما .  ارجيسهيف و  نيثي-ثاراكا مقاطعة يف مشاريع بزيارة اللجنة قامت ،كليهما  املكتبني
 .واحمللي على املستويني الوطين واملاحنني املنفذين والشركاء احلكوميني الشركاء

حد  على واحمللي كزياملر  املستويني علىتني احلكوم من كبري  بتقديرحتظيان رسالتها و  املنظمة أن جنةللّ  اتضح -14
تلك اليت و ان يالقطر املنظمة  تبامكاليت قدمها  للمدخالت تقديرهم عن املنظمة برامج من املستفيدون أعربقد و . سواء

فهم وجه  ،املنظمةهم  املستويات مجيع علىاملنظمة  يموظف أنيف امليدان  الواضح منو . مةظء املنشركا خالل منقدمت 
فكلهم  ،املوظفني غريلى كما ع  املوظفني على هذا وينطبق. أهدافها حتقيق اهب املنظمة تستطيع اليت الوسيلةهم بذا و  مةاملنظ

 .عير ااملش من املستفيدين دمةخلمندفع و  يفواحرتان تفام

قيام املقر : مثلمن  االتجم يف امليدانية العمليات لتحسني معاجلتها تعنيت اليت القضايا من اعددً  اللجنة نتتبيّ  -15
 املواردو  ؛الرقابة بيئةو  ع؛ير ااملشورصد  تنفيذو ؛ والتنسيق التخطيط عملياتو  ؛عليها واملوافقة املعامالت بعضل ةمركزيراجعة مب

املتعلقة لتنظيمية ا اللوائح بشأن قلقها عن اللجنة أعربتو . النقود بائع وإدارة ؛لنقد والقسائم مقابل العملانظم و  البشرية؛
ضرورة و  ؛املنظمة مسعةلى ع خماطر على تنطوي اليت والقسائم النقد نظاميف راء النظاملتعلقة ب املخاطرو  املستفيدين؛ بتحديد
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 ممثلي مع بناءً ا نقاشً مجيعها  املالحظات نوقشت وقد. امليدانية املكاتب يف السلطة تفويضمستويات واقعيًة تكون  أن
 .وموظفيهم املعنيني املنظمة

 يف قراراتلا هااختاذ ويعزز الرقايبها دور ل العامها ءأدا سيساعد ما قّيمة، معارفالرحلة  خالل اللجنة اكتسبت -16
 .املستقبل يفمشاهبة  برحالت القيام على ويشجع ااجتماعاهت

 2018الرسائل واالستنتاجات الرئيسية من عمل لجنة المراجعة في عام  -ارابعً 
. كما يرد مزيد من التفاصيل 2018عمل اللجنة خالل عام من يرد أدناه موجز الرسائل واالستنتاجات الرئيسية  -17

  .للجنة املنّقحةية املرجعختصاصات االددة يف احمل اخلمسةواسعة المجاالت لل حقة من هذا التقرير املنظم وفًقايف األجزاء الال

اجمللس  عتمادال اهتقدير أعربت عن و  بعد املائة للمجلس والتسعني اخلامسة الدورة بنتائجا علمً اللجنة خذت أ •
 ؛املرجعية باختصاصاهتا يتعلق يف ما اللجنة توصيات

 توشجع ،2017لعام  لمنظمةل املالّيةنات البيايف  لمعدّ  غري لرأي اخلارجي املراجع إصداراللجنة برحبت  •
  ؛اليت حددها الضوابط يف والثغرات املخاطر استعراض على املنظمة

 للتحسني، الجم إىل وجودذاته يف الوقت وأشارت  ،"ةالداخلي الرقابة بيان" صدارإل هاتقدير عن اللجنة أعربت  •
 تلك فيفختاليت من شأ�ا  الضوابط وحتديد املخاطر تقييم علىا آن معً  يف املنظمة تعمل أن أمهية وأكدت
 املخاطر؛

 تعديالت إدخال إىل الضوء على احلاجة ةً طسلِّ م الذي أجرته الذايت مسح التقييم بنتائج اإلدارةاللجنة  أعلمت •
 التقييم؛ معايري بعض على

 شددت لكنها ،اجلنسي والتحرش اجلنسيني واالعتداء الستغاللل لتصديل املنظمة عمل خبطةاللجنة رحبت  •
عن  جلنسينيا واالعتداء الستغالللتصدي لاخلاصة با العمل خطط وفصل التعاريفاحلاجة إىل: إيضاح  على

 بعض علىرتتبة طويلة األجل املال النتائج يف والنظر والوضوح، املساءلة اجلنسي لضمان لتحرشتلك اخلاصة با
 على املوارد؛اآلثار مبا يف ذلك ، املقرتحة اإلجراءات

، املراجعة توصياتل أفضل متابعة إىل أدت اليتلوحة التوصيات و االستباقية  املنظمةجهود  علىاللجنة أثنت  •
 من قلقها عنجنة الل أعربتو . طويلة فرتة منذ اليت مل تنفذ التوصيات إغالق على اأيضً  إلدارةا حثت لكنها

 إىل االفتقارب مباشرة القصور أوجه ربطت قد العام املفتش مكتب أجراها اليت املراجعة عمليات نتائج أن
مع األخذ  سنيلتحالكفيلة با احللول استعراض على العليا اإلدارة وشجعت امليدانية املكاتب ضمن القدرات

  ؛وتوحيدها األنشطة ترشيدباالعتبار 

 الداخلية راجعةامل توصيات البشرية وقبوله املوارد قدمه مكتبلتحديث الذي ل هاتقدير عن اللجنة  أعربت •
 للخطة؛ عليالف التنفيذن عراجعة معلومات  تلقي إىل تتطلعإ�ا ولذا ف ،على أساسها عمل خطة ووضعه

 ومها ،املسؤول عن الشؤون األخالقية وأمني املظاملأن دمج وظيفيت من  قلقها ا عنأعربت اللجنة جمددً  •
ينطوي  ،مهارات خمتلفة وتعتمد معايري خمتلفةكل منهما   لكل منهما مسؤوليات خمتلفة وتتطلب وظيفتان

 .متأصلتضارب يف املصاحل على 
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 العام، املفتش بيف مكت الشاغرة الفنية الوظائف لءمب يتعلق يف ما اإلدارة جلهود امتنا�ا اللجنة عن أعربت •
 امل كافية  آلنا تكون ال قد هامهللقيام مب العام املفتش ملكتب املتاحة املوارد أن من قلقال عن أعربت لكنها

 ميدانية؛ منظمة يف مطلوب هو

 ءاتاإلجرا يف املصاحل تضارب ملعاجلة اإلدارية اإلجراءات دليل من 330 القسم على اللجنة بالتغيريات رّحبت •
. القرارعن التوصية و  مسؤوًال عن نفسه كان الشخص  حيث دون، وما 4-ف برتب للموظفني التأديبية

 التحقيقاتب ةتعلقامل خرىاألتوجيهية الطوط اخلو  سياساتال على تعديالت إدخال إىل اللجنة وتطلعت
 اإلدارية؛ اإلجراءات دليل مناملنّقح  330القسم  مع تتماشىكي   التأديبية واإلجراءات

عمليات مكتب املفتش  يةاستقالل من أي انتقاص 2018 عام يفهناك أنه مل يكن اللجنة إىل تشري يف حني  •
 ؛حتسني ترتيبات السفرمن خالل  يةالستقاللل اإلدراكالعام، فإ�ا توصي بتعزيز 

سني حتاللجنة أن مكتب املفتش العام يقّدم خدماته بصورة مناسبة وفعالة، مبا يف ذلك تنفيذ برنامج رأت  •
 .ضمان اجلودة

 نيسان/يلأبر  يف اجتماعيها يف اخلارجي راجعامل مقابلة من تمكنأ�ا مل ت من قلقها عناللجنة  أعربت •
جزء من تعزيز كحاسم األمهية   االجتماعات هذهالضوء على أن مثل  ةً سلطم ،2018 األول كانون/سمربديو 

 .الرقابة
 

 المالّيةسياسات المحاسبة والتقارير  - خامًسا

ة املعلومات ورئيس شعب املالّيةمن موظفي شعبة  ، تّلقت اللجنةمن اجتماعاهتا اجتماع ، يف كل2018خالل عام  -18
السيولة يف املنظمة وضع و  املالّيةبيانات الو ختطيط املوارد يف املنظمة ربنامج تتعلق بإحاطات واملفتش العام واملراجع اخلارجي 

. ووّفرت كاتب امليدانيةامليف  املالّيةورصد الضوابط   احملاسبية الدولية للقطاع العاممواصلة استخدام املعايريواستثماراهتا و 
شأن بو  احملددة املخاطر بشأناملتخذة اجتماعات اللجنة فرصًة للمنظمة لتقدمي التقارير بشكل منهجي عن حالة اإلجراءات 

 طفيفةقدمت اقرتاحات ف 2017لعام  املالّيةالبيانات . كما وفّرت للجنة فرصة استعراض مسودة الرقابةالتوصيات من وظائف 
كيف زيد عن  أ�ا تود مساع املا جمددً  . وذكرت اللجنةةارجياخل ةملراجعغري معّدل من ارأي انتهت إىل بأ�ا ورّحبت  ،بشأ�ا

 مجع البيانات واالمتثال واختاذ القرارات.املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيانات حّسنت 

، لكنها املالّية البياناتيرافق الذي  "ةداخليالرقابة البيان "صدار أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود املبذولة إل -19
 . ةالداخلي الرقابةكأساس لتحسني إدارة املخاطر  تعزيز شجعت اإلدارة على الرتكيز على 

يتعلق بالتزامات التغطية الطبية ما بعد اخلدمة يف املنظمة، أشارت اللجنة أ�ا ال تزال تشعر بالقلق من أنه  يف ما -20
 .بديلة حلول نظمة يفامليتم العثور على حّل دائم ضمن منظومة األمم املتحدة، وتوصي بأن تنظر  مل
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 وإدارة المخاطر ةالداخلي الرقابة -اسادسً 
 الداخليةتوصيات المراجعة  –ألف 

تنفيذ توصيات املراجعة  عنعّربت اللجنة عن تقديرها للجهود املتواصلة اليت تبذهلا املنظمة للتشديد على املساءلة  -21
ض االختالفات من بعهناك  تاملتفق عليها يف الوقت املالئم إلدارة املخاطر يف املنظمة على حنو أفضل. ويف حني ما زال

سنة إىل أخرى يف معدالت التنفيذ اإلمجالية لتوصيات املراجعة الداخلية اليت يقدمها مكتب املفتش العام، تشري اللجنة إىل 
نذ أكثر م اليت مل تنفذ بعدلتوصيات اتنفيذ يف يف املائة  87ا بلغ تقدمً  2018أن اإلدارة حققت على العموم حبلول �اية عام 

). وأعربت اللجنة عن تقديرها للتحسينات يف تنفيذ خطط 2019لعام  تنفيذهدف لليف املائة ك 90(مقارنة بنسبة  من سنتني
 تقييم املخاطر ومعدل تنفيذ توصيات املراجعة.

 .أثنت اللجنة على جهود املنظمة االستباقية ولوحة التوصيات اليت أدت إىل متابعة أفضل لتوصيات املراجعة -22
اإلبالغ عن مواعيد التنفيذ  نبغي مواصلةتأنه اللجنة نصحت  ،تأخر تنفيذهايبالتوصيات اليت يتعلق  يف ما، ا للوضوحتوخيً و 

 ها اإلدارة.قرتحتاليت املنّقحة لتنفيذ اتواريخ باإلضافة إىل  األصلية املتفق عليها مع مكتب املفتش العام

اليت تتناول  وة طويلةمنذ فرت  اليت مل تنفذقفال توصيات مراجعة مكتب املفتش العام إلأعربت اللجنة عن ارتياحها  -23
 اجملاالت العالية املخاطر.

انتباه  توجه. وتود اللجنة أن 2018عام ت صدر اليت باهتمام تقارير املراجعة الداخلية أيضًا استعرضت اللجنة  -24
 اإلدارة إىل النتائج العالية املخاطر اليت وردت يف بعض التقارير.

فرتات طويلة من لمل يكن فيها يف املكاتب اليت لوحظت  ةالداخلي الرقابةثغرات خطرية يف أن أشارت اللجنة إىل  -25
). ويف حني مت شغل منصب ممثل املنظمة يف رواندا، ال يزال هذا املنصب لمنظمة (فنزويال وروانداطريون لون قُ ممثلالزمن 

 لوية.أو كمسألة ذات شغل وظائف ممثلي املنظمة الشاغرة  وقد حّثت اللجنة على  2017شاغرًا يف فنزويال منذ سبتمرب/أيلول 
دوالر أمريكي  30 000قيمة ب املالّيةوارد ونتيجة للثغرات على صعيد الرقابة الداخلية، الحظ مكتب املفتش العام حتويالً يف امل

 يف رواندا. 

يتعلق حبماية البيانات واخلصوصية، بينما تالحظ اللجنة أن املنظمة قد ال ختضع لقانون محاية البيانات  يف ما -26
ياسات املعايري كما املنظمة بتصميم وتنفيذ أفضل سأن تقوم ا يف االحتاد األورويب، فإ�ا تتطلع إىل العامة املعمول به حديثً 

 ن. و املاحنيطلبها الدول األعضاء و تطلبها قد 

أنه ال تزال املشرتيات بوجه عام، أعربت اللجنة عن قلقها بما يتعلق بو  ،يتعلق بتفتيش السلع واخلدمات يف ما -27
، احتديثً اج تحيهناك حاجة إلنفاذ مبادئ الشفافية واملنافسة. والحظت اللجنة أن بعض السياسات واإلجراءات متقادم 

 وحثت املنظمة على إجراء حتديثات دورية.

اجملال، ذلك  التطورات اإلجيابية يفعن لومات و املع عن تكنولوجيا رئيس موظفي املعلوماتيةعقب تقدمي عرض من  -28
حلالية تستند إىل تكنولوجيا قدمية، ما يشكل ااملنظمة يف املائة من تطبيقات  75عندما علمت أن  بالقلقشعرت اللجنة 

 .منا لألا خطريً هتديدً 
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 (أ) نتائج املسح بشأن استخدام قوائم املرشحني لشغل توجه اللجنة انتباه اإلدارة إىل ضرورة معاجلة ا،أخريً و  -29
من املدراء املكلفني بالتعيني/الرؤساء املباشرين يعتربون أّن املوظفني املعينني بواسطة قوائم  65املناصب الشاغرة حيث أّن 

  .راجعة بشأن التوظيفاملالتوصيات الواردة يف تقرير املرشحني غري مؤهلني للقيام بالوظيفة؛ (ب) و 

مبا يف ذلك املعلومات  ،2018السنوي لعام مكتب املفتش العام ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف تقرير  -30
 .املنظمةا إدارة هتاليت وفر 

 

 توصيات المراجعة الخارجية -باء 

 ريرها.ااإلدارة وتقاملراجعة اخلارجية إىل ، واصلت اللجنة استعراض رسائل 2018يف عام  -31

عرب اللجنة عن قلقها من أ�ا مل تتمكن من مقابلة املراجعني اخلارجيني يف اجتماعيها يف أبريل/نيسان ت -32
كما   الرقابة.وظيفة أن مثل هذه االجتماعات حاسم األمهية كجزء من تعزيز موضحًة ، 2018وديسمرب/كانون األول 

نفقات وتعزيز تبادل خفض البغية مهام الرقابة يف املنظمة وبني  همعملبني على تفادي التداخل  راجعنياملشجعت اللجنة 
 عمل مشرتك يف املستقبل.إمكانية القيام بلتوسيع اخلطط واملعلومات 

 
 ةالداخلي رقابةالسياسات المساءلة و  –جيم 

أوصت باستخدام . و 2017لعام  املالّيةالبيانات مع مرتافقًا  "ةالداخلي الرقابةبيان "رحبت اللجنة بإصدار  -33
. وتتطلع اللجنة إىل ةالداخلي الرقابةاملستخدمة إلعداد بيان  ةالداخلي الرقابةاستبيانات مدى موثوقية مؤشرات/نظم لتقييم 

سجالت  تعميم استخداما بشأن سجل املخاطر على مستوى املنظمة احملّدث و ، وحتديدً الالحقةالتطورات على  طالعهاإ
 خماطر الوحدات.

على شأنه بللقلق  اللجنة إىل أن التحليل الشامل للمخاطر موجود على مستوى املنظمة. لكن هناك جماًال أشارت  -34
لضمان . وشجعت اللجنة املنظمة على مراجعة االصددهذا يف املستويني اإلقليمي واحمللي وينبغي بذل مزيد من اجلهود 

الضمان فة. ب الثغرات واالزدواجيانتجاو  امالئمً ا توزيعً املسؤوليات وزيع املشرتك بغية توحيد أو دمج أنشطة الضمان وت
ني ات اخلارجيالضمان يومقدم نيالضمانات الداخليي اإلدارة ومقدميتم احلصول عليها من تغطية أفضل سيحقق املشرتك 

  االت املخاطر اليت تؤثر على املنظمة.جمل

 التركيز على النتائج –دال 

قائمة على إلدارة الل ةالكاملاملأسسة ، تواصل اللجنة التأكيد على أمهية ة األجلجهود طويلأن تلك ا منها بإقرارً  -35
على النتائج إزاء  اكيزً �ج أكثر تر اتباع من املتوخاة املنافع كي ُجتىن وإدارة األداء،   وإدارة املخاطر على مستوى املنظمةالنتائج 

اطر، لكنها شددت تنفيذ إدارة املخل. وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود املبذولة ى هذه املنافعافظ علحيو  اإلدارة واملساءلة
 . كامل  بشكل على مستوى املنظمةعلى ضرورة إنشاء إدارة املخاطر 
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 إدارة الموارد البشرية –هاء 

جلغرايف للموظفني االتحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية املتعلقة بالتوازن استعرضت اللجنة ، 2018يف عام  -36
الفنيني واالستشاريني، وتطوير منصة توظيف جديدة، والتكافؤ بني اجلنسني، وأداء املوظفني، وخطة عمل لتغيري الثقافة 

 التنظيمية، وحتديث سياسات املوارد البشرية.

ملتحدة العاملية ابوابة األمم على املنشورة عقوبات الأكدت اللجنة أمهية الضوابط يف مرحلة التوظيف مثل قائمة  -37
 ب املخاطر املرتبطة باملرشحني املدرجني على القائمة السوداء.انتجللمشرتيات ال

من دليل اإلجراءات اإلدارية ملعاجلة تضارب املصاحل يف  330رحبت اللجنة بالتغيريات اليت أدخلت على القسم  -38
 عن التوصية والقرار. لشخص نفسه مسؤوًال وما دون، حيث كان حيث كان ا 4-اإلجراءات التأديبية للموظفني برتب ف

اإلجراءات التأديبية  بالتحقيقات و السياسات واخلطوط التوجيهية األخرى املتعلقة وتطلعت اللجنة إىل إدخال تعديالت على 
 من دليل اإلجراءات اإلدارية؛املنّقح  330تتماشى مع القسم  كي

عدم وجود إطار زمين حمدد ملعاجلة التدابري التأديبية بني إغالق التحقيق واختاذ القرار النهائي  اللجنةالحظت  -39
ن أن تنجم عن اليت ميكاملنظمة على خاطر املب انتجالرئيسي بشأن القضية. وبالتايل، أوصت اللجنة بوضع مؤشر أداء 

 يف الوقت املناسب.نتائج عملية التحقيق متابعة اإلخفاق يف 

 االستغالل واالعتداء الجنسيينو التحرش الجنسي  -واو

لة حاالت قأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع احلايل لالستغالل واالعتداء اجلنسيني يف منظومة األمم املتحدة و  -40
تحدة ومنظمة جري على نطاق األمم املالذي أُ املتعلق بالتحرش اجلنسي اإلبالغ عن القضايا. وترى اللجنة أن نتائج املسح 

بت اللجنة ورحكيفية معاجلتها. و قلة حاالت اإلبالغ مشكلة  مدىعلى املنظمة  تعريفاألغذية والزراعة سيساعد على 
يضاح لكنها شددت على احلاجة إىل: إواالعتداء اجلنسيني والتحرش اجلنسي، للتصدي لالستغالل خبطة عمل املنظمة 
ط العمل اخلاصة بالتصدي لالستغالل واالعتداء اجلنسيني عن تلك اخلاصة بالتحرش اجلنسي لضمان التعاريف وفصل خط

 .املساءلة والوضوح، والنظر يف النتائج الطويلة األجل املرتتبة على بعض اإلجراءات املقرتحة، مبا يف ذلك اآلثار على املوارد

ستنتاجات فريق ا يف أعقابسيني والتحرش اجلنسي االستغالل واالعتداء اجلناقرتحت اللجنة حتديث سياسات  -41
 .جملس الرؤساء التنفيذينيالذي شكله هام امل

مركز  مسؤول الشؤون األخالقية/أمني املظاملاختيار النامجة عن احملتملة العالية أكدت اللجنة من جديد املخاطر  -42
املتضمن ملالحظ ا، بسبب تضارب املصاحل اإلنسانيةاحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف األزمات لسياسة اتصال 

 .يف اجلمع بني وظيفتيه
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 طؤوالتواسياسات وإجراءات المنظمة لمكافحة ممارسات الغش والفساد  -اسابعً 
 المتعاقدين العقوبات على  –ألف 

طلبت و . 2018يف عام  املتعاقدينجلنة توقيع العقوبات على  أنشطةعن مل حتصل اللجنة على آخر املعلومات  -43
يف عام املراجعة نة جل املتعاقدينن جلنة توقيع العقوبات على عممثل يقضي حبضور إدراج بند منتظم يف جدول األعمال 

 ا عن الدروس املستفادة.تقريرً وطلبت  2019

 تحديث سياسة المنظمة بشأن مكافحة الغش –باء 

ير وحدة التفتيش عن تقر عنه الناشئني  والكشف الغشمبنع املتعلقني ن اإلجراءين ألأعربت اللجنة عن ارتياحها  -44
ركائز الث يف طور التنفيذ وأن االسرتاتيجية تستند إىل ثكانا   –وضع اسرتاتيجية وخطة عمل ملكافحة الغش  -املشرتكة 

غش واألدوات على رصد النظم لمخاطر؛ وقدرة المدركة لالسياسات واإلجراءات وأن تكون تدريب؛ الوعي والهي: 
يف أعقاب  الداخلية للمنظمةنرتنت إلامتاحة اآلن على شبكة أصبحت اللجنة أن برامج التدريب الحظت و . كشف عنهالو 

بإدخال كاتب امليدانية هبا املتقوم أداة لتنشر يتعلق بالرصد، كانت املنظمة  يف مااجلهود اليت بذهلا مكتب املفتش العام. و 
ضمن مكتب نائب املدير العام (العمليات) ا بإنشاء وحدة صغرية علمً  اللجنةخذت أغش. و الها املتعلقة بخططورصد 
 .الغشواالمتثال، مبا يف ذلك مسائل منع  ةالداخلي للرقابة

 حماية المبّلغين عن المخالفات – جيم

من ون يف مأمن كونسيمقدمي الشكاوى بأن على حنو مالئم و ستتم تعترب اللجنة أن الثقة بأن معاجلة االدعاءات  -45
السياسة مفيدة. وما زالت أغلبية االدعاءات عن سوء التصرف لضمان أن تكون ا ا أساسيً أعمال ثأرية تشّكل عنصرً أي 

، أعرب 2018ا (ثالث حاالت) يف عام اليت يتلقاها مكتب املفتش العام ترد من موظفي املنظمة، ويف حاالت قليلة جدً 
 الئم.على حنو ميف احلال و عمال ثأرية، استجابت املنظمة احتمال تعرضهم ألمقدمو الشكاوى عن قلقهم إزاء فيها 

الفات وحدة التفتيش املشرتكة عن السياسات واملمارسات املتعلقة باملبلغني عن املختقرير  املالّيةاستعرضت جلنة  -46
أن هذا التقرير املراجعة نة جل عن استقاللية مكتب املفتش العام ومكتب الشؤون القانونية واألخالقية. وتعترب اوطلبت تقريرً 

 .هيئة خارجية لتقدمي وجهة نظر مستقلةينبغي أن تعّده 

 التقييم - دال

احدة يف ينسقان خططهما السنوية مرة و  املفتش العامومكتب مكتب شعبة التقييم اللجنة بارتياح أن  الحظت -47
حول اإلقليميني  راجعنياملسليب وتنسق بانتظام مع الب التداخل انتجتقارن اخلطط الاالتصال  جهاتالسنة على األقل وأن 

 .التقارير بني الوظيفتنيوتتقاسم تبادل وتالبعثات واجلداول الزمنية 
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 تنفيذ برنامج المبادئ األخالقية في المنظمة -اثامنً 

 مسؤول الشؤون األخالقية إلى اللجنة؛/التقارير السنوية التي يحيلها أمين المظالم -ألف

ب الشؤون التقرير السنوي ملكت ها علىإطالعأن جيري  طلبت اللجنة، املنّقحةاملرجعية اختصاصاهتا  معا شيً امت -48
وجه إىل جلنة تالتقرير يف مذكرة منفصلة بشأن هذا وجهات نظرها اللجنة بدي . وستاملالّيةاألخالقية قبل إصداره إىل جلنة 

 .املالّية

المبادئ األخالقية، بما في ذلك ما يتصل به من سياسات ولوائح فردة الرئيسية لبرنامج مالمكونات ال -باء
 وقواعد وتدريب

أعادت اللجنة التأكيد على قلقها إزاء دور أمني املظامل/املسؤول عن الشؤون األخالقية، الذي ال يتبع أفضل  -49
ظامل/املسؤول عن الشؤون ملا يف املصاحل بني الوظيفتني. وقد جتلى ذلك بوضوح يف تقرير أمني ااملمارسات وميثل تضاربً 

دورين دمج هذين الالناجم عن األخالقية املقدم إىل جلنة املراجعة، وأبرز مرة أخرى اخلطر املرتفع على مسعة املنظمة 
التفتيش  وحدة التفتيش (باإلضافة إىل مراجعة وحدةقدمته آخر املتعارضني. وتوجه اللجنة انتباه املنظمة إىل استعراض 

مراجعة السياسات واملمارسات املتعلقة باملبلغني عن إىل و  )2017املصاحل املذكور يف تقريرها السنوي لعام  ربتضالاملشرتكة 
ا املسؤول آخر لالستقاللية هو الوظيفة املزدوجة اليت يؤديه ااملخالفات يف منظومة األمم املتحدة اليت تنص على أن "حتديً 

 ا أمني مظامل)، (...). وميكن أن يؤديعن الشؤون األخالقية يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الذي يعمل أيضً 
كما للمخاطر   ملوظفني معرضنيالعمل املزدوج ألمناء املظامل أو املسؤولني عن الشؤون األخالقية أو موظفي الرقابة إىل جعل ا

ة املزدوجيفة وظ. ويدعو املفتشون إىل إعادة فحص الهبما ثقة املوظفنيفقدان و تهما خلطر فقدان مصداقي الوظيفتنييعرض 
وباإلضافة إىل ذلك، أُبلغت اللجنة بوجود عدة حاالت تضارب مصاحل بني  .1"ونزاهتها صب لضمان استقالليتهاااملنه هلذ

 املظامل واملسؤول عن الشؤون األخالقية.وظيفيت أمني 

 

 معالجة تضارب المصالح برنامج أو برامج اإلقرار المالي للمنظمة الهادفة إلى منع أو -جيم 

غري تشرين الثاين، /برنامج اإلقرار املايل حبلول �اية شهر نوفمرباالنتهاء من إعداد بلغت اللجنة بأنه كان ينبغي أُ  -50
 .املعلومات ستغرقه املراجع اخلارجي والوقت الالزم جلمعاديسمرب بسبب الوقت الذي /ا يف كانون األولال يزال مستمرً كان أنه  
وكررت اللجنة  .املشاركة منلناس تمكني اولكن أعيد فتحه ل أيلول،سبتمرب/-حزيران/أطلق برنامج اإلقرار املايل يف يونيوقد و 

 اس منتظم.هذه العمليات وتنفيذها على أسإنشاء ة وأوصت بضرورة التأكيد على احلاجة إىل إجراء عمليات تفتيش مفاجئ

تعريف ليفهموا ا و هبعلى إملام ا مجيعً نظمة املو موظفليكون تضارب املصاحل تتعلق بسياسة إصدار أوصت اللجنة ب -51
 تضارب املصاحل.

 

                                                           

 القسم الثالث -6، صفحة JIU/REP/2018/4الوثیقة  1 
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 بالمسؤوليات األخالقيةالفعال مدى كفاية الموارد للنهوض  -دال

عمل مكتب الشؤون األخالقية وأعربت عن قلقها إزاء النقص يف عدد موظفي املكتب، استعرضت اللجنة سري  -52
 واقرتحت أن تقوم األمانة مبراجعة هيكله.

سؤول عن الشؤون األخالقية، من مهمات املأشارت اللجنة كذلك إىل أن برامج التدريب، وهي مهمة أساسية  -53
سبب ضيق الوقت وعبء بفقط املخطط هلا، ُعقدت تسع الوجاهية ريبية من بني الدورات التدفتأثرت باالفتقار إىل املوارد. 

املخطط عن طريق الفيديو  15املنظمة يف �اية العام. ومن بني املؤمترات الـ  ميزانيةالعمل يف املكتب والقيود املفروضة على 
هلما حول خطط ن املاالتدريبيتان الدورتيف أمريكا الالتينية  تبسبب قيود الوقت، ولكن عقدمنها  11سوى يعقد هلا، مل 

كتب مع ممسؤول الشؤون األخالقية /جلسة إحاطة ملمثلي املنظمة، وتعاون أمني املظامل 16 ت. وقد عقدةألخالقيالشؤون ا
 التعلم اإللكرتوين.مساقات إعداد بعض على املفتش العام ومكتب املوارد البشرية 

 

 فعالية وظائف مكتب المفتش العام -اتاسعً 
يتمثل جزء هام من والية اللجنة يف توفري ضمانات مستقلة وموضوعية حول وظائف املراجعة الداخلية والتفتيش  -54

 ا إىل املعلومات اليت وفّرها مكتب املفتش العام، ومتابعة نتائج عمليات التقييم اخلارجي املاضية جلودةوالتحقيق. واستنادً 
 ،ةالداخلي لرقابةابية لربنامج مكتب املفتش العام األخري لتحسني ضمان جودة والنتائج اإلجياوظيفيت املراجعة والتفتيش، 

فاية كاملراجع اخلارجي، ترى اللجنة أن مكتب املفتش العام يقّدم خدماته بقدمها إدارة املنظمة و اليت قدمتها واإلحاطات 
يفيت لكل من وظ املكتبالوظائف يف  عددمستوى املوارد، مبا يف ذلك ينبغي للمنظمة النظر يف زيادة غري أنه ة. يوفعال

 أدناه). 60املراجعة والتحقيق (أنظر الفقرة 

 ضمان المراجعة باالستناد إلى المخاطر –ألف 

ويساعد النهج  .اليت يعتمدها مكتب املفتش العام إىل املخاطر اتقّيم اللجنة بانتظام منهجية التخطيط استنادً  -55
اللذين يوفرمها شورة واملضمان ال يزكيقوم مكتب املفتش العام على أساس منهجي برت القائم على املخاطر يف احلرص على أن 

ثبت ت اللجنة أن املواضيع اليت رفع مكتب املفتش العام تقارير عنها خالل العاموجدت قد و  . على جماالت هامة يف املنظمة
  ا من تغطيته املقررة للمراجعة لفرتة السنتنيكبريً   اجزءً  2018حبلول �اية عام املكتب حقق  إىل أن اللجنةالحظت . و ذلك
، رغم الشواغر يف مناصب املراجعني خالل العام وترحيل بعض التقارير إىل عام 2018السنوي لعام  هتقرير ترد يف كما 

2019 . 

 التحقيق وظائف –باء 

إلدارة احلاالت احملالة إليها وتلبية احلاجة إىل  2018اجلهود اليت بذلتها وحدة التحقيق يف عام اللجنة تثّمن  -56
  .، رغم زيادة عدد الشكاوىوإجناز مواد التعليم اإللكرتوينمدخالت سياساتية 
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 الكشف عن تقارير مكتب المفتش العام –جيم 

ف عن تقارير مكتب املفتش العام اليت متّكن ، وافق جملس املنظمة على سياسة الكش2011يف أبريل/نيسان  -57
أو من ينوب عنهم، من االّطالع على تقارير املراجعة الداخلية وتقارير الدروس املستفادة من التحقيقات  ،املمثلني الدائمني

طلبات لبيت إذ ، مكتب املفتش العامجانب ورّحبت اللجنة بالتنفيذ السلس للسياسة من  عرب توصيل آمن على اإلنرتنت.
ه السياسة ضمن ، وفقاً ملا نّصت عليواحد ، اليت وردت من بلد عضوالثمانية الّطالع على التقارير عن بعد على اإلنرتنتا

بعٍض حجب ها جرى فيحالة واحدة فقط ، وكانت هناك لتقاريرحجب . ومل تربز أي حالة املنصوص عليهاالفرتات الزمنية 
 .واألمنسرية لغرضي التقرير من 

 في مكتب المفتش العام يزانيةالتوظيف والم –دال 

، من خالل استخدام ميزانيتهيف إدارة  2018ا يف عام أشارت اللجنة إىل أن مكتب املفتش العام كان استباقيً  -58
حاالت التفتيش  ضمان تغطية املراجعة وتلبية متطلباتولالشواغر وتوفري مزيد من اخلربة الفنية، للتعويض عن االستشارات 

 الشواغر يف مناصب املوظفني. رغم 

عام، لكنها الوظائف الفنية الشاغرة يف مكتب املفتش اليتعلق مبلء  يف ماتعرب اللجنة عن امتنا�ا جلهود اإلدارة  -59
اله كما هو مطلوب يف أعمالقيام ب مكتب املفتش العام من نياملتوفرة اآلن غري كافية لتمك امليزانيةأعربت عن قلقها من أن 

لوفورات اعّوض مكتب املفتش العام عن موارده غري الكافية اخلاصة بغري املوظفني باستخدام  ،وحىت اآلن .ميدانيةمنظمة 
  .يف الوظائفشواغر المن  النامجة

بسبب ة ضمن الفرتة املقرتحتعرب اللجنة عن قلقها ألن خطط عمل مكتب املفتش العام ال ميكن تنفيذها   -60
السنة التالية وأّخرت التحقيقات بسبب إىل  2018عمليات املراجعة والتحقيقات يف عام ُرّحلت االفتقار إىل املوارد. وقد 

يق يف مكتب وظائف املراجعة والتحقموارد إىل وتوصي اللجنة بأن تضيف األجهزة الرئاسية يف املنظمة عدم كفاية املوارد. 
الل واالعتداء الب املتعلقة بالتحرش اجلنسي واالستغا حتسني استجابتها للمطذلك للمنظمة أيضً تيح املفتش العام. وسي

 .نيياجلنس

 تقييم الجودة الخارجي –هاء 

الربع الثاين من عام  جري يفيي سذتقييم اجلودة اخلارجي لوظيفة التحقيق ال تتطلع اللجنة إىل استعراض نتائج -61
2019. 

 حالة توصيات السنة السابقة -عاشًرا

 نفذ بعد يف أعقابكانت مل تالسنوية و اليت وردت يف تقاريرها التسع استعرضت اللجنة حالة تنفيذ التوصيات  -62
 من اإلدارة االعتبار التحديثات اإلضافية اليت وفّرها كلّ ب، مع األخذ املالّيةاالجتماع الثالث والسبعني بعد املائة للجنة 
اءات حتصل أن اإلجر نظراً إىل توصيات أربع ، تعترب اللجنة أنه جرى تنفيذ 3ق ومكتب املفتش العام للجنة. وكما يشري امللح

 .2018اآلن على أساس مستمر، وأن التوصيات اخلمس األخرى قيد التنفيذ، وهذا أمر ستواصل اللجنة رصده خالل عام 
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 شكر وتقدير -حادي عشر
عن  املفتش العام وموظفيه وأمني املظامل/املسؤولتشيد اللجنة بالتعاون اجليد واملساعدة املقدمة من اإلدارة ومن  -63

ل معلومات خالا مجيعً  واقّدم نالشؤون األخالقية وغريهم من موظفي منظمة األغذية والزراعة واملراجع اخلارجي الذي
 .2018اجتماعاهتا اليت ُعقدت عام 
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 1الملحق 

 تشكيل اللجنة
، أنشــأ املدير العام ةاملاليّ ا اللتزام املنظمة أمام الدورة املائة للجنة ووفقً توصــية صــادرة عن املراجع اخلارجي الســابق بناًء على 

، ضـــّمت اللجنة يف صـــفوفها 2007. ومنذ إنشـــاء اللجنة وحىت �اية العام 2003جلنة املراجعة يف املنظمة يف أبريل/نيســـان 
تت عضويّة اللجنة تقتصر فقط على األعضاء ، با2008مزجياً من األعضاء الداخليني واخلارجيني. ويف يناير/كانون الثاين 

 لدليل التعليمات اإلدارية. 146. ويرد تشكيل اللجنة واختصاصاهتا يف املرفق جيم من القسم اخلارجيني

) اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته (االســـتثنائّية) اخلامســـة والثالثني، 2011-2009املنظمة ( لتجديدخلطة العمل الفوريّة ا ووفقً 
فإن "جلنة املراجعة (أ) ســـيعّينها املدير العام وســـتكون مؤلّفة من أعضـــاء مجيعهم من اخلارج ويوافق عليهم اجمللس بناًء على 

كما  2010عيني مبوجب هذا النظام يف العام ). وقد مت أّول ت92-2" (خطة العمل الفوريّة املالّيةتوصــــــــية املدير العام وجلنة 
 الختصاصات اللجنة يعكس هذا األمر. 2018وعام  2013أن التحديث الذي ُأجري يف عام 

 :على النحو التايل 2018. وكان تشكيل اللجنة لعام أعضاءوتتألف اللجنة من مخسة 
 

 (الرئيسة) L. Lesetediالسيدة    األعضاء: 

  J. M. Portalالسيد     
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 2الملحق 
 المرفق جيم - دليل التعليمات اإلداريّة من 146من القسم 

 لجنة المراجعة في منظمة األغذية والزراعة
 االختصاصات

 

 الغرض -1

تعلق برتتيبات يف ما ي املالّيةعمل جلنة املراجعة كفريق استشاري مكّون من خرباء ملساعدة املدير العام وجلنة ت 1-1
مستوى  واملراجعة الداخلية ومهام التفتيش والتحقيق على املالّيةالرقابة الداخلية وعمليات إدارة املخاطر ورفع التقارير 

سياسات واإلجراءات فضالً عن ال املالّيةبشأن هذه القضايا مع مراعاة اللوائح والقواعد املنظمة. وتقّدم جلنة املراجعة مشورهتا 
 املنطبقة على املنظمة وبيئة عملها.

تقدم جلنة املراجعة من خالل تقاريرها السنوية مشورة ومعلومات إىل األجهزة الرئاسية يف تلك اجملاالت، كما  1-2
 .املالّيةقدم خالل الفرتة الفاصلة وحسب االقتضاء حتديثات إىل جلنة تُ 

يف ما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش والتحقيق والشؤون األخالقية، تعمل اللجنة بصفة استشارية لدى  1-3
العام وأمني  فتشمكتب املفتش العام ومكتب أمني املظامل/الشؤون األخالقية على التوايل. ومبوجب ذلك، تساعد امل

 املظامل/الشؤون األخالقية على التوايل يف ما يتعلق باجلودة املتواصلة ألداء هذه الوظائف.

 المسؤوليات -2

 بشأن: املالّية وجلنةتقوم اللجنة باالستعراض وبتقدمي املشورة إىل املدير العام  2-1

للمنظمة مبا يشمل  املالّية ةرقابوال املالّيةا على قضايا احملاسبة والتقارير ا كبريً السياسات اليت تؤثر تأثريً  )أ(
 االعتبارات التالية:

ي موثقة يف رأي حسبما ه املالّية بياناتللمنظمة ونتائج عمليات املراجعة اخلارجية لل املالّية بياناتال )1(
 املراجع ويف رسائل املراجع اخلارجي إىل اإلدارة؛

 الرتتيبات اخلاصة باملراجع اخلارجي للمنظمة وتطبيقها؛ )2(

 املالّيةمة وحالة مشاريع التحسني اليت تتعلق باألنظ املالّيةسياسات املنظمة يف جمال احملاسبة واإلدارة  )3(
 ؛املالّيةورفع التقارير 

اهلامة  املنظمة يف ضوء املخاطر يفإدارة املخاطر و  ةالداخلي الرقابةاسرتاتيجية وإطار عمل وعمليات  )ب(
 اليت تواجهها، مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:

 الداخلية وبإدارة املخاطر؛ ضوابطمشاريع حتسني املنظمة اليت تتعلق بال )1(
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نتائج تغطية املراجعة الداخلية واخلارجية للمنظمة وحالة التوصيات املنبثقة عن عمليات املراجعة  )2(
 واخلارجية.الداخلية 

سياسات املنظمة ملكافحة ممارسات الغش والفساد والتآمر لدى موظفيها واألطراف اخلارجية مبا يف  )ج(
ذلك االستخدام غري املناسب ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح للموظفني واألطراف اخلارجية بأن يّعربوا عن 

 ويف إجراء العمليات.خماوفهم، يف إطار سري، من أي ممارسات خاطئة يف اإلدارة 
فعالية وكفاءة مهام املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق ملكتب املفتش العام وااللتزام مبيثاق مكتب  )د(

املفتش العام، واخلطوط التوجيهية املتعلقة بالتحقيقات اإلدارية الداخلية واملعايري الدولية للمراجعة والتحقيق 
 تالية:الداخليني مبا يف ذلك االعتبارات ال

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ )1(

 كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام كي يليب احتياجات املنظمة؛ )2(

 ارجية؛واخل آليات مكتب املفتش العام لضمان اجلودة ونتائج استعراضات ضمان اجلودة الداخلية )3(

ية، من خلية مع املراعاة الواجبة لتغطية املراجعة اخلارجالتغطية املرتقبة واحلالية للمراجعة الدا كفاية )4(
 رجي؛عالية املخاطر بالتنسيق مع املراجع اخلاالمكتب املفتش العام على اجملاالت  تركيزأجل ضمان 

 تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املفتش العام وحالة تنفيذ التوصيات من ِقبل املنظمة؛ )5(

تعلق باحلاالت املفرتضة أو الفعلية لسوء اإلدارة واملخالفات والغش وحالة نتائج التحقيق اليت ت )6(
 اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة بشأن هذه النتائج؛

 التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام. )7(

لتوافق مع املمارسات االتغيريات يف ميثاق مكتب املفتش العام واألدلة التشغيلية الالزمة للحفاظ على  )8(
 التنظيمية واملهنية؛

 يتعلق بتوظيف مفتش عام أو إ�اء فرتة واليته أو عدم جتديد تعيينه. يف مامقرتحات املنظمة  )9(

 :مجيع املسائل ذات الصلة بصياغة وإعداد وتنفيذ برنامج املبادئ األخالقية يف املنظمة، مبا يف ذلك )ه(

األخالقية اليت يقوم هبا أمني املظامل/مسؤول الشؤون األخالقية على أساس التقارير  الشؤونأنشطة   )1(
 السنوية اليت حييلها إىل اللجنة أمني املظامل/مسؤول الشؤون األخالقية؛

األخالقية، مبا يف ذلك أي سياسات ولوائح وقواعد ذات  الشؤونفردة الرئيسية لربنامج املكونات امل  )2(
 صلة؛ صلة وتدريب ذي

 ؛معاجلة تضارب املصاحل أو اهلادفة إىل منع أو اهلادفاملايل للمنظمة  اإلفصاحبرنامج أو برامج   )3(

 .فعال باملسؤوليات األخالقيةالمدى كفاية املوارد للنهوض  ) 4(
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 قيامها خاللو  .حترص اللجنة على توفري التنسيق املالئم ألنشطة الرقابة بني وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية 2-2
 ذلك، ال تتدخل اللجنة يف والية واستقالل الوظائف املختلفة.ب

 .الفعال ملسؤوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة التناولتضع اللجنة خطة سنوية لضمان  2-3

التقرير كما  علىيقات بتزويد تعل انيقوم قد نذيلاملدير العام الو  املالّية جلنةا عن أنشطتها إىل ا سنويً تقدم تقريرً   2-4
 .انيرغب

 الصالحيات -3

 تتمتع جلنة املراجعة بالصالحيات التالية: 3-1

الشؤون  أمني املظامل/مسؤولو احلصول على كل املعلومات الضروريّة والتشاور مباشرة مع املفتش العام  •
 ؛مااألخالقية وموظفيه

 مكتب املفتش العام؛ االّطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة عن •
التماس أيّة معلومات حتتاجها من أي موظف ومطالبة مجيع املوظفني بالتعاون بشأن أي طلب تتقدم  •

 به اللجنة؛
احلصول على املشورة الفنّية املستقلة وضمان حضور أشخاص خارجيني من أصحاب التجارب واخلربات  •

 املفيدة إذا كان ذلك ضروريا.
 العضوية -4

بناءّ على توصية  ااألعضاء مجيعً  اجمللستتألف اللجنة من مخسة أعضاء خارجيني ومن أمني حبكم منصبه. ويعّني  4-1
 بعد عملية اختيار يديرها املدير العام. املالّيةجلنة 

ك ذات الصلة على مستوى رفيع يف جماالت: الرقابة، مبا يف ذل وخرباهتم مؤهالهتمر األعضاء على أساس اتخيُ  4-2
التمثيل اجلنساين  ىراعي. ولدى اختيارهم والضوابطواحلوكمة واملخاطر  املالّيةاملراجعة والتحقيق والشؤون األخالقية واإلدارة 

 واجلغرايف يف اللجنة.

 جلنة أمانة املنظمة يف يفن و عني األعضاء السابقيُ ن عن أمانة املنظمة وعن املدير العام. وال و األعضاء مستقل 4-3
 سنوات عقب انتهاء تلك املسؤوليات. مخساملراجعة ضمن فرتة 

 يؤدي األعضاء عملهم بصفتهم الشخصية وال جيوز أن ميثلهم أعضاء مناوبون. 4-4

 تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها. 4-5

بعد انتهاء مدة الوالية األوىل مدة إضافية أقصاها ثالث  هاديدميكن جت ،يعمل األعضاء فرتة ثالث سنوات 4-6
على قرار يتخذه اجمللس. وتقسم مدة واليات األعضاء قدر املستطاع إىل مراحل هبدف تأمني االستمرارية.  سنوات بناءً 

 ويكون التجديد رهن التقدير اإلجيايب ملسامهة العضو املعّني خالل مدة واليته/واليتها األوىل.
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 األمانة -5

 يُعترب أمني جلنة املراجعة املفتش العام حبكم منصبه وهو يرفع تقاريره مباشرة إىل الرئيس حول الشؤون اليت تتعلق 5-1
 بعمل جلنة املراجعة. أما مكتب املفتش العام فيوفّر دعم األمانة للموظفني.

 االجتماعات -6

دعو إىل فقا ملا يرتئيه رئيسها. ومبقدور الرئيس أن يميكن أن جتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل يف السنة و  6-1
ا. ويتمتع املدير العام أو املفتش العام أو أمني املظامل/مسؤول الشؤون عقد اجتماعات إضافّية إذا ما رأى ذلك مناسبً 

دعت احلاجة  ااملراجع اخلارجي حبق أن يطلب إىل رئيس اللجنة توجيه الدعوة لعقد اجتماعات إضافية إذا م أواألخالقية 
 إىل ذلك.

 أيام عمل على األقل من انعقادها. 10يتم إخطار أعضاء جلنة املراجعة باالجتماعات عادًة قبل  6-2

 يوافق الرئيس على جدول أعمال مؤقت لالجتماعات ينبغي توزيعه إىل جانب الدعوات. 6-3

 املراجعــة بنــاًء على تعليمــات الرئيس أو على مبــادرةيتم إعــداد الوثــائق الــداعمــة من ِقبــل الرئيس أو أمــانــة جلنــة  6-4
األمني. وميكن أيضـــــــــــــــا تقــدمي الوثــائق من ِقبــل املراجع اخلــارجي أو، مبوافقــة الرئيس، عن طريق اإلدارة أو اللجــان األخرى 

 ة.سريّ  وتُعاَمل على أ�اة، ايللمنظمة. وتستخدم الوثائق واملواد اإلعالمية اليت ُتوزَّع لتنظر فيها جلنة املراجعة فقط هلذه الغ

من املفرتض أن يشـــــارك األعضـــــاء اخلمســـــة مجيعاً يف كل اجتماع للجنة، على أن االجتماعات ميكن أن تنعقد  6-5
بنصــــاب مؤلف من ثالثة أعضــــاء. وال يتمتع أمني االجتماع حبق التصــــويت. وتُتخذ قرارات جلنة املراجعة عادة بالتوافق يف 

ذلك فُتتَّخذ بغالبية أصوات األعضاء احلاضرين الذين أدلوا بأصواهتم. ويف حال تعادل األصوات، اآلراء، ولكن حبال تعّذر 
 يكون للرئيس الصوت املرجح.

جيوز للرئيس أو ألعضــــــاء آخرين املشــــــاركة يف اجتماع عرب اهلاتف أو الفيديو وخالل ذلك الوقت يتم إحصــــــاء  6-6
 عددهم بغية حتديد النصاب.

تماع ا بالنيابة لذلك االجكن الرئيس من حضـــــور اجتماع ما، ينتخب األعضـــــاء اآلخرون رئيســـــً يف حال مل يتم 6-7
 من بني األعضاء احلاضرين.

آخر من  أي موظف أوجيوز للرئيس بأن يدعو مكتب املفتش العام أو أمني املظامل/مســؤول الشــؤون األخالقية  6-8
 ي حلضور االجتماعات.أن يدعو املراجع اخلارج اأيضً  للرئيس وجيوزاملنظمة. 

جيوز للجنة املراجعة أن تقرر االجتماع يف جلســـــة مغلقة بني فرتة وأخرى حســـــبما تقرره اللجنة أو يف جلســـــات  6-9
أن جتتمع اللجنة يف جلســـــــــات خاصـــــــــة مرة  جيبخاصـــــــــة مع األمني أو مع ممثلني عن اإلدارة أو ممثل املراجع اخلارجي. و 

أمني املظامل/مســــــــؤول الشــــــــؤون األخالقية. كما جيب أن جتتمع اللجنة  ومعواحدة يف الســــــــنة على األقل مع املفتش العام 
 ا يف جلسة خاصة مرة واحدة يف السنة على األقل مع املراجع اخلارجي.أيضً 

لة . وتســــتعرض جلنة املراجعة مشــــروع احملضــــر باملراســــاهتااجتماع ضــــراحفظ حمو إعداد ب املراجعة جلنة أمني يقوم 6-10 
 ا يف اجتماعها التايل.وتعتمد احملضر رمسيً 
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 طالعإســــــرية ما مل يقرر الرئيس غري ذلك. وقد يوافق الرئيس على  اجتماعاهتامداوالت جلنة املراجعة وحماضــــــر  6-11
اآلخرين يف  املديرينمن كبار  غريهمالعام وأمني املظامل/مســـــــؤول الشـــــــؤون األخالقية وموظفي مكتب املفتش العام و  املدير

ن ع اتقدم موجز يأو يطلب من أمني جلنة املراجعة أن  ،األجزاء ذات الصــــــــــــلة منها علىأو  كاملةاحملاضــــــــــــر   علىاملنظمة 
 نظمة.يف امل يرينالقرارات لغاية املتابعة من كبار املد

 تضارب المصالح  -7

، يتم ا بتضارب املصاحل. وحني ينشأ تضارب مصاحل فعلي أو حمتملقبل تعيينهم، يقدم األعضاء اجلدد تصرحيً  7-1
اإلعالن عن املصـــلحة ما يؤدي إىل إعفاء العضـــو أو األعضـــاء من املشـــاركة يف املناقشـــة أو إىل منعهم من التصـــويت على 

 جب تكوين نصاب من بقية األعضاء للنظر يف هذه املسألة.املسألة. ويف هذه احلالة يستو 

 مسؤوليات والتزامات األعضاء -8

يعمل األعضـــــاء بصـــــفة مســـــتقلة غري تنفيذية لدى أداء دورهم االســـــتشـــــاري يف جلنة املراجعة. وبالتايل ال يُعترب  8-1
 ا عن القرارات اليت تتخذها جلنة املراجعة جمتمعًة.األعضاء مسؤولني شخصيً 

ينال أعضـاء جلنة املراجعة تعويضـاً عن أي إجراءات تـُتَّخذ ضـدهم نتيجة لألنشـطة اليت يؤدو�ا أثناء عملهم يف  8-2
 جلنة املراجعة، طاملا أن هذه األعمال قد أديت بنية حسنة.

 رفع التقارير -9

عملها يتضـــــــــــمن  عنا يً ا ســـــــــــنو تقريرً لجنة ال. وتعّد املالّية وجلنةتقاريرها إىل املدير العام  املراجعةأن ترفع جلنة  جيب 9-1
 اا ذاتيً ير تقييمً . ويتضـمن التقر املالّيةجلنة و مشـورة ومالحظات وتوصـيات، حسـب االقتضـاء، لينظر فيه كل من املدير العام 

ن خالل كيفية معاجلة مكتب املفتش العام مب يتعلق يف ماا لعمل اللجنة. ويعرض التقرير وجهات نظر اللجنة ســــــــــــــنويً 
كما يتضـــــــــــمن التقرير   .املوضـــــــــــوعة لتنفيذ تلك اخلطة تهزنواللمجاالت العالية اخلطورة املشـــــــــــار إليها ومدى كفاية مخطته 

، التقرير الســـنوي ملكتب املفتش العام مبا يف ذلك بيان اســـتقالليته. ويُدعى رئيس جلنة املراجعة بشـــأنوجهات نظر اللجنة 
 لعرض التقرير السنوي للجنة. الّيةاملأو عضو آخر، حسبما تقرر اللجنة، إىل جلنة 

 رب سرية، فضالً مل تعت نإ ،يتواصل الرئيس مع جهة االتصال املعينة من املدير العام بشأن نتائج مداوالت اللجنة 9-2
 .عن املسائل املقبلة اليت تتعلق مبجال عملها

 األجور وتعويض التكاليف -10

وم أنشطة يقومون هبا يف إطار عضويتهم يف جلنة املراجعة. وتقال يتقاضى األعضاء أي أجر من املنظمة على أية  10-1
 ماعات اللجنة.دها أعضاء اللجنة بالضرورة لدى مشاركتهم يف اجتاملنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق بالسفر واإلقامة يتكبّ 
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 االستعراض الدوري لالختصاصات -11

ما كان ذلك حيثو اختصاصاهتا املرجعية،  كفاية  ،كل ثالث سنوات  مرةا، وعلى األقل تستعرض اللجنة دوريً  11-1
 .بشأ�ا ارقر  الختاذ اجمللس إىل بعد يف ما لتقدميهاتغيريات  املالّية وجلنةقرتح على املدير العام تا مناسبً 
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 3الملحق 

 حالة توصيات لجنة المراجعة

 تصنيف تعليقات اإلدارة/مكتب املفتش العام
 2احلالة

ـــــــفـــــــقـــــــرة  الوحدة املسؤولة ال
املــرجــعــيـــــــة 
 يف تـــقـــريـــر
ــــــــــــــة  جلــــــــــــــن
املـــراجـــعـــــــة 

 مةاملنظ يف

 التوصية

ال ســــــــــــــيما يف املنظمة، و  ةالداخلي الرقابةذت خطوات هامة لتعزيز بيئة اختُ 
ر الرقابة ا من تقاريتدريب/توجيه املوظفني. وشــــــــّكلت هذه العناصــــــــر جزءً 

ومن التعزيز املستمر لتنفيذ إدارة  2017ا من عام الداخلية اليت طُّبقت بدءً 
املخـــاطر (وإعـــداد التقـــارير حتـــديـــد املخـــاطر وتقييمهـــا عنهـــا) وتعميمهـــا 

كذلك أطلقت اســــــرتاتيجية وخطة .  2019و 2018ا خالل العامني تدرجييً 
عمـــل ملكـــافحـــة الغش تركزتـــا بشــــــــــــــكـــل خـــاص على رفع درجـــة الوعي 
للســياســات الرئيســية املتعلقة بالغش (عدم التســامح مطلقا ومحاية املبلغني 

هتدف و  عن املخالفات) واإلجراءات طبقا جملاالت املســــــؤوليات الوظيفّية.
اءات تعاجل املخاطر عناصـــــر أخرى إىل التأكد من أن الســـــياســـــات واإلجر 

باإلضـــــــافة إىل ضـــــــمان توفر نظم وأدوات تســـــــاعد على رصـــــــد املســـــــائل 
 وكشفها.

 عطى التدريب وتوجيه املوظفني أولوية؛ ومها يشمالن:ويُ 

ــــــــــر  نـُّفذت ــــــــــب املــــــــــدي ــــــــــائ ن
ـــــب املوارد  العـــــام/مكت
البشــــــــــــــريـــــــة/مكتـــــــب 

 الشؤون األخالقية

 22الـفـقـرة 
مــن تــقــريــر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 

2015 

توصــــــــي اللجنة بأن تويل املنظمة االعتبار 
لتـــــــدريـــــــب/التوجيـــــــه  لتوفري مزيـــــــد من ا
للموظفني حول مكافحة الغش والســلوك 
األخالقي واملســـــــــــــــاءلـة، وللمـديرين حول  
كيفية التصــــرف يف مكان العمل ومعاجلة 

 النزاعات اإلدارية مع املوظفني.

1- 

                                                           
 ق عليه".لغرض تقييم حالة التوصيات، تقّر جلنة املراجعة يف املنظمة فئات "نـُّفذت"، "قيد التنفيذ"، إجراء متَّفق عليه إمنا معّلق" و"غري متف  2
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اية من بشـــــــــأن "الوق امجيعً إصـــــــــدار شـــــــــريط فيديو إلزامي لتوعية املوظفني 
التحرش والتحرش اجلنســــي وســــوء اســــتغالل الســــلطة" (باللغات اإلجنليزية 

يناير/كانون األول  21ويف ). you@faoوالفرنســـية واإلســـبانية من خالل 
املوارد  ولـــدىيف املـــائـــة  97عـــدل االمتثـــال لـــدى املوظفني ، بلغ مُ 2019

 ا إعداد مســــاق تدرييبحاليً يف املائة. وجيري  82البشــــرية من غري املوظفني 
على اإلنرتنت أكثر مشوال باالشـــــــــرتاك مع مكتب املوارد البشـــــــــرية وكذلك 

بح صـــــــــــتُ ســـــــــــشـــــــــــريط فيديو للتوعية حول "محاية املبلغني عن املخالفات" 
 .2019من عام  ابدءً مشاهدته إلزامية 

يهدف مســــــــاق التعلم اإللكرتوين عن منع الغش واملمارســــــــات الفاســــــــدة 
إىل زيادة وعي موظفي  2019در يف كانون الثاين/يناير األخرى الذي صـــــــ

ا بشــــــــأن ســــــــياســــــــة عدم التســــــــامح على اإلطالق إزاء الغش املنظمة مجيعً 
وكيفية حتديد حاالت الغش احملتملة وكيفية املســــــــــــــاعدة على منع الغش 
وكشــــفه وكيفية اإلبالغ عنه، وبشــــأن ما حيدث عندما يتم كشــــف الغش. 

 املوظفني. وهذا املساق إلزامي جلميع

 2018عام  أطلق يف �اية ةالداخليّ  الرقابةتعلم إلكرتوين عن  رويوفر مســــا
 وللمكونات املختلفة اليت تشــــــــــــــّكل نظام ةالداخليّ  الرقابةمدخال ملفهوم 

ســـــــــــــليم، كما يقدم أمثلة ملموســـــــــــــة عن حاالت ميكن فيها  ةداخلي رقابة
 ملنظمة. أهداف عمل احنو حتقيق  افارقً  اأثرً دث حتُ أن  ةالداخليّ  رقابةلل

من دليــل اإلجراءات  502ا مبراجعــة/حتــديــث القســــــــــــــم تقوم املنظمــة حــاليًــ 
ـــــــــــــــ "توريد الســلع واألشــغال واخلدمات" ليعكس الطريقة  اإلدارية اخلاص بـ
االعتيادية اجلديدة للمشــــــرتيات يف املنظمة من خالل عملية شــــــراء عامة، 

ثلى. وســــــتكون املناقصــــــات اإللكرتونية هي وتلك ممارســــــة مســــــّلم بأ�ا مُ 
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النظام االعتيادي للحصــــــــــول على عطاءات/مقرتحات، ومن شــــــــــأن هذه 
من  االضـــــــوابط حول عملية الشـــــــراء وتصـــــــحح عددً  اكثريً الطريقة أن تعزز  

لعـــــــام األخرية (يف  لنتـــــــائج اليت أثريت يف تقـــــــارير مكتـــــــب املفتش ا ا
اســـــتخدام املناقصـــــات ، كان التدريب على 2018ديســـــمرب/كانون األول 

 502). وختطط املنظمة إلطالق القســــــــــــــم بلًدا 114اإللكرتونية قد مشل 
. وســــــــيقطع ذلك 2019املنّقح من دليل اإلجراءات اإلدارية يف أوائل عام 

طويال على طريق ضــــــــــــمان أن تتوفر لعملية الشــــــــــــراء يف املنظمة  اشــــــــــــوطً 
دة الفاســــــ الضــــــوابط الداخلية الضــــــرورية ملنع وكشــــــف الغش واملمارســــــات

 األخرى.

 بتناغم" ألغراض امعً مت تكييف مســــــــــــــاق األمم املتحدة اجلديد "العمل 
منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة وأتيح بــــاللغــــة اإلجنليزيــــة جلميع املوظفني يف 

. ويرفع هذا املســـاق مســـتوى الوعي لســـياســـة 2018نوفمرب/تشـــرين الثاين 
املنظمة حول عدم التســــــــــــــامح على اإلطالق حيال التحرش والســــــــــــــلوك 
احملظور يف مكان العمل. وسيتاح هذا املساق باللغتني الفرنسية واإلسبانية 

 .2019خالل عام 

جرى اتصال مبمثليات املنظمة ومكاتب االتصال يف املنظمة فرادى لشرح  
ب الشــــــــؤون األخالقية أن يســــــــاعد يف زيادة املعرفة ورفع كيف ميكن ملكت

مســــــــــــــتوى الوعي حول الشــــــــــــــؤون األخالقيــــــة التنظيميــــــة. وُدعي أمني 
املظامل/مســؤول الشــؤون األخالقية ملخاطبة اجتماعات اإلدارات اإلقليمية 
(اليت تتضــــــــــــــمن ممثليات املنظمة واملمثلني دون اإلقليميني وكبار املديرين)  

/تشــــرين يف نوفمرب اهلادئملكتب اإلقليمي آلســــيا واحمليط كاجتماع إدارة ا
واجتماع إدارة املكتب اإلقليمي ألوروبا وآســـــــــــــيا الوســـــــــــــطى  2018الثاين 
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. وعقــدت اجتمــاعــات يف عــام 2019املقرر عقــده يف ينــاير/كــانون الثــاين 
مع املوظفني الفنيني وجهات االتصـــــــال اإلقليمية املعينة ومن املقرر  2018

. وتعقد اجتماعات منتظمة 2019ه االجتماعات يف عام أن تســــــــتمر هذ
) حول 2018اجتمـاعـات يف عـام  3مع مكتـب دعم املكـاتـب امليـدانيـة (

أفضـــــل الطرق ملعاجلة القضـــــايا املتعلقة بالشـــــؤون األخالقية اليت ُيكشـــــف 
عنهـــا يف املكـــاتـــب القطريـــة وقـــد ازداد التعـــاون مع مكتـــب املفتش العـــام 

حددها املراجعون وحتســـــــــــني جودة حزمة التدريب، ملعاجلة القضـــــــــــايا اليت 
باستخدام أمثلة زودها احملققون. ويواصل مكتب الشؤون األخالقية إحالة 
القضايا إىل مكتب املفتش العام وإشراك مكتب املفتش العام يف الدورات 

 التدريبية.

املتعلق بلجنــة توقيع العقوبــات على  2014/27نّقح التعميم اإلداري رقم 
املتعاقدين. واســــــتعرضــــــت اللجنة منذ إنشــــــائها أربع عشــــــرة حالة وطّبقت 

من دليل اإلجراءات  502الدروس املستفادة حىت اآلن على تنقيح القسم 
 اســــــــمً قاإلدارية املتعلق باملشــــــــرتيات من الســــــــلع واخلدمات والذي حيتوي 

 إىل حد كبري حول إدارة املتعاقدين. اوحمّسنً  اجديدً 

عالوة على ذلك، تقوم املنظمة بصـــــــــــــياغة أول ســـــــــــــياســـــــــــــة تتعلق بتوقيع 
إىل  اضــــــــــــــً أيعقوبات على املتعاقدين يف منظومة األمم املتحدة (تســــــــــــــتند 

الدروس املســــتفادة من احلاالت األربع عشــــرة اليت اســــتعرضــــتها جلنة توقيع 
قدين). وســـــتوضـــــع الصـــــياغة النهائية هلذه الســـــياســـــة العقوبات على املتعا

 .2019وتنشر يف النصف الثاين من عام 

من  502كما تبّني التوصـــية  أعاله، بإصـــدار النســـخة احملدثة من القســـم 
دليل اإلجراءات اإلدارية وتنفيذ أفضــــــــــــــل املمارســــــــــــــات املتعارف عليها، 

قــــــــــــيــــــــــــد 
 التنفيذ

 دائرة املشرتيات/
جلنة توقيع 

العقوبات على 
املتعاقدين/مكتب 

 املفتش العام 

 25الـفـقـرة 
مــن تــقــريــر 

 2015عام 

 2016تتوقع اللجنـــــــة أن يتم يف عـــــــام 
التوصـــــل إىل كتلة حرجة يف عدد حاالت 

ي املتعاقدين، وتوصـــــــفرض عقوبات على 
بنـــــاًء عليـــــه بـــــأن تقوم اإلدارة ومكتـــــب 
املفتش العام باســــــــــــــتخالص الدروس من 

 حيث الضوابط.
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ضـــرورية ملنع ال ة املشـــرتيات يف املنظمة الضـــوابط الداخليةســـتتضـــمن عمليّ 
 وكشف الغش وكذلك املمارسات الفاسدة األخرى.

أعاله، جيري تناول تدريب املوارد البشــــــرية من  1 شــــــري يف التوصــــــيةكما أُ 
غري املوظفني على الشـــــــؤون األخالقية ومعايري الســـــــلوك كجزء من اجلهود 

م ا. وعلى وجــه اخلصــــــــــــــوص، يقو املوظفني مجيعًــ العــامــة املبــذولــة لتــدريــب 
مكتب املوارد البشــــــرية بوضــــــع شــــــريط فيديو للتوعية حول "محاية املبلغني 

. ويســــــــاهم 2019صــــــــبح مشــــــــاهدته إلزامية يف عام عن املخالفات" ســــــــتُ 
مكتــب أمني املظــامل/الشــــــــــــــؤون األخالقيــة ومكتــب املفتش العــام يف هــذه 

بتناغم"، الذي   امعً املشـــــــــاريع. وســـــــــيكون مســـــــــاق األمم املتحدة "العمل 
 .2019من عام  ابدءً  اإلزاميً ُكّيف ألغراض املنظمة، 

مــــــــكــــــــتــــــــب املــــــــوارد  ّفذت نُـ 
البشــــــــــــــريـــــــة/مكتـــــــب 

 الشؤون األخالقية

 23الـفـقـرة 
مــن تــقــريــر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 

2016 

أوصــــت اللجنة بتحســــني تدريب موظفي 
املوارد البشــــــــــــــريــــة من غري املوظفني، وال 

ما إدخال تدريب إلزامي ومراقب على سيّ 
املتطلبـــــات ومعـــــايري الســــــــــــــلوك املتعلقــــــة 
بالشؤون األخالقية ملوظفي املوارد البشرية 
من غري املوظفني املوكلني بوظــائف هــامــة 

 ورصد هذا التدريب.
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 2019فرباير/شــــــــــباط  6أفاد املدير العام يف رّده على رئيس اللجنة بتاريخ 
بشـــــأن وظيفيت املســـــؤول عن الشـــــؤون األخالقية وأمني املظامل أّن "اإلدارة 
تعتزم اقرتاح عدم تأدية هاتني الوظيفتني من اآلن فصــاعًدا ضــمن املنصــب 

ا ذنفســــــــــــه يف ظّل عبء العمل امللقى على عاتق الشــــــــــــخص احلايل يف ه
 املنصب.

قــــــــــــيــــــــــــد 
 التنفيذ

مـــــــكـــــــتـــــــب املـــــــديـــــــر 
العام/مكتب الشـــؤون 
القانونية/نائب املدير 

 العام/

 27الـفـقـرة 
مــن تــقــريــر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 

2016 

توصي جلنة املراجعة مبراجعة دمج وظيفيت 
املســـــــــؤول عن الشـــــــــؤون األخالقية وأمني 
ـــــان لكـــــل منهمـــــا  املظـــــامل، فهمـــــا وظيفت
مســــــــــــــؤوليات خمتلفة وتتطلب كل منهما 

 لفة وتعتمد معايري خمتلفة.مهارات خمت
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ملواصلة تنفيذ أهداف املنظمة املتعلقة بالوفورات الناشئة من الكفاءة 
واحتواء التكاليف، يتوجب اإلبقاء على السياسات واللوائح املتعلقة 

بالسفر على مستوى املنظمة. ولكن ليست هناك، بصورة عامة، أية قيود 
 على سفر موظفي مكتب املفتش العام.

قــــــــــــيــــــــــــد 
 التنفيذ

 34الـفـقـرة  مكتب املدير العام
مــن تــقــريــر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 

2016 

توصــــــــــــــي اللجنــة برتك ترتيبــات الســــــــــــــفر 
اخلــاصـــــــــــــــة بــاملفتش العــام لتقــدير املفتش 
العام بشـــأن املســـائل املوضـــوعية يف نطاق 
الســلطة اليت متنحها لوائح الســفر اخلاصــة 

 باملنظمة.
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قــــــــــــيــــــــــــد  نظر أعاله.أُ 
 التنفيذ

 13الـفـقـرة  العام  املديرمكتب 
مــن تــقــريــر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 

2017 

 ةتوصــــي اللجنة بتعزيز اإلدراك الســــتقالليّ 
عمليـات مكتـب املفتش العـام من خالل 

 حتسني ترتيبات السفر.
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 2017ت أن "لوحة مراجعة احلســــــــابات"، اليت طّورت يف يونيو/حزيران ثبُ 
وجيري تنقيحها بانتظام كجزء من نظام املعلومات اإلدارية املتكامل، تقوم 
بدور أســـــــــاســـــــــي يف تعزيز/حتســـــــــني الرصـــــــــد الوثيق للتقدم احملرز يف تنفيذ 
التوصـــــــــــيات احملددة الصـــــــــــادرة عن نائب املدير العام للعمليات واملكاتب 

أن  ظات املنظمة القطرية وكذلك أصـــــحاب األعمال (لوحاإلقليمية وممثليّ 
ا أصــــــــــــــحــاب جمــاالت األعمــال عــدًدا من إجراءات املتــابعــة خيص حتــديــدً 

مثل الســــفر واملشــــرتيات واملوارد البشــــرية  /اإلجراءات ذات الصــــلةالتجارية
 وغريها) و/أو مكتب دعم الالمركزية.

توصـــــــــية  15، كان هناك ما جمموعه 2019يناير/كانون الثاين واعتباراً من 
)، منها أربع 2018(مبا يف ذلك توصــــــــــــــيات من تقارير عام  مل تنفذ بعد

توصــــيات متأخٌر تنفيذها وجيري اختاذ إجراءات لضــــمان إغالقها. هكذا، 
 2018يف يونيو/حزيران  18من  اليت مل تنفذ بعداخنفض عدد التوصــــيات 

. وجيري اختــاذ إجراءات لضــــــــــــــمــان 2019يف ينــاير/كــانون الثــاين  15إىل 
 إغالق ما تبقى.

ر االجتماعات املنتظمة للجهاز التشــــــغيلي (برئاســــــة نائب املدير العام توف
للعمليــــــات ومبشـــــــــــــــــــاركــــــة مكتــــــب دعم الالمركزيــــــة واملــــــديرين العــــــامني 
املســــــاعدين/املمثلني اإلقليمّيني وأصــــــحاب املصــــــلحة الرئيســــــيني) منتدى 
الســـــتعراض القضـــــايا اخلاصـــــة باملكاتب امليدانية، مبا يف ذلك التقدم على 

مـــــــــكـــــــــتـــــــــب دعـــــــــم  نـُّفذت
الــالمــركــزيـــــــة/نـــــــائـــــــب 
 املدير العام للعمليات

 13الـفـقـرة 
مــن تــقــريــر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 

2017 

أوصـــــــــــت اللجنة بتنفيذ ما نصـــــــــــت عليه 
ن مالتقارير النهائية الشــــــــــــاملة الســــــــــــابقة 

إجراءات/توصيات متفق عليها للمكاتب 
 امليدانية.
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وتتيح مبادرات إضــافية،  .جراءات املتفق عليها اليت مل تنفذ بعدصــعيد اإل
ا، للمكاتب ، شـــــــــــرع هبا مكتب دعم الالمركزية مؤخرً Think Labsمثل 

ـــا/شــــــــــــــواغـــل حمـــددة واالســــــــــــــتفـــادة من الـــدروس  القطريـــة حبـــث قضــــــــــــــــاي
 املستخلصة/أفضل املمارسات حلل تلك القضايا.

تشــــــــــّكل التقارير األكثر رمسيًة، كتلك املتضــــــــــمنة يف إطار الرقابة الداخلية 
ونظام املعلومات املتكامل إلدارة املعلومات وأداة رصــــــــــــــد التقييم ملكاتب 

ة ة يســــــــــــــتعني هبــا مكتــب دعم الالمركزيــإضـــــــــــــــافيّــ  ارقًــ طُ التمثيــل القطريــة، 
ات يـــواملســــــــــــــؤولون عن العمليـــات لتتبع التقـــدم احملرز يف تنفيـــذ مســــــــــــــؤول

ت القطرية للمنظمة، كما أ�ا تتناول قضـــــــــــــايا أخرى ناشـــــــــــــئة عن ااملمثليّ 
 املكاتب امليدانية.

تيح اخلطة املنّقحة للوقاية من الغش املوجهة للمكاتب القطرية، اليت ســــــــــــــتُ 
، حتســـــــــني الرقابة على إدارة املكاتب 2019طلقت يف يناير/كانون الثاين أُ 

 تعلقـــة بـــالغش وتعزيز الضــــــــــــــوابطواإلجراءات املتخـــذة خلفض املخـــاطر امل
اء ة مشـــــــاهبة ســـــــيجري تنفيذها يف مجيع أحنلي ذلك عمليّ تَ ة. وســـــــَ الداخليّ 

 املقر الرئيسي.

قـــــــدت يف يف دورهتـــــــا الــــثـــــــالــــثـــــــة والســـــــــــــــــبــــعــــني بــــعـــــــد املـــــــائـــــــة الــــيت عُــــ 
بأن "مســــــــــــــألة نقص  املالّيةذّكرت اللجنة ، 2018 الثاين نوفمرب/تشــــــــــــــرين

 التمويل اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة قد حبثتها اللجنة أثناء
دوراهتا الســابقة عندما شــّددت على أمهية اعتماد �ج مشــرتك بني أعضــاء 
نظام األمم املتحدة املوّحد بشــــــــأن هذه املســــــــألة وشــــــــجعت األمانة على 

لة" ّحد إىل إجياد حّل هلذه املســـأاملشـــاركة يف ســـعي نظام األمم املتحدة املو 
)CL 160/4, para 8d ُيف دورهتا  2018 املالّيةعرض على جلنة ). وســـــــــت

 قــــــــــــيــــــــــــد
 التنفيذ

 

 16الـفـقـرة  ةاملاليّ شعبة الشؤون 
مــن تــقــريــر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 

2017 

توصي اللجنة بأن تنظر املنظمة يف حلول 
بـــديلـــة يف مـــا يتعلق بـــالتزامـــات التغطيــــة 

 انتهاء اخلدمةالطبية بعد 
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القــادمــة يف مــارس/آذار آخر نتــائج التقييم االكتواري اللتزامــات املنظمــة 
ديســمرب/كانون األول، مبا يف  31بشــأن اخلطط املتعلقة باملوظفني كما يف 

 طية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.ذلك حالة متويل التزامات التغ

تواصـــل اإلدارة لفت انتباه األجهزة الرئاســـية إىل هذه املســـألة، مبا يف ذلك 
عرب العرض املنتظم للوثــــائق وتقــــدمي معلومــــات حمــــدثــــة بشـــــــــــــــــأن حجم 
االلتزامات واخليارات املتاحة لسد فجوة متويل التزامات التغطية الطبية بعد 

ن منظومة األمم املتحدة حول هذه املسألة اخلدمة واملناقشات الراهنة ضم
 وحول األنشطة الرامية إىل احتواء تكاليف خطة التأمني الطيب احلالية.

من دليــل  330حتــديــث القســــــــــــــم  2018مت يف ديســــــــــــــمرب/كــانون األول 
 اإلجراءات اإلدارية (أنظر املقتطف أدناه)

 إيقاع إجراءات املسؤولية عن  330-1-4"

 تأدييب: إيقاع إجراءجيوز  330-1-41

وما فوق، يتقدم مدير مكتب  5-يتعلق باملوظفني من الرتبة ف يف ما(أ) 
املوارد البشــــــــــــرية بتوصــــــــــــيات إىل املدير العام الذي حيتفظ بســــــــــــلطة إيقاع 

 إجراءات تأديبية؛

وما دون، يتقدم مدير املوارد  4-يتعلق باملوظفني من الرتبة ف يف ما(ب) 
البشـــــــــرية بتوصـــــــــيات إىل نائب املدير العام للعمليات الذي ميلك ســـــــــلطة 

كن يف احلــــاالت اليت يكون فيهــــا اإلجراء التــــأدييب إيقــــاع اإلجراءات. ول
املقرتح هو الفصل بسبب سوء السلوك، أو يف حاالت الغش أو التحرش 
اجلنســـــي، تقدم توصـــــية مدير مكتب املوارد البشـــــرية إىل املدير العام الذي 

 حيتفظ بسلطة إيقاع إجراءات تأديبية."

الــــــــــــــــــــــدورة  جلنة املراجعة ّفذتنُـ 
التــاســــــــــــــعــة 
واألربــــعــــون 
لــــــلــــــجــــــنـــــــة 
املـــــراجـــــعـــــــة 
مبــــنــــظــــمـــــــة 
األغــــــــذيــــــــة 
والــــزراعـــــــة، 

 6البند 

 ســــــرتفع جلنة املراجعة توصــــــية رمسية تتعلق
من دليــــــل اإلجراءات  330بــــــالقســــــــــــــم 

اإلدارية ملعاجلة تضــــــــــــــارب املصــــــــــــــاحل يف 
ــــــب  ــــــة للموظفني برت ــــــأديبي اإلجراءات الت

وما دون، حيث يكون الشـــــخص  4-ف
ات عن التوصـــي احاليً نفســـه هو املســـؤول 

 والقرارات.
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