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 موجزال
 إن جلنة املراجعة:

 
  لعمل اللجنة وتلحظ التزامه، يف مجلة أمور، مبا يلي: اجلديد املدير العامترحب بدعم 

 "إعطاء "القدوة على أعلى مستوى 
  ،جعل املنظمة أكثر ديناميكية وشفافية ومشولية لتحسني الكفاءة والفعالية، مبا يف ذلك زيادة تفويض السلطة

 ال سيما يف ما يتعلق مبسائل املوارد البشرية
 حّل قضية املفتش العام بفعالية 
 مكتب املفتش العام يف ما يتعلق بوظائف املراجعة والتحقيق يةان استقاللضم 

  ّاء الذي دار بينها وبني اإلدارة ومكتب املفتش العام وجهات أخرى، يف سياق تلحظ مع التقدير النقاش الصريح والبن
 عملها؛

  األخرى؛ختلص إىل استنتاج إجيايب بشأن عمل مكتب املفتش العام وتنسيقه مع مهام الرقابة 
  أنظر الوثيقة تشري إىل أنه قد مت حل مشكلة انتقاص استقاللية عمليات مكتب املفتش العام(FC 180/11.1 -  التقرير

  (؛2019السنوي للمفتش العامل لسنة 
  النقص ترحب بالتدابري اليت متت مناقشتها مع مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ومكتب املفتش العام لتخفيف

 احملتمل يف املوارد املدرجة يف امليزانية، وخاصة يف جماالت التحقيق، مع االستمرار يف مراقبة املشكلة؛
  تؤكد دعمها للميثاق املنقح ملكتب املفتش العام، وتتطلع إىل مواصلة النقاش داخل املنظمة وعلى مستوى منظومة األمم

 رئيس تنفيذي يف املنظمة؛ املتحدة حول كيفية معاجلة مزاعم سوء السلوك ضد
  تلحظ التطورات اإلجيابية يف اجملاالت املتعلقة بالشؤون األخالقية، ال سيما الفصل بني مهام الشؤون األخالقية ومهام

أمني املظامل؛ والتحسينات املدخلة على سياسات املنظمة وعملياهتا وتدابريها املتعلقة بالوقاية من التحرش والتحرش 
  إصدار سياسة منقحة حلماية املبلغني عن األعمال غري القانونية؛ستغالل السلطة؛ و اجلنسي وسوء ا

  ؛2018ترحب بإصدار املراجع اخلارجي لرأي غري معّدل بشأن البيانات املالية لعام 
 ة واخلارجية؛تالحظ مع التقدير اجلهود املبذولة من قبل إدارة املنظمة والتقدم احملرز يف معاجلة توصيات املراجعات الداخلي 
 .ستواصل رصد التقدم احملرز بشأن خمتلف مبادرات اإلدارة وإجراءات متابعة مالحظات اللجنة 

 
، لكي ينظر لجنة الرقابة االستشارية""بإعادة تسمية اللجنة باسم  اوباإلضافة إىل ذلك، تقدم جلنة املراجعة إىل جلنة املالية اقرتاحً 

 فيه اجمللس ويوصي باعتماده.

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 .2019ملنظمة لعام يف اإن جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم بالتقرير السنوي للجنة املراجعة 

 مسودة المشورة
 ، وقد:2019بالتقرير السنوي للجنة المراجعة في المنظمة لعام  الجنة المالية علم   تأخذ

لجنة المراجعة في توفير ضمانات مستقلة ومشورة مستقلة في مجاالت واليتها أقّرت بالدور العام الذي تضطلع به  (أ)
 بموجب اختصاصاتها المرجعية؛

 في ماة بشأن عمل مكتب المفتش العام والمشورة ذات الصلة الذي تضمن استنتاجات إيجابيّ رحبت بالتقرير، و  (ب)
 ة؛دارة المخاطر والحوكمإليتعلق بنظام المنظمة للرقابة الداخلية و 
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 أعربت عن رضاها حيال المشورة التي قدمتها لجنة المراجعة في مجاالت واليتها؛و  (ج)
 رحبت بموافقة المدير العام على التوصيات المقدمة في التقرير؛و  (د)
 أيدت اقتراح تغيير اسم اللجنة إلى "لجنة الرقابة االستشارية"، وقدمته إلى المجلس للمصادقة عليه؛و  (ه)
تقييم دوري خارجي ومستقل، أو استعراض للنظراء، بشأن أداء اللجنة، باإلضافة إلى وافقت على إن يتم إجراء و  (و)

 التقييم الذاتي؛
أعربت عن تقديرها للتقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة وتطلعت إلى تقرير حالة آخر تقدمه اإلدارة خالل و  (ز)

 .2020الدورة العادية التالية للجنة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني 
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 مقدمة
ا الختصاصات اللجنة اليت أقّرها . ويُقسم هذا التقرير وفقً 2019يسّر جلنة املراجعة تقدمي تقريرها السنوي لعام  -1

من دليل إجراءات املنظمة،  146، والواردة يف القسم 2019يف دورته احلادية والستني بعد املائة يف أبريل/نيسان  1اجمللس
 (.MS 146-C) املرفق جيم

السنوي السابع عشر للجنة املراجعة نظرة عامة على عمل اللجنة ومالحظاهتا ونصائحها  يقدم هذا التقرير -2
 وتوصياهتا، اليت مت وضعها خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، لكي ينظر فيها املدير العام وجلنة املالية.

، 2019ثاين من عام وقد عقدت اللجنة اجتماعات ملدة يومني يف فرباير/شباط ويوليو/متوز ونوفمرب/تشرين ال -3
 مقّر املنظمة. يف
وأعربت اللجنة عن تقديرها للتحديثات املنتظمة اليت تلقتها يف كل اجتماع من نواب املدير العام وكبار املدراء،  -4

واملناقشات الصرحية والبناءة بشأن التطورات اخلارجية اليت تؤثر على عمل املنظمة، وكذلك بشأن املسائل اليت تؤثر على 
الخنراطني مباشرين مع املدير العام حيث شارك بت عن سرورها بشكل خاص كفاءة وفعالية أنشطة العمل الرئيسية. وأعر 

 . 2019رؤيته بشأن املنظمة، وأحاطته اللجنة عن النقاط الرئيسية الناشئة عن اجتماع نوفمرب/تشرين الثاين 
 بالوكالةلعام وتعرب اللجنة عن شكرها للتعاون واملساعدة اللذين قدمهما كبار املدراء، واملفتش العام، واملفتش ا -5

وموظفيه، واملوظف املسؤول عن الشؤون األخالقية، ومدير مكتب التقييم، وموظفي املنظمة اآلخرين، واملراجع اخلارجي، 
 .2019املعلومات واإلحاطات خالل اجتماعاهتا يف عام  امن أثناء اجتماعاهتا، والذين قدموا مجيعً 

. وانضم عضوان جديدان، مها 2019ا من يوليو/متوز بارً اللجنة اعت Verasak Liengsririwatوترأس السيد  -6
ويرد تشكيل اللجنة  2019.2من يوليو/متوز  ا، إىل اللجنة اعتبارً Choudhury Fayezulوالسيد  Das Anjanaالسيدة 

 .1امللحق يف  2019خالل عام 
أمني جلنة مراجعة احلسابات  "على النحو التايل:  175 ونُقلت أمانة اللجنة بناءً على توصية جلنة املالية يف دورهتا الـ -7

هو مدير مكتب االسرتاتيجية، والتخطيط وإدارة املوارد حبكم املنصب، ويقدم تقاريره مباشرة إىل الرئيس بشأن املسائل 
املفتش العام السابق  مكتب وتثين اللجنة على 3. ويوفّر املكتب دعم األمانة للموظفني."املتصلة بلجنة مراجعة احلسابات

 واألمانة احلالية، لدعمهما الفعال لالجتماعات املقررة، وكذلك الدعم املقدم فيما بني االجتماعات.
  

                                                      
 (.CL 161/REPالوثيقة من  ك 19الفقرة   1
 (.CL 161/REPالوثيقة من  ح19الفقرة  2
  (.CL 161/4الوثيقة من  و 38الفقرة  3

http://www.fao.org/3/mz619en/mz619en.pdf
http://www.fao.org/3/mz619en/mz619en.pdf
http://www.fao.org/3/mz011en/mz011en.pdf
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 ستنتاجات الصادرة عنلالالرسائل الرئيسية وملخص  – أوال  
 2019عام  خاللعمل لجنة المراجعة 

، 2019ترد أدناه الرسائل الرئيسية وملخص لالستنتاجات الصادرة عن عمل جلنة املراجعة خالل عام  -8
 الالحقة من هذا التقرير.  األقساميف  معلومات أكثر تفصياًل  وترد
 
 اللجنة:  إن -9

أعربت عن سرورها إلعطاء "القدوة على أعلى مستوى" منذ تويل املدير العام اجلديد منصبه. وقد الحظت  (أ)
مع التقدير التزامه جبعل املنظمة أكثر ديناميكية وشفافية ومشولية، وحتسني الكفاءة والفعالية، مبا يف ذلك من 

مح املطلق ضد االحتيال واملمارسات خالل زيادة تفويض السلطة، وإعادة التأكيد على سياسة عدم التسا
الفاسدة، وضمان استقاللية مكتب املفتش العام يف ما يتعلق مبهام املراجعة والتحقيق )وهذا ما أكده املفتش 

 (؛ بالوكالةالعام، 
، ولكنها أشارت مع القلق 2018بإصدار املراجع اخلارجي لرأي غري معّدل بشأن البيانات املالية لعام  رحبتو  (ب)

دد من مالحظات الرقابة اليت تتطلب اختاذ إجراءات تصحيحية، وتطلعت إىل ممارسات أكثر صرامة إىل ع
 يف عمليات تقدمي التقارير املالية يف املنظمة؛

أثنت على املنظمة للجهود املبذولة املستمرة والتحسينات يف معدل تنفيذ توصيات املراجعات الداخلية و  (ج)
على احلاجة إىل أن  اباستمرار تطوير لوحة التحكم للرصد، مع التأكيد جمددً واخلارجية ورصدها، ورحبت 

 قة منذ فرتة طويلة؛تعّجل اإلدارة يف إغالق التوصيات املعلّ 
لفتت انتباه اإلدارة إىل املخاطر العالية واملالحظات اهلامة اليت أديل هبا يف بعض تقارير املراجعة الصادرة و  (د)

 ؛2019عام  يف
تقدم احملرز بشأن إطار الرقابة الداخلية، وبيان الرقابة الداخلية، وعملية إدارة املخاطر املؤسسية. أثنت على الو  (ه)

ويف ما يتعلق بالنقطة األخرية، أوصت اللجنة بأن تكون اخلطوة التالية يف منوذج النضج هي تطوير ثقافة 
ء املنظمة، وعملية منهجية للتصعيد، خماطر حيث يكون هناك فهم ثابت ملدى الرغبة يف املخاطرة يف مجيع أحنا

 ومساءلة واضحة؛  
رحبت بتفويض املدير العام للسلطة إىل املدراء يف جمال املوارد البشرية، وأوصت اإلدارة بالنظر يف مزيد من و  (و)

تفويض السلطة يف قرارات التوظيف إىل رؤساء وحدات الرقابة املستقلة، مثل مكتب املفتش العام، يف إطار 
 ؛والقواعد املتعلقة باملوظفني وإجراءات املوارد البشرية اللوائح

 اخلدمات املؤسسية؛دعمت نقل خط اإلبالغ اخلاص مبكتب املوارد البشرية إىل املدير العام املساعد إلدارة و  (ز)
أعربت عن تقديرها للجهود املبذولة لتحسني سياسات املنظمة وعملياهتا وتدابريها املتعلقة بالوقاية من و  (ح)

التحرش والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة؛ ونفذت مشورة اللجنة لفصل خطط العمل اخلاصة 
باالستغالل واالعتداء اجلنسيني لضمان املساءلة والوضوح؛ وتطلعت إىل استعراض نتائج املسح لتقييم رضا 

 املوظفني يف هذا اجملال؛
ل تنفيذ اإلطار القانوين لسياسة الوقاية من رحبت بتعزيز اتفاق الشركاء التشغيليني ليعكس بشكل أفضو  (ط)

التحرش اجلنسي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل الشركاء التشغيليني؛ وأوصت املنظمة بإدراج هذه 
 املسألة يف استبيان تقييم الشركاء التشغيليني؛

قانونية يف املنظمة، وتطلعت أثنت على املنظمة إلصدارها لسياسة منقحة حلماية املبلغني عن األعمال غري الو  (ي)
 إىل حتديث الرتتيبات املتعلقة باستعراض ظاهر لشكاوى االنتقام؛
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رحبت بتنفيذ التوصية املعلقة منذ فرتة طويلة لفصل وظائف املسؤول عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل، و  (ك)
ألخالقية وأمني املظامل هي وأعربت عن تقديرها لكون املسؤوليات الرتاتبية اخلاصة باملسؤول عن الشؤون ا

 مباشرة إزاء املدير العام؛
يف املئة، لتقدمي منوذج اإلفصاح املايل الذي نتج عن اإلجراءات  98مبعدل اإلكمال البالغ  اأحاطت علمً و  (ل)

ا حنو املستخدم، االستباقية من قبل املسؤول عن الشؤون األخالقية ومنصة تكنولوجيا املعلومات األكثر توجهً 
 وعد النهائي؛ضمن امل

أوصت بتمديد متطلبات اإلفصاح املايل لكي يشمل املوارد البشرية من غري املوظفني، ال سيما تلك املتعلقة و  (م)
 بأنشطة الشراء؛ 

اعتربت أن مكتب املفتش العام يقدم خدماته بشكل كاف وفعال؛ والحظت أن قضية انتقاص استقاللية و  (ن)
 قد مّت حلها كما أكد املفتش العام بالوكالة؛ 2019م عملية مكتب املفتش العام اليت حدثت يف عا

أثنت على املبادرة واإلجراءات املتخذة من قبل مكتب املفتش العام لتعزيز فعاليته وكفاءته من خالل إضفاء و  (س)
 الطابع املركزي على وظيفة املراجعة الداخلية؛

ملكتب املفتش العام،  2021-2020رحبت باملوارد اإلضافية يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية لفرتة و  (ع)
ولكن الحظت أنه من غري املرجح أن تكون الزيادة كافية لتغطية عبء العمل املتزايد للمكتب، وأعربت عن 

االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد  تقديرها لتدابري التخفيف اليت ناقشها مكتب املفتش العام مع مكتب
 يف هذا الصدد؛ 

أكدت دعمها للميثاق املنقح ملكتب املفتش العام، وهي تتطلع إىل مواصلة النقاش داخل املنظمة وعلى و  (ف)
 مستوى منظومة األمم املتحدة حول كيفية معاجلة مزاعم سوء السلوك ضد رئيس تنفيذي يف املنظمة؛

 ؛"جلنة الرقابة االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة"جلنة املراجعة يف املنظمة إىل أوصت بتغيري امسها من و  (ص)
أوصت بتكرار الزيارات امليدانية ألعضاء اللجنة للمساعدة يف مشورة اللجنة بشأن دورها الرقايب وتعزيز و  (ق)

 فهمهم ملواطن القوة والتحديات التشغيلية للمنظمة على املستوى امليداين.

 
 عمل اللجنة –ا ثاني  

 الوظائف والمسؤوليات
 4يف منظومة األمم املتحدة، والرقابةاستعراض جلنة املراجعة استعرضت اللجنة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن  -10

تقرير ا مع معايري املمارسة اجليدة الثالثة عشرة الواردة يف ويسرها اإلبالغ عن أن صالحياهتا ومسؤولياهتا احلالية تتماشى متامً 
  وحدة التفتيش املشرتكة.

"لجنة الرقابة االستشارية في منظمة وتوصي اللجنة بتغيري امسها من جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة إىل  -11
لالستجابة إىل جوهر املالحظات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، ولتوضيح الطبيعة األوسع " األغذية والزراعة

 لواليتها.ا والناضجة نطاقً 

                                                      
4  JIU/REP/2019/6 األساس املنطقي الختيار معايري أفضل املمارسات( –)القسم األول  استعراض جلنة املراجعة والرقابة يف منظومة األمم املتحدة 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_6_english_0.pdf


8 FC 180/9 

 

 2019خطة عمل عام 
 2019ا الختصاصاهتا، وأجنزت خطة عملها لعام غ بأهنا اضطلعت بواجباهتا بنجاح وفقً يسّر اللجنة أن تبلّ  -12

 بالكامل. 
اللجنة تقدمي املشورة املستقلة للمدير العام وجلنة املالية بشأن ترتيبات الرقابة الداخلية، وعمليات إدارة  وواصلت -13

املخاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ووظائف التحقيق والشؤون األخالقية يف املنظمة، من خالل االستعراض 
)التقييم ووظائف الرقابة األخرى يف املنظمة  5الشؤون األخالقية وأمني املظامل،الشامل ألعمال مكتب املفتش العام، ومكتب 

 .واملراجعة اخلارجية( وإجراءات اإلدارة بشأن توصيات مكتب املفتش العام وتقارير التفتيش
ة(، ا ألفضل املمارسات، عقدت اللجنة يف كل اجتماع جلسات خاصة مع املفتش العام )املفتش العام بالوكالووفقً  -14

 وأمني املظامل/املسؤول عن الشؤون األخالقية(، واملراجع اخلارجي.

 وقدمت اللجنة بعد كل اجتماع رسائل من املدير العام ورئيس جلنة املالية بشأن النتائج الرئيسية الجتماعاهتا. -15
. وأكد 2019 يف اجتماع نوفمرب/تشرين الثاين 2019ا مع االختصاصات، متت مناقشة التقييم الذايت لعام ومتشيً  -16

التقييم الذايت أن اللجنة تعمل بفعالية، وأبرز التحسينات من حيث الرؤية، والتفاعل مع أصحاب املصلحة، واملشورة األكثر 
 ا اليت سيتم تقدميها يف جماالت احلوكمة، واملخاطر العالية، والضوابط.تركيزً 

 النظراء ألداء اللجنة، باإلضافة إىل التقييم الذايت.ا/أو استعراض اللجنة بإجراء تقييم خارجي مستقل دوريً  وتوصي -17

 2019االستعراضات المواضيعية لعام 
خطة استمرارية األعمال؛  (1)أجرت اللجنة استعراضات مواضيعية متعمقة، وقدمت املشورة بشأن القضايا التالية:  -18
التحول الرقمي؛ و  (5)مركز اخلدمات االستشارية؛ و ( 4)إدارة املوارد البشرية والتوظيف؛ و  (3)مهام الشراء؛ و  (2)
 األنشطة واملخاطر والتحديات اليت تواجه شعبة الشراكات.و  (7)؛ احلاسويباسرتاتيجية األمن و  (6)

 2019لعام  التوجيهات المخصصة
محاية وقدمت اللجنة التوجيهات واملشورة بشأن ما يلي: عملية اختيار أعضاء جلنة املراجعة اجلدد، وسياسة  -19

 املبلغني عن األعمال غري القانونية، وإعالنات الوظائف الشاغرة ملنصيب املفتش العام واملسؤول عن الشؤون األخالقية.
 مكتب التقييم

ملكية التوصيات الصادرة عن  (1)عقدت اللجنة جلسة مع مكتب التقييم وناقشت مجلة أمور من بينها ما يلي:  -20
تقرير "تقييم مهمة التقييم" وتنفيذها؛ والتحديات اليت تواجه المركزية وظائف التقييم يف املكاتب امليدانية والتكيف مع 

التنسيق بني مكتب التقييم ومكتب و  (3)تأثري إصالح األمم املتحدة على التقييم؛ و  (2)الثقافات املوجهة حنو النتائج؛ 
العام بشأن خطط عملهما مع إمكانية القيام مبهمة مشرتكة، وتبادل التقارير وتقامسها بني الوظيفتني، وبالتايل توفري  املفتش

 تغطية منسقة لإلشراف واالتساق يف توصياهتما.
 

                                                      
 ة تعيني املسؤول عن الشؤون األخالقية قد اكتملت، وكانت ال تزال جارية ملنصب أمني املظامل.عند كتابة هذا التقرير، كانت عملي 5
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 سياسات المحاسبة والتقارير المالية –ا ثالث  
ملدير العام املساعد إلدارة اخلدمات املؤسسية يف كل اجتماع من اجتماعاهتا، تلقت اللجنة من ا ،2019خالل عام  -21

وموظفي شعبة املالية، إحاطات بشأن البيانات املالية وإعداد التقارير ووضع السيولة يف املنظمة واستثماراهتا واالمتثال 
 يف املنظمة( املواردختطيط نظام ومواصلة استخدام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتطبيق النظام العاملي إلدارة املوارد )

 ورصد الضوابط املالية يف املكاتب امليدانية.
اجتماعات اللجنة فرصة للمنظمة لتقدمي التقارير بشكل منهجي عن حالة اإلجراءات املتخذة بشأن  ووّفرت -22

 املخاطر احملددة وبشأن اإلجراءات والتوصيات املتفق عليها من وظائف الرقابة.
وقدمت اقرتاحات طفيفة بشأهنا، ورحبت بأهنا انتهت إىل  2018اللجنة مسودة البيانات املالية لعام  واستعرضت -23

ا من مالحظات الرقابة اليت تتطلب إجراءات تصحيحية، رأي غري معّدل من املراجعة اخلارجية، ولكنها الحظت بقلق عددً 
 ية للمنظمة.وتطلعت إىل ممارسات أكثر صرامة يف ما يتعلق بالتقارير املال

اللجنة عن أسفها بأنه مل يتم العثور على حّل دائم ضمن منظومة األمم املتحدة يف ما يتعلق بالتزامات  وأعربت -24
 التغطية الطبية ما بعد اخلدمة يف املنظمة.

 

 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر –ا رابع  
 توصيات المراجعة الداخلية

اللجنة عن تقديرها للجهود املتواصلة اليت تبذهلا املنظمة للتشديد على املساءلة عن تنفيذ اإلجراءات املتفق  أعربت -25
 عليها وتوصيات املراجعة يف الوقت املالئم إلدارة املخاطر يف املنظمة على حنو أفضل وتعزيز عملها.

ت التنفيذ اإلمجالية لتوصيات املراجعة ويف حني ما زالت هناك بعض االختالفات من سنة إىل أخرى يف معدال -26
غري املنفذة الداخلية اليت يقدمها مكتب املفتش العام، واصل مكتب املفتش العام رصد تنفيذ توصيات املراجعة 

، غري منفذة بعدتوصية مراجعة  379، كانت هناك 2019ديسمرب/كانون األول  31اإلجراءات املتفق عليها. وحىت /بعد
وأشارت اللجنة إىل أن هذه الزيادة ترجع  6(.317) 2018ديسمرب/كانون األول  31مقارنة باحلالة كما يف  وهي زيادة كبرية

 .2019بشكل أساسي إىل تقارير املراجعة الصادرة يف ديسمرب/كانون األول 
 7للمراجعة الداخلية غري املنفذة بعد: عدد التوصيات 1الشكل 

 

                                                      
 .2020يناير/كانون الثاين  31بيانات مكتب املفتش العام كما يف  6
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اللجنة على املنظمة الستمرارها يف تطوير لوحة القيادة لرصد توصيات الرقابة اليت أدت إىل متابعة توصياهتا  وأثنت -27
 بشكل أفضل. 

، وهي توجه انتباه اإلدارة إىل 2019واستعرضت اللجنة تقارير املراجعة الداخلية للحسابات الصادرة يف عام  -28
اردة يف بعض التقارير، ال مسيا بالنسبة ملراجعات بعض املكاتب امليدانية؛ ونظام النتائج عالية املخاطر واملالحظات اهلامة الو 

  7العمل اإلحصائي؛ وترتيبات وضوابط احلوكمة يف إدارة السجالت واحملفوظات.
إلطار النتائج اللجنة التقرير بشأن مراجعة الربنامج وامليزانية وخطة العمل، مشرية إىل التقييم املتزامن  واستعرضت -29

ورحبت باجلوانب اإلجيابية العديدة احملددة، وأعربت عن تطلعها ملراجعة االقرتاح اخلاص باستعراض  8االسرتاتيجية للمنظمة،
املنظمة  على مستوىاإلطار االسرتاتيجي للمنظمة مع هنج مؤسسي يستند إىل اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة املخاطر 

 وإدارة األداء.
االستخدام املتزايد  (1)تحديات املتعلقة بسياسات محاية البينات واخلصوصية الناجتة عما يلي: اللجنة الوالحظت  -30

شددت على و  (2)للكيانات/األجهزة، مبا يف ذلك لالستشاريني والرقابة ذات الصلة، والزيادة يف "العمل من أي مكان"؛ 
سواء من حيث ملكية تقييم االحتياجات يف حتديد البيانات  احلاجة إىل هنج أكثر مشولية )املقر الرئيسي/املكاتب امليدانية(،

 واملخاطر، أو من حيث بيانات املوارد البشرية يف مجيع أحناء العامل، وأوصت مبشاركة املواقع امليدانية بشكل كامل.
 الخارجيةتوصيات المراجعة 

رسائل اإلدارة اخلاصة به، مبا يف ، استعراض تقرير املراجعة اخلارجية الطويل و 2019واصلت اللجنة، خالل عام  -31
 ذلك التوصيات املقدمة بشأنه، وناقشت طرق االنتقال املخطط هلا من املراجع اخلارجي احلايل إىل املراجع اخلارجي القادم.

على النحو  2018-2012وتلقت اللجنة من املراجع اخلارجي تقريره حول تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجية للفرتة  -32
 التايل:

 9: تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجية للسنوات السابقة2الشكل 

 

                                                      
 املنظمة.مبا يف ذلك املعلومات املقدمة من قبل إدارة ، 2019 تقرير املفتش العام السنوة لعام، FC 180/11الوثيقة  7
   1Sup. 127/2PC؛ والوثيقة  PC 127/2الوثيقة  8
 (.2020فرباير/شباط املراجعة )بيانات املراجعة اخلارجية كما مت اإلبالغ عنها إىل االجتماع الرابع واخلمسني للجنة  9
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 سياسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
يتعلق هبيكل االستبيان، مع  اللجنة بالتحسينات املدخلة على إصدار بيان الرقابة الداخلية، ال سيما يف ما رحبت -33

اإلشارة إىل بعض االختالفات يف إعداد التقارير على مستوى املكاتب امليدانية. وأشارت اللجنة إىل أمهية نقل استبيان 
الرقابة الداخلية من عملية بناء القدرات إىل وثيقة مساءلة. وأوصت مبزيد من التدريب وشجعت على بناء عملية لالتساق 

 ث يواجه األشخاص املخاطر وحيث يوجد عملية منهجية للتصعيد، وذلك كخطوة تالية يف منوذج النضوج.الثقايف حي
 إدارة الموارد البشرية

اللجنة باخلطوات األولية اليت اختذها املدير العام لتفويض السلطة يف جمال املوارد البشرية، وال سيما يف ما رحبت  -34
ية األخرى، وأيدت نقل خط إبالغ مكتب املوارد البشرية إىل املدير العام املساعد إلدارة يتعلق بتعيني املوظفني واملوارد البشر 

اخلدمات املؤسسية. وأوصت بأن تنظر اإلدارة يف املزيد من تفويض السطلة يف قرارات التوظيف، ضمن لوائح وقواعد 
 كتب املفتش العام.املوظفني وإجراءات املوارد البشرية، لرؤساء وحدات الرقابة املستقلة مثل م

احملدث بشأن التدابري التأديبية الساري املفعول، وقد مت اختاذ عدد من  MS 330ا بالقسم اللجنة علمً وأحاطت  -35
اإلجراءات التأديبية باستخدام العملية احملدثة. وتطلعت اللجنة إىل التنفيذ الكامل لإلجراءات املتبقية من توصيات املراجعة 

 بشأن التوظيف.
 المنظمة للوقاية من التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيينسياسة 

اللجنة بالتقدم اجليد احملرز يف جمايل التدريب والتوعية بشأن الوقاية من التحرش اجلنسي واالستغالل رحبت  -36
تائج استبيان رضا واالعتداء اجلنسيني، وتنفيذ سياسة املنظمة وخطيت العمل هبذا الشأن. وأعربت عن تطلعها إىل تقييم ن

املوظفني مبا يف ذلك األسئلة املخصصة للتحرش والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة، ووافقت على مواصلة مناقشة 
 الوقاية من التحرش اجلنس واالستغالل واالعتداء اجلنسيني يف سياق استعراض الشركاء املنفذين.

ادة معدل استيعاب مجيع املوظفني للتدريب اإللزامي، ال سيما يف ورحبت اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا املنظمة لزي -37
ا من التوصيات لضمان استكمال التدريب من قبل املوارد البشرية من جماالت االستغالل واالعتداء اجلنسيني، وقدمت عددً 

 غري املوظفني.

 

 سياسات وإجراءات المنظمة لمكافحة ممارسات الغش والفساد والتواطؤ –ا خامس  
 سياسة المنظمة لمكافحة الغش والممارسات الفاسدة األخرى

أعربت اللجنة عن ارتياحها ملالحظة التقدم احملرز يف تنفيذ سياسة املنظمة ملكافحة الغش واملمارسات الفاسدة  -38
صوص األخرى. وأعربت عن تقديرها لدورة التعلم اإللكرتوين اإللزامية اجلديدة جلميع املوظفني، ورحبت على وجه اخل

"بالقدوة على أعلى مستوى" اليت أعاد التأكيد عليها املدير العام يف رسالته إىل املوظفني مبناسبة يوم مكافحة الغش 
 ديسمرب/كانون األول. 9 يف

 سياسة حماية المبلغين عن األعمال غير القانونية
أعربت اللجنة عن سرورها للمسامهة يف وضع اللمسات األخرية على سياسة محاية املبلغني عن األعمال غري  -39

  وتطلعت إىل حتديث الرتتيبات املتعلقة باملراجعة األولية لشكاوى االنتقام. 2019،10القانونية، كما ُنشرت يف أغسطس/آب 

                                                      
 2019/06التعميم اإلداري  10
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 معاقبة الموردين
، يف اجتماعها املعقود 2019عن أنشطة جلنة معاقبة املوردين خالل عام  ا بآخر املعلوماتأحيطت اللجنة علمً  -40
نوفمرب/تشرين الثاين. وأشارت اللجنة إىل عمليات الرقابة لدى جلنة معاقبة املوردين، مبا يف ذلك التنبيهات بشأن املوردين  يف

النظام العاملي إلدارة املوارد. وأشارت إىل العقوبات احملظورين على منصة بوابة األمم املتحدة العاملية للمشرتيات وانعكاسها يف 
املفروضة على الكيانات اليت انتهكت شروط املنع، وتقييم تصنيف البائعني واإلبالغ عن األداء، وأوصت مبزيد من املناقشة 

 جملاالت اخلطر داخل شبكة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى.

 برنامج المبادئ األخالقية –ا سادس  
 األخالقية الشؤونيفة وظ
رحبت اللجنة بفصل وظيفيت املسؤول عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل وأعربت عن تقديرها لوجود خط إبالغ  -41

 مباشر مع املدير العام.
 برنامج اإلقرار المالي

 املقدمة بشأهنما.رحبت اللجنة بالتقدم اجليد احملرز يف جمايل التدريب والتوعية بشأن الشؤون األخالقية واملشورة  -42
يف املئة يف غضون املوعد النهائي(  98ورحبت بالتحسينات والنسبة املئوية العالية لالمتثال )مت االلتزام بنسبة  -43
برنامج اإلقرار املايل، اليت نتجت عن اإلجراءات االستباقية اليت اختذها املسؤول عن الشؤون األخالقية، مبا يف ذلك  يف

ا حنو املستخدم، وأوصت بأن يتم توسيع برنامج اإلقرار املايل ليشمل بعض املوارد أكثر توجهً  منصة تكنولوجيا معلومات
 البشرية من غري املوظفني، ال سيما تلك املشاركة يف أنشطة الشراء. 

وأعادت اللجنة التأكيد على توصيتها بشأن إصدار سياسة بشأن تضارب املصاحل جلميع موظفي املنظمة ليكونوا  -44
 ية بتعريف تضارب املصاحل ولكي يفهموه، ولتقدمي التوجيهات املناسبة لإلدارة.على درا

 كفاية الموارد لوظيفة الشؤون األخالقية
تلحظ اللجنة بعض التحسينات يف املوارد املتاحة ملكتب الشؤون األخالقية. ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر  -45

بتوفري املوارد الكافية ملكتب الشؤون األخالقية للسماح له بالوفاء  بالقلق إزاء النقص يف عدد موظفي املكتب، وقد أوصت
 بواليته.

، وهو مهمة أساسية 2019وأعربت اللجنة عن سرورها إلبالغها بأنه قد مت إجراء التدريب الفعال خالل عام  -46
دورات تدريبية مع املكاتب القطرية بواسطة مؤمترات الفيديو )تنزانيا، ورواندا،  (1)ملكتب الشؤون األخالقية، مبا يف ذلك: 

أنشطة تدريب وتوعية بشأن التحرش اجلنسي والوقاية من و  (3)أربع جلسات إحاطة ملمثلي املنظمة؛ و  (2)ولبنان(؛ 
عروض يف ثالث حلقات و  (4)ية؛ االستغالل واالعتداء اجلنسيني، مبا يف ذلك دورات تدريبية عقدت يف املكاتب اإلقليم

جلسة خمصصة و  (6)جلسات إعالمية ملوظفي املؤمترات املؤقتني؛ و  (5)دراسية إلزامية بشأن التحرش اجلنسي لكبار املدراء؛ 
 جلسات أخرى عديدة حول إدارة املخاطر.و  (7)حول "إدارة الصراع يف مكان العمل"؛ 

دورات التعلم اإللكرتوين بشأن الوقاية من االستغالل واالعتداء كما دعم مكتب الشؤون األخالقية حتديث حمتوى  -47
األعمال غري اجلنسيني والتحرش اجلنسي، ووضع دورة تعلم إلكرتوين بشأن سياسة املنظمة اجلديدة حلماية املبلغني عن 

 .القانونية
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 فعالية وظائف مكتب المفتش العام –ا سابع  
املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق، وترى أن مكتب املفتش العام وظائف يسّر اللجنة أن تؤكد على فعالية  -48

 يضطلع خبدماته على حنو مالئم وفعال.
مقابل مؤشرات األداء املعمول هبا،  ومت التحقق من هذا التقييم اإلجيايب من خالل قياس أداء مكتب املفتش العام -49

ومراجعة ختطيط املراجعة القائم على املخاطر، ومتابعة نتائج التقييمات اخلارجية لوظائف املراجعة والتحقيق، وبرنامج حتسني 
لجنة واملناقشة مع إدارة املنظمة واملراجع اخلارجي. وعالوة على ذلك، استعرضت ال تضمان اجلودة، باإلضافة إىل اإلحاطا

 (3)نشاط مكتب املفتش العام الفصلية؛  عن تقاريرو  (2)؛ ا للمراجعاتتقريرً  20 (1) ، ما يلي بدقة:2019خالل عام 
 مشروع امليثاق املعدل ملكتب املفتش العام.و  (4)؛ 2021-2020فرتة الو  2019خطط عمل و 

 استقاللية مكتب المفتش العام
، عن رأيها بأهنا ليست 2019أعربت اللجنة، يف رسالتها إىل املدير العام والرئيس وجلنة املالية يف يوليو/متوز  -50
وضع ميّكنها من التأكد من أن وظيفة التحقيق جتري بطريقة مستقلة، دون تدخل ال مربر له. ومت حّل هذه املسألة من  يف

لية مكتب املفتش العام يف عمله، وتأكيد املفتش العام بالوكالة على أنه ال خالل التزام املدير العام احلايل بشأن استقال
 الوقت احلاضر أي حادث تدخل غري مربر يف عمل مكتب املفتش العام. يفيوجد 

 ميثاق مكتب المفتش العام
إلقراره وقدمت تعليقاهتا  املعروض على جلنة املالية 11استعرضت اللجنة مشروع امليثاق املعدل ملكتب املفتش العام -51

مرحلة  يفللتأكيد بأن امليثاق املنقح يتبع أفضل املمارسات ويتوافق مع التوجيهات املقدمة وأعربت اللجنة عن سرورها  بشأنه.
 استكماله.

ونوقشت مسألة كيفية معاجلة ادعاءات سوء السلوك ضد رئيس املنظمة، وترى اللجنة أن عملية حمددة بوضوح  -52
ن متثل إشارة قوية على الشفافية واملساءلة. وتتطلع اللجنة إىل التقدم احملرز يف هذا اجملال سواء داخل املنظمة من شأهنا أ

 بشأن هذه املسألة على مستوى منظومة األمم املتحدة.  التوجيهات املنسقةمن خالل  أو

 ضمان المراجعة باالستناد إلى المخاطر
على املخاطر. ويساعد النهج القائم على املخاطر يف ضمان تركيز  التخطيط القائم هنجتقيم اللجنة بانتظام  -53

مشورة مكتب املفتش العام على جماالت مهمة يف املنظمة بشكل منتظم. وقد خلصت اللجنة إىل ذلك من خالل املواضيع 
، حقق مكتب 2019لول هناية عام ا إىل أنه حبوالعمل الذي أجنزه مكتب املفتش العام خالل السنة. وأحاطت اللجنة علمً 

 12ا من تغطية املراجعة املقررة لفرتة السنتني.املفتش العام جزًءا كبريً 
 وظائف التحقيق

 2019وظائف التحقيق اليت أجريت يف عام ورحبت اللجنة بالتقييم اإلجيايب الذي انبثق عن التقييم اخلارجي ل -54
ا للتحقيقات يف املنظمات تتوافق بشكل عام مع املعايري املقبولة عمومً "وظيفة التحقيق يف املنظمة والذي خلص إىل أن 

على النحو املبني يف اخلطوط التوجيهية واملبادئ املوحدة للتحقيقات ومتتثل للوائح املنظمة وقواعدها وسياساهتا".  ةالدولي
مكتب املفتش العام بتنفيذ التوصيات إما  ا بالتوصيات اليت قدمها املقّيمون اخلارجيون وبالتزاما أيضً وأحاطت اللجنة علمً 

 يف حدود املوارد املوجودة أو من خالل السعي إىل موارد إضافية عند الضرورة. 
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يف إدارة شكاواها املتزايدة وعبء  2019وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها وحدة التحقيق يف عام  -55
 عملها ضمن مواردها املتاحة احملدودة.

 والميزانية في مكتب المفتش العام التوظيف
ا باملبادرات واإلجراءات اليت اختذها مكتب املفتش العام، بشأن تعزيز فعاليته وكفاءته من وأحاطت اللجنة علمً  -56

خالل إضفاء الطابع املركزي على وظيفة املراجعة الداخلية عن طريق نقل مجيع الوظائف إىل املقر الرئيسي الكتساب املرونة 
 ا ملتطلبات العمل لكيانات املراجعة العالية املخاطر، وأيدت اللجنة هذه املبادرات واإلجراءات.ص املوظفني وفقً يف ختصي

وأعربت اللجنة عن تقديرها للموارد اإلضافية ملكتب املفتش العام للتعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -57
ت مناقشتها مع مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد. وأقرت ، ورحبت بتدابري ختفيف املوارد اليت مت2020-2021

، واإلدارة االستباقية ملكتب للتعامل مع عبء القضايا املتزايدة 2019ا باجلهود اليت بذلتها وحدة التحقيق يف عام أيضً 
 املفتش العام مليزانيته.

 

 حالة تنفيذ التوصيات السابقة للجنة المراجعة –ا ثامن  
  . 2019جلنة املراجعة يف نوفمرب/تشرين الثاين  13أدناه حالة تنفيذ توصياتترد  -58

 حالة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة – 1( الجدول 2019)نوفمبر/تشرين الثاني  FC 178/8الوثيقة 
التوصيات قيد 

 التنفيذ
التقرير السنوي للجنة  عدد التوصيات المنفذةالتوصيات 

 المراجعة 
- 3 3 2015 ]161/11FC [  
- 4 4 2016 ]166/10FC [  
1 14 3 4 2017 ]1Rev. 170/9FC [  

6 7 13 2018 ]175/11FC [  
 المجموع 24 17 7

 
، حالة تنفيذها وأغلقت مخس توصيات يف عام 2018استعرضت اللجنة من بني التوصيات الستة املعلقة لعام  -59

 .2020وأغلقت التوصية املتبقية يف اجتماعها الرابع واخلمسني يف فرباير/شباط  2019
وترد املزيد من التفاصيل  15عند وقت كتابة هذا التقرير. 2019يعرض الشكل التايل حالة التوصيات لعام  -60
  .2 امللحق يف

                                                      
 .1، اجلدول املراجعة جلنة توصيات تنفيذ بشأن املرحلي التقرير FC 178/8الوثيقة  13
 انتهاء اخلدمة تُعرض على األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة.ال تزال مسألة التغطية الطبية بعد  14
( ويف اجتماعها الرابع 2019صادقت اللجنة على التوصيات الصادرة خالل االجتماع الثالث واخلمسني للجنة املراجعة )نوفمرب/تشرين الثاين  15

 (.2020واخلمسني )فرباير/شباط 

http://www.fao.org/3/a-mq440e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms520e.pdf
http://www.fao.org/3/mw056en/mw056en.pdf
http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
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 16 2019: عدد توصيات جلنة املراجعة يف عام 3الشكل 

 
 
 

 مسائل أخرى –ا تاسع  
 الزيارة الميدانية

اليت قام هبا أعضاء اللجنة إىل املكاتب  2018سلطت اللجنة الضوء على التجربة اإلجيابية للزيارة امليدانية يف عام  -61
اإلقليمية والقطرية، وشجعت اللجنة اإلدارة بقوة على مواصلة هذه املمارسة. وقد اكتسبت اللجنة نظرة ثاقبة وفوائد قيمة 

للمشورة بشأن دورها الرقايب ويف تعزيز فهم األعضاء لنقاط قوة املنظمة والتحديات  من الزيارة، مما ساعد يف صياغة اللجنة
 التشغيلية اليت تواجهها على املستوى امليداين.
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 2019: تشكيل اللجنة في عام 1 المرفق
 على النحو التايل: 2019اللجنة من مخسة أعضاء. وكان تشكيل اللجنة يف عام  تتألف

 
 2019لحنة المراجعة  األعضاء

  Verasak Liengsririwat  السيد (2019الرئيس )منذ يوليو/متوز 

 Enery Quinones  ة السيد (2019الرئيس )منذ يوليو/متوز نائب 
 Gianfranco Cariola   السيد 

 Anjana Das  ة السيد 2019يوليو/متوز  1 منذعضو 

 Fayezul Choudhury   السيد 2019يوليو/متوز  1 منذعضو 
  

 Lesedi Lesetedi   السيدة 2019 يونيو/حزيران 30حىت  ةوالرئيس عضو

 Juan M. Portal Martinez   السيد 2019 يونيو/حزيران 30حىت  عضو

  
 Beth Crawfordة السيد 

 مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
 )حبكم منصبها( ةاألمين
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 17: حالة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة2المرفق 
 

حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

 المراجعة لجنة عمليات
مدرجة على جدول األعمال للمناقشة يف االجتماع الرابع  قيد التنفيذ

 (2020واخلمسني )فرباير/شباط 
النظر يف مراجعة مستقلة  أنه من املناسب اعتربت. 18بند العمل 

 لعملية التقييم الذايت للجنة
AC 53 25-26  

 2019 الثاني  تشريننوفمبر/
  -1 األمانة 

التقرير السنوي  –أدرجت األمانة االقرتاح يف "مشروع املشورة"  قيد التنفيذ
 .2019للجنة املراجعة لعام 

على أن يُقرتح على جلنة املالية إعادة تسمية  وافقت. 19بند العمل 
، لكي يؤخذ يف االعتبار دورها "جلنة الرقابة االستشاريةاللجنة لتصبح "

 املوسع وطابعها االستشاري.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

  -2 األمانة 

 واإلشراف المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة آليات
موسعة لتوصيات املراجعة، مما يوفر القدرة احملسنة مت وضع لوحة  نُفذت

للمدراء لرصد مجيع توصيات املراجعة )مكتب املفتش العام، 
املراجع اخلارجي: تشغيلية بالكامل؛ وحدة التفتيش املشرتكة: يتم و 

 ملؤها( حبسب املوقع وطريقة العمل.
، وتوصيات وحدة يتم اآلن تقدمي توصيات املراجع اخلارجي

، وهي TeamCentralاملشرتكة بالتدريج، وإدارهتا يف  التفتيش
األداة املستخدمة يف البداية لتوصيات مكتب املفتش العام فقط. 

بدورها لوحة معلومات  TeamCentralوتغذي معلومات 
توصيات املراجعة املوحدة، مما يسمح للمدراء مبتابعة التقدم احملرز 

يها والتوصيات املعلقة اليت يف الوفاء باملواعيد النهائية املتفق عل
 تتطلب إجراءات سريعة.

. سيوسع نائب املدير العام )العمليات( لوحة توصيات 4بند العمل 
املراجعة لشمل وإدارة املراجعة اخلارجية وتوصيات وحدة التفتيش 

 املشرتكة.

AC 49 19-20   نائب املدير العام  2018يوليو/تموز
 )العمليات(

2018 

م مراجعة سجل املخاطر املؤسسية على أساس سنوي. وسيتم ستت قيد التنفيذ
النظر يف اجلوانب املقرتحة إلضافتها من قبل جلنة املراجعة كجزء 

 .2020من التحديث القادم، يف النصف األول من عام 

ا ا وثيقً بإضافة خماطر حمددة ترتبط ارتباطً  أوصت. 8بند العمل 
واالحتيال، وشرعية الغرض، واإلشراف بالسالمة املالية، أي الرشوة 

 عن إدارة األصول يف سجل املخاطر املؤسسية. املستقل، فضاًل 

AC 52 17-18  مكتب االسرتاتيجية   2019 يوليو/تموز
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

3-  

                                                      
 (.2019( على التوصيات اليت متت صياغتها خالل االجتماع الثالث واخلمسني للجنة املراجعة )نوفمرب/تشرين الثاين 2020صادقت اللجنة يف اجتماعها الرابع واخلمسني )فرباير/شباط  17
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

تتعاون املنظمة مع وحدة التفتيش املشرتكة يف دراستها بشأن إدارة  قيد التنفيذ
املخاطر املؤسسية، وستقرأ تقريرها باهتمام عن االنتهاء من 

االستعراض. وسيتم صياغة مشروع عملية تصعيد األحداث اليت 
 .2020تنطوي على خماطر خالل النصف األول من عام 

، مع على ضرورة حتديد أهم املخاطر التنظيمية اتفقت. 13بند العمل 
مثانية خماطر، وعلى ضرورة حتليلها،  ااإلشارة إىل أنه لدى املنظمة حاليً 

ا من استنتاجات دارسة وحدة التفتيش املشرتكة بشأن واالستفادة أيضً 
متت إدارة املخاطر املؤسسية، مللء سجل املخاطر املؤسسية هبا، و 

التالية يف منوذج النضج، وهي االستناد إىل عملية على اخلطوة املوافقة 
االتساق الثقايف حيث يواجه الناس املخاطر، وحيث توجد عملية 

 منهجية للتصعيد.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

مكتب االسرتاتيجية 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

4-  

سيما التدريب على منع لتعزيز استيعاب التدريب اإللزامي، وال  جاري التنفيذ
يف مكاتب يف املقر الرئيسي  ،االحتيال، مت منح منسقي التدريب

ويف املكاتب امليدانية، إمكانية الوصول إىل تقارير الرصد 
املخصصة. وبالنسبة للموارد البشرية من غري املوظفني، يشمل 

 تقرير تقييم اجلودة اآلن، االمتثال للتدريب اإللزامي.
ذلك، مت رسم خريطة شاملة ملتطلبات التدريب وباإلضافة إىل 

)سواء كانت إلزامية أو موصى هبا( تشمل مجيع املوظفني. وهي 
تغطي متطلبات الشركات احملددة )مثل منع االحتيال، 

والتدريب املرتبط بالوظيفة/الدور  واالستغالل واالعتداء اجلنسيني(
ني املنظمة )مثل املسؤول عن امليزانية(. والغرض من ذلك هو متك

من تعيني متطلبات تدريب حمددة لكل موظف، ووضع عملية 
االمتثال/التصديق، إىل جانب جدول زمين الستكمال العملية 

 )على سبيل املثال، كجزء من عملية هتيئة املوظفني اجلدد(.

لزيادة معدل  مقرتحة . يف جمال منع االحتيال، تدابري15بند العمل 
استيعاب التدريبات اإللزامية للموارد البشرية من غري املوظفني، مبا يف 

ذلك، يف مجلة أمور، فرض التدريب خالل األسبوع األول من 
التوظيف؛ وجتديد العقود واملوافقة على تصرحيات السفر حسب 

 استكمال متطلبات التدريب اإللزامي.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

نائب املدير العام 
 )العمليات(

5-  
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

 العام  المفتش
بالنظر يف زيادة تفويض السلطة الختاذ القرار يف  أوصت. 2بند العمل  املزيد من تفويض السلطة إىل املدراء. قيد املراجعة كجزء من جاري التنفيذ

تعيني املوظفني لوحدات الرقابة املستقلة، مبا يف ذلك موظفي مكتب 
املفتش العام، ضمن اللوائح والقواعد اخلاصة باملوظفني وإجراءات املوارد 

 البشرية.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

اإلدارة العليا/مكتب 
 املدير العام 

6-  

مت توضيح موقف املنظمة يف رسالة املفتش العام إىل رئيس جلنة  نُفذت
 .2020يناير/كانون الثاين  27املالية يف تاريخ 

وستواصل جلنة املراجعة، فيما تؤكد دعمها للميثاق املنقح ملكتب 
منظومة املفتش العام، املناقشات داخل املنظمة وعلى مستوى 

األمم املتحدة بأسرها، بشأن كيفية معاجلة ادعاءات سوء السلوك 
 ضد رئيس تنفيذي يف املنظمة.

. يف ما يتعلق مبناقشة امليثاق املنقح ملكتب املفتش العام، 4بند العمل 
اللجنة أن إدراج سياسة واضحة بشأن معاجلة ادعاءات سوء  رأت

اق، ميثل إشارة قوية من السلوك ضد املدير العام للمنظمة يف امليث
 األعلى على الشفافية واملساءلة.

AC 53 25-26   نوفمبر/تشرين
 2019 الثاني 

مكتب املدير 
العام/مكتب املفتش 

 العام

7-  

سيتم متابعتها بعد االنتهاء من املراجعة يف اجلزائر والدروس  قيد التنفيذ
 املستفادة منها.

على ضرورة أن يستفيد مكتب املفتش العام من  شددت. 6بند العمل 
استخدام تقنيات املراجعة احلديثة واألدوات اآللية لتعزيز فعاليتها 

وكفاءهتا، ورحبت بإجراء مراجعة جتريبية عن بعد يف اجلزائر، سيتم 
 تكرارها يف مكاتب أخرى، حسب احلاجة.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

  -8 مكتب املفتش العام 

ا. ومن يتبع مكتب املفتش العام هذا النهج كلما كان ذلك ممكنً  قيد التنفيذ
األمثلة على التدريب "يف الوقت املناسب" لعمليات املشاركة 

، أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات، 2019احملددة يف 
واملسؤولني عن برامج امليزانية، وعملية االختيار التنافسية للموارد 

البشرية من غري املوظفني، ووحدات خمتلفة من التدريب املايل 
للنظام العاملي إلدارة املوارد )لعمليات املراجعة امليدانية(. وجيري 

اإلنرتانت ملكتب املفتش العام  النظر يف جتديد صفحة شبكة
. ومت تقدمي اسرتاتيجية اتصاالت 2020الربع الثالث من عام  يف

ملكتب املفتش العام لتتم مراجعتها يف االجتماع الرابع واخلمسني 
 (.2020)فرباير/شباط 

الوقت  يف" للتدريب بربامج مكتب املفتش العام أوصت. 7بند العمل 
إرشادات عملية ويف الوقت املناسب لكل من املناسب"، واليت توفر 

 تعززا بشأن القضايا الناشئة، واليت املراجعني الداخليني واملوظفني عمومً 
اسرتاتيجيتها للتواصل بالتعاون مع مكتب االتصاالت يف املنظمة 

 ذلك على اإلنرتانت. يفاملعلومات، مبا  ورئيس تكنولوجيا

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

  -9 مكتب املفتش العام 
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

 األخالقية الشؤون
أمني املظامل واملسؤول عن الشؤون  فصل وظيفيتمت جتاوزها بفعل  فذتنُ 

 األخالقية.
ينبغي النظر يف إجراء مسح ملدى الرضا عن مكتب الشؤون 

األخالقية بعد سنتني من استكمال عملية إنشاء املكتب 
 .والوظيفة

املظامل/املسؤول عن الشؤون األخالقية . سيجري أمني 12بند العمل 
 دراسة استقصائية بشأن الرضا عن املكتب.

AC 44 24-25  
 2016 الثاني  تشريننوفمبر/

املسؤول عن الشؤون 
 األخالقية/أمني املظامل

2016 

من املقرر مراجعة االستبيان بشأن برنامج اإلفصاح املايل يف عام  قيد التنفيذ
 ا للغرض.لتقييم ما إذا كان مناسبً  2020

. سيقوم املسؤول عن الشؤون األخالقية مبراجعة برنامج 3بند العمل 
 اإلفصاح املايل وإجراء حتليل جلدوى التكلفة.

AC 51 18-19  
 2019 شباطفبراير/

املسؤول عن الشؤون 
 األخالقية

10-  

سيتم إعداد مشروع عن والية/اختصاصات  ((1 .21بند العمل  قيد التنفيذ
 املسؤول عن الشؤون األخالقية ملراجعتها ونشرها على اإلنرتانت.

 . يف ما يتعلق بوظيفة الشؤون األخالقية يف املنظمة: 18بند العمل 
بتطوير التواصل جلميع املوظفني بشأن الوظائف  بشدة أوصت( 1)

املميزة اخلاصة باملسؤول عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل، باللغات 
اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية، وأوصت بأن يكون ذلك أولوية بالنسبة 

 ا.للمسؤول عن الشؤون األخالقية املعني مؤخرً 

AC 52 17-18 العليا/املسؤول  اإلدارة 2019 يوليو/تموز
 عن الشؤون األخالقية

11-  

    

يف إطار برنامج اإلفصاح املايل لعام املستشارين سيتم مشل  قيد التنفيذ
2020 . 

بتوسيع برنامج اإلفصاح املايل ليشمل املوارد  أوصت. 17بند العمل 
 البشرية من غري املوظفني، ليتم حتديده يف ما يتعلق بوظائفها وسلطاهتا.

AC 53 25-26  
  2019الثاني  تشريننوفمبر/

املسؤول عن الشؤون 
 األخالقية

12-  

 الخارجية المراجعة
.  2017لتوصيات املراجعة يف عام  موحدة مت إطالق أول لوحة -1 نُفذت

ا لكل من حالة توصيات املراجعة ا موحدً وقد وفرت عرضً 
الداخلية واخلارجية )كانت تلك النظرة األوىل هلذه األخرية ثابتة 

ومت حتديثها مرتني يف السنة(. ومث مت تنفيذ تطورات إضافية مما 
ويف الوقت احلاضر، مت دمج لوحة مسح بإدخال حتسينات كبرية. 

م للمدراء توصيات املراجعة احملدثة/املوحدة بالكامل، وهي تقد
نفس الرؤية وخيارات املراقبة لكم من توصيات املراجعة الداخلية 

. طلبت جلنة املراجعة من املراجع اخلارجي أن يأخذ يف 13بند العمل 
مستوى استجابة اإلدارة يف معاجلة توصيات املراجعة  ااالعتبار أيضً 

 الداخلية وحتديد أسباب أوجه القصور يف هذا الصدد.

AC 44 24-25  
 2016 الثاني  تشريننوفمبر/

 2016 املراجع اخلارجي
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

واخلارجية. ويتمتع املدراء احلاليون اآلن بإمكانية الوصول إىل 
معلومات دقيقة/ديناميكية حول التقدم )أو التأخري( يف تنفيذ 

ا إىل آلية تتبع داخلية موحدة باستخدام آلية التوصيات، استنادً 
TeamCentral :ملكتب املفتش العام كمودع للتوصيات 

نظرة شاملة للرقابة على مجيع التوصيات املعلقة )مكتب ( 1)
 املفتش العام، املراجع اخلارجي( حبسب املوقع وطريقة العمل؛

 حتديث أسبوعي للوحة املعلومات؛ (2)
وباإلضافة إىل ذلك، يتم تقدمي توصيات وحدة التفتيش املشرتكة 

، مما سيسمح يف الوقت TeamCentralتدرجيي يف بشكل 
املناسب بالرصد الكامل من خالل لوحة توصيات املراجعة، 

وبالتايل دمج توصيات مكتب املفتش العام، واملراجع اخلارجي، 
 ووحدة التفتيش املشرتكة.

 املدير مبكتب امللحقة واالمتثال الداخلية الرقابة وحدة متارس -2 
 مجيع أن من للتأكد املنتظم اإلشراف للعمليات، املساعد العام

 مناسبة بطريقة التوصيات ملعاجلة الالزمة التدابري تتخذ املكاتب
 مواجهتها تتم مشكلة أي تصعد وهي املناسب. الوقت ويف

 على العثور ويتم مواجهتها، تتم عرقلة أي معاجلة ميكن حبيث
 الكامل. بالتنفيذ يسمح مناسب حل

 AC 44( 2016فمرب/تشرين الثاين ا إىل التوصية األولية )نو استنادً 
إىل املراجع اخلارجي واإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة لتلبية طلب 

)وضع لوحة حتكم وصوهنا لضمان الرصد املراجع اخلارجي احملدد 
الكايف والكامل جلميع التوصيات اليت قدمها املراجع الداخلي. 

اخلارجية لضمان ا أن تتضمن توصيات املراجعة وقد اقرتحنا أيضً 
رصد مجيع توصيات املراجعة من املراجعات الداخلية واخلارجية، 

، يقرتح املراجع اخلارجي اعتبار هذه وبالتايل ضمان التنفيذ(
 التوصية مغلقة.
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

 الثاين نوفمرب/تشرين يف الصادرة AC 53 التوصية مع امتشيً  نُفذت
 سبحب العرض قدرات املراجعة توصيات لوحة تشمل ،2019
 السابقة التوصيات إىل الوصول إمكانية إىل باإلضافة ،السنة

 واملغلقة.

ا بأن املراجع اخلارجي يستكمل استعراض . أحاطت علمً 24بند العمل 
نتيجة هذا  عنإىل تلقي إحاطة  تتطلعإدارة املخاطر املؤسسية، وهي 

 (. 2020شباطاالستعراض يف اجتماعها الرابع واخلمسني )فرباير/
بتفصيل إضايف للمعلومات املتعلقة بتوصيات املراجعة للسنوات  وأوصت

السابقة لتعكس بشكل أفضل البنود املنفذة مقابل تلك امللغاة، مبا 
 األمم املتحدة. يفيتماشى مع النهج املستخدم من قبل جملس املراجعني 

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

  -13 املراجع اخلارجي

 البشرية الموارد
إتاحة تقارير الرصد املخصصة لنقاط االتصال املعنية بالتدريب يف  نُفذت

 املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية. 
بالنسبة للموارد البشرية من غري املوظفني، مت تعديل تقرير  -1

 تقييم اجلودة ليشمل معايري استكمال االمتثال للتدريب اإللزامي.
خريطة ملتطلبات التدريب جلميع كما مت البدء يف رسم  -2

املوظفني تشمل املنظمة واجملاالت املتعلقة بالوظيفة/الدور. 
وسيمكن ذلك املنظمة من تعيني كل موظف حباجة إىل تدريب 

وظيفي يف غضون إطار زمين حمدد )على سبيل املثال 
 األسبوع/الشهر األول من التوظيف(.

لزيادة معدل استيعاب التدريبات  املقرتحةالتدابري . 1بند العمل 
اإللزامية للموارد البشرية من غري املوظفني، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، 

فرض التدريب خالل األسبوع األول من التوظيف؛ وجتديد العقود 
واملوافقة على تصاريح السفر حبسب استكمال متطلبات التدريب 

 اإللزامي. 

AC 53 25-26  
 2019  الثاني تشريننوفمبر/

  -14 مكتب املوارد البشرية

حتديث يف اجتماعها املقبل بشأن اإلجراءات  طلبت. 9بند العمل   
 املتبقية من توصيات املراجعة بشأن التوظيف. 

 ويف ما يلي اإلجراءات املتبقية من توصيات املراجعة بشأن التوظيف: 

AC 52 17-18  15 مكتب املوارد البشرية 2019 يوليو/تموز-  

رئيس ( يتواصل مكتب املوارد البشرية مع 1-9بند اإلجراء  التنفيذقيد 
 .Taleoاملعلومات لتنفيذ وظائف إضافية يف  تكنولوجيا

لتطوير  Taleo: سيستفيد مكتب املوارد البشرية من إطالق 1التوصية 
الربوتوكوالت لضمان التواصل الكايف ويف الوقت املناسب مع مجيع 

 املتقدمني.
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

( يقوم مكتب املوارد البشرية مبراجعة عملية 2-9بند اإلجراء  التنفيذجاري 
التوظيف وسيعّد مواد تدريبية حمدثة على أساس العمليات 

 املنقحة.

: سيقوم مكتب املوارد البشرية بوضع مواد تدريبية تتعلق 2التوصية 
بالتوجيهات املعمول هبا بشأن العملية واملعايري اليت جيب اتباعها يف 

 وضع قائمة املرشحني الذين ستتم مقابلتهم.

16-  

اإلجراءات لضمان ( حدد مكتب املوارد البشرية 3-9بند اإلجراء  جاري التنفيذ
إجراء عمليات التحقق قبل التوظيف بطريقة كاملة، ومنهجية 

من أنواع خمتلفة من التحقق  اوحسنة التوقيت، وهي تضّم مزجيً 
)التحقق من املعلومات بشأن التحصيل العلمي؛ التحقق من 

سجالت التوظيف، التحقق من املعلومات القائمة على الكفاءة، 
، يقوم مكتب (. وباإلضافة إىل ذلكالتحقق من الناحية األمنية

املوارد البشرية بالتواصل مع رئيس تكنولوجيا املعلومات بإدخال 
للمنظمة ستسمح خدمات مُمكننة للتحقق من املعلومات  أداة

تبسيط إجراءات التحقق من املعلومات بالنسبة إىل كل فئات ب
املوظفني، وإقامة قاعدة بيانات شاملة لعمليات التحقق اليت مّت 

سجالت  واإلبقاء علىالقيام هبا، مبا جيّنب االزدواجية يف العمل 
 .موثوقة

 
 

: سيوسع مكتب املوارد البشرية نطاق عمليات التحقق من 3التوصية 
 املرجعيات للموظفني احملتملني من خالل: 

أ( طلب شهادات عمل جلميع أصحاب العمل السابقني )أو على (
األقل أولئك املطلوبني للوفاء باحلد األدىن من متطلبات الوظيفة( 

الوظيفة  أجل التحقق من املدة الفعلية واملنصب واملشرف على من
السابقة للمرشح. وينبغي أن يشمل ذلك مجيع العقود املربمة مع 

 منظمات األمم املتحدة األخرى؛
ب( طلب مراجع من آخر مشرفني على األقل )أو أكثرمها صلة (

حيث مدة العقد( بناًء على شهادة )شهادات( التوظيف اليت مت  من
 التحقق منها؛

علومات حول منصب املرشح ج( تعديل االستبيان املرجعي لطلب م(
 وواجباته ومدة التوظيف يف املنظمة ذات الصلة؛

لوضع اخلطوط التوجيهية ألداء  OneHRد( التنسيق مع مبادرة (
التحقق من ( 1)التحقيقات املرجعية التأديبية/اجلنائية اليت تشمل: 

السجالت التأديبية مع منظمات األمم املتحدة األخرى يف مجيع 
التحقق من قاعدة بيانات بوابة األمم املتحدة العاملية و  (2)احلاالت، 

للمشرتيات، وقواعد البيانات العامة األخرى للبائعني على القائمة 
 السوداء.

17-  

( مت حتديث إعالنات الوظائف الشاغرة 4-9بند اإلجراء  نُفذت
 منذ وقف استخدام القوائم. الفنيةللوظائف من الفئة 

املوارد البشرية يف إعالنات الوظائف : سيحدد مكتب 4التوصية 
الشاغرة جمموعات الوظائف اليت ميكن شغلها باملرشحني املعتمدين يف 

 عملية االختيار احملددة.

18-  

( يقوم مكتب املوارد البشرية مبراجعة عملية 5-9بند اإلجراء  جاري التنفيذ
التوظيف. وسيكفل مدير مكتب املوارد البشرية اجلديد التنفيذ 

: سيقوم مكتب املوارد البشرية، بالتعاون مع وحدات 5التوصية 
التوظيف، بتطوير جمموعات قوائم مهنية ملرشحي جلنة اختيار املوظفني 

19-  
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

الكامل جملموعة التوصيات، كجزء من اإلجراءات املتعلقة 
باالستعراض الشامل لسياسات وإجراءات املوارد البشرية، لضمان 

 االتساق واملواءمة.

الفنيني لكل جمموعة وظيفية وبوضع إرشادات حول كيفية استخدامها 
مللء الوظائف الشاغرة لضمان التوافق بني ملفات املرشحني والوظائف 

 اليت يتم تعيينهم فيها.
استعرض مكتب املوارد البشرة إطار املساءلة على نطاق منظومة  قيد التنفيذ

والسياسة بشأن إدراج األمم املتحدة بشأن إدراج اإلعاقة 
األشخاص ذوي اإلعاقات وحقوقهم اإلنسانية ورفاههم ووجهات 

 نظرهم على نطاق منظومة األمم املتحدة.
وعني مكتب املوارد البشرية جهات اتصال وسيشارك يف اجتماع 

 الفريق العامل املشرتك بني اإلدارات.
مع توصيات تقرير وحدة التفتيش  اوهناك عملية جارية متشيً 

وجتري صياغة سياسة بشأن  .JIU/REP/2018/6املشرتكة 
إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقات إىل املؤمترات 

واالجتماعات، وجيري استعراض األقسام اليدوية ذات الصلة 
وسيتم حتديثها. ومت إجراء تقييم ملطابقة مباين املقّر الرئيسي 

ا للتشريعات اإليطالية املعمول هبا يف جمال للتأكد من مطابقته
السالمة وإمكانية الوصول إليها من قبل ذوي اإلعاقات. وجيري 

 وضع اقرتاح مع جداول زمنية.

. رحبت بنهج املنظمة يف توظيف األشخاص ذوي 11بند العمل 
أن يتم التواصل بشأن ذلك بشكل أفضل يف  واقرتحتاإلعاقات، 

  البشرية.وثائق إدارة املوارد 

AC 52 17-18  20 مكتب املوارد البشرية 2019 يوليو/تموز-  
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

 الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنسي التحرش من والوقاية المؤسسية الخدمات
تنظر إدارة اخلدمات املؤسسية بنشاط يف عدد من اخليارات  نُفذت

 لتوسيع دور مركز اخلدمات املشرتكة:
حتويل احلسابات الدائنة ووظائف التسوية املصرفية )من شعبة  -1

 (.2020من املتوقع أن يستكمل يف عام  –الشؤون املالية 
نقل وظائف دعم املشرتيات/مكتب املساندة )من دائرة  -2

 املشرتيات(.
بعض الدعم الوظيفي لتخطيط املوارد يف املؤسسة من اخلط  -3

 تحسني العملية.الثالث، من أجل اغتنام الفرص ل
الوظيفي املخطط له  وسيسمح حتديث ختطيط املوارد املؤسسية

لوحدات اخلدمات املؤسسية، مبا يف ذلك  2021-2020فرتة  يف
مركز اخلدمات املشرتكة، بتحديد الفرص ملزيد من التبسيط 

 والتحويل اإلضايف احملتمل للوظائف إىل مركز اخلدمات املشرتكة.

اإلدارة على تبين نظرة مشولية يف ما يتعلق  شجعت. 16بند العمل 
مبدى استفادة املنظمة من توسيع دور مركز اخلدمات املشرتكة 

 املنظمة إىل جماالت أخرى. يف

AC 52 17-18  يوليو/تموز  
2019 

اإلدارة العليا/مكتب 
املدير العام املساعد، 

إدارة اخلدمات 
املؤسسية واملوارد 
البشرية والشؤون 

اخلدمات  مركزاملالية/
 املشرتكة 

21-  

مت وضع قضية إدارة البيانات )اليت تشمل القضايا ذات الصلة  قيد التنفيذ
حبماية البيانات واخلصوصية، باإلضافة إىل السجالت 

واحملفوظات( حتت إشراف جملس ختطيط املوارد يف املؤسسة 
 الذي: 

كلف مركز اخلدمات املشرتكة بقيادة إدارة السجالت  -1
 واحملفوظات بالكامل.

عناصر السياسات  (1)وافق على هنج مرحلي يغطي تطوير  -2
إعداد مقرتح لوظيفة إدارة  (2)ذات الصلة/قسم الدليل املنقح؛ 

السجالت واحملفوظات يف املنظمة يف مجيع اجملاالت واملواقع 
وبطريقة تشمل متطلبات االمتثال وكذلك منتجات املعرفة 

 وإدارهتا.

بشأن "التقييم غري املرضي" ونتائج  خماوفها عن أعربت. 8بند العمل 
تقرير املراجعة بشأن إدارة السجالت واحملفوظات يف منظمة معرفة 

إىل تقرير مرحلي عن  وتطلعتومعلومات مثل منظمة األغذية والزراعة، 
 اإلجراءات املتفق عليها.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

املدير العام مكتب 
املساعد، إدارة 

اخلدمات املؤسسية 
واملوارد البشرية 
 والشؤون املالية

22-  
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

موظف إن تفويض السلطة إىل املكاتب اإلقليمية مشروط بوجود  نُفذت
أمام إدارة املشرتيات، مشرتيات دويل يكون مسؤوال مباشرة 

 وتساعده اإلجراءات التالية:
يف عملية الشراء: برنامج بناء قدرات املوظفني املشاركني  -1

لوجه؛ والفصل بني  االتعلم اإللكرتوين؛ والتدريب وجهً 
 الوظائف؛

الوصول إىل موظف ( 1)عملية تقييم املخاطر اليت تشمل:  -2
قدرة املوظفني يف املكتب و  (2)املشرتيات الدويل أو وجوده؛ 

 (4)مستوى تأهيل املوظفني )الشهادات(؛ و  (3)املعين؛ 
طبيعة حافظة املشرتيات؛ و  (5)الفصل بني الوظائف القائمة؛ و 
 الشروط اخلاصة بكل بلد.و  (6)

على مواصلة تطبيق الالمركزية على املشرتيات من  وافقت. 9بند العمل 
خالل تفويض السلطة للمشرتيات إىل املكاتب البعيدة عن املقر مببلغ 

ألف دوالر  500ويصل إىل مليون دوالر أمريكي للمكاتب اإلقليمية، 
بشأن  قلقها عن أعربتأمريكي للمكاتب اإلقليمية الفرعية، ولكنها 

 القدرة يف هذه املكاتب على إدارة مدى هذا التفويض.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

مكتب املدير العام 
املساعد، إدارة 

اخلدمات املؤسسية 
واملوارد البشرية 
 والشؤون املالية

23-  

 مت وضع برنامج لبناء القدرات: نُفذت
، أكمل 2020)أ( التعلم اإللكرتوين: حىت فرباير/شباط 

 ا التدريب بالتعلم اإللكرتوين.موظفً  317
، أكمل 2020حىت فرباير/شباط لوجه:  ا)ب( التدريب وجهً 

 277ا التدريب وجها لوجه؛ وسيصل الرقم إىل موظفً  188
 .2020حبلول مارس/آذار 

 ليصبحوا قادرين موظفني من إدارة املشرتيات 10)ج( مت تدريب 
 لوجه. اعلى تقدمي التدريب وجهً 

 )د( مت التعاقد على برنامج االعتماد مع
 Chartered Institute of Procurement and Supply 

التعلم اإللكرتوين( وبرنامج األمم املتحدة  – 2)املستوى 
 ا لوجه(.وجهً  – 4و 3اإلمنائي )املستوى 

، بعد حتديد وتقييم املخاطر والثغرات، أوصت. 10بند العمل 
باالستثمار يف بناء القدرات، مبا يف ذلك قدرة إدارة املشرتيات على بناء 

 القدرات، لتحقيق المركزية جمدية للمشرتيات.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

مكتب املدير العام 
املساعد، إدارة 

اخلدمات املؤسسية 
واملوارد البشرية 
 والشؤون املالية

24-  
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

شعبة الطوارئ الفهارس: مت تنسيق املشروع مع نائب املدير العام و  قيد التنفيذ
 والقدرة على الصمود، والعمل جار بشكل جيد على ما يلي:

االنتهاء من حتليل معظم السلع املشرتاة )املستويات  ()أ
 العاملية/اإلقليمية/القطرية(

من قيمة السلع بالدوالر األمريكي يتم شراؤها  يف املئة 70)ب( 
 بشكل متكرر )البذور، األدوات، األمسدة، إخل(.

 .ستتبع املوافقات الفنية مبدأ التبعية)ج( 
رسم خرائط الدعم التقين )حتديد الوحدات/ املوظفني )د( 

 املسؤولني املخولني بتقدمي الدعم التقين لكل سلعة(
سري عمل عملية اإلجازة التقنية لتبسيط العملية  تبسيط)ه( 

 وتقليل اجلدول الزمين.

. أعربت عن تقديرها للتبسيط والتوحيد القياسي الذي 11بند العمل 
إىل تلقي  وتطلعتسيتم تقدميه من خالل مفهوم "الفهرس"، 

 التحديثات عن التقدم يف هذا املفهوم، باإلضافة إىل التدابري األخرى.

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

مكتب املدير العام 
املساعد، إدارة 

اخلدمات املؤسسية 
واملوارد البشرية 
 والشؤون املالية

25-  

 مبا أن الوكاالت اليت تتبع النهج املنسق للتحويالت النقدية قيد التنفيذ
قررت عدم إدراج الوقاية من التحرش اجلنسي واالستغالل  قد

يف استبيان الشريك التشغيلي أو التقييم  واالعتداء اجلنسيني
اجلزئي، ستنظر املنظمة يف كيفية تطبيق هذه التوصية بالطريقة 

األنسب بعد مراجعة نوع الشركاء واألدوات التعاقدية للمنظمة، 
اليت ينبغي أن تطبق عليها تقييمات الوقاية من التحرش اجلنسي 

  واالستغالل واالعتداء اجلنسيني.

بإدراج موضوع الوقاية من التحرش اجلنسي  أوصت. 22بند العمل 
 واالستغالل واالعتداء اجلنسيني يف استبيان "تقييم الشريك التشغيلي".

AC 53 25-26  
مكتب املدير العام  2019 الثاني  تشريننوفمبر/

املساعد، إدارة دعم 
 الربامج والتعاون التقين

26-  
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حالة 
 التنفيذ

بنود العمل التي تمت مناقشتها في  التوصيات/القرارات اإلجراء المتخذ
 لجنة المراجعةاجتماع 

الوحدة 
المسؤولة/مجال 

 الموضوع

 

 الحاسوبيالرقمي واألمن  االبتكار
مت وضع قضية إدارة البيانات )مبا يف ذلك القضايا ذات الصلة  التنفيذقيد 

حبماية البيانات واخلصوصية، والسجالت واحملفوظات( حتت 
 إشراف جملس ختطيط املوارد يف املؤسسة.

وطلب جملس ختطيط املوارد يف املؤسسة )بناًء على العمل املكثف 
مكتب الشؤون الذي اضطلع به رئيس تكنولوجيا املعلومات( من 

القانونية أن يقود عملية وضع اللمسات األخرية، بالتعاون مع 
مجيع أصحاب املصلحة عرب املواقع، إلطار وسياسة البيانات 

واخلصوصية )باالستناد إىل أفضل املمارسات يف منظمات األمم 
املتحدة األخرى(، والتوصية بالرتتيبات املؤسسية املناسبة. وتاريخ 

 .2020دف هو منتصف عام التنفيذ املسته

. استعرضت التقدم احملرز يف جمال محاية البيانات 13بند العمل 
على احلاجة إىل هنج أكثر مشولية  وشددتوسياسات اخلصوصية، 

من حيث ملكية تقييم )املقر الرئيسي/املكاتب امليدانية(، سواء 
االحتياجات يف حتديد البيانات واملخاطر، أو من حيث البيانات 

باملشاركة الكاملة للمواقع  وأوصتللموارد البشرية يف مجيع أحناء العامل، 
 امليدانية.

AC 52 17-18 جملس ختطيط املوارد   2019 تموز/يوليو
 يف املؤسسة

27-  

تشري األمانة إىل أن برنامج عمل وحدة التفتيش املشرتكة لعام  قيد التنفيذ
يف منظمات منظومة  احلاسويبيتضمن مراجعة "األمن  2020

األمم املتحدة: مراجعة السياسات واملمارسات"، وبالتايل فإهنا 
تقرتح تأجيل اختاذ املزيد من اإلجراءات حىت تنتهي وحدة 

 التفتيش املشرتكة من مراجعتها.

. طلبت إىل األمانة تأكيد توافر األموال لتوظيف خبري 26لعمل بند ا
 .احلاسويبخارجي مستقل يف جمال األمن 

AC 53 25-26  
 2019 الثاني  تشريننوفمبر/

  -28 األمانة 

 


