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 وجز امل

   االستشارية اإلشراف جلنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ يف األمانة أحرزته الذي مالتقد   التقرير هذا صيلخ. 

   من  2امللحق مة من جلنة اإلشراف االستشارية على النحو الوارد يف بشأن املشورة املقد   ار هذا التقرير حتديث  ويوف
 .2019التقرير السنوي عن سنة  –يف منظمة األغذية والزراعة  جلنة املراجعة 80/9FC 1الوثيقة 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

   ة إىل استعراض هذه الوثيقة وتقدمي التوجيهات اليت تراها مناسبة.إن جلنة املالية مدعو 
 ة املشورةمسود  

 إن اللجنة:
   حبالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية؛ اأحاطت علم 
   م املطرد احملرز يف إغالق التوصيات الصادرة عن جلنة اإلشراف االستشارية؛بت ابلتقد  ورح 
   قة.ت األمانة على مواصلة اجلهود إلغالق التوصيات املعل  وحث 

  

http://www.fao.org/3/nc170en/nc170en.pdf
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 2019إىل أن مجيع التوصيات الصادرة قبل عام  22019لعام  1السنوي للجنة املراجعةاألمانة يف التقرير أشارت  -1
قت من حالة تنفيذها. وكانت حالة توصيات جلنة املراجعة الواردة يف قد مت تنفيذها وأن جلنة اإلشراف االستشارية قد حتق  

 كما يلي:  2019التقرير السنوي للجنة لعام 
 

 2019: عدد توصيات جلنة املراجعة يف عام 3الشكل  FC 180/9الوثيقة 

  
 
حلالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية يف وقت إعداد هذا التقرير كما هو  اص  ملخ   الوثيقة هذه متقد   -2

 .1 والشكل 1 اجلدولح يف موض  
 
إىل  18إىل أن االجتماع االفرتاضي السادس واخلمسني للجنة اإلشراف االستشارية سُيعقد يف الفرتة من  اونظر   -3

للجنة املالية، مل تكن جلنة اإلشراف  بعد املائة يف موعد الحق للدورة الثالثة والثمانني 2020نوفمرب/تشرين الثاين  20
ق منها االستشاري قد صادقت بعد على عدد من التوصيات يف وقت إعداد هذه الوثيقة. وترد التوصيات اليت مل يتم التحق  

وسيتم تضمني مصادقة جلنة اإلشراف االستشارية عليها يف التقرير السنوي للجنة ، 2اجلدول حىت اآلن ابللون الكهرماين يف 
 .2020لعام 

  

                                                      
 ( كانت "جلنة املراجعة". 2020اإلشارة إىل أن تسمية اللجنة قبل اجتماعها اخلامس واخلمسني )يوليو/متوز  جتدر  1

 FC 180/9 الوثيقة  2
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 : حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية 1اجلدول 

 السنة التوصيات السارية ذةالتوصيات املنف   التوصيات قيد التنفيذ
14 8 )1( 22 2019 
)االجتماع الرابع واخلمسون للجنة املراجعة واالجتماع اخلامس  2020 34 )2( 9 25

 واخلمسون للجنة اإلشراف االستشارية(
 جمموع التوصيات 56 17 39

 منها 3ينبغي أن تتحقق جلنة اإلشراف االستشارية من  )1 (
 منها 5ينبغي أن تتحقق جلنة اإلشراف االستشارية من  )2 (
 

 : عدد توصيات جلنة اإلشراف االستشارية 1الشكل 

 

 االستشارية.تفاصيل عن آخر حالة لتنفيذ توصيات جلنة اإلشراف ، 2اجلدول ويعرض  -4
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 توصيات جلنة اإلشراف االستشارية: حالة تنفيذ 2اجلدول 
 

حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

 االستشارية اإلشراف جلنة عمليات

( واتُفق على إجراء املزيد 2020يف االجتماع اخلامس واخلمستتني )يوليو/متوز  امتت مناقشتتته أُغلقت 
(. ومت إغالق 2020من املناقشتتتتتة يف اجتماعها الستتتتتادس واخلمستتتتتني )نوفمرب/تشتتتتترين الثاين 

 اخلتتامستتتتتتتتتتتتة للتتدورة 1بنتتد العمتتل هو  هتتذا اتتذا التقرير وفتح بنتتد جتتديتتد 18بنتتد العمتتل 
 .االستشارية اإلشراف للجنة واخلمسني

النظر يف مراجعة  اعتربت أنه من املناستتتتتت . 18بند العمل 
 ة لعملية التقييم الذايت للجنةمستقل  

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

أمتتتتانتتتتة جلنتتتتة اإلشتتتتتتتتتتتتتتتراف 
 االستشارية

1-  

. 2019التقرير السنوي للجنة املراجعة لعام  –أدرجت األمانة االقرتاح يف "مشروع املشورة"  نُفذت
( على التغيري املقرتح يف 2020ووافق اجمللس يف دورته الرابعة والستتتتتتتني بعد املائة )يوليو/متوز 

 ك(. 19الفقرة  CL 164/REPالتسمية )راجع الوثيقة 

على أن يُقرتح على جلنتتتة املتتتاليتتتة  وافقتتتت. 19بنتتد العمتتل 
إعادة تستتتتتتمية اللجنة لتصتتتتتتبح "جلنة الرقابة االستتتتتتتشتتتتتتارية"، 

 ع وطابعها االستشاري.لكي يؤخذ يف االعتبار دورها املوس  

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

أمتتتتتانتتتتتة وأعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء جلنتتتتتة 
 اإلشراف االستشارية

2-  

(. ودعمت اجلنة املالية 2020يف االجتماع الرابع واخلمستتتتتني )فرباير/شتتتتتبا   امتت مناقشتتتتتته قيد التنفيذ
خالل شتتتتتتتهر  2020(. وستتتتتتتتجري اللجنة تقييمها الذايت لعام 2020االقرتاح )يونيو/حزيران 

 وستناقش طرق التقييم اخلارجي. 2021يناير/كانون الثاين 

على مناقشتتتتتتتتتتتتتتتة التقييم الذايت وتقييم  وافقت. 1بند العمل 
 أصحاب املصلحة اخلارجيني يف اجتماعها القادم.

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

أمتتتتتانتتتتتة وأعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء جلنتتتتتة 
 اإلشراف االستشارية

3-  

 اجلديدة واملبادرات التنظيمية اإلصالحات

إىل إجراء حتليل أويل للنتائج املرجوة  عتتطل  . 3بند العمل  ستتم مراجعتها مبا يتماشى مع إعداد التقارير للمنظمة. قيد التنفيذ
 واألثر احملقق لإلصالحات يف الوقت املناس .

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

4-  

 2031-2022اللجنة على وثيقة اخلطو  العريضتتتتتتتتتتتتة لإلطار االستتتتتتتتتتتترتاتيجي ستتتتتتتتتتتتيتم إطالع  قيد التنفيذ
ملناقشتتتها يف اجتماعها الستتادس  2025-2022واخلطو  العريضتتة للخطة املتوستتطة األجل 

واخلمستتتتتتتتني. وستتتتتتتتُتقدم املزيد من التطورات عن اإلطار االستتتتتتتترتاتيجي اجلديد إىل اللجنة يف 
 الوقت املناس . 

إىل تلقي حتديث حول كيفية تطوير  عتتطل  . 4بند العمل 
اإلطتتتتتتار االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجي اجلتتتتتتديتتتتتتد حول أهتتتتتتداف التنميتتتتتتة 

 املستدامة.

OAC 55 

 2020 توز /يوليو 29-27
مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

5-  

                                                      
 (.2020نوفمرب/تشرين الثاين  20-18حتديث احلالة احلالية للمصادقة عليها من قبل جلنة اإلشراف االستشارية يف اجتماعها السادس واخلمسني ) الكهرمانيةاخلالاي  متقد   3
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

 اابهتمتتام مببتتادرة العمتتل يتتد   ا. أحتتاطتتت علمتت  5بنتتد العمتتل  مت معلومات إضافية إىل اللجنة.ُقد   نُفذت
املزيتتتتتتد من املعلومتتتتتتات حول  تل   تلق ي وطلبتتتتتتتبيتتتتتتد، 

 لتحليتتتتتتتل جوانتتتتتتت  الرب مج، مبتتتتتتتا يف نلتتتتتتت  التفكري الف   
إىل ضرورة محاية هذه  ونب هتالبيا ت واستخراج البيا ت؛ 

 . احلاسويبالثروة من البيا ت من هجمات األمن 

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

  -6 كبري اخلرباء االقتصاديني

 واإلشراف املخاطر وإدارة الداخلية الرقابة آليات

م مراجعة ستتتتتجل املخاطر املؤستتتتتستتتتتية على أستتتتتاس ستتتتتنوي. وستتتتتيتم النظر يف اجلوان  ستتتتتتت قيد التنفيذ
املقرتحة إلضتتتتتتتتافتها من قبل جلنة اإلشتتتتتتتتراف االستتتتتتتتتشتتتتتتتتارية كجزء من التحديث القادم، يف 

 .2020النص  األول من عام 

إبضتتتتافة  اطر  ددة ترتبط ارتباط ا  أوصتتتتت. 8بند العمل 
وثيق ا ابلستتتتتتتتتتالمة املالية، أي الرشتتتتتتتتتتوة واالحتيال، وشتتتتتتتتتترعية 

عن إدارة األصتتتول يف  الغرض، واإلشتتتراف املستتتتقل، فضتتتال  
 سجل املخاطر املؤسسية.

AC 52 
 2019  توز/يوليو 17-18

مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

7-  

ة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، مشرية إىل أن التوصيات تتماشى املنظمة مسود  استعرضت  قيد التنفيذ
لألحداث اليت وستتتتتم صتتتياغة عملية تصتتتعيد  حدة.فريق عمل األمم املت  لنضتتتج المع منونج 

 .2020تنطوي على  اطر خالل عام 

على ضتتتتتتتتتتتتتتترورة حتديد أهم املخاطر  فقتات  . 13بند العمل 
التنظيمية، مع اإلشتتتتتتتتتتتتتتتتارة إىل أنه لدمث املنظمة حالي ا  انية 
ا من   اطر، وعلى ضتتتتتتتتتتتتتترورة حتليلها، واالستتتتتتتتتتتتتتتفادة أيضتتتتتتتتتتتتتت 
استتتتتتتنتاجات دارستتتتتتة وحدة التفتيش املشتتتتتترتكة بشتتتتتتأن إدارة 
املخاطر املؤستتتتتتستتتتتتية، مللء ستتتتتتجل املخاطر املؤستتتتتتستتتتتتية  ا، 

لتالية يف منونج النضتتتتتتتتتتتتتتتج، وهي على اخلطوة ا متت املوافقةو 
االستتتتتتتتتتتناد إىل عملية االتستتتتتتتتتتاق الثقايف حيث يواجه الناس 

 املخاطر، وحيث توجد عملية منهجية للتصعيد.

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

8-  

قي على منع االحتيال، مت منح منستت   لتعزيز استتتيعاب التدري  اإللزامي، وال ستتيما التدري  نُفذت
التدري ، يف مكات  يف املقر الرئيستتتتتتتي ويف املكات  امليدانية، إمكانية الوصتتتتتتتول إىل تقارير 

فني، يشتتتمل تقرير تقييم اجلودة صتتتة. وابلنستتتبة للموارد البشتتترية من غري املو   الرصتتتد املخصتتت  
 اآلن، االمتثال للتدري  اإللزامي.

 مقرتحتتتة . يف جمتتتال منع االحتيتتتال، تتتتدابري15بنتتد العمتتل 
ل استتتتتتيعاب التدريبات اإللزامية للموارد البشتتتتترية لزايدة معد  

من غري املو فني، مبتتتتتتا يف نلتتتتتت ، يف مجلتتتتتتة أمور، فرض 
التتتتدريتتت  خالل األستتتتتتتتتتتتتتتبوع األول من التو ي ؛ وجتتتتديتتتد 

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

 - ئتتتتتتت  املتتتتتتتدير العتتتتتتتام 
Thomas 

9-  
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

ل استتتتتتتتتتتتيعاب مت اختان تدابري لزايدة معد  على النحو املوصتتتتتتتتتتتى به، ، و 2020وابتداء  من عام 
اإللزامي من املوارد البشتتتتترية من غري املو فني من خالل تضتتتتتمني حتديث إلشتتتتتعار التدري  

Taleo  م املو فني اجلتتدد اباللتزام إبكمتتال التتتدريتت  اإللزامي خالل األستتتتتتتتتتتتتتتبوع ، التتذي يُعل
من خالل  اتعيني تدري  إلزامي للمو فني اجلدد ديناميكي   ال من التو ي . ويتم أيضتتتتت  األو  

you@fao .ويُطلت  منهم إكمتالته خالل اإلطتار الزم  هتذا املؤل  من أستتتتتتتتتتتتتتتبوع واحتد ،
، حيث 2020ل االمتثال بشتتتكل كبري خالل الربع األول من عام وبشتتتكل عام، ارتفع معد  

 ائةيف امل 20الدورة )مقارنة بنستتتتتتتبة من املوارد البشتتتتتتترية من غري املو فني  ائةيف امل 64أكمل 
يف  ائةيف امل 40من املو فني )مقارنة بنستتتبة  ائةيف امل 81(؛ و2019يف نوفمرب/تشتتترين الثاين 
مراقبة االمتثال للتدري  وتستتتتتتتتتتجيله من خالل  ا(. وتتم أيضتتتتتتتتتت  2019نوفمرب/تشتتتتتتتتتترين الثاين 

ذها املشتتتترف على املوارد اليت ينف  استتتتتعراض تقييم اجلودة قبل املوعد النهائي للتعيني )املهمة 
 البشرية من غري املو فني(.

بات التدري  )ستتتتتتتواء كانت إلزامية أو وابإلضتتتتتتتافة إىل نل ، مت رستتتتتتتم خريطة شتتتتتتتاملة ملتطل  
موصتتتتتتتتتتتى  ا( تشتتتتتتتتتتتمل مجيع املو فني. وهي تغطي متطلبات الشتتتتتتتتتتتركات احملددة )مثل منع 

  املرتبط ابلو يفة/الدور )مثل املسؤول والتدري االحتيال، واالستغالل واالعتداء اجلنسيني(
دة لكل عن امليزانية(. والغرض من نل  هو متكني املنظمة من تعيني متطلبات تدري   د  

مو  ، ووضتتتتتتتتتع عملية االمتثال/التصتتتتتتتتتديق، إىل جان  جدول زم  الستتتتتتتتتتكمال العملية 
 )على سبيل املثال، كجزء من عملية هتيئة املو فني اجلدد(.

العقود واملوافقة على تصتتتتراات الستتتتفر حستتتت  استتتتتكمال 
 اإللزامي.بات التدري  متطل  

، وهو قيد 2020أكتوبر/تشرين األول  20صدر التقرير النهائي لوحدة التفتيش املشرتكة يف  قيد التنفيذ
إدارة  العمل بشتتتتتتأنلضتتتتتتمان أخذ املشتتتتتتورة والتوصتتتتتتيات يف االعتبار يف خطة  ااملراجعة حالي  

 املخاطر املؤسسية.

على إجراء املزيد من املراجعة إلدارة  وافقت. 4بند العمل 
املخاطر املؤسسية بعد صدور تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 

 بشأن إدارة املخاطر املؤسسية.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

10-  

لجنة، يف اجتماعها السادس واخلمسني، على كيفية قيام فريق إحاطة لاملفتش العامل  مسيقد   قيد التنفيذ
 استبيان الرقابة الداخلية من قبل املكات  امليدانية.املراجعة إبجراء تقييم لتصنيفات 

على أن تناقش يف اجتماعها القادم  وافقت. 5بند العمل 
ائية ق العشتتتتتتتتتتتتتتتو ش العام يف عمليات التحق  دور مكت  املفت  

 للتقييم الذايت واستبيان الرقابة الداخلية.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -11 ش العام مكت  املفت  
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

وستتتتتتتستتتتتتتخدم لتكيي  اإلرشتتتتتتادات  2020ستتتتتتيتم إجراء عملية للدروس املستتتتتتتفادة يف عام  قيد التنفيذ
 والعمليات.

توحيتتتتتتد مجيع املتتتتتتدخالت من  اقرتحتتتتتتت. 6بنتتتتد العمتتتتل 
استتتتتتتتتتتتتتتتبيا ت الرقابة الداخلية يف مكات  املنظمة واملكات  
القطرية واملكات  اإلقليمية لتوجيه خطوات املنظمة التالية، 

للقضااي اليت نشأت ليتم  ابتكيي  التوجيهات وفق   وأوصت
 استهدافها يف العملية التالية.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة مكتتتتتت  
 والتخطيط وإدارة املوارد

12-  

تواصتتتتتتتتتتتتتتتل املنظمة اإلجراءات لزايدة وعي املو فني ابملفاهيم  :غش  ال منع على القدرة( 1-6 قيد التنفيذ
 غش  عن دورهم وقدراهتم على إدارة  اطر ال فضتتتتتال   ،غش  ابل قةوالستتتتتياستتتتتات الرئيستتتتتية املتعل  

 لدورتني املو فني إكمتال ضتتتتتتتتتتتتتتتمتان( 1كجزء من العمتل اليومي. ويتم نل  بواستتتتتتتتتتتتتتتطتة: )
 امليدانية واملكات  الرئيسي املقر   يف موجزة إحاطات( وتقدمي 2) اإللكرتوين؛ مللتعل   إلزاميتني
( 3) األخالقية؛ والشتتتتؤون الداخلية الضتتتتوابطدور /غش  ال  اطر إدارة يف املنظمة هنج بشتتتتأن
 نات الرصتتتتتتتد وآليةالتشتتتتتتتغيلية /اإلدارية للو ائ  اإلنرتنت عرب التدري  خالصتتتتتتتات وتقدمي
 على ستتتتيما ال االحتيال، منع دعم شتتتتبكة أعضتتتتاء قدرات وبناء( 4(؛ )التنفيذ)قيد  الصتتتتلة
 (.ACFE) غش  ال فاحصي تدري  يف التسجيل خالل من نل  يف مبا اإلقليمي، املستومث

الواجبة تواصتتتتتتتل منظمة األغذية والزراعة االستتتتتتتتثمار يف جمال العناية  ( العناية الواجبة:6-2
، مت إنشتتتتتتتتتاء وحدة جديدة )كجزء من شتتتتتتتتتعبة دعم 2020ويف أوائل عام  مع الشتتتتتتتتتراكات.

املشتتتتتتتتتتتتتتتاريع( لدعم العناية الواجبة وتقييم املخاطر مع اجلهات الفاعلة من غري الدول؛ كما 
متت صتتياغة إطار عمل مؤستتستتي مشتترتك ملخاطر/تقييم االلتزامات مع اجلهات الفاعلة من 

وعالوة على نل ، مت تعزيز األحكام واآلليات  ا(.االستتتتتتتتتتتعراض حالي  غري الدول، وهو قيد 
  الرامية إىل منع الغش يف اتفاقات الشراكة التنفيذية.

  ( استخدام التكنولوجيا:6-3
تواصتتتتتتتتتتتتتتتل منظمة األغذية والزراعة العمل على تعزيز  -( نظام ختطيط املوارد اإللكرتونية 1)

درة على الرصتتد عرب تطوير لوحات إلكرتونية للمتابعة الرقابة الداخلية من خالل حتستتني الق
(؛ واعتماد/توستتتتتتيع استتتتتتتخدام األدوات ااادفة )مثل ص املشتتتتتترتايت والستتتتتتفر مثال  خي)يف ما 

 أعربتتتتت عن قلقهتتتتا، غش  ل منع اليف جمتتتتا. 6بنتتتد العمتتتل 
بنقص اإلبالغ يف منظومتتتتتتتتة األمم املتحتتتتتتتتدة  كملهتتتتتتتتا؛ 

على احلاجة إىل االستتتتتثمار يف بناء القدرات ملنع دت وشتتتتد  
مراجعتتة وطلبتتت والعنتتايتتة الواجبتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتتتراكتتات؛  غش  ال

تطبيق التكنولوجيا يف نظم التخطيط للموارد املؤستتتتتستتتتتية يف 
يف احلتتاستتتتتتتتتتتتتتتويب من لأل، وكتتذلتت  غش  املنظمتتة ملنع  تتاطر ال
 اجتماعها القادم. 

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

 - ئتتتتتتت  املتتتتتتتدير العتتتتتتتام 
Thomas 

13-  
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

اإللكرتونية لألموال/التستتتتتتتوايت  نظام العطاءات اإللكرتونية واستتتتتتتتخدام قدرات التحويالت
راعتتتتتة ابختتتتتتان إجراءات لتنفيتتتتتذ كمتتتتتا تقوم منظمتتتتتة األغتتتتتذيتتتتتة والز  املصتتتتتتتتتتتتتتترفيتتتتتة التلقتتتتتائيتتتتتة(.

و تتائ /أدوات إضتتتتتتتتتتتتتتتتتافيتتة يف متتا يتعلق ابلتوريتتد، والعقود، والبتتائعني، وإدارة املخزون، متتا 
ستتتيستتتاعد أيضتتتا ابإلضتتتافة إىل حتستتتني الوفورات يف إجراءات األعمال وفعاليتها، على احلد 

 من  اطر االحتيال نات الصلة.
تكنولوجيا املعلومات الرتكيز على حتستتتتتتتتني تواصتتتتتتتتل شتتتتتتتتعبة خدمات  من املعلومايت:( األ2)

األمن من أجل حتقيق الستتترية والنزاهة الكافيتني وإ حة أصتتتول املنظمة ومنتجاهتا وخدماهتا 
وتشتتتتتتتتتتتمل اجلهود اختان تدابري بشتتتتتتتتتتتأن طرق العمل يف إطار  يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

دعو إىل منونج  تل  يف )واليت ت 19-"الوضتتتتتتتتتتتتتتتع الطبيعي اجلديد" املدفوعة  ائحة كوفيد
جمال محاية املوارد(، ووضع خريطة طريق ألمن تكنولوجيا املعلومات تستند إىل املخاطر من 

ت أجتل منح األولويتة لتحستتتتتتتتتتتتتتتينتات أمن تكنولوجيتا املعلومتات عرب نظم إدارة أمن املعلوما
 تتسم ابملتانة.

 ملراجعة اإلدارة العليا. االواثئق قيد املراجعة حالي  ختضع  قيد التنفيذ
 وهي مدرجة يف جدول األعمال للدورة السادسة واخلمسني للجنة.  

 ن إطتتار الرقتتابتتة التتداخليتتة  اأحتتاطتتت علمتت  . 7بنتتد العمتتل 
وستتتتتتتياستتتتتتتة املستتتتتتتاءلة املشتتتتتتتار إليهما  ا قيد املراجعة ملراعاة 

 هنما ستتتتتتتتيأخذان يف االعتبار  ورح بتالتغيريات التنظيمية، 
التوصتتتتيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتتتترتكة بشتتتتأن 

ي رستتتتتتتتتتم بياين يف املستتتتتتتتتتتقبل تلق  إىل  تعوتطل  إدارة التغيري، 
مستتتؤوليات األفراد يف ما يتعلق ابلستتتياستتتات وإدارة يوضتتتح 
 املخاطر.

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

14-  

 والتحقيقات الداخلية املراجعة

يف ضوء الطبيعة اخلاصة ملكت  املفتش العام، يتم توجيه ، 2019منذ ديسمرب/كانون الثاين  نُفذت
تقارير جلنة اختيار املو فني الفنيني لو ائ  مكت  املفتش العام من خالل مكت  املفتش 
العام، مع دعوة املفتش العام القرتاح اثنان على األقل من املرشتتتتتتتتتحني من القائمة القصتتتتتتتترية 

ابلنظر يف زايدة تفويض الستتتلطة  أوصتتتت. 1-2بند العمل 
ة، الختان القرار يف تعيني املو فني لوحدات الرقابة املستتتتتتتتتتتقل  

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

  -15 إدارة املوارد البشريةشعبة 
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

وسينظر املدير العام إىل اقرتاح يهما املدير العام. للجنة اختيار املو فني الفنيني لكي ينظر ف
املفتش العتتام عنتتد اختتتان قرار االختيتتار النهتتائي. وإنا كتتان لتتدمث املتتدير العتتام حتفظتتات يف 
اختيار أي من املرشتتتحني اللذين اقرتحهما املفتش العام، فستتتيتناول مدير شتتتعبة إدارة املوارد 

 ها.البشرية هذه املسألة مع املفتش العام حلل

في مكت  املفتش العام، ضتتتتتتتتتتتتتتتمن اللوائح مبا يف نل  مو   
 والقواعد اخلاصة ابملو فني وإجراءات املوارد البشرية.

تفويض تعيني املوارد البشتتتتتتتتتترية من غري املو فني إىل مدراء التو ي ، مبا يف نل  مكت  مت  نُفذت
. وستتتتتتتتتتتواصتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتعبة إدارة املوارد 2019من ديستتتتتتتتتمرب/كانون األول  ااملفتش العام، اعتبار  

البشتتتتتتتتتتتتترية مع املفتش العام اجلديد للتأكد نا إنا كانت هناك أية شتتتتتتتتتتتتتواغل أخرمث ملعاجلتها 
 بشكل مناس . 

احلاجة إىل املزيد من  اأيضتتتتتتتتتتتتتتت    قشتتتتتتتتتتتتتتتت. 2-2بند العمل 
ملكت   واملستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتاريناملو فني تفويض الستتتتتتتتتتتتلطة لتعيني 

املفتش العتتتتام، والحظتتتتت أن مكتتتتت  التقييم يتمتع بقتتتتدر 
إىل  عتوتطل   املستتتتتتتشتتتتتتارينأكرب من االستتتتتتتقاللية يف تعيني 

 حتديث هذا األمر.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -16 شعبة إدارة املوارد البشرية

استتتتتتتتتتبيا ت تدقيق كجزء من األدوات  3للمراجعة و حتليال   18مكت  املفتش العام  وضتتتتتتتتتع قيد التنفيذ
والتقنيتتات اليت أثبتتت فتتائتتدهتتتا يف إجراء عمليتتات التتتدقيق عن بعتتد. ويف أغستتتتتتتتتتتتتتتطس/آب 

، أصتتتتتتتتتتتتتتتتتدر مكتتت  املفتش العتتام تقرير مراجعتتة ملمثليتتة املنظمتتة يف اجلزائر، كتتان أول 2020
إحاطة م مكت  املفتش العام مراجعة أجريت ابستتتتتخدام تقنيات املراجعة عن بعد. وستتتتُيقد  
عن اخلربة والتحدايت  2020للجنة يف دورهتا الستتادستتة واخلمستتني يف نوفمرب/تشتترين الثاين 

 والدروس املستفادة يف إجراء عمليات املراجعة عن بعد.

 ستتم مناقشتها يف االجتماع السادس واخلمسني للجنة.

على ضتتتتتتترورة أن يستتتتتتتتفيد مكت   دتشتتتتتتتد  . 6بند العمل 
املفتش العتتتتام من استتتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام تقنيتتتتات املراجعتتتتة احلتتتتديثتتتتة 
واألدوات اآلليتتة لتعزيز فعتتاليتهتتا وكفتتاءهتتتا، ورحبتتت إبجراء 
مراجعتتتتة جتريبيتتتتة عن بعتتتتد يف اجلزائر، ستتتتتتتتتتتتتتتيتم تكرارهتتتتا يف 

 مكات  أخرمث، حس  احلاجة.

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

  -17 مكت  املفتش العام 

يُعد التدري  "يف الوقت املناستتتتتتتتت " أحد اخليارات اليت يستتتتتتتتتتخدمها مكت  املفتش العام.  نُفذت
وعنتتتتد تكلي  مو فني مبهتتتتام مراجعتتتتة  تتتتددة، لختتتتذ مكتتتتت  املفتش العتتتتام يف االعتبتتتتار 
مهتتتاراهتم وخرباهتم احملتتتددة. وإنا كتتتان على مكتتتت  املفتش العتتتام إجراء مراجعتتتة يفتقر إىل 

كت  إىل االستتتتتتتتتعانة مبصتتتتتتتتادر خارجية و/أو االستتتتتتتتتعانة مبصتتتتتتتتادر اخلربة فيها، فقد يلجأ امل
مشتترتكة و/أو التدري  "يف الوقت املناستت ". وابلنستتبة لعمليات مراجعة املكات  امليدانية، 

 خالل التدري . سيطبق املراجعون بشكل عام على الفور املهارات اجلديدة املكتسبة من 

بربامج مكتتتتت  املفتش العتتتتام  أوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. 7بنتتتد العمتتتل 
ر إرشتادات عملية الوقت املناست "، واليت توف   للتدري  "يف

ويف الوقتتتتتت املنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لكتتتتتل من املراجعني التتتتتداخليني 
 زتعز  واملو فني عموم ا بشتتتتتتتتتتتتتأن القضتتتتتتتتتتتتتااي الناشتتتتتتتتتتتتتئة، واليت 

استتترتاتيجيتها للتواصتتتل ابلتعاون مع مكت  االتصتتتاالت يف 
نلتتتت  على  املنظمتتتتة ورئيس تكنولوجيتتتتا املعلومتتتتات، مبتتتتا يف

 اإلنرتانت.

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

  -18 مكت  املفتش العام 
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

الربع الثالث من  ت ملكت  املفتش العام يفوجيري النظر يف جتديد صتتتتتتتتتفحة شتتتتتتتتتبكة اإلنرتان
يف فرباير/شتتتتتتتبا   تصتتتتتتتاالت ملكت  املفتش العاماالاستتتتتتترتاتيجية  وقد صتتتتتتتدرت. 2020عام 

2020. 
للجنة املالية )نوفمرب/تشتترين  بعد املائة مناقشتتة هذه املستتألة يف الدورة الثالثة والثماننيستتتتم  قيد التنفيذ

 (، وكذل  يف االجتماع السادس واخلمسني للجنة.2020الثاين 
إبقتتتائهتتتا على اطالع دائم ابلتقتتتدم  طلبتتتت. 7بنتتد العمتتل 

احملرز بشتتأن كيفية معاجلة قضتتية االدعاءات بستتوء الستتلوك 
ضتتتتتتتتتتتتتد رئيس املنظمة، ستتتتتتتتتتتتتواء داخل املنظمة أو من خالل 

مستتتتتتتتتتومث  املستتتتتتتتتألة علىقة بشتتتتتتتتتأن هذه التوجيهات املنستتتتتتتتت  
 منظومة األمم املتحدة.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -19 اإلدارة العليا

للجنة املالية )نوفمرب/تشتترين  بعد املائة مناقشتتة هذه املستتألة يف الدورة الثالثة والثماننيستتتتم  قيد التنفيذ
 (، وكذل  يف االجتماع السادس واخلمسني للجنة.2020الثاين 

ويف ما يتعلق ابألحكام اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتة بعملية وطرائق ادعاءات 
الستتتتتتتتتلوك ضتتتتتتتتتد املدير العام، الحظت عدم وجود تطورات 

 مبواصتتتتتتتتتتتتتتتلةوطالبت جديدة داخل منظومة األمم املتحدة، 
 إبقائها على اطالع بشأن هذا األمر.

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

، كانت فرص متابعة هذه التقارير اليت صدرت يف هناية عام 19-اإلغالق بسب  كوفيدمع  قيد التنفيذ
 دودة. وتتطل  بعض توصتتتتتتتتتتتتتتتيات املراجعة تغيريات هيكلية بعيدة املدمث ومتعلقة  2019

لتعقيد التغيريات وترابط التوصتتتتتتتتتتتتتتتيات عرب التقارير اخلمستتتتتتتتتتتتتتتة وعرب املنظمة،  اابلنظام. ونظر  
 زام اإلدارة العليا. مع الت وشامال   امؤسسي   استتطل  املتابعة هنج  

وتتواصتتتتتتتل اجلهود املبذولة ملعاجلة هذه التوصتتتتتتتيات ويتم رصتتتتتتتد التقدم بشتتتتتتتكل منتظم. وقد 
حدثت بعد التأخريات، مبا يف نل  بستتتتتتتتتب  حاجة فريق إدارة دورة املشتتتتتتتتتروع للرتكيز على 

. ونتيجة لذل ، ستتتتتتتتتتتتتتيتم يجيل معظم مواعيد استتتتتتتتتتتتتتتكمال هذه 19-االستتتتتتتتتتتتتتتجابة لكوفيد
 . 2021عام  التوصيات حىت

بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن نتتتائج تقتتارير   تتاوفهتتا عن أعربتتت. 8بند العمل 
املراجعات األخرية، وال ستتتتتتتتتتيما تقارير املراجعات اخلمستتتتتتتتتتة 
بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن دورة املشتتتتتتتتتتتتتتتروع، وحثتتتتت على تنفيتتتتذ إجراءات 

على   املخاطر اليت هتدد قدرة املنظمة تصتتتتتتتتتتتتتتتحيحية وجتن  
شتفافية اجتذاب املوارد املالية وطمأنة اجلهات املاحنة بشتأن 

 املنظمة.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

 - ئتتتتتتت  املتتتتتتتدير العتتتتتتتام 
Bechdol 

20-  

يؤيد مكت  املفتش العام هذه التوصتتتتتتتتتتتية ابلكامل. وستتتتتتتتتتتيتواصتتتتتتتتتتتل املفتش العام اجلديد مع  قيد التنفيذ
 اإلدارية العليا بشأن هذه املبادرة.

أن تقتتارير مراجعتتة احلستتتتتتتتتتتتتتتتتاابت الحظتتت . 9بنتتد العمتتل 
للمكات  القطرية احتوت على عدد من القواستتتتم املشتتتترتكة 

م مكت  املفتش العام  ن يقد   وأوصتتتتواملشتتتاكل املماثلة، 

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -21 مكت  املفتش العام 
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

ل أن يكون نل  مرتني يف فضتتتتتتتتتتتتت  لكبار املدراء، ويُ  اعرضتتتتتتتتتتتتت  
الستتتنة، عن تقارير مراجعة احلستتتاابت غري املرضتتتية، كعملية 

خاصتتتتتتة ابلنستتتتتتبة لتقارير مراجعة تعلم للدروس املستتتتتتتفادة، و 
 احلساابت املصنفة على أهنا غري مرضية.

استتتتتكشتتتتاف مصتتتتادر متويل إضتتتتافية تستتتت  احلاجة مع االلتزام الكامل من قبل ستتتتيستتتتتمر  أُغلقت 
 9العمل  كبندهذا اخلاص  ذه التوصتتتتتتتتتتتتتتية، وفتحه  10املدير العام. ومت إغالق بند العمل 

 .لالجتماع اخلامس واخلمسني للجنة اإلشراف االستشارية

.  قشتتتتتتتتتتتتتتتتتت، مع مكتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة 10بنتتد العمتتل 
والتخطيط وإدارة املوارد، موارد مكت  املفتش العام، مبا يف 
نل  جزء من تكالي  الدعم غري املباشتتتتتتتر بشتتتتتتتأن التمويل 

احملصتتلة للميزانيات غري  ائةيف امل 7من خارج امليزانية بنستتبة 
التشتتتتتتتتتتتتتغيلية؛ ومتت طمأنتها إىل وجود آليات لدعم مكت  

يف حاالت النقص املستتتتتتتتتتتقبلية، ال ستتتتتتتتتتيما يف  املفتش العام
 جمال التحقيق.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

22-  

من اجتماعات التسليم  اأعد  املفتش العام ابلنيابة مذكرة شاملة بشأن التسليم، وعقد عدد   نُفذت
 مع املفتش العام اجلديد. Skypeعرب 

أن يقتتتدم املفتش العتتتام ابلنيتتتابتتتة اقرتحتتتت . 11بنتتد العمتتل 
.  مذكرة بشأن التسليم لصاحل املفتش العام املعني 

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -23 مكت  املفتش العام

جُيري مكت  املفتش العام مراجعة ايكل إدارة املكات  امليدانية والقدرة على إجرائها عن  قيد التنفيذ
 .2020بعد يف الغال  بني أكتوبر/تشرين األول وديسمرب/كانون الثاين 

بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن نتتتائج تقتتارير   تتاوفهتتا عن أعربتتت. 8بند العمل 
والحظتتتت وجود املراجعتتتات األخرية يف املكتتتاتتتت  القطريتتتة 

، يف وأوصتتتتتتتتمشتتتتتتتاكل تتعلق ابلقدرات اايكلية املنهجية، 
مجلتتتتتتة أمور، بتحليتتتتتتل التوازن األمثتتتتتتل بني املو فني وغري 

  املو فني يف املكات  امليدانية.

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

 ئتتتتتتتت  املتتتتتتتتديتتتتتتتر التتتتتتتعتتتتتتتتام 
Thomas/ مكت  املفتش

 العام

24-  

متويل إضتتتتافية حستتتت  احلاجة مع االلتزام الكامل من قبل ستتتتيستتتتتمر استتتتتكشتتتتاف مصتتتتادر  قيد التنفيذ
 املدير العام.

إبنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء و يفتة  قق عتاديتة برتبتة  رحبت ت. 9بند العمل 
اللتزام املدير العام بتيستتتتتتتتتتتتتتتري وأعربت عن تقديرها ، 4-ف

توفري موارد كتتتافيتتتة "حستتتتتتتتتتتتتتتتت  احلتتتاجتتتة"، مع مالحظتتتة أن 

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

مكتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

25-  
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

النقص يف و يفة التحقيق اتاج إىل حل  أكثر استتتتتتتتتتتتتتتتدامة 
 على املدمث الطويل. 

املختلفة اليت أجريت  املقارنةيستتتتعرض مكت  املفتش العام الواثئق املتاحة بشتتتأن دراستتتات  قيد التنفيذ
 م مذكرة إحاطة لالجتماع املقبل للجنة. األمم املتحدة، وسيقد  ن يف منظومة حىت اآل

 مدرجة على جدول أعمال االجتماع السادس واخلمسني للجنة.

مناقشتتتتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتعراض معايري  علىوافقت . 10بند العمل 
و يفتتتة التحقيق عرب منظومتتتة األمم املتحتتتدة يف اجتمتتتاعهتتا 

 القادم. 

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

  -26 مكت  املفتش العام 

 التقارير وإعداد املالية واإلدارة اخلارجية املراجعة

دورها يف تقدمي التعليقات على  قشتتتتتتتتتتتتتتت . 14بند العمل  ستتم مناقشتها يف االجتماع السادس واخلمسني للجنة. قيد التنفيذ
مبا يتماشتتتتتتتتتتتى مع اختصتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتاهتا  البيا ت املالية للمنظمة

مع املمارستتتتتات املتبعة يف  اشتتتتتي  اومت((، 1أل  ) 1-2)املادة 
كيتتتتتا ت األمم املتحتتتتتدة األخرمث، ووافقتتتتتت على مراجعتتتتتة 
مؤشتتتتترات وحدة التفتيش املشتتتتترتكة ألفضتتتتتل املمارستتتتتات يف 

يف االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتال مبراجع  وأعربتتت عن نيتهتتاهتتذا الصتتتتتتتتتتتتتتتتتدد، 
 احلساابت اخلارجي اجلديد بشأن هذه املسألة.

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

  -27 اخلارجياملراجع 

 األخالقية الش ون

أقرانه يف مجيع ، مع 2020اخنر  املستتتؤول عن الشتتتؤون األخالقية، منذ انضتتتمامه يف مارس/آنار  قيد التنفيذ
  أحناء األمم املتحدة لتقييم معايري أفضل املمارسات احلالية يف إطار برامج اإلفصاح املالية.

 ويتم قياس املعلومات اجملمعة لتصميم واقرتاح التغيريات على بر مج اإلفصاح املايل احلايل. 
وجي  أن تتماشتتتتتتتتتى التغيريات اليت يتم إدخااا على بر مج اإلفصتتتتتتتتتاح املايل مع ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة 

 اإلفصاح املايل والسياسة املنقحة اجلديدة لتضارب املصاحل. 
للستتتتماح مبراجعة عملية بر مج اإلفصتتتتاح املايل  2021ويُقرتح النظر يف أي تغيريات يف عام 

 ، حيث ستتتيكون نل  أول مترين يديره املستتتؤول عن الشتتتؤون األخالقية اجلديد.2020لعام 

. ستتتتتتتتتتيقوم املستتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتؤون األخالقية 3بند العمل 
مبراجعتتتتة بر مج اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح املتتتتايل وإجراء حتليتتتتل جلتتتتدومث 

 التكلفة.

AC 51  
 2019 شباط /فرباير 19-18

عن الشتتتتتتتتتتتتؤون  املستتتتتتتتتتتتؤول
 األخالقية

28-  
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

وستتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتمح نل  إبجراء استتتتتتتتتتتعراض نقدي واحلصتتتتتتتتتتول على الدروس املستتتتتتتتتتتفادة إلبالغ 
   التغيريات.

، مت توسيع نطاق التغطية ليشمل بعض 2020ية بر مج اإلقرار املايل لعام وابلنسبة إىل عمل
الذين تشتتتمل و ائفهم املهنية مهام ا على املستتتتشتتتارين  غري املو فني مثلمن املوارد البشتتترية 

وعالوة على  صعيد املشرتايت أو أنشطة اإلشراف )مراجعة احلساابت والتحقيق والتقييم(.
ا املناصتتت  العليا مثل املستتتتشتتتارين اخلاصتتتني.نل ، مت توستتتيع نطاق   التغطية ليشتتتمل أيضتتت 

 وتتماشى هذه التعديالت مع أفضل نارسات حوكمة املنظمات.
اخنر  املستتتتتتتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتتتتتتؤون األخالقية مع أمني املظامل واتفقا على ( 1). 18بند العمل  قيد التنفيذ

 إصدار بالغ مشرتك.
بتطوير التواصتتتل جلميع  ةأوصتتتت بشتتتد  ( 1). 18بند العمل 

املو فني بشتتتتتتتتتتأن الو ائ  املميزة اخلاصتتتتتتتتتتة ابملستتتتتتتتتتؤول عن 
الشتتتتتتتتتتتتتتتؤون األخالقيتتتتتة وأمني املظتتتتتامل، ابللغتتتتتات اإل ليزيتتتتتة 
والفرنستتتتتتتتتتية واإلستتتتتتتتتتبانية، وأوصتتتتتتتتتتت  ن يكون نل  أولوية 

  مؤخر ا.ابلنسبة للمسؤول عن الشؤون األخالقية املعني  

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

املستتتتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتتتؤون 
 األخالقية/أمني املظامل

29-  

 2020مشل االستتتتتتشتتتتتاريني واملستتتتتتشتتتتتارين اخلاصتتتتتني يف إطار بر مج اإلفصتتتتتاح املايل لعام مت  نُفذت
اإلعالن عن املصتتتتتتتاحل وبر مج بشتتتتتتتأن  2020/4حستتتتتتت  االقتضتتتتتتتاء يف التعميم اإلداري رقم 

 اإلقرار املايل.

بتوستتتتتتتتيع بر مج اإلفصتتتتتتتتاح املايل  أوصتتتتتتتتت. 17بند العمل 
ليشتمل املوارد البشترية من غري املو فني، ليتم حتديده يف ما 

 يتعلق بو ائفها وسلطاهتا.

AC 53 
 2019 الثاين  نوفمرب/تشرين 26-25

املستتتتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتتتؤون 
 األخالقية

30-  

. بعد فصتتتتتتتل و يفيت أمني املظامل واملستتتتتتتؤول 12بند العمل  .2022ينبغي النظر يف إجراء مسح ملدمث الرضا عن مكت  الشؤون األخالقية يف عام  قيد التنفيذ
عن الشتتتؤون األخالقية املعتمد يف التعديالت على الرب مج 

 -CL 163/3)التتوثتتيتتقتتتتتتتتة  2021-2020واملتتيتتزانتتيتتتتتتتتة لتتلتتفتترتة 
دت اللجنتتتة طلبهتتتا (، جتتتد  2019ديستتتتتتتتتتتتتتتمرب/كتتتانون األول 

الستتتتتتتتابق إبجراء مستتتتتتتتح ملدمث الرضتتتتتتتتا عن مكت  الشتتتتتتتتؤون 
األخالقية بعد ستتتتتتتتتتتتتتتنتني من استتتتتتتتتتتتتتتتكمال عملية إنشتتتتتتتتتتتتتتتائه 

(2022.) 

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

املستتتتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتتتؤون 
 األخالقية

31-  
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

. ومت توزيع رستتتتتتتتالة نات صتتتتتتتتلة 7/9/2020مكت  املدير العام الدورة إلزامية يف  ريخ جعل  نُفذت
 .16/9/2020على مجيع املو فني بتاريخ 

ا 11بند العمل  قائمة  ابحلاجة إىل مراجعة. أحاطت علم 
 عل التدري   وأوصتتتتتتتتتتتتتتتتالتدري  اإللزامي وغري اإللزامي 

 بشأن سياسة محاية املبلغني عن املخالفات إلزامي ا.

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

الشتتتتتتتتتتتتؤون املستتتتتتتتتتتتؤول عن 
 األخالقية

32-  

يعمل املسؤول عن الشؤون األخالقية على صياغة اسرتاتيجية اتصاالت ابلتنسيق مع أمني  قيد التنفيذ
املظامل. وجيري نشتتتتتتتتتتتتتتتر عدد من املقاالت على اإلنرتنت إللقاء الضتتتتتتتتتتتتتتتوء على والية مكت  

 الشؤون األخالقية. 

على ضتتتتترورة قيام املنظمة بتوضتتتتتيح وافقت . 12بند العمل 
األدوار املختلفة ملكتيب أمني املظامل واملستتتتتؤول عن الشتتتتتؤون 

إبقتتتتتتائهتتتتتتا على علم ابستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتتة  وطلبتتتتتتتاألخالقيتتتتتتة، 
 االتصاالت يف هذا الصدد.

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

املستتتتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتتتؤون 
 األخالقية

33-  

 مستتتتتتتتتؤولية إدارة الشتتتتتتتتتؤون األخالقية بتويل  مكت  أوصتتتتتتتتتت  ة اا.اادااي ويقوم أصحاب املصلحة مبراجعة مسود  جتري حالي ا مراجعة سياسة  قيد التنفيذ
 سياسة اادااي.

   

التقرير الستتتنوي عن ستتتياستتتة املنظمة للوقاية من التحر ش والتحر ش اجلنستتتي وستتتوء ستتتُيعرض  قيد التنفيذ
للحصول على مزيد من  2020على اللجنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاين استغالل السلطة 

 التوجيهات.

حتتتديتتث ستتتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتة املنظمتتة للوقتتايتتة من التحر ش طلبتتت 
دور  لوالتحر ش اجلنستتتتتي وستتتتتوء استتتتتتغالل الستتتتتلطة لتشتتتتتم

 مكت  الشؤون األخالقية.

   

 املظامل أمني

يف االجتماع الستتتتتتتتتتتادس واخلمستتتتتتتتتتتني للجنة اإلشتتتتتتتتتتتراف االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارية ستتتتتتتتتتتتتم مناقشتتتتتتتتتتتتها  مل تبدأ بعد
 (.2020)نوفمرب/تشرين الثاين 

عن إمكانية تقاستتتتتتتم و ائ   استتتتتتتتفستتتتتتترت. 13بند العمل 
أمني املظتتتامل مع الوكتتتاالت األخرمث اليت توجتتتد مقتتتارهتتتا يف 

 روما وطلبت املزيد من املعلومات.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -34 أمني املظامل
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

 البشرية املوارد

حتديث يف اجتماعها املقبل بشتتتتتتتتتتتتتتأن  طلبت. 9بند العمل   
 اإلجراءات املتبقية من توصيات املراجعة بشأن التو ي . 
ويف ما يلي اإلجراءات املتبقية من توصتتيات املراجعة بشتتأن 

 التو ي :

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

  شعبة إدارة املوارد البشرية

 (1-9بند العمل  نُفذت

على تقتتتتدمي التعليقتتتتات من املكتتتتاتتتتت  اإلقليميتتتتة ومقتتتتدمي الطلبتتتتات التتتتداخليني  عُيشتتتتتتتتتتتتتتتج  
ستتتتتتتيتم أخذ هذه االقرتاحات يف االعتبار لضتتتتتتتمان ، و Taleoواخلارجيني بشتتتتتتتأن استتتتتتتتخدام 

وجتربة مستتخدم أفضتل، بدعم من مركز اخلدمات املشترتكة  Taleoالتحستني املستتمر لنظام 
 وقسم خدمات تكنولوجيا املعلومات. 

عند اكتمال اإلعالن عن و يفة  Taleoويتلقى مجيع مقدمي الطلبات إشتتتتتتتتتتعار ا تلقائي ا من 
 شاغرة )إما عندما قبول مرشح لعرض، أو عندما يتم إلغاء اإلعالن عن الو يفة الشاغرة(.

ستتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتفيد مكت  املوارد البشتتتتتتتتتترية من . 1-9بند العمل 
لتطوير الربوتوكوالت لضتتتتتتتتتتتتتتتمان التواصتتتتتتتتتتتتتتتل  Taleoإطالق 

 الكايف ويف الوقت املناس  مع مجيع املتقدمني.
 

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

  -35 شعبة إدارة املوارد البشرية

 (2-9بند العمل  قيد التنفيذ

استعراض إلجراءات التو ي  واالختيار  دف  شعبة إدارة املوارد البشرية حالي ا إجراءتتوىل 
حتستتتتتتتتني الشتتتتتتتتفافية والكفاءة. وستتتتتتتتتعد  الشتتتتتتتتبعة مواد تدريبية  دثة على أستتتتتتتتاس العمليات 

 املنقحة.
االنتهاء من املواد التدريبية بعد نشتتتتتتتر إرشتتتتتتتادات التو ي  اجلديدة تلول الربع ومن املتوقع 

 .2021األول من عام 

املوارد البشترية بوضتع مواد ستيقوم مكت  . 2-9بند العمل 
تتتتدريبيتتتة تتعلق ابلتوجيهتتتات املعمول  تتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن العمليتتتة 
واملعايري اليت جي  اتباعها يف وضتتتتتع قائمة املرشتتتتتحني الذين 

 ستتم مقابلتهم.
 

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

  -36 شعبة إدارة املوارد البشرية

 (3-9بند العمل  قيد التنفيذ

اإلجراءات لضمان إجراء عمليات التحقق قبل التو ي  حددت شعبة إدارة املوارد البشرية 
من أنواع  تلفة من التحقق  ابطريقة كاملة، ومنهجية وحستتتتتتتتتتتنة التوقيت، وهي تضتتتتتتتتتتتم  مزجي  

ع مكت  املوارد البشتتتتتتتترية نطاق ستتتتتتتتيوستتتتتتتت  . 3-9بند العمل 
عمليتتتتتات التحقق من املرجعيتتتتتات للمو فني احملتملني من 

 خالل: 

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

  -37 شعبة إدارة املوارد البشرية
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

)التحقق من املعلومات بشتتأن التحصتتيل العلمي؛ التحقق من ستتجالت التو ي ، التحقق 
 (. ى الكفاءة، التحقق من الناحية األمنيةمن املعلومات القائمة عل

مة، متاشتتتتي ا مع توصتتتتية عملية عملية املنظمة اخلاصتتتتة ابلتحق ق من املعلومات املقد  ومت تنقيح 
 املراجعتتتة، ونلتتت  لتحستتتتتتتتتتتتتتتني الكفتتتاءة يف عمليتتتة التو ي  واالختيتتتار واإلحلتتتاق ابخلتتتدمتتتة.

املعلومات املقدمة اليت وضعت وستساعد اخلدمة اآللية املكي فة حس  الطل  للتحق ق من 
" التتتتتابعتتتتة لألمم املتحتتتتدة، على متكني Clear Check Clinicحتتتتتت إطتتتتار أداة التحقق "

 املنظمة من تبسيط عملية التحقق من املعلومات املقدمة قبل التو ي .
من املتوقع أن تكتمل بعد نشتتتتتتتتتتتر اخلطو  التوجيهية بشتتتتتتتتتتتأن التو ي  اجلديدة تلول الربع 

 .2021األول من عام 

أ( طلتت  شتتتتتتتتتتتتتتتهتتادات عمتتل جلميع أصتتتتتتتتتتتتتتتحتتاب العمتتل (
األقل أولئ  املطلوبني للوفاء ابحلد الستتتتتتتتتتتتتتتابقني )أو على 

أجل التحقق من املدة  األدىن من متطلبات الو يفة( من
الفعلية واملنصتتتتتتتتتتتتتتت  واملشتتتتتتتتتتتتتتترف على الو يفة الستتتتتتتتتتتتتتتابقة 
للمرشتتتح. وينبغي أن يشتتتمل نل  مجيع العقود املربمة مع 

 منظمات األمم املتحدة األخرمث؛
ب( طلتت  مراجع من آخر مشتتتتتتتتتتتتتتترفني على األقتتل )أو (

ة العقد( بناء  على شتتتتتتتتتتتتهادة حيث مد   ا صتتتتتتتتتتتتلة منأكثر 
 )شهادات( التو ي  اليت مت التحقق منها؛

ج( تعديل االستتتتتتتتتتتتتتتتبيان املرجعي لطل  معلومات حول (
منصتت  املرشتتح وواجباته ومدة التو ي  يف املنظمة نات 

 الصلة؛
لوضع اخلطو  التوجيهية  OneHRد( التنسيق مع مبادرة (

( 1)ألداء التحقيقات املرجعية التأديبية/اجلنائية اليت تشمل: 
التحقق من السجالت التأديبية مع منظمات األمم املتحدة 

والتحقق من قاعدة بيا ت  (2)األخرمث يف مجيع احلاالت، 
بوابة األمم املتحدة العاملية للمشتتتتتتتتتتتتتتترتايت، وقواعد البيا ت 

 لبائعني على القائمة السوداء.العامة األخرمث ل

مت حتديث إعال ت الو ائ  الشاغرة للو ائ  من الفئة الفنية منذ وق   (4-9بند العمل  نُفذت
 استخدام القوائم.

د مكت  املوارد البشتتتتتتتتتتتتتتترية يف ستتتتتتتتتتتتتتتيحد   . 4-9بند العمل 
الشتتتتتاغرة جمموعات الو ائ  اليت ميكن إعال ت الو ائ  

 شغلها ابملرشحني املعتمدين يف عملية االختيار احملددة.

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

  -38 شعبة إدارة املوارد البشرية

ستتتتتتيقوم مكت  املوارد البشتتتتتترية، ابلتعاون . 5-9بند العمل  تقوم شعبة إدارة املوارد البشرية مبراجعة عملية التو ي . (5-9بند العمل  قيد التنفيذ
مع وحتتتتتتتدات التو ي ، بتطوير جمموعتتتتتتتات قوائم مهنيتتتتتتة 

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

  -39 شعبة إدارة املوارد البشرية
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

وسيكفل مدير شعبة إدارة املوارد البشرية اجلديد التنفيذ الكامل جملموعة التوصيات، كجزء  
من اإلجراءات املتعلقة ابالستتتعراض الشتتامل لستتياستتات وإجراءات املوارد البشتترية، لضتتمان 

 االتساق واملواءمة.
الربع من املتوقع أن تكتمل بعد نشتتتتتتتتتتتر اخلطو  التوجيهية بشتتتتتتتتتتتأن التو ي  اجلديدة تلول 

 .2021األول من عام 

ملرشتتتتحي جلنة اختيار املو فني الفنيني لكل جمموعة و يفية 
وبوضتتتتتع إرشتتتتتادات حول كيفية استتتتتتخدامها مللء الو ائ  

املرشتتتتتحني والو ائ  الشتتتتتاغرة لضتتتتتمان التوافق بني ملفات 
 اليت يتم تعيينهم فيها.

عي نت شتتتتتتتعبة إدارة املوارد البشتتتتتتترية نقا  اتصتتتتتتتال، وهي تشتتتتتتتارك يف اجتماع جمموعة العمل  قيد التنفيذ
 املشرتكة بني اإلدارات.

. JIU/REP/2018/6وهناك عملية جارية متشي ا مع توصيات تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 

وجتري صتتتتتتياغة ستتتتتتياستتتتتتة بشتتتتتتأن إمكانية وصتتتتتتول األشتتتتتتخاص نوي اإلعاقات إىل املؤمترات 
واالجتماعات، وجيري استتتتتتعراض األقستتتتتام اليدوية نات الصتتتتتلة وستتتتتيتم حتديثها. ومت إجراء 

لرئيستتتي للتأكد من مطابقتها للتشتتتريعات اإليطالية املعمول  ا يف تقييم ملطابقة مباين املقر  ا
 جمال السالمة وإمكانية الوصول إليها من قبل نوي اإلعاقات. 

للموارد  ةوستتتتنعكس استتترتاتيجية األمم املتحدة إلدراج منظور اإلعاقة يف اخلطة االستتترتاتيجي
 البشرية. 

 .2020ل ومن املتوقع أن تكتمل تلول ديسمرب/كانون األو 

. رحبتتتتتتتتت بنهج املنظمتتتتتتتتة يف تو ي  11بنتتتتتتد العمتتتتتتل 
أن يتم التواصتتتتتتتتتتتتتل  واقرتحتاألشتتتتتتتتتتتتتخاص نوي اإلعاقات، 

 بشأن نل  بشكل أفضل يف واثئق إدارة املوارد البشرية. 

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

  -40 شعبة إدارة املوارد البشرية

على جلنة املالية يف  2021-2020تُعرض خطة العمل االستتتتتتترتاتيجية للموارد البشتتتتتتترية للفرتة  قيد التنفيذ
 (. FC 183/4)الوثيقة  2020دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاين 

مت جلنة اإلشتتتتتراف االستتتتتتشتتتتتارية مدخالت ملستتتتتودة خطة العمل االستتتتترتاتيجية للموارد وقد  
 .2020توبر/تشرين األول البشرية يف أك

من مدير شتتعبة إدارة املوارد البشتترية  طلبت. 17بند العمل 
تقدمي خطة العمل االستتتتتترتاتيجية اجلديدة للموارد البشتتتتتترية، 
مبتتتتا يف نلتتتت  مراجعتتتتة عمليتتتتة التو ي   كملهتتتتا إىل جلنتتتتة 

 اإلشراف االستشارية. 

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -41 البشريةشعبة إدارة املوارد 

بطلتة للمنظمتة لقيتادة ك،  Beth Bechdolعني املتدير العتام  ئبتة املتدير العتام، الستتتتتتتتتتتتتتتيتدة  نُفذت
 جهود االتصال والتواصل مع املو فني ومعاجلة اجملاالت اليت حتتاج إىل التحسني.

األولية ملستتتتح رضتتتتا  ابلنتائج اأحاطت علم  . 20بند العمل 
بنشتتتتتتتتتتتتتر نتائجه النهائية على اجلمهور  وأوصتتتتتتتتتتتتتتاملو فني، 

 العام أو نشرها على األقل على اإلنرتانت. 

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

 - ئتتتتتتت  املتتتتتتتدير العتتتتتتتام 
Bechdol 

42-  
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الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

رة لتخطيط العمل يف جلستتتتتة ميستتتتت   13وخالل شتتتتتهري يوليو/متوز وأغستتتتتطس/آب، مت عقد 
مجيع أحنتتاء املنظمتتة مع كتتل مستتتتتتتتتتتتتتتتار عمتتل، واملكتتاتتت  اإلقليميتتة، وهيئتتات متثيتتل املو فني، 
ومكات  االتصتال، واخلرباء يف املوضتوع )شتعبة إدارة املوارد البشترية، واملستؤول عن الشتؤون 

ظامل، األخالقية، ومكت  الشتتتتتتتتتتتتتتتؤون األخالقية والقانونية، ومكت  املفتش العام، وأمني امل
ومستتتتشتتتار املو فني(. ويف ستتتبتمرب/أيلول، مت تنظيم جلستتتات الستتتتثارة األفكار/االستتتتماع 
لألفكار داخل كل مسار عمل ومكت  إقليمي، وكان الغرض من هذه اجللسات هو تلقي 
التعليقات من أكرب عدد نكن من املو فني بشتتتتتتتتتتتتكل واقعي. وستتتتتتتتتتتتيعطي كل تيار األولوية 

ت الواردة وخيتار منها ما هو عملي. واستتتتتتتتتتمرت اجللستتتتتتتتتات حىت جلميع األفكار واالقرتاحا
 منتص  أكتوبر/تشرين األول. 

وتتكون جمتتاالت الرتكيز الرئيستتتتتتتتتتتتتتتيتتة خلطتتة عمتتل املنظمتتة اليت مت حتتتديتتدهتتا من خالل نتتتائج 
ومكان العمل  والتواصتتتتتتتتتتتتتتتل، التطوير امله ،االستتتتتتتتتتتتتتتتبيان واالجتماعات املذكورة أعاله من 

 .لعمل اجلديدةا وأسالي  األخالقي،
مو ف ا، مت اختيارهم من  تل   15ويف ستتتتتتتتبتمرب/أيلول، مت تشتتتتتتتتكيل فريق عمل مكون من 

األقتاليم واملكتاتت . ويتمثتل دور فريق العمتل يف مراجعتة املتدخالت من مستتتتتتتتتتتتتتتتارات العمتل 
واملكات  اإلقليمية، واقرتاح إجراءات مؤستتتتتستتتتتية لإلدارة العليا ملعاجلة بعض مشتتتتتاغل مكان 

 هو موضح يف االستبيان.  العمل كما

على جلنة املالية يف  2021-2020ة االستتترتاتيجية للموارد البشتتترية للفرت ُعرضتتتت خطة العمل  قيد التنفيذ
 FC)الوثيقة  2020دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة اليت ستتتتتتتعقد يف نوفمرب/تشتتتتتترين الثاين 

183/4 .) 
مت جلنة اإلشتتتتراف االستتتتتشتتتتارية مدخالت على مستتتتودة خطة العمل االستتتترتاتيجية وقد قد  

، وستتتتتتتم مناقشتتتتتتها يف االجتماع الستتتتتادس 2020للموارد البشتتتتترية يف أكتوبر/تشتتتتترين األول 
 واخلمسني للجنة.

. أقر ت ابلتحدي املعقد املتمثل يف وضتتتتتتتتتتتتتتتع 13بند العمل 
مع مراعاة استتتتترتاتيجية جديدة للموارد البشتتتتترية يف املنظمة، 

عدد كبري من التوصتتتتتتتتتتتتتتتيات والتوجيهات الواردة من الرقابة 
التتتداخليتتتة واخلتتتارجيتتتة، وكتتتذلتتت  اايئتتتات اإلداريتتتة، ووحتتتدة 

استتتتتتتتشتتتتتتتارهتم يف  تل  مراحل  وطلبتالتفتيش املشتتتتتتترتكة، 
تطوير املشتتورة والتوجيه، ومن املتوقع أن يتم استتتالم العرض 

 األول يف سبتمرب/أيلول. 

OAC 55 
 2020 توز /يوليو 29-27

  -43 شعبة إدارة املوارد البشرية
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

 اجلنسيني واالعتداء واالستغالل اجلنسي التحرش من الوقاية

، Laurent Thomas املدير العام  ئ  املدير العام الستتتتيد عني  ، 2020يف أغستتتتطس/آب  نُفذت
ا لفريق العمل الداخلي املع  ابلتحرش اجلنستتي واالستتتغالل واالعتداء اجلنستتيني،  ثر رئيستت  

 فوري. 
ومت توستتتتيع نطاق عمل فريق العمل الداخلي ليشتتتتمل أشتتتتكاال  أخرمث من ستتتتوء الستتتتلوك يف 
مكان العمل، مثل املضتتتتايقة والتمييز وستتتتوء استتتتتخدام الستتتتلطة، واليت لديها نفس القنوات 

 لوقاية واالستجابة واإلبالغ. اخلاصة آبليات ا
ويتأل  فريق العمل من جمموعتني فرعيتني مستتتتتتتتتتتتتتتتقلتني، واحدة معنية ابلوقاية من ستتتتتتتتتتتتتتتوء 
الستتتتلوك يف مكان العمل واالستتتتتجابة له بتنستتتتيق من شتتتتعبة إدارة املوارد البشتتتترية، واألخرمث 

 معنية ابالستغالل واالعتداء اجلنسيني بتنسيق من مكت  الشؤون األخالقية. 
 وهي مدرجة على جدول أعمال االجتماع السادس واخلمسني للجنة.

أن تنتتتاقش يف اجتمتتتاعهتتتا القتتتادم  طلبتتتت. 19بنتتد العمتتل 
ا بشتتتتأن أي وحدة يف املنظمة يف وضتتتتع أفضتتتتل لتويل  اقرتاح 
مستتتتؤولية الستتتتياستتتتات بشتتتتأن الوقاية من التحرش والتحرش 

 اجلنسي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

 ئتتتتتتتت  املتتتتتتتتديتتتتتتتر التتتتتتتعتتتتتتتتام 
Thomas 

44-  

 التقييم وظيفة

 يتعاون مكت  التقييم ومكت  املفتش العام يف ما يلي: قيد التنفيذ
( املراجعات يف املنظمة بشتتتتأن أستتتتلوب التنفيذ بواستتتتطة الشتتتتركاء يف العمليات، وبر مج 1)

 التعاون التق ، والربامج القائمة على النقد
مكت  التقييم مكت  املفتش العام وستتتتتتتتتتجل  اطر بر مج التعاون التق  ( ويستتتتتتتتتتتخدم 2)

 وأداة التقييم
 ( والتقييمات على املستومث القطري )اليمن وبوركينا فاسو واملغرب(3)
ا الستتتتتتتتتتتتجابة الدعم االحتياطي للمنظمة الذي 4) ( وقد أجرمث مكت  التقييم استتتتتتتتتتتتعراضتتتتتتتتتتت 

 يص  يف مراجعة مكت  املفتش العام يف اليمن

الو يفتني )مكتتتتت  التقييم  عتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتج  . 14بنتتتد العمتتتل 
ومكت  املفتش العام( على حتديد املزيد من الفرص لتعزيز 
التعاون، مبا يف نل  إمكانية جتري  مهمة مشتتتتتتتتتتتتتتترتكة، أو 

املوضتتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة  –مواءمتتة مراجعتتة احلستتتتتتتتتتتتتتتتاابت والتقييمتتات 
أو ستتتتلستتتتلتها بشتتتتكل أفضتتتتل، لتكملة  -واملكات  القطرية 

 عمل كل منهما واالستناد إليهما.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

مكتتتتتت  التقييم/ مكتتتتتت  
 املفتش العام 

45-  



 FC 183/8.2 

 

21 

حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

وابإلضتتتافة إىل نل ، تعاون مكت  التقييم مع مكت  املفتش العام )األنشتتتطة امليدانية( يف 
مع فريق املنظمة املع  ابملستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني، بشتتتتتتأن تنستتتتتتيق العمل يف ما يتعلق  ةشتتتتتتراك

 ابملساواة بني اجلنسني.
ت مكت  ( ومراجعاPC 126/4ويكمل تقييم مكت  التقييم بشتتأن املستتاواة بني اجلنستتني )

 املفتش العام بشأن تعميم املنظور اجلنساين يف املكات  امليدانية بعضهما البعض.

( إىل جلنة الرب مج والدورة احلادية C 2019/4مكت  التقييم تقريره عن تقييم الرب مج )م قد   قيد التنفيذ
دم موجز عن التعتتتتاون بني مكتتتتت  التقييم ومكتتتتت   واألربعني للمؤمتر، وخالل العرض، قتتتتُ

 املفتش العام. 

للواثئق املستتتقبلية للجنة الرب مج، أوصتتت . 15بند العمل 
 ن يتم بلورة طبيعتتتتتتة ويثري التعتتتتتتاون بني مكتتتتتتت  التقييم 
ومكتتتت  املفتش العتتتام بشتتتتتتتتتتتتتتتكتتتل كتتتامتتتل لتعزيز فهم جلنتتتة 

  الرب مج للجهود املبذولة يف هذا اجملال.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

مكتتتتتت  التقييم/ مكتتتتتت  
 املفتش العام 

46-  

على إصتتتتتتتتتتتتتتدار قائمة مبصتتتتتتتتتتتتتتطلحات الرقابة  ايعمل مكت  املفتش العام ومكت  التقييم مع   قيد التنفيذ
 والتقييم.  املراجعةالرئيسية، مع التعريفات، ومراعاة سياقها يف تقارير 

.  قشتها مع املدير ومكت  التقييم واملفتش 16بند العمل 
تقارير العام ابلنيابة، واقرتحت تنستتتتتتتتتتتتتيق املصتتتتتتتتتتتتتطلحات يف 

 املراجعة والتقييم.

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

مكتتتتتت  التقييم/ مكتتتتتت  
 املفتش العام 

47-  

 املنظمة يف التشغيلي والدعم اللوجستية اخلدمات مسار

دارة بنشا  يف عدد من اخليارات لتوسيع دور مركز اخلدمات املشرتكة، مبا يف نل  اإلتنظر  التنفيذ يدق
من  –( حتويل احلستتتتاابت الدائنة وو ائ  التستتتتوية املصتتتترفية )من شتتتتعبة الشتتتتؤون املالية 1)

( ونقل و ائ  دعم املشتتتتترتايت/مكت  املستتتتتاندة 2(؛ )2020املتوقع أن يستتتتتتكمل يف عام 
الدعم الو يفي لتخطيط املوارد يف املنظمة من اخلط بعض و ( 3)من دائرة املشتتتتتتتتتتتتتتترتايت(؛ )
 فرص لتحسني العملية.الثالث، من أجل اغتنام ال

 2021-2020فرتة  وستتتتتتيستتتتتتمح حتديث ختطيط املوارد املؤستتتتتتستتتتتتية الو يفي املخطط له يف
، مبا يف نل  مركز اخلدمات املشتتتتتترتكة، بتحديد الفرص ملزيد من التبستتتتتتيط ملعنيةاوحدات لل

 والتحويل اإلضايف احملتمل للو ائ  إىل مركز اخلدمات املشرتكة.

اإلدارة على تب  نظرة مشولية يف  عتشتتتتتتتج  . 16بند العمل 
ما يتعلق مبدمث استتتتتتتتتتتتتتتتفادة املنظمة من توستتتتتتتتتتتتتتتيع دور مركز 

 املنظمة إىل جماالت أخرمث. اخلدمات املشرتكة يف

AC 52 
 2019 توز /يوليو18-17 

 ئتتتتتتتت  املتتتتتتتتديتتتتتتتر التتتتتتتعتتتتتتتتام 
Thomas 

48-  
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

ابلقيتتتادة العتتامتتة ملوارد يف املنظمتتتة ا  جملس ختطيط كل  ،  2019يف نوفمرب/تشتتتتتتتتتتتتتتترين الثتتتاين  قيد التنفيذ
لو يفة إدارة الستتتتتتتتتتتتتجالت واحملفو ات لوحدة خدمات املنظمة اليت تشتتتتتتتتتتتتتاورت مع مكت  
الشتتتتتتؤون القانونية واألخالقية ومكت  االتصتتتتتتاالت يف املنظمة وشتتتتتتعبة خدمات تكنولوجيا 

 املعلومات. 
ستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتات املنظمة ، متت صتتتتتتتتتتتتتتياغة اقرتاح لنهج تدرجيي لتحديث 2020ويف مايو/أاير 

 وإجراءاهتا وأدواهتا يف إدارة السجالت واحملفو ات.
وتتوقع املرحلة األوىل من هذه العملية استتتتتتتتخدام اخلربة االستتتتتتتتشتتتتتتتارية لتقييم اإلعداد احلايل 
للسجالت واحملفو ات يف منظمة األغذية والزراعة، واملساعدة يف وضع اقرتاح متويل لتنفيذ 

 السجالت واحملفو ات.ترقية شاملة لنظام إدارة 
وبعتتتد املوافقتتتة على املرحلتتتة األوىل املقرتحتتتة من قبتتتل جملس ختطيط املوارد يف املنظمتتتة )يف 

( مت نشتتتتتتتتتتتتر إعالن عن و يفة شتتتتتتتتتتتتاغرة لكبري مستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتاري الستتتتتتتتتتتتجالت 2020مايو/أاير 
. وجتري 2020واحملفو ات. وبدأ املستتتتتتتشتتتتتتار املختار العمل يف أوائل أكتوبر/تشتتتتتترين األول 

ت مع الوحدات نات الصلة لضمان اطالع مجيع أصحاب املصلحة واستعدادهم االتصاال
 لتسهيل املرحلة األوىل من االستشارات.

بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن "التقييم غري   تتاوفهتتا عن أعربتتت. 8بنتتد العمتتل 
املرضتتتتتتتتتتي" ونتائج تقرير املراجعة بشتتتتتتتتتتأن إدارة الستتتتتتتتتتجالت 
واحملفو تتتتتات يف منظمتتتتتة معرفتتتتتة ومعلومتتتتتات مثتتتتتل منظمتتتتتة 

إىل تقرير مرحلي عن  عتتتتتتتتتوتطل  األغتتتتتتتتذيتتتتتتتتة والزراعتتتتتتتتة، 
 اإلجراءات املتفق عليها.

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

جملس ختطيط املوارد يف 
 املنظمة

49-  

مت إنشتاء جمموعة عمل تضتم  تل  أصتحاب املصتلحة، وقد أجرت العديد من املناقشات  التنفيذقيد 
لتحديد القضتتتتتتتتتتتتااي احملتملة ملعاجلتها. وابملوازاة مع نل ، تعمل األقستتتتتتتتتتتتام الفنية املعنية على 

 وضع قائمة ابلعناصر املناسبة للفهرس.

. أعربت عن تقديرها للتبستتتتتتتتتتتتتتتيط والتوحيد 11بند العمل 
استتتتتي الذي ستتتتتيتم تقدميه من خالل مفهوم "الفهرس"، القي
ي التحديثات عن التقدم يف هذا املفهوم، إىل تلق   عتوتطل  

 ابإلضافة إىل التدابري األخرمث.

AC 53 
 2019 الثاين  تشرين/نوفمرب 26-25

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتبتتتتتتتتة اخلتتتتتتتتدمتتتتتتتتات 
 اللوجستية

50-  

جلنة اإلشتتتراف االستتتتشتتتارية رفضتتتها يف اجتماعها اخلامس  تأقر  رفضتتتت اإلدارة التوصتتتية. و  أُغلقت 
  إغالق هذه التوصية. طلبت( و 2020واخلمسني )يوليو/متوز 

إبدراج موضوع الوقاية من التحرش  أوصت. 18بند العمل 
اجلنستي واالستتغالل واالعتداء اجلنستيني يف استتبيان "تقييم 

 الشري  التشغيلي".

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

 - ئتتتتتتت  املتتتتتتتدير العتتتتتتتام 
Bechdol 

51-  

حستتتااب  مصتتترفي ا، وبشتتتكل رئيستتتي يف املكات   25التستتتوايت املصتتترفية التلقائية يف مت تنفيذ  نُفذت
امليدانية األكرب. ومت حتستتني منطق التستتوايت املصتترفية التلقائية احلديث لزايدة النستتبة املئوية 

ا 22بند العمل  استخدام نظام ختطيط    ن. أحاطت علم 
مع األنواع ستتتيتواصتتتل املوارد لضتتتوابط التستتتوايت املصتتترفية  

AC 54  
  2020شباط/فرباير 25-24

  -52 شعبة الشؤون املالية
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

يف املائة. ومن املتوقع أن يبدأ حتديث نظام  90للمعامالت اليت متت تسويتها تلقائي ا بنسبة 
، وستتتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتتتمل املزيد من تنفيذ التستتتتتتتتتتتوايت 2020ختطيط املوارد يف املنظمة يف خري  عام 

املصتتتتتتتتتتترفية التلقائية يف عدد من البلدان اإلضتتتتتتتتتتتافية، مبا يف نل  اجلزء األكرب من معامالت 
 املنظمة. 

املشتتتتتتتتتتاركة ابخلطة مع جلنة  وطلبتاملختلفة من املشتتتتتتتتتتاريع، 
 اإلشراف االستشارية.

، مبا يف نل  2021جتري عمليات التفاوض بشأن التعريفات لرب مج الفنادق املفضلة لعام  قيد التنفيذ
 وضع معايري جديدة ومتجددة بناء  على اعتبارات السالمة والصحة واالستدامة.

شعبة الشؤون املالية على مراجعة  عتشج  . 23بند العمل 
( 1ستتياستتة الستتفر اخلاصتتة  ا وتبستتيط عملياهتا، ال ستتيما )

عدد املو فني الذين يتعاملون مع القضتتتتااي املتعلقة ابلستتتتفر 
( واحلاجة إىل إعادة فصح/إعادة 2)على الصعيد العاملي(، )

التفاوض بشأن التعريفات يف إطار بر مج الفنادق املفضلة 
 لضمان تنافسية الرب مج وفعاليته وكفاءته.
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، إلعتتادة 2021عمليتتة طلتت  تقتتدمي العروض لرب مج الفنتتادق املفضتتتتتتتتتتتتتتتلتتة لعتتام  اجتري حتتاليتت   قيد التنفيذ
التفاوض بشتتتأن تعريفات بر مج الفنادق املفضتتتلة للعام املقبل. وقد مت إطالق عملية طل  
تقتتدمي العروض مؤخر ا. ومن املقرر أن تكتمتتل عمليتتة إعتتادة التفتتاوض والتعتتاقتتد اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 . 2020برب مج الفنادق املفضلة وتقدمي العروض تلول هناية عام 

تعترب إعادة تعري  ستياستة الستفر جزء ا من االعتبارات األستاستية عن إنشتاء أستلوب عمل  قيد التنفيذ
"طبيعي جديد". وإن املناقشتتتات جارية وستتتتجري يف الستتتياق األوستتتع لتنفيذ والية املنظمة 

 يف البيئة اجلديدة. 

ا ابلتطورات امللحو تتتة يف 15بنتتد العمتتل  . أحتتتاطتتتت علمتتت 
استتتتتعراض ستتتتياستتتتة الستتتتفر والعمل اجلاري إلعادة التفاوض 

ة ببدء املنظم وأوصتتتتتتتتتتتبشتتتتتتتتتتأن بر مج الفنادق املفضتتتتتتتتتتلة، 
والتقليتتل  19-منتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتة مبكرة حول يثري جتتائحتتة كوفيتتد

 احملتمل يف حجم السفر وبر مج الفنادق املفضلة.
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حالة 
 التنفيذ

مناقشتتتتتتتتتتتتها يف  تت   اليت العمل بنود التوصيات/القرارات  3اإلجراء املتخذ
 املراجعة جلنةاجتماع 

الوحدة املستتتتتتتت ولة/جمال 
 املوضوع

 

 احلاسويبالرقمي واألمن  االبتكار
قيادة عملية طل  جملس ختطيط املوارد يف املنظمة من مكت  الشتتتؤون القانونية واألخالقية  قيد التنفيذ

 استكمال سياسة بشأن محاية البيا ت واخلصوصية ابلتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة. 
مت مستتتتتودة مبادة محاية البيا ت الشتتتتتخصتتتتتية )"املبادة"( إىل القيادة األستتتتتاستتتتتية يف وُقد  

. وهتدف مستتتتتتتودة النص إىل حتديد املبادة األستتتتتتتاستتتتتتتية حلماية 2020أوائل ستتتتتتتبتمرب/أيلول 
البيا ت الشتتتتتخصتتتتتية. وستتتتتتتطل  تدابري تنفيذ  ددة يف مرحلة اثنية، ابلتشتتتتتاور مع اإلدارة 

وتستتتتتتتتتتتتتتند هذه املبادة إىل "مبادة محاية البيا ت الشتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتية والوحدات الفنية املعنية. 
واخلصتتتتتوصتتتتتية" الصتتتتتادرة عن اللجنة اإلدارية الرفيعة املستتتتتتومث التابعة لألمم املتحدة، وتثريها 
نارستتتتتتتتتتتات األمم املتحدة األوستتتتتتتتتتتع نطاق ا )جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واملنظمة الدولية 

ؤون الالجئني، وبر مج األغذية العاملي(. وقد مت للهجرة، ومفوضتتتتتتتتتتتتتتتية األمم املتحدة لشتتتتتتتتتتتتتتت
مت مت املالحظات خالل فرتة الصي . وقد  إعدادها ابلتعاون مع الوحدات املعنية اليت قد  

اإلدارة تعليقات أولية وطلبت توضتتتتتتيحات يف ما يتعلق مبالحظة فريق اخلرباء  ن "مستتتتتتودة 
نظمة إىل حتديد املستتتتتتتتومث التق  الستتتتتتتياستتتتتتتة ستتتتتتتيكون اا آاثر تقنية ومالية". وستتتتتتتتحتاج امل

املناستتت  حلماية البيا ت الشتتتخصتتتية من أجل إعداد خطط االستتتتثمار والتنفيذ، وال ستتتيما 
بشتتتتتتتأن طبيعة العناصتتتتتتتر الفنية واالستتتتتتتتثمارية وحجمها، قبل أن تتمكن اإلدارة من إصتتتتتتتدار 

دم جمللس ختطيط الستتياستتة وااللتزام  ا. ومن املتوقع مناقشتتة هذه القضتتااي يف االجتماع القا
 املوارد يف املنظمة. 

م احملرز يف جمال محاية . استتتتتتتتتتتعرضتتتتتتتتتتت التقد  13بند العمل 
على احلاجة إىل  دتوشد  البيا ت وسياسات اخلصوصية، 

هنج أكثر مشولية )املقر الرئيستتتتتتي/املكات  امليدانية(، ستتتتتتواء 
من حيتتتث ملكيتتتة تقييم االحتيتتتاجتتتات يف حتتتتديتتتد البيتتتا ت 
واملخاطر، أو من حيث البيا ت للموارد البشتتتتتتتتترية يف مجيع 

 ابملشاركة الكاملة للمواقع امليدانية. وأوصتأحناء العامل، 
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تضتتتتتتطلع حالي ا مبراجعة "األمن احلاستتتتتتويب يف تشتتتتتتري األمانة إىل أن وحدة التفتيش املشتتتتتترتكة  قيد التنفيذ
منظمات منظومة األمم املتحدة: مراجعة الستتتتتتتتياستتتتتتتتات واملمارستتتتتتتتات"، وابلتايل ف هنا تقرتح 

 التفتيش املشرتكة من مراجعتها.يجيل اختان املزيد من اإلجراءات حىت تنتهي وحدة 

. طلبتتتت إىل األمتتتانتتتة يكيتتتد توافر األموال 26بنتتد العمتتل 
 لتو ي  خبري خارجي مستقل يف جمال األمن احلاسويب.
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