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MY341/A

2

FC 173/13

موجز


يعرض هذا التقرير التقدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة املراجعة؛



ويعرض التقرير التقددم الدذي أحرزتده منظمدة األغذيدة والزراعدة (املنظمدة) يف تنفيدذ توصديات التقريدر السدنوي للجندة
املراجعة لعام  2017اليت بقيت غري منفذة (الوثيقة .)FC 170/9 Rev.1

التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية


إ ّن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة وإعطاء التوجيهات اليت تراها مناسبة.
مسودة المشورة
إ ّن اللجنة:



أحاطت علماً بحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة؛



ورحبت بالتقدم الكبير المحرز في االنتها من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنةة المراجعةة وأثنةت علية ،
ّ
وحثّت األمانة على مواصلة جهودها لالنتها من التوصيات التي لم تن ّفذ بعد؛
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إن حالة تنفيذ توصيات جلنة املراجعة 1منذ عام  ،2013هي كالتايل:
التقرير السنوي للجنة املراجعة

عدد التوصيات

ندُ ّفذت

مل تنفذ بعد

2014

4

4

0

2015

3

1

2

2016

4

1

3

2017

5

2

3

اجملموع

16

8

8

يعرض اجلدول أدناه تفاصيل حالة التنفيذ األخرية لكل توصية رفعتها جلنة املراجعة التابعة للمنظمة.

وترد اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة لتنفيذ كل توصية ،يف العمود املعندون تتعليدق اإلدارةت ،أمدا وجهدة نظدر اللجندة
-3
بشأن التقدم احملرز على صعيد تنفيذ مجيع التوصيات ،فرتد يف العمود املعنون تتصنيف احلالةت.
وسددتقوم جلنددة املراجعددة بددالتحقق مددن صددحة تعليقددات اإلدارة واإلج دراءات املتخددذة بشددأن هددذه التوصدديات خددالل
-4
اجتماعاهتا املقررة للفرتة .2019-2018

1

هناك ثالث توصيات من دورات جلنة املراجعة للسنة احلالية غري مدرجة يف اجلدول ألن التقرير السنوي للجنة املراجعة لعام  2018مل ينشر بعد.

2

مت د ددنر اإلدارة األولويد ددة لتنفيد ددذ التوص د دديات الفق ددرة  20م ددن تقري ددر نائ ددت امل دددير العام مكت ددت نفذت
مسدداعد املدددير العام ددعبة
عام 2013
الدواردة يف تقدارير رمراجعددة مكتدت املفددت
تكنولوجيا املعلومات
العددامن مددن أجددل إدارة ادداطر النظددام الدديت
مت حتدي د دددها م د ددا بعد ددد التعم د ددي واملخ د دداطر
املتعلقددة رشدداريع املعددايري احملاسددبية الدوليددة
للقطدداع الع ددام ،ون ددمان أن تق ددوم املنظم ددة
وبكفد دداءة ب عد ددداد كشد ددوفات ماليد ددة متتثد ددل
لتلك املعايري.

الفقرة املشار إليها
يف تقرير جلنة
املراجعة يف املنظمة

الوحدة املسؤولة

تصنيف احلالة

2

وكما يف السنوات السابقة ،أصدر رأي غري معدل إزاء الكشوفات املالية لعام  .2016وجيري استعراض
بيانددات عددام  2017مددن قبددل م دراجعي خددارجيي ،ومل تطدرأ بشددأ ا أيددة مشددكلة تددذكر .وقددد سددار إعددداد

وكما سبق أن أِ ري إىل ملك ،فقد عقدت االستشدارات ا اصدة بنظدام ختطديط املدوارد يف املؤسسدة ،ومت
إصدار التقرير .وهو قيد التنفيذ ،حبست ما ارتآتده اجملموعدة التوجيهيدة لنظدام ختطديط املدوارد يف املؤسسدة
(الذي سيصدبر الحقداجم سلدظ نظدام ختطديط املدوارد يف املؤسسدة) .وتتحمدل اجملموعدة التوجيهيدة مسدؤولية
نددمان بقدداء بيئددة نظددام ختطدديط امل دوارد يف املؤسسددة ا ددا باملنظمددة متماسددكة ،ومنسددقة مددن الناحيددة
االسدرتاتيجية ،ومددن حيددل التكلفددة .ومددن خددالل ملددك ،سدديقوم اجمللددظ بتوجيدده القدرارات وا يددارات الدديت
تلد احتياجددات املنظمددة بشددكل أفضددل مددن أجددل عمليدة أكثددر فعاليددة وكفدداءة ،مددا يشددتمل علددى مراجعددة
مجي ددع املس ددائل النا ددئة يف مرحل ددة م ددا بع ددد إط ددال النظ ددام الع دداملي إلدارة املد دوارد والتخفي ددف م ددن ح دددة
املخاطر.

متت معاجلة ااطر النظام العاملي إلدارة املوارد ما بعد تنفيذه ،من خالل االحتفاظ بالقدرة على الدع
يف مرحلددة مددا بعددد التنفيددذ .وتطددور ملددك إىل ترتيبددات متواصددلة حتكمهددا اتفاقيددة علددى مسددتوى ا دمددة
يف كت د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددالو ا دم د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة ل د د د د د د د د د د د د د د د د د دددى د د د د د د د د د د د د د د د ددعبة تكنولوجيد د د د د د د د د د د د د د د ددا املعلومد د د د د د د د د د د د د د د ددات.
(.)/http://intranet.fao.org/departments/cio/products_and_services/detail/c/25284
وسدديت تنفيددذ املزيددد مددن التحسددينات للدددع الطويددل األجددل للنظددام العدداملي إلدارة امل دوارد (كجددزء مددن
حافظة نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة) ،عند مقتضى احلال ،وبناء على دراسة خارطة الطريق ا اصدة
بنظ ددام ختط دديط املد دوارد يف املؤسس ددة ال دديت مت اس ددتكماما يف س ددبتم أيلول  .2017وإن االتفاقي ددات عل ددى
مستوى ا دمة للنظام العاملي إلدارة املوارد موجودة ومنشورة على اإلنرتنت (يرجدى مراجعدة علدى سدبيل
املثال موقع مركز ا دمات املشرتكة )http://intranet.fao.org/csd/ssc/service_catalogue/.

تعليقات اإلدارة

حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة

تقر جلنة املراجعة يف منظمة الفاو فئات تندُ ّفذتت ،تقيد التنفيذت ،متَّفق عليها إمنا معلّقةت وتغري متفق عليهات.
لغرض تقيي حالة التوصياتّ ،

-1

التوصية
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التوصية

الفقرة املشار إليها
يف تقرير جلنة
املراجعة يف املنظمة

توصد ددي اللجند ددة أيضد داجم بد ددأن تد ددويل املنظمد ددة الفقرة  22من تقرير
االعتبدار لتدوفري مزيدد مدن التدريت التوجيدده عام 2015
للم ددوعفي عل ددى مكافح ددة الغد د  ،وعل ددى
السد ددلوك األخالقد ددي واملسد دداءلة ،وللمد دددراء
عل د ددى كيفيد ددة التص د ددرف يف مك د ددان العم د ددل
ومعاجلة النزاعات اإلدارية مع املوعفي.

أوص د د ددت اللجن د ددة ب د د دأن تس د د ددتعرض د د ددعبة الفقرة  13من تقرير
الش ددؤون املالي ددة تقاريره ددا ع ددن االس ددتثمار ،عام 2015
وخباصد د ددة التق د د ددارير املقدمد د ددة إىل األجه د د ددزة
الرئاس د ددية ،حبي د ددل يظه د ددر أداء االسد د ددتثمار
التفصيلي ،مع العالمات القياسية املتصلة
بد دده بشد ددكل واند ددر ومسد ددتقل عد ددن نتد ددائ
احملاسبة اليت تتدأثر بدالتغيريات يف معددالت
الصرف .علمداجم أن التقدارير احلاليدة ال تب ّدي
علد د د د د د ددى لد د د د د د ددو كد د د د د د دداف األداء امللمد د د د د د ددو
لالستثمار.

FC 173/13

نفذت

نائدت املددير العدام مكتدت قيد التنفيذ
املد د دوارد البش د د درية مكتد د ددت
الشؤون األخالقية

عبة الشؤون املالية

الوحدة املسؤولة

تصنيف احلالة
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وباإلن ددافة إىل مل ددك ،وبع ددد إط ددال االس درتاتيجية املؤسس ددية وخط ددة العم ددل املؤسس ددية ملكافح ددة الغد د
( ،)2021-2018سددتنفذ املنظمددة برناسداجم منظمداجم لالتصدداالت والتدددريت مددن أجددل تعزيددز ثقافددة مكافحددة
الغد د واملمارس ددات يف ه ددذا اإلط ددار ،م ددن خ ددالل دورات تدريبي ددة بش ددأن س دداالت العم ددل األكث ددر ت ددأثراجم
بدالغ  ،وتبدادل ا د ات (عد املواقدع ووكدداالت األمد املتحددة األخددرى) ،ومواصدلة االتصداالت الدوريددة

جيري حالياجم تنظي التددريت والتوجيده للمدوعفي باسدتخدام أدوات التعلدي اإللكدرتوو واالتصدال .ويقدوم
مكتت املوارد البشرية حالياجم بونع اللمسات األخرية على دورتي للتعلي اإللكرتوو مات صدلة ،تتعلدق
إحد د ددداغا بد د ددالغ والفسد د دداد فيمد د ددا تتعلد د ددق األخ د ددرى بالرقاب د ددة الداخلي د ددة .وس د دديت إط د ددال ال د دددورتي يف
نوفم تشرين الثاو  2018وإتاحتهما للموعفي كافة من خالل منصة .you@fao

نائت املدير العام مكتت املوارد البشرية

سدديت تضددمي حتليددل إنددايف يف التقريددر عددن االسددتثمارات الددذي سدديت تقدميدده إىل الدددورة السددبعي بعددد
املائة للجندة املاليدة يف مايو أيدار  .2018ويشدمل ملدك حتلديالجم أعمدق للحافظدة االسدتثمارية القائمدة علدى
اليورو ،باستثناء أثر التغيريات يف أسعار الصرف.

البيانات املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على ما يرام منذ البدء باعتماد املعايري احملاسبية
الدولية للقطاع العام لدى منظمة األغذية والزراعة يف عام .2014

تعليقات اإلدارة
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الفقرة املشار إليها
يف تقرير جلنة
املراجعة يف املنظمة

الوحدة املسؤولة

تصنيف احلالة

2

وس ددوف يزي دد التع دداون م ددع مكت ددت املف ددت الع ددام ملعاجل ددة املس ددائل ال دديت مت حتدي دددها م ددن قب ددل امل دراجعي
والسددتخدام األمثلددة الدديت عرنددها املفتشددون مددن أجددل حتسددي نوعيددة حزمددة التدددريت .وقددد زاد التعدداون

وتعقددد اجتماعددات بصددورة منتظمددة مددع مكتددت دعد املكاتددت امليدانيددة ( 3اجتماعددات يف عددام )2018
ملشاركة املعلومات غري السرية حول ونع املسائل األخالقية يف املكاتت القطرية وتنسديق أفضدل الطدر
ملعاجلتها .وقد عقدت اجتماعدات مدع املدوعفي الفنيدي وجهدات االتصدال اإلقليميدة املعيندة .ومدن دأن
املشاورات والتبادالت أن تتواصل.

ويقدوم مسداعدو املدددير العدام اإلقليميدون ب عطدداء أمدي املظددامل ومكتدت الشدؤون القانونيددة الفرصدة للتوجدده
إىل اجتماعات اإلدارات اإلقليمية ،اليت جتمع بي ممثليات املنظمة ،واملدراء اإلقليميي الفدرعيي ،وكبدار
املدراء اإلقليميي كافة .وسيت عقد اجتماع من هذا النوع مع املكتت اإلقليمي آلسيا واحمليط امادئ.

سيت توجيه رسالة إىل فرادى ممثليات املنظمة ومكاتت االتصدال يف املنظمدة لشدري كيدف ميكدن ملكتدت
الشددؤون األخالقيددة أن يسدداعد يف زيددادة املعرفددة ورفددع مسددتوى الددوعي حددول الشددؤون األخالقيددة التنظيميددة
(ف اير باط .)2017

مكتت أمي املظامل الشؤون األخالقية

وقددد أتددير دريط فيددديو للتوعيددة بشددأن تمنددع التحددرة واملضددايقات اجلنسددية وسددوء اسددتخدام السددلطةت
باللغددات اإلنكليزيددة والفرنسددية واإلسددبانية ،ينبغددي مشدداهدته مددن قبددل مجيددع املددوعفي مددن خددالل منصددة
 .you@faoوقددد بلغددت نسددبة االمتثددال اعتبدداراجم مددن  15أكتوبر تشدرين األول  2018نسددبة د 94يف املائددة
مدن سمدوع املدوعفي ،و 70يف املائدة مددن املدوارد البشدرية لغدري املددوعفي .وجيدري حاليداجم وندع دورة تدريبيددة
على اإلنرتنت أكثر مشوالجم حول هذا املونوع ،وستكون متاحة جلميدع املدوعفي مدن خدالل you@fao
يف نوفم تشرين الثاو  .2018ويساه مكتت أمدي املظامل الشدؤون األخالقيدة ومكتدت املفدت العدام
ومكتت الشؤون القانونية واألخالقية يف هذا املشروع.

بشأن حاالت الغ املبلغ عنها واإلجراءات اإلدارية مات الصلة.

تعليقات اإلدارة

FC 173/13

-6

-5

-4

التوصية

الفقرة املشار إليها
يف تقرير جلنة
املراجعة يف املنظمة

توص د ددي جلند ددة املراجعد ددة باس د ددتعراض دمد د د الفقرة  27من تقرير
وعيف دديت املس ددؤول ع ددن الش ددؤون األخالقي ددة عام 2016
وأمددي املظددامل ،وغددا وعيفتددان رسددؤوليات
اتلفة ،تتطلبان مهارات اتلفة وتسدتندان

وباإلن ددافة إىل مل ددك ،أت ددير د دريط في ددديو للتوعيد دة بش ددأن تمن ددع التح ددرة واملض ددايقات اجلنس ددية وس ددوء
استخدام الس لطةت باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ينبغي جلميع املوعفي مشاهدته مدن خدالل
منصة  .you@faoوقد بلغت نسبة االمتثدال اعتبداراجم مدن  15أكتوبر تشدرين األول  2018نسدبة د 70يف
املائة للموارد البشرية لغري املوعفي.

مكت ددت امل دددير العام نائ ددت متَّف د ددق عليهد د ددا إمند د ددا ال تدزال املسددألة قيددد املناقشددة مددع الوكدداالت الدديت توجددد مقارهددا يف رومددا ،فيمددا أن االسددتنتاجات األوليددة
تشدري إىل أندده قددد يكددون مددن األنسددت احلفدداظ علددى الونددع الدراهن للوعيفددة املشددرتكة لدددى املنظمددة ،الدديت
املد د د د د د د د دددير العام مكت د د د د د د د د ددت معلّقة
برهنت عن فعاليتها.
الشؤون القانونية

وجيددري تندداول تدددريت امل دوارد البش درية لغددري املددوعفي علددى السددلوك األخالقددي وعلددى معددايري السددلوك يف
سيا اجلهود العامة لتدريت مجيع املوعفي .وعلى وجه ا صو  ،يقدوم مكتدت املدوارد البشدرية بوندع
دريط فيددديو للتوعيددة بشددأن ت ايددة املبلغددي عددن املخالفدداتت والددذي ستصددبر مشدداهدته إلزاميددة يف عددام
 .2019ويساه مكتت أمي املظامل الشؤون األخالقية ومكتت املفت العام يف هذا املشروع.

أوصددت اللجنددة بتحسددي تدددريت مددوعفي الفقرة  23من تقرير
املد دوارد البشد درية لغ ددري امل ددوعفي ،وال س دديما عام 2016
إدخددال التدددريت اإللزامددي بشددأن الشددؤون
األخالقيد د ددة واملتطلب د د ددات املتعلقد د ددة رع د د ددايري
السد د ددلوك ،ملد د ددوعفي املد د دوارد البش د د درية لغد د ددري
امل د د د د ددوعفي امل د د د د ددوكلي بوع د د د د ددائف هام د د د د ددة،
واإل راف على هذا التدريت.

قيد التنفيذ

دائرة املشدرتيات جلنة توقيدع قيد التنفيذ
العقوب د د د د د د د د د د د د د ددات علد د د د د د د د د د د د د د ددى
املوردين مكت د د د ددت املف د د د ددت
العام

املوجود منذ يناير كانون الثاو  ،2018وسيت احلفاظ عليه.

تنظددرت جلن ددة توقي ددع العقوب ددات عل ددى املتعاق دددين يف قض دديتي جدي دددتي يف ع ددام  2018رفعهم ددا مكت ددت
املفددت العددام ،فاختتمددت إحددداغا مددن دون التوصددل إىل نتددائ حددافزة علددى االهتددام ،وال ت دزال القضددية
األخددرى قيددد املعاجلددة .ويف مددا ي د ص الدددرو املستخلصدة ،جيددري ونددع اللمسددات األخددرية علددى اق درتاي
جديد بتعدديل اإلجدراءات العقابيدة وا طدوط التوجيهيدة للعقوبدات ،وسديت إطدالع املددير العدام املسداعد
املسددؤول عددن إدارة ا دددمات املؤسسددية عليهددا .وقددد جددرى كددذلك تنقددير الوثيقددة رق د AC 2014/27
بشأن جلندة توقيدع العقوبدات علدى املتعاقددين بالتشداور مدع مكتدت املفدت العدام .ومت تنظدي اجتماعدات
لالتف ددا م ددع مكت ددت املف ددت الع ددام ح ددول كيفي ددة القي ددام بتنق ددير كام ددل لسياس ددة توقي ددع العقوب ددات عل ددى
املتعاقدددين ،والل دوائر املطلوبددة لتحسددي اإلج دراءات ،مددع النظددر يف القضددايا الد د 14الدديت استعرنددتها جلنددة
توقيع العقوبات على املتعاقدين منذ تأسيسها.ت

الوحدة املسؤولة

تصنيف احلالة

2

تعليقات اإلدارة

مكتد د ددت املد د دوارد البش د د درية
مكتت الشؤون األخالقية

وتتوقع اللجنة أن يدت بلدوع عددد كبدري مدن الفقرة  25من تقرير
دوردين يف عام 2015
حدداالت فددرض عقوبددات علددى املد ّ
عددام  ،2016وتوصددي بندداءجم عليدده بقيددام كد ّدل
من اإلدارة ومكتت املفدت العدام رمارسدة
اس د ددتخال الد دددرو يف إط د ددار عملي د ددات
الرقابة.
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أوصد ددت اللجند ددة بتنفيد ددذ مد ددا نصد ددت عليد دده الفقرة  13من تقرير
التق د ددارير النهائي د ددة الش د دداملة الس د ددابقة م د ددن عام 2017
إجراءات توصيات متفق عليها للمكاتدت

توص ددي اللجن ددة ب ددأن تض ددمن اإلدارة امل ددلء الفقرة  13من تقرير
السريع للشواغر يف مكتت املفت العام
عام 2017

توص د ددي اللجن د ددة بتعزي د ددز الط د ددابع املس د ددتقل الفقرة  13من تقرير
لعمليات مكتدت املفدت العدام مدن خدالل عام 2017
حتسي تدابري السفر.

توص د د ددي اللجند د ددة ب د د ددرتك ترتيب د د ددات الس د د ددفر الفقرة  34من تقرير
ا اصة باملفت العام لتقدير املفت العام عام 2016
بشددأن املسددائل املونددوعية الدديت تدددخل يف
نطد ددا اختصد ددا لد دوائر السد ددفر ا اصد ددة
باملنظمة.

يف ح د ددال غي د ددام املف د ددت الع د ددام ،توص د ددي الفقرة  34من تقرير
اللجن ددة ب ددأن حت ددال املس ددؤوليات املؤقت ددة إىل عام 2016
كبددار املسددؤولي يف مكتددت املفددت العددام،
وملددك للحفدداظ علددى االسددتقاللية وجتنددت
تضارم املصاحل احملتمل.

إىل معايري اتلفة.

الفقرة املشار إليها
يف تقرير جلنة
املراجعة يف املنظمة

مكت د ددت دعد د د الالمركزي د ددة
نائ د د د د د د ددت امل د د د د د د دددير العد د د د د د د ددام
للعمليات

مكتت املوارد البشرية

مكتت املدير العام

مكتت املدير العام

مكتت املدير العام

الوحدة املسؤولة

متت املوافقة عيها

نفذت

قيد التنفيذ

قيد التنفيذ

نفذت

تسددمر تلوحددة مراجعددة احلسدداباتت الدديت مت تطويرهددا يف يونيددو حزيران  2017كجددزء مددن نظددام املعلومددات
اإلداري ددة املتكام ددل ،باملراقب ددة الوثيق ددة لتق دددم تنفي ددذ التوص دديات احمل ددددة الص ددادرة ع ددن نائ ددت امل دددير الع ددام
للعمليددات ،واملكاتددت اإلقليميددة وممثليددات املنظمددة لىجدراءات علددى املسددتوى القطددري ،وكددذلك مددن قبددل

مت مدنر األولويدة ملدلء الشدواغر يف مكتدت املفدت العدام فاختدذت قدرارات بتعيدي مدوعفي لكدل املناصدت
الشدداغرة يف املكتددت .واعتبدداراجم مددن  16أكتوبر تش درين األول  ،2018توقددع مكتددت املفددت العددام نسددبة
غور يف الوعائف تعادل  0يف املائة.

انظر أعاله.

مددن أجددل مواصددلة تنفيددذ أهددداف املنظمددة املتعلقددة بوفددورات الكفدداءة واحت دواء التكدداليف ،ينبغددي إبقدداء
السياسات واللوائر املتعلقة بالسفر على املستوى املؤسسي .ولكن ال توجد بصورة عامة أية قيود علدى
السفر من جانت موعفي مكتت املفت العام.

وفيمددا أندده مددن املتوقددع لفددرتة تعيددي املسددؤول عددن الشددؤون األخالقيددة أمي املظددامل أن تنتهددي حبلددول ايددة
أبريل نيسان  ،2019قد يطرأ بعض التأخري يف نوء استمرار النقاة حول هذه املسألة.

أصبحت لكبار املسؤولي يف مكتت املفت العام اآلن صفة موعفي مسؤولي لدى هذا املكتت.

تصنيف احلالة

2

تعليقات اإلدارة
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الفقرة املشار إليها
يف تقرير جلنة
املراجعة يف املنظمة

توص د د ددي اللجند د ددة ب د د ددأن تض د د دديف األجه د د ددزة الفقرة  45من تقرير
الرئاسددية للمنظمددة وعددائف فنيددة إىل مهددام عام 2017
املراجع ددة والتحقي ددق ل دددى مكت ددت املف ددت
الع ددام ،بغي ددة الس ددماي للمنظم ددة بتحس ددي
اسددتجابتها للمطالبددات املتعلقددة بددالتحرة
اجلنس د د د د د د د د ددي واالس د د د د د د د د ددتغالل واالعتد د د د د د د د ددداء

توصي اللجنة بأن تنظر املنظمدة يف حلدول الفقرة  16من تقرير
بديل د ددة يف م د ددا يتعل د ددق بالتزام د ددات التغطي د ددة عام 2017
الطبية بعد انتهاء ا دمة

امليدانية.

FC 173/13

مكتت املوارد البشرية

عبة الشؤون املالية

الوحدة املسؤولة

نفذت

قيد التنفيذ

بغيددة املسدداعدة يف إدارة التحقيددق يف القضددايا ،رددا يف ملددك تددوفري ا د ة املتخصصددة يف سدداالت واليتهددا
اجلديدة املتمثلة يف التحرة ويف االستغالل واالعتداء اجلنسيي ،متت تكملة مالك املوعفي يف مكتت
املفت العما ب نافة وعيفة فنية برتبة ف.3-

وتعددد امياكددل األكثددر ركيدةجم ،كتلددك الدواردة يف إطددار الرقابددة الداخليددة ،ونظددام املعلومددات املتكامددل إلدارة
املعلومد ددات ،وأداة رص ددد التقيد ددي ملكات ددت التمثي ددل القطريد ددة ،طرقد داجم إند ددافية يس ددتعي ددا مكتد ددت دع د د
الالمركزي ددة واملس ددؤولون ع ددن إج دراءات العم ددل ،لتتب ددع التق دددم احمل ددرز يف تنفي ددذ مس ددؤوليات ممثل ددي املنظم ددة
القطريي .كما أ ا تتناول قضايا أخرى نا ئة عن املكاتت امليدانية.

وتشكل االجتماعات املنتظمة للذراع التشغيلي (برئاسة نائت املدير العام للعمليات ،ورشاركة مكتدت
دع الالمركزية واملديرين العامي املساعدين املمثلوين اإلقليميّي وأصحام املصلحة الرئيسيي) منتددى
الستعراض املسائل ا اصة باملكاتت امليدانية ،را يف ملك التقدم علدى صدعيد اإلجدراءات املتفدق عليهدا
الديت مل تنفدذ بعدد .وإن املبدادرات اإلنددافية ،مثدل  ،Think Labsالدديت اسدتهلها مكتدت دعد الالمركزيددة
دؤخرا ،تسد ددمر للمكاتد ددت القطريد ددة رناقشد ددة قضايا د دواغل د ددددة واسد ددتخال الع د د مد ددن الد دددرو
مد د جم
املستفادة احلكمة اجلماعية من أجل حل تلك القضايا.

دددا مدن إجدراءات املتابعدة يد ص حتديدداجم أصدحام ساالت عمليدات
أصحام األعمال (إم لدوح أن ع جم
جتارية مثل السفر واملشرتيات واملوارد البشرية وغريها) و أو مكتت دع الالمركزية.

تواصل اإلدارة لفت انتباه األجهزة الرئاسدية إىل هدذه املسدألة ،ردا يف ملدك عد العدرض املندتظ للوثدائق،
وتقدمي معلومات دثة بشأن حج االلتزامات ،وا يدارات املتاحدة لسدد فجدوة متويدل التزامدات التغطيدة
الطبية بعد ا دمة ،واملناقشات الراهنة نمن منظومة األم املتحدة حول هذه املسألة وحدول األنشدطة
الرامية إىل احتواء تكاليف خطة التأمي الط احلالية.

تصنيف احلالة
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أبلغد ددت أن جلند ددة املراجعد ددة سد ددرتفع توصد ددية
ركيد د ددة تتعل د د ددق بالقسد د د د  330م د د ددن دلي د د ددل
اإلج د د د دراءات اإلداري د د د ددة ملعاجل د د ددة تض د د د ددارم
املصاحل يف اإلجدراءات التأديبيدة للمدوعفي
برتد د د د د د ددت ف 4-ومد د د د د د ددا دون ،حيد د د د د د ددل أن
الشددخ ص نفس دده ه ددو املسددؤول حالي داجم ع ددن
التوصيات والقرارات.

التوصية باستخدام مؤ رات أنظمة لتقيي
استبيانات الرقابة الداخلية؛

الدورة التاسعة
واألربعون للجنة
املراجعة رنظمة
األغذية والزراعة،
البند 6

الدورة التاسعة
واألربعون للجنة
املراجعة رنظمة
األغذية والزراعة،
البند 6

حض د د ددت املنظمد د ددة عل د د ددى توس د د دديع نط د د ددا الدورة التاسعة
التوصد د د دديات حبيد د د ددل يش د د ددمل التوص د د د دديات واألربعون للجنة
الصادرة عن املراجدع ا دارجي وعدن وحددة املراجعة رنظمة
التفتي املشرتكة؛
األغذية والزراعة،
البند 6

اجلنسيي.

الفقرة املشار إليها
يف تقرير جلنة
املراجعة يف املنظمة

جلنة املراجعة

قيد التنفيذ

جرى استحداث نظام للرقابة واإلدارة ا اصة باستبيانات الرقابة الداخلية مع رقابة وانحة على النفام
إليها ومسار منظّ لتدفق العمل .ويتير هذا النظام استكمال االستبيانات يف املكتدت املعدو والدتحك
بتسددجيل ا ددرو مندده مددن قبددل الشددخ ص املسددؤول ،علددى أن يعقددت ملددك اسددتعراض ومصددادقة مددن قبددل
املوعددف املعد ّدي عنددد املسددتوى التددايل (مكتددت املدددير العددام املسدداعد أو املكتددت اإلقليمددي) .وميكددن إجدراء
متابعة منظّمة حلالة الرقابة الداخلية من خالل تقارير موجزة تعطي حملة عامة عن حالدة عمليدات الرقابدة
كل من اجلهة املسؤولة عن الرقابة واملكتت.
الداخلية ،من جانت ّ

سدديت إرسددال اق درتاي إىل األمانددة بعددد انعقدداد الدددورة ا مسددي للجنددة املراجعددة يف ديسددم كانون األول
.2018

مكت د د د د د د د ددت االس د د د د د د د درتاتيجية نفذت
والتخطيط وإدارة املوارد

نائ د د د د د د ددت امل د د د د د د دددير العد د د د د د د ددام نفذت
(العمليات) مكت د د د د د د د د د د د د د د د د ددت
املفت العام عبة الشؤون
املاليددة مكتت االسدرتاتيجية
والتخطيط وإدارة املوارد

مت ونع لوحة حتك ملراقبة التقدم يف تنفيذ توصيات املراجع ا ارجي منذ يونيو حزيران ( 2017كجزء
مددن نظددام املعلومددات اإلداريددة املتكامددل) ،أمددا يف مددا يد ص توصدديات وحدددة التفتددي املشددرتكة فقددد أتددير
نظام تتبع على بكة اإلنرتنت.

الوحدة املسؤولة

تصنيف احلالة
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تعليقات اإلدارة
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