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 موجز
 .يلخص هذا التقرير التقدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة املراجعة 

  الوثيقـــــة ويوفر هـــــذا التقرير املشــــــــــــــورة الصــــــــــــــــــادرة عن جلنـــــة املراجعـــــة على النحو الوارد يفFC 175/11 
باإلضــــــــــــــافة إىل حتديث  ،2018التقرير الســــــــــــــنوي لعـام  –جلنـة املراجعـة يف منظمـة األغذية والزراعة بعنوان 
 بالوثيقة نفسها. 3 للملحق

   

 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية:

 :ًيرجى من اللجنة أن تستعرض الوثيقة، وأن توفّر توجيهاهتا حسبما يكون ذلك مناسبا 

 مسودة المشورة

 اللجنة: إنّ 
 أحاطت علماً بحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة؛ 

 تـوصــــــــــــيــــــات لـجــنــــــة الـمــراجـعــــــة، إغـالقبــــــت بــــــالـتــقــــــدم الـكــبــيــر الـمــحــرز بــــــالـنســــــــــــبــــــة إلـى ورحــ  
 ؛التوصيات العالقة إلغالقوحّثت األمانة على مواصلة الجهود 

  عرض الوثيقة وشكلها. على طريقةبالتحسينات  علماً وأحاطت 

 

  

http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
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. وقد مت دعم توصيات مماثلة عرب التقارير 2015، حالة تنفيذ توصيات جلنة املراجعة منذ عام 1ترد يف اجلدول  -1
 .موحدةالسنوية للجنة املراجعة يف توصيات 

 
 1: حالة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة1الجدول 

 التقرير السنوي للجنة المراجعة عدد التوصيات نُفذت  قيد التنفيذ
- 3 3 2015 ]161/11FC [  
- 4 4 2016 ]166/10FC [  

21 3 4 2017 ]1Rev. 170/9FC [  
6 7 13 2018 ]175/11FC [  

 المجموع 24 17 7

 
 ملحق وبالنسبة هلذه الوثيقة، مت تضمني ، تفاصيل عن آخر حالة لتنفيذ توصيات جلنة املراجعة.2ويعرض اجلدول  -2

 .قدمتها جلنة املراجعةرشادات أخرى معلومات حمدثة عن إحيتوي على 
 
وستقوم جلنة املراجعة بالتحقق من التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات خالل اجتماعاهتا املقرر عقدها يف الفرتة  -3

2019-2020. 
عشر توصيات سابقة ، 2019يف اجتماعها الثاين واخلمسني الذي عقد يف يوليو/متوز  واستعرضت جلنة املراجعة -4

 "مغلقة".وصادقت عليها. وتعترب األمانة هذه التوصيات 

                                                      
املراجعة  جلنة - 2019التقرير السنوي لعام ، يف انتظار إصدار 2019التوصيات الصادرة عن اجتماعات جلنة املراجعة يف عام  1ال يتضمن اجلدول   1

 .يف املنظمة
 األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة.ال تزال قضية التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة تُعرض على   2

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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 : حالة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة2الجدول 
حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 لجنة المراجعة توصية
 نظر التقارير السنوية للجنة المراجعة)ا(

 

 الـــعـــمــــــــل واملـــيـــزانـــيــــــــة بـــرنــــــــامـــجيـــتضــــــــــــــــــمـــن  نـُّفذت
) الفصــــــل C 2019/3(الوثيقة  2020-2021
الشــؤون األخالقية وأمني املظامل،  وظيفيتبني 

وتعزيزها، وعملية التوظيف للمنصـــــــبني جارية 
 حالياً.

مكتــــــب املــــــدير 
 العام

أعــــادت اللجنــــة التــــأكيــــد على قلقهــــا إزاء دور أمني 
املظامل/املسؤول عن الشؤون األخالقية، الذي ال يتبع 
أفضـــــــــل املمارســـــــــات وميثل تضـــــــــاربًا يف املصـــــــــاحل بني 
الوظيفتني. وقــد جتلى ذلــك بوضـــــــــــــــوح يف تقرير أمني 
املظامل/املســــــــــــؤول عن الشــــــــــــؤون األخالقية املقدم إىل 

ـــــة املراجعـــــة، وأبرز مرة أ على  اخلطر املرتفعخرى جلن
ــــــدورين  ــــــاجم عن دمج هــــــذين ال مسعــــــة املنظمــــــة الن

 املتعارضني.
وبــاإلضـــــــــــــــــافــة إىل ذلــك، أُبلغــت اللجنــة بوجود عــدة 
حاالت تضــــــــــــارب مصــــــــــــاحل بني وظيفيت أمني املظامل 

 .واملسؤول عن الشؤون األخالقية
  ]27) الفقرة 01/166FC  )2016 الوثيقة[
؛ )ح( 17 الفقرتــان) 11/175FC  )2018  الوثيقــة[
 ]49و

1-  

متــت مراجعــة املســـــــــــــــــألــة يف االجتمــاع الثــاين  قيد التنفيذ
واخلمســـــــــــــــني للجنـــة املراجعـــة الـــذي عقـــد يف 

 .2019يوليو/متوز 
ومت تعزيز قـــــدرة مكتـــــب املفتش العـــــام على 
التحقيق من خالل منصـــــــب إضـــــــايف ملوظف 

 من املوارد املتاحة. 3-فبرتبة 
ومع ملء مجيع وظائف مراجعي احلســــــــــابات 
احملرتفني، يهــــــــدف مكتــــــــب املفتش العــــــــام 
ومكتـــــب االســـــــــــــــرتاتيجيـــــة والتخطيط وإدارة 
املوارد إىل ضــــــــــــــمان ختصــــــــــــــيص ميزانية كافية 

تعلقـة بـاملوظفني للســـــــــــــــماح للتكـاليف غري امل
 مبهام مراجعة احلسابات املخطط هلا.

ومتــت زيــادة ميزانيــة الربنــامج العــادي ملكتــب 
مليون دوالر أمريكي  0.4املفتش العام بقيمة 

 يف بــــرنــــــــامــــج الــــعــــمــــــــل واملــــيــــزانــــيــــــــة لــــلــــفــــرتة
2020-2021. 

مكتـــــب املفتش 
العــــــــام/مكتــــــــب 
االســـــــــــــــرتاتيجيـــة 
والــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط 

 وإدارة املوارد

أعربت اللجنة عن امتنا�ا جلهود اإلدارة يف ما يتعلق 
مبــلء الوظــائف الفنيــة الشـــــــــــــــــاغرة يف مكتــب املفتش 
العـام، لكنهـا أعربـت عن القلق من أن املوارد املتاحة 
ملكتـب املفتش العـام للقيـام مبهـامـه قـد ال تكون اآلن 

 كافية ملا هو مطلوب يف منظمة ميدانية؛
مكتــب املفتش العــام،  ويف مــا يتعلق بفعــاليــة وظــائف

ينبغي للمنظمة النظر يف زيادة مســـــتوى املوارد، مبا يف 
ذلـــك عـــدد الوظـــائف يف املكتـــب لكـــل من وظيفيت 

 أدناه). 60نظر الفقرة ااملراجعة والتحقيق (
 ]54؛ و)ط( 17) الفقرتان 11/175FC  )2018 [الوثيقة 

2- 

متــت مراجعــة املســـــــــــــــــألــة يف االجتمــاع الثــاين  قيد التنفيذ
واخلمســـــــــــــــني للجنـــة املراجعـــة الـــذي عقـــد يف 

 .2019يوليو/متوز 
 

ومت تعزيز قـــــدرة مكتـــــب املفتش العـــــام على 
التحقيق من خالل منصـــــــب إضـــــــايف ملوظف 

وعالوة على من املوارد املتــاحــة.  3-فبرتبــة 
ذلـــك، متـــت زيـــادة ميزانيـــة الربنـــامج العـــادي 

مليون دوالر  0.4ملكتب املفتش العام بقيمة 

مكتـــــب املفتش 
العــــــــام/مكتــــــــب 
االســـــــــــــــرتاتيجيـــة 
والــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط 

 وإدارة املوارد

تعرب اللجنــــة عن قلقهــــا ألن خطط عمــــل مكتــــب 
املفتش العام ال ميكن تنفيذها ضـــــــــــــمن الفرتة املقرتحة 
بســـــــــــــــبــب االفتقــار إىل املوارد. وقــد ُرّحلــت عمليــات 

إىل الســــــنة التالية  2018املراجعة والتحقيقات يف عام 
وأّخرت التحقيقــــات بســـــــــــــــبــــب عـــدم كفــــايـــة املوارد. 

ئاســــــــــية يف وتوصــــــــــي اللجنة بأن تضــــــــــيف األجهزة الر 
املنظمــــــة موارد إىل وظــــــائف املراجعــــــة والتحقيق يف 
ا  مكتب املفتش العام. وســـــــيتيح ذلك للمنظمة أيضـــــــً

3- 

http://www.fao.org/3/a-ms520e.pdf
http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 لجنة المراجعة توصية
 نظر التقارير السنوية للجنة المراجعة)ا(

 

أمريكي يف برنــــــامج العمــــــل وامليزانيــــــة للفرتة 
2020-2021. 

حتســـــــــــــــني اســـــــــــــــتجــابتهــا للمطــالـب املتعلقــة بــالتحرش 
 اجلنسي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني.

 ]60) الفقرة 11/175FC  )2018[الوثيقة 
مت إطالق نظام من األســـــــــــــــئلة احملددة لتوجيه  نـُّفذت

إعداد اســـــــــــتبيانات الرقابة الداخلية واحلد من 
خماطر ســـــــــــــوء الفهم خالل عملية رفع تقارير 

. وباإلضـــــــــــافة إىل 2019الرقابة الداخلية لعام 
ذلك، ســـــــــــــــيتم توفري إرشــــــــــــــــادات إضــــــــــــــــافية 
 للمكـــــــاتـــــــب اإلقليميـــــــة واملـــــــديرين العـــــــامني
املســــــاعدين يف املقّر الرئيســــــي، الذين يقومان 
بــالتحقق من صـــــــــــــــحــة اســـــــــــــــتبيــانــات الرقــابــة 
الداخلية، لتوجيه عملية اختاذ قراراهتما بشـــأن 

 حالة الرقابة الداخلية يف جمال مسؤولياهتما.

مـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــب 
االســـــــــــــــرتاتيجيـــة 
والــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط 

 وإدارة املوارد

[يف مــــا يتعلق] ببيــــان الرقــــابــــة الــــداخليــــة متوافقــــًا مع 
، أوصت اللجنة باستخدام 2017بيانات املالية لعام ال

مؤشــرات/نظم لتقييم مدى موثوقية اســتبيانات الرقابة 
 الداخلية املستخدمة إلعداد بيان الرقابة الداخلية.

 ]33) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 

4- 

ستكون مهام املسؤول عن الشؤون األخالقية  قيد التنفيذ
. 2020وأمني املظــــــامل منفصـــــــــــــــلــــــة يف عـــــام 

وســـــــــــــُينظر يف دور املســـــــــــــؤول عن الشـــــــــــــؤون 
األخالقية بصـــفته جهة االتصـــال العليا املعنية 
باحلماية من االســـــتغالل واالعتداء اجلنســـــيني 
يف األزمات اإلنســـانية، يف ضـــوء املســـؤوليات 

ســــــــــــتغالل مبوجب ســــــــــــياســــــــــــة احلماية من اال
 واالعتداء اجلنسيني يف األزمات اإلنسانية. 

ومت إصدار إعالن الوظيفة الشاغرة للمسؤول 
عن الشـــــــــــــــؤون األخالقيـــــــة يف يونيو/حزيران 

. وإعالن الوظيفـــــة الشــــــــــــــــــــاغرة ألمني 2019
 املظامل هو قيد اإلعداد حالياً. 

ومن املقرر مبـــدئيـــاً إجراء املقـــابالت لوظيفـــة 
خالقية" يف منتصف "املسؤول عن الشؤون األ

 .2019أكتوبر/تشرين األول 
وجيري حــاليــاً النظر يف اإلعالن عن الوظيفــة 

 الشاغرة ملنصب أمني املظامل.

مكتب الشـــؤون 
 األخالقية

أكـــدت اللجنـــة من جـــديـــد املخـــاطر العـــاليـــة احملتملـــة 
النامجة عن اختيار أمني املظامل/مســـــــــــــــؤول الشـــــــــــــــؤون 

احلمـايـة من األخالقيـة مركز اتصــــــــــــــــال لســـــــــــــــيـاســــــــــــــــة 
االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف األزمات اإلنسانية، 
بســبب تضــارب املصــاحل املالحظ املتضــمن يف اجلمع 

 بني وظيفتيه.
 ]42) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 
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مع  2019سيتم مشاركة التقرير السنوي لعام  قيد التنفيذ
 جلنة املراجعة على النحو املطلوب.

مكتب الشـــؤون 
األخالقية/أمانة 

 جلنة املراجعة

متاشــــــــــياً مع اختصــــــــــاصــــــــــاهتا املرجعية املنّقحة، طلبت 
اللجنة أن جيري اطالعها على التقرير السنوي ملكتب 
الشـــــــــــــــؤون األخالقية قبل إصــــــــــــــــداره إىل جلنة املالّية. 
وستبدي اللجنة وجهات نظرها بشأن هذا التقرير يف 

 مذكرة منفصلة توجه إىل جلنة املالّية.
 ]48) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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 قيد التنفيذ.
ـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــذ  ـــــــــــــن ت
فــحــوصــــــــــــــــــــــات 
عشـــــــــــــــوائيــــــة يف 

أطلق برنامج اإلقرار املايل يف األســــــبوع األول 
مع موعد  2019من أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول 

أكتوبر/تشـــرين األول  31�ائي للمشـــاركة يف 
. وينبغي على املراجع اخلــــــــارجي أن 2019

مكتب الشـــؤون 
 األخالقية

-أطــلــق بــرنــــــــامــج اإلقــرار املــــــــايل يف يــونــيــو/حــزيــران
ســــــــبتمرب/أيلول، ولكن أعيد فتحه لتمكني الناس من 
املشــــــــــــــــاركة. وكررت اللجنة التأكيد على احلاجة إىل 
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 لجنة المراجعة توصية
 نظر التقارير السنوية للجنة المراجعة)ا(

 

خـــطــــــــة عـــمــــــــل 
مكتب الشــؤون 
األخالقيـــة لعـــام 

2020 . 
سياسة تضارب 
املصـــــــــــــــــــــــاحل يف 
خـــطــــــــة عـــمــــــــل 
مكتب الشــؤون 
األخالقيـــة لعـــام 

2020. 

اير/شـــباط يســـتكمل عملية املراجعة حبلول فرب 
2020. 

ويعود التأخري إىل رحيل املسؤول عن الشؤون 
األخالقية/أمني املظامل يف �اية أبريل/نيســــــان 

، واحلاجة الالحقة إىل ترحيل منصــــــــــــــة 2019
تقدمي الطلبات لربنامج اإلقرار املايل إىل موقع 
آمن على الســـــــحابة، وتنفيذ حتســـــــينات على 
إجراءات التصــــــــــــــــــــــديق تتعلق بســــــــــــــــهولــــــــة 

ام، ومراجعة قائمة املشــاركني مقابل االســتخد
الســــــــــــــــــجـــالت الـــتـــنـــظـــيـــمـــيــــــــة األخـــرى مـــع 

 تصحيحات أخرى.
 

مفاجئة وأوصـــــــــــــــت بضـــــــــــــــرورة إجراء عمليات تفتيش 
 إنشاء هذه العمليات وتنفيذها على أساس منتظم.

وأوصــــــت اللجنة بإصــــــدار ســــــياســــــة تتعلق بتضــــــارب 
املصـــــــــــــــاحل ليكون موظفو املنظمة مجيًعا على إملام هبا 

 وليفهموا تعريف تضارب املصاحل.
 ]51و 50) الفقرتان 11/175FC  )2018 [الوثيقة 

وبنــاًء على طلــب جلنــة املراجعــة، بــدأ مكتــب  نـُّفذت
، 2019املوارد البشرية، يف يناير/كانون الثاين 

يف مراقبـــة وتتبع الوقـــت بني اســـــــــــــــتالم تقرير 
التحقيق من مكتب املفتش العام وإصـــــــــــــــدار 
اإلجراء التأدييب املقرتح. ويبلغ املتوسط احلايل 

أيام تقوميية، ويلتزم مكتب املوارد البشـــرية  10
باحلفاظ على هذا اإلطار الزمين أقصــــــــــــــر من 

 يوماً تقوميياً. 15
 

مكتــــــــب املوارد 
 البشرية

الحظـت اللجنـة عـدم وجود إطـار زمين حمـدد ملعـاجلة 
التــــدابري التــــأديبيــــة بني إغالق التحقيق واختــــاذ القرار 

لجنة النهائي بشــــــــــأن القضــــــــــية. وبالتايل، أوصــــــــــت ال
بوضــــــــع مؤشــــــــر أداء رئيســــــــي الجتناب املخاطر على 
املنظمــة اليت ميكن أن تنجم عن اإلخفــاق يف متــابعــة 

 نتائج عملية التحقيق يف الوقت املناسب.
 ]39) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 
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إجراء مراجعــة من قبــل جهــاز جيري النظر يف  قيد التنفيذ
 خارجي.

وحدة التفتيش املشـــرتكة جلنة املالّية تقرير اســـتعرضـــت  اإلدارة العليا
عن الســــــــياســــــــات واملمارســــــــات املتعلقة باملبلغني عن 
املخـــالفـــات وطلبـــت تقريرًا عن اســـــــــــــــتقالليـــة مكتـــب 
املفتش العام ومكتب الشــــــــــــؤون القانونية واألخالقية. 

هـــذا التقرير ينبغي أن تعـــّده وتعترب جلنـــة املراجعـــة أن 
 هيئة خارجية لتقدمي وجهة نظر مستقلة.

 ]46) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 
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، مت إغالق مجيع التوصيات 2018خالل عام  نـُّفذت
 ). 13/175FC(الوثيقة  العالقة منذ زمن

نــــــائــــــب املــــــدير 
الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــام 

 (العمليات)

أثنت اللجنة على جهود املنظمة االســـــــــــــــتباقية ولوحة 
التوصـــــــــيات اليت أدت إىل متابعة أفضـــــــــل لتوصـــــــــيات 
ا على إغالق  املراجعـــة، لكنهـــا حثـــت اإلدارة أيضـــــــــــــــــً

أعربــت ة طويلــة. و التوصـــــــــــــــيــات اليت مل تنفــذ منــذ فرت 
اللجنة عن قلقها من أن نتائج عمليات املراجعة اليت 
أجراها مكتب املفتش العام قد ربطت أوجه القصـــــور 
مباشرة باالفتقار إىل القدرات ضمن املكاتب امليدانية 
وشـــــــــــــــجعـــت اإلدارة العليـــا على اســـــــــــــــتعراض احللول 
الكفيلــة بــالتحســـــــــــــــني مع األخــذ بــاالعتبــار ترشـــــــــــــــيــد 

 يدها.األنشطة وتوح
 ])و( 17) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 لجنة المراجعة توصية
 نظر التقارير السنوية للجنة المراجعة)ا(

 

تـــاريخ  –نُفـــذت 
اســــــــــــــــــــتــــــكــــــمــــــــال 
التدريب اإللزامي 
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن 
"األخـــــــالقـــــــيــــــــات 
والنزاهــة يف األمم 
املـــــتـــــحــــــــدة" هـــــو 

 2019�اية عام 
 

تـــاريخ  –نُفـــذت 
اســــــــــــــــــــتــــــكــــــمــــــــال 
التدريب بشـــــــــــــأن 
مـــنـــع الـــغـــش هـــو 

 2019�ــايــة عــام 
للبلــــدان النــــاطقــــة 
باللغة اإلنكليزية؛ 
وحبــــــلــــــول الــــــربــــــع 
األول مــــن عــــــــام 

لــلــبــلــــــــدان  2020
 األخرى

 
 خطة منع الغش: 

مت تنفيـــذ آليـــة  .
خــــطــــــــة مــــنــــع 
ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــش،  ال
ونشــــــــرها على 
مجـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــع 
الوحــــــدات يف 

 مجيع املواقع 
مت التحقق من  .

مجــيــع خــطــط 
مـــــنـــــع الــــغــــش 
ـــــــــــــع  جلـــــــــــــمـــــــــــــي
الــــــــــــوحــــــــــــدات 
ــــــة  حبلول �ــــــاي
أكتوبر/تشرين 

 2019األول 
الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ  .

املســـــــــــــــــــــتــــــمــــــر 
لــــــــإلجــــــــراءات 

 احملددة

إن تـــدريـــب "األخالقيـــات والنزاهـــة يف األمم 
املــتــحــــــــدة" إلــزامــي جلــمــيــع املــوظــفــني واملــوارد 

 البشرية من غري املوظفني. 
األمم ويتاح تدريب "األخالقيات والنزاهة يف 

املتحدة" باللغتني اإلنكليزية والفرنســـــــــية، وقد 
أصـــبح إلزامياً جلميع املوظفني واملوارد البشـــرية 

، 2019مــن غــري املــوظــفــني يف يــولــيــو/متــوز 
وجيب اســـــــــــــــتكماله حبلول ديســـــــــــــــمرب/كانون 

. وكــان معــدل إكمــالــه كمــا يف 2019األول 
كما يلي: املوظفني   2019ســـــبتمرب/أيلول  30
لبشـــــــــــــــريــــة من غري املوظفني ٪) واملوارد ا28(
٪). ويشــــــــــــــجع مكتب املوارد البشــــــــــــــرية 14(

بــــاســـــــــــــــتمرار على اإلجنــــاز املبكر من خالل 
 جهات االتصال املعنية بالتدريب يف املنظمة.
ولتـعـزيز دورة التـعـلـم اإللكـرتوين اإللزاميــــــــة، 
ســــــــــيجري مكتب الشــــــــــؤون األخالقية تدريباً 
وجاهياً بشـــــــــــــأن الســـــــــــــلوك األخالقي يف عام 

اســــتخدام مزود خدمة يتمتع باخلربة ، ب2020
ذات الصـــــــــــــــلــــة. ومن املخطط تغطيــــة مجيع 
املكــــاتــــب اإلقليميــــة بــــاإلضـــــــــــــــــــافــــة إىل املقر 

 الرئيسي، بأربع لغات.
مت حتـــديـــد مزود خـــدمـــة التـــدريـــب مع اخلربة 
ذات الصلة واحلصول على تقدير للتكاليف، 

 والتخطيط جار حالياً.
ويعمل مكتب الشـــــــــــــؤون األخالقية، مع فرع 

لتعلم واألداء، على دورة تعلم إلكرتونيــــــــة ا
 قصرية لدعم سياسة املبلغني عن املخالفات.

 
تتضــــــــــمن اســــــــــرتاتيجية وخطة العمل بشــــــــــأن 
مكـــافحـــة الغش عـــدة مبـــادرات قيـــد التنفيـــذ 
لزيـــادة الوعي لـــدى مجيع املوظفني بشــــــــــــــــــأن 

 املفاهيم املتعلقة باالحتيال، مبا يف ذلك: 
ي بشــــــــــــــــــأن منع (أ) التعلم اإللكرتوين اإللزام

االحتيال وغريه من املمارســــــــــــــات الفاســــــــــــــدة 
، 2019(أكملــــه يف �ــــايــــة ســـــــــــــــبتمرب/أيلول 

موظفــــــــاً؛ ويتوقع أن يكملــــــــه مجيع  2191
املوظفون بنهـــــايـــــة ديســـــــــــــــمرب/كـــــانون األول 

 )؛2019
(ب) إطالق خطط منع الغش عرب مجيع 
الوحدات يف مجيع املواقع مصــحوبة جبلســات 

أكتوبر/تشـــرين  1إحاطة/إرشـــاد. واعتباراً من 

نــــــائــــــب املــــــدير 
الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــام 
(الــعــمــلــيــــــــات)/ 
مكتــــــــب املوارد 

بشرية/ مكتب ال
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 

 األخالقية

توصــــــــــي اللجنة بأن تويل املنظمة االعتبار لتوفري مزيد 
من التدريب/التوجيه للموظفني حول مكافحة الغش 
والسـلوك األخالقي واملسـاءلة، وللمديرين حول كيفية 
التصـــــــــرف يف مكان العمل ومعاجلة النزاعات اإلدارية 

 مع املوظفني.
 ]22) الفقرة 11/161FC  )2015 [الوثيقة 
 ]23) الفقرة 10/166FC  )2016 [الوثيقة 
 ]1-3) امللحق 11/175FC  )2018 [الوثيقة 
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 لجنة المراجعة توصية
 نظر التقارير السنوية للجنة المراجعة)ا(

 

مكتباً ميدانياً  133، كان لدى 2019األول 
(مكــاتــب إقليميــة، ومكــاتــب إقليميــة فرعيــة، 

وحـــــــدة يف املقر  41ومكـــــــاتـــــــب قطريـــــــة) و
الرئيســــي/مكاتب اتصــــال، خطة مت إعداداها 
(متـــــت املوافقـــــة عليهـــــا رمسيـــــًا أو يف مرحلـــــة 

 املوافقة).
ختضــــــع ســــــياســــــات الســــــفر يف املنظمة حالياً  نُفذت

للمراجعــــة من قبــــل اإلدارة العليــــا من أجــــل 
مواصــــــــــــــلة الســــــــــــــعي لتحقيق أهداف املنظمة 
املـــتـــمـــثـــلــــــــة يف وفـــورات الـــكـــفــــــــاءة واحـــتـــواء 
التكاليف. ومع ذلك، جتدر اإلشـــــــارة إىل أنه 
ال توجد قيود بوجه عام على ســـــــــــفر موظفي 

تعترب هــــذه مكتــــب املفتش العــــام، وبــــالتــــايل 
 التوصية منفذة.

عام  يف حني تشـــــــــــــــري اللجنة إىل أنه مل يكن هناك يف اإلدارة العليا
أي انتقاص من اســـــــــــــــتقاللية عمليات مكتب  2018

املفتش العام، فإ�ا توصي بتعزيز اإلدراك لالستقاللية 
 من خالل حتسني ترتيبات السفر.

 ]34) الفقرة 10/166FC  )2016 [الوثيقة 
 ])هـ( 13) الفقرة 1Rev. 9/170FC  )2017 [الوثيقة 
 ])ك( 17) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 

12- 

فــــــــذت  ــــــــُ  –ن
تــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ 
االســـــــــتكمال 
يف �ــايــة عــام 

2019 

مت إصـــــدار ســـــياســـــة ، 2019يف فرباير/شـــــباط 
جديدة ملنظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــــأن منع 

بناًء التحرش اجلنســــــــــــي، على وجه التحديد، 
على الســـــــــــــــياســـــــــــــــة النموذجية ملنظومة األمم 
املتحدة حول التحرش اجلنسي، وضعتها فرقة 

 ء التنفيذيني.العمل التابعة جمللس الرؤسا
وجيري حالياً تنفيذ الســــياســــة اجلديدة للمنظمة 
بشــــــــــــــــــــأن التحرش اجلنســـــــــــــــي الصــــــــــــــــــــادرة يف 

 .2019فرباير/شباط 
وســــــــــــيتم حتديث ســــــــــــياســــــــــــة أخرى بشــــــــــــأن 
االســـــــــــــــتغالل واالعتـــــداء اجلنســـــــــــــــيني حبلول 

 . 2020يوليو/متوز 
وســيتم حتديث الســياســات بشــأن االســتغالل 
واالعتداء اجلنســـيني والتحرش اجلنســـي حبلول 

 .2019�اية عام 
ويشـــــــــــــــــارك مكتــب املفتش العــام يف جمموعــة 
العمل ويقدم التعليقات/املدخالت بشــــــــــــــــأن 

 األمور املتعلقة مبكتب املفتش العام.
 

مكتــــــب املــــــدير 
الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــام 
املساعد/مكتب 
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 
البشـــــرية/مكتب 

 املفتش العام

اقرتحت اللجنة حتديث ســــــــــــــياســــــــــــــات االســــــــــــــتغالل 
واالعتداء اجلنســــــــــــيني والتحرش اجلنســــــــــــي يف أعقاب 
اســــتنتاجات فريق املهام الذي شــــكله جملس الرؤســــاء 

 التنفيذيني.
 ]41) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 

13- 
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 لجنة المراجعة : إرشادات أخرى منالملحق
حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 توصية لجنة المراجعة
 التقارير السنوية للجنة المراجعة) انظر(

 

، 2021-2020عنـــــــد إعـــــــداد خطـــــــة عمـــــــل  قيد التنفيذ
ســـــــــــــــيأخذ مكتب املفتش العام بعني االعتبار 

املراجع عمليات املراجعة املخطط هلا من قبل 
اخلـــارجي، وعمليـــات التقييم املخطط هلـــا من 
قبـــل مكتـــب التقييم، وبـــالتـــايل ســـــــــــــــيقلـــل من 

 خماطر التداخل بينها.

مــكــتــــــــب املــفــتــش 
 العام

شـــــــــــــجعت اللجنة املراجعني على تفادي التداخل بني 
عملهم وبني مهــــام الرقــــابــــة يف املنظمــــة بغيــــة خفض 
النفقـــات وتعزيز تبـــادل اخلطط واملعلومـــات لتوســـــــــــــــيع 

 مكانية القيام بعمل مشرتك يف املستقبل.إ
 ]32) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة

1- 

يتوقع مكتـــــب املفتش العـــــام أن يتلقى تقرير  قيد التنفيذ
التقييم النهــــــــائي يف أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول 

القادمة على وســـــــيطلع جلنة املراجعة يف دورهتا 
نــتــــــــائــج الــتــقــيــيــم واإلجــراءات املــخــطــط هلــــــــا 

 استجابة للتوصيات املقدمة.

مــكــتــــــــب املــفــتــش 
 العام

اللجنــــــة إىل اســـــــــــــــتعراض نتــــــائج تقييم اجلودة تتطلع 
اخلـــارجي لوظيفـــة التحقيق الـــذي ســـــــــــــــيجري يف الربع 

 .2019الثاين من عام 
 ]61) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة

2- 

متشـــــــــــــــيـــــًا مع خطـــــة تعزيز إدارة املخـــــاطر يف  نـُّفذت
املنظمة، مت إطالق إعداد ســــــــــجالت املخاطر 
ومتطلبـــــــات اإلدارة املســـــــــــــــتمرة ورفع تقـــــــارير 
منتظمة عن حالة املخاطر واإلجراءات للحد 
منها، إىل مجيع املكاتب يف مجيع أحناء العامل، 
مع حتـــــديـــــد موعـــــد �ـــــائي ألول ســـــــــــــــجالت 

. 2019لثاين نوفمرب/تشـــرين ا 30للمخاطر يف 
ويف حني أن تعزيز إدارة املخــــــــاطر عمليــــــــة 
مســـــــــــــــتمرة، فــإننــا نرى أنــه ميكن اعتبــار هــذه 

 التوصية قد نُفذت.

ــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــت
االســــــــــــــــرتاتــيــجــيــــــــة 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

أعربــت اللجنــة عن تقــديرهــا إلصـــــــــــــــــدار "بيــان الرقــابــة 
لكنهـا شـــــــــــــــجعـت اإلدارة على الرتكيز على  الـداخليـة"،
 املخاطر كأساس لتحسني الرقابة الداخلية.تعزيز إدارة 
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إطالق إعداد ســــــــــجالت كما ذكر أعاله، مت  نـُّفذت
املخــــاطر ومتطلبــــات اإلدارة املســـــــــــــــتمرة ورفع 

املخاطر واإلجراءات تقارير منتظمة عن حالة 
للحد منها، إىل مجيع املكاتب يف مجيع أحناء 
العــــــــامل. ومت دعم هــــــــذه اخلطوة من خالل 
إحــاطــات إعالميـــة من مجيع املكـــاتــب املعنيــة 

 مببادئ إدارة املخاطر وإجراءات املنظمة.
يتعلق مبمارسات الضمان املختلفة اليت  ويف ما

تدعم بعضــــها البعض وجتنب التداخل، نشــــري 
 إىل ما يلي: 

يســـــــــــــــتخدم مكتب املفتش العام واملراجع  •
ـــــــة رفع تقـــــــارير الرقـــــــابـــــــة  اخلـــــــارجي عملي
الـــــــداخليـــــــة، يف عمليـــــــات املراجعـــــــة اليت 
جيريــــا�ــــا ملكــــاتــــب خمتلفــــة، وال ســـــــــــــــيمــــا 

 امليدان يف
ر الرقــــابــــة مت تصـــــــــــــــميم عمليــــة رفع تقــــاري •

الداخلية لتغطية جماالت اخلطر الرئيســــــــــــية 

ــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــت
االســــــــــــــــرتاتــيــجــيــــــــة 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

أشـــــــــــــارت اللجنة إىل أن التحليل الشـــــــــــــامل للمخاطر 
ن هناك جماًال للقلق موجود على مســـــتوى املنظمة. لك

بشـــــــــأنه على املســـــــــتويني اإلقليمي واحمللي وينبغي بذل 
مزيد من اجلهود يف هذا الصــــــــــدد. وشــــــــــجعت اللجنة 
املنظمة على مراجعة الضــــمان املشــــرتك بغية توحيد أو 
دمج أنشطة الضمان وتوزيع املسؤوليات توزيًعا مالئًما 
واجتناب الثغرات واالزدواجية. فالضـــــــــــــمان املشـــــــــــــرتك 

حقق أفضـــل تغطية يتم احلصـــول عليها من اإلدارة ســـي
ومقدمي الضـــــــمانات الداخليني ومقدمي الضـــــــمانات 

 اخلارجيني جملاالت املخاطر اليت تؤثر على املنظمة.
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 توصية لجنة المراجعة
 التقارير السنوية للجنة المراجعة) انظر(

 

كما هو حمدد يف عملية إعداد ســـــــــــــــجل 
 املخاطر واملراجعة الداخلية واخلارجية

يــــــأخــــــذ كــــــل من مكتــــــب املفتش العــــــام  •
واملراجع اخلــــــــارجي يف االعتبــــــــار خطط 

 بعضهما البعض عن التخطيط لعملهما
ال ميكن جتنــب عمليــة رفع تقــارير الرقــابــة  •

الســـــــــــــنوية، ألن املراجع اخلارجي  الداخلية
ومكتب املفتش العام ال يستطيعان تغطية 
مجيع وظــائف املنظمــة بتواتر كــاف لــدعم 
 بيان املدير العام بشأن الرقابة الداخلية. 

واصلت املنظمة تعزيز إدارة املخاطر مع إحراز  نـُّفذت
. وســــــــــيســــــــــتمر تعزيز 2019تقدم كبري يف عام 

إدارة املخـــــاطر، مع دمج جوانـــــب أخرى يف 
عمليات املنظمة وســـياســـاهتا وإجراءاهتا. ونظراً 
إىل الطبيعـــــة الطويلـــــة األجـــــل هلـــــذه اخلطوات 
اإلضــــــــــافية، فإننا نقرتح إغالق هذه التوصــــــــــية 

بناًء على حالة التنفيذ ورفع توصـــــــــــيات أخرى 
 احلالية إلدارة املخاطر على مستوى املنظمة.

ــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــت
االســــــــــــــــرتاتــيــجــيــــــــة 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

إقراراً منهــا بــأن تلــك جهود طويلــة األجــل، تواصــــــــــــــــل 
اللجنة التأكيد على أمهية املأســـــــــــســـــــــــة الكاملة لإلدارة 
القــائمــة على النتــائج وإدارة املخــاطر على مســـــــــــــــتوى 

دارة األداء، كي ُجتىن املنــــافع املتوخــــاة من املنظمــــة وإ
اتباع �ج أكثر تركيزًا على النتائج إزاء اإلدارة واملساءلة 
وحيافظ على هذه املنافع. وأعربت اللجنة عن تقديرها 
للجهود املبذولة لتنفيذ إدارة املخاطر، لكنها شــــــددت 
على ضرورة إنشاء إدارة املخاطر على مستوى املنظمة 

 بشكل كامل.
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 –نُفــــــــذت 
تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 
االستكمال 
ــــــــة  يف �ــــــــاي

 2019عام 

يتم تعزيز موارد مكتب الشــــؤون األخالقية مع 
 فصل وظيفة أمني املظامل.

لتعزيز دورة التعلم اإللكرتوين (األخالقيــــــــات 
والنزاهة يف األمم املتحدة)، ســــــــــــيتم عقد دورة 
تدريبية وجاهية بشـــــــــــــــأن الســـــــــــــــلوك األخالقي 

، باستخدام 2020(أفضل املمارسات) يف عام 
مزود خدمة مع خربة ذات صــــــــــــــلة. وســــــــــــــتتم 
تغطية مجيع املكاتب اإلقليمية واملقّر الرئيسي، 

 بأربع لغات. 
ويقوم املســـــــــؤول عن الشـــــــــؤون األخالقية، مع 
شــــعبة الطوارئ والقدرة على الصــــمود، بإجراء 

احلماية من االســتغالل جلســات توعية بشــأن 
واالعــــــــتــــــــداء اجلــــــــنســـــــــــــــــــــــيــــــــني يف األزمــــــــات 
اإلنســـــانية/املســـــاءلة إزاء الســـــكان املتضـــــررين، 
لنقاط االتصال املعنية باحلماية من االستغالل 

زمات اإلنســــانية يف واالعتداء اجلنســــيني يف األ
 مجيع املكاتب القطرية. 

ويقوم املســـــــــؤول عن الشـــــــــؤون األخالقية، مع 
فــرع الــتــعــلــم واألداء، مبــراجــعــــــــة دورة الــتــعــلــم 

مكتب الشـــــــــــــؤون 
 األخالقية

استعرضت اللجنة سري عمل مكتب الشؤون األخالقية 
وأعربـــــــت عن قلقهـــــــا إزاء النقص يف عـــــــدد موظفي 

 املكتب، واقرتحت أن تقوم األمانة مبراجعة هيكله. 
يب، وهي وأشـــــــــارت اللجنة كذلك إىل أن برامج التدر 

مهمة أســــــــاســــــــية من مهمات املســــــــؤول عن الشــــــــؤون 
ـــــاالفتقـــــار إىل املوارد. فمن بني  ـــــأثرت ب ـــــة، ت األخالقي
الدورات التدريبية الوجاهية املخطط هلا، ُعقدت تســع 
فقط بســـــــبب ضـــــــيق الوقت وعبء العمل يف املكتب 
والقيود املفروضــــــــــــة على ميزانية املنظمة يف �اية العام. 

عن طريق الفيديو املخطط  15لـــــــــــــ ومن بني املؤمترات ا
منها بســــــــــــــبب قيود الوقت،  11هلا، مل يعقد ســــــــــــــوى 

ولكن عقدت يف أمريكا الالتينية الدورتان التدريبيتان 
املخطط هلما حول الشــــــــــــؤون األخالقية. وقد عقدت 

جلســــــــــــــــــة إحـــاطـــة ملمثلي املنظمـــة، وتعـــاون أمني  16
املظامل/مســــؤول الشــــؤون األخالقية مع مكتب املفتش 

ام ومكتــــب املوارد البشـــــــــــــــريــــة على إعــــداد بعض العــــ
 مساقات التعلم اإللكرتوين.
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 توصية لجنة المراجعة
 التقارير السنوية للجنة المراجعة) انظر(

 

اإللكرتوين بشـــــــــــــــأن احلماية من االســـــــــــــــتغالل 
 واالعتداء اجلنسيني يف األزمات اإلنسانية. 

ويعمل املســـــــؤول عن الشـــــــؤون األخالقية، مع 
على دورة تعلم إلكرتونيـــة  فرع التعلم واألداء،

ســـياســـة املبلغني عن املخالفات.  مقصـــرية لدع
ومت حتـديـد مزود خـدمـة التــدريـب واحلصـــــــــــــــول 

 على تقدير، والتخطيط جار حالياً.
من املزمع إجراء التــدريــب يف الربع األخري من 

 . 2019عام 
مت اســــــــــــــتكمال حتديث دورة التعلم اإللكرتوين 

عتـداء بشــــــــــــــــأن احلمـاية من االســـــــــــــــتغالل واال
اجلنســـــــــــــــني يف األزمــــــــات اإلنســــــــــــــــــــــانيــــــــة يف 

 .2019أكتوبر/تشرين األول 
توصـــية مراجعة  20قبل مكتب املوارد البشـــرية  قيد التنفيذ

 للتنفيذ.
 توصية. 20من أصل  15وقد مت استكمال 

مـــــكـــــتــــــــب املـــــوارد 
 البشرية

أعربــت اللجنـــة عن تقـــديرهــا للتحـــديــث الــذي قــدمــه 
مكتــب املوارد البشـــــــــــــــريــة وقبولــه توصـــــــــــــــيــات املراجعــة 
الداخلية ووضعه خطة عمل على أساسها، ولذا فإ�ا 

 عن التنفيذ الفعلي للخطة؛ تعقيباتتتطلع إىل تلقي 
 ])ز( 17) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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، قام مكتب املوارد 2019حىت أغسطس/آب و قيد التنفيذ
توصــــــــــــية،  20من أصــــــــــــل  15البشــــــــــــرية بتنفيذ 

وأدخل حتسينات يف جماالت خمتلفة مت حتديدها 
يف تقرير املراجعة. وعلى ســــــــــــــبيل املثال، لقياس 
كفاءة وفعالية وتوقيت عملية التوظيف ومراقبة 
خمتلف مراحلهـــا، مت إنشـــــــــــــــــاء لوحـــة معلومـــات 
إلعـداد التقـارير يف منصــــــــــــــــة التوظيف اجلـديـدة 

)Taleo لتحـــــــل حمـــــــل النظـــــــام الســــــــــــــــــــــابق ،(
)iRecruitment 2019) يف مايو/أيار. 

ويقوم مكتب املوارد البشــرية بتنفيذ التوصــيات 
اخلمس املتبقيــــــــة يف أربعــــــــة جمــــــــاالت، وهي 
اســتخدام قائمة التوظيف، والفحوص املرجعية 
ملا قبل التوظيف، والتوجيهات بشأن عمليات 

 احملّسنة. Taleoاالختيار ووظائف 

مـــــكـــــتــــــــب املـــــوارد 
 البشرية

اللجنــة انتبــاه اإلدارة إىل ضـــــــــــــــرورة معــاجلـة  تســـــــــــــــرتعي
نتائج املســـــــح بشـــــــأن اســـــــتخدام قوائم املرشـــــــحني  (أ)

من املدراء  65لشـــــــــغل املناصـــــــــب الشـــــــــاغرة حيث أّن 
املكلفني بــالتعيني/الرؤســـــــــــــــــاء املبــاشـــــــــــــــرين يعتربون أّن 
املوظفني املعينني بواســـطة قوائم املرشـــحني غري مؤهلني 

الواردة يف تقرير  للقيام بالوظيفة؛ (ب) والتوصـــــــــــــــيات
 املراجعة بشأن التوظيف.

 ]29) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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 نـُّفذت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكاتب الميدانية
يدعم مكتب دعم املكاتب امليدانية احلوار مع 
أصـــــــحاب الســـــــياســـــــات إلدخال تغيريات على 
الســـــــــياســـــــــات على املســـــــــتوى العاملي من أجل 
التنفيـــذ الفعـــال للربامج (على ســـــــــــــــبيـــل املثـــال، 

 املشرتيات، وإدارة األصول، وما إىل ذلك).
 

مت إحـــاطـــة مجيع املكـــاتـــب القطريـــة، واملكـــاتـــب 
اإلقليميــــة الفرعيــــة، واملكــــاتــــب اإلقليميــــة، على 
النحو الواجـــب بـــالتـــدابري اليت اختـــذهتـــا املنظمـــة 
لتحســـــــني الفصـــــــل بني الواجبات، ال ســـــــيما يف 

 املكاتب القطرية الصغرية.
 

الســــــــبل اليت يتم من نظر اســــــــتعراض إقليمي يف 
خالهلــــــــا التخطيط للعمــــــــل الفين يف املنظمــــــــة 
وتنســـيقه وتقدميه إىل البلدان وإدخال حتســـينات 

 ممكنة عليه.
 

يعترب التحسني الرئيسي يف التنفيذ والرصد جزًءا 
. وهتـــــدف مبـــــادرة PROMYSمن مشـــــــــــــــروع 

PROMYS  اليت مت تطويرهـــــا مؤخرًا إىل توفري
حلول قائمة على األعمال من أجل التخطيط 
واإلدارة واملراقبة الفعالة ملشـــــاريع املنظمة املرتبطة 
بإطار النتائج. ويتضـــــــــــــــمن ذلك نظاماً جديداً 
لتكنولوجيـــــا املعلومـــــات وإجراءات مبســـــــــــــــطـــــة 
لإلدارة اليومية للمشـــــــــــاريع، فضـــــــــــالً عن القدرة 

مشــاريع املنظمة ومســامهاهتا يف  على قياس تأثري
اإلطار االســـرتاتيجي وأهداف التنمية املســـتدامة 

 من خالل استخدام منصة واحدة.
 

مت تطوير لوحــة معلومــات للتــدقيق وحتســـــــــــــــني 
التقارير الســـــــــــــــنوية القطرية لتعزيز إطار الرقابة 
الـــداخليـــة، مبـــا يف ذلـــك خطط منع االحتيـــال 

 واستبيان الرقابة الداخلية.
 

(املشـــرتيات)  MS502مراجعة القســـم تســـمح 
بتفويض مســـــــــــــــتويات الســـــــــــــــلطة يف املكاتب 
امليـــدانيـــة يف مجيع أحنـــاء العـــامل، ممـــا يضـــــــــــــــمن 

 مراجعة اجلودة والضوابط.
 

قســــــم دليل جديد  2019صــــــدر يف مايو/أيار 
)MS702 بشــــــــــــــــأن التحويالت النقدية، مع (

جمموعة من مواد التوجيه اإلجرائي وســــــــلســــــــلة 
للمســـــــــــــــتخــدمني يف مجيع من نــدوات الويــب 

 أحناء العامل.
 

نائب املدير العام 
(الـــــعـــــمـــــلـــــيــــــــات)/ 
ــــــــعــــــــام  ــــــــر ال املــــــــدي
املســــــــــــــــاعـد، إدارة 
اخلــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــات 
املؤســــســــية واملوارد 
البشــــرية والشــــؤون 
املــــاليــــة/ شـــــــــــــــعبــــة 
الشـــــــــــــــؤون املالية/ 
مــــــكــــــتــــــــب دعــــــم 

 املكاتب امليدانية

 الزيارة الميدانية للجنة المراجعة
اللجنة عدًدا من القضـــــــــــــايا اليت تتعني معاجلتها تبّينت 

لتحســـــني العمليات امليدانية يف جماالت من مثل: قيام 
املقر مبراجعة مركزية لبعض املعامالت واملوافقة عليها؛ 
وعمليات التخطيط والتنسيق؛ وتنفيذ ورصد املشاريع؛ 
وبيئة الرقابة؛ واملوارد البشــــــــرية؛ ونظم النقد والقســــــــائم 

أعربـت اللجنـة عن و . املـالمـل؛ وإدارة بـائع مقـابـل الع
قلقهــــا بشــــــــــــــــــأن اللوائح التنظيميــــة املتعلقــــة بتحــــديــــد 
املســــــــتفيدين؛ واملخاطر املتعلقة بالنظراء يف نظام النقد 
والقســـــائم اليت تنطوي على خماطر على مسعة املنظمة؛ 
وضـــــرورة أن تكون واقعيًة مســـــتويات تفويض الســـــلطة 

 يف املكاتب امليدانية.
 

اللجنــــة خالل الرحلــــة معــــارف قّيمــــة، تســـــــــــــــبــــت واك
ســيســاعد أداءها العام لدورها الرقايب ويعزز اختاذها  ما

القرارات يف اجتماعاهتا ويشــــــجع على القيام برحالت 
 مشاهبة يف املستقبل.
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قيــد التنفيــذ 
تــــــــاريــــــخ  –

االستكمال 
ــــــــع  ــــــــرب يف ال
األول مـــــــن 

 2020عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

قيــد التنفيــذ 
تــــــــاريــــــخ  –

االستكمال 
ــــــــع  ــــــــرب يف ال
األول مـــــــن 

 2020عام 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ــــــــــائم واألموال النقدية: جميع  أنظمة القســ
 التدابير المطبقة

شجعت شعبة الشؤون املالية املكاتب امليدانية 
اليت تستخدم أنظمة القسائم واألموال النقدية 
أو الشـــــــــــــــركــــاء املــــاليني من غري البنوك، على 

 ختفيف املخاطر من خالل ثالث طرق:
املنظمــة للبــائع، حيثمــا كــان ذلــك ال تــدفع  .

مســـــــــــموحاً أو ميكن التفاوض عليه، إال بعد 
 تقدمي اخلدمات؛

وعندما يتعذر ذلك، تشـــجع شـــعبة الشـــؤون  .
املالية املكتب امليداين على اســــــــــــــتكشــــــــــــــاف 

 ضمان بنكي؛
وكملجأ أخري، تصـــــــّر شـــــــعبة الشـــــــؤون املالية  .

على أن حتتوي مجيع العقود على بند إضايف 
وعـات الالحقــة ســـــــــــــــيتم يقضـــــــــــــــي بـأن املـدف

البــائع دليًال على  متوزيعهــا فقط عنــدمــا يقــد
تســـــليم الشـــــرحية الســـــابقة بشـــــكل صـــــحيح. 
وحيــد ذلــك من املخــاطر املــاليــة املعلقــة. غري 

يظل مســــــؤوالً عن الرقابة  أن املكتب امليداين
 واإلدارة بشكل مباشر.

 
 الفصل بين الواجبات

يهدف مشـــــروع الفصـــــل بني الواجبات بقيادة 
مركز اخلدمات املشـــــــــرتكة إىل ضـــــــــمان صـــــــــون 
امتثال الفصل بني الواجبات لألدوار التنظيمية 
احملددة بوضـــــــــــوح. وقد أحرز املشـــــــــــروع تقدماً 
كبرياً بالفعل، ومت االنتهاء من عملية تصـــــــــــفية 

 كبرية للمسؤوليات املتضاربة واملتقادمة.
 

 المشتريات
ُمينح تفويض الســـــــــــــلطة باســـــــــــــتخدام �ج تقييم 

، ولدى مكتب املدير العام املســـــــــــــــاعد املخاطر
طرق مرنة لتلبية متطلبات املكاتب امليدانية بناًء 
على قــــــدرات الشـــــــــــــــراء يف املكتــــــب ألغراض 
تنمية/توجيه القدرات، والفصـــل بني الواجبات، 
وحافظة الربامج، والسوق والتحديات السياسية 

. وقد نشــــــــرت املنظمة عدداً وســــــــواهايف البلد، 
اإلرشـــــــــــــــادية حول الفصـــــــــــــــل بني من املذكرات 

الواجبات وتضــــــــــارب املصــــــــــاحل يف املشــــــــــرتيات 
 (متوفرة يف كتيب املنظمة على اإلنرتنت).
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 نـُّفذت

 إدارة عقود العاملين من غير الموظفين
 –ســـــــــــــــيمكن مركز اخلــــــدمــــــات املشـــــــــــــــرتكــــــة 

يف عقود املوارد  Taleoبودابســــت، اســــتخدام 
البشـــــــــــــــرية املدارة حملياً. وســـــــــــــــيؤدي ذلك إىل 

عقود العاملني من غري املوظفني،  حتسـني إدارة
 ومجع املستندات لدعم إصدار العقود.

 
ــــــيات  ــــــين الرقابة اإلدارية/متابعة توصــ تحســ

 المراجعة
ـــــــع 2018خـــــــالل عــــــــام  . ، مت إغـــــــالق مجـــــــي

التوصـــــــــــــــيــات املعلقــة منــذ فرتة طويلــة وذات 
  ) 13/175FCاملخاطر العالية (الوثيقة 

، واصــــــلت املنظمة جهودها 2019ويف عام  .
يف جمال الرصـــــــــــــــد لضـــــــــــــــمان عدم بقاء أي 
توصــــــــــــــــيـــة معلقـــة منـــذ فرتة طويلـــة مفتوحـــة 

 حبلول �اية العام.
لزيادة تعزيز رصـــــــــد/متابعة مجيع التوصـــــــــيات  .

املراجع املراجعـــــــة (مكتـــــــب املفتش العـــــــام، 
اخلارجي، وحدة التفتيش املشـــــــرتكة)، تضـــــــع 
املنظمة حالياً لوحة معلومات موســـــــــــــــعة مع 
رؤية موحدة وحمســـــــــــــــنة جلميع التوصـــــــــــــــيات 
(حســــــــــــب املصــــــــــــدر/العملية املعنية/املوقع). 
ويســـــــهل هذا العمل أيضـــــــاً آلية تتبع داخلي 

 أكثر تنسيقاً وتكامًال، واإلشراف اإلداري.
 

 مكاتب الميدانيةالتدابير لتعزيز قدرات ال
على مدار الســــــــــــنوات القليلة املاضــــــــــــية، وبناًء 
على التوجيهات الواردة من املؤمترات اإلقليمية 
لـلـمـنـظـمــــــــة، عـمـلــــــــت املـنـظـمــــــــة عـلـى تـعـزيـز 
شبكة/قدرات املكاتب امليدانية. وخالل الفرتة 

على وجــــــــه اخلصــــــــــــــــوص، مت  2018-2019
 االنتهاء/مواصلة املبادرات التالية:

طر املكاتب اإلقليمية إعداد ســـــــــــــــجالت خما .
اليت حتـــدد اإلجراءات لتحســـــــــــــــني القـــدرات 
التشـغيلية؛ مع بدء التشـغيل املسـتمر لسـجل 

 خماطر املكاتب القطرية.
اســــــــــــــــتعراض داخلي لوظــــــــائف وترتيبــــــــات  .

مع  املكــــاتــــب اإلقليميــــة/اإلقليميــــة الفرعيــــة،
 اقرتاح خيارات من أجل:

) االســـــــــــــــتفـــــادة من القـــــدرات اإلقليميـــــة 1(
أجل دعم البلدان بشكل أكثر للمنظمة من 

    
    
    
    
    

http://www.fao.org/3/my341en/my341en.pdf
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 توصية لجنة المراجعة
 التقارير السنوية للجنة المراجعة) انظر(

 

) إدخال تغيريات على 2كفاءة/تناســــــــقاً، و(
منوذج األعمــــــال يف املنظمــــــة (مثــــــل زيــــــادة 
مســـــــتويات تفويض الســـــــلطة؛ رفع مســـــــتوى 

ومــــا إىل املوارد البشـــــــــــــــريــــة/مزيج املهــــارات، 
). ومتشياً مع ما ورد أعاله، على سبيل ذلك

املثــال، متــت مراجعــة منوذج املشـــــــــــــــرتيــات يف 
، ممـــــا أدخـــــل مســـــــــــــــتوى أعلى من املنظمـــــة

تفويض الســـــلطة، بدعم من شـــــبكة موســـــعة 
من موظفي املشـــــــــرتيات الدوليني املدربني يف 

 مجيع األقاليم.
 

وباإلضــــــــــــــــافة إىل ذلك، جيري اتبـاع عدد من 
التدابري األخرى، مثل مبادرات التعلم اجلديدة 
(الســـــــــــــــفر، والتمويــل، واألصـــــــــــــــول) ومراجعــة 

اذ تــــدابري الفصـــــــــــــــــــل بني الواجبــــات، مع اختــــ
 ملموسة لتحسني االمتثال.

وضــــــــعت اإلدارة مبادرة شــــــــاملة ووافقت على  قيد التنفيذ
للمضـــــــــــــــي قـــدمـــًا يف حتـــديـــث  CapExمتويـــل 

 التطبيقات يف خطوتني رئيسيتني: 
االنتقال إىل الســـــحابة (ســـــحابة املنظمة)،  (أ)

وتوفري محاية أفضــــــــــــــل تســــــــــــــتند إىل تكنولوجيا 
 السحابة؛

إعادة تصـــــــــميم �ج املنصـــــــــة لتوفري حل  (ب)
حــــديــــث وآمن للتطبيقــــات (منخفض تكلفـــة 

 الصيانة ووقت أقصر للتسويق)، وتنفيذه.
ومتـــت صـــــــــــــــيــــاغـــة وحتـــديـــث مبــــادرة حتـــديـــث 
تكنولوجيــــــا املعلومــــــات، ومن املتوقع أن يتم 

 .2020تنفيذها يف عام 

نائب املدير العام 
(العمليات)/شعبة 
رئــــيــــس مــــوظــــفــــي 

 املعلوماتية

عقــب تقــدمي عرض من رئيس موظفي املعلومــاتيــة عن 
تكنولوجيا املعلومات وعن التطورات اإلجيابية يف ذلك 

يف  75اجملال، شعرت اللجنة بالقلق عندما علمت أن 
املــــائــــة من تطبيقــــات املنظمــــة احلــــاليــــة تســـــــــــــــتنــــد إىل 

 تكنولوجيا قدمية، ما يشكل هتديًدا خطريًا لألمن.
 ]28) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة 
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متـــت مراجعـــة املســـــــــــــــــألـــة يف االجتمـــاع الثـــاين  قيد التنفيذ
واخلمســـــــــــــــني للجنـــة املراجعـــة الـــذي عقـــد يف 

 .2019يوليو/متوز 
متت صياغة إطار حلماية البيانات واخلصوصية 

ومتشــــــياً  القانونيةالشــــــؤون كتب مبالتعاون مع 
مع توصـــــــــــــــيــــــة مكتــــــب املفتش العــــــام وفقــــــاً 

 1618للتوصـــــــــــــــيــات الواردة يف تقرير املراجعــة 
بشـــــــأن "محاية البيانات وإدارة اخلصـــــــوصـــــــية". 
وهو يتضــمن حماذاة لســياســات محاية البيانات 

 واخلصوصية وتصنيف للبيانات.
تعديل مشــروع الســياســات اخلاصــة حبماية ســيتم 

ســــــم دليل تكنولوجيات البيانات الشــــــخصــــــية وق
 املعلومات ذات الصلة، وفقاً لذلك.

شـــــــــــــــــعــبــــــــة رئــيــس 
 موظفي املعلوماتية

يف ما يتعلق حبماية البيانات واخلصـــــــــــــــوصـــــــــــــــية، بينما 
املنظمة قد ال ختضـــــــع لقانون محاية تالحظ اللجنة أن 

البيانات العامة املعمول به حديًثا يف االحتاد األورويب، 
فـــإ�ـــا تتطلع إىل أن تقوم املنظمـــة بتصـــــــــــــــميم وتنفيـــذ 
أفضــــــــــــــل ســــــــــــــياســــــــــــــات املعايري كما قد تطلبها الدول 

 األعضاء ويطلبها املاحنون.
 ]26) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 توصية لجنة المراجعة
 التقارير السنوية للجنة المراجعة) انظر(

 

ســــيتم االنتهاء من املوافقة النهائية واإلصــــدار، 
باإلضــــــــــــــــافة إىل حتديث قســـــــــــــــم الدليل ذات 

 .2019الصلة، يف الربع األخري من عام 
ســـــــــــــــيوفر التقرير املقبــــل عن التقييم اخلــــارجي  قيد التنفيذ

لوظيفـــة التفتيش يف املنظمـــة فرصـــــــــــــــــة إلعـــادة 
النظر يف اخلطوط التوجيهية للتفتيش والسياسة 

 وتعديلها.اليت حتكم العملية التأديبية، 

مــكــتــــــــب املــفــتــش 
 العام

رحبت اللجنة بالتغيريات اليت أدخلت على القســـــــــــــــم 
من دليــــل اإلجراءات اإلداريــــة [...] وتطلعــــت  330

اللجنـــة إىل إدخـــال تعـــديالت على الســـــــــــــــيـــاســـــــــــــــــات 
واخلطوط التوجيهيـــــة األخرى املتعلقـــــة بـــــالتحقيقـــــات 

 330واإلجراءات التأديبية كي تتماشــــــــــى مع القســــــــــم 
 املنّقح من دليل اإلجراءات اإلدارية.

 ]38؛ و)ي( 17ن ا) الفقرت11/175FC  )2018 [الوثيقة
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قيــد التنفيــذ 
تــــــــاريــــــخ  –

االستكمال 
ــــــــة  يف �ــــــــاي

 2019عام 

يف االجتماع الثالث ســــــــــــتتم مراجعة املســــــــــــألة 
واخلمســــــــني للجنة املراجعة يف نوفمرب/تشــــــــرين 

 . 2019الثاين 
مت االنتهــاء من منــاقصـــــــــــــــــة خــدمــات التفتيش 
وســـــــــــــيتم تقدمي نتائج عملية االختيار إىل جلنة 
املشــــــــــرتيات يف املقّر الرئيســــــــــي للموافقة عليها 
قريباً. وســــــــتكون عقود التفتيش ســــــــارية حبلول 

 .2019�اية عام 
املنظمــــــة بنشـــــــــــــــــــــاط على حتــــــديــــــث وتعمــــــل 

اإلجــراءات واخلــطــوط الــتــوجــيــهــيــــــــة املـتــعــلــقــــــــة 
خبدمات التفتيش واليت ســـــــــيتم نشـــــــــرها حبلول 

 .2019�اية عام 
 

مــكــتــــــــب املــــــــديـر 
، العام املســـــــــــــــاعد

إدارة اخلــــــدمــــــات 
املؤســـســـية واملوارد 
البشـــرية والشـــؤون 

 املالية

يتعلق بتفتيش الســـــــــــــــلع واخلــدمــات، ومــا يتعلق  يف مــا
باملشـــــــــرتيات بوجه عام، أعربت اللجنة عن قلقها بأنه 
ال تزال هناك حاجة إلنفاذ مبادئ الشفافية واملنافسة. 

أن بعض الســياســات واإلجراءات إىل اللجنة  أشــارتو 
ا، وحثــــت املنظمــــة على إجراء  متقــــادم حيتــــاج حتــــديثــــً

 حتديثات دورية.
 ]27) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 توصية لجنة المراجعة
 التقارير السنوية للجنة المراجعة) انظر(

 

مت تقسيم خطة عمل املنظمة إىل خطيت عمل  نـُّفذت
منفصلتني: األوىل تتناول االستغالل واالعتداء 
اجلنســيني، واألخرى التحرش اجلنســي. وســيتم 
تقدمي حتديث بشــــــأن حالة التنفيذ، باإلضــــــافة 
إىل خطيت العمــــل، إىل االجتمــــاع املشـــــــــــــــرتك 
للجنيت الربنـــامج واملـــاليـــة يف نوفمرب/تشـــــــــــــــرين 

اجمللس يف ديســـــمرب/كانون  ، وإىل2019الثاين 
 ).CL 163/12(الوثيقة  2019األول 

ومت تعزيز قــــــدرة مكتــــــب املفتش العــــــام على 
التحقيق من خالل منصـــــــــب إضـــــــــايف ملوظف 

 من املوارد املتاحة. 3-فبرتبة 
ووافقـــت املنظمـــة على الفصـــــــــــــــــل بني وظيفيت 
املسـؤول عن الشـؤون األخالقية وأمني املظامل. 

التوظيف ملنصـــيب املســـؤول وجتري حالياً عملية 
 عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل.

ووفقاً لإلرشـــــــادات الواردة يف التقرير الســـــــنوي 
، 2018للجنـــــــة املراجعـــــــة يف املنظمـــــــة لعـــــــام 

أوضــــحت املنظمة التعاريف واالختالفات بني 
الـــــــتـــــــحـــــــرش اجلـــــــنســـــــــــــــــــــي واالســـــــــــــــــــــتـــــــغـــــــالل 

 اجلنسيني. واالعتداء
ومت وضــــــــــــع خطيت عمل منفصــــــــــــلتني لضــــــــــــمان 

تالف املســــــــــــــاءلة والوضــــــــــــــوح، ومت تعزيز فرقة اخ
العمل املشــرتكة بني األقســام، برئاســة املدير العام 

 .2019املساعد لالتصاالت، منذ سبتمرب/أيلول 
وستتم مناقشة حتديث التقدم احملرز يف التنفيذ 
يف االجتماع املشــــــــــرتك للجنيت الربنامج واملالية 

 .2019نوفمرب/تشرين الثاين  4يف 
مكتـــب املفتش العـــام يف جمموعـــة ويشــــــــــــــــــارك 

العمــل ويقــدم التعليقــات/املــدخالت بشــــــــــــــــأن 
 األمور املتعلقة مبكتب املفتش العام.

 

مــكــتــــــــب املــــــــديــر 
، العام املســــــــــــــــاعد

إدارة اخلـــــــدمـــــــات 
املؤســــســــية واملوارد 
البشــــرية والشــــؤون 

مكتــــــــب /املــــــــاليــــــــة
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 
البشـــــــــــــــرية/مكتب 

 املفتش العام

ت اللجنــــــة خبطــــــة عمــــــل املنظمــــــة  للتصــــــــــــــــــــدي رحبــــــّ
لالســـــــتغالل واالعتداء اجلنســـــــيني والتحرش اجلنســـــــي، 
لكنها شـــــــــــددت على احلاجة إىل: إيضـــــــــــاح التعاريف 
وفصـــــل خطط العمل اخلاصـــــة بالتصـــــدي لالســـــتغالل 
واالعتــداء اجلنســـــــــــــــيني عن تلــك اخلــاصــــــــــــــــة بــالتحرش 
اجلنسـي لضـمان املسـاءلة والوضـوح، والنظر يف النتائج 

إلجراءات املقرتحة، الطويلة األجل املرتتبة على بعض ا
 مبا يف ذلك اآلثار على املوارد.

 ])هـ(17) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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ـــــدروس املســـــــــــــــتفـــــادة من  نـُّفذت مت عرض وثيقـــــة "ال
تــوقــيــع الــعــقــوبــــــــات عــلــى مــراجــعــــــــات جلــنــــــــة 

املتعـــــاقـــــدين" على جلنـــــة املراجعـــــة يف دورهتـــــا 
). 2019احلادية واخلمســـــــــــــني (فرباير/شـــــــــــــباط 

وســـــيســـــهم مكتب املفتش العام يف اســـــتعراض 
إجراءات العقوبات يف املنظمة، ووضع سياسة 
لــــتــــوقــــيــــع الــــعــــقــــوبــــــــات عــــلــــى املــــتــــعــــــــاقــــــــديـــن 

 املنظمة. لدى
 

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
املشـــــــــــــــرتيات/جلنة 
توقيع العقوبــــــــات 

 املتعاقدين على

تتوقع اللجنـــــة أن يتم بلوغ عـــــدد كبري من حـــــاالت 
، وتوصـــــــــــي بناًء عليه بأن 2016حصـــــــــــر املوّردين عام 

يقوم كّل من اإلدارة ومكتب املفتش العام باستخالص 
 الدروس يف إطار عمليات الرقابة.

 ]25) الفقرة 11/161FC  )2015[الوثيقة 

15- 

http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq440e.pdf


FC 178/8 18 

 

حالة 
 التنفيذ

الوحدة  تعليقات اإلدارة
 المسؤولة

 توصية لجنة المراجعة
 التقارير السنوية للجنة المراجعة) انظر(

 

جتري حــــــــاليــــــــًا مراجعــــــــة املخــــــــاطر والثغرات  قيد التنفيذ
 الضوابط. يف

اللجنــة بــإصــــــــــــــــدار املراجع اخلــارجي لرأي غري رحبــت  اإلدارة العليا
ة للمنظمــــة لعــــام  ، 2017معــــّدل يف البيــــانــــات املــــاليــــّ

وشــــــــجعت املنظمة على اســــــــتعراض املخاطر والثغرات 
 يف الضوابط اليت حددها.

 ](ب) 17) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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حتقيق فوائـــــد املعـــــايري  وثيقـــــةمت اســـــــــــــــتكمـــــال  نـُّفذت
احملاســــــبية الدولية للقطاع العام وتشــــــاطرها مع 
أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، مبا يف ذلك جلنة 
املراجعـــة يف املنظمـــة. وســـــــــــــــيتم تعزيز الفوائـــد 
احملـــددة يف جمـــاالت مجع البيـــانـــات واالمتثـــال 
واختـــــــاذ القرارات من خالل تنفيـــــــذ املنظمـــــــة 

 إلطار الرقابة الداخلية.

شـــــــــــؤون شـــــــــــعبة ال
 املالية

رت اللجنـــة جمـــدًدا أ�ـــا تود مســـاع املزيـــد عن كيف ذكّ 
نت بيانات املعايري احملاســـبية الدولية للقطاع العام  حســـّ

 مجع البيانات واالمتثال واختاذ القرارات.
 ]18) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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تواصـــــــــل اإلدارة لفت انتباه األجهزة الرئاســــــــية  التنفيذ قيد
إىل هــذه املســــــــــــــــألــة، مبــا يف ذلــك عرب العرض 
املنتظم للوثائق وتقدمي معلومات حمدثة بشـــــأن 
حجم االلتزامــات واخليــارات املتــاحــة لســـــــــــــــــد 
فجوة متويـــــل التزامـــــات التغطيـــــة الطبيـــــة بعـــــد 
اخلدمة واملناقشــــــــــــــات الراهنة ضــــــــــــــمن منظومة 

املتحــــدة حول هــــذه املســــــــــــــــــألــــة وحول األمم 
األنشـــــــــــــــطــة الراميــة إىل احتواء تكــاليف خطــة 

 التأمني الطيب احلالية.

شـــــــــــعبة الشـــــــــــؤون 
 املالية

يف مـا يتعلق بـالتزامـات التغطيـة الطبيـة مـا بعـد اخلـدمة 
يف املنظمة، أشـــــارت اللجنة أ�ا ال تزال تشـــــعر بالقلق 

يتم العثور على حّل دائم ضـــــــــــــــمن منظومة  من أنه مل
 األمم املتحـــــــدة، وتوصـــــــــــــــي بـــــــأن تنظر املنظمـــــــة يف

 بديلة. حلول
 ]16) الفقرة 1Rev. 9/170FC  )2017[الوثيقة 
 ]20) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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ســـتعمل أمانة جلنة املراجعة وفقاً هلذه التوصـــية  التنفيذقيد 
يف ما يتعلق باالختيارات املســــــتقبلية ألعضــــــاء 

 جلنة املراجعة.

أن االختيـارات املســـــــــــــــتقبلية اللجنـة بـارتيـاح الحظـت  أمانة جلنة املراجعة
ألعضــاء جلنة املراجعة ســيعلن عنها لتوفري عملية أكثر 

تشـــكيل جلنة اختيار شـــفافية وتنافســـية، وأنه ســـيجري 
النتقاء أفضــــــــــــل املرشــــــــــــحني املتوفرين مع إيالء العناية 

 الواجبة للتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.
 ]12) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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ســـــــــــــتبدأ يف 
 املستقبل

ســـتجري اللجنة مســـح التقييم الذايت التايل يف 
لتقـــدمـــه يف  2020اجتمـــاعهـــا األول يف عـــام 

تقريرها الســـــــــــــــنوي إىل دورة اللجنة املالية اليت 
 ستنعقد يف الربيع.

أعلمــت اللجنــة اإلدارة بنتــائج مســـــــــــــــح التقييم الــذايت  جلنة املراجعة
الذي أجرته مســـــــلِّطًة الضـــــــوء على احلاجة إىل إدخال 

 على بعض معايري التقييم. تعديالت
 ])د(17) الفقرة 11/175FC  )2018 [الوثيقة
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