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ت اكثع ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسججماا ا ام اباة م انة ة اذيذ ة لالا اعة لل د رد  اتسجج طا  ان اثعها علب البيتة لع ججميم اع ججاا
 www.fao.orgلميكن ااطال  علب لاثئق اخعى علب اورم اتنة ة  اعاعام للبيتة.
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 املالية  جلنة
 الدورة الثمانون بعد املائة

 2020مايو/أاير  22 -  18روما، 
 املشرتكة،  التفتيش وحدة تقرير ف  الواردة التوصيات حالة عن حمدثة معلومات

 املخالفات عن ابملبلغني املتعلقة واملمارسات السياسات استعراض
 ( JIU/REP/2018/4 الوثيقة) املتحدة األمم منظومة مؤسسات ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكن عوجيه اي اس فسا ات ب أن اض ون هذه الوثيقة إىل:
 Beth Crawford السيدم

 اد عم اك ب ااسرتاعيمية لال خطيط لإةا م اتوا ة
 2298 5705 3906+ اهلاعف:
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 املالية جلنة  من  املطلوبة  التوجيهات

 
   إبجدا  لإىل طيجه اتعفق ات ججججججججججججججرتكجة ال ف يش لحجدم عقع ع يف الوا ةم ابتعلواجات العلم اخجذ إىل اجدعو م اتجاليجة جلنجة إن  

 .لل ملس ععليقات ان لد ها اا
 

  

 
 .FC 178/10.الوثيقة  1
 .CL 163/5ان الوثيقة  24الفقعم   2

 موجز
 يف اتخالفات عن ابتبلغني ات علقة لات ا سججججججججات السججججججججياسججججججججات اسجججججججج ععاض  ات ججججججججرتكة  ال ف يش لحدم عقع ع  ُععض 

 لالسجججججبعني  الثاانة ةل هتا خالل اتالية  جلنة علب (JIU/REP/2018/4 الوثيقة) ات  دم اذام انةواة اؤسجججججسجججججات
 الساةسة  ةل هتا  يف  الرباناج  جلنة  ااج  ا  ات رتك بني  ل وجيهات  لفق ا   1(2019  الثاين  ع ع ن  /نوف رب)  اتائة  بعد

 .(2019 آذا  /اا س) اتائة بعد لالسبعني اخلااسة ةل هتا يف اتالية لجلنة اتائة بعد لالع ع ن
 للوثيقججة لالا اعججة اذيججذ ججة انة ججة إبرعا  ال ججذكر يف اللمنججة ععيججب رججد JIU/REP/2018/4 ان هبججا    ججججججججججججججج  لاججا 

 .(A/73/665/Add.1 الوثيقة) ال نفيذ ني العؤسا  جمللس ععليقات
 لل  جججججول. 2اتائة بعد  لالسجججججبعني  الثاانة ةل هتا خالل  اتالية جلنة  به عقدات الذي  للطلب الوثيقة هذه  عسججججج ميب 

 ععيني ع ليجة لعن  ات ججججججججججججججرتكجة  ال ف يش لحجدم عقع ع يف الوا ةم ال وصججججججججججججججيجات عنفيجذ  حجالجة عن  حمجد ثجة اعلواجات علب
 .اتةامل لااني اذخالرية ال ؤلن اسؤلل ان يب يف اتوظفني

  ليف لرت إعداة هذا ال قع ع  كان اوظف ال ججججؤلن اذخالرية اتعني  حد ث ا رد انضججججم  إىل صججججفوي انة ة اذيذ ة
   لكانت ع لية ععيني ااني اتةامل رد شا فت علب اان ها .2020لالا اعة يف اا س/ آذا  
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 لعن اتةامل   لااني   اذخالرية  ال ججججججؤلن  اسججججججؤلل   ان ججججججيب   يف  اتوظفني  ععيني  ع لية   عن  اعلواات  الوثيقة  هذه   عععض  -1
 . ات رتكة  ال ف يش  لحدم  عقع ع   يف  الوا ةم  ال وصيات  عنفيذ   حالة 

 
  2020  آذا   /اا س يف  لالا اعة اذيذ ة انة ة صججججججججججفوي  إىل حد ث ا اتعني    اذخالرية ال ججججججججججؤلن اوظف انضججججججججججم   -2

 .اان ها  علب شا فت رد اتةامل ااني ععيني ع لية كانت  ال قع ع  هذا إعداة لرت ليف
 
 ال ف يش لحججدم عقع ع يف الوا ةم 9ل 8ل 4ل 3 ال وصججججججججججججججيججات ابلكججااجج  نفججذت اهنججا لالا اعججة اذيججذ ججة انة ججة عؤكججد -3

 .ات بقية ال وصيات عنفيذ حالة عن عقع ع ا اةانه لعقدم ات رتكة 
 

 بسو  ات علقة  السياسات مجيم ان ان لل أكد عدابر 2020  عام حبلول عع  د  ان ال  ع عية اهليتات علب   عني :1  التوصية
  ااةعا ات يف لال  قيق  لإلبالغ اتسججج قلة   العرابة  جلان اث   اتناسجججبة  لالطعائق القنوات حتدة  لاان قام  اتخالفات/السجججلوك
 ال عاا   يف  حم     ا احل  عضا ب  علب عنطوي   رد  اخعى   لظائف  اي   ضد  لكذلك لل نة ة  ال نفيذي  العئيس  ضد  اتوجهة

 .القضااي هذه ام
 
 مجيم علب  نطبق ات  دم اذام انةواة نطاق علب هنج اعبا   ُن ججججججججججججج   أبنه  اورفها  لالا اعة اذيذ ة نة ةا عؤكد -4

 اتوضججو  هذا حول  اجلا  ة  اتنار ججات ا ابعة اتنة ة سجج واصجج   ال ججدة  هذا  ليف.  للكااهتا ات  دم اذام انة ات   ؤسججا 
 .ابل نسيق عينات ات  دم اذام تنةواة ال نفيذ ني العؤسا  جملس إطا  يف
 

 حالة يف الطعون يف عنةع لاسجججج قلة  خا جية آليات لد ها  ليسججججت  اليت ات  دم  اذام  انةواة اؤسججججسججججات  يف :2  التوصيييية
 بوضجججججججم اتعين اتك ب عكليف اتعنية  لل ؤسجججججججسجججججججة ال نفيذي  العئيس علب   عني الوجاهة   ظاهعم ان قام ةعوى   يف البت عدم

 آليات اي   لععض  اتناسجججججججججججججب  الورت  يف العئيس  فيها لينةع  الق جججججججججججججو  هذا  تعاجلة   2020 عام حبلول  اناسجججججججججججججبة  خيا ات
 .اان قام ان احل ا ة سياسات حتد ث يف عليها ا فق لع ليات

 
    علق اججا يف ان قججاليججة عععيبججات علب  نص الججذي  2019/07 اإلةا ي  ال ع يم لالا اعججة اذيججذ ججة انة ججة اصجججججججججججججججد ت -5

 اتنة ة  يف  ان ججججججججبها شججججججججغ  انذ  اذخالرية  ال ججججججججؤلن عن اتسججججججججؤللة لعقوم.  الوجاهة  الةاهعم اان قام ةعالى  ابسجججججججج ععاض
 عنفيذ ات ورم لان. الوجاهة الةاهعم  اان قام ةعالى  اسججج ععاض  مبه ة اضجججطالعها ب جججأن  العام اتف ش اك ب ام ابل واصججج 
 .2020 عام ان اذخر اجلا  يف اته ة هلذه الكاا  اان قال

 
 عام حبلول  شجججججاالة  اع جججججال اةلات عطو ع ات  دم اذام انةواة  تؤسجججججسجججججات ال نفيذ ني  العؤسجججججا  علب   عني:  5  التوصييييية

 ال  عش ذلك يف  مبا  اتخالفات /السجلوك سجو  عن  اإلبالغ  كون جهة اي   لإىل  لكيف ا ن ب جأن اتوظفني جل يم   2019
 .اتنة ة يف الع   لغات جب يم اذةلات هذه لإباتحة لاان قام 
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 فإن    لالا اعة  اذيذ ة انة ة  ُع ججججاطعها اليت ععليقاعه  يف ال نفيذ ني  العؤسججججا  جملس  عنها اععب اليت ال ججججواي    يم -6
. تن جججبها  اذخالرية ال جججؤلن  اسجججؤللة شجججغ  انذ عقدم إحعاز مت لرد  جاٍ   2019  عام حبلول  شجججاالة اع جججال اةلات عطو ع
 اؤشججججججعات السججججججلطة  اسجججججج غالل  لسججججججو   اجلنسججججججي لال  عش ال  عش  ان الورا ة حول اتوظفني جل يم اإللاااي ال د  ب ل وف ع

 .عنها اإلبالغ  نبغي جهة اي  لإىل اتخالفات /السلوك سو  حاات عن اإلبالغ كيفية  عن اف لة
 

 عام حبلول اوحدم ع   إجعا ات لضججججججم ات  دم اذام  انةواة تؤسججججججسججججججات ال نفيذ ني العؤسججججججا  علب   عني  :6  التوصيييييية
 ع ج   اتخالفات   ال السجلوك سجو  عن  بلغون الذ ن ذللتك اسج باري  حنو علب اان قام ان  احل ا ة  عوفر اج   ان 2020
 .ات احة لاتوا ة الدعم آلليات الواض  لال  د د اتخاطع عقيي ات إجعا 

 
 عام حبلول اوحدم ع   إجعا ات لضججججججم ات  دم اذام  انةواة تؤسججججججسججججججات ال نفيذ ني العؤسججججججا  علب   عني  :7  التوصيييييية

 .لااع ال الدعم لخداات حتقيق  لبعلعوكوات حمدةم اعجعية روائم ع    اان قام  حاات ام لل عاا  2020
 
. لإصججججججدا ها  ال  قيق   جوانب خم لف عغطي اليت اتوح دم  ال  ججججججغيلية اإلجعا ات بوضججججججم  العام اتف ش  اك ب بدا -7

 تن جبها   اذخالرية  ال جؤلن عن اتسجؤللة  شجغ  انذ العام اتف ش  اك ب ةاب  ابان قام  ات علقة ابل  قيقات   علق اا  ليف
 اك ب  اسجججججججؤلليات ضججججججج ن اتسججججججج قب  يف سججججججج ند   اليت الع ليات نا عدة اسججججججج ععاض  اعها لثيق  حنو علب ال عالن علب

 .2020 عام هنا ة رب  صلة ذات اوح دم ع غيلية إجعا ات إصدا  إىل العام اتف ش باك  ل عاي. ةاذخالري ال ؤلن
 

  كون ان   2019  عام  بنها ة  كفلوا  ان ات  دم  اذام انةواة تؤسجججججسجججججات ال نفيذ ني العؤسجججججا  علب   عني  :10  التوصييييية
 لكيفية  اتخالفات عن  ابإلبالغ اتععبطة  السججججججججججججياسججججججججججججات  جمال  يف  خاص عد  ب  إبك ال اطالبني لاتد ع ن ات ججججججججججججعفني مجيم

 .اتناسب الن و علب اعها لال عاا  لاان قام اتخالفات/السلوك بسو  ات علقة للباليات ااس مابة
 
 لال  عش ال  عش ان للورجا جة ال جد  جب يف اتنة جة يف اتجد ع ن  كبجا   إشججججججججججججججعاك علب لالا اعجة اذيجذ جة انة جة عع ج  -8

 اتبلغني محا ة  سججياسججة  ب ججأن اإللكرتلين لل علم جد دم ةل م لجيام  فرتم انذ اطلقت لرد.  السججلطة اسجج غالل لسججو   اجلنسججي
 ال د  بية الدل م يف اتخالفات عن  ابإلبالغ ات علق  القسججججججججججججججم إىل  ابإلضججججججججججججججافة اتوظفني  جل يم  ا احة لهي  اتخالفات  عن

 .ات  دم اذام يف لالنااهة اذخالريات حول اإللاااية
 

 اسججج ق جججائية ة اسجججات إجعا    2020 حبلول ات  دم اذام  انةواة تؤسجججسجججات ال نفيذ ني العؤسجججا  علب   عني  :11  التوصييية
" القياةم  اسججججججج وى  علب  احلسجججججججنة القدلم" بنهج اتععبطة  اتسجججججججائ   ب جججججججأن اتوظفني آ ا   لقياس  سجججججججن ني  ك   لل وظفني  عاتية

 إجعا  -11 ال وصججية. احملدةم اتسججائ  تعاجلة شججاالة ع   خطة  ضججعوا  لان  لاذخالريات   ابتسججا لة ال ججلة ذات لاتواضججيم
" القياةم  اسججججج وى  علب احلسجججججنة القدلم" بنهج اتععبطة اتسجججججائ  ب جججججأن)  سجججججن ني ك   لل وظفني  عاتية  اسججججج ق جججججائية ة اسجججججات
 .(لاذخالريات ابتسا لة ال لة ذات لاتواضيم

 
ع ججر انة ة اذيذ ة لالا اعة إىل اهنا رد اجعت ة اسججة اسجج ق ججائية عن  ضججا اتوظفني يف ة سجج رب/ كانون اذلل  -9

 .2022  لان ات ورم إجعا  الد اسة ااس ق ائية ال الية يف عام 2019
 


