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 املوجز

 إن جلنة اإلشراف االستشارية:
  ترحب بدعم املدير العام لعمل اللجنة وتقدر تعاونه املستمر مع األعضاء وحضوره جلميع االجتماعات يف عام

 مناقشات اللجنة نتائجالتطورات والتحد�ت اليت تواجه املنظمة، واالطالع على لإلبالغ عن  2020
 ثين على اإلجراءات اليت اختذهتا املنظمة لتحسني نظم الطوارئ واإلنذار وضمان استمرارية األعمال وسالمة وت

 19-املوظفني بشكل فعال خالل جائحة كوفيد
 وجهوده بشكل فعال، القدوة على أعلى مستوى"  بشأن "إعطاءلتواصل وترحب ابلتزام املدير العام املستمر اب

 لتعزيز الشفافية
  ضمان استقاللية مكتب املفتش العام التام يف ما يتعلق مبهام املراجعة والتدقيق، وهي تقدر على ويسّرها التأكيد

حب ابلتعاون املستمر التزام املدير العام بضمان الدعم املايل الكايف ملكتب املفتش العام حسب االقتضاء، وتر 
 هذا الصدد يف مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مع
  وختلص إىل استنتاج إجيايب بشأن عمل مكتب املفتش العام وتنسيقه مع مهام الرقابة األخرى، وتشجع املزيد

 مكتب التقييممع الفرص لتعزيز التعاون  من
 ش العاموترحب ابستعراض امليثاق املنقح ملكتب املفت 
  ادعاءاتوتعيد التأكيد على أمهية قيام املنظمة بتعزيز املناقشات داخل منظومة األمم املتحدة بشأن كيفية معاجلة 

 سوء السلوك ضد رئيس تنفيذي يف املنظمة 
  ًا ابلتطورات اإلجيابية يف وظيفيت الشؤون األخالقية وأمني املظاملوحتيط علم 
 لرقابة الداخلية وإدارة املخاطروترحب ابلتقدم احملرز يف جمايل ا 
  وتتطلع إىل التعاون الوثيق 2019وترحب إبصدار املراجع اخلارجي لرأي غري معدل بشأن البيا�ت املالية لعام ،

 مع املراجع اخلارجي اجلديد
  ًرقابة، وتشجع ا مع التقدير ابجلهود املبذولة من قبل إدارة املنظمة والتقدم احملرز بشأن معاجلة توصيات الوحتيط علم

مواصلة التقدم يف ختفيض العدد الكبري من توصيات املراجعة الداخلية مبا يف ذلك من خالل تبسيط  على
 قبل مكتب املفتش العام العمليات من
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 جلنة املالية منالتوجيهات املطلوبة 

 .2020م ابلتقرير السنوي للجنة اإلشراف االستشارية لعا أخذ العلمإن جلنة املالية مدعوة إىل 

 مسودة املشورة

 ، وقد:2020ا ابلتقرير السنوي للجنة اإلشراف االستشارية لعام أخذت جلنة املالية علمً 
الذي تضطلع به جلنة املراجعة يف توفري ضما�ت مستقلة ومشورة مستقلة يف جماالت  امأقّرت ابلدور اهل )أ(

 واليتها مبوجب اختصاصاهتا املرجعية؛
عملية اإلشراف يف املنظمة، وعمل مكتب املفتش ن استنتاجات إجيابّية بشأن ورحبت ابلتقرير، الذي تضم )ب(

 واملشورة ذات الصلة يف ما يتعلق بنظام املنظمة للرقابة الداخلية وإلدارة املخاطر واحلوكمة؛ العام
 وأعربت عن رضاها حيال املشورة اليت قدمتها جلنة املراجعة يف جماالت واليتها؛ )ج(
لتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اللجنة وتبسيطها، وتطّلعت إىل تقرير حالة آخر تقدمه وأعربت عن تقديرها ل )د(

 . 2021العادية التالية للجنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاين  الدورةاإلدارة خالل 
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 ةمقدم
ا الختصاصات اللجنة . ويُقسم هذا التقرير وفقً 2020يسّر جلنة اإلشراف االستشارية تقدمي تقريرها السنوي لعام  -1

والواردة  2020،1اليت أقّرها اجمللس يف دورهتا اخلامسة والستني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون األول 
صفحة إلكرتونية خمصصة وقد أعربت اللجنة عن تقديرها إلنشاء املرفق جيم. ، من دليل إجراءات املنظمة 146القسم  يف

 على الصفحة الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة. للجنة اإلشراف االستشارية

نظرة عامة على عمل اللجنة ومالحظاهتا  اإلشراف االستشاريةعشر للجنة  الثامنهذا التقرير السنوي ويقدم  -2
 . ونصائحها وتوصياهتا، اليت مت وضعها خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، لكي ينظر فيها املدير العام وجلنة املالية

و/متوز وقد عقدت اللجنة اجتماع ملدة يومني يف فرباير/شباط يف مقّر املنظمة، واجتماعني افرتاضيني يف يولي -3
 ، مدة كل منها ثالثة أنصاف أ�م.2020ونوفمرب/تشرين الثاين من عام 

واملناقشات الصرحية والبناءة بشأن واملعلومات اليت تلقتها، عن تقديرها للتحديثات املنتظمة وأعربت اللجنة  -4
. وفعالية أنشطة العمل الرئيسيةالتطورات اخلارجية اليت تؤثر على عمل املنظمة، وكذلك بشأن املسائل اليت تؤثر على كفاءة 

 وأعربت عن تقديرها لالخنراط املباشر مع املدير العام، ورّحبت بدعوته املفتوحة للتواصل معه يف أي وقت. 

يادة الرئيسية، واملفتش العام وتعرب اللجنة عن شكرها للتعاون واملساعدة اللذين تلقتهما من املدير العام والق -5
ديد، واملسؤول عن الشؤون األخالقية واملوظف املسؤول عن الشؤون األخالقية، وأمني املظامل، املؤقت واملفتش العام اجل

ومدراء التقييم واملوارد البشرية والشؤون املالية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واإلحصاءات، وموظفي املنظمة اآلخرين، 
. كما أثنت اللجنة على أمانة جلنة اإلشراف االستشارية 2020واملراجع اخلارجي (الفلبني واهلند) خالل اجتماعاهتا يف عام 

 . 2020لدعمها الفعال لالجتماعات املقررة، وطوال عام 

. 2020يف اجتماعها الرابع واخلمسني يف فرباير/شباط اللجنة  Verasak Liengsririwatالسيد وترأس  -6
ا من اجتماع اعتبارً  منصب �ئبة الرئيس Anjana Dasمنصب الرئيس والسيدة  Fayezul Choudhuryالسيد  وتوىل

، Hilary Wild ةوالسيد Malika Aït-Mohamed Parentانضم عضوان جديدان، مها السيدة . و 2020يوليو/متوز 
 .1امللحق يف  2020ويرد تشكيل اللجنة خالل عام   2020.2إىل اللجنة اعتبارًا من يوليو/متوز 

  

                                                 
 .CL 165/REP لوثيقةأ)، من ا( 26الفقرة   1
 .CL 164/REP لوثيقةي)، من ا( 19الفقرة   2

http://www.fao.org/about/oversight-advisory-committee/en/
http://www.fao.org/about/oversight-advisory-committee/en/
http://www.fao.org/about/oversight-advisory-committee/en/
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ستنتاجات الصادرة عن عمل جلنة اإلشراف االستشارية الرسائل الرئيسية وملخص اال –أوًال 
 2020عام  خالل

، 2020ترد أد�ه الرسائل الرئيسية وملخص لالستنتاجات الصادرة عن عمل جلنة اإلشراف االستشارية خالل عام  -7
 الالحقة من هذا التقرير. األقساموترد معلومات أكثر تفصيًال يف 

 إن اللجنة: -8

"القدوة على أعلى مستوى" اليت حددها املدير العام واللتزامه جبعل املنظمة أكثر  أعربت عن سرورها إلعطاء )أ(
ديناميكية وشفافية ومشولية، وحتسني الكفاءة والفعالية، وإعادة التأكيد على سياسة عدم التسامح املطلق ضد 

 م املراجعة والتحقيق.االحتيال واملمارسات الفاسدة، وضمان استقاللية مكتب املفتش العام يف ما يتعلق مبها
لتفعيلها الفوري خلطة استمرارية العمل وضمان التنفيذ الفعال لرب�مج املنظمة وسالمة وأثنت على املنظمة  )ب(

 .19-املوظفني أثناء جائحة كوفيد
ورحبت هبدف املدير العام املتمثل يف كسر التقوقعات واالنتقال إىل �ج إدارة وأيدت اإلصالحات التنظيمية  )ج(

 ا، وتطلعت إىل تقييم نتائج هذه اإلصالحات وأتثريها يف الوقت املناسب." أكثر مرونة وتبسيطً طيمن"
بت ابخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد، وأعربت عن إعجاهبا ابلطريقة اليت يتم هبا دمج العمل ورحّ  )د(

 صميمه. أهداف التنمية املستدامة يفع ، وبوض2030املتعدد األبعاد ملنظمة األغذية والزراعة يف اإلطار وخطة عام 
عت إىل التعاون الفعال ، وتطلّ 2019بت إبصدار املراجع اخلارجي لرأي غري معّدل بشأن البيا�ت املالية لعام ورحّ  )ه(

 مع املراجع اخلارجي اجلديد خالل عمليات تقدمي التقارير املالية.
ذ توصيات املراجعات الداخلية واخلارجية ورصدها، يف معدل تنفيوأثنت على املنظمة للجهود املبذولة املستمرة  )و(

ولكنها أشارت إىل استمرار ارتفاع عدد توصيات املراجعة الداخلية املفتوحة، وشجعت مكتب املفتش العام 
 استعراضها لضمان استمرار مالءمتها وصالحيتها. على

 لية كاملة للعمليات.وخلصت إىل أن مكتب املفتش العام يقدم خدماته بشكل كاف وفعال، وابستقال )ز(
وأعربت عن تقديرها اللتزام املدير العام بضمان الدعم املايل الكايف ملكتب املفتش العام، حسب االقتضاء،  )ح(

 واستمرار التعاون مع مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف هذا الصدد.
يت أديل هبا يف بعض تقارير املراجعة الصادرة يف عام ولفتت انتباه اإلدارة إىل املخاطر العالية واملالحظات اهلامة ال )ط(

للقيادة الرئيسية بشأن ، وأعادت التأكيد على دعمها القرتاح املدير العام بتيسري عروض املفتش العام 2020
 .مرتني سنو�ً النتائج والقواسم املشرتكة والدروس املستفادة 

ة، وبيان الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر وقبول املخاطر، وأثنت على التقدم احملرز بشأن إطار الرقابة الداخلي )ي(
وأوصت إبنشاء "جلنة معنية ابملخاطر" عالية املستوى كآلية إرشاد لتقييم املخاطر الرئيسية واالستجابة هلا وتعزيز 

 املساءلة وإبراز وظيفة إدارة املخاطر.
اليت تتضمن مبادئ أتسيسية سليمة،  2021-2020بت خبطة العمل االسرتاتيجية للموارد البشرية للفرتة ورحّ  )ك(

عت إىل مراجعة التقدم خلطة، وتطلّ  ايف الطموحة للغاية االستمرار يف اإلعراب عن قلقها بشأن التوقعات مع
 احملرز أثناء تنفيذها.
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حرش من الت ابلوقايةوأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة لتحسني سياسات املنظمة وعملياهتا وتدابريها املتعلقة  )ل(
من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، ووافقت على إجراء مزيد  والوقاية، والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة

 من االستعراض لتنسيق األنشطة واملساءلة داخل املنظمة يف هذا الصدد.
ملاحنة، وشجعت ا ابلتأثري احملتمل للتوقعات االقتصادية على املسامهات الطوعية من قبل اجلهات اوأحاطت علمً  )م(

 . 2021عام ىل إاملنظمة على رصدها بشكل وثيق، خاصة ابلنسبة 
 بت ابلتقدم احملرز يف وظيفيت الشؤون األخالقية وأمني املظامل بعد تعيني املسؤولني اجلديدين.ورحّ  )ن(
 بت ابلتقدم احملرز يف جمايل الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر.ورحّ  )س(
 ل ملكتب املفتش العام. بت ابملوافقة على امليثاق املعدورحّ  )ع(
وأعادت التأكيد على أمهية مواصلة املنظمة للمناقشات داخل منظومة األمم املتحدة حول كيفية معاجلة ادعاءات  )ف(

  سوء سلوك ضد رئيس تنفيذي يف املنظمة.
 بت ابملوافقة على االختصاصات املنقحة للجنة، على النحو املقدم من قبل جلنة اإلشراف االستشارية.ورحّ  )ص(

 

 عمل اللجنة –ا اثنيً 

 الوظائف واملسؤوليات

، استجابة لطلب جلنة املالية يف دورهتا الثمانني بعد املائة 2020استعرضت اللجنة اختصاصاهتا خالل صيف عام  -9
من اختصاصات اللجنة اليت تنّص  11ا للمادة إلدراج عملية توظيف أعضاء جلنة اإلشراف االستشارية، وكذلك وفقً 

 اض الدوري لالختصاصات"."االستعر  على

وأجرت جلنة اإلشراف االستشارية عملية االستعراض وبدأت املناقشات هبذا الشأن خالل اجتماعها االفرتاضي  -10
ن، مبا يشمل النقاط املرجعية شامال وحتليل عقب ذلك استعراضأ)، و 2020يوليو/متوز  29-27اخلامس واخلمسني (

 3يف منظومة األمم املتحدة. والرقابة املراجعة جلنةتفتيش املشرتكة بشأن استعراض والتوصيات الواردة يف تقرير وحدة ال
ووافق عليها   4)2020االختصاصات على جلنة املالية يف دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة (نوفمرب/تشرين الثاين  وُعرضت

 2020.5الثاين وديسمرب/كانون األول  جملس املنظمة يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين

 2020خطة عمل عام 

 2020ا الختصاصاهتا، وأجنزت خطة عملها لعام أب�ا اضطلعت بواجباهتا بنجاح وفقً  فيدتيسّر اللجنة أن  -11
  ابلكامل.

يات إدارة اللجنة تقدمي املشورة املستقلة للمدير العام وجلنة املالية بشأن ترتيبات الرقابة الداخلية، وعملوواصلت  -12
املخاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ووظائف التحقيق والشؤون األخالقية يف املنظمة، من خالل االستعراض 

                                                 
 استعراض جلنة املراجعة والرقابة يف منظومة األمم املتحدة.  JIU/REP/2019/6ثيقة الو   3
  FC 183/7الوثيقة   4
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الشؤون األخالقية وأمني املظامل، ووظائف الرقابة األخرى يف املنظمة  الشامل ألعمال مكتب املفتش العام، ومكتيب
 . ) وإجراءات اإلدارة بشأن توصيات مكتب املفتش العام وتقارير التفتيشواملراجعة اخلارجية (التقييم

جلسات خاصة مع املفتش العام (واملفتش ن اجتماعاهتا ما ألفضل املمارسات، عقدت اللجنة يف كل اجتماع ووفقً  -13
). وُعقد العام ابلوكالة)، واملسؤول عن الشؤون األخالقية، وأمني املظامل (يف اجتماعها الذي عقد يف نوفمرب/تشرين الثاين

 . 2020املراجع اخلارجي يف اجتماعه الرابع واخلمسني يف فرباير/شباط  اجتماع خاص مع

اللجنة بعد كل اجتماع رسائل إىل املدير العام ورئيس جلنة املالية بشأن النتائج الرئيسية ملناقشاهتا،  وجهتو  -14
  ستجابة املدير العام السريعة ملالحظات اللجنة.عن تقديرها ال وأعربت

و�قشت اللجنة النطاق والطريقة اليت تضطلع هبا مبسؤولياهتا هبدف تعزيز فعاليتها وضمان استمرار مالءمتها خلدمة  -15
ا) وتلقي تعليقات منظمة ومت النظر يف عدد من التدابري، مبا يف ذلك أساليب تنظيم االجتماعات (االفرتاضية أيضً  أغراضها.

 يني.بشأن أدائها من أصحاب املصلحة الرئيس

ويف ما يتعلق مبسألة تقييم أداء اللجنة، أشارت اللجنة إىل املناقشة اجلارية داخل جلان الرقابة التابعة ملنظومة  -16
ستواصل مناقشة النهج املناسب ي هاملتحدة بشأن إجراء تقييمات خارجية دورية مستقلة و/أو استعراضات لألقران، و  األمم

 .2022-2021خالل الفرتة 

 2020واضيعية والتوجيهات املخصصة لعام االستعراضات امل

 ملسائلاافرتاضية، وافقت اللجنة على إرجاء حتليل بصورة االجتماعات عقد ضيق الوقت يف طريقة ىل إا نظرً  -17
 اجتماعات خمصصة يف ما بني الدورات. املواضيعية إىل

هات خمصصة بشأن توجي 2020إىل البنود الدائمة املدرجة على جدول أعماهلا، قدمت اللجنة يف عام  وابإلضافة -18
 املسائل التالية:

 ميثاق مكتب املفتش العام •
 واإلصالحات التنظيمية •
 ا بيدومبادرة العمل يدً  •
 واخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة •
 وخطة استمرارية األعمال يف املنظمة 19-كوفيد  جائحة وأتثري •
 واختصاصات جلنة اإلشراف االستشارية •
 واختصاصات مكتب الشؤون األخالقية •
 2021-2020وخطة العمل االسرتاتيجية للموارد البشرية للفرتة  •
 واملنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية •
 واألمن احلاسويبوعرض عام بشأن التحول الرقمي  •
 والتغيريات يف سياسة السفر •
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تمثل يف كسر التقوقعات واالنتقال إىل �ج إدارة بت اللجنة ابإلصالحات التنظيمية وهدف املدير العام املورحّ  -19
ا، وتطلعت إىل تقييم نتائج وأتثري اإلصالحات اليت سيتم االضطالع هبا بعد فرتة من التأقلم "معياري" أكثر مرونة وتبسيطً 

 مع الرتتيبات اجلديدة.

يق العمل لتحقيق خطة بت اللجنة إبنشاء مكتب خمصص ألهداف التنمية املستدامة لتسريع وتسهيل تنسكما رحّ  -20
ا بيد. وخبصوص هذه املبادرة، أاثرت اللجنة االنتباه إىل ضرورة محاية ا ابهتمام مببادرة العمل يدً ، وأحاطت علمً 2030عام 

 .األمن احلاسويبثروهتا من البيا�ت من هجمات 

ا بت أيضً االبتكار، ورحّ  كما أعربت اللجنة عن تقديرها إلنشاء جلنيت شؤون الشباب وشؤون املرأة وسلسلة ندوات -21
مراعاة احلاجة إىل احلماية من اهلجمات إبنشاء املنرب الدويل لألغذية والزراعة الرقمية لسد الفجوة يف جمال الزراعة الرقمية، مع 

 اإللكرتونية.

عديدة بت اللجنة ابخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي وأبدت إعجاهبا ابلطريقة اليت يتم هبا دمج األبعاد الورحّ  -22
خطة  لعمل املنظمة يف اإلطار. وأبدت اللجنة دعمها بشدة للرؤية الواسعة والشاملة اليت انعكست يف السرد االسرتاتيجي مع

بتحليل دقيق للمخاطر  حووضع أهداف التنمية املستدامة يف صميمها. وأوصت مبزيد من التطوير لإلطار للسما  2030عام 
 واملتغريات غري املعروفة. 

  الرئيس السابق للجنة يف عملية اختيار املفتش العام اجلديد، ومت استشارة أعضاء اللجنة بشأن املرشحشارك  دقو  -23
  6املقرتح اختياره.

 سياسات احملاسبة والتقارير املالية –ا اثلثً 

، تلقت اللجنة إحاطات بشأن البيا�ت املالية وإعداد التقارير ووصع السيولة يف املنظمة 2020خالل عام  -24
ومواصلة االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، والتحسينات  تاوإدارة حافظة االستثمار  استثماراهتارتاتيجية واس
 النظم اإلدارية واملالية، ورصد الضوابط املالية يف املكاتب امليدانية. يف

يف الفرتة املالية املقبلة ابلنظر إىل التوقعات ا ابلوضع املايل العام للفرتة احلالية وأوجه عدم اليقني وأحاطت اللجنة علمً  -25
 . 2021االقتصادية العاملية، ودعت املنظمة إىل مواصلة رصد املسامهات الطوعية عن كثب يف عام 

مسألة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وما يتصل هبا من عجز مرتاكم كبري وطريقة تسجيله  او�قشت اللجنة أيضً  -26
 ا ابلتطورات يف سياسة إدارة السفر، مبا يف ذلك أثر خفضاحملاسبية الدولية للقطاع العام، وأحاطت علمً يف إطار املعايري 

 السفر. عمليات
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 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر –ا رابعً 

 توصيات املراجعة الداخلية

. فتش العام رصد تنفيذ توصيات املراجعة غري املنفذة بعد/اإلجراءات املتفق عليهاواصل مكتب امل -27
يف املائة  25أي بز�دة قدرها  7غري منفذ بعد،إجراء متفًقا عليه  480هناك  ، كان2020ديسمرب/كانون األول  31 وحىت

إىل تدين معدل التنفيذ خالل  مكتب املفتش العامتُعزى حبسب  . وأشارت اللجنة إىل أّن هذه الز�دة2019قياًسا بسنة 
 198.-ة يف املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيدالسنة خاصة بسبب وجود أولو�ت أعلى مكان

تلقت اللجنة أتكيًدا أبّن مكتب املفتش العام قد استعرض التوصيات حرًصا على بقائها جمدية وتوخًيا للتبسيط. و  -28
حيثما أمكن ذلك؛  وأوصت اللجنة مبا يلي: جتميع التوصيات اليت مل تنفذ بعد ضمن جمموعات لتيسري تنفيذها جمتمعةً 

التعاطي مع البنود ذات الصلة املراجعة لضمان  إلجازة توصياتذل مكتب املفتش العام واإلدارة جهوًدا موازية يب وأبن
 مية ودائمة. بصورة منسقة والتصدي لألسباب الكامنة وراءها مبا يكفل إجراء حتسينات نظ

 7غري املنفذة بعد توصيات املراجعة الداخلية: عدد 1الشكل 

 
العديد من املراجعات للمكاتب القطرية للمنظمة والقواسم املشرتكة  تائجنعراب عن قلقها إزاء وكررت اللجنة اإل -29

مشاكل هيكلية حمتملة. ويف هذا الصدد، تطلعت اللجنة إىل نتائج مراجعة قدرات املكاتب مبوجود  توحياملستمرة اليت 
ية للقيادة الرئيسية بشأن الدروس املستفادة، القطرية. كما أكدت اللجنة اهتمامها بتقدمي املفتش العام إلحاطات نصف سنو 

 النحو املقرتح من قبل املدير العام.  على
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 توصيات املراجعة اخلارجية

 مع املراجع اخلارجي اجلديد. وأشارت إىل التحد�ت اإلضافية يف عملية املراجعة هيد�ً ا متعقدت اللجنة اجتماعً  -30
ا، عدم اكتمال وسالمة الواثئق املتاحة لعمليات املراجعة. وللمضي قدمً عد وما يرتتب على ذلك من مشاكل حمتملة يف عن بُ 

للمراجعني على تقنيات املراجعة عن بعد والتكنولوجيا واعتماد نقاط ضبط إضافية.  صت اللجنة ابحلاجة إىل تدريب كافٍ أو 
 كما �قشت اللجنة املعايري املستخدمة يف اختيار البلدان كجزء من املراجعة السنوية.

ا مع املراجع اخلارجي يف أوائل ا خمصصً ضيق الوقت خالل االجتماع االفرتاضي، عقدت اللجنة اجتماعً ىل إا ونظرً  -31
حيث استعرضت خطة عمل املراجع اخلارجي وأثنت عليها، وشجعت على ز�دة املشاركة  2021يناير/كانون الثاين 

 اإلدارة العليا يف مرحلة التخطيط. مع

ذلك  ورسائل اإلدارة اخلاصة به، مبا يف املطّول، استعراض تقرير املراجعة اخلارجية 2020وواصلة اللجنة، خالل عام  -32
 التوصيات املقدمة بشأنه، و�قشت طرق االنتقال املخطط هلا من املراجع اخلارجي احلايل إىل املراجع اخلارجي القادم.

على النحو املقدم  2019-2014وصيات املراجعة اخلارجية للفرتة ابلتقرير حول تنفيذ تا وأحاطت اللجنة علمً  -33
 ).2020الدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين  إىل

  9: حالة تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجية1اجلدول 
متأخرة يف نوفمرب/تشرين الثاين 

2019 
ُأغلقت منذ اتريخ 

 التقرير السابق
لتوصيات املتأخرة يف اتريخ ا

 التقرير السابق
 *تقرير املراجعة جمموع التوصيات

 2014التقرير املطّول لعام  26 2 1 1
 2016التقرير املطّول لعام  19 1 0 1
 2017التقرير املطّول لعام  29 6 1 5

 2018التقرير املطّول لعام  41 41 23 18
 اجملموع 115 50 25 25

  )2015ولعام  2013-2012تقارير عندما يكون قد مت إغالق التوصيات (التقارير املطّولة للفرتة ال يتم سرد ال*

 وإدارة املخاطر الداخليةسياسات الرقابة 

أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود املتواصلة اليت تبذهلا املنظمة للتشديد على املساءلة عن تنفيذ اإلجراءات املتفق  -34
عة يف املوقت املالئم إلدارة املخاطر يف املنظمة على حنو أفضل وتعزيز عملها، ورحبت ابلتقدم احملرز عليها وتوصيات املراج

لتعزيز الرؤية واإلشارة  معنية ابملخاطرداخلية وأوصت اللجنة إبنشاء جلنة يف هذه اجملاالت، وتطلعت إىل مزيد من التقدم. 
 ن املخاطر، واالستعداد للمخاطر والنضج داخل املنظمة.إىل دعم اإلدارة العليا للرتويج لثقافة سليمة بشأ

واخلطة  2031-2022بت جلنة اإلشراف االستشارية خبطط إدراج املخاطر يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة ورحّ  -35
 . ويف ما يتعلق ابستبيا�ت الرقابة الداخلية، أعربت اللجنة عن سرورها بشأن التعاون2025-2022للفرتة  األجلاملتوسطة 

 اجليد وتبادل املعلومات مع املراجعات اخلارجية والداخلية، وأوصت ابختاذ املزيد من اخلطوات للتوصل إىل الضمان املشرتك.

                                                 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي  FC 183/8.1لوثيقة ا  9
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 إدارة املوارد البشرية

وضع اخلطوط التوجيهية وإجراءات للعمل  بشأن عن تقديرها للعمل املكثف يف شعبة املوارد البشريةوأعربت اللجنة  -36
، مبا يف ذلك حلول لتقليل التأثري على املوظفني يف البلدان اليت تعاين من وضع حرج، 19-ة كوفيدعد خالل جائحعن بُ 

وتقدمي الدعم للمدراء يف التعامل مع املوظفني، مبا يف ذلك تقييم األداء يف ظل ظروف استثنائية، وتدابري لتقدمي الدعم 
لفعال خلدمات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير احللول الرقمية مع اإلجهاد العقلي. كما أشادت ابلدعم ا للتعاملواملشورة 

  والدروس املستفادة للتوصل إىل "وضع طبيعي جديد".

وقدمت توجيهات حمددة.  2021-2020واستعرضت اللجنة مشروع خطة العمل االسرتاتيجية للموارد البشرية  -37
جلنة اإلشراف االستشارية  اعتربتاستكمال اخلطة. و  بعض توجيهاهتا قد ُأخذت يف االعتبار عند كونلوأعربت عن سرورها 

، ة للغايةالطموحاخلطة على أ�ا حتتوي على مبادئ أساسية سليمة، ولكنها واصلت اإلعراب عن قلقها بشأن التوقعات 
 ووافقت على مواصلة رصد التقدم أثناء تنفيذها.

 التقييم

م الصادرة عن مكتب التقييم وخطة عمل التقييم. عقدت اللجنة جلسة مع مكتب التقييم و�قشت تقارير التقيي -38
وأعربت جلنة اإلشراف االستشارية، يف اجتماع مشرتك مع مدير التقييم واملفتش العام املؤقت، عن تقديرها للتكامل والتعاون 

ملهام يف إطار الفرص لتعزيز التعاون، من بني أمور أخرى، من خالل جتريب ا نبني املكتبني، وشجعتهما على حتديد املزيد م
 لتحقيق أقصى قدر من التآزر. زمين أقرب

تم بلورة طبيعة وأتثري التعاون تواثئق التقييم املستقبلية املقدمة إىل جلنة الرب�مج، أبن لنسبة إىل ابكما أوصت اللجنة  -39
 .مكتب التقييم ومكتب املفتش العام بشكل كامل لتعزيز فهم جلنة الرب�مج للجهود املبذولة يف هذا اجملال بني
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 سياسات وإجراءات املنظمة ملكافحة ممارسات الغش والفساد والتواطؤ –ا خامسً 

 الغش واملمارسات الفاسدة األخرى  ملكافحةسياسة املنظمة 

أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدم احملرز يف تنفيذ سياسة املنظمة ملكافحة الغش واملمارسات الفاسدة األخرى.  -40
عليها املدير العام يف رسالته إىل املوظفني مبناسبة  وى" يف املنظمة اليت أعاد التأكيدورحبت "ابلقدوة على أعلى مست

 ديسمرب/كانون األول، ويف اتصاالته املتكررة مع مجيع املوظفني واألعضاء. 9مكافحة الغش يف  يوم

ا يف القدرات جه قيودً ا، عند مناقشة عدد من عمليات املراجعة يف املكاتب القطرية، اليت تواوأحاطت اللجنة علمً  -41
احمللية يف كثري من األحيان، ابلبيئة الصعبة لتنفيذ ضوابط داخلية فعالة ونظم للمخاطر ومكافحة الغش واالمتثال. ولذلك 

وتنفيذها ورصدها، مبا يف ذلك إدراج تدابري  شددت على احلاجة إىل اليقظة املستمرة يف تصميم السياسات واإلجراءات
 .2021م ختطيط املوارد املؤسسية يف املنظمة. وستواصل اللجنة مراجعة هذه املسألة يف عام نظيف  األمن احلاسويب

 املوردينمعاقبة 

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخري يف تطبيق معاقبة املوردين بعد إصدار تقارير مكتب املفتش العام ووافقت  -42
 .2021وقيع العقوابت على املوردين يف عام على إجراء مراجعة متعمقة ملعاقبة املوردين ودور جلنة ت

 محاية املبلغني عن األعمال غري القانونية سياسة

بتقرير املسؤول عن الشؤون األخالقية بشأن سياسة محاية املبلغني عن األعمال غري القانونية  اأحاطت اللجنة علمً  -43
 تشغيل موحدة ذات صلة.  تشأن وضع إجراءا، وأعربت عن تقديرها للتعاون اجليد مع مكتب املفتش العام ب2020لعام 

 مكتب املسؤول عن الشؤون األخالقية ومكتب أمني املظامل –ا سادسً 

 واملسؤوليات الوظائف

أعربت اللجنة عن سرورها الستعراض مسودة اختصاصات مكتب الشؤون األخالقية. وتتطلع اللجنة إىل مراجعة  -44
، وترحب بدعوة املدير العام للجنة اإلشراف االستشارية إىل تقدمي 2021اختصاصات مكتب أمني املظامل يف أوائل عام 

 مشورة بشأن أفضل املمارسات واملعايري لوظيفة أمني املظامل.

ا بوجود نقص واضح على نطاق املنظمة يف التمييز بني وظيفيت املسؤول عن الشؤون األخالقية وأحاطت اللجنة علمً  -45
ول عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل يف نشر املعلومات وتنظيم دورة تدريبية خمصصة وأمني املظامل، ورحبت بتعاون املسؤ 

 يف هذا الصدد.

مبا يف ذلك  10بت اللجنة ابلعروض الشاملة اليت تلقاها املسؤول عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل،ورحّ  -46
ا ابلتطورات وأحاطت جلنة اإلشراف االستشارية علمً املوارد املتاحة، وأعربت عن تقديرها للعمل املنجز منذ وصوهلما.  بشأن

 يف جماالت عمل كل منهما، ورحبت ابالتصال املفتوح والتنسيق الذين مت تطويرمها بني الوظيفتني.
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 11اإلعالن عن املصاحل وبر�مج اإلقرار املايل،بت جلنة اإلشراف االستشارية إبصدار التعميم اإلدارة بشأن رحّ و  -47
وأعربت اللجنة  م احملرز يف مراجعة سياسة اهلدا� وتطوير مدونة قواعد السلوك للشؤون األخالقية.ا ابلتقدوأحاطت علمً 

جلميع موظفي املنظمة  القيادة بطريقة أخالقية يف املنظمةا ابالضطالع حبلقة عمل تدريبية عن إلحاطتها علمً ارتياحها  عن
 وما فوق. 5-من فئة ف

 مدى كفاية املوارد
أن يزداد يف مكتيب الشؤون األخالقية وأمني املظامل ضمن  ن املتوقعمحجم العمل الكبري الذي  أشارت اللجنة إىل -48

 رصد مدى كفاية املوارد.اللجنة حدود حمدودة للموارد، وستواصل 

 اجلنسينيالوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة والوقاية من االستغالل واالعتداء 
ة املبذولة لتطبيق السياسات والعمليات والتدابري للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي بت اللجنة جبهود املنظمرحّ  -49

بت ابلتزام املدير العام التام مبكافحة مجيع أشكال وسوء استغالل السلطة والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، ورحّ 
 الل اجلنسي، خاصة عند تنفيذ مهام املنظمة يف امليدان.التحّرش والتحّرش اجلنسي والتمييز وسوء استغالل السلطة واالستغ

كما أشارت إىل جهود املنظمة لتعزيز ثقافة الوقاية، وحتسني أنشطة التوعية، وضمان اعتماد �ج يتمحور حول  -50
�ئب  بت إبنشاء فريق عمل داخلي معين ابلوقاية من التحّرش اجلنسي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني برائسةالضحا�، ورحّ 

التنظيمي املناسب داخل املنظمة لوضع وتنسيق األنشطة واملساءلة حباجة  املوضع املدير العام. ومع ذلك، شعرت اللجنة أن
 إىل مزيد من التفكري.

 بر�مج اإلفصاح املايل
، 2020اإلفصاح املايل يف عام بر�مج لعملية أعربت اللجنة عن ارتياحها إلبالغها ابرتفاع معدل االمتثال  -51

 وعدم وجود تضارب فعلي يف املصاحل. ن التضارب احملتملما نسبيً  حاالت منخفضةوجود  وإمكانية

 فعالية وظائف مكتب املفتش العام –ا سابعً 
ترى أن مكتب املفتش العام هي أن تؤكد على فعالية وظائف املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق، و يسّر اللجنة  -52

 .يضطلع خبدماته على حنو مالئم وفعال

) وتقارير عن نشاط مكتب 2ا للمراجعات؛ (قريرً ت 28 )1، ما يلي بدقة: (2020تعرضت اللجنة خالل عام اسو  -53
حتديد ، مبا يف ذلك التحديثات وخطط العمل املعاد 2021-2020والفرتة  2020) وخطط عمل 3املفتش العام الفصلية؛ (

ومشروع امليثاق املنقح ملكتب املفتش العام. كما ) 4على األنشطة؛ ( 19-كوفيد  جائحة ا ملراعاة أتثريأيضً  أغراضها
 استعرضت منهجية التحقق من صحة استبيا�ت الرقابة الداخلية والتأكد من صحتها.

أعربت اللجنة، مع االعرتاف ابلظروف الصعبة يف العديد من املكاتب القطرية، عن قلقها إزاء نتائج عمليات و  -54
 أ�ا فيها الضوابط الداخلية غري مرضية، أو تكونمعظم البلدان اليت  إىل ه ابلنسبةاملراجعة يف هذه املكاتب. وأشارت إىل أن
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هناك قضا� منهجية تتعلق ابلقدرات اهليكلية، وأعربت عن سرورها ملوافقة مكتب املفتش  حتتاج إىل حتسينات كبرية، كانت
 به جلنة اإلشراف االستشارية. العام على إجراء استعراض للقدرات يف املكاتب القطرية، على النحو الذي أوصت

هبا يف بعض تقارير املراجعة الصادرة  ولفتت اللجنة انتباه اإلدارة إىل املخاطر العالية واملالحظات اهلامة اليت أدىل -55
، وأعادت التأكيد على دعمها القرتاح املدير العام بتيسري العروض نصف السنوية اليت يقدمها املفتش العام 2020يف عام 

 قيادة األساسية بشأن النتائج والقواسم املشرتكة والدروس املستفادة.إىل ال

 استقاللية مكتب املفتش العام
االستقالل التام يف وظائف التدقيق والتحقيق  بشأن 2020طمأنة اللجنة يف مجيع اجتماعاهتا يف عام  رتج -56

 واالستقاللية من أي تدخل غري مربر.

 ميثاق مكتب املفتش العام
ته جلنة املالية يف دورهتا الثمانني بعد املائة الذي أقرّ  12نة امليثاق املنقح ملكتب املفتش العاماستعرضت اللج -57

أعربت اللجنة عن سرورها للتأكيد أبن امليثاق املنقح يتبع أفضل )، وقدمت تعليقاهتا بشأنه. و 2020يونيو/حزيران (
 املمارسات.

ة معاجلة ادعاءات السلوك ضد رئيس املنظمة، وتعيد اللجنة وتواصل جلنة اإلشراف االستشارية مناقشة مسألة كيفي -58
 التأكيد على اهتمامها أبن تواصل منظمة األغذية والزراعة املناقشة بشأن هذه املسألة داخل منظومة األمم املتحدة.

 ضمان املراجعة ابالستناد إىل املخاطر

ويساعد  مكتب املفتش العام. ايعتمده اليتخاطر على امل ةالتخطيط القائم يةنهجمل تقييًما اللجنة ابنتظامجتري  -59
النهج القائم على املخاطر يف ضمان تركيز مشورة مكتب املفتش العام على جماالت مهمة يف املنظمة بشكل منتظم. وقد 

 من خالل املواضيع والعمل الذي أجنزه مكتب املفتش العام خالل السنة.يتضح خلصت اللجنة إىل ذلك 

ضرورية للتكيف  وأيّدهتا ابعتبارها اليت أعيد حتديد الغرض منها،طة عمل مكتب املفتش العام استعرضت اللجنة خو  -60
 ب االزدواجية مع خطة عمل املراجع اخلارجي. ورّحبتجتنّ و ، 19-مع تعليق بعثات املراجعة بفعل تفشي جائحة كوفيد

) فضًال 2019قارنة بعشرين مهمة يف عام مهمة مراجعة (م 23، 2020إبجناز مكتب املفتش العام، مع حلول �اية سنة 
  13عن حتقيق جزء هام من تغطية املراجعة املقررة.

 وظائف التحقيق

يف إدارة شكاواها املتزايدة وعبء  2020أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها وحدة التحقيق يف عام  -61
ا فاية املوارد يف جمال التحقيق، أحاطت اللجنة علمً عملها ضمن مواردها املتاحة احملدودة. ولدى استعراض قضية مدى ك

 أبن التحليل املعياري ملكتب املفتش العام يف هذا الصدد يشري إىل أن املنظمة كانت دون املستوى املوصى به.
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  FC 185/12 17 

وأعربت اللجنة عن تقديرها للتعاون اجليد يف جمال التحقيقات اجلنائية بواسطة تكنولوجيا املعلومات مع وكاالت  -62
 مم املتحدة األخرى.األ

 التوظيف وامليزانية يف مكتب املفتش العام

املبادرات واإلجراءات اليت اختذها مكتب املفتش العام، بشأن تعزيز فعاليته وكفاءته من خالل إضفاء دت اللجنة أيّ  -63
اب املرونة يف ختصيص الطابع املركزي على وظيفة املراجعة الداخلية عن طريق نقل مجيع الوظائف إىل املقر الرئيسي الكتس

 . املوظفني وفًقا ملتطلبات العمل لكيا�ت املراجعة العالية املخاطر

وتعرب اللجنة عن تقديرها اللتزام املدير العام بضمان الدعم املايل الكايف ملكتب املفتش العام حسب االقتضاء،  -64
بشأن مسألة املوارد من أجل حتديد حلول مستدامة  وترحب ابلتعاون املستمر مع مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 وما بعده. 2021لعام 

 حالة تنفيذ التوصيات السابقة للجنة املراجعة –ا اثمنً 

بناء على التوجيهات الصادرة عن جلنة اإلشراف االستشارية يف اجتماعها السادس واخلمسني، مت استعراض  -65
وترد نتيجة هذه العملية  2020.14ارية الصادرة يف نوفمرب/تشرين الثاين وتبسيط حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستش

  .2امللحق مع مزيد من التفاصيل يف ، 2اجلدول يف 

 2020ديسمرب/كانون األول  31: حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية كما يف 2اجلدول 

 السنة    )1( قيد التنفيذالتوصيات 
1 2019 

18 2020-2021 

 جمموع التوصيات 19
 2021 شباط/فربايرحتققت من صحتها جلنة اإلشراف االستشارية يف    )1(
 

 

 

 

 

                                                 
 1تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية يف املنظمة، اجلدول   FC 183/8.2الوثيقة   14
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  2020تشكيل اللجنة يف عام  :1 امللحق

 على النحو التايل: 2020تتألف اللجنة من مخسة أعضاء. وكان تشكيل اللجنة يف عام 

 2020جلنة اإلشراف االستشارية  األعضاء
  Verasak Liengsririwat السيد )2020حىت فرباير/شباط  2019و/متوز الرئيس (منذ يولي

 Enery Quinones  لسيدةا )2020حىت فرباير/شباط  2019الرئيس (منذ يوليو/متوز  �ئب

 Gianfranco Cariola   السيد 

 Anjana Das   السيدة 

 Fayezul Choudhury  السيد 

  

  Fayezul Choudhury لسيدا )2020الرئيس ( منذ يوليو/متوز 

 Anjana Das   لسيدةا )2020الرئيس ( منذ يوليو/متوز  �ئب

، مت جتديد عضويته 2017(منذ ديسمرب/كانون األول  عضو
 )2020ديسمرب/كانون األول  يف

 Gianfranco Cariola   السيد

  Malika Aït-Mohamed Parent  السيدة 2020يوليو/متوز  1عضو منذ 

 Hilary Wild  السيدة 2020يوليو/متوز  1ذ عضو من

  
 )احبكم منصبه( األمينة 

 Beth Crawford  السيدة
 مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
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 15: حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية2امللحق 

 آليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واإلشراف
 إنشاء "جلنة املخاطر" الداخلية.اقرتحت الستشارية: جلنة اإلشراف ا

 : قيد التنفيذالتقدم احملرز يف املنظمة

OAC 56 
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20

1-  

 مواءمة إطار عمل الرقابة الداخلية مع اهليكل التنظيمي اجلديد.اقرتحت جلنة اإلشراف االستشارية: 

 قيد التنفيذ التقدم احملرز يف املنظمة:

OAC 56 
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20

2-  

طلبت إجراء حتليل مؤسسي للمخاطر واملتغريات غري املعروفة يف اإلطار جلنة اإلشراف االستشارية: 
 االسرتاتيجي اجلديد.

 قيد التنفيذ التقدم احملرز يف املنظمة:

OAC 56 
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20

3-  

فقت على إجراء مزيد من املراجعة إلدارة املخاطر املؤسسية عقب إصدار واجلنة اإلشراف االستشارية: 
 .تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن إدارة املخاطر املؤسسية

 قيد التنفيذ التقدم احملرز يف املنظمة:

AC 54 
 2020 فرباير/شباط 24-25

4-  

الرقابة الداخلية يف مكاتب توحيد مجيع املدخالت من استبيا�ت اقرتحت جلنة اإلشراف االستشارية: 
بتكييف التوجيهات  وأوصت املنظمة واملكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية لتوجيه خطوات املنظمة التالية،

 وفًقا للقضا� اليت نشأت ليتم استهدافها يف العملية التالية.

 قيد التنفيذ التقدم احملرز يف املنظمة:

AC 54 
 2020 فرباير/شباط 24-25

5-  

ا وافقت على احلاجة إىل حتديد املخاطر املؤسسية الكربى ابالعتماد أيضً اإلشراف االستشارية: جلنة 
على استنتاجات دراسة وحدة التفتيش املشرتكة بشأن إدارة املخاطر املؤسسية وحتديث سجل املخاطر 

 املؤسسية يف املنظمة.

أي الرشوة واالحتيال وشرعية  وأوصت إبضافة خماطر خمصصة مرتبطة بشكل وثيق ابلسالمة املالية،
 الغرض والرقابة املستقلة وكذلك إدارة األصول يف سجل املخاطر املؤسسية.

 التقدم احملرز يف املنظمة: قيد التنفيذ

AC 53  
 2019نوفمرب/تشرين الثاين  25-26

AC 52 
 2019 يوليو/متوز 17-18

 

6-  

 الغش منع
أهداف التنمية املستدامة بشأن العدالة  من 5-16 أوصت إبدراج الغايةجلنة اإلشراف االستشارية: 

 االسرتاتيجي. هاوإطار يف املنظمة الغش  منعلوحة متابعة  يف
OAC 56 

 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20
7-  

 املراجعة الداخلية والتحقيق
أوصت مكتب املفتش العام مبراجعة توصيات املراجعة لضمان استمرار جلنة اإلشراف االستشارية: 

 املالءمة.

 قيد التنفيذ التقدم احملرز يف املنظمة:

OAC 56 
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20

8-  

                                                 
) يف اجتماعها 2020صادقت جلنة اإلشراف االستشارية على التوصيات اليت متت صياغتها خالل اجتماعها السادس واخلمسني (نوفمرب/تشرين الثاين   15

 ).2021السابع واخلمسني (فرباير/شباط 
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اللتزام املدير العام بتيسري توفري موارد كافية "حسب  أعربت عن تقديرهاجلنة اإلشراف االستشارية: 
 املدى الطويل. احلاجة"، مع مالحظة أن النقص يف وظيفة التحقيق حيتاج إىل حّل أكثر استدامة على

 قيد التنفيذ :التقدم احملرز يف املنظمة

OAC 55 
 2020 يوليو/متوز 27-29 

9-  

أوصت منظمة األغذية والزراعة مبواصلة االهتمام ابلتطورات داخل منظومة جلنة اإلشراف االستشارية: 
 ر العام.يتعلق ابألحكام اخلاصة بعملية وطرائق ادعاءات السلوك ضد املدياألمم املتحدة يف ما 

 التنسيق مستمر مع منظومة األمم املتحدة، بقيادة مكتب الشؤون القانونية.  التقدم احملرز يف املنظمة:

OAC 55 
 2020 يوليو/متوز 27-29

10-  

بشأن نتائج تقارير املراجعات األخرية، وال سيما تقارير  خماوفهاأعربت عن جلنة اإلشراف االستشارية: 
ة املشروع، وحثت على تنفيذ إجراءات تصحيحية وجتّنب املخاطر اليت هتدد املراجعات اخلمسة بشأن دور 

 قدرة املنظمة على اجتذاب املوارد املالية وطمأنة اجلهات املاحنة بشأن شفافية املنظمة

 قيد التنفيذ التقدم احملرز يف املنظمة:

AC 54 
 2020 فرباير/شباط 24-25

11-  

احتوت على عدد من القواسم املشرتكة  مراجعةتقارير أن عدة  الحظتجلنة اإلشراف االستشارية: 
أبن يقّدم مكتب املفتش العام عرًضا لكبار املدراء، ويُفّضل أن يكون ذلك  وأوصت واملشاكل املماثلة،

مرتني يف السنة، عن تقارير مراجعة احلساابت غري املرضية، كعملية تعلم للدروس املستفادة، وخاصة 
 .احلساابت املصنفة على أ�ا غري مرضيةابلنسبة لتقارير مراجعة 

 2021سيبدأ يف عام  التقدم احملرز يف املنظمة:

AC 54 
 2020 فرباير/شباط 24-25

12-  

 املراجعة اخلارجية واإلدارة املالية وإعداد التقارير
عقدت اللجنة جلسة خمصصة ملسائل املراجعة اخلارجية جلنة اإلشراف االستشارية: 

 حيث استعرضت خطة عملها وقدمت تعليقات بشأ�ا. 2021ين الثا يناير/كانون يف

OAC 56.II 
 2021 يناير/كانون الثاين 5

13-  

 وظيفيت مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل
 أوصت مكتب الشؤون األخالقية بتويل مسؤولية إدارة سياسة اهلدا�.جلنة اإلشراف االستشارية: 

 تعراض السياسة جاريةعملية اس التقدم احملرز يف املنظمة:

OAC 55 
 2020يوليو/متوز  27-29

14-  

طلبت اللجنة إجراء مسح ملدى الرضا عن مكتب الشؤون األخالقية بعد جلنة اإلشراف االستشارية: 
 )2022سنتني من استكمال عملية إنشائه (

 2022خمطط لعام  التقدم احملرز يف املنظمة:

AC 54 
 2020 فرباير/شباط 24-25

15-  

 لبشريةاملوارد ا
-2020الحظت اللجنة أن اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية للفرتة جلنة اإلشراف االستشارية: 

 قد تكون مفرطة يف الطموح وتطلعت إىل مراجعة التقدم احملرز يف تنفيذها. 2021

OAC 56 
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20

16-  

 السلطة التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل الوقاية من
أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود املبذولة لتحسني سياسات املنظمة جلنة اإلشراف االستشارية: 

وعملياهتا وتدابريها املتعلقة ابلوقاية من التحرش والتحرش اجلنسي واالنتهاك اجلنسي وسوء استغالل 
داخل املنظمة يف هذا  السلطة، ووافقت على إجراء مزيد من االستعراض لتنسيق األنشطة واملساءلة

 الصدد.

OAC 56 
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20

17-  
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 اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة 
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخري يف تطبيق معاقبة املوردين بعد إصدار جلنة اإلشراف االستشارية: 

عة متعمقة ملعاقبة املوردين ودور جلنة توقيع العقوابت تقارير مكتب املفتش العام ووافقت على إجراء مراج
 .2021على املوردين يف عام 

OAC 56 
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  18-20

18-  

 االبتكار الرقمي واألمن احلاسويب
ا ابحلاجة إىل إجراء مراجعة شاملة حلوكة تكنولوجيا أحاطت اللجنة علمً جلنة اإلشراف االستشارية: 

ملنظمة، وهشاشة النظم، واملخاطر وخطط التخفيف منها، وعقدت جلسة خمصصة املعلومات يف ا
 .2021الستعراض مسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فرباير/شباط 

OAC 56.III  
 2020 شباط/فرباير 1

19-  
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