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 وجزامل
   االستشارية اإلشراف جلنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ يف األمانة أحرزته الذي مالتقد   التقرير هذا صيلخ. 
   جلنة اإلشأأأأأأأأأأراف معلومات حمد ثة عن التقارير املرفوعة بشأأأأأأأأأأأن تنفيذ التوصأأأأأأأأأأيات الصأأأأأأأأأأادرة عن ر هذا التقرير ويوف

يف منظمة األغذية اإلشأأأراف االسأأأتشأأأارية جلنة   12/581FCلوثيقة اب 2امللاق االسأأأتشأأأارية على الناو الوارد يف 
 .2020 لعامالتقرير السنوي  –والزراعة 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

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

 ة املشورةمسود  
 اللجنة: إن  
   حبالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية؛ اأحاطت علم 
   بت ابلتقدم احملرز يف إغالق التوصيات الصادرة عن جلنة اإلشراف االستشارية؛ورح 
  احلصوووووووووي علن مزيد من املعلومات احملد تة عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصوووووووويات  الي دور ا وتطل عت إىل

 .املقبلة
  

http://www.fao.org/3/ne681ar/ne681ar.pdf
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حلالة تنفيذ توصأأأيات جلنة اإلشأأأراف االسأأأتشأأأارية يف وقا إعداد هذا التقرير  ما هو  اصأأأ  ملخ   الوثيقة هذه متقد   -1
 .1 والشكل 1 اجلدولح يف موض  

 ة.حالة لتنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشاريتفاصيل عن آخر  2اجلدول ويعرض  -2

 حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية  -1اجلدوي 
التوصووووووووووويووات  يوود 

 التنفيذ
الوووتووووصووووووووووووويووووووات 

 ذةاملنف  
 السنة الصادرةالتوصيات 

5 9 14 
)االجتمأأأأاع الرابع وانمسأأأأأأأأأأأأأأون لل نأأأأة املراجعأأأأة  2020

 والسأأأأأأأأأاد  وانمسأأأأأأأأأون واالجتماع انامس وانمسأأأأأأأأأون
 لل نة اإلشراف االستشارية(

)االجتماع السأأأابع وانمسأأأون والاامن وانمسأأأون  2021 6 2 4
 (1)لل نة اإلشراف االستشارية(

 جمموع التوصيات 20 11 9
( قد عقد 2021أ توبر/ تشأأأرين األول  21-18يكن االجتماع الاامن وانمسأأأون لل نة اإلشأأأراف االسأأأتشأأأارية ) مل )1(

 التقريريف وقا إعداد هذا 
 

  جلنة اإلشراف االستشارية توصياتعدد  -1 الشكل
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2020التوصيات الصادرة في عام 

2020التوصيات المنفذة في عام 

2021التوصيات الصادرة في عام 
(2021أيلول /سبتمبر1حتى )

2021التوصيات المنفذة في عام 

(2021-2020)التوصيات قيد التنفيذ 



4 FC 186/6.2 

 

 حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة اإلشراف االستشارية -2اجلدوي 
  يد التنفيذ ●  يد اإلجناز ● أجنز ●

 الر ابة الدا لية، وإدارة املخاطر، ومنع الغش وممارسات الفساد األ رى
1-  OAC 58 

 يوليو/ متوز 5-7

2021 

أبن تكون عملية تقييم املخاطر القائمة اليت  أوصأأأأاجلنة اإلشوووراف االسوووتشوووارية:  ●
تضأأأطلع اا اإلدارة مرتبطة بشأأأكل أوضأأأح بعمليات تقييم املخاطر اليت يضأأأطلع اا 

لضأأأأأأأأأمان اسأأأأأأأأأتناد ا االت  ، وذلكالتقييم ووظيفةالداخليون وانارجيون ن راجعو امل
 .لمخاطر لي ة لإىل نظرة   ةالستعراض املستقلعملية ااملختارة ل

 قيد اإلجناز. :منظمة األغذية والزراعة
2-  OAC 58 

 يوليو/ متوز 5-7

2021 

أبن حتافظ اإلدارة على تر يز واضأأأأأح على  أوصأأأأأاجلنة اإلشووووراف االسووووتشووووارية:  ●
 على التنفيأأذ وارد من خأأارا امليزانيأأةاملحتليأأل املوارد والعمليأأات الالزمأأة لتقييم قأأدرة 

 البلدان املتلقية. جانبذة من املشاريع املنف  اإلشراف على و 
 قيد اإلجناز. :منظمة األغذية والزراعة

3-  OAC 56 

18-20 
نوفمرب/تشأأأرين الاا  

2020 

 اقرتحا إنشاء "جلنة املخاطر" داخلية.جلنة اإلشراف االستشارية:  ●
 .يضطلع فريق القيادة الرئيسي بوظيفة جلنة املخاطر .أجنز :منظمة األغذية والزراعة

4-  OAC 56 
18-20 

نوفمرب/تشرين الاا  
2020 

اقرتاح مواءمة إطار الرقابة الداخلية مع اهليكل  جلنة اإلشووووووووووراف االسووووووووووتشووووووووووارية: ●
 التنظيمي اجلديد.

. مت حتديث إطار الرقابة الداخلية يف ديسمرب/  انون أجنز منظمة األغذية والزراعة:
 بعد املوافقة على إدخال تغيريات على اهليكل التنظيمي. 2020األول 

5-  OAC 56 
18-20 

نوفمرب/تشرين الاا  
2020 

طلبا إجراء حتليل للمخاطر على مسأأأأأتوظ املنظمة  جلنة اإلشووووراف االسووووتشووووارية: ●
 واملتغريات غري املعروفة يف اإلطار االسرتاتي ي اجلديد.

 اإلطار . يرد عرض اذا الشأأأأأأأأأأأأأأأن يف الوثيقة بعنوانأجنز منظمة األغذية والزراعة:
 .2031-2022 للفرتة االسرتاتي ي

6-  AC 54 
24-25 

 2020فرباير/شباط 

 
● 

اقرتحا توحيد مجيع املدخالت من اسأأتبيا ت الرقابة  جلنة اإلشراف االستشارية:
املكأاتب القطرية واملكأاتب اإلقليميأة لتوجيه  يفعلى مسأأأأأأأأأأأأأأتوظ املنظمأة،  الداخليأة

خطوات املنظمة التالية، وأوصا بتكييف التوجيهات وفق ا للقضااي اليت نشأت ليتم 
 استهدافها يف العملية التالية.

. جيري حتليل استبيا ت الرقابة الداخلية على أسا  أجنز منظمة األغذية والزراعة:
سأأأنوي، مع إعداد تقرير موجز لعرض أبرز النقاط. وجيري تشأأأارا هذه البيا ت مع 

http://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf
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املكاتب ذات الصأأأأأألة ال اذ أي إجراء يعترب مناسأأأأأأب ا، وذلك ماال  من حيث الدعم 
 التعقيباتمع مراعاة  2021املخصأأأأأأأص. وقد مت تعديل االسأأأأأأأتبيان والعملية يف عام 
صأأأأأأأأأأأأأأعيأأد  عن التطورات على الواردة من الزمالء املشأأأأأأأأأأأأأأأار ل يف العمليأأة، فضأأأأأأأأأأأأأأال  

طة تسأأأأأأأأتهدف نقاط الرقابة يف  السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات والعمليات، ادف توفري عملية مبسأأأأأأأأ 
 جماالت املخاطر الرئيسية.

وافقا على احلاجة إىل حتديد املخاطر التنظيمية  جلنة اإلشوووووووراف االسوووووووتشوووووووارية: ●
الكربظ ابالعتماد أيض ا على استنتاجات دراسة وحدة التفتيش املشرت ة بشأن إدارة 
 املخاطر املؤسسية وحتديث س ل املنظمة اناص ابملخاطر على مستوظ املنظمة.

 قيد اإلجناز منظمة األغذية والزراعة:
7-  OAC 56 

18-20 
نوفمرب/تشرين الاا  

2020 

من أهداف التنمية  5-16أوصأأأأأأا ادراا اهلدف  جلنة اإلشوووووراف االسوووووتشوووووارية: ●
 املستدامة بشأن العدالة يف لوحة متابعة منع الغش يف املنظمة وإطارها االسرتاتي ي.

ا ابهلأدف أجنز منظمة األغذية والزراعة: . إن  منظمأة األغأذيأة والزراعأة ملتزمأة متأامأ 
من أهداف التنمية املسأأأأأأأأتدامة، من أجل احلد من الفسأأأأأأأأاد والرشأأأأأأأأوة  ميع  16-5

ال تنطبق  5-16أشأأكاهلما. ومع أن  املؤشأأرات اةد دة اليت صأأيغا يف إطار اهلدف 
على منظمة األغذية والزراعة، فقد أدرجا منظمة األغذية والزراعة الفسأأاد والرشأأوة 

ليت أعد هتا مجيع مكاتب يف سأأأأأأأأأأأأ ل واطر الغش وهو أسأأأأأأأأأأأأا  خط  منع الغش ا
يف  الغش املنظمة. وقد أُدرا مؤشأأأأأأأأر عن مدظ االمتاال لشأأأأأأأأرط حتديث خط  منع

 .2022، وسي ري العمل به اعتبار ا من عام إطار النتائج اجلديد
 املراجعة الدا لية والتحقيق

8-  OAC 58 
يوليو/ متوز  5-7

2021 
OAC 57 

16-18 
 2021فرباير/شباط 

أعربا الل نة عن قلقها إزاء ح م توصأأيات مراجعة  االسووتشووارية:جلنة اإلشووراف  ●
احلسأأاابت املعلقة، وشأأد دت على أ"ية "توحيد النقاط" بل نطان النتائج وطبيعتها 

(، وإجياد حلول طويلة األجل سأأواء   حد    )توصأأيات املراجعة الداخلية وانارجية على
املنظمة حتديد موقع وصأأأأص  لألسأأأأأبار اجلذرية واملشأأأأأا ل الُنظمية، واقرتحا على

 للتاليل بغرض حتديد النطان.
 اإلجنازقيد  منظمة األغذية والزراعة:

9-  OAC 56 
18-20 

نوفمرب/تشرين الاا  
2020 

أوصأأأأأا مكتب املفتش العام ابسأأأأأتعراض توصأأأأأيات  جلنة اإلشووووراف االسووووتشووووارية: ●
 .جدواهالضمان استمرار  املعلقة املراجعة

مكتب املفتش العام اسأأأأأأأأأأأتعراض التوصأأأأأأأأأأأيات  أجنز. أجنز والزراعة:منظمة األغذية 
 وأقفل عدد ا من التوصيات اليت مل يعد هلا جدوظ.
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10-  OAC 55 
يوليو/ متوز  27-29

2020 

أعربا عن تقديرها اللتزام املدير العام بتيسأأأأري توفري  جلنة اإلشووووراف االسووووتشووووارية: ●
موارد  افية "حسب احلاجة"، مع اإلشارة إىل ضرورة إجياد حل أ ار استدامة على 

 املدظ الطويل ألوجه القصور يف وظيفة التاقيق.
يف  13ُخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأا زايدة  برية يف املوارد ) .قيد اإلجناز منظمة األغذية والزراعة:

. وسأأيوفر 2023-2022املائة( ملكتب املفتش العام يف بر مج العمل وامليزانية للفرتة 
 مكتب االسرتاتي ية والرب مج وامليزانية موارد إضافية حسب االقتضاء.

11-  OAC 55 
يوليو/ متوز  27-29

2020 

أوصأأأأأا منظمة األغذية والزراعة ةواصأأأأألة االهتمام  جلنة اإلشووووراف االسووووتشووووارية: ●
ابلتطورات داخأأل منظومأأة األمم املتاأأدة يف مأأا يتعلق ابألحكأأام انأأاصأأأأأأأأأأأأأأأة بعمليأأة 

 وطرائق ادعاءات سوء السلوا املوج هة حبق املدير العام.
التنسأأأأأأأأأأأأأأيق مسأأأأأأأأأأأأأأتمر مع منظومة األمم املتادة، بقيادة  منظمة األغذية والزراعة:

 نونية.مكتب الشؤون القا
12-  AC 54 

24-25 
 2020فرباير/شباط 

الحظا أن عدة تقارير مراجعة احتوت على عدد من  جلنة اإلشراف االستشارية: ●
ا  القواسأأم املشأأرت ة واملشأأا ل املماثلة، وأوصأأا أبن يقد م مكتب املفتش العام عرضأأ 
ل أن يكون ذلأأك مرتل يف السأأأأأأأأأأأأأأنأأة، عن تقأأارير مراجعأأة  لكبأأار املأأديرين، ويُفضأأأأأأأأأأأأأأأ 

نسأأأأأأبة احلسأأأأأأاابت غري املرضأأأأأأية،  عملية للتعلم من الدرو  املسأأأأأأتفادة، وخاصأأأأأأة ابل
 لتقارير مراجعة احلساابت املصنفة على أهنا غري مرضية.

ا يف  .أجنز منظمة األغذية والزراعة: شأأأأأباط فرباير/قد م مكتب املفتش العام عروضأأأأأ 
 ، والعمل جار.2021وسبتمرب/أيلول 

 وظيفتا مسؤوي الشؤون األ ال ية وأمني املظامل
13-  OAC 58 

يوليو/ متوز  5-7
2021 

ويف معرض اإلشأأأأأأأأارة إىل أن العديد من الوحدات  االسووووووتشووووووارية:جلنة اإلشووووووراف  ●
)مكتب املفتش العام ومسأأأأأأأأؤول الشأأأأأأأأؤون األخالقية وأمل املظامل واملوارد البشأأأأأأأأرية( 
تشأأأرتا يف إدارة نظام القضأأأاء الداخلي، أوصأأأا الل نة ابتباع مسأأأار أ ار متاسأأأك ا 

ديد ومشولية يف حتليل األسأأأأأأأأأأأأأأبار اجلذرية ومالحظات فرادظ الوحدات من أجل حت
األسبار والسبل التصاياية اةتملة لتزايد عدد القضااي املتصلة ةسائل النزاهة يف 

 مكان العمل.
 اإلجنازقيد  منظمة األغذية والزراعة:

14-  OAC 55 
يوليو/ متوز  27-29

2020 

أوصا مكتب الشؤون األخالقية بتويل مسؤولية إدارة  جلنة اإلشراف االستشارية: ●
 سياسة اهلدااي.

عملية استعراض سياسة اهلدااي، ومت تلقي مدخالت  أجنز منظمة األغذية والزراعة:
 من وتلف أصاار املصلاة.
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15-  AC 54 
24-25 

 2020فرباير/شباط 

طلبا الل نة إجراء مسأأأأح ملدظ الرضأأأأا عن مكتب  جلنة اإلشوووراف االسوووتشوووارية: ●
 (.2022الشؤون األخالقية بعد سنتل من استكمال عملية إنشائه )

 .2022عام  من املخط  إجراء هذا املسح يف منظمة األغذية والزراعة:
 املوارد البشرية

16-  OAC 56 
18-20 

نوفمرب/تشرين الاا  
2020 

طلبا الل نة اسأأأتعراض التقدم اةرز يف تنفيذ انطة  جلنة اإلشووراف االسووتشووارية: ●
 يف اجتماعها التاسع وانمسل. 2021-2020االسرتاتي ية للموارد البشرية للفرتة 

ضأأأأأمن االسأأأأأتعراض  اسأأأأأتعراض التقدم اةرزمن املخط   منظمة األغذية والزراعة:
 .2021املقبل لل نة اإلشراف االستشارية يف أ توبر/تشرين الاا  

 الو اية من التحر ش والتحر ش اجلنسي وسوء استغالي السلطة
17-  OAC 57 

16-18 
 2021فرباير/شباط 

هنج يتماور حول  ابلرت يز أ ار علىأوصأأا املنظمة  اإلشووراف االسووتشووارية:جلنة  ●
الضاااي، ةا يف ذلك من خالل إاتحة الوصول بسهولة إىل التوجيهات واملعلومات، 

 و ذلك عرب املوقع اإللكرتو  والتوعية.
خأارطأة طريق منظمأة األغأذيأة والزراعأة . مت نشأأأأأأأأأأأأأأر أجنز منظمة األغذية والزراعة:

ومدونة السأأأأأأأأأأأأألوا األخالقي ، بشأأأأأأأأأأأأأأن اجلهات اليت ميكن الل وء إليها عند احلاجة
 للمنظمة

18-  OAC 56 
18-20 

نوفمرب/تشرين الاا  
2020 

أعربا الل نة عن تقديرها لل هود املبذولة لتاسأأأل  جلنة اإلشووراف االسووتشووارية: ●
سياسات املنظمة وعملياهتا وتدابريها املتعلقة ابلوقاية من التارش والتارش اجلنسي 
واالنتهاا اجلنسي وسوء استغالل السلطة، ووافقا على مواصلة استعراض تنسيق 

 واملساءلة داخل املنظمة يف هذا الصدد.األنشطة 
. ُقدم عرض شأأأأامل عن تنسأأأأيق األنشأأأأطة واملسأأأأاءلة أجنز منظمة األغذية والزراعة:

داخل منظمة األغذية والزراعة إىل جلنة اإلشأأأراف االسأأأتشأأأارية يف اجتماعها السأأأابع 
 وانمسل.

 اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي
19-  OAC 56 

18-20 
نوفمرب/تشأأأرين الاا  

2020 

أعربا الل نة عن قلقها إزاء التأخري يف تطبيق  جلنة اإلشوووووووووراف االسوووووووووتشوووووووووارية: ●
على املور دين بعد إصأأأأدار تقارير مكتب املفتش العام ووافقا على إجراء العقوابت 

ودور جلنأأأأة توقيع العقوابت على  ،مراجعأأأأة متعم قأأأأة لفرض عقوابت على املور دين
 .2021املوردين يف عام 

. استعرضا جلنة اإلشراف االستشارية هذه املسألة أجنز منظمة األغذية والزراعة:
 يف اجتماعها السابع وانمسل.

http://www.fao.org/3/cb2508ar/cb2508ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb2508ar/cb2508ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb2508ar/cb2508ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb4863en/cb4863en.pdf
http://www.fao.org/3/cb4863en/cb4863en.pdf
http://www.fao.org/3/cb4863en/cb4863en.pdf


8 FC 186/6.2 

 

 االبتكار الر مي واألمن احلاسويب
20-  OAC 56.III  

فأربايأر/شأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأاط  1
2021 

أشأأأأارت الل نة إىل ضأأأأرورة إجراء اسأأأأتعراض شأأأأامل  جلنة اإلشوووراف االسوووتشوووارية: ●
حلو مأأة تكنولوجيأأا املعلومأأات يف املنظمأأة، وهشأأأأأأأأأأأأأأأاشأأأأأأأأأأأأأأأة النظم، واملخأأاطر وخط  
التخفيف منها، وعقدت جلسأأة وصأأصأأة السأأتعراض مسأأائل تكنولوجيا املعلومات 

 .2021واالتصاالت يف فرباير/شباط 
اف االستشارية هذه املسألة . استعرضا جلنة اإلشر أجنز منظمة األغذية والزراعة:

 .2021خالل اجتماع خاص يف فرباير/ شباط 
 


