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 املوجز
 إن جلنة اإلشراف االستشارية: 

  بدعم املدير العام لعمل اللجنة وتقدر تعاونه املســـــتمر مع األعضـــــاء وحضـــــوره جلميع االجتماعات يف عام ترحب
 ؛2021

  لتواصــــــل بشــــــأن "إعطاء القدوة على أعلى مســــــتوى" بشــــــكل لتزام املدير العام املســــــتمر  عدم فعال، و وترحب 
لسلوك يف مكان العمل واحلماية  االتسامح مطلقً  نشاء اللجنة املعنية  بشأن املمارسات غري األخالقية، وترحب 

 ؛من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
 يف ما يتعلق مبهام املراجعة والتدقيق، وهي تقدر  ةويسرها التأكيد على ضمان استقاللية مكتب املفتش العام التام

دة   ؛لمكتبلاملوارد ز
  وتدعم اسـرتاتيجية إىل اسـتنتاج إجيايب بشـأن عمل مكتب املفتش العام وتنسـيقه مع مهام الرقابة األخرى، وختلص

 ؛2025ويونيو/حزيران  2021مكتب املفتش العام للفرتة ما بني يوليو/متوز 
  لتقـــدم اجليـــد احملرز يف حتقيق خطـــة عمـــل مكتـــب التقييم لعـــام ، ويف تنفيـــذ خطـــة عمـــل املوارد 2021وترحـــب 

 ؛البشرية، ويف جماالت الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر
 لتعاون اجليد والتقدم املستمر يف وظيفيت الشؤون األخالقية وأمني املظامل  ؛وترحب 
  ًجلهود اوحتيط علم  .رقابةاملبذولة من قبل إدارة املنظمة والتقدم احملرز بشأن معاجلة توصيات ال مع التقدير 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

لتقرير السنوي للجنة اإلشراف االستشارية    .2021لعام إن جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم 
 مسودة املشورة

لتقرير السنوي للجنة اإلشراف االستشارية لعام أخذت    : امت مبا يلي، وق2021جلنة املالية علًما 
ت مســتقلة ومشــورة مســتقلة يف جماالت  املدور اهلأقّرت   (أ) الذي تضــطلع به جلنة املراجعة يف توفري ضــما

ا   ؛واليتها مبوجب اختصاصا
لتقرير، الذي تضــــــمن اســــــتنتاجات   (ب) إجيابية بشــــــأن عملية اإلشــــــراف يف املنظمة؛ والتقدير لعمل ورحبت 

مكتب املفتش العام والعمل الذي مت االضــــــــــطالع به يف إطار وظيفيت الشــــــــــؤون األخالقية وأمني املظامل؛ 
  يف ما يتعلق بنظام املنظمة للرقابة الداخلية وإلدارة املخاطر واحلوكمة؛عن املشورة ذات الصلة  فضًال 

  رضاها حيال املشورة اليت قدمتها جلنة املراجعة يف جماالت واليتها؛وأعربت عن   (ج)
  لعرضها على اجمللس؛ 2ووافقت على التغيريات التحريرية الواردة يف االختصاصات احملدثة الواردة يف امللحق   (د)
عن تقديرها للتقدم احملرز يف تنفيذ توصــــــــــيات اللجنة وتبســــــــــيطها، وتطّلعت إىل تقرير حالة آخر وأعربت   (ه)

 .2022العادية التالية للجنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاين  الدورةتقدمه اإلدارة خالل 
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 مقدمة

. ويُقسم هذا التقرير وفًقا الختصاصات اللجنة 2021يسّر جلنة اإلشراف االستشارية تقدمي تقريرها السنوي لعام  -1
 2020.1اليت أقّرها اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون األول 

ا ويقدم هذا التقرير  -2 الســـنوي التاســـع عشـــر للجنة اإلشـــراف االســـتشـــارية نظرة عامة على عمل اللجنة ومالحظا
لتقرير، لكي ينظر فيها املدير العام وجلنة املالية ا، اليت مت وضعها خالل الفرتة املشمولة   .ونصائحها وتوصيا

شــباط ويوليو/متوز فرباير/يف  2021اســتمرار اجلائحة، عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات افرتاضــية يف عام إىل  اونظرً  -3
م.   وأكتوبر/تشرين األول، مدة كل منها ثالثة أنصاف أ

اءة بشـــــــــــــــأن وأعربت اللجنة عن تقديرها للتحديثات املنتظمة واملعلومات اليت تلقتها، واملناقشـــــــــــــــات الصـــــــــــــــرحية والبنّ  - 4
اخلارجية اليت تؤثر على عمل املنظمة، وكذلك بشـــأن املســـائل اليت تؤثر على كفاءة وفعالية أنشـــطة العمل الرئيســـية. التطورات 

ا. ئيسيوأعربت بشكل خاص عن تقديرها لالخنراط املباشر مع املدير العام وفريق القيادة الر   يف كل اجتماع من اجتماعا

يادة الرئيسية، واملفتش العام، للذين تلقتهما من املدير العام والقوتعرب اللجنة عن شكرها للتعاون واملساعدة ا - 5
األخالقية، وأمني املظامل، ومدراء التقييم واملوارد البشـــــــــرية والشـــــــــؤون املالية وخدمات تكنولوجيا  الشـــــــــؤونواملســـــــــؤول عن 

مج وامليزانيـــة املعلومـــات واإلحصـــــــــــــــــــاءات الل خ املراجع اخلـــارجي، وموظفي املنظمـــة اآلخرين، و واالســــــــــــــــرتاتيجيـــة والرب
ا يف عام  . كما أثنت اللجنة على أمانة جلنة اإلشراف االستشارية لدعمها الفعال لالجتماعات املقررة، 2021اجتماعا

 . 2021 وطوال عام

 .1امللحق يف  2021ويرد تشكيل اللجنة خالل عام  -6

  2021عمل جلنة اإلشراف االستشارية خالل عام   - أوًال 
  واملسؤولياتالوظائف 

ا يف أكتوبر/تشــــرين األول  -7 االســــتعراض اليت تنّص على " 11للمادة  ا، وفقً 2021اســــتعرضــــت اللجنة اختصــــاصــــا
، على 2021يف اجتماعها التاســــــــع واخلمســــــــني الذي عقد يف أكتوبر/تشــــــــرين األول  ووافقت"، الدوري لالختصــــــــاصــــــــات
مج وامليزانية على النحو  فضًال عنتعديالت حتريرية طفيفة،   .2امللحق املبني يف تغيري تسمية مكتب االسرتاتيجية والرب

قشت اللجنة، يف مجلة أمور، ما يلي:  -8 ساليب عملها،   ويف ما يتعلق 

لشــــــكل االفرتاضــــــي يف عام   )أ( ، مبا يف ذلك االجتماعات ما بني 2021الرتتيبات اخلاصــــــة مبواصــــــلة االجتماعات 
 متعمقة للمواضيع املخصصة. عمليات استعراضالدورات إلجراء 

ووافقت على أن تركيز االستعراضات املتعمقة يف املستقبل ستشمل استثمارات املنظمة؛ وإحاطات مع املكاتب   )ب(
ختطيط املوارد املؤســــســــية؛ وير نظم ؛ وتطعلى مســــتوى املنظمةاإلقليمية واإلقليمية الفرعية؛ وتعميم إدارة املخاطر 

ت يف ممارسات املراجعة.  وإطار النتائج وصياغة مؤشرات األداء الرئيسية؛ وحتليل البيا

                                                      
 .CL 165/REP لوثيقةأ)، من ا( 26الفقرة  1
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رات امليدانية إىل   )ج(   لمنظمة.القطرية لكاتب املواحتمال استئناف الز
ا جلســـــــــات خاصـــــــــة مع املفتش العام اووفقً  -9  ألفضـــــــــل املمارســـــــــات، عقدت اللجنة يف كل اجتماع من اجتماعا

 واملراجع اخلارجي واملسؤول عن الشؤون األخالقية وأمني املظامل.

وواصــلت اللجنة تقدمي املشــورة املســتقلة للمدير العام وجلنة املالية بشــأن ترتيبات الرقابة الداخلية، وعمليات إدارة  -10
خاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ووظائف التحقيق والشـــؤون األخالقية يف املنظمة، من خالل االســـتعراض امل

الشــــــــــــــــامل ألعمال مكتب املفتش العام، ومكتيب الشــــــــــــــــؤون األخالقية وأمني املظامل، ووظائف الرقابة األخرى يف املنظمة 
 إلدارة بشأن توصيات مكتب املفتش العام وتقارير التفتيش.واملراجعة اخلارجية) وإجراءات ا  (التقييم

ا،  -11 ووجهت اللجنة بعد كل اجتماع رســــــــائل إىل املدير العام ورئيس جلنة املالية بشــــــــأن النتائج الرئيســــــــية ملناقشــــــــا
مفصــــــــــــــــلة بشــــــــــــــــأن اإلجراءات املتخذة يف ما يتعلق  اردودً  أعطتوتلحظ مع التقدير أن مجيع وحدات املنظمة املعنية قد 

ا.مبالحظات جلنة اإلشراف االستشارية    وتوصيا

  2021خطة عمل عام 
ا، وأجنزت خطة عملها لعام  -12 ا بنجاح وفًقا الختصــــــــاصــــــــا ا اضــــــــطلعت بواجبا  2021يســــــــّر اللجنة أن تفيد 

 . 2022على خطة عملها لعام  استشارية قد وافقت أيضً يف وقت كتابة هذا التقرير، كانت جلنة اإلشراف االلكامل. و 

  2021االستعراضات املواضيعية والتوجيهات املخصصة لعام 
توجيهات خمصصة بشأن  2021إلضافة إىل البنود الدائمة املدرجة على جدول أعماهلا، قدمت اللجنة يف عام  -13

 املسائل التالية:

  ،والرقمنة، واحلوكمة، واألمن احلاسويب، وإدارة املخاطرتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمة 

 داخلية يف سياق اهليكل التنظيمي اجلديدومراجعة احلوكمة واإلطار العام للرقابة ال 

  ت على املتعاقدينو  العقو

  االستغالل اجلنسي وسوء استغالل السلطة واملسؤولية واملساءلة عن التحّرش والتحّرش اجلنسي والتمييز و 

 وسياسات االستثمار يف املنظمة وجلان االستثمار التابعة هلا 

  وصندوق التسليف واالدخار يف املنظمة 

  2025يونيو/حزيران  30و 2021يوليو/متوز  1واسرتاتيجية مكتب املفتش العام للفرتة ما بني. 

مج امليداين ملنظمة األغذية    والزراعةتنفيذ الرب
قليمي الفرعي ألمريكا إلاملكتب اإلقليمي وا املكتب، عقدت اللجنة جلســـــــة خمصـــــــصـــــــة مع 2021يف يوليو/متوز  -14

الكارييب. وتعرب اللجنة عن شكرها وتقديرها لنوعية واتساع نطاق اإلحاطة اليت تلقتها. والحظت اللجنة  والبحرالالتينية 
جعة، ووافقت على اســــتخالص اســــتنتاجات وتوصــــيات بعد جلســــة مع مكتب بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من املرا

 .2022إقليمي ومكتب إقليمي فرعي آخرين يف عام 
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 التقييمات اخلارجية والذاتية للجنة

نتظام مع اللجنة، استبيان تقييم سري لتقييم أداء 2021يف عام  -15 ، أكملت اإلدارة العليا يف املنظمة، اليت تتعامل 
مبا يتماشى مع  2021مراجعة التقييم الذايت السنوي لعام رت جلنة اإلشراف االستشارية (التقييم اخلارجي). كما أجاللجنة 
 .يف منظومة األمم املتحدة اإلشراف االستشاريةللجان  املمارساتأفضل 

ا وتضــمنت جماالت الرتكيز يف التقييم اخلارجي ما يلي: مدى حســن معاجلة جلنة اإلشــراف االســتشــاري -16 ة ملســؤوليا
ا؛ إذا كانت املشـــورة والتوصـــيات اليت صـــاغتها جلنة اإلشـــراف االســـتشـــارية تعترب ذات صـــلة؛ وإذا كانت  وفًقا الختصـــاصـــا

واصــــل مع اإلدارة العليا بطريقة فعالة وبناءة. ويســــّر جلنة اإلشــــراف االســــتشــــارية أن تعلن أن تجلنة اإلشــــراف االســــتشــــارية ت
(جيد بشــــــــكل  5(قليل جًدا) إىل  1على مقياس من  4.6متوســــــــط تصــــــــنيف اإلدارة العليا للمواضــــــــيع املذكورة أعاله كان 

ملثل، بلغ متوسط التقييم الذايت للجنة اإلشراف االستشارية  .4.7بشأن أسلوب عملها  استثنائي). و

وتلحظ اللجنة أن آلية اســــتعراض األقران ألداء جلنة اإلشــــراف االســــتشــــارية ال تزال قيد املناقشــــة يف ما بني جلان  -17
  يف منظومة األمم املتحدة.اإلشراف 

 سياسات احملاسبة والتقارير املالية  - انيً 

ت املالية وإعداد التقارير ووضع السيولة والنفقات املتعلقة 2021خالل عام  -18 ، تلقت اللجنة إحاطات بشأن البيا
النقد يف املنظمة؛ والدخل من الصـــــــناديق االســـــــتئمانية؛ واســـــــرتاتيجية  وإدارة حافظة االســـــــتثمارات ومواصـــــــلة  اســـــــتثمارا

النظم اإلدارية   لك التغيريات يف معايري احملاســـــبة؛ والتحســـــينات يفاالمتثال للمعايري احملاســـــبية الدولية للقطاع العام، مبا يف ذ
 ؛ والتوفيق املصريف التلقائي.واملالية، ورصد الضوابط املالية يف املكاتب امليدانية

ســـــــــية بشـــــــــأن صـــــــــندوق رأس املال العامل. ويف -19 حلجم الكبري  كما مت إخطار اللجنة بقرار األجهزة الر ما يتعلق 
ا، الحظت اللجنة بقلق تزايد مســــــــتوى الطلبات اليت تفرضــــــــها اجلهات املاحنة على وكاالت للمســــــــامهات الطوع ية امللتزم 

جراء حوار أوسع للتعبري عن هذا  التنمية املتلقية، إىل جانب الضغط لتقليل التكاليف اإلدارية وتكاليف الدعم، وأوصت 
ت املناسبة.  الشاغل يف املنتد

 اإلشراف  - الثً 

 املراجعة اخلارجية

، اســـــــــــتعراض تقرير املراجعة اخلارجية املطّول ورســـــــــــائل اإلدارة اخلاصـــــــــــة به، 2021واصـــــــــــلت اللجنة، خالل عام  -20
لرقابة الداخلية.  التوصياتذلك   يف  مبا  املقدمة بشأنه، وأعربت عن ارتياحها لعدم وجود قضا مهمة تتعلق 

لتقدم احملرز يف تنفيذ األنشــــــــــــــــطة  -21 لتعاون الكامل من إدارة ورحبت  املخطط هلا يف املراجعة اخلارجية ورحبت 
 .املنظمة، وبتقدم تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجية بشكل مرضٍ 

قشـــــــــــــت اللجنة  - 22 دة الوضـــــــــــــوح يف اللوائح املالية يفو ما يتعلق مبراجعة األداء. واقرتحت أن تقوم  احلاجة إىل ز
خاطر ومناقشــــــــــــتها مع اإلدارة، اليت يعتمد عليها اختيارها ملواضــــــــــــيع مراجعة األداء، مبشــــــــــــاركة تقييم امل اخلارجيةاملراجعة 

خذ تقييم املخاطر هذا يف االعتبار تقييمات املخاطر الناجتة عن تقييم املخاطر على مســـــــــــــتوى املنظمة الذي مت  وكيف 



  FC 191/8 

 

7

العام الذي تســــــــــــــــتند إليه خطة عمل ، وتقييم خماطر مكتب املفتش يف املنظمةكجزء من عملية إدارة املخاطر   إعداده
 .مكتب املفتش العام

 مكتب التقييم

لتقدم احملرز يف خطة العمل يف جمال التقييم. وأعربت عن  -23 عقدت اللجنة جلســــــــــــــــة مع مكتب التقييم ورحبت 
ت والوظائف املنفصـــــــــــــــلة ملكتب املفتش العام ومكتب التقييم واســـــــــــــــتخدام  تقديرها لإليضـــــــــــــــاحات الواردة بشـــــــــــــــأن الوال

مج وامليزانية بشأن إضفاء الطابع مكتب االاملصطلحات. وأعربت عن سرورها ملالحظة التعاون الوثيق مع  سرتاتيجية والرب
عن  املؤســســي على الدروس املســتفادة من التقييم، ومع مكتب املفتش العام بشــأن اجملاالت ذات االهتمام املشــرتك، فضــًال 

 التواصل اجليد مع املراجعة اخلارجية.

ت على املتعاقدين   العقو
ت طرق 2021اســــــتعرضــــــت اللجنة يف جلســــــة خمصــــــصــــــة يف عام  -24 ت على ودور جلنة  تطبيق العقو توقيع العقو

ت على املتعاقدينإىل العدد املنخفض نسبًيا من احلاالت اليت مت توجيه انتباه جلنة  توأشار . املتعاقدين ، إليها توقيع العقو
دة األمن مع  19-جائحة كوفيدخالل  املســّرعةعلى مناقشــة التأثري احملتمل إلجراءات الشــراء  تووافق والتدابري املتخذة لز

 .احلد األدىن من االمتثال يف اجتماع مستقبلي

 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر  - ارابعً 

  سياسات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر
أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود املتواصـــــــــلة اليت تبذهلا املنظمة للتشـــــــــديد على املســـــــــاءلة عن تنفيذ اإلجراءات  -25

. وأشــــــــــــارت املراجعة يف املوقت املالئم إلدارة املخاطر يف املنظمة على حنو أفضــــــــــــل وتعزيز عملها وتوصــــــــــــياتاملتفق عليها 
، على مســـتوى املنظمةخلية وإدارة املخاطر، مبا يف ذلك تكامل إدارة املخاطر يف وظيفة الرقابة الداالتقدم احملرز رتياح إىل 

يف مكتب االســــــــــرتاتيجية  على مســــــــــتوى املنظمةومنع الغش، ووظائف الرقابة الداخلية، ورحبت بتعزيز فريق إدارة املخاطر 
مج وامليزانية.  والرب

ن فريق القيادة األســاســي اللجنة أن إدارة املخاطر ما زالت تنضــج وترســخ يف ثقا حظتوال -26 فة املنظمة. ورحبت 
تعزيز الرؤية واإلشـــارة إىل دعم اإلدارة العليا للرتويج لثقافة ســـليمة بشـــأن املخاطر، مبا يســـهل ســـيعمل وظيفًيا كلجنة خماطر 

  .واالستعداد للمخاطر والنضج داخل املنظمة
 إدارة املوارد البشرية

لتقدم احملرز يف تنفيذ رحّ  -27 ــرية،بت اللجنة  مشــــرية إىل أن بعض املبادرات  2خطة العمل االســــرتاتيجية للموارد البشــ
ا ســـــتســـــتمر يف عام  ترحيلهاســـــيتم  . ودعمت اللجنة إجراء املزيد من التحليل لنموذج بشـــــأن شـــــركاء األعمال 2022أو أ

 املقّر الرئيسي. املوجودة يف ات لمسار لللموارد البشرية لتقدمي خدمات استشارية خمصصة 

                                                      
  FC 183/4الوثيقة  2
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لتنســـــــيق  -28 ووافقت اللجنة على احلاجة إىل ترشــــــيد فئات التوظيف والطرق التعاقدية اليت يتعني وضــــــعها وتنفيذها 
لطرق  مع اللجنة اإلدارية الرفيعة املســــــــــــــــتوى التابعة جمللس الرؤســــــــــــــــاء التنفيذيني يف األمم املتحدة، والفريق العامل املعين 

 التابع للجنة اخلدمة املدنية الدولية. التعاقدية

 مكتب املسؤول عن الشؤون األخالقية ومكتب أمني املظامل  - اخامسً 

لتقدم احملرز يف الفهم على نطاق املنظمة رحّ  -29 لتمييز بني وظيفيت املســـــــــــــؤول عن الشـــــــــــــؤون األخالقية لبت اللجنة 
لتعاون الوثيق بني املســـؤول عن  الشـــؤون األخالقية وأمني املظامل يف توضـــيح الشـــكوك واقرتاح ســـبل وأمني املظامل، ورحبت 

 يف حال تداخل املسؤوليات. ااملضي قدمً 

لعروض الشــــــــــــــــاملة اليت تلقاها املســــــــــــــــؤول عن الشــــــــــــــــؤون األخالقية وأمني املظامل،ورحبت  -30 مبا يف ذلك  3اللجنة 
قية ومكتب أمني املظامل، والتقدم املمتاز احملزر، املوارد املتاحة، وأثنت على جودة عمل املســـؤول عن الشـــؤون األخال  بشـــأن

 والتعاون الوثيق بينهما.

ج شــــــــــــــامل ومتكامل بشــــــــــــــأن موضــــــــــــــوع النزاهة واحلفاظ على  -31 ورأت اللجنة أن هناك حاجة داخل املنظمة إىل 
إلضــــــــــــــــافة إىل ذلك، اقرتحت اللجنة، مع إدراكها ل قامة العدل. و إلجهاد املتعلق التنســــــــــــــــيق بني مجيع الوحدات املعنية 

لتقييمات، إنشـــــــــاء آلية خفيفة لقياس النبض يف تقدير الوظيفتني وقياس النجاح. وســـــــــتواصـــــــــل اللجنة مراقبة مدى كفاية 
 املوارد املتاحة للمكتبني يف العام املقبل.

مج حىت وقت إعداد و  - 32 ت اخلاصــــة بتمرين بر   املايل اإلفصــــاحهذا التقرير، مل تكن اللجنة قد اســــتعرضــــت البيا
 .2021لعام 

  اجلنسيني نتهاكالوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة والوقاية من االستغالل واال
رحّبت اللجنة جبهود املنظمة املبذولة لتطبيق الســــــــــــــــياســــــــــــــــات والعمليات والتدابري للوقاية من التحّرش والتحّرش  -33

 اجلنسيني. نتهاكاالستغالل واالاجلنسي وسوء استغالل السلطة والوقاية من 

وتعرب اللجنة عن تقديرها اللتزام املدير العام مبكافحة مجيع أشـــــكال التحّرش والتحّرش اجلنســـــي والتمييز وســـــوء  -34
نشــــاء جلنة معنية  اســــتغالل الســــلطة واالســــتغالل اجلنســــي، ورحبت بتبين املدير العام لتوصــــية جلنة اإلشــــراف االســــتشــــارية 

 4العمل واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.لسلوك يف مكان 

مدونة كما أشــارت إىل جهود املنظمة لتعزيز ثقافة الوقاية، وحتســني أنشــطة التوعية. واســتعرضــت اللجنة مشــروع  -35
ماله، وأثنت على جودة وضـــــوح هذا املنشـــــور. كما الحظت اللجنة قبل اســـــتك الســـــلوك األخالقي ملنظمة األغذية والزراعة

لوضــــوح، خارطة طريق منظمة العرض املمتاز من منظور يركز على الضــــحية كما هو موضــــح يف منشــــور  معاجلة الشــــواغل 
 اللجوء إليها عند احلاجة.األغذية والزراعة بشأن اجلهات اليت ميكن 

 

                                                      
 مع االحرتام الكامل لسرية عمل أمني املظامل الذي ال ميكن الكشف عنه. 3
  DGB 2021/35الوثيقة  4
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  فعالية وظائف املراجعة الداخلية والتحقيق  - اسادسً 
أي واالبتعاد عن يف وظائف املراجعة والتحقيق  ةالتام يةرحبت جلنة اإلشــــــراف االســــــتشــــــارية بضــــــمان االســــــتقالل -36

 .2021 يلة سنةتدخل غري مربر، وكذلك التعاون اجليد مع اإلدارة العليا ط

كما أعربت اللجنة عن ســـــــــــرورها ملالحظة أن املوارد املخصـــــــــــصـــــــــــة ملكتب املفتش العام قد زادت بشـــــــــــكل كبري  -37
عن تقديرها اللتزام املدير العام بضــــــــــــــــمان الدعم املايل الكايف ملكتب املفتش العام  أعربت، و 2021واعتربت كافية لعام 

ا إضـــــــــ افًيا لســـــــــلطة التوظيف، ورحبت حســـــــــب االقتضـــــــــاء. كما الحظت اللجنة أن مكتب املفتش العام قد ُمنح تفويضـــــــــً
اءات اخلاصــــــــــــــــة مثل تقنيات ن املكتب لديه خربة جيدة ومتنوعة جلميع جوانب التحقيق، مبا يف ذلك الكفتطمينات ل

 املراجعة الالحقة للصدمات.

اإلجراءات املتفق عليها. واعتباًرا من /اليت مل تنفذ بعدوواصـــل مكتب املفتش العام رصـــد تنفيذ توصـــيات املراجعة  -38
قارنة بـ املائة ميف  23خنفاض قدره أي ، مل ينفذ بعد إجراًء متفًقا عليه 379، كان هناك 2021ديسمرب/كانون األول  31
ن تعيد اإلدارة جتميع التوصيات   2020.5 كانون األول/ديسمرب 31 وإغالقها يف جمموعات،  اليت مل تنفذوأوصت اللجنة 

ة واخلارجية الداخلي املراجعةملدى وطبيعة النتائج (اليت جتمع بني توصــــــــيات  إجراء اســــــــتعراض تقييميوشــــــــددت على أمهية 
  .ةميلألسباب اجلذرية واملشاكل النظ األجلحلول طويلة  وإجياد) على حد سواء

) وتقارير ربع ســنوية 2؛ (من تقارير املراجعة اتقريرً  14) 1: (ما يلي يف دراســة 2021اللجنة خالل عام  تعّمقتو  -39
) 5) واخلطوط التوجيهية للتحقيق؛ (4؛ (2021) وخطة العمل املعاد توجيهها لعام 3عن نشــــــــــــــــاط مكتب املفتش العام؛ (

 .2025إىل يونيو/حزيران  2021ملفتش العام للفرتة ما بني يوليو/متوز  بية مكتواسرتاتيج

. واتفقت اللجنة هيكلية وقدرات حوكمة املكاتب امليدانيةتقرير املراجعة بشــــأن وخصــــصــــت اللجنة بنًدا ملناقشــــة  -40
االســــــــــــرتاتيجيات اجلديدة للمنظمة، مثل مع النتائج والتوصــــــــــــيات الواردة يف التقرير، مشــــــــــــرية مع التقدير إىل أن عددا من 

ا أن تســـهل تنفيذ العديد  ،اســـرتاتيجية املوارد البشـــرية، والســـياســـات اجلديدة اليت تؤثر على حتول املكاتب القطرية من شـــأ
من التوصــــــــــــــــيــات الواردة يف التقرير. والحظــت اللجنــة أن النموذج واهليكــل احلــاليني للمكــاتــب القطريــة يتطلبــان مراجعــة 

 .لعكس احلقائق على أرض الواقعلتشاور مع أعضاء املنظمة،  ،قةمتعم

ُج ابتكارية، من بينها مفهوم التقارير النهائية، وعمليات  -41 ُ وتثين اللجنة على عمل مكتب املفتش العام واعتماد 
لتعاون مع مجيع الوحدات املعنية لتقدم احملرز يف وضع إطار ضمان   .املراجعة املواضيعية، ورحبت 

    

                                                      
ت مكتب املفتش العام كما يف  5  2021كانون الثاين /يناير 31بيا
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  2021: تشكيل اللجنة يف عام 1امللحق 

  على النحو التايل:  2021تتألف اللجنة من مخسة أعضاء. وكان تشكيل اللجنة يف عام 
  2020جلنة اإلشراف االستشارية  األعضاء

  Choudhury Fayezul  السيد )2020الرئيس (منذ يوليو/متوز ) و 2019عضو (منذ يوليو/متوز 

ئب 2019عضو (منذ يوليو/متوز   Anjana Das السيدة   )2020الرئيس (منذ يوليو/متوز ) و

 Gianfranco Cariola السيد   )2017عضو (منذ ديسمرب/كانون األول 

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

 Hilary Wild  السيدة  )2020عضو (منذ يوليو/متوز 

 األمينة (حبكم منصبها) 

 Beth Crawford   السيدة
مج وامليزانيةمديرة مكتب االسرتاتيجية   والرب
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 : االختصاصات احملدثة2امللحق 

  جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة
 االختصاصات

  2022 من يونيو/حزيران ااعتبارً 
 الغرض - 1
كفريق اســــتشــــاري مســــتقّل مؤلف من خرباء ملســــاعدة املدير العام وجلنة ]  اللجنة[تعمل جلنة اإلشــــراف االســــتشــــارية   1-1

املالية يف ترتيبات الرقابة الداخلية، وعمليات إدارة املخاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ومهام املنظمة 
لتحقيق والشــــــــؤون األخالقية وأية مســــــــائل أخرى قد حتال إليها من قبل املدير العام أو جلنة املالية حيث  اخلاصــــــــة 

ا بشـــــأن هذه القضـــــا مع مراعاة اللوائح والقواعد املالّية  ا. وتقّدم اللجنة مشـــــور ا متلك خربة ذات صـــــلة  تعترب أ
  عن السياسات واإلجراءات املنطبقة على املنظمة وبيئة عملها. فضًال 

ســـــــــتقلة ومعلومات إىل جلنة املالية يف تلك اجملاالت وحبســـــــــب وتقّدم اللجنة من خالل تقاريرها الســـــــــنوية مشـــــــــورة م  1-2
  املقتضى من خالل تقدمي حتديثات خالل الفرتة الفاصلة.

ملراجعة الداخلية والتحقيق والشــــؤون األخالقية، تعمل اللجنة بصــــفة اســــتشــــارية لدى مكتب املفتش   1-3 ويف ما يتعلق 
ى التوايل. ومبوجب ذلك، تســـــــاعد اللجنة املفتش العام ومســـــــؤول العام ومكتب الشـــــــؤون األخالقية وأمني املظامل عل

جلودة املتواصلة ألداء هذه الوظائف.   الشؤون األخالقية وأمني املظامل يف ما يتعلق 
 املسؤوليات - 2
االســـــــتعراض الالزمة وتســـــــدي املشـــــــورة إىل املدير العام وجلنة املالية لضـــــــمان التنســـــــيق املالئم عمليات اللجنة  ريجت  2-1

 ية والية واســـــــــتقاللال تتدخل اللجنة يف ســـــــــياق ذلك يفألنشـــــــــطة الرقابة بني وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية. و 
  الوظائف املختلفة.

  املشورة بشأن:عمليات استعراض وتسدي اللجنة  ريوجت  2-2
  .املالّية للمنظمةالسياسات والعمليات اليت تؤثر على قضا احملاسبة والتقارير املالّية والرقابة   )أ(
إىل املناقشــات مع اإلدارة واملراجع اخلارجي، بشــأن  االكشــوف والتقارير املالّية قبل تقدميها إىل اجمللس، اســتنادً   )ب(

  سري عملية الدورة التحضريية ذات الصلة، من أجل إدراج اعتبارات بشأن ما يلي:
  واإلفصاح عنهاالتغيريات اهلامة يف سياسات احملاسبة، وعرضها   )1(
نطاق املراجعة واالتصـــــــــــاالت املطلوبة من املراجع اخلارجي، وغري ذلك من املســـــــــــائل املتصـــــــــــلة بعملية   )2(

  املراجعة اخلارجية
عة اخلارجية والرســـــــــــائل اإلدارية ذات الصـــــــــــلة، مبا يف ذلك حالة تنفيذ اإلدارة لتوصـــــــــــيات تقارير املراج  )3(

  املراجعة اخلارجية
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املنظمة للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، وإطار عملها والســــــياســــــات والعمليات ذات الصــــــلة، مع اســــــرتاتيجية   )ج(
  إيالء العناية الواجبة للمخاطر الناشئة واهلامة اليت تواجهها، مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:

دارة املخاطر  )1( لضوابط الداخلية و   مشاريع التحسني اليت تتعلق 
يــة املراجعــة الــداخليــة واخلــارجيــة للمنظمــة وحــالــة التوصــــــــــــــــيــات املنبثقــة عن عمليــات املراجعــة نتــائج تغط  )2(

  الداخلية واخلارجية 
  عمليات إدارة املخاطر نضج  )3(

ســــــياســــــات املنظمة ملكافحة ممارســــــات الغش والفســــــاد والتآمر لدى موظفيها واألطراف اخلارجية مبا يف ذلك   )د(
ن يعّربوا عن  االســــــــــــــــتخـدام غري املنـاســـــــــــــــــب ملوارد املنظمـة والتـدابري اليت تتيح للموظفني واألطراف اخلارجيـة 

  ، من أي ممارسات خاطئة يف اإلدارة ويف إجراء العمليات.خماوفهم، يف إطار سري
فعــاليــة وكفــاءة مهــام املراجعــة والتحقيق ملكتــب املفتش العــام وااللتزام مبيثــاق مكتــب املفتش العــام، واخلطوط   )هـ(

لتحقيقــات اإلداريــة الــداخليــة واملعــايري الــدوليــة للمراجعــة والتحقيق الــداخليني مبــا يف ذلــك  التوجيهيــة املتعلقــة 
  االعتبارات التالية:

  الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه  )1(
  كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام لكي يليب احتياجات املنظمة  )2(
ضـــــــــــــــمان اجلودة الداخلية لســـــــــــــــتعراض عمليات االآليات مكتب املفتش العام لضـــــــــــــــمان اجلودة ونتائج   )3(

  واخلارجية
كفاية التغطية املرتقبة واحلالية للمراجعة الداخلية مع املراعاة الواجبة لتغطية املراجعة اخلارجية، من أجل   )4(

لتنسيق مع املراجع اخلارجيضمان تركيز مكتب املفتش العام على اجملاالت العالية املخاط   ر 
  تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املفتش العام وحالة تنفيذ التوصيات من قبل املنظمة  )5(
حتقيقات مكتب املفتش العام يف ادعاءات ســـــــــــــوء الســـــــــــــلوك اليت ختص املوظفني يف املنظمة، وادعاءات   )6(

؛ والتحقيقات يف شــــــــــــــــكاوى االنتقام اليت يثبت لثة اارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون ختص أطرافً 
وحالة اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة بشـــــــــأن نتائج  ؛مكتب األخالقيات حالة ظاهرة الوجاهة لالنتقام

  هذه التحقيقات
  ب املفتش العام وتقاريره السنويةتنشاط مك  )7(
الالزمة للحفاظ على التوافق مع املمارســـــــات التغيريات يف ميثاق مكتب املفتش العام واألدلة التشـــــــغيلية   )8(

  التنظيمية واملهنية
اء فرتة واليته أو عدم جتديد تعيينه  )9(   مقرتحات املنظمة يف ما يتعلق بتوظيف مفتش عام أو إ

  املشورة بشأن:عمليات استعراض وتسدي  االلجنة أيضً  ريوجت  2-2
مج املبادئ األخالقية يف املنظمة مبا يف ذلك:مجيع املسائل ذات الصلة بصياغة وإعداد وتنفيذ   )و(   بر

ا مســــؤول الشــــؤون األخالقية على أســــاس التقارير الســــنوية واليت   )1( أنشــــطة الشــــؤون األخالقية اليت يقوم 
  حييلها مكتب الشؤون األخالقية إىل اللجنة
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ت املف  )2( مج الشــــــــــــــــؤون األخالقية، مبا يف ذلك أية ســــــــــــــــياســــــــــــــــات املكو   ولوائح وقواعد وتدريبردة لرب
  ذات الصلة

مج أو برامج اإلقرار املايل للمنظمة اهلادف أو اهلادفة إىل منع أو معاجلة تضارب املصاحل  )3(   بر
ملسؤوليات األخالقية  )4(   مدى كفاية املوارد للنهوض الفعال 
  إعداد اختصاصات مكتب الشؤون األخالقية أو أي تغيريات قد تطرأ عليها  )5(
  تقدمي مدخالت لتقييم أداء مسؤول الشؤون األخالقية  )6(

مج أمني املظامل يف املنظمة، مع احرتام ســـــــــــــــرية أعمال املكتب اليت ال ميكن   )ز( نشـــــــــــــــطة بر واملســـــــــــــــائل املتعلقة 
  الكشف عنها دون إذن من أطراف النزاع، مبا يف ذلك:

  حملة عامة عن أنشطة مكتب أمني املظامل  )1(
  املوارد املخصصة لالضطالع مبسؤولياته على حنو فعالمدى كفاية   )2(
  إعداد اختصاصات مكتب أمني املظامل أو أي تغيريات قد تطرأ عليها  )3(

  لضمان التناول الفعال ملسؤوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة.وتضع اللجنة خطة سنوية   2-3
عن أنشــــــطتها إىل جلنة املالّية واملدير العام. وجيوز للمدير العام أن يقّدم تعليقات بشــــــأن  ســــــنوً  اوتقدم اللجنة تقريرً   2-4

  التقرير لكي يتم إدراجها يف التقرير النهائي الذي سيحيله رئيس اللجنة إىل جلنة املالية.
األخالقية قبل تقدميهما وســتوّفر اللجنة مســامهات ســنوية يف تقييم أداء كل من املفتش العام واملســؤول عن الشــؤون   2-5

  إىل املدير العام.
 الصالحيات - 3
لصالحيات التالية:تتم  3-1   تع اللجنة 

احلصــول على كل املعلومات الضــرورية من اإلدارة واملفتش العام ومســؤول الشــؤون األخالقية والتشــاور مباشــرة   )أ(
  معهم ومع موظفيهم.

ئق العمل   )ب(   الصادرة عن مكتب املفتش العام.واالّطالع على كل التقارير وو
لتعاون بشــــــــــــــــأن أي طلب تتقدمإلي والتماس أية معلومات حتتاج  )ج(   ها من أي موظف ومطالبة مجيع املوظفني 

  به اللجنة. 
واحلصـــول على املشـــورة الفنية املســـتقلة وضـــمان حضـــور أشـــخاص خارجيني من أصـــحاب التجارب واخلربات   )د(

  . املفيدة إذا اعترب ذلك ضرورً 
 عضوية اللجنة - 4
بناء على توصــية جلنة املالية بعد  اتتألف اللجنة من مخســة أعضــاء خارجيني. ويعّني جملس املنظمة األعضــاء مجيعً   4-1

 عملية اختيار يديرها املدير العام. وترد عضـــــــــــوية اللجنة كملحق يف تقرير اللجنة الســـــــــــنوي املقدم إىل املدير العام
  .وجلنة املالية
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  عملية اختيار األعضاء على اخلطوات التالية:وتنطوي   4-2
ستعراض وإقرار   )أ( يف اللجنة، وتسدي املشورة إىل  اإلعالن عن الوظائف الشاغرة لتعيني األعضاءتقوم اللجنة 

اإلدارة بشــــــــــأن املواصــــــــــفات املطروحة لألعضــــــــــاء اجلدد من أجل احلفاظ على التكامل بوجه عام يف املهارات 
  ة ككل أو تعزيزه.واخلربات ضمن اللجن

  وتقّدم الطلبات إىل شعبة املوارد البشرية، وكذلك إىل أمانة اللجنة.  )ب(
   لضمان مراعاة املتطلبات اليت أشارت إليها اللجنة نفسها. مستقلةبصورة الطلبات ن وتستعرض الوحد  )ج(
ملرشــــــــحني الذين ســــــــتجري مقابلتهم، وُيشــــــــّكل فريق مســــــــؤول عن إجراء و   )د( تُعّد شــــــــعبة املوارد البشــــــــرية قائمًة 

لتشاور مع اإلدارة العليا لكي يوافق عليه املدير العام.    املقابالت 
ئبً   )هـ( للمدير العام بصــــــــفة الرئيس، واملســــــــتشــــــــار القانوين، ومدير  اويضــــــــّم الفريق املســــــــؤول عن إجراء املقابالت 

ئب مدير الديوان، وخبريً  مج وامليزانية، ومدير شـــــــــعبة املوارد البشـــــــــرية، و  اخارجيً  امكتب االســـــــــرتاتيجية والرب
  يتمتع خبربة واضحة يف جمايل اإلشراف والتحقيق.

ايري الفريق املســؤول عن إجراء املقابالت إىل أفضــل ويف إطار صــياغة التوصــيات الختيار املرشــحني، تســتند مع  )و(
ه. 3-4املادة املمارسات يف منظومة األمم املتحدة ومتتثل ألحكام    أد

ســــتعراضــــها وتقدميها إىل   )ز( ويقّدم املدير العام توصــــية إىل جلنة املالية بشــــأن تعيني األعضــــاء، لكي تقوم اللجنة 
  إلقرارها.اجمللس 

م ذات الصــــــــــلة على مســــــــــتوى رفيع يف جماالت ُخيتار األعضــــــــــاء  4-3 م وخربا الرقابة، مبا يف ذلك  على أســــــــــاس مؤهال
املراجعة والتحقيق والشـــــــؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر والضـــــــوابط. ولدى اختيارهم يراعى التمثيل 

  اجلنساين واجلغرايف يف اللجنة. 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وعن املدير العام. وال يُعّني يف اللجنة املوظفون األعضــــــــــــــاء مســــــــــــــتقلون عن منظمة   4-4

ها، خالل فرتة  م إ السابقون يف املنظمة واملوظفون السابقون الذين أصبحوا استشاريني لدى املنظمة عقب مغادر
  اخلمس سنوات اليت تلي انتهاء تلك املسؤوليات.

قون يف جلنة اإلشراف االستشارية يف مناصب للموظفني و/أو لغري املوظفني ضمن املنظمة وال يُعّني األعضاء الساب  4-5
م كأعضاء يف اللجنة.   خالل فرتة اخلمس سنوات اليت تلي انتهاء وال

  يؤدي األعضاء عملهم بصفتهم الشخصية وال جيوز أن ميثلهم أعضاء مناوبون.  4-6
  تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها.  4-7
األعضــــــــــاء لفرتة ثالث ســــــــــنوات، ميكن جتديدها بعد انتهاء مدة الوالية األوىل مدة إضــــــــــافية أقصــــــــــاها ثالث  يعمل  4-8

مني  دف  ت األعضــــــــــــاء قدر املســــــــــــتطاع إىل مراحل  ســــــــــــنوات بناًء على قرار يتخذه اجمللس. وتقســــــــــــم مدة وال
و املعّني خالل مدة واليته/واليتها األوىل، واعتبارات رهن التقييم اإلجيايب ملسامهة العضاالستمرارية. ويكون التجديد 

 .يف حينه اللجنة ككل، حبسب ما تقتضيه الظروفاحلفاظ على مزيج املهارات واخلربات داخل 
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 األمانة - 5
مج وامليزانية حبكم منصـــــــــبه، ويقدم تقاريره مباشـــــــــرة إىل الرئيس   5-1 يكون أمني اللجنة مدير مكتب االســـــــــرتاتيجية والرب

بشــــــــــــــــأن املســــــــــــــــائل املتصــــــــــــــــلة بعمل اللجنة. وال يتمتع األمني حبق التصــــــــــــــــويت يف مداوالت اللجنة. ويوّفر مكتب 
مج وامليزانية   .األمانةخلدمات دعم موظفي الاالسرتاتيجية والرب

 االجتماعات - 6
أن يدعو إىل عقد اجتماعات  لتقدير الرئيس. وجيوز للرئيس اجتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل يف الســـــــــــــــنة وفقً   6-1

. وجيوز للمدير العام أو املفتش العام أو املســــــؤول عن الشــــــؤون األخالقية أو أمني اإضــــــافية إذا ما رأى ذلك مناســــــبً 
  اخلارجي، أن يطلب إىل رئيس اللجنة توجيه الدعوة لعقد اجتماعات إضافية إذا ما دعت احلاجة.املظامل أو املراجع 

م عمل على األقل من موعد انعقاد االجتماع.  6-2   ويتم إخطار أعضاء اللجنة عادًة قبل عشرة أ
  لدعوات. اويوافق الرئيس على جدول أعمال مؤقت لالجتماعات ينبغي توزيعه مرفقً   6-3
ئق الداعمة بناًء على تعليمات الرئيس أو مببادرة من األمني. وجيوز أيضـــــــً   6-4 عداد الو  اويقوم الرئيس أو أمانة اللجنة 

ئق من قبــل املراجع اخلــارجي أو، يف حــال موافقــة الرئيس، من قبــل اإلدارة أو اللجــان األخرى للمنظمــة.  تقــدمي الو
ئق واملواد اإلعالمية اليت تو  ا سّرية. وتستخدم الو   زّع لتنظر فيها اللجنة فقط هلذه الغاية، وتُعامل على أ

يف كل اجتماع للجنة، ولكن ميكن أن تنعقد االجتماعات بنصـاب  امن املفرتض أن يشارك األعضاء اخلمسة مجيعً   6-5
لتوافق يف اآلراء، ولكن يف حال تعّذر ذلك تُتخذ بغالبية  مؤلف من ثالثة أعضــــــــــــــــاء. وتُتخذ قرارات اللجنة عادة 

م. ويف حال تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت املرجح. صوا   أصوات األعضاء احلاضرين الذين أدلوا 
وجيوز للرئيس أو ألعضـــــــــــاء آخرين املشـــــــــــاركة يف اجتماع عرب اهلاتف أو الفيديو، وخالل ذلك الوقت يتم إحصـــــــــــاء   6-6

  عددهم بغية حتديد النصاب.
ئــب  تعــّذر على يف حــال  6-7 ئــب الرئيس هــذا االجتمــاع. ويف حــال مل يتمّكن  الرئيس حضــــــــــــــــور اجتمــاع مــا، يرتأس 

لنيابة لذلك االجتماع من بني األعضــــــــــــــاء  اعضــــــــــــــاء اآلخرون رئيســــــــــــــً الرئيس من حضــــــــــــــور االجتماع، ينتخب األ
  احلاضرين.

أو أي موظف آخر  اإلدارة، أو املفتش العام أو املســـــــؤول عن الشـــــــؤون األخالقية أو أمني املظامل دعوةجيوز للرئيس   6-8
  أن يدعو املراجع اخلارجي إىل حضور االجتماعات. اضور االجتماعات. وجيوز للرئيس أيضً حلمن املنظمة 

جيوز للجنة أن تقرر االجتماع يف جلســــــة مغلقة بني فرتة وأخرى حســــــبما تقرره اللجنة أو يف جلســــــات خاصــــــة مع   6-9
 ،واملفتش العام ،املراجع اخلارجيوممثل يف جلســــات خاصــــة مع ممثلي اإلدارة،  ااألمني. وجيوز للجنة أن جتتمع أيضًــــ 

وأمني املظامل، حبســب االقتضــاء. كما جيب أن جتتمع اللجنة  ،واملســؤول عن الشــؤون األخالقية ،واملســتشــار القانوين
  يف جلسة خاصة مرة واحدة يف السنة على األقل مع املراجع اخلارجي. اأيضً 

ا. وتســــتعرض اللجنة مشــــاريع احملاضــــر يقوم أمني   6-10 عداد وحفظ حماضــــر اجتماعا ملراســــلة وتعتمد احملاضــــر اللجنة 
  يف اجتماعها التايل. ارمسيً 
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ا ســــــــريّة ما مل يقرر الرئيس خالف ذلك. وقد يوافق الرئيس على إطالع   6-11 تكون مداوالت اللجنة وحماضــــــــر اجتماعا
يف  املدير العام واملســــــــــــــــؤول عن الشــــــــــــــــؤون األخالقية وأمني املظامل واملفتش العام وغريهم من كبار املديرين اآلخرين

املنظمة على احملاضـــــــــــر كاملة أو على األجزاء ذات الصـــــــــــلة منها، أو يطلب من أمني اللجنة أن يقدم موجزات عن 
  القرارات لغاية املتابعة.

 تضارب املصاحل - 7
ً  ايقدم األعضــاء اجلدد قبل تعيينهم، تصــرحيً   7-1 عن الســـرية  ســنوً  عن تضــارب املصــاحل. مثّ، يكمل مجيع األعضــاء بيا

إلخطار رمسيً  والكشــــف عن أي تغيريات حتدث يف الفرتات الفاصــــلة بني  اعن تضــــارب املصــــاحل، ويقوم األعضــــاء 
ت الســــنوية. وحني ينشــــأ تضــــارب فعلي أو حمتمل ، يتم اإلعالن عن املصــــلحة ويؤدي ذلك إىل يف املصــــاحل اإلعال

التصـــويت بشـــأن هذه املســـألة. ويف هذه احلالة إعفاء العضـــو أو األعضـــاء من املشـــاركة يف املناقشـــة أو امتناعهم عن 
  يستوجب تشكيل النصاب من سائر األعضاء للنظر يف هذه املسألة.

م - 8  مسؤوليات األعضاء والتزاما
لتايل ال يُعترب األعضــــــاء   8-1 يعمل األعضــــــاء بصــــــفة مســــــتقلة غري تنفيذية لدى أداء دورهم االســــــتشــــــاري يف اللجنة. و

  ات اليت تتخذها اللجنة جمتمعة.عن القرار  امسؤولني شخصيً 
نتيجة لألنشطة اليت يؤدوها أثناء عملهم يف اللجنة طاملا  حبقهمعن أي إجراءات تُتّخذ  اينال أعضاء اللجنة تعويضً   8-2

ديتهاأن هذه األعمال قد    بنية حسنة. جرت 
 رفع التقارير - 9
  املالّية.جيب أن ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وجلنة   9-1
ينظر فيه كل كي عن عملها يتضــمن مشــورة ومالحظات وتوصــيات، حســب االقتضــاء، ل ســنوً  اوتعّد اللجنة تقريرً   9-2

  العام وجلنة املالّية. ويتضمن التقرير:  من املدير
  لعمل اللجنة. سنوً  اذاتيً  اتقييمً   )أ(
املفتش العام من خالل خطته، للمجاالت  ويعرض وجهات نظر اللجنة يف ما يتعلق بكيفية معاجلة مكتب  )ب(

  العالية اخلطورة املشارة إليها، ومدى كفاية امليزانية املوضوعة لتنفيذ تلك اخلطة.
  كمـــا يتضــــــــــــــــمن التقرير وجهـــات نظر اللجنـــة بشــــــــــــــــــأن التقرير الســــــــــــــــنوي ملكتـــب املفتش العـــام مبـــا يف ذلـــك  )ج(

  استقالليته.بيان 
ئب   9-3 ئب الرئيس، إىل يُدعى رئيس اللجنة، أو  الرئيس، أو عضـــــــــــو آخر يف حالة تعّذر مشـــــــــــاركة رئيس اللجنة أو 

مع جلنة املالية مرة يف الســـــنة للتداول بشـــــأن  اجلنة املالّية لعرض التقرير الســـــنوي للجنة. وجيوز للجنة أن جتتمع أيضـــــً 
  الشواغل اهلامة يف وقت يقرره الطرفان. 

ة من جانب املدير العام بشـــــأن نتائج مداوالت اللجنة، إن مل تعترب ســـــرية، نعيّ مع جهة االتصـــــال امل يتواصـــــل الرئيس  9-4
  عن املسائل املقبلة اليت تتعلق مبجال عملها. فضًال 
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بشــأن حالة تنفيذ توصــيات اللجنة لكي يوافق عليه رئيس اللجنة  ملنتصـــف املدة امرحليً  اكما يعّد أمني اللجنة تقريرً   9-5
  قبل إحالته إىل جلنة املالية يف الدورة اليت تعقدها يف اخلريف.

 األجور وتعويض التكاليف - 10
ا يف إطار عضـــــــــويتهم يف اللجنة. وتقوم  10-1  ال يتقاضـــــــــى األعضـــــــــاء أي أجر من املنظمة على أي أنشـــــــــطة يقومون 

لضـــــرورة لدى  لســـــفر وبدل اإلقامة يتكّبدها أعضـــــاء اللجنة  مشـــــاركتهم يف املنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق 
 اجتماعات اللجنة. 

 االستعراض الدوري لالختصاصات - 11
ا، وحيثما كان ذلك مناســــبً مدى مالءمة ، على األقل مرّة يف كل ســــنة، تســــتعرض اللجنة دورً   11-1 تقرتح  ااختصــــاصــــا

ا.   على املدير العام وجلنة املالية تغيريات لتقدميها يف ما بعد إىل اجمللس الختاذ قرار بشأ
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 6: حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية3امللحق 
 

 تأجنز  ● قيد اإلجناز ● قيد التنفيذ ●
 الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، ومنع الغش وممارسات الفساد األخرى

ـــارية:  ــتشــ ـــراف االســـ ــأن هيكلية وقدرات حوكمة املكاتب جلنة اإلشــ ــ ـــيات تقرير املراجعة بشـــ ــ يف ما يتعلق بتوصــ
لتشــاور مع أعضــاء  امليدانية، أشــارت إىل أن النموذج احلايل وهيكلية املكاتب القطرية يتطلبان مراجعة متعمقة 

ـــت اللجنة إىل أن معظم ــ ــ ــ ـــ ــ النتائج الواردة يف تقرير املراجعة قد تكون  املنظمة، لعكس احلقائق يف امليدان. وخلصــ
ت املوارد.مرتبطة بك   فاية مستو

ــــى حتليل " منظمة األغذية والزراعة: ـــ ــ ــ ــ ــ " لنموذج أعمال املكاتب القطرية الذي مت حتويل املكاتب القطريةيتماشــ
ويل املكاتب حتمع نتائج وتوصــيات تقرير املراجعة. وســيتم دمج  2021-2020يف فرتة  على نطاق واســعإجراؤه 
للهيــاكــل اإلقليميــة. وتعترب احلــاجــة إىل الكفــايــة والقــدرة على التنبؤ واملرونــة  اجلــاريلكــامــل يف التحول  القطريــة

ـــتكون  ـــ ــ ــ ـــميم حتويل املكاتب القطرية. وبعد التعديالت الداخلية لنموذج األعمال، ســـ ــ ــ ــ ــ ــتمرارية املوارد يف صــ ـــ ــ ــ ــ واســ
ـــيات املراجعة اهليكلية اليت تتطل ــ ـــع ميكنها من التقدم يف معاجلة املزيد من توصـ ــ ـــًال  ب حتليًال املنظمة يف وضـ ــ  مفصـ

ا، من خالل املشاركة والتشاور األوسع مع األعضاء.   لتغطية املكاتب القطرية وقدرا

●
OAC 59   

أكتوبر/تشرين 
 2021 األول 

1- 

ــارية:  ــتشــ ا اإلدارة مرتبطة جلنة اإلشــــراف االســ ن تكون عملية تقييم املخاطر القائمة اليت تضـــــطلع  أوصـــــت 
ا املراجعون الداخليون واخلارجيون ووظيفة التقييم، وذلك  بشــكل أوضــح بعمليات تقييم املخاطر اليت يضــطلع 

 لعملية االستعراض املستقلة إىل نظرة كلية للمخاطر. املختارةلضمان استناد اجملاالت 
 أجنزت. نوقشت هذه التوصية يف االجتماع الستني للجنة اإلشراف االستشارية. األغذية والزراعة: منظمة

●
OAC 58   
 -2 2021يوليو/متوز 

ن  جلنة اإلشــراف االســتشــارية: اإلدارة على تركيز واضـــح على حتليل املوارد والعمليات الالزمة  حتافظأوصـــت 
 على التنفيذ واإلشراف على املشاريع املنّفذة من جانب البلدان املتلقية. امليزانيةلتقييم قدرة املوارد من خارج 

لتوازي مع التوصية  منظمة األغذية والزراعة:   أعاله. 1قيد التنفيذ. سيتم تنفيذ هذه التوصية 
●

OAC 58   
 -3 2021يوليو/متوز 

 املراجعة الداخلية والتحقيق
ــّددت  يت مل تنفذ بعدراجعة الاملعن قلقها إزاء حجم توصــــيات  اللجنةأعربت  جلنة اإلشـــراف االســـتشـــارية: وشــ

ــواء)، وإجياد  "الربطعلى أمهية " ـــ ــيات املراجعة الداخلية واخلارجية على حّد ســ ــ بني نطاق النتائج وطبيعتها (توصـــ
 اجلذرية واملشـــاكل الُنظمية، واقرتحت على املنظمة حتديد موقع خمصـــص للتحليل لألســـبابحلول طويلة األجل 

  بغرض حتديد النطاق.
إلضافة إىل املراجعة األخرية للقضا املتكررة والنظمية يف عمليات املكاتب  منظمة األغذية والزراعة: أجنزت. 

ة. وإن مكتب مالقطرية للمنظمة، قد ــا ــ ـــا املتكررة والتقارير املشــ ـــــباب اجلذرية للقضـــ ـــأن األسـ ــ ـــيات بشـ ــ ت توصـ
  املخصص لتحليل النطاق. املكان، هو Thomasئب املدير العام 

●

OAC 58   
 2021يوليو/متوز 
OAC 57   

فرباير/شباط 
2021 

4- 

لتطورات داخل منظومة األمم جلنة اإلشــراف االســتشــارية:  أوصــت منظمة األغذية والزراعة مبواصــلة االهتمام 
ألحكام اخلاصة بعملية    ادعاءات سوء السلوك املوّجهة حبق املدير العام. وطرقاملتحدة يف ما يتعلق 

 .التنفيذقيد منظمة األغذية والزراعة: 
●

OAC 55   
 -5 2020يوليو/متوز 

                                                      
) على التوصيات اليت متت صياغتها خالل اجتماعها 2021صادقت جلنة اإلشراف االستشارية يف اجتماعها التاسع واخلمسني (أكتوبر/تشرين األول  6

 الثامن واخلمسني.
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 وظيفتا مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل
ــارة إىل أن جلنة اإلشـــراف االســـتشـــارية:  ــؤول  العديدويف معرض اإلشــ من الوحدات (مكتب املفتش العام ومســ

تباع  ــاء الداخلي، أوصــــت اللجنة  الشــــؤون األخالقية وأمني املظامل واملوارد البشــــرية) تشــــرتك يف إدارة نظام القضــ
ومشولية يف حتليل األســباب اجلذرية ومالحظات فرادى الوحدات من أجل حتديد األســباب  امســار أكثر متاســكً 

 تملة لتزايد عدد القضا املتصلة مبسائل النزاهة يف مكان العمل.والسبل التصحيحية احمل
ــؤون األخالقية و وظيفة يعترب كل من مكتب املفتش العام و منظمة األغذية والزراعة:  ــ ــ ــؤول الشـ ــ ــ أمني وظيفة مسـ

نتظ ام ملناقشــة املظامل وشــعبة املوارد البشــرية وكذلك شــعبة الشــؤون القانونية، جزءا من شــبكة النزاهة اليت جتتمع 
ت وحتليلها  ج املنظمة وأنشــطتها بشــأن مســائل النزاهة. وتتمثل إحدى األنشــطة اجلارية يف مجع البيا ومواءمة 

ــطة مكتب املفتش العام  ــ دف بواســـ ــرية  ــ ــعبة املوارد البشـــ ــ ـــؤون األخالقية وأمني املظامل وشـــ ــ ــؤول الشــ ــ ووظيفيت مســـ
ت وحتليلها. ــيط مجع البيا ــ ــ ــ ــ ــ لفعل ج تبســـ ت وقد بدأت  ــأن نتائج حتليل البيا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــات اإلحاطة الدورية بشــ ــ ــ ــ ـــ لســـ

نتظام على اإلدارة.  وستعرض 

●
OAC 58   
 -6 2021يوليو/متوز 

. الشؤونأوصت مكتب جلنة اإلشراف االستشارية:    األخالقية بتويل مسؤولية إدارة سياسة اهلدا
ـــــحاب  منظمة األغذية والزراعة: ، ومت تلقي مدخالت من خمتلف أصـ ـــة اهلدا ــ ــياسـ ــ ــتعراض ســ ــ أجنزت عملية اســ

 املصلحة.
●

OAC 55   
 -7 2020يوليو/متوز 

ــارية:  ــتشــ ــراف االســ ـــاء آلية  اللجنةاقرتحت جلنة اإلشــ ـــأن تقدير الوظائف وقياس النجاح، إنشــ جلس النبض بشــ
ــؤون األخالقية بعد عامني مثل إجراء مســــح  ــا عن مكتب الشــ عرضــــي. [طلبت اللجنة إجراء مســــح حول الرضــ

  )].AC 54 )2022من إنشائه 
ـــح لتقييم الوظائف منظمة األغذية والزراعة:  ــ ــ ـــؤون األخالقية إلجراء مســـ ــ ــ ــيعمل أمني املظامل مع مكتب الشـــ ـــ ــ ســـ

ـــؤول  ــ ــــرتك مسـ ــؤونوكيف ينظر موظفو املنظمة إليها. واشــ ــ ـــتهلك على  األخالقية يف الشــ ــ ــا املسـ ــ مقياس تقييم رضــ
  أساس جترييب للحصول على مدخالت حول مستوى الرضا عن اخلدمة.

●

OAC 59   
أكتوبر/تشرين 

 2021 األول 
OAC 54  

فرباير/شباط 
2020 

8- 

  املوارد البشرية
ــيات  نأوصــــت اللجنة  جلنة اإلشـــراف االســـتشـــارية: مراجعة املوارد البشــــرية يتم جتميع احلجم الكبري من توصــ

  حبسب السبب األساسي لتعزيز العالجات النظمية. 
ـــياســــات  منظمة األغذية والزراعة: ــيات املعلقة من خالل السـ قيد التنفيذ. مت إحراز تقدم كبري يف معاجلة التوصــ

 اجلديدة للموظفني املنتسبني (قيد اإلجناز) وسياسة التوظيف.

●
OAC 59   

أكتوبر/تشرين 
 2021 األول 

9- 

ـــارية: ــتشــ ــراف االســـ ـــــارات  اأيدت اللجنة اقرتاحً  جلنة اإلشـــ ــــمن املسـ ـــرية ضــ ــ ـــني يف املوارد البشـ ــ ـــصـ بتعيني متخصـــ
  التنظيمية للحصول على املشورة املخصصة.

 املناقشة جارية.منظمة األغذية والزراعة: 
●

OAC 59   
أكتوبر/تشرين 

 2021 األول 
10-

التعاقدية واقرتحت  والطرقعلى احلاجة إىل ترشـــيد فئات التوظيف  اللجنةوافقت جلنة اإلشــراف االســتشــارية: 
ت األمم املتحدة األخرى. لتنسيق مع كيا   طرح ذلك 

ـــاء منظمــة األغــذيــة والزراعــة:  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ قيــد التنفيــذ. ترحــب منظمــة األغــذيــة والزراعــة بعمــل فريق مهــام جملس الرؤســـ
ــتقبل املعين  التنفيذيني ــ ـــ ــ ــ ، وتدعمه، مبا يف ذلك تطوير "طرق تعاقدية العاملة يف منظومة األمم املتحدة القوىمبســـ

ـــتدامة ماليً  ــ ــ ــتدامة جديدة تعزز املرونة التنظيمية بطريقة مســ ــ ــ ـــمان مزا احلماية االجتماعية والتطوير امســـ ــ ــ ، مع ضــ
ات جمموعة العمل القوى العاملة". وتتابع املنظمة عن كثب مناقشالوظيفي للموظفني، وتسهيل التنقل وختطيط 

االتابعة للجنة اخلدمة املدنية الدولية    .وجمر

●
OAC 59   

أكتوبر/تشرين 
 2021 األول 

11-

 


