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الذي جتريه وحدة التفتيش املشرتكة يف األمم املتحدة لشؤون اإلدارة  استئناف االستعراض
 والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة

 

 

 

 وجزامل
أن  املنظمة منذ أمد بعيد، ويسرترترترترترترترترترترتر   ةتعاون مثمر عالقة بني منظمة األغذية والزراعة وبني وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترت  ة  تربط

 تعاوهنا معها. على تؤ د على مشار تها الكاملة يف مجيع جوانب استعراضات الوحدة و 
تحدة على تمارير وحدة التفتيش املشرترت  ة،  ما تسرترتها املنظمة بررترتورة اسرترتتيفاقية يف تعداق تعليمات األمني العا  ل ما امل

ابلتعاون الوثيق مع جملس الرؤسرترترترترترترترتاذ التنفيذيني املعق ابلتنسرترترترترترترترتيق الذع يعا بتوحيد التعليمات بشرترترترترترترترت ن تل  التمارير على 
 نطاق املنظومة.

ة املنظمة وتعاوهنا مع ا من اإلقارة عن أنشرترترترترترترترتطهي  ا شرترترترترترترترتفت جلنة املالية يف قورهتا احلاقية والتسرترترترترترترترتعني بعد املائة تمرير  تلم  قد و 
شرترتؤون اإلقارة والتنظيا للمنظمة يف عا  ترجاذ اسرترتتعرا   بشرترت ن عن معلومات أسرترتاسرترتية وحدة التفتيش املشرترت  ة، ل رترتال  

، مبوجب اتفاق متيفاقل بني املنظمة ووحدة التفتيش املشرترترترترترترت  ة. وتعر  ثذق الوثيمة موجز ا عن املعلومات املمدمة 2021
 .تىل جلنة املالية

وحدة التفتيش  من جانبمة نظاملد تقارة املنظمة التزامها الكامل إبجراذ اسرترترترترترترترترترترترترترتتعرا  شرترترترترترترترترترترترترترتؤون اإلقارة والتنظيا يف وتؤ   
 . مع وحدة التفتيش املش  ة على اتريخ مناسب املتيفاقلا يتا االتفاق حامل، وبدعمه املش  ة

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 علم ا ابملعلومات الوارقة يف ثذق الوثيمة.تن اجمللس مدعو تىل األخذ 

http://www.fao.org/home/en/
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 ميكن توجيه أع استفسارات عن م مون ثذق الوثيمة تىل:
 Beth Crawfordالسيدة 

 مديرة مكتب االس اتيجية والربانمج وامليزانية
 جهة التنسيق املش  ة بني منظمة األغذية والزراعة ووحدة التفتيش املش  ة

 54287 06570 39+اتف: اهل
 FAO-UN-JIU@fao.orgالربيد اإللك وين: 
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 مقدمة -اًل أو  
ا لشرترترترترترترترتؤون اإلقارة والتنظيا يف منظمة 2021أقرجت وحدة التفتيش املشرترترترترترترترت  ة يف برانمج عملها لعا   -1  اسرترترترترترترترتتعراضرترترترترترترترت 

يف ) 2021يناير/ انون الثاين  19)االسرترترترترترترتتعرا ا، على النحو املمد  تىل اجلمعية العامة ل ما املتحدة يف  األغذية والزراعة
وبرانمج  2020علم ا مع التمدير بتمرير وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترترترت  ة لعا  ا. وتن اجلمعية العامة أحاطت "A/75/34الوثيمة 

 ا.A/RES/75/270)الوثيمة  2021أبريل/نيسان  16املؤرخ  75/270" حبسب ما يرق يف المرار رقا 2021عملها لعا  
ا A/76/34" )الوثيمة 2022وبرانمج عملها لعا   2021من تمرير وحدة التفتيش املشرترترترترت  ة لعا   5وتنص الفمرة  -2

"توجه الوحدة انتيفاق اجملالس التشرتريعية تىل اسرتتعرا  شرتؤون التنظيا واإلقارة يف منظمة األغذية والزراعة ل ما على ما يلي: 
العمل املتعلق هبذا االسرترترترترترترترترترترترترترتتعرا ، طلب املدير العا  ملنظمة . ليفعد بدذ 2021املتحدة، الذع أقرج يف برانمج العمل لعا  

. وبعد التشرترترترتاور مع املنظمة ليفحا خيارات أخرب، وبعد أن نظر 2024األغذية والزراعة أتجيل االسرترترترتتعرا  تىل ربيع عا  
زراعة أبن الوحدة ال املفتشون يف الطلب، قررت الوحدة تعليق االستعرا  على الفور. وأُبلغ املدير العا  ملنظمة األغذية وال

 تستطيع االلتزا  ابملوعد الذع اق حه إلجراذ االستعرا ، ولكنها ستنظر يف استئناله يف برامج عمل مميفلة."
ي ا أما  الدورة احلاقية والتسرترترترتعني هحتديث ا شرترترترتف )املنظمةا ، قدمت منظمة األغذية والزراعة2022أاير/مايو  19ويف  -3

يفل وحدة التفتيش املشرترترترترترترترت  ة. وتوجز ثذق الوثيمة من ق 2021بعد املائة للجنة املالية بشرترترترترترترترت ن ت يال موعد االسرترترترترترترترتتعرا  لعا  
الذع مت االتفاق عليه بررترترترترترترتورة  عرا املعلومات املمدمة تىل جلنة املالية، مبا يف ذل  معلومات أسرترترترترترترتاسرترترترترترترتية عن ترجاذ االسرترترترترترترتت

ة بني املنظمة ووحدة التفتيش املشرترترترترترترترترت  ة، والسرترترترترترترترترتياق اإلضرترترترترترترترترتايف للفمرة الوارقة يف تمرير وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترت  ة لعا  متيفاقل
 ، اليت مت االستشهاق هبا أعالق.2021

 معلومات أساسية عن وحدة التفتيش املشرتكة -اثنًيا
 وحدة التفتيش املش  ة -ألف

قيفل اجلمعية العامة ل ما املتحدة، وهلا والية لريدة بوصرترترترتفها  من 1966أنشرترترترتئت وحدة التفتيش املشرترترترت  ة يف عا   -4
اخلارجي يف منظومة األما املتحدة. وتتمثل واليتها يف تناول املسرترتائل الشرترتاملة على نطاق  إلشرترترا لاملسرترتتمل الوحيد  هازاجل

ق بني و االت األما املتحدة قارية والتنظيمية، والتشرترترترترتجيع على زايقة التنسرترترترترتيواملسرترترترترتاعدة على ضرترترترترتمان الكفاذة اإل املنظومة،
الداخلي واخلارجي. وحتدق وحدة التفتيش املشرترت  ة أل رترتل املمارسرترتات، وتم ري معايال مرجعية،  إلشرترترا وغالثا من أجهزة ا

 املنظمات التابعة ل ما املتحدة اليت اعتمدت نظامها األساسي. عرب مجيع -وتيسر تيفاقل املعلومات

 التفتيش املش  ة املنظمات املشار ة يف وحدة -ابذ

ا منظمة األغذية والزراعة للها اتريخ طويل من االرتيفاط أم   .منظمة مشرترترترترترترتار ة 28ت رترترترترترترتا وحدة التفتيش املشرترترترترترترت  ة  -5
يف املائة من التكاليف السرترترترترترترترترترتنوية للوحدة، أع ما يعاقل  3.7تسرترترترترترترترترترتاثا املنظمة بنحو و املثمر مع وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترت  ة. 

لمشرترتار ة يف تكاليف يليات التنسرترتيق ل ةاملنظم من ترتييفات انطالق ايون قوالر أمريكي تمرييف ا مل 0.25مسرترتا ة سرترتنوية بميمة 
 .و االت األما املتحدةاملش ك بني 
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 املش  ة ووحدة التفتيشاألمانة املش  ة بني منظمة األغذية والزراعة  -جيا

مكتب   رترترترترترترترترترترترترتطلع مديرياتيجية والربانمج وامليزانية، و أمانة وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترترت  ة يف مكتب االسرترترترترترترترترترترترترت   ممر   معي -6
مكتب الربانمج وامليزانية والتمييا سرترترترترترترتابم اا بدور جهة التنسرترترترترترترتيق بني منظمة األغذية  ةاالسرترترترترترترت اتيجية والربانمج وامليزانية )مدير 

ا قور أمني  والربانمجمكتب االسرترترترترت اتيجية  ؤقع مديري .  مااوالزراعة ووحدة التفتيش املشرترترترترت  ة منذ تنشرترترترترتائه وامليزانية أي رترترترترت 
 ما ي من هنج ا منسم ا لتل  الوظائف.  ،جلنة اإلشرا  االستشارية

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة لدعا وظائف وحدة التفتيش املش  ة -قال

بشرترترترترترترتكل وثيق مع وحدة التفتيش املشرترترترترترترت  ة بطرق متعدقة ومتنوعة اجلوانب قعم ا السرترترترترترترتتعراضرترترترترترترتاهتا.  تعمل املنظمة -7
 وتمو  منظمة األغذية والزراعة، يف مجلة أمور، مبا يلي:

 ؛ التمهيديةت ح ور االجتماعا اأ)
  وتولال واثئق املعلومات األساسية؛ اب)
 وت مال االستيفياانت؛ اج)
 وحدة التفتيش املش  ة؛ اليت جتريها ستعراضاتالواملسا ة يف اختراصات ا اق)
 ؛وقعمها وترتيب زايرات املفتشني التابعني لوحدة التفتيش املش  ة لدب املنظمة اه)
 واملشار ة يف اجتماعات مكثفة رليعة املستوب مع املفتشني الزائرين؛ او)
  واستعرا  مشاريع تمارير وحدة التفتيش املش  ة وحتليلها؛ از)
واملسرترترتا ة يف تعداق تعليمات األمني العا  بشرترترت ن تمارير وحدة التفتيش املشرترترت  ة، وذل  ابلتعاون الوثيق مع أمانة  اري)

  .املعق ابلتنسيقاملتحدة جملس الرؤساذ التنفيذيني يف منظومة األما 
ى نطاق مسرترترتائل شرترترتاملة عل وتتناولوتتمحور معظا اسرترترتتعراضرترترتات وحدة التفتيش املشرترترت  ة حول مواضرترترتيع  دقة،  -8

منظومرترتة األما املتحرترتدة. وتكون املنظمرترتة، يف أع وقرترتت من األوقرترتات، معنيرترتة أب ثر من اسرترترترترترترترترترترترترترتتعرا  واحرترتد. وتتطلرترتب ثرترتذق 
ملوضرترتوع حبسرترتب اهلا،  الكثال من الوقتاالسرترتتعراضرترتات مشرترتار ة نشرترتطة والتزام ا من جانب  يفار موظفي املنظمة بت ررترتيص 

 قيد املعاجلة.
تيفاقالت  بينهما ات املنظمة يف اسرترترترتتعراضرترترترتاهتا،  ما جترع األمانة املشرترترترت  ةوتُمدر وحدة التفتيش املشرترترترت  ة مسرترترترتا  -9

 تعاون ملموس.بتتمتع بعالقات ممتازة و ثي متكررة ومنتظمة مع أمانة وحدة التفتيش املش  ة، و 

 استعراض شؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة -اثلثًا
 ابسرترترترترترترترترترتتعراضرترترترترترترترترترتات لإلقارة والتنظيا يف املنظمات املشرترترترترترترترترترتار ة، حيا  قوريةبررترترترترترترترترترتورة تمو  وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترت  ة  -10

ا أو اثنني يف السرترترترترترترترتنة. وقد نرتُ  ا واحد   2002ذ االسرترترترترترترترتتعرا  األخال يف منظمة األغذية والزراعة عا  ف  تنفذ عموم ا اسرترترترترترترترتتعراضرترترترترترترترت 
 ا.CL 124/INF/14و JIU/REP/2002/8)الوثيمتان 
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 يخر. ومبا أن  برجمة اسرترترترترترترترترترترترتتعرا    خبررترترترترترترترترترترترتو ، اتررترترترترترترترترترترترتلت وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترت  ة ابملنظمة 2018ويف هناية عا   -11
ا انتمرترتاليرترت ا ابلنسرترترترترترترترترترترترترترتيفرترتة تىل قيرترتاقة املنظمرترتة، اتفق اجلرترتانيفرترتان على أن عرترتا    رترتان  2019عرترتا     هلرترتذق ال رترتايرترتة، س مثرترتاليرترت الي 2019عرترتامرترت 

 ميثل لرصة جيدة.  قد 2020ليما أن مطلع عا  
، جرب تبالغه إبمكانية تجراذ اسرترترترترترترترترترترتتعرا  من قيفل وحدة 2019نظمة يف عا  وعمب وصرترترترترترترترترترترتول املدير العا  تىل امل -12

ب املدير العا  بذل ، مشرترتال ا تىل أن األمر سرترتيتيح لوحدة التفتيش . وقد رح  2020 عا  التفتيش املشرترت  ة يف املنظمة خالل
تزاذ بداايت عملية االنتمال من اإلقارة السرتابمة تىل اإلقارة اجلديدة، من حيا تمييا ال تييفات  وجهة نظر مسرتتملةاملشرت  ة 

 اإلقارية والتنظيمية وترتييفات احلو مة الالزمة لتحميق والية املنظمة. 
 هأن االسرترترترترتتعرا  ج يدرج ليأقر ت املنظمة  ،2020وعندما نشرترترترترترت وحدة التفتيش املشرترترترترت  ة برانمج عملها لعا   -13

 على الرغا من املناقشات اليت جرت يف ثذا الردق.
،  ما 2021واق حت وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترترت  ة ابلتاإ على املنظمة تقراج االسرترترترترترترترترترترترترتتعرا  يف برانمج عملها لعا   -14

يف عا   يتا   وحدة التفتيش املشرترترترترترت  ة واملنظمة تعداق ا السرترترترترترتتعرا  بني 2020جرت مناقشرترترترترترتات غال رمية يف منتررترترترترترتف عا  
حبيا  2021السرترتعي تىل اسرترتتهالل االسرترتتعرا  بسرترترعة يف عا  ثو  ةن السرترتيفب خلف ثذق االسرترتتعداقات امليفكر . و ا2021

مع وحدة  مسيفم ايفمى قاقر ا على تمدمي مسا ات يف بداية عملية االنتمال، على النحو الذع متت مناقشته واالتفاق عليه ي
 التفتيش املش  ة.

، أبل ت وحدة التفتيش املشرترت  ة املنظمة إبقراج االسرترتتعرا  يف برانمج عمل وحدة 2021ويف يناير/ انون الثاين  -15
لكي ، وتطلعت تىل اليفدذ امليفكر لالسرترترترتتعرا  أوىلملموسرترترترتة . ورحيفت املنظمة بذل    طوة 2021التفتيش املشرترترترت  ة لعا  

 اجلارية. ليوالتحو يف عمليات الت طيط  يساثا
. 2021تفتيش املشرترترت  ة أهنا تعتز  بدذ االسرترترتتعرا  يف أوائل يوليو/متوز ، أبل ت وحدة ال2021ويف يونيو/حزيران  -16
 2031-2022تىل وحدة التفتيش املشرترت  ة واثئق معلومات أسرترتاسرترتية عن اإلطار االسرترت اتيجي للف ة ينذاك قدمت املنظمة و 

وذل ، يف مجلة أمور، لتيسرترترتال  2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للف ة  2025-2022واخلطة املتوسرترترتطة األجل للف ة 
 .هااستهالل استعراض

، أبل ت وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترترترت  ة ترجاذ موعد اليفدذ ابالسرترترترترترترترترترترترترترتتعرا  تىل 2021ويف هناية شرترترترترترترترترترترترترترتهر يونيو/حزيران  -17
 .2021سيفتمرب/أيلول 

، أبل ت وحدة التفتيش املشرترترترترترت  ة أهنا ال تسرترترترترترتتطيع اليفدذ ابالسرترترترترترتتعرا  قيفل بداية 2021ويف هناية سرترترترترترتيفتمرب/أيلول  -18
 .2021نولمرب/تشرين الثاين 

رمي من وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترترترت  ة بشرترترترترترترترترترترترترترت ن  بالغ، تلمت املنظمة أول 2021ويف هناية نولمرب/تشرترترترترترترترترترترترترترترين الثاين  -19
قد بدأت بشرترترترترتكل  واسرترترترترتتعرا  الواثئقليفحوث مجع اليفياانت/اعملية االسرترترترترتتعرا  الذع  ررترترترترتها. وأشرترترترترتارت املذ رة تىل أن "

قيا  وحدة التفتيش املشرترترترت  ة مبراجعة واثئق الت طيط اليت  انت املنظمة قد أرسرترترترتلتها  أن ذل  يعقجدع". وتعترب املنظمة 
 غ يف وقت سرترترترترترتابق من ثذا العا .  ما أشرترترترترترتارت املذ رة تىل أن اجلدول الزمق ومشرترترترترترتروع اختررترترترترترتاصرترترترترترتات االسرترترترترترتتعرا  سرترترترترترتتيفل  

 يف الوقت املناسب. 
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أن يفي  سرترترترترترترتتطيع، أقر ت املنظمة، مع األسرترترترترترترتف، أن اسرترترترترترترتتعرا  الوحدة املشرترترترترترترت  ة املتعلق ابملنظمة ال يعند ذاكو  -20
 عملية االنتمال. تزاذ بداية وجهة نظر مستملةتولال ، أال وثو 2019ابل ر  األصلي املتفق عليه يف عا  

ا أن أع اسرترترترترترترترترتتعرا  سرترترترترترترترترتينفذ ل -21 ا يتعذ  أي 2022خالل عا   عال  واعتربت املنظمة أي رترترترترترترترترت  ر معه يت يف وقت ميفكر جد 
من خالل اإلطار االس اتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية اليت والق طيفمة الت يالات امل أثر التعليق على

ز والت فيف من الطيفمات اإلقارية ورقمنة ج، وتسرترتماط احلواالتحويلية اتالت يال ، مبا يف ذل  2021عليها األع رترتاذ يف عا  
 املنظمة وال لوع يف جدول أعمال يرمي تىل حتميق الكفاذة والفعالية.  

، اق حت املنظمة ابلتاإ على وحدة التفتيش املشرترترترت  ة ترجاذ االسرترترترتتعرا  2021قيسرترترترتمرب/ انون األول  13ويف  -22
تجراذات ملموسرترترترترترترترترترتة لتنفيذ برانمج العمل الذع متت املوالمة عليه ختاذ اتحة الفرصرترترترترترترترترترتة أما  املنظمة الإل 2024تىل ربيع عا  

أن تف رترترترترترترترترترتي جهوق  ل من املنظمة ووحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترت  ة امليفذولة يف ثذق يف ا.  ما أشرترترترترترترترترترتارت املنظمة تىل رغيفتها مؤخر  
 العملية تىل حتميق نتائج مفيدة وعملية.

  ة أبنه استناق ا تىل املعلومات املمدمة، قرر اجتماع ت وحدة التفتيش املش، رق  2022يناير/ انون الثاين  14ويف  -23
يف برامج العمل املستميفلية.  ما أشارت وحدة التفتيش  قابلية تطيفيمهاملفتشني تعليق االستعرا  برورة لورية وتمييا مدب 

االسرترترترترتتعرا ، يف الوقت  املشرترترترترت  ة تىل أهنا ج تكن يف وضرترترترترتع يسرترترترترتمح هلا اباللتزا  ابلتواريخ اليت اق حتها املنظمة السرترترترترتتئنا 
املعق.  مرتا طليفرتت وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترترترت  ة خالل ثذق الف ة تىل املنظمرتة، من خالل جهرتة التنسرترترترترترترترترترترترترترتيق لوحدة التفتيش 

 . دت املنظمة أهنا مؤاتية لعال  اتية، ل    مؤ  2023املش  ة، ما تذا  انت ل ة خريف عا  
 .يف املنظمة ع تنفيذ االستعرا غ وحدة التفتيش املش  ة حىت اآلن مىت تتوقوج تيفل   -24
وتعيد املنظمة الت  يد على التزامها الكامل بتنفيذ االسرترترترترترترترترترترترترترتتعرا  وقعمه حاملا يتا االتفاق املتيفاقل على اتريخ  -25

 مناسب مع وحدة التفتيش املش  ة. 
 


