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 وجزامل
 

 .يلّخص هذا التقرير التقّدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة اإلشراف االستشارية 
  ويوفّر هذا التقرير آخر املستتتادات بشتتأن اإلبال  عن تنفيذ توصتتيات جلنة اإلشتتراف االستتتشتتارية على الن و

 –نة اإلشتتتتتتتراف االستتتتتتتتشتتتتتتتارية يف منظمة األ ذية والزراعة بعنوان "جل FC 191/8ابلوثيقة  3الوارد يف املل ق 
  ".2021التقرير السنوي عن سنة 

 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

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

 مسودة املشورة
 

 إّن اللجنة:
 أحاطت علًما حبالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية؛  
 ورّحبت ابلتقدم احملرز يف إغالق توصيات جلنة اإلشراف االستشارية؛  
  احلصول على مزيد من املعلومات احملّدثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصياتوتطّلعت إىل 

 خالل دورهتا املقبلة.

  

https://www.fao.org/3/ni378ar/ni378ar.pdf
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ا لالة تنفيذ توصتتيات جلنة اإلشتتراف االستتتشتتارية يف وقا إعداد هذا التقرير   ما هو  -1 تقّدم هذه الوثيقة ملّخصتت 
 .1والشكل  1موّضح يف اجلدول 

 حالة لتنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية. تفاصيل عن آخر  2رض اجلدول ويع -2
 

 حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية - 1اجلدول 
 التوصيات قيد التنفيذ التوصيات املنفذة التوصيات الصادرة السنة
2020 14 12 2 
2021 9 6 3 
2022(1) 5 1 4 
 9 19 28 جمموع التوصيات

 ( قد عُقد يف وقا إعداد هذا التقرير2021أ توبر/ تشرين األول  20-18والستون للانة اإلشراف االستشارية )مل يكن االجتماع الثاين   (1)
 

 : عدد توصيات جلنة اإلشراف االستشارية1الشكل 
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 : حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية2اجلدول 
 قيد التنفيذ ● قيد اإلجناز ● أجنز ●

 املخاطر، ومنع الغش وممارسات الفساد األخرىالرقابة الداخلية، وإدارة 

1-  

الدورة التاسعة 
واخلمسون للانة 

 -اإلشراف االستشارية 
أ توبر/تشرين األول 

2021  

● 

يف ما يتعلق بتوصيات تقرير املراجعة بشأن هيكلية : جلنة اإلشراف االستشارية
وهيكلية وقدرات حو مة املكاتب امليدانية  أشارت إىل أن النموذج الايل 

املكاتب القطرية يتطلبان مراجعة متعمقة ابلتشاور مع أعضاء املنظمة  لعكس 
القائق يف امليدان. وخلصا اللانة إىل أن معظم النتائج الواردة يف تقرير 

 املراجعة قد تكون مرتبطة بكفاية مستوايت املوارد.
إلقليمية أجري استعراض موّسع هليكلية املكاتب امنظمة األغذية والزراعة: 

حتا  2022و 2020ودون اإلقليمية والقطرية خالل الفرتة املمتدة بني عامي 
الدعم املقدم إىل  للت سني من جدوى  Thomasإشراف انئب املدير العام 

 ذلك الدعم املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية  وتوقياعرب األعضاء 
( وقد متا املوافقة على 1يته: و فاءته من حيث الكلفة وجودته الفنية  وفعال

 هحلار مخرائط اهليا ل التنظيمية اجلديدة للمكاتب اإلقليمية  وأصبح تنفيذها يف 
اإلقليمية فقد بلغا مرحلة دون ( أما عملية إعادة هيكلة املكاتب 2النهائية؛ 

متقدمة. وتتماشى نتائج حتليل منوذج األعمال التاارية للمكاتب القطرية الذي 
مع  بشكل عام( )حتويل املكاتب القطرية 2021-2020مت تنفيذه يف الفرتة 

النتائج والتوصيات الواردة يف تقرير املراجعة  وهي ُتربز ضرورة أن تكون املوارد 
. احة ابستمرارللتنبؤ هبا ومرنة ومت وقابلة   امليدانية  افية  املخصصة للمكاتب 

عملية الت ويل اجلارية للهيا ل  كامله يفوسيندرج حتويل املكاتب القطرية ب
احة وقابلة للتنبؤ هبا ومرنة ومت اإلقليمية. أما ضرورة أن تكون املوارد  افية  

اب التعديالت   فتقع يف صلب حتويل املكاتب القطرية. ويف أعقابستمرار
الداخلية اليت أدخلا على منوذج األعمال التاارية  ستكون منظمة األ ذية 
والزراعة يف وضع يسمح هلا ابلتقدم يف معاجلة املزيد من التوصيات املتصلة 

 لتغطية املكاتب القطرية وقدراهتا  من ابملراجعة اهليكلية اليت تتطلب حتليال مفصال  
 التشاور معهم على نطاق أوسع.خالل التعاون مع األعضاء و 

2-  
الدورة الثامنة واخلمسون 

للانة اإلشراف 
يوليو/متوز  -االستشارية 

2021 
● 

أوصا أبن حتافظ اإلدارة على تر يز واضح على جلنة اإلشراف االستشارية: 
حتليل املوارد والعمليات الالزمة لتقييم قدرة املوارد من خارج امليزانية على التنفيذ 

 على املشاريع املنّفذة من جانب البلدان املتلقية. واإلشراف
أجنز. اعرتفا اإلدارة بوجود قيود على قدرة التنفيذ منظمة األغذية والزراعة: 

واإلشراف اإلداري والعمليات بوصفها جماالت تنطوي على خماطر هامة ابلنسبة 
 تشغيلي ذ أو شريكشريك منفّ  ضطلعإىل جناح تنفيذ املشاريع  وال سيما عندما ي

لتنفيذ العملي  بصورة جزئية أو بنسبة  برية. و خطوة أوىل  وضع إجراء جديد اب
 مت حتسينها بدرجة  برية لإلبال  السنوي على املستوى القطري  مع لوحة رصد 

للداللة على املشا ل احملتملة يف مرحلة مبكرة. فضال  عن ذلك  عقب مراجعة 
تقوم   2022املية يف يناير/ انون الثاين حو مة وتنفيذ حافظة مرفق البيئة الع

مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة بتنفيذ مع  املشاريعشعبة دعم 
ني للشرا ة التشغيلية اإلقليمية يف يمبا يف ذلك تعيني اختصاص  إجراءات إضافية
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 قيد التنفيذ ● قيد اإلجناز ● أجنز ●
ل مجيع األقاليم؛ وأداة لت ديد احتياجات الشر اء التشغيليني احملتملني يف جما

الدعم الفين؛ وأداة أخرى لت ديد قدرات املكاتب القطرية على إدارة املشاريع 
الكبرية ملرفق البيئة العاملية واإلشراف عليها؛ وبروتو ول قائم على املؤشرات لرصد 

 حافظات املكاتب اإلقليمية والقطرية ملرفق البيئة العاملية واإلشراف عليها. 
 املراجعة الداخلية والتحقيق

3-  
الدورة الادية والستون 

للانة اإلشراف 
 -االستشارية 
 2022يونيو/حزيران 

● 

اقرتحا أن يدعم مكتب املفتش العام طلباهتا جلنة اإلشراف االستشارية: 
بزايدة التمويل مع وضع معايري مرجعية مناسبة للموارد املتاحة يف ضوء استعراض 

 .ورة عامةبصملراجعة والت قيق اب األوساط املعنيةمقارن مع 
قيد التنفيذ. يعمل مكتب املفتش العام على مجع منظمة األغذية والزراعة: 

املعلومات الالزمة عن امليزانية وعمليات التوظيف من الو االت الشقيقة. وعند 
 الضرورة  سيتم استخدام دراسة استقصائية. 

4-  
الدورة الادية والستون 

للانة اإلشراف 
 -االستشارية 
 2022يونيو/حزيران 

● 

الحظا بعني القلق التوصيات املتفق عليها اليت جلنة اإلشراف االستشارية: 
  ودعا إىل النظر يف جدوى وضع 400تزال  ري منفذة والبالغ عددها  ال

تستهدف املخاطر   توصيات تشمل تقارير املراجعة  لها 10قائمة أبهم 
 املؤسسية الكربى. 

التنفيذ. سيقوم مكتب املفتش العام مبشار ة نتائج قيد منظمة األغذية والزراعة: 
هذا الت ليل مع جلنة اإلشراف االستشارية يف اجتماعهما يف أ توبر/تشرين 

 األول.

5-  
الدورة اخلامسة 

واخلمسون للانة 
 -اإلشراف االستشارية 

 2020يوليو/متوز 
● 

االهتمام أوصا منظمة األ ذية والزراعة مبواصلة جلنة اإلشراف االستشارية: 
ابلتطورات داخل منظومة األمم املت دة يف ما يتعلق ابألحكام اخلاصة بعملية 

 وطرق ادعاءات سوء السلوك املوّجهة حبق املدير العام.
 أيدت الدورة السبعون بعد املائة للمالس طلبمنظمة األغذية والزراعة: 

الادية والتسعني على آخر التطورات الذي رفعته جلنة املالية يف دورهتا  االطالع
جلنة الشؤون الدستورية  علىاإلدارة آخر التطورات  عرضبعد املائة. وسوف ت

اللتني ستعقدان يف اخلريف. أما العمل  املقبلتني يف دورتيهماوجلنة املالية والقانونية 
منظومة األمم  ابلتنسيق واالنساام مع  على وضع اإلجراءات فقيد التنفيذ

يراعي جهود الو االت املتخصصة األخرى  على هو ا  و املت دة األوسع نطاق  
  .FC 194/7و CCLM 117/4الن و املبني يف الوثيقتني 

 وظيفتا مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل

6-  
الدورة الثامنة واخلمسون 

للانة اإلشراف 
يوليو/متوز  -االستشارية 

2021 
● 

يف معرض اإلشارة إىل أن العديد من الوحدات جلنة اإلشراف االستشارية: 
واملوارد  أمني املظاملمكتب الشؤون األخالقية و  مكتبالعام و )مكتب املفتش 

البشرية( تشرتك يف إدارة نظام القضاء الداخلي  أوصا اللانة ابتباع مسار 
أ ثر متاسك ا ومشولية يف حتليل األسباب اجلذرية ومالحظات فرادى الوحدات 

حتديد األسباب والسبل التص ي ية احملتملة لتزايد عدد القضااي من أجل 
 املتصلة مبسائل النزاهة يف مكان العمل.
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 قيد التنفيذ ● قيد اإلجناز ● أجنز ●
 مكتبمكتب املفتش العام و يعترب  ل من  أجنز.منظمة األغذية والزراعة: 

 مكتبوشعبة املوارد البشرية و ذلك  أمني املظاملمكتب الشؤون األخالقية و 
ا من شبكة النزاهة اليت جتتمع ابنتظام ملناقشة ومواءمة هنج الشؤون القانونية  جزء  

وتتمثل إحدى األنشطة اجلارية يف مجع املنظمة وأنشطتها بشأن مسائل النزاهة. 
الشؤون األخالقية  ومكتبالبياانت وحتليلها بواسطة مكتب املفتش العام 

انت وحتليلها. مجع البيا أمني املظامل وشعبة املوارد البشرية هبدف تبسيطمكتب و 
وقد بدأت ابلفعل جلسات اإلحاطة الدورية بشأن نتائج حتليل البياانت 

 وستعرض ابنتظام على اإلدارة.

7-  
الدورة اخلامسة 

واخلمسون للانة 
 -اإلشراف االستشارية 

 2020يوليو/متوز 
● 

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

 ومن املتوقع أن ال يزال استعراض سياسة اهلدااي جاراي  منظمة األغذية والزراعة: 
 .2023ينتهي يف أوائل عام 

8-  

الدورة التاسعة 
واخلمسون للانة 

 -اإلشراف االستشارية 
أ توبر/تشرين األول 

2021 
الدورة الرابعة واخلمسون 

للانة اإلشراف 
 -االستشارية 
 2020فرباير/شباط 

● 

اقرتحا اللانة إنشاء آلية جلس النبض بشأن جلنة اإلشراف االستشارية: 
تقدير الوظائف وقياس النااح  مثل إجراء مسح عرضي. ]طلبا اللانة 

إجراء مسح حول الرضا عن مكتب الشؤون األخالقية بعد عامني من إنشائه 
AC 54 (2022).] 

ب الشؤون األخالقية سيعمل أمني املظامل مع مكتمنظمة األغذية والزراعة: 
إلجراء مسح لتقييم الوظائف و يف ينظر موظفو املنظمة إليها. واشرتك 

وتلقى عدد ا من مسؤول الشؤون األخالقية يف مقياس تقييم رضا املستهلك  
 اإلجاابت تشري إىل مستوى الرضا عن اخلدمة. 

 املوارد البشرية

9-  

الدورة الادية والستون 
للانة اإلشراف 

 -االستشارية 
 2022يونيو/حزيران 

 

● 

 انا قلقة من أن  البية الاالت املرفوعة إىل جلنة اإلشراف االستشارية: 
تتعلق و  منتشرة على املستوى املؤسسي بكامله مكتب أمني املظامل هي قضااي
املنظمة يف  ستثمروأوصا بشدة أبن ت ؤّدبةبقلة االحرتام والتصرفات  ري امل

تلك الاالت.  وقوع ليكتسبوا املهارات املطلوبة لل ؤول دونيرين تدريب املد
السنوات الثالث خالل  عل اخلضوع هلذا التدريب إلزامي اوأوصا  ذلك جب

 وىل من تعيني موظفني الفئة اإلدارية.ألا
لتعقيبات الواردة من خالل ل قيد التنفيذ. استاابة  منظمة األغذية والزراعة: 

ومن خالل خطة  2020-2019رضا املوظفني للفرتة لدراسة االستقصائية لا
  نّفذت مساع خالل العام املاضي لزايدة التشايع االعمل املؤسسية اليت تبعته

على مكان عمل يتسم ابألخالق والشمول واالحرتام من خالل تنفيذ جمموعة 
ستهدف املوظفني واملديرين على مستوايت شاملة من دورات التدريب اليت ت

خمتلفة )على سبيل املثال  برانمج اإلحاطة اجلديد ملمثلي املنظمة الذي أطلق يف 
 (. 2022عام 

ا جلميع املوظفني على القيم وتتضمن رزمة الدورات التدريبية تدريب ا إلزامي  
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 قيد التنفيذ ● قيد اإلجناز ● أجنز ●
الت رش )عدم األساسية للمنظمة  مبا يف ذلك األخالقيات والنزاهة  ومنع 

دماج  على سبيل املثال ال الصر )وينبغي اخلضوع إلالتسامح مطلق ا( والتنوع وا
 أايم من تويل الوظيفة(.  10هلذا التدريب  امال  خالل أول 

تتضمن رزمة الدورات التدريبية احملدثة أيضا العديد من العروض اجلديدة 
 للمديرين مثل: 

 مة األ ذية والزراعة الذين تولوا مهامهم برانمج إجباري لإلحاطة ملمثلي منظ
حديث ا يشدد على أمهية وجود بيئة عمل متنوعة وحمرتمة ودورهم  مديرين 

  ؛للموظفني
  برامج خمتلفة لإلدارة والقيادة للمديرين املبتدئني/من املستوى املتوسط تر ز

 على توسيع نطاق الوعي الذايت والقيادة الشاملة وإدارة الفرق بفعالية؛ 
  برامج تنفيذية لكبار املديرين  مبا يف ذلك تقييم شامل من أجل التنمية

األمم املت دة  وتدريب فردي يف يستند إىل  فاءات القيادة يف املنظمة و 
يشمل مواضيع مثل الت يز الالواعي  والسالمة النفسية  وإدارة احملاداثت 

واالعتداءات اجلزئية   الصعبة  وإبداء التعقيبات البناءة  واحملاداثت املهنية 
 والنهوض ابلتكافؤ بني اجلنسني وبني األعراق  بني أمور أخرى.

وابإلضافة إىل ذلك  يقدم مكتب املفتش العام جلسات إحاطة منتظمة لكبار 
 املدير العام. وذلك حبضوراملديرين بشأن مسائل السلوك يف مكان العمل  
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الدورة الادية والستون 

للانة اإلشراف 
 -االستشارية 
 2022يونيو/حزيران 

● 

تقرتح أن يتضمن استعراض نظام األداء الشامل جلنة اإلشراف االستشارية: 
 . بناء على قرار طوعي أيضا أشخاص ا  ري مشار ني
نظام تقييم وإدارة األداء الذي تقوم  يف إطارأجنز. منظمة األغذية والزراعة: 

 2020  متا جتربة عملية تقييم إلزامية متعددة املصادر يف عام نظمة سنواي  املبه 
ومت  العام  ازء من نظام تقييم وإدارة األداء يف هناية   تجلميع ممثلي املنظمة

  2021يف عام  2-مد/1-ليشمل  بار املديرين برتبة مد العملية توسيع نطاق
بغية مجع تعقيبات من الزمالء من داخل املنظمة وخارجها حول أداء املدير  

العمل وإثبات الكفاءات. وابلنسبة إىل ممثلي  طمبا يف ذلك حتقيق أهداف خط
مثل  بصفة طوعية  ال يشار ون يف التقييماملنظمة  تشمل العملية مقّيمني 

اءلة اإلدارة لألمم املت دة. املنسق املقيم لألمم املت دة مبا يتماشى مع إطار مس
 يمني يف ما يتعلق جبميع  بار املديرين )ممثلوهناك جمموعة أوسع من املقيّ 

ها ونواب مديريها( حبيث يصل عدد التقارير املباشرة إىل ستة ياملنظمة ومدير 
ويتعني على املشرفني أيضا أن  مع تسلسل إداري اثن )حيثما ينطبق ذلك(.

 ومع أنتقارير أيض ا.  عددها إىل ستةرير املباشرة يصل يقدموا عدد ا من التقا
شار ون يف العملية بصفة يف عملية التقييم املتعددة املصادر ي الضالعني املقّيمني
مني يتم االتفاق عليه ابالشرتاك فإن القرار النهائي بشأن اختيار املقيّ  طوعية 

 داء. ألام تقييم وإدارة اويتم توثيقه وإقراره يف إطار نظ  مع املشرف على املدير
وابإلضافة إىل ذلك  أطلقا املنظمة أيض ا تقييمات وتدريبات شاملة لغاية 

 تنمية القدرات  ازء من براجمها للقيادة التنفيذية.
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الدورة التاسعة 
واخلمسون للانة 

 -اإلشراف االستشارية 
أ توبر/تشرين األول 

2021 

● 

أوصا اللانة أبن يتم جتميع الام الكبري من جلنة اإلشراف االستشارية: 
توصيات مراجعة املوارد البشرية حبسب السبب األساسي لتعزيز العالجات 

 النظمية. 
أجنز. أدجما مجيع التوصيات املنبثقة عن املراجعة منظمة األغذية والزراعة: 

)فضال  عن جماالت املخاطر األخرى واسرتاتيايات األمم املت دة وخطط 
املنظمة  وما إىل ذلك( يف خطة العمل االسرتاتياية للموارد البشرية  اليت عمل 
. واملخرجات القضااي واملخاطر حبسب والنواتج أنشطة تتناولمجعا 

خطة عمل شعبة املوارد البشرية السنوية ذات الصلة  تشريوابإلضافة إىل ذلك  
ا من األنشطة املفصلة لمراجعة ل ددةاحمل توصياتالإىل ت اليت تتضمن مزيد 
اليت معظم توصيات املراجعة  تعلقواجلداول الزمنية تيسري ا للرجوع إليها. وت

املوظفني واملوارد البشرية من  ري املوظفني  اختيار تعيني و ب تزال  ري منفذة ال
خلطة االسرتاتياية اب عمال  وسياري تناوهلا من خالل السياسات احملدثة 

 للموارد البشرية.
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الدورة التاسعة 
واخلمسون للانة 

 -اإلشراف االستشارية 
أ توبر/تشرين األول 

2021 

● 

أيدت اللانة اقرتاح ا بتعيني متخصصني يف املوارد جلنة اإلشراف االستشارية: 
 البشرية ضمن املسارات التنظيمية لل صول على املشورة املخصصة.

قيد التنفيذ. تعمل شعبة املوارد البشرية على إعادة منظمة األغذية والزراعة: 
ترتيب فريق الشعبة مع الرت يز على الكفاءة والتنفيذ االسرتاتياي لدعم 

حبسب  ل  املوظفنياألعمال وخدمة الزابئن  وسوف ترتب/ختصص مهام 
. 2022من املسارات التنظيمية اليت ستصبح متاحة حبلول هناية عام مسار 

الطابع الالمر زي على عدد من وظائف املعامالت من خالل وجيري إضفاء 
 إىل مر ز اخلدمات املشرت ة   ازء من هذه العملية.  حالتهاإ
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الدورة الادية والستون 
للانة اإلشراف 

 -االستشارية 
 2022يونيو/حزيران 
الدورة التاسعة 

واخلمسون للانة 
 -اإلشراف االستشارية 
أ توبر/تشرين األول 

2021 

● 

وافقا اللانة على الاجة إىل ترشيد فئات جلنة اإلشراف االستشارية: 
التوظيف والطرق التعاقدية واقرتحا طرح ذلك ابلتنسيق مع  ياانت األمم 

 املت دة األخرى.
قيد التنفيذ. تواصل منظمة األ ذية والزراعة متابعة منظمة األغذية والزراعة: 

ني يف منظومة األمم املت دة يف ما العمل على مستوى جملس الرؤساء التنفيذي
يتعلق ابستعراض الطرائق التعاقدية  وستسهم  حسب االقتضاء  يف املناقشات 

املدى القصري  جتري  يفذات الصلة اليت جتريها جلنة اخلدمة املدنية الدولية. و 
املنظمة حالي ا أول استعراض للخطوط التوجيهية واإلجراءات املتعلقة ابلقوى 

ن  ري املوظفني  بغية تبسيط اإلجراءات وحتسني شروط اخلدمة العاملة م
 حيثما أمكن )انظر أيضا أعاله بشأن توصيات املراجعة(. 

 


