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 املوجز
 إن جلنة اإلشراف االستشارية:

   وحضتتتتتتتتتتتتوره جلميع يف اللجنة بدعم املدير العام لعمل اللجنة وتقدر تعاونه املستتتتتتتتتتتتتمر مع ا عضتتتتتتتتتتتتا  ب ترح
 ؛2022االجتماعات يف عام 

  عدم بشأن "إعطا  القدوة على أعلى مستوى" بشكل فعال، و وترحب ابلتزام املدير العام املستمر ابلتواصل
 املمارسات غري ا خالقية؛ معالتسامح مطلًقا 

   ها التأكيد على ضتتمان استتتقاللية مكتب املفتع العام التامة يف ما يتعلق  اام املراجعة والتدقيق، وأن ويستتر
 كافية؛  اعُتربت 2022املوارد املخصصة للمكتب لعام 

  ا خرى؛ اإلشرافاملفتع العام وتنسيقه مع ماام مكتب وختلص إىل استنتاج إجيايب بشأن عمل 
 ابلتقدم احملرز يف جماالت الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وتنفيذ خطة عمل املوارد البشرية؛ علًما وأتخذ 
   ابلتعاون اجليد والتقدم الشتتتتتألون ا خالقية التامة، وترحب ها التأكيد على ضتتتتتمان استتتتتتقاللية مكتب ويستتتتتر

اون والتنستتتتيق التعأن تالحظ املستتتتتمر يف و يفش الشتتتتألون ا خالقية وأم  املظاا، ويستتتترها بشتتتتكل خا  
 املمتازين ب  مجيع الوحدات املسألولة عن إدارة املخالفات والعدالة الداخلية؛

 املكتب اإلقليمي  فريقيا، وتقر  إبشارة املكتب  لفريق يفالش يتحلى هبا ا الكفا ة املانيةأن تالحظ ها سر  وي
 بشكل فعال؛ماضية يكلة اهلإعادة عملية اإلقليمي  فريقيا أبن 

 ال تزال، ولكناا اخلاصتتتتتة ابإلشتتتتترافتوصتتتتتيات الابلتقدم الذي أحرزته إدارة املنظمة يف معاجلة  علًما وأتخذ 
 ؛بعدالش ا تنفذ  لتوصيات املراجعة رياحلجم الكب إزا قلقة 

   ب خبطة اإلدارة الشاملة لتحديث العمليات وأنشطة ا عمال يف منظمة ا غذية والزراعة، على النحو وترح
 الداخلية واخلارجية. عمليات االستعراض يف املب   

 

 التوجياات املطلوبة من جلنة املالية
 .2022إن جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم ابلتقرير السنوي للجنة اإلشراف االستشارية لعام 

 مسودة املشورة
 امت مبا يلي: ، وق2022جلنة املالية علًما ابلتقرير السنوي للجنة اإلشراف االستشارية لعام أخذت 
ومشططططططورة مسططططططتقلة يف  االت واليت ا لجنة يف توفري ضططططططماانت الالذي تضطططططط ل  ب   امابلدور اهلأقّرت  )أ(

 ؛مبوجب اختصاصاهتا
ابلتقرير، الذي تضطططمن اسطططتنتاجات  بابية بشطططان عملية اإلشطططراف يف املنظمة؛ والتقدير لعم   بتورحّ  )ب(

مكتب املفتش العام والعم  الذي مت االضطططط ه  ب  يف  وار و يفش الشططططقون األخهقية وأم  املظا ؛ 
 خاور واحلوكمة؛فضًه عن املشورة ذات الصلة يف ما يتعلق بنظام املنظمة للرقابة الداخلية وإلدارة امل
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 اإلشططرافلتعاون والتنسططيق اجليدين ب  وحدات من تقدير لاللجنة  ملا أعربت عن عن سططرور ا  وأعربت)ج( 
 املسقولة عن  دارة املخالفات والعدالة الداخلية؛

 لمشورة الش قدمت ا جلنة املراجعة يف  االت واليت ا؛ل ارتياح اعن  وأعربت )د(
تقرير حالة آخر تقدم  تلقي عن تقدير ا للتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اللجنة، وت ّلعت  ىل  وأعربت )ه(

 .2023نوفمرب/تشرين الثاين ش ر اإلدارة خهل الدورة العادية التالية للجنة املالية يف 
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 مقدمة

. ويُقستتتتتتم هذا التقرير وفًقا 2022 عن ستتتتتتنةتقدمي تقريرها الستتتتتتنوي  )اللجنة( يستتتتتتر  جلنة اإلشتتتتتتراف االستتتتتتتشتتتتتتارية -1
   2022.1اجمللس يف دورته السبع  بعد املائة يف يونيو/حزيران  وافق عليااالختصاصات اللجنة الش 

وتوصتتتتتتتتتياهتا الش ال وضتتتتتتتتتعاا خالل الفرتة  مشتتتتتتتتتورهتاعمل اللجنة ومالحظاهتا و  نويقدم هذا التقرير نظرة عامة ع -2
 املشمولة ابلتقرير، لكي ينظر فياا املدير العام وجلنة املالية.

 ابلوستتتتتتتائل االفرتاضتتتتتتتية ااجتماعً  2022ويف ضتتتتتتتو  القيود املستتتتتتتتمرة الش تطرحاا اجلائحة، عقدت اللجنة يف عام  -3
 ابحلضور الشخصي )أكتوبر/تشرين ا ول(. ا)يونيو/حزيران( واجتماعً  اخمتلطً  ا)فرباير/شباط( واجتماعً 

تلقتاا واملناقشتتتتتتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتر ة والبن ا ة بشتتتتتتتتتتتتتأن وأعربت اللجنة عن تقديرها للتحديثات املنتظمة واملعلومات الش  -4
. وفعاليتاا التطورات اخلارجية الش تألثر على عمل املنظمة، وكذلك بشأن املسائل الش تألثر على كفا ة أنشطة العمل الرئيسية

 جتماعاهتا.وأعربت بشكل خا  عن تقديرها لالخنراط املباشر مع املدير العام وفريق القيادة الرئيسي يف كل اجتماع من ا

وتعرب اللجنة عن شتتتتتتتتكرها للتعاون واملستتتتتتتتاعدة اللذين تلقتاما من املدير العام والقيادة الرئيستتتتتتتتية، واملدير العام  -5
املستتتتتاعد واملمثل اإلقليمي  فريقيا، واملستتتتتتشتتتتتار القانوين، واملفتع العام، واملستتتتتألول عن الشتتتتتألون ا خالقية، وأم  املظاا، 

بشتتتتترية والشتتتتتألون املالية واخلدمات اللوجستتتتتتية ودعم املشتتتتتاريع وتعبمة املوارد والشتتتتتراكات مع القطاع ومدرا  التقييم واملوارد ال
. 2022اخلا  واالستتتتتتتتتتتترتاتيجية والربانمج وامليزانية، ومو في املنظمة اجخرين، واملراجع اخلارجي خالل اجتماعاهتا يف عام 

 .2022دعماا طوال عام لى عأمانة جلنة اإلشراف االستشارية  كما تود اللجنة أن تشكر

 .1امللحق يف  2022ويرد تشكيل اللجنة خالل عام  -6

 2022عم  جلنة اإلشراف االستشارية خهل عام  – أواًل 
 الو ائف واملسقوليات

، قدمت اللجنة "املراجعة الدورية لالختصتتاصتتات"من اختصتتاصتتات اللجنة، الش تنص على  11مع املادة  امتاشتتيً  -7
والش  2022تغيريات حتريرية طفيفة على اختصتتتتتتتاصتتتتتتتاهتا إىل جلنة املالية يف دورهتا احلادية والتستتتتتتتع  بعد املائة يف مايو/أاير 

  2022.2ووافق علياا جملس منظمة ا غذية والزراعة الحًقا يف دورته السبع  بعد املائة يف يونيو/حزيران  أي دها

 ا يلي: مجلة أمور، هذه ا خرية، ضمن  اللجنة، قامت عمل ويف ما يتعلق أبساليب -8

فرتاضتتتتتتية، وكذلك لوستتتتتتائل االواحدة اب وافقت على أن تعقد يف املستتتتتتتقبل دورت  ابحلضتتتتتتور الشتتتتتتخصتتتتتتي ودورة أ()
 اجتماعات ب  الدورات إلجرا  استعراض متعمق ملواضيع خمصصة؛

املتعمقة يف املستتتتتتتتقبل ستتتتتتتيشتتتتتتتمل التطورات بشتتتتتتتأن مركز اخلدمات  عمليات االستتتتتتتتعراضووافقت على أن تركيز  ب()
ستتتلستتتلة اإلحاطات مع املكاتب اإلقليمية  مواصتتتلة إصتتتدارعن  املشتتترتكة، وخدمات تكنولوجيا املعلومات، فضتتتاًل 

 واإلقليمية الفرعية.

                                                           
 .REP CL/170)ج( من الوثيقة  29الفقرة  1
  committee/ar-advisory-https://www.fao.org/about/oversight/.ترد اختصاصات جلنة اإلشراف االستشارية على العنوان التايل: 2

https://www.fao.org/about/oversight-advisory-committee/ar/
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ملفتع من اجتماعاهتا جلستتتات خاصتتتة مع اصتتتلة  يذ فضتتتل املمارستتتات، عقدت اللجنة يف كل اجتماع  اووفقً  -9
 العام واملراجع اخلارجي واملسألول عن الشألون ا خالقية وأم  املظاا.

املشورة املستقلة للمدير العام وجلنة املالية بشأن ترتيبات الرقابة الداخلية، وعمليات إدارة  إسدا وواصلت اللجنة  -10
ا خالقية يف املنظمة، من خالل االستتتتعراض املخاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، وو ائف التحقيق والشتتتألون 

الشتتتتتتتتتتتتتتامل  عمال مكتب املفتع العام، ومكتي الشتتتتتتتتتتتتتتألون ا خالقية وأم  املظاا، وو ائف الرقابة ا خرى يف املنظمة 
 واملراجعة اخلارجية( وإجرا ات اإلدارة بشأن توصيات مكتب املفتع العام وتقارير التفتيع. )التقييم

هي ل اجتماع رسائل إىل املدير العام ورئيس جلنة املالية بشأن النتائج الرئيسية ملناقشاهتا، و ووجات اللجنة بعد ك -11
مع التقدير أن مجيع وحدات املنظمة املعنية قد أعطت ردوًدا مفصتتتتتتتتتتتتتتلة بشتتتتتتتتتتتتتتأن اإلجرا ات املتخذة يف ما يتعلق  تالحظ

 .والتوصيات الصادرة عناا الحظات جلنة اإلشراف االستشارية 

 2022عام  خ ة عم 
 2022يستتتتتتتر  اللجنة أن تفيد أبعا اضتتتتتتتطلعت بواجباهتا بنجاا وفًقا الختصتتتتتتتاصتتتتتتتاهتا، وأ زت خطة عملاا لعام  -12

 .2023كتابة هذا التقرير، ا تكن جلنة اإلشراف االستشارية قد وافقت بعد على خطة عملاا لعام عند  ابلكامل. و 

 2022عام يف  املواضيعية والتوجي ات املخصصة عمليات االستعراض

توجياات خمصتتصتتة بشتتأن  2022قدمت يف عام أعمال الدورة، إىل البنود الدائمة املدرجة على جدول ابإلضتتافة  -13
 املسائل التالية:

  يف املنظمة؛ ةاللوجستيالشألون حتس  وحتديث إجرا ات العمل لتحويل العمليات و 

  البياانت؛وسياسة محاية البياانت والتقدم احملرز يف إنشا  وحدة محاية 

 وصندوق التسليف واالدخار يف املنظمة؛ 

   ؛املسألول  عن التنفيذوعمل الشراكة يف املنظمة،  ا يف ذلك مع القطاع اخلا ، والعمل مع الشركا 

 وإدارة املخالفات والعدالة الداخلية؛ 

 ، ا يف ذلك مراجعة  والتدابري املتخذة للوقاية من التحرش والتحرش اجلنستتتتتتتتتي واالستتتتتتتتتتغالل واالنتاا  اجلنستتتتتتتتتي 
 البياانت املتعلقة ابلقضااي واإلجرا ات التأديبية واملكان الو يفي للتعامل معاا؛

  ؛املور دينعلى  العقوابت فرضواملشرتايت وأنشطة 

  الداخلية؛ الرقابةوإجرا ات  شرافقيا بشأن إدارة العمليات واإلملكتب اإلقليمي  فريمع اوإحاطة 

  2025-2022للفرتة  يف املنظمةاملوارد لتخطيط وخارطة الطريق  املنظمة يفختطيط املوارد وحالة. 

 تنفيذ الربانمج امليداين ملنظمة األغذية والزراعة

ستتتتتلستتتتتلة من اإلحاطات املخصتتتتتصتتتتتة مع املكاتب اإلقليمية. وقد تلقت إجرا  ، بدأت اللجنة 2021متوز يوليو/يف  -14
، وإحاطة مع املكتب 2021إحاطة من املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريي يف عام 

 .2023فريقيا يف عام أومشال  تب اإلقليمي للشرق ا دىنتلقي إحاطة من املكختطط ل، وهي 2022اإلقليمي  فريقيا يف عام 
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وجودهتا ونطاقاا  وتعرب اللجنة عن شكرها وتقديرها على دقة اإلحاطة الش تلقتاا من املكتب اإلقليمي  فريقيا -15
طت الضتتتو  على الكفا ة املانية لفريق املكتب اإلقليمي  فريقيا، مشتتترية إىل أن مترين إعادة اهليكلة يأل  قد ستتتل  ف. الواستتتع

 ا مم املتحدة اإلمنائية ال يزال سابًقا  وانه. إعادة تنظيم منظومةأثر تقييم مثاره، مع اإلشارة إىل أن 

 اخلارجية والذاتية للجنة عمليات التقييم

تقييم ستتتتتتتتتري   بشتتتتتتتتتأنأكملت اإلدارة العليا يف املنظمة الش تتعامل ابنتظام مع اللجنة، استتتتتتتتتتبياانً ، 2022يف عام  -16
 ا  2022لتقييم أدا  اللجنة )التقييم اخلارجي(. كما أجرت جلنة اإلشتتراف االستتتشتتارية مراجعة التقييم الذا  الستتنوي لعام 

 نظومة ا مم املتحدة.يتماشى مع أفضل املمارسات للجان اإلشراف االستشارية يف م

نت جماالت الرتكيز يف التقييم اخلارجي ما يلي: مدى حستتن معاجلة جلنة اإلشتتراف االستتتشتتارية ملستتألولياهتا وتضتتم   -17
وفًقا الختصتتاصتتاهتا؛ إذا كانت املشتتورة والتوصتتيات الش صتتاغتاا جلنة اإلشتتراف االستتتشتتارية تعترب ذات صتتلة؛ وإذا كانت 

ا ة. ويستتتر  جلنة اإلشتتتراف االستتتتشتتتارية أن تعلن أن اصتتتل مع اإلدارة العليا بطريقة فعالة وبن  جلنة اإلشتتتراف االستتتتشتتتارية تتو 
)جيد بشتتتتتتكل  5)قليل جًدا( إىل  1على مقياس من  4.4متوستتتتتتط تصتتتتتتنيف اإلدارة العليا للمواضتتتتتتيع املذكورة أعاله كان 

 .4.6عملاا  فعاليةبشأن  استثنائي(. وابملثل، بلغ متوسط التقييم الذا  للجنة اإلشراف االستشارية

حظ اللجنة أن آلية استتتعراض ا قران  دا  جلنة اإلشتتراف االستتتشتتارية ال تزال قيد التجريب يف ما ب  جلان وتال -18
 اإلشراف يف منظومة ا مم املتحدة.

 احملاسبة والتقارير املالية – ااثنيً 

 التقارير املالية

البياانت املالية وإعداد التقارير،  ا يف ذلك وضتتتتتتتتع الستتتتتتتتيولة تلقت اللجنة إحاطات بشتتتتتتتتأن ، 2021خالل عام  -19
والنفقات املتعلقة ابلنقد يف املنظمة؛ والدخل من الصتتتتتتتتتتتتتتناديق االستتتتتتتتتتتتتتتممانية؛ واستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية استتتتتتتتتتتتتتتثماراهتا وإدارة حافظة 

معايري احملاستتتتتتتتتتتتبة؛  االستتتتتتتتتتتتتثمارات ومواصتتتتتتتتتتتتلة االمتثال للمعايري احملاستتتتتتتتتتتتبية الدولية للقطاع العام،  ا يف ذلك التغيريات يف
 النظم اإلدارية واملالية؛ ورصد الضوابط املالية يف املكاتب امليدانية؛ والتوفيق املصريف التلقائي. والتحسينات يف

ا علمً  خذتوأعربت اللجنة عن ستتتتتتتتتتترورها حيال الصتتتتتتتتتتتورة املالية العامة والتوقعات اإلجيابية للوضتتتتتتتتتتتع النقدي. وأ -20
ت اخلاصة ابخلدمة السابقة للمنظمة، والحظت أن هذه مسألة تواجه العديد من كياانت ابلنقص اخلطري يف متويل االلتزاما

 ا مم املتحدة.

  عمال.للقيام ابوشددت اللجنة على أمهية مركز اخلدمات املشرتكة ليتم متكينه ابلكامل كمركز  -21

 حتديث العمليات وحتس  األعمال

املب   يف ت اللجنة إحاطة بشتتتتأن خطة شتتتتاملة لتحديث العمليات وأنشتتتتطة ا عمال يف املنظمة، على النحو تلق   -22
دهتا، والش اعتربهتا أستتتتاستتتتية ملنظمة للخطة املقرتحة، الش أي   االداخلية واخلارجية. وأعربت عن تقديره عمليات االستتتتتعراض
 جاهزة للمستقبل.
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قيود الالستتتتتتتتتتتتتتن ، لكناتتتا الحظتتتت أن  وفورات كبرية يف الكفتتتا ة على مر  وأثنتتتت اللجنتتتة على املنظمتتتة لتحقيق  -23
امليزانية على مدى فرتة ممتدة تشتتتتتتكل خطر العمل ضتتتتتتد الكفا ة والفعالية. وابإلضتتتتتتافة إىل ذلك، أوصتتتتتتت املفروضتتتتتتة على 
 ملنظمة.امدة مشروع خارطة طريق التخطيط ملوارد مفصلة ابلكامل طوال إبعداد ميزانية 

 اإلشراف - ااثلثً 

 املراجعة اخلارجية

، استتتتتتتتتتتعراض تقرير املراجعة اخلارجية املطو ل ورستتتتتتتتتتائل اإلدارة اخلاصتتتتتتتتتتة به، 2022واصتتتتتتتتتتلت اللجنة، خالل عام  -24
 ذلك التوصيات املقدمة بشأنه، وأعربت عن ارتياحاا لعدم وجود قضااي مامة تتعلق ابلرقابة الداخلية. يف  ا

ا نشتتتتتتتتتتطة املخطط هلا يف املراجعة اخلارجية ورحبت ابلتعاون الكامل من جانب والحظت التقدم احملرز يف تنفيذ  -25
تظار زايدة طفيفة يف أكتوبر/تشتتترين الش الش ا تنفذ بعد و ا ابلتقدم احملرز يف تنفيذ التوصتتتيات علمً  خذتإدارة املنظمة. وأ

 مقارنة ابلتقارير السابقة. 2022ا ول 

 ت يف الكشوف املالية قد طلباا املراجع اخلارجي ووافقت علياا اإلدارة.ا من التعديالوالحظت اللجنة أن عددً  -26

 مكتب التقييم

خطة التحستتتتينات يف  عنعامة أولية  حملةمع املدير اجلديد ملكتب التقييم وتلقت  متايدايً  اعقدت اللجنة اجتماعً  -27
 .2023السنوات القادمة، والش ستناقشاا مرة أخرى يف عام خالل املكتب 

 املخالفات والعدالة الداخلية دارة 

تلقت اللجنة إحاطة مشتتتترتكة من مكاتب الشتتتتألون القانونية واملوارد البشتتتترية واملفتع العام وأم  املظاا، ومكتب  -28
الشتتتتتتتتألون ا خالقية، ومكتب حاالت الطوارة والقدرة على الصتتتتتتتتمود، بشتتتتتتتتأن إدارة املخالفات وإدارة العدالة الداخلية يف 

جنة عن ستتتتتتتتترورها الكبري بشتتتتتتتتتأن التنستتتتتتتتتيق والتعاون املمتازين ب  مجيع الوحدات يف هذا اجملال املام. املنظمة. وأعربت الل
وأوصتتت اللجنة  واصتتلة اإلعراب عن أمهية هذا العمل بشتتكل استتتباقي من خالل أنشتتطة التوعية والتواصتتل الش تركز على 

 م.تعزيز عمل املنظمة يف جمال السلو  ا خالقي والنزاهة واالحرتا

 الرقابة الداخلية و دارة املخاور – ارابعً 

 سياسات الرقابة الداخلية و دارة املخاور

بت ابلتقدم احملرز ابلتقدم احملرز يف و يفش الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف املنظمة. ورح   علًمااللجنة  خذتأ -29
 حتديثات متكررة.إجرا  ومتجددة مع  للتعديلقابلة يف حتديث سجل املخاطر يف املنظمة وأوصت ابحلفاظ عليه كوثيقة 

إبدارة املخاطر وخلق ثقافة إدارة املخاطر املنشتتتودة. وشتتتددت  لتوعيةوهنأت اللجنة املنظمة على اجلاود املبذولة ل -30
ل املخاطر. ومن ب  املخاطر الكربى، الحظت اللجنة التغريات تقب  بشتتتتتتتتتتتتتتأن على ضتتتتتتتتتتتتتترورة قيام املنظمة بصتتتتتتتتتتتتتتياغة بيان 

اجليوستتتتتتتتياستتتتتتتتية، وتغري املناو، واهلجمات اإللكرتونية، والتحرش، واالستتتتتتتتتغالل واالنتاا  اجلنستتتتتتتتي ، واالنتقال إىل هياكل 
نه ينبغي على املنظمة وعمليات جتارية مناسبة للغرض لتلبية االحتياجات احلالية والناشمة. وابإلضافة إىل ذلك، الحظت أ

 كمجال ينطوي على خماطر.  الش ا تنفذ بعدأن تعترب التأخر يف تنفيذ توصيات املراجعة 
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 سياسة محاية البياانت

ما يتعلق بتنفيذ سياسة محاية البياانت يف املنظمة، على النحو  يف اإلشرافوافقت اللجنة على االضطالع بدور  -31
 بعد املائة للجنة الشألون الدستورية والقانونية. الذي أوصت به الدورة اخلامسة عشرة

نشتتا  وحدة جديدة حلماية البياانت، ودعمت املوقع املقرتا للوحدة إلويف هذا الصتتدد، استتتعرضتتت التقدم احملرز  -32
بت اللجنة ابلتأكيدات أبن وحدة محاية البياانت ستتتتتتتتتتعمل ابلتنستتتتتتتتتيق الوثيق مع  عن هيكل التو يف املقرتا. ورح  فضتتتتتتتتتاًل 

العالية املتعلقة ابلبياانت، وأوصت إبيال  اهتمام خا  لتأم  محاية  السيرباينشعبة الرقمنة واملعلوماتية لتقليل خماطر ا من 
 .املسألول  عن التنفيذبياانت املستفيدين والشركا  

 يل خطة تنفيذ السياسة من خالل اخلربة والتعلم التنظيمي.وأوصت اللجنة بتعد -33

  دارة املوارد البشرية

بت بتنفيذ عدد من استتتتتعرضتتتتت اللجنة التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل االستتتترتاتيجية للموارد البشتتتترية. ورح   -34
الرقابية اهلامة، ومستتتتتتألوليات املستتتتتتألول  املبادرات اهلامة يف جمال التعلم، مثل التدريب اإللزامي للمو ف  ذوي الو ائف 

ابملثل ملالحظة أن ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة التو يف  اعن ستتتتتتتتتتتتروره تعن امليزانية، والتدريب التمايدي ملمثلي املنظمة اجلدد. وأعرب
 .واالختيار قد اكتملت

دارية التعاقدية للمو ف  املنتستتب  ابلتنستتيق مع اللجنة اإل والطرقوأوصتتت اللجنة برتشتتيد حجم فمات التو يف  -35
الرفيعة املستتتتتتتتتتتتتوى التابعة جمللس الريستتتتتتتتتتتتا  التنفيذي  يف ا مم املتحدة، والفريق العامل املع  ابلطرق التعاقدية التابع للجنة 

ا على احلاجة إىل معاجلة الشتتتتتتتواغل الش ال  اخلدمة املدنية الدولية. ويف ما يتعلق اب فراد املنتستتتتتتتب ، شتتتتتتتددت اللجنة أيضتتتتتتتً
  في الشألون ا خالقية واملظاا بشأن الالمساواة املتصورة يف املعاملة مقارنة ابملو ف  العادي .اإلعراب عناا مع مو 

تبسيط بعض أنشطة ختطيط القوة العاملة من خالل توضيح أدوار ومسألوليات وحدات  إمكانيةواقرتحت اللجنة  -36
باقية يف جماالت التنوع، واملستتاواة ب  اجلنستت ، ا عمال وشتتعبة املوارد البشتترية. كما أوصتتت ببذل املزيد من اجلاود االستتت

 واإلدماج، واإلنصاف.

 املورّدينعلى  العقوابت فرضاملشرتايت و 

جمااًل للمخاطر  اجملال يشتتتتتكلأجرت اللجنة مراجعة متعمقة للتطورات يف و يفة املشتتتتترتايت، مشتتتتترية إىل أن هذا  -37
والقلق عرب منظومة ا مم املتحدة أبكملاا. والحظت بقلق أن العديد من عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية للمنظمة 

 .املشرتايتينبغي أن حتظى ابلعناية يف جمال قد حددت جماالت 

االستتتتتعراض االستتتترتاتيجي ويف هذا الصتتتتدد، أعربت عن تقديرها لعدد من مبادرات التحستتتت  اجلارية، وال ستتتتيما  -38
للو يفة بدعم من استشاري  خارجي . كما رحبت ابعتماد املنظمة ملمارسات الشرا  املستدامة. وستواصل اللجنة رصد 

 التحسينات يف هذا اجملال ابنتظام.

طالعاا على ا إلوأعربت عن سروره املور دينالعقوابت على  فرضيف جلنة  املستجدات أيًضاواستعرضت اللجنة  -39
خطط حتستتتت  املستتتتار الستتتتريع لعملية الشتتتترا  يف حاالت الطوارة ويف املشتتتتاريع الكبرية املمولة من اجلاات املا ة، وكذلك 

 بشأن التقدم احملرز يف تصفية القضااي املتأخرة.
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 مكتب املسقول عن الشقون األخهقية ومكتب أم  املظا  – اخامسً 

ا خالقية  املسألول عن الشألونيف إطار ماام  2022بت اللجنة ابلتقدم احملرز يف ا نشطة املنفذة خالل عام رح   -40
املظاا. وأعربت عن ارتياحاا الستمرار التعاون الوثيق ب  املكتب  وال سيما يف ما يتعلق أبنشطة التدريب والتوعية، أم  و 

 ة املنظمة على تنظيم أايم الشألون ا خالقية.وأثنت على جودة عمل الوحدت . وهنأت اللجن

املشمول ابلتقرير، وستقوم  زيد من التحليل  2021واستعرضت اللجنة مشروع برانمج اإلفصاا السنوي لعام  -41
ابلتحستتتتتتتتتتتتتتينات يف فام مو في املنظمة  علًمااللجنة  خذت. وأ2023بشتتتتتتتتتتتتتتأنه يف اجتماعاا ا ول يف فرباير/شتتتتتتتتتتتتتتباط 

 لاللتزامات ا خالقية.

وأعربت اللجنة عن ارتياحاا للتحليل املتعمق للبياانت الواردة من كال املكتب  وانقشتتتتتتتتتت مع اإلدارة العليا نتائج  -42
ما يتعلق بتصتتتتتورات ا فراد املنتستتتتتب  لعدم املستتتتتاواة يف املعاملة، على  هذا التحليل، الذي يشتتتتتري إىل ضتتتتترورة التحستتتتت  يف

 النحو املشار إليه أعاله.

ضرورة قيام  أيًضااملظاا، الحظت اللجنة أم  الشألون ا خالقية و  مسألولويف ما يتعلق ابملسائل املعروضة على  -43
ا فراد، وأعربت عن تقديرها للجاود الش يبذهلا قستتتتم املوارد البشتتتترية يف توفري لدى دارة اإلماارات  بصتتتتقلمديري املنظمة 

 التدريب املخصص.

 راجعة الداخلية والتحقيقفعالية و ائف امل – اسادسً 

بت جلنة اإلشتتتتتراف االستتتتتتشتتتتتارية بضتتتتتمان االستتتتتتقاللية التامة يف و ائف املراجعة والتحقيق واالبتعاد عن أي رح   -44
 .2022تدخل غري مربر، وكذلك التعاون اجليد مع اإلدارة العليا طيلة سنة 

وأعربت عن ستتتتترورها ملالحظة أن املوارد املخصتتتتتصتتتتتة ملكتب املفتع العام قد زادت بشتتتتتكل كبري وكانت كافية لعام  -45
، وكذلك عن استتتمرار التزام املدير العام بضتتمان الدعم املايل الكايف ملكتب املفتع العام حستتب الضتترورة. والحظت، 2022

 ما يتضح أيًضا من خالل املقارنة مع جمتمع التحقيق ا وسع.مع ذلك، أن و يفة التحقيق ستتطلب متوياًل إضافًيا ك

وأعربت اللجنة عن تقديرها ملا قدمته اإلدارة العليا من متويل إضتتتتتتتتايف لتيستتتتتتتتري تلقي االدعا ات املتعلقة ابلتحرش  -46
مجيع  اجلنستتتتتتتتي واالستتتتتتتتتغالل واالنتاا  اجلنستتتتتتتتي  عن طريق اهلاتف بلغات خمتلفة. كما أعربت عن ستتتتتتتترورها ملالحظة أن

 و ائف مكتب املفتع العام الشاغرة قد ال شغلاا.

 وربطاا النظمية املستتتتتائلا يف إعداد التقارير كطريقة لتحليل وهنأت اللجنة مكتب املفتع العام على املضتتتتتي قدمً  -47
 تبابلتقدم اجليد يف تنفيذ خطة عمل مكتب املفتع العام ورح   علًما خذت، وأوصتتتتتت  واصتتتتتلة هذا الناج. وأيف ما بيناا

 .2025-2021للفرتة كما هو خمطط له يف اسرتاتيجية مكتب املفتع العام   ،2022جبودة تقارير ا نشطة الواردة يف عام 

املراجعة.  ا من التوصتتتتتتتتتتتتيات املفتوحة املتفق علياا يف تقاريرعن قلقاا إزا  العدد الكبري جدً  جمدًدااللجنة  أعربتو  -48
"العشتتتتتتتترة ا وىل" الناشتتتتتتتتمة عن  اخلطرمكتب املفتع العام قد حدد، بنا  على طلباا، جماالت  كونوأعربت عن تقديرها ل

تقارير املراجعة، وأوصتتتتتتتتى ابختاذ تدابري لتحفيز اإلدارة على إغالق التوصتتتتتتتتيات عندما تصتتتتتتتتبح غري ذات صتتتتتتتتلة، أو عندما 
 املوارد الالزمة لتنفيذها. تتوفر ال

تقارير ربع سنوية عن نشاط مكتب و ( 2تقرير مراجعة؛ ) 14( 1ما يلي: )، استعرضت اللجنة بدقة 2022ويف عام  -49
 .للضماانتعملية رسم خرائط و ( 4؛ )2023-2022خطة عمل مكتب املفتع العام لفرتة السنت  و ( 3املفتع العام؛ )
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 2022تشكي  اللجنة يف عام  :1امللحق 
 على النحو التايل:  2022يف عام  ااتتألف اللجنة من مخسة أعضا . وكان تشكيل

 2022جلنة اإلشراف االستشارية  األعضاء
  Choudhury Fayezulالسيد   (2020الرئيس )منذ يوليو/متوز ( و 2019عضو )منذ يوليو/متوز 

  Anjana Das3السيدة   (2020الرئيس )منذ يوليو/متوز ( وانئب 2019عضو )منذ يوليو/متوز 

 Gianfranco Cariola السيد   (2017عضو )منذ ديسمرب/كانون ا ول 

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

 Hilary Wild السيدة   (2020عضو )منذ يوليو/متوز 

 األمينة )حبكم منصب ا( 

 Beth Crawford السيدة  

 مديرة مكتب االسرتاتيجية والربانمج وامليزانية

 

                                                           
بستتتتتتبب اختاذها مبادرات جديدة أخرى  جلنة اإلشتتتتتتراف االستتتتتتتشتتتتتتاريةاثنية كعضتتتتتتو يف  لواليةاملدير العام أبعا لن تطلب التجديد  Dasأبلغت الستتتتتتيدة  3

 2022 حزيران/يف يونيو اإلشتتتتتتتتتراف االستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتاريةوالستتتتتتتتتتون للجنة  اديكان االجتماع احلو (. FC 191/11 الوثيقة أنظر) وقًتا والتزاًما من جانبااتتطلب 
  .فياا كعضو  Dasاالجتماع ا خري للسيدة 
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 : حالة تنفيذ توصيات جلنة اإلشراف االستشارية2امللحق 
 أجنزت ● قيد اإلجناز ● قيد التنفيذ 

 اإلشراف والرقابة الداخلية و دارة املخاور
يف ما يتعلق إبدارة املخالفات والعدالة الداخلية يف منظمة ا غذية جلنة اإلشطططططططططراف االسطططططططططتشطططططططططارية: 

، والتواصتتتتتتلمن خالل أنشتتتتتتطة التوعية أكثر  استتتتتتتباقينقل هذا العمل املام بشتتتتتتكل ت والزراعة، اقرتح
يف ذلك على الصفحة الرئيسية للمنظمة وعلى صفحات الويب الفردية للوحدات املعنية من خالل   ا

 .التواصلالسلو  ا خالقي والنزاهة واحرتام أغراض  بشأنرسالة موحدة تعزز العمل 
تشري الوحدات املسألولة عن إدارة املخالفات والعدالة الداخلية إىل أن مجيع : منظمة األغذية والزراعة

 .قيد التنفيذ أو جيري التخطيط هلا هيإما ت هبا اللجنة إلجرا ات املقرتحة الش أوصا

● 

الدورة الثانية والستون 
 للجنة

 أكتوبر/تشرين ا ول
 2022 

1 

يف ما يتعلق بتوصتتتتتتيات تقرير املراجعة بشتتتتتتأن هيكلية وقدرات حوكمة جلنة اإلشطططططراف االسطططططتشطططططارية: 
النموذج احلايل وهيكلية املكاتب القطرية يتطلبان مراجعة متعمقة املكاتب امليدانية، أشتتتتتتتتتتتتتتتارت إىل أن 

ابلتشاور مع أعضا  املنظمة، لعكس احلقائق يف امليدان. وخلصت اللجنة إىل أن معظم النتائج الواردة 
 يف تقرير املراجعة قد تكون مرتبطة بكفاية مستوايت املوارد.

ع هليكلية املكاتب اإلقليمية واإلقليمية : منظمة األغذية والزراعة الفرعية أجري استتتتتتتتتتتتتتتتعراض موستتتتتتتتتتتتتتت 
، Thomas-حتت إشتتتتتتتتتتتتتتتراف انئب املدير العام 2022و 2020والقطرية خالل الفرتة املمتدة ب  عامي 

والقطرية، وتوقيت الفرعية لتحس  جدوى الدعم املقدم إىل ا عضا  عرب املكاتب اإلقليمية واإلقليمية 
 فا ته من حيث الكلفة وجودته الفنية، وفعاليته:ذلك الدعم وك

تنفيذها يف  واستتتتتتتتتتتتتتتتكمل( متت املوافقة على خرائط اهلياكل التنظيمية اجلديدة للمكاتب اإلقليمية 1)
 ؛2022ديسمرب/كانون ا ول 

، وال االنتاتا  من فقتد بلغتت مرحلتة متقتدمتةالفرعيتة، ( أمتا عمليتة إعتادة هيكلتة املكتاتتب اإلقليميتة 2)
، وال إعتتداد هيتتاكتتل تنظيميتتة 2022إعتتادة التفكري يف الو تتائف واهليتتاكتتل يف ديستتتتتتتتتتتتتتتمرب/كتتانون ا ول 

 .2023جديدة سيتم تنفيذها يف الربع ا ول من عام 
-2020نتائج حتليل منوذج ا عمال التجارية للمكاتب القطرية الذي ال تنفيذه يف الفرتة  وتتماشتتتتتتتتتتتتتتتى

بشتتتتتتتتتتكل عام مع النتائج والتوصتتتتتتتتتتيات الواردة يف تقرير املراجعة، وهي  املكاتب القطرية( حتويل) 2021
ُتربز ضتتتتتتتتتتتتتتترورة أن تكون املوارد املخصتتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتة للمكاتب امليدانية كافيًة وقابلًة للتنبأل هبا ومرنة ومتاحة 

 قليمية.عملية التحويل اجلارية للاياكل اإل ضتتتتتمنوستتتتتيندرج حتويل املكاتب القطرية بكامله  ابستتتتتتمرار.
أما ضتتتتتتتتتتتترورة أن تكون املوارد كافيًة وقابلة للتنبأل هبا ومرنة ومتاحة ابستتتتتتتتتتتتتمرار، فتقع يف صتتتتتتتتتتتتلب حتويل 

ويف أعقاب التعديالت الداخلية الش أدخلت على منوذج ا عمال التجارية، ستكون  املكاتب القطرية.
يد من التوصتتتتتتتتتيات املتصتتتتتتتتتلة يف معاجلة املز  إبحراز تقدممنظمة ا غذية والزراعة يف وضتتتتتتتتتع يستتتتتتتتتمح هلا 

 مفصتتتتتتتتتتتتتتتاًل لتغطية املكاتب القطرية وقدراهتا من خالل التعاون مع ابملراجعة اهليكلية الش تتطلب حتلياًل 
 ا عضا  والتشاور معام على نطاق أوسع.

وال تنفيذ أداة رصتتتتتتتتتد جديدة لتحستتتتتتتتت  إدارة املكاتب امليدانية )أداة مألشتتتتتتتتترات إدارة ورصتتتتتتتتتد املكاتب 
 .2022يف أكتوبر/تشرين ا ول  لبياانت املكاتب القطرية( القطرية

● 

الدورة التاسعة 
 واخلمسون للجنة

 أكتوبر/تشرين ا ول
 2021 

2 

 اتاملراجعة الداخلية والتحقيق
، تغطية التأم  الطي خلطط املو ف  الزائدينيف تدقيق لابيف ما يتعلق جلنة اإلشططططراف االسططططتشططططارية: 

املعرفة حول إدارة العقود من خالل  اكتساباحلوكمة، وال سيما  على صعيد تحسيناتالبتب   تأوص
 التدريب والتطوير.

لتقرير مكتب املفتع العام، ال حتقيق قفزة نوعية وتعزيز خطة التأم   اوفقً : منظمة األغذية والزراعة
واصتتلت املنظمة حتستت  خمتلف نقاط الضتتعف يف و . 2021الطي يف إدارة وتنفيذ العقد اجلديد يف عام 

مركز وإدارة اإلجازات املرضتتتتتتتتتتتتتتتية، وتستتتتتتتتتتتتتتتوية الذمم املدينة يف  الدوامالرقابة الداخلية يف إدارة بطاقات 
جاوًدا كبرية ملعاجلة هذه  ي يف شعبة املوارد البشريةالضمان االجتماعمكتب بذل و . اخلدمات املشرتكة

● 

الدورة الثانية والستون 
  للجنة

 أكتوبر/تشرين ا ول
2022 

3 
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 أجنزت ● قيد اإلجناز ● قيد التنفيذ 
مكتب الضمان  ابإلضافة إىل ذلك، قادو . وخارجاا ة املوارد البشريةشعبنطاق  ضمن مور الشاملة، ا

 2021 عامي انتقال خطة التأم  الطي على نطاق واستتتتتتتتتتتع يف االجتماعي يف شتتتتتتتتتتتعبة املوارد البشتتتتتتتتتتترية
الستتتياستتات  يف فجوةال ت شتتتعبة املوارد البشتتتريةفرد. كما عاجل 10 000، مما أثر على أكثر من 2022و

. وقد ال التعامل 2022الش طال انتظارها مع نشتتتر أقستتتام دليل منظمة ا غذية والزراعة احملدثة يف عام 
 .حمدودة فنيةموارد وقدرات ويف  ل  مع هذه ا ولوايت التشغيلية واملتنافسة يف إطار زم  ضيق للغاية 

حتستتت  إدارة املخاطر  ت، اقرتح راجعة التحويالت النقديةيف ما يتعلق جلنة اإلشطططراف االسطططتشطططارية: 
على احلاجة إىل تعزيز تنفيذ إدارة املخاطر  تلتحديد املخاطر اإلضتتتتافية الش يواجااا الشتتتتركا  وشتتتتدد

 والضوابط يف التحويالت النقدية.

املشتتتتتتتتتتاريع، ابلتعاون مع مكتب حاالت الطوارة والقدرة  تتابع شتتتتتتتتتتعبة دعم :منظمة األغذية والزراعة
كد تأل تنفيذ اإلجرا ات املتفق علياا و  على الصتتتتتمود وشتتتتتعبة الشتتتتتألون املالية ومكتب الشتتتتتألون القانونية،

شتتتتتتتتتتتتتار إلياا يفو احلاجة إىل زايدة تعزيز إدارة املخاطر يف التحويالت النقدية. على 
ُ
 ما يتعلق ابحلاجة امل

اإلشتتتارة إىل أن تود شتتتعبة دعم املشتتتاريع "حتديد املخاطر اإلضتتتافية الش يواجااا الشتتتركا "،  املتمثلة يف
التحويالت النقدية ال تشتتتتمل حتويل ا موال النقدية إىل الشتتتتركا  أو من خالهلم، ولكناا تشتتتتمل فقط 

اإلنستتتتتتتتانية(  حاالت الطوارةستتتتتتتتياقات التحويالت النقدية املباشتتتتتتتترة إىل املستتتتتتتتتفيدين ا فراد )غالًبا يف 
 اإلدارية. اإلجرا اتمن دليل  702القسم  وجب 

● 

الدورة الثانية والستون 
  للجنة

 أكتوبر/تشرين ا ول
2022 

4 

اقرتحت أن يدعم مكتب املفتع العام طلباهتا بزايدة التمويل مع وضتتتتع جلنة اإلشطططراف االسطططتشطططارية: 
مقارن مع ا وساط املعنية ابملراجعة والتحقيق معايري مرجعية مناسبة للموارد املتاحة يف ضو  استعراض 

 .بصورة عامة
دراستتتتتتة  2022 تشتتتتتترين ا ول/مكتب املفتع العام يف أكتوبر أجرىأ زت.  :منظمة األغذية والزراعة

وعمليات والتحقيق يف ا مم املتحدة لقياس ميزانياهتا املراجعة الداخلية استتتتتتتتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتتتتتتتتائية ب  مكاتب 
اثنان وعشتتتتتتترون كيااًن من كياانت ا مم املتحدة  قد استتتتتتتتجابو مقابل بعضتتتتتتتاا البعض.  التو يف فياا

ال حتليل النتائج ابستتتتتتخدام نستتتتتب خمتلفة واستتتتتتخدمت لدعم و ) ا يف ذلك منظمة ا غذية والزراعة(. 
 .2025-2024طلب ميزانية مكتب املفتع العام لفرتة السنت  

● 

الدورة احلادية والستون 
  للجنة

 يونيو/حزيران 
 2022 

 

5 

والبالغ عددها   تنفذ بعدت بقلق التوصتتتتتيات املتفق علياا الش االحظجلنة اإلشططططراف االسططططتشططططارية: 
توصتيات تشتمل تقارير املراجعة كلاا،  10، ودعت إىل النظر يف جدوى وضتع قائمة أبهم توصتية 400

 .تستادف املخاطر املألسسية الكربى
جلنة اإلشتتتتتتتراف شتتتتتتتار  مكتب املفتع العام نتائج هذا التحليل مع أ زت.  :منظمة األغذية والزراعة

 .2022 تشرين ا ول/والست  يف أكتوبر الثاين ايف اجتماعا االستشارية

● 

الدورة احلادية والستون 
  للجنة

 يونيو/حزيران 
 2022 

 

6 

ابلتطورات داخل أوصتتتتتتتت منظمة ا غذية والزراعة  واصتتتتتتتلة االهتمام جلنة اإلشطططططراف االسطططططتشطططططارية: 
دعا ات ستتو  الستتلو  اخلاصتتة ابطرق العملية و لمنظومة ا مم املتحدة يف ما يتعلق اب حكام اخلاصتتة اب

 .مدير عامأي املوج اة حبق 
، ستتتتتتتتتتتتتيتم احلادية والستتتتتتتتتتتتتبع  بعد املائةبناً  على طلب جلنة املالية يف دورهتا  :منظمة األغذية والزراعة

 أنظر) 2023 الش ستعقد يف ربيع عاماملسألة إىل دورهتا  هذهتقدمي حتديث إضايف عن التقدم احملرز يف 
 (.CL 171/9 الوثيقة

● 

الدورة اخلامسة 
 واخلمسون للجنة

 يوليو/متوز
2020 

7 

 و يفتا مسقول الشقون األخهقية وأم  املظا 

اخلاصتتة ستتياستتة الأوصتتت مكتب الشتتألون ا خالقية بتويل مستتألولية إدارة جلنة اإلشطراف االسطتشطارية: 
 ● .هلدااياب

الدورة اخلامسة 
 واخلمسون للجنة

 يوليو/متوز
2020 

8 
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 أجنزت ● قيد اإلجناز ● قيد التنفيذ 
دااي جديدة خاصتتتتتتتة ابهللتقدمي ستتتتتتتياستتتتتتتة  الشتتتتتتتألون ا خالقيةخيطط مكتب  :منظمة األغذية والزراعة

ملزيد من املراجعة من قبل و ، كانون الثاين/والتشتتتتتتتتتاور يف منتصتتتتتتتتتف يناير إلخضتتتتتتتتتاعاا ملراجعتاا داخلًيا
 .2022 آذار/الشألون القانونية واالنتاا  مناا حبلول مارسمكتب 

 املوارد البشرية
مع  جرى طرحاا بشتتتتتأن عدد القضتتتتتااي الش اعن قلقاكررت اإلعراب جلنة اإلشططططراف االسططططتشططططارية: 

 وأوصتتتتتا فراد املنتستتتتب  بشتتتتأن عدم املستتتتاواة يف املعاملة.  قبل املظاا منمكتي الشتتتتألون ا خالقية و 
طويتل لالحتيتاجات التوستتتتتتتتتتتتتتتط و يف ا جل  املالقوى العتاملتة من خالل إجرا  حتليالت  موازنتةإبعتادة 

لقوى العاملة من خالل توضتتتتتتيح أدوار لتخطيط التبستتتتتتيط بعض أنشتتتتتتطة  إمكانية توالتمويل، واقرتح
أوصتتتت املنظمة ابالستتتتثمار يف دعم املو ف  من و ملوارد البشتتترية. ومستتتألوليات وحدات العمل وقستتتم ا

عن بذل املزيد من اجلاود املكرستتتتتتتتتتة للتصتتتتتتتتتتدي  خالل التخفيف من اإلرهاق وإدارة اإلجااد، فضتتتتتتتتتتاًل 
 .للعنصرية والتمييز العنصري واإلعاقة يف سياسات املنظمة

والزراعة متابعة العمل على مستتتتتتتتتتتتتوى تواصتتتتتتتتتتتتل منظمة ا غذية قيد التنفيذ.  :منظمة األغذية والزراعة
التعاقد، وستسام،  أساليبجملس الريسا  التنفيذي  يف منظومة ا مم املتحدة يف ما يتعلق ابستعراض 

ويف املدى القصري،  حسب االقتضا ، يف املناقشات ذات الصلة الش جترياا جلنة اخلدمة املدنية الدولية.
للخطوط التوجياية واإلجرا ات املتعلقة ابلقوى العاملة من غري جتري املنظمة حالًيا أول استتتتتتتتتتتتتتتتعراض 

 .ذلك املو ف  بغية تبسيط اإلجرا ات وحتس  شروط اخلدمة حيثما أمكن

● 

الدورة الثانية والستون 
  للجنة

 أكتوبر/تشرين ا ول
2022 

9 

غالبية احلاالت املرفوعة إىل مكتب أم  املظاا هي  أبدت قلقاا لكونجلنة اإلشططططراف االسططططتشططططارية: 
وتتعلق بقلة االحرتام والتصتتتتترفات غري املألد بة وأوصتتتتتت  ابكاملا املنظمةقضتتتتتااي منتشتتتتترة على مستتتتتتوى 

بشتتتتتتتتتدة أبن تستتتتتتتتتتثمر املنظمة يف تدريب املديرين ليكتستتتتتتتتتبوا املاارات املطلوبة للحألول دون وقوع تلك 
ضوع هلذا التدريب إلزامًيا خالل السنوات الثالث ا وىل من تعي  وأوصت كذلك جبعل اخل احلاالت.

 مو في الفمة اإلدارية.
ستتتتجابةً للتعقيبات الواردة من خالل الدراستتتة االستتتتقصتتتائية لرضتتتا اأ زت.  :منظمة األغذية والزراعة

خالل العام املاضتتتتتتتتتتتتتتتي  مستتتتتتتتتتتتتتتاع   جرت، املنظمةومن خالل خطة عمل  2020-2019املو ف  للفرتة 
مكان عمل يتستتتتتتتتتم اب خالق والشتتتتتتتتتمول واالحرتام من خالل تنفيذ  توفريعلى بقدر أكرب للتشتتتتتتتتتجيع 

املو ف  واملديرين على مستوايت خمتلفة )على سبيل ية املوجاة إىل دورات التدريبالجمموعة شاملة من 
 .(2022املثال، برانمج اإلحاطة اجلديد ملمثلي املنظمة الذي أطلق يف عام 

( بقيادة املدرب /منظمة ا غذية والزراعة جمموعة متنوعة من الدورات التدريبية )التعلم اإللكرتوينوتقدم 
، 2022 أيلول/يف سبتمربو لألفراد.  كمديرينبيمة عمل حمرتمة ودورهم   توفريهبدف تعزيز أمهية  للمديرين

من خالل طرا ستتتتلستتتتلة جديدة من "حوارات القيادة  املديرينواصتتتتلت املنظمة االستتتتتثمار يف تدريب 
يستتتترة و مديرًا على مجيع املستتتتتوايت.  120إىل  تقدمياا" ال التأملية

ُ
تضتتتتمنت هذه اجللستتتتات اجلماعية امل

عمل افرتاضتتتتتتتتتتية حول "تعزيز الستتتتتتتتتتالمة النفستتتتتتتتتتية" و"التحيز الالواعي" و"تعزيز املستتتتتتتتتتاواة ب   حلقات
 للتمك  واإلدماج". السلطةاجلنس  واملساواة العرقية واإلدماج" و"استخدام 

من الدورات التدريبية اإللزامية عرب اإلنرتنت، مع العديد  ستتتتلستتتتلةالتدريب يف املنظمة جمموعة وتشتتتتمل 
الش يتم ختصتتتتتتتتيصتتتتتتتتاا للمو ف  اجلدد ) ا يف ذلك  لشتتتتتتتتألون ا خالقيةت التدريبية املتعلقة ابمن الدورا
(. التعي إكمتتاهلتتا خالل ا ايم العشتتتتتتتتتتتتتتترة ا وىل من  تع   يو (  جرد االلتحتتاق ابلعمتتل )املتتديرينمجيع 

ا تعي /إعادة تعي  الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت ابعتبارها إلزامية مو  ن قبل ريستتتتتتتتتتتتتتتتا  ميكن أيضتتتتتتتتتتتتتتتتً
يف أي وقتتت من خالل نظتتام إدارة التعلم يف منظمتتة ا غتتذيتتة والزراعتتة  امملتتدرائاملكتتاتتتب/قتتادة الفرق 

(you @ fao .) ا أن يطلب  ميكنو التستتتجيل يف تدريب  املديرينمن ريستتتا  املكاتب/قادة الفرق أيضتتتً
 .وإدارة ا دا نظام تقييم  يفالشخصية التنمية  ومراقبته يف خطة ذلك ميكن تضم و ، حضوره/حمدد

 ا يف ذلك جلستتتتات  ،للمديرينفياا إلزامًيا  فرضتتتتت منظمة ا غذية والزراعة تدريًباوعلى مر  الستتتتن ، 
جلستتة إحاطة حمددة حول  2021ويف عام  ،(2019/2020حول الوقاية من التحرش اجلنستتي ) التوعية
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 أجنزت ● قيد اإلجناز ● قيد التنفيذ 
البحر الكاريي، تستتتادف مجيع املو ف  و منع التحرش اجلنستتي يف املكتب اإلقليمي  مريكا الالتينية 

دعمتتتت هتتتذه التتتتدريبتتتات تنفيتتتذ "دليتتتل و وممثلي املنظمتتتة يف اإلقليم.  الفمتتتات العليتتتاو  1-متتتد الفمتتتة من
طُلب من ، و 2018له" الذي صتتدر يف  والتصتتديالعمل  مقر  : الوقاية من التحرش اجلنستتي يف املديرين

مجيع املشتتتتتتارك  إكمال تدريب املنظمة عرب اإلنرتنت حول "التحرش اجلنستتتتتتي: دور املديرين". كما ال 
"القيتتتادة ا خالقيتتتة" ابعتبتتتارهتتتا إلزاميتتتة لكبتتتار املتتتديرين من خالل مكتتتتب  عن عمتتتل حلقتتتاتإطالق 

(، املطلوب ابعتباره 2022(، ومشل "برانمج إحاطة ممثلي املنظمة" )2020/2021) الشتتتتتتتتتتتألون ا خالقية
إلزامًيا جلميع ممثلي املنظمة القطري  اجلدد، وحدة خاصتتتة عن مكان عمل حمرتم وصتتتحي منظم بغرض 

 بيمة عمل حمرتمة ومتناغمة وصحية. توفريتقدمي املشورة العملية حول كيفية 
ا للتدريب اإلل مرناتباع عج ولضتتتتمان  الحتياجات املواكبة تطور زامي واالستتتتتجابة املصتتتتممة خصتتتتيصتتتتً

)على مستتتتتتتتتتوى الفرد ووحدة العمل واملنظمة(، توصتتتتتتتتتي منظمة ا غذية والزراعة ابحلفاظ على جمموعة 
واحدة من الدورات التدريبية اإللزامية جلميع املو ف  ) ا يف ذلك املديرين( والش يتم رصدها واإلبالغ 

ميكن و ين كما هو مطلوب. ، وكذلك إستتتتتتتتتتتتتتتناد التدريب اإللزامي للمدير نظمةعناا على مستتتتتتتتتتتتتتتتوى امل
، مباشتتتتتتتتتتتتتتترة من خالل وحدات العمل و/أو من قبل املنظمةتنظيم/تعي  هذا التدريب على مستتتتتتتتتتتتتتتتوى 

 .ريسا  املكاتب/قادة الفرق
إىل ذلك، يقدم مكتب املفتع العام جلستتات إحاطة منتظمة لكبار املديرين بشتتأن مستتائل وابإلضتتافة 

الفمات و  1-مدومجيع ممثلي املنظمة من الفمة  ر العامالستتتتتتتتتتتتلو  يف مكان العمل، وذلك حبضتتتتتتتتتتتتور املدي
 .العليا

التعاقد  أستتتاليباحلاجة إىل ترشتتتيد فمات التو يف و وافقت اللجنة على جلنة اإلشططراف االسططتشططارية: 
 .واقرتحت طرا ذلك ابلتنسيق مع كياانت ا مم املتحدة ا خرى

تواصتتتتتتتتتتتتل منظمة ا غذية والزراعة متابعة العمل على مستتتتتتتتتتتتتوى قيد التنفيذ.  :منظمة األغذية والزراعة
التعاقد، وستسام،  أساليبجملس الريسا  التنفيذي  يف منظومة ا مم املتحدة يف ما يتعلق ابستعراض 

ويف املدى القصري،  .حسب االقتضا ، يف املناقشات ذات الصلة الش جترياا جلنة اخلدمة املدنية الدولية
جتري املنظمة حالًيا أول استتتتتتتتتتتتتتتتعراض للخطوط التوجياية واإلجرا ات املتعلقة ابلقوى العاملة من غري 

 .ذلك ثما أمكناملو ف  بغية تبسيط اإلجرا ات وحتس  شروط اخلدمة حي
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بتعي  متخصتتصتت  يف املوارد البشتترية ضتتمن يقضتتي يدت اللجنة اقرتاًحا أجلنة اإلشراف االستشارية: 
 .املخصصةاملسارات التنظيمية للحصول على املشورة 

مع الرتكيز على الكفا ة  شعبة املوارد البشرية إعادة تنظيم فريقمتت أ زت.  :منظمة األغذية والزراعة
ال تطبيق الالمركزيتة على عتدد من و تائف و االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجي لتدعم ا عمتال وختدمتة العمال . والتنفيتذ 

يف املقر و املعتامالت املتعلقتة إبدارة ا فراد التتابع  ملركز اخلتدمتات املشتتتتتتتتتتتتتتترتكتة كجز  من هتذه العمليتة. 
لتخطيط القوى  اسرتاتيجيةاملوارد البشرية ووحدة للتحليالت ولنظم الرئيسي، ال إنشا  وحدة خمصصة 

 املواضتتتتتتتتتتتتتتتيع املو ف  من ا قستتتتتتتتتتتتتتتتام املختلفة الش تعمل على هذه ، جتمع ب الو ائفالعاملة وإدارة 
تتعاون وحدة اكتستتتتتتتتتتتتتتتاب املواهب مع املو ف  الذين يعملون على و لضتتتتتتتتتتتتتتتمان الت زر والتخصتتتتتتتتتتتتتتتص. 
من أجل  الفنية للشتتتتتباب،(، والتنقل، والتواصتتتتتل، والربامج املو ف  العمليات املتعلقة ابلتو يف )كبار

 .العمال  و  اوجاً عج أكثر تبسيطًا وماتباع 
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