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 يقات املدير العاموتعل وجزامل

 

  كما أحيل  2015يسّر املفتش العام بالوكالة أن يعرض على جلنة املالية التقرير السنوي ملكتب املفتش العام لسنة

إىل املدير العام. ويتضّمن التقرير معلومات عن أعمال املراجعة والتفتيش والتدقيق اليت اضطلع بها املكتب يف عام 

 اخلية.، فضاًل عن إدارته الد2015

  يستند نشاط مكتب املفتش العام يف جمال املراجعة إىل خطة متجددة يكفل، بالنسبة إىل مجيع املخاطر الكربى يف

املنظمة، على النحو املبّين يف سجل املخاطر املؤسسية لدى مكتب املفتش العام، إخضاعها الستعراض مستقل 

املتاحة ملكتب املفتش العام، ومع مراعاة نطاق تغطية  ميتد على ثالث فرتات مالية ضمن إطار املوارد احلالية

استعراض استخدام  2015اإلشراف الذي يضطلع به مكتب التقييم واملراجع اخلارجي. ومشلت التغطية يف عام 

املوارد البشرية من غري املوظفني يف املنظمة، وذلك بناء على طلب جلنة املالية يف دورتها الثامنة واألربعني بعد 

ائة بأن يواصل مكتب املفتش العام مراقبة هذا اجملال. وأجرى االستعراض تقييمًا لتطبيق التغيريات حتى امل

 تارخيه يف سياسة املوارد البشرية لغري املوظفني. 

 وهي تتماشى مع . 2015نتائج عمليات املراجعة والتفتيش خالل سنة  يعطي التقرير السنوي معلومات مفصلة عن

صل إليها مكتب املفتش العام خالل السنة املاضية ويقّر املكتب باختاذ تدابري إجيابية يف عام النتائج اليت تو

من ضمن عملية التحول اجلارية يف املنظمة لتصبح منظمة أقوى بكثري وموجهة حنو حتقيق النتائج ومدركة  2015

بل مكتب املفتش العام يف سنة للمخاطر وخاضعة للمساءلة. ويشري يف الوقت عينه نطاق تغطية املراجعة من ق

إىل أنه ال تزال هناك حتديات كربى يف عدد من اجملاالت األساسية لكي يكون حتول املنظمة مستدامًا  2015

 ولتحقيق قدر أكرب من الكفاءة. 

 

 تعليقات املدير العام
 
  العام بشأن السياسات والذي يثين املدير العام على أعمال املراجعة والتفتيش والتدقيق وعلى مشورة مكتب املفتش

 أيد إدارة املنظمة وحوكمتها.

  خيضع كبار املديرين يف املنظمة للمساءلة بالنسبة إىل كفالة التنفيذ املناسب لتوصيات مكتب املفتش العام املتفق

االت اجملوهي تشمل التوصيات يف عليها، واليت ختضع الستعراض دوري خالل السنة ويف نهاية السنة أيضًا. 

 .2015اليت تناوهلا مكتب املفتش العام يف سنة امة اهل

  بناء على طلب جلنة املالية يف دورتها الثامنة واألربعني بعد املائة، أضيف إىل امللحق هاء بالتقرير السنوي للمفتش

لة واحلافلة من اإلدارة بشأن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة التوصيات العالقة منذ مدة طوي املقدمالعام تقرير احلالة 

باملخاطر، وذلك تسهياًل للرجوع إليها. وباإلمكان استكمال ذلك مبزيد من املعلومات احملدثة من قبل ممثلي 

اإلدارة يف الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية وسيجري رصد حالة التوصيات يف التقارير الفصلية اليت 

 العام. يرفعها مكتب املفتش العام إىل املدير 
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 املالية التوجيهات املطلوبة من جلنة

 

  2015إّن جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم بالتقرير السنوي للمفتش العام عن سنة . 

 

 وشورةامل مسودة
 

 :إّن جلنة املالية 
 
  أثنت على جودة التقرير وعلى حتليل القضايا املعروضة فيه والذي تناول جممل املسؤوليات الواقعة ضمن

تصاص مكتب املفتش العام، مع اإلشارة إىل أّن عمل مكتب املفتش العام املعروض يف التقرير جمٍد للغاية اخ

 وُيوشكل أداة مفيدة إلدارة املنظمة وحوكمتها؛

  رّحبت وشّجعت التعاون اجليد والتوافق يف وجهات النظر بوشأن قضايا الرقابة الداخلية، بني مكتب املفتش

د الرامية إىل التوشجيع على تنفيذ التحسينات على مستوى الرقابة من خالل اختاذ العام واإلدارة واجلهو

 إجراءات متفق عليها وخيضع تنفيذها لعملية متابعة منتظمة؛

  مكتب املفتش العام، ال سيما أشارت إىل نظم املنظمة للعمل بالنسبة إىل النتائج املغايرة املنبثقة عن حتقيقات

املوردين حبسب انطباقها على األطراف الثالثة املوشاركة يف أنوشطة املنظمة واليت عملية فرض العقوبات على 

 ؛2015تبني أنها ضالعة يف عملية غّش، وهي نظم جرى تطبيقها بالكامل يف عام 

  .ّحبت برد املدير العام اإلجيابي على التقرير 
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 مكتب املفتش العام

 

 التقرير السنوي

2015 
 

 النقاط البارزة

 

 .2015بها مكتب املفتش العام يف منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف عام قام هذا التقرير موجزًا لألنشطة اليت  يعرض

 

 والتحقيقات ةالداخلياملراجعة رقابة على الربامج والعمليات اليت تقوم بها املنظمة، من خالل اليوفر مكتب املفتش العام 

 ميثاقه.للوالية املبينة يف  ، وذلك وفقًابها واألنشطة ذات الصلة

 

إجراء ضمان يستند إىل خطة متجددة ترمي إىل مكتب املفتش العام نشاط املراجعة الذي يقوم به ال يزال ، 2010منذ عام 

مكتب املفتش حيتفظ به الذي ؤسسي املخاطر امليف سجل رد كما ت ،املخاطر العالية يف املنظمةكافة استعراض مستقل ل

مكتب التقييم اليت يوفرها التغطية الرقابية األخذ باالعتبار رة حمددة تبلغ اآلن ثالث فرتات مالية، مع العام، خالل دو

  ومكتب املراجع اخلارجي.

 

تعمتيم   2015الستعراضات املراجعة الرمسية اليت استتككملت يف  اليت أخضعت وقد مشلت اجملاالت املؤسسية الرئيسية 

استعراض أنشتطة  واملوارد البشرية من غري املوظفني؛ وسرتاتيجي؛ واالتصاالت املؤسسية؛ املنظور اجلنساني يف اإلطار اال

املشترتيات املشترتكة متع    وترتيبتات الستفر؛   وأمتن ختدمات تكنولوجيتا املعلومتات؛     وإدارة و ؛شعبة اخلدمات اإلداريتة 

ات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاث ،الوكاالت اليت مقرها روما

 كتان كمتا  واإلمنائية.  األنشطةوإدماج عمليات الطوارئ مع   ؛مركز اخلدمات املشرتكةويف البلدان النامية، توحيد األداء؛ 

احلال يف السنوات السابقة، تركز جزء كبري من نشاط مكتب املفتتش العتام، متن ختالل االستعراضتات الدوريتة لشتبكة        

 ملنظمتة اليت تتعترض هلتا ا  خاطر الكبرية املبسبب  ،العمليات امليدانية وعمليات الطوارئعلى  ،ب امليدانية للمنظمةاملكات

ستكمل يف وقتت مبكتر   يتوقع أن يو ًاجاري 2015زال بعض عمليات املراجعة يف خطة العمل لعام يال و. يف هذه العمليات

 .2016من عام 

 

 املنظمةيف فردة وتقريري تفتيش اثنني إىل الوحدات العاملة ممراجعة  30عام ، أصدر مكتب املفتش ال2015يف عام 

. وباإلضافة إىل ذلك، أصدر مكتب املفتش العام ثالث مذكرات مراجعة بشأن مسائل متعددة كي تبحثها اإلدارة. ككل

املخاطر والضوابط الداخلية تعزيز إدارة لباالمتثال  ًاتذكري 182و توصية 370زودت تقارير املراجعة اإلدارة بت وقد 

  .باملائة منها بقبول اإلدارة 98زيد على ما ي، حظي يف املنظمة وعمليات احلوكمة
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أن قامت وحدة التحقيقات استشارة( بعد  15و شكوى 79)مسألة  94غلق مكتب املفتش العام ما جمموعه وقد أ

. ويواصل مكتب املفتش العام العمل مع اإلدارة وسبع مذكرات حتقيقحتقيق  تقرير 12دراستها، وأصدر ما جمموعه ب

 تعزيز عناصر إطار النزاهة لدى املنظمة. على 

 

. 2015أثناء عام  اتالتحقيقيف نتائج مراجعات مكتب املفتش العام وعمله عن يقدم التقرير السنوي مزيدًا من املعلومات 

كجزء من مبادرات التحول اجلارية يف  2015 عام مكتب املفتش العام باإلجراءات اإلجيابية اليت اختذت يفنّوه وي

للمساءلة. وقد ُأدخل املزيد من  ًاعولمخاطر وخضل ًاوعيأكثر املنظمة لدعم منظمة أكثر توجهًا بكثري حنو حتقيق النتائج و

سلوك  سوءعلى ت يجرأالتحسينات على إطار النزاهة يف املنظمة، وأبدت اإلدارة جتاوبًا مع نتائج التحقيقات اليت 

  .سوء سلوك أطراف ثالثةاملوظفني و

 

من  13يف الفقرة  وجزكما ت، 2015يف عام  مكتب املفتش العاماملراجعة اليت قام بها يف الوقت نفسه، تشري تغطية و

مة يف عدد من احتديات هأنه ال تزال هناك ، إىل هذه املخاطراملنظمة ووجهات هلا تعرض التقرير عن املخاطر اليت ت

 ين األساسية إلدامة َتحكول املنظمة وحتقيق قدر أكرب من الكفاءة.املياد

 

 ، كان لدى مكتب املفتش العام ست وظائف فنية شاغرة )أربع وظائف مراجع داخلي2015حتى ديسمرب/كانون األول 

 خرىاأل شغل الوظائفال يزال العمل على و 2016ن يف وقت مبكر من عام اغلت وظيفتشكقد (. و3-ووظيفتا حمقق ف

  .اجاري

 

على اختالف  أثناء عملهقام بالتواصل معهم  نالذينظمة املوإدارة وظفي ملمكتب املفتش العام أن يعرب عن تقديره يود 

، رغم اللذين تلقاهما منهم على مدار العاماإلجيابية والتعاون واملساعدة  هموردودالذي بذلوه له ، للدعم مستوياتهم

 .مل الذي يضطلعون بهوحجم العالصعبة  هممسؤوليات
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 مكتب املفتش العام
 

 التقرير السنوي

2015 
 

 احملتويات

 الفقرات  

 1 مقدمة  أواًل

 7 - 2 الوالية واملهمة ثانيًا

 8 بيان االستقاللية  ثالثًا

 9 التقارير التقديرية إىل جلنة املالية رابعًا

 10 وجهاتتمدى تعرُّض املنظمة للمخاطر وال خامسًا

 20-11 وضع وتنفيذ خطة املراجعة القائمة على املخاطر ً سادسا

 29-21 عليها والقرارات النامجة عن املراجعات املتفق التوصيات/اإلجراءات سابعًا

 49-30 التحقيق يف الغش وغريه من حاالت سوء السلوك ثامنًا

 54-50 عمليات التفتيش واخلدمات االستشارية األخرى تاسعًا

 56-55 سياسة مكتب املفتش العام بشأن اإلفصاح عن التقاريرتنفيذ  عاشرًا

 67-57 إدارة مكتب املفتش العام: إدارة القدرات والعمليات الداخلية يف املكتب  حادي عشر

 حتقيق احلد األقصى من تغطية ومواءمة الرقابة عن طريق التنسيق ثاني عشر

 والتعاون مع هيئات الرقابة األخرى

68-79 

 

 قاملالح
 

أو كانت  املخاطر يف سجل املخاطر املؤسسية لدى مكتب املفتش العام اليت غطيت يف مراجعات استكملت -ألف امللحق

  2015جارية يف نهاية عام  

 تغطية مراجعة املكاتب امليدانية –باء  امللحق

 خضوعًا لسياسة اإلفصاح 2015التقارير الصادرة يف عام  –جيم امللحق 

 2015املراجعة والتفتيش اليت صدرت تقارير عنها يف عام  ملخصات لنتائج عمليات -دالامللحق 

 ملخص التوصيات املعلقة منذ فرتة طويلة بشأن املخاطر العالية -هاءامللحق 

 اهليكل التنظيمي  -مكتب املفتش العام  -واوامللحق 

  مكتب املفتش العام جدول امِلاَلك  -زايامللحق 
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 تش العاممكتب املف
 

 التقرير السنوي

2015 
 

 مقدمة -أواًل
 

يف  بها مكتب املفتش العام )املكتب(قام يتضمن هذا التقرير املقدم إىل املدير العام موجزًا لألنشطة الرقابية اليت  -1

بعد ذلك واملنظمة، يتاح هذا التقرير أيضًا للجنة املراجعة وجلنة املالية، يف . ووفقًا لرتتيبات الرقابة 2015عام 

 . اإلنرتنتملنظمة على اموقع على للجمهور 

 

 الوالية واملهمة   -ثانيًا 

 

مكتب املفتش العام مسؤول عن املراجعة الداخلية، اليت تشمل مراقبة وتقييم مدى كفاية وفعالية النظام املعتمد  -2

صول. واملكتب مسؤول أيضًا عن التحقيق يف يف املنظمة للضوابط الداخلية وإدارة املخاطر واإلدارة املالية واستخدام األ

املراجعات عن و ،االدعاءات بسوء السلوك من جانب موظفي املنظمة والشركاء املنفذين واملتعاقدين يف سياق برامج املنظمة

ويعتمد  .املنظمة" اليت تعتمدها احلماية البيئية واالجتماعية اتسياسالشكاوى املتضمنة يف "املستقلة مبوجب آلية 

املراجعة والتحقيق إلجراء عمليات تفتيش لتقصي احلقائق بشأن أحداث أو أنشطة  جمالاملكتب أيضًا على خربته يف 

 يف دليل التعليمات اإلدارية  ألف كاملرفقرج . وميثاق املكتب مكدفيهاحمددة، لدعم اختاذ اإلدارة العليا لقرارات 

 .107للمنظمة 

 

املراجع اخلارجي، الذي يتعاون ويوفر الرقابة الداخلية الشاملة يف املنظمة.  املكتب، مع مكتب التقييم،وفر ي - 3

 لة.كّمممعه مكتب املفتش العام، رقابة خارجية 

 

يقدم مكتب املفتش العام إىل املدير العام ولوظائف وبرامج املنظمة حتليالت وتوصيات ومشورة ومعلومات عن  -4

ويف آن معًا إىل حتديد فرص حتسني كفاءة واقتصاد العمليات يسعى العمل  بهذاهو األنشطة اليت جيري استعراضها. و

نزاهة عمليات املنظمة وتكفل استجابة متينة وطد أيضًا املبادرات اليت تكاملكتب يشجع وبتكلفة معقولة. الضبط تعزيز 

 .ممارسات فاسدة أخرىأية اكتشاف حاالت غش أو لدى 

 

 ظمة بالوفاء بواليته باستقاللية مهنية ونزاهة وجودة وفعالية وكفاءة.املن ةتتمثل رؤية املكتب يف خدم -5

 

املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة "يتبع املكتب، فيما يتعلق بعمله يف جمال املراجعة الداخلية،  -6

 تحقيقاتالفيما يتعلق بو ، وهو اهليئة الفنية العاملية املختصة."معهد املراجعني الداخليني"، الصادرة عن "الداخلية
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اليت تستند إىل و، " اليت تتبناها املنظمةلتحقيقات اإلدارية الداخليةلاخلطوط التوجيهية " املكتب يتبع اليت يتوالها،

مؤمتر احملققني الدوليني التابعني ملنظومة األمم املتحدة "، الصادرة عن "اخلطوط التوجيهية املوحدة للتحقيق"

هاتني  اعتمدت دوائر املراجعة والتحقيق على نطاق منظومة األمم املتحدةقد . و"املتعددة األطرافوللمؤسسات املالية 

 اجملموعتني من املعايري كلتيهما.

 

ووظائف التحقيق اليت  املراجعة الداخليةوظائف يتلقى املدير العام واملفتش العام مشورة مستقلة بشأن فعالية  -7

 رفيعي حمققنيو/أو ة مراجع فنييجلنة مراجعة تضم من  تها،ونوعيتها كفايذلك  ا يفمب املفتش العام، يتوالها مكتب

جيم يف دليل التعليمات اإلدارية  كاملرفقذه اللجنة املرجعية هلختصاصات االمن خارج املنظمة متاما. وترد  املستوى

146. 

 

 بيان االستقاللية   -ثالثًا

 

املنظمة. ويتشاور املكتب مع ضمن م بأنشطته الفنية باستقاللية مكتب املفتش العاقام ، 2015خالل عام  -8

ة نشطاألتحقيقات أو التفتيش أو الأو ة املراجعات راجعة، لكنه  م يواجه أثناء عملياملاإلدارة عند التخطيط لعمليات 

 .أية قيود غري مقبولة على نطاق عمله ذات الصلة

 

 ليةالتقارير التقديرية إىل جلنة املا   -رابعًا

 

ينص ميثاق مكتب املفتش العام على أنه، رهنًا بالسلطة التقديرية للمفتش العام، جيوز أن يقدم املكتب أي  -9

تقرير مراجعة أو أي موضوع آخر إىل جلنة املالية، مشفوعًا بتعليقات املدير العام، وأن يتاح هذا التقرير للدول األعضاء 

 تقارير من هذا القبيل.  أيةإىل جانب التقرير السنوي  2015 يف عاماملهتمة األخرى. و م تقَدم 

 

 وجهاتتمدى تعرُّض املنظمة للمخاطر وال   -خامسًا

 

املؤسسي املزيد من التوطيد يف تنفيذ التغيريات التحويلية الرامية إىل تقّدمًا املنظمة أحرزت ، 2015خالل عام  -10

ويالحظ مكتب املفتش العام نتائج إجيابية  .2014من عام  دروسًا مستفادة ةدرجمالربامج، وقع التنفيذ وتعزيز و

 فيما يلي:فيها ، ترد النقاط البارزة 2014يف عام  اوحتديات أيضًا من عمله
 

  د مكتب حّد النتائج يف العمل الربناجمي للمنظمة:إىل التوجه يف وأكرب تركيز التقدم يف حتقيق مزيد من

بعض التحديات اليت  ، كما حّددعناصر إجيابية 2015مبكر من عام املفتش العام يف استعراض قّدم يف وقت 

، مبا يف عليها هتماماالتركيز  ةواصلمإلدارة العليا امكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ويتعني على 

يمية اإلقلملبادرات اتنفيذ  يرصد وتقديم التقارير ودور مديريف وظائف الذلك توضيح األدوار واملسؤوليات 
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 ،. ويف وقت الحقاليت أطلقت كجزء من مرحلة ختطيط العمل التشغيلي واالنتهاء من عملية ختطيط قوة العمل

إدارة التعاون "خاصة إعادة هيكلة ولتعزيز تنفيذ األهداف االسرتاتيجية، إضافية نفذت املنظمة تغيريات هامة 

قادة الربامج " تضم( ل"ربنامج والتعاون التقينإدارة اإلشراف على ال"اآلن اليت أصبحت السابقة ) "التقين

على برامج األهداف االسرتاتيجية  مسؤولية اإلشراف ناطة، وإاآلن متفرغني " الذين أضحوااالسرتاتيجية

الثالثة واخلمسون ه الدورة تأقرعلى النحو الذي ، وتنسيقها باملدير العام املساعد لشؤون التعاون التقين اخلمسة

األوىل من تنفيذ اإلطار  املاليةفرتة المن اخلربة املكتسبة خالل مستفيدًا على ذلك،  وعالوة .مجلسلل بعد املائة

 امليدانيةاملكاتب تكامل االسرتاتيجي اجلديد، رّكز مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد على حتسني 

 "أطر الربجمة القطريةبني "و "النتائج إطار"املواءمة بني على يف مرحلة ختطيط العمل للهدف االسرتاتيجي و

 .2017-2016 سيواصل مكتب املفتش العام استعراض التطورات خالل الفرتةووالعمليات امليدانية. 

  لضمان الربط بني  شاماًل ًابع نهجتتبأن دارة ت اإل: أوصيباعتباره موضوعًا موشرتكًاتعميم املنظور اجلنساني

ووضع التقارير املستويات لتعزيز عملية صنع القرار كافة على  ةتحققنتائج املوالاملخصصة األنشطة وامليزانيات 

 غاياتوضع و. املنظور اجلنساني باعتباره أحد املواضيع املشرتكة ضمن اإلطار االسرتاتيجيتعميم  عناملؤسسية 

وافق قادة برامج  قدو .عنصران هامان ضمن اإلطار االسرتاتيجيملساواة بني اجلنسني ورصد اإلجنازات متصلة با

مواصلة األهداف االسرتاتيجية ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد وشكعبة احلماية االجتماعية على 

. وعلى ةف االسرتاتيجياهداختاذ إجراءات لتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف عملية ختطيط وتنفيذ األ

األولية أن املكاتب القطرية تبذل جهودًا إلدراج الشواغل اجلنسانية يف تشري الدالئل  ،مستوى املكاتب امليدانية

قد وافق املمثلون اإلقليميون وشكعبة احلماية االجتماعية على اختاذ إجراءات باستخدام املوارد والربامج امليدانية. 

لقطرية وتوفري التوجيه اجلنسانية على مستوى املكاتب ا سائلاملتاحة على املستوى اإلقليمي لتعزيز الوعي بامل

 .بأسرها امجالربعمليات وضع وتنفيذ خالل بشأن تعميم املنظور اجلنساني 

 مدعومة  ،املوّردين عامها األولجازاة : أكملت سياسة املنظمة اخلاصة مبئتمانيةسياسات تعزيز النزاهة واال

 ًانظاممتتلك ت األمم املتحدة اليت املوّردين. وتبقى املنظمة واحدة من قلة من منظمامبجازاة من جلنة معنية 

دعم مبادرات وتستطيع ، ي لألمم املتحدةنموذجال إطار السياساتاملّوردين، يتماشى مع جملازاة  فّعااًل كاماًل

سياسة املنظمة  2015قد حكّدثت يف عام وعلى مستوى منظومة األمم املتحدة. ذات الصلة مكافحة الغش والفساد 

ذلك مواءمة تعريفات الغش. واستكمل املفتش العام اخلطوط التوجيهية للتحقيق يف كجرت بالغش و ةتعلقامل

عكس، من بني مجلة أمور، التغيريات يف والية مكتب املفتش العام والتوصيات الواردة يف االستعراض تاملنظمة ل

 وقّدمت للمراجعة الداخلية يف املنظمة.  ،اخلارجي لوظيفة التحقيق

 ساعد مكتب املفتش العام، 2015 : أثناء عامعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتقدم امُلحرز يف ا 

التقدم الذي أحرزته املنظمة حنو حتقيق أول كشوف مالية ممتثلة للمعايري احملاسبية على بصفة استشارية 

رأي املراجع صول على باحل 2015مت التوصل إىل هذا املعلم اهلام يف عام قد (. و2014الدولية للقطاع العام )

املقبلة، سيواصل مكتب  الكشوف املالية. وعند نقاط مناسبة يف الفرتة املالية يفاخلارجي غري املشفوع بتحفظ 

املفتش العام رصد إجراءات املتابعة، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تطبيق األحكام االنتقالية ذات الصلة املسموح 
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مواصلة تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي رصد مبوجب املعايري احملاسبية الدولية، وبها لفرتات معينة حمددة 

 املتعلقة بإعداد الكشوف املالية.

 أصدر مكتب املفتش  ،2015تشرين األول /: يف أكتوبريف اإلدارة والوشؤون املالية امليدانية حتسني الضوابط

منذ التقرير قد أدخلت اإلدارة العليا ويف املكاتب القطرية.  رةاملسائل املالية واإلدا عنالعام تقريره الشامل الرابع 

( إعداد 2) ( إصدار سياسة مساءلة للمنظمة رفيعة املستوى،1، مبا يف ذلك: )الشامل السابق عدة حتسينات

األوىل من لوحة قياس نسخة ال ( وضع3املشاريع، )تطوير وإجناز على  ةتب القطرياخطة لتحسني قدرة املك

ملنظمة لتمكني جتميع وحتليل وتقديم النتائج )البيانات الكمية والنوعية( على مجيع املستويات، مبا يف نتائج ا

مكتبًا قطريًا  14 صّنف التقرير الشاملوقد . "اإلطار االسرتاتيجي"املكاتب القطرية، يف سياق على مستوى ذلك 

يف  36مكاتب ) 8وصّنف  ،الضبط الداخلي فيما يتعلق بنظام يف املائة( على أنها مكرٍضية 64) 22من أصل 

مكتب واحد يف مع قارنة باملر قصورًا شديدًا )قّصميصنف أي مكتب على أنه  املائة( على أنها مقّصرة. و م

تعمل عمومًا ّيم ثلثا املكاتب على أنها ، ُقهكذا(. هالتقرير الشامل السابق وثالثة مكاتب يف التقرير الذي سبق

التقرير الشامل مع قارنة باملويشّكل ذلك حتسنًا ملحوظًا ، يف جمال الشؤون املالية واإلداريةاملقصود على النحو 

 مرضية عموما.على أنها يف املائة فقط من املكاتب  43 الذي صّنفاألخري 

 سارت عملية تطبيق المركزية عمليات الطوارئ ونقلها من إدماج عمليات الطوارئ مع األنوشطة اإلمنائية :

 قد كانت، 2015في مارس/آذار طوارئ وإعادة التأهيل إىل املكاتب امليدانية وفقًا للتخطيط األصلي. فشعبة ال

طوارئ. ولكن ال تزال هناك ثغرات يف  اكتملت العملية الشاملة يف مجيع املكاتب القطرية اليت لديها عمليات

أن باإلضافة إىل ذلك، ال يزال من الضروري املكاتب القطرية من ناحية القدرات التقنية والتشغيلية واإلدارية. و

منوذج عرب الكايف مع األنشطة اإلمنائية واستدامة التغيريات اليت أدخلت تكامل عاجل شواغل التمويل لضمان الت

، مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق بغرض وإدارة حماور اإلغاثة اما زال عدد من القرارات معلقواألعمال اجلديد. 

يشجع مكتب املفتش العام اإلدارة على إعطاء أولوية عالية للتصدي هلذه وعة يف إقليم أفريقيا. اإلنسانية الواق

 ، ما يساهم يف حتقيق اهلدفني التوأم، حتسني األداء وحتقيق أثر أكرب على املستوى القطري.سائلامل

  إزالة الغابات تنفيذ وتنسيق برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن

وتدهورها يف البلدان النامية من جانب الوكاالت املوشاركة الثالث، منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم 

أمانة برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض و ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة املتحدة اإلمنائي

م املراجعة الداخلية إىل أنه منذ ت: أشار قسالبلدان الناميةاالنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف 

درجة أكرب، ونتيجة ذلك استمر إىل ، أصبحت املفاهيم والشروط ملموسة 2008بداية الربنامج املشرتك يف عام 

قد واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. و حتسني مواءمة الربنامج مع احتياجات البلدان الشريكة

( تداخل أنشطة برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض 1ثالث مالحظات:)يف املراجعة وردت 

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية مع أنشطة الشركاء املنفذين اآلخرين وموارد 

( االفتقار إىل 2الة األحراج وتدهور الغابات؛ )التمويل األخرى للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إز

؛ دد األهدافالدعم احملو العمل الوطينخطط مبادئ شاملة وخطوط توجيهية لتخصيص املوارد لدعم أنشطة 
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بني والتنسيق أوجه قصور يف التعاون وجود ( 4) ؛ياكافتركيزًا وغري مركز بالغ التعقيد نطقي املطار كون اإل( 3)

  .الوكاالت

  متثل املمارسات فيما يتعلق باملوارد البوشرية من غري املوظفنيبني بني السياسات و فتقار إىل االتساقاال :

حددت مراجعة وقد يف املائة من القوة العاملة يف املنظمة.  70املوارد البشرية من غري املوظفني حاليًا حوالي 

بني سياسات املوارد البشرية إىل االتساق تزايد املباالفتقار تتعلق تنبغي معاجلتها خماطر  2015أجريت يف عام 

استخدام املوارد البشرية من غري املوظفني بعض املنافع يتأتى عن بينما واملمارسة الفعلية. بني من غري املوظفني و

هناك أيضًا خماطر تتعلق بفقدان استمرارية الربامج  ،اهلامة )خاصة من حيث املرونة وختفيض التكاليف(

شفافية االختيار بو من املوارد البشريةفئة ذه الاملؤسسية والقدرات التقنية بسبب التبدل املرتفع هلوالذاكرة 

املوارد  شابهة. كما أن ارتفاع تبدل فئةتم هماوظائفشروط تعاقدية خمتلفة مع أن التعايش بني فئتني لديهما بو

احملققة من اخنفاض التكاليف  اتوفورجزئيًا التستهلك قد  هاومتطلبات تدريب البشرية من غري املوظفني

من  ،أوصى مكتب املفتش العامقد . واملنتظمني باملقارنة مع التكاليف التعاقدية للموظفنيذه الفئة التعاقدية هل

العمل بدعم  بعد إجراء ختطيط صارم لقوةالفئتني أن تقّيم كل وحدة املزيج األمثل من بضمن اعتبارات أخرى، 

 شرية. من مكتب املوارد الب

 خلص مكتب املفتش العام إىل أن هيكل الرقابة الداخلية كبرية على مركز اخلدمات املوشرتكةالضغوط ال :

والتوظيف يف مركز اخلدمات املشرتكة غري كاٍف وأن مستويات تبدل املوظفني مرتفعة جدًا. كما استمرت عدة 

 مسائل م تكحّل بعد مستوى اخلدمة. وتتعلق بتعريف وصلة وقياس اتفاق  2010نقاط ضعف بكّلغ عنها عام 

وإدارة  ،والرقابة اإلشرافية ،مثل القدرات العامة واالحتفاظ باملوظفنيال زالت تثري القلق منذ أمد طويل حمددة 

إىل أن مركز اخلدمات  ودرجات املوظفني والتدرج الوظيفي. وأشار مكتب املفتش العام أيضًا ،عبء العمل

ملعرفة املؤسسية تتيح له االنتقال من القيام بدور جتهيز املعامالت بالدرجة األوىل إىل املشرتكة راكم ثروة من ا

إليه دارية ال تسعى املنظمة اإلمحاور للتطور طبيعي وذلك مركز يوفر مزيدًا من خدمات القيمة املضافة )

األدنى  سائلعض املهناك حاجة إىل اسرتاتيجية طويلة األجل يؤدي غيابها إىل تفاقم بغري أن بفعالية(. 

ل املوظفني. ويسر مكتب املفتش العام اإلشارة إىل أن مركز مستوى، خاصة فيما يتعلق حبوافز املوظفني وتبّد

اآلن حتت إشراف نائب املدير العام/العمليات، شرع يف وقت مبكر من عام أصبح اخلدمات املشرتكة، الذي 

السابقة  ذي بدأته بالفعل إدارة مركز اخلدمات املشرتكةعلى اإلصالح البانيًا بعملية حتول طموحة،  2016

 .وموّسعًا نطاقه

  استمرار حتديات ضمان استمرارية األعمال وأمن تكنولوجيا املعلومات وضمان مستويات كافية من خدمات

قد و: تظل توصيات مكتب املفتش العام بشأن استمرارية األعمال التنظيمية معلقة. علوماتاملتكنولوجيا 

استمرار نقاط ضعف يف الرقابة املتعلقة بأمن  2015دت مراجعة متابعة أجريت يف يناير/كانون الثاني حد

تكنولوجيا املعلومات. ويشري مكتب املفتش العام إىل التقدم الذي أحرزته شعبة تكنولوجيا املعلومات خالل عام 

ال يزال لألعمال مرارية األوسع نطاقا ستااللكن العمل على ختطيط  ،ملسألة األخريةذه ايف التصدي هل 2015

إىل أن إدارة  2015معلقًا. وفيما يتعلق بإدارة خدمة تكنولوجيا املعلومات، خلصت مراجعة استكملت يف عام 

 .افيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات عمليتان حتتاجان حتسينوإدارة مستوى اخلدمة التغيري 
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  جمددًا استمرار وجود خماطر تنظيمية كبرية يف  2015ية يف عام شعبة الشؤون اإلدارأجري على أّكد تفتيش

واتفق  2014اليت وضعت عام  املوشرتياتاسرتاتيجية تأخري تنفيذ يف يف املقر و األساسيةالبنية جمال سالمة 

، إدارة السفريف جمال  . أما2017-2016 للفرتةاملعّدل  وامليزانيةووردت يف برنامج العمل  2015عليها يف عام 

بشأن االفتقار إىل إدماج السفر احمللي يف نظام مسائل تثري القلق ولكن ما زالت  ،كان الوضع أفضل نسبيًافقد 

 .على الرصد شعبة الشؤون اإلدارية ةمعلومات إدارة السفر وقدر

 

 قائمة على املخاطر الملراجعة اوضع وتنفيذ خطة  -سادسًا

 

 نهج التخطيط

 

ويوفر  .هاستعرضة اليت ينشطاألنهجًا للتخطيط قائمًا على املخاطر لتحديد واختيار  يتبع مكتب املفتش العام -11

تكستعرض لتحديد أولويات عمل املراجعة الداخلية. ويرمي هذا النظام إىل ضمان أن منهجية هذا النهج أساسًا أكثر 

نظمة، بصورة مشرتكة مع مكتب ملاليت جتابه ااملخاطر الرئيسية بصورة مستقلة على أساس دورة حمددة إدارة كافة 

أو واحدة تكغطى املخاطر سنويًا، ويف أخرى تكغطى خالل فرتة سنتني  ،التقييم واملراجع اخلارجي. يف بعض احلاالت

. وبالنظر إىل املاليةفرتات المن  استكمال تغطية املخاطر املؤسسية العالية خالل ثالٍثحبيث يكون اهلدف أكثر، 

ث مؤقتًا خطة تغطية متجددة تكحّديف اجلوهر مكتب املفتش العام يّتبع مخاطر اليت تواجه املنظمة، الطبيعة الدينامية لل

تغطيته للمخاطر اليت ال ب ،يقدم مكتب املفتش العامو. ماليةبصورة كاملة كل فرتة  تكحّدثعلى أساس سنوي و

كيفية حتسني تلك  حولخاطر، ويقدم مشورة تستعرضها الوظائف الرقابية األخرى، ضمانًا بشأن تنفيذ تدابري إدارة امل

 التدابري.

 

إىل استكمال التغطية املقرتحة يف خطة  2015هدفت املراجعة الداخلية اليت أجراها مكتب املفتش العام يف عام  -12

عتبار مع األخذ باال املاليةفرتة اليف بداية هذه اخلطة  ترقد طّوو .2015-2014العمل القائمة على املخاطر للفرتة 

ويف كل ثالثة  2014يف نهاية عام وقرها املدير العام بعد ذلك. وأاملدخالت من اإلدارة ومن جلنة املراجعة يف املنظمة، 

ألولويات ضمن اخلطة وعّدلت عند الضرورة. وتستند اخلطة إىل سجل للمخاطر، ُأعد ، أعيد تقييم ا2015أشهر من عام 

( ومبدخالت من اإلدارة، Deloitte)ديلويت احملاسبني القانونيني املعتمدين  بالشراكة مع مجعية 2009أصاًل يف عام 

أولويات املخاطر. وُأدجمت أيضًا يف سجل تغّير عكس املخاطر الناشئة ويوجرى حتديثه بانتظام منذ ذلك احلني كي 

ات، قد يزيد أو ينقص التقدير لمنظمة. ويف سياق التحديثلاملخاطر النتائج املستمدة من إدارة خماطر املشاريع التابعة 

استنادًا إىل املخاطر الناشئة واإلجراءات املتخذة من اإلدارة  أو تضاف، قد تكحذف بعض املخاطروامُلْعَطى لبعض املخاطر، 

، واملعلومات اجلديدة. ويكرصد تنفيذ خطة املراجعة القائمة على املخاطر من خالل تقارير ربع سنوية تكقّدم إىل املدير العام

هلا  طخطاملالتغطية ضافة إىل ذلك، ما زال حتقيق باإلومن جانب جلنة املراجعة، اليت جتتمع ثالث مرات كل عام. و

 .ميثل مؤشرًا أساسيًا ألداء مكتب املفتش العام
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مخس منها خماطرة عالية، يغطى  63د السجل امُلحدِّث للمخاطر ، حّد2015ديسمرب/كانون األول  31حتى  -13

تقنية( طلبها اجلهاز الرئاسي. القدرة الويغطي استعراض مستقل خماطرة واحدة ) ،اخلارجي أو مكتب التقييم امُلراجع

يف خطة املراجعة القائمة على املخاطر  خطط هلامنها يف إطار مهام املراجعة امُل 37ُأدرج  ، فقدالباقية 57الت املخاطر أما 

خماطر تغطى على أساس سنوي )خماطر  8على  ،37الغ عددها الب ،. واشتملت هذه املخاطر2015-2014للفرتة 

وسيدرج ما تبقى من  .2013-2012املتبقية يف الفرتة  20متكررة(. وقد غطى مكتب املفتش العام بعض املخاطر الت 

املخاطر اليت خكطط هلا ولكنها بقيت دون تغطية يف فرتة  إضافة إىل، 2017-2016خماطر يف دورة التخطيط للفرتة 

 أدناه(. 'خطة التنفيذ'نظر أ) 2016-2017

 

ل مكتب املفتش العام النهج على مستوى املنظمة، سيكعدِّاملوارد مشروع إدارة يف إدارة املخاطر إذ ينضج انضواء  -14

له على حتليكما أوفى على نتائج التقديرات الذاتية للمخاطر اليت تضطلع بها اإلدارة، اعتمادًا يعتمد لالذي يسري عليه، 

 لمراجعة القائمة على النتائج.املستقبلية لخططه تطوير ل ويف تعدياملهين، 

 

 تنفيذ اخلطة

 

 خماطرة من املخاطر العالية البالغ عددها 32 غطتمات ، استكمل مكتب املفتش العام مه2015نهاية عام  لدى -15

خماطرة متوسطة )انظر  26 استكملكما ، 2015-2014 واملدرجة أصاًل يف خطة املراجعة القائمة على املخاطر للفرتة 37

إضافية أخرى واحدة وعالية خماطرة فتغطي  2015نهاية عام لدى مستمرة اليت ال تزال املهمات أما ألف(،  امللحق

 يف النهاية  م تكغَط هاخطط هلا أصاًل لكناليت خرى األعالية األربع الخاطر املجزئيًا )االمتثال لشروط املاحنني(. وتتعلق 

يت ات، التاإلحصاءات وحوكمة تكنولوجيا املعلومات/اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومسائل مب 2015-2014يف الفرتة 

قد أدرجت هذه املراجعات يف وبناًء على طلب الوحدات املسؤولة ألسباب اعتربها مكتب املفتش العام معقولة. أرجأت 

متني مه 2015يف خطة عام عن ذلك، أدرج مكتب املفتش العام . وللتعويض 2016برنامج عمل مكتب املفتش العام لعام 

سيستكمل وخماطرتني اثنتني عاليتني أخريني )أي املتعلقتني بإدارة خماطر الغش وإدارة االستثمارات(.  اغطت تنيإضافي

 .2016املهمتني يف وقت مبكر من عام اتني ه علىالعمل 

 

، واستبعاد 2017-2016والتغطية املقررة لعام  2015-2012الفرتة مع األخذ يف احلسبان التغطية الفعلية يف  -16

كما يبني  ،املخاطر اليت يغطيها التقييم واملراجعة اخلارجية أو االستعراضات املستقلة األخرى، يظل مكتب املفتش العام

ات فرتالمدى ثالث من املخاطر العالية على كافة تغطية بعلى املسار الصحيح للوفاء بهدفه املتمثل أدناه،  1الشكل 

 :2017-2012 تغطي املالية
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  ثالثلمخاطر العالية على مدى لراجعة تغطية املنظرة عامة على   -1الوشكل 

 :2017-2012 تغطي املاليةفرتات المن 

  
 

، عملياتالواصل مكتب املفتش العام ختصيص موارد كبرية الستعراض األنشطة امليدانية يف جماالت الربنامج و -17

 مكتبًا ميدانيًا 18اشتملت أنشطة مكتب املفتش العام استكمال مهمات املراجعة يف قد و .املالية واإلداريةكما يف الشؤون 

يهدف مكتب املفتش العام إىل استعراض مجيع املكاتب امليدانية الكبرية مرة كهدف تغطية فرعي، . و2015خالل عام 

نتائج استعراضها وتلك اليت كانت ، على أن تستعرض املكاتب األكرب اليةاملفرتات المن واحدة على األقل كل ثالث 

-2012اليت تغطي الثالث  املاليةلفرتات لحتقيق هذا اهلدف على مكتب املفتش العام ويعكف . ربغري مرضية بتواتر أك

 باء(. امللحق)أنظر وهو حاليًا على املسار الصحيح إىل ذلك  2017

 

 امنه، 2015 تعلق بعمليات االستعراض اليت قام بها يف عامتتقرير مراجعة  30 عامأصدر مكتب املفتش ال -18

 اتتقريرًا ملهم 13و ،2014 استكملت يف عام اتتقارير ملهم 6 تعلق مبراجعات املكاتب امليدانية )منهاتتقريرًا  19

 (.امللحق جيم)أنظر ( 2015 استكملت يف عام

 

 2015ترد ملخصات النتائج يف تقارير املراجعة الصادرة يف عام وواملشورة. تطمني الزّودت هذه التقارير اإلدارة ب -19

 دال. امللحقيف 

 

حمل توصيات املراجعة، إجراءات متفق عليها  ّلحكتذ مكتب املفتش العام نهجًا جديدًا لنّف ،2015خالل عام  -20

اليت  2015تضمنت تقارير عام . وقد التقاريرمع  التعامليف عملية ك أكرب من جانب اإلدارة للنتائج متّلإلدخال وذلك 

خماطر غطاها مكتب التقييم 

واملراجع اخلارجي أو 

للقدرة  استعراض مستقل

 التقنية

 خماطر 6 •

خماطر غطاها مكتب املفتش  

-2012العام يف الفرتة 

-2014أو يف الفرتة  2013

تغطى  8مبا يف ذلك  ،2015

 سنويًا

 خماطرة 43 •

أن يغطيها  ن املخططخماطر م

مكتب املفتش العام يف الفرتة 

مبا يف ذلك  ،2016-2017

 تغطى سنويًا 8

 خماطرة  22 •
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فق عليه على خمتلف املستويات لتعزيز إدارة املخاطر والضوابط متتوصية أو إجراء  370أصدرها مكتب املفتش العام 

ما  19أثارت تقارير املكاتب امليدانية الت كذلك منها. باملائة  98قبلت اإلدارة ، املنظمةيف الداخلية وعمليات احلوكمة 

 .اجلوهاعأن ين يف املكاتب امليدانية اليت ينبغي للمديريشكوى النقاط من  182 جمموعه

 

 النامجة عن املراجعاتقرارات الوعليها  املتفق جراءات/اإلتوصياتال   -سابعًا

 

املائة من يف  15، كانت اإلدارة قد أغلقت 2015ديسمرب/كانون األول  31الوارد أدناه، يف  2كما يبّين الشكل  -21

. وواصلت أخرىيف املائة  19، وشرعت يف اختاذ إجراءات ملعاجلة 2015عليها يف عام -املتفق-اإلجراءات/التوصيات

يف املائة من التوصيات  62، بعد أن أغلقت 2015اإلدارة جهودها لتنفيذ مجيع التوصيات املتبقية الصادرة قبل عام 

باملائة من التوصيات  92و ،20131ن مجيع التوصيات اليت ُقدمت يف عام يف املائة م 91، و2014اليت ُقدمت يف عام 

يف بعض ومراجعتها،  يرجتقدمها اجلهات اليت ت. وتستند هذه املعلومات إىل التقارير اليت 2013اليت ُقدمت قبل عام 

ان كثرية أثناء إجراء ، ولكن يف أحيهاوقتيف احلاالت ختضع هذه التقارير للتحقق منها من جانب مكتب املفتش العام 

 .املعنية مراجعة الحقة للوحدة/الوظيفة

 

  2015 -2010حالة تنفيذ مجيع التوصيات للفرتة   -2الوشكل 

 (2015كانون األول /ديسمرب 31اإلدارة يف حسب تقارير )

 

 
 

                                                           
1

تصل إىل فرتة  يف التقارير اليت صدرت قبل التوصيات (، كما ورد يف تقرير منتصف املدة، بتنفيذألف-2-10يتعلق مؤشر أداء مكتب املفتش العام )  

 . يف املائة 93مقابل اهلدف احملدد الذي يبلغ  يف املائة 91هي  2015 ولذا فإن النتيجة كما يف نهاية عام التقرير.ذلك  إعداد تاريخ من عامني

2010 2011 2012 2013 2014 2015

819 مغلقة 543 455 394 248 56

3 مستمرة 9 28 31 114 70

2 مفتوحة 15 11 6 36 244
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التنفيذ الفعلي  ، اليت متثل2015عليها لعام  تفقامل ءاتاإلجرا/أدناه معدالت إغالق التوصيات 3يوضح الشكل  -22

  .2015-2008معدالت اإلغالق للفرتة مع قارنة باملللتوصيات 

 

 معدالت إغالق التوصيات -3الوشكل 

 

  
 حتى

31/12/2015 

 حتى
31/12/2014 

 حتى
31/12/2013 

 حتى
31/12/2012 

 حتى
31/12/2011 

 حتى
31/12/2010 

2008 99 ٪ 99 ٪ 98 ٪ 98 ٪ 92% 89% 

2009 99 ٪ 99 ٪ 97% 92% 88% 68% 

2010 99 ٪ 100 ٪ 99 ٪ 96% 86% 56% 

2011 96% 97% 94% 82% 64% 

 2012 92% 89% 68% 39 % 

  2013 91% 83% 43% 

   2014 62% 33% 

    2015 15 % 

       
 

، عليها-املتفق-/اإلجراءاتأفضل يف وضع اسرتاتيجية أكثر فعالية لتنفيذ التوصياتمساعدة وملساعدة اإلدارة  -23

عالية ومتوسطة ومنخفضة، على أساس أثر واحتمال  -ثالث فئات خماطر يف صّنف مكتب املفتش العام التوصيات ي

 املخاطر: اتفئلحدوث املخاطر الكامنة. وقد وضع مكتب املفتش العام التعاريف التالية 

 

لى خماطرة عالية يكون األرجح أن يؤدي عدم تنفيذ التوصية إىل وقوع أو تكرار وقوع حدث حمدد ينطوي ع عالية

لنظام الرقابة  هلا أثر شديد على والية املنظمة أو عملياتها أو مسعتها. يعترب اإلجراء املطلوب حامسًا

 الداخلية، وينبغي تنفيذه فورًا.

أثر خماطرة يكون هلا األرجح أن يؤدي عدم تنفيذ التوصية إىل وقوع أو تكرار وقوع حدث حمدد ينطوي على  متوسطة

  /الكيان. لإلجراء املطلوب تأثري كبري على نظام الرقابة الداخلية.الدائرةعلى والية أو عمليات أو مسعة  كبري

أو لتحسني  املالالتوصية مهمة للحفاظ على نظام معقول للمراقبة الداخلية، ولتوفري قيمة أفضل مقابل  منخفضة

بفعالية املعين من القدرة على حتقيق أهداف الكيان  الكفاءة. قد يؤدي عدم اختاذ اإلجراء املطلوب إىل التقليل

 وكفاءة.

 
عن مراجعات على املستوى امليداني أو على مستوى كيانات  مباملائة من التوصيات ناج 73نظرًا ألن أكثر من  -24

توى ذه التوصيات على مسغري أن هلأعمال، فإن نسبة كبرية منها صكِنَفت على أنها خماطر متوسطة أو منخفضة. 

 التشغيلية.كفاءات كيانات األعمال أهمية بالغة لتحسني نظام الضوابط وزيادة ال

 

على منها  27صّنفت ، 2015-2008توصية معلقة ُقدمت أثناء الفرتة  574أدناه، من بني  4كما يبني الشكل  -25

، 2015توصية ُقدمت يف عام  13، 27البالغ عددها  ،طرة العاليةاخعالية. وتشمل التوصيات ذات املخماطر أنها ذات 

 قبل ذلك الوقت.ُقدمت  8و 2013 يف عامُقدمت  4و
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 2015-2008التوصيات املعلقة حسب العملية للفرتة     -4الوشكل 
 

 إمجالي منخفضة متوسطة عالية عنية العملية امل

 106 30 63 13 احلوكمة واملساءلة والضوابط اإلدارية

 41 6 34 1 االسرتاتيجية والتخطيط

 45 21 23 1 واالتصال واالتصاالتالدعوة 

 75 10 58 7 العمليات

 20 4 16   املساواة بني اجلنسني

 39 17 22 0 املصرفية املالية واإلدارة 

 31 21 9 1 إدارة األصول

 87 42 43 2 املوارد البشرية

 50 27 23   املشرتيات

 3   3   األمن

 20 9 11   السفر

 56 12 42 2 نظم املعلومات

 1   1   القانونيةالشؤون 

 574 199 348 27 اجملموع اإلمجالي

 

صّنفت على أنها مكعلقة منذ فرتة لذا ، و2013منها قبل عام  110قّدمت  ،574من بني التوصيات املعلقة الت  -26

 خاطر.النتائج حسب فئة امل 5فة. ويوجز الشكل أكثر كثاطوات متابعة خلختضع على هذا فإنها طويلة و

 

 التوصيات املعلقة منذ فرتة طويلة حسب فئة املخاطر – 5الوشكل 
 

 اجملموع اإلمجالي منخفضة متوسطة عالية السنة

2008   2   2 

2009 1 2 1 4 

2010 1   4 5 

2011 2 20 2 24 

2012 4 22 13 39 

2013 2 23 11 36 

 اجملموع
10 69 31 110 

 %100 %28 %63 %9 النسبة املئوية

 

املزيد من املعلومات يرد واليت  2013 التوصيات العشر املتعلقة باملخاطر العالية اليت ًقدمت قبل عامتتعلق  -27

 يف املرفق هاء، مبا يلي: عنها
 

  وبدء تنفيذ إطار إدارة استمرارية األعمال على مستوى املنظمة؛ إكمال 

  نشأ مثل هذه يقات واإلجراءات التأديبية عندما بغية دعم التحقي ةاجلسيمتعريف اإلهمال اجلسيم والرعونة

 احلاالت؛ 
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  ذراع العمليات مبا يف ذلك أنشطة من وضع إطار ملسؤوليات رصد السياسات داخل الوحدات املختلفة

 املشرتيات؛

  وضع توجيهات شاملة حول كيفية إدارة العمليات مع إيالء االعتبار الواجب للفصل بني الواجبات يف إطار

 ؛ضوابط تعويضيةبصغرية الكاتب املات توظيف خمتلفة وتوفري سيناريوه

  توقعة ولربنامج رصد خطابات االتفاق وختصيص املوارد املطلوبة امليدانية امللمشرتيات لتقييم عنصر رئيسي

 ؛واملوظفني املطلوبني لوظيفة الرصد اجلديدة

 استكمال تقييم شامل ملخاطر أمن تكنولوجيا املعلومات؛ 

 األمن جلميع مكونات الشبكة؛ تيبات توجيهية لرت تطوير خطوط 

  يف املقر، مبا يف ذلك تقديم تقارير دورية عن  األساسيةاليت حكددت يف استعراض إدارة البنية  سائلملامعاجلة

 للمجمع. يرأمسالالتجديد السالمة مباني املقر إىل األجهزة الرئاسية ووضع مقرتح خلطة 

 

اليت هاء، إاّل أن اإلجراءات  امللحقيبني عض التقدم يف معاجلة هذه التوصيات، كما رغم أن اإلدارة أحرزت ب -28

مكتب املفتش العام اإلدارة بشأن تنفيذ هذه التوصيات بانتظام طوال قد الحق . وهاإلغالقال تكفي حتى اآلن اختذت 

 .سنوية إىل املدير العامالعنها يف تقارير مكتب املفتش العام ربع أبلغ العام و

 

د املدير العام على مساءلة ، شّدعليها-املتفق-اإلجراءاتالتوصيات/، ولتحسني معدل 2015-2014يف الفرتة  -29

ملتابعة مع بهدف ااإلدارة العليا على مستوى مساعد املدير العام، وأنشئت شبكة مراكز اتصال للمراجعة يف كل إدارة 

اسب ودعم التحقق وتقديم التقارير إىل مكتب املفتش العام. ولدعم إعداد املديرين املعنيني لتعزيز التنفيذ يف الوقت املن

-جراءاتاإلتوصيات/القواعد بياناته املتعلقة بعلى شبكة اإلنرتنت التقارير يف الوقت املناسب، أتاح مكتب املفتش العام 

بالوضع. وهناك خطوة أخرى  املتعلقةتحديث املعلومات من القيام مباشرة بملديرين ومراكز االتصال لتمكني اعليها -فقتامل

، استجابة لتوصية من جلنة املراجعة يف املنظمة، هي أن ينّفذ مكتب املفتش العام 2016من عام بدءًا سيجري تنفيذها 

وإىل  ،تنبيهات وتذكريات إىل مساعدي املدير العام ومراكز االتصال يف اإلداراتمبوجبها سياسة تصعيد جديدة تكرسل 

وتلك  ًاوشيكعليها اليت يصبح املوعد النهائي هلا -املتفق-التوصيات/اإلجراءاتر العام حسب االقتضاء، بشأن نواب املدي

تفق عليها للتوصيات بداًل املواعيد املبربطها ب ،دوبالتالي ستكشّد ،عملية رصد تنفيذ املواعيد النهائيةحّسن املتأخرة. وستك

 من ربطها بسنة اإلصدار.

 

 يق يف الغش وغريه من حاالت سوء السلوكالتحق   -ثامنًا

 

كشف بيف مكتب املفتش العام مسؤولة عن تهيئة بيئة من النزاهة يف خمتلف عمليات املنظمة  وحدة التحقيقات -30

أو مؤشرات على وجود غش وسوء سلوك من جانب موظفي املنظمة أو شركائها أو املتعاقدين معها فيما  ادعاءاتأي 

 األخذري مسؤولة أيضًا عن تشجيع اختاذ تدابري وقائية. وجيأنها املنظمة والتحقيق فيها، كما  يتعلق بأعماهلم مع

املنظمة. وتقدم الوحدة يف بنتائج التحقيقات بغية استنباط الدروس والتوصية بتغيريات سياساتية وإجرائية تزيد النزاهة 
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عمليات تفتيش أخرى أي تش العام أيضًا على إجراء بالنزاهة، وتساعد املف ةتعلقاملسائل امل حولخدمات استشارية 

 لتقصي احلقائق تتطلب خربة قانونية أو حتقيقية.

 

 عملية التحقيق

 

مبا يف ذلك الغش واملمارسات الفاسدة  ،مسؤولية مكتب املفتش العام التحقيق يف ادعاءات سوء السلوكتشمل  -31

أو  ارتكاب جرم تكرتكب ضد موظفي املنظمة الذين يبّلغون عن وكذلك التحقيق يف األعمال االنتقامية اليت األخرى،

. إليذاء اجلنسينسي وإاجليتعاونون مع مراجعة أو حتقيق يقوم بهما مكتب املفتش العام، وكذلك حاالت االستغالل 

، لعمللتشمل حاالت التحرش يف مكان ا 2015ّسعت والية مكتب املفتش العام يف جمال التحقيق يف بداية عام وقد وك

" اليت إلدارة االجتماعية والبيئيةلاخلطوط التوجيهية "كجزء من  "آلية معاجلة املظا م"وكذلك املسؤولية عن إدارة 

 .تتبناها املنظمة

 

" اليت تتبناها طوط التوجيهية للتحقيقات اإلدارية الداخليةت "اخلجيري التحقيق يف سوء سلوك املوظفني طبقًا ل -32

د كل ، حّدحدود زمنية معّينة ى خمتلف أنواع احلاالت اليت تقع ضمن والية مكتب املفتش العاموتنطبق عل املنظمة.

االدعاءات اليت يتلقاها كافة يف سياسات املنظمة اليت حتكم السلوك حمل البحث. ويف مجيع احلاالت، ختضع  هامن

تنبغي إحالتها إىل م تقع ضمن والية املكتب أثارة امُلمكتب املفتش العام الستعراض أولي لتحديد ما إذا كانت املسألة 

تقع ضمن والية مكتب املفتش العام، يقّيم يتبني أنها حلاالت اليت ويف ا .نظمة أو إىل منظمة أخرىاملشعبة أخرى يف 

لبدء حتقيق كامل. ويف احلاالت اليت يكجرى فيها مكتب ما يكفي سباب من األولي ما إذا كان هناك األاالستعراض 

الدعاءات ما يربرها إىل املدير لإذا كانت عما ش العام حتقيقًا كاماًل، يرفع مكتب املفتش العام تقريرًا عن استنتاجاته املفت

الختاذ  ،لة يف حاالت أخرى(السلطة املخّو أوخلدمات املؤسسية )/االعام )للموظفني الكبار( أو إىل املدير العام املساعد

 .لمنظمةلمن الدليل اإلجرائي  330إجراءات تأديبية مبوجب القسم  البدء يفا إذا كان يتعني قرار مب

 

واملوردون والشركاء بائعون الجيري استعراض االدعاءات املتعلقة بأنشطة غش وفساد ارتكبها الغري )أي  -33

ن براجمها وذلك حلماية املنظمة وتعزيز االستفادة الكاملة م ،ضالعون يف برامج وعمليات املنظمةممن هم املنفذون( 

لسكان املتضررين. وختضع هذه احلاالت إىل استعراض أولي لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب إىل اومشاريعها املوجهة 

وحيث جيد مكتب املفتش العام طرفًا ثالثًا ضالعًا يف  .جزاءاتإيقاع العتقاد حبدوث عمل يستوجب تدفع إىل امعقولة 

إىل جلنة  وترسل زاءاتإجراءات اجل باختاذاد نتائج التحقيق وطلب البدء ، جيري إعدجزاءات إيقاعأعمال تستوجب 

م تقرير تقوم بتقيي، وإذا ما قررت ذلك جزاءات. وستقرر اللجنة ما إذا كان ينبغي فتح إجراء ينعلى امُلوّرد زاءاتاجل

 إيقاععما إذا كان ينبغي ملؤسسية اخلدمات ا/قبل تقديم توصية إىل املدير العام املساعداملوّرد مكتب املفتش العام ورد 

 جزاء على الطرف الثالث املعين.

 

نظمة بعدم املاستعراضات الشكاوى املقّدمة مبوجب آلية التظلم يف عملية مشابهة لتلك املبينة أعاله تتبع  -34

عاءات املتعلقة بعدم االمتثال نظمة بشأن اإلدارة االجتماعية والبيئية. تقّيم االدتتبناها املاالمتثال للخطوط التوجيهية اليت 
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لتحديد ما إذا كانت تتعلق مبشاريع مرتبطة باملنظمة. ويف تلك احلاالت اليت يتبني فيها وجود ارتباط مع املنظمة تفتح 

إعداد  بعدها يبدأ مكتب املفتش العام عملية تفتيش لتقييم احلالة يف امليدان. ثم جيريو، من العمومفرتة إلبداء تعليقات 

 ر ويقّدم إىل املدير العام للنظر فيه واختاذ قرار.تقري

 

نتائج سلبية ضد موظفي املنظمة أو أطراف ثالثة، يوصي بأن تتخذ اإلدارة  العام مكتب املفتشد حيث جي -35

ميكن أن تتضمن اإلجراءات التأديبية املتعلقة مبوظفي و. اإلجراء الذي سيتخذ د اإلدارةحتّدوإجراءات إدارية مناسبة، 

املنظمة الوقف عن العمل بدون أجر أو ختفيض الرتبة أو الطرد. وميكن أن تضمن اإلجراءات ضد األطراف الثالثة 

واسرتداد املبالغ املفقودة بسبب خمالفة الطرف الثالث. وقد يوصي  وحظر التعامل، واالستمرار املشروط يف العملالتوبيخ 

قبل التوصل يف حالة أطراف ثالثة مل للموردين حلماية مصاحل املنظمة عن العاملؤقت وقف بالمكتب املفتش العام أيضًا 

سياسة محاية امُلبلغني عن املخالفات تقديم توصيات مبوجب إىل توصية نهائية. وتشمل مسؤوليات مكتب املفتش العام 

وعند انتهاء هذه . اانتقاميحيتمل أن يكون اختاذ تدابري حلماية امُلبلغني عن املخالفات، مثل تعليق قرار  حول

مكتب حتقيقات ومراجعات ن مع وتعاونن يقد يوصي مكتب املفتش العام أيضًا باختاذ إجراءات تصحيحية مل ،احلاالت

 .إجراءات كهذه وشيك خلطر نيمعرضيكونون  أو يةانتقامويكونون قد تعرضوا إلجراءات املفتش العام 

 

، يستخدم مكتب املفتش العام نظام فرز. وتستند عملية ااسبمنترتيبًا  احلاالت حسب األولويةلضمان ترتيب  -36

( التأثري على أموال املنظمة؛ 2خطورة أي تأثري سليب على عمليات وأهداف املنظمة؛ )مدى ( 1حتديد األولويات إىل )

تقبل واملوارد القدرة على ردع أية ممارسات خاطئة يف املسمبا يف ذلك ( حقائق أخرى 4( التأثري على مسعة املنظمة؛ )3)

، بالتشاور يتخذ املفتش العامعلى أساس نتائج االستعراض األولي، و قرار.التوصل إىل الالزمة إلجراء التحقيق واحتمال 

 عملية التحقيق.م لعاوجز رسم بياني ملأدناه  6يف الشكل قرار بدء حتقيق كامل. ويرد  ،أقدممع حمقق 
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 نظرة عامة موجزة لعملية التحقيق اليت جيريها مكتب املفتش العام  --6الوشكل 

 

 

 

 

  

 الشكاوى يتلق

 استعراض أولي

 التحقيق 

 السياسات اليت تضع معايري لسوء السلوك

  

استخدام موارد سوء بشأن الغش و ةالسياس

  املنظمة

~ 
اإليذاء احلماية من االستغالل اجلنسي و

 اجلنسي

~ 
التحرش بشأن احليلولة دون  ةسياسال

 وإساءة استخدام السلطة والتحرش اجلنسي

 ~ 

 املخالفاتغني عن محاية امُلبّل ةسياس

~ 

 أنظمة وقواعد املوظفني

~ 

 موظفي اخلدمة املدنية سلوكمعايري 

~ 

 على املوردين جزاءات

 زاءات على املوردينسياسة اجل

   
 على املوردين  زاءات اجل إيقاعإجراءات 

 ~ 
 مشرتيات السلع واألشغال واخلدمات

~ 
 خطابات االتفاق 

~ 
 خطابات االتفاق 

 (   )الدليل اإلجرائي 

 لةتقرير إىل املدير العام/ السلطة املخّو

 قرار املدير العام/ السلطة املخولة

 

  ينعلى امُلوّرداجلزاءات جلنة إىل تقرير 

توصية إىل املدير العام املساعد/ 

إدارة اخلدمات املؤسسية 

 املالية البشرية والشؤون واملوارد

        

قرار املدير العام املساعد/ إدارة 

اخلدمات املؤسسية واملوارد 

 البشرية والشؤون املالية

 قرار بفتح حتقيق

  :سوء السلوك ثبت نظمة إذا اململوظفي  

 :ل طراف الثالثة إذا ثبت سوء السلوك 

 تملةاحملرارات الق

والطرد الفوري لسوء السلوك  ،ض الرتبة، والطرد لسوء السلوكدون أجر، وخفنظمة مبوجب قواعد املوظفني رسالة توبيخ حتريرية، والوقف عن العمل املالنتائج احملتملة ملوظفي تشمل 

 اجلسيم. 

جزاء والتعويض عن اخلسائر أو تصحيح الوضع، وأي  ،حظر التعاملو سريح املشروط،مع التحظر التعامل املشروط،  و حظر التعاملولألطراف الثالثة التوبيخ وتشمل النتائج احملتملة 

 .أنها مناسبةجلنة اجلزاءات على امُلوّردين خر ترى آ
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 التحقيقإدارة عبء قضايا 

 

شكوى  81. وتلقى املكتب أثناء العام دعاءإ 53تشمل ، شكوى مفتوحة 35بت  2015دأ مكتب املفتش العام ب -37

د متكن مكتب املفتش العام من إغالق تاستشارية. وق ة/خدمةطلب مشور 16و (اتدعاءا 108 نم تتشكل) جديدة

ة من السنة/السنوات امُلرّحلالطلبات  ، مبا يف ذلكخدمة استشارية/طلب مشورة 16ودعاء( ا 130من  تتشكل)شكوى  79

مع السنوات األربع  ةأدناه نظرة عامة شاملة على التصرف يف الشكاوى أثناء العام ومقارن 7السابقة. ويقدم الشكل 

 السابقة.

 

 التصرف يف عبء القضايا     – 7الوشكل 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 القضايا عبء

من سنوات  شكاوى ركّحلت

 سابقة
26 35 20 27 35 

 81 64 62 82 80 شكاوى جديدة

 116 91 82 117 106  اجملموع الفرعي

ية خدمات استشار/مشورات

 جديدة
17 37 26 27 16 

 جمموع املسائل )القضايا

  واملشورات(
123 154 108 118 132 

 79 53 65 97 71 الشكاوى اليت أغلقت

املشورات/اخلدمات 

 االستشارية اليت ُأغلقت
17 37 16 30 16 

 35 35 27 20 35 املتبقي عبء القضايا

  

 أصل الشكاوى

 

من ثم أدناه، تلقى مكتب املفتش العام باستمرار معظم الشكاوى من موظفي املنظمة،  8كما هو مبني يف الشكل  -38

 لعمل االستشاري. داخلية اكتشفت أثناء عمليات املراجعة والتفتيش واومسائل  ،أطراف ثالثة، وإحاالت جمهولة املصدر
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 باملقارنة مع السنوات الثالث السابقة 2015مصدر الوشكاوى يف عام     -8الوشكل 
 

 
 

 أنواع القضايا

 

. ومن املهم مالحظة 2015أدناه أنواع االدعاءات اليت وردت أثناء عام  9يبّين الرسم البياني الوارد يف الشكل  -39

 ادعاءات متعددة. ويستند التصنيف األولي لالدعاءات قد تتضمن ملفتش العام يتلقاها مكتب االيت فردة املشكوى الأن 

إذ ق، تحقيف أثناء سري الالتصنييكِعدل مكتب املفتش العام وقد إىل املعلومات األولية اليت يتلقاها مكتب املفتش العام. 

 زيد من املعلومات.له املتوفر ي

 

 املنظمة تتبناها خلطوط التوجيهية لإلدارة البيئية واالجتماعية اليت دخل آلية معاجلة املظا م كجزء من ا م تك -40

تتطلب استنفاد اخلطوات السابقة على مستوى املشروع واملستوى التنظيمي قبل تقديم هي ، و2015يف أوائل عام إال 

 ى يف إطار هذه اآللية. م يتلَق مكتب املفتش العام أية شكاو ،2015وحتى نهاية عام  ،الشكاوى إىل مكتب املفتش العام

 

 تنقستتم ادعتتاءات ستتوء الستتلوك التتيت تقتتع ضتتمن جمتتاالت واليتتة حتقيقتتات مكتتتب املفتتتش العتتام األختترى     -41

 إىل الفئات التالية:
 
  املتعلقة بت يف أقسام الدليل اإلداري تتحدد املشرتيات، كما بالغش واملمارسات الفاسدة األخرى املتعلقة

 على التوالي؛  ،" و"خطابات االتفاق"األشغال واخلدمات مشرتيات"

  سياسة مكافحة الغش واملمارسات "الغش واملمارسات الفاسدة األخرى، غري املتعلقة باملشرتيات، اليت تغطيها

  ؛" اليت تتبناها املنظمةالفاسدة األخرى

 االستتغالل   متن  احلمايتة "فه سياستة املنظمتة بشتأن    ، على النحو الذي تعّراإليذاء اجلنسياالستغالل اجلنسي و

 اجلنسي"؛ اإليذاءاجلنسي و

54% 

30% 

12% 

4% 

 موظفو منظمة األغذية والزارعة

 طرف ثالث

 جمهول

 مكتب املفتش العام
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 التيت  والتحترش اجلنستي وإستاءة استتخدام الستلطة      التحترش سياسة منع "فه ، على النحو الذي تعّرالتحرش "

 ؛تتبناها املنظمة

  ؛اليت تتبناها املنظمة "محاية امُلبلِّغني عن الفسادتعّرفه "سياسة االنتقام على النحو الذي 

  إىل يف ذلك احملاباة، وتضارب املصاحل، وإستاءة استتخدام املتوارد، والتستبب بإستاءة       امب آخر مكرٍضسلوك غري

خلدمتة  امعتايري الستلوك يف   للمنظمتة و"  "التدليل اإلداري "متن   330القسم  فهعّريمسعة املنظمة على النحو الذي 

  ."املدنية الدولية

 

 سوء السلوك اليت وردت نوع ادعاءات   – 9الوشكل 
 

 
 

 ضايانتائج الق
 

 ما إذا كانت االدعاءات:إىل خيلص حتقيق مكتب املفتش العام  -42
 
 قتد حتدث    أو ستوء ستلوك   ًاعندما تكون األدلة اليت جكمعت كافية لتحديد أن االدعاء صتحيح وأن غشت   - مثبتة

 ؛ بالفعل

  ستوء ستلوك قتد    صحيح وأن غشتًا أو  عندما تكون األدلة اليت جكمعت غري كافية لتحديد أن االدعاء  - مثبتةغري

  ؛ أوحدث بالفعل

  عندما تكون األدلة اليت جكمعت كافية لتحديد أن االدعاء ليس صتحيحًا وأنته  م حيتدث غتش أو ستوء       -باطلة

 سلوك.

 االنتقام

3% 

 االستغالل اجلنسي

2% 

أو تنفيذ /الغش يف املشرتيات و

 املشاريع 

21% 

 أشكال أخرى من الغش 

21% 

أشكال أخرى من سوء السلوك 

مبا يف ذلك احملاباة واستغالل 

السلطة وتضارب املصاحل غري  

 املعلن عنه واألنشطة اخلارجية 

41% 

 التحرش

12% 
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. وجيتوز أثنتاء   2015ت يف عتام  قت اليت ُأغل 79لقضايا الت التصنيفات لأدناه النتائج وفقًا هلذه  10بّين الشكل ي -43

أن علتى  أدلتة كافيتة   العتام  وحتدة التحقيقتات يف مكتتب املفتتش     م تكقتيّ أو التحقيتق الكامتل أن    سري االستعراض األولتي 

من ذاته القدر هلا نتيجة تلك . وجرممن ارتكاب أي  عيناملثالث الطرف اليكربئ موظفي املنظمة أو ما ، باطلةاالدعاءات 

 األهمية للمنظمة وملوظفي املنظمة وللطرف الثالث.

  
 2015الوشكاوى اليت انتهى النظر فيها يف عام  ئجنتا – 10الوشكل 

 

 
 

 :2015اليت أغلقت يف عام  79الت القضايا من بني  -44
 
 13  ؛مكتب املفتش العامبعد إجراء حتقيق قامت بها وحدة التحقيقات يف أغلقت على أنها مثبتة 

 10 غري صحيح و م حيتدث غتش أو    االدعاءأن دث )أي حي م جرمًا أن التوصل إىل بعد باطلة  اأغلقت على أنه

 ؛(سوء سلوك

 26  ؛مثبتةغري  أنهاأغلقت على 

 30  أنها تقع خارج نطاق والية مكتب املفتش العام أو مت التوصل إىل أحيلت إىل شعب أخرى يف املنظمة إما ألنه

م تتوفر  لعتد ألنهتا،  أن هناك إجراءات بديلة ميكن اختاذها ملعاجلة الشواغل اليت يثريها صتاحب الشتكوى؛ أو   

املراجتع اخلتارجي لبحثهتا يف     -أحيلتت إىل مكتتب املفتتش العتام    ه، معلومات كافية تربر التحقيق فيها يف حين

 مراجعة مستقبلية.

 

يف عام إغالق الشكاوى يف غضون ستة أشهر من تلقيها. وإىل تهدف وحدة التحقيقات يف مكتب املفتش العام  -45

 يوما )أي أقل من مخسة أشهر(. 147الشكاوى وإغالقها كان متوسط عدد األيام بني تلقي  ،2015

 

 مثبتة

16% 

 غري مثبتة

33% 

 أحيلت إىل شعبة أخرى

38% 

 باطلة

%13 
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حاالت غش يف املشرتيات أو  ةواسعتغطية تقرير حتقيق غطت  12أصدر مكتب املفتش العام  ،2015يف عام  -46

غش، ومحاية امُلبّلغني عن الصاحل، وامل، وتضارب التحرش، وإليذاء اجلنسيع، واالستغالل اجلنسي وإيراشامليف تنفيذ 

ن أل م يكن مطلوبًا تقديم تقرير حتقيق كامل وحتقيق عندما جرى مذكرات  7لفات. وأصدر مكتب املفتش العام أيضا خما

 استنتاجات و/أو مالحظات إىل اإلدارة.ت هناك حاجة إىل إبالغ لكن كانوثبتة مت  م تكن ءادعاالا

 

تقريران اختاذ قرار نهائي ينتظر  من بني تقارير التحقيق اليت تضمنت توصيات تشمل موظفي املنظمة، -47

إجراءات إدارية مناسبة، مبا يف ذلك إجراءات بشأنها اختذت املنظمة فقد فيما يتعلق بالتقارير املتبقية أما بصددهما، 

طلب بالبدء مع على املوردين يف املنظمة  زاءاتإىل جلنة اجل 2015وقّدمت مخسة تقارير حتقيق صدرت يف عام  تأديبية.

اإلجراء وأغلق على املوّرد املعين.  جزاءات إيقاعأربعة من هذه القضايا. وأسفرت ثالثة عن أغلقت . وقد جزاءت بإجراءا

وال تزال املسألة قيد نظر اللجنة. وباإلضافة  2015يف نهاية عام كان التقرير املتبقي قد أصدر . وجزاء إيقاع الرابع دون 

 لطلبنيلاللجنة استجابت مؤقت ملوّرد معني، وتعليق طلبني لتنفيذ  2015قّدم مكتب املفتش العام يف عام  ،إىل ذلك

 .وجيري إعداد التقارير لتقدميها إىل اللجنة 2016انتهت التحقيقات يف هاتني القضيتني يف عام وقد . كليهما

 

نظمة أو مبوظفني يف امل 2015غالبية التحقيقات اليت أجريت يف عام تتعلق أدناه،  11كما يبني الشكل  -48

ملنظمة تتزايد مع عملية تطبيق على اكانت املخاطر فقد شركاء منفذين موجودين يف امليدان )/مبقاولني/مقدمي عطاءات

هذه األنواع من التحقيقات أكثف استخدامًا للموارد، عادًة ما تكون (. واحلديثة العهد واليت ال تزال جاريةالالمركزية 

السفر، مقارنًة بالقضايا املوجودة يف املقر، ما ساهم يف زيادة عبء التحقيق الذي  من حيثكما  ،من حيث وقت املوظفني

 يقوم به املكتب. 

 

 11الوشكل 
 

 
 

  

29% 

71% 

 التوزيع اجلغرايف  -التحقيقات 

 2015 

 امليدان املقر الرئيسي
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 :2015لقضايا اليت استككملت يف عام منوذجية عن ايقدم املوجز التالي أمثلة  -49
 

  فتش العام معلومات تشري تلقت وحدة التحقيقات يف مكتب امل – : استغالل جنسي وإساءة معاملة1احلالة

أرسلت بعثة إىل فر مقابل املال. ّصغري الئق مع ُق ًاجنسي ًاسلوك كان ميارسيف مكتب ميداني  ًاإىل أن موظف

، وأن باطلةتبني لوحدة التحقيقات أن املزاعم واملكتب إلجراء مقابالت مع األشخاص املعنيني ولتقييم احلالة. 

 حملظور املزعوم.السلوك اميارس املعين  م الشخص 

  قدم  ًاتلقت وحدة التحقيقات يف مكتب املفتش العام شكوى مفادها أن مكوّرد– : غش يف تنفيذ موشروع2احلالة

وحدة تستطع  م  ،دون احلصول على إذن من صاحب الرباءة. وأثناء التحقيقخاضعة لرباءة مدخالت زراعية 

ملوّرد ارتكب غشًا بتقديم وثائق مزورة إلثبات منشأ وجدت أن ا ، غري أنهاالتحقيقات إثبات هذه االدعاءات

 .حاليًا على املّوردين يف هذه املسألة زاءاتاملدخالت املقّدمة إىل املنظمة. وتنظر جلنة اجل

  وظفني احملليني رتب إصدار املتلقت وحدة التحقيقات شكوى مفادها أن أحد كبار  – : تزوير شيك3احلالة

ف وحيصل هو على األموال. وقد وجدت وحدة التحقيقات أن املوظف املعين غّير صرشيك إىل مستشار سابق ليك

اعرتف وطريقة الدفع للخبري االستشاري )من حتويل إلكرتوني إىل شيك( حتى يتمكن من صرف الشيك. 

 املوظفهذا وحدة التحقيقات إىل أن  خلصتفاملوظف أنه صرف الشيك وأعاد املبلغ إىل املكتب أثناء التحقيق. 

 .احلنيذلك  ذنوقد فصل الشخص املعين من املنظمة م ،ارتكب ُغشا

  تلقت وحدة التحقيقات يف مكتب املفتش العام اتصااًل من سلطات وطنية  – يف موشرتيات : تواطؤ4احلالة

شركة حملية يشتبه بقيامها بدفع رشوة قبلها موظفان يف املنظمة تتعلق مبنح املنظمة عقدًا للشركة يف حتقق 

يف املنظمة  االثننياتصلت وحدة التحقيقات بالسلطات الوطنية وأجرت حتقيقًا تبني منه أن املوظفني فنية. املع

االثنني وجدت الوحدة أن االستشاريني ووقعا اتفاقات عموالت مع الشركة خبصوص عقود منحتها املنظمة. 

من  فصل املوظفان املعنيان كالهما، نيمنذ ذلك احلمبمارسات تواطؤ فيما يتعلق بإرساء العطاء.  واوالشركة قام

 املنظمة، وقدم مكتب املفتش العام إىل السلطات الوطنية املعنية موجزًا بالنتائج اليت توصل هلا.

  أجرت وحدة التحقيقات يف مكتب املفتش العام حتقيًقا يف  – : تضارب يف املصاحل مل يفصح عنه5احلالة

عنه، إذ استخدم منصبه لرتويج فصح مصاحل  م يتضارب يداني لديه ادعاءات بأن موظفًا كبريًا يف مكتب م

بحث يف سجل الأجرت وحدة التحقيقات مقابالت مع املوظف املعين، وقامت بفمصاحل شركة متلكها زوجته. 

صل ، انفاحلني كلذ ذنم. ومثبته أن االدعاءاتإىل وحدة التحقيقات توصلت الصلة. و يالشركات الوطين ذ

 ن املنظمة. ع املوظف املعين

  تلقت وحدة التحقيقات يف مكتب املفتش العام ادعاءات باحتمال قيام –: غش يف تنفيذ موشروع 6احلالة 

أرسلت وحدة فغش.  بعملياتموظف حملي يف أحد املكاتب القطرية بسرقة أموال من مشروع والقيام 

وجدت ثغرات يف الضوابط الداخلية بل  جرما،أو  ًاغشالبعثة و م جتد  ر.التحقيقات بعثة إىل املكتب املذكو

أدت إىل اإلخفاق يف ضمان إجراء مطابقة دقيقة يف الوقت املناسب ألموال املشروع. وُأِعّد تقرير لرئيس املكتب 

 يقدم توصيات ملعاجلة مواطن ضعف الضوابط اليت حددت أثناء التحقيق.
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 عمليات التفتيش واخلدمات االستوشارية األخرى   -تاسعًا
 

سوء السلوك، يقوم مكتب املفتش العام بعمليات  باإلضافة إىل املراجعات والتحقيقات املقررة استجابة الدعاءات -50

ح احلقائق أو لتقديم املعلومات إىل جهة اختاذ القرار يف اإلدارة. وتتضمن اضيع أو وقائع معينة إليضاتفتيش بشأن مو

بعمل إضايف خارج نطاق األولويات من القيام املراجعة أو التحقيق  موظفيحيزًا ميكن خطط العمل السنوية للمراجعة 

إلجراء عمليات تفتيش بشأن وقائع أو أنشطة معينة بناء على طلب اإلدارة أو كجزء من مراجعات  ،القائمة على املخاطر

نتقال االللمساعدة يف  دارة الشؤون اإلدارية،إلعمليات تفتيش  2015استكمل مكتب املفتش العام يف عام وقد استباقية. 

إدارة املشاريع يف برنامج املنظمة يف اململكة جوانب تتعلق ب، وبشأن جوانب إدارية و2015يف الفصل الثاني لعام  ياإلدار

يرد ملخص لنتائج و. اليت ال تزال معلقة البعثة الفنية املاضيةاملراجعة والعربية السعودية مشلت متابعة توصيات 

. وباإلضافة إىل ذلك، أصدر مكتب املفتش العام ثالث مذكرات مراجعة لتنظر فيها دال امللحقيف ه هذعمليات التفتيش 

 اإلدارة بشأن اسرتاتيجية خدمة املشرتيات، واملبالغ املشطوبة يف جممع السلع واخلدمات، وخطابات التمثيل السنوية.

 

علق بعمليات تطوير وحتديث سياسات املنظمة شارك مكتب املفتش العام يف مبادرات خمتلفة ضمن املنظمة تت -51

كتب يف عملية حتديث سياسات منع التحرش والتحرش اجلنسي املشارك  ،بصورة خاصةئتمانية والنزاهة. والاملتعلقة با

ملساءلة والتظلمات بشأن ايف تطوير عملية  ، وشارك2015كانون الثاني /يف ينايرُأكملت وسوء استغالل السلطة، اليت 

إدراجها يف حمفظة سياسات املنظمة امُلنقحة للضمانات البيئية واالجتماعية. كما بقصد ات البيئية واالجتماعية، الضمان

عام  /آذار، اليت صدرت يف مارس"سياسة مكافحة الغش وغريه من املمارسات الفاسدة"يف حتديث أيضًا كتب املشارك 

 تعلقة بالغش يف املنظمة.، كجزء من جهد التنسيق بني القواعد واألنظمة امل2015

 

طلبًا آخر خلدمات استشارية قصرية املدة.  20ألكثر من  2015أثناء عام استجاب مكتب املفتش العام أيضًا  -52

عدد من اتفاقات املشاريع؛ وبنود لوتضمنت هذه اخلدمات تعليقات ومشورة بشأن اتفاقات شراكة جديدة، واستعراضات 

 ة من جهات ماحنة؛ ومناذج قانونية وحتديثات للدليل اإلداري.مراجعة يف مسودات عقود خمتلف

 

زّود مكتب املفتش العام خدمات استشارية ملمثليات خمتلفة تتناول مسائل تتعلق بإبالغ اجلهات املاحنة  -53

تائج كتب خدمات مشابهة إلدارات أخرى يف املنظمة تتعلق باإلبالغ عن ناملحباالت الغش. وباإلضافة إىل ذلك، قدم 

 لتقاسم املعلومات املتعلقة بالكشف عن الغش ومنعه.مع أطراف خارجية ، وقدم مدخالت بشأن مسودات اتفاقات هعمل

 

االستجابة لطلب مساعدة قانونية متبادلة، ُطلبت على النحو الواجب حول قدم مكتب املفتش العام مدخالت  -54

مع املسؤولني  ًاحواراملكتب بعد االتصال، فتح و. وطين جاٍرمن خالل القنوات الدبلوماسية، يف سياق حتقيق جنائي 

، للمساعدة يف كل من التحقيقات الوطنية وحتقيقات مكتب املفتش العام يف شكل مؤمتنالوطنيني لتقاسم املعلومات، 

خدام املوارد على اجلارية. كما قدم املكتب دعمًا مشابهًا إىل وكاالت األمم املتحدة األخرى بناّء على طلبها لتحسني است

 بني مكاتب التحقيق املختلفة.أكرب حنو أمثل وتعزيز قدر من التعاون 
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 تنفيذ سياسة مكتب املفتش العام بوشأن اإلفصاح عن التقارير     -عاشرًا
 

على سياسة مكتب املفتش العام بشأن اإلفصاح عن  2011كان جملس املنظمة قد وافق يف أبريل/نيسان  -55

هذه السياسة، فإن تقارير املراجعة وتقارير الدروس املستفادة مبوجب درجت يف ميثاق مكتب املفتش العام. وُأفالتقارير، 

ميكن أن ينظر فيها املمثلون الدائمون أو من أو بعده  2011أبريل/نيسان  12بتاريخ من التحقيقات اليت صدرت 

، تيسريًا لتنفيذ تلك 2012يف نوفمرب/تشرين الثاني يرشحونهم لذلك، بناء على طلب مباشر يوجه إىل املفتش العام. و

السياسة، صادقت جلنة املالية على تنقيح يسمح باالطالع املباشر عن بكعد على اإلنرتنت على هذه التقارير، كبديل 

تلك  تقارير املكتب اليت تصدر وتشملهاعن لالطالع عليها يف مقر مكتب املفتش العام. وجيري دوريًا حتديث املعلومات 

حل آمن هكِيئ لتطبيق سياسة نكّفذ على شبكة اإلنرتنت  ،2013السياسة على املوقع الشبكي للممثلني الدائمني؛ ويف عام 

يغطيان تقريري مراجعة  اثننيعن بكعد من عضوين  اإلنرتنت، ُقّدم طلبان لالطالع على 2015ويف عام ”. لالطالع فقط“

 :. وهذان الطلبان همااسة ضمن أوقات االستجابة اليت تقررهاكالهما طبقًا للسيهذان الطلبان ي ولّب

 

 AUD 1114–  حمدود النطاق لنشاط املنظمة يف النشر؛استعراض 

 AUD 2214–  برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض يف فييت نام لتنفيذ الربنامج الوطين

 .ناميةاالنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان ال

 

تتعلق بطرف يف حالة واحدة نّقح نص تقرير إلزالة معلومات مقارنة و  م حتدث أية حاالت حجب للتقارير. -56

الطلب على النحو الواجب وأبلغت هذه احلالة مع بذلك املتقدم ب. وقد أبلغ مؤمتنقّدمت على أساس ثالث معني 

 .ارير مكتب املفتش العام ربع السنويةتقعرب إىل جلنة املراجعة يف املنظمة  ها املنطقيتربير

 

 كتب يف املإدارة القدرات والعمليات الداخلية : إدارة مكتب املفتش العام -حادي عوشر

 

اليت  تتكنولوجياالوومنهجياته املالية  وميزانيتهمكتب املفتش العام قيمة من خالل إدارة موظفيه ضيف ي -57

 .عمليات استعراض خارجية دوريةاليت يضطلع بها إىل  . وختضع وظائف املراجعة والتحقيقيستخدمها

 

 مكتب املفتش العام وميزانيةِمالك 

 

تشمل وهي  .وظيفة معتمدة 25تشكل من كان ِمالك مكتب املفتش العام ي، 2015األول  ديسمرب/كانون 31 يف -58

من املكاتب اإلقليمية يف القاهرة وبانكوك  ن إىل مكاتب خارجية يف كٍلوموظفًا فنيًا، منهم أربعة مكعار 18و ؛املفتش العام

ن بفريقي املراجعة أو التحقيقات ويقومون وعامة، منهم أربعة مكلحقات وأكرا وسانتياغو دي شيلي؛ وستة موظفي خدم

، 2015كما يف نهاية  وضع التوظيف لدى مكتب املفتش العام زاي امللحقمبهام داعمة للمراجعة أو للتحقيقات. ويبني 

 املعلومات الدميوغرافية واجلنسانية.  مع بعض
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، مباشرة املفتش العامتبعون ي 5-، كانت وحدة املراجعة تشمل ثالثة مراجعني كبار برتبة ف2015خالل عام  -59

يف عام استمرت وقد سد احتياجات العمل. لموظفي املراجعة يف تشهد تغيريات داخلية منتظمة  قياديةوأفرقة مراجعة 

يف يف منصب  3-عني موظف برتبة ف إذ ،بني وظائف املقر الرئيسي ووظائف املراجعة يف األقاليم املناوبة، 2015

برتبة خدمة  ًاموظف استقبلت وحدة التحقيقاتواملوظفني.  لتنقلضمن برنامج املنظمة من املكتب اإلقليمي للشرق األدنى، 

، كان لدى 2015التحقيق اجلنائي. ويف نهاية عام  أعمال من املكتب اإلقليمي ألفريقيا ليساعد يفمؤقتًا معارًا  6-عامة 

املقر  2-املقر الرئيسي، وف 2-سانتياغو، وف 3-بانكوك، وف 4-مكتب املفتش العام أربع وظائف مراجعة شاغرة )ف

، ملئت الشواغر يف يف حالتني )مراجع واحد وحمقق واحد(و .(3-ووظيفتا حتقيق شاغرتان ) كلتاهما ف الرئيسي(

استخدم مكتب  احملقق اجلنائي،منصب يف حالة و. ةتعيني جاريالكانت عملية  ، ويف ثالث حاالت2016شباط ير/فربا

املفتش العام اإلعارة املذكورة أعاله ليقوم بتقييم إضايف ملواصفات الوظيفة قبل الشروع يف إجراءات توظيف أخرى. وقد 

عدد القضايا اخلاضعة للتحقيق بدعم من يف لنتائج املستهدفة كتب من حتقيق خطة عمل املراجعة ومن حتقيق ااملمتكن 

قضايا التحقيق، مبا يف ذلك توفري بء جيدي التأهيل. وباإلضافة إىل ذلك، وللمساعدة يف إدارة ع اءاستشاريني خرب

يف عام ك املال، استكمل ذاء اجلنسييإلاخلربة املتخصصة يف جمالي واليته اجلديدين، التحرش واالستغالل اجلنسي وإ

 .بصورة ارجتاعية لشواغرااملطلوب مللء ت يوم إضافيًا جتاوز/ااستشاري 217قدره بتوظيف  2015

 

مليون دوالر أمريكي، معظمها من مصادر  9.1ملكتب املفتش العام  2015-2014الفرتة املالية  ميزانيةتبلغ  -60

وقت  دوالر أمريكي 100 000فائض يقدر تقريبًا بت  ، قدر مكتب املفتش العام وجود2015الربنامج العادي. ويف نهاية 

تقريبًا اإلنفاق اإلضايف على االستشاريني. وفيما يلي ا من شواغر املوظفني فقد عادهل اتأما الوفور كتابة هذا التقرير،

 :كتباملتفاصيل تكاليف 

 

 2015-2014 لإلنفاقات املؤقتالتقدير     -12الوشكل 
 

 

%78, الموظفون  

%7, االستشاريون  

%9, السفر  

  %1>التدريب، 
العقود ومصروفات 

%6, التشغيل العامة  
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  لموظفنياملهين لتطوير ال

 

للممارسات اجليدة يف طرق تهم واكبمتطوير املوظفني لضمان ًا يف رياستثمارًا كبمكتب املفتش العام ستثمر ي -61

اللغوية. وجيري يف بداية كل  همولتوسيع نطاق مهارات والتطوير التنظيمياإلدارة التنظيمية مفاهيم املراجعة والتحقيق ويف 

يف املنظمة.  "نظام إدارة تقييم األداء" من "تطوير األفرادمبوجب عنصر "خطة  عام حتديد احتياجات التدريب الفردية

كلما أمكن ويكون ذلك دورات تدريب يف جمموعات، باحتياجات املوظفني األوسع نطاقًا  وباإلضافة إىل ذلك، تكلبى

املنظمات احلكومية الدولية. /خرىبالتعاون مع النظراء يف الوكاالت األخرى اليت مقرها روما أو منظمات األمم املتحدة األ

يف عملية على  تدمجاملكتب من هذه العناصر ويطورها تنسيق التدريب اإلشراف على تنفيذ خطة تدريب  ويتوىل مركز

واسع الذي اليعرب مكتب املفتش العام عن تقديره لوحدة التدريب )شعبة املوارد البشرية( على الدعم ونطاق املنظمة. 

 .2015تنفيذ خطة التدريب لعام قدمته يف دراسة و

 

تغطي كافة موظفي  معهد املراجعني الداخلينيمؤسسية يف مكتب املفتش العام عضوية أجنز ، 2015يف عام  -62

وتدريبًا  اإلنرتنتعلى فنية املعهد وموارد  دورياتلى عدود احملغري احلصول ويوفر ذلك  .املراجعة الداخلية فيه

كتب دعم املوظفني يف احلصول على مؤهالت يف املراجعة الداخلية املهنية املواصل  ،إىل ذلكض التكلفة. وباإلضافة خمّف

 احملافظة على هذه املؤهالت.يف وتكنولوجيا املعلومات وإدارة املخاطر وفحص الغش و

 

 حتديث مواصفات الوظائف وتنفيذ نظام تقييم وإدارة األداء
 

مواصفات الوظائف للمناصب املهنية واملتخصصة من فئة اخلدمات  ، أكمل مكتب املفتش العام2015يف عام  -63

الذي تتبناه . وهذا النظام هو 2015العامة وقد ُأخذ ذلك باالعتبار يف تنفيذ نظام تقييم وإدارة األداء يف املنظمة خالل عام 

ويرتبط بغريه من املكونات الرئيسية املنظمة  ىلداملنظمة لتقييم األداء وهو جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية املوارد البشرية 

انتقالية فيما يتعلق بنهج نظام تقييم متر بسنة األخرى، مبا يف ذلك إدارة األداء الوظيفي. على الرغم من أن املنظمة 

 امليزانية، املرتبطة بنتائج وحدات مكتب املفتش العام يف إطار 2015خطط العمل السنوية لعام إال أن وإدارة األداء، 

. وتدعم عناصر 2016مت يف وقت مبكر من عام ّيكملت جلميع موظفي مكتب املفتش العام وُقاستك ،تخطيط للمنظمةوال

عملية االتصاالت الداخلية يف املكتب بشأن األداء وهي عنصر أساسي من عناصر من الختطيط األداء وتقييمه وتطويره 

  .وعة التحقيقمن جمموعة املراجعة وجمم ودة وبرامج حتسني كٍلاجلضمان 

 

 الدعم التكنولوجي

 

يستخدم مكتب املفتش العام على نطاق واسع برجميات املراجعة وإدارة القضايا اليت تدعم االمتثال للمعايري  -64

اإلفصاح عن  الفنية وكفاءات العمليات. ويستخدم مكتب املفتش العام أيضًا برجميات أمن متخصصة لدعم سياسته يف

 ات جلنة املراجعة.ودعم عملي التقارير



FC 161/10 32 

 
 حتسني جودة املراجعةوبرنامج ضمان 

 

استكملت استبيانًا ، يرسل مكتب املفتش العام لكل مراجعة وحتسني جودة املراجعةكجزء من برناجمه لضمان  -65

عن كان متوسط معدل الرضا العام قد . و، يف مسعى للحصول على تعليقات من الزبائنللمتلقي الرئيسي للتقرير النهائي

التفاصيل تكبلغ . و6من احلد األقصى البالغ  5.4اليت وردت  19على أساس الردود الت  2015يف عام التقارير الصادرة 

 سنوية.المن خالل تقارير مكتب املفتش العام ربع فيها وجلنة املراجعة املنظمة إدارة إىل من املسح اإلمجالية 

 

كل مخس سنوات للوفاء باملعايري الدولية للمراجعة مرة  ني مؤهلني خارجينيمراجعمن تقييمات مستقلة تكجرى  -66

 2015يف نهاية عام بالكامل وجرى  2012يف عام الذي أجري نكفّذت توصيات االستعراض األخري وقد الداخلية. 

مبكر  استعراض منتصف املدة لضمان اجلودة الداخلية. ووضعت الصيغة النهائية للتقرير يف وقتمبساعدة خبري خارجي 

مع اإلطار الدولي  2بتوافق عامإىل أن مكتب املفتش العام يعمل حاليًا اخلارجي ، وخلص امُلراجع 2016من عام 

للممارسة املهنية جلمعية املراجعني الداخليني، وأن أصحاب املصلحة ينظرون إىل اخلدمات اليت يقدمها مكتب املفتش 

من جماالت  قد حدد املراجع عددًاول اإلشراف اإلداري يف املنظمة. قيمة مضافة وأساسية هليكعلى أنها توفر العام 

، وسيتم اختاذ 2017ه حبلول عام ؤالتحسني اليت يتعني النظر فيها قبل إجراء التقييم اخلارجي للجودة املقرر إجرا

جلنة  ارف عليهتشسو 2016شأن يف إطار برنامج مكتب املفتش العام لتحسني جودة املراجعة لعام يف هذا الإجراءات 

لالستعراض يف وضع خطة املراجعة ملكتب املفتش العام للفرتة الوسيطة املراجعة يف املنظمة. وقد استكرشد بالنتائج 

2016-2017. 

 

 برنامج ضمان وحتسني جودة التحقيقات

 

أن  إىل خلص االستعراضبصفة عامة، تقييم خارجي لوظيفة التحقيق. و، 2013يف يونيو/حزيران ُأجري  -67

إدارة القضايا والوثائق وإعداد بشأن استنتاجات إجيابية تضمن مكتب املفتش العام ميتثل ملعايري التحقيق الدولية، و

ق التوصيات املعّلقة غالوركبط إ، كان معظم التوصيات الصادرة عن هذا االستعراض قد َنَفَذ 2015نهاية عام يف التقارير. و

كانت قد ملنظمة. واليت تتبناها ائية للتحديثات على اخلطوط التوجيهية للتحقيق الصيغة النهاونشر املرتبطة بوضع 

 متابعة التوصيات العالقة.برصد جلنة املراجعة يف املنظمة تقوم . و2015يف نهاية عام  عملية هذا التحديث جارية

 

  

                                                           
2

 مبوجب املعايري الدولية الداخلية لضمان اجلودة.  يعطى أن ميكن تصنيف أعلى هو هذا  
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 حتقيق احلد األقصى من تغطية ومواءمة الرقابة عن طريق التنسيق -ثاني عوشر

 ون مع هيئات الرقابة األخرىوالتعا
 

 ةنظمامل يفالتنسيق مع أجهزة الرقابة األخرى ومكتب أمني املظا م/الشؤون األخالقية 

 

أثناء العام، عقد مكتب املفتش العام بصورة روتينية اجتماعات مع مكتب التقييم واملراجع اخلارجي ملناقشة  -68

. وترسل اكٍل منهميف هام املتخطيط للتقديم مدخالت  أيضًا، ون داعدو كرر أنشطة االستعراضتكلضمان أال  اخطط عملهم

من مجيع تقارير املراجعة الداخلية وتكعقد اجتماعات على مستوى نسخ إىل مكتب التقييم واملراجع اخلارجي روتينيًا 

مات املراجعة اإلفرادية، اإلعداد ملهيف ختلفة عندما تكون هلا صلة بتخطيط العمل واملهمات. واملهمات املبشأن  نيملاالع

عتبار املسائل والتوصيات اليت قدمها املراجع اخلارجي إىل اإلدارة على شكل خطابات إدارة أخذ باالكتب واملاستعرض 

 وكذلك مسائل وتوصيات مكتب التقييم الواردة يف تقارير التقييم اليت أعدها.

 

 :2015تش العام ومكتب التقييم يف عام ددة للتعاون الوثيق بني مكتب املفاحملمثلة تشمل األ -69
 

  تنسيق وثيق طوال عمليات حتديد النطاق،  - خالل الفرتة ذاتها(على مراحل جنوب السودان )تقييم ومراجعة

يف جنوب  2015راحل عمل التقييم واملراجعة الداخلية لعام ملوالتخطيط املفّصل، والتنفيذ وإعداد التقارير 

تقييم للمساعدة أيضا يف مجع قيام بال عّينوا للني ميدانينياملفتش العام مقّيم استخدم مكتبوقد السودان. 

األدلة، كما عقدت حلقة عمل مشرتكة بني مكتب التقييم ومكتب املفتش العام الستعراض نتائج االستعراضني 

 يف التقارير. تتكامال تتحققف ،كليهما وضمان تآزرات مناسبة

  لمراجعةلتخطيط الحتديد النطاق ومرحليت تنسيق وثيق أثناء  –راجعة( امليف أعقاب قريغيزستان )تقييم 

مكتب املفتش العام إىل مكتب التقييم بشأن النتائج األولية، والشواغل الرئيسية،  راجعة منوتعليقات 

 بالتقييم.عالقة ا هل جماالت استبعدت من نطاق املراجعة لكنعن ومعلومات  ،خاطراملو

  حبيث جيتنب حدد نطاق املراجعة اليت جيريها مكتب املفتش العام  - التقييم(أعقاب يف الصومال )مراجعة

وقد ألن مكتب التقييم استعرضه(؛  تكرار اجلهود )مثاًل،  م يغِط مكتب املفتش العام برنامج القدرة على الصمود

هم، مع تت مقاباليجرمن أجتماعات مع االتقاسم مكتب التقييم املعلومات اليت مجعت مبا يف ذلك ملخصات 

بداًل من تقديم والتكيف مكتب املفتش العام إىل توصيات مكتب التقييم بشأن القدرة على الصمود أشار و

 ها مكتب التقييم.اصة به بشأن مواضيع غطّااخل هتوصيات

 

احلاالت الشؤون األخالقية. وقد ُأحيلت يف بعض /اتصال منتظم مع مكتب أمني املظا مطوال العام هناك كان  -70

هذه الشكاوى كانت اآلخر عندما املكتب الشؤون األخالقية إىل /شكاوى تلقاها مكتب املفتش العام أو مكتب أمني املظا م

الوعي درجة رفع  يف أنشطته التدريبية علىالشؤون األخالقية /كما ساعد مكتب أمني املظا م .هيف جمال اختصاصتقع 

 كافحة الغش. بسياسات مو بوالية مكتب املفتش العام
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 التعاون مع خدمات الرقابة لدى الوكاالت األخرى اليت مقرها روما 

 

جلميع موظفي مهام املراجعة والتفتيش  2015لعام اجللسة السنوية املشرتكة  استضاف برنامج األغذية العاملي -71

تشبيك والتحديث املهين عرب الوكاالت. والتحقيق يف الوكاالت الثالث اليت مقرها روما، بغية تعزيز التعاون والتفاعل وال

مع كبار املديرين من الوكاالت الثالث حول االجتاهات املستقبلية للرقابة اشتملت هذه املناسبة على جلسة عمل قد و

 اليت مقرها روما ووكيل األمني العام لألمم املتحدة ملكتب خدمات الرقابة. 

 

 نظمات احلكومية الدولية واملاألخرى التعاون مع وكاالت األمم املتحدة 

 

للمراجعة والتحقيق يف منظومة األمم املتحدة وقطاع  ظل مكتب املفتش العام عضوا نشطًا يف الشبكات الفنية -72

املنظمات الدولية األوسع نطاقا. وتتشكل هذه الشبكات من ممثلي خدمات املراجعة الداخلية لدى منظومة األمم املتحدة 

تابعة للمنظمات الدمات املراجعة الداخلية خلفنية الشبكة التعددة األطراف واملنظمات املرتبطة بها )واملؤسسات املالية امل

وخدمات املراجعة الداخلية لألمم املتحدة هي جمموعة فرعية يف هذه الشبكة. وجيمع مؤمتر  احلكومية الدولية(.

ومصارف التنمية املتعددة األطراف واملنظمات  ،احملققني الدوليني معًا وظائف التحقيق يف وكاالت األمم املتحدة

جمموعة فرعية  احلكومية الدولية األخرى، مثل املكتب األوروبي ملكافحة الغش. وخدمات التحقيق يف األمم املتحدة هي

ربامج اليف هذه الشبكة. وتوفر هذه الشبكات مصادر قّيمة للمعلومات لتعزيز أداء مكتب املفتش العام وفرصًا لتناول تغطية 

والقطاعات ق لوظائف املراجعة والتحقيق عرب منظومة األمم املتحدة نّسللتطوير امُل ًاأساس، كما أنها تشكل املشرتكة

  احلكومية الدولية.

 

استعراض السياسات الشامل الذي يتم كل أربع سنوات،  حوللقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة استجابة  - 73

على نطاق منظومة األمم للربامج املشرتكة مراجعات داخلية تطوير ل ةاء التنفيذيني أولوينظام جملس الرؤسأعطى 

مجاعية من جانب خدمات املراجعة الداخلية لدى األمم املتحدة، مبا يف ذلك مكتب بصورة ستجابة وجتري االاملتحدة. 

 ت املراجعة الداخلية. املفتش العام، من خالل شبكة األمم املتحدة الفنية املشكلة من ممثلي خدما

 

أجرت خدمات املراجعة الداخلية يف كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة  ،2015يف عام  -74

اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة استعراضًا مشرتكًا للربنامج التعاوني لألمم املتحدة بشأن خفض االنبعاثات النامجة 

 .ألف امللحقالنتائج يف ترد وتدهورها يف البلدان النامية. وقاد املراجعة مكتب املفتش العام وعن إزالة الغابات 

 

مراجعة مشرتكة لعدد من خدمات املراجعة الداخلية لدى األمم املتحدة بقيادة برنامج  2015يف عام استككملت  -75

بإجراء  2015ألف. وشرع يف عام امللحق يف  يف مالوي ترد أيضًا األمم املتحدة اإلمنائي على نهج "توحيد األداء"

بقيادة خدمات مراجعة  وفييت ناممراجعتني مشرتكتني أخريني لربامج األمم املتحدة املشرتكة يف جنوب السودان 

يف ختطيط عمليات  ،يف اللجان التوجيهية ًابوصفه عضو ،داخلية أخرى لدى األمم املتحدة. ويشارك مكتب املفتش العام
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تلك املراجعة املشرتكة. يف نتائج مراجعته اخلاصة به جلنوب السودان صّب ، وستواإلشراف عليها هذه املراجعة

 .2016يف عام  وسيصدر تقرير عن نتائج هاتني املراجعتني املشرتكتني

 

عات جتمااالشارك مكتب املفتش العام يف االجتماع العام السادس واألربعني لشبكة خدمات املراجعة الداخلية و -76

يف بنك التنمية  2015أيلول /شبكة خدمات املراجعة الداخلية لدى األمم املتحدة اليت عقدت يف سبتمربالتاسعة ل

رك لشبكة خدمات ايف منصبه كنائب رئيس مش 2015استمر املفتش العام يف عام قد و .اآلسيوي يف مانيال، الفلبني

وشبكاتها الفنية لجنة الرفيعة املستوى بشأن اإلدارة" مع "الللتفاعل وكنقطة اتصال املراجعة الداخلية لدى األمم املتحدة 

 املتعددة.

 

خدمات املراجعة الداخلية لدى /اشتملت املواضيع اليت غطيت يف اجتماعات شبكة خدمات املراجعة الداخلية -77

 يلي:ما  ،أنشطة ما بني الدوراتويف األمم املتحدة اليت حضرها املفتش العام ومكراجع كبري، 
 

  التطورات يف اإلطار الدولي املهين ملهنة املراجعة الداخلية 

 الدولية  الفرص والتحديات اليت تواجه خدمات املراجعة الداخلية لدى األمم املتحدة النامجة عن خطة التنمية

 2015ملا بعد عام 

 لعمليات املراجعة  بهدف حتديد أولويات ،استعراض جملموعة الربامج املشرتكة على نطاق األمم املتحدة

 املشرتكة

 نتائج أولية من استعراض وحدة التفتيش املشرتكة لوظيفة املراجعة الداخلية يف منظومة األمم املتحدة 

 إدماج املخاطر يف برنامج عمل املراجعة )عرض مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة 

 ( الذرية

 ومات نكهج مراجعة تكنولوجيا املعل 

 تعزيز كفاءة عملية املراجعة 

 اتتصنيف املراجعمع مهمات آراء املراجعة الداخلية  مواءمة  

  تكاملاملضمان الالثالثة" يف سياق الدفاع تطبيق منوذج "خطوط 

  رير املراجعة اعن تقللعموم جتربة اإلفصاح 

 

ملؤمتر احملققني  جتماع السادس عشر، شارك املفتش العام وحمقق كبري يف اال2014أيلول /يف أواخر سبتمرب -78

الدوليني واالجتماع السنوي الثاني ملمثلي خدمات التحقيق يف األمم املتحدة، الذي استضافه الصندوق العاملي ملكافحة 

 .واملالريا يف سويسرا اإليدز والسل
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يف األمم املتحدة الذي ممثلي خدمات التحقيق /اشتملت املواضيع اليت غطيت يف اجتماعات مؤمتر احملققني -79

 ما يلي: ،حضره املفتش العام ومكراجع كبري، وكذلك أنشطة ما بني الدورات
 

 إطار األمم املتحدة للتحقيقات املشرتكة 

 ستباقية للنزاهةاالستعراضات اال 

  رقمي التحقيق اجلنائي القدرات 

 املواءمة بني التعاريف فيما بني وكاالت التحقيق يف األمم املتحدة 

 مج منع الغشبرا 

 حقوق النفاذ يف التحقيقات اليت يقوم بها طرف ثالث 

 خصوصية البيانات يف التحقيقات الداخلية 

  التطورات يف حبوث ونظريات إجراء املقابالت أحدث 

  هاواستخداماحلصول على املعلومات املفتوحة 

 خدمات التحقيق معايرة 

 رؤساء التنفيذيني )توصية وحدة التفتيش املشرتكة(توجيهات بشأن التحقيق يف االدعاءات املوجهة ضد الال 

  اجلنسي واإليذاء اجلنسي لألمني العام بشأن منع االستغالل 2014متابعة التقرير السنوي لعام. 
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 ألف امللحق
 

 مراجعاتيف املخاطر يف سجل املخاطر املؤسسية لدى مكتب املفتش العام اليت غطيت 

 2015عام  أو كانت جارية يف نهاية استكملت  
 

 الفئة الفرعية وحدةالفئة 
 

 خماطر عالية/ةلمراجعالوحدة القابلة ل

األهداف  إجناز

 االسرتاتيجية

 االسرتاتيجي حوكمة اإلطار

 

 التخطيط االسرتاتيجي )خماطرتان(  

  
 والتنسيق والرقابة ،التوجه االسرتاتيجي -3

 االسرتاتيجيان

صياغة خطط عمل وأطر نتائج 

 السرتاتيجية األهداف ا
 إطار النتائج -4  

 ختطيط القوى العاملة -5    ختطيط القوى العاملة

 إدارة الربامج امليدانية والعمليات

الربامج والعمليات على 

 املستوى القطري

 صياغة املشاريع واملوافقة عليها -6

 استدامة منافع املشاريع -7

من  الطوارئجناز مشاريع حاالت إإدارة و -8

  2و  1 ينياملستو

  توزيع املدخالت -9

 رصد املشاريع -10

من  عمليات الطوارئ

 3املستوى 

من  الطوارئحاالت  مشاريع وإجنازإدارة  -11

  3املستوى 

 تمكينيةالبيئة ال

  

تقنية جودة  -6اهلدف الوظيفي 

 ومعرفة وخدمات

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساني -12  

 ملنشوراتا -13  

 اصلالتو -8اهلدف الوظيفي  

 تعبئة املوارد )خماطرتان( 15 -14  

 ةمرفق البيئة العاملي -16  

 الشراكات -17  

 االتصاالت املؤسسية -18  

نظم  -9اهلدف الوظيفي 

  املعلومات والتكنولوجيا

  

 واخلدمة والدعم اإلجناز

بات إدارة طل 3الدعم -اخلدمة-اإلجناز 19-20

 اخلدمة واحلوادث )خماطرتان(

وخدمة  إجناز 5الدعم -اخلدمة-اإلجناز -21

 ودعم خدمات األمن

وكمة احل -10اهلدف الوظيفي 

ملنظمة األغذية  والرقابة والتوجه

 والزراعة

 إدارة املخاطر -22   

 تنفيذ التوصيات -23  

 اهليكل التنظيمي -24  
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 فّعالةإدارة  -11اهلدف الوظيفي 

 وكفؤة 

 اخلزانة -25 اإلدارة املالية

 إدارة املوارد البشرية من غري املوظفني 27-26 إدارة املوارد البشرية

إدارة املشرتيات واألصول 

 واملرافق
 إدارة األصول  -28 

 اخلدمات اإلدارية وغريها

 من اخلدمات

  مركز اخلدمات املشرتكة -29 

 ت واإلجراءات اإلداريةلسياسالاالمتثال  -30

 السفر يف مهام رمسية -31 إدارة السفر

  امليدانيةاملكاتب إدارة وأداء 
املكاتب بنية وقدرات 

 امليدانية
 املكاتب امليدانيةبنية وقدرات  -32

  
  



39 FC 161/10 

 

 باء امللحق
 

 تغطية مراجعة املكاتب امليدانية
 

تنتهي يف  املاليةفرتات المن  اتب القطرية اهلامة على مدى ثالٍثاملخطط له هلدف التغطية الكاملة جلميع املك اإلجناز

 ، حسب املنطقة والسنة:2017عام 
 

 

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

  اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

 للشرق األدنى 

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 ومنطقة الكارييب

املكتب 

إلقليمي ا

 ألفريقيا

2012 2 4 1 6 10 

2013 
 

5 1 5 14 

2014 
 

7 
 

2 7 

2015 1 3 1 2 10 

2016 1 2 6 3 4 

2017 1 1 4 4 7 

 

 

[SERIES NAME]  '12 

[SERIES NAME] '15 

[SERIES NAME] '16 

[SERIES NAME] '17 

[SERIES NAME] '12
  

[SERIES NAME] '13 

[SERIES NAME] '14 

[SERIES NAME] '15 

[SERIES NAME] '16 

[SERIES NAME] '17 

[SERIES NAME] '12 

[SERIES NAME] '13 

[SERIES NAME] '15 

[SERIES NAME] '16 

[SERIES NAME] '17 

[SERIES NAME] '12 

[SERIES NAME]  '13 

[SERIES NAME] '14 

[SERIES NAME] '15 

[SERIES NAME] '16 

[SERIES NAME] '17 

[SERIES NAME] N/A 

[SERIES NAME] '12 

[SERIES NAME] '13 

[SERIES NAME]  '14 

[SERIES NAME] '15 

[SERIES NAME] '16 

[SERIES NAME] '17 

[SERIES NAME] N/A 

  تغطية جغرافية

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NA
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 جيم امللحق 
 

 لسياسة اإلفصاح ًاعوخض 2015 التقارير الصادرة يف عام
 

 الصادر رقم التقرير وصف املهمة

 AUD 0115 االت الثالث اليت مقرها يف رومامراجعة مشرتكة لفريق املشرتيات املشرتك للوك

 AUD 0215  أمن تكنولوجيا املعلوماتاستعراض 

 AUD 0315 لمنظمة لاستعراض استشاري لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 

 AUD 0415 يف منغولياممثلية املنظمة استعراض قطري شامل: 

 AUD 0515  نظمة يف الصنياملاستعراض قطري شامل: ممثلية 

 AUD 0615  نظمة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاملاستعراض قطري شامل: ممثلية 

 AUD 0715 مركز اخلدمات املشرتكة

 AUD 0815 "توحيد األداء" يف مالوينهج لتمراجعة مشرتكة 

 AUD 0915 إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات

 AUD 1015 الفرعي لشمال أفريقيااستعراض مالي وإداري: املكتب اإلقليمي 

 AUD 1115 نظمة يف النيجراملاستعراض قطري شامل: ممثلية 

 AUD 1215  2014تعداد املخزونات املادية لدى جممع السلع واخلدمات لعام 

 AUD 1315 نظمةامل لدى نطاق لرتتيبات السفرحمدود الاستعراض 

 AUD 1415 يف قريغيزستاناملنظمة : ممثلية والرتتيبات اإلدارية استعراض اإلدارة واملالية

 AUD 1515 يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاملنظمة استعراض قطري شامل: ممثلية 

 AUD 1615  يف بنغالديشاملنظمة استعراض قطري شامل: ممثلية 

  استعراض إدماج عمليات الطوارئ مع األنشطة اإلمنائية

  
AUD 1715 

التنفيذ  –ج األمم املتحدة يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية مراجعة مشرتكة لربنام

ة للبيئة( والتنسيق من جانب الوكاالت املشاركة الثالث )منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحد

 يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية برنامج األمم املتحدةوأمانة 

AUD 1815 

 AUD1915 يف مالياملنظمة استعراض قطري شامل: ممثلية 

 AUD2015 2014و 2013 يلمكاتب القطرية لعامالعامة لدارة اإلاإلدارة املالية ومراجعات عنصري عن شامل تقرير 
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 الصادر رقم التقرير وصف املهمة

 AUD 2115 لمنظمة اعاة املنظور اجلنساني يف اإلطار االسرتاتيجي لاستعراض تعميم مر

 AUD 2215 يف غابوناملنظمة استعراض قطري شامل: ممثلية 

 AUD 2315 مكتب االتصاالت يف املنظمة: أنشطة االتصاالت

 AUD 2415  يف بريواملنظمة الشؤون املالية واإلدارية: ممثلية  استعراض

 AUD 2515  يف أفغانستاناملنظمة ممثلية استعراض قطري شامل: 

 AUD 2615 استعراض للموارد البشرية من غري املوظفني

 AUD 2715 يف جنوب السوداناملنظمة استعراض قطري شامل: ممثلية 

 AUD 2815 بيساو-يف غينيااملنظمة : ممثلية الشؤون املالية واإلدارية استعراض

 AUD 2915 يف إريرتيااملنظمة ثلية : مممكتيب( استعراض)الشؤون املالية واإلدارية استعراض 

 AUD 3015 يف اهلنداملنظمة : ممثلية الشؤون املالية واإلداريةاستعراض 

  

 تقارير الدروس املستفادة من التحقيقات

 

 التقارير الصادرة الوصف

   2015ال يوجد لعام 
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 دال امللحق 
 

 20153تقارير عنها يف عام صدرت فتيش اليت والتة املراجععمليات ملخصات لنتائج 

 

 AUD 0115–  لوكاالت الثالث اليت مقرها يف روما املشرتك ل مشرتكة لفريق املشرتياتمراجعة 

 

 أجرت مكاتب املراجعة الداخلية لدى الوكاالت الثالث اليت مقرها روما بدعم من الشركة االستشارية 

KPMG Advisory S.p.A  إلجراء 2010يف عام  أنشئمراجعة مشرتكة لفريق املشرتيات املشرتك الذي كان قد 

غطت هذه املراجعة الفرتة من قد و .لدى الوكاالت الثالثة اليت مقرها روما اردمات املقمشرتكة ألعمال وخ مناقصات

 . 2013كانون األول /ديسمرب 31إىل  2010كانون الثاني /يناير 1

 

ر مليون دوال   25املشرتكة اليت تصل قيمتها التقديرية إىل  طبقًا مليثاقه، ُأنشئ فريق املشرتيات املشرتك إلدارة املناقصات

أدار الفريق قد مليون دوالر أمريكي للسنوات التالية. و 100أمريكي خالل العام األول وتصل قيمتها االحتمالية إىل 

الذي مليون دوالر أمريكي. وتبعًا للتقييم الذاتي  22.5(،بلغت قيمتها حوالي 2010مناقصة خالل العام التجرييب ) 15

يف املائة من  3يف التكاليف قدرت بت  اترتكة ساهمت يف حتقيق وفور، فإن هذه املناقصات املش2011أجري يف عام 

اخنفض عدد املناقصات اليت أدارها وأرساها فريق املشرتيات املشرتك، وكانت القيمة  ،د. ومنذ ذلك احلنيوقيمة العق

 .اقدرا كان ممليون دوالر للفرتة املشمولة باالستعراض( أقل مم 39.5الكلية للمناقصات )

 

لحقة امُلمناقصة مشرتكة وإبرام العديد من العقود  26مبا يف ذلك: استكمال  ،ممارسات ومبادرات إجيابية لوحظت

piggyback contractsلتعاون بني وكاالت األمم املتحدة يف جمال إجراءات املشرتيات؛ وتنفيذ نظام إلكرتوني اوتوفري  ؛

؛ تبادل "السوق العاملية لألمم املتحدة"مع بوابة اإلدماج  ؛تتيسري ومتابعة إدارة املناقصالمشرتك لعمل املناقصات 

 واالستفادة من خربات الوكاالت األخرى. ؛وردينواملوتقاسم املعرفة والتدريب فيما بني اإلدارات 

 

التقرير عدة إجراءات متفق عليها ملعاجلة هذه  ويتضمن .املسائل من فاعلية فريق املشرتيات املشرتكت بعض حّدوقد 

الثالث اليت عرب الوكاالت سائل، أي طرائق العمل والتوظيف وختطيط األنشطة واملوارد ومواءمة عملية املشرتيات امل

 تقارير املراقبة واألداء.  مقرها روما وإعداد
 

                                                           
3

، 2015، التيت صتدرت يف أوائتل عتام     0315و  0215و  AUD 0115يم التقارير يف حينها، فإن نتائج التقتارير  جتدر اإلشارة إىل أنه ملصلحة تقد  

 .2014غطيت أيضًا يف التقرير السنوي ملكتب املفتش العام لعام 
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 AUD 0215- استعراض أمن تكنولوجيا املعلومات 

 

ييم مكتب املفتش العام واقرتاح إجراءات كانت أهداف االستعراض التحقق من تنفيذ التوصيات السابقة وحتديث تق

 تطور بيئة أمن تكنولوجيا املعلومات.إىل  النظربجديدة، حسب االقتضاء، 

 

وكضعت  ،دت مواطن ضعف مستمرة يف جمال الرقابة. ويف العديد من احلاالتعلى الرغم من بعض التحسينات، حّد

أو توقفت يف أعقاب عملية إعادة هيكلة رئيسية لشعبة  بشأن توصيات مكتب املفتش العام السابقة جانبًا اإلجراءات

وضوح اإلطار املؤسسي بانتظار أو  شواغر يف الوظائف الرئيسية  م تكمألأو لوجود ، 2013تكنولوجيا املعلومات يف 

 . افذانيعد يحل حمل إطاٍر سابق  م الذي سحلوكمة تكنولوجيا املعلومات 

 

ملعاجلة املسائل اليت أثريت يف إجراءات واسعة  2015عام  يا املعلومات خاللاختذت شعبة تكنولوجمنذ ذلك احلني، 

 تقرير املتابعة.

 

 AUD 0315-  لمنظمة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد لتنفيذ ا استعراض استشاري 

 

، وذلك ئيسيةأصحاب املصلحة الداخليني يف األدوار اإلدارية الر منخلص االستعراض إىل أن هناك دعمًا واسعًا ومشاركة 

على  ًاضروري لتحقيق النتائج املرجوة من اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. وهناك قبول قوي بأن اإلطار اجلديد يوفر تركيز

( ويشجع كسر احلواجز بينهااألولويات الرئيسية للمنظمة، ويشجع ويعزز نهجًا متعدد التخصصات يف أنشطة املنظمة )

 اإلقليمي والقطري لتحقيق منجزات ونتائج أفضل.والعاملي  اتوياتباع نهج مؤسسي متماسك من املست

 

مكتب تركيز اهتمام وإن كان قد حدد أيضًا بعض التحديات اليت ينبغي  ،حدد مكتب املفتش العام عناصر إجيابية

الرصد يفيت وظيف ، مبا يف ذلك توضيح األدوار واملسؤوليات عليهااالسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد واإلدارة العليا 

وإعداد التقارير، وكذلك توضيح دور مكديري التنفيذ فيما يتعلق باملبادرات اإلقليمية، واالنتهاء من عملية ختطيط قوة 

 مرحلة ختطيط األعمال التشغيلية. العمل اليت كانت قد بدأت كجزء من

 

 AUD 0415-  نظمة يف منغوليااملممثلية  –استعراض قطري شامل 

 

أداء أشار االستعراض إىل وجود حتديات يف وقد . له نائب املكتب يف منغوليا يف الصني، ويرأس نظمة مقيمامل ممثل

وبرناجمه واألدوار العملياتية، ما أدى إىل تأخريات يف تنفيذ املشاريع وإدارة غري فّعالة للمخاطر، أدت التمثيلي املكتب 

نائب ال اتت العوامل املساهمة اليت مت حتديدها هي حمدودية صالحيكانوحتول املخاطر إىل مشاكل فعلية. إىل بالتالي 

املالية؛ واخنفاض مستوى التوظيف باملقارنة مع حافظة الربنامج  صالحياتهيف اختاذ قرارات حملية وكذلك حمدودية 

 ب. لتمويل هيكل عملياتي متناسالالزمة ؛ واالفتقار إىل املوارد املالية ةواملتوقع ةامليداني احلالي
 



FC 161/10 44 

 ملعاجلة أوجه الضعف والقصور يف الربنامج والعمليات.واحدة م مخس عشرة توصية ومسألة امتثال يقدجرى تو

 

كانت الضوابط املتعلقة بالشؤون املالية واإلدارية كافية نظرًا الخنفاض حجم املشرتيات وخطابات االتفاق.  وعمومًا،

؛ واختيار مقدمي اخلدمات ئهمغري املوظفني وتقييمات أدا وتشمل جماالت التحسني اختيار املوارد البشرية من

خاصة للخدمات التجارية؛ وخلطابات االتفاق، واختيار أدوات تعاقدية مناسبة )عقود خدمات بداًل من خطابات اتفاق( 

قدمت املراجعة وقد تكنولوجيا املعلومات واألمن. وواكتمال البيانات ودقتها يف النظم املؤسسية؛ وأنشطة السفر احمللية؛ 

 امتثال يف هذه اجملاالت. مسألة 19مخس توصيات وأثارت 

 

AUD 0515 -  يف الصنياملنظمة ممثلية  –استعراض قطري شامل 

 

يفي إطار الربجمة القطري مبتطلبات أصحاب املصلحة الذين شاركوا يف إعداده، وآراء أصحاب املصلحة يف ممثلية 

تقارير منتظمة آلية إلعداد وحتديث هناك  تليسغري أنه نظمة ممتازتني. املرة ومسعة املنظمة إجيابية للغاية، وتعترب صو

على الصناديق والربامج ال تزال تركز بشكل غالب تعبئة املوارد أن التقدم احملرز يف إطار الربجمة القطري. كما عن 

 العاملية املوجودة.

 

بيانات نظام معلومات إدارة الربامج واكتمال لية، وجودة تعبئة املوارد احمللهود القيام جبوتشمل جماالت التحسني 

 امج والعمليات.نقدمت املراجعة ثالث توصيات لتعزيز الربوقد امليدانية، وإدارة املخاطر. 

 

املطلوب. كما كانت العمليات على النحو وتعمل  اصحيحتصميمًا مصممة  كانت الضوابط املالية واإلداريةبصورة عامة، 

والقرارات اليت اختذت موثقة جيدًا وشفافة. وتشمل جماالت التحسني سداد تكاليف االستخدام اخلاص واملربرات 

، وإدارة وعمليات مركز الطوارئ لعمليات األمراض احليوانية العابرة للحدود، واالستخدام دون تأخريللموارد الرمسية 

مت سبع توصيات ّدُققد خصية وعقود املوظفني الوطنيني. والسليم ألنواع عقود املوارد البشرية، من مثل عقود اخلدمة الش

 امتثال يف هذه اجملاالت.مسائل وأثريت ست 

 

AUD 0615  -  يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املنظمة ممثلية  –استعراض قطري شامل 

 

. وحتظى املمثلية باحرتام لهنائب  املكتب يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةيف الصني، ويرأس مقيم ممثل املنظمة 

 . البالدكبري وهي عضو نشط يف اجملتمع الدولي يف 

 

بدو أهدافه تأشار االستعراض إىل أن إطار الربجمة القطري وضع بالتشاور مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، إال أن وقد 

على مستوى املكتب رير جيري إنفاذها ترتيبات رفع تقاأو وضع وجد تقارير منتظمة عن التال وغري قابلة للتحقيق. 
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ة دائمًا، ثاملعلومات يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية كاملة أو مكحّدليست ترتيبات مؤقتة. و، بل فحسب القطري

 ممثل املنظمة.من جانب مبا يف ذلك  ،عن بعدعلى املعلومات صول احلإمكان ما يؤثر على 

 

يتأثر تنفيذ الربامج وعندما أعّدت.  2012عام تعود إىل  هارغم أن ،ر الربنامج القطريذات صلة بإطااجلارية املشاريع 

هناك عدد من التحديات والقيود اليت تفرضها ظروف البلد املعينة يف وامليداني بشدة بالتدفقات النقدية غري املستقرة. 

اخلدمة واختيار -ي/مقدميناملنّفذ-اءالشركار اختيجماالت رئيسية تتعلق جبمع البيانات األولية وتقييم االحتياجات، و

نظمة تتبناها املهذه القيود بشدة من تطبيق الضوابط اليت  وحتّد واملوظفني واملشرتيات والتحويالت النقدية. نياملنتفع

التقارير  يف التخطيط ورفع ذلكإيضاح واألفراد املنتفعني، ومن املهم اخلدمة -املنّفذين/مقدمي-الشركاءوصواًل إىل مستوى 

 واحدة.امتثال قّدم مكتب املفتش العام ست توصيات وأثار مسألة وقد إىل اجلهات املاحنة يف حالة املشاريع الثنائية. 

 

أشري إىل أوجه ضعف كبرية فيما يتعلق بالفصل الداخلي بني الواجبات ولكن ، الضوابط املالية واإلدارة مرضية. عمومًا

وينبغي بذل عناية خاصة يف قبول التسليمات قبل القيام بدفعات على  .املكتب الذي يتأثر خبصائص التوظيف يف

ملتطلبات اليت تنطبق على اختيار مقدمي خدمات إىل ا نظربالاحلساب، ويف رصد التقدم احملرز بشأن خطابات االتفاق، 

وجه الضعف والقصور يف هذه قدمت أربع توصيات وأثريت تسع مسائل امتثال ملعاجلة أوقد خطابات االتفاق يف البلد. 

 اجملاالت.

 

AUD 0715 - مركز اخلدمات املشرتكة 

 

، ةخارجيجديدة كان يعهد بها جلهات وظائف  يف استيعابمركز اخلدمات املشرتكة  جنح(، 2010منذ آخر مراجعة )

خاصة مشروع النظام واملمارسات الداخلية وقّدم دعمُا هامًا للمبادرات املؤسسية األخرى، على وأدخل عدة حتسينات 

املوارد والتنظيم فيما يتعلق بخاصة والعاملي إلدارة املوارد. وكان ذلك رغم بعض القيود اهليكلية اهلامة اجلارية، 

 الداخلي.

 

ومستويات  غري كاٍفخلص مكتب املفتش العام إىل أن هيكل الرقابة الداخلية والتوظيف يف مركز اخلدمات املشرتكة وقد 

وقياس أهمية تتعلق بتعريف و 2010يف عام لوحظت مرتفعة جدًا. وال تزال مستمرة عدة أوجه ضعف  املوظفنيل تبّد

من مثل القدرة الكلية واالحتفاظ باملوظفني واملراقبة اإلشرافية وإدارة  ،حمددة مسائلوال تزال  .مستوى اخلدمة اتاتفاق

غل طال أمدها أثارتها إدارة مركز اخلدمات املشرتكة مع تشّكل شوا ،والتدرج الوظيفي ،أعباء العمل، ودرجات املوظفني

 توصل إىل حل هلا حتى اآلن. اإلدارة العليا يف املاضي و م يك

 

قد راكم املركز ثروة من فاملتوسط والطويل.  نيرؤية واضحة حول تطوره على األجليفتقر مركز اخلدمات املشرتكة إىل و

تضفي املزيد من مركز يوفر خدمات دور املقام األول إىل يف ور جتهيز املعامالت املعرفة املؤسسية تتيح له االنتقال من د
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بنشاط(. كما يفاقم االفتقار إىل اسرتاتيجية طويلة له نظمة تسعى املدارية ال اإللمحاور لتطور طبيعي وذلك القيمة املضافة )

 .مهلفني ومعدل تبّدعلى املستوى األدنى، خاصة فيما يتعلق حبوافز املوظ سائلاألجل بعض امل

 

ويقّر مكتب املفتش العام بعدة  SSC-Evolve تسمى لتطويرتستهدف اكان مركز اخلدمات املشرتكة ينّفذ عملية إصالح و

يتطلب تنقالت داخلية كبرية  ها، وخاصة إنشاء جهة اتصال واحدة للعمالء، غري أن تنفيذهلا جوانب إجيابية

املوظفني. ويعتقد مكتب املفتش العام أنه  ًا يفمكتب املفتش أنها تعاني نقص قّدرمبا يف ذلك من وحدات  ،للموظفني

 اهليكلية اليت سكّلط الضوء عليها قبل املضي قدمًا يف إجراء مزيد من اإلصالحات.  سائلسيكون من احلكمة إصالح امل

 

 حتسني األداء. على اتفق عليها للمساعدة  أحد عشر إجراًءوقد جرى اقرتاح 

 

أن أوجه الضعف رأى أن مكتب املفتش العام إذ  ،AUD 1710فتح توصيتني اتفق عليهما من التقرير السابق أعيد و

 نال تزاال نيالتوصيتهاتني مركز اخلدمات املشرتكة ومكتب إدارة املوارد البشرية على أن يوافق الكامنة ال تزال مستمرة و

 .مناسبتني

 

AUD 0815  -  األداء" يف مالويتوحيد لنهج "مراجعة مشرتكة 

 

منظمة األغذية والزراعة، وكاالت األمم املتحدة ) من أجرت خدمات املراجعة الداخلية ألربٍع، 2014يف يونيو/حزيران 

نهج" لوصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة(،مراجعة مشرتكة  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

  .مهمة مراجعة ميدانيةإىل جانب ي توحيد األداء" يف مالو

 

 جزئيا". ويعود هذا التصنيف أساسا إىل أوجه ُقّيمت املراجعة املشرتكة نهج "توحيد األداء" يف مالوي على أنه "مرٍض

الذي عينته كلي، "غري مرٍض"، قد غّير التصنيف الو. "صندوق واحد"و "برنامج واحد"الضعف اليت لوحظت يف 

 مرٍضإىل " 2014التقرير اليت عممت على اإلدارة إلبداء تعليقاتها عليها يف ديسمرب/كانون األول املراجعة يف مسودة 

جزئيًا" يف التقرير النهائي على أساس التحقق من صحة معلومات إضافية وإجراءات املتابعة اليت اختذتها اإلدارة بعد 

 .2015 آذار/انتهاء العمل امليداني وحتى مارس

 

يف املائة( على أنها ذات أولوية عالية  50منها ) توصية، صنفت مثاٍن 16وقدمت امتثال  مسألة 15اجعة أثارت املروقد 

 .مجيعا قبل كل من املنسق املقيم والفريق القطري لألمم املتحدة التوصياتو)حامسة(. 
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 AUD 0915 –  إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات 

 

، مستخدمًا إطار ممارسة معتمد املنظمةإلدارية خلدمة تكنولوجيا املعلومات يف استعرض مكتب املفتش العام الرتتيبات ا

شعبة تكنولوجيا املعلومات، مشل إدارة ". وباالتفاق مع  ITIL،دوليا، هو "مكتبة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات

 كل.ا، وإدارة احلوادث، وإدارة املشنطاق االستعراض: إدارة كتالوج اخلدمة، وإدارة مستوى اخلدمة، وإدارة التغيري

 

عموما، وجد مكتب املفتش العام أن ممارسات شعبة تكنولوجيا املعلومات يف اجملاالت اليت استعرضت كانت على 

هذه لكل من ألهمية النسبية مع األخذ باالعتبار امستويات خمتلفة من النضج، لكنها حتتاج عمومًا إىل حتسني. و

أن إدارة التغيري وإدارة مستوى اخلدمة هما العمليتان اللتان  ، يعتقد مكتب املفتش العاما املقّدرومستوى نضجه العمليات

 املشاكلد االستعراض عدة فرص لتحسني عملييت إدارة . وباإلضافة إىل ذلك، حّدالقدر األكرب من التحسنيحتتاجان إىل 

 نسبيا. ةوإدارة احلوادث. وتبني أن عملية إدارة كتالوج اخلدمة جيد

 

وبناًء على هذه املالحظات، االستنتاج العام ملكتب املفتش العام هو أن ممارسات إدارة خدمة تكنولوجيا املعلومات 

 املؤسسية فيما يتعلق بالعمليات اليت استعرضت مرضية جزئيا.

 

راءات لتعزيز ممارساتها بالفعل إج تتخذوقت االستعراض شعبة تكنولوجيا املعلومات كانت مكتب املفتش العام أن  يقّرو

كجزء من مبادرة عامة إلدارة خدمة تكنولوجيا املعلومات تهدف إىل حتسني جودة خدمات تكنولوجيا املعلومات املقدمة. 

. وعالوة على كامالتنفيذًا ويثين مكتب املفتش العام على شعبة تكنولوجيا املعلومات على مبادرتها ويشجع على تنفيذها 

. ويتضمن متطلبات تسليماتهاتحديد ترتيبات حوكمة رمسية وحتديد بملفتش العام بتعزيز املبادرة ذلك، يوصي مكتب ا

 عليها تهدف إىل مزيد من حتسني اآلثار اإلجيابية هلذه املبادرة اجلارية. ًاإجراء متفق 22التقرير 

 

AUD 1015 - استعراض مالي وإداري: املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا 

 

لمنظمة لشمال أفريقيا بنية مناسبة إلدارة املكتب والعمليات بكفاءة وفعالية. لعامة، لدى املكتب اإلقليمي الفرعي  بصفة

 .ربوميكن تعزيز الضوابط اإلدارية بإجراء اجتماعات للموظفني بتواتر أك

 

املراجعة املالية  ذوجود حتسن منتبني قد تبني أن ممارسات إدارة الشؤون املالية واإلدارية والضوابط مرضية إمجاال. وو

الضوء على املهام التالية وقد جرى تسليط ديد بعض أوجه الضعف. حترغم  ،2010واإلدارية السابقة اليت أجريت عام 

 اليت حتتاج إىل التحسني:
 

  ؛زمنيا املناسببالشكل ينبغي إدخال ختطيط املشرتيات 

 ب االحنراف عن اجلداول الزمنية املتفق عليها؛االتفاق لتجن اتينبغي رصد التقدم احملرز يف خطاب 

  والتخلص منها؛ املتقادمة األصول، وينبغي حتديد األصول عّد تنبغي متابعة نتائج 



FC 161/10 48 

 .ينبغي تعزيز ضوابط إدارة املوارد البشرية 

 

AUD 1115 -  يف النيجراملنظمة ممثلية  –استعراض قطري شامل 

 

 اإلدارية.والشؤون دارة املالية اإلة القطرية والعمليات وفيما يتعلق بالربجم التقييم العام مرٍض

 

نظمة شريك رئيسي ورائدة يف قطاع األمن املا أن ورتياح وأقراالأعرب كل من احلكومة والشركاء من األمم املتحدة عن 

من املوارد.  مع التسليم أيضًا بأن ذلك سيتطلب مزيدًا ،تدخالتها املنظمةيف أن تزيد  معن رغبته واالغذائي، وأعرب

، واالفتقار إىل معلومات فيما يتعلق بطول 2013وانتقد أصحاب املصلحة غياب ممثل للمنظمة مدة ستة أشهر يف عام 

 والشركاء.  يؤدي إىل عدم اليقني لدى احلكومةما ، املتقاعد الفرتة املتوقعة لوالية ممثل املنظمة احلالي

 

إىل خطط  امليدانية اليت تعكس أولويات إطار الربجمة القطرية، لكن االفتقارتدير املمثلية بشكل مرٍض حافظة املشاريع 

يوصي مكتب املفتش ومفّصلة وشاملة وإىل أدوات رصد وتقييم ال يسمح بقياس موضوعي للتقدم احملرز يف التنفيذ.  عمل

 يم بأسرع وقت ممكن. خطط العمل السنوية واالتصاالت وتعبئة املوارد وأدوات الرصد والتقي ّعلفأن تكبالعام 

 

وضع أصبح فيه األموال املتوفرة من عدد حمدود من املاحنني احملليني واحلكومة على حد سواء إىل حمدودية أدت قد و

 كل من املكتب اإلقليمي واملقر جهة اتصال رئيسية لتعبئة املوارد من اجلهات املاحنة اإلقليمية والدولية. 

 

وافقت عليها ممثلية املنظمة اليت بدأت بالفعل وملعاجلة أوجه الضعف وأوجه القصور قدم االستعراض تسع توصيات وقد 

 اختاذ إجراءات تصحيحية.ب

 

املوارد البشرية واألعمال  اعتربتو اخطريًا تقصريًا فقد اعترب جمال األصول مقصر ،أما فيما يتعلق باملالية واإلدارة

نقص خربة الشؤون اإلدارية بسبب دائرة هو االفتقار إىل القدرات يف املصرفية والنقدية مقصرة. وكان السبب الرئيسي 

نقص املنظمة و واالفتقار إىل التوجيه اإلداري أثناء فرتة الشغور الطويلة يف منصب ممثل طويل أمدمنذ املوظفني والشواغر 

 النظام العاملي إلدارة املوارد.على التدريب األوىل 

 

امتثال ملعاجلة أوجه الضعف والقصور، وافقت عليها املمثلية وبدأت  مسألة 19وأثار قدم االستعراض سبع توصيات وقد 

 اختاذ إجراءات تصحيحية.ببالفعل 
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AUD 1215 - 2014 لدى جممع السلع واخلدمات لعام ةاملادياملخزونات  تعداد  

 

ادية يف البيانات املالية للمجمع. مليون يورو، هي إحدى األصول األكثر م 1.7اليت قدرت قيمتها بأكثر من املخزونات، 

، واختبار عينة مستقلة، وجد مكتب املفتش العام  2014لدى اجملمع نهاية عام تعداد املخزونات واستنادًا إىل مالحظة 

عينة مكتب املفتش العام عن وجود أي  فرزكشف ينهاية العام. و م  فرزأن اجملمع وضع ونّفذ إجراءات كافية إلكمال 

نتائج استعراض مكتب املفتش العام فيما يتعلق باملراجع اخلارجي قد أخذ اجملمع. وتعداد ادية مع اختالفات م

 .2014لبيانات املالية لعام ته لمراجعاملخزونات يف  جردمبوثوقية 

 

  AUD 1315-  املنظمة استعراض حمدود النطاق لرتتيبات السفر لدى 

 

نظمة لتقييم مدى كفاية وفعالية التدابري اليت املنطاق لرتتيبات السفر يف أكمل مكتب املفتش العام استعراضًا حمدود ال

قد اعترب أداء شعبة اخلدمات اإلدارية يف اجملاالت اليت واختذتها شعبة اخلدمات اإلدارية خلفض تكاليف السفر. 

يد وتبين تدابري لتوفري الكثري من االهتمام لتحدوال تزال تولي أولت شعبة اخلدمات اإلدارية قد . وااستعرضت مرضي

نظمة بالنسبة لبعضها أنها وكالة رائدة يف جمتمع األمم املتحدة. مع ذلك، املإجراءات أثبتت  ذلك التكاليف، مبا يف

رصد لألداء دور لقيام بفيما يتعلق باة ينظرًا لالفتقار إىل نظام معلومات إدارية متكامل وإىل قدرات شعبة اخلدمات اإلدار

 جزئيا. يةمرضعلى أنها يصّنف مكتب املفتش العام إدارة السفر على مستوى املؤسسة  أكثر مشواًل،

 

 تتطلب املسائل الرئيسية التالية حتسينًا: و
 
 يف املائة تقريبًا من نفقات السفر غري  40ا يظل  م يقّدم النظام العاملي إلدارة املوارد حاًل للسفر احمللي. ولذ

أي تقارير لرصد وحتليل أنشطة السفر بشكل صحيح لدعم مزيد من جهود . وال تتوفر على الغالب مراقب

 خفض التكاليف.

  حقق "برنامج الفندق املفضل" جناحا ماليًا، إال أنه يتعني على املنظمة أن تكون حذرة جدًا فيما يتعلق بتوسيع

النسبية احملققة صغرية  اتمتدنية والوفورفيها اجلودة العامة للفنادق اليت تكون نطاقه، خاصة يف املواقع 

 نسبيًا.

 جيدة من  2008السفر على مستوى املنظمة يف عام ت وكاالمع د وعقعلى الاليت أدخلت  اتتقاسم الوفور آلية

 أخطاء يف تطبيقها.أن هناك  حيث املبدأ، ولكن تبني

  ذلك تلك اليت  م يكنظر  التكاليف، مبا يف ريوفتتكاليف ومنافع مبادرات أخرى للينبغي إجراء تقييم أكثر مشواًل

أو خصوصًا تلك اليت نفذتها بنجاح منظمات  ،أو اليت أهملت دون إجراء تقييم دقيق هلا ،فيها يف املاضي

 دولية أخرى.
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 AUD 1415 - استعراض اإلدارة واملالية والرتتيبات اإلدارية: ممثلية املنظمة يف قريغيزستان 

 

أحرزت قد وابة الداخلية وكذلك إلدارة الشؤون املالية واإلدارية. قرساءلة والوامللكل من احلوكمة  التقييم العام مرٍض

 يف تعزيز بيئة الرقابة الداخلية لديها.  2011منذ آخر مراجعة يف عام كبريا املمثلية تقدمًا 

 

ي املكتب، وعدم ضيف، والنقص يف موظفاملبلد التفاق مع اإلبرام املنتظر المبا يف ذلك  ،من التحدياتعدد هناك غري أن 

مشاريع املنظمة فوق القطرية. وتشمل اجملاالت األخرى اليت يتعني من لية احمللمكونات لالتعويض عن خدمات الدعم 

حتسينها: الفصل بني الواجبات ودقة البيانات يف النظام العاملي إلدارة املوارد، وتدريب موظفي تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت. 

 

لعمليات اإلدارية الرئيسية، وكانت هناك عدة أمثلة ألفضل املمارسات، من هام اارة سري عمل مناسبة ملقد أنشأت اإلدو

مثل عملية اختيار املوارد البشرية من غري املوظفني، واملناقصات العامة يف املشرتيات، وخطة منع الغش وما يتعلق بها 

 من إجراءات ختفيفية.

 

وكذلك التخفيف من  ،ات للربامج امليدانية وغريها من أنشطة املشاريع فوق القطريةاملطلوب حتسني ختطيط املشرتيومن 

التضارب يف واجبات املوظف املسؤول عن إدارة خطابات االتفاق. وينبغي حتديث األصول بانتظام لتحديد مواقعها. 

مثل لتأمني االستقرار املؤسسي أو بناء متثل الرتتيبات التعاقدية مع املوارد البشرية من غري املوظفني دائمًا احلل األ وال

 القدرات. 

 

 اإلدارة إجراءات تصحيحية ملعاجلة أوجه الضعف اليت لوحظت.باشرت وقد 

 

AUD 1515 – يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاملنظمة ممثلية  –شامل قطري  استعراض 

 

الشركاء وأصحاب املصلحة اخلارجيني وقد نّوه  والربجمة والعمليات على أنها مرضية. الدعوةأنشطة قّيمت بشكل عام، 

نظمة توفر قيادة فعالة يف قطاعات األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية. وسيدعم استكمال وتنفيذ اسرتاتيجية املبأن 

 لالتصاالت التعرف على مزيد من الفرص.

 

ربط اليت ت ،خطط العمل السنويةمن شأن ؛ ويف منتصف مدة التنفيذ 2017-2013إطار الربجمة القطرية للفرتة أصبح 

. ، أن حتّسن رصد التقدم احملرزاألنشطة بإطار الربجمة القطرية واستعراض مجع البيانات الالزمة ملؤشرات األداء

وارد طموح باملقارنة مع املمبالغة يف ال ولكنها تبدو ،صيغتها النهائية وتنفيذهاإكمال وحتتاج اسرتاتيجية تعبئة املوارد إىل 

 اليت عبئت حتى اآلن. 

 



51 FC 161/10 

 

كانت إدارة الربامج امليدانية والعمليات مرضية. وقد أحرز تقدم بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف اسرتاتيجية و

 املمثلية وبراجمها امليدانية. 

 

وكانت فّعالة. غري أن  وقّيمت الضوابط اإلدارية واملالية على أنها مرضية إمجااًل. وبصفة عامة، طبقت الضوابط باتساق

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية ال يستخدم بشكل منهجي كمستودع للوثائق. وكانت ضوابط إدارة املشرتيات 

التوريد تتعلق بأداء املوردين. وكانت املمثلية سباقة يف إثارة مسألة قدرات  مسائلوالعقود تعمل جيدا، رغم وجود 

املوارد البشرية املطلوبة مجيعها يف ملفات املوظفني، ويف كثري من األحيان  م جتر تقييمات وثائق  احملدودة. و م حتفظ

 األصول. تعداد رغم القيام بعمليات إذ  م جتِر تسوية للحسابات  األداء. وكانت ضوابط األصول مرضية جزئيًا فقط

 

املمثلية كانت ملعاجلة أوجه الضعف والقصور اليت  اقرتحت املراجعة إجراًء واحدًا متفقًا عليه وأربعة مسائل امتثالوقد 

 .بشأنها بالفعل اختاذ تدابري تصحيحيةقد بدأت 

 

AUD 1615 -  نظمة يف بنغالديشاملممثلية  –استعراض قطري شامل 

 

 نظمة على أساس بذهلا جهودًا قوية يف جمال االتصال والتواصل.امل فيما يتعلق بصورة نيكان أصحاب املصلحة إجيابي

الحتياجات ل ًاوارد وال تقديراملاملكتب اإلقليمي خطة لتعبئة ضّمن إطار الربجمة القطرية و م يك صادقت احلكومة علىوقد 

 2016مطلع عام و 2015يف أواخر عام  من املوارد. وسيوفر استعراض منتصف املدة املقرر وحتديث إطار الربجمة القطري

 تملة.املوارد احملمع فرصة ملواءمة األولويات 

 

ذين مشلهما االستعراض أوجه قصور لاملشروعني اله كانت هناك يف ترصد املمثلية بفعالية الربنامج امليداني؛ غري أنو

موازنات للدعم التقين، كالهما نامجة عن ثغرات يف صياغة املشاريع  م تصحح قبل املوافقة عليها؛ ووضع املشروعان 

 دخالت التقنية املتوقعة. وال امل واقيتولكن  م يصف أي منهما امل

 

إىل اإلدارة تلتفت ينبغي أن وعموم، هناك هيكل وضوابط مالئمة إلدارة املكتب والعمليات بكفاءة وفعالية. وعلى ال

االستثنائية، ومدفوعات خطابات االتفاق، وعمل  آتتصحيح أوجه الضعف يف: ختطيط املشرتيات، وارتفاع عدد املكاف

 ختزين الشيكات امللغاة وغري املستخدمة.أمن واليومية، و قسائمل املوظفني اإلضايف، وتسجي

 

اقرتح التقرير إجراءات متفق عليها ومسائل امتثال ملعاجلة أوجه الضعف والقصور يف اإلدارة واملالية وشرعت ممثلية وقد 

 اختاذ إجراءات تصحيحية.يف املنظمة 
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AUD 1715 - طة اإلمنائية استعراض إدماج عمليات الطوارئ مع األنش 

  

تعني معاجلتها كجزء من عملية ت( وجود حتديات يف جمالي القدرات والتمويل AUD_0713مراجعة سابقة ) سّجلت

 اليت أثريت يف التقرير السابق.  سائلمعاجلة املمدى الالمركزية. أما املراجعة احلالية فقد نظرت يف مدى تنفيذ اإلدماج و

 

مع عملية الكلية التقّدمت متشيًا مع التخطيط األصلي واستكملت عملية اإلدماج قد كانت ، 2015آذار عام /مارسيف 

فجوات يف القدرات التقنية والتشغيلية واإلدارية  قائمًةلكن ال تزال و. اليت لديها عمليات طوارئ املكاتب القطريةكافة 

يتعني وستدامة التغيريات اليت أدخلت. معاجلة شواغل التمويل لضمان اهناك حاجة إىل يف املكاتب القطرية، وهناك 

يف والتكيف الصمود  تطوير قدراتل أفرقةمكعّلقة، مبا يف ذلك غرض وإدارة ثالث اليت ال تزال اختاذ بعض القرارات 

، اليت سائليكشّجع مكتب املفتش العام اإلدارة على إعطاء أولوية عالية ملعاجلة هذه املوالسنغال وكينيا وجنوب أفريقيا. 

 اهم يف حتقيق اهلدفني التوأم، حتسني األداء وحتقيق أثر أكرب على املستوى القطري.تس

 

AUD 1815 - يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات  للتعاون مراجعة مشرتكة لربنامج األمم املتحدة

ثالث )منظمة األغذية والزراعة وبرنامج التنفيذ والتنسيق من جانب الوكاالت املشاركة ال –وتدهورها يف البلدان النامية

 األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة( وأمانة الربنامج 

 

، أجرت خدمات املراجعة لدى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج 2014يف أوائل عام 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة  للتعاون يف جمالامج األمم املتحدة األمم املتحدة للبيئة استعراضًا مشرتكًا لربن

دعم عمليات وطنية بقيادة برنامج األمم املتحدة للحد من 'الذي يهدف إىل  يف البلدان النامية الغابات وتدهورها

أفضل واستخدامها ارة إدوارد احلرجية وإدارتها املاالنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج والغابات من خالل محاية 

يعتمد على هو ، و2008طلق برنامج األمم املتحدة هذا يف عام قد ُأوحبكمة، ما يساهم يف مكافحة تغري املناخ العاملي. 

كلفة الربنامج الكلية وقت املراجعة، اليت توخربتها التقنية. وقد بلغت الثالث دور وكاالت األمم املتحدة املشاركة 

 مليون دوالر أمريكي. 228، 2015-2014ل على مدى الفرتة أجريت على ثالث مراح

 

، من أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية، اشريك ًابلد 55دعم الربنامج جهود االستعداد الوطنية يف 

وأفضل وطين من خالل النهج واملبادئ التوجيهية واملنهجيات واألدوات والبيانات -فوق( دعم معياري 1بطريقتني: )

؛ 2015-2011اليت وضعت من خالل دعم برامج العمل الوطين يف إطار الربنامج العاملي للفرتة املشرتكة املمارسات 

. وكان دعم موجه، كما من خالل على املستوى الوطين للبلدان من خالل تصميم وتنفيذ برامج وطنية دعم مباشر (2)

  لدان.طلبات من البالنوعان من الدعم كالهما مدفوعان ب

 

فردة للمرحلتني األوىل والثانية من متقارير  أعّدت خدمات املراجعة الداخلية للوكاالت الثالث املشاركة، 2014يف عام 

فقد رّكز على تقييم التنفيذ  2015املراجعة، ركزت على املستوى القطري وعلى مستوى الوكالة. أما تقرير املراجعة لعام 
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 خفض االنبعاثات للتعاون يف جمالأمانة برنامج األمم املتحدة املشاركة و الوكاالت الثالثالشامل والتنسيق املشرتك بني 

وضع األهداف واخلطط واألطر للمرحلة و ،. ومع تقدم الربنامجالنامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية

 .احلالية والعمليات والنكهجبنى تحسني يف اللت ل، هدفت املراجعة املشرتكة إىل حتديد جماال2016الثانية بدًء من عام 

 

ملموسة أكثر، ، 2008أصبحت، منذ بداية الربنامج يف عام أن املفاهيم والشروط  والحظت خدمات املراجعة الداخلية

غري مواءمة الربنامج مع احتياجات البلدان الشريكة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تحتّسن ستمر لذلك يونتيجة 

 :كما يلي يف املراجعةت ورداليت املناخ بالتحسن. وكانت املالحظات الرئيسية 
 
 األخرى ومصادر التمويلاآلخرين خلفض االنبعاثات مع أنشطة الشركاء املنفذين  املتحدة تداخل أنشطة برنامج األمم 

تثمار يف الغابات، وصندوق مثل مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، وبرنامج االسمن ، للربنامج

 ، والصندوق األخضر للمناخ؛ةالكربون احليوي، ومرفق البيئة العاملي

  تخصيص املوارد ألنشطة برنامج العمل الوطين بني الوكاالت املشاركة لاالفتقار إىل مبادئ وخطوط توجيهية شاملة

بني الربامج الوطنية و الدعم والعمل الوطين  لربنامجعلى املستوى فوق الوطين تقسيم املوارد بني الدعم املعياري لو

 ؛الوطيناملوجه على املستوى 

  ؛افياكتركيزًا إطار منطقي معقد للغاية وغري مركز 

 بتوضيح ترتيبات احلوكمة، مبا يف ذلك ة عاجلامليتطلب ، وذلك أمر أوجه قصور يف التعاون والتنسيق بني الوكاالت

 سرتاتيجية وفريق اإلدارة، فضاًل عن األمانة العامة للربنامج.ختصصات وأدوار ومسؤوليات اجملموعة اال

 

برنامج األمم املتحدة يف شّكل من مديري املتوصية موجهة أساسا إىل "فريق إدارة" الربنامج ) 11م التقرير املشرتك قّدوقد 

 الت املشاركة واألمانة(.من الوكاجمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية 

 

AUD 1915 -  يف مالياملنظمة ممثلية  -استعراض قطري شامل 

 

قوية بصفة  والدعوةكانت الضوابط الداخلية يف عمليات الربجمة القطرية مرضية. وكانت القدرات يف جمال االتصال 

 كما يلقى التنسيق الذي تقوم به، ،نظمةامللقي مبادرات وتوقد أسفرت عن عدد من املشاريع يف طور اإلعداد.  ،خاصة

إىل التحديث، خاصة فيما يتعلق بتعميم حيتاج إطار الربجمة القطرية غري أن استحسانًا من احلكومة واجلهات املاحنة. 

دوريًا من اللجان ذات الصلة. كما ينبغي أيضًا حتديث نظام فيه مراعاة املنظور اجلنساني، وينبغي رصد التقدم احملرز 

ىل إنفاق إولكن باالستناد يف املقام األول  ،ع بانتظاميراقد ركصد تنفيذ املشوإدارة الربامج امليدانية بانتظام.  معلومات

 مؤشرات قائمة على النتائج.  إىلبداًل من االستناد  امليزانية

 

نة باملراجعة السابقة، لوحظ بعض التحسن مقاروقد كانت الضوابط الداخلية يف الشؤون املالية واإلدارية مرضية جزئيا. و

جتاه . ولكن ظلت هناك جماالت أخرى ضعيفة: الفصل بني الواجبات 2014خاصة بعد إنشاء وحدة املشرتيات يف عام 

داعمة لقسائم الوثائق ال، وختطيط السفر واإلبالغ، واتملستودعخمزونات ابطاقات الوقود املدفوعة مسبقًا، ونظام مراقبة 
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والشيكات. املصروفات النثرية ، ودقة واتساق رموز احلسابات، واالستحقاقات ورقابة خماطر ةقدمامل اتالصرف، والدفع

 خاطر واالفتقار إىل الوعي بالقواعد وعدم كفاية التدريب. املشأن وكان السبب الرئيسي ألوجه القصور هذه التقليل من 

 

وبدأت إدارة  ،ة أوجه الضعف والقصور الواردةامتثال ملعاجل مسألة 23عليها و ًامتفق إجراًء 30تضمن التقرير وقد 

 .ذه اإلجراءاته تنفيذيف املمثلية 

 

AUD 2015 -  2014و 2013تقرير شامل عن مراجعات عنصري اإلدارة املالية واإلدارة العامة للمكاتب القطرية لعامي 

 

ية والشؤون اإلدارية للمكاتب القطرية، أصدر مكتب املفتش العام تقريره السنوي الرابع الشامل عن مراجعات اإلدارة املال

هذه  تترّكزو. 2014كانون األول /إىل ديسمرب 2013تشرين الثاني /من نوفمربجرت  ًااستعراض 22وهو يغطي 

املراجعات على عناصر التحكم املتعلقة مبجاالت األداء احلامسة التالية: االقتصاد والكفاءة، واالمتثال للسياسات، 

 ومحاية األصول. ،التقاريرإعداد و

 

لتعزيز هذه اجلوانب عرب شبكة عدة حتسينات أن اإلدارة العليا أدخلت على املستوى املؤسسي إىل ويشري التقرير 

خطوط عريضة لوضع خطة إصدار مساءلة للمنظمة رفيعة املستوى، و اتاملكاتب امليدانية، مبا يف ذلك إصدار سياس

ووضع الطبعة األوىل من لوحة قياس نتائج املنظمة  ،ملشاريع وتنفيذهالتحسني قدرات املكاتب القطرية على وضع ا

املكاتب مستوى لتمكني جتميع وحتليل وتقديم النتائج )البيانات الكمية والنوعية( على مجيع املستويات، مبا يف ذلك 

 القطرية، يف سياق اإلطار االسرتاتيجي.

 

على أنها تعمل بالشكل املقصود يف جمال الشؤون املالية واإلدارية. أشار التقرير إىل أن ثلثي مكاتب املراجعة قّيمت و

مرضية على أنها يف املائة فقط من املكاتب  43 الذي صّنفويشّكل ذلك حتسنًا ملحوظًا مقارنة بالتقرير الشامل األخري 

 عموما.

 

اليت تفاوتت من مكتب إىل  جه الضعفاالهتمام ملعاجلة استمرار أوال تزال هناك حاجة إىل أن تبذل املنظمة مزيدًا من و

( القيام برصد مستمر للتحقق 2( وضع إطار للمراقبة الداخلية الشاملة؛ )1اجملاالت التالية: )كافة لكنها مشلت  ،آخر

هذه  الشكعب اليت متتلك عمليات األعمال اخلاصة بكل منمن جانب لسياسات واإلجراءات لمن امتثال املكاتب القطرية 

( معاجلة أوجه ضعف 3)؛ خصوصًا اخلدمات املؤسسية يف حالة الضوابط املالية واإلداريةو، اإلجراءاتالسياسات و

 اإلدارة وعدم كفاية املهارات اإلدارية يف شبكة املكاتب امليدانية.
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AUD 2115  -  لمنظمةلاستعراض تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف اإلطار االسرتاتيجي 

 

عام كفاية وفعالية تعميم مراعاة املنظور اجلنساني على مستوى املنظمة كموضوع شامل يف استعراض قّيم مكتب املفتش ال

 . انالبلديات اإلطار االسرتاتيجي، كما جيري تنفيذه يف أنشطة ممثل

 

ة االعتبارات املتعلقكافة  ةأنشئ أساس قوي لتعميم مراعاة املنظور اجلنساني. وعكست األهداف االسرتاتيجية اخلمس

 ًاهناك تفاوتغري أن من األهداف االسرتاتيجية اخلمسة.  بالنوع االجتماعي على أساس حتليل جنساني أجري لكٍل

 ت آلية رصد على مستوى املنظمة مشلتئقد أنشواألهداف. هذه يف مدى تعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف  ًاكبري

تقارير ، 2015ة األول الذي صدر يف وقت مبكر من عام يف استعراض منتصف املدوأعدت اجلنس، نوع ا م عن عم

 عن النتائج احملققة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني.  نوعية، أي غري كمية،

 

قد حّددت تعميم املساواة بني اجلنسني لآلية رصد تكن السنة األوىل من تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي و م تلك هي كانت 

دارة نهجًا شاماًل لتحديد التدابري الالزمة لضمان الربط بني األنشطة وختصيص امليزانيات أن تتبع اإلي. وأوصي بعد متاما

وال املساواة بني اجلنسني. عن تعميم تقارير وضع العلى مجيع املستويات لتعزيز عملية صنع القرار و ةتحققوالنتائج امل

هذه ثل عنصرًا هامًا يف هداف االسرتاتيجية ميلكل هدف من األأهداف واضحة للمساواة بني اجلنسني حتديد ن شك يف أ

قد اتفق قادة برامج األهداف االسرتاتيجية ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد وشكعبة احلماية والعملية. 

 . ةيجيف االسرتاتاهدوتنفيذ األ االجتماعية على اختاذ إجراءات لتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف عملية ختطيط

 

على املستوى امليداني، تشري الدالئل األولية أن املكاتب القطرية تبذل جهودًا إلدراج الشواغل اجلنسانية يف الربامج 

املساواة بني اجلنسني واقعيًا يف تصميم الربامج  مسائلقلة الوعي بكيفية إدراج هذِه اجلهود تصطدم ب لكن ،امليدانية

اتفق املمثلون اإلقليميون ومكتب االسرتاتيجية وقد . ةتحققبذولة وتقييم النتائج املورصد التنفيذ وإبراز اجلهود امل

 سائلوالتخطيط وإدارة املوارد على اختاذ إجراءات الستخدام املوارد املتاحة على املستوى اإلقليمي لتعزيز الوعي بامل

ظور اجلنساني يف عملييت وضع الربامج وتوفري التوجيه بشأن تعميم املن ةتب القطريااجلنسانية على مستوى املك

 .اوتنفيذه

 

AUD 2215 - نظمة يف غابوناملممثلية  -استعراض قطري شامل 

 

ثالثة أسابيع يف استغرقت نظمة يف غابون، مبا يف ذلك بعثة مراجعة املأجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية 

منظمة يف أفريقيا الوسطى يف للممثلية واملكتب اإلقليمي الفرعي ل. ونظرًا لالندماج العملياتي واإلداري ل2015 /أيارمايو

 ليربفيل، وكالهما يف موقع مشرتك، واخنفاض عدد املشاريع اليت تتوىل ميزانيتها املمثلية، غطى اختبار املعامالت كاًل

 من املمثلية واملكتب اإلقليمي الفرعي.

 



FC 161/10 56 

كانت نه أمرضية يف عمليات املمثلية واملكتب اإلقليمي الفرعي، رغم  داخليةالرقابة الساءلة واملوكمة واحلكانت  ،عموما

 امليزانيةعلى مدى كفاية  خطرًا، ما ميثل وقت املراجعة متأخرات كبرية يف املساهمات احلكومية النقدية املناظرةهناك 

ة املشرتكة اجلديدة اليت جيري التشغيلية. وكان هناك أيضًا عدم يقني بشأن كفاية احليز املكتيب يف مباني األمم املتحد

غرض إجراء حتسينات، وكذلك رصد التقييمات األمنية ملعايري بط الضوء على الفصل بني الواجبات ّلختطيطها. وسك

 العمل األمنية الدنيا وملعايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية.

 

بفعالية وهناك نهج  بالدعوة. وتكجري املمثلية اتصاالت وتقوم وكذلك العمليات مكرٍض كما قّيم الربنامج على أنه

غري أن يعكس األولويات القطاعية للحكومة. هو قد ُأعّد إطار الربجمة القطرية يف عملية منظمة وومنظم. لالتصاالت 

ّدت على مستوى يعكس ولكن يعوض عن ذلك جزئيًا استخدام مؤشرات أداء حدك ،واقعيةليست خطة تعبئة املوارد 

تشري التقارير عن تنفيذ إطار الربجمة القطري على املستوى القطري وعلى  تقديرات لتعبئة املوارد أكثر واقعية. وبينما

مؤشرات األداء عن ، إاّل أن البيانات اليت مجعت مستوى اهلدف االسرتاتيجي للمنظمة إىل أن التقدم احملرز مرٍض

يقتصر على  الربنامج امليداني للممثلية صغريولتقدم احملرز يف التنفيذ. لقياس موضوعي  لتقديمحتى اآلن ال تكفي 

 ملشاريع اإلقليمية الفرعية. من اغابون اخلاصة بالكونات املمشاريع برنامج التعاون التقين و

 

ات االتفاق كافية يف سياق الضوابط على املشرتيات وخطابوكانت قيّكم التمويل واإلدارة على أنهما مكرِضيان عموما. وقد 

أن تسوية ، إذ ُقيِّمت الضوابط على األصول على أنها مكرضية جزئيًاوجمموعة حمدودة من املوردين احملليني. وجود 

احلسابات إىل دفرت األصول  م تستكمل بعد. أما الضوابط على املوارد البشرية والسفر واحلسابات املستحقة الدفع 

 تطلب حتسينات.يرغم أن بعض الضوابط الفردية  ،نت مجيعها مرضيةكافواملدفوعات والسكلف 

 

 امتثال ملعاجلة أوجه الضعف والقصور املذكورة مسائلعليها، وأثارت سبع  ًامتفق أحد عشر إجراًءإىل خلصت املراجعة و

 تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها.يف قد بدأت إدارة املمثلية وأعاله. 

 

AUD 2315  – الت يف املنظمة: أنشطة االتصاالتمكتب االتصا 

 

كانت األهداف احملددة وألنشطة االتصاالت يف مكتب االتصاالت يف املنظمة.  ًاأكمل مكتب املفتش العام استعراض

( تقييم مدى كفاية هيكل وعمليات اإلدارة 2)( تقييم مدى كفاية واكتمال اسرتاتيجية االتصاالت؛ 1: )هي للمراجعة

 املال ألنشطة مكتب االتصاالت يف املنظمة.-مقابل-مدى اعتماد نهج القيمةً( تقييم 3)لعاملية؛ وشبكة االتصاالت ا

 

اإلدارة أولوية عالية لتعزيز االتصاالت يف املنظمة. وقد استجاب مكتب االتصاالت هلذا التحدي بإجراء أعطت 

اتيجية وإنشاء شبكة اتصاالت عاملية وزيادة حتسينات كبرية يف السنوات األخرية، مثل زيادة استخدام الشراكات االسرت

نظمة على امللمنظمة )مثل ترشيد وجود الصورة املميزة لعن تعزيز  ، فضاًلزيادة كبرية استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية

 شبكة اإلنرتنت واستخدام الشعارات(. 
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على وسياسة اتصاالت  ستوى املنظمة،على م ، وضع مكتب االتصاالت يف املنظمة اسرتاتيجية اتصاالت2014يف عام 

ميكن أن يعزى عدد من وهاتان الوثيقتان مبادئ رئيسية إلدارة االتصاالت يف أحناء املنظمة. وأرست مستوى املنظمة. 

مرحلة مبكرة. وباإلضافة إىل ذلك، وجد إىل أن تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت ال زال يف احملددة يف استعراضنا  سائلامل

 .حمتملة جماالت للتحسني فتش العام أيضًامكتب امل

 

، خاصة يف املقر، تنظر إىل مكتب االتصاالت يف املنظمة على أنه املنظمةوجد مكتب املفتش العام أن معظم وحدات 

كوحدة لتقديم املشورة والدعم. ومع التسليم بأن مكتب االتصاالت يف املنظمة ليس وحدة موجهة ال ة، يأساسًا وظيفة رقاب

 . تهدمات يف املقام األول، يعتقد مكتب املفتش العام أن ذلك ميثل فرصة هامة لزيادة قيمللخ

 

بني تقع  امعظمهها يف قياسي، وقرر أننضج قّيم مكتب املفتش العام وظيفة االتصاالت يف املنظمة عمومًا مقابل منوذج 

جية االتصاالت ضمنًا أن املنظمة تسعى إىل واسرتاتي اتتعين سياسو(. ةأسسم)مك 3)خمطط هلا( واملرحلة  2املرحلة 

ذي بالتقدم ال ًاسلمم ،وهلذا السبب، خيلص مكتب املفتش العام ،النضجمقياس على مدى حتقيق مرحلة أكثر تقدمًا 

على مدى العامني املاضيني لتحسني األداء، إىل أن األداء التنظيمي واإلجنازات اليت حققها مكتب االتصاالت  هحرزأ

أن مكتب االتصاالت سبق يقّر مكتب املفتش العام غري أن جزئيا.  مرٍض مليات اليت استعرضت يف هذه املراجعةإزاء الع

ا يتعلق باالسرتاتيجية. ويتضمن تقرير مكتب املفتش العام مأن وضع األسس وهو على الطريق الصحيح إلحراز تقدم في

التقدم الذي أحرزه مكتب االتصاالت بالفعل. ومن وجهة نظر  عليها للمساعدة على تعزيز وتوسيع نطاق ًامتفق إجراًء 12

 ينبغي أن تعطي اإلدارة أولوية ملا يلي: ،مكتب املفتش العام
 

 االتصاالت؛ ةوضع ونشر خطة لتنفيذ سياس 

  سياسة االتصاالت؛ها توخاكما تلعمليات التنظيمية لتخطيط االتصاالت لمنهج املالتنفيذ 

  ة التكلفة؛يفّعاللشبكة االتصاالت العاملية على أساس معايري موضوعية االستمرار يف بناء وتطوير 

 إضفاء الطابع الرمسي على آلية تنسيق أنشطة االتصاالت يف املنظمة وتعزيزها؛ 

 استعراض وتنقيح مقاييس األداء؛ 

 وضع ترتيبات فعالة لدعم احتياجات فرق األهداف االسرتاتيجية يف جمال االتصاالت؛ 

  يف مكتب االتصاالت؛والقدرات هارات املوظفني ج ميمزتقييم 

 اللذين يقوم  املال يف القرارات اليت يتخذها مكتب االتصاالت ويف التخطيط والرصد-مقابل-إدماج مفاهيم القيمة

 ؛بهما

  النظر يف اسرتاتيجيات وعمليات لتعزيز االتصال الداخلي كأداة لتحسني اخنراط املوظفني ومتكني التغيري

 التنظيمي.
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AUD 2415  –  نظمة يف بريواملالشؤون املالية واإلدارية: ممثلية  استعراض 

  

ثالثة أسابيع يف مايو/أيار استغرقت أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية املنظمة يف بريو، مبا يف ذلك بعثة مراجعة 

2015. 

ألهداف من خالل إطار الربجمة القطري، وتكقّدم تقارير . وتكحدد ابشكل مرٍض نظمة يف البالداملإدارة املمثلية والية نّفذ ت

؛ وحتدد املخاطر وتكرفع تهاع من خالل مناقشات منتظمة مع إداريراعن التقدم احملرز فيها بانتظام؛ ويكرصد تنفيذ املش

تلتزم لية املمثأن كما  ،سابقةال ةراجعاملجلت توصيات اأنشأت اإلدارة بيئة مالئمة للرقابة، وعوقد . عنها تقارير

وهذه  .عايري السالمة واألمن. وتواجه املمثلية أيضًا العديد من التحديات اليت قد تؤثر على قدراتها العملياتيةاالمتثال ملب

أدى إىل اخنفاض كبري يف الربنامج القطري احلالي. وقد يؤدي املزيد ما تشمل صعوبات يف تعبئة املوارد خاصة بالبلد، 

املمثلية من املشاريع إىل عدم استدامة اهليكل احلالي للمكتب، وذلك ألن خدمات الدعم املقدمة من االخنفاض يف حافظة 

ذلك االفتقار إىل مبا يف ( ال تكعوض مبا فيه الكفاية، من املشاريع هي أكرب من حافظة البالدوإىل املشاريع فوق الوطنية )

( حتسني هيكل املكتب 1وتشمل جماالت التحسني األخرى: ) باشر لتكاليف إجيار املباني واملرافق العامة.املتقدير ال

( الرصد، من خالل إعادة تشكيل املناصب احملددة املدة؛ 2احلالي على حنو أمثل لتعزيز إدارة املشاريع؛ )

 رة املوارد.التشارك يف موارد املشاريع املشاركة يف اإلدارة؛ والفصل بني الواجبات ودقة البيانات يف النظام العاملي إلدا (3)

 

ملشرتيات امليدانية الوطنية وأنشطة ابرنامج يف جمال الشؤون املالية واإلدارية، ينبغي على املمثلية حتسني ختطيط و

وتعزيز رصد التقدم احملرز يف عمل  ،املشاريع فوق الوطنية والتخفيف من الواجبات املتضاربة يف إدارة خطابات االتفاق

واتفاقات  ةالرتتيبات التعاقدية للموارد البشرية من غري املوظفني )موظفي املشاريع الوطني و م متثلالشركاء املنفذين. 

 لتأمني االستقرار املؤسسي أو بناء قدرات املمثلية. دائمًا اخلدمات الشخصية( لتغطية الثغرات يف اإلدارة احلل األمثل 

 

 امتثال ملعاجلة أوجه الضعف والقصور املذكورةمسألة  16عشرة إجراءات متفق عليها، وأثارت إىل خلصت املراجعة وقد 

 تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها. يف بدأت إدارة املمثلية وأعاله. 

 

AUD 2515 - نظمة يف أفغانستان املممثلية  -ستعراض قطري شاملا 

 

ثالثة أسابيع استغرقت اجعة إرسال بعثة مرذلك نظمة يف أفغانستان، مبا يف املأجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية 

 . 2015أيار /مايو -يف أبريل/نيسان 

 

، ولكن ينبغي االهتمام فورًا مبعاجلة قلق البالديف اليت تواجهها يتفهم فريق إدارة املمثلية دور املنظمة والتحديات 

على ممثلية املنظمة إقامة  نظمة كشريك يف التنمية. وكجزء من هذا اجلهد، ينبغياملاحلكومة واجلهات املاحنة إزاء قيمة 

ديدًا حت لقيام بعمل إضايف لتحديد تكاليف وجود املنظمة يف البالدحاجة إىل اهيكل تنظيمي قوي بأدوار واضحة. وهناك 

 .دقيقا
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بسبب االنتخابات الوطنية  2014( يف عام 2015-2012عكّلق تنفيذ ورصد إطار الربجمة القطرية للمنظمة )وقد 

. إىل حد كبري إطار الربجمة القطري غري واقعيمليون دوالر أمريكي املتضمن يف  328تعبئة ف اجلديدة. وكان هد

تستخدم املمثلية العديد من أدوات الرصد لربناجمها امليداني؛ ومع ذلك، ووجيري تطوير إطار برجمة قطري جديد. 

التواصل يعود ذلك إىل حد كبري إىل سوء و .أمريكي دوالر 536 000جتاوز مشروعان استككمال النفقات احملددة حبوالي 

بني املمثلية ومقر املنظمة ومكاتب اجلهات املاحنة. وكشف مشروعان من بني ثالثة مشاريع منتقاة استعرضها مكتب 

بإعارة خدمات الدعم اخلاصة لمطالبات غري دقيقة لرسوم عن أوجه ضعف يف خدمات الدعم التقين:  العام املفتش

اجهها املوظف الفين الرئيسي من ناحية توفري دعم تقين مباشر بسبب تطبيق القيود اليت تفرضها التقين، وعقبات يو

 املنظمة على السفر على املستوى اإلقليمي. 

 

إىل حاجة هناك ووعموما، لدى املمثلية اهليكل املناسب والضوابط املناسبة إلدارة الشؤون املالية واإلدارية بكفاءة وفعالية. 

( تسجيل األصول 2لتعزيز الضوابط ضد الغش وإساءة استخدام املوارد؛ ) ،( إدارة العقود1الضعف يف: ) تصحيح أوجه

( إصدار 4)ين ( صيانة قاعدة بيانات املورد3طق؛ )اع/املنيراوالتسوية مع نتائج عمليات التحقق املادي يف مكاتب املش

 التدريب وحلقات العمل. ع أو املمثلية ال تتعلق بيراسلف للمصروفات التشغيلية للمش

 

امتثال ملعاجلة أوجه الضعف  مسألة ةعليها، وأثارت إحدى عشر ًامتفق اثين عشر إجراًءإىل خلصت املراجعة وقد 

 تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها.يف قد بدأت إدارة املمثلية وأعاله.  والقصور املذكورة

 

 AUD 2615 – املوارد البشرية من غري املوظفني 

 

مكتب املفتش العام مراجعة للموارد البشرية من غري املوظفني يف املنظمة. وتشمل هذه الفئة االستشاريني واألفراد  أجرى

الذين يستعان بهم مبوجب اتفاقات اخلدمات الشخصية. وكان اهلدف الرئيسي من هذا االستعراض تقييم مدى توفري 

 البشرية من غري املوظفني. وكانت األهداف احملددة تقييم:السياسات واإلجراءات إلطاٍر معقوٍل إلدارة املوارد 
 

  وجود رؤية/اسرتاتيجية لدى املنظمة الستخدام للموارد البشرية من غري املوظفني وسالمة هذه

 الرؤية/االسرتاتيجية؛

  كفاءة وفعالية إجراءات انتقاء املوارد البشرية من غري املوظفني؛ 

 لى املوارد البشرية من غري املوظفني.مدى كفاية عملية الرصد واإلشراف ع 

 

متثل املوارد البشرية من غري املوظفني فئة رئيسية من املوارد البشرية لتحقيق أهداف املنظمة وغاياتها، وقد ازداد عدد 

من  يف املائة 70املوارد البشرية من غري املوظفني زيادة كبرية على مدى السنوات القليلة املاضية، فأصبحت متثل حوالي 

القوة العاملة يف املنظمة يف أي وقت من األوقات. وقد أجرى مكتب املوارد البشرية حتسينات هامة على الطريقة اليت 

، الشرفية تدار بها املوارد البشرية من غري املوظفني، مبا يف ذلك، من بني مجلة أمور، وضع نطاقات حمددة للمكافآت
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ديد معدالت التعويضات، ودفع املكافآت الشرفية وبدالت املعيشة من خالل وتفويض املديرين املسؤولية الكاملة عن حت

 كشوف املرتبات، ووضع خطوط توجيهية بشأن منح بدالت املعيشة بطريقة أكثر إنصافًا وشفافية.

 

سية ومع التنويه باجلهود اليت يبذهلا مكتب املوارد البشرية، خلص مكتب املفتش العام، فيما يتعلق باألهداف الرئي

 للمراجعة، إىل أنه:
 

 واملمارسة يف استخدام املوارد البشرية من غري املوظفني، إذ أنهم كثريًا  اتما زال هناك تباعد بني السياس

يستخدمون ألداء مهام مستمرة وأساسية تتطابق عادة مع مهام املوظفني. ويف حني أن ذلك مدفوع جزئيًا  ما

 كون هناك رؤية أكثر وضوحًا يف هذا الصدد.بضغوط امليزانية، إاّل أنه ينبغي أن ت

  عموما، جتري عملية انتقاء املوارد البشرية من غري املوظفني دون حتقيق مستوى الشفافية والصرامة املتوقع يف

سياسة راسخة. فاالنتقاء يف معظم احلاالت غري تنافسي )أو ال توجد أدلة كافية على أنه كذلك(، كما أنه ليس 

 جيدا. والسبب الرئيسي يف ذلك هو املرونة املفرطة فيما يتعلق بالقواعد واالفتقار إىل الرصد. موثقًا توثيقًا

  وفر رفع مستوى نظم املعلومات يف املنظمة حتسينات كبرية يف الرصد واإلشراف على وظائف املوارد البشرية من

ًا اآلن. غري أن مكتب املفتش العام غري املوظفني، حبيث أصبحت املعلومات اليت ميكن الركون إليها أكثر توفر

وجد أن الزيادة يف املعلومات املتوفرة ال تؤدي دائمًا إىل رصد فّعال، ويعود ذلك أساسًا إىل أن أدوار ومسؤوليات 

 الرصد واإلشراف  م حتّدد.

 

لة أخرى، من مثل وباإلضافة إىل هذه القضايا الشاملة، وجد مكتب املفتش العام أيضا أن هناك جماالت للتحسني حمتم

 االفتقار إىل معايري واضحة لالختيار ما بني عقود اتفاقات اخلدمات الشخصية والعقود االستشارية.

 

خيلص مكتب املفتش العام إىل أن األداء التنظيمي مقابل العمليات والسياسات وأفضل املمارسات  يف ضوء ما سبق،

متفقًا عليها لتبسيط وحتسني عملية املوارد البشرية من غري املوظفني. إجراًء  19املتبعة، مرٍض جزئيا. ويتضمن التقرير 

 ويعتقد مكتب املفتش العام أنه يتعني على اإلدارة أن تعطي األولوية ملا يلي:
 

  وضع توجيهات أساسية بشأن توظيف املوارد البشرية من غري املوظفني، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف

الطلب من وحدات املنظمة تلبية احتياجاتها من املوارد البشرية من غري  الشاغرة. وعلى املدى الطويل،

 املوظفني يف سياق عملية ختطيط لقوة العمل صارمة.

 دمات الشخصية واآلثار املرتتبة على استكشاف خيارات دمج عقود اخلرباء االستشاريني وعقود اتفاقات اخل

 ذلك.

  غري املوظفني، مبا يف ذلك حتديد أدوار ومسؤوليات رصد  لية لرصد استخدام املوارد البشرية منآإنشاء

 واضحة.

  تنقيح إجراءات انتقاء املوارد البشرية من غري املوظفني لزيادة عدد االنتقاءات التنافسية والستخدام جداول

 اخلدمة على نطاق أوسع.
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 األداء الرئيسية  ضمان حتضري مواصفات مرجعية كافية لالختصاصات لتبني بالتفصيل الواجبات ومؤشرات

 ومواعيد اإلجناز.

 

AUD 2715 - ممثلية املنظمة يف جنوب السودان -استعراض قطري شامل 

 

  .2015حزيران /املفتش العام مراجعة ملمثلية املنظمة يف جنوب السودان، مبا يف ذلك إرسال بعثة يف يونيو مكتبأجرى 

 

خل مع وقت بعثة تقييم، ونسقت البعثة تنسيقًا وثيقًا مع الزمالء وقد حدد وقت بعثة املراجعة مبوافقة املمثلية كي يتدا

من مكتب التقييم وجرى تقاسم للمعلومات بني وظيفيت اإلشراف هاتني بانتظام لضمان تغطية أوسع للمخاطر مع جتنب 

 االزدواجية. 

 

ن التحديات العميقة اخلاصة بالبلد. مع العديد م 3حاليًا تعمل املمثلية يف إطار االستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 

وعلى الرغم من ذلك، حققت املمثلية إجنازات كبرية يف الوصول إىل املنتفعني، بتوزيع بذور احملاصيل واخلضر 

 واألدوات ومعدات الصيد وبتطعيم املاشية. 

 

 ر:الضوء على جماالت التحسني التالية يف إدارة الفرص واملخاط وقد سلط مكتب املفتش العام
 

  على املنظمة أن تضع الصيغة النهائية لرؤيتها الشاملة يف البلد وتوضح هذه الرؤية، بوضع أهداف واضحة

 إلجراءات حاالت الطوارئ والصمود والتكيف والتنمية وتطوير االسرتاتيجية ذات الصلة لكيفية حتقيق ذلك؛

 نية تعبئة املوارد واملصادر الرئيسية واالتصال بناًء على األهداف العامة، ينبغي أن تقّدر تقديرًا واقعيًا إمكا

 بشركاء املوارد املختلفني؛ 

  تنبغي مواءمة املوارد البشرية مع اسرتاتيجية التنفيذ لبناء قدرات املوظفني الوطنيني وضمان االستدامة

 ؛3خّفض االستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى واالستمرارية عندما تك

  وهياكل الوحدات لتعزيز سلسلة املساءلة؛ينبغي ترشيد سري العمل 

 ة لتحقيق األهداف بطريقة أكثر فعالية يفيخفضمان حتديد اإلجراءات التينبغي تقييم املخاطر العملياتية ل

 وكفاءة؛ 

  ينبغي وضع معايري حمددة النتقاء املنتفعني، ورصد الشركاء التنفيذيني عن كثب فيما يتعلق بتطبيق مبادئ

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساني.بلسكان املتضررين واملساءلة إزاء ا

 

تحسني يف شعب املقر، أي نائب املدير العام العالوة على ذلك، سلط مكتب املفتش العام الضوء على جماالت 

 ية:للعمليات، ومكتب دعم الالمركزية، وإدارة التعاون التقين، وإدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املال
 

 .ينبغي أن يسّرع مكتب دعم الالمركزية جهوده النتقاء ممثل دائم للمنظمة 
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  دارة التعاون التقين، بالتشاور مع شعبة تكنولوجيا املعلومات، أن تضع الصيغة النهائية وختترب إلينبغي

بينية مع (، مبا يف ذلك إنشاء واجهة MAGICالنظام املطّور حديثا والذي متت جتربته لتوزيع املدخالت )

 النظام العاملي إلدارة املوارد.

  دارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية، خاصة بالنسبة لبلدان مثل جنوب السودان إلينبغي

تشهد تقلبات كبرية يف أسعار الصرف، تطوير توجيهات سياساتية، بالتشاور مع الوحدات األخرى ذات 

نونية والعملياتية واملالية واملتعلقة بالسمعة النامجة عن العمل يف بيئة لديها أسعار الصلة، إلدارة املخاطر القا

 رمسية على استخدام الدوالرات األمريكية.قيود صرف عمالت حملية موازية إىل جانب 

 

 بدأت املمثلية معاجلتها.، وقد امتثالمسألة  12عليها وأثار  ًامتفق إجراًء 24حيتوي التقرير على و

 

AUD 2815 –  بيساو-نظمة يف غينيااملمراجعة املالية والشؤون اإلدارية: ممثلية 

 

ثالثة أسابيع يف استغرقت بيساو، مبا يف ذلك إرسال بعثة -نظمة يف غينيااملمراجعة ملمثلية العام أجرى مكتب املفتش 

 .2015أيار /مايو

 

ع املوظفني يف الوقت مناسب من خالل عقد اجتماعات لقد أنشأت املمثلية بيئة رقابة كافية عن طريق التواصل بوضوح م

واالسرتاتيجية التنظيمية  ،والصعوبات العملياتية والتدابري التخفيفية الضرورية، منتظمة. وكانت األدوار واملسؤوليات

 للموظفني.  ةحوشرموكلها ، وأدوات اإلدارة القائمة على النتائج موثقة التنظيمية واألهداف

 

 جزئيا. وينبغي على املمثلية: يةمرض اارة الشؤون املالية واإلدارية على أنهإدوقد ُقّيمت 
 

  وملفات إجراءات  ،، وتقارير جلنة املشرتيات احملليةاملشرتياتحتسني ختطيط املشرتيات، وإعداد طلبات

 ؛املشرتيات

  ؛اتللمخزونحمّدثة وجود سجالت كاملة ضمان 

  وثائق وحفظ لبشرية من غري املوظفني؛ وباإلضافة إىل ذلك ينبغي إعداد املوارد اانتقاء حتسني جودة تقارير فرق

 وتقييمات األداء؛األجور  توملفات لتربير معدال

 إعداد الوثائق الداعمة لقسائم الصرف بأكثر دقة؛ 

  مبالغ مدفوعة مقدمًا يف النظام العاملي إلدارة املوارد والتوفيق بينها وبني التسليفات على أنها تسجيل

 .يصاالتاإل
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AUD 2915 - ممثلية منظمة األغذية والزراعة يف إريرتيا )استعراض مكتيب(  - استعراض الشؤون املالية واإلدارية 

 

تشرين /نوفمرب - تشرين األول/أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف إريرتيا يف أكتوبر

كان ذلك مبثابة جتربة للقيام ف ،عد دون سفر مكتب املفتش العام إىل البلدجعة عن بكأجريت هذه املراوقد . 2015الثاني 

إرسال بعثات للقيام مبهام إمكان األمن أو عوامل أخرى اعتبارات  ّد، عندما حتمبثل هذه االستعراضات يف املستقبل

 .املخزونات م جير حتقق مادي لبعض العناصر مثل األصول و ااملراجعة. ولذ

 

منتظمة مع مباحثات ع من خالل يرارصد تنفيذ املشري املشاريع سنويًا يف السنوات الثالث املاضية. وجيإجناز د ازدا

اجة إىل إجراءات إدارية حبع. ومع ذلك، يفيد نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية أن عددا من املشاريع "واملشر ةإدار

تواجه املمثلية ال تزال تنفيذ والية منظمة األغذية والزراعة يف إريرتيا. وواجهت إدارة املمثلية صعوبة يف وقد عاجلة". 

املوظفني ومسؤوليات أدوار ويف وقت قصري واليت يصعب ختفيف حدتها.  تمل أن تكحّلال حيمن التحديات اليت عددًا 

قيقي بني الواجبات حة، لكن تدني مستويات التوظيف والقيود املفروضة على القدرات جتعل الفصل احلحمددة وموّض

وهناك دالئل تشري إىل أن بيئة الرقابة حباجة إىل تعزيز. وتشمل جماالت التحسني األخرى: دقة البيانات يف  ،صعبًا

 النظام العاملي إلدارة املوارد وتدريب وتقييم املوظفني واملوارد البشرية من غري املوظفني. 

 

م العمليات اإلدارية الرئيسية )املشرتيات واملوارد البشرية، والسفر احمللي أنشأت إدارة املمثلية سري عمل سليم ملعظوقد 

اإليصاالت(. غري أن سري العمل فيما يتعلق باألصول حيتاج إىل حتسني، كما أن موظفي املمثلية ال /ودورة املدفوعات

لمنظمة صعوبة التحقق مما لعالية ا يشّكل خماطر وممسري العمل لكافة العمليات. ليلتزمون دائمًا باإلجراءات الصحيحة 

ع على املنتفعني املستهدفني بسبب القيود املفروضة على السفر داخل البلد. وال يراإذا كان جيري توزيع مدخالت املش

متثل الرتتيبات التعاقدية املتاحة للموارد البشرية من غري املوظفني )موظفي املشاريع الوطنيني واتفاقات اخلدمات 

 تنمية قدراتها.لمثلية ومدائمًا احلل األمثل لتأمني االستقرار املؤسسي للغطية الثغرات يف التوظيف لتالشخصية( 

 

امتثال ملعاجلة أوجه الضعف والقصور مسألة  ةا عشرتعليها وأثارت اثن ًامتفق أربعة عشر إجراًءإىل خلصت املراجعة وقد 

، لكن بعض التوصيات أعيد فتحه مجيعها عوجلت (2010ابقة )أفيد أن توصيات املراجعة السوكان قد املذكورة أعاله. 

بدأت إدارة املمثلية تنفيذ اإلجراءات املتفق قد امتثال. ومسائل يف هذا التقرير، واحدة كإجراء متفق عليه واثنتان ك

 عليها.

 

AUD 3015 - نظمة يف اهلنداملممثلية  - استعراض الشؤون املالية واإلدارية 

 

ثالثة استغرقت مبا يف ذلك إرسال بعثة  ،ش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف اهلندأجرى مكتب املفت

 . 2015 /أيارأسابيع يف مايو
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للتعامل مع حافظة الربامج امليدانية احلالية واملتوقعة، شريطة أن  مالك املوظفني كاٍفو ،ابة كافيةقلدى املمثلية بيئة ر

لمخاطر ل. كما أن اإلدارة واعية حمددة بوضوحاملوظفني ومسؤوليات أدوار وية )الشاغرة حاليا(. يتم شغل املناصب الرئيس

قد تتأثر القدرات الرباجمية والتشغيلية باالفتقار وعملية الربجمة لدى املنظمة وتسعى لتخفيفها. اليت تتهدد الرئيسية 

قد شرعت املمثلية بالفعل يف اختاذ وصحاب املصلحة. تفق عليه مع أماحلكومة ومن صادق عليه مإىل إطار برجمة قطري 

 إجراءات تصحيحية ملعاجلة هذه املسألة.

 

وكانت معايري الوثائق  ،وأنشئ يف جمال الشؤون املالية واإلدارة عمومًا مسارات عمل متتثل لقواعد املنظمة ولوائحها

تش العام إىل ممارسات جيدة يف استخدام مناذج مناسبة. وفيما يتعلق باملشرتيات وخطابات االتفاق، أشار مكتب املف

 ينبغي بذل جهد لضمان انتقاء للسلع ومقدمي اخلدمات أكثر تنافسية حيثما كان ذلك ممكنًا. غري أنه تعاقدية مناسبة، 

 

امتثال ملعاجلة أوجه الضعف والقصور مسائل ثالثة إجراءات متفق عليها، وأثارت ست إىل خلصت املراجعة وقد 

 بدأت إدارة املمثلية تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها. قد رة أعاله. واملذكو

 

INS 0115 - تفتيش شعبة اخلدمات اإلدارية 

 

نظرة عامة عن وفري تلأجرى مكتب املفتش العام عملية تفتيش لشعبة اخلدمات اإلدارية وذلك، من بني مجلة أمور، 

قد دعم وديث حتليل املخاطر املتعلقة بها وكيفية إدارتها. شعبة وحتالالوظائف واملشاريع والعقود اليت تديرها 

. وتشكلت عملية االستعراض 2015يف شعبة اخلدمات اإلدارية يف النصف الثاني من عام  ينتقال اإلداراالاالستعراض 

يصل  ولكن نظرًا لضيق الوقت  مأخرى، توصيات ومعلومات متابعة من إجراء اختبار حمدود، وتوليف نتائج مراجعات 

 . تادةعاملراجعة املاالستعراض إىل مستوى 

 

أثر مالي وعملياتي وهلذه اخلدمات  ،توفر شعبة اخلدمات اإلدارية بعض اخلدمات األساسية دعمًا لعمليات املنظمة

حتت السلطة الكلية لدائرة املشرتيات( ونفقات السفر )ترصدها شعبة ) كبري. ويشمل ذلك نفقات مشرتيات املنظمة

، من ضمن شعبة اخلدمات دوالر أمريكي. وتتوىل إدارة البنية األساسيةيني مال 104ت اإلدارية( اليت بلغت اخلدما

بصورة هناك موظف يعملون  2 700مسؤولية صيانة مباني املقر واحملافظة على تشغيلها وجعلها آمنة حلوالي  اإلدارية،

 عقد املؤمترات واملناسبات. لدىيف أوقات ذروة  ،فيهم الزوار نمب ،شخص 5 000منتظمة و

 

التفتيش أن شعبة اخلدمات اإلدارية شهدت تغيريات كبرية على مدى السنوات األربع املاضية، خاصة فيما قد حلظ و

قد واليت طلبتها املنظمة.  امليزانيةستيعاب ختفيضات اليف التكاليف  اتيتعلق بضرورة ترشيد أنشطتها وحتديد وفور

يف حني أن الشعبة يف هذه الفرتة. و ًاكبرياخنفاضًا العادي ومالك موظفيها  هابرناجم زانيةمياخنفض كل من خمصصات 

عمومًا يف حتديد وتنفيذ تدابري لتوفري التكاليف يف كل جمال تقريبا، فإن التخفيضات املتعاقبة يف املوازنات جنحت 
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الية، مع محاية املنظمة من املخاطر ذات تقديم خدماتها بفععلى قدرتها معها ومالك املوظفني وصلت نقطة أصبحت 

 كبري. تتعرض إلجهاد الصلة، 

 

سلط مكتب املفتش العام اليت تقوم بها الشعبة، وظائف الاملخاطر التنظيمية احلالية احلامسة املتصلة بفيما يتعلق بو

 الضوء على يلي:
 

  جماالت يف جممع املقر تتطلب درجات  بضعةبع االهتمام ي: ينبغي تسراألساسيةسالمة البنية االمتثال ملعايري

للمنظمة، نظرًا ألن التقديرات األخرية للتدابري املطلوبة هي  خفض خماطر السالمة. وهذا ميثل حتديًامن هامة 

 مليون يورو. 40

  دائرة املشرتيات: لقد تغّيرت البيئة اليت تعمل من خالهلا دائرة املشرتيات إىل حد كبري )مزيد من التوظيف يف

تفويض للمكاتب امليدانية وضغوط خلفض التكاليف، إخل.(. ومع ذلك، ما زالت دائرة املشرتيات مسؤولة ال

يف املائة من مشرتيات املنظمة وتتوىل مسؤولية الرصد الشامل ألنشطة  50ما يقرب من ة عمباشرة أو غري مباشر

ظفني والوظائف الشاغرة غري املعبأة، لن . ونتيجة التخفيضات يف عدد املوبأكملها املشرتيات على نطاق املنظمة

 ًامتزايداعتمادًا يكون باستطاعتها على ما هي عليه اآلن إجناز مهامها بشكل فعال، ويتعني عليها أن تعتمد 

حد اجملاالت الرئيسية أن املشرتيات هي ألملنظمة نظرًا على اعلى موظفني مؤقتني. وهذا يشّكل خطرًا جديًا 

 تليسيات رتشن املألوأيضا  ،تزايد تعقيد عملية املشرتيات يف املنظمة( ًاكثريا يفاقم ذلك ممللمخاطر املالية )و

ملنظمة، وخاصة يف اليت تتوالها العمليات امليدانية يف اأساسي إنها أيضًا عنصر فحسب بل  ًاإداري ًانشاط

ل تتا الكامتتلكن تنفيذه، 2013يف عام رة تالدائ ة لتكييف هيكلتتقد وكضعت اسرتاتيجيوحاالت الطوارئ. 

 وامليزانيتتةل تتج العمتي برنامتا فتن إدراجهتم مت، على الرغًاتال يزال معلق 2015ة عام تنهايى تتحتكان 

 .2017-2016 ةللفرت

  السالمة والصحة املهنيتني: لقد حان الوقت لقيام منظمة األغذية والزراعة بتقييم دوري ملخاطر الصحة مسائل

 .2006تني ملباني العمل الذي كان آخر تقييم هلا يف عام والسالمة املهني

 

 ها بت:ب يتعني أن تبدي اإلدارة اهتمامًااليت الضوء عليها والتفتيش وتتعلق املخاطر التنظيمية اهلامة األخرى اليت سلط 
 

 ضمان مواصفات تقنية جيدة ل املشرتياتإجراءات كافة كون لتملشرتيات: ينبغي أن الفنية على اوافقات امل

اليت تتلقاها شعبة اخلدمات اإلدارية الفنية املواصفات تكون قيمة مقابل املال. ويف بعض احلاالت، الحتقيق 

املعين غري كافية. والنتائج املرتتبة على وجود مواصفات فنية غري صحيحة هي التأخري يف أنشطة املشروع 

 كبرية على السمعة.سلبية يضا انعكاسات كون هلذا األخري أقد تواإلسراف يف اإلنفاق وضعف األداء. و

  شعبة اخلدمات اإلدارية، إىل جانب االفتقار إىل  ميزانيةإدارة السفر: لقد حّدت التخفيضات املتعاقبة يف

 ةافعالقوى الدعلى رصد أنشطة السفر يف املنظمة بفعالية بغية حتديد ة الشعبة األدوات املناسبة، من قدر

 ربعمق أكبقدر من ال ت هذه املسألةغطيقد ملنظمة ووضع تدابري تصحيحية فعالة. وتكاليف السفر على نطاق ال

 .2015يف مراجعة السفر اليت قّدم عنها تقرير منفصل يف عام 
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  إدارة املقاولني وأصحاب االمتيازات: وحدات شعبة اخلدمات اإلدارية مسؤولة عن إدارة بعض عقود اخلدمات

حيول وقد توفر هلا دائمًا موارد كافية للقيام برصد فّعال جلميع هذه العقود. تواالمتيازات املعقدة، ولكن ال 

وبالتالي زيادة  ،قصور األداء يف الوقت املناسب، فضال عن حتديد فرص التوفريلف املنظمة اشتكاذلك دون 

 هلا.تعرض احتمال حدوث املخاطر وال

 تعلقة بالسالمة املطلوبة واألكثر إحلاحًا، هناك التخطيط الطويل األجل لصيانة املقر: باستثناء األشغال امل

زيد يول دون التقادم املستمر التدرجيي ومبا حيملباني املقر  يمسالأراللتجديد لضرورة لوضع خطة شاملة 

فض تكاليف االستخدام. ولكن بسبب االفتقار إىل األموال الالزمة لتغطية االستثمار املرتفع املطلوب خيالكفاءة و

 .لذلك ويات أخرى  م تنفذ خطةوبسبب أول

 على  األساسيةإلدارة البنية  2013مكتب املفتش عام  بهقام ط استعراض نظام اإلدارة املتكاملة ملكان العمل: سّل

رير عنه. وعلى الرغم من بعض اتقووضع التتبع العمل يف أوجه ضعف يف عملية التخطيط السنوية و

 دارة متكاملة ملكان العمل يشّكل قيدًا رئيسيا.االفتقار إىل نظام إال يزال التحسينات، 

  إدارة خطابات االتفاق، إال أن على إدارة خطابات االتفاق: أدخلت شعبة اخلدمات اإلدارية حتسينات كبرية

أداة يؤديان إىل خماطر كامنة تتطلب ك تهاومرونهذه اخلطابات  صرف مبالغ كبرية من األموال على استخدام

، مستفيدة من اخلربة ويسر مكتب املفتش العام أن يشري إىل أن شعبة اخلدمات اإلدارية أكثر فعالية. ًارصد

من دليل اإلجراءات،  507تكعّد عملية رئيسية لرفع درجة البند  املكتسبة على مدى السنوات القليلة املاضية،

توفري ي معاجلتها بغية نبغتموارد متطلبات هناك أيضا غري أن من شأن ذلك أن حيّسن السياسات احلالية. ما 

 وظيفة رصد فّعالة خلطابات االتفاق.

 

INS_0215  -  نظمة يف اململكة العربية السعودية املالتفتيش على جوانب حمددة من برنامج 

 

أجرت وحدة التحقيقات يف مكتب املفتش العام تفتيشًا ملتابعة توصيات املراجعة الداخلية السابقة ودراسة الشواغل 

خلص التفتيش إىل أنه على الرغم من بعض اجلهود وقد موظٌف مغادر. أثارها يت أثارتها البعثات التقنية واحملددة ال

عدد من القضايا احلرجة اليت سبق حتديدها.  2008اليت بذلت لتنفيذ توصيات املراجعة السابقة،  م يعاجل منذ عام 

ب مع املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومكتب دعم كتب أن يتخذ املنسق اجلديد للربنامج، جنبا إىل جناملوأوصى 

املسائل امُلعّلقة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باإليرادات املتولدة عن  الالمركزية وشعبة الشؤون املالية، إجراءات مناسبة حلّل

ب كذلك أن جيري كتامللضمان االمتثال للقواعد املعمول بها والتحكم السليم باألموال. وأوصى  ، وذلكمشاريع الربنامج

تقديم توجيهات ملوظفي وحدة تنسيق الربامج بغية لموظف مشرتيات دولي ذو خربة استعراضًا شاماًل لعملية املشرتيات 

 .ايتهاومح يًاكافاستخدامًا من أوجه عدم الكفاءة وتعزيز الضوابط وضمان استخدام املوارد  احلّد
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 هاء امللحق

 ة طويلة بشأن املخاطر العاليةملخص التوصيات املعلقة منذ فرت

 وضع العن املعلومات امُلحدَّثة  التوصية  عنوان التوصية

AUD1409  حتليل اإلجراءات التأديبية

 –رات واإلجراءات اقرالاتساق  –

 13التوصية 

 330ينبغي لشعبة إدارة املوارد البشرية حتديث دليل اإلجراءات اإلدارية 

 بتعريف اإلهمال اجلسيم والرعونة 303ودليل اإلجراءات اإلدارية 

  جيري العمل عليها

مكتب الشؤون القانونية بالتشاور مع مكتب املوارد البشرية. تعهد ّده مشروع املنشور اإلداري يع

 ة.التوصيإكمال تنفيذ مكتب الشؤون القانوني ب

AUD3410 إدارة استمرارية األعمال – 

 1التوصية 

 

ليات أن يكنشئ ويبدأ تنفيذ إطار إدارة العم-ينبغي لنائب املدير العام

استمرارية األعمال على مستوى املنظمة، يراعي التوجيهات الواردة يف هذا 

 التقرير وكذلك املمارسات اجليدة األخرى.

  جيري العمل عليها

نظمة ضمن إطار املظر يف تنفيذ برنامج إدارة استمرارية األعمال يف ال زال يكن، 2015منذ عام 

تبنى جملس الرؤساء  ،2014 ديسمرب/كانون األوليف  .ى نطاق منظومة األمم املتحدةجديد عل

والتكيف"، نظام إدارة القدرة على الصمود "التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة سياسة بشأن 

. وتنص السياسة على أن تنفذ النظام وكاالت هذا النظام عنصر رئيسي يفكاستمرارية األعمال و

حدة وصناديقها وبراجمها مجيعها على أساس مؤشرات أداء رئيسية يعتمدها جملس األمم املت

 ,الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة

 

نظمة وقّدم إىل امليف والتكيف إنشاء نظام إلدارة القدرة على الصمود بح ااقرتُقّدم لذلك، امتثااًل 

وشكملت العناصر الرئيسية هلذا االقرتاح أيضًا . 2015تشرين األول /نائب املدير العام يف أكتوبر

. 2017-2016يف وثائق االسرتاتيجيات القطرية للفرتة يف سرد وحتليل الثغرات يف املهارات 

 االقرتاح.هذا وحتى اآلن  م يتخذ أي قرار بشأن 

AUD 3411  أمن تكنولوجيا املعلومات

 3 التوصية –

 عملومن شأن . شامل املعلومات ينبغي إجراء تقييم خماطر ألمن تكنولوجيا

حتديد األصول املعلوماتية احلرجة، واألخطار اليت على ساعد يأن كهذا 

قد  مثل هذه الضوابط ما تتهدد هذه األصول والضوابط احلالية، أو االفتقار إىل

. وميكن لنتائج تقييم املخاطر أن تساعد اتحققصبح واقعًا ميتيح للمخاطر أن ت

 من املعلومات للمستقبل. ألريق تطوير خارطة طعلى 

  جيري العمل عليها

وهي متضي قدمًا بفعالية  ،تكنولوجيا املعلوماتلأمن ضابط عّينت شعبة تكنولوجيا املعلومات 

لقيام بتقييم ا Dell Secure Worksمجيع التوصيات املعّلقة. وطلبت الشعبة من شركة يف تنفيذ 

 ما يلي:املرجعية  تصاصاتاالخيشمل مقتطف من و – تردللمخاطر كما 

  للشبكة حّي تقييم 

  التارخيي )الذي يشمل السجل تقييمDNS, Proxy/Web traffic logs, Firewall and 
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IDS/IPS logs؛) 

 (منها 12,000حّد النهاية )إىل  اطتقييم نق 

 

AUD 3411  أمن تكنولوجيا املعلومات

 19التوصية  –

األمن جلميع مكونات الشبكة. ومن ة شكيلينبغي تطوير املبادئ التوجيهية لت

شأن ذلك أن يضمن أال تزيد التغيريات اليت تكدخل على هذه املكونات من 

 خماطر األمن، كما ُأشري يف املالحظة السابقة.

 جيري العمل عليها

تنفيذ التوصية. وتتألف اخلطة من استعراض يف متضي شعبة تكنولوجيا املعلومات قدمًا 

الحق جلميع املكونات لتطوير  مسح ، يليهلمنظمةالكلية لستوى للشبكة املالعالي التصميم 

 شاملة.للتصلب خطوط توجيهية 

 ةاألمنياملوافقات إدارة التغيري وإجراءات و "األسئلة واألجوبة"كما جتدر اإلشارة إىل أن 

سجل بشكل صحيح يكالتغيريات يف مكونات الشبكة يكخترب ومن  ًاستساعد على ضمان أن أي

 .نظمةامللتكنولوجيا املعلومات يف أحناء  األساسيةمان السرية والنزاهة وتوفر البنية لض

AUD 3312  التقرير الشامل لإلدارة

املالية والشؤون اإلدارية ملراجعات 

التوصية  – 2011املكتب القطري لعام 
3 

على نائب املدير العام أن يكنشئ إطارًا ملسؤوليات رصد السياسات ضمن 

املختلفة لذراع العمليات. وينبغي إجراء تقييم لالحتياجات لوظائف  الوحدات

الرصد يف ضوء التمويل احلالي وقدرات وحدات إصدار السياسات، وحتديدًا 

 وحدات إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية واملالية.

  جيري العمل عليها

رصد الربامج املؤسسية عام أعّدت سياسة مساءلة مؤسسية رفيعة املستوى اعتمدها جملس 

 2015نظمة بوضع الصيغة النهائية إلطار الرقابة الداخلية خالل عام املوالتزمت  ،2014

ُقّدم ولتوفري السياق لتحديد مسؤوليات رصد السياسات يف الوحدات املختلفة لذراع العمليات . 

والتخطيط  سرتاتيجيةويقوم مكتب اال ،مشروع إطار الرقابة الداخلية إىل مكتب املدير العام

 الوقت الراهن بتنقيحه استنادًا إىل التوجيه الوارد. يف وإدارة املوارد

AUD 3312  التقرير الشامل لإلدارة

املالية والشؤون اإلدارية ملراجعات 

 – 2011املكاتب القطرية لتعام 

  10التوصية 

شاملة ينبغي لشعبة الشؤون املالية ومكتب دعم الالمركزية وضع توجيهات 

يف مع إيالء االعتبار الواجب للفصل بني الواجبات  ،لكيفية إجراء العمليات

صغرية المكاتب ضوابط تعويضية للسيناريوهات توظيف خمتلفة، وتوفري 

 الواجبات. خماطر الفصل غري الوايف بني للتخفيف من 

 جيري العمل عليها

ز إطار الرقابة الداخلية لدى هذه التوصية كجزء من جهود أوسع لتعزيمعاجلة ري اآلن جت

 طبقًا للتقارير املقدمة إىل جلنة املالية بشأن هذه املسألة.  ،املنظمة

AUD 1412  املشرتياتاستعراض رصد 

وخطابات االتفاق يف العمليات امليدانية 

  1التوصية  –

باحلسبان املبادئ امُلعرَّفة يف تقرير آخذًا العمليات،  -على نائب املدير العام 

إطار املساءلة والرقابة الداخلية األخري، أن يتعاون مع شعبة اخلدمات 

 ًاكافيرصدًا تطوير وتنفيذ برنامٍج يرصد على اإلدارية ومكتب دعم الالمركزية 

أنشطة املشرتيات امليدانية وخطابات االتفاق. وينبغي أن يشتمل ذلك على 

 جيري العمل عليها

 ، إىل من بني مجلة أمور أخرىى، سعتدائرة املشرتيات لوافقت اإلدارة على تنفيذ اسرتاتيجية 

ام، هذه االسرتاتيجية، اليت استعرضها وأقرها مكتب املفتش العوتتضمن معاجلة هذه التوصية. 

ال و. 2017-2016للفرتة  وامليزانيةعددا من إجراءات التوظيف اليت أدرجت يف برنامج العمل 
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ها والوحدة املسؤولة عن القيام باليت يكراد األنشطة احملددة /حتديد العمليات

صول احلو(، اخلرصد الربنامج وأنشطته )دائرة املشرتيات، املكتب اإلقليمي، 

املوارد وظائف( وتوزيع ال)إنشاء أو إعادة  على متطلبات موارد التوظيف

وحتديد كيفية ومتطلبات املوارد ، )السفر، إخل( من غري املوظفني األخرى

، الدليل اإلداري، اًلسات املنظمة )مثمأسسة هذا الربنامج يف إطار سيا

 ف الوظائف، أو غريها(.اوصأ، لتعاميما

تزال إجراءات التوظيف مللء الشواغر املوجودة يف املناصب اليت تتوخاها االسرتاتيجية معلقة، 

 االستشاريني وجيري ملء هذه الشواغر ب

AUD 1412  املشرتياتاستعراض رصد 

اق يف العمليات امليدانية وخطابات االتف

 2التوصية  –

خطابات االتفاق واملشرتيات امليدانية برنامج رصد مثة عنصر رئيسي يف 

، وختصيص املوارد إجراء تقييم لوظيفة الرصد اجلديدةاملستقبلي هو 

أن يضمن  ،العمليات –. وينبغي لنائب املدير العام واملوظفني الالزمني

املوظفني /التوظيف وختصيص املوارد-باتمتطل/استكمال تقييم املوارد

اجلديدة. وال يوجد لدى دائرة املشرتيات حاليًا العدد ائف املناسبني للوظ

على  خلطابات االتفاقوالكايف من املوظفني لتغطية وظيفة الرصد للمشرتيات 

 .حّد سواء

  جيري العمل عليها

  أعالهعن الوضع علومات املنظر أ

AUD 3213 املقر 

 3التوصية  -األساسيةلبنية إدارة ا

سالمة عن  ةرير دورياتقيف رفع العمليات أن يشرع  –نائب املدير العام على 

مباني املقر إىل األجهزة الرئاسية ذات الصلة، ميكن لألجهزة الرئاسية من 

عايري سالمة املباني ملللتوصل إىل امتثال كامل املبذولة رصد اجلهود  اخالهل

 املضيف وتوفري توجيهات واختاذ قرارات بشأن التمويل. للبلد اليت يتبناها 

 جيري العمل عليها

مباني جلعل قائمة مفصلة باألعمال العاجلة خرباء من إيطاليا ومن املنظمة بصورة مشرتكة أعّد 

إىل املمثلية الدائمة هذه القائمة املقر متوافقة متاما مع قانون سالمة املباني األوروبي وأرسلت 

إىل الوزراء اإليطاليني األربعة ذوي وأرسلت كمتابعة للرسالة اليت وقعها املدير العام إليطاليا 

، الشؤون اخلارجية، الفنون اجلميلة، الزراعة(. وتبلغ التكلفة األساسيةالصلة )البنية 

 م تتلَق املنظمة حتى اآلن ومليون يورو على مدى فرتة مخس سنوات.  40التقديرية لألعمال 

من احلكومة. ويف هذه األثناء، زادت الوحدة اإليطالية اليت تتعامل مع أمالك  أي رد رمسي

الدولة ذات القيمة التارخيية يف منطقة التسيو، مكتب املراقب، من خمصصاتها للصيانة غري 

العادية ملبنى املنظمة. وإدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية واملالية على اتصال مع 

مع احلكومة  مة إليطاليا بشأن اخلطوة التالية اليت ستكون على األرجح اجتماعًااملمثلية الدائ

 أو اخلارجية(./و األساسية)وزارة البنية 
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AUD 3213- املقر 

 5التوصية  -األساسيةإدارة البنية 

باإلضافة إىل املعلومات اليت يتعني تقدميها إىل األجهزة الرئاسية يف سياق 

العمليات واملدير العام -، على نائب املدير العام3ورقم  2 رقم نيالتوصيت

وإدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية واملالية النظر يف وضع  ،املساعد

الحتياجات تقوم لللمجمع، على أساس تقييم  يمقرتح خلطة جتديد رأمسال

بتنسيقه إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية واملالية )مع دعم داخلي 

 ارجي حسب االقتضاء(.وخ

 اتفق عليهم

ألعمال العاجلة اتنتظر اإلدارة العليا تلقي أول استجابة من احلكومة اإليطالية بشأن قائمة 

وتقدميه إىل  يرأمسالالتجديد الاملطلوبة )وفقا للتوصية السابقة( قبل وضع مقرتح لصندوق 

ول، ستطرح إدارة اخلدمات رمسي على هذا الطلب األالرد الاألجهزة الرئاسية. وإذا تأخر 

 -املؤسسية واملوارد البشرية واملالية مرة أخرى فكرة صندوق التجديد مع نائب املدير العام

إىل جلنة املالية يف أن يرفع القرتاح ه ميكن لمكتب املدير العام. واألرجح أنمع العمليات ثم 

 .على أقرب تقدير 2016خريف عام 
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 واو امللحق 

 اهليكل التنظيمي -تش العام مكتب املف

 2015 كانون األول/ديسمرب

 املراجعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-مراجع أقدم ، ف

 4-مراجع داخلي، ف

 4-مراجع داخلي، ف

 )أكرا( 4-مراجع داخلي، ف

 )بانكوك( 4-مراجع داخلي، ف

  3-مراجع داخلي، ف

  3-مراجع داخلي، ف

 3-مراجع داخلي، ف

 رة( )القاه 3-مراجع داخلي، ف

 مراجع 

 املفتش العام

 2-مد

 :املكتب املباشر

 6-سكرترية، خ ع

 4-موظف  سجالت، خ ع 

 املراجعة

 5-مراجع أقدم ، ف

 5-مراجع أقدم ، ف

 5-مراجع أقدم ، ف

 4-راجع داخلي، فم

 4-مراجع داخلي، ف

 )أكرا( 4-مراجع داخلي، ف

 )بانكوك( 4-مراجع داخلي، ف

 3-مراجع داخلي، ف

 3-مراجع داخلي، ف

 3-مراجع داخلي، ف

 )القاهرة(  3-مراجع داخلي، ف

 )سانتياغو دي شيلي( 3-مراجع داخلي، ف

 2-مراجع داخلي، ف

 5-كاتب مراجعة، خ ع

 4-كاتب/ناسخ ، خ ع

 3-/ ناسخ ، خ عكاتب

 التحقيقات

 5-حمقق أقدم، ف

 4-حمقق، ف

 3-حمقق، ف

 3-حمقق، ف

 3-حمقق شرعي، ف

 3-كاتب / ناسخ، خ ع
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 زاي امللحق  

 

 مكتب املفتش العام

 

  2015يف ديسمرب/كانون األول كما جدول امِلاَلك  
 

 اجملموع شاغرة أنثى ذكر الدرجة 

 1   1 2-مد املفتش العام

 املراجعون

 

    13 

   1 2 5-ف مراجع أقدم 

  1  1 4-ف مراجع إقليمي

  1  1 3-ف مراجع إقليمي

   1 1 4-ف مراجع

  1 1 1 3-ف مراجع

  1   2-ف مراجع

 5     احملققون

    1 5-ف حمقق أقدم

   1   4-ف حمقق

  2 1   3-ف حمقق

  8  4 6 19 

 1 1   5-خ ع كاتب مراجعة

 5     دعم األمانة والدعم اإلداري

   1  6-خ ع سكرترية

   1  4-خ ع كاتب/ناسخ

    1 4-خ ع كاتب سجالت

   1 1 3-خ ع كاتب/ناسخ

  11   9 5 25 
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 البلدان التالية هلا متثيل فيما ورد أعاله: 

    

فئة املدير   البلد

 والفئة الفنية

 اجملموع اخلدمات العامة 

 1   1 األرجنتني

 أسرتاليا

 

1   1 

 2   2 مصر

 1   1 فرنسا

 1   1 أملانيا

 1 1   اهلند

 4 3  1 ايطاليا

 1   1 جامايكا

 1   1 اليابان

 1   1 إسبانيا

 2 1  1 اململكة املتحدة

 2 1  1 الواليات املتحدة األمريكية

 1   1 أوزبكستان

 5 صفر  6 شاغرة

 19  6 25 

 
 

 

 
 

 


