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طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقةمن أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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يسر املفتش العام أن يقدم التقرير السنوي لعام  2102عن مكتب املفتش العام إىل جلنة املالية ،على النحو
الذي قدم إىل املدير العام .وحيتوي التقرير على معلومات عن أعمال املراجعة والتحقيق واملشاورات اليت أجراها
املكتب يف عام  ،2100باإلضافة إىل أعمال اإلدارة الداخلية.
أمت مكتب املفتش العام فرتة السنتني من خطته املوسعة للمراجعة القائمة على املخاطر ،وهي إحدى العناصر
الرئيسية يف إصالح املنظمة اليت وردت يف خطة العمل الفورية .وكانت خطة السنتني  2100-2101اليت
اعتمدها املدير العام بعد مراجعتها مبعرفة جلنة املراجعة قد وضعت أساساً أكثر منهجية لتحديد أولويات
أعمال املراجعة الداخلية .وقام املكتب مبقتضى هذه اخلطة باستعراض عدد من اجملاالت اليت هلا أولوية
متقدمة يف عمليات املنظمة أثناء الفرتة املالية اجلارية ،بغرض التوصل إىل تغطية أمشل للمخاطر الرئيسية على
مدى فرتتني ماليتني.
وكان من بني اجملاالت اليت مت الرتكيز عليها يف عام  ،2100اإلصالح العام خلطة العمل الفورية ،واإلدارة
القائمة على النتائج ،وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،وكتابة التقارير عن تنفيذ الربامج ،وأمن
تكنولوجيا املعلومات ،والمركزية مكتب الربنامج والعمليات ،وتقرير شامل عن برنامج مرفق االحتاد األوروبي
لألغذية .وكان من ضمن ذلك إعارة مراجع كبري (ثم نقله يف النهاية) إىل مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة
املوارد لتنفيذ إدارة املخاطر على مستوى املنظمة.
وفيما يتعلق بهذه التغطية ،أصدر مكتب املفتش العام  01تقريراً عن املراجعة إىل الوحدات العاملة يف املنظمة،
منها  22تقريراً عن مكاتب المركزية .وقد زودت هذه التقارير اإلدارة بـ 765توصية و 002مذكرة باالمتثال
بغرض تعزيز إدارة املخاطر يف املنظمة ،وعمليات املراقبة واحلوكمة الداخلية ،وبلغت نسبة قبول اإلدارة هلذه
التوصيات واملذكرات  89يف املائة .وباإلضافة إىل ذلك ،أصدر مكتب املفتش العام ثالثة تقارير يف أواخر عام
 2100ومطلع عام  2102عن نتائج املشاورات اليت أجراها اخلرباء االستشاريون ،واليت احتوت على
 005توصية أخرى للعرض على اإلدارة بشأن مساءلة املنظمة وإطار عمل املراقبة الداخلية ،وبرنامج خطة
العمل الفورية واإلدارة القائمة على املخاطر .كما انتهى املكتب من أغلب العمل املتعلق باستعراض تنفيذ
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،وتعيني املوظفني الفنيني ،وهو ما دخل مرحلة متقدمة من كتابة
التقارير وقت إصدار هذا التقرير السنوي ،وما زالت املنظمة مستمرة يف تنفيذ التوصيات السابقة فيما يتعلق
باملراجعة الداخلية.
وقام مكتب املفتش العام يف  2100بإغالق ملفات  99حالة ،بعد أن قامت وحدة التحقيقات فيه بإصدار
 07تقريرا كامال عن هذه التحقيقات .وزاد عدد الشكاوى اليت تلقتها الوحدة بنسبة  20يف املائة عن تلك اليت
تلقتها يف عام  .2101كما تبني حدوث زيادة يف عدد الشكاوى يف الفرتة املالية  2100-2101بنسبة  82يف
املائة عن الفرتة املالية  .2118-2119وقد أعتمد مكتب املفتش العام اعتمادا كبريا على دعم اخلرباء
االستشاريني ملساعدته يف حتمل حجم العمل املتزايد .كما انضم أحد أخصائيي الطب الشرعي لتكنولوجيا
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املعلومات إىل وحدة التحقيقات يف أوائل عام .2102
واصل املكتب حتسني قدراته أثناء العام عن طريق أدوات لتعيني املوظفني وتدريبهم ورفع مستوياتهم ،كما شارك بنشاط
يف الشبكات املهنية للمراجعني واحملققني يف األمم املتحدة واملنظمات املتعددة األطراف ،ويف أبريل/نيسان ،2100
انتهى اخلبري االستشاري الفنلندي  BDOمن مشاورة لتقرير مدى جودة وظيفة املراجعة الداخلية ملكتب املفتش العام.
وكانت النتيجة العامة إجيابية للغاية ،وخلص اخلبري االستشاري إىل أن الوظيفة اآلن "تتسق بشكل عام" مع معايري
معهد املراجعني الداخليني (يف عام  2115كانت هذه الوظيفة "تتسق جزئيا") .وسوف جتري متابعة ذلك يف عام 2102
عن طريق استعراض خارجي ملزم جيري على نطاق أوسع.

التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية


جلنة املالية مدعوة إىل أن حتيط علم ًا بالتقرير السنوي ملكتب املفتش العام عن عام .2100
مسودة املشورة



حتيط جلنة املالية علما بالتقرير السنوي ملكتب املفتش العام عن عام .2111
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النقاط الرئيسية
بنهاية عام  ،2100كان مكتب املفتش العام قد انتهى من الدورة األوىل من اخلطة املوسعة للمراجعة القائمة
على املخاطر كل سنتني ،ليتم بذلك البند اخلا بأعمال اإلصالح الوارد يف خطة العمل الفورية للمنظمة .وحيمِل نهج
التخطيط احلالي مكتب املفتش العام – حبسب موارده احلالية – استعراض أغلب جماالت املخاطر الرئيسية يف املنظمة
على مدى فرتتني ماليتني ،مع مراعاة تغطية رقابة مكتب التقييم واملراجع اخلارجي ،وكان سجل املخاطر – الذي
اعتمد عليه مكتب املفتش العام يف إعداد خطة  – 2100-2101قد وضع يف عام  2118مبشاركة مجعية احملاسبني
القانونيني املعتمدين ،ومبدخالت من اإلدارة .وجرى حتديث هذا السجل يف ديسمرب /كانون األول  ،2101حيث حدد
 62جماال رئيسيا للمخاطر يف املنظمة .ومع نهاية الفرتة املالية ،انتهى املكتب من التأكيد على  02من هذه املخاطر ومن
العمل يف اجملال االستشاري املتعلق بها ،باإلضافة إىل عدد كبري من املخاطر األخرى املتوسطة والضعيفة.
وانتهى مكتب املفتش العام من العمل امليداني يف أكثر من  87يف املائة من أعمال املراجعة املقررة للفرتة املالية
 .2100-2101وكان من بني اجملاالت اليت حظيت بقدر أكرب من الرتكيز يف عام  ،2100تقدير املساءلة العامة
للمنظمة ،وإطار املراقبة الداخلية ،وتنفيذ خطة العمل الفورية بشكل عام ،ونظام املراجعة القائمة على املخاطر،
ومشروعات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ضمن خطة العمل الفورية ،وكتابة تقارير الربامج ،واستعراض أمن
تكنولوجيا املعلومات ،وعمليات املكاتب الالمركزية ،وإعانة اإلجيار ،والتقرير الشامل عن تنفيذ برنامج املنظمة ملرفق
األغذية املشرتك بني االحتاد األوروبي واملنظمة ،واستعراض اجلوانب املتعلقة مبجمع السلع واخلدمات وصندوق
التسليف واالدخار ،ومتابعة توصيات املراجعة .كما واصل املكتب دعمه ملشروع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة ،عن
طريق إعارته موظف مراجعة كبري من مرتبة ف 7-إىل مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد طوال أغلب عام
 ،2100ليقوم بدور املدير املؤقت للمشروع .ومت نقل هذا املوظف نهائيا إىل املكتب املذكور ليدير املشروع يف
سبتمرب /أيلول .2100
وفيما يتعلق بهذه التغطية ،أصدر مكتب املفتش العام  01تقريراً عن املراجعة إىل الوحدات العاملة يف املنظمة،
منها  22تقريراً عن مكاتب المركزية .وقد زودت هذه التقارير اإلدارة بـ 765توصية و 002مذكرة امتثال بغرض تعزيز
إدارة املخاطر يف املنظمة ،وعمليات املراقبة واحلوكمة الداخلية ،وبلغت نسبة قبول اإلدارة هلذه التوصيات واملذكرات
 89يف املائة .وباإلضافة إىل ذلك ،أصدر مكتب املفتش العام ثالثة تقارير يف أواخر عام  2100ومطلع عام  2102عن
نتائج املشاورات اليت أجراها اخلرباء االستشاريني ،واليت احتوت على  005توصية للعرض على اإلدارة.
كما انتهى املكتب من أغلب العمل املتعلق مبساءلة املنظمة وإطار عمل املراقبة الداخلية ،وبرنامج خطة العمل
الفورية واإلدارة القائمة على املخاطر .كما انتهى املكتب من أغلب العمل املتعلق باستعراض تنفيذ املعايري احملاسبية
الدولية للقطاع العام ،وتعيني املوظفني الفنيني ،وهو ما دخل مرحلة متقدمة من كتابة التقارير وقت إصدار هذا التقرير.
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وكما سيبني مكتب املفتش العام يف هذا التقرير ،فإن توصياته تعزز حاجة املنظمة إىل تنفيذ عمليات هيكلية
إلدارة املخاطر وإىل إطار قوي للمساءلة واملراقبة الداخلية .وقدم املكتب يف هذا الصدد دعما قويا أثناء الفرتة املالية،
السيما أثناء عام  2100ملساعدة اإلدارة يف وضع هذه العناصر األساسية.
وقام مكتب املفتش العام بإغالق ملفات  99حالة ،بعد أن قامت وحدة التحقيقات فيها بإصدار
 07تقريرا كامال عن هذه التحقيقات .وزاد عدد الشكاوى اليت تلقتها الوحدة بنسبة  20يف املائة عن تلك اليت تلقتها يف
عام  .2101كما تبني حدوث زيادة يف عدد الشكاوى يف الفرتة املالية  2100-2101بنسبة  82يف املائة عن الفرتة املالية
 .2118-2119وإذا استمر هذا االجتاه ،فإن الوقت الذي يتطلبه التحقيق حيتاج إىل إعادة النظر ،وكذلك موارد وحدة
التحقيقات .وباإلضافة إىل ذلك يواصل مكتب املفتش العام التعاون مع اإلدارة من أجل تعزيز العناصر األخرى يف إطار
التكامل يف املنظمة.

:2100

وفيما يلي املالحظات العامة اليت خرجت من أعمال املراجعة والتحقيق اليت قام بها مكتب املفتش العام يف عام

 إن األمر حباجة إىل االهتمام املستمر يف حينه – ولكن بطريقة منظمة – بإجناز أعمال خطة العمل الفورية مع
استكماهلا مبزيد من االهتمام بتغيري الشروط اإلدارية /التنظيمية الالزمة ،وهي الشروط غري املتوافرة اآلن ،حتى
ميكن حتقيق التغيري اهليكلي املطلوب .فاألعمال املنصو عليها يف خطة العمل الفورية ضرورية "للحاق"
بإقامة النظم ،وسوف تفيد عند تنفيذها بالكامل يف إحداث نتائج فرعية إجيابية تتمثل يف سد العديد من
الثغرات اليت كان ميكن بدون ذلك أن تظهر عند تقييم املنظمة حبسب أطر أفضل ممارسات املراقبة الداخلية.
ومع ذلك ،فإن حتليل ما مت تنفيذه حتى اآلن من خطة العمل الفورية يبني مدى احلاجة إىل نهج كلي للتغيري
التنظيمي ،وإىل املشاركة واملساءلة بصورة أكرب من جانب املنظمة بأكملها من أجل تشجيع تنفيذ اإلصالحات،
وإىل قياسات جيدة ألداء املؤشرات املتعلقة بالتغيري.
 إن التغيري التحويلي لن يتحقق إال باالهتمام املستمر واملتكامل على مدى عدة فرتات مالية .والبد للمنظمة من
االستعداد لبعض اإلجراءات املعقدة بطبيعتها مثل اإلدارة القائمة على املخاطر ،وإدارة املخاطر على مستوى
املنظمة ،وتقييم وإدارة األداء ،حتى ميكن حدوث تقبل تدرجيي أفضل يتماشى مع قدرات املوظفني واملديرين
على إتباع طرق جديدة يف التفكري والعمل .فاالنتقال من املفاهيم والطموحات إىل التنفيذ الفعلي يف كل جمال من
هذه اجملاالت الثالثة سوف يتطلب الدعم الكامل من مجيع مستويات اإلدارة .ومع ذلك ،فإن املغاالة
والتخطيط للعمليات قد يقتل احلماس ويزيد من اإلحساس بالبريوقراطية املفرطة .ويف أوقات كثرية من الفرتة
املالية القادمة ،ميكن االنتهاء من األعمال الرمسية يف خطة العمل الفورية ،ولكن عمليات التحسني ينبغي أن
تظل هدفاً مستمراً .فاالهتمام اجلاد بتتابع عمليات اإلصالح والتأكيد على تآزرها يف اجملاالت الثالثة السابق
ذكرها بالذات ،مع سياسة فعالة لتسهيل احلركة ،سيكون مسألة رئيسية يف نقل ثقافة املنظمة العريضة من
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التوجه للمخرجات إىل التوجه للنتائج ،وحتطيم الصعاب واخلالفات اليت كانت تعترب عقبات يف طريق
الفعالية التنظيمية.
 إن زيادة الرتكيز على املساءلة ،واملوجودة يف املنظمة بصورة جيدة ،سوف تكون عنصراً ضروريا يف ضمان
املشاركة يف عمليات اإلصالح وتنفيذها بذكاء ،سواء كان احلديث عن اإلصالحات الرئيسية املوجودة ضمن
خطة العمل الفورية ،أو عن التحسينات املستمرة يف األجل الطويل اليت ينبغي لكل منظمة جيدة أن تسعى
إليها .فمكتب املفتش العام يشجع املنظمة بقوة على وضع إطار جيد وواضح للمساءلة واملراقبة الداخلية – فمن
شأن ذلك أن يزيد من ثقة أصحاب الشأن اخلارجيني يف املنظمة .وحتتاج املنظمة يف هذه العملية إىل إيضاح
هياكل اختاذ القرارات التنفيذية ،وحدود املساءلة ،والعالقة بني تقييم األداء واختاذ القرار .والبد أن يكون
إطار املراقبة الذي سيطبق موجهاً حنو تيسري ترشيد عمليات املراقبة يف مجيع املعايري القائمة على املخاطر،
من أجل معاجلة األفكار ،بل واحلقائق أيضا ،املتعلقة بتشديد املراقبة على بعض اجملاالت وضعف املراقبة يف
جماالت أخرى .كما أنه من الضروري إدخال حتسينات على توفري املعلومات عن إدارة املؤسسات ،والنظام
العاملي إلدارة املوارد ،وغريها من مشروعات نظم املعلومات اليت ستكون عناصر رئيسية يف هذا اجملال.
 إن جناح الالمركزية سوف يتطلب اهتماما مركزاً من أجل رصد اآلليات واالستجابة هلا .فاملراجعة والتحقيقات
اليت قام بها مكتب املفتش العام تدل على قدرات فائقة يف جمال املكاتب امليدانية عرب جمموعة من اجملاالت
الرباجمية والتشغيلية .وكانت اخلطوات املبدئية فيما يتعلق بالالمركزية يف عام  2101متثل حتديا .وهناك
عدد من املبادرات ،مثل األعمال األخرى يف خطة العمل الفورية ،واجلهود املبذولة لبناء قدرات اخلدمات
املؤسسية ،والشبكات الفنية ،والتغيريات يف سياسات املوارد البشرية ،تهدف كلها إىل معاجلة هذه املسائل.
وتدعو احلاجة إىل وضع مسؤوليات واضحة وعمليات للرصد – مثل معايري األداء – سواء يف األقاليم أو املقر،
ملتابعة التقدم يف عمليات الالمركزية ،واالستجابة على وجه السرعة حيثما تظهر املشكالت ،ودعم هيكل
لسلطة المركزية الختاذ القرارات تكون مصحوبة باملساءلة.
 كان من بني جماالت عملنا يف التحقيقات يف امليدان ،مشكالت املشرتيات اليت نشأت عن تضارب املصاحل غري
املعلن عنه يف املشروعات املدارة حمليا ،وهي التحقيقات اليت أشارت إىل ضرورة الرتكيز على إثارة وعي
املمثلني القطريني واملوظفني امليدانيني .ومن بني اجملاالت األخرى اليت هلا أهميتها ،ضمان تاليف أعمال
املشرتيات ألي تواطؤ حمتمل أو فعلي من جانب املوردين يف األسواق األقل تقدماً ،وهو اجملال الذي تعاونت
فيه دائرة املشرتيات مع مكتب املفتش العام يف  2100بغرض إعطاء توجيهات للموظفني.
 أن املنظمة مارست أعماهلا بنجاح يف ظل ظروف صعبة .فقد أشار استعراض مكتب املفتش العام لربنامج مرفق
األغذية املشرتك بني املنظمة واالحتاد األوروبي ،والذي صدر عنه تقرير شامل عام  ،2100إىل أن بإمكان
املنظمة أن تنفذ برامج معقدة وصعبة مبا يرضي أعضاءها واجلهات املاحنة .وسيتمثل التحدي هنا يف التأكد من
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دروس ما مت تنفيذه بنجاح وما ينبغي البعد عنه يف املستقبل .ومن املمكن تطويع الدروس املستفادة من هذا
الربنامج (ومن برنامج مبادرة ارتفاع أسعار األغذية) لتتسق مع اهلياكل التنظيمية اجلديدة.
 إنه ينبغي أن يتسم إعطاء األولوية للتحسينات يف جماالت العمليات األخرى املهمة بالشفافية والنظرة الثاقبة.
فاملؤكد أن املوارد احملدودة واالهتمام باإلدارة سيستلزمان تأجيل بعض جهود اإلصالح اليت ليست هلا أولوية
وإن كانت ضرورية بشكل ما وحتتاج إىل جهود مطولة ،ولكن رمبا كان تأثريها الفوري أقل وضوحاً .ومكمن
اخلطورة هنا هو أننا إذا فعلنا ذلك ،فإن هذه اجلهود قد تتوقف وقد يغلفها النسيان لفرتات طويلة .وحيث
مكتب املفتش العام على إتباع طريقة مناسبة لإلدارة التنفيذية للنظر يف أي تأجيالت وإعادة النظر باستمرار يف
أوضاعها.
وقد واصل مكتب املفتش العام حتسني قدراته يف عام  .2100وقام أثناء العام بشغل مخس وظائف شاغرة
للمراجعة الداخلية ،ومل يعد هناك يف أغسطس /آب  2100أي وظيفة شاغرة سوى وظيفة من فئة ف .2-ولكن حدث
يف شهر سبتمرب /أيلول أن نقل أحد كبار املراجعني من املكتب إىل مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ليتوىل
إدارة مشروع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة ،ويف ديسمرب /كانون األول استقال أحد املوظفني املعاونني من فئة
اخلدمة العامة .وبناء على ذلك ،كانت هناك وظيفتان من الفئة الفنية ووظيفة من فئة اخلدمة العامة شاغرتني يف مكتب
املفتش العام يف نهاية عام  .2100ولكن الوظيفة الشاغرة من رتبة ف 2-مت شغلها عن طريق النقل الداخلي يف أوائل
عام .2102
ويف أبريل /نيسان  ،2100انتهى املكتب االستشاري الفنلندي  BDOمن مشاورة لتقرير مدى جودة وظيفة
املراجعة الداخلية ملكتب املفتش العام .وكانت النتيجة العامة إجيابية للغاية ،وخلص اخلبري االستشاري إىل أن الوظيفة
اآلن "تتسق بشكل عام" مع معايري معهد املراجعني الداخليني (يف عام  2115كانت هذه الوظيفة "تتسق جزئيا").
وسوف جتري متابعة ذلك يف عام  2102عن طريق استعراض خارجي ملزم جيري على نطاق أوسع.
ويود مكتب املفتش العام أن يعرب عن امتنانه جلميع مستويات موظفي املنظمة وإدارتها ممن اتصل بهم أثناء
قيامه بعمله ،ملا قدموه من مساندة واستجابة اجيابية ،رغم مسؤولياتهم الضخمة وحجم العمل الذي يتحملونه.
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أوال -املقدمة
عام
يتضمن هذا التقرير املقدم إىل املدير العام موجزا لألنشطة الرقابية لعام  2100اليت يضطلع بها مكتب املفتش
-0
العام .ووفقا لرتتيبات الرقابة باملنظمة ،يتاح هذا التقرير أيضا للجنة املراجعة وجلنة املالية التابعتني للمنظمة.

االختصاصات واملهمة
مكتب املفتش العام مسؤول عن املراجعة الداخلية ،اليت تشمل مراقبة وتقييم مدى كفاية وفعالية النظام املعتمد
-2
يف املنظمة للضوابط الداخلية ،وإدارة املخاطر ،واإلدارة املالية ،واستخدام األصول .واملكتب مسؤول أيضا عن التحقيق يف
سوء السلوك والغش .وطبقا لسياسة الرقابة احلمائية اليت تتبعها املنظمة ،فإن املكتب حيقق أيضا يف االتهامات باالنتقام
من املوظفني الذين يبلغون عن سوء السلوك .وميثاق املكتب مدمج يف دليل التعليمات اإلدارية باعتباره املرفق (ألف)
القسم .015
ويتوىل املكتب ،بالتعاون مع مكتب التقييم ،الرقابة الداخلية الشاملة يف املنظمة ،أما املراجع اخلارجي ،الذي
-2
يتعاون معه املكتب ،فهو يوفر رقابة خارجية تكميلية.
ويقدم املكتب للمدير العام ،وللوظائف والربامج اليت ختضع للمراجعة ،حتليالت وتوصيات ومشورة ومعلومات
-0
عن األنشطة اليت جيري استعراضها .وبهذا العمل ،فإنه يسعى لتحديد فر حتسني الكفاءة واالقتصاد يف العمليات
بينما يعزز الرقابة بتكلفة معقولة .وهو يساعد أيضا على ضمان أن ختلو أنشطة املنظمة من ممارسات الغش والفساد،
ويعزز املبادرات اليت تهدف إىل تعزيز نزاهة عمليات املنظمة.
-7

تتلخص رؤية مكتب املفتش العام يف أنه خيدم املنظمة بتنفيذ مهمته باستقاللية مهنية ونزاهة وجودة وكفاءة.

ويتبع املكتب فيما يتعلق بعمله يف جمال املراجعة الداخلية ،املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة
-6
الداخلية ،الصادرة عن معهد املراجعني الداخليني ،وهو اهليئة املهنية العاملية املختصة .ويتبع املكتب فيما يتعلق
بتحقيقاته اخلطوط التوجيهية املوحدة للتحقيق الصادرة عن مؤمتر احملققني الدوليني التابعني ملنظومة األمم املتحدة
وللمؤسسات املالية املتعددة األطراف.
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ويتلقى املدير العام واملفتش العام مشورة مستقلة بشأن الفعالية ،مبا فيها كفاية وجودة املراجعة الداخلية
-5
والوظائف احلقيقية للمكتب ،من جلنة للمراجعة تضم كبار املهنيني يف جمال املراجعة و/أو التحقيق ،وهم من خارج
املنظمة متاما .وترد اختصاصات هذه اللجنة يف دليل التعليمات اإلدارية باعتباره املرفق جيم (القسم .)006

ثانيا -االستقاللية
خالل عام  ،2100اضطلع املكتب بأنشطته املهنية بصورة مستقلة داخل املنظمة ،ومل يصادف أية قيود يف هذا
-9
اجملال أثناء قيامه باملراجعات أو التحقيقات.

ثالثا -التقارير االستنسابية املقدمة إىل جلنة املالية
ينص ميثاق املكتب على أنه ،رهنا بالسلطة التقديرية للمفتش العام ،جيوز أن يقدم املكتب أي تقرير مراجعة
-8
أو أي موضوع آخر إىل جلنة املالية ،مشفوعا بتعليقات املدير العام عليه ،وأن يتاح مثل هذا التقرير للدول األعضاء
املعنية األخرى .ومل يقدم أي تقرير إضايف من هذا النوع يف عام  2100فيما عدا التقرير السنوي.

رابعاً -تنفيذ خطة املراجعة القائمة على املخاطر
وضع وتنفيذ اخلطة الشاملة للمراجعة القائمة على املخاطر للفرتة 2111-2111

نهج التخطيط
 -01تلبيه ملتطلبات معايري معهد املراجعية الدوليني ،واستجابة لإلجراء  80-2من خطة العمل الفورية ،وضع
املكتب ونفذ خطة شاملة للمراجعة القائمة على املخاطر لكي ترسي أساساً أكثر انتظاماً لتحديد أولويات عمل املراجعة
الداخلية .وكان اهلدف هو ضمان أن تكون إدارة مجيع املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة موضع استعراض مستقل على
مدى فرتتني ماليتني تقريبا ،بالتنسيق مع مكتب التقييم واملراجع اخلارجي يف املنظمة.
 -00إن خطة املراجعة القائمة على النتائج للفرتة املالية  2100-2101اليت أعدت طبقا هلذا النهج ،أخذت يف
حسبانها املدخالت اليت قدمتها اإلدارة وجلنة املراجعة يف املنظمة ،واليت أقرها املدير العام يف أوائل عام  .2101وقد
قامت هذه اخلطة على أساس سجل للمخاطر وضع يف عام  2118مبشاركة مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين
ومدخالت من اإلدارة .ومت رصد عملية التنفيذ عن طريق تقارير ربع سنوية ترفع إىل املدير العام ومن خالل االجتماعات
الثالثة اليت تعقدها جلنة املراجعة كل سنة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن ما حققته اخلطة أصبح اآلن مؤشرا لألداء أمام
مكتب املفتش العام يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج يف املنظمة.
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 -02مت حتديث تقدير املخاطر يف ديسمرب /كانون األول  2101بتغيري أهمية بعض املخاطر بالزيادة أو النقصان،
واستبعاد بعضها وإضافة غريها ،بناءً على املخاطر الناشئة وعلى املعلومات اجلديدة .وأخذت النتائج األولية للمشروع
التجرييب إلدارة املخاطر على مستوى املنظمة يف االعتبار .وكانت احملصلة هي سجل حديث للمخاطر حيتوي على
 26خماطرة عالية وحتديث العنصر اخلا بعام  2100يف خطة املراجعة القائمة على النتائج ،حيث زاد عدد املخاطر
العالية ( )02وزاد عدد املخاطر املتوسطة ( )72يف عام .2100
 -02وبناء على النتائج اليت جاءت من مراجعة املكاتب امليدانية يف عام  ،2101زاد مكتب املفتش العام كثريا من
جمال تغطية هذه املكاتب يف عام  .2100فقد مت التوسع يف العنصر املالي /اإلداري ،ويف عناصر إدارة الربامج ،وإضافة
الرقابة على تكنولوجيا املعلومات وسالمتها املادية .كما توسع مكتب املفتش العام يف سنة  2100يف تغطيته للموضوعات
املتعلقة باإلصالح.
 -00قام خبري خارج ي مبراجعة عملية ختطيط وتنفيذ املراجعة القائمة على املخاطر يف مكتب املفتش العام ،وخلص
إىل أن املكتب يتسق بشكل عام يف عمله مع املعايري املهنية الدولية .ومل يو اخلبري بأي تغيريات يف نهج التخطيط.
أما يف أواخر عام  2100فقد جرى حتديث آخر لتقدير املخاطر للتأكيد على خطة جديدة قائمة على املخاطر للفرتة
املالية  .2102-2102ومع دخول إدارة املخاطر يف املنظمة ضمن مشروع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة مرحلة
النضج ،سوف يعدِل املكتب من النهج الذي يسري عليه ،ليعتمد بقدر أكرب على نتائج التقدير الذاتي للمخاطر الذي
قامت به اإلدارة ،باإلضافة إىل التحليل املهين للمكتب لكي يعدِل ويطور من خطة املراجعة القائمة على النتائج يف
املستقبل.

تنفيذ اخلطة
 -07رغم أن مكتب املفتش العام كان به عدد من الوظائف الفنية الشاغرة أكثر مما كان مقررا أثناء الفرتة املالية،
فإنه استطاع بفضل دعم اخلرباء االستشاريني االنتهاء من اجلزء األكرب من اخلطة املنقحة للمراجعة القائمة على النتائج
للفرتة املالية  .2100-2101فبحلول  20ديسمرب /كانون األول  ،2100كان املكتب قد انتهى ،أو كاد أن ينتهي (أي
وصل إىل مرحلة كتابة التقارير) من  25جماالً من بني  20جماال للمراجعة كان مقررا أن تتم يف الفرتة املالية
 .2100-2101وقد تضمن ذلك إيفاد بعثات مراجعة إىل  96مكتبا ميدانيا خالل الفرتة املالية والتوسع يف تغطية
املوضوعات املتعلقة باإلصالح ،كما استعرض املكتب يف عام  02 ،2100خماطرة عالية و 72خماطرة متوسطة من سجل
املخاطر (املرفق ألف ( .))0وأصدر املكتب  017تقارير مراجعة خالل الفرتة املالية .ومت ترحيل أربع مهام سينتهي
العمل فيها يف الربع األول من عام  ،2102بينما مت ترحيل مهمة خامسة إىل نفس العام (املرفق ألف (.))0
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 -06أصدر مكتب املفتش العام  01تقريرا للمراجعة يف ( 2100املرفق ألف ( ،))2منها  22تقريرا عن املكاتب
امليدانية .وقد احتوت هذه التقارير على  0280توصية لإلدارة على خمتلف مستوياتها لتعزيز إدارة املخاطر يف املنظمة،
والضوابط الداخلية ،وعمليات احلوكمة ،وقد تقبلت اإلدارة أكثر من  89يف املائة من هذه التوصيات.
 -05وباإلضافة إىل ذلك ،طلب املكتب إىل عدد من اخلرباء االستشاريني استكمال تقييم اإلطار الشامل للمساءلة
والضوابط الداخلية يف املنظمة ،وتنفيذ خطة العمل الفورية ،واإلدارة القائمة على النتائج ،وهي املوضوعات اليت صدر
عنها ثالثة تقارير .كما أوشك املكتب على االنتهاء من العمل يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتعيني
املوظفني الفنيني ،وهي األعمال اليت دخلت مرحلة متقدمة من كتابة التقارير وقت كتابة هذا التقرير السنوي.
-09

فيما يلي عرض للملخصات الفردية عن أهم االستعراضات اليت قام بها املكتب حتى نهاية عام .2100

نتائج خدمات املراجعة واالستشارة على مستوى املنظمة

تقييم إطار املساءلة واملراقبة الداخلية
 -08نظراً اللتزام املنظمة بتنفيذ إطار املساءلة واملراقبة الداخلية يف عام  ،2102وما أشارت إليه عمليات املراجعة
اليت أجراها مكتب املفتش العام من ضرورة تعزيز املساءلة من أجل التنفيذ الفعال للسياسات واإلصالحات التنظيمية،
شارك املكتب يف اجلزء األخري من عام  2100مع خبري دولي يف تقييم رفيع املستوى لنظام املساءلة والضوابط الداخلية
املعمول به يف املنظمة ،وإلعطاء املشورة بشأن نهج قوي لتعزيز ذلك على مستوى املنظمة.
 -21أجرى حتليل رفيع املستوى للثغرات املوجودة يف املساءلة والضوابط الداخلية .ومشل هذا التحليل اجملاالت
اخلمسة الرئيسية للضوابط الداخلية اليت جاءت يف اإلطار املتكامل الذي وضعته جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة
الوطنية املعنية باإلبالغ املالي االحتيالي؛ جلنة تريدواي ،وهو اإلطار الذي انتشر استخدامه اآلن على نطاق دولي
واسع .وتعاجل هذه اجملاالت ظروف الرقابة ،وإدارة املخاطر ،وأنشطة الرقابة ،واملعلومات واالتصاالت ،والرصد.
وخلص االستعراض إىل أن املنظمة بدأت تنفذ – من خالل خطة العمل الفورية – العديد من األنظمة واألدوات
والعمليات الالزمة للرقابة الفعالة .ورغم ذلك فإن حتليل الثغرات أوضح أنه مازال أمام املنظمة عدد من اجملاالت اليت
حتتاج إىل حتسينها ،كما أن التقرير يوجه اإلدارة حنو بعض اجلوانب اليت ينبغي الرتكيز على االهتمام بها يف العام
القادم.
 -20تغطي معظم املشروعات الرئيسية يف خطة العمل الفورية (مثل النظام العاملي إلدارة املوارد ،ونظام تقييم وإدارة
األداء ،واملوارد البشرية ،وتقدير املخاطر ،والالمركزية ،وتغيري الثقافة) أهم اإلجراءات الالزمة إلقامة منظمة أكثر
مساءلة أمام الدول األعضاء وأمام موظفيها .ومع ذلك فإن هذه املشروعات حتتاج إىل إطار عمل نهائي يربطها ببعضها.
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 -22وأكد االستعراض أيضا أن املنظمة حباجة إىل إطار عمل حمدد حتديدا جيدا للمساءلة والضوابط الداخلية،
جيعل املديرين واملوظفني مسؤولني بصورة كافية عن قراراتهم وأعماهلم ،جنبا إىل جنب مع مواد ذات صلة للمعلومات
والتدريب ،بغرض إجياد الثقافة الالزمة النعاش املساءلة .كما أن نشر اإلطار على نطاق واسع من شأنه أيضا أن يؤكد
ألصحاب املصلحة اخلارجيني كيف تسعى املنظمة إىل تشجيع املساءلة والضوابط الداخلية .وقد طرح التقرير مشروع إطار
عمل توضيحي ملساعدة اإلدارة على املضي قدماً يف هذا الشأن.
 -22وقد بني االستعراض أن األنظمة واألدوات لن حتل املشكلة وحدها ،حيث الحظ أن األمر حباجة إىل خلق
ثقافة هلا أبعادها  ،وهو األمر الذي حيتاج إىل التزام من قيادة املنظمة باستخدام عمليات املساءلة املتاحة بصورة أكثر
تشددا ،مبا يف ذلك االستخدام الكامل والفعال ملا جيري وضعه من أدوات اإلدارة القائمة على النتائج وتلك القائمة على
املخاطر ،مع إجراء استعراضات منتظمة لألداء على مستوى األفراد وعلى مستوى الفرق ،باستخدام نظام تقييم وإدارة
األداء وغريه من البيانات اليت ترد يف التقارير.

تقييم خطة العمل الفورية
 -20حتتوي خطة العمل الفورية على جمموعة طموحة من اإلجراءات اليت أقرها مؤمتر املنظمة يف عام
للنهوض بأهمية املنظمة يف العامل وبكفاءتها وفعاليتها .فبعض اإلجراءات متثل تغريا هائال يف التنظيم ،بينما كان البعض
اآلخر عبارة عن إجراءات صغرية نسبيا ميكن للمديرين املسؤولني تنفيذها بسرعة .فهناك حنو  91يف املائة من
اإلجراءات اليت وردت يف التقارير ينتظر أن تستكمل بنهاية عام  .2100أما باقي اإلجراءات – وبعضها يتسم
بالضخامة والتعقيد – فمن املقرر االنتهاء منها يف .2102-2102
2119

 -27شارك مكتب املفتش العام يف أواخر عام  2100جمموعة  ،Mannetوهي جمموعة استشارية دولية متخصصة
يف تطوير املنظمات ،وتغيري اإلدارة والقيادة ،يف إجراء تقييم شامل لربنامج خطة العمل الفورية .وقام هذا االستعراض
بدراسة عملية تنفيذ خطة العمل الفورية يف ضوء جمموعة من مبادئ تغيري اإلدارة وتطوير املنظمات .وكان اهلدف هو
تزويد قيادة املنظمة بتوصيات ميكن تطبيقها يف املرحلة املتبقية من عملية اإلصالح يف  ،2102-2102وملساعدة املنظمة
على تعظيم االستفادة من االستثمارات الضخمة يف خطة العمل الفورية واالتصال باألعضاء ،وإظهار األداء اجليد واإلبقاء
عليه حتى بعد انتهاء العمل يف خطة العمل الفورية .وجاء هذا االستعراض السريع والرفيع املستوى كمتابعة للرعاية
اليت قدمها مكتب املفتش العام يف سنة  2101للربنامج املبدئي الشامل خلطة العمل الفورية ولتقدير املخاطر على مستوى
املشروع.
-26

من بني النقاط الرئيسية اليت خرجت من عملية التقييم:

 األعمال املنصو عليها يف خطة العمل الفورية ضرورية "للحاق" بإقامة النظم .وينبغي استكمال األعمال اليت
مل تكتمل ،وإدراجها يف التيار الرئيسي للخطة بأسرع ما ميكن .ومع ذلك ،فمازال عدد من العناصر الرئيسية
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غائبا عن خطة العمل لكي تعطي التغيري اجلوهري الذي ينتظره األعضاء ،وهو التغيري املطلوب لتلبية
األولويات اليت حددها املدير العام.
 إن التغيري التحويلي لن يتحقق إال باالهتمام املستمر واملتكامل على مدى عدة فرتات مالية .فالكثري من
املنظمات تبدأ بالرتكيز على النظم والعمليات ثم تنتقل يف مرحلة تالية إىل اإلصالح ،حمدثة تغيريا جذريا
ومستمرا يف األولويات اإلسرتاتيجية ،والتصميم التنظيمي ،وثقافة املنظمة.
 يف الوقت الذي أدت فيه عملية اإلصالح إىل جمموعة كبرية من املبادرات اليت تهدف إىل بناء قدرات املنظمة،
فإن احلاجة تدعو إىل مواصلة العملية الطبيعية اجلارية لتعزيز املنظمة – حيث يصبح التحسني املستمر هو
الطريق الطبيعي واملعتاد للعمل.
 -25خلص التقرير إىل أن النجاح يف استكمال اإلصالحات املتبقية يف خطة العمل الفورية يف جماالت الالمركزية،
وإدارة املوارد البشرية ،واإلدارة القائمة على النتائج ،والنظام العاملي إلدارة املوارد ،وإدارة املخاطر على مستوى املنظمة،
سيكون مقدمة ضرورية إلجراء حتول تنظيمي عميق .كما أنه سيحدد ستة مستويات من التغيري ويقدم املشورة فيما يتعلق
بها (التنقل ،واألداء واملساءلة ،والقيادة واإلدارة ،وابتكار الربامج ،وتبسيط العمليات ،وفريق العمل املتعدد الوظائف
والتخصصات) وهو ما سيدفع عملية التعزيز التنظيمي إىل األمام كوسيلة إلحداث تغيري حتويلي عميق.

استعراض اإلدارة القائمة على النتائج  -تقييم فعالية اإلسرتاتيجية العامة لتصميم وتنفيذ اإلدارة القائمة على
النتائج ،مبا يف ذلك نظام اإلدارة القائمة على النتائج.
 -29كان اهلدف األساسي إلصالح املنظمة هو حتويلها إىل منظمة تسعى إىل نتائج ،وهو ما حيتاج إىل النجاح يف
تنفيذ عنصرين :التفصيل الواضح ألهداف األعضاء ،وتصميم وتقديم نتائج ميكن قياسها يف هذا السياق ،يكون هلا
تأثريها الواضح .وجيري العمل اآلن على التنفيذ الكامل لربنامج إصالح خطة العمل الفورية وإعداد املوازنة واإلدارة
القائمة على النتائج .ويف عام  ،2100شارك مكتب املفتش العام مع اخلبري االستشاري الدولي يف جمال اإلدارة القائمة
على النتائج  John Mathiasonواألعضاء املنتسبني يف دوائر اإلدارة الدولية لتقدير مدى فعالية اإلسرتاتيجية العامة
لتصميم وتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج ،مبا يف ذلك نظام اإلدارة القائمة على النتائج ،وملعرفة مدى ما حتقق من
مطالب التقييم اخلارجي املستقل وخطة العمل الفورية حتى منتصف عام  ،2100وما الذي ينبغي عمله يف الشهور
الستة التالية لتحقيق املهام الواردة يف خطة العمل الفورية.
 -28الحظ التقدير أنه رغم أن املنظمة حققت تقدماً ملموساً يف االرتقاء باإلدارة القائمة على النتائج ،فمازال هناك
الكثري الذي ينبغي القيام به ،إذا كان هلا أن تنفذ نظاماً يعمل بكامل طاقته كما كان مقصودا منه ،ويف حدود اإلطار
الزمين املقرر يف خطة العمل الفورية .والحظ التقرير أن اإلدارة القائمة على النتائج تبدأ بإعطاء وعود ملا تستطيع املنظمة
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حتقيقه لو أعطيت املوارد الالزمة إلنتاج املخرجات وتقديم اخلدمات .ولكن هذه املخرجات واخلدمات البد أن تكون
قابلة للقياس إذا كان للمنظمة أن تأمل يف أن تقول أنها حققت النتائج املطلوبة.
 -21يبني حتليل النتائ ج التنظيمية ومؤشراتها يف اخلطة اجلارية املتوسطة األجل أن أغلب هذه النتائج واملؤشرات
غري قابلة للقياس ،إما ألن صياغتها فضفاضة للغاية ،أو أنها ال تظهر عالقة سببية حممودة مبا تنتجه املنظمة
(ما يسمى مبشكلة اإلسناد) .وحدث حتسني بني الفرتة املالية األوىل يف ظل اإلدارة القائمة على النتائج ()2100-2101
وبني الفرتة املالية التالية ( ،)2102-2102ولكن املشكلة مازالت موجودة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن األهداف الوظيفية
ليست موضحة بطريقة تشرح بصورة منطقية أهميتها اإلسرتاتيجية.
 -20واملشكلة احملورية هي أن وحدة الربجمة الرئيسية ،اليت تسمى نتائج الوحدة قامت على أساس املخرجات
ال النتائج .فالنتائج املباشرة اليت ينبغي أن تكون مدفوعة مباشرة باملخرجات اليت تنتجها املنظمة ،واليت ستفضي إىل
حتقيق النتائج التنظيمية ،هي حلقه مفقودة يف السلسلة احلالية لإلدارة القائمة على النتائج .وقد رُحلت هذه املشكلة إىل
"استعراض منتصف املدة" ،والذي كان يركز بدوره على املخرجات أكثر من النتائج .والشك أن استمرار الرتكيز على
املخرجات لن يؤدي إال إىل اإلبقاء على صوامع املنظمة التقليدية وثقافتها التنظيمية.
 -22كان هناك قلق داخلي بشأن إمكانية إضافة مفهوم جديد (النتيجة املباشرة) أو إعادة تعريف نتائج الوحدة
بأنها نتائج عملية ختطيط األعمال يف  ،2102-2102حبسب التوصية .وكانت النتيجة أن هذا مل يرد يف التعليمات
النهائية ألعمال التخطيط لتلك الفرتة ،وظل اإلبهام السابق يف تعريف نتائج الوحدة كما هو مع املصطلح اجلديد
"املخرجات التنظيمية" .وستكون الفرصة التالية إلحداث تغيري ملموس يف نهج اإلدارة القائمة على النتائج يف عام
 .2100ويف هذا الصدد ،قدم التقرير  02توصية إىل اإلدارة وإىل فريق املشروع بتحويل اإلدارة القائمة على النتائج من
نظام يسري باملخرجات إىل نظام يقوم على النتائج.

التصديق على تقرير تنفيذ الربامج
 -22تقرير تنفيذ الربامج هو أهم تقرير ملساءلة املنظمة أمام أعضائها عن استخدام املوارد يف الفرتة املالية السابقة.
فهو يعطي معلومات عن أداء املنظمة الفعلي ومدى تقدمها يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للخطة وامليزانية .فقد بدأ
ال تغيري الكبري يف تقرير تنفيذ الربامج يف ظل الشكل اجلديد لإلدارة القائمة على النتائج .ولكي يسهم مكتب املفتش العام
يف هذا اإلصالح يف حينه ،قام باستعراض العملية للتأكد من اكتمال البيانات اليت وردت يف تقرير تنفيذ الربامج -2119
 2118وموثوقية هذه البيانات ،واخترب بيانات بعض الكيانات الربناجمية املختارة للتأكد من أنها تدعم االجنازات
الواردة يف التقرير ،كما قام بتقدير ما إذا كانت التغيريات املقرتحة للفرتة املالية  2100-2101سوف تعاجل نقاط
الضعف اليت مت التعرف عليها.
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 -20خلص مكتب املفتش العام إىل أن التغيريات اجلوهرية اليت قررها مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
سوف تعاجل أوجه القصور الرئيسية عن طريق كمال وموثوقية التقارير اليت كتبت حتى اآلن .وكان من بني الصعوبات:
النطاق احملدود لفئات أوضاع التنفيذ ،وطبيعة بعض املخرجات اليت جتعل من الصعب كتابة تقارير عما أجنزته،
وعدم وجود مقاييس لدى وحدات كتابة التقارير لكي تطبق فئات أوضاع التنفيذ .كما أن العملية املستخدمة يف إعداد
تقرير تنفيذ الربامج عن الفرتة  2118-2119اعتمدت على التقدير الذاتي وعلى التقارير اليت كتبتها وحدات التشغيل
الفردية ،دون أي تتحقق منها بصورة مستقلة .وباإلضافة إىل ذلك ،الحظ مكتب املفتش العام أن تقرير تنفيذ الربامج عن
الفرتة  2118-2119احتوى على استعراض غري كامل ألداء الربامج ،ألنه ركز على املعامل السردية البارزة ومل يشرح
الثغرات املوجودة بني املخرجات املقررة واملخرجات الفعلية يف فرتة السنتني.
 -27مثَلت النتائج التنظيمية اجلديدة اليت استخدمت يف  2100-2101حتسنا من حيث الدقة وإمكانية قياسها
عن املخرجات السابقة اليت انتقدها تقرير تنفيذ الربامج عن الفرتة  .2118-2119وسوف يكون هناك اختيار أكثر دقة
لفئات أوضاع التنفيذ ،وسوف تسمح العملية املقرتحة هلذه الفئات بأن تتحدد بصورة أكثر موضوعية واتساقاً .فالشكل
اجلديد املقرتح لتقرير تنفيذ الربامج سيتطلب شرحاً وتقليالً للثغرات املوجودة بني أهداف األداء املقررة وتلك املتحققة
بالفعل ،مع معلومات يف جزء منه عن الدروس املستفادة.
 -26ومع ذلك ،ففي الوقت الذي أجريت فيه املراجعة ،مل يكن لدى مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
خطة حمددة لوضع عملية للتقدير الداخلي للتحقق من البيانات املقدمة من الوحدات الفردية لكتابة التقارير .وباإلضافة
إىل ذلك ،فرغم أن النظام اجلديد للرصد وكتابة التقارير يف اإلدارة القائمة على النتائج سوف يكشف أوتوماتيكيا عن
الثغرات املوجودة بني مستويات األداء املقررة وتلك املتحققة بالفعل ،فإن مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مل
يقرر بعد كيفية طرح هذه الثغرات والدروس املستفادة ذات الصلة ،يف التقرير اجلديد عن تنفيذ الربامج ،وقد وافق
املكتب املذكور على ضرورة إقامة آلية لضمان اجلودة للتأكد من دقة معلومات األداء وموثوقيتها ،وأشار إىل أنه سوف
حيدد املمارسات اجليدة يف الوكاالت األخرى بغرض تنفيذ املرحلة األوىل من عملية ضمان اجلودة لتقرير تنفيذ الربامج
عن الفرتة .2100-2101

تشجيع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة
 -25اشتملت خطة العمل الفورية على دراسة شاملة إلدارة املخاطر على مستوى املنظمة .وكما جاء يف استنتاجات
مكتب التفتيش العام فإن املهام املتعلقة باملساءلة والضوابط الداخلية وبالتنفيذ العام لربنامج خطة العمل الفورية ،جعل
تنفيذ إدارة املخاطر على مستوى املنظمة بنجاح وفعالية مسألة رئيسية يف السماح بالتحول الذي يسعى إليه األعضاء
والقيادة وغريهم من أصحاب املصلحة .ويف أوائل عام  ،2101أوكلت اإلدارة العليا مسؤولية إدارة مشروع إدارة املخاطر
على مستوى املنظمة إىل مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد.
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 -29وتعزيزاً لذلك ،قام مكتب املفتش العام باختيار خبري استشاري وانتدب مراجعاً كبريا للتعاون مع مكتب
اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ابتداءً من الربع الثالث لعام  2101وملدة  02شهرا بغرض الرتكيز على االحتفاظ
بزخم هذه املبادرة املهمة ،وللقيام بدور املدير املؤقت ملشروع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة إىل أن يقوم املكتب
السابق ذكره بتعيني موظف دائم لإلسرتاتيجية والتخطيط وفريق معاون للقيام بهذا الدور .ويف حالة عدم التوفيق يف هذا
التعيني بصورة مرضية ،ومع األهمية اليت يعلقها مكتب املفتش العام على ضمان أن يسري مشروع إدارة املخاطر على
مستوى املنظمة طبقا ملا تضمنته خطة العمل الفورية ،وافق املكتب على نقل املوظف بصورة رمسية يف سبتمرب /أيلول
 2100ليصبح مديرا دائم ًا للمشروع.
 -28الحظ مكتب املفتش العام أن املشروع توقف بصورة مؤقتة يف يناير /كانون الثاني  2102لكي يعيد تقدير ضم
إدارة املخاطر على مستوى املنظمة إىل إطار اإلدارة القائمة على النتائج ،يف ضوء اخلربة املكتسبة من املشروع التجرييب.
وقد حدد مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد التحديات القائمة من حيث دمج إدارة املخاطر على مستوى
املنظمة يف إدارة املنظمة ،وهيكل احلوكمة واملساءلة ،وإقناع املديرين بإتباع اسرتاتيجيات للتخفيف من املخاطر اليت مت
حتديدها ،وتزويد مشروع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة بأفراد لديهم جمموعة من املهارات املناسبة واملعرفة
باملنظمة .فإدارة املخاطر على مستوى املنظمة هي يف لُبِها جهد لتغيري الثقافة ،وبناء على ذلك ،يشري مكتب املفتش
العام بإتباع نهج متكرر يف التنفيذ .ومع أخذ ذلك يف االعتبار ،حيث املكتب قيادة املنظمة على التكفل مبعاملة إدارة
املخاطر على مستوى املنظمة كعمل له أولويته ،مع إدخال التعديالت املناسبة على النهج ،يف ضوء عمليات إعادة
التقدير اجلارية ،واستكمال تعيني املوظفني يف املشروع يف أسرع وقت ممكن من عام .2102

تقدير تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
 -01يف أواخر عام  ، 2100أشرتك مكتب املفتش العام مع خبري دولي يف املعايري احملاسبية الدولية ليستكمل
التقدير العام لتنفيذ هذه املعايري يف املنظمة ،وتبني من التقدير العام أن عملية التنفيذ مثلت حتديا للمنظمة .فقد بدأ
املشروع يف الوقت الذي كانت فيه املنظمة حتتاج إىل اللحاق بسرعة بالسياسات احملاسبية ،وعمليات اإلجراءات والنظم
واألعمال ،ودعم األنظمة يف الشبكة املمتدة من املكاتب امليدانية .وتطور املشروع منذ ذلك احلني ليصبح جزءاً من املشروع
الطموح األوسع للنظام العاملي إلدارة املوارد ،والذي يشمل حتديث مقر نظام أوراكل ،وإحالل حل ميداني متكامل مع
نظام املقر حمل النظام احملدود للمحاسبة امليدانية ،وكذلك النظم اجلديدة أو احملدثة كتلك اخلاصة بالسفر .ويف الوقت
ا لذي جرت فيه عملية املراجعة ،كانت املنظمة قد حققت قدراً من التقدم يف تنفيذ بعض عناصر املعايري احملاسبية
الدولية للقطاع العام ،السيما يف جمال تطوير النظم ،وإن كان مازال هناك قدر كبري من العمل يف تسليم أغلب العناصر
من غري النظم ،مثل التغيريات يف كتابة التقارير املالية ،واحملاسبية ،وعمليات الضوابط واألعمال ،مبا يف ذلك
املعامالت احملاسبية.
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 -00الحظ مكتب املفتش العام أن إسرتاتيجية التنفيذ قد تطورت من التنفيذ التدرجيي لنظم االمتثال باملعايري
احملاسبية الدولية للقطاع العام ،ثم بيانات االمتثال املالي يف هذه املعايري عام  2102إىل إسرتاتيجية ينفذ فيها هذان
اهلدفان بالتوازي .وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية اعتمادا كبريا على تطبيق األحكام املؤقتة املتاحة لتطبيق املعايري احملاسبية
الدولية املبدئية للقطاع العام ،مما سيتسبب يف تأخري حتقيق فوائد اإلدارة املالية النامجة عن تنفيذ هذه املعايري ،كما
تعتمد على العمل اليدوي الكثري الذي حييط بأرصدة أول املدة بالتزامن مع طرح النظام والتدريب.
-02

عندما رصد هذا التقرير السنوي ،كانت خماطر هذا النهج والتوصيات ذات الصلة مازالت قيد املناقشة.

مراجعة أمن املعلومات
 -02أجرت املنظمة عددا من املراجعات األمنية يف أعقاب حادثة تتعلق بأمن البيانات يف عام  ،2101ونفذت بعض
اإلجراءات لتاليف أسباب هذه احلادثة .وقام مكتب املفتش العام بتحليل احلادثة ،واختذت شعبة تكنولوجيا املعلومات
خطوات للمتابعة ،ورفعت تقريرا عن ذلك إىل اإلدارة يف أوائل عام  .2100وأثناء ذلك العام كانت خطة حتسني أمن
تكنولوجيا املعلومات قيد اإلعداد حتت رئاسة مسؤول كبري عن تكنولوجيا املعلومات عُني مؤخرا ،وهو خبري يف أمن
تكنولوجيا املعلومات ،وكان يعاونه أحد املوظفني .كما اختذت شعبة تكنولوجيا املعلومات مبادرات للمحافظة على أمن
قاعدة بيانات أوراكل وبيئة موقع األعمال االلكرتوني .ثم قام مكتب املفتش العام بعد ذلك يف عام  2100بعمل تقدير
عام ،مبعاونة خبري استشاري ألمن املعلومات يف املنظمة على خلفية أفضل املمارسات ،مثل معيار املنظمة الدولية
للتوحيد القياسي  )ISO 27001( 25110اخلا بنظم إدارة أمن املعلومات ،وإطار أهداف الرقابة على املعلومات
والتكنولوجيا ذات الصلة ،وقد روعى يف ذلك مبادرات املتابعة السابق ذكرها اليت اختذتها شعبة تكنولوجيا املعلومات.
 -00خلصت عملية املراجعة إىل أنه مازالت هناك نقاط ضعف ملموسة يف الرقابة ،وأنه البد من معاجلة ذلك على
سبيل األولوية .وقد طرح التقرير  26توصية على اإلدارة للحد من نقاط الضعف والرقابة الرئيسة أو القضاء عليها.
ويشمل ذلك وضع إطار لسياسات أمن املعلومات ،ومساعدة خمتلف اإلدارات على األخذ مبمارسات أفضل لألمن
وحتسني ظروف األمن يف مجيع النظم املستخدمة ،وقواعد البيانات ،والشبكات ،والتطبيقات الرباجمية واإلدارية،
والقيام بتقدير شامل ملخاطر أمن تكنولوجيا املعلومات واإلبقاء عليه ،وإعادة إنشاء وحدة ألمن تكنولوجيا املعلومات يف
شعبة تكنولوجيا املعلومات لتجميع املسؤوليات املتعلقة باألمن ،واملتفرقة اآلن داخل هذه الشعبة.
 -07كان التقرير الرئيسي للمراجعة مصحوباً بـ"تقرير تقدير األمن التقين" الذي يوثق النتائج التفصيلية لالختبارات
اليت أجراها املكتب االستشاري للمراجعة  .NIIوحتدد هذه النتائج جماالت تعرض شبكة املنظمة للمخاطر ،كما أن
التقرير الفين أعطى  000توصية تفصيلية للنهوض بأمن شبكة املنظمة .وقد بدأت شعبة تكنولوجيا املعلومات بالفعل يف
اختاذ إجراءات بشأن العديد من هذه التوصيات أثناء االستعراض.
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تعيني املوظفني الفنيني
 -06كان هدف االستعراض هو معرفة ما إذا كانت سياسات وإجراءات تعيني املوظفني الفنيني فعالة (أي أنها
تؤدي إىل ضمان أعلى مستويات الكفاءة والقدرة الفنية ،كما جاء يف املادة  2-9من دستور املنظمة) وتتسم بالكفاءة
والسرعة واإلنصاف والشفافية.
 -05خلصت عملية املراجعة إىل أن املنظمة حباجة إىل تعزيز العملية يف عدد من اجملاالت الرئيسية يف املنظمة .ومن
بني هذه اجملاالت االسرتاتيجيات العامة لتعيني املوظفني الفنيني واختيارهم ،فيما يتعلق بالتوازن اجلغرايف ،والتوازن
بني اجلنسني ،والتفكري يف املرشحني الداخليني ،واحلد األدنى من املستويات والتدريب ،ضمانا ألن تأتي عملية التعيني
متسقة ويف حينها وأن جتري بصورة شفافة ومهنية يف املنظمة كلها ،مع رصد أداء الوحدات يف تنفيذها ألعمال التعيني
اليت أوكلت هلا .وعند إعداد هذا التقرير السنوي ،كانت النتائج والتوصيات موضع مناقشة مع اإلدارة.

استعراض ترتيبات إعانة اإلجيار يف املنظمة
 -09كان اهلدف الرئيسي لعملية املراجعة هو معرفة ما إذا كانت خطة إعانة اإلجيار يف املنظمة قد نفذت بطريقة
فعالة تتسم بالكفاءة ،وحققت الغرض الذي وضعت من أجله .وحتقيقا هلذا اهلدف ،استعرض مكتب املفتش العام
ما إذا )0( :كانت سياسات وإجراءات مناسبة وشاملة قد وضعت وجيري تنفيذها ،من أجل التأكد من أن اإلعانة
ال تدفع إال ملن يستحقها من املوظفني؛ ( )2كان هناك نظام مناسب للرصد يضمن فعالية السياسات واإلجراءات
املوجودة .وبناء على ذلك ،سعى مكتب املفتش العام إىل حتديد اجملاالت اليت تستطيع اإلدارة أن تدخل عليها
حتسينات يف اخلطة ،أو أن حتقق وفورات نتيجة زيادة الكفاءة.
 -08وطبقا للجنة اخلدمة املدنية الدولية فإن الغرض األصلي إلعانة اإلجيار ،كان ضمان قدر أكرب من التكافؤ
للموظفني الفنيني لكي حيصلوا على سكن مناسب .وكان املقصود من اإلعانة هو املساعدة يف ختفيف بعض األعباء
باإلعانة يف تكاليف اإلجيار للموظفني الذين ينفقون جزءاً أكرب من املتوسط من دخلهم يف دفع قيمة اإلجيار يف أماكن
العمل اجلديدة اليت يعينون فيها .وهي مشكالت يتعرض هلا عادة املوظفون اجلدد واملوظفون أصحاب األسر الكبرية.
 -71يرى مكتب املفتش العام أن سياسات إعانة اإلجيار يف املنظمة ،وإجراءاتها وممارساتها قد ابتعدت عن الغرض
منها ،وأنه ينبغي إعادتها إىل الطريق الصحيح .وقد أوصى التقرير بشكل خا مبا يلي( :أ) تعديل التعريف احلالي
للموظف اجلديد حبيث يعكس بصورة أفضل فرتة اإلقامة يف مكان العمل؛ (ب) ربط احلد األقصى املسموح به إلعانة
اإلجيار حبجم األسرة بدالً من الرتكيز على مستوى الرتبة وحده؛ (ج) توضيح املبلغ أو النسبة املئوية املستقطعة من
الرسوم غري املستحقة من القيمة اإلمجالية لإلجيار؛ (د) تعديل خطة القوة القهرية حبيث تستبعد شروط عدم التجديد.
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 -70تبني من عملية املراجعة أن جودة وثائق االستحقاق مل تكن كافية يف أغلب األحيان لتأييد دفع اإلعانة
للموظفني .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املوظفني يف مكاتب الفحص الثالثة مل يطبقوا دائما نفس اإلجراءات ،كما أن عملية
التوثيق مل تكن كاملة دائما يف نظام إدارة وثائق العملية ،رغم إقرار مكتب املفتش العام بأن مركز اخلدمات املشرتكة قد
بدأ مؤخرا يف اختاذ إجراءات ملعاجلة ذلك .وأخريا ،فإن أدوات كتابة التقارير عن نظام إدارة املوارد البشرية مل تكن
تكفي لضمان حصول اإلدارة على املعلومات الالزمة لرتصد مدى استحقاق اإلعانة بصورة كافية.
 -72الحظ مكتب املفتش العام أن فرع سياسات املوارد البشرية ودعم اخلدمات ومركز اخلدمات املشرتكة قد اختذا
بعض اخلطوات لتعزيز الضواب ط على ترتيبات إعانة اإلجيار ،ولكنهما وضعا تسع توصيات ملزيد من اإلجراءات ،من
أجل حتسني الفعالية والكفاءة العامني يف هذا اجملال.

حساب جرد جممع السلع واخلدمات وحساب االهتالك
 -72راقب مكتب املفتش العام حساب اجلرد يف نهاية عام  ،2101كإجراء متفق عليه يتم طبقا للمعايري الدولية
بشأن اخلدمات ذات الصلة ،لدعم املراجعة اخلارجية للمنظمة .وخلص املكتب إىل أن جممع السلع واخلدمات ملتزم
بالرتتيبات السليمة .كما الحظ املكتب أن اجملمع يتخذ اآلن إجراءات لتحسني عمليه حساب االهتالك بالنسبة للسلع
التالفة أو املفقودة لكي تصبح متفقة مع سياسته وإجراءاته الداخلية ،والتأكد من أن بيانات النظم ذات الصلة موثوق بها
وكاملة ودقيقة.

صندوق التسليف واالدخار
 -70صندوق التسليف واالدخار جزء ال يتجزأ من املنظمة .وقد أجرى مكتب املفتش العام استعراضا يف عام
بناء على طلب مدير الصندوق ملعرفة ما إذا كان فصل املهام يف األعمال الرئيسية كافيا ،وما إذا كان بإمكان املوظفني
القيام مبهام إضافية دون اإلخالل بهذا الفصل ،وكان هذا هو الوضع بشكل عام ،رغم أن املكتب أوصى بفصل مهام
التسويات املصرفية وإيداع إشعارات القيود الدائنة يف .iCUSYS
2100

استعراضات املكاتب امليدانية
 -77كان من بني التغطيات اليت قام بها مكتب املفتش العام يف  2100-2101عنصر قوي خصصه لشبكة املكاتب
امليدانية اليت تستأثر بأكثر من  67يف املائة من إنفاق املنظمة .ففي عام  ،2100أصدر املكتب تقارير عن مراجعة
 29مكتبا قطريا ،واملكاتب اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ ،ويف أفريقيا ،واملكتب دون اإلقليمي يف زميبابوي،
ومكتب االتصاالت يف جنيف .وكان نطاق هذه املراجعات متنوعاً ،حيث تراوحت بني االستعراض الشامل للمكتب
حبيث يغطي الربامج والعمليات معا وبني استعراضات هادفة تركز على املمارسات املالية واإلدارية وضوابط املكاتب.
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وكان من بني جماالت الرتكيز مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي الذي اكتمل يف عام  2100وغريه من عمليات
الطوارئ (مثل هاييت والسودان والصومال وأفغانستان) .كما أصدر مكتب املفتش العام تقارير شاملة عن املراجعات املالية
واإلدارية اليت أجريت يف عام  2101وعن أهم القضايا املتعلقة بأنشطة اإلصالح يف امليدان.
 -76احتوت هذه التقارير على أكثر من  706توصية موجهة إىل اجلهات احمللية ،ويف بعض األحيان إىل املقر ،من
أجل حتسني الضوابط والعمليات يف جمال تنفيذ الالمركزية ،وإدارة الربامج واملشروعات ،واإلدارة املالية ،واملشرتيات،
واملوارد البشرية ،وتكنولوجيا املعلومات واألمن .وقد قبلت اإلدارة جبميع التوصيات عدا ثالث توصيات تتعلق مبكاتب
معينه ،ونفذت بالفعل  270توصية منها ( 68يف املائة) بنهاية عام  .2100وفيما يلي تلخيص للتقارير اليت صدرت:

أهم القضايا املتعلقة بأنشطة إصالح الالمركزية يف املكاتب امليدانية.
 -75استعرض مكتب املفتش العام حالة اإلصالح يف شبكة املكاتب امليدانية على امتداد أول سنه كاملة على تنفيذ
برنامج اإلصالح ،مستفيدا يف ذلك من نتائج مراجعات مكتبني إقليميني ومكتبني إقليميني فرعيني وعشرة مكاتب قطرية
يف عام  .2101وكان الغرض هو إسداء املشورة إىل اإلدارة بشأن مدى فهم هذه املكاتب ألهداف اإلصالح امليداني ،ومدى
تأثرهم بذلك حتى اآلن ،ومدى استعدادهم لتحمل مسؤوليات جديدة.
 -79وعموما ،فقد تبني ملكتب املفتش العام أن املكاتب امليدانية املوجودة ضمن شبكة املكاتب امليدانية مل تكن يف
وضع جيد يف السنة األوىل ( )2101لكي تتحمل الدور واملسؤوليات اجلديدة اليت يلقيها اإلصالح على كاهلها .فمع أن
اهلدف العام كان واضحاً وأن املكاتب رحبت بالالمركزية ،فإن الرسائل املبدئية اليت أرسلت إىل املكاتب امليدانية عن
أنشطة اإلصالح كانت تفتقر إىل التنسيق واملعلومات الكاملة .فطرح الالمركزية مل يوضح النتيجة املنتظرة إلصالح
الالمركزية أمام املكاتب املختلفة يف الشبكة الالمركزية ،فقد جاءت الرسائل املتعلقة بأنشطة إصالح الالمركزية بالقطعة
ومن مصادر خمتلفة ،وهو ما أربك بعض املديرين بشأن أولوية األنشطة وقيادة الالمركزية .كما أن نقل السلطات
واملسؤوليات إىل املكاتب امليدانية كان يفتقر يف أغلب األحيان إىل املعلومات الالزمة عن املوارد للقيام بأعمال جديدة
واملوارد اإلضافية اليت ستقدم أو ستكون متاحة للشبكة الالمركزية .والكثري من املكاتب اليت متت زيارتها مل تكن متأكدة
من موعد تطبيق مجيع اإلصالحات عليها ،وال من املوارد اليت ستتاح لدعم جهودها .وهو ما جيعل من الصعب على
املكاتب امليدانية أن تلتزم التزام ًا تام ًا بنجاح الالمركزية.
 -78ومنذ االنتهاء من أعمال املراجعة ،عاجل التنفيذ املستمر لربنامج اإلصالح بعض اجلوانب املتعلقة بهذه املسائل.
وباإلضافة إىل ذلك ،وإلعطاء املزيد من التماسك ملوضوع الالمركزية ،طلب االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية يف
أكتوبر /تشرين األول  ،2100إعداد خطة شاملة لالمركزية.
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 -61أوصى التقرير بإرسال خطاب واضح ومنتظم إىل املكاتب امليدانية بشأن إصالحات الالمركزية وتقدير اإلدارة
لقدرات املكاتب امليدانية (املهارات ،والعاملني ،واملوارد) لكي تتحمل مسؤوليات جديدة يف إطار عملية الالمركزية.

تنفيذ برنامج مرفق األغذية املشرتك بني االحتاد األوروبي واملنظمة
 -60بالنسبة لربنامج مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي ،وضعت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل
إسرتاتيجية للتنفيذ يف الفرتة بني ديسمرب/كانون األول  2119ومارس/آذار  ،2118ثم قامت بتنفيذ الربنامج حتى نهاية
عام  ،2100وأنفقت ما يقرب من  222مليون يورو (حنو  200مليون دوالر) لتنفيذ  20مشروعا يف  29بلداً .وقام
مكتب املفتش العام بأعمال مراجعة الربنامج يف املقر ويف  07بلدا 1أثناء الفرتة املالية  .2100/2101ومجع تقرير شامل
صدر يف  2100نتائج هذا العمل ،وطرح مسائل للعرض على اإلدارة لكي تستفيد منها يف مشروعات ضخمة مماثلة قد
تقوم بها يف املستقبل.
 -62وعموما ،أكتشف مكتب املفتش ال عام أن الربنامج نُفذ بنجاح من حيث النواحي املالية ،وتنفيذ األنشطة
املقررة ،وعالقات العمل مع اجلهة املاحنة.
 -62وكان أهم التحديات اليت صودفت ،الوقت الذي استغرقته شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل يف مشاركة
الشعب املعنية بصورة اجيابية يف تنفيذ املشروع ،سواء يف املقر أو يف شبكة املكاتب امليدانية .والشك أن مراعاة اهتمامات
أصحاب املصلحة وتوضيح األدوار واملسؤوليات يف بداية الربنامج ،كان من شأنه أن يؤدي إىل حتسني االلتزام واملشاركة
من جانب الشعب الفنية واملكاتب امليدانية .أما على مستوى املشروعات ،فإن هياكل احلوكمة اليت خطط هلا يف
البداية ،مل تعمل كما كان مقررا هلا يف مجيع املشروعات ،وإمنا وضعت ترتيبات بديلة ،مثل جلان اإلدارة احمللية،
وإجراء مناقشات ثنائية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني ،وتقديم املشورة الالزمة ،وهو ما تبني أنه األنسب.
 -60وترجع التأخريات يف تنفيذ الربنامج إىل عدة عوامل ،مثل التأخري يف توقيع احلكومات على وثائق املشروع،
وضعف التخطيط لعمليات التنفيذ ،مما أسفر عن التأخري يف بدء أنشطة املشروع .كما أن انعدام األمن والكوارث الطبيعية
اليت حدثت أثناء التنفيذ ،ساهمت هي األخرى يف حدوث تأخريات يف  2مشروعات من بني  07مشروعاً مت
استعراضها .وأتضح أن تصميم املشروعات كان طموحاً أكثر من الالزم بالنسبة للفرتة املتاحة لتنفيذها .ورغم احلاجة إىل
إعداد مقرتحات مبشروعات على وجه السرعة ،فقد كان على عملية املوافقة يف املنظمة أن تتكفل – كجزء من تقديرها
الفين – بأن تكون األنشطة مناسبة للفرتة الزمنية املتاحة طبقا ملا مت االتفاق عليه مع االحتاد األوروبي.

 1البلدان اخلمسة عشر هي :أفغانستان ،وبوركينا فاسو ،وكمبوديا ،ومجهورية الكونغو الدميوقراطية ،واريرتيا ،وغواتيماال ،وغينيا-بيساو ،وهاييت،
وجامايكا ،وكينيا ،وليبرييا ،ونيبال ،وباكستان ،وسرياليون ،زميبابوي.
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 -67كان الدعم اإلداري لعملية التنفيذ على املستوى القطري جيداً بشكل عام ،كما أن الضوابط اليت وضعت كانت
سليمة باألساس ،باستثناءات قليلة .وحدث حتسن يف تنفيذ األنشطة الرئيسية ،مثل تعيني املوظفني واملشرتيات،
واختيار املستفيدين واملشاركني يف التنفيذ ،بناء على الدروس املستفادة من الربنامج املشرتك بني مبادرة مكافحة ارتفاع
أسعار املواد الغذائية وبرنامج التعاون التقين ،ومع االستمرار يف تنفيذ برنامج مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي.
ومع ذلك ،فإن أوجه النقص يف التشغيل اليت مازالت حباجة إىل التحسني تشمل تقليل الفجوة بني بدء املشروع ووصول
موظفيه ،وحتسني سرعة األنشطة املتعلقة باملشرتيات ،مثل القرارات اخلاصة بزيادة تفويض السلطات واإلجراءات
املتصلة بذلك لإلسراع بعمليات الشراء احمللية ،وكذلك حتسني الدعم الوثائقي الختيار شركاء التنفيذ واملستفيدين ،إذ
أن التأثري العام هلذه التأخريات ترجع إىل تباطؤ يف معدل تنفيذ الربنامج بأكثر مما كان متوقعا ،مما أسفر عن عجز
املنظمة عن حتقيق هدفها املتمثل يف إنفاق  57يف املائة يف الفرتة األوىل للتقرير ،حيث أنه كان البد من متديد فرتة تنفيذ
مخسة مشروعات من املشروعات اخلمسة عشر اليت مت استعراضها ،إىل نهاية نوفمرب /تشرين الثاني  ،2100حتى
يتسنى االنتهاء من أنشطتها.
 -66كان أداء الرصد الذي قامت به وحدة تنفيذ املشروع على مستوى املقر ،جيداً .وقامت عالقات عمل وثيقة مع
فريق املهام يف مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي ،مما سهل عمليات التفاوض واالتفاق يف حينها .وأكدت
اإلجراءات أنه مت احلصول على املعلومات الشاملة عن الربنامج وحتليلها بصورة منتظمة مبعرفة وحدة تنفيذ املشروع،
مما سهل من كتابة التقارير السردية إىل االحتاد األوروبي ،ومع ذلك ،فإن ترتيبات الرصد على املستوى القطري تفاوتت
تفاوتا شديدا حبسب ما إذا كانت هناك وحدة إلعادة التأهيل والتنسيق يف حاالت الطوارئ أم ال ،ووجود وظيفة واضحة
للرصد حمددة حتديداً جيداً وبها عدد كاف من املوظفني ،وتوافر اخلربة لدى املكتب القطري يف التعامل مع مثل هذه
املشروعات الواسعة النطاق .وتبني أنه يف احلاالت اليت ال توجد فيها هذه العناصر ،يصبح التحكم يف عملية التنفيذ
ضعيفاً.

تقرير موجز عن اإلدارة املالية واالستعراضات اإلدارية للمكاتب امليدانية يف

2101

 -65يف أعقاب برنامج جترييب عام  ،2118مت نقل برنامج املراجعة احمللية يف املكاتب القطرية للمنظمة من شعبة
املالية إىل مكتب املفتش العام .وكان اهلدف من وراء ذلك هو حتسني جودة االمتثال وتقارير املراجعة املالية للمكاتب
القطرية ،واليت كان يقوم بها يف السابق مراجعون خارجيون بعقود حملية.
 -69وضع مكتب املفتش العام برناجماً معززا للمراجعة يركز على استعراض االمتثال للضوابط املالية واإلدارية
املقررة ،وضم حزمه من املراجعات على املستوى القطري إىل خطة املراجعة للفرتة املالية  .2100-2101وتشمل هذه
املراجعات ،واحملاسبة والرقابة على األصول ،وشراء السلع واخلدمات ،وخطابات االتفاق ،واألعمال املصرفية والنقد،
والصرف ،واملوارد البشرية خبالف املوظفني ،وضوابط اإلدارة العامة وتشجيع املبادئ األخالقية .ويف عام  2101صدر
تقرير موجز ليكون مبثابة تقرير جممع لسلسلة التقارير اليت صدرت يف عام  ،2101خلَص املسائل املشرتكة وأوصى
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مكتبا ،كان كل منها موضوعا

 -68تبني ملكتب املفتش العام أن  70يف املائة من املكاتب القطرية اليت روجعت يف عام  2101مل تنفذ السياسات
واإلجراءات املقررة تنفيذا كافيا ،ولذا كان هناك نقاط ضعف ملموسة يف الرقابة الداخلية .وتفاوتت نقاط الضعف يف
الرقابة يف املكاتب اليت متت مراجعتها من مكتب إىل آخر ،ولكن كل اجملاالت تضررت.
 -51هناك العديد من املسائل اليت أبرزها التقرير املوجز حتتاج إىل معاجلتها على مستوى املنظمة ،حتى تتمكن من
إدارة شبكتها امليدانية بصورة أفضل ،ولتقوم املكاتب القطرية بأدوارها ومسؤوليتها على وجه أفضل .وحتتاج املنظمة
بشكل خا إىل أن تضمن تعيني عدد كاف من املوظفني يف األفرقة امليدانية ،وأن يكونوا مدربني جيدا ،ويتمتعون
خبلطة من املهارات واخلربات الالزمة إلدارة برامج معقدة .وباإلضافة إىل ذلك ،حتتاج املنظمة إىل تعزيز الرقابة على
البيانات املالية اليت ترفعها املكاتب القطرية لكي تتأكد من دقتها .وفوق ذلك ،ينبغي للمنظمة أن تتأكد من وجود إدارة
تكفي ملتابعة امتثال املكاتب القطرية للسياسات واإلجراءات املعمول بها يف املنظمة ،ومن حتديد ممارسات أفضل يف
آحاد املكاتب وتكرارها عرب شبكة الالمركزية.

اإلدارة املالية واملراجعات اإلدارية للمكاتب القطرية يف

2100

 -50واصل مكتب املفتش العام عمله يف جمال املراجعة املالية واإلدارية للمكاتب امليدانية يف عام  ،2100مع
التوسع يف جمال هذا العمل ليشمل إدارة األمن وتكنولوجيا املعلومات .وقد مُثلت مجيع األقاليم يف عمليات املراجعة
هذه .وقام مكتب املفتش العام يف الفرتة من  2101حتى اآلن بإصدار  69تقرير مراجعة عن املكاتب القطرية اشتملت
على ترتيب ضوابطها املالية واإلدارية على خلفية املعايري املقررة .ومشل ذلك  25تقريرا لعام  ،2101و 20تقريرا لعام
.22100
 -52قام مكتب املفتش العام – مساعدة منه لإلدارة يف معاجلة املسائل اليت برزت يف هذه االستعراضات – بوضع
نظام لتقدير وترتيب األداء العام آلحاد املكاتب بطريقة منسقة .ومت جتميع الـ 20مكتبا قطريا اليت جرى استعراضها يف
 2100وترتيبها باستخدام املعايري التالية:3
 مكاتب مُرضية (اللون األخضر) :مت تصميم ضوابطها بصورة جيدة وتعمل كما هو مقرر هلا .وال حتتاج إىل
حتسينات أو إىل حتسينات حمدودة.
 2التقارير الـ  20لعام  2100املتعلقة باملكاتب اليت مت زيارتها .وتشمل  22من تقارير املكاتب القطرية الـ  29اليت صدرت عام ( 2100أنظر املرفق
ألف ( ،))2و 9تقارير أخرى من املكاتب القطرية عن املراجعات اليت أجريت يف عام  2100واليت أعدت تقاريرها يف أوائل عام  2102إىل أن مت إعداد
هذا التقرير السنوي.
 3قام مكتب املفتش العام يف عام  2100مبراجعة منهجية الرتتيب اليت يستخدمها يف معرفة االمتثال العام آلحاد املكاتب ليجعلها أكثر اتساقا مما
كانت عليه.
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 مكاتب معيبة (لون الكهرمان) :توجد بها أغلب الضوابط الرئيسة و/أو أنشطة اإلدارة ،ولكن مازال بها مستوى
مرتفع من املخاطر .ومت التعرف على فر كبرية إلدخال حتسينات.
 مكاتب معيبة للغاية (اللون األمحر) :ال توجد ضوابط رئيسة و/أو أنشطة إدارة ،أو توجد بها عيوب خطرية،
وال تعمل كما هو مقرر هلا .وطبقا لتصميمها ،فهي غري فاعلة إىل حد كبري يف ختفيف املخاطر أو الدفع حنو
الكفاءة.
-52

يبني الشكل التالي النتائج اإلمجالية:

الشكل  – 1نتائج اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية يف عام 2111

معيبة للغاية
3

%10

مرضية
15

%48

معيبة
13

%42

ظل الرتتيب العام يف عام  2100دون تغيري كبري مقارنة بعام  ،2101حيث كان هناك  71يف املائة مكاتب
-50
مرضية ( )09و 71يف املائة مكاتب معيبة أو معيبة للغاية ( )09يف عام .2101
 -57يبني الشكل  2التالي أن املراجعات اليت أجريت يف عام
مجيع جماالت املراجعة الثمانية فيما يتعلق بالشؤون املالية واإلدارية:

2100

اكتشفت نقاط ضعف ملموسة يف الرقابة يف
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الشكل  – 2نقاط ضعف الرقابة يف تقارير اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية يف عام 2111

احملاسبة

الصرف

وخطابات االتفاق

املشرتيات

األصول

ضوابط اإلدارة

املوارد البشرية

السفر

األعمال املصرفية والنقد

 -56كان أضعف اجملاالت هو احملاسبة حيث كان هناك  69يف املائة من املكاتب إما معيبة أو معيبة للغاية .ثم
كان هناك أكثر من نصف املكاتب به ضعف يف جماالت الصرف واملشرتيات وخطابات االتفاق ،واألصول وضوابط
اإلدارة .أما أقوى اجملاالت نسبيا فكانت األعمال املصرفية والنقد وإن كان  26يف املائة من املكاتب معيباً أو معيباً
للغاية.
 -55محلت تقارير املراجعة يف  20مكتبا قطريا  265توصية إىل اإلدارة احمللية و 200مذكرة أخرى لالمتثال تتعلق
بالضوابط املالية واإلدارية .وكانت أهم نقاط الضعف املتكررة حبسب جماالت املراجعة هي:

ضوابط اإلدارة
 مل تعكس خطابات التمثيل السنوية املرفوعة من املكاتب القطرية بصورة كافية احلالة الفعلية للضوابط الداخلية
يف النواحي املادية.
 عدم كفاية عملية متابعة امليزانية ،مما أسفر عن اإلسراف يف إنفاق امليزانية.
 مل تعقد اجتماعات منظمة للموظفني ملناقشة املسائل ذات االهتمام املشرتك ،مبا فيها معايري السلوك والقيم
األخالقية.
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 مل يتم إعداد وتنفيذ خطط ملكافحة الغش احمللي ،مما عرض املكاتب القطرية ألخطار الغش احملتملة أو
الفعلية.

احملاسبة
 مل تكن السجالت املالية دقيقة يف أغلب األحيان حيث مت تقييد اإلنفاق حتت رموز حسابات غري صحيحة.
 أجريت التسويات احملاسبية دون موافقة كاملة أو دون وثائق.
 مل تتبع التوجيهات بشأن االلتزامات غري املصفاة بصورة مالئمة ،مما أدى إىل عدم اإلبالغ عن االلتزامات غري
املصفاة.

األصول
 مل تكن سجالت األصول احمللية مكتملة أو حمدثة ،ومل تتضمن كل التفاصيل ذات الصلة.
 مل تستخدم احلسابات الدورية لألصول املستقلة يف أغراض التسويات
 مل يتم إبالغ املقر يف حينه باألصول املضافة أو تلك اليت مت التخلص منها ،وهو ما أدى إىل أن تكون سجالت
األصول يف املنظمة غري كاملة.

املشرتيات وخطابات االتفاق






مل تكن عمليات اختيار البائعني تتسم بالشفافية ،أو موثقة أو تنافسية بصورة كافية ،حتى تتحقق أفضل قيمة
للنقود من عملية املشرتيات.
مل يتم فصل الواجبات بصورة كافية يف عملية املشرتيات
مل تكن هناك خطط للمشرتيات ،مما أضر بإجراءات الشراء والتنسيق.
مل يكن هناك توثيق ألسباب اختيار املنظمات اليت تلقت خطابات اتفاق.
مل تكن هناك متابعة فعالة لسري عقود املشرتيات وخطابات االتفاق.

األعمال املصرفية والنقد
 مل تكن هناك حسابات نقدية مستقلة بصورة منتظمة.

الصرف
 مل تكن مستندات الصرف مكتملة وواضحة ومصدق عليها ومعتمدة.
 مل يكن االتفاق مشفوعاً بوثائق كافية ومناسبة وموثوق بها.
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 مل تكن السلف موثقة أو مرصودة أو متابعه بقدر كاف.

املوارد البشرية:
 مل تكن عمليات تعيني غري املوظفني تتسم بالشفافية أو موثقة وتنافسية بصورة كافية.
 مل يتم تقييم أداء غري املوظفني بصورة منتظمة.
-59












كانت أغلب األسباب املشرتكة لنقاط الضعف هذه بشكلٍ عام هي:
التأخري لفرتات طويلة يف شغل الوظائف الشاغرة يف املكاتب القطرية و/أو الوظائف الرئيسية األخرى يف هذه
املكاتب.
الزيادة يف العمليات اليت مل تصاحبها زيادة مناسبة يف املوارد البشرية (نظراً أيضاً لضعف التخطيط بالنسبة للموارد
البشرية) مما أسفر عن إهمال بعض املهام املهمة أو إعطائها مرتبة متأخرة يف سلسلة األولويات.
عدم الوعي بالسياسات والرتتيبات التنظيمية وأفضل املمارسات ،بسبب نقص التدريب أو عدم نشر املعارف
داخل املكاتب وفيما بينها.
عدم كفاية جمموعة املهارات بني املوظفني اإلداريني وغريهم من املوظفني.
عدم توزيع املوظفني على املكاتب الفرعية مما أسفر عن قلة تبادل املعلومات واملعارف.
عدم كفاية اهلياكل اخلاصة باملوظفني يف املكاتب القطرية ،مما أسفر عن ضعف فصل الواجبات واملسائل األخرى.
عدم كفاية اإلدارة واإلشراف واملتابعة والتوجيه من جانب املكاتب القطرية و/أو كبار املوظفني يف املكاتب.
عدم كفاية التوجيه أو املتابعة من جانب املقر.
عدم وجود إجراءات ونهج مستمرة توضع حمليا.
اخنفاض مستوى العمليات يف بعض املكاتب ،مصحوباً بنقص فر الرتقي ،مما يؤدي إىل اخنفاض الروح املعنوية
واحلوافز لدى املوظفني.
وجود بعض حاالت ضعف النغمة من النماذج املمتازة والسيئة اليت وضعتها إدارة املكاتب.

تكنولوجيا املعلومات ومسائل األمن املرتبطة بها
 -58مشلت املراجعات املالية واإلدارية يف عام  2100للمكاتب القطرية العناصر املتعلقة باألمن وتكنولوجيا املعلومات،
بغرض تقييم ما إذا كانت املكاتب املعنية تلتزم باملعايري الدنيا لألمن التشغيلي ،وأن ضوابط تكنولوجيا املعلومات كافية
وتتماشى مع سياسات تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة.
 -91وتتفاوت نتائج االستعراض من مكتب إىل آخر (للحصول على نتائج فردية أنظر امللخصات يف املرفق ألف(.))2
وسوف يتم حتليل نتائج هذه املراجعات ومراجعتها من جديد يف تقرير شامل عن مراجعات عام  ،2100وهو التقرير املنتظر
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إصداره يف الربع الثاني من عام  ،2102والذي سيحدد املسائل اليت حتتاج إىل عالجها على مستوى املنظمة ،وسوف يتوىل
تقييم الكيفية اليت عاجلت بها اإلدارة التوصيات اليت جاءت يف التقرير الشامل السابق عن مراجعات عام .2101

برامج ومشروعات املكاتب القطرية
 -90أصدر مكتب املفتش العام تسعة تقارير عن االستعراضات الشاملة للمكاتب القطرية يف عام  .2100ومشلت هذه
االستعراضات – إىل جانب عنصر املراجعة املالية واإلدارية – عمليات الربامج واملشروعات هلذه املكاتب .وكان اهلدف من
هذه االستعراضات املوسعة هو تقييم ما إذا كانت هذه املكاتب متارس مسؤولياتها كمكاتب قطرية طبقاً لوالية املنظمة،
وما إذا كانت الربامج امليدانية املعنية تدار بصورة فعالة وبكفاءة .وخلصت املراجعة إىل أن املكاتب اليت مت استعراضها
ساعدت البلدان اليت مثلت فيها ودعمتها بصورةٍ جيدة ،وأن الشركاء الرئيسيني أقروا مبساهمات املكاتب القطرية والعاملني
فيها .ويف كثري من احلاالت كانت هناك أيضاً ممارسات جيدة يف إدارة املشروعات وتنفيذها .ومع ذلك ،مت التعرف على
عدد من اجملاالت اليت ميكن إدخال حتسينات عليها ،مثل:





وترية تنفيذ املشروعات.
التنسيق مع الوكاالت األخرى لألمم املتحدة والشركاء التنفيذيني.
حتديد مؤشرات األداء والبيانات األساسية للمشروعات.
متابعة املشروعات وكتابة تقارير عنها.

اخلدمات االستشارية األخرى
 -92استجابة الستعراض  2101الذي قام به مكتب املفتش العام إلدارة استمرارية تصريف األعمال يف املنظمة ،شرعت
اإلدارة العليا يف نوفمرب /تشرين الثاني  2101يف مشروع رمسي إلنشاء إطار مناسب الستمرارية تصريف األموال .ووافق
مكتب املفتش العام على القيام بدور املنسق جملموعة العمل أثناء املرحلة األوىل من هذا املشروع ،الذي سيسفر عن وضع إطار
الستمرارية تصريف األعمال يف املنظمة ،ويساعد يف التعرف على خبري استشاري يف تصريف األعمال وتعيينه للعمل يف هذا
املشروع .وقدم إىل اإلدارة إطار مقرتح يف أوائل عام .2100
 -92كما وافق مكتب املفتش العام على أكثر من  011طلب آخر للحصول على مشورات قصرية األجل وخدمات
استشارية يف عام  .2100وكان من بني هذه الطلبات تعليقات ومشورات بشأن وضع مسودة ألكثر من  71خطاب اتفاق
بقيمة عالية ،واستعراض العديد من اتفاقيات املشروعات ،وشروط املراجعة للعديد من مشروعات العقود مع اجلهات
املاحنة ،واالستجابة إىل ثالثة طلبات من وحدة التفتيش املشرتكة مثل إعادة النظر يف التحقيقات داخل منظومة األمم
املتحدة ،وتزويد اإلدارة بتعليقات بشأن األنشطة املختلفة خلطة العمل الفورية مثل الالمركزية ،واملشاركة ،وخطة املراجعة
القائمة على النتائج ،وإدارة املخاطر على مستوى املنظمة ،والعمل مع اإلدارة من أجل وضع سياسة لتوزيع تقارير املنظمة
الداخلية ،وسياسة للحماية الوقائية ،ورفع كل ذلك إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية .وباإلضافة إىل
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ذلك استعرض مكتب املفتش العام التعليقات بشأن مشروعات التقارير اخلاصة بتقييم مدى الفاعلية التنظيمية للشبكة
املتعددة األطراف لتقييم أداء املنظمة ،واستعراض برنامج خطة العمل الفورية الذي قام به مكتب احلكومة األمريكية
للمساءلة.

توصيات املراجعة وقراراها
 -90أصدر املكتب يف عام  01 ،2100تقريراً تضمنت  765توصية .وقدمت التوصيات جلميع مستويات اإلدارة على
نطاق املنظمة لتعزيز إدارة املخاطر على مستوى املنظمة ،والضوابط الداخلية ،وعمليات احلوكمة .وقد وافقت اإلدارة على
أكثر من  89يف املائة من هذه التوصيات .وباإلضافة إىل ذلك ،أصدر املكتب يف أواخر عام  2100وأوائل عام  2102تقارير
عن نتائج توصيات اخلرباء االستشاريني يف جماالت أمن تكنولوجيا املعلومات ،واإلدارة القائمة على النتائج ،واملساءلة،
وإطار املراجعة الداخلية ،واليت تضمنت  005توصية أخرى لتحسني أمن تكنولوجيا املعلومات واإلدارة القائمة على النتائج
داخل املنظمة ورفعها إىل اإلدارة مع إطار مقرتح للمساءلة واملراجعة الداخلية .ويتضمن املرفق ألف ( )2قوائم بتقارير مكتب
املفتش العام يف  2100حبسب اجملموعات التنظيمية .وتقع أغلبية التوصيات ضمن أربعة جماالت رئيسية :العمليات،
واإلدارة املالية وامليزانية ،واملوارد البشرية ،واملشرتيات .ويبني الشكل  2أدناه النسب املئوية للتوصيات حبسب العمليات:

الشكل  -3توصيات املراجعة يف عام  2111حبسب العمليات
االتصاالت %0

إدارة البين التحتية
%2

الشؤون القانونية
صفر%

تكنولوجي
املعلومات

اإلدارة املالية
وامليزانية %25

%8
%8املعلوم
ات
%8املعلوم
%8
مشرتيات %02
ات ال

املوارد

العمليات
%22

البشرية
%07

 -97وكما يتبني من الشكل  0أدناه ،فحتى  20ديسمرب /كانون األول  ،2100كانت اإلدارة قد أغلقت  60يف املائة من
توصيات عام  ،2100وشرعت يف العمل لتنفيذ  29يف املائة أخرى .باإلضافة إىل ذلك واصلت اإلدارة جهودها لتنفيذ مجيع
التوصيات الباقية اليت صدرت قبل عام  2100حيث انتهت من  96يف املائة من التوصيات اليت صدرت يف عام ،2101
و 99يف املائة من التوصيات اليت صدرت يف عام  2118وأكثر من  82يف املائة من التوصيات الصادرة قبل عام .2118

FC 143/13

30

الشكل  -4حالة تنفيذ مجيع التوصيات للفرتة ( 2111-2112حتى  31ديسمرب/كانون األول )2111

مفتوح
مستمر
مغلق

 -96يبني الشكل  7أن معدل إغالق التوصيات يف  ،2100الذي ميثل التنفيذ الفعلي هلذه التوصيات ،ميكن مقارنته
مبعدل السنوات السابقة يف الفرتة من  2115إىل  .2101وقد تبني ملكتب املفتش العام أن االجتاه الطويل األجل كان مؤشراً
مشجعاً على أن اإلدارة تواصل التزامها حنو حتسني نظام املنظمة للضوابط الداخلية ،وإدارة املخاطر ،وعمليات احلوكمة.

الشكل  - 5معدالت إغالق التوصيات
سنة اإلصدار
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

حتى

حتى

حتى

حتى

حتى

1122/21/31

1121/21/31

1112/21/31

1112/21/31

1112/21/31

99%
100%
99%
98%
97%
99%
92%
88%
86%
64%

99%
99%
99%
98%
96%
99%
89%
68%
56%

99%
99%
99%
98%
94%
94%
70%
28%

98%
99%
97%
96%
89%
84%
45%

97%
99%
95%
89%
77%
48%

 -95وملساعدة اإلدارة بشكل أفضل يف وضع إسرتاتيجية أكثر فعالية لتنفيذ التوصيات ،يصنف املكتب التوصيات
ضمن ثالث فئات – عالية ،ومتوسطة ،ومنخفضة ،على أساس التأثري واحتمال احلدوث .وقد وضع املكتب التعاريف
التالية حسب فئة املخاطرة:
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من األرجح أن يؤدي عدم تنفيذ التوصية إىل وقوع أو تكرار وقوع حدث حمدد ينطوي على
خماطرة شديدة سيكون هلا أثر شديد على مهمة املنظمة أو عملياتها أو مسعتها .ويعترب
اإلجراء املطلوب بالغ األهمية لنظام الرقابة الداخلية ،وينبغي تنفيذه فورا.
من األرجح أن يؤدي عدم تنفيذ التوصية إىل وقوع أو تكرار وقوع حدث حمدد ينطوي على
خماطرة سيكون هلا أثر كبري على مهمة أو عملية أو مسعة اإلدارة /الكيان .ولإلجراء
املطلوب اختاذه تأثري كبري على نظام الرقابة الداخلية.
التوصية هامة للحفاظ على نظام معقول للرقابة الداخلية ،ولتوفري قيمة أفضل مقابل
النقود ،أو حتسني الكفاءة .وقد يؤدي عدم اختاذ اإلجراء املطلوب إىل اإلقالل من القدرة
على حتقيق أهداف كيان األعمال بفعالية وكفاءة.

 -99نظراً ألن أكثر من  61يف املائة من توصيات مكتب املفتش العام أُخذت من مراجعات على املستوى امليداني أو
كيانات أعمال ،فإن نسبة كبرية منها صنفت على أنها متوسطة أو منخفضة .ومع ذلك ،فعلى مستوى كيانات األعمال،
فإن هلذه التوصيات أهمية بالغة لتحسني نظام الضوابط وحتسني كفاءة التشغيل.
 -98وكما يتضح من الشكل  6أدناه ،هناك  26توصية مصنفة على أنها ذات خماطر عالية من أصل  027توصية
معلقة يف الفرتة  ،2100-2112حيث ميكن أن يؤدي عدم اختاذ إجراء إىل عواقب حرجة أو كبرية بالنسبة للمنظمة.
وتشمل التوصيات ذات املخاطر العالية والبالغ عددها  26توصية  05توصية قدمت يف عام  ،2100و 9توصيات قدمت
يف عام  ،2101و 00توصية قدمت قبل عام ( 2101يف نفس فرتة التقرير يف نهاية عام  ،2101كان هناك  02توصية
بالغة األهمية ،منها  06صدرت عام  ،2101و 05عام  ،2118و 01قبل عام  .)2118وتتعلق القضايا الرئيسية اليت
تناولتها التوصيات اإلحدى عشر اليت قدمت قبل عام  2101مبا يلي:










ترتيبات استعادة قدرة تكنولوجيا املعلومات على العمل بعد الكارثة؛
الدليل احملاسيب للمشروع؛
هيكل احلوكمة بالنسبة إلدارة تكنولوجيا املعلومات واملعرفة يف املنظمة؛
إطار مشاريع حسابات األمانة األحادية املمولة عن طريق مؤسسات مالية؛
حتديد اإلهمال وااللتزامات االئتمانية للموظفني جتاه املنظمة؛
املسائل الرئيسية اليت تؤثر على املكاتب اإلقليمية عند تناول األولويات اإلقليمية؛
أمن مكاتب املنظمة وموظفيها وممتلكاتها؛
ترتيبات تنفيذ خطة العمل الفورية.
اتساق القرارات واإلجراءات التأديبية
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الشكل  – 6التوصيات املعلقة للفرتة 2111-2112

العملية
اإلدارة املالية ووضع امليزانية
االتصاالت
املوارد البشرية
إدارة البنية التحتية
تكنولوجيا املعلومات
الشؤون القانونية
العمليات
املشرتيات

اجملموع

عالية

متوسطة

منخفضة

اجملموع

2

40

32

74

1

5

1

7

4

37

42

83

2

7

3

12

15

44

9

68

0

2

1

3

12

109

30

151

0

26

11

37

36

270

129

435

 -81ويف فرتة التقرير السابق عن عام  2101الذي انتهى يف  20كانون األول  ،2101ذكر مكتب املفتش العام أن هناك
 02توصية مبخاطر عالية و 268توصية مبخاطر متوسطة ،و 298توصية مبخاطر منخفضة .وإذا أخذنا يف االعتبار أن
املكتب زود اإلدارة بـ 765توصية جديدة يف عام  ،2100فقد خلص املكتب إىل أن اإلدارة تواصل معاجلة التوصيات املعلقة
مبعدالت مرضية.
 -80من بني الـ  027توصية معلقة ،هناك  71توصية صدرت قبل عام  ،2118وتعترب بالتالي معلقة من فرتة طويلة.
فاملكتب يعرِف التوصيات املعلقة منذ فرتة طويلة بأنها تلك اليت مل تعاجل خالل  26شهراً .ويشمل ذلك  6توصيات مبخاطر
مرتفعة ،و 28مبخاطر متوسطة ،و 07مبخاطر منخفضة .ويلخص الشكل  5النتائج حبسب فئة املخاطر.

الشكل  - 7التوصيات املعلقة منذ وقت طويل حبسب املخاطر
السنة

عالية

متوسطة

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2

1
1
1
3
8
2
13

8

6

29

15

اجملموع

1
1
1
1

منخفضة
3
4

اجملموع
3
1
2
7
13
2
22
50

 -82ومقارنة بذلك ،ففي نهاية عام  2101كان هناك ستة توصيات مبخاطر عالية ،و 09مبخاطر متوسطة و 8مبخاطر
منخفضة صنفت باعتبارها معلقة منذ وقت طويل .ورغم أن اإلدارة قد أحرزت بعض التقدم يف معاجلة باقي التوصيات
املعلقة منذ فرتة طويلة ،بوضعها يف إطار ملواصلة تصريف األعمال وإحراز بعض التحسينات يف سياسات أمن تكنولوجيا
املعلومات ،فإن هذه اإلجراءات ليست كافية والبد من بذل املزيد من اجلهد .وميكن االطالع على الوضع الراهن للتوصيات
الست املتبقية املعلقة منذ فرتة طويلة بشأن املخاطر العالية يف املرفق ألف (.)0
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يواصل املكتب متابعته مع اإلدارة بشأن تنفيذ هذه التوصيات كل ستة أشهر.

خامساً -التحقيق يف الغش وغريه من حاالت سوء السلوك
 -80وحدة التحقيقات مسؤولة عن العمل على وجود مناخ عام من النزاهة يف خمتلف عمليات املنظمة من خالل
الكشف عن حاالت الغش وسوء السلوك ،والتحقيق فيها ومنعها .وحتر الوحدة على استيعاب نتائج التحقيقات
لبلورة الدروس املستفادة ،وتوصي بالتغيريات اإلجرائية والسياساتية اليت من شأنها أن تعزز النزاهة داخل املنظمة.
 -87أوضح عدد من املبادرات اليت اختذت يف عام
داخل املنظمة:

2100

والية مكتب املفتش العام للتحقيقات ،وشجعت الوعي

 أوضحت سياسة الرقابة اليت أصدرتها املنظمة يف أوائل عام  2100أن املكتب مسؤول أصالً عن إجراء استعراضات
مبدئية وحتقيقات هامة يف االتهامات املتعلقة باالنتقام مبوجب هذه السياسة .والشك أن املواعيد الصارمة اليت
حددتها هذه السياسة تتطلب عادة إعطاء األولوية للعديد من املصادر اخلاصة باالستعراضات املبدئية والتحقيق
النهائي يف االدعاءات باالنتقام .
 توضيح مسؤولية املكتب عن استعراض املسائل املتعلقة بالغش اليت يقدمها متلقي املطالبات الطبية يف املنظمة
(برنامج فانربيدا الدولي للتأمني) ،ضماناً لاللتزام املستمر باملبادئ التوجيهية اجلديدة للتحقيقات يف املنظمة.
 شارك املكتب ودائرة املشرتيات يف عام  2100يف وضع "اخلطوط التوجيهية ملكافحة الغش والتواطؤ يف
املشرتيات" ،بهدف إعطاء مرجعية جلميع العاملني ملساعدتهم يف معرفة الغش والتواطؤ من جانب البائعني على
وجه السرعة ورفع تقارير عنه ومعاجلته .وتتناول اخلطوط التوجيهية تعريف أهم املفاهيم ،وإعطاء مناذج
ملمارسات الغش والفساد لضرب أمثلة للمفاهيم الرئيسية والقضايا وإجراءات احلد منها ،وحتديد اخلطوط احلمراء
واقرتاح تدابري إلجهاض هذه املمارسات .وهذه اخلطوط التوجيهية هي أحدى األدوات اليت ستمكن املنظمة من
التكفل بزيادة تفويض السلطات ،وإجراء عمليات الشراء بطريقة تتسم بالكفاءة والشفافية ،وااللتزام مبعايري
األخالق السامية.

إدارة حاالت التحقيق
 -86اتسمت الفرتة املالية  2100-2101بزيادة ملموسة يف عدد الشكاوى واالستفسارات اليت تلقاها املكتب واحلاالت
اليت قام بالتحقيق فيها ،مبا يف ذلك إيفاد بعثات إىل امليدان .وخالل الفرتة املالية  ،2118-2119تلقى املكتب ما جمموعه
 98شكوى وطلب ،بينما أرتفع هذا الرقم يف الفرتة املالية  2100-2101ليصل إىل  50( 050يف عام  2101و 85يف عام
 )2100أي بزيادة نسبتها  82يف املائة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تعقيد احلاالت وعدد التحقيقات يف امليدان (حيث بدأت
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املخاطر بالنسبة للمنظمة تزيد مع ما حدث يف املنظمة مؤخراً – ومازال حيدث – من التحول حنو الالمركزية) األمر الذي
ساهم يف زيادة حاالت التحقيق بالنسبة للمكتب.
 -85كانت أغلب التحقيقات يف عام  2100تتعلق مبوظفي املنظمة أو املتعاقدون /مقدمو العطاءات يف امليدان ،مبا يف
ذلك سبع شكاوى لالنتقام يف ظل سياسة احلماية الرقابية.
 -89جلأت الوحدة إىل االستعانة باخلدمات االستشارية لكي تستطيع القيام بعبء العمل باملوارد املتاحة ،وحصلت
على دعم فين ملموس ودعم يف جمال الطب الشرعي من شعبة تكنولوجيا املعلومات .وضماناً إلعطاء األولوية املناسبة
لالهتمام بهذا املوضوع ،قام املكتب بالتعاون مع تركيبة األصول بوضع نظام ثالثي وتنفيذه .وتستند األولوية هنا على نظام
يأخذ يف اعتباره )0( :تأثري عمليات املنظمة وأحداثها )2( ،التأثري على الشؤون املالية للمنظمة )2( ،التأثري على مسعة
املنظمة )0( ،عوامل أخرى (من بينها القدرة على الكشف عن املمارسات اخلاطئة يف املستقبل ،واملوارد الالزمة واحتماالت
القرار) .ويبني الشكل  9أدناه عرضاً عاماً للتصرف يف الشكاوى أثناء العام.

الشكل  – 8مقارنة عدد احلاالت
عدد احلاالت
طلب استفسارات
شكاوى
اجملموع الفرعي (حاالت جديدة فتحت)
حاالت مرحله من سنوات سابقة
جمموع احلاالت
احلاالت اليت أقفلت
إنهاء احلاالت

2119

2118

2101

2100

4

12

14

17

28

45

60

80

32

57

74

97

18

21

37

26

50

78

111

123

29

41

85

88

21

37

26

35

 -88أصدرت الوحدة يف عام  02 ،2100تقريراً عن التحقيقات وتقريراً واحداً عن الدروس املستفادة من أحد هذه
التحقيقات ،وتقريرين عن التفتيش ،قدمت معلومات لإلدارة حتلل أسباب بعض املشكالت اليت واجهت املنظمة .ومت
إغالق العديد من احلاالت اليت مل تكن بها توصيات إلجراءات تأديبية .ولكن األمر كان حباجة إىل لفت نظر اإلدارة،
إلصدار مذكرات حتقيق .ومت حل بعض الشكاوى دون حاجة إىل إجراء حتقيق رمسي ،بينما وجدت حاالت أخرى خارج
نطاق اختصاصات مكتب املفتش العام ،ولذا أحيلت إىل شعب أخرى يف املنظمة .وأرسلت مسائل أخرى إىل وحدة املراجعة
ألنها كانت تشري إما إىل مسائل تتعلق باملراجعة أو صنفت على أنها ذات أولوية منخفضة بالنسبة ملعايري تصنيف املكتب.
وأغلقت أغلب طلبات االستفسار خالل أيام من تلقيها .وكان متوسط عدد األيام بني تلقي الشكاوى وإغالقها يف عام 2100
هو  022يوماً.
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 -011وكما هو مبني يف الشكل  8أدناه كانت غالبية الشكاوى يف عام  2100مقدمة من موظفني.
الشكل  – 9مصادر الشكاوى يف عام 2111

201
1
201
0
200
9
200
8

مببادرة من املكتب

جمهولون

طرف ثالث

موظفون وغري موظفني

 -010وأي حتقيق جيريه املكتب سيقرر ما إذا كانت االدعاءات:
•مؤيدة ،أي أن األدلة اليت مجعت كافية إلثبات أن االدعاء صحيح ،وأن الغش أو سوء السلوك قد حدث
بالفعل؛
•غري مؤيدة ،أي أن األدلة اليت مجعت ليست كافية لتأكيد أن االدعاء صحيح ،وأن الغش أو سوء السلوك قد
حدث؛
•بال أساس ،أي أن األدلة اليت مجعت كافية بدرجة معقولة الستنتاج أن االدعاء غري صحيح ،وأنه مل حيدث
غش أو سوء سلوك.
 -012ويبني الشكل  01أدناه النتائج طبقا هلذه االستنتاجات بالنسبة حلاالت أغلقت يف عام  ،2100بناء على عدد
االدعاءات واملسائل اليت اعتربت خارج اختصا وحدة التحقيق تضم املسائل اليت حولت إىل شعب أخرى أو إىل وحدة
املراجعة يف املكتب:
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الشكل  – 11نتيجة االدعاءات املتلقاة يف عام 2111
ال أساس هلا %6

ال تدخل يف
االختصاصات
%22

غري مؤيدة
%06

مؤيدة %06

 -012يبني الرسم البياني الوارد يف الشكل  00أنواع االدعاءات املتلقاة خالل عام  .2100ومن املهم مالحظة أن
الشكوى الفردية اليت يتلقاها املكتب قد تشتمل على ادعاءات متعددة .ويستند التصنيف األولي لالدعاءات إىل املعلومات
املبدئية اليت حيصل عليها املكتب .وأثناء سري التحقيق ،قد يعدل املكتب هذا التصنيف عندما يتاح له املزيد من
املعلومات.

الشكل  – 11نوع االدعاءات
إساءة استخدام السلطة وتضارب املصاحل
%07

ال تدخل يف االختصاصات/
حمولة %01

غريها %01

احملسوبية %0

الغش %26
الغش يف املشرتيات %06

االنتقام %8
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أمثلة حلاالت جرى التحقيق فيها
 -010يقدم املوجز التالي أمثلة حلاالت استكملت يف عام  ،2100وأدت نتائجها ،أو من احملتمل أن تؤدي ،إىل
إجراءات تأديبية و/أو دروس مستفادة ،حسب االقتضاء:












احلالة  :1أجرى املكتب حتقيقاً أسفر عن أن عدداً من موظفي املنظمة يف أحد املكاتب القطرية قاموا مبا يلي:
( )0أقاموا نظاماً حلسابات مصرفية غري مبلغ عنها واستخدموها يف أغراض غري مصرح بها؛ ( )2أقاموا صندوقاً
نقدياً مولوه من حتويل أموال رمسية بوسائل غش وإكراه (اسرتداد مرتبات خرباء استشاريني ،وتسديدات وهمية
خلدمات مل تقدم ،وأخطاء يف حسابات اسرتداد ضريبة القيمة املضافة)؛( )2عمل ترتيبات لوظائف وهمية ودفع
أجور هلا؛ ( )0تضارب مصاحل مل يعلن عنه .وأوصى املكتب بالتوصيات املناسبة واختاذ اإلجراءات التأديبية.
احلالة  :2تبني من أحد التحقيقات اليت أجريت أن موظفة يف أحد املكاتب القطرية كانت هلا مصاحل متضاربة
مع أحد املقاولني ،مل تفصح عنها للمنظمة رغم الفرصة اليت كانت متاحة أمامها ،وأنها سربت معلومات سرية
عن العطاء إىل هذا املقاول مل تكن متاحة لغريه من مقدمي العطاءات ،مما منح لشركته ميزة يف عملية تقديم
العطاءات .وقد أوصى املكتب باختاذ اإلجراءات اإلدارية املناسبة.
احلالة  :3أسفر التحقيق الذي أجري عن أن موظفة يف أحد املكاتب القطرية كان هلا عالقة بأحد املوردين
احملليني الذين يتعاملون مع املنظمة عن طريق ملكية زوجها ملؤسسة ،وأنها حبكم وضعها ميكن أن حتصل على
معلومات سرية عن العطاءات يستفيد منها املورد يف تعامله مع املنظمة.
احلالة  :4أسفر التحقيق الذي أجري عن أن أحد املوظفني يف مكتب قطري حابي إحدى الشركات بتغيري
املعلومات اخلاصة بها ،مما مسح هلا باملشاركة يف عطاء مل تكن مؤهلة للمشاركة فيه .وقد أدى ذلك إىل حصول
هذه الشركة على عقود أدت إىل استفادتها مالياً من توريد معدات ضارة باملنظمة واملستفيدين بسبب فشلها يف
األداء أو سوء هذا األداء فيما بعد .وقد أوصى املكتب باختاذ اإلجراءات اإلدارية املناسبة.
احلالة  :5بناء على الفحص املبدئي لألداء القائل بأن أحد موظفي املشاريع الوطنيني تعرض لالنتقام منه بسبب
إبالغه عن شواغل تتعلق بتضارب مصاحل حمتمل واحملسوبية وسوء أداء بعض الوكاالت املنفذة ،اختذت
إجراءات لنقله إىل مشروع آخر ال يكون فيه حتت سلطة إشراف األشخا الذين يقال أنهم شاركوا يف
االنتقام .وقد خلص استعراض هذه احلالة إىل أن االنتقام مل يكن له ما يؤيده .وأكد االستعراض أن هناك
إجراءات اختذت حلماية املوظف ،الذي أُبلغ أيض ًا بنتائج االستعراض طبقاً ألحكام سياسة احلماية الرقابية.
احلالة  :6ادعى أحد املوظفني أنه يتعرض لالنتقام منه بعد أن قدم شكاوى بأن رئيسه قد أساء استخدام
سلطته ومارس سلوك غري أخالقي .وأشار الشاكي إىل أن تقرير ضعف األداء الذي وقعه رئيسه الذي حيتمل
معه عدم متديد عقده ،كان إجراء انتقاميا منه عما قدمه من شكاوى .وتبني من االستعراض الذي أجراه املكتب
أن الشاكي قد استفاد من بند احلماية يف سياسة احلماية الرقابية ،ولكن التهديد باالنتقام مل حيدث ،حيث مت
متديد عقده .وباإلضافة إىل ذلك فإن املعلومات التالية اليت قدمتها املكاتب ذات الصلة أشارت إىل أن تقييم األداء
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مت طبقاً لإلجراءات ،وأن ما جاء يف تقرير أداء املوظف له ما يربره بصورةٍ كافية .وقد خلص املكتب إىل أن اإلدعاء
ليس له ما يؤيده.

سادساً -تنفيذ سياسة املكتب يف اإلفصاح عن التقارير
 -017كان جملس املنظمة قد وافق يف أبريل /نيسان  2100على تقرير مكتب املفتش العام بشأن سياسة اإلفصاح عن
التقارير ،وهو ما أدرج يف ميثاق املكتب .وطبقاً هلذه السياسة فإن تقارير املراجعة وتقارير الدروس املستفادة من التحقيقات
اليت صدرت يف  02أبريل /نيسان  2100أو بعد ذلك ميكن أن تعرض على املمثلني الدائمني أو من يرشحونهم لذلك ،بناء
على طلب مباشر من املفتش العام ،دون احلاجة إىل موافقة املدير العام .وقد تلقى املكتب طلباً مبقتضى هذه السياسة لعام
 .2100وفيما يلي املعلومات املطلوبة مبقتضى هذه السياسة واملعروضة يف هذا التقرير السنوي:

الشكل  – 12معلومات عن تنفيذ سياسة املكتب لإلفصاح عن التقارير
التقرير

تاريخ الطلب

االستجابة
للموعد

اسم الطالب

مكتب املراجعة
الداخلية - 1311
حتقيق تقرير تنفيذ
الربامج

 9يونيو /حزيران

نعم

الواليات املتحدة

تأكيد الطلب على
االلتزام بشروط
السرية
نعم

اإلعداد للنشر/
االحتفاظ به
ال يوجد

أي صعوبات أو
مسائل أخرى
هامة
ال يوجد

2100

سابعاً -إدارة مكتب املفتش العام
تعزيز القدرة الداخلية للمكتب وعملياته

مالك املكتب وميزانيته
 -016يف  20ديسمرب /كانون األول  ،2100كان مالك مكتب املفتش العام يضم  25وظيفة معتمدة يف برنامج العمل
وامليزانية للفرتة املالية  .2102-2102ومن بني هذه الوظائف املفتش العام ،و 21موظفاً فنياً ،منهم  0معارين إىل املكاتب
اإلقليمية يف القاهرة وبانكوك وأكرا وسانتياغو ،باإلضافة إىل ست وظائف خدمة عامة .ويوضح املرفق باء بهذا التقرير حالة
مالك املكتب ،مع بعض املعلومات الدميوغرافية واملعلومات املتعلقة باجلنسني ،حتى  20ديسمرب /كانون األول .2100
ومع نهاية العام ،كان من بني املوظفني من املستوى الفين  01ذكور و 9إناث ،وكان هؤالء املوظفني (مبن فيهم املفتش العام)
ممثلون من مجيع األقاليم.
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 -015مت أثناء عام  2100شغل عدد كبري من الوظائف الشاغرة يف املكتب اليت كانت موجودة يف بداية الفرتة املالية،
كما مت شغل عدد إضايف من الوظائف الشاغرة اليت ظهرت يف عام  .2101وحبلول شهر أغسطس /آب  ،2100مل تكن
هناك سوى وظيفة واحدة ملراجع فين خالية .وقد مسحت اجلهود اليت بذهلا املكتب يف جمال تعيني املوظفني بأن يعني
موظفني جدد يتمتعون مبؤهالت وخربات جيدة ،مع االجتاه مبستوى املوظفني الفنيني حنو حتقيق التوازن بني اجلنسني،
والتمثيل من مجيع األقاليم وحتقيق اإلجادة يف مجيع اللغات الرمسية للمنظمة .ومع ذلك ،ففي  20ديسمرب /كانون األول
 ،2100كان يف املكتب ثالثة وظائف شاغرة يف املقر بسبب نقل أو ترقية أو استقالة موظف من رتبة ف( 7-بسبب نقله إىل
مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد كما سبق القول) وموظف من رتبة ف 2-وموظف أخر من فئة اخلدمة العامة.
أما على صعيد املراجعة ،فقد دعم املكتب موظفيه خبرباء معرتف بهم دولياً على سبيل االستشارة لفرتات قصرية بغرض
احلصول على مساهمات اخلرباء يف عمليات مراجعة خمتارة.
 -019كان عام  2100هو أول عام كامل منذ  2110يتحقق لوحدة التحقيقات يف املكتب العدد الكامل من املوظفني ،كما
أن زيادة املواد مسحت بتخصيصها للتحقيقات يف امليدان .ومع ذلك فإن الزيادة املستمرة يف عدد املسائل القادمة من امليدان
وتعقيدها ،باإلضافة إىل االجتاه املتصاعد حلجم العمل مثَل حتدياً لقدرة املكتب على االستجابة بصورةٍ عاجلة إىل مسائل
التحقيقات ذات األولوية .وكانت النتيجة أن اعتمد املكتب بالفعل على أكثر من حمقق إضايف واحد كاستشاري متفرغ
لتكملة هذا النقص .كما اعتمد املكتب على مساعدة موظفي شعبة تكنولوجيا املعلومات مبساندة التحقيقات بتكنولوجيا
املعلومات.
 -018جرى استعراض داخلي للوظائف يف املكتب يف النصف الثاني من عام  ،2100يف سياق وضع اللمسات األخرية
للتعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية  .2102-2102وقد أكد ذلك من جديد احلاجة إىل مجيع الوظائف
احلالية بناء على والية املكتب يف الوقت احلاضر ،واالتفاق على تغطية املراجعة القائمة على املخاطر وعلى االلتزامات
واألهداف فيما يتعلق باستكمال التحقيقات .ونظراً لتطور حجم عمل التحقيقات ،واحلاجة إىل خربات يف تكنولوجيا
املعلومات تتعلق بالطب الشرعي داخل املكتب لدعم أعمال املراجعة والتحقيقات على السواء ،فقد متت إعادة النظر يف
شروط الوظيفة اخلالية من رتبة ف 2-ملعاجلة هذه االحتياجات .وقد مت شغل هذه الوظيفة يف الربع األول من عام 2102
عن طريق النقل الداخلي مبوجب برنامج التنقل املعمول به يف املنظمة .وبدأت إجراءات التعيني للوظيفتني األخريني يف عام
 ،2100ولكن ذلك توقف يف أوائل عام  2102مع إجراءات التعيني األخرى يف املنظمة إىل أن تتم مراجعة أوسع هلذه
الوظائف.

حتديث أدوات املراجعة والتحقيقات
 -001حصل مكتب املفتش العام على نظام جديد إلدارة احلاالت ملتابعة التحقيقات اليت جتريها وحدة التحقيقات،
وتستخدم كأداة لإلدارة ،مع احملافظة على قدر أكرب من السرية واألمن .وقد نفذ نظام اإلدارة اجلديد هذا يف عام ،2100
وسوف يعمل بكامل طاقته يف عام  .2102كما أشرتى املكتب برناجماً يسمح للمحققني بتقليل مطالبتهم خبدمات الطب
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الشرعي اخلارجية ومتكني احملققني من مجيع بيانات إلكرتونية وحتليلها ،والتعرف على األدلة املادية بشكل أسرع
وبدرجة كبرية من االستقاللية والسرية.

تنفيذ األبعاد اجلنسانية يف عمل املكتب
 -000أقام املكتب يف عام  2100نقاط اتصال خاصة باجلنسني يف وحدتي املراجعة والتحقيق .وسيكون دورهما يف السنة
املقبلة هو مساعدة املكتب يف دمج قضايا اجلنسني يف تغطية عمليات املراجعة اليت يقوم بها املكتب عندما يكون ذلك مناسباً
يف اجملاالت الربناجمية على األخص ،والتأكد – عند حتديث املخاطر التنظيمية – من أن املخاطر املتعلقة باجلنسني قد
مت التعرف عليها وتقييمها ،واحملافظة على التمسك باجلوانب املتعلقة باجلنسني اليت جاءت يف جمموعة التعليمات
اخلاصة بالتحقيقات ،والتأكد من املساواة بين اجلنسني يف العمليات الداخلية اليت يقوم بها املكتب .وسوف تعمل نقطة
االتصال اخلاصة باملراجعة يف جمال اجلنسني يف الفرتة املالية التالية مع األقسام األخرى ذات الصلة يف املنظمة من أجل
االستجابة إىل االلتزام بسياسة املساواة بني اجلنسني اليت اعتمدت مؤخراً يف املنظمة ،من أجل القيام بالتقييم السنوي يف
عام  2107لوظيفة املراجعة ملعرفة قدرة املنظمة على القيام بوظيفتها يف املساواة بني اجلنسني مبا يف ذلك حتقيق املساواة
بينهما يف املقر ،وعلى املستوى اإلقليمي والقطري .وقد أدخل املكتب بالفعل تقييماً إلجراءات تعيني املوظفني فيما يتعلق
بتحقيق التوازن بني اجلنسني بني املوظفني الفنيني يف تعيني موظفي املراجعة الفنيني يف عام .2100

إدارة وقت املوظفني الفنيني
 -002حيافظ املكتب على نظام لكتابة التقارير يسمح بتحليل الوقت الذي ينفقه املوظفون .ومن بني وقت املوظفني
الفنيني يف عام  ،2100مبن فيهم اخلرباء االستشاريني ،استغرقت املراجعة  92يف املائة من الوقت ،بينما استغرقت
التحقيقات  05يف املائة.

نظام تقييم وإدارة األداء
 -002شارك املكتب يف عام  2100مشاركه كاملة يف نظام تقييم وإدارة األداء .وهذا النظام هو النظام اجلديد لتقييم األداء
الذي أصبح جزءًا متمماً إلسرتاتيجية املوارد البشرية يف املنظمة والذي يرتبط بغريه من املكونات األساسية اليت تشمل إدارة
األداء املهين.
 -000وبالنسبة لعام  ،2100أكمل مجيع موظفي املكتب من غري الذين مازالوا حتت االختبار عملية ودورة نظام تقييم
وإدارة األداء ،وتبعهم املوظفون الذين مازالوا حتت االختبار يف عملية مماثلة .انتهت خطط العمل السنوية (خطط العمل
للموظفني حتت االختبار بالنسبة حلاالت مجيع املوظفني اجلدد) املرتبطة بوحدة النتائج يف املكتب ،بالنسبة جلميع
املوظفني .وسوف تساعد عناصر ختطيط األداء وتقييمه وتطويره يف زيادة االتصاالت الداخلية داخل املكتب فيما يتعلق
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باألداء ،كما ستمثل عنصرًا جوهري ًا يف ضمان جودة املكتب وحتسني الربامج سواء بالنسبة جملموعة املراجعة أو جمموعة
التحقيقات.

ضمان جودة املراجعة وبرنامج التحسينات
 -007يف أعقاب استعراض مراجعة ضمان اجلودة لوظيفة املراجعة يف املكتب مبعرفة معهد مراجعي احلسابات
الداخليني يف عام  ،2115أعد املكتب خطة لإلجراءات التصحيحية ملعاجلة الثغرات اليت مت حتديدها على خلفية املعايري
الدولية ،مع متابعة عملية التنفيذ مبعرفة جلنة املراجعة .وكجزء من جهود التحسني املبذولة ،قام املكتب يف عام 2100
بتحديث املسوحات اليت أجراها مع مديري املراجعة عقب املراجعات الفردية ،وطور استخدام برنامج  Teammateإلدارة
املراجعة بغرض حتسني االمتثال واجلودة يف عمليات املراجعة ،كما قام بتحديث جمموعة التعليمات اخلاصة باملراجعة
الداخلية يف املكتب .يف النصف األول من عام  ،2100انتهى املكتب االستشاري الفنلندي  BDOمن تقييم للجودة الداخلية
هلذه املهمة .وكانت النتائج العامة إجيابية للغاية ،وخلص اخلبري االستشاري إىل أن املكتب أصبح اآلن "يتسق بشكلٍ عام"
مع معايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني (يف عام  2115كانت هذه العبارة "يتسق جزئياً") ،وأعلن أن مكتب املفتش
العام هو أفضل املكاتب أداءً من بني  05مكتباً للمراجعة الداخلية قام مكتب اخلربة االستشارية مبراجعتها.

اجتماعات املوظفني والتطوير املهين
 -006عقد مكتب املفتش العام ستة اجتماعات للموظفني يف عام  ،2100حيث عقد اجتماع واحد على األقل كل ثالثة
أشهر ،ولتقديم مدخالت للمسائل املهنية واإلدارية .وقد شارك املوظفون اإلقليميون عندما كانت الفرصة متاحة عن طريق
مرافق املؤمترات الفيديوية.
 -005ظل تطوير قدرات املوظفني جانباً مهماً بالنسبة لإلدارة العامة للمكتب .فتنمية قدرات املوظفني تضم أساساً ثالثة
عناصر :املراجعة املهنية /التحقيق ،والتدريب على اللغات ،واستخدام التكنولوجيا .ويتم حتديد احتياجات تدريب
األفراد يف بداية كل سنة ضمن عنصر نظام تقييم املوظفني يف نظام تقييم وإدارة األداء .وباإلضافة إىل ذلك تتم معاجلة
احتياجات املوظفني األوسع يف دورات تدريبية مجاعية أثناء العام ،بالتعاون يف أغلب احلاالت مع اجلهات املقابلة يف
الوكاالت اليت تتخذ من روما مقراً هلا ومنظمات األمم املتحدة /املنظمات غري احلكومية األخرى.
 -009نظمت دورات تدريبية داخلية الكتساب املهارات على االتصاالت بشأن املسائل الصعبة وبشأن عناصر اجلودة
وتقييمها (باالشرتاك مع برنامج األغذية العاملي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية) .ومت تدريب أربعة موظفني قبل
التدريب على االتصاالت بشأن اكتساب مهارات التيسري وطبقت هذه األنشطة على التدريب األوسع نطاقاً .ويف مايو /أيار
 ،2100استضاف املكتب مجيع موظفي املراجعة والتحقيق من الوكاالت الثالث املوجودة يف روما الذين شاركوا يف النسخة
الثانية من "االجتماع املشرتك لوظيفة اإلشراف الداخلي يف الوكاالت اليت تتخذ من روما مقراً هلا" والذي استمر يوماً
واحداً .وكان الغرض من هذا املنتدى هو أن تتشارك اجملموعات الثالث بانتظام يف األفكار واملنهجيات وأن تناقش فر

42

FC 143/13

التعاون يف جمال املراجعة والتحقيق ،بغرض حتسني األداء .ومن بني أعمال التدريب الفردية اليت جرت أثناء العام ،شارك
أحد املراجعني يف عام  2100يف دورة القيادة النسائية اليت نظمتها اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،وشارك
آخر يف تقييم مركز تطوير األداء يف املنظمة ،وموظف خدمة عامة يف برنامج أسس اإلدارة يف املنظمة ،وشارك اثنان من
احملققني يف دورة التدريب األوىل حملققي األمم املتحدة اليت شارك يف تنظيمها برنامج األمم املتحدة للتنمية ،واملنظمة،
وبرنامج األغذية العاملي ،واليت عقدت يف األكادميية الدولية اجلديدة ملكافحة الفساد يف فيينا بالنمسا.

حتقيق احلد األقصى من تغطية وموائمة الرقابة عن طريق التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة األخرى

التنسيق مع مكتب التقييم واملراجع اخلارجي
 -008عقد مكتب املفتش العام اجتماعات روتينية أثناء العام مع مكتب التقييم ومع املراجع اخلارجي ملناقشة خطط
العمل يف كلٍ منهما ،والتأكد من أن أنشطة االستعراض ليست متكررة دون داع ،وكذلك ملساعدة كل منهما يف ختطيط
مهامهما .ويف فرباير /شباط  2100شارك مراجع إقليمي ضمن بعثة التقييم اليت أوفدها مكتب التقييم إىل زميبابوي .كما قام
املكتب أثناء العام باالجتماع وموظفي املراجع اخلارجي يف سبع مناسبات للتعاون والتنسيق يف أنشطة املراجعة ،وعلى
األخص الستعراض أنشطة خطة العمل الفورية ،مثل معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام واإلدارة القائمة على النتائج
وشبكة العمل الالمركزية .وقام املكتب باستعراض مطول ودراسة املسائل والتوصيات املرفوعة واملراجعة املالية عن الفرتة
املالية  2100-2101الستخدامها يف التخطيط خلطة املراجعة للفرتة املالية .2102-2102

التعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى
 -021شارك املكتب بنشاط يف عام  2100يف شبكتني رئيسيتني للمراجعني الداخليني واحملققني يف وكاالت األمم
املتحدة ،ومصارف التنمية املتعددة األطراف ،وغريها من املنظمات احلكومية الدولية .وكانت هذه كلها مبثابة منتديات
لتقاسم املعلومات ،والتعاون ووضع مؤشرات مرجعية بني جمتمعني مهنيني ،مبا يف ذلك تقديم خطوط توجيهية وأوراق
مواقف لتشجيع النهج املتناسقة يف املسائل املشرتكة ،ووضع خطوط توجيهية موحدة للتحقيقات بالنسبة لشبكة احملققني.
وتعقد كل شبكة من الشبكتني اجتماعات سنوية كما أن اجملموعة الفرعية جملتمع املراجعني يف األمم املتحدة جتتمع عن
طريق التداول/االجتماع عن بعد عدة مرات سنوي ًا فيما بني الدورات السنوية .ويف عام  ،2100عقد أول اجتماع لرؤساء
أقسام التحقيقات يف األمم املتحدة قبيل االجتماع السنوي ملؤمتر احملققني الدوليني وقد عقد هذا االجتماع باعتباره منتدى
غري رمسي ملناقشة املسائل ذات االهتمام املشرتك بصورة علنية ،وتقاسم اخلربات واملعلومات ،وتنسيق األنشطة املشرتكة.
 -020مت انتخاب املفتش العام لريأس اجملموعة الفرعية ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية للحسابات التابعة ملؤسسات
األمم املتحدة يف الفرتة  2102-2100يف اجتماعها السنوي الذي عقد عام  .2100واستمر كبري احملققني يف مكتب املفتش
العام يف عمله عام  2100كعضو يف أمانة مؤمتر املراجعني الداخليني الدوليني ،وقام بتنسيق االجتماع األول هلذه اجملموعة
الفرعية.
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 -022كما عقد رؤساء دوائر الرقابة يف املنظمات الثالث اليت تتخذ من روما مقراً هلا اجتماعا غري رمسي أثناء العام
وقاموا بتنسيق أنشطة التنمية املهنية املشرتكة يف روما كما سبق القول.

الضميمية ألف ()1
فئات املخاطر اليت مت تغطيتها يف عام 2111

عدد املخاطر
الفئة
احلوكمة

اإلدارة اإلسرتاتيجية

التخطيط  ،وامليزنة ،وكتابة
التقارير
اإلدارة املالية

الفئة الفرعية
نظام الرقابة الداخلية
إدارة املخاطر
أداء اإلدارة العليا
الالمركزية
الشراكات
التخطيط االسرتاتيجي
إدارة األداء وكتابة
التقارير
التخطيط وامليزنة
كتابة تقارير عن
الكشوفات املالية
احملاسبة
الضوابط املالية

املوارد البشرية

اخلزانة
تعيني املوظفني

املشرتيات واألصول وإدارة املرافق

اسرتاتيجيات وسياسات
املوارد البشرية
املشرتيات

إدارة األصول

جمال املخاطر
(الوظيفة /العملية /الكيان)
اإلجراءات اإلدارية /إطار الرقابة الداخلية
إدارة املخاطر
تنفيذ التوصيات
الالمركزية /تفويض السلطات
الشراكات
التخطيط االسرتاتيجي
تقرير تنفيذ الربامج /كتابة التقارير /اإلدارة
القائمة على النتائج
التخطيط وامليزنة
اإلمتثال للمعايري احملاسبية
احملاسبة /احملاسبة الالمركزية
السلف /الصرف من املكاتب امليدانية/
التفويضات بامليزانية امليدانية
إدارة التدفقات النقدية
تعيني املوظفني الفنيني /تعيني املوظفني
الوطنيني
سياسات املوظفني الوطنيني
املشرتيات امليدانية /التخطيط للمشرتيات/
خطابات االتفاق /عملية الشراء (أوامر
التوريد ذات القيمة املنخفضة)
ممتلكات املنظمة واملشروعات املهتلكة وغري
املهتلكة

عالية

متوسطة

2

1

1
1
3

2

1
1
1

3
2

1
4
2

1
1

3

3

1

9

1

1
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اخلدمات اإلدارية وغريها

نظم املعلومات وإدارة التكنولوجيا
املكاتب امليدانية
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إدارة العقود
االستحقاقات
اخلدمات األخرى
االمتثال للسياسات
واإلجراءات اإلدارية
إدارة السفر
التسليم والدعم
املكاتب امليدانية

دورة الربنامج امليداني

تقييم املشروعات
إدارة املشروعات
وتسليمها
متابعة املشروعات
برنامج التعاون التقين
صياغة املشروعات
واملوافقة عليها
اإلصالحات

السالمة واألمن واستمرارية
األنشطة
اجملموع

األمن

اإلصالحات

إدارة العقود /متابعة العقود
إعانة اإلجيار
جممع السلع واخلدمات /صندوق التسليف
واالدخار
االمتثال للسياسات واإلجراءات اإلدارية
السفر يف مهام رمسية
 DS 05تتكفل بأمن النظم
هيكل املكاتب امليدانية /إسرتاتيجية املكاتب
امليدانية /إدارة العقود الرئيسية /املوظفني
الذين تقدمهم احلكومة
تقييم املشروعات
إدارة وتسليم مشروعات الطوارئ وغري
الطوارئ
توزيع املدخالت /متابعة املشروعات
برنامج التعاون التقين
صياغة مشروعات الطوارئ وغري الطوارئ
واملوافقة عليها /استدامة تأثري املشروعات
إصالح املنظمة (خطة العمل الفورية بشكلٍ
عام) /املعايري احملاسبية الدولية للقطاع
العام ونظام أوراكل
أمن امليدان

2
1
2
1
2
1
3

9

1
1

2

5
2
6

3

3

4

2
42
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الضميمة ألف ()2
التقارير الصادرة عام 2111

(العالمة * = تقارير املراجعة والدروس املستفادة الصادرة قبل اعتماد تقرير مكتب املفتش العام بشأن اإلفصاح عن التقارير)

األنشطة يف عموم املنظمة

املوضوع
جرد جممع السلع واخلدمات واالهتالك يف عام 2101
اعتماد تقرير تنفيذ الربامج
استعراض اإلدارة القائمة على النتائج – تقييم فعالية اإلسرتاتيجية العامة لتصميم وتنفيذ اإلدارة القائمة
على النتائج ،مبا فيها نظام اإلدارة القائمة على النتائج
إعادة النظر يف ترتيبات إعانة اإلجيار
مراجعة أمن املعلومات
استعراض فصل املهام يف صندوق التسليف واالدخار
تقريران وردا يف هذا التقرير السنوي الصادر يف أوائل عام 2102
تقييم خطة العمل الفورية
تقييم إطار املساءلة والرقابة الداخلية

التقارير الصادرة
*AUD 911
AUD 1311
AUD 3211
AUD 3311
AUD 3411
AUD 4011

AUD 0712
AUD 0412

األنشطة امليدانية
املوضوع
االستعراضات املواضيعية
التقرير الشامل عن اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية ملمثليات املنظمة
تنفيذ برنامج مرفق الغذاء املشرتك بني االحتاد األوروبي واملنظمة
املسائل الرئيسية املتعلقة بأنشطة إصالح الالمركزية يف املكاتب امليدانية
املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ومكاتب االتصال:
االستعراض احملدود للمكتب اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادئ
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :مكتب االتصال يف جنيف
مكتب املنظمة اإلقليمي يف أفريقيا – استعراض الضوابط املالية واإلدارية
املراجعة الشاملة :املكتب اإلقليمي الفرعي واملمثلية يف زميبابوي
ممثليات املنظمة والربامج واملشروعات ذات الصلة
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف الصومال
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف تشاد

التقارير الصادرة
AUD 2811
AUD 3011
AUD 3711

*AUD 0511
AUD 1711
AUD 1811
AUD 2511

*AUD 111
*AUD 211
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تقييم املخاطر التشغيلية للعمليات القطرية يف هاييت
االستعراض الشامل ملمثلية املنظمة يف نيبال
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف الربازيل
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف إندونيسيا
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف إكوادور
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف كوت ديفوار
ممثلية املنظمة يف ليبرييا :استعراض الربنامج امليداني
االستعراض الشامل ملمثلية املنظمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف موزامبيق
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف الكونغو
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف بنن
املراجعة الشاملة :ممثلية املنظمة يف افغانستان
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية موريتانيا
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية توغو
املراجعة الشاملة :ممثلية الفلبني
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية السلفادور
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية كوستاريكا
املراجعة الشاملة :ممثلية غينيا -بيساو
املراجعة الشاملة :ممثلية جامايكا
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :مكتب العراق
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية أوروغواي
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية ناميبيا
املراجعة الشاملة :ممثلية أنغوال
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية بوليفيا
اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية الكامريون
املراجعة الشاملة :ممثلية سري النكا

*AUD 311
*AUD 411
*AUD 611
*AUD 711
*AUD 811
*AUD 1011
*AUD 1111
*AUD 1211
AUD 1411
AUD 1511
AUD 1611
AUD 1911
AUD 2011
AUD 2111
AUD 2211
AUD 2311
AUD 2411
AUD 2611
AUD 2711
AUD 2911
AUD 3111
AUD 3511
AUD 3611
AUD 3811
AUD 3911
AUD 4111

وحدة التحقيقات
املوضوع
استعراض انتهاكات بيانات تكنولوجيا املعلومات
تواطؤ مع أحد الباعة للمنظمة
سوء استخدام أحد موظفي املنظمة لبيانات شخصية
البحث عن مدفوعات مستقطعة

التقارير الصادرة
INS 111
INV 111
INV 211
INV 311
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إساءة استخدام السلطة من جانب أحد موظفي املنظمة
تضارب مصاحل غري معلن عنه
غش يف املستحقات
تضارب مصاحل غري معلن عنه
التفتيش على اإلدارة املالية واإلدارية إلحدى ممثليات املنظمة
حماباة ألحد املوردين للمنظمة مل يعلن عنها
غش يف املستحقات
حسابات مصرفية وحسابات مشروعات مل يعلن عنها يف أحد املكاتب القطرية
حماباة أحد املوردين للمنظمة
تضارب مصاحل غري معلن عنه
تقرير عن الدروس املستفادة بشأن شراء بذور
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INV 411
INV 511
INV 611
INV 711
INS 211
INV 811
INV 911
INV 1011
INV 1111
INV 1211
INVL 111
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الضميمة ألف ()3
ملخص نتائج تقارير املراجعة الرئيسية الصادرة يف عام 2111

الربع األول
التقرير  – 000اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :مكتب املنظمة يف الصومال
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية يف املكتب كانت معيبة بدرجة خطرية .وتبني من الفحص
الذي أجراه املكتب أن اسرتدادات حسابات السلف مل تكن مؤيدة بوثائقها ومبستندات موثوق بها ،وأن هناك نقاط ضعف
ملموسة يف جماالت متابعة امليزانية واملراقبة املالية ،وتشجيع القيم األخالقية ،والرقابة على خماطر الغش ،وتنفيذ
توصيات املراجعة السابقة ،ومتابعة استخدام األرصدة الرمسية ،باإلضافة إىل احملاسبة وإدارة األصول ،والصرف ،واملوارد
البشرية من غري املوظفني.

التقرير  – 000استعراض املكتب القطري للمنظمة يف نيبال
كان اهلدف الرئيسي من عملية املراجعة هو استعراض أداء مشروع مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي يف نيبال
ومدى كفاية ضوابطه .كما درس املكتب تأثري أنشطة اإلصالح الالمركزية وتابع تنفيذ التوصيات اليت جاءت يف تقرير عام
 2118بشأن الضوابط املالية واإلدارية يف املكتب (التقرير .)2218
وخلصت عملية املراجعة إىل أنه ،بشكلٍ عام ،كان مشروع مرفق األغذية يدار بصورة جيدة ،ويبدو أنه يسري حنو
االنتهاء يف املوعد املقرر له يف  21يونيو /حزيران  .2100وكان املشروع مكون ًا من وحدة قوية مبوارد جيدة من موظفني
مدربني ،باإلضافة إىل أنشطة ميدانية ودعمها سبعة شركاء يف التنفيذ ،كما كانت أنشطة الرصد كافية .وباإلضافة إىل ذلك،
استطاع موظفو املشروع التغلب على التأخريات املبدئية يف املرحلة االستهاللية بسبب الطموح الزائد يف تصميم املشروع،
الذي كان البد من مراجعته جيداً ،باإلضافة إىل التأخري يف عمليات املشرتيات بسبب عدم كفاية التخطيط واملشكالت اليت
حدثت يف أداء املوردين .وكان من بني أهم الشواغل اليت مت التعرف عليها )0( :عدم وجود إسرتاتيجية للخروج (وهو ما
جاء يف تقرير بعثة املتابعة لالحتاد األوروبي يف يونيو /حزيران  )2101وهو ما كان يهدد استدامة نتائج املشروع؛ ( )2عدم
كفاية التنسيق فيما بني برنامج األغذية العاملي واملنظمة ،والذي هدد بدرجة ما تأثري املشروع .كما الحظ املكتب أن إغالق
تشغيل مجيع مشروعات مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي يف  21يونيو /حزيران  2100عرقل املسح املقرر بعد انتهاء
املشروع ،وهو من أهم املؤشرات على تأثري املشروع.
وفيما يتعلق باإلدارة املالية واإلدارية للمشروع ،كان البد من معاجلة عدد من املسائل لتحسني االلتزام بالقواعد
والتعليمات املعمول بها يف املنظمة .ومع ذلك ،فإن هذه املسائل مل تشكل خطراً على حتقيق املشروع ألهدافه .كما أن املكتب
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الحظ أن املمثلية نفذت مجيع التوصيات اليت وردت يف املراجعة السابقة .ويف حاالت قليلة ،مل تكن النتيجة النهائية
اجيابية ،ألن اإلجراء الذي اختذ مل يكن حتت إرادة املمثلية بالكامل.
والحظ مكتب املفتش العام أن أنشطة إصالح الالمركزية مبوجب خطة العمل الفورية ،مل يتم توصيله إىل املمثلية
بصورة جيدة .وعلى وجه التحديد ،فإن املمثلية مل يؤخذ رأيها بصورة كاملة يف العملية ،ومل حتصل إال على معلومات
جمزأة .وقد شعرت املمثلية بفجوة بني النوايا املعلنة للعملية وبني اإلجنازات الفعلية السيما فيما يتعلق بتعزيز الوجود
امليداني للمنظمة وإجياد ترابط بني املمثلية وعمليات الطوارئ .وفيما يتعلق بالدعم الفين ،الحظت املمثلية أن املكتب
اإلقليمي أصبح اآلن نقطة اتصال رئيسية ،ولكنه ال ميلك كل اخلربة الفنية الالزمة لدعم الربنامج امليداني ،وهو ما يستلزم
يف نهاية األمر أن يكون هناك دعم له من املقر .وأعلنت املمثلية أن القدرة الفنية هلا سوف تتحسن مع تعيني موظفني
مهنيني إضافيني.

التقرير  – 700استعراض حمدود اجملال للمكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
كانت أهداف عملية االستعراض تنطوي على تقييم ( )0مدى فعالية وكفاءة الضوابط الداخلية؛ و( )2تأثري أنشطة
إصالح الالمركزية األخرية اليت قدمت إىل املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ.
وقد خلص االستعراض إىل أنه – بشكلٍ عام – يوجد لدى املكتب اإلقليمي ضوابط داخلية كافية لإلدارة املالية
وإدارة املوارد البشرية ،ولكن الضوابط على إجراءات املشرتيات – بشكلٍ خا – مل تكن كافية لضمان االختيار الشفاف
والتنافسي للبائعني .وكان التعاقد مع أحد املوردين خلدمات متعددة موضوعاً لتحقيق منفصل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
االستعراضات اليت أجريت مؤخراً هلياكل تعيني املوظفني وصيغ اسرتداد التكاليف من مكاتب الربنامج غري النظامية
املوجودة يف مباني املكتب اإلقليمي قد حتسن من الكفاءة اإلدارية .وأخرياً ،فقد حددت عملية املراجعة ضوابط أخرى
تستحق االهتمام من جانب اإلدارة ،مثل إدارة سلف السفر املعلقة ،وتوثيق إيصاالت النقدية ،وحتديث عمليات جرد
األصول الثابتة ،ومتابعة خطابات االتفاق.
والحظ االستعراض أن المركزية املسؤوليات والسلطات وموارد املكتب اإلقليمي يف  2101قد حدثت كلها دون
نهج منسق من جانب املقر ،ودون إجراء مشاورات مع املكتب اإلقليمي فيما يتعلق باملوارد الالزمة للقيام باألنشطة اجلديدة.
فمع عدم وجود أولويات ترتبط بأعمال اإلصالح الفردية ،تبني للمكتب اإلقليمي أنه من الصعب التخطيط لكيفية إدارة
األعمال الالمركزية اجلديدة .فمع عدم وجود موارد إضافية كافية ،جلأ املكتب اإلقليمي إىل حتويل املوارد من برامج أخرى
كانت مقررة ،وهو ما ترى اإلدارة احمللية أنه سيؤثر سلباً على قدرة املكتب على االستجابة بسرعة وبصورةٍ فعالة إىل
احتياجات هذا البلد العضو.
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التقرير  – 0000ممثلية املنظمة يف ليبرييا :استعراض الربنامج امليداني
كانت أهداف هذا االستعراض هي )0( :استعراض إدارة وعمليات مشروع مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي
( ،)GCP/LIR/014/EUوتقييم مدى الكفاءة والفاعلية يف تنفيذه؛ ( )2معرفة فهم املمثلية لرتتيبات اإلصالح التنظيمي
ومدى قدرتها على تنفيذ املسؤوليات املفوضة هلا؛ ( )2استعراض إدارة مشروعات خمتارة خبالف مشروعات الطوارئ.
إن وحدة إعادة التأهيل والتنسيق يف حاالت الطوارئ هي املسؤولة عن تنفيذ مشروع مرفق األغذية التابع
لالحتاد األوروبي يف ليبرييا .وقد تبني ملكتب املفتش العام أن النتائج املتوقعة وأنشطة الدعم هلذا املشروع تتسق مع
األهداف املقررة .ورغم حدوث تأخري ملدة أربعة أشهر ،فإن تنفيذ العناصر اليت تقودها املنظمة ينتظر أن يتم يف الوقت
املقرر ،وأن يستهلك كل امليزانية املتاحة قبل املوعد احملدد النتهاء املشروع يف يونيو/حزيران  .2100ورغم ذلك فقد
كان هذا شروطاً بإعطاء اإلدارة قدراً أكرب من االهتمام إىل عدد من املسائل الرئيسية مثل )0( :توضيح مسؤوليات املنظمة
فيما يتعلق بالتدخالت اليت تقودها منظمات أخرى؛ ( )2زيادة الوترية العامة للتنفيذ.
تأثرت فعالية أنشطة إصالح الالمركزية يف النهوض بدور ووظيفة املمثلية تأثراً سلبياً بسبب )0( :عدم وضوح
االتصاالت فيما بني املقر واملكتب اإلقليمي ألفريقيا؛ ( )2املوارد البشرية احملدودة؛ ( )2عدم مناسبة املالك الوظيفي يف
املمثلية .ولكن رغم ذلك ،استطاعت املمثلية أن تنفذ السلطات املفوضة هلا.
كان الربنامج امليداني خبالف مشروعات الطوارئ صغرياً نسبياً ،حيث مل يكن به سوى مثان مشروعات جاري
تنفيذها بقيمة  02.6مليون دوالر .وكانت أهم القضايا اليت تواجه وضع الربنامج امليداني وإدارته ،هي القدرة احملدودة
داخل احلكومة واملمثلية ،باإلضافة إىل هيكل املمثلية نفسها ،على الوفاء مبسؤلياتها بكفاءة وفعالية .وتبني أن إجراءات
التشغيل مل تكن موثوقة لتعطي توجيهات مستمرة ملواجهة التبدل السريع للموظفني ،وأن املمارسات مل تكن تتكفل دائم ًا
بضوابط كافية عن املوارد .ثم أن تنفيذ املشروع عانى من تأخريات عديدة بسبب نقص املوارد املالية ،وصعوبة ترتيبات
التنسيق مع احلكومة ،ومع وكاالت األمم املتحدة األخرى ،وكذلك ضعف البنية األساسية يف البلد يف أعقاب احلرب
األهلية.

التقرير  – 600اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف الربازيل
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت مرضية يف مجيع اجملاالت .وقد أخذ فريق
التقييم نتائج املراجعة يف احلسبان عند إعداد تقريره عن الربنامج القطري للربازيل.
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التقرير  – 500اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف إندونيسيا
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت مرضية .وكان أهم جماالت التحسني يف
إدارة األصول .أما كتابة التقارير إىل املقر فكانت غري كافية ،وكان نتيجة ذلك سجالت بالية .وباإلضافة إىل ذلك ،فالبد
للممثلية من أن تضع إجراءات واضحة لتوثيق سجالت األصول ،ورصد التكاليف اجلارية ألسطول السيارات.

التقرير  – 900اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف إكوادور
أسفرت املراجعة عن نقاط ضعف يف جماالت احملاسبة وإدارة األصول والصرف .وبالتالي متت مراجعة عميقة
لبعض ممارسات اإلدارة واحملاسبة يف تسليم جزء من األنشطة الربناجمية للممثلية ،مما أسفر عن عدم االمتثال بصورةٍ
واضحة للسياسات املالية واإلدارية املعمول بها يف املنظمة ،وعن سوء سلوك من جانب العديد من املوظفني.

التقرير  – 0100اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف كوت ديفوار
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت معيبة لدرجةٍ خطرية .وكانت هناك نقاط
ضعف ملموسة يف الضوابط الداخلية يف جماالت احملاسبة والصرف .وتبني من الفحص أن تسديدات حسابات السلف مل
تكن مؤيدة بشكلٍ كامل بوثائق دعم مناسبة وموثوق بها عن هذه التسديدات.

التقرير  – 0200ممثلية املنظمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
كانت أهداف االستعراض هي تقييم )0( :فعالية أنشطة اإلصالح من حيث انطباقها على املمثلية ،بالرتكيز
أساساً على ما إذا كانت اإلصالحات مفهومة جيداً وأن املمثلية قد زُودت مبوارد وإرشادات كافية لتحمل املسؤوليات
اجلديدة املفوضة إليها؛ ( )2الفعالية والكفاءة التشغيلية ،وااللتزام بالضوابط الداخلية ومواعيد تنفيذ مشروع مرفق
األغذية التابع لالحتاد األوروبي ،باإلضافة إىل االلتزام بشروط االتفاق مع االحتاد األوروبي؛ ( )2مدى كفاية الضوابط
املالية واإلدارية وتوظيفها.
كانت املمثلية تتفهم األهداف العامة إلصالحات الالمركزية .ومع ذلك فإن التدابري التالية مطلوبة حتى ميكن
مواجهة عبء العمل الكبري املرتتب عليها )0( :إعداد حتليل تفصيلي للموارد البشرية املتاحة والالزمة بتحديد
االحتياجات الفعلية للممثلية؛ ( )2وضع ترتيبات مستمرة لألعمال تالفي ًا النقطاع العمليات أثناء األزمات.
ويف نهاية عام  ،2101كان تنفيذ مشروع مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي يسري سرياً مرضياً ،وإن كان
متأخراً قليالً عن املواعيد املقررة .فقد تأجل بدء التنفيذ بسبب التأخري يف توقيع وثائق املشروع مع احلكومة .ورغم ذلك،
كانت إدارة املشروع واثقة من انتهاء املشروع يف يونيو/حزيران  2100كما هو مقرر له يف وثائقه .وأثناء التنفيذ ،كانت
قواعد املنظمة وكذلك اشرتاطات االحتاد األوروبي مرعية بصورةٍ عامة ومع ذلك ،فقد كانت هناك نقاط ضعف يف إدارة
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التنفيذ البد من أن تواجهها املمثلية حتى ميكن النهوض باإلدارة يف املشروعات القادمة ،مثل )0( :التأكد من أن
الشروط العملية لكتابة التقارير بشأن التنفيذ من جانب شركاء التنفيذ واردة يف خطابات االتفاق؛ ( )2إدراج شروط معينة
وشروط حمددة زمني ًا يف خطط التنفيذ عندما حيتوي املشروع على عنصر أعمال مدنية.
وبشكلٍ عام ،تبني أن الضوابط املالية واإلدارية للممثلية ليست كافية ،وعلى األخص فيما يتعلق مبا يلي:
( )0نظام غري فعال إلدارة السلف التشغيلية؛ ( )2تقييد مصروفات املشروع على رموز حسابية غري سليمة؛ ( )2عدم
اكتمال قوائم اجلرد والتأخري يف إبالغ املقر بشراء أثاث وسلع معمرة جديدة؛ ( )0التأخريات يف تسديد فواتري البائعني؛
( )7عدم االمتثال للقواعد املطبقة يف تعيني موظفي املشروعات الوطنيني.

الربع الثاني
التقرير  – 200اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف تشاد
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية يف املمثلية كانت معيبة .ومل تكن استعادة املمثلية للسلف
مؤيدة تأييدًا كام ًال بوثائق كافية وموثوق بها عن هذه السلف ،واشتمل ذلك على بيانات مادية غري سليمة .وكانت بعض
الضوابط اليت مت فحصها تعمل بصورة مرضية ،وإن كانت هناك نقاط ضعف ملموسة مت الكشف عنها من خالل مكافحة
الغش ،ومراقبة حدود السلطات يف تنفيذ توصيات املراجعة السابقة ،باإلضافة إىل احملاسبة ،وإدارة األصول،
واملشرتيات ،والصرف.

التقرير  – 0000اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف موزامبيق
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت مرضية .وكانت أهم اجملاالت اليت تبني
إمكانية حدوث حتسني فيها هي )0( :مراقبة امليزانية؛ ( )2تشجيع القيم األخالقية والتوعية مبخاطر الغش؛ ( )2تنفيذ
توصيات املراجعة السابقة؛ ( )0املوارد البشرية من غري املوظفني.

التقرير  -0700اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف الكونغو
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية يف املمثلية كانت مرضية .وأهم اجملاالت اليت تبني أنه من
املمكن إدخال حتسينات عليها هي :املشرتيات وإدارة املوارد البشرية من غري املوظفني.
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التقرير  0600اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف بنن
تبني من املراجعة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية أنها كانت معيبة .وإذ كانت بعض الضوابط اليت
مت فحصها كتلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ،كانت تعمل كما هو مقرر ،فقد اكتشفت نقاط ضعف ملموسة ،السيما يف
جماالت الرقابة على اإلدارة ،واحملاسبة ،واملشرتيات ،وخطابات االتفاق والصرف واألمن.

التقرير  0500اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :مكتب االتصاالت يف جنيف
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للمكتب كانت معيبة .فمن بني اجملاالت الثمان اليت مت
فحصها ،مل تكن ضوابطها مرضية إال يف إدارة السلف وكتابة التقارير عنها .وطرأ حتسني على عدد من الرتتيبات اإلدارية
(مثل الرقابة على امليزانية ،ومعامالت السفر وتعيينات غري املوظفني) يف عام  ،2101بعد وصول مساعدة إدارية جديدة يف
أغسطس /آب  .2101وترجع أغلب نقاط الضعف إىل عدم وعي املوظفني باإلجراءات والسياسات ذات الصلة مما يربز
احلاجة املستمرة إىل التدريب العام واخلا  ،السيما يف جمال اإلدارة .ومل تكن مكاتب االتصال حتصل يف املاضي على
التدريب الذي حتصل عليه عادة املكاتب القطرية.

التقرير  – 200تقييم خماطر التشغيل يف العمليات القطرية يف هاييت
قام مكتب املفتش العام بتقييم املخاطر التشغيلية ألنشطة املنظمة يف هاييت بناء على طلب شعبة عمليات الطوارئ
وإعادة التأهيل واتساقاً مع أولويات املكتب القائمة على املخاطر .وكان الغرض من هذا التقييم هو حتديد ما إذا كانت
املنظمة قد حددت بصورةٍ مناسبة األخطار الرئيسية اليت قد حتول دون جناحها يف تنفيذ برناجمها يف هاييت ،وأنها قامت
بإدارة هذه املخاطر.
وقام مكتب املفتش العام – بالتعاون مع شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل ومكتب دعم الالمركزية والعديد
من األقسام الفنية يف املقر ،ومبدخالت من إدارات املراجعة الداخلية وموظفي العمليات امليدانية يف الوكاالت األخرى اليت
تتخذ من روما مقراً هلا – بتحديد  07من املخاطر تدخل ضمن  0فئات )0( :مالك وموظفي املمثلية ووحدة عمليات
الطوارئ؛ ( )2إطار عمل الرقابة؛ ( )2إدارة الربنامج وتوجهاته؛ ( )0مناخ التشغيل .وقام املكتب برتتيب هذه املخاطر
باعتبارها عالية ومتوسطة ومنخفضة ،على أساس احتمال ما تشكله كل خطر منها ،مع مراعاة مدى كفاية الضوابط
املوجودة ،وتأثريها على الربنامج امليداني .وقد أسفر هذا الرتتيب عن  25من املخاطر عالية ،و 07متوسطة ،و 2منخفضة.
ورغم أن املمثلية و TCEOقد أخذتا يف اعتبارهما معاجلة الكثري من املخاطر الرئيسية ،فقد تبني ملكتب املفتش
العام أن هذه اإلجراءات مل تكن فعالة دائماً أو مل تتم إدارتها بطريقة حسنة .وقد حدث ذلك ألن العملية املدروسة
لتحديد هذه املخاطر وترتيب أولوياتها ،وبالتالي اختاذ وتنفيذ ومتابعة إجراءات مناسبة للحد منها – مل تستكمل مطلقاً
عندما حدث توسع يف عمليات الطوارئ يف  ،2118وال يف أعقاب زلزال يناير/كانون الثاني  2101مباشرةً .وبدالً من
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ذلك نُفذت أغلب عمليات إدارة املخاطر بصورةٍ عشوائية ،مما جلب نتائج متفاوتة وغري متسقة للغاية .وبناء على ذلك،
فقد أديرت أغلب املخاطر الرئيسية بصور ٍة غري كافية واحتاجت إىل إجراءات للتخفيف من تأثريها.

التقرير  – 0900مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا – استعراض الضوابط املالية واإلدارية
بشكلٍ عام ،ميتلك املكتب اإلقليمي ألفريقيا ضوابط كافية وفعالة يف جماالت إدارة النقد ،ومتابعة امليزانية،
واألصول .ومع ذلك ،فقد الحظ مكتب املفتش العام أن االمتثال ملمارسات املشرتيات والصرف والوقت اإلضايف حتتاج إىل
حتسينها .كما يعاني امل كتب اإلقليمي ألفريقيا من نقص شديد يف املوظفني األساسيني بسبب بقاء الوظائف الفنية شاغرة
لفرتات طويلة .وقد كان لذلك تأثريه السليب على قدرة املكتب اإلقليمي على الوفاء بالتزاماته مبوجب برنامج العمل
وامليزانية للفرتة  ،2100-2101وحتقيق نتائج الوحدة ذات الصلة بصورة كاملة.

الربع الثالث
التقرير  – 2100اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف موريتانيا
تبني من اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية أنها كانت مرضية بشكلٍ عام ولكن كانت هناك
حاجة إىل إدخال حتسينات فيما يتعلق خبطة مكافحة الغش ،وفصل الواجبات يف عملية الصرف ،ومتابعة استخدام
الشيكات ،وجودة الوسائل املؤيدة للمدفوعات النقدية ومراقبة الدفعات املقدمة إىل أطراف خارجية .كما الحظت املراجعة
أن تقييم االمتثال للمعايري الدنيا لألمن التشغيلي ،ومعايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة مبكتب املشروع النائي ومباني
اإلقامة يف نواضيبو مازال معلقاً.

التقرير  – 2000اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف توغو
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت مرضية بشكلٍ عام .ويرجع ذلك إىل أن املمثلية
بها عدد كاف من املوظفني الفنيني واألفراد امللتزمني والقادرين .وحيتاج األمر إىل إدخال حتسينات يف جماالت الشراء
وخطابات االتفاق ،واألمن املادي لغرفة احلاسوب الرئيسي ،وإجراءات وسياسات بشأن إدارة برامج احلاسوب وأجهزته.

التقرير  – 2200اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف السلفادور
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت مرضية .فقد أحدث ممثل املنظمة الذي عيِن
مؤخراً نغمة إجيابية من القمة ،وزاد من مكانة املنظمة وشفافية عمليات اختيار املوظفني .فقد ساهم إنشاء وحدة إسرتاتيجية
وتوثيق إجراءات املمثلية مساهمة كبرية حنو حتسني االتصاالت الداخلية .وحيتاج األمر إىل إدخال حتسينات يف التخطيط
للمشرتيات وتنفيذها ،وإجراءات تعيني املوارد البشرية من غري املوظفني ،والتدريب على األمن ،والرتاخيص املتعلقة بربامج
احلاسوب.

FC 143/13

55

التقرير  – 2000اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف كوستاريكا
تبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت معيبة .كما تبينت احلاجة إىل إدخال
حتسينات فيما يتعلق مبا يلي :عدم كفاية الفصل بني الواجبات ،واألخطاء احملاسبية ،وعدم وجود ترتيبات لتوثيق
مستندات التسوية والصرف وأعمال املشرتيات غري التنافسية دون ختطيط ،وعدم وجود خطط لتنمية مهارات املوظفني.

التقرير  – 2800اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :مكتب العراق
يوجد مكتب العراق يف عمان (األردن) وله موقعني نائيني يف بغداد وأربيل .وتبني أن اإلدارة املالية واملمارسات
والضوابط اإلدارية كانت معيبة بشكلٍ عام .ولدى املكتب ضوابط قوية معمول بها يف جماالت رئيسية فردية مثل :املشرتيات
وخطابات االتفاق واملوارد البشرية ،واختذ املكتب مبادرات لتوثيق اإلجراءات مثل معايري ممارسة التشغيل ،والرتتيبات
املالية ،وتلك اخلاصة باملوظفني .ومع ذلك فإن هناك حاجة إىل بعض اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها ملعاجلة ما يلي :عدم
كفاية الفصل بني الواجبات ،واألخطاء احملاسبية ،وتسويات القيود احملاسبية خارج نظام احملاسبة امليدانية ،وعدم
اكتمال أو تصفية جرد األصول ،ونقاط ضعف يف التصديق على مستندات الصرف والضوابط املتعلقة بالسلف .وكان أحد
أسباب حدوث نقاط الضعف هذه أن املسؤول املالي قد عني مؤخراً ،وأن الفريق املالي ككل مل يتلق تدريباً كافياً على القيام
مبهامه .وفيما يتعلق باألمن وضوابط تكنولوجيا املعلومات ،فإن مبنى املكتب ال يقع على مسافة كافية من الطريق ،كما أن
املوظفني مل يتلقوا تدريباً كافياً على أعمال اإلغاثة ،باإلضافة إىل أن غرفة احلاسوب الرئيسي ليس بها تيار غري متقطع أو
مرافق إلطفاء احلريق.

التقرير  – 0800املراجعة الشاملة :ممثلية املنظمة يف أفغانستان
مع وجود أكرب برنامج ميداني يف اإلقليم يف هذه املمثلية ومع مواجهتها باستمرار لتهديدات أمنية ،فقد استطاعت
أن تواجه انقطاع األعمال وأن تقدم دعماً مالياً وإدارياً مستقراً إىل ما يقرب من  07مشروعاً ومكاتب حملية يف خمتلف أحناء
أفغانستان .ورغم أن ممثلية املنظمة استطاعت  -بشكلٍ عام  -أن تقوم باملسؤوليات العامة يف عملياتها ،فإن بعض
املمارسات املالية واإلدارية أسفرت عن ضعف الرقابة على إدارة األموال .وكمثال ،استخدام األمساء العامة للمشروعات
واملكاتب كجهات تدفع هلا املعامالت املالية ،وعدم االتساق يف تربير السلف ،والرقابة غري الفعالة على خطابات االتفاق،
وارتفاع املخاطر من عدم استخدام املوارد بصورةٍ مناسبة وفعالة.
وقد أسفر استعراض أربعة مشروعات خمتارة من حافظة الربنامج امليداني الضخم عن وجود نقاط ضعف يف
مشروعات التخطيط ال عالقة هلا بتسليم املخرجات .وكانت هناك ثالثة مشروعات من بني هذه املشروعات األربعة مل
حتدد بيانات أساسية ملؤشرات األداء املتوقعة يف اإلطارات املنطقية للمشروع وهو سهوٌ يثريه مكتب املفتش العام ليحظى
باهتمام اإلدارة األوسع نطاقاً .وكان أحد هذه املشروعات يتضمن موعداً ال يتعدى شهر ديسمرب /كانون األول  2100لالنتهاء
منه ،ولكنه ال ينتظر أن يستكمل األنشطة املقررة ،ومل توضع خطة واضحة الستكمال األنشطة الرئيسية باحلد األدنى من
اخللل مع انتهاء املشروع.
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التقرير  – 2200املراجعة الشاملة :ممثلية املنظمة يف الفلبني
كان من رأي املراجعة أن متثيل املكتب ،وتطوير اإلسرتاتيجية ،ومهمة التعاون ،والمركزية إدارة مشروع برنامج
التعاون التقين كانت كلها مرضية متاماً .ومع ذلك ينبغي إيالء اهتمام مبتابعة توزيع املدخالت.
وتبني أن اإلدارة املالية واملمارسات والضوابط اإلدارية للممثلية كانت معيبة .وكانت مجيع اجملاالت الثمانية
معيبة ،ولكنها كانت معيبة بدرجة خطرية يف بعض اجلوانب .وعلى األخص كان عدم وجود قوائم لألصول احلالية،
والقيود اخلاطئة للمصروفات املشرتكة على املشروعات ،وضعف ممارسات اختيار البائعني ،ميثل خماطر أمام سوء استخدام
املوارد .كما أن االستخدام املتواصل لعقود مع غري املوظفني دون توقف ،وتداخل وتضارب الواجبات ،وساعات العمل
اإلضافية املبالغ فيها ،أبرزت احلاجة إىل حتليل عبء العمل بغرض حتسني كفاءة العمليات .ثم أن ثالث توصيات
للمراجعة من املراجعة اليت قام بها مكتب املفتش العام يف  2118مازالت معلقة.
ومت تقييم املمثلية مبعرفة دائرة األمن باعتبارها ممتثلة بشكل أساسي للمعايري الدنيا لألمن التشغيلي .ومع ذلك
ينبغي العمل بسرعة لتنفيذ أربع توصيات إلزامية من دائرة األمن يف تقرير األمن.
وتتعرض أجهزة احلاسوب اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والبيانات االلكرتونية ملخاطر جسيمة ألن منطقة
احلاسوب الرئيس يف مكان غري آمن ،باإلضافة إىل عدم كفاية التحكم يف الطقس وعدم تركيب ماسح للفريوسات يف املكتب.

التقرير  – 2700املراجعة الشاملة :املكتب اإلقليمي الفرعي وممثلية املنظمة يف زميبابوي
تكفلت ترتيبات تنفيذ مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي بتنسيق تسليم املدخالت إىل  071 111من
املستفيدين املقررين ومسحت بإضافة  26 111أسرة إضافية لكي تستفيد من وفورات املشروع ،وحققت أهداف املشروع إىل
حدٍ كبري بنهاية عام  .2101وكان من بني الدروس املستفادة :ضمان تفويض السلطات املناسبة يف الوقت املناسب ،وأن يتم
اختيار شركاء التنفيذ بطريقة شفافة ويف حينه ،وإنشاء منتدى رمسي يسهل التبادل الوثيق بني وظيفيت الرصد والعلميات.
كانت اإلدارة املالية واإلدارية للمكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية واملمثلية ،مبا فيها وحدة إعادة التأهيل
والتنسيق يف حاالت الطوارئ مناسبة بشكلٍ عام ،وإن كان من املمكن إدخال بعض التحسينات على الكفاءة ،فيما يتعلق
باملشرتيات ،والرقابة على امليزانية ،واستخدام موارد املشروع ،وتبسيط عمليات املوارد البشرية وتوثيقها يف الوحدة
املذكورة.
وكانت إدارة الربنامج امليداني سليمة إىل حدٍ ما ،ومع ذلك فإن التغيري يف مناخ التشغيل والتغيريات اليت حدثت
نتيجة إصالح املنظمة تطلبت إعادة تقييم قدرة املمثلية على تطوير الربنامج امليداني وتنفيذه ،كما أن الدعم الفين والتشغيلي
من املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية كان يتطلب التعزيز.
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ورغم الفهم العميق ملا حدث ،فإن فعالية أنشطة اإلصالح يف النهوض بدور ووظيفة املكتب اإلقليمي الفرعي
ألفريقيا اجلنوبية صادف عقبات بفعل نقص املوارد ،وعدم كفاية االتصاالت داخل املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا
اجلنوبية ومع الوحدات األخرى يف املنظمة .ومل يكن هناك اعرتاف كامل بالبدائل نتيجة املوارد احملدودة ،كما أن
املخاطر الناشئة مل يتم إدارتها بصورة جيدة .فتحسني القيادة والتوجيه للعملية على مستوى املكتب اإلقليمي الفرعي
ألفريقيا اجلنوبية ،وقلب نهج ختطيط الالمركزية ،وحتسني جودة ترتيبات الرقابة ،كانت كلها مسائل البد من
معاجلتها.
وقد أخذ فريق التقييم يف حسبانه نتائج هذه املراجعة يف إعداد تقرير املراجعة عن املكتب اإلقليمي الفرعي
ألفريقيا اجلنوبية /زميبابوي .وكان أحد املراجعني من مكتب املفتش العام عضوًا يف فريق التقييم.

التقرير  – 2600املراجعة الشاملة :ممثلية املنظمة يف غينيا بيساو
الحظ تقرير املراجعة أن املمثلية لديها إسرتاتيجية حمددة بوضوح ألنشطة املنظمة يف غينيا-بيساو ،مع نهج فعال
لتطوير برنامج ميداني يستجيب لالحتياجات القطرية يف جماالت الزراعة ،واألمن الغذائي ،واحلد من الفقر .ثم أنها
تفاعلت باستمرار مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على مستوى البلد (احلكومة ،واجلهات املاحنة ،ووكاالت األمم
املتحدة) ،وساعدت احلكومة يف وضع خطط اسرتاتيجية وطنية للزراعة واألمن الغذائي واحلد من الفقر .وكانت مساهمة
املمثلية يف وضع خطط وطنية مساهمة فعالة ،واعتربها أصحاب املصلحة املعنيني مساهمة بناءة .وقد جاءت الربجمة
امليدانية لتدخالت املنظمة يف غينيا-بيساو استجابة لألولويات الوطنية هلذا البلد.
وأدارت املمثلية تنفيذ املشروع بصورةٍ حسنة ،مبا يف ذلك تعيني موظفي املشروع ،واملشرتيات ،وأنشطة املتابعة يف
امليدان ،واإلشراف على األعمال اليت قام بها شركاء التنفيذ ،ورفع تقارير عن سري التنفيذ إىل املقر وإىل اجلهات املاحنة.
ومع ذلك فالبد من تعزيز إدارة املشروع يف جماالت متابعة معايري االستحقاق ،واختيار املستفيدين ،واختيار شركاء التنمية،
واالستجابة إىل طلبات املستفيدين ،واستدامة املشروع.
وجنحت املمثلية يف تنفيذ أغلب التوصيات اليت جاءت يف االستعراض السابق والضوابط املالية واإلدارية الذي
أجري يف يوليو /متوز  ،2101واليت حسنت من مناخ الرقابة العام .ومع ذلك ،فإن االستعراض احلالي أسفر عن وجود
فر جديدة إلدخال حتسينات يف عملية املشرتيات ،والصرف ،والسفر يف مهام رمسية للموظفني وغري املوظفني.
كما ينبغي أن تقوم املمثلية بإجراء فوري لبناء قدرات تكنولوجيا املعلومات ،والتأكد من أن الدعم اليومي التلقائي
للمعامالت املالية يتسق مع سياسة املنظمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،وأن تزيد من مستوى املفاوضات مع احلكومة
لتصل بها إىل مستوى العالقة بني الشاكي ووحدة العمليات اجلارية.
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التقرير  – 2500املراجعة الشاملة :ممثلية املنظمة يف جامايكا
تبني أن وظائف الربنامج يف املمثلية ،وممارسات اإلدارة املالية واإلدارية ،واألمن وتكنولوجيا املعلومات ،كانت
مرضيه بشكلٍ عام .وقد ساعد املكتب القطري واملمثلية ودّعم البلدان املنتسبة (املكتب القطري جلامايكا منتسب أيضاً إىل
جزر البهاما وبليز) حبسب والية املنظمة .وقد أقر مجيع الشركاء الرئيسيني الذين التقى بهم مكتب املفتش العام
باملساهمات اليت قدمتها املمثلية وموظفيها .وكان تسليم الربنامج امليداني مرضياً بشكلٍ عام ،مع حتسن ممارسات إدارة
املشروع وتنفيذه.
وكان من بني اجملاالت اليت تبني إمكانية إدخال حتسينات فيها :تعزيز التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة من
أجل تعبئة املوارد ،واالتصاالت اليت جتري ملشاركة املنظمة يف إطار األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية يف بليز .كما أوصى
التقرير أيضاً مبواصلة تعزيز الشفافية يف اختيار املشروع للمستفيدين منه ،والتفكري يف فر زيادة مكانة املنظمة من خالل
مشروعاتها.
واحتوى تقرير املراجعة على توصيات أخرى يف جماالت :تسجيل األصول وتسوياتها ،والرتخيص بالسفر
وإجراءات التصديق عليه ،وحتديد دور الوحدة اإلدارية يف أعمال املشرتيات ،وإدارة املوارد البشرية ،ورصد تسديد السلف،
واإلبالغ عن االلتزامات غري املصفاة ،وحتليل استهالك الوقود.

الربع الرابع
التقرير  – 2000اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف أوروغواي
تبني  -بشكلٍ عام – أن املمارسات والضوابط اليت تطبقها املمثلية يف إدارتها املالية واإلدارية ،وكذلك امتثاهلا
ملعايري األمن وضوابط تكنولوجيا املعلومات ،كانت مرضية.
ولدى املمثلية ضوابط قوية يف جماالت رئيسية فردية ،مثل ضوابط اإلدارة ،واحملاسبة ،واألصول ،واألعمال
املصرفية ،واألمن وتكنولوجيا املعلومات .ومع ذلك فقد رأت عملية املراجعة أن هناك حاجة إىل معاجلة عدم وجود دالئل
على مراجعة التسويات احملاسبية واملوافقة عليها ،وعدم كفاية األدلة اليت توثق دعم قرارات الصرف ،وأنشطة املشرتيات
غري التنافسية دون ختطيط.
وفوق ذلك ،فحيث أن العديد من املمارسات والضوابط توجد حتت يد املساعد اإلداري ،وهو أقدم املوظفني
خبربته اليت تصل إىل حنو  22سنة يف اخلدمة ،فإن هناك خماطره من أن تتضرر اإلدارة املالية واإلدارية للممثلية عندما
يتقاعد .وتالفياً لذلك ينبغي للمكتب القطري أن يتأكد من نقل املعارف بسهولة إىل مساعد إداري جديد ،ينبغي التخطيط
مقدماً لتعيينه بصورةٍ مناسبة.
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التقرير  – 2700اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف ناميبيا
تبني  -بشكلٍ عام – أن ممارسات وضوابط اإلدارة املالية واإلدارية ،وكذلك االمتثال مبعايري ضوابط وأمن
تكنولوجيا املعلومات كانت معيبة .ففي الوقت الذي تبني من فحص بعض الضوابط أنها تعمل كما هو مقرر هلا ،كانت
هناك فر عديد إلدخال حتسينات يف جماالت فصل الواجبات ،واالستخدام الشخصي لألصول الرمسية ،وتعديالت
القيود احملاسبية ،واملشرتيات ،واعتماد إيصاالت الصرف.
وال يتسق مالك املوظفني مع أنشطة املمثلية لكي تقوم مبهامها بصورةٍ فعاله وبكفاءة .وإذا كانت الكاتبة اإلدارية
قد أظهرت قدرتها على العمل مع مساعد ممثل املنظمة /اإلدارة ويف نقطة االتصال اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات ،فإن عبء
العمل الزائد عليها أسفر عن عدم تطبيق الضوابط بالكامل .كما أن اخنفاض نشاط الربنامج املصحوب بعدم وجود فر
للرتقي أدى إىل اخنفاض الروح املعنوية لدى املوظفني.
وفيما يتعلق باألمن ،فإن مبنى األمم املتحدة ال توجد به مساحة كافية لالنتظار ،كما أن السيارات امليدانية يقودها
أشخا من غري موظفي املنظمة يف أغلب األحيان .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الضوابط املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ،حتتاج
إىل تدريب موظفي املمثلية على إجراءات وسياسات برامج احلاسوب وإدارة أجهزة احلاسوب.

التقرير  – 2600املراجعة الشاملة :ممثلية املنظمة يف أنغوال
تبني بشكلٍ عام أن إدارة املمثلية لربناجمها القطري كانت مرضية .فتطوير اإلسرتاتيجية والتعاون يتسق مع
اإلجراءات والضوابط اجليدة .ومع ذلك ،ينبغي على املمثلية أن تولي اهتماماً بتطوير تقييم املخاطر على مستوى البلد من
أجل التعرف على تأثري املخاطر اليت تهدد عمليات املنظمة يف أنغوال .وميكن بعد ذلك أخذ هذه املخاطر يف االعتبار عند
وضع الربنامج امليداني.
كما جيب تعزيز العمليات يف جماالت اختيار منسقي املشروع ،وتطبيق معايري استحقاق املستفيدين ،واختيار
الشركاء املنفذين ،ومتابعة تنفيذ خطابات االتفاق.
وتبني أن ممارسات اإلدارة املالية واإلدارية وااللتزام مبعايري األمن ،كانت معيبة .وبصورةٍ خاصة ،فإن سوء
ممارسات املشرتيات ،واحملاسبة غري السليمة عن املصروفات وااللتزامات غري املصفاة ،وسوء إدارة املبالغ اآلتية من الدعم
اإلداري والتشغيلي ،وعدم وجود قائمة جبرد األصول احلالية ،ودفع مبالغ عن الوقت اإلضايف ألشخا غري مستحقني،
كل ذلك ميثل خماطر على سوء استخدام املوارد .ومازالت هناك توصيتان معلقتان للمراجعة من االستعراض الذي أجراه
مكتب املفتش العام يف عام .2115
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وتبني أن ضوابط األمن معيبة هي األخرى .ومازالت املمثلية مطالبة بالتأكد من أن توصيات إدارة شؤون السالمة
واألمن يف تقرير تقييم األمن يف فرباير /شباط  2100قد نفذت بالفعل.
وإذا كانت الضوابط اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات قد اعتربت مرضية بشكلٍ عام ،فإن تسجيل البيانات املالية يف
حينها ومعاجلة العمليات اإللكرتونية بشأن النظم املوجودة يف املؤسسة مبعرفة املمثلية تتعرض ملخاطر جسيمة بسبب عدم
استقرار االتصال بشبكة االنرتنت وعدم كفاية عرض املوجات.

التقرير  – 2900اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف بوليفيا
تبني بشكلٍ عام أن ممارسات وضوابط اإلدارة املالية واإلدارية للممثلية ،وكذلك ضوابطها يف جمال تكنولوجيا
املعلومات مرضية .أما امتثاهلا ملعايري األمن فكان معيباً.
ولدى املمثلية ضوابط سليمة يف جماالت رئيسية حمددة ،مثل ضوابط اإلدارة ،واألصول ،واألعمال املصرفية
والنقد ،واملوارد البشرية ،والسفر ،وتكنولوجيا املعلومات أيضاً .ومع ذلك فقد حددت املراجعة احلاجة إىل ضرورة التأكد من
مراجعة التسويات احملاسبية واعتمادها ،وكتابة تقارير وافية عن االلتزامات غري املصفاة يف املشروعات ،وأن تكون أنشطة
املشرتيات تنافسية وخمطط هلا ،وأن تكون هناك على الدوام وثائق كافية تدعم قرارات الصرف.
وفيما يتعلق مبعايري األمن ،كان أهم االكتشافات أن املكتب الواقع خارج العاصمة ال ميتثل بالقدر الكايف للمعايري
الدنيا لألمن التشغيلي.

التقرير  – 2800اإلدارة املالية واملراجعة اإلدارية :ممثلية املنظمة يف الكامريون
تبني بشكلٍ عام أن ممارسات وضوابط اإلدارة املالية واإلدارية يف املمثلية كانت معيبة ،وعلى األخص يف جماالت
احملاسبة ،واألصول ،واملشرتيات ،وخطابات االتفاق ،والصرف ،واملوارد البشرية.
ويف بعض اجملاالت ،وضعت املمثلية اإلجراءات والضوابط الالزمة ،السيما وضعها لقاعدة بيانات عملية لرصد
استهالك الوقود ،وهي القاعدة اليت إذا أدخلت عليها حتسينات جديدة ،ميكن أن تستخدم يف ممثليات أخرى.
ومع ذلك ،فالبد من تعزيز الوحدة اإلدارية واملهام العامة لإلشراف والرصد يف املمثلية .وتتخذ اإلجراءات اآلن
لتعيني مساعد ممثل املنظمة /اإلدارة كما جاء يف توصية لتقرير املراجعة السابق .ولعل التأخري يف شغل هذه الوظيفة املهمة
هو ما ساهم يف ضعف ممارسات وضوابط اإلدارة املالية واإلدارية يف بعض جماالت املراجعة.
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التقرير  – 0000املراجعة الشاملة :ممثلية املنظمة يف سري النكا
لدى املنظمة برنامج ميداني نشيط يف سري النكا يركز بشكلٍ خا على أعمال التعمري يف املناطق الشمالية
والشرقية يف البالد ،مع إعطاء صورة إجيابية قوية .وقد أبرزت اجلهات املاحنة واجلهات املقابلة يف األمم املتحدة بشكلٍ
خا اجلهود اليت بذهلا املكتب القطري للمنظمة ،وأعربت عن اهتمامها بالتعاون مع املنظمة ،مع اجتاه الربنامج امليداني
حنو األنشطة اإلمنائية.
ورغم ذلك ،فقد أوضحت عملية املراجعة وجود عيوب يف الرقابة تتعلق مبا يلي :املالية /اإلدارة ،وتكنولوجيا
املعلومات ،وإدارة مشروع برنامج التعاون التقين .وحدد مكتب املفتش العام  06نقطة فردية ضمن جماالت املراجعة هذه،
واعتربها معيبة بدرجة خطرية .بينما تبني أن الربنامج القطري والعمليات واألمن ،كانا بدرجة مرضية.
وتبني من املراجعة أيضاً أن املمثلية مل تف بدرجة كاملة باملسؤوليات اجلديدة عن مشروع برنامج التعاون التقين
اليت فوضت إليها يف يناير /كانون الثاني  .2101فقد حول هذا الربنامج بصورةٍ المركزية إىل املكاتب امليدانية من أجل
حتسني صياغته وإدارته ،ولكن املمثلية مل تستكمل عملية تقدير املشروع قبل أن تطلب األموال .واألمر اآلن حباجة إىل
اهتمام خا ملعاجلة معيار املوافقة على برنامج التعاون التقين حتى يكون ملشروعاته تأثري حمفز.
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الضميمة ألف ()4
ملخص الدراسات اخلاصة باملخاطر املرتفعة املعلقة منذ فرتة طويلة (قبل عام )2119
(حتى  20ديسمرب /كانون األول )2100
رقم التقرير
2012

2012

2710

2917

0716

2019

التوصية
اسم التقرير
اسرتجاع البيانات يف حاالت حتديث الدراسة اليت أجريت عام  ،0889ووضع وتنفيذ خطة شاملة
السرتجاع تكنولوجيا املعلومات يف حاالت الكوارث ،ضمن إطار
الكوارث
إلسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة واسرتاتيجية الستمرارية
األعمال يف املنظمة .والبد أن تتماشى إسرتاتيجية اسرتجاع تكنولوجيا
املعلومات مع تقدير املخاطر وتأثري األعمال وحتليل مردودية التكاليف،
وأن تكون جاهزة يف كل وقت
اسرتجاع البيانات يف حاالت إعداد جدول زمين لالختبارات املنتظمة السرتجاع البيانات يف حاالت
الكوارث للتأكد من أن اخلطة كاملة ودقيقة وحديثة .وينبغي جتربة
الكوارث
اإلجراءات مرة يف السنة على األقل وتوثيق النتائج توثيقا تاماً.
رفع تقارير مالية إىل اجلهات إصدار دليل شامل حلسابات املشروعات
املاحنة – مسائل إجرائية
عامة
املركز العاملي للمعلومات ينبغي أن تضع جلنة املركز العاملي للمعلومات الزراعية إطار كامالً
ألنشطة املركز .كما ينبغي أن توضع باستمرار خطط عمل على مستوى
الزراعية
املنظمة بأهداف قابلة للقياس ،مع ترشيد جمال اجملموعات املختلفة
اليت تتعامل يف املعلومات.
اعتماد اتفاقيات التمويل مع على التعاون التقين – باالرتباط مع الدوائر األخرى املعنية – أن يضع
اللمسات األخرية يف األطر املناسبة ملشروعات حساب األمانة األحادي
اجلهات املاحنة
املمول من مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية األسيوي ،ثم بعد
ذلك من مؤسسات التمويل األخرى.
ينبغي أن تعرف إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون
الدروس املستفادة
املالية اإلهمال والتزام املوظفني بالثقة يف املنظمة ووضع تدابري بشأن
كيفية حتميل املوظفني املسؤولية عن أي إخالل بهذه االلتزامات
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املفتش العام
J. Fitzsimon

– مد 2

موظفو الدعم

 ،K. Traversأمني ،خ ع6-
 ،G. Byrdكاتب طابع ،خ ع0-
 ،K. Singhطابع سجالت ،خ ع0-
 ،A. Petraiaكاتب طابع  ،خ ع2-
شاغرة  ،كاتب طابع ،خ ع2-

التحقيقات

 ،P. Fonteحمقق أوّل ،ف7-
 ,E. Bolkartحمقق ف0-
 ،M. Garboneحمقق ف2-
 ,J. Ritterحمقق ف2-

املراجعة
 ,D. Temmeاملراجع الرئيسي ،مد0-
شاغرة ,مراجع أوّل ،ف7-
 ،F. Linckeمراجع أوّل ،ف7-
 ،M. Mukhitdinovaمراجع داخلي ،ف0-
 ،D. Ramirez-Leonمراجع داخلي ،ف0-
 ،D. Richardsمراجع داخلي ،ف0-
 ,A. Shalabyمراجع داخلي ،ف0-
 ،M. Smith-Johnمراجع داخلي ،RAF ،ف0-
 ،R. Ardonمراجع داخلي ،RLC،ف0-
 ،R. Abarquero-Grossiمراجع داخلي،
ف2
 ،U. Kremersمراجع داخلي ،ف2-
 ،C. Nurshingdassمراجع داخلي ،ف2-
 ،I.Kenesyمراجع داخلي ،ف2-
 ،R. Hassanمراجع داخلي ،ف2-
 ،Vacantمراجع داخلي ،ف2-
 ,J.Pengمراجع داخلي ،ف2-
 ،D. Chiodiكاتب مراجعة خ ع 7 -
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مكتب املفتش العام
جدول املوظفني باملكتب حتى ديسمرب/كانون األول 2111
الرتبة

ذكر

مد2-

املفتش العام
املراجعون
مراجع رئيسي
مراجع أول
مراجع إقليمي
مراجع
مراجع
مراجع
احملققون
حمقق أول
مراجع/حمقق
حمقق
حمقق

أنثى

اجملموع

شاغرة

1

1

16
مد0-
ف 7-
ف 0-
ف 0-
ف 2-
ف 2-

1
1
3
1
3

1
1
1
2
1

1
4

ف
ف
ف
ف

7022-

1

11

كاتب مراجعة
الدعم خبدمات األمانة والدعم اإلداري
سكرتري
كاتب/طابع
كاتب سجالت
كاتب/طابع
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1
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1
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1
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البلدان التالية ممثلة يف الوظائف السابق ذكرها:
البلد
األرجنتني
أسرتاليا
الصني
مصر
أملانيا
هندوراس
اهلند
إيطاليا
جامايكا
التفيا
موريشيوس
اسبانيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
أوزباكستان
شاغرة

اإلقليم

املقر الرئيسي

اجملموع

فئة اخلدمات العامة

1
1

1
1
1
1

1
2

1

2

2
1
1

1

1
1

2

3
1
1
1
2

1
1
1
2

3

1

1

1

1

5
1

1
2
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