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 يف املنظمةالوظائف  عمليات مراجعة
 

0319AUD - مراجعة إدارة الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري الدول 
 
لك مراجعة إلدارة املنظمة لشـــــــــــــــراكاهتا مع اجلهات الفاعلة من غري الدول، مبا يف ذأجرى مكتب املفتش العام  -1

القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين. وكان اهلدف من املراجعة تقييم مدى فعالية وكفاءة املنظمة يف تعزيز الشـــــــــــــراكات 
 وتنفيذها ورصدها يف إطار اسرتاتيجياهتا وخطوطها التوجيهية احلالية.

 
مســـــــــؤولية  عع املدين. وتقوافقت جلنة الرب�مج على اســـــــــرتاتيجيات الشـــــــــراكة مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتم -2

شـــعبة الشـــراكات ما يقارب شـــعبة الشـــراكات. ويف وقت املراجعة، تضـــمنت قاعدة بيا�ت تنفيذها بشـــكل عام على عاتق 
 شراكة مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين. 160

 
ملموســـــــــــــــة للمنظمة  ووجد مكتب املفتش العام العديد من األمثلة اإلجيابية عن الشـــــــــــــــراكات اليت حققت فوائد -3
يتماشـــــى مع أهداف "اســـــرتاتيجيات الشـــــراكات"، وقد مت إبالغ اللجنة عنها ابنتظام. ومع ذلك، حدد مكتب املفتش  مبا

 فعالية الشراكات وقيمتها العامة مقابل املال، مبا يف ذلك ما يلي:العام جماالت للتحسني لز�دة 
 

من القاعدة إىل القمة يف حتديد الشـــركاء،  امنهجً  تتوخى "اســـرتاتيجيات الشـــراكات" التخطيط املؤســـســـي: •
وقد أوصــــــــى مكتب املفتش العام إبضــــــــفاء الطابع الرمسي على عملية التخطيط املؤســــــــســــــــي لتســــــــهيل ذلك 

 والتنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة الداخليني.
اء قابلة على مســــــتوى الشــــــراكات الفردية، من شــــــأن حتديد األنشــــــطة املعينة مع مؤشــــــرات أد قياس األثر: •

 للقياس، أن يسهل قياس أثر الشراكات الفردية أو مبجموعها.
حيتاج توثيق دورة حياة شــــراكة أبكملها (التحديد، والفرز، والتقييم، واملوافقة/الرفض، والرصــــد) إىل  التوثيق: •

 حتسني قوي.
 

 أن أداء املنظمة يف إدارة الشراكاتبناًء على ما ورد أعاله والنتائج األخرى يف التقرير، اعترب مكتب املفتش العام  -4
مع اجلهات الفاعلة من غري الدول حباجة إىل بعض التحســـــــــني. وقد تضـــــــــمن تقرير املراجعة تســـــــــعة إجراءات متفق عليها 

 لتحسني أداء املنظمة يف جمال املراجعة.
 

0419AUD - مراجعة هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي 
 
شأة مبوجب املادة عام مراجعة هليئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي، وهي منظمة منأجرى مكتب املفتش ال -5

 الرابعة عشرة من دستور منظمة األغذية والزراعة. وركزت املراجعة على تقييم كفاءة عمليات اهليئة وفعاليتها.
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يط اهلندي ستظل يف إطار منظمة األغذية ومل يُتخذ بعد قرار بشأن ما إذا كانت هيئة مصايد أمساك التونة يف احمل -6
والزراعة. ويدعو بعض أعضــــاء اهليئة إىل أن تصــــبح املنظمة مســــتقلة، مثل اهليئات الدولية األخرى ذات الوال�ت املماثلة. 

يط يرون أن العالقة مع منظمة األغذية والزراعة هلا أتثري ســــــــــــليب على فعالية وكفاءة هيئة مصــــــــــــايد أمساك التونة يف احملوهم 
اهلندي. ولبعض احلجج املســــتخدمة للدفاع عن اســــتقاللية اهليئة دالالت ســــياســــية ليس من شــــأن مكتب املفتش العام أن 
حيكم عليها. وبغض النظر عن األمور الســـــياســـــية، يرى مكتب املفتش العام أن الشـــــكاوى حول أداء هيئة مصـــــايد أمساك 

التقييم املســــــتقل للتكاليف  أشــــــاردعومة أبدلة جيدة. ومن منظور مايل، التونة يف احمليط اهلندي يف إطار املنظمة ليســــــت م
 إطار منظمة األغذية والزراعة أو خارجه. داخلأنه ال يوجد فرق كبري بني العمل إىل والفوائد الذي طلبته اهليئة 

 
تنفيذ طلب جلنة الرب�مج وعلى الرغم مما ورد أعاله، يرى مكتب املفتش العام أنه إبمكان املنظمة القيام ابملزيد ل -7

يف املنظمة القاضـــــــــــــــي "ببذل كل جهد ممكن ملعاجلة العقبات اإلدارية من أجل ضـــــــــــــــمان األداء الفعال والكفء لألجهزة 
، مع احلفاظ على مكانة املنظمة ومصـــــــاحلها بشـــــــكل عام". ومن وجهة نظر عملية، ســـــــيكون من املمكن منح الدســـــــتورية

دون املســـــــــاس ببيئة رقابتها من تونة يف احمليط اهلندي يف العديد من اإلجراءات اإلدارية، مرونة أكرب هليئة مصـــــــــايد أمساك ال
 دون خلق خماطر كبرية للمنظمة.من الداخلية و 

 
ويف اجملاالت اإلدارية واملالية، تعمل أمانة اهليئة يف بيئة رقابة قوية مع االلتزام بشــــــــــكل عام بســــــــــياســــــــــات املنظمة  -8

ديد فرص للمزيد من التحســــني يف هذا التقرير، وال ســــيما يف ما يتعلق ابملشــــرت�ت، وإدارة األصــــول، وإجراءاهتا. وقد مت حت
وإدارة املشاريع. وبشكل عام، صنف مكتب املفتش العام األداء املايل واإلداري ألمانة هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط 

 اهلندي على أنه "حباجة إىل بعض التحسينات".
 
األمني التنفيذي هليئة مصـــــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي على اختاذ اإلجراءات التســـــــــــــــعة الواردة يف وافق و  -9

 التقرير، أو على التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيني، ملعاجلة القضا� احملددة.
 

0719 AUD– مراجعة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 

(يف  أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ألمانة املعاهدة الدولية بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -10
ة ما بني يناير/كانون الثاين يلي "املعاهدة"). وقيمت املراجعة كفاءة وفعالية العمليات اإلدارية واملالية للمعاهدة يف الفرت  ما

 ، ابإلضافة إىل مدى كفاية ترتيبات حوكمة املعاهدة.2018ول إىل ديسمرب/كانون األ 2017
 

 ووجدت املراجعة أن احلوكمة العامة لألمانة كافية وأن األمني حيافظ على عالقة تعاون مع إدارة املنظمة. -11
 

طبق ملســـــــــائل اليت ال تغطيها هذه القواعد، تنإىل اوللمعاهدة قواعدها املالية اخلاصـــــــــة هبا؛ ومع ذلك ابلنســـــــــبة  -12
الســــياســــات واإلجراءات اإلدارية واملالية للمنظمة، وقد حيّد بعضــــها من فعالية عمليات املعاهدة وقد متت مناقشــــتها يف 

 هذا التقرير.
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ويف هذا الصـــــــــــــــدد، يرى مكتب املفتش العام أنه ميكن القيام ابملزيد لتنفيذ طلب جلنة بر�مج منظمة األغذية  -13

ممكن ملعـاجلـة العقبـات اإلداريـة من أجـل ضـــــــــــــــمـان األداء الفعـال والكفء لألجهزة  والزراعـة القـاضـــــــــــــــي "ببـذل كـل جهـد
، مع احلفاظ على مكانة املنظمة ومصـــــــاحلها بشـــــــكل عام". ومن وجهة نظر عملية، ســـــــيكون من املمكن منح الدســـــــتورية

دون خلق خماطر كبرية من و  دون املســـــــــاس ببيئة رقابتها الداخليةمن مرونة أكرب لألمانة يف العديد من اإلجراءات اإلدارية، 
 للمنظمة.

 
ويف اجملاالت اإلدارية واملالية، تلتزم األمانة بشــــكل عام بســــياســــات املنظمة وإجراءاهتا. وقد مت حتديد فرص لز�دة  -14

 تعزيز الضوابط املعمول هبا يف هذا التقرير، وال سيما خطاابت املوافقة، واملشرت�ت، ونفقات حتميل التكاليف. 
 

إىل املراجعة، خلص مكتب املفتش العام إىل أن أداء املعاهدة يف ما يتعلق ابلعمليات والوظائف اليت  انادً واســـــــــــــــت -15
التدابري الالزمة، أو على التنسيق مع أصحاب  متت مراجعتها "حباجة إىل بعض التحسني". ووافق أمني املعاهدة على اختاذ

 تفق عليها واملدرجة يف التقرير.املصلحة املعنيني، ملعاجلة اإلجراءات الثمانية امل
 

1019 AUD– مراجعة حوكمة مركز اخلدمات املشرتكة 
 

 أجرى مكتب املفتش العام مراجعة حلوكمة مركز اخلدمات املشرتكة. -16
 

وركزت املراجعة على تقييم مدى كفاية وفعالية الرتتيبات املؤســـــــــــــســـــــــــــية اليت وضـــــــــــــعتها إدارة املنظمة حلوكمة مركز  -17
تيبات املشـــــــــــرتكة من أجل دعم مهمة املركز. ومشل ذلك تقييم وضـــــــــــع مركز اخلدمات املشـــــــــــرتكة يف املنظمة، والرت اخلدمات 
املركز وكذلك العالقات بني املركز وأصـــحاب املصـــلحة الرئيســـيني اآلخرين، وهم بشـــكل رئيســـي أصـــحاب  منضـــالداخلية 

 السياسات وشعبة تكنولوجيا املعلومات بوصفها مالكة للنظام.
 

حلوكمة مركز  اســــــــــليمً  اووجدت املراجعة بشــــــــــكل عام أن اإلدارة العليا على مســــــــــتوى املنظمة قد وضــــــــــعت إطارً  -18
وترتيبات لتنظيم عالقات العمل بني املركز  اخلدمات املشـــــــــرتكة يتضـــــــــمن مهمة عامة؛ مع أدوار ومســـــــــؤوليات وســـــــــلطات؛

مليات مركز اخلدمات املشرتكة. وعلى مستوى املركز، قامت وأصحاب املصلحة يف املقّر الرئيسي؛ وآليات للرقابة وتقييم ع
، إبدخال حتســـــــــــــــينات على معظم جوانب احلوكمة، مثل تعزيز مراقبة وتقييم 2015إدارته، منذ املراجعة الســـــــــــــــابقة يف عام 

وليات العمليات من خالل آلية االتفاقيات على مســــــتوى اخلدمة، وحتســــــني القدرات والقدرة على الصــــــمود للوفاء ابملســــــؤ 
 اإلضافية من املهام املنقولة من املقّر الرئيسي، وحسن التوقيت يف تقدمي التقارير عن النتائج التشغيلية إىل اإلدارة العليا.

 
إىل  امن قبل اإلدارة العليا نظرً  عاجًال  اوعلى الرغم مما ســـبق، حددت املراجعة القضـــا� التالية اليت تتطلب اهتمامً  -19

) جيب تعزيز التنســــــــيق بني مركز اخلدمات املشــــــــرتكة بصــــــــفته مالك 1مة مركز اخلدمات املشــــــــرتكة: (أتثريها على حتقيق مه
جيب توضــــــــــيح جماالت و ) 2والســــــــــياســــــــــة والنظام يف املقّر الرئيســــــــــي لتقدمي األعمال وإجراء التغيريات يف النظام؛ ( العملية
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جيب تقييم القدرة التنافســــــية ملنظمة و ) 3م؛ (التداخل يف أدوار ومســــــؤوليات العمليات والســــــياســــــات ووحدات مالك النظا
األغذية والزراعة يف بودابســــت مقارنة بغريها من منظمات األمم املتحدة والقطاع اخلاص يف ضــــوء التحد�ت اليت تواجهها 

مركز ) يتعني تعزيز رصــــــــد إدارة املنظمة وتقييمها للعمليات املؤســــــــســــــــية، مبا يف ذلك 4يف االحتفاظ ابملوظفني األكفاء؛ و(
 اخلدمات املشرتكة، من خالل أداة إدارية آلية شاملة.

 
أن أداء املنظمة يف ما يتعلق حبوكمة مركز اخلدمات املشـرتكة حباجة إىل إىل مكتب املفتش العام  شـارأويف اخلتام،  -20

 بعض التحسني.
 

مانية الواردة يف التقرير، أو على ووافقت اإلدارة العليا ملركز اخلدمات املشــرتكة مع رئيســه على اختاذ اإلجراءات الث -21
 التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيني، ملعاجلة القضا� احملددة.

 
1119 AUD– والعملرب�مج وامليزانية لعملية التخطيط ل ةمراجع 

 
م عمــل. ومتثــل هــدف املراجعــة يف تقييوالللرب�مج وامليزانيــة لعمليــة التخطيط أجرى مكتــب املفتش العــام مراجعــة  -22

 .وامليزانية والعمل يف املنظمة�مج عمليات التخطيط للرب واختبار كفاءة وفعالية 
 

عمليات التخطيط ووضع امليزانية على نطاق املنظمة، تنسيق االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مكتب  ويتوىل -23
يف النصــف  2019-2018للفرتة ويطور األدوات املؤســســية واملواد اإلرشــادية ذات الصــلة. وقد جرت عملية ختطيط العمل 

وبر�مج العمــل وامليزانيــة للفرتة  2021-2018، بعــد املوافقــة على اخلطــة املتوســـــــــــــــطــة األجــل للفرتة 2017الثــاين من عــام 
 .2017من قبل مؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران  2018-2019

 
التخطيط  بري من كفاءة وفعاليةولوحظت خالل املراجعة العديد من اجلوانب اإلجيابية اليت حســــــــــــنت بشــــــــــــكل ك -24

  للعمل، مبا يف ذلك ما يلي:
 

التخطيط للعمل بشــــكل مركزي يف النظام املؤســــســــي للتخطيط الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم،  •
 منسق بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛ بتخطيط مما مسح

 لنتائج املخططة.قدرة املكاتب امليدانية على طلب الدعم الفين لو  •
 

وحدد مكتب املفتش العام اجملاالت التالية للتحســــني، واليت، إذا مت تناوهلا، ســــتحســــن بشــــكل كبري كفاءة عملية  -25
 تزيد من فعالية خطط العمل:سالتخطيط للعمل و 

 
غري ، يف بعض األحيان، و/أو مت تطبيقها بشـــكل امل يتم حتديد األدوار واملســـؤوليات وجوانب املســـاءلة جيدً  •

وكفاءة وفعالية  والتنســـيق متســـق يف عملية التخطيط للعمل. وقد أثر ذلك على مشـــاركة أصـــحاب املصـــلحة
 التخطيط للعمل.
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مع  تتم مواءمة مناهج الرب�مج االســـرتاتيجي يف العديد من احلاالت ملمواءمة مناهج الرب�مج االســـرتاتيجي:  •
ابك بني أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة، وأثر على كفاءة ر اإل اجلوانب املختلفة من التخطيط للعمل، مما تســــــــــبب يف

 وفعالية وضع األولو�ت والتخطيط.
اإلرشـــــــــــــــاد والتدريب وبناء القدرات: كان هناك فهم متنوع وغري متســـــــــــــــاٍو لنهج اإلدارة القائم على النتائج  •

نب هناك بعض الثغرات يف توجيه التخطيط للعمل وكانت بعض اجلوا تواملصـــــــــــــطلحات عرب املنظمة. وكان
 أساليب التنفيذ خالل التخطيط للعمل.التفسريات و غري واضحة، مما أدى إىل اختالف 

 
حتســـــــــــــــينات كبرية على عملية التخطيط للعمل، فإن ما ورد أعاله والنتائج األخرى الواردة يف التقرير  إجراءرغم و  -26

التخطيط للعمل وحتســـني فعالية خطط العمل عرب املنظمة.  تشـــري إىل أن هناك حاجة إىل تعزيز اجلوانب الرئيســـية لعمليات
أن عملية التخطيط للرب�مج وامليزانية والعمل حباجة إىل بعض التحســــني. وتضــــمن إىل مكتب املفتش العام  أشــــارولذلك، 

 .خلاضع للمراجعةاالتقرير عشرة إجراءات متفق عليها لتحسني أداء املنظمة يف اجملال 
 

1219 AUD– واحملفوظات مراجعة إدارة السجالت 
 

أجرى مكتب املفتش العام مراجعة إلدارة الســجالت واحملفوظات يف املنظمة. وحللت املراجعة ســياســات املنظمة  -27
للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  1-15489، وال ســـــــــيما املعيار وإجراءاهتا احلالية مقابل أفضـــــــــل املمارســـــــــات املعرتف هبا

 ة السجالت".إدار  –بشأن "املعلومات والتوثيق 
 

الســـجالت واحملفوظات على محاية وصـــون الســـجالت األكثر قيمة يف املنظمة. وتعترب إدارة تنطوي عملية إدارة و  -28
وصـــــو�ا  هلامةاالســـــجالت واحملفوظات ضـــــرورية لتوفري األدلة عن نشـــــاط املنظمة من خالل حتديد الســـــجالت املؤســـــســـــية 

ة يف الوقت املناســــب. وتتضــــمن عملية إدارة الســــجالت الفعالة التحكم املنهجي والتخلص من الســــجالت غري األســــاســــي
 ، ابإلضافة إىل املعامالت التجارية املرتبطة هبا.والتخلص منهاوالفعال يف إنشاء/احلصول على السجالت واستخدامها 

 
 الت واحملفوظات يف املنظمة وخلصــــــــت املراجعة إىل أن احلالة الراهنة لرتتيبات وضــــــــوابط احلوكمة يف إدارة الســــــــج -29

 غري مرضية.
 

 ترتيبات احلوكمة
 

ملقاة ، كانت املســــؤولية 2013وجد وحدة مســــؤولة عن إدارة الســــجالت واحملفوظات يف املنظمة. وحىت عام تال  -30
على عاتق وحدة الســجالت واحملفوظات الســابقة، ضــمن شــعبة اخلدمات اإلدارية الســابقة. ومت تقســيم الوحدة ونقلها إىل 

املؤســـــســـــية وشـــــعبة تكنولوجيا املعلومات. ومع ذلك، ال يعترب مكتب االتصـــــاالت املؤســـــســـــية وشـــــعبة  كتب االتصـــــاالتم
تكنولوجيا املعلومات نفسهما مسؤولني عن إدارة السجالت واحملفوظات بشكل عام، ولكن فقط عن جوانب معينة منها. 
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ليات املطلوبة لإلدارة الفعالة للســــــــــــجالت واحملفوظات وال يوجد أي وحدة يف املنظمة تفي مبجموعة واســــــــــــعة من املســــــــــــؤو 
 املتوقعة من مالك السياسة.

 
آخر مرة يف عام  بشـــأن إدارة الســـجالت واحملفوظات"، MS 601مت حتديث الســـياســـة الرئيســـية يف هذا اجملال "و  -31

بشــــــأن الســــــجالت اليت  كن هناك توجيهاتت؛ ومل تشــــــمل مجيع جوانب إدارة الســــــجالت؛ ومل ا، وكانت قدمية متامً 2013
جيب االحتفاظ هبا، أو كيف ومىت جيب االحتفاظ هبا. ومل تكن هناك خمططات تصـــــــــــــــنيف تفصـــــــــــــــيلية، أو جداول زمنية 

 لالحتفاظ بسجالت املنظمة.
 

. وســــــــاهم غياب اومل تكن احلدود بني إدارة الســــــــجالت واحملفوظات وإدارة املعرفة وإدارة البيا�ت واضــــــــحة دائمً  -32
الواضحة واألدوار واملسؤوليات الواضحة، وحقيقة أن شعبة تكنولوجيا املعلومات ومكتب االتصاالت املؤسسية السياسات 

 ابك. ر  من اإلمعّني  درقه اجملاالت، يف ميارسان بعض املسؤولية يف هذ
 

 التحكم يف دورة حياة السجالت واحملفوظات
 

إىل وحدات املنظمة  ف ســــجالت املنظمة (الورقية والرقمية)من الناحية العملية، مت تفويض مســــؤولية مجع وتصــــني -33
جمٍد. ونتيجة لذلك، اختلفت عمليات إدارة الســـــــــجالت بني مكاتب املنظمة، دون أي توجيه مؤســـــــــســـــــــي من وموظفيها 

 مكتب املفتش العام ابنتظام. تضح من خالل عمليات املراجعة اليت قام هبااوكانت يف الغالب غري كافية، كما 
 

رقمية تدار بشكل سيئ بسبب الغياب العام للسياسات واإلجراءات وعلى وجه اخلصوص، كانت السجالت ال -34
اليت حتكم كيفية مجعها وتصــــنيفها وختزينها وأرشــــفتها أو التخلص منها. وكانت إدارة الســــجالت الورقية يف بعض اجملاالت 

املوارد البشــــــرية أو طويلة األمد (على ســــــبيل املثال، املشــــــرت�ت أو ال التنظيمية أفضــــــل بقليل بفضــــــل اســــــتمرارية اإلجراءات
لســــــياســــــات األرشــــــيف احلالية. ومع  االســــــجالت الطبية). وكانت بعض الســــــجالت الورقية ال تزال تدخل احملفوظات وفقً 

كبرية يف جماالت   غراتثذلك، كان هناك نقص، بشــــــــــكل عام، يف التوجيهات بشــــــــــأن الســــــــــجالت الورقية، وكانت هناك 
 أخرى يف املنظمة (مثل سجالت املشاريع).

 
 إجراءات التحسني

 
تحســـــني. وقد يتطلب اتباع �ج فعال للســـــجالت واحملفوظات من إدارة املنظمة للجراء إ 11ن هذا التقرير تضـــــمّ  -35

الســـــــــــــــجالت واحملفوظـات مع اإلطـار األوســـــــــــــــع إلدارة املعــارف. ويف ضـــــــــــــــوء ذلـك واألمهيــة  إدارةالنظر يف كيفيــة مالءمـة 
يتعاون مكتب �ئب املدير العام للعمليات، مع الوحدات األخرى ذات  االســــــرتاتيجية للموضــــــوع، يبدو من الضــــــروري أن

الصـــــــــــــلة (�ئب املدير العام للربامج، و�ئب املدير العام للمناخ واملوارد الطبيعية، وإدارة التنمية االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية) 
 .لوضع إطار مؤسسي
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تعدد املإلدارة السجالت يف املنظمة، يعكس واقعها  فهم مؤسسي كوينتولذا، فإن أول وأهم اإلجراءات يتمثل يف  -36
لتنســـــيق بني مجيع أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني يف تنفيذ اإلجراءات الضـــــرورية يتوىل االتخصـــــصـــــات، وتعيني مالك للســـــياســـــة 

 املتبقية.
 

املتحدة األخرى على عاتق جماالت األمم وعادًة ما تقع املســـــــــــــــؤولية عن الســـــــــــــــجالت واحملفوظات يف منظمات  -37
 لوجيات املعلومات أو إدارة املعرفة أو اإلدارة العامة.تكنو 

 
ويقّر مكتب املفتش العام أبن إجراءات التحسني احملددة يف هذا التقرير تتطلب توفري موارد مالية كافية للوحدات  -38

الســـــــــنوات القليلة املســـــــــؤولة. ورمبا ســـــــــامهت ختفيضـــــــــات امليزانية املتتالية يف مكتب �ئب املدير العام للعمليات على مدى 
 املاضية يف الوضع احلايل.

 
1319 AUD–  اجلزء األول: املســــــائل على املســــــتوى االســــــرتاتيجي اليت تؤثر على  اريعاملشــــــمراجعة دورة

 وإدارهتاصياغة املشاريع 
 

 اليت أجراها مكتب اريععن نتائج مراجعة دورة املشــــــــكان هذا التقرير األول من بني ســــــــلســــــــلة من ســــــــتة تقارير  -39
من املســائل االســرتاتيجية الشــاملة اليت تســاهم يف العديد من القضــا� املتكررة  ااملفتش العام. وتناول هذا التقرير األول عددً 

 املتعلقة ابملشاريع.
 

وكان االســتنتاج العام الذي توصــل إليه مكتب املفتش العام هو أنه بينما واصــلت املنظمة اجتذاب مبالغ متزايدة  -40
مت حتديد عدد من الشــواغل االســرتاتيجية على مســتوى العمليات، مما حّد من قدرة املنظمة من خارج امليزانية،  من األموال

على صـــياغة وإدارة املشـــاريع بفعالية وكفاءة. ويشـــري ذلك إىل أن تصـــميم وفعالية الســـياســـات واإلجراءات احلالية لصـــياغة 
 وإدارة املشاريع حباجة إىل حتسني كبري.

 
وخالل العقد املاضـــــي، اســـــتمرت حافظة مشـــــاريع املنظمة يف النمو مع تزايد الطلب لدعمها وخربهتا يف جماالت  -41

، كان لدى 2019ديســــمرب/كانون األول  3من  االتنمية، واالســــتجابة يف حاالت الطوارئ، والقدرة على الصــــمود. واعتبارً 
من  املائةيف  96ارات دوالر أمريكي. ومثلت املســــــامهات الطوعية ملي 5بقيمة إمجالية تبلغ  جار�ً  امشــــــروعً  2 069املنظمة 

 القيمة اإلمجالية ملشاريع املنظمة اجلارية.
 

تناولت املراجعة مدى متكني الســـياســـات واإلجراءات واملمارســـات واهلياكل احلالية من صـــياغة املشـــاريع وإدارهتا و  -42
 إليها مكتب املفتش العام كما يلي: اليت توصل ةبفعالية وكفاءة. وكانت النتائج الرئيسي

 
، وعدد حمدود من املشاريع اصغرية جدً ميزانيات فيها عدد كبري من املشاريع ذات لدى املنظمة حافظة جمزأة  •

 ؛اكبرية جدً ميزانيات  ذات 
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من نظام إدارة  ال يتجزأ اإىل العديد من العناصـــــــــر اليت تعترب جزءً  يفتقر نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية •
 إىل أفضل املمارسات؛ يستنداملشاريع الذي 

 مل يتم مجع وحتليل البيا�ت الرئيسية املهمة املتعلقة إبدارة احلافظة وإدارة املشاريع وإدارة دورة املشروع؛ •
شروع. تفتقر دورة املشروع إىل هيكل إدارة واضح ومستقل لتوفري الرقابة والتوجيه االسرتاتيجي أثناء تنفيذ امل •

الوقت  لديهما ال يكون  اوإن املســـــــــــؤول عن امليزانية مســـــــــــؤول عن دوره وعن إدارة املشـــــــــــروع اليومية، وغالبً 
 ؛االكايف ألداء الدورين معً 

 كفريق واحد؛  يف كثري من األحيان، مل تعمل جمموعات مهام املشاريع •
، ابنتظام مشــــــاكل تتعلق واجه هيكل احلوكمة األســــــاســــــي لدورة املشــــــروع، ووحدة ضــــــمان اجلودة والرصــــــد •

 بسلطتها واستقرار متويلها؛
دارة تتمتع ابلســـــــلطة واملســـــــؤولية الســـــــتعراض ورصـــــــد الســـــــياســـــــات واإلجراءات لإل افتقرت املنظمة إىل آلية •

 اليت تؤثر على املشاريع وعملياهتا؛ االتنظيمية األوسع نطاقً 
امل فعال. ويعود ذلك إىل عدم تفتقر املشــــــاريع ابنتظام إىل خطط رصــــــد وتقييم تفصــــــيلية ونظام رصــــــد شــــــ •

كفاية قدرات الرصــــــــــــد والتقييم، والتوجيه واألدوات، على مســــــــــــتوى املنظمة واملكاتب امليدانية، مبا يف ذلك 
 عدم وجود وظيفة مؤسسية للرصد والتقييم؛

 من تقييمات املشاريع الفردية؛ امل يتم إجراء سوى عدد صغري نسبيً  •
وس املســتفادة من املشــاريع، أو جتمعها أو تدجمها يف تصــميم املشــاريع مل حتدد املنظمة بشــكل منهجي الدر و  •

 يف املستقبل، مما أدى إىل دورة مشروع كانت يف الغالب عملية خطية أكثر من كو�ا عملية دورية حقيقية.
 

ه ميكن احلد واحدة من هذه النتائج على قدرة املنظمة على إدارة املشـــــــــــــــاريع بكفاءة وفعالية، فإنوبينما تؤثر كل  -43
 من آاثرها من خالل اإلجراءات التالية:

 
 وكفاءة أكثر؛وضع اسرتاتيجية تدفع ابملنظمة حنو حافظة ميكن إدارهتا بفعالية  •
حتديد متطلبات تطوير أداة إلدارة املشــــاريع على أســــاس أفضــــل املمارســــات وحتليل شــــامل لألعمال وتقييم  •

 احتياجات املستخدم؛
 ما هي البيا�ت األساسية املطلوبة ملزيد من التجميع والتحليل؛ ملعرفةفعة الكلفة/املن أداء حتليل •
إنشـــــــاء دور املســـــــؤول عن اإلدارة اليومية للمشـــــــاريع الذي خيتلف عن دور املســـــــؤول عن امليزانية، واملطلوب  •

 جلميع املشاريع؛
ات وتعزيز ختاذ القرار من خالل ضـــمان اســـتقالليتها وســـلطتها يف ا وحدة ضـــمان اجلودة والرصـــدفعالية تعزيز  •

 لى التمويل؛عصول ونطاقها العاملي وقدرهتا على احل استقرار التوظيف فيها
إعادة إدخال آلية حوكمة تتوىل السلطة واملسؤولية عن مراجعة السياسات واملسائل اإلجرائية اليت تؤثر على  •

 املشاريع، وتقدمي املشورة عنها للمدير العام؛
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لتعزيز رصد املشاريع من خالل تطوير اإلرشادات واألدوات املتعلقة برصد وتقييم  تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية •
 مؤسسية للرصد والتقييم؛املشاريع، وإنشاء وظيفة 

 ت إدارية واضحة لتعزيز فعالية الرصد والتقييم والتعلم ملشاريع املنظمة.اقرتاح اسرتاتيجية ذات ترتيباو  •
 

تتعلق بدور  ااملنظمة على اختاذها، وتوصــــــــية واحدة وافقت عليها جزئيً  وتضــــــــمن التقرير ســــــــبعة إجراءات وافقت -44
  مدير املشروع.

 
1419 AUD- صياغة املشاريع وإدارهتال الفيناجلزء الثاين: الدعم  اريعمراجعة دورة املش 

 
  تناول هذا التقرير نظام الدعم الفين املتاح للمشاريع. -45

 
عام أنه بينما هناك نظام راســــخ لدى املنظمة لتقدمي الدعم الفين للمشــــاريع، اســــتنتج مكتب املفتش العام بشــــكل و -46

فإن الثغرات اليت مت حتديدها أدت إىل خماطر كبرية على الفعالية الفنية للمشــــــــــــــاريع وجودهتا، وعلى االمتثال للقواعد واملعايري 
حلالية للدعم الفين للمشــاريع حباجة إىل حتســني الفنية للمنظمة. ويشــري ذلك إىل أن تصــميم وفعالية الســياســات واإلجراءات ا

  كبري.
 

للنصـــوص األســـاســـية للمنظمة، ينبغي على املنظمة تقدمي املســـاعدة الفنية ونشـــر قواعدها ومعايريها القائمة  اوفقً و  -47
ام فعال للدعم على الدول األعضاء. وتُعترب املشاريع آلية رئيسية تقدم املنظمة من خالهلا هذه املساعدة وجيب دعمها بنظ

 الفين والرقابة.
 

 ويتميز الوضع احلايل لنظام الدعم الفين يف املنظمة ابلنتائج التالية:  -48
 

  تقنية فيها وال املهارات اللغوية الالزمة؛مت تعيني كبار املسؤولني التقنيني ملشاريع مل يكن لديهم خربة  •
، مما قد يؤدي إىل ظروف ال ميتلك فيها لفنينيا مل تكن هناك متطلبات خربة اثبتة لتعيني كبار املســـــــــــــــؤولني •

 املستوى الضروري من اخلربة؛ لفنينياكبار املسؤولني 
 ؛لفنينيامل يتلق العديد من األفراد تدريبات ذات صلة سواء قبل أو أثناء قيامهم مبهام كبار املسؤولني  •
قدمي الدعم لعدد مفرط من املشــــاريع، وكان ت ممثقلني ابلعمل وعليه لفنينياكان الكثري من كبار املســــؤولني  •

 عبء عملهم غري متوازن بني األقاليم، حيث كانت آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية يف أسواء وضع؛
لألنشــــطة امليدانية للمشــــاريع اليت كان من  اكافيً   اأب�م مل خيصــــصــــوا وقتً  لفنينيااعتقد غالبية كبار املســــؤولني  •

 املفرتض هبم دعمها؛
�م مل يتلقوا يف كثري من بكل اخلربات ذات الصــلة ابملشــروع، فإ لفنينياحني أنه مل يتمتع كبار املســؤولني  يفو  •

الدعم الكايف ويف الوقت املناســب من أعضــاء جمموعة مهام املشــروع، إما يف شــكل موظف فين يف  ناألحيا
 املقر الرئيسي أو موظفني فنيني آخرين.
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توصيات هتدف إىل معاجلة هذه النتائج وتعزيز نظام الدعم الفين.  3عليه و اإجراء متفقً  11ويتضمن هذا التقرير  -49

 ومن وجهة نظر مكتب املفتش العام، جيب على اإلدارة إعطاء األولوية للمجاالت التالية:
 

 مراجعة وتعزيز عملية حتديد وختصيص املوارد الفنية؛ •
ني الفنيني يف املقر الرئيســـــــــــــــي، واملوظفني الفنيني اآلخرين، حتــديــد أدوار كبــار املســـــــــــــــؤولني الفنيني، واملوظف •

 ومسؤولياهتم يف إطار املشاريع، ووضع معايري دنيا للدعم الفين واإلشراف؛
 وحتديث هذه اخلطة بشكل دوري؛ التأكد من أن مجيع املشاريع تقوم إبعداد خطة دعم فين مفصلة •
بشأن خدمات الدعم  2016تقرير مكتب املفتش العام لعام حل اإلجراءات املتفق عليها املعلقة املدرجة يف  •

الفين، وتنفيذ نظام تســــــــــــــجيل الوقت لدعم دقة حتميل التكاليف خلدمات الدعم الفين وابلنســــــــــــــبة إىل كبار 
 املسؤولني الفنيني واملوظفني الفنيني يف املقر الرئيسي؛

 لني الفنيني واملوظفني الفنيني ونقلهم يفحتديد احلد األدىن من املتطلبات لتســـــــــــليم املشـــــــــــاريع لكبار املســـــــــــؤو  •
 بينها. ما
 

أن نظام الدعم الفين يقوم على حتول كبري حدث على مدى عدد من السنوات، حيث مت وضع  وجتدر املالحظة -50
ذا التحول أن القصــــد من ه معو مســــؤولية اإلشــــراف والدعم للمشــــاريع على عاتق فرد واحد، هو كبري املســــؤولني الفنيني. 

كان ز�دة مســـتوى ال مركزية الدعم الفين والرقابة واملســـاعدة يف دفع تطوير املزيد من املشـــاريع الشـــاملة، فقد زاد من خطر 
عدم التزام املشـــــاريع ابلســـــياســـــات واإلجراءات واملعايري الفنية للمنظمة، وميكن أن يؤدي ذلك إىل الفشـــــل يف حتقيق نتائج 

 املشاريع. 
 

أن النتائج الواردة يف هذا التقرير قد سلطت الضوء على قضا� واضحة يف النظام العام للدعم الفين، مل يف حني و  -51
ما إذا كانت هذه املخاطر قد أثرت ابلفعل على املشاريع وإىل  بشكل منهجي ،وال أي مراجعة أخرى، حتدد هذه املراجعة

راء عمليـــة لتحـــديـــد األثر الـــذي أحـــدثـــه هـــذا التحول يف أي مـــدى. ولـــذلـــك، ينبغي على املنظمـــة أن تعطي األولويـــة إلج
 املسؤولية على امتثال املشاريع لسياسات املنظمة وإجراءاهتا ومعايريها. 

 
ابلنتائج الرئيســـــية لتقارير مراجعة دورة املشـــــروع  اعميقً  اويتأثر نظام الدعم الفين والرقابة للمشـــــاريع يف املنظمة أتثرً  -52

، وعلى األخص تلك املتعلقة ابلعدد الكبري من املشــــاريع؛ وعدم وجود دور منفصــــل للمســــؤول األخرى يف هذه الســــلســــلة
 عن امليزانية واملسؤول عن إدارة املشروع اليومية؛ وترتيبات الرصد والتقييم.
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1519 AUD- اريعوفعالية ضوابط دورة املش اريع: جودة تصميم املشالثالثاجلزء  اريعمراجعة دورة املش 
 

، وإىل أي مدى مكنت الســــــــياســــــــات واإلجراءات هذا التقرير اجلودة الشــــــــاملة لتصــــــــميم مشــــــــاريع املنظمة ولتنا -53
، وال سيما تلك اليت تتناول ضمان اجلودة، اريعواملمارسات واهلياكل احلالية املتأصلة يف املراحل الثالثة األوىل من دورة املش

 من حتديد املشاريع وصياغتها بفعالية وكفاءة.
 

واســـــتنتج مكتب املفتش العام بشـــــكل عام أن هناك العديد من نقاط الضـــــعف الكامنة يف املراحل الثالثة األوىل  -54
على اجلودة اإلمجالية لتصميم املشاريع يف املنظمة. وميكن حّل العديد من هذه القضا� من  ا، مما أثر سلبً اريعمن دورة املش

وتعزيز كيفية تنفيذها. ويشـــري ذلك إىل أن تصـــميم  والضـــوابط ذات الصـــلةخالل إعادة النظر يف كيفية تصـــميم اإلجراءات 
 وفعالية السياسات واإلجراءات احلالية لتحديد املشاريع وصياغتها وتقييمها حباجة إىل حتسينات كبرية.

 
ل. غري اريع املنظمة ذات جودة عالية إىل حد معقو ورأى املشاركون يف استقصاء ألصحاب املصلحة أن واثئق مش -55
 ئةاامليف  22املراجعة التفصــيلية اليت أجراها مكتب املفتش العام لواثئق املشــاريع أن ذلك، أظهرت نتائج من نقيض العلى أنه 

حباجة إىل حتســـــينات كبرية،  ئةاامليف  25حباجة إىل حتســـــينات طفيفة، و ئةاامليف  33منها فقط كانت مرضـــــية بشـــــكل عام، و
 ت املشاريع ذات النطاق الوطين بشكل عام جودة أعلى من تلك اإلقليمية أو العاملية.غري مرضية. وأظهر  ئةاامليف  20و
 

 يف تصميم املشاريع كما يلي:  اوكانت نقاط الضعف األبرز واألكثر شيوعً  -56
 

مالئمني ملخرجات املشـــروع  اووصـــفً  افقط من واثئق املشـــاريع تعريفً  ئةاامليف  15تضـــمنت  –النتائج املتوقعة  •
 33حمددة للنتائج واملخرجات، وتضـــــــمنت  افقط من األطر املنطقية أهدافً  املائةيف  54. وتضـــــــمنت عةاملتوق
 . SMARTمنها فقط مؤشرات  املائةيف 

لرتتيبات املراقبة  امرضــــــــيً  افقط من واثئق املشــــــــاريع وصــــــــفً  املائةيف  23تضــــــــمنت  –ترتيبات املراقبة والتقييم  •
 املائةيف  23، ووصفت من واثئق املشاريع إىل إجراء دراسة خط أساس فقط املائةيف  36 وأشارتوالتقييم. 

 منها فقط األدوات واألساليب احملددة املطلوبة لقياس نتائج املشاريع وآاثرها.
فقط من واثئق املشـاريع أنه مت تنظيم مشـاورة ألصـحاب  املائةيف  38أظهرت  –مشـاورة أصـحاب املصـلحة  •

 الواجب أثناء صياغة املشاريع. املصلحة داخل البلد على النحو
 

وتســـــاهم العديد من النتائج احملددة يف تقارير مراجعة دورة املشـــــاريع األخرى يف املشـــــاكل احملددة يف هذا التقرير،  -57
 وعلى سبيل املثال حافظة املشاريع اجملزأة لدى املنظمة وتصميم نظام الدعم الفين للمشاريع يف املنظمة وعمله.

 
من األســــــباب اليت تســــــاهم يف نقاط الضــــــعف املوضــــــحة  افة إىل ذلك، حدد مكتب املفتش العام عددً وابإلضــــــا -58

  أعاله، كما يلي:
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جتاوزت إجراءات مرحلة التحديد وحمتوى املخرج الرئيســــــــي، أي مذكرة املفاهيم، األهداف احملددة للمرحلة،  •
 حساسية سياسية تذكر.دون أن متثل أي من ن الناحية االسرتاتيجية ماليت تضمن توافق أفكار املشروع 

من نقاط الضعف. وأبرزها أن منوذج  اتضمنت مناذج املنظمة القياسية ملذكرات املفاهيم وواثئق املشروع عددً  •
للمشــــــاريع املعقدة ذات املكو�ت املتعددة. وقد تضــــــاعفت القضــــــا� املتعلقة  ااألطر املنطقية مل يكن مناســــــبً 

 والتدريب يف هذا اجملال.ابألطر املنطقية بسبب عدم كفاية املعرفة 
موظفي االتصــال بشــأن التمويل، مل يكن أعضــاء فريق مهام املشــروع، وال ســيما املوظفني الفنيني الرئيســيني و  •

أو مل يشــــــاركوا  يف تطوير أفكار املشــــــروع ومذكرات املفاهيم، خالل مرحلة التحديدمنخرطني بشــــــكل كاف 
ع ومناقشـــــــــتها مع احلاالت، مت ابلفعل تطوير واثئق املشـــــــــرو  فيها يف مرحلة مبكرة مبا فيه الكفاية. ويف بعض

الشـــركاء يف املوارد واحلكومات املتلقية مع بداية وقت مشـــاركة أعضـــاء فريق مهام املشـــروع. ويشـــري ذلك إىل 
 .اأن موارد املنظمة كان قد مت ختصيصها ابلفعل لوضع واثئق املشروع قبل بدء مرحلة التحديد رمسيً 

ســـاعدهتم يف صـــياغة واثئق املشـــاريع. ومبا القائمون على صـــياغة املشـــاريع إىل املوارد الكافية مل ما افتقر اغالبً  •
أن غالبية املشــــــــــــاريع نشــــــــــــأت يف املكاتب القطرية، ولدى معظمها عدد حمدود للغاية من املوظفني، فقد مت 

روع لتطوير املشــــــــــاريع املوارد البشــــــــــرية من غري املوظفني يف كثري من األحيان بصــــــــــياغة واثئق املشــــــــــتكليف 
 اجلديدة. وميكن أن يكون لذلك أتثري على جودة املشاريع.

تضـــمنت عملية التخليص التشـــغيلي ومنوذجها نقاط ضـــعف يف تصـــميمهما ومل تكن العملية فعالة. واجلدير  •
تكون  ابلذكر أن التقييم األول جلدوى املشــاريع مل حيدث إال بعد صــياغة املشــاريع ابلكامل، ومن احملتمل أن

 قد متت ابلفعل املشاركة هبا واالتفاق عليها مع الشركاء يف املوارد و/أو احلكومات املتلقية.
تضـــمن كل من جلنة اســـتعراض الربامج واملشـــاريع ومنوذج تقييم اجلودة نقاط ضـــعف يف تصـــميمهما ومل تكن  •

تخليص التشغيلي، مل تتم مراجعة متسقة يف مجيع أحناء املنظمة. وكما كان احلال مع مراجعة ال العامةالعملية 
جلنة اســــــتعراض الربامج واملشــــــاريع إال بعد تطوير املشــــــاريع ابلكامل، مما جيعل من الصــــــعب تقدمي تعليقات 
ذات مغزى ميكن معاجلتها بشــــــــكل كاف قبل التقدمي النهائي. ومل تتم مواءمة موارد جلنة اســــــــتعراض الربامج 

 واملشاريع مع عبء العمل.
 

 وجودهتا الشاملة، أوصى مكتب املفتش العام اإلدارة ابلقيام مبا يلي:عملية صياغة املشاريع  ولتعزيز -59
 

املعلن ملرحلة التحديد أو تبسيط وتقليل املعلومات اليت مت مجعها والعمل الذي يتعني تعديل ومواءمة الغرض  •
 القيام به، حبيث تتم مواءمة االحتياجات بشكل صحيح مع األهداف املعلنة؛

 حّل املشاكل احملددة وتعزيز فعالية مناذج املنظمة؛ •
حتديد وتنفيذ احللول لضــمان املشــاركة املبكرة والفعالة ألعضــاء فريق مهام املشــروع يف فكرة املشــروع ووضــع  •

 مذكرة املفاهيم ومراجعتها؛
يف وضـــــــــع واثئق حتديد احللول وتنفيذها لتوفري املزيد من املوارد ملســـــــــاعدة القائمني على صـــــــــياغة املشـــــــــاريع  •

 املشاريع؛



FC 180/11.2 14 

 

 اجلودة وتقييمات اجلدوى اليت يتم إجراؤها لواثئق املشاريع. تعزيز فعالية مراجعات ضمانو  •
 

 .اثنتني وتضمن التقرير سبعة إجراءات وافقت اإلدارة على تنفيذها وتوصيتني -60
 

1819 AUD- هاإطالقو  اريعاجلزء الرابع: املوافقة على املش اريعمراجعة دورة املش 
 

خلص هذا التقرير النتائج اليت توصـــل إليها مكتب املفتش العام بشـــأن كفاية اإلجراءات والضـــوابط بشـــأن املوافقة  -61
  .اوإطالقه اريععلى املش

 
وخلص مكتب املفتش العام بشـــــــــكل عام إىل أن ســـــــــياســـــــــات املنظمة وإجراءاهتا املتعلقة ابملوافقة على مشـــــــــاريع  -62

 املشاريع حباجة إىل حتسينات كبرية. إطالقاحلكومات املتلقية وفرتة 
 

من  من قبل احلكومة املتلقية ااملوافقة عليه رمسيً  امن الناحية التشـــغيلية، جيب عمومً  انشـــطً  املشـــروعولكي يصـــبح  -63
ومتماســكة وفعالة من  اوثيقة املشــروع. وبعد أن تتم املوافقة عليه، ولضــمان تنفيذه "بطريقة ســليمة تقنيً على توقيع خالل ال

 "، جيب أن ميّر املشروع بفرتة اإلطالق.حيث التكلفة
 

 من قبل احلكومة املتلقية اريعاملوافقة على املش
 

واجهت نســــــــبة عالية من املشــــــــاريع ابنتظام عوائق يف احلصــــــــول على توقيع االتفاقية من قبل احلكومات املتلقية.  -64
 على تنفيذ املشروع يف الوقت املناسب. التأخري اهذ ما أثر اوكثريً 

 
متجذر يف القضـــــــــــــــا� البريوقراطية الكامنة يف كل حكومة، أو  التأخري اهلذ اويبدو أن الســـــــــــــــبب األكثر شـــــــــــــــيوعً  -65

اخلالفات حول امتيازات وحصـــــــــــــــا�ت املنظمة. وال تواجه بعض وكاالت األمم املتحدة هذه العقبات ألن لديها اتفاقيات 
لدان املضـــــــــــــيفة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، وتوفر امتيازات مع البلدان املضـــــــــــــيفة شـــــــــــــاملة أكثر من معظم اتفاقات الب

وحصـــا�ت جلميع األنشـــطة اليت قد تشـــارك فيها الوكاالت، مبا يف ذلك املشـــاريع. ويف حني أن إدارة دعم الربامج والتعاون 
مكتب ، يرى اذلك مناســـــبً  ينبغي إعادة التفاوض بشـــــأن اتفاقات البلدان املضـــــيفة لدى املنظمة، حيثما كان هالفين ترى أن

إعادة التفاوض بشــــــأن اتفاقات البلدان املضــــــيفة فقط عندما يتضــــــح وجود دعم جيب توخي احلذر و  هالشــــــؤون القانونية أن
 سياسي من احملاورين احلكوميني؛ وإال فإن املنظمة قد ختاطر بفقدان مستو�ت احلماية احلالية.

 
، ينبغي على اإلدارة أن حتدد وتنفذ اسرتاتيجية لتزويد أنشطة مشاريع املنظمة ومع ذلك، وللتصدي هلذه العقبات -66

دون وضـــــع من مبا يلزم من االمتيازات واحلصـــــا�ت. وينبغي أن هتدف هذه االســـــرتاتيجية إىل توفري �ج متماســـــك وعاملي 
ؤون القانونية، يقرتح مكتب له على أي بلد فردي أو ممثلية للمنظمة. وبناء على املشـــــاورات مع مكتب الشـــــ عبء ال داعٍ 

 املفتش العام أنه جيب أن أتخذ هذه االسرتاتيجية يف االعتبار ما يلي:
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إنشـــــــــاء ملحق ألطر الربجمة القطرية موقع من قبل كل حكومة متلقية، حيتوي على البنود ذات الصـــــــــلة املتعلقة  •
 اليت تشكل جزءا من أطر الربجمة القطرية؛ابالمتيازات واحلصا�ت جلميع األنشطة واملشاريع احلالية واملستقبلية 

للخطاابت" ســـــتســـــتخدم املنظمة مبوجبها االتفاقات األســـــاســـــية احلالية اســـــتكشـــــاف إمكانية توقيع "تبادل  •
 األخرى؛ املتحدةلوكاالت األمم 

التأكد من إدراج بند قانوين موحد بشــــــأن االمتيازات واحلصــــــا�ت يف إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف و  •
ال التنمية املســــــتدامة؛ وأن املنظمة مشــــــمولة هبذا البند؛ وأن يتم تقدمي امللحق القانوين مع املســــــودة األوىل جم

 وأن يظل جزءا ال يتجزأ من الوثيقة خالل املناقشات مع احلكومات.
 

 فرتة اإلطالق
 

على توقيت املشــاريع وجودهتا.  يف املنظمة فعالة، مما أدى إىل مشــاكل متعددة أثرتمل تكن فرتة إطالق املشــاريع  -67
بفرتات إطالق ذات مغزى، ومل يتم تنفيذ العديد من األنشـــــــطة الرئيســـــــية اليت جيب القيام هبا خالل  اومل متر املشـــــــاريع دائمً 

وحتديث اإلطار املنطقي ومصــفوفة النتائج) بشــكل مناســب.  فرتة اإلطالق (على ســبيل املثال، وضــع خطة املراقبة والتقييم
أن أحد األنشطة الرئيسية يف فرتة اإلطالق على وجه اخلصوص، وهو تعيني موظفي املشروع لفرتة حمددة، يعاين من  ويبدو

 مشاكل ملحة.
 

وســـــامهت فرتة إطالق غري فعالة يف عدد من املشـــــاكل داخل مشـــــاريع املنظمة، مثل التصـــــميم النهائي للمشـــــاريع  -68
 تأخري يف تقدمي تقارير املشاريع إىل الشركاء يف املوارد، واخنفاض جودة هذه التقارير.املتدين اجلودة، والتأخري يف التنفيذ، وال

 
 ولتعزيز فعالية فرتة اإلطالق، يقرتح مكتب املفتش العام أن تنظر اإلدارة يف ما يلي: -69

 
 تقدمي املزيد من التوجيهات لفرتة اإلطالق وتعزيز األنشطة اإللزامية اليت يتعني القيام هبا؛ •
تزويد املوظفني بفرص التدريب على إدارة املشـــاريع، مبا يف ذلك الرتكيز على فرتة اإلطالق كجزء من اجلهود  •

 املبذولة لتعزيز املهارات واملعارف العامة بشأن إدارة املشاريع؛
ة ال يســــــــمحون ببدء تنفيذ املشــــــــاريع ما مل يتم تنفيذ مجيع أنشــــــــطة فرت  التأكد من أن املســــــــؤولني عن امليزانية •

 اإلطالق الالزمة بشكل صحيح؛
 من الناحية التشغيلية. االسماح للمشاريع ببدء عملية تعيني موظفي املشروع قبل أن يكون املشروع نشطً و  •

 
  وافقت اإلدارة على تنفيذمها وتوصية واحدة.اثنني وتضمن التقرير إجراءين  -70
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1919 AUD- اريععن املشاجلزء اخلامس: إعداد التقارير  اريعمراجعة دورة املش 
 

خلص هذا التقرير النتائج اليت توصـــــــــل إليها مكتب املفتش العام بشـــــــــأن كفاية اإلجراءات والضـــــــــوابط املتعلقة  -71
 بتقارير املشاريع.

 
يف الوقت املناســب وأ�ا ذات جودة واســتنتج مكتب املفتش العام أنه بينما كان يُنظر إىل غالبية التقارير الســردية  -72

ودة وتوقيت أقلية كبرية من تقارير املشـــــاريع؛ وعدم وجود شـــــرط جبفإن نقاط الضـــــعف العديدة احملددة تتعلق  ،اعالية نســـــبيً 
املتعلقة لإلبالغ عن التقدم احملرز؛ واألثر الســــــــــــليب لعدم دقة تكاليف إعداد التقارير على قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها 

ا� من خالل تعديل تصـــــــــــميم اإلجراءات احلالية وآليات مراقبة اجلودة إبعداد التقارير. وميكن حل العديد من هذه القضـــــــــــ
وتعزيز املراقبة واملســاءلة. ويشــري ذلك إىل أن تصــميم وكفاءة الســياســات واإلجراءات احلالية املتعلقة إبعداد تقارير املشــاريع 

 حباجة إىل حتسينات كبرية.
 

 جودة التقارير
 

لبية تقارير املشــــاريع كانت عالية اجلودة مبا فيه الكفاية؛ ومع ذلك، ال يزال خلص مكتب املفتش العام إىل أن غا -73
من التقارير النهائية اليت اســـــــــتعرضـــــــــها  املائةيف  40من التقارير املرحلية و املائةيف  20عدد كبري من التقارير (أي ما يقارب 

  مكتب املفتش العام) حباجة إىل حتسينات كبرية.
 

يســـــــــــي الذي مت حتديده للتقارير املرحلية األقل جودة يف عدم وجود نظام رقابة موثوق ومثبت ومتثل الســـــــــــبب الرئ -74
بشـــأن جودة التقارير املرحلية كما هو احلال مع التقارير النهائية. وقام موظفو االتصـــال بشـــأن التمويل واملوظفون اإلداريون 

ل مراجعة وحترير التقارير بشــــكل غري رمسي، ولكن عدم بســــد هذه الفجوة من خال يف شــــعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد
مؤهلني للقيام هبذه  نوجود نظام رمسي وحقيقة أن موظفي االتصـــــــــــــــال بشـــــــــــــــأن التمويل واملوظفني اإلداريني قد ال يكونو 

 املراجعة، أدت إىل الفشل يف ضمان تطبيق موارد متسقة وكافية ومناسبة هلذه املهمة.
 

يف تنفيذ املشاريع، وأن  ارائدً  األن املوارد البشرية من غري املوظفني تلعب دورً  اير النهائية، نظرً ويف ما يتعلق ابلتقار  -75
، فمن احملتمل أنه عندما يتم إعداد التقارير، رمبا تكون املوارد البشـــــــــــــــرية من غري املوظفني ذات اإعداد التقارير يتأخر غالبً 

 التقرير النهائي، مما قد يؤثر على جودته الشاملة.ميكنها املسامهة يف الصلة قد غادرت املشروع ابلفعل، وابلتايل ال 
 

 كما تتأثر جودة التقارير النهائية والتقارير املرحلية مبا يلي: -76
 

للموظفني الــذين يقومون إبعــداد التقــارير ومراجعتهــا، ممــا  اعــدم وجود معــايري أو قوائم مرجعيــة حمــددة رمسيًــ  •
 من اجلودة؛ اتً يضمن بشكل أفضل مستوى اثب

التأخري يف إعداد التقارير، والضغط على املوظفني املسؤولني عن صياغة التقارير ومراجعتها؛ وابلتايل التأثري و  •
 على اجلودة.
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 حسن توقيت التقارير

 
 ةاملائيف  66بينما اعتربت غالبية الشــــــــــركاء يف املوارد أن تقارير املنظمة تصــــــــــدر يف الوقت املناســــــــــب (أي حوايل  -77

لتقارير النهائية) عارضــــــت ذلك أقلية كبرية، والحظت أن املنظمة ا إىل ابلنســــــبة املائةيف  52لتقارير املرحلية وإىل اابلنســــــبة 
 متديد فرتة اإلبالغ عن املشاريع.شكل دائم بطلبت ابنتظام أو حىت 

 
 لوقت املناسب، وأبرزها:من العوامل املختلفة اليت تؤثر على إعداد التقارير يف ا اوحدد مكتب املفتش العام عددً  -78

 
والقدرة على  عدم وضــــــــــــــوح اجلداول الزمنية إلعداد التقارير وتتبع املشــــــــــــــاريع غري املتعلقة بشــــــــــــــعبة الطوارئ •

النهائية لتقدمي التقارير إىل شــــركاء املوارد واضــــحة بشــــكل عام، لكن األدوار  املواعيدبينما كانت  -الصــــمود
واملســـــــؤوليات لتتبع حالة إعداد التقارير واجلداول الزمنية اليت جيب أن يبدأ فيها إعداد التقارير وإرســـــــاهلا إىل 

 .خمتلف نقاط رقابة اجلودة مل تكن واضحة
رير للشــركاء يف املوارد ميثل مشــكلة معروفة ومتكررة داخل املنظمة يبدو أن التأخري يف تقدمي التقا –املســاءلة  •

مت اإلبالغ عنها يف الســـــــابق. ومع ذلك، مل يتم تعزيز الضـــــــوابط بشـــــــأن تقدمي التقارير يف الوقت املناســـــــب، 
 للتأخر يف إعداد التقارير.ويبدو أنه ال توجد تداعيات واضحة 

 
 غياب شرط اإلبالغ عن التقدم احملرز

 
كن هناك أي متطلبات مؤســــــســــــية إبكمال التقارير املرحلية، حىت لألغراض الداخلية. وال يتماشــــــى ذلك مع ت مل -79

املمارســــــات اجليدة وجيعل املنظمة غري قادرة على حتقيق بعض أهداف اإلبالغ الرئيســــــية، مبا يف ذلك، على ســــــبيل املثال، 
 دعم اإلدارة االستباقية للمشروع.

 
 تكاليف التقارير

 
ي أدلة أو منهجية، املشــاريع على أ احململة على مجيعمل تســتند التكاليف التشــغيلية املباشــرة لتحرير وإ�اء التقارير  -80

ابلتكاليف املتعلقة ابلعمل الذي  اوابلتايل ميكن أن تتجاوز التكاليف الفعلية املتكبدة. وبعكس ذلك، مل يتم االعرتاف رمسيً 
 ئة املوارد بشأن التقارير املرحلية واليت ال يتم حتميلها على املشاريع.أجنزته شعبة تطوير األعمال وتعب

 
 الصةاخل
 

وافقت املنظمة على اختاذها لتعزيز الفعالية والكفاءة اإلمجالية لتقارير املشاريع  تضمن هذا التقرير اثين عشر إجراءً  -81
 ية:يف املنظمة. وينبغي أن تركز اإلدارة جهودها على بنود العمل التال
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 ؛نفيذهاتتطوير اجلداول الزمنية الرمسية لكل من التقدم احملرز والتقارير النهائية، ورصد  •
 تصميم نظام ملراقبة جودة إعداد التقارير وإضفاء الطابع الرمسي عليه؛ •
 وضع معايري واضحة لتقييم التقارير املرحلية والتقارير النهائية على حد سواء؛ •
 ف والرسوم املتعلقة إبعداد تقارير املشاريع.وضع منهجية مناسبة للتكاليو  •

 
2019 AUD– مراجعة أمن تكنولوجيا املعلومات 

 
أجرى مكتب املفتش العام مراجعة لضـــــــــــــــوابط أمن تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة ابالســـــــــــــــتعانة خبدمات خبري  -82

 خارجي ألمن تكنولوجيا املعلومات.
 

عــام هو أن أداء املنظمــة يف مــا يتعلق أبمن تكنولوجيــا املعلومــات حبــاجــة إىل وكــان التقييم العــام ملكتــب املفتش ال -83
 حتسينات كبرية.

 
كبرية لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير   اويقّر مكتب املفتش العام أبن شعبة تكنولوجيا املعلومات بذلت جهودً  -84

ات أمن تكنولوجيا املعلومات يعمل على مدار الســـاعة مركز عملي )1(الســـابقة، مبا يف ذلك على ســـبيل املثال ال احلصـــر: 
رفع وعي املســـــتخدمني بشـــــأن خماطر و ) 3(حتديد اإلجراءات التفصـــــيلية للتعامل مع احلوادث؛ و ) 2(طوال أ�م األســـــبوع؛ 
  تكنولوجيا املعلومات.

 
 بتغريات هيكلية حيث يتم ترحيل أبن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات مترّ  اكما يقّر مكتب املفتش العام أيضًـ  -85

ابلفعل، وقد مت ترحيل بعض  �ً مكو�هتا إىل الســـــحابة وإىل منوذج خمتلف إلدارة األصـــــول. وكان الرتحيل إىل الســـــحابة جار 
مكو�ت وتطبيقات البنية التحتية ابلفعل. ويالحظ مكتب املفتش العام أن فريق شـــــــــــــــعبة تكنولوجيا املعلومات قد طور 

 ن للنشر على السحابة.معايري األم
 

على تنفيذ بعض التوصـــــيات وتداخل مع ممارســـــات  اويدرك مكتب املفتش العام أن وجود تطبيقات قدمية كان قيدً  -86
وعمليات أمن املعلومات. وأشـــارت شـــعبة تكنولوجيا املعلومات إىل أن هذه املخاطر قد مت تســـليط الضـــوء عليها ابلفعل أمام 

 ) الذي كان يُنتظر املوافقة عليه يف وقت إجراء هذه املراجعة.CapExح ملرفق اإلنفاق الرأمسايل (اإلدارة، ومت تطوير مقرت 
 

ختصـــــــــــــــيص امليزانية بشـــــــــــــــكل عادة والحظ مكتب املفتش العام أن منوذج التمويل احلايل للتطبيقات، حيث يتم  -87
كفاية الدعم وإدارة التطبيقات ومكو�هتا   أدى إىل عدمقد ما بعد التطوير،  تهاأســــــــاســــــــي لتطوير التطبيقات وليس لصــــــــيان

 ءأو استخدم مكو�ت قدمية مل تتم ترقيتها كجز  اونتيجة لذلك، أصبح عدد من التطبيقات قدميً  خالل دورة حياة التطبيق.
 على أمن املعلومات. اريً بك  امن أنشطة الصيانة املنتظمة. ولذلك، شكلت هذه التطبيقات خطرً 

 
  .اثنتني عليه وتوصيتني امتفقً  اجراًء جديدً إ 37وتضمن التقرير  -88
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ويقّر مكتــب املفتش العــام أبن تنفيــذ العــديـد من اإلجراءات املقرتحـة مشـــــــــــــــروط بتوافر األموال الكــافيــة، وأنـه يف  -89

 كبرية.ها قد تكون  العديد من احلاالت ال يتوفر تقدير للتكلفة بعد، ولكن
 

رة شـــــــــــــعبة تكنولوجيا املعلومات تعمل على عدد من اإلجراءات اليت من ن إداأب، يقّر مكتب املفتش العام اوأخريً  -90
املتوقع أن ختفف من بعض املخاطر اليت مت حتديدها أثناء املراجعة. وكانت بعض هذه املبادرات، مثل تنفيذ حل املصـــــادقة 

عنية أتخرت. وال تزال مبادرات قيد التنفيذ، ولكن عمليات الشـــــــــــــــراء امل املتعددة العوامل، أو حل احمليط احملدد ابلربجميات
أخرى، مثــل تنفيــذ حــل إدارة اهلويــة، يف مرحلــة املنــاقشــــــــــــــــة. ويف وقــت كتــابــة هــذا التقرير، كــان أتثري التنفيــذ النهــائي هلــذه 

 املبادرات ال يزال غري مؤكد. 
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 املكاتب امليدانية عمليات مراجعة
 

0219 AUD– مراجعة ممثلية املنظمة يف سرياليون 
 

 2017الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين  مشلتى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية املنظمة يف ســـــــــــــــرياليون، أجر  -91
 . 2018وديسمرب/كانون األول 

 
، خلص مكتــب املفتش العــام إىل أن املمثليــة حبــاجــة إىل حتســـــــــــــــينــات كبرية يف جمــاالت الرب�مج القطري اوعمومًــ  -92

 والعمليات امليدانية. واحلوكمة واملساءلة والدعوة
 

 الرب�مج القطري والدعوة:
 

 اة إىل اعتماد والية املنظمة واتصـــــلت بشـــــركائها واعتربها أصـــــحاب املصـــــلحة الرئيســـــيون شـــــريكً يدعت املمثل •
 لسرياليون. امهمً  اإمنائيً 

 ، لكنه احتوى على بعض التناقضات.2019-2017للفرتة  لقطريةاربجمة ا للوضعت املمثلية إطارً  •
إىل أن التمثيل ســـــوف يدعم احلوكمة لتحقيق تســـــعة أهداف للتنمية املســـــتدامة؛  ةار الربجمة القطريأشـــــار إط •

إىل مخســـة أهداف للتنمية املســـتدامة فقط،  ةومع ذلك، أشـــارت مؤشـــرات املخرجات يف إطار الربجمة القطري
 ثالثة منها مل تكن من بني أهداف التنمية املستدامة التسعة املدرجة.

أهداف تعبئة املوارد و  ةلية غري متناســـــــــــــــقة يف اإلبالغ عن إمجايل متطلبات إطار الربجمة القطريكانت املمث •
 ونتائجها.

ــ • مليون دوالر أمريكي على مــدى  41.5البــالغ  ةوبــدا أن هــدف تعبئــة املوارد ملتطلبــات إطــار الربجمــة القطري
ون دوالر أمريكي إلطار الربجمة ملي 12.4ثالث ســنوات غري واقعي ابلنظر إىل أن املمثلية قد حشــدت فقط 

 ). 2016-2012السابق ( ةالقطري
يف ما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنســـاين، مل تدرج املمثلية مؤشـــرات تراعي االعتبارات اجلنســـانية يف إطار  •

 رد؛ ومل جتر عملية ج؛ ومل حتدد مؤشـــرات جنســـانية بشـــكل اثبت ودقيق ملشـــاريعهاالقطرية اخلاصـــة هباالربجمة 
ة قفقط من إمجايل امليزانيات للمشـــــــاريع املتعل املائةيف  8وخصـــــــصـــــــت  ؛على نطاق املســـــــاواة بني اجلنســـــــني

 .املائةيف  30من احلّد األدىن املطلوب وهو  ابملساواة بني اجلنسني، بدًال 
 

 احلوكمة واملساءلة:
 

 مل تقم املمثلية بتحديد املخاطر وإدارهتا بشكل منهجي. •
 ىل هيكل تنظيمي مناسب للفصل بني الواجبات وأساس لتطبيق أنظمة الضوابط الداخلية.افتقرت املمثلية إ •
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نقطة بشــأن الرقابة يف اســتبيان الرقابة  41من أصــل  7ن ردود املمثلية على أبمكتب املفتش العام  تقييمأفاد  •
على ، ال تعكس بشـــكل كامل حالة الرقابة الفعلية. واشـــتمل ذلك على ضـــعف الرقابة 2018الداخلية لعام 

 إدارة األمن واملوارد البشرية واملشرت�ت وإدارة املشاريع.
لدى املوظفني مســـؤوليات متضـــاربة بشـــأن التمويل واملشـــرت�ت. ويف ظل عدم االحتفاظ بســـجالت  تكان •

 مناسبة، مل تكن هناك أتكيدات أبن املمثلية قامت أبنشطة التوظيف واملشرت�ت بطريقة شفافة وتنافسية.
غري املناســـــــــب لطرق الدفع والفشـــــــــل يف احلفاظ على التفاصـــــــــيل املصـــــــــرفية للبائعني يف نظام أدى االختيار  •

 دون داع.من املؤسسة إىل ز�دة عبء العمل اإلداري، وخطر األخطاء والغش 
 

 العمليات امليدانية:
 

كان لدى املمثلية دفق عمل أســـــــاســـــــي إلدارة املشـــــــاريع مع عدد حمدود من املوظفني، وال توجد وحدة  •
 خمصصة. رصد

 تراوح بني شهرين ومثانية أشهر. أتخري صولحأظهرت املشاريع الثالثة املغلقة اليت متت دراستها  •
إىل عوامل خارجية مثل االنتخاابت وتفشـــــــــــــي فريوس إيبوال، ابإلضـــــــــــــافة إىل  مليات التأخريععزت املمثلية  •

ومع ذلك، حدد مكتب املوارد البشــــرية.  على قيودالالتحد�ت يف إدارة املشــــاريع، مثل حتديد املســــتفيدين و 
ال ســـــــيما يف تنفيذ مشـــــــروع مشـــــــرتك مع األمم املفتش العام نقاط الضـــــــعف يف الرقابة على إدارة املشـــــــاريع، 

 املتحدة.
 الرئيســية اليت مت حتديدها الفشــل يف توفري أموال مطابقة للمشــروع املشــرتك على الرغم من تضــمنت القضــا� •

ك؛ ويف بعض احلاالت، أدى ســــــــــوء التخطيط إىل أتخريات كبرية ملدة مثانية أشــــــــــهر للقيام بذل امنحه متديد
 وتكاليف إضافية إلعادة العمل املكتمل.

 مل تقدم املمثلية تقارير مرحلية كل ستة أشهر كما هو مطلوب، وكان التقرير النهائي غري دقيق وغري مكتمل. •
. املائةيف  50ذية والزراعة البالغ حوايل مل يعكس التقرير النهائي النقص الكبري يف امليزانية لعنصر منظمة األغ •

يف نقص الدون اإلشــارة إىل التعديالت والتأثري على املشــروع بســبب من وأظهر أنه مت تنفيذ املشــروع بنجاح 
 يف اتفاقية املشروع. اعن إجنازات املشروع بناًء على املؤشرات احملددة مسبقً  اامليزانية، ومل يبلغ دائمً 

مبيزانية  اجديدً  اشــــــروع املشــــــرتك مع األمم املتحدة، أنشــــــأت املمثلية مشــــــروعً بعد أربعة أشــــــهر من إغالق امل •
 دوالر أمريكي للوفاء اباللتزام القائم ملطابقة األموال للمشروع املشرتك السابق. 496 000إمجالية قدرها 

كانت هناك اختالفات يف صــــــياغة املشــــــروع مما أدى إىل خطوط أســــــاس غري صــــــحيحة لبعض األنشــــــطة،  •
ل نشــاطني من األنشــطة املعلقة اليت أبرزها التقرير النهائي للمشــروع املشــرتك مع األمم املتحدة، وإدراج وإمها

 دون مؤشرات وخطوط أساس وأهداف مقابلة.من آخرين  اثنني نشاطني
 مل يكن لدى املمثلية آليات للتظلم لتلقي ومعاجلة الشكاوى من املستفيدين من املشاريع. •

 
 بعة إجراءات وافقت املمثلية على اختاذها.ن تقرير املراجعة ستضمّ و  -93
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0519 AUD– مراجعة مكتب املنظمة للشراكة واالتصال يف كوت ديفوار 

 
الفرتة من  مشلــتأجرى مكتــب املفتش العــام مراجعــة ملكتــب املنظمــة للشـــــــــــــــراكــة واالتصــــــــــــــــال يف كوت ديفوار،  -94

 .2018إىل ديسمرب/كانون األول  2018يناير/كانون الثاين 
 

، قيم مكتب املفتش العام املكتب على أنه حباجة إىل حتســـــــــــــــينات كبرية يف ما يتعلق ابلرب�مج القطري اوعمومً  -95
 ما يتعلق ابحلوكمة واملساءلة. والدعوة والعمليات امليدانية، وعلى أن أداءه غري مرض يف

 
 الرب�مج القطري والدعوة:

 
 اإمنائيً  الى الرغم من أ�م يعتربون املكتب شـــــريكً أظهرت املقابالت مع أصـــــحاب املصـــــلحة الرئيســـــيني أنه ع •

، فقد علق مجيعهم على أنه ميكن للمكتب أن يضـــــــطلع ابملزيد من أنشـــــــطة الدعوة لتعزيز والية املنظمة اقيمً 
 ومركزها يف البلد.

مل حيقق  2018أنشـــــــطة املكتب اخلاصـــــــة حبشـــــــد املوارد: ففي عام  الدعوة على جناحشـــــــطة أثر النقص يف أن •
 أهدافه يف جمال حشد املوارد.من  املائةيف  41تب سوى املك

، وابملقابل قلل من هدف 2018يف عام  ةابلغ املكتب يف تقدير املوارد املتاحة عند وضع إطار الربجمة القطري •
لفرتة  ة) من إمجايل متطلبات إطار الربجمة القطرياملائةيف  19مليون دوالر أمريكي ( 3.2حشـــــد املوارد بقيمة 

2018-2021. 
مؤشــر للنتائج، لكنه  32من أصــل  18، أبلغ املكتب عن التأخري يف ةيف ما يتعلق بتنفيذ إطار الربجمة القطري •

 للتأخري إال يف حالة واحدة. امل يقدم سببً 
فقط من إمجايل  املائةيف  3مل يســـــتوف املكتب املعايري الدنيا لتعميم املنظور اجلنســـــاين يف عمله. وخصـــــص و  •

كما هو حمدد   املائةيف  30من احلد األدىن املطلوب وهو  اجلنساين بدًال  شاريع اليت تراعي املنظورميزانيته للم
 يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني.

 
 احلوكمة واملساءلة

 ن.الدى املكتب هيكل حوكمة وبيئة رقابة داخلية ضعيف •
 املطلوب المتثاله لتدابري إدارة املخاطر األمنية، للمخاطر، ومل يقم ابلتقييم الذايت مل ينشـــــــــئ املكتب ســـــــــجًال  •

 ع خلطة منع الغش.غري موقّ  اوقدم منوذجً 
أدت عالقات العمل الســــيئة بني إدارة مســــاعد ممثل املنظمة واملســــؤول عن الرب�مج يف ممثلية املنظمة ابلنيابة  •

 إىل خلق مناخ عدم ثقة بني الفرق. 
قيم مكتب املفتش العام أن هناك  ،2018بيان الرقابة الداخلية لعام نقطة بشــــــأن الرقابة يف اســــــت 41من بني  •

 أو مل يتم تنفيذها.  انقطة على األقل مت تنفيذها جزئيً  31
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 وإدارة املدفوعات والسلف.  وإدارة األصول واملشرت�ت لوحظت إشارات إنذار محراء يف إدارة املوارد البشرية •
نافســــية وشــــفافة، ومت منح موظفي املشــــرت�ت مســــؤوليات االســــتالم مل تكن حاالت التوظيف واملشــــرت�ت ت •

والصرف، ومت االحتفاظ ابلتفاصيل املصرفية خارج النظام املؤسسي، وكانت هناك حاالت ملبيعات األصول 
 والتربعات مل يتم اإلبالغ عنها، ومت منح سلف متعددة للموظفني قبل تسديد السلفة السابقة.

إبالغ إدارة املنظمة عن العديد من نقاط الضـــــــــــــــعف الرئيســـــــــــــــية يف الرقابة الداخلية قبل هذه املراجعة، مت  •
وعالقــات العمــل املتوترة بني املوظفني على املســـــــــــــــتويني القطري واإلقليمي يف تقريري تقييم داخليني لعــامي 

 . ومع ذلك، مل يتم تنفيذ التوصيات وتدهور نظام الضوابط الداخلية منذ ذلك احلني.2017و 2014
 

 العمليات امليدانية:
 

كان لدى املكتب تدفق عمل أســــــــــاســــــــــي إلدارة املشــــــــــروع ومت االســــــــــتعانة ابملوظفني املقدمني من احلكومة  •
 كن هناك وحدة رصد خمصصة.تكمنسقني للمشروع، ومل 

مل يكن هناك يف مشـــروعني من املشـــاريع الثالثة اليت متت دراســـتها متديدات تكلفة ملدة ســـتة وتســـعة أشـــهر  •
 التوايل.على 

أن املشــاريع اليت متت دراســتها قد وضــعت خطط عمل وميزانيات ومصــفوفات للنتائج، إال أنه ال توجد  مع •
 ضوابط على تنفيذ املشاريع ورصدها واإلبالغ عنها.

مل يقم منســــــــقو املشــــــــاريع مبراقبة أداء مقدمي اخلدمات بشــــــــكل كاف، مبا يف ذلك اختيار املســــــــتفيدين من  •
 ع وتوزيع املدخالت.املشاري

 تكن موقعة من املستفيدين.قبل املكتب واثئق داعمة من مقدمي اخلدمات لتوزيع مدخالت املشاريع مل  •
كانت هناك حاالت عن معلومات وتقارير غري متسقة وغري مكتملة وغري دقيقة للمشاريع. وابلنسبة ألحد  •

 م وضع أي تقارير مرحلية يف امللف.، مل يت2015املشاريع اليت متت دراستها والذي بدأ يف عام 
 مل يتمكن املكتب من إجياد تقارير املشاريع والواثئق الداعمة بسبب التبدل يف موظفي املشاريع. •
أدت العالقــة املتوترة بني فرق اإلدارة والربامج إىل النقص يف التواصــــــــــــــــل ممــا أدى إىل ســـــــــــــــوء إدارة امليزانيــة  •

 والتخطيط ملشرت�ت املشاريع.
احلاالت، تفاوض منســـق املشـــروع مباشـــرة مع البائع بشـــأن نطاق العمل وســـعر العقد، وأظهر تقييم  يف إحدى •

مســـــتوى العمل إىل ابلنســـــبة  وبدا أن الســـــعر املدفوع مرتفعمســـــتقل أن جودة العمل املنجز ال تفي ابملتطلبات 
 املنجز.

تهاكات احملتملة للمعايري إىل إنشــــــــاء آليات تظلم للشــــــــكاوى بشــــــــأن االن ةمل يكن املكتب على علم ابحلاج •
البيئية واالجتماعية للمنظمة، أو احلاجة إىل وجود قناة إبالغ ســـــــــــــــرية لتلقي ومعاجلة مزاعم االســـــــــــــــتغالل 

 واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمة.
 

  وافق املكتب على اختاذها. إجراءً  13ن تقرير املراجعة تضمّ و  -96
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0619 AUD–  تنزانيا نظمة يفاملمراجعة ممثلية 

 
 2018ينــــاير/كــــانون الثــــاين  1ثليــــة املنظمــــة يف تنزانيــــا، للفرتة مــــا بني مأجرى مكتــــب املفتش العــــام مراجعــــة مل -97
 . 2018ديسمرب/كانون األول  31و
 

يف جماالت  بعض التحســــــــــنيإىل حباجة وخلص التقييم اإلمجايل الذي أجراه مكتب املفتش العام إىل أن املمثلية  -98
  يف ما يتعلق ابحلوكمة واإلدارة. غري مرضوالعمليات امليدانية؛ وأن أداءها  ري والدعوةالرب�مج القط

 
 الرب�مج القطري والدعوة:

 
كان أداء املمثلية قو� يف ما يتعلق مببادرات التواصــــــــل اليت قامت هبا وبنشــــــــر عدد من املقاالت الصــــــــحفية  •

 واثئقية عن إجنازات مشاريعها. وإنتاج أفالم فيديو
 امت املمثلية عالقة عمل جيدة مع احلكومة وفريق األمم املتحدة القطري، ووفت بتوقعاهتما.أق •
وأطر الربجمة القطرية، ولكنها مل  حشد املوارد يف جمال جنازاتاإللدى املمثلية املعلومات الضرورية عن  تكان •

 لبات إعداد التقارير.بسبب عدم اإلملام مبتط 2018تبلغ عن هذه املعلومات يف التقرير السنوي لعام 
ملعاجلة أوجه النقص يف  حلشـــد املواردابإلضـــافة إىل ذلك، كانت املمثلية حباجة إىل مراجعة أهدافها الســـنوية  •

الســنوات الســابقة. ويف ما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنســاين، خصــصــت املمثلية  هذا اجملال الناشــئة عن
أن احلد األدىن املطلوب هو  عملمشـــــاريع اليت تراعي املنظور اجلنســـــاين، من ميزانيتها اإلمجالية ل املائةيف  24
 كما هو حمدد يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني.  املائةيف  30

 
 احلوكمة واإلدارة

 ن.اداخلية ضعيفالرقابة للحوكمة وبيئة لللدى املمثلية هيكل  •
يف عمليات الشـــــــراء واملدفوعات. ووقعت املمثلية على مل يكن هناك فصـــــــل كاف بني الواجبات، ال ســـــــيما  •

 خطة ملنع الغش، لكنها مل تتخذ التدابري للتخفيف من خماطر الغش كما هو منصوص عليها يف اخلطة. 
مكتب املفتش العام  شـــار تقييمأ، 2018نقطة بشـــأن الرقابة يف اســـتبيان الرقابة الداخلية لعام  41من بني  •

نقطـة مت تقييمهـا من قبـل املمثليـة  15ا يف ذلـك مبـ( اتنفيـذهـا جزئيًـ نقطـة على األقـل مت  19أن هنـاك إىل 
 على أنه مت تنفيذها ابلكامل).

كان هناك العديد من إشـــــــارات اإلنذار احلمراء: مل تكن عمليات التوظيف واملشـــــــرت�ت تنافســـــــية وشـــــــفافة  •
 إصـــدار أوامر شـــراء ية احلاالت اليت متت دراســـتها؛ ومل يكن هناك ختطيط للمشـــرت�ت؛ ومتبغالإىل ابلنســـبة 

 متعددة لنفس املوردين يف يوم واحد؛ ومت منح سلف متعددة للموظفني قبل تسديد السلف السابقة.
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خارج النظام  مهبا. ومت االحتفاظ ابلتفاصــــــــــــيل املصــــــــــــرفية للمدفوع هل امل تكن ســــــــــــجالت املدفوعات موثوقً  •
انت هناك بنود معلقة يف تســـــــوية املؤســـــــســـــــي؛ وال تعكس ســـــــجالت الدفع اســـــــم املدفوع ألمره الفعلي؛ وك

 مصرفية منذ أكثر من عامني.
 .املائةيف  10بنسبة أقل من  اجدً  اكان االمتثال للتدريب اإللزامي، ابستثناء التدريب األمين، منخفضً  •

 
 العمليات امليدانية:

 
قييم. وقد كان لدى املمثلية تدفق عمل تشــــغيلي منظم إلدارة املشــــاريع، تضــــمن وظيفة مســــتقلة للرصــــد والت •

 أاتح ذلك تغطية مناسبة ألنشطة الرقابة جلميع املشاريع.
 لتسهيل عملية إعداد التقارير.  ااتبع موظفو الرصد والتقييم ابنتظام التقارير املرحلية للمشاريع، ووضعوا منوذجً  •
 ياغة.وميزانيات للمشاريع، يف مرحلة الصمنطقية  اوضعت ثالثة مشاريع، متت دراستها، خطط عمل وأطرً  •
مل يكن لدى مشـــــروعان من أصـــــل املشـــــاريع الثالثة اليت متت دراســـــتها أي متديد للتكاليف ملدة عام واحد،  •

 ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل التأخري يف بناء البنية التحتية للمشروع وتعديل تصميم املشروع.
 يف التنفيذ. امنها أتخريً  13من أصل  5مل يكن هناك رصد كاف خلطاابت املوافقة حيث أظهرت  •
مل تنشـــئ املمثلية آلية للتظلم للشـــكاوى بشـــأن االنتهاكات احملتملة للمعايري البيئية واالجتماعية ملنظمة األغذية  •

 والزراعة، أو قناة إبالغ سرية لتلقي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمة.
 

مثلية على اختاذها. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول وافقت امل إجراءً  13ن التقرير تضمّ و  -99
 . 2020مارس/آذار 

 
0819 AUD– مراجعة مكتب التنسيق لرب�مج الضفة الغربية وقطاع غزة التابع ملنظمة األغذية والزراعة 

 
وقطاع غزة التابع ملنظمة األغذية  أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملكتب التنســـــــــــــــيق لرب�مج الضـــــــــــــــفة الغربية -100

 .2018ديسمرب/كانون األول  31و 2017يناير/كانون الثاين  1الفرتة ما بني  مشلتوالزراعة، 
 

يف جماالت  بعض التحســــــــنيإىل حباجة وخلص التقييم اإلمجايل الذي أجراه مكتب املفتش العام إىل أن املكتب  -101
 رة والعمليات امليدانية.الرب�مج القطري والدعوة واحلوكمة واإلدا

 
 الرب�مج القطري والدعوة:

 
واســـــــــع النطاق من قبل أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة دعا املكتب بنشـــــــــاط العتماد والية املنظمة وحظي ابعرتاف  •

 الرئيسيني ابعتباره وكالة التنمية الفنية الرئيسية يف جمال الزراعة واألمن الغذائي يف بيئة سياسية معقدة.
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فــاد اإليرادات من ميزانيــة دعم العمليــات ناب التمويــل من الرب�مج العــادي واســـــــــــــــتغيــإىل  اومع ذلــك، نظرً  •
اإلدارية، ســــــيواجه املكتب حتد�ت خطرية يف متويل الدعوة واالتصــــــال واألنشــــــطة األخرى اليت تنطوي على 

 . 2021تندرج يف إطار متويل املشاريع بعد عام  تكاليف ال
، أدرج املكتب نواتج تتعلق ابملنظور اجلنســـــــاين ومؤشـــــــرات للنتائج يف ويف ما يتعلق مبراعاة املنظور اجلنســـــــاين •

من ميزانيته اإلمجالية للمشاريع اليت  املائةيف  30، وخصص حوايل 2022-2018إطار الربجمة القطرية للفرتة 
 . غري أنه يتعني على املكتب إجراء عملية جرد على نطاق املســــــــاواة بني اجلنســــــــنيتراعي املنظور اجلنســــــــاين

 وتقييم قطري للمساواة بني اجلنسني إلدماج هذا الُبعد على حنو أفضل يف املشاريع. 
 وإبمكان املكتب أن حيسن اكتمال ودقة اإلبالغ عن إجنازات إطار الربجمة القطرية وحتد�ته يف تقريره السنوي. •

 
 احلوكمة واإلدارة

 
 ار واملسؤوليات وخطوط اإلبالغ واضحة. ، كان لدى املكتب هيكل حوكمة مالئم، حيث كانت األدو اعمومً  •
حيث أدرك املوظفون أمهية إدارة املخاطر والضـــــــــــــــوابط الداخلية داخلية جيابية للرقابة الإلدى املكتب بيئة  •

 واحتفظوا بسجالت داعمة لعمليات الشراء والتوظيف التنافسية والشفافة.
املكتب ، قيم مكتب املفتش العام أن 2018م نقطة بشأن الرقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعا 41من بني  •

  . وأكدت املراجعة التقييم الذايت، ما عدا يف ثالث حاالت.نقطة 34قد امتثل ابلكامل لـ
 ملواصــــفاتاومشلت جماالت التحســــني ما يلي: التخطيط للمشــــرت�ت؛ وإكمال التدريب اإللزامي؛ وحتديث  •

علية واملتطلبات التشغيلية؛ وتسجيل املعلومات املصرفية الوظيفية للمناصب الرئيسية لتعكس املسؤوليات الف
للمدفوع ألمرهم يف النظام العاملي إلدارة املوارد؛ وإدارة املخاطر القانونية ابستخدام الطريقة التعاقدية املناسبة 

 لتوظيف املوظفني احملليني وللمشرت�ت.
ســـــــــــــرية لتلقي مزاعم االســـــــــــــتغالل واالعتداء  الســـــــــــــكان احملليني بوجود قناة إبالغب إىل إبالغ توحيتاج املك •

 ، ومع مراعاة احلساسيات الثقافية احمللية.اجلنسيني من قبل السكان احملليني
 

 العمليات امليدانية:
 

عن  مســــؤوًال و  كان لدى املكتب تدفق عمل تشــــغيلي منظم إلدارة املشــــاريع تضــــمن فريق عمليات مســــتقًال  •
 وظيفة الرصد والتقييم.

وميزانيات  ملشــــــــاريع األربعة اليت متت دراســــــــتها خطط عمل وأطر عمل منطقية للمشــــــــاريعوأنشــــــــأت مجيع ا •
 معتمدة وسجالت خماطر للمشاريع. وامتثل املكتب ملتطلبات إعداد التقارير الداخلية واخلارجية. 

كان آليات تظلم للمشاريع لتقدمي الشكاوى من قبل املستفيدين والس املكتب، أنشأ 2018يف فرباير/شباط  •
 املتضررين، مبا يف ذلك االنتهاكات االجتماعية والبيئية احملتملة.
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وافق على اختاذها املكتب واملكتب اإلقليمي للشـــرق األدىن ومشال أفريقيا. والتزم  ن التقرير تســـعة إجراءاتتضـــمّ و  -102
  . 2020كانون األول /املكتب واملكتب اإلقليمي ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات املتفق عليها حبلول ديسمرب

 
0919 AUD– مراجعة ممثلية املنظمة يف أفغانستان 

 
 31يناير/كانون الثاين و 1الفرتة ما بني  مشلتثلية املنظمة يف أفغانســـــتان، مأجرى مكتب املفتش العام مراجعة مل -103

 .2018ديسمرب/كانون األول 
 

يف جمال  بعض التحســـــــــــنيإىل حباجة ام إىل أن املمثلية وخلص التقييم اإلمجايل الذي أجراه مكتب املفتش الع -104
يف جمال العمليات  بعض التحســـــــــيناتإىل و يف جمال احلوكمة واإلدارة،  حتســـــــــينات كبريةإىل و الرب�مج القطري والدعوة، 

 امليدانية.
 

 الرب�مج القطري والدعوة:
 

يق واتصــــال قوية مع حافظت املمثلية على عالقة عمل جيدة مع نظرائها احلكوميني، وطورت عالقات تنســــ •
 شركائها يف التنمية وفريق األمم املتحدة القطري.

يف االســــتجابة حلاالت اجلفاف الطارئة. ويف  ارئيســــيً  العبت املمثلية، إىل جانب بر�مج األغذية العاملي، دورً  •
ميكن حني أن هذه الشـــــــــــــــراكة حتظى بتقدير كبري من قبل احلكومة واجملتمع الدويل، اتفق الطرفان على أنه 

 حتسني التنسيق على مستوى العمل.
للمتطلبات اإلضـــــافية حلاالت اجلفاف الطارئة، مرضـــــية. و كانت تعبئة املوارد ألولو�ت إطار الربجمة القطرية  •

تعبئة املوارد كانت صــــــــعبة بشــــــــكل متزايد بســــــــبب الضــــــــغط احلكومي على منظمات األمم املتحدة  غري أن
حيد األداء لألمم املتحدة، والضـــــــغط لتوجيه مســـــــاعدات التنمية من إلثبات قيمتها املضـــــــافة مبوجب �ج تو 

  خالل امليزانية احلكومية.
كان هناك توافق يف اآلراء داخل املمثلية على ضـــرورة تعزيز أنشـــطة الدعوة والتواصـــل بشـــأن أنشـــطة املنظمة  •

 جنازاهتا يف البلد. ألن احلكومة والشركاء يف التنمية مل يكونوا على دراية ابتساع أنشطة املنظمة وإ
يف  5مل تســــتوف املمثلية احلد األدىن من املعايري لتعميم مراعاة املنظور اجلنســــاين يف عملها. فقد خصــــصــــت  •

اليت تراعي املنظور اجلنساين، بعكس احلد األدىن املطلوب املتمثل  للمشاريعفقط من ميزانيتها اإلمجالية  املائة
 ملنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني.واحملدد يف سياسة ا املائةيف  30يف 

 
 احلوكمة واإلدارة:

 
يؤدي وظائف ممثل  5-مل يســـــــــــتوف هيكل حوكمة املمثلية متطلباته التشـــــــــــغيلية. وكان موظف من الفئة ف •

فعالية الضوابط الرقابية موضع تساؤل حيث أشرف  ت. وكانله دون دعم �ئبمن  1-املنظمة من رتبة مد
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يف تســـــــــعة  اموظفً  96، أشـــــــــرف موظف مســـــــــؤول وطين على اثنني  موقعنييف اموظفً  28ممثلو املنظمة على 
 مواقع خمتلفة.

، لكنهــا مل تنفــذ ابلكــامــل 2017للمخــاطر وقــدمــت خطــة ملنع الغش يف عــام  مليــات تقييمعأجرت املمثليــة  •
 تدابري التخفيف من الغش. 

 ني من قبل موظفي املنظمة.ة قناة إبالغ سرية لتلقي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسييمل تنشئ املمثل •
مت تنفيذ ، 2018نقطة بشــــــأن الرقابة يف اســــــتبيان الرقابة الداخلية لعام  41نه من بني أباملمثلية  تقييمفاد أ •

 15ن فاد يف تقييمه أبأمكتب املفتش العام . غري أن اجزئيً  نفذتن النقاط العشـــــــــرة املتبقية أبنقطة و 31
  .انقطة قد مت تنفيذها جزئيً 

 مات اإلنذار احلمراء:حددت املراجعة العديد من عال •
 
o يف معظم احلاالت اليت متت دراستها، مل يتسم توظيف املوظفني احملليني ابلشفافية؛ 
o هناك أتخريات كبرية يف التســليم يف مجيع إجراءات الشــراء العاجلة اليت متت دراســتها واليت كان  تكان

 فيها فرتة مناقصة قصرية مدهتا عشرة أ�م أو أقل؛
o ة للموظفني قبل تسديد السلف السابقة؛مت منح سلف متعدد 
o  دون التزام مسبق لألموال ("فواتري غري مطابقة")؛من أمريكي  دوالرمليون  1.4مت دفع 
o دون تسجيل وتفويض مناسبني؛من إعارة مركبة مدرعة للحكومة  تمت 
o  ون ملي 13.3قيمتــه  اإمجــاليًــ  اآالف دوالر أمريكي، عــادلــت مبلغًــ  10مت القيــام بــدفعــات فرديــة تتجــاوز

من التحويالت اإللكرتونيــــة، بعكس  بــــدًال  يــــدويــــة دوالر أمريكي، من خالل حتويالت مصـــــــــــــــرفيــــة
 والغش؛ خلطأااإلجراءات املعمول هبا، مما يزيد من خماطر 

o  من  املائةيف  80مل يتم تســــــجيل التفاصــــــيل املصــــــرفية للمســــــتفيدين يف النظام املؤســــــســــــي يف أكثر من
 مليون دوالر أمريكي؛ 15.1مجايل التحويالت املصرفية اليدوية، إب

o ال تعكس سجالت الدفع اسم املدفوع ألمره الفعلي؛ 
o  حـــدثـــت حـــاالت عـــديـــدة من عـــدم االمتثـــال عنـــدمـــا قبلـــت املمثليـــة الطلبـــات من النظراء احلكوميني و

 يف نفقاهتم التشغيلية. اللمسامهة ماليً 
 

 العمليات امليدانية:
 

 أتثري كبري على تنفيذ الربامج. ومع مراعاة الســياق والبيئة، امتثلت األميناملمثلية تعمل يف بلد حيث للوضــع  •
 املمثلية بشكل عام ملتطلبات دورة املشاريع يف املنظمة لصياغة املشاريع وتنفيذها واإلبالغ عنها.

مت دعم اختيار املســــــتفيدين على النحو الواجب، ولكن مل يتم اســــــتكمال واثئق توزيع املدخالت للمشــــــاريع  •
 مت أخذ عينات منها.اليت 

 حتتاج املمثلية إىل تعزيز وظيفة الرصد والتقييم لضمان اكتمال ودقة التقارير عن حالة املشاريع وإجنازاهتا. •
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ي الشــــــكاوى يف ثالثة من املشــــــاريع اخلمســــــة اليت متت دراســــــتها، ولكنها قة آليات تظلم لتليأنشــــــأت املمثل •
 ها ابستمرار جلميع املشاريع.حباجة إىل التأكد من أن هذه اآلليات يتم وضع

 
وافقت املمثلية على االضــطالع هبا. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات  إجراءً  16ن التقرير تضــمّ  -105

 .2020حبلول ديسمرب/كانون األول 
 

1619 AUD– مراجعة ممثلية املنظمة يف الربازيل 
 

 2018ينــاير/كــانون الثــاين يــة املنظمــة يف الربازيــل، مشلــت الفرتة مــا بني مثلأجرى مكتــب املفتش العــام مراجعــة مل -106
 .2019 ومارس/آذار

 
يف جمال  حباجة إىل حتســـــــــــينات كبريةوخلص التقييم اإلمجايل الذي أجراه مكتـب املفتش العـام إىل أن املمثليـة  -107

يف جمــال  حباجة إىل حتســـــــــــينات كبريةة، وهي يف جمــال احلوكمــة واإلدار  غري مرضهــا ءالرب�مج القطري والــدعوة، وأن أدا
 العمليات امليدانية.

 
 الرب�مج القطري والدعوة:

 
لــدى املمثليــة عالقــة عمــل جيــدة مع النظراء احلكوميني على الرغم من ارتفــاع معــدل تبــدل املوظفني داخــل  •

 السلطات احمللية خالل السنوات الثالث املاضية.
 نظمة االسرتاتيجية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية.دعت املمثلية إىل اعتماد رؤية امل •
، ال سيما يف ما يتعلق خبربهتا ودعمها يف جمال تطوير اقيمً  ايعترب أصحاب املصلحة الرئيسيون املنظمة شريكً  •

 املشاريع.
، ال يعكس 2016-2013فرتة الغري أن املمثلية اســـــــــــــــتمرت يف اســـــــــــــــتخدام إطار قدمي للربجمة القطرية من  •

 يف أولو�ت التنمية الوطنية وال يتماشى مع حتقيق أهداف التنمية املستدامة املستهدفة من البلد. التغيريات 
مليون دوالر أمريكي يف تقريرها الســـــــنوي  54.3يف ما يتعلق حبشـــــــد املوارد، ابلغت املمثلية يف إجنازاهتا مببلغ  •

 .2018لعام 
 املائةيف  9اعاة املنظور اجلنســاين يف عملها. وخصــصــت مل تســتوف املمثلية احلد األدىن من املعايري لتعميم مر  •

، املائةيف  30من احلد األدىن املطلوب وهو  فقط من ميزانيتها للمشـــــــاريع اليت تراعي املنظور اجلنســـــــاين بدًال 
 كما هو حمدد يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني.

 
 احلوكمة واإلدارة:
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ابلنســـــــــــبة إىل فيه  امفرطً  ايشـــــــــــكلون عددً  اموظفً  51حلوكمة عملياهتا. وبدا أن  مل يكن لدى املمثلية هيكل فعال •
 حجم عملياهتا.

مل يكن هناك فصـــــــــل كاف بني الواجبات، حيث كان موظفو املشـــــــــاريع يؤدون واجبات إدارية، وكان هناك  •
 دون تفويض يف السلطة. من موظفون يؤدون مهام شراء 

 كن هناك عملية منشأة إلدارة املخاطر.تمل  •
االســتغالل واالعتداء اجلنســيني من قناة إبالغ ســرية لتلقي ومعاجلة ادعاءات  ااملمثلية مل تنشــئ أيضًــ كما أن  •

 قبل موظفي املنظمة وشركائها.
، قيم مكتب املفتش العام أنه مت تنفيذ 2018يف اســـــتبيان الرقابة الداخلية لعام  الرقابةنقطة بشـــــأن  41من بني  •

 نقاط قد قيمتها املمثلية على أنه مت تنفيذها ابلكامل).  7قاط (مبا يف ذلك ن 3، ومل يتم تنفيذ انقطة جزئيً  20
 كانت هناك ثغرات كبرية يف الرقابة على إدارة املوارد البشرية واملشرت�ت. •
إىل  ملرشـــحنياميع اخلاصـــة جب بيا�تال ةيف تعيني املوظفني ملشـــاريع حســـاب األمانة األحادي، قدمت املمثلي •

 االختيار.عمليات املقابالت و  راءجإقائمة املختصرة و النظراء احلكوميني لوضع ال
للموظفني العاملني يف مشــــــــــــــاريع حســــــــــــــاب األمانة األحادي ومرفق البيئة العاملية  اأصــــــــــــــدرت املمثلية عقودً  •

 تضمنت شروط دفع متضاربة.
دون أي من  من مدفوعات التحويل املصرفية املائةيف  55مليون دوالر أمريكي أو  2.24مت تنفيذ ما يقارب  •

 املصرفية يف النظام املؤسسي. املعلوماتسجالت عن 
يف املدفوعات، وابئعني لديهم تســجيالت متعددة يف النظام  مشلت القضــا� األخرى اليت مت حتديدها أخطاءً  •

 ا، واختالفات يف سجل األصول، وإبالغً ايومً  90املؤسسي، وتسوية السفر والسلف التشغيلية اليت جتاوزت 
  ، ومعدالت استكمال منخفضة للتدريب اإللزامي.يةخاطر األمنامل إدارة غري دقيق عن االمتثال لتدابري

 
 العمليات امليدانية:

 
إىل أقــل من مليون  2016مليون دوالر أمريكي يف عــام  4.6كــان هنــاك اجتــاه تنــازيل يف تنفيــذ الربامج من  •

 . 2019أمريكي يف نوفمرب/تشرين الثاين دوالر 
 متت دراســـــتها بشـــــكل متكرر، مما أدى إىل التأخري يف إكمال املشـــــاريع مت متديد مجيع املشـــــاريع األربعة اليت •

 ملدة ترتاوح بني أربع ومخس سنوات.
أثرت التغيريات يف احلكومة وارتفاع معدل تبدل النظراء احلكوميني على تنفيذ الربامج، ولكن ضــــــــــعف إدارة  •

 .صول أتخريحيف  ااملشاريع ساهم أيضً 
حســـاب  مشـــاريعإىل لبحث عن حلول ملواجهة حتد�ت املشـــاريع. وابلنســـبة مل تكن املمثلية اســـتباقية يف ا •

األمانة األحادي، ختلت عن الرقابة على اختيار مقدمي اخلدمات وموظفي املشــاريع واإلشــراف عليها إىل 
 النظراء احلكوميني.
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أموال غري منفقة إعادة  تيف التسليم من قبل مقدمي اخلدمات، ومت وأتخري يف املشرت�ت ريهناك أتخ كان •
 . 2018مليون دوالر أمريكي يف عام  0.2إىل اجلهات املاحنة بقيمة إمجالية بلغت 

مل تقم املمثلية بتتبع الوقت الذي يقضيه املوظفون يف العمل على مشاريع خمتلفة لتخصيص الكلفة املناسبة،  •
 األموال احملتملة للجهات املاحنة لنفقات غري مؤهلة. على خطر إعادةانطوى مما 

من تقدمي البيا�ت والتقارير املالية التفصيلية إىل النظراء احلكوميني، مبا يتجاوز شروط اتفاقيات املشاريع، مت  •
 املالية.الشؤون  دون احلصول على تصاريح من قسم

للتظلم لتلقي ومعــاجلــة الشـــــــــــــــكــاوى املتعلقــة ابنتهــاكــات حمتملــة للمعــايري البيئيــة  امل تنشـــــــــــــــئ املمثليــة نظــامًــ  •
 واالجتماعية للمنظمة.

 
وافقت املمثلية على تنفيذها. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول  إجراءً  17ن التقرير تضــــمّ  -108

 .2020ديسمرب/كانون األول 
 

1719 AUD– مراجعة ممثلية املنظمة يف الصني 
 

 2018يناير/كانون الثاين  1بني مثلية املنظمة يف الصــــــــــني، مشلت الفرتة ما أجرى مكتب املفتش العام مراجعة مل -109
 .2019مارس/آذار  31و
 

ت يف جماال حباجة إىل بعض التحسيناتوخلص التقييم اإلمجايل الذي أجراه مكتب املفتش العام إىل أن املمثلية  -110
 العمليات امليدانية.و  احلوكمة واإلدارةو  الرب�مج القطري والدعوة

 
 الرب�مج القطري والدعوة:

 
رتاف ابملنظمة على نطاق واســـــــــــع كإحدى وكاالت األمم املتحدة الرائدة يف البلد، أي أ�ا فعالة وهلا مت االع •

 والصحة العامة. واحلد من الفقر دور واضح يف الدعوة وتقاسم املعرفة يف قطاعات االبتكار الزراعي
ولو�ت التنمية الوطنية، ومع كان النظراء احلكوميون راضـــــــــــــــني عن توافق إطار الربجمة القطرية للمنظمة مع أ •

 دور وأداء املمثلية يف تنفيذ الرب�مج.
بديلة، مبا يف ذلك إقامة شـــراكات مع الدولة متويل انت املمثلية اســـتباقية و�جحة يف البحث عن مصـــادر ك •

 والقطاعني املدين واخلاص.
عابرة للحدود يف الصني، أن خيلق فجوة ألمراض احليوانية اللمن شأن اإلغالق املتوقع لرب�مج مركز الطوارئ  •

 يف اخلربة يف جمال صحة احليوان لدى املمثلية.
 21.8مببلغ  2020-2016ابلغت املمثلية يف تقدير املوارد املتاحة عند وضـــــــــــــــع إطار الربجمة القطرية للفرتة  •

ية وحشــــد املوارد يف إجنازات إطار الربجمة القطر  بشــــأنغري متناســــق  إبالغدوالر أمريكي، وكان هناك مليون 
 . 2018التقرير السنوي لعام 



FC 180/11.2 32 

 

 املائةيف  1مل تســــــتوف املمثلية احلد األدىن من املعايري لتعميم املنظور اجلنســــــاين يف عملها. وقد خصــــــصــــــت  •
يف  30يزانيتها للمشــــــاريع اليت تراعي املنظور اجلنســــــاين، خبالف احلد األدىن املطلوب وهو فقط من إمجايل م

 يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. ، واحملدداملائة
 

 احلوكمة واإلدارة:
 

أنشـــــأت املمثلية هيكال واضـــــحا للحوكمة واإلدارة. وقد أتثرت قدراهتا يف تنفيذ املشـــــاريع ورصـــــدها بشـــــكل  •
 غري املوارد البشرية.سليب بسبب ارتفاع معدل تبدل املوظفني من 

، اتفق مكتب املفتش العام مع 2018الرقابة الداخلية لعام  نقطة بشـــــــــــــــأن الرقابة يف اســـــــــــــــتبيان 41من بني  •
، وهناك نقطة واحدة غري انقاط جزئيً  5ابلكامل، ومت تنفيذ  نقطة 35مثلية أبنه مت تنفيذ مالتقييم الذايت لل
 قابلة للتطبيق. 

دارة املوارد ابلواثئق الداعمة املناســــــــبة لتوضــــــــيح القدرة التنافســــــــية والشــــــــفافية يف إاحتفظت وحدة اإلدارة  •
 البشرية واملشرت�ت.

تدرك املمثلية أمهية إدارة املخاطر وكانت تعمل بنشـــــاط على إدارة املخاطر الرئيســـــية اليت مت حتديدها ضـــــمن  •
 حدود قدراهتا ومواردها.

آليات إبالغ ســرية لالدعاءات املتعلقة ابالعتداء واالســتغالل اجلنســيني؛ تضــمنت جماالت التحســني إنشــاء  •
ملقدمي اخلدمات؛ التدريب اإللزامي من قبل مجيع املوظفني؛ واملدفوعات يف الوقت املناســــــــــب  واســــــــــتكمال

 وتسجيل املعلومات املصرفية للبائعني يف النظام املؤسسي.
 

 العمليات امليدانية:
 

صـــــــــياغة املشـــــــــاريع وتنفيذها ما يتعلق بامتثلت املمثلية بشـــــــــكل عام ملتطلبات دورة املشـــــــــاريع يف املنظمة يف  •
 .التقاريروإعداد 

يف ما يتعلق بصـــــياغة املشـــــاريع، اعتربت الوزارة املســـــؤولة عن متويل مرفق البيئة العاملية يف الصـــــني أن املنظمة  •
واســــــعة النطاق للمشــــــاريع اليت يتم إســــــنادها إىل البطيئة بســــــبب حمدودية قدراهتا وإجراءات الرقابة الداخلية 

 شركاء منفذين.
قة عند بدء املشـــاريع يف حافظة مرفق البيئة العاملية، وكانت هناك حتســـينات يف متت معاجلة التأخريات الســـاب •

 تنفيذ املشاريع.
مشروع واحد متت دراسته، قام مكتب املفتش العام بتقييم خطر تسليم املشروع على أنه مرتفع إىل ابلنسبة  •

رجية اليت عينتها بســــــــبب نقص قدرة الشــــــــريك املنفذ على إدارة املشــــــــروع. كما حددت شــــــــركة املراجعة اخلا
من النفقات غري املؤهلة من إمجايل النفقات اليت أبلغ عنها الشـــــــــــــــريك املنفذ يف عام  املائةيف  28املنظمة 

 للبيا�ت املالية. مؤهًال  ، وأصدرت رأ�ً 2018
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مع مواردهــا احملــدودة وارتفــاع معــدل تبــدل موظفي املشــــــــــــــــاريع، واجهــت املمثليــة حتــد�ت يف احلفــاظ على  •
 ات اليت حتققت يف تنفيذ املشاريع.التحسين

املمثلية موظفي ، مل يكن لدى رصد موظفو املشروع نتائج املشاريع وأبلغوا عنها حسب االقتضاء. ومع ذلك •
 ن للتحقق بشكل مستقل من هذه النتائج.اوتقييم حمدد رصد

احملليني  مشلت جماالت التحســــــــــني األخرى إنشــــــــــاء آليات تظلم للمســــــــــتفيدين من املشــــــــــاريع أو الســــــــــكان •
 املتضررين، لتلتقي شكاواهم بشأن االنتهاكات احملتملة للضما�ت البيئية واالجتماعية.

 
إجراءات وافقت املمثلية على اختاذها. والتزمت املمثلية بتنفيذ مجيع اإلجراءات ابلكامل حبلول  9ن التقرير تضــــــمّ  -111

 .2020يوليو/متوز 
 

 راجعة الداخلية األخرى ملنظومة األمم املتحدةاملشرتكة مع خدمات امل عمليات املراجعة
 

0119 AUD– املراجعة املشرتكة لنهج توحيد األداء يف اببوا غينيا اجلديدة  
 

وكاالت اتبعة لألمم املتحدة (منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة اهلجرة  أجرت خدمات املراجعة الداخلية لســــــــــتّ  -112
ائي، وصـــندوق األمم املتحدة للســـكان، واليونيســـف، ومنظمة الصـــحة العاملية) مراجعة الدولية، وبر�مج األمم املتحدة اإلمن

 مشرتكة لنهج توحيد األداء يف اببوا غينيا اجلديدة.
 

 إلطار املراجعات الداخلية املشرتكة لألنشطة املشرتكة لألمم املتحدة. اوأجريت املراجعة وفقً  -113
 

ضـــــــــــــــمــا�ت معقولــة أبن عمليــات احلوكمــة وإدارة املخــاطر والرقــابــة الكــافيــة  ومتثــل اهلــدف من املراجعــة يف توفري -114
 والفعالة، موجودة لتحقيق أهداف �ج توحيد األداء. ويف ما يلي تلخيص لنتائج املراجعة الرئيسية.

 
مج �ج واجهــت األمم املتحــدة يف اببوا غينيــا اجلـديـدة العــديـد من املخــاطر اخلـارجيــة اليت قـد تعيق تنفيــذ بر�و -115

 توحيد األداء.
 

ن بيئة العمل يف اببوا غينيا اجلديدة صـــــــعبة للغاية، وقدرة احلكومة على تقدمي أبأفاد فريق األمم املتحدة القطري و  -116
اخلدمات األســــــاســــــية جلميع أحناء البالد مقيدة بســــــبب عدد الســــــكان املشــــــتتني للغاية، والبنية التحتية القدمية، والقدرات 

 د البشرية، وارتفاع تكاليف اخلدمات اللوجستية، والصراعات القبلية.احملدودة للموار 
 

  ر الفساد واجلرمية وانعدام األمن على بيئة األعمال.كما أثّ  -117
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 .2018تضمنت التحد�ت اإلنسانية زلزال فرباير/شباط و  -118
 

قابة، وهي تعمل بشــكل جيد يف العديد من هذه التحد�ت، مت وضــع عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والر رغم و  -119
 اجملاالت.

 
مليون دوالر أمريكي يف  9.2، ومجع 2018لزلزال فرباير/شــــــــــــباط  يةاســــــــــــتجاب فريق األمم املتحدة القطري جبدو  -120

غضـــــــــــون أربعة أســـــــــــابيع. وأدى النهج اجلماعي لفريق األمم املتحدة القطري إىل تنســـــــــــيق فعال الســـــــــــتجابة األمم املتحدة 
 ية هلذه احلالة الطارئة واسعة النطاق.اإلنسان

 
 مع اخلطط الوطنية، ومت وضــــــعه 2022-2018متت مواءمة إطار عمل األمم املتحدة للمســــــاعدة اإلمنائية للفرتة و  -121

 بعد مشاورات مكثفة وواسعة مع الوزارات الرئيسية واجملتمع املدين والشركاء يف التنمية.
 

من فرق العمل العشــــــــرة القائمة على أســــــــاس القطاعات يف إطار عمل  2022-2018حتول إطار النتائج للفرتة و  -122
األمم املتحدة للمســــــــاعدة اإلمنائية الســــــــابق، إىل أربع جمموعات نتائج ذات أولوية. وأدى ذلك إىل ز�دة املرونة يف تكامل 

 ناس، والكوكب، والسالم، واالزدهار.ألهداف التنمية املستدامة: ال االربامج حول العناصر الرئيسية املتفق عليها عامليً 
 

 الحظت املراجعة أن الضوابط بشأن االتصاالت املشرتكة قد مت وضعها بشكل عام وهي تعمل بشكل جيد.و  -123
 

من اجملاالت اليت كانت حباجة إىل مزيد من اإلجراءات لتحســــــــــني إدارة خماطر  احدد فريق املراجعة املشــــــــــرتك عددً و -124
 توصيات مصنفة على أ�ا ذات أولوية عالية. 7توصية تضمنت  27ن التقرير اببوا غينيا اجلديدة. وتضمّ  �ج توحيد األداء يف

 


