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 موجز

 الي   بالصييةة  املالية، جلنة إىل العام املفتش مكتب عن 2102 لعام السنوي التقرير يقدم أن العام املفتش يسر 

 أجراهيا  ال  واملشاورات والتحقيق املراجعة أعمال عن معلومات على التقرير وحيتوي .العام املدير إىل بها مقدِّ

 .الداخلية إدارته أعمال إىل فةإضا ،2102 عام يف املكتب

 للفيرتة  املخياطر  عليى  القائمية  للمراجعية  خطتيه  مين  األوىل السينة  2102 عيام  يف العيام  املفيتش  مكتب أمت وقد 

 جلنية  استعرضيتها  أن بعيد  العيام  امليدير  اعتميدها  الي   ،2102-2102 السنتني خطة وتوفر .2102-2102

 أجيل  مين  املخياطر  أعليى  باستهداف الداخلية املراجعة أعمال اتأولوي لتحديد منهجية أكثر أساسًا املراجعة،

 للمخياطر  سيجل  من املالية للفرتة املخاطر على القائمة للمراجعة خططه العام املفتش مكتب ويضع .استعراضها

 املعتميدين  القيانونيني  احملاسيبني  مجعيية  ميع  شيراكة  يف 2112 عيام  يف األوىل للميرة  املكتيب  وضعه املؤسسية

(Deloitte) (واالحتميال  األثير  حيث) 46 وعددها املنظمة يف العالية املخاطر بني ومن .سنويًا حتديثه جيريو 

 عيام  ويف .2102-2102 املاليية  الفيرتة  يف لتةطيتهيا  منهيا  خمياطرة  62 املكتيب  استهدف احلالي، السجل يف

 أسيا   عليى  تةطيتهيا  ريتي  22 بينها من ،62 عددها البالغ العالية املخاطر من 21 املكتب تناول ،2102

 جانيب  إىل 2102 عيام  يف تةطيتهيا  املزميع  فمين  02 وعيددها  املتبقيية  املخياطر  أميا  (.املتكررة راملخاط) سنوي

 عليى  املصيّنفة  املخياطر  مين  كبري عدد بتةطية املكتب قام ذلك، إىل وإضافة .22 عددها البالغ املتكررة املخاطر

 .ومنخفضة متوسطة أنها

 للمنظمية   امليدانيية  للشيبكة  اجلارية التقييمات 2102 عام يف املكتب عليها ركز ال  االتاجمل بني من وكان 

 تكنولوجيييا مشييرو  وإدارة العييام  للقطييا  الدولييية احملاسييبية واملعييايري املييوارد إلدارة العيياملي النظييام وتنفيييذ

 املشيرتيات  ورصيد  املهي؛   وظيي  والت امليدانيية   املكاتب يف الطوارئ عمليات وإدماج والالمركزية املعلومات 

 2102 عيام  أوائل يف أيضًا ومت .املراجعة توصيات ومتابعة التق؛ التعاون وبرنامج االتفاق  وخطابات امليدانية

 ملنظمة الفورية العمل خلطة شامل استعراض بشأن 2100 عام أواخر يف به القيام جرى الذي العمل عن اإلبالغ

 املفيتش  مكتيب  نشيا   من كبري جانب ويركز .للمنظمة الداخلية والرقابة املساءلة إطار وبشأن والزراعة األغذية

 املنظمية  لتعيرض  نتيجة الطوارئ وعمليات امليدانية العمليات على السابقة، السنوات يف احلال كان كما العام،

 .املخاطر من كبري لقدر

 إىل موجهية  والتفتييش  املراجعية  عين  فرديياً  ًاتقرير 66 التةطية بهذه يتعلق فيما العام املفتش مكتب أصدر وقد 

 وتسيعة  خارجيية  ميدانيية  مكاتيب  عملييات  عين  تقريرًا 23 بينها من املنظمة، نطاق على التشةيلية الوحدات

 تذكري رسائل 312و توصية 626 لإلدارة قدمت هذه ةاملراجع وتقارير .املنظمة نطاق على قضايا تناولت تقارير

 هليا  اإلدارة قبول معدل كان وكمة،احل وعمليات داخليةال ضوابطالو املنظمة، يف املخاطر إدارة لتعزيز باالمتثال

 والضيوابط  املسياءلة  إلطيار  تقييميه  إطيار  يف العيام،  املفيتش  مكتيب  قدم ذلك، إىل وإضافة .املائة يف 22 يتجاوز

 الداخليية  والضيوابط  سياءلة امل لتعزييز  فيهيا  اإلدارة تنظير  كيي  إجراًء 02 والزراعة، األغذية منظمة يف الداخلية

 تنفييذ  يف تقيدم  إحيراز  والزراعية  األغذيية  منظمية  وتواصيل  .للمسياءلة  إلطار خمطط عن فضاًل ها،لدي املوجودة
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 .السابقة الداخلية املراجعة توصيات

 و شيكوى  29) مسيألة  026 جمموعيه  ميا  العيام  املفتش ملكتب التابعة التحقيقات وحدة أغلقت 2102 عام ويف 

 وميذكرة  تقرييراً  24 جمموعيه  ما وأصدرت للمكتب التابعة التحقيقات وحدة فيها نظرت أن بعد (ارةاستش 29

 الي   للمسيائل  الكليي  العيدد  زاد وقيد  .التفتيش عن وتقريرًا املستفادة، الدرو  عن وتقريرًا التحقيقات، بشأن

 التحقيقيات  وحدة أغلقتها ال  ىالشكاو عدد وزاد املائة يف 32 قدرها بنسبة (واالستشارات الشكاوى) ُأغلقت

 العناصير  لتعزييز  اإلدارة ميع  العميل  العام املفتش مكتب ويواصل .2100 بعام مقارنًة املائة يف 29 قدرها بنسبة

 .املنظمة يف النزاهة إطار يف األخرى

 بتنفييذ  املنظمة قيام إىل احلاجة 2102 عام يف العام املفتش مكتب أنشطة من املنبثقة والتوصيات النتائج وتعزز 

 يف نيوقش  اليذي  النحيو  على الداخلية، وللرقابة للمحاسبة قوي وإطار املؤسسية املخاطر إلدارة مهيكلة عمليات

 ضيرورية  الثقافية  وتةييري  الداخلية للحوكمة هامة عناصر فهذه .2100 عامل العام املفتش ملكتب السنوي التقرير

 .التةيري جمال يف مبادراتها من كبرية فوائد ملناسب،ا الوقت يف والزراعة، األغذية منظمة حتقق كي

 ورفيع  وتيدريبهم  امليوظفني  لتعييني  أدوات طرييق  عين  العيام  أثناء قدرته حتسني العام املفتش مكتب واصل وقد 

 املتعيددة  واملنظميات  املتحيدة  األميم  يف واحملققيني  للميراجعني  املهنيية  الشبكات يف بنشا  وشارك مستوياتهم،

 املفيتش  ملكتيب  الداخليية  املراجعية  وظيفية  جودة ملدى خارجي تقييم مت ،2102 حزيران/يونيو ويف .األطراف

 كيبري،  حيد  إىل إجيابيية  العامية  النتيجية  وكانيت  .للمراجعية  الدولية للمعايري وفقًا املطلوب النحو على العام،

 وهيو  للمراجعية،  الدولية املعايري مع ”عام بشكل يتسق“ العام املفتش مكتب أن إىل االستشاري اخلبري وخلص

 قسي يت“ أنيه  هيو  للمكتيب  ُمين   الذي التقدير كان 2119 عام يف) املعايري تلك إطار يف بلوغه ميكن تقدير أعلى

 مجييع  متامياً  نّفيذ  قيد  املكتيب  كيان  2102 األول كيانون /ديسيم   20 حبليول  ذليك،  عليى  وعالوة (.”جزئيًا

 .املراجعة وظيفة عزيزت لزيادة 2102 عام تقييم تضمنها ال  توصياتال

 

 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات

 2102 لعام العام املفتش ملكتب السنوي بالتقرير علمًا حتيط أن إىل مدعوة املالية جلنة. 

 املشورة مسودة

 2082 لعام العام املفتش ملكتب السنوي بالتقرير علمًا املالية جلنة حتيط. 
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 العام املفتش مكتب

 السنوي التقرير

2082 
 

 البارزة النقاط

 

 عام يف (املنظمة) اعةوالزر األغذية منظمة يف العام املفتش مكتب بها اضطلع ال  لألنشطة موجزًا التقرير هذا يعرض

2102. 

 

 وكذلك للمنظمة، التابعتني املالية وجلنة املراجعة للجنة أيضًا التقرير هذا ُيتاح املنظمة، يف الرقابية للرتتيبات ووفقًا

 .للمنظمة الشبكي املوقع على العام للجمهور

 

 ذات واألنشطة والتحقيقات الداخلية ملراجعةا طريق عن وعملياتها، املنظمة برامج على الرقابة العام املفتش مكتب ويوفر

 .ميثاقه يف املبينة للوالية وفقًا الصلة،

 

 استعراض إجراء كفالة إىل ترمي متجددة خطة إىل يستند املكتب به يقوم الذي املراجعة نشا  كان 2101 عام ومنذ

 ملكتب الرقابية التةطية االعتبار يف أخذًا ،ماليتني فرتتني زهاء مدى على املنظمة يف العالية املخاطر جلميع مستقل

 أعده املؤسسية للمخاطر سجل من املالية لفرتةل املخاطر على القائمة املراجعة خطط وتنبع .اخلارجي واملراجع التقييم

 ،(Deloitte) املعتمدين يني1.القانون احملاسبني مجعية مع شراكة يف 2112 عام يف األوىل للمرة العام املفتش مكتب

 ،(احلدوث واحتمال األثر حيث من) املنظمة يف عالية خماطرة 46 حاليًا السجل ويشمل .سنويًا حتديثه يوجير

 بتةطية العام املفتش مكتب قام ،2102 عام ويف .2102-2102 املالية الفرتة يف لتةطيتها خماطرة 62 منها اسُتهدف

 أما (.املتكررة املخاطر) سنوي أسا  على طيتهاتة تري 22 بينها من ،62 عددها البالغ العالية املخاطر من 21

 إىل وإضافة .22 عددها البالغ املتكررة املخاطر جانب إىل 2102 عام يف تةطيتها املزمع فمن 02 وعددها املتبقية املخاطر

 .واملنخفضة املتوسطة املخاطر فئة يف املصّنفة املخاطر من كبري عدد بتةطية املكتب قام ذلك،

 

 العاملي النظام وتنفيذ للمنظمة  امليدانية للشبكة املستمرة التقييمات 2102 عام يف الرئيسية الرتكيز جماالت ومشلت

 عمليات وإدماج الالمركزية املعلومات  تكنولوجيا مشرو  ارةوإد العام  للقطا  الدولية احملاسبية واملعايري املوارد إلدارة

 التعاون وبرنامج االتفاق  وخطابات امليدانية املشرتيات ورصد الفنيني  نياملوظف وتوظي  امليدانية  املكاتب يف الطوارئ

 بشأن 2100 عام أواخر يف املنجز العمل عن 2102 عام أوائل يف اإلبالغ أيضًا ومت .املراجعة توصيات ومتابعة التق؛

 كل نتائج ُأدرجت وقد) املنظمة يف الداخلية واملراقبة املساءلة إطار وبشأن للمنظمة الفورية العمل خلطة عام استعراض

 يف احلال كان وكما (.املناسب الوقت يف اإلبالغ على حرصًا 2100 لعام العام املفتش ملكتب السنوي التقرير يف ذلك
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 من فيه تتسبب ملا الطوارئ وعمليات امليدانية العمليات على املكتب نشا  من كبري جزء يركز السابقة، السنوات

 .كبرية اطرملخ املنظمة تعريض

 

 العاملة للوحدات فردية تفتيش وعمليات مراجعات عن تقريرًا 66 العام املفتش مكتب أصدر التةطية بهذه يتعلق وفيما

 .املنظمة نطاق على قضايا تناولت تقارير وتسعة فردية، ميدانية مكاتب عمليات بشأن 23 بينها من املنظمة، نطاق على

 والضوابط املخاطر، إدارة وتعزيز اإلدارة إىل باالمتثال تذكري رسائل 312 و وصيةت 626 تلك املراجعة تقارير وقدمت

 تقييم إطار ويف ذلك، إىل وإضافة .املائة يف 22 هلا اإلدارة قبول معدل تاوز املنظمة، يف احلوكمة وعمليات الداخلية،

 فيها تنظر كي إجراًء 02 املكتب قدم الزراعة،و األغذية منظمة يف الداخلية والضوابط املساءلة إلطار العام املفتش مكتب

 .للمساءلة إلطار خمطط عن فضاًل لديها، املوجودة الداخلية والضوابط املساءلة لتعزيز اإلدارة

 

 تلك درستها أن بعد (استشارة 29 و شكوى 29) مسألة 026 جمموعه ما للمكتب التابعة التحقيقات وحدة أغلقت وقد

 وتقريرًا املستفادة، الدرو  عن واحدًا وتقريرًا التحقيقات، بشأن ومذكرات تقريرًا 24 جمموعه ما وأصدرت الوحدة

 وزاد ،املائة يف 32 قدرها بنسبة (واالستشارات الشكاوى) ُأغلقت ال  للمسائل الكلي العدد زاد وقد .التفتيش عن واحدًا

 العام املفتش مكتب ويواصل .2100 بعام مقارنًة ئةاملا يف 29 قدرها بنسبة التحقيقات وحدة أغلقتها ال  الشكاوى عدد

 .املنظمة يف النزاهة إلطار األخرى العناصر لتعزيز اإلدارة مع العمل

 

 .2102 عام أثناء التحقيقي وعمله العام املفتش مكتب مراجعات نتائج عن املعلومات من مزيدًا السنوي التقرير ويقدم

 :التالية العامة املالحظات العمل هذا من وتنبثق

 قوي وإطار املؤسسية املخاطر إلدارة مهيكلة عمليات بتنفيذ املنظمة قيام ضرورة والتوصيات النتائج تعزز •

 فهذه .2100 لعام العام املفتش ملكتب السنوي التقرير يف نوقش الذي النحو على الداخلية، واملراقبة للمساءلة

 الوقت يف والزراعة، األغذية منظمة حتقق كي ضرورينيال الثقافة وتةّير الداخلية للحوكمة هامة عناصر

 .التةيري جمال يف مبادراتها من كبرية فوائد املناسب،

 واملدرج 2102 عام أوائل يف الصادر الفورية العمل خطة عن Mannet تقرير طريق عن العام، املفتش مكتب دعا •

 وزيادة املنظمة، تةيري يف مشواًل أكثر نهج اتبا  إىل ،2100 لعام الفورية العمل خطة بشأن السنوي التقرير يف

 املتعلقة األداء ملؤشرات جيدة مقاييس ووجود اإلصالحات، تنفيذ أجل من املنظمة صعيد على واملساءلة املشاركة

 طريق عن إال التحويلي التةيري يتحقق ال ،2100 لعام تقريره يف العام املفتش مكتب الحظ وكما .بالتةيري

 الختاذ استعداد على املنظمة تكون أن الالزم ومن .مالية فرتات عدة مدى على واملتكامل ملستمرا االهتمام

 متكامل إطار وإجياد املنظمة مستوى على املخاطر على القائمة اإلدارة قبيل من بطبيعتها معّقدة إجراءات

 مع تتناسب تدرجييًا أفضل تكرارات وقبول األولي، النهج تعقيد يف املةاالة وعدم الداخلية، واملراقبة للمساءلة

 القدرة وجود 2102 عام يف املهم من وسيكون .واملمارسة التفكري يف جديدة طرائق اعتماد على الداخلية القدرة

 نطاق على متامًا وإطالقها ،وسيحدث ممكن حتسينها أن إدراك مع األوىل، الطبعات إعداد من لالنتهاء الالزمة

 .املنظمة



7 FC 148/16 

 يف عمله نتائج من املستمدة املؤسسية، واالتاهات املخاطر بشأن العام املفتش ملكتب العامة تاجاتاالستن تعكس •

 من كبري إجيابي أثر حدوث فاحتمال .كبري تةيُّر وسط كمنظمة والزراعة األغذية منظمة بقاء ،2102 عام

 تبقى ولكن هائل، احتمال هو ةاحلالي التحويلية واإلجراءات الفورية العمل خطة يف الواردة اإلصالح أنشطة

 .اإلدارة جانب من متواصاًل اهتمامًا وتتطلب األثر هذا لتحقيق هامة خماطر

 

 التحقيق يف أخصائي التحقيقات وحدة موظفي إىل انضم فقد .قدراته حتسني العام املفتش مكتب واصل ،2102 عام ويف

 أول مراجع وظيفة) فنيةال الفئة من شاغرة وظائ  الثث املكتب لدى كانت 2102 األول كانون/ديسم  ويف .اجلنائي

 املتوقع ومن 2102 الثاني كانون/يناير يف 2-ف الوظيفتني ملء مت وقد (.2-ف برتبة مراجع ووظيفتا ،3-ف برتبة

 ياملتبق إمتام من ميّكنه قوي وضع يف يكون أن املكتب يتوقع ولذا .2102 عام من األول الربع أثناء 3-ف الوظيفة ملء

 .2102 عام نهاية حبلول املالية الفرتةب اخلاصة املقررة التةطية من

 

 وفقًا املطلوب النحو على املكتب، يف الداخلية املراجعة وظيفة جلودة خارجي تقييم مت ،2102 حزيران/ويوني ويف

 املعايري، مع ”معا بشكل تتسق“ هي تقديرات، ثالثة املعايري حسب وتوجد .الداخلية للمراجعة الدولية للمعايري

 أن إىل االستشاري اخلبري وخلص كبري حد إىل إجيابية عام بوجه النتائج كانت وقد .”تتسق ال“و ”جزئياًً تتسق“و

 (.”جزئيًا يتسق“ هو 2119 عام يف املكتب ناله الذي التقدير كان) املعايري مع ”عام بشكل يتسق“ العام املفتش مكتب

 تقييم وضعها ال  التوصيات مجيع متامًا نّفذ قد املكتب كان 2102 األول كانون/ديسم  20 حبلول ذلك، على وعالوة

 .املراجعة وظيفة تعزيز لزيادة 2102 عام

 

 قيامه أثناء بهم اتصل ممن وإدارتهااملنظمة  موظفي مستويات جلميع امتنانه عن يعرب أن العام املفتش مكتب ويود

 وحجم الضخمة مسؤولياتهم رغم العام، مدار على ومساعدة وتعاون إجيابية واستجابات مساندة من قدموه ملا بعمله،

 .يتحملونه الذي العمل
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 املقدمة

 

 عام

 

 املفتش مكتب بها اضطلع ال  2102 لعام الرقابية لألنشطة موجزًا العام املدير إىل املقدم التقرير هذا يتضمن- 0

 .للمنظمة التابعتني املالية وجلنة املراجعة للجنة أيضًا التقرير هذا يتاح ،باملنظمة الرقابة لرتتيبات ووفقًا(. املكتب) العام

 

 واملهمة الوالية

 

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

 يف التحقيق عن أيضًا مسؤول واملكتب .األصول واستخدام ية،املال واإلدارة املخاطر، وإدارة الداخلية، للضوابط املنظمة يف

 خماوف عن ُيبلةون الذين باملوظفني باالنتقام االتهامات عن فضاًل بالةش املتعلقة تلك ذلك يف مبا السلوك، سوء ادعاءات

 احلقائق لتقصي تيشتف عمليات إلجراء والتحقيق املراجعة جمال يف خ ته على أيضًا املكتب ويعتمد .السلوك سوء بشأن

 التعليمات دليل يف ُمدمج املكتب وميثاق .بشأنها قرارات العليا اإلدارة اختاذ لدعم حمددة، أنشطة أو أحداث بشأن

 .019 (MS)لقسم الدليل اإلداري  أل  املرفق باعتباره اإلدارية

 

 الذي اخلارجي، املراجع أما .املنظمة يف الشاملة الداخلية الرقابة باملنظمة، التقييم مكتب مع املكتب، ويتوىل- 2

 .تكميلية خارجية رقابة يوفر فهو املكتب، معه يتعاون

 

 ال  األنشطة عن ومعلومات ومشورة وتوصيات حتليالت املنظمة وبرامج ولوظائ  العام للمدير املكتب ويقدم- 6

 الرقابة تعزيزها مع العمليات يف واالقتصاد الكفاءة حتسني فرص حتديد إىل العمل بهذا ويسعى .استعراضها جيري

 ال  املبادرات ويشجع والفساد، الةش ممارسات من املنظمة أنشطة خلو ضمان على أيضًا يساعد وهو .معقولة بتكلفة

 .املنظمة عمليات نزاهة تعزيز إىل تهدف

 

 .وكفاءة جودةو ونزاهة مهنية باستقاللية بواليته بالوفاء املنظمة خيدم أن يف املكتب رؤية وتتمثل- 3

 

 الداخلية، للمراجعة املهنية للممارسة الدولية املعايري الداخلية املراجعة جمال يف بعمله يتعلق فيما املكتب ويتبع- 4

 بتحقيقاته يتعلق فيما املكتب ويتبع .املختصة العاملية املهنية اهليئة وهو الداخليني، املراجعني معهد عن الصادرة

 للتحقيق املوحدة التوجيهية اخلطو  إىل تستند ال  الداخلية، اإلدارية التحقيقات بشأن مةللمنظ التوجيهية اخلطو 

 وكلتا .األطراف املتعددة املالية وللمؤسسات املتحدة األمم ملنظومة التابعني الدوليني احملققني مؤمتر عن الصادرة

 .املتحدة األمم منظومة اقنط على والتحقيق املراجعة دوائر اعتمدتهما املعايري من اجملموعتني
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 للمكتب، التحقيقية والوظائ  الداخلية املراجعة فعالية بشأن مستقلة مشورة العام واملفتش العام املدير ويتلقى- 9

 خارج من وهم التحقيق، أو/و املراجعة جمال يف املهنيني كبار تضم للمراجعة جلنة من واجلودة، الكفاية فيها مبا

 .064 للقسم جيم املرفق باعتبارها اإلدارية التعليمات دليل يف اللجنة هذه اختصاصات وترد .متاما املنظمة

 

 االستقاللية

 

 هذا يف قيود أية يصادف ومل .املنظمة داخل مستقلة بصورة املهنية بأنشطته املكتب اضطلع ،2102 عام خالل- 2

 .الصلة ذات أنشطته أو حتقيقاته أو مبراجعاته قيامه أثناء اجملال

 

 املالية جلنة إىل املقدمة التقديرية التقارير

 

 مراجعة تقرير أي املكتب يقدم أن جيوز العام، للمفتش التقديرية بالسلطة رهنًا أنه، على املكتب ميثاق ينص- 2

 ءاألعضا للدول التقرير هذا مثل يتاح وأن عليه، العام املدير بتعليقات مشفوعًا املالية، جلنة إىل آخر موضو  أي أو

 .األخرى املعنية

 

 جلنة إىل قدم العام املفتش أن بيد .2100 لعام السنوي التقرير إىل إضافة تقارير أي 2102 عام يف قدمُت ومل- 01

 الفساد، عن املبلةني محاية بشأن املنظمة سياسة تنفيذ عن تقريرًا (والقانونية الدستورية الشؤون جلنة إىل وكذلك) املالية

 املالية، جلنة إىل أيضًا العام املفتش قدم ،2102 ذلك إىل وإضافة .2100 عام يف اللجنتني اتنيه من لطلب استجابة

 مجيعها العام املدير أقرها وقد .املراجعة جلنة ختصاصاتالو العام املفتش مكتب مليثاق مقرتحة حتديثات لالستعراض،

 ،2102 الثاني تشرين/نوفم  يف املالية جلنة اأقرته ال  املكتب، ميثاق وحتديثات .إضافية تعليقات إبداء بدون

 هلا شرح ويرد الداخلية املراجعة معايري متطلبات على مؤخرُا ُأدخلت ال  التةيريات بتضمينه امليثاق أساسًا تستكمل

 يف املراجعة جلنة اختصاصات على إدخاهلا املقرتح للتةيريات شرح ويرد .التقرير هذا يف الحقًا التفصيل من مبزيد

 .2102 لعام اللجنة لتلك السنوي التقرير

 

 هاتهااواجت للمخاطر املنظمة تعرُّض مدى

 

 تدابري من طموحة جمموعة وهي املنظمة، لتجديد الفورية العمل خطة تنفيذ املنظمة واصلت ،2102 عام خالل- 00

 ُتختتم وسوف .للمنظمة املستقل ارجياخل للتقييم استجابة 2112 الثاني تشرين/نوفم  يف املؤمتر اعتمدها ال  اإلصالح

 إجراء يف الرئاسية، األجهزة من وبإقرار جديد عام مدير بقيادة أيضًا، املنظمة شرعت وقد .2102 عام يف اخلطة

 يف النجاح حتديات وُت ز .وأثرها ال امج إجناز وحتسني املؤسسي التعزيز زيادة إىل ترمي أخرى، حتويلية تةيريات

 أهمية وكفاءته، وجودته اجلاري العمل استمرارية كفالة عن فضاًل املقصودة، الفوائد وج؛ يرياتالتة هذه حتقيق

 .للمنظمة بالنسبة واملراقبة املخاطر، وإدارة املساءلة،
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 مهيكلة عمليات بتنفيذ املنظمة قيام إىل احلاجة 2102 عام يف العام املفتش مكتب عمل وتوصيات جئنتا وتعزز- 02

 السنوي التقرير يف نوقش الذي النحو على الداخلية، واملراقبة للمساءلة قوي وإطار املنظمة مستوى على اطراملخ إلدارة

 الوقت يف املنظمة، حتقق كي ضرورية الثقافة وتةيري الداخلية للحوكمة هامة عناصر فهذه .2100 لعام للمكتب

 .التةيري جمال يف مبادراتها من كبرية فوائد املناسب،

 

 2102 عام أوائل يف الصادر الفورية العمل خطة بشأن Mannet تقرير خالل من العام، املفتش مكتب دعا قدو-  02

 وزيادة املنظمة، تةيري يف مشواًل أكثر نهج اتبا  إىل الفورية، العمل خطة عن 2100 لعام السنوي التقريرب واملرفق

 وكما .بالتةيري يتعلق فيما األداء ملؤشرات جيدة مقاييس ووجود اإلصالحات، لتنفيذ املنظمة نطاق على واملساءلة املشاركة

 عدة مدى على واملتكامل املستمر االهتمام خالل من إال التحويلي التةيري يتحقق ال ،2100 لعام تقريره يف املكتب الحظ

 مستوى على املخاطر ارةإد تنفيذ قبيل من بطبيعتها معقدة إلجراءات مستعدة املنظمة تكون أن الالزم فمن .مالية فرتات

 تتناسب تدرجييًا أفضل تكراراتب قبولالو األصلي، النهج تعقيد يف املةاالة وعدم الداخلية واملراقبة املساءلة وإطار املنظمة

 على قدرة وجود هو 2102 عام يف هامًا سيكون وما .واملمارسة التفكري يف جديدة أساليب اعتماد على الداخلية القدرة مع

 .املنظمة نطاق على متامًا وإطالقها ،وسيحدث ممكن حتسينها أن إدراك مع األوىل، الطبعات من ءاالنتها

 

 يف عمله نتائج إىل استنادًا املنظمة، مستوى على واالتاهات املخاطر بشأن العامة املكتب استنتاجات وتعكس-  06

 أنشطة من كبري إجيابي أثر يتحقق أن حتمالوا كبري تةّير وسط كمنظمة والزراعة األغذية منظمة بقاء ،2102 عام

 هامة خماطر تبقى ولكن ،كبري احتمال هو احلالية التحويلية اإلجراءات ومن الفورية العمل خطة يف الواردة اإلصالح

 زرك ال  الرئيسية املخاطر جماالت حلالة تلخيص يلي فيما ويرد .اإلدارة من مستمرًا اهتمامًا وتتطلب األثر هذا لتحقيق

 :احلالية املالية الفرتة يف العام املفتش مكتب عليها

 لنظامل املنظمة برنامج على 2102 عام أثناء اهتمامه العام املفتش مكتب ركز :عنها واإلبالغ املوارد إدارة •

  للقطا الدولية احملاسبية املعايري مع ومواءمتها املعلومات لنظم حتسينات يضم الذي ،املوارد إلدارة العاملي

 للمعايري املمتثل املالي لإلبالغ لالستعداد العامة غري واجلوانب امليدانية، املكاتب إىل النظام ونقل العام،

 العمل خطة عناصر من هامًا عنصرًا املوارد إلدارة العاملي النظام كان وقد .العام للقطا  الدولية احملاسبية

 لزيادة األهمية بالةة بنجاح إلمتامه نتيجة ستتاح ال  توقيتًا واألنسب األمشل املعلومات وستكون الفورية،

 العام، املفتش مكتب ويرى .للنظام للجاهزية بالنسبة األهمية بالغ عامًا العام هذا كان وقد .املنظمة حتويل

 بوجه بنجاح، أديرت ال نامج خماطر أن االستشاري، وعمله ملراجعاته اإلدارة استجابات االعتبار يف آخذًا

 النظام تنفيذ بدء أثناء دقيقة إدارة ستتطلب ال  النقل ملخاطر كاٍف اهتمام ُأعطي قد وأنه العام، هذا عام،

 لتلك 2102 عام يف للمراجعة عمله خطة يف االهتمام من مزيدًا املكتب وسيكّر  .2102 عام يف ذلك وبعد

 املتعلقة املخاطر اخنفضت فقد .العام قطا لل الدولية احملاسبية للمعايري اجلاهزية يف احملرز وللتقدم املسألة

 .2106 لعام املالية البيانات إىل االمتثال هدف بنقل املعايري لتلك باجلاهزية

 املكاتب من الواسعة املنظمة شبكة إىل املقر من املسؤوليات نقل زيادة متثل :املركزيان املاليان والتنظيم اإلدارة •

 من املنظمة نفقات من كبرية نسبة صرف بالفعل وجيري .املنظمة حتويل رعناص من أساسيًا عنصرًا امليدانية
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 .امليدانية املكاتب أجل من أداء مؤشرات لوضع املطرد بالعمل العام املفتش مكتب ويرحب .املكاتب تلك خالل

 كاتبامل يف القدرات بشأن هامة قضايا وجود إىل تشري وحتقيقاته املكتب مراجعات زالت ما نفسه، الوقت ويف

 اإلدارة جمال يف عالية املخاطر زالت وما .والتشةيلية ال اجمية اجملاالت من جمموعة نطاق على امليدانية

 يف قصور أوجه لديها 2102 عام يف استعراضها جرى ال  املكاتب نص  أن تبّين حيث املاليني، والتنظيم

 تلك ولكن املديرين، تبدُّل فرتات هافي طولت ال  املكاتب حالة يف املخاطرة وتزيد .اجملاالت من جمموعة

 إلدارة العاملي النظام مشرو  منه خيف  أن ينبةي متكاملة رصد وعمليات ُنظم إىل افتقارًا أيضًا تعكس املخاطرة

 حماسيب دليل إعداد إىل الداعية طويل أمد منذ واملستمرة العالية األولوية ذات املكتب توصية فإن كذلك .املوارد

 واملعايري املوارد إلدارة العاملي النظام تنفيذ بدء مع اقرتانًا تنفيذها إمتام الالزم ومن معّلقة زالت ام شامل

 يف صعب املوارد إلدارة العاملي النظام تنفيذ أن سيتبني 2102 عام مدى وعلى .العام للقطا  الدولية احملاسبية

 ونهج .القدرات لبناء مكثفة فرصة ذاته الوقت يف سيتي  بينما الضعيفة، القدرات ذات املكاتب من كثري

 األجل يف املخاطر من اإلقالل يتي  حيققها أن النظام من املقصود املعامالت يف األفضل واالنضبا  املعلومات

 .الطويل األجل إىل املتوسط

 يف حتديات وجود إىل 2102 عام يف العام املفتش مكتب أجراها ال  املراجعات تشري :ةامليداني الربامج تنفيذ •

 مشروعات حافظة يف املاحنة اجلهات لشرو  واالمتثال وتنفيذها املشروعات كفاءة يف باستمرار مرتفع أداء ضمان

 حد إىل امليدان إىل عنه املسؤولية ُنقلت الذي التق؛، التعاون ل نامج املكتب ضاستعرا حدد وقد .كلها املنظمة

 مراجعات من كجزء بالطوارئ املتعلقة وغري بالطوارئ املتعلقة ىاألخر مشروعاتولل ،2101 عام يف كبري

 على مشروعاتلل والرصد اجلودة وضمان اإلرشاد لتوفري االهتمام من مزيد إيالء إىل احلاجة امليدانية، املكاتب

 وميثل .املسألة لتلك األهمية من مزيدًا اآلن اجلارية الطوارئ عمليات مركزية ال زيادة وتضي  .عمرها امتداد

 بالرتحاب جديرة خطوة املشروعات دورة دليل من األوىل الطبعة 2102 عام أواخر يف التق؛ التعاون إدارة نشر

 عليها ينطوي ال  املتزايدة املخاطر بإدارة كثب عن اإلدارة اهتمام العام املفتش مكتب ويالحظ .االتاه هذا يف

 للمنظمة فيها توجد ال  املواقع يف سيما ال العمل مقابل النقد برامج حول متمحورًا جبعله األموال مسار حتويل

 التخفي ، لتدابري املتواصل بالتعزيز املكتب يرحب الصدد، هذا ويف .أمنية ألسباب الرصد على حمدودة قدرة

 املكتب ويالحظ .2102 عام أوائل يف سُيختتم األفريقي القرن يف املسائل هلذه تعمقًا أكثر استعراض وجيري

 القطرية ال جمة أنشطة يف التق؛ التعاون برنامج إدماج لتحسني 2102 عام يف خطوات اُتخذت بينما أنه أيضًا

 واضحة مؤشرات وجود عدم فإن والزراعة، األغذية منظمة يف املؤسسية والرصد التخطيط أدوات خالل من

 التق؛ التعاون برنامج ألداء ال امج مستوى على تقييم أي إجراء الصعب من جيعل ال امج مستوى على لألداء

 .2113 عام يف أجري الذي املستقل االستعراض يف به املوصى النو  من

 األغذية ملنظمة بالنسبة أساسيًا أمرًا ميثل قدراتهم وتطوير واستبقاءهم موظفني جذب إن :البشرية املوارد •

 وما .عمل إىل املعرفة لتحويل ألعضائها فعااًل دعمًا تقدم أن ميكن ومنظمة معرفية منظمة باعتبارها والزراعة

 وخطط االسرتاتيجية ألطرا يف التحسني جهود وتوص  ،تدرجييًا حتدث اجملال هذا يف املخاطر إدارة زالت

 موظفي تعيني على العام املفتش مكتب ركز 2102 عام أثناء ويف .األخرية املالية للفرتة البشرية للموارد العمل

 على وقائمة وفعالية كفاءة أكثر اختيار عملية حتقيق على املنظمة ملساعدة توصيات ووضع الفنية، الفئة
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 زالت وما .والشفافية اإلنصاف وكفالة اجلنسني بني والتوازن العادل اجلةرايف التمثيل تعزيز مع اجلدارة،

 أنوا  وتبسيط املوظفني غري من البشرية املوارد أجور بتحديد يتعلق فيما العالية األولوية ذات السابقة التوصيات

 .منّفذة غري العقود

 اآلن، امليدان يف الشركاء مع االتفاق وخطابات املشرتيات من كبري قدر إدارة مع :االتفاق وخطابات املشرتيات •

 يف املسؤوليات أن 2102 بعام اخلاصة املراجعة الحظت وقد .ملخاطر املنظمة تعّرض الرصد يف الضع  نقا  فإن

 بهذه مكّلفة الرئيسي املقر يف املشرتيات دائرة وال اإلقليمية املكاتب وال بوضوح، حمددة ليست اجملال هذا

 جانب من اإلجيابية املبادرات من عدد بوجود العام املفتش مكتب ويقر .الةرض هلذا موارد لديها أو املهمة

 عملت وقد .خمتارة مواقع يف دولية رتياتمش مكاتب إقامةو القدرات لبناء الرئيسي املقر يف املشرتيات دائرة

 جانب إىل ترمي، البائعني ملعاقبة إجراءات لوضع الدائرة تلك مع 2102 عام يف باملكتب التحقيقات وحدة

 استجابات وإرشاد والزراعة، األغذية منظمة عمليات يف وفسادهم البائعني غش رد  حتسني إىل أخرى، تدابري

 يف 2102 عام أوائل يف اإلجراءات لتلك النهائية الصيةة توضع أن املتوقع ومن .ذلك حدوث عند املنظمة

 املكاتب بشأن املكتب وحتقيقات مراجعات أيضًا وتشري .املنظمة داخل املشاورات من مزيد إجراء أعقاب

 من التأكد اتإجراء ذلك يف مبا املنظمة، يف املتبعة الشراء بسياسات التقيد صرامة زيادة إىل احلاجة إىل امليدانية

 لرصد أقوى نظم وإىل املشرتيات  جمال يف والفساد الةش خماطر من للحد والتقييم، العطاءات وتقديم البائعني

 .تقدميها عن واملساءلة املشروعات مدخالت

 تكنولوجيا وأمن حوكمة مبراجعة األخرية، السنوات يف العام، املفتش مكتب قام :املعلومات تكنولوجيا •

 إىل السعي اآلن وجيري .احملددة املخاطر من التخفي  يف جيد تقّدم حدوث عن اإلدارة إبالغ مع ،املعلومات

 مشروعات إلدارة (2102) مراجعة أحدث حددت وقد .املنظمة داخل املعلومات تكنولوجيا وظائ  توحيد

 تكنولوجيا يف اجلديدة االستثمارات وفعالية كفاءة إلدارة إضافيًا جمااًل املعلومات تكنولوجيا رئيس ُشعبة

 .املعلومات

 املفتش مكتب أجراها ال  املراجعة بعد اآلن، حتى تقدم حيرز مل :الكوارث من والتعايف األعمال استمرارية •

 قد كانت وإن املنظمة، نطاق على املؤسسي املستوى على األعمال الستمرارية خطة بشأن ،2101 عام يف العام

 واجتماعات املراجعة اجتماعات يف بدأ الذي العمل من املنظمة تنتهي أن زمالال ومن .عمل مجاعة أنشئت

 أي بدون التهديدات أو/و والطوارئ والكوارث للحوادث االستجابة على قدرتها لكفالة الالحقة العمل مجاعة

 .األساسية لعملياتها إعاقة أو توق 
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 املراجعة خدمات

 

 2083-2082 للفرتة املخاطر على قائمة للمراجعة شاملة خطة وتنفيذ وضع

 

 التخطيط نهج

 استعراضها، جيب ال  األنشطة واختيار لتحديد املخاطر على قائمًا للتخطيط نهجًا العام املفتش مكتب يتبع- 03

 ليةاملا بالفرتة بدءًا للمنظمة، الفورية العمل خطة يف 20-2 البند ملعاجلة وأيضًا الدولية، املعايري متطلبات الستيفاء وذلك

 اهلدف ويتمثل .الداخلية املراجعة أعمال أولويات لتحديد أك  بدرجة منهجيًا أساسًا النهج هذا ويوفر .2101-2100

 مكتب مع باالشرتاك للمنظمة، الرئيسية املخاطر جلميع تقريبًا ماليتني فرتتني مدى على املستقل االستعراض كفالة يف

 وظائ ال تستعرضها ال ال  للمخاطر تةطيته خالل من العام، املفتش مكتب رويوف .للمنظمة اخلارجي واملراجع التقييم

 تلك حتسني بها ميكن ال  الكيفية بشأن مشورة ويقدم املخاطر إدارة تدابري تنفيذ بشأن ضمانًا األخرى، الرقابية

 .التدابري

 

 ومن اإلدارة من املدخالت احلسبان يف أخذت 2102-2102 املالية للفرتة املخاطر على القائمة املراجعة وخطة- 04

 عام يف أصاًل ُأعد للمخاطر، سجل إىل اخلطة وتستند .2102 عام أوائل يف العام املدير وأقرها باملنظمة، املراجعة جلنة

 حتديثها وجرى اإلدارة، من ومبدخالت (Deloitte) املعتمدين القانونيني احملاسبني مجعية مع شراكة يف 2112

 املخاطر سجل يف أيضًا وُأدجمت .باملخاطر املتعلقة األولويات وتةّير الناشئة املخاطر تعكس لكي احلني كذل منذ بانتظام

 سياق ويف .والزراعة األغذية منظمة يف املؤسسة مستوى على املخاطر إلدارة التجرييب املشرو  من املنبثقة النتائج

 املخاطر إىل استنادًا املخاطر بعض تضاف أو ُتحذف وقد طراملخا لبعض املعطى التقدير ينقص أو يزيد قد التحديثات،

 املخاطر على القائمة املراجعة خطة تنفيذ رصد وجيري .اجلديدة واملعلومات اإلدارة، من املتخذة واإلجراءات الناشئة،

 .عام كل مرات ثالث تتمع ال  املراجعة، جلنة جانب ومن العام، املدير إىل تقّدم سنوية ربع تقارير خالل من

 على القائمة دارةإلاملنظمة ل إطار يف العام املفتش مكتب ألداء أساسيًا مؤشرًا ميثل اخلطة حتقيق زال ما ذلك، إىل وإضافة

 .باملنظمة اخلاص النتائج

 

 منها 62 ُأدرج عالية، خماطرة 46 حدد قد للمخاطر احملدث السجل كان 2102 األول كانون/ديسم  20 ويف- 09

 العالية املخاطر بني ومن .2102-2102 للفرتة املخاطر على القائمة املراجعة خطة يف املقررة املراجعة هامم إطار يف

 2100-2101 املالية الفرتة يف خماطرة 04 العام املفتش مكتب غطى ،22 وعددها اخلطة هذه يف املدرجة غري املتبقية

 .2102 عام بعد املتبقية الست املخاطر تةطية وستجري السابقة،

 

 يعدل سوف النضج، مرحلة املنظمة مستوى على املخاطر إدارة مشرو  ضمن نظمةامل يف املخاطر إدارة دخول ومع- 02

 بها تضطلع ال  للمخاطر الذاتية التقديرات نتائج على أوفى بقدر ليعتمد عليه، يسري الذي النهج العام املفتش مكتب

 .املستقبل يف النتائج على القائمة للمراجعة خططه ويطّور عّدلي لكي امله؛، حتليله إىل إضافة اإلدارة،
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 اخلطة تنفيذ

 البالغ العالية املخاطر من 21 تةطي مهمات من انتهى قد العام املفتش مكتب كان ،2102 عام نهاية حبلول- 02

 انظر) متوسطة اطرةخم 22 عن فضاًل ،2102-2102 للفرتة املخاطر على القائمة املراجعة خطة يف الواردة 62 عددها

 أسا  على تةطيتها تري خماطرة 22 تشمل 2102 عام يف املتناولة الثالثون العالية واملخاطر (.’0‘ أل  املرفق

 املعلومات تكنولوجيا مشروعات بإدارة تتعلقان فهما 2102 عام يف املتناولتان األخريان العاليتان املخاطرتان أما .سنوي

 ال  تلك جانب إىل 2102 عام يف 02 وعددها املتبقية العالية املخاطر تةطية وستجري .”األفريقي القرن“ وبرنامج

 .سنويًا تةطيتها تري

 

 العام املفتش مكتب واصل ،2100-2101 الفرتة يف امليدانية املكاتب مراجعات من املنبثقة النتائج إىل واستنادًا- 21

 إلدارة تةطيته نطاق أيضًا وّسع ولكنه والتنظيم، املالية جماالت يف امليدانية األنشطة الستعراض كبرية موارد ختصيص

 ميدانيًا، مكتبًا 22 إىل مراجعة بعثات إمتام ذلك وتضّمن .املادي واألمن املعلومات، تكنولوجيا وضوابط ،امليدانية ال امج

 تنفيذ يعكس لكي امليداني مجال نا تعديل سيجري ،2102 عام ويف .اتصال ومكاتب فرعية إقليمية مكاتب 4 بينها من

 .امليدانية املكاتب يف املنظمة نطاق على املوارد إلدارة احملّسن النظام

 

 املرفق) 2100 عام وأواخر 2102 عام يف باستعراضاته تتعلق املراجعة عن تقريرًا 66 العام املفتش مكتب وأصدر- 20

 عام من امليدانية االستعراضات نتائج خّلص شاماًل تقريرًا نع فضاًل امليدانية للمكاتب استعراضًا 23 مشلت ،(’2‘و أل 

 اإلدارة 2102 عام أوائل يف الصادرة التقارير زّودت وقد .االستعراضات تلك من الناشئة املؤسسية القضايا وتناول 2100

 التقرير يف النتائج وترد الفورية، العمل خطة وتنفيذ عام بوجه املنظمة يف الداخلية واملراقبة املساءلة إلطار بتقييمات

 الدولية احملاسبية واملعايري املوارد إلدارة العاملي النظام تنفيذ عن تقارير الحقًا وأصدر .2100 لعام للمكتب السنوي

 التعاون وبرنامج التق؛، التعاون مشروعات وإدارة الفنيني، املوظفني وتعيني وخطابات، املشرتيات ورصد العام، للقطا 

 .التق؛

 

 إدارة لتعزيز املستويات خمتل  على توصية 626 تتضمن ومشورة، بتأكيدات اإلدارة التقارير هذه وزودت- 22

 تقارير وحددت .منها املائة يف 22 من أكثر اإلدارة تقّبلت املنظمة، يف احلوكمة وعمليات الداخلية، والضوابط املخاطر،

 املكاتب يف املديرون يعاجلها أن الالزم من باالمتثال تتعلق مسائل 312 أيضًا 23 عددها البالغ امليدانية املكاتب

 .امليدانية

 

 على القائمة األولويات نطاق خارج إضايف بعمل بالقيام يقضي نصًا للمراجعة السنوية العمل خطط وتتضمن- 22

 .اإلدارة طلب على بناء معينة أنشطة أو أحداث على تفتيشات إلجراء أساسًا املخاطر،

 



15 FC 148/16 

 2082 عام يف املنظمة نطاق على أجريت اليت ملراجعاتا نتائج

 

 تواجه ال  املخاطر أهم بعض تناولت ال  2102 عام يف الرئيسية التقارير من عددًا العام املفتش مكتب أصدر- 26

 بتنفيذ نظمةامل التزام يؤيد الذي باملنظمة، اخلاص الداخلية واملراقبة املساءلة إلطار املكتب تقييم هذه وتشمل .املنظمة

 عام أوائل يف بشأنها تقارير صدرت ال  الفورية، العمل خلطة عامًا وتقييمًا  2102 عام حبلول الداخلية للمراقبة إطار

 املراجعات لنتائج تلخيص أدناه ويرد .ألهميتها نتيجة ،2100 لعام السنوي تقريره يف النتائج املكتب أدرج وقد .2102

 :2102 عام يف املنظمة اقنط على أجريت ال  األخرى

 

 2102 عام من األول السنة ربع يف العام للقطا  الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ تقييم - املوارد إلدارة العاملي النظام

 امليدانية املواقع إىل ونقلها املنظمة يف أوراكل نظام على القائمة ةياملؤسس واردامل إدارة يف حتسينات تنفيذ ميثل- 23

 املالي اإلبالغ إىل االنتقال دعم عن فضاًل املالية، اإلدارة جمال يف قدراتها حتسني يف املنظمة جانب من كبريًا ثمارًااست

 وقد .املوارد إلدارة العاملي النظام برنامج إطار يف تدار التحسينات وتلك .العام للقطا  الدولية احملاسبية للمعايري املمتثل

 .ال نامج هذا على 2102 عام يف التحول/اإلصالح ألنشطة العام املفتش مكتب ستعراضا عناصر من هام عنصر رّكز

 

 العام للقطا  الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ يف التحديات إىل 2100 لعام للمكتب السنوي التقرير أشار وقد- 24

 إىل فيه حتتاج املنظمة كانت وقت يف ،2114 عام أواخر يف املشرو  بدأ فقد .العام ذلك نهاية يف سائدة كانت ال 

 شبكة يف دعم ونظم األعمال، تصري  وعمليات احملاسبية والنظم واإلجراءات السياسات حيث من كبرية بدرجة اللحاق

 تتبعها ال  التنفيذ اسرتاتيجية تطورت ،2100 عام أواخر وحبلول .للمنظمة التابعة النطاق الواسعة امليدانية املكاتب

 لتلك ممتثلة مالية بيانات تقديم إىل ثم العام للقطا  الدولية احملاسبية للمعايري ممتثلة لنظم املتتابع التنفيذ نم املنظمة

 تنفيذ على شديدًا اعتمادًا هذا اعتمد وقد .بالتوازي اهلدفان هذان فيه يتحقق نظام إىل ،2102 عام حبلول املعايري

 على ُتنفَّذ ال  اليدوية العمليات من سلسلة وعلى العام، للقطا  الدولية اسبيةاحمل املعايري الستيفاء االنتقالية األحكام

 .أساسية افتتاحية أرصدة لتوليد ،2102 عام يف املقر وكذلك للمنظمة، امليدانية املكاتب شبكة نطاق

 

 2102 عام وهو ةاملنظم من املقرتح املستهدف املوعد أن إىل العام املفتش مكتب خلص ،2102 عام أوائل ويف- 29

 تامًا نشرًا نظمية غري وعناصر داعمة ُنظم نشر قبل العام، للقطا  الدولية احملاسبية للمعايري ممتثلة مالية بيانات لتحقيق

 من 21 من فأكثر .حتقيقه املرج  من ليس النظم، تلك استخدام على وافيًا تدريبًا املوظفني تدريب وقبل امليدان يف

 القدرة إىل كثرية ميدانية مكاتب افتقار بوضوح أظهرت 2102 و 2101 عامي يف املكتب أجراها ل ا القطرية املراجعات

 ميكن وال كاملة وغري دقيقة غري اليدوية األعمال خالل من ُتجمع ال  البيانات تكون أن احتمال جانب إىل الالزمة،

 .مراجعتها

 

 ستحّول املؤقتة احللول هذه لدعم ستلزم ال  الكبرية ملواردا ألن أيضًا بالقلق يشعر العام املفتش مكتب وكان- 22

 وبناء النظام، نشر ذلك يف مبا نطاقًا، األوسع املوارد إلدارة العاملي النظام لتنفيذ املخصصة تلك عن حيوية موارد وجهة
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 وهذه .بالنظم املتعلقة غري ةاملتبقي املتوقعة اإلجنازات من واالنتهاء النظام استخدام على امليدانية املكاتب شبكة قدرة

 من املتوخاة امللموسة األعمال فوائد قوحتقُّ العام للقطا  الدولية احملاسبية باملعايري األخذ لدعم األهمية بالةة العناصر

 .املوارد إلدارة العاملي النظام يف االستثمار

 

 االسرتاتيجية إىل العودة على الرئاسية، زةاألجه من بتأييد الحقًا، والزراعة األغذية منظمة إدارة وافقت وقد- 22

 للمعايري ممتثلة مالية بيانات إعداد إرجاء مع أواًل بالنظم املتعلقة غري والعناصر الُنظم تنفيذ يف املتمثلة األصلية

 هيوستنت .التنفيذ خماطر ملحوظة بدرجة قلل هذا أن املكتب ويرى .2106 نهاية إىل العام للقطا  الدولية احملاسبية

 .املنقحة الزمنية األطر ضمن املعايري تلك لتنفيذ للمكتب أخرى مراجعة 2102 عام أوائل يف

 

 2102 عام من والثالث الثاني الربعني يف النظام عناصر استعراض - املوارد إلدارة العاملي النظام

 األطر ضمن املقرتحة لنظاما حلول ال نامج توفري احتماالت 2102 عام منتص  يف العام املفتش مكتب استعرض- 21

 يتعلق املرحلة تلك يف الوحيد الكبري اليقني عدم أن إىل مشريًا إجيابية، استنتاجات إىل خلص وقد .عليها املتفق الزمنية

 إدارة تعاجلها أن الالزم من متعددة خماطر االستعراض حدد ذاته، الوقت ويف .بالسفر املتعلق احلل لنشر باالستعداد

 .النظام من املنشودة الفوائد وحتقيق املنظمة جباهزية يتعلق فيما سيما ال ال نامج، جناح كفالة جلأ من النظام

 

 إال نسبيًا، سليمة التدريب اسرتاتيجية وكانت املنظمة، جباهزية املتعلقة املخاطر تدرك ال نامج إدارة وكانت- 20

 يف املتوقعة األهداف حتقيق يف النجاح معها يتعذر لدرجة ةكبري نتكو قد امليدانية املكاتب بعض يف املهارات ثةرة أن

 النهج يف املتأصل املخاطر من التخفي  من قلل النظام لنشر النهائي املوعد تسريع أن كما املتاحة، القصرية املدة

 رشاداتإ على املستخدمني حصول لكفالة التنفيذ بعد ممتدة مبرحلة ذلك عن التعويض يلزم وقد .املتوخى التدرييب

 أوصى ولذا املراجعة، إجراء وقت التنفيذ بعد ملا خطة ُأعدت قد تكن ومل .استقرارًا أكثر الوضع يصب  أن إىل كافية

 الذي وما 2102 أيار/مايو حبلول للنشر إمتامًا اعتباره جيب الذي ما بدقة ال نامج إدارة توض  بأن العام املفتش مكتب

 .للنشر الحقة مهام مبثابة اعتباره ينبةي

 

 ال نامج كان وإن ال نامج، من األوىل املراحل يف حتقيقها وتقييم الفوائد لتحديد كاٍف غري اهتمام أولي وقد- 22

 ُتتخذ اإلرجاء عمليات أو النطاق بتةيريات املتعلقة القرارات أن إىل نظرًا العام، املفتش مكتب أوصى وقد .اآلن هذا يعاجل

 أي ترتكه الذي ثراأل املوارد إلدارة العاملي النظام فوائد حتقيق خطة تعاجل بأن  نامج،ال من النهائية املراحل يف

 .املتوقعة الفوائد على القبيل هذا من نطاقية تةيريات

 

 إزاء باالرتياح العام املفتش مكتب ويشعر التقرير، امجنلل  التنفيذي واجمللس ال نامج إدارة استعرضت وقد- 22

 لتنفيذ أخرى مراجعة إجراء املزمع ومن .املثارة باملسائل املتعلق التقرير تقديم بعد اجلارية، أو ذة،املتخ اإلجراءات

 يف امليدانية املكاتب مراجعات نطاق ضمن النظام نشر أيضًا وسُيدرج ،2102 عام أوائل يف املوارد إلدارة العاملي النظام

 .املقبل العام
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 ال نامج مصروفات تعراضاس - املوارد إلدارة العاملي النظام

 يف 21 من أكثر وكان .2100 لعام املوارد إلدارة العاملي النظام برنامج مصروفات العام املفتش مكتب استعرض- 26

 من يتمكن مل املكتب أن بيد  (االستشاريني وأتعاب املوظفني مرتبات) البشرية باملوارد يتعلق املصروفات من املائة

 إذا مما أو ،املوارد إلدارة العاملي النظام ب نامج مناسب حنو على مجيعها مرتبطة التكالي  ههذ كانت إذا مما التحقق

 لإلبالغ آلية املشرو  إدارة أقامت االستعراض، أعقاب ويف .زم؛ إبالغ نظام على اإلبقاء لعدم وذلك وفرًا، حتقق كانت

 .البشرية املوارد الستخدام أوثق رصدًا تتي  الزم؛

 

 امليدانية العمليات يف االتفاق وخطابات شرتياتامل رصد

 املشرتيات على هاونفقات امليدانية للمكاتب املفوضة السلطة مستويات زادت املستمر، املنظمة إصالح من كجزء- 23

 ميثل ما أي أمريكي، دوالر مليون 223 املبلغ ذلك كان 2100 عام ففي .2112 عام منذ كبرية زيادة االتفاق وخطابات

 زيادات عن املتواصل الالمركزية حتقيق يسفر أن املرج  ومن .املنظمة نفقات جممو  من املائة يف 21 قدرها بةنس

 أجراها ال  امليدانية املكاتب مراجعات نص  حدد ذاته الوقت ويف .امليدانية االتفاق وخطابات الشراء أنشطة يف إضافية

 املكتب استعراض وأكد .االتفاق وخطابات الشراء عمليات يف كبرية ضع  نقا  2100 عام يف العام املفتش مكتب

 .اآلن حتى فعالة ليست الرتتيبات تلك أن الرصد لرتتيبات

 

 حمددة ليست املنظمة داخل امليدانية باملشرتيات املتعلقة الرصد مسؤوليات أن العام املفتش مكتب والحظ- 24

 دائرة تكلَّ  ومل ،(اإلدارية التعليمات دليل من 319 و 312 مانالقس) احلالية واإلجراءات السياسات إطار يف بوضوح

 رصدًا امليدانية املكاتب بها تضطلع ال  االتفاق وخطابات الشراء أنشطة رصد مبهمة اإلقليمية املكاتب وال املشرتيات

 متعددة إجراءات باملنظمة رتياتاملش دائرة اختاذ إىل أشار االستعراض أن بيد .لذلك الالزمة املوارد لديها تكن ومل كافيًا،

 للمخاطر عام تقييم إجراء من اللجنة انتهت وحتديدًا، .امليدانية باملشرتيات املتعلقة األساسية املخاطر من للتخفي 

 واألشةال السلع شراء - اإلدارية التعليمات دليل من 312 القسم من كاًل ونّقحت املشرتيات  بالمركزية املتعلقة

 على للتدريب برناجمًا ونفذت  2100-2101 الفرتة يف االتفاق، خطابات - الدليل من 319 قسموال واخلدمات،

 بشأن توجيهية خطوطًا وأصدرت خمتارة  ميدانية مواقع أجل من إضافيني دوليني شراء موظفي وعّينت الشراء 

 .خمتارة ميدانية استعراض ببعثات واضطلعت  والةش والتواطؤ للمشرتيات لتخطيطا

 

 الفنيني املوظفني تعيني ستعراضا

 لقدرة بالنسبة أساسيًا عنصرًا التكالي ، عناصر من رئيسيًا عنصرًا كونها جانب إىل البشرية، املوارد متثل- 29

 يتعلق فيما وإجراءاتها املنظمة لسياسات استعراضًا العام املفتش مكتب أجرى وقد .بفعالية واليتها تنفيذ على املنظمة

 إذا ما تقييم هي االستعراض أهداف وكانت .العادي ال نامج من ممولة وظائ  لشةل الفنيني املوظفني ارواختي بتعيني

 .والشفافية والنزاهة التوقيت وُحسن والكفاءة بالفعالية تتسم واالختيار التعيني وإجراءات سياسات كانت
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 واالختيار التوظي  عملية مراحل ميعجب يتعلق فيما توصيات ووضع الضع  نقا  العام املفتش مكتب وحّدد- 22

 .املنظمة يف والرصد والتدريب، واإلرشاد، التوظي ، اسرتاتيجية ذلك يف مبا تقريبًا،

 

 يف املعروضة املتعددة القضايا ملعاجلة اإلجراءات من عددًا تتخذ البشرية املوارد إدارة شعبة كانت املراجعة وأثناء- 22

 إطار ووضع عامة  وظيفية توصيفات ووضع الشعبة  يف العمل قوة لتخطيط فرعية حدةو إنشاء مثاًل ومنها التقرير،

 نظام وتنفيذ أوسع، نطاق على الشواغر على اإلعالن تعميم أجل من املؤسسات بيانات قاعدة وإطالق للكفاءات 

 وجود التقرير والحظ .نياجلنس بني املساواة بشأن البشرية للموارد اسرتاتيجية عمل خطة ووضع اإللكرتوني، التوظي 

 :بها باالهتمام العام املفتش مكتب أوصى أخرى جماالت

 جةرايف وتوازن اجلنسني بني أفضل توازن وجود على للعمل كافيًا اهتمامًا العليا اإلدارة تعط مل :االسرتاتيجية •

 املمثلة البلدان من املرشحني تصفية قوائم يف اجلنسني بني التوازن بشأن صارمة ضوابط إنفاذ عن عدا أفضل

 أخرى جهود بذل الالزم من وكان .تعيينهم وعلى األقصى احلد بلوغ من القريبة أو جيب مما أكثر متثياًل

 أو جيب مما أقل متثياًل املمثلة البلدان من مرشحني وجلذب مناسبًا تأهياًل مؤهالت مرشحات وجذب لتحديد

 .املنظمة يف وظائ  لشةل بطلبات يتقدموا لكي املمثلة غري

 التعيني عملية مبراحل لالضطال  كافية وتعليمات توجيهات البشرية املوارد إدارة شعبة تضع مل :التوجيهات •

 حالة يف ذلك، على وعالوة .واضحة وتعليمات بتوجيهات التعيني مبهام املكلفة الوحدات تزّود ومل األساسية

 وإضافة .واتباعها حتديدها صعوبة من زاد مما خمتلفة، مصادر بني عادًة جمّزأة كانت نهافإ توجيهات، وجود

 جيري يكن ومل خمتلفة أشكال ويف خمصوصة بصفة تصدر واإلجراءات السياسات كانت ما كثريًا ذلك، إىل

 .املناسب الوقت يف حتديثها

 بالتعيني املكلفة للوحدات والدعم املشورة تقديم يف كبريًا جهدًا البشرية املوارد إدارة شعبة بذلت :التدريب •

 رمبا حمددة قضايا معاجلة وبهدف الفعل رد سبيل على معظمه يف كان هذا ولكن بالتعيني، املكلفني وللمديرين

 عن املسؤولني املوظفني من ولةريهم بالتعيني املكلفني للمديرين شاماًل تدريبًا تستحدث ومل .نشأت قد كانت

 .فعالية وأكثر متسق حنو على تعينيال بعملية االضطال  على ساعدتهممل التعيني

 املفوضة التعيني إجراءات تنفيذ يف الوحدات ألداء كافيًا رصدًا البشرية املوارد إدارة شعبة متار  مل :الرصد •

 تحققي وال حمدود نطاقها أن بيد الفعالة، الضوابط أفضل هي الفنيني املوظفني اختيار جلنة تكان ورمبا .إليها

 .حمدودة ختياراال عملية يف القصور أوجه إصالح على القدرة تكون عندما العملية يف للةاية خرةمتأ مرحلة يف إال

 

 التق؛ التعاون برنامج استعراض

 ،0294 عام يف بدايته منذ املعتمدة العادي ال نامج أموال من كاملة استفادة التق؛ التعاون برنامج استفاد- 61

 للموافقة معايري عشرة توجد بينما أنه الحظ العام املفتش مكتب أن إال .أمريكي دوالر بليون 0,24 زهاء أنفق حبيث

 واضحة مؤشرات وجود عدم حالة يف للمنظمة، الرئاسية األجهزة من معتمدة التق؛ التعاون ال نامج مشروعات على
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 يف به املوصى النو  من ؛،التق التعاون ل نامج ال امج مستوى على تقييم إجراء ميثل ال امج مستوى على لألداء

 .للمنظمة حتديات ،2113 عام أجري الذي املستقل االستعراض

 

 موجزات تقديم على قاصرًا التق؛ التعاون برنامج بشأن الياحل واإلبالغ املاضي اإلبالغ كان السبب، وهلذا- 60

 من وسيكون .املشروعات تةطيها ال  تيجيةاالسرتا واألهداف املنفقة، األموال ومبلغ عليها، فقوُو ال  املشروعات لعدد

 وكذلك املاضي، يف به املوصى النحو على ال امج، مستوى على لألداء تقييم ألي عليها متفق أداء مؤشرات وجود الالزم

 .2101 عام يف امليدانية املكاتب إىل التق؛ التعاون برنامج نقل بعد الفعالية زيادة دعم

 

 قبيل من األداء، ومؤشرات لألهداف عديدة خيارات على التق؛ التعاون رنامجب برامج سجالت وحتتوي- 62

 وقيا  آخرين مصلحة أصحاب جانب من االستثمار إىل للمبادرة مشرتك كتمويل ال نامج أموال استخدام على الرتكيز

 .عنها دتتول ال  االستثمارات مبلغ وقيا  املشروعات لعدد الفعلي التحفيزي األثر مبدى اهلدف ذلك

 

 وكفاءة فعالية لتحسني اهتمام إيالء فيها يلزم ال  اجملاالت من عددًا العام املفتش مكتب استعراض حدد وقد- 62

 :احلالي هيكله إطار يف التق؛ التعاون برنامج موارد استخدام

 األشهر من بداًل املالية ةالفرت من األوىل السنة على اإلشارية األهداف لتطبيق الزمنية املدة خبفض التقرير يوصي •

 الضةط وتّنب املقرتحات يف النظر يف أك  بدرجة متعمدة عملية يتي  أن هنشأ من فهذا .األوىل عشرة الثمانية

 .املالية الفرتة من األخرية القليلة األشهر يف الستعراضها الزم؛

 اجلودة ضمان عبء فإن امليدانية، ملكاتبا يف التق؛ التعاون برنامج معايري فهم يف واسع تباين لوجود نتيجة •

 وال امج السياسات إعداد دعم شعبة تولي بأن العام املفتش مكتب ويوصي .اإلقليميون ال نامج موظفو تواله

 .اجلودة ضمان لتعزيز وذلك التق؛ التعاون برنامج دليل يتضمنها ال  الالمركزية لإلجراءات االهتمام من مزيدًا

 (0) :هما املشروعات تنفيذ يف تأخريات حدوث يف يسهمان عاملني وجود عّيناته يف العام فتشامل مكتب الحظ •

 التق؛ الدعم أعمال ألداء التقنيني املوظفني لدى حافز وجود عدم (2) و احلكومات موافقات يف التأخريات

 ذلك واستخدام التق؛ مالدع خدمات من دخل على باحلصول املطالبة  اشرتا بسبب مالية فرتة أي نهاية قرب

 يف اإلدارة تنظر بأن العام املفتش مكتب ويوصي .اخلدمات تقديم فيها جيري ال  املالية الفرتة نفس يف الدعم

 .العاملني هذين أثر من للحد اختاذها ميكن ال  التدابري

 تلك شكل وأن املشروعات تنفيذ عن سنوية ربع تقارير باستمرار ُتعد مل املكاتب أن العام املفتش مكتب وجد •

 تقدميها يتأخر كان أو نهائية تقارير أيضًا هناك تكن ومل .عليها القيمة من كبريًا قدرًا يضي  يكن مل التقارير

 املشروعات تنفيذ عن السنوية ربع التقارير أن املكتب ويالحظ .كعينة ُأخذت ال  احلاالت من عدد يف

 السياسات إعداد دعم شعبة متضي ذلك، إىل وإضافة .سنوية نص  مرحلية بتقارير اآلن عنها ُيستعاض

 .بعام إجنازها بعد املشروعات بشأن معينة بيانات جلمع وذلك الالحق للتقييم أداة استحداث يف ُقُدمًا وال امج
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 جناح فرص أمامها املشروعات كانت إذا ما لتحديد أساسًا لتكون تمعها ال  البيانات تميع الشعبة وتعتزم

 .أجاًل أطول

 

 املعلومات تكنولوجيا مشروعات إدارة

 وعن املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية مشروعات عن مسؤولة املعلومات تكنولوجيا رئيس شعبة نإ- 66

 يضم الذي ،املوارد إلدارة العاملي النظام برنامج إىل وإضافة .املنظمة نطاق على تطبيقات وتنفيذ استحداث مشروعات

 بني ما الفرتة خالل املعلومات، تكنولوجيا رئيس شعبة انتهت املعلومات، بتكنولوجيا متعلقة رئيسية شروعاتم أربعة

 دوالر مليون 02 زهاء اإلمجالية ميزانيتها تبلغ املعلومات لتكنولوجيا مشروعًا 23 حنو من 2102 وعام 2101 عام

 عن املسؤوليات يف التجزؤ هذا لكن املعلومات، وعاتمشر عن أيضًا مسؤولة املنظمة يف أخرى وحدات ومثة .أمريكي

 تكنولوجيا خدمات مجيع جعل طريق عن القريب املستقبل يف له حل إجياد وميكن املنظمة تعاجله املعلومات تكنولوجيا

 .مركزية الشعبة يف املعلومات

 

 تكنولوجيا رئيس شعبة مشروعات ةإدار ممارسات وكفاءة فعالية لتقييم استعراضًا العام املفتش مكتب أجرى وقد- 63

 .املعلنة األعمال أهداف وحتقيقها امليزانية، حدود ويف احملدد، الوقت يف املشروعات تنفيذ لكفالة املعلومات

 

 PRINCE2، (PRojects IN حمكومة بيئة يف املشروعات تنفيذ منهجية اعتمدت الشعبة أن املكتب ويالحظ- 64

Controlled Environments 2) ملوظفيها تدريبًا وقدمت املعلومات، تكنولوجيا مشروعات إلدارة منهجيتها وصفهاب 

 تطبيق يف اتساق عدم وجد العام املفتش مكتب أن بيد .املنهجية هذه استخدام بشأن اخلارجيني املصلحة وألصحاب

 حسب PRINCE2 نهجيةم الشعبة تكيِّ  مل ذلك، إىل وإضافة .الشعبة يف شتى مشروعات مديري ِقَبل من املنهجية

 حيد وهذا .والنو  والتعقُّد والتكالي  احلجم حيث من كبريًا اختالفًا ختتل  مشروعات من تتكون ال  املنظمة، بيئة

 .بها التقيد على يشجع وال املنهجية وكفاءة فعالية من كثريًا

 

 واملستخدمني األعمال ساتمؤس مصاحل حيث من مشرو  أي فشل أو جناح عن املسؤولة ،املشروعات وجمالس- 69

 ال ما كثريًا اجملالس تلك أن إىل أشارت املراجعة أن بيد .املشروعات أداء جوانب مجيع رصد عن مسؤولة واملوردين،

 وبينما .حمددة مشروعات يف العام املفتش مكتب الحظها ال  القضايا من كثري سبب وهو بفعالية، املسؤولية هذه متار 

 أن العام املفتش مكتب يعتقد املعلومات، تكنولوجيا رئيس لشعبة احلصرية املسؤولية املشروعات جمالس أداء ميثل ال

 إلدارة السليمة املمارسات بشأن املتطورة معرفتها إىل بالنظر حتسينات، إدخال لتشجيع وضع أفضل يف الشعبة

 .اآلخرين املشروعات جمالس بأعضاء مقارنًة املعلومات تكنولوجيا مشروعات

 

 كان ال  املنظمة يف الوحيدة الوحدة تكن مل املعلومات تكنولوجيا رئيس شعبة أن إىل وبالنظر ذاته، الوقت ويف- 62

 السليمة باملمارسات التقيد على املشروعات جمالس إجبار على قدرتها فإن املعلومات، لتكنولوجيا حلول تقديم ميكنها

 هلا داعي ال عامة نفقات متثل أنها على إليها تنظر كانت لزبائنا وحدات ألن شك، موضع كانت املشروعات إلدارة
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 .حمكومة آلية وجود بدون أخرى مصادر من املعلومات تكنولوجيا خدمات على احلصول خيار لديها وكان مشروعاتلل

 ميكن ال و املاضي، يف عنها اإلبالغ سبق ال  املنظمة نطاق على املعلومات تكنولوجيا حوكمة قضايا من قضية وهذه

 .الشعبة داخل مركزية املعلومات تكنولوجيا خدمات مجيع جعل إىل يدعو اقرتاح تنفيذ جرى إذا حلها بالقطع

 

 يقتصر فحاليًا، .حتسينه ميكن للشعبة التابع املشروعات إدارة مكتب دور أن أيضًا العام املفتش مكتب ويرى- 62

 حوافظ إلدارة أداة وجود عدم وميثل .هلا كبرية قيمة إضافة بدون وعاتاملشر لوثائق وديعًا كونه على كبري حد إىل دوره

 على املشروعات حالة ومن املنجز الفعلي العمل من التحقق دون حتول إضافية عقبة الزم؛ لإلبالغ ونظام املشروعات

 لريصد وحتسينه عاتاملشرو إدارة مكتب دور نطاق بتوسيع العام املفتش مكتب وأوصى .والكفاءة بالفعالية متسم حنو

 .الشعبة مشروعات مجيع يف (للمنهجية املعلومات تكنولوجيا رئيس شعبة ي يبتك أو) PRINCE2 مبنهجية التقيد

 

 االهتالك وحساب واخلدمات السلع جممع جرد حساب

 يف اجلرد رصيد واكتمال وجود تقييم يف اخلارجي املراجع ملساعدة السنوي باستعراضه العام املفتش مكتب يقوم- 31

 .سنة كل نهاية

 

 املفتش مكتب بها اضطلع ال  العينات وحسابات السنة نهاية يف اجلرد حساب إكمال إجراءات دعمت وقد- 30

 واإلجراءات السياسات مرٍض بشكل ُطبقت وقد .2100 عام نهاية يف باإلبالغ واخلدمات السلع جممع قيام العام

 ويف املنتظم التسجيل بشأن اجملمع إدارة إىل توصيات العام املفتش كتبم وقدم .املخزون اهتالك حلساب الداخلية

 املناسب الوقت يف واإلبالغ االتساق عدم أوجه وإدارة تقارير نظام يف باجلرد اخلاصة االختالفات جلميع املناسب الوقت

 عدم أوجه عن ديناملور من أو أمنيالت شركة من تعويض على احلصول إىل السعي االنطباق، عند يتسنى، حبيث

 .االتساق

 

 امليدانية املكاتب استعراضات من املنبثقة النتائج

 

 اتصال، ومكتب قطريًا، مكتبًا 23 يف أجريت مراجعات عن تقارير العام املفتش مكتب أصدر ،2102 عام يف- 32

 من تراوحت ثحبي املراجعات، تلك نطاقات وتباينت .إقليمية مكاتب وأربعة فرعية، إقليمية مكاتب وأربعة

 املمارسات على تركز أك ، بدرجة موجهة استعراضات إىل والعمليات ال امج ذلك يف مبا للمكاتب، شاملة استعراضات

 .2102 عام يف صدرت ال  التقارير لفرادى تلخيص ’2‘ أل  املرفق يف ويرد .للمكاتب واإلدارية املالية والضوابط

 

 املقر إىل احلاالت بعض يف وموجهة ،احمللي الصعيد إىل موجهة يةتوص 220 التقارير هذه تضمنت وقد- 32

 واملوارد واملشرتيات، املالية، واإلدارة ،املشروعاتو ال امج إدارة جماالت يف والعمليات الضوابط لتحسني الرئيسي،

 من كبري عدد يذتنف يف فعاًل وبدأت التوصيات، مجيع اإلدارة وتقبلت .واألمن املعلومات، وتكنولوجيا البشرية،

 .2102 عام نهاية حبلول التوصيات
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 امليدانية املكاتب يف اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة استعراضات عن الشامل التقرير

 على والتوصيات االستنتاجات ملعاجلة تقريرًا 23 عددها البالغ امليدانية املكاتب عن الفردية التقارير إىل إضافة- 36

 األسبق العام يف أجريت ال  واإلدارية املالية االستعراضات عن شاماًل تقريرًا العام املفتش مكتب درأص احمللي، الصعيد

 املكاتب فرادى تتجاوز ال  الشاملة واالستنتاجات القضايا الشامل التقرير هذا ويوجز 1.استعراضا 20 عددها وبلغ

 أيضًا ويقيِّم .ككل امليدانية املكاتب شبكة وفعالية ةكفاء لتحسني املؤسسي املستوى على توصيات ويقدم ،امليدانية

 .2101 عام مراجعات عن السابق الشامل التقرير يف املقدمة التوصيات اإلدارة بها عاجلت ال  الطريقة

 

 يرالتقد معايري إىل استنادًا مكتبًا 20 عددها البالغ املستعرضة امليدانية املكاتب تميع جرى الشامل التقرير ويف- 33

 :وهي العام املفتش مبكتب اخلاصة

 حتسني يلزم أو حتسني يلزم وال .املنشود النحو على وتعمل سليم حنو على مصممة الضوابط (:خضراء) مرضية •

 .فقط حمدود

 من مرتفع مستوى هناك يزال ال ولكن األساسية ةياإلدار األنشطة أو/و الضوابط غالبية توجد (:صفراء) معيبة •

 .للتحسني كبرية فرص حتديد ىوجر .املخاطر

 تعمل وال ك ى عيوب فيها توجد أو األساسية اإلدارية األنشطة أو/و الضوابط توجد ال (:محراء) للغاية معيبة •

 .الكفاءة وزيادة املخاطر من التخفي  يف كبري حد إىل فعالة غري ،احلالي بتصميمها وهي، .املنشود النحو على

 

 التقرير تضّمنها ال  امليدانية املكاتب من املائة يف 32 يف توجد كانت السابقة، جاتاالستنتا مع واتساقًا- 34

 (.0 الشكل انظر) للةاية معيبة أو معيبة أنها على صّنفت الداخلية املراقبة حيث من كبرية ضع  نقا  الشامل

_______________ 
تقرييرًا   22القطرية البالغ عيددها  من تقارير املكاتب  22وهي تشمل . تقريرًا باملكاتب ال  جرت زيارتها 20البالغ عددها  2100تتعلق تقارير عام   1

وال  أعدت تقارير بشأنها يف  2100فضاًل عن مثانية تقارير إضافية عن املكاتب القطرية، بشأن املراجعات ال  أجريت يف عام  2100صدرت يف عام 

 .تى وقت إعداد التقرير الشاملح 2102أوائل عام 
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 واإلدارية املالية املراجعات نتائج :8 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوجه موجودة كانت ولكنها استعراضها، جرى ال  املكاتب بني فيما الضوابط يف الضع   نقا تباينت وقد- 39

 (.2 الشكل انظر) املراجعات نطاق ضمن املندرجة اجملاالت مجيع يف عام

 اإلدارية واملراجعة املالية اإلدارة تقارير يف الرقابة ضعف نقاط - 2 الشكل

 

 االتفاق، وخطابات واملشرتيات والصرف، احملاسبة، جماالت يف وأهم شيوعًا أكثر الضع  نقا  كانت- 32

 بشكل العمليات إدارة على امليدانية املكاتب قدرة كبري حد إىل تقّوض هذه الضع  ونقا  .اإلدارية واملراقبة واألصول،

 ومن وتشةيلية مالية ملخاطر ككل املنظمة تعّرض فإنها املناسب الوقت يف ُتعاجل مل وإذا .الالمركزية إصالح ودعم جيد

 :يلي ما قبيل من ةعالسم حيث

 ال ناجمية  ألهدافها املنظمة حتقيق عدم •

 الرمسية  واألصول املوارد استخدام وإساءة واهلدر، الةش، •

 مرضية
15 
% 48 

 معيبة
13 
% 42 

 معيبة للغاية
3 
% 10 

 املراجعات املالية واإلدارية
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 .للمنظمة املالية البيانات يف املةلو  العرض •

 

 إىل االفتقار وبالتحديد احلالية، النتائج يف ساهمت السابق الشامل التقرير يف احملددة السببية العوامل ونفس- 32

 وحدات جانب من الرصد انعدام عن فضاًل ،امليدانية املكاتب يف العليا املستويات على الن ة وضع  واملهارات املوارد

 .الشبكة نطاق على اجليدة املمارسات لتكرار آلية وجود وعدم الرئيسي املقر

 

 يف الواردة املراجعة توصيات ملعاجلة العليا اإلدارة بها اضطلعت ال  اءاتاإلجر العام املفتش مكتب تابع وقد- 41

 الدعم بشأن التوجيهات توضي  أو بتعزيز يتعلق فيما سيما ال اجملاالت، بعض يف تقدم وُأحرز .السابق الشامل التقرير

 كانت ورمبا .اآلن حتى تامًا تنفيذًا ّفذُتن مل العشر التوصيات من مثان ولكن .امُلصفاة غري وااللتزامات اإلداري التشةيلي

 طوارئ، عمليات اآلن يشمل الذي الالمركزية، حتقيق جمال يف اجلاري اإلصالح هي التأخريات يف تساهم ال  العوامل

 .امليدانية الشبكة متس ال  املراجعة توصيات تنفيذ يف واملسؤوليات باألدوار يتعلق فيما ووضوح مساءلة وجود وعدم

 

 وهذه .الستكماهلا إضافية توصيات وصيةت احلالي، الشامل التقرير يف املنفَّذة غري التوصيات تكررت وقد- 40

 إطار وضع ’2‘و املنظمة، عمليات جهاز إطار يف املسؤوليات و األدوار توضي  ’0‘ إىل أمور مجلة يف ترمي التوصيات

 نهج اتساق زيادة ’6‘وكذلك ،امليدانية املكاتب أجل من والدعم لإلدارة جمّمع إنشاء ’2‘و السياسات، رصد ملسؤوليات

 .وتقليصها فيها والتوسع عليها واإلبقاء ميدانية مكاتب فت 

 

 تناولتها ال  املراجعة جماالت بفرادى تتعلق حمددة توصيات على احلالي التقرير حيتوي ذلك، إىل وإضافة- 42

 بفصل تتعلق شاملة قضية ُحددت الصدد، هذا ويف .اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة بشأن العام املفتش مكتب مراجعات

 ِقَبل من بشأنها إجراء اختاذ أجل من حاليًا املوجودة التوجيهات يف والثةرات الضع  نقا  تفصيل وجرى الواجبات،

 .اإلدارة

 

 العناصر لتعزيز اجليدة تهاممارسا وبشأن اجليد األداء ذات امليدانية املكاتب بشأن مالحظات ُحددت وأخريًا،- 42

 التابع الصومال مكتب أداء يف اهلامة التحسينات اسُتخدمت السياق، هذا ويف .اجليدة إدارتها تيّسر ال  األساسية

 اإلدارة من املشرتكة اجلهود حتقق أن بها ميكن ال  الكيفية تصّور إفرادية كدراسة شهرًا 03 فرتة مدى على للمنظمة

 .امليدانية املكاتب يف حتواًل امالع املفتش ومكتب

 

 إىل أو ،(للعمليات) العام املدير نائب إىل مباشرة موجهة توصية، 21 احلالي الشامل التقرير تضّمن وإمجااًل،- 46

 الشؤون وشعبة املالية، والشؤون البشرية واملوارد املؤسسية اخلدمات إدارة سيما ال العمليات، جهاز وحدات فرادى

 عام مدير ميثلها ال  اإلقليمية، واملكاتب املشرتكة، اخلدمات مركز أصول وجمموعة الالمركزية، دعم تبومك املالية،

 .إقليميون ممثلون/مساعد
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 واألمن املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة القضايا

 ألمنا عنصري منتظمة بصفة القطرية للمكاتب واإلدارية املالية املراجعات أيضًا تضمنت 2102 عام يف- 43

 مالئمة ضوابط ولديه الدنيا، األمنية العمل ملعايري ميتثل املع؛ املكتب كان إذا ما تقييم بهدف املعلومات، وتكنولوجيا

 بني فيما االستعراض نتائج تباينت وقد .الصلة ذات املعلومات تكنولوجيا لسياسات تثلميو املعلومات، لتكنولوجيا

 .’2‘ أل  املرفق يف الواردة املوجزات انظر الفردية تائجالن على ولالطال  .املختلفة املكاتب

 

 القطرية املكاتب مشروعاتو برامج

 نطاق وتضّمن .2102 عام يف القطرية للمكاتب شاملة استعراضات عن تقارير عشرة العام املفتش مكتب أصدر- 44

 باملكاتب اخلاصة املشروعاتو ال امج اتعملي اإلدارية، والشؤون املالية اإلدارة مراجعة جانب إىل االستعراضات، هذه

 ،ةقطري تباكمك مبسؤولياتها املكاتب هذه وفاء مدى تقييم هو نطاقًا األوسع املراجعات هذه من اهلدف وكان .املعنية

 كانت مابين األول، باجلانب يتعلق وفيما .وكفاءة بفعالية ُيدار املع؛ امليداني ال نامج كان إذا وما ،املنظمة لوالية وفقًا

 وسط إقليم يف سيما ال ضعيفًا، أداؤها انك املكاتب تلك من عددًا أن ُوجد إجيابية، كثرية مبكاتب املتعلقة االستنتاجات

 .مزدوجة اعتماد ترتيبات إطار يف املراجعة، إجراء وقت املكاتب، من عدد قيادة تري كانت حيث الفرعي آسيا

 

 من كثري يف ذهايوتنف املشروعات إدارة يف جيدة ممارسات أيضًا هناك كانت األخري، باجلانب يتعلق وفيما- 49

 :يلي ما قبيل من فيها، للتحسني إمكانية وجود ُحدد ال  اجملاالت من عدد أيضًا هناك كان ولكن .احلاالت

 املشروعات تنفيذ وترية •

 عنها واإلبالغ املشروعات رصد •

 املنفذين الشركاء اختيار •

 احلكومية والكيانات املتحدة األمم وكاالت مع عاونوالت التنسيق •

 

 .مكتب بكل املتعلقة للنتائج ملخصات ’2‘ أل  املرفق يف وُتعرض- 42

 

 وقرارها املراجعة توصيات

 

 التوصيات كانتو .توصية 626 تضمنت مراجعات عن 2102 عام يف تقريرًا 66 العام املفتش مكتب أصدر- 42

 وتقبلت .احلوكمة وعمليات الداخلية، والضوابط املخاطر، إدارة لتعزيز املنظمة يف دارةاإل مستويات مجيع إىل موجهة

  .التوصيات هذه من املائة يف 22 من أكثر اإلدارة

 

 يف 22 ملفات أغلقت قد اإلدارة كانت 2102 األول كانون/ديسم  20 حتى أدناه، الوارد 2 الشكل يبّين وكما- 91

 ذلك، على وعالوة .املائة يف 22 قدرها أخرى نسبة ملعاجلة إجراءات اختاذ يف وشرعت 2102 عام توصيات من املائة
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 من املائة يف 22 ملفات أغلقت أن بعد ،2102 عام قبل الصادرة املتبقية التوصيات مجيع لتنفيذ جهودها اإلدارة تواصل

 املائة يف 22 و ،2101 عام يف ُقدمت ال  التوصيات مجيع من املائة يف 24 و ،2100 عام يف ُقدمت ال  التوصيات

 بالغاإل إىل املعلومات وتستند .األخرية بالسنوات مقارنًة حتسنًا ميثل وهذا .2101 عام قبل ُقدمت ال  التوصيات من

 أثناء أو املراجعة وقت العام املفتش مكتب جانب من للتحقق خيضع إبالغ هوو مراجعتها، تري ال  اجلهات من

 .الوظيفة/للوحدة أخرى مراجعة

 (2082 األول كانون/ديسمرب 38 حتى) 2082-2002 للفرتة التوصيات مجيع تنفيذ حالة -3 الشكل

2007 2008 2009 2010 2011 2012

     354 284 503 790 464 191

      2 6 26 23 79 158

      0 0 18 11 24 145
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 كانون /ديسم  20 حتى مراجعتها جرت ال  اجلهات عنها أبلةت ال  املعلومات إىل اإلحصاءات تستند :مالحظة

 .2102 األول

 لتلك الفعلي التنفيذ متثل ال  ،2102 لعام التوصيات إغالق معدالت كانت أدناه، الوارد 6 الشكل بيِّنُي وكما- 90

 هذا أن بيد  2100 إىل 2119 من الفرتة يف السابقة السنوات مبعدالت مقارنتها عند طفيفة بدرجة أقل التوصيات،

 من األخري الربع أثناء صدرت 2102 بعام علقيت فيما املنفذة غري التوصيات نص  أن إىل كبري حد إىل يعزى أن ميكن

 كان األجل الطويل االتاه أن العام املفتش ملكتب تبّين وقد .ملعاجلتها كاٍف وقت اإلدارة أمام يكن ومل 2102 عام

 وعمليات املخاطر، وإدارة الداخلية، للضوابط املنظمة نظام بتحسني التزامها تواصل اإلدارة أن على مشجعًا مؤشرًا

 .وكمةاحل

 التوصيات إغالق معدالت -4 الشكل

 

 38/82/2002 حتى 38/82/2001 حتى 38/82/2002 حتى 38/82/2080 حتى 38/82/2088 حتى 38/82/2082 حتى

2113 22% 22% 22% 22% 24% 22% 

2114 22% 29% 24% 26% 22% 99% 

2119 22% 22% 22% 26% 26% 62% 

2112 22% 22% 22% 91% 63%  

2112 22% 22% 42% 22%   

2101 24% 24% 34%    

2100 22% 46%     

2102 22%      
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 العام املفتش مكتب يصّن  التوصيات، لتنفيذ فعالية أكثر اسرتاتيجية وضع يف أفضل بشكل اإلدارة وملساعدة- 92

 املكتب عوض وقد .احلدوث واحتمال األثر أسا  على ومنخفضة، ومتوسطة عالية - فئات ثالث ضمن التوصيات

 :املخاطرة فئة حسب التالية التعاري 

 

 ينطيوي  حميدد  حيدث  وقيو   تكرار أو وقو  إىل التوصية تنفيذ عدم يؤدي أن األرج  من عالية

 .مسعتهةا  أو عملياتهةا  أو املنظمةة  مهمة على شديد أثر هلا فيكون شديدة خماطرة على

 .فورًا تنفيذه وينبةي خلية،الدا املراقبة لنظام األهمية بالغ املطلوب اإلجراء ويعت 

 ينطيوي  حميدد  حيدث  وقيو   تكرار أو وقو  إىل التوصية تنفيذ عدم يؤدي أن األرج  من متوسطة

 .الكيةان /اإلدارة مسعةة  أو عمليةات  أو مهمةة  علةى  كةب   أثر هلا سيكون خماطرة على

 .الداخلية املراقبة نظام على كب  تأثري املطلوب ولإلجراء

 مقابيل  أفضيل  قيمية  ولتيوفري  الداخليية،  للمراقبة معقول نظام على للحفاظ مةها التوصية منخفضة

 القيدرة  من اإلقالل إىل املطلوب اإلجراء اختاذ عدم يؤدي وقد .الكفاءة حتسني أو النقود،

 .وكفاءة بفعالية األعمال كيان أهداف حتقيق على

 

 أو امليداني املستوى على مراجعات عن نامجة العام املفتش مكتب توصيات من املائة يف 21 من أكثر ألن ونظرًا- 92

 التوصيات هلذه ذلك، ومع .منخفضة أو متوسطة أنها على ُصنفت منها كبرية نسبة فإن أعمال، كيانات مستوى على

 .التشةيل كفاءة وحتسني الضوابط نظام لتحسني بالةة أهمية األعمال بيانات مستوى على

 

 312 أصل من عالية خماطر ذات أنها على مصنفة توصية 66 هناك أدناه، ردالوا 3 الشكل من يتض  وكما- 96

 يف ُقدمت توصيات 3و ،2102 عام يف ُقدمت توصية 20 هذه وتشمل 2102-2112 الفرتةب يتعلق مافي معلقة اتتوصي

 اإلبالغ رتةف يف عالية خماطر بشأن توصية 24 هناك كانت وباملقارنة، .ذلك قبل ُقدمت توصيات مثانيو ،2100 عام

 و ،2101 عام يف صدرت توصيات ومثاني ،2100 عام يف صدرت توصية 09 تضمنت ،2100 عام نهاية حتى نفسها

 املعلومات من ًامزيد يقدَّم وال  ،2100 عام قبل صدرت ال  الثماني التوصيات وتتعلق .ذلك قبل صدرت توصية 00

 :يلي مبا ،’6‘ أل  املرفق يف عنها

 املنظمة  نطاق على األعمال ستمراريةا إدارة إطار •

  (توصيتان) كارثة حدوث بعد العمل على علوماتامل تكنولوجيا قدرة استعادة ترتيبات •

  مشروعاتلل احملاسيب الدليل •

 املنظمة  تاه للموظفني االئتمانية وااللتزامات اإلهمال حتديد •

 اإلقليمية  لألولويات ميةاإلقلي املكاتب معاجلة جودة مدى لتقييم أداء مؤشرات •

 (توصيتان. )تعيينهم عملية وتفويض املوظفني غري من البشرية املوارد أجور حتديد سياسة حتسني •
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 2082-2002 للفرتة العملية حسب املعّلقة التوصيات -5 الشكل

 اجملموع عالية متوسطة منخفضة 

 032 04 002 26 العمليات     

 022 02 41 66 البشرية املوارد

 99 6 64 29 امليزانية ووضع املالية اإلدارة

 32 صفر 60 02 املشرتيات

 31 6 23 00 املعلومات تكنولوجيا

 22 2 03 02 التحتية البنية إدارة

 04 0 06 0 االتصاالت

 6 صفر 2 0 القانونية الشؤون

 022 229 63 301 

 بالتالي وتعت  2100 عام قبل صدرت قد توصيات 012 هناك كانت ،312 وعددها املعلقة التوصيات بني ومن- 93

 ال  تلك بأنها طويلة فرتة منذ املعلقة التوصيات تعاري  العام املفتش مكتب غّير 2102 عام ويف .طويلة فرتة منذ معّلقة

 كانت ك،ذل على وبناء .واملالية املراجعة جلن  طلب إىل استنادًا شهرًا، 26 إىل 24 من ترتاوح مدة خالل تعاجل مل

 39و عالية، خماطر بشأن توصيات مثاني تشمل 2102 األول كانون/ديسم  20 حتى طويلة فرتة منذ املعلقة التوصيات

 .املخاطر فئة حسب النتائج 4 الشكل ويلخص .منخفضة خماطر بشأن توصية 22و متوسطة، خماطر بشأن توصية

 املخاطر حسب طويل وقت منذ املعّلقة التوصيات -6 الشكل

 اجملموع عالية متوسطة منخفضة 

     
2002 - 0 2 2 

2003 - 0 - 0 

2004 - 0 0 2 

2005 2 6 - 4 

2006 2 2 - 4 

2002 - 2 - 2 

2001 2 2 - 4 

2002 06 29 2 62 

2080 04 03 2 26 

 22 39 2 012 

 خماطر بشأن توصية 22و عالية، خماطر بشأن توصيات ست هناك كان ،2100 عام نهاية يف وباملقارنة،- 94

 (.شهرًا 24 غضون يف ُتعاجل مل) طويل وقت منذ معّلقة باعتبارها صّنفت منخفضة خماطر بشأن توصية 03 و متوسطة،

 إطار وضع قبيل من طويلة، فرتة منذ املعلقة التوصيات باقي معاجلة يف التقدم بعض أحرزت قد اإلدارة أن ورغم

 املتخذة اإلجراءات فإن املعلومات، تكنولوجيا بأمن املتعلقة السياسات يف حسيناتالت بعض وإدخال األعمال الستمرارية

 تنفيذ بشأن اإلدارة مع متابعته أشهر ستة كل العام املفتش مكتب ويواصل .التوصيات إلغالق اآلن حتى كافية ليست

 .التوصيات هذه
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 السلوك سوء حاالت من وغ ه الغش يف التحقيق

 

 عمليات خمتل  يف النزاهة من عام مناخ وجود على العمل عن مسؤولة العام املفتش مبكتب التحقيقات وحدة- 99

 اختاذ على والتشجيع ذلك، على الدالئل يف أو سلوك سوء أو غش بوجود االدعاءات يف التحقيق خالل من املنظمة

 اإلجرائية التةيرياتب وتوصي ادة،املستف الدرو  لبلورة التحقيقات نتائج استيعاب على الوحدة وحترص .وقائية تدابري

 تفتيش عمليات إجراء يف العام املفتش أيضًا الوحدة وتساعد .املنظمة داخل النزاهة تعزز أن شأنها من ال  والسياساتية

 .حتقيقية أو قانونية معرفة تتطلب احلقائق لتقصي أخرى

 

 مما جنائية، أدلة حمقق وأضي  حمقق، ةوظيف رتبة ُرفعت فقد .الوحدة موظفي تعزيز جرى ،2102 عام ويف- 92

 الفنية الفئة موظفي عدد زيادة إىل هذا وأدى .حتقيقاتها سري أثناء والتق؛ اجلنائي التحليل استخدام تعقُّد تزايد يعكس

 693 جمموعه ما) استشاريني خ اء دماتخب التحقيقات وحدة موظفو اسُتكمل التحقيق، حاالت وإلدارة .مخسة إىل

 (.2102 عام يف ًايوم/ًااستشاري خبريًا

 

 التحقيق حاالت إدارة

 مشلت حبيث األخرية، السنوات خالل عنها املبلغ احلاالت يف التدرجيي التزايد اتاه 2102 عام يف استمر- 92

 الطلبات مجيع من االنتهاء العام املفتش مكتب واستطا  .استشارية خلدمات طلبًا 29 و (ادعاءات) جديدة شكوى 22

 اخنفاض عن أسفر مما ،2100 عام من ترحيلها جرى قد كانت ال  تلك بينها من شكوى، 29 وإغالق ستشارية،اال

 العام أثناء الشكاوى يف للتصرف عامًا عرضًا 9 الشكل ويبّين .السابقة بالسنوات مقارنًة السنة نهاية يف احلاالت عدد

 .األخرية باألعوام ومقارنة

 التاحلا عدد مقارنة -2 الشكل

 2082 2088 2080 2002 2001 احلاالت عدد

 23 24 29 20 02 سابقة سنوات من املرحلة الشكاوى      

 22 21 41 63 21 اجلديدة الشكاوى

 882 806 22 66 46 الفرعي اجملموع

 29 09 06 02 4 اجلديدة االستشارية اخلدمات /اجلديدة االستشارات

 854 823 888 21 50 (واالستشارات احلاالت) اجملموع

 29 42 62 21 88 ُأقفلت ال  الشكاوى

 29 09 06 02 4 ُأقفلت ال  االستشارية اخلدمات/اتاالستشار

 20 35 26 32 28 احلاالت إنهاء

 العام املفتش مكتب والية ضمن تندرج املسألة كانت إذا ما لتحديد أولي الستعراض مجيعها الشكاوى وختضع- 21

 ضمن تندرج ال  بتلك يتعلق وفيما .أخرى منظمات إىل أو املنظمة يف أخرى ُشعب إىل إحالتها بةيتن تكان إذا ما أو

 يف الشرو  وقرارات .حتقيق إجراء يف للشرو  كافية أسس هناك كانت إذا ما التقرير يقيِّم العام، املفتش مكتب والية
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 حتديد ولكفالة .األولي االستعراض نتائج إىل ستنادًاا ،األول احملقق مع بالتشاور العام املدير يتخذها حتقيق إجراء

 يف يأخذ نظام إىل يستند األولويات فتحديد .ثالثي نظام على التحقيقات وحدة تعتمد مناسبة، بدرجة االهتمام أولويات

 املسألة أثر ’2‘و للمنظمة، املالي الوضع على املسألة أثر ’2‘و وأهدافها، املنظمة عمليات على املسألة أثر ’0‘ االعتبار

 واملوارد املستقبل، يف القانونية غري املمارسات رد  على القدرة ذلك يف مبا) األخرى العوامل ’6‘و املنظمة، مسعة على

 (.حل إجياد واحتمال املطلوبة،

 

 إجراء من االنتهاء بعد شكوى 26 ُأغلقت شكوى 29 وعددها 2102 عام يف ُأغلقت ال  الشكاوى بني ومن- 20

 ويف .األولي االستعراض من االنتهاء بعد ُأغلقت فقد شكوى 92 عددها البالغ األخرى الشكاوى أما .فيها كامل يقحتق

 خارج تندرج أنها رئي إما ألنها والزراعة، األغذية منظمة داخل أخرى ُشعب إىل املعنية املسائل أحيلت حالة، 02

 أحيلت، أو الشكاوى  تثريها ال  الشواغل ملعاجلة بديلة تدابري اختاذ املمكن من أن رئي أو العام املفتش مكتب مهمة

 سياق يف فيها للنظر العام املفتش مكتب إىل ،احلني ذلك يف فيها التحقيق ت ر كافية معلومات وجود عدم حالة يف

 .مقبلة مراجعة

 

 الشكاوى أنوا 

 وإضافة .(املوظفني وغري وظفنيامل) املنظمة يف العاملني األفراد من الشكاوى معظم ورد ،2 الشكل يف مبني هو كما- 22

 ال  االهتمام جماالت إىل تشري ال  ،”املكتب من مببادرة“ املقدمة الشكاوى عدد يف زيادة 2102 عام أظهر ذلك، إىل

 .يدانيةم مراجعة أثناء تنشأ قد ال  املسائل يشمل مبا إجرائها إىل املكتب بادر ال  لالستعراضات نتيجة بأنها ُحدد

 2082مصدر الشكاوى يف عام  -1الشكل 

 

 أية أن مالحظة املهم ومن .2102 عام أثناء الواردة االدعاءات أنوا  2 الشكل يف الوارد البياني الرسم ويبّين- 22

 ل ا األولية املعلومات إىل لالدعاءات األولي التصني  ويستند .متعددة ادعاءات تشمل قد املكتب يتلقاها فردية شكوى

 021 تتضمن شكوى 22 وعددها الواردة اجلديدة الشكاوى كانت 2102 عام يف املثال، سبيل فعلى .املكتب يتلقاها

 .له املعلومات من مزيد توافر عند التصني  حتقيق، أي سري أثناء املكتب، يعدل أن وجيوز .ادعاًء
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 :التالية الفئات إىل عام بوجه تنقسم أخرى ُشعب إىل حتال ال ال  واالدعاءات- 26

 الدليل قسم يف الواردة األربعة التعاري  من أي ضمن تندرج ال  االدعاءات يشمل ما وهو املشرتيات، يف غش •

 واإلكراه  والتواطؤ، والةش، والفساد، ،”واخلدمات شةالاأل شراء“ يتناول الذي للمنظمة اإلداري

 باملشرتيات  املتعلقة غري األخرى، الةش أشكال •

 الفساد  عن املبلغ حلماية املنظمة سياسة إطار يف معّرف هو كما الفساد، عن املبلغ من نتقاماال •

 ،املصاحل وتضارب احملاباة، يشمل ما وهو بالتحقيق، املتعلقة املنظمة مهمة إطار يف اآلخر املرضي غري سلوكال •

 .اإلداري الدليل من 221 القسم يف املوصوفة املسائل من ذلك وغري

  الواردة االدعاءاتمن  نوع -2 كلالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االدعاءات أن إىل العام املفتش مكتب حتقيق وخيلص- 23

 سوء أو غش بالفعل حدث قد وأنه صحي ، االدعاء أن لتحديد كافية ُجمعت ال  األدلة تكون عندما - مؤيدة •

 سلوك 

 بالفعل حدث قد وأنه صحي ، االدعاء أن دلتحدي كافية غري ُجمعت ال  األدلة تكون عندما - مؤيدة غري •

 أو سلوك  سوء أو غش

 غش حيدث مل وأنه صحيحًا، ليس االدعاء أن لتحديد كافية تُجمع ال  األدلة تكون عندما - هلا أسا  ال •

 .سلوك سوء أو

 

 الشكاوى نتيجة

 وعددها 2102 عام يف أغلفت ال  احلاالت جبميع يتعلق فيما االستنتاجات هلذه وفقًا النتائج 01 الشكل يبّين- 24

 ُشعب إىل أحيلت ال  تلك التحقيقات وحدة اختصاصات يف تندرج ال أنها ُحدد ال  احلاالت وتشمل .حالة 29

 .العام املفتش مبكتب الداخلية املراجعة وحدة إىل أو أخرى

 ال ش في ال شتريات
%14 

 ال ش
%31 

 ال تندرج في االختصاصات
 وأ ي ت

%23 

 االنت ام
%3 

 الس وك غير ال رضي اآلخر
%29 

 ال ش في ل شتريات
 ال ش
 ال تندرج في االختصاصات وأ ي ت
 االنت ام

 ضي اآلخرالس وك غير ال ر
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 2082 عام يف فيها النظر انتهى اليت الشكاوى نتيجة -80 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحقيقات، أحد من املستفادة الدرو  عن واحدًا وتقريرًا التحقيقات، عن تقريرًا 02 الوحدة أصدرت وقد- 29

 إىل حاجة هناك تكن مل حيثما ُأجريت ال  التحقيقات بشأن مذكرة 02 أيضًا وأصدرت .التفتيش عن واحدًا وتقريرًا

 هدف ويتمثل .مالحظات أو/و باستنتاجات اإلدارة إبالغ زمالال من كان ولكن مؤيدة االدعاءات تكن مل أو كاملة تقارير

 الشكاوى تلقي بني األيام عدد متوسط وكان .تلقيها من أشهر ستة غضون يف الشكاوى إغالق يف التحقيقات وحدة

 .يومًا 022 هو 2102 عام يف وإغالقها

 

 يف عطاءات مقدمي/مبقاولني أو ملنظمةا يف مبوظفني تتعلق 2102 عام يف أجريت ال  التحقيقات غالبية وكانت- 22

 وهذه (.واملستمرة مؤخرًا بها املأخوذ املنظمة مركزية ال مع تتزايد للمنظمة بالنسبة املخاطر كانت حيث) امليدان

 باحلاالت مقارنًة السفر، حيث من وكذلك املوظفني وقت حيث من للموارد، استخدامًا أكثر عادًة تكون التحقيقات

 .للمكتب بالنسبة التحقيق عبء زيادة يف أسهم مما الرئيسي، ملقرا يف املوجودة

 

 .الصومال يف الطوارئ عمليات برنامج من 2102 عام يف معاجلتها جرت ال  احلاالت من كبري عدد نشأ وقد- 22

 لعمليات البلد من أجزاء يف ختضع أن ميكن ال وال  العمليات، عليها تنطوي ال  املتأصلة املخاطر إىل فبالنظر

 على التق؛ التعاون وإدارة العام املفتش مكتب اتفق البلد، يف السائد األم؛ للوضع نتيجة املنظمة من املعتادة اإلشراف

 ،2102 عام أواخر منذ لل نامج حمقِّق ختصيص هذا ويشمل .الصومال ل نامج التحقيقات وحدة تةطية نطاق زيادة

 لوجهة حتويل حدوث احتمال على والدالئل االدعاءات مجيع ملتابعة نظمة،امل جانب من الرصد تعزيز مع بالتوازي

 ومكتب التق؛ التعاون إدارة مع كثب عن العام املفتش مكتب ويعمل .العمل مقابل النقد برنامج يف سيما ال األموال،

 .الصدد هذا يف الصومال

 

غ     ي  
   

  ي  
   

ال ت  رج في 
االخ  اصات

   

ال أسا  
ل ا

  

غ     ي  

  ي  

ال ت  رج في االخ  اصات

ال أسا  ل ا
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 إىل تؤدي، أن احملتمل من أو ،نتائجها وأدت ،2102 عام يف اسُتكملت حلاالت أمثلة التالي املوجز ويقدم- 21

 خضعت ال  الرئيسية القضايا لتصّور اختريت األمثلة وهذه .االقتضاء حسب مستفادة، درو  أو/و تأديبية إجراءات

 :العام ذلك يف للتحقيق

 يف لوطةمة بيانات بتقديم املنظمة غّشت للخدمات املقدِّمة اجلهات حدىإ أن توصل حتقيق أجري :8 احلالة •

 عدد عن ’2‘و العمل، مدة عن ’2‘و به، قامت الذي العمل عن ’0‘ :القطرية املمثلية إىل قدمته الذي تقريرها

 املنظمة ممثلية أنهت وقد .للمستفيدين دفعتها ال  املبالغ عن ’6‘و ،استخدامهم جرى الذين املستفيدين

 .اإلضافية املدفوعات مجيع وألةت اجلهة تلك مع اجلارية العقود مجيع

 وعدم املشرو  مواقع زيارة بعدم التعاقدية التزاماته انتهك البائعني أحد أن إىل لتحقيقا توصل :2 احلالة •

 أخرى جلهة املستفيدين إزاء لاللتزامات االمتثال أمر وتركه املشرو ، من املستفيدين إزاء اللتزاماته االمتثال

 عليها، واحلصول مدفوعات بطلب املنظمة غش البائع أن إىل العام املفتش مكتب خلص وقد .للخدمات مقدمة

 ال  مطالبته تزعم املنظمة إىل زائفة دفع قسائم قدم البائع وأن املزعومة، خدماته مقابل عمولة، ذلك يف مبا

 .بشأنه اختاذه الواجب اإلجراء اإلدارة وتدر  .غش على تنطوي

 جيب مما أك  تكالي  بدفع املنظمة طالبت للخدمات املقدِّمة اجلهات إحدى أن التحقيق من تبّين :3 احلالة •

 مل الباطن من تعاقد تكالي  وجود تّدعي املنظمة إىل مضلِّلة قسائم بتقديم املنظمة غّشت اجلهة تلك وأن

 بريتدا اختاذ ويف التكالي  اسرتداد يف اإلدارة وتنظر .التعاقدية التزاماتها اجلهة تلك انتهكت وبذلك تتكبدها،

 .أخرى

 االدعاءات، لتأييد كافيًا يكن مل هذا أن املوردين أحد من مزعومة رشوة حماولة يف حتقيق من تبني :4 احلالة •

 مع بالتعامل يتعلق فيما ذلك يف مبا للمكتب، اإلدارية الوظيفة يف القلق إىل تدعو جماالت حدد التحقيق أن إال

 .يتصحيح إجراء باختاذ املنظمة ممثلية وأوصى ثالثة، أطراف مع السرية واالتصاالت املعلومات

 قيمتها تسرتد لكي مزّيفة طبية وتذاكر قسائم قدمت املتقاعدات إحدى أن التحقيقات أحد من تبّين :5 احلالة •

 .للمسألة استعراضًا اإلدارة وُتجري .ومعاليها بنفسها يتعلق فيما سنوات سبع من يقرب ما مدى على

 احلقيقة يف كان شقة خبصوص املنظمة من إجيار بإعانة طالب موظفًا أن التحقيقات أحد من نتبّي :6 احلالة •

 باختاذ التحقيقات وحدة أوصت وقد .حقه من ليس مالي استحقاق على للحصول كاذبًا إقرارًا قدم وأنه ميتلكها

 اإلدارة وتري .املدفوعة ةاملستحق غري اإلجيار إعانة مبالغ اسرتداد عن فضاًل االقتضاء حسب يإدار إجراء

 .للمسألة استعراضًا

 

 للمكتب تتي  التقارير وهذه .التحقيقات أحد من املستفادة الدرو  عن واحدًا تقريرًا العام املفتش مكتب وأصدر- 20

 ما هناك نيك مل التقرير، هذا ويف .املستعرضة باملسائل املتعلقة الداخلية الضوابط يف الضع  نقا  ملعاجلة توصيات إحالة

 حدد التحقيق أن بيد .املدخالت من التحقق عن مسؤول وط؛ تق؛ كيان جانب من تواطؤ وجود املكتب ادعاء يؤيد

 من التخفي  إىل ترمي خطوات باختاذ التقرير وأوصى املدخالت، شراء بعملية يتعلق فيما القلق إىل تدعو شتى جماالت
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 بيانات قاعدة وحتديث واملتابعة، الرصد عملية زيادة ذلك يف مبا لبلد،ا يف احملددة الظروف عن تنشأ ال  املخاطر

 .البائعني من املادي والتحقق البائعني،

 

 البائعني ملعاقبة إجراءات وضع

 يتبني الذين البائعني بشأن عقوبات إجراءات مسودة وضع على املشرتيات دائرة مع العام املفتش مكتب عمل- 22

 الذي البائعني لتأهل النموذجية السياسات إلطار املنظمة تنفيذ يف ستساعد اإلجراءات وهذه .السلوك سوء يف ضلوعهم

 اآلن وجيري .املتحدة األمم منظومة نطاق على تطبيقه أجل من 2102 عام يف التنفيذيني الرؤساء جملس اعتمده

 .2102 عام يف تنفيذها بهدف داخليًا اإلجراءات مسودة استعراض

 

 األخرى اريةاالستش اخلدمات

 

 أثناء املدة قصرية استشارية خدمات على للحصول آخر طلبًا 31 من ألكثر أيضًا العام املفتش مكتب استجاب- 22

 اتفاقات عدة واستعراض الشراكة، اتفاقات من 02 بشأن ومشورة تعليقات اخلدمات هذه وتضمنت .2102 عام

 خبصوص للمنظمة اجلديدة السياسة واستعراض ماحنة  تجها من شتى عقود مسودات يف املراجعة وبنود  مشروعات

 الفورية، العمل خطة إطار يف شتى وأنشطة املشرتكة التفتيش لوحدة شتى تقارير بشأن تعليقات وإبداء االستثمار،

 أجل من الفساد عن املبلةني ومحاية العام املفتش مكتب تقارير عن اإلفصاح بشأن املنظمة لسياسات واستعراضات

 .الرئاسية األجهزة إىل تهاإحال

 

 اإلقليمي املكتب يف تفتيشات إجراء من العام املفتش مكتب انتهى اإلدارة، طلب على وبناء ذلك، إىل وإضافة- 26

 التنظيمية، السياسة بشأن مواقفها تحديدل املنظمة وعمليات اإلعالم، لوسائط الدولي املركز بناء ومشرو  األدنى، للشرق

 .وموزامبيق سرياليون يف شروعاتامل عن واإلبالغ

 

 التقارير عن اإلفصاحب املتعلقة املكتب سياسة تنفيذ

  

 يف ُأدرجت ال  املكتب، تقارير عن اإلفصاح سياسة على 2100 نيسان/أبريل يف وافق قد املنظمة جملس كان- 23

 02 يف صدرت ال  التحقيقات من تفادةاملس الدرو  وتقارير املراجعة تقارير فإن السياسة، هلذه وطبقًا .املكتب ميثاق

 مباشر طلب على بناء لذلك يرشحونهم من أو الدائمون املمثلون فيها ينظر أن ميكن ذلك بعد أو 2100 نيسان/أبريل

 .2102 عام يف طلبات أية تقدم ومل .العام املفتش إىل يوجه

 

 املالية، جلنة وأقرت العليا، اإلدارة قدمت السياسة، تلك لتنفيذ وتيسريًا ،2102 الثاني تشرين/نوفم  ويف- 24

 .العام املفتش مكتب عمل مكان يف فيها للنظر كبديل اإلنرتنت، على ُبعد عن التقارير يف النظر يتي  للسياسة تنقيحًا
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 على السياسة تلك وتشملها تصدر ال  املكتب تقارير عن املعلومات حتديث دوريًا سيجري ،2102 عام من واعتبارًا

 .”فقط النظر“ سياسة لتطبيق الشبكة، على مأمون حل نشر وسيجري الدائمني  للممثلني الشبكي وقعامل

 

 العام املفتش مكتب إدارة

 

 املكتب ميثاق حتديث

 

 مع التشاور أعقاب ويف الداخلية املراجعة جودة ضمان استعراضات نتائج االعتبار يف وأخذًا ،2102 عام أثناء- 29

 وهذه .املكتب مليثاق حتديثات املالية، جلنة ومن العام املدير من لإلقرار العام، املفتش قدم نظمة،بامل املراجعة جلنة

 الداخلية للمراجعة املهنية للممارسة الدولية املعايري يف الواردة احلالية املتطلبات مع متماشيًا امليثاق تعل التحديثات

 وخدمات ضمان من بها يتصل وما الداخلية املراجعة بتعري  تتعلق يوه .الداخلية املراجعة مواثيق نو  حمتويات بشأن

 واإلبالغ السابقة، الداخلية املراجعة توصيات حالة عن واإلبالغ املنظمة، داخل لالستقاللية السنوي والتأكيد استشارية،

 وكانت .بالفعل املكتب مدهااعت ال  احلالية املمارسة املضافة املعلومات وتعكس .املراجعة وظيفة استقاللية ضمان عن

 املقرتحة، التحديثات ُأقرت وقد .أعاله املذكورة التةيريات مع متاشيًا التقارير عن اإلفصاح لسياسة تعديالت أيضًا هناك

 .2102 الثاني كانون/يناير 0 من اعتبارًا تسري كي

 

 وعملياته للمكتب الداخلية القدرة تعزيز

 

 وميزانيته املكتب مالك

 العمل برنامج يف معتمدة وظيفة 29 يضم العام املفتش مكتب مالك كان 2102 األول كانون/ديسم  20 يف- 22

 إىل معارون أربعة منهم فنيًا، موظفًا 21 و العام، املفتش الوظائ  هذه بني ومن .2102-2102 املالية للفرتة وامليزانية

 باء املرفق ويوض  .عامةال دماتاخل فئة من وظائ  وست يلي بش وسانتياغو وأكرا وبانكوك القاهرة يف اإلقليمية املكاتب

 20 حتى باجلنسني، املتعلقة واملعلومات غرافيةوالدمي املعلومات بعض مع املكتب، مالك حالة التقرير بهذا

 إناث، وسبع ذكور 01 الفنية والرتب مد برتبة املوظفني بني من كان العام، نهاية ومع .2102 األول كانون/ديسم 

 قدرة الفنية الفئة من موظفيه بني مجاعي، بشكل ،أيضًا املكتب لدى وكانت .األقاليم معظم من املوظفون هؤالء وكان

 .مجيعها الست الرمسية اللةات حيث من كاملة

 

 واحدة حتقيق ووظيفة شاغرة الفنية الفئة من مراجعة وظائ  ثالث املكتب لدى كانت 2102 عام نهاية ويف-  22

 أول مراجع ووظيفة ها،شاغلْي الستقالة نتيجة 2-ف برتبة داخلية مراجعة وظيف  ذلك ومشل .الرئيسي املقر يف شاغرة

 إىل انتقل 6-ف برتبة واحد وحمقق املوارد وإدارة والتخطيط االسرتاتيجية مكتب إىل قبل من انتقل قد كان 3-ف برتبة

 مللء عرضني خارجيان مرشحان قبل 2102 الثاني كانون/ايرين ويف .مباشرة العام نهاية قبل االستئناف جلنة أمانة
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 اإلعالن املزمع ومن .3-ف الرتبة من الوظيفة مللء للتقدم نهائية صيةة وضع وجرى ،2-ف الرتبة من الوظيفتني كلتا

 واغرالش ومأل موظفيه العام املفتش مكتب استكمل وقد .2102 عام أوائل يف 6-ف الرتبة من حتقيقية وظيفة شةور عن

 يف إجراء اختاذ ولكفالة .خمتارة وحتقيقات مراجعات إلجراء األجل قصرية استشارات تقديم يف متمرسني بأخصائيني

 حمققْين من يقرب ما يعادل ما على 2102 عام يف املكتب اعتمد األولوية، ذات التحقيق حاالت بشأن املناسب الوقت

 .االستشارية اخلدمات تقديم يف إضافيْين

 

 والتحقيق املراجعة أدوات اماستخد

 املراجعة، إلدارة حاسوبي برنامج وهو ،TeamMate برنامج على شديدًا اعتمادًا العام املفتش مكتب يعتمد- 011

 لورقات اإللكرتوني واحلفظ الداخلية، اجلودة وضمان الداخلية، املراجعة أعمال عمليات إلدارة مبّسطة عملية لتوفري

 باألعمال يتعلق فيما املقارنة ألغراض 2100 عام يف شراؤه جرى احلاالت، إلدارة نظام أصب  ،2102 عام ويف .العمل

 أجل من متخصصًا برناجمًا أيضًا املكتب اشرتى ،2102 عام ويف .طاقته بكامل ملعي التحقيقات، وحدة تريها ال 

 .وحتليلها وحبثها اجلنائية األدلة جبمع التحقيقات وحدة موظفي قيام

 

 املكتب عمل يف اجلنسانية األبعاد ذتنفي

 املكتب ملساعدة والتحقيقات، املراجعة وحدتي يف باجلنسني خاصة اتصال نقا  2102 عام أثناء يف املكتب أقام- 010

 االتصال نقا  عملت وقد .املكتب بها يقوم ال  املراجعة عمليات تةطية يف وكذلك عملياته، يف اجلنسني قضايا دمج يف

 اعتمدتها ال  السياسة يف الوارد لاللتزام، لالستجابة املنظمة يف األخرى األقسام مع املراجعة يف جلنسنيبا اخلاصة

 املنظمة لقدرة املراجعة وظيفة جانب من 2103 عام يف سنوي تقييم بإجراء اجلنسني، بني املساواة بشأن مؤخرًا املنظمة

 الرئيسي، املقر يف الوظائ  يف اجلنسني بني التعادل ذلك يف مبا نسنياجل بني باملساواة يتعلق فيما مبهمتها الوفاء على

 .والقطري اإلقليمي املستويني وعلى

 

 الفنية الفئة موظفي وقت إدارة

 الفئة موظفي وقت بني ومن .املوظفون ينفقه الذي للوقت حتليالت إجراء يتي  لإلبالغ نظامًا املكتب يتبع- 012

 استةرقت بينما الوقت، من املائة يف 91 زهاء املراجعة استةرقت االستشاريون، نهمبي ومن ،2102 عام يف ةالفني

 .املائة يف 21 التحقيقات

 

 األداء وإدارة تقييم نظام تنفيذ

 النظام هو النظام وهذا .املنظمة يف األداء وإدارة تقييم نظام يف الكاملة مشاركته 2102 عام يف املكتب واصل- 012

 من بةريه يرتبط والذي املنظمة يف البشرية املوارد اسرتاتيجية من يتجزأ ال جزءًا أصب  الذي داءاأل لتقييم اجلديد

 .امله؛ األداء إدارة تشمل ال  األساسية املكونات
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 عناصر تساعد وسوف .املوظفني جلميع بالنسبة املكتب، وحدات بنتائج املرتبطة السنوية العمل خطط انتهتو- 016

 أساسيًا عنصرًا وستمثل باألداء، يتعلق فيما املكتب داخل الداخلية االتصاالت زيادة يف وتطويره تقييمهو األداء ختطيط

 .التحقيقات جمموعة أو املراجعة جملموعة بالنسبة سواء التحسني وبرامج املكتب جودة ضمان عناصر من

 

 برنامج حتسني ضمان جودة املراجعة

 املراجعة لوظيفة الداخلية للجودة تقييم من BDO الفنلندي االستشاري ملكتبا انتهى ،2102 حزيران/يونيو يف- 013

 املراجعني معهد عن الصادرة الداخلية، للمراجعة املهنية لممارسةل الدولية املعايري وتقتضي .املكتب يف الداخلية

 مخسة كل للجودة خارجي ييمتق من االنتهاء املتحدة، لألمم التابعة الرقابة مكاتب مجيع اعتمدها وال  الداخليني

 املعايري تلك من نسخة أحدث مع االتساق 2102 عام يف أجري الذي التقييم استعرض وقد .األقل على أعوام

 هي تقديرات، ثالثة املعايري وتتضمن .أعوام مخسة قبل أجري الذي السابق التقييم توصيات بشأن املتخذة واإلجراءات

 اخلبري وخلص كبري حد إىل إجيابية النتائج وكانت .”يتسق ال“ و ”جزئيًا يتسق“ و ،”املعايري مع عام بشكل يتسق“

 تتسق“ 2119 عام يف كانت) الدولية املعايري مع ”عام بشكل تتسق“ اآلن أصبحت املكتب وظيفة أن إىل االستشاري

 وظيفة تعزيز زيادة أجل من مالتقيي توصيات مجيع متامًا نّفذ قد العام املفتش مكتب كان ذلك، على وعالوة (.”جزئيًا

 .2102 األول كانون/ديسم  20 حبلول لديه املراجعة

 

 امله؛ والتطويراجتماعات املوظفني 

 كل األقل على واحدا عقد حبيث ،2102 عام يف للموظفني كاملة اجتماعات مخسة العام املفتش مكتب عقد- 014

 تلك يف اإلقليميون املوظفون شارك وقد .واإلدارية املهنية ملسائلا يف واملدخالت املعلومات تقاسم أجل من أشهر، ثالثة

 االجتماعات هذه واسُتكملت بالفيديو، التداول مرافق طريق عن بذلك للقيام هلم متاحة الفرصة كانت عندما االجتماعات

 معهم ناقشواو العام املفتش مكتب موظفي إىل الفورية العمل خطة مشروعات رؤساء فيها قدم اجتماعات بأربعة

 والالمركزية،  املوارد إلدارة العاملي النظام برنامج :املشروعات هذه وتناولت .املنظمة إصالح برنامج إطار يف هممشروعات

 .النتائج على القائمة واإلدارة املنظمة  مستوى على املخاطر وإدارة

 

 األول املقام يف تشمل ال  املوظفني، اتقدر لتطوير امليزانية خمصصات متامًا العام املفتش مكتب واستخدم- 019

 يف الفردية التدريب احتياجات وحتدَّد .التكنولوجيا على والتدريب واللةة، واإلدارة، امله؛، التحقيق/املهنية املراجعة

 احتياجات ُتعاجل ذلك إىل وإضافة .عام كل بداية يف األداء تقييم نظام عناصر من الفردية التنمية خطة عنصر إطار

 ال  األخرى الوكاالت يف النظراء مع أمكن حيثما بالتعاون العام، أثناء مجاعي تدريب دورات يف نطاقًا األوسع املوظفني

 .األخرى الدولية احلكومية املنظمات/املتحدة األمم منظمات مع أو روما يف مقارها توجد

 

 يف سواء حد على العامة اخلدمات فئة ومن الفنية الفئة من العام املفتش مكتب موظفي من ستة شارك وقد- 012

 ملوظفي 2102 عام يف داخلية تدريبية دورات وُنظمت .العام أثناء والقيادة لإلدارة املنظمة ب نامج اخلاص التدريب

 من موظفون وشارك .TeamMate برنامج استخدام وبشأن املراجعة، حوكمة جمال يف مهارات اكتساب بشأن املراجعة
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 فيها تلقى مؤخرًا، املشرتى اجلنائية األدلة برنامج بشأن أيام أربعة استةرقت مكثفة تدريبية دورة يف اتالتحقيق وحدة

 ثالثة وحضر .احلاسوب على وحتليلها وحبثها اجلنائية األدلة تسجيل على تدريبًا فيها الدعم وموظفو حمققوها

 األكادميية يف ُنظمت ال  ،املتحدة األمم يحملقق 2102 عام يف ُنظمت ال؛ التدريبية الدورة أيضًا املكتب من حمققني

 .النمسا فيينا، يف الفساد ملكافحة الدولية

 

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

 

 اخلارجي واملراجع التقييم مكتب مع التنسيق

 خطط ملناقشة اخلارجي املراجع ومع التقييم مكتب مع العام أثناء روتينية جتماعاتا العام املفتش مكتب عقد- 012

 ويف .مهامهما حتقيق يف ملساعدتهما وكذلك استعراضية، أنشطة داٍ  بال يكرر ال عملهما أن من للتأكد عملهما

 يوٍم نص  استةرقت نيللموظف مشرتكة دورة العام املفتش ومكتب التقييم مكتب عقد ،2102 الثاني تشرين/نوفم 

 .املكتبني بني التعاون تعزيز ُسبل على وركزت

 

 يف للتعاون 2102 عام يف مناسبات ست يف الداخلية املراجعة موظفي مع اجتماعات العام املفتش مكتب وعقد- 001

 احملاسبية املعايري/املوارد إلدارة العاملي النظام تنفيذ استعراض ذلك يف مبا ولتنسيقها، املراجعة جمال يف أنشطتهما

 حتديث يف احلسبان، يف وأخذ املكتب واستعرض .ةامليداني للمكاتب ةيواإلدار املالية والعمليات العام للقطا  الدولية

 القضايا الفردية، املراجعة مهام ويف ،2102-2102 للفرتة للمراجعة خطته وإعداد به، اخلاص املخاطر سجل

 املالية للفرتة املالية ومراجعتهم املطولة اإلدارية رسالتهم يف اإلدارة إىل اخلارجيون املراجعون قدمها ال  والتوصيات

2101-2100. 

 

 األخرى الدولية احلكومية واملنظمات املتحدة األمم وكاالت مع التعاون

 قطا  ويف حدةاملت األمم منظومة يف والتحقيق للمراجعة املهنية الشبكات يف نشطًا عضوًا العام املفتش مكتب ظل- 000

 .نطاقًا األوسع الدولية املنظمات

 

 وكاالت يف واحملققني الداخليني للمراجعني الرئيستني الشبكتني يف 2102 عام يف نشا ب املكتب شارك وقد- 002

 منتديات مبثابة هذه وكانت .الدولية احلكومية املنظمات من وغريها األطراف، املتعددة التنمية ومصارف ،املتحدة األمم

 توجيهية خطو  وضع ذلك يف مبا املهنيتني، اجملموعتني بني فيما والتعاون مرجعية، مقاييس ووضع املعلومات، لتقاسم

 اجتماعات الشبكتني من شبكة كل وتعقد .املشرتكة بالقضايا يتعلق فيما منسقة ُنهج وجود على عماًل مواق  وورقات

 الفرتات يف سنويًا مرات عدة ُبعد عن التداول طريق عن املتحدة مماأل يف للمراجعني الفرعية اجملموعة وتتمع سنوية

 .السنوية الدورات بني فيما الفاصلة
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 الساد  السنوي االجتما  امليدانية لألنشطة األول واملراجع العام املفتش حضر 2102 أيلول/سبتم  ويف- 002

 املتحدة األمم مكتب استضافهما اللذين الداخليني، جعنيللمرا واألربعني الثالث العام واالجتما  الداخليني للمراجعني

 املفتش أنهى املتحدة لألمم الداخليني املراجعني اجتما  ويف .فيينا يف املتحدة األمم مكاتب يف الداخلية الرقابة خلدمات

 .2102-2100 للفرتة املتحدة األمم يف الداخليني املراجعني جملموعة رئاسته مدة العام

 

 الذي الدوليني، للمحققني عشر الثالث املؤمتر يف ولاأل واحملقق العام املفتش شارك أيضًا أيلول/سبتم  ويف- 006

 املنظِّمة األمانة أعضاء أحد وهو ،األول احملقق وشارك .غلكسمبور يف مقره يف األوروبي االستثمار مصرف استضافه

 .اخلارجية التقييمات بشأن نقاش حلقة يف للمؤمتر،

 

 االجتما  هو هذا وكان .املتحدة األمم يف التحقيقات أقسام لرؤساء ذلك قبل اجتماعًا أيضًا األول احملقق حضرو- 003

 التحقيق وظيفة“ عن تقريرها يف املشرتك التفتيش وحدة عن مؤخرًا الصادرة التوصية مع ويتماشى القبيل هذا من الثاني

 واملعلومات املمارسات وتتقاسم منتظمة بصفة تتمع كي رمسيًا شئتأن قد اجملموعة وكانت .”املتحدة األمم منظومة يف

 .مشرتك اهتمام موضع هي ال 

 

 املتحدة األمم ومكتب اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج والزراعة األغذية منظمة يف التحقيقات أقسام ونّظمت- 004

 التدريبية الدورة تلك اسُتضيفتو .املتحدة األمم نظومةم حملققي الثانية التدريبية الدورة معًا الداخلية الرقابة خلدمات

 .2102 آذار/مار  يف النمسا، فيينا، يف الفساد ملكافحة الدولية األكادميية يف أسبوعًا استةرقت ال 

 

 املراجعة لوظائ  الثالثة املشرتكة الدورة يف العام املفتش مكتب موظفو شارك 2102 نيسان/أبريل 22 ويف- 009

 األغذية ل نامج الرئيسي املقر العام ذلك يف استضافها ال  روما يف مقارها توجد ال  الوكاالت يف والتحقيق شوالتفتي

 فرص ومناقشة واملنهجيات املستبصرة الرؤى لتقاسم مكانًا اآلن سنوية أصبحت ال  األحداث هذه وتتي  .روما العاملي،

 عمليات إجراء فرص ُتستكش  ذلك، إىل وإضافة .األداء حتسني دفبه وذلك والتحقيق، املراجعة جمالي يف التعاون

 .مشرتكة ومراجعات تدريب

 

 املراجعة دوائر أجرت املتحدة األمم منظومة داخل املشرتكة وال امج الصناديق مراجعة يف جديد لنهج وتريبًا- 002

 للسكان، املتحدة األمم وصندوق واليونسكو، ائي،اإلمن املتحدة األمم برنامج) املتحدة األمم منظمات من سبع يف الداخلية

 ”األداء توحيد“ ل نامج مشرتكة مراجعة (العاملي األغذية وبرنامج والزراعة، األغذية ومنظمة واليونيدو، واليونيسي ،

 لخيصت ويرد .2102 آذار/مار  - شبا /ريف ا يف مشرتكة مراقبة ببعثة القيام مع تنزانيا يف املتحدة باألمم اخلاص

 .التقرير بهذا ’2‘ أل  املرفق يف للنتائج
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 ’8‘ ألف املرفق

 

 2082 عام يف تغطيتها جرت اليت املخاطر فئات

 
 املخاطر عدد    

 الفرعية الفئة الفئة

 املخاطر جمال

 متوسطة عالية (الكيان/العملية/الوظيفة)

 ملراقبيييةا إطيييار/اإلداريييية اإلجيييراءات الداخلية املراقبة نظام احلوكمة     
 الداخلية

2  

  0 التوصيات تنفيذ العليا اإلدارة أداء 

  0 الالمركزية الالمركزية االسرتاتيجية اإلدارة

 0  امليزانية إدارة امليزانية ووضع التخطيط واإلبالغ امليزانية، ووضع التخطيط،

 6  يدانيةامل احملاسبة/احملاسبة احملاسبة املالية اإلدارة

 املكاتيييب  مييين الصيييرفيات /الُسيييل  املالية دورة 
 امليدانية امليزانية تفويضات/امليدانية

2 0 

  0 احملاسبية للمعايري االمتثال املالية البيانات عن اإلبالغ 

 0  النقدية التدفقات إدارة اخلزانة 

 وسياسييييات اسييييرتاتيجيات البشرية املوارد
 البشرية املوارد

 غييري ميين البشييرية املييوارد سياسييات
 املوظفني

0  

 2  املوظفني غري من البشرية املوارد تعيني املوظفني تعيني 

 املهتلكية  املشيروعات و املنظمة ممتلكات األصول إدارة املرافق وإدارة واألصول املشرتيات
 املهتلكة وغري

0 0 

 2  العقود رصد/العقود إدارة العقود إدارة 

 خطابيييييات/امليدانيييييية املشيييييرتيات املشرتيات 
 التوريييد أواميير) الشييراء يييةعمل/االتفيياق
 األوامييير أي املنخفضييية  القيمييية ذات

 (السابقة احمللية

 3 

 للسياسيييييييات االمتثيييييييال وغ ها اإلدارية اخلدمات
  اإلدارية واإلجراءات

   

    األخرى اخلدمات 

    السفر 

    اإلدارة 

 0  اونشره املعلومات مجع ونشرها املعلومات مجع اخلارجية والعالقات االتصال

 0   (COBIT - AI1) اآللية احللول حتديد والتنفيذ االقتناء والتكنولوجيا املعلومات نظم إدارة

  0 (COBIT - PO10) املشروعات إدارة والتنظيم التخطيط 

  2 امليداني األمن األمن األنشطة واستمرارية واألمن السالمة

 إدارة/امليدانيييية املكاتيييب سيييرتاتيجيةا امليدانية املكاتب اسرتاتيجية امليدانية املكاتب
 وصييانة  السفر، وكالة) الرئيسية العقود
 (/ال ييد  وخدمية  ، والتنظيي  املباني،
 احلكومات من املقدمون املوظفون

2 2 
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 املخاطر عدد    

 الفرعية الفئة الفئة

 املخاطر جمال

 متوسطة عالية (الكيان/العملية/الوظيفة)

     
 واملوافقييية املشيييروعات وضيييع امليدانية الربامج دورة

 عليها
 واملوافقيية الطييوارئ مشييروعات وضييع
 الطيوارئ  غيري  مشيروعات  وضيع /عليها
 املشروعات أثر استدامة/عليها وافقةوامل

4 2 

 /وإجنازهييا الطييوارئ مشييروعات إدارة وإجنازها املشروعات إدارة 
 وإجنازها الطوارئ غري مشروعات إدارة

 2 

 /املشييروعات رصييد/املييدخالت توزيييع املشروعات رصد 
 املشروعات رصد أدوات

3  

 يييةالفور العمييل خطيية) املنظميية إصييالح اإلصالحات اإلصالحات
 الدوليية  احملاسيبية  املعايري(/عام بشكل
 أوراكل ونظام العام للقطا 

2 2 

 32 30   اجملموع
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 ’2‘ ألف املرفق

 

  العام املفتش مكتب

 التقارير عن لسياسةاإلفصاح اخلاضعة 2082 عام يف الصادرة التقارير

 املنظمة نطاق على املراجعة تقارير

 رةالصاد التقارير املهمة وصف

الداخلية واملراقبة املساءلة إطار تقييم
*
 AUD 0412 

الفورية العمل خطة تقييم
*
 AUD 0712 

 AUD 1012 املنظمة يف العام للقطا  الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ تقييم

 AUD 1412 امليدانية العمليات يف االتفاق وخطابات الشراء رصد

 AUD 2112 2100 عام يف واالهتالك واخلدمات السلع جمّمع جرد

 AUD 2212 الفنية الفئة موظفي تعيني استعراض

 AUD 2812 املوارد إلدارة العاملي لنظامل 2102 عام منتص  استعراض

 AUD 4212 املعلومات تكنولوجيا مشروعات إدارة

التق؛ التعاون برنامج استعراض
*
 AUD 0313 

 التقرير يف AUD0712 و AUD0412 يرينالتقر تةطية جرت املناسب، الوقت يف اإلبالغ على حرصًا *
 2102 لعام السنوي التقرير يف AUD0313 التقرير تةطية وجرت 2100 لعام العام املفتش ملكتب السنوي
 األسبق العام يف أساسي بشكل التقرير مسودة ووضع العمل من االنتهاء إىل بالنظر هذا،

 

 

 امليدانية األنشطة مراجعة تقارير

 الصادرة التقارير  الوصف

  املواضيعية االستعراضات

 AUD 3312 2100 عام من املنظمة ملمثليات اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعات عن الشامل التقرير

  :االتصال ومكاتب الفرعية واإلقليمية اإلقليمية املكاتب

 AUD 0112 (RAP) اهلادئ واحمليط اآلسي للمنظمة اإلقليمي املكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 1112 الوسطى آلسيا الفرعي اإلقليمي للمكتب الشاملة املراجعة

 AUD 1212 (RNE) األدنى للشرق للمنظمة اإلقليمي املكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 وبلجيكا األوروبي لالحتاد والزراعة األغذية منظمة اتصال مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة
(LOB) 

 

AUD 1712 

 AUD 2312 (LOW) الشمالية ألمريكا والزراعة األغذية منظمة اتصال مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 2412 (REU) الوسطى وآسيا ألوروبا املنظمة اتصال مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 2512 (SLC) بربادو  يف الفرعي اإلقليمي املنظمة مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 2712 (SAP) اهلادئ احمليط جلزر الفرعي اإلقليمي املنظمة مكتب :الشاملة املراجعة

 AUD 3412 بنما يف (SLM) الوسطى ألمريكا الفرعي اإلقليمي املنظمة مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 3812 املشرتيات دورة استعراض - الكارييب البحر ومنطقة الالتينية األمريك اإلقليمي املنظمة مكتب

  :الصلة ذات واملشروعات والربامج املنظمة ممثليات

 AUD 0212 كولومبيا يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 0312  أوغندا يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض
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 الصادرة التقارير  الوصف

 AUD 0512 أفريقيا جنوب يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 0612 مدغشقر يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 0812 زامبيا يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 0912 بريو يف املنظمة ممثلية :اإلدارية لشؤونوا املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 1312 جيبوتي يف املنظمة ممثلية :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 1512 الدومينيكية اجلمهورية يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 1612 املكسيك يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 1812 إيران يف املنظمة ممثلية :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 1912 هندورا  يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 2012 فنزويال يف املنظمة ممثلية :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 2612 الصومال يف املنظمة مكتب :ةاإلداري والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 2912 غزة وقطا  الةربية الضفة برنامج لتنسيق املنظمة مكتب :واإلداري املالي االستعراض

 AUD 3012 األردن يف املنظمة مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة

 AUD 3112 مالوي يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 3212 إثيوبيا يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 3512 تنزانيا يف األداء لتوحيد املتحدة األمم ل نامج املشرتكة املراجعة

 AUD 3612 بنةالديش يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 3712 ديفوار كوت يف املنظمة ممثلية :الشامل االستعراض

 AUD 3912 قريغيزستان يف املنظمة ممثلية :العمليات استعراض

 AUD 4012 سرياليون يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض

 AUD 4112 أذربيجان يف املزدوج االعتماد مكتب :النطاق حمدود استعراض

 AUD 4312 طاجيكستان يف املنظمة ممثلية :العمليات استعراض

 

 التحقيقات من املستفادة الدروس تقارير

 الصادرة التقارير  الوصف

 INVL 0112 الدميقراطية الكونةو مجهورية
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 ’3‘ ألف املرفق

 

 2082 عام يف الصادرة امليدانية املكاتب مراجعة تقارير نتائج ملخص

 

 األول الربع

AUD 0112 - ادئاهل واحمليط آلسيا اإلقليمي املنظمة مكتب :النطاق احملدودة املراجعة 

 العمل ملعايري واالمتثال اإلدارية، الشؤون وإدارة املالية باإلدارة املتعلقة والضوابط املمارسات االستعراض نطاق مشل

 وقد .التق؛ التعاون ل نامج التابع اإلقليمي ال نامج وإدارة املعلومات، تكنولوجيا وسياسات وضوابط الدنيا، األمنية

 ال  اجملاالت معظم يف سليم بشكل تعمل صلة ذات ضوابط لديه اإلقليمي املكتب أن العام املفتش ملكتب تبّين

 التعاون برنامج بإدارة يتعلق وفيما واملشرتيات، األصول إدارة يف الضع  نقا  ملعاجلة توصيات ُوضعت وقد .استعرضها

 .املوافقة مبعايري والتقيُّد النهائية البيانات توقيت ُحسن :وهي التق؛

 

AUD 0212 - كولومبيا يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض 

 وإلدارة املالية لإلدارة وضوابطها وممارساتها القطرية  ولعملياتها ل ناجمها املمثلية إدارة أن العام املفتش ملكتب تبّين

 ووضع املعلومات تكنولوجيا بطلضوا امتثاهلا أن للمكتب وتبّين .معيبة األمنية للمعايري وامتثاهلا اإلدارية  الشؤون

 .مرضية وإدارتها التق؛ التعاون برنامج مشروعات

 

 مستوى هبو  2112 عام يف العام املفتش مكتب أجراها مراجعة والحظت .وشاقة طويلة حتّول بفرتة املمثلية مرت وقد

 بعثته أثناء للمكتب وتبّين .2114 عام يف أجري الذي السابق باالستعراض مقارنًة املالية واإلدارة اإلدارية الشؤون إدارة

 املمثلني أحد غياب طول جراء من كافية إدارية رقابة وجود لعدم نتيجة سوءًا، ازداد قد الوضع أن 2100 عام يف

 عام منتص  يف ذلك بعد آخر ممثل وصول يف طويل تأخر وحدوث تقاعده، ثم مرضية، إجازة يف للمنظمة اإلقليميني

2100. 

 

 قرارات لدعم الوثائقية األدلة كفاية وعدم احملاسيب التسجيل صحة لعدم أمثلة هناك كانت واإلدارة ملاليةا جمال ويف

 غري من بشرية مبوارد لالستعانة موثقة إجراءات وجود وعدم خمططة  وغري تنافسية غري شراء أنشطة ووجود الصرف 

 األمنية للمعايري االمتثال من منخفض مستوى هناك وكان .ئماملال املستوى على السفر أنشطة على املوافقة وعدم املوظفني 

 .العاصمة خارج توجد ال  املكاتب جانب من

 

 تطبيق يف صعوبات لوحظت وقد .املشروعات حافظة من كبريًا جانبًا األحادية األمانة حسابات مشروعات وتشكل

 توفري يف وتأخريات هم،عقود وتديد شارينياالست اخل اء وتعيني املشروعات، مراجعات على الوطنية التشريعات
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 أجل من املاحنة اجلهات مع املنظمة تنسيق تعزيز إىل احلاجة العام املفتش مكتب أبرز وقد .املشروعات وتنفيذ األموال،

 .املشروعات موارد من تنوعًا أوسع جمموعة تعبئة

 

AUD 0312 - أوغندا يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض  

 وإلدارة املالية لإلدارة وضوابطها وممارساتها ،ولعملياته القطري ل ناجمها املمثلية إدارة أن العام املفتش ملكتب تبّين

 وقد .مرضية التق؛ التعاون برنامج مشروعات إلدارة سياساتها وكذلك املعلومات، تكنولوجيا وضوابط اإلدارية، الشؤون

 .له تقديرهم عن وأعربوا وموظفيها املمثلية بعمل معهم مقابالت املكتب أجرى ينالذ اخلارجيون املصلحة أصحاب أقر

 واألصول اإلدارة، بضوابط يتعلق فيما ُحددت الفردية الضوابط يف الضع  نقا  من عدد هناك يزال ال كان ولكن

 يف املعلومات نولوجياتك حتّسن أن يتعني زال ما بالتكنولوجيا، يتعلق وفيما .بشأنها توصيات ُقدمت والصرفيات،

 .للممثلية املتاح املؤسسي املوجات نطاق امليدانية املكاتب

 

 الدنيا األمنية العمل وملعايري الدنيا األمنية العمل ملعايري عمومًا متتثل املمثلية أن لنا تبني قد أنه من الرغم على كذلك،

 .املعّلقة األمنية التدابري ُتكمل وأن منظمة أمنية وثائق بسجالت حتتفظ أن الالزم من فإنه ،اإلقامة ألماكن

 

AUD 0512 - أفريقيا جنوب يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض 

 تبني فقد .للغاية معيبة املمثلية يف اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن العام املفتش ملكتب تبّين

 يف خاص بوجه االنتشار واسعة وكانت مراجعتها، جرت ال  اجملاالت مجيع يف فردية ضوابط يف ضع  نقا  وجود

 وإجراءاتها املنظمة لسياسات عام تطبيق سوء هناك وكان .والصرف واألصول، واحملاسبة، اإلدارية، املراقبة جماالت

 يف املوظفني من مفر  عدد يوجد وكان .والقصور بالرتاخي متسمة واملالية اإلدارية الشؤون ورصد إدارة وظيفة وكانت

 العادي ال نامج ميزانية إطار يف املوظفني غري من عديد مع التعاقد جرى قد وكان وبرناجمها، حلجمها بالنسبة املمثلية

 .أساسية غري وظائ  لشةل

 

 مقابالت عامال املفتش مكتب أجرى الذين األساسيون الشركاء سّلم القطرية، والعمليات القطري بال نامج يتعلق وفيما

 إدارة وفريق القطري املتحدة األمم بفريق يتعلق فيما سيما ال ،املتحدة األمم جمموعة نطاق داخل املمثلية مبساهمة معهم

 تكنولوجيا وضوابط األمنية، للمعايري واالمتثال القطرية، والعمليات القطري ال نامج إدارة أن بيد .األمنية الشؤون

 .معيبة أنها ئيُر املمثلية يف املعلومات

 

 للبيانات كافية محاية توجد وال الدنيا  ةاألمني العمل ملعايري املتحدة األمم دار مبنى ميتثل ال باألمن، يتعلق وفيما

 .الضرورية االتصال مبعدات جمّهزة ليست واملركبات كافيًا  ليس امليداني األمن على والتدريب السرية 
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AUD 0612 - مدغشقر يف املنظمة ممثلية :شاملال القطري االستعراض 

 املالية لإلدارة وضوابطها وممارساتها القطرية، ولعملياتها القطري ل ناجمها املمثلية إدارة أن العام املفتش ملكتب تبّين

 .مرضية التق؛ التعاون ل نامج إدارتها وكذلك املعلومات لتكنولوجيا وضوابطها اإلدارية، الشؤون وإلدارة

 

 إىل قوية إجيابية تعليقات وترد جيدة، نظرة ملمثليةا إىل املتحدة األمم وجمموعة اخلارجيني املصلحة ابأصح ينظرو

 من أموال تعبئة يف والزراعة األغذية منظمة جناح احلكومة امتدحت خاص، وبوجه .خبصوصها العام املفتش مكتب

 التق؛ التعاون برنامج مشروعات إجناز ومعدل ،كاٍف غري للمشروعات املالي الرصد ولكن .اجلراد مكافحة محلة أجل

 إليها ُينظر وال صورتها بروز إىل املنظمة تفتقر ذلك، على وعالوة .سيء واملستفيدين املنفذين الشركاء واختيار منخفض،

 .امليدان يف الكافية التقنية والقدرة البشرية املوارد لديها أن على

 

 واحملاسبة، املشروعات، لرصد الداخلية الضوابط لتحسني توصيات ُقدمت ية،واإلدار املالية بالشؤون يتعلق وفيما

 األمنية للمعايري املمثلية امتثال أن وتبّين .اإللكرتونية البيانات من احتياطية نسخة وحفظ الزراعية، املدخالت وختزين

 .اجلنوب يف املشروعات بومكت املمثلية مكتب يف الدنيا األمنية العمل معايري متطلبات تنفيذ وينبةي معيب

 

AUD 0812 - زامبيا يف املنظمة ممثلية :الشاملة املراجعة 

 ،معيبة واألمن اإلدارية، الشؤون/املالية والشؤون القطرية، والعمليات القطري ال نامج جماالت أن املراجعة من تبّين

 .مرضية املعلومات تكنولوجيا أن تبّين بينما

 

 الضوابط، تنفيذ ضع  يف اإلدارة،/املساعد املنظمة وممثل املنظمة ممثل هما أساسيتني، ظيفتنيلو املمتد الشةور ساهم وقد

 وأصحاب الشركاء مع والدعوة االتصال وظيفة على أثرًا وترك املمثلية، على منتظمة بصفة اإلشراف يف ثةرات وأوجد

 .املصلحة

 

 وكان .املشروعات تنفيذ ورصد املقررة التقنية املدخالت تقديم املمثلية حتّسن أن الالزم من والعمليات ال نامج جمال ويف

 اإلدارية الشؤون لوحدة اليومي اإلشراف يف وضع  املالية الشؤون وظيفة إطار يف املسؤوليات يف ضعي  فصل هناك

 .الكفاءة عدم أوجه من وللحد املنظمة ألنظمة لالمتثال حتسني إىل حتتاج واملالية ةاإلداري الضوابط كانت كذلك .واملالية

 اخلصوص، وجه وعلى .معيبة اجملال هذا يف العام املفتش مكتب استعرضها ال  السبع الضوابط فئات من 4 أن وتبّين

 إساءة حيث من خماطر البائعني اختيار ممارسات ضع  ويشّكل صرامة، أكثر الشراء ممارسات تكون أن ينبةي

 العام املفتش مكتب أجراه الذي االستعراض من املراجعة بشأن توصيات بعأر ظلت ذلك، إىل وإضافة .املوارد استخدام

 .تنقي  إىل حباجة املعلومات لتكنولوجيا التق؛ الدعم خدمات لتوفري التعاقدية الرتتيبات وكانت .معلقة 2112 عام يف
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 والسالمة األمن لشؤون املتحدة األمم إدارة توصيات مجيع نّفذت قد تكن مل املمثلية ألن ضعيفة األمنية الضوابط وكانت

 القضايا معاجلة كيفية بشأن الضرورية التوجيهات على للحصول األمن دائرة مع املسألة منتظمة بصفة تتابع مل أو

 .املعلقة

 

AUD 0912 - بريو يف املنظمة ممثلية :اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة مراجعة 

 وللمعايري املعلومات تكنولوجيا لضوابط واالمتثال اإلدارية، الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن تبّين

 مراقبة جماالت يف عيوب وجود لتبيُّن وذلك خاص، بوجه ضعيفة واإلدارة املالية الشؤون ووظيفة .معيبة األمنية

 لضوابط االمتثال أن عمومًا وتبّين .والسفر والصرف، والنقد، املصرفية واألعمال األصول، وإدارة واحملاسبة، اإلدارة،

 .مرٍض املعلومات تكنولوجيا

 

 العمل ملعايري متتثل بريو يف املنظمة بعمليات املتعلقة 22 عددها البالغ املكاتب من فقط اثنان كان باألمن، يتعلق وفيما

 غري مكتبًا 02 امتثال مستوى وكان املعايري تلك بشأن ذاتيًا تقييمًا أعدت قد مكاتب تسعة تكن مل بينما الدنيا، األمنية

 .معيبًا امتثاهلا مستوى كان أو نقائص وجود مع ممتثلة فكانت املكاتب بقية أما .مقبول

 

AUD 3912 - قريغيزستان يف املنظمة مكتب :العمليات استعراض 

 تعليقات بهم االتصال جرى الذين الشركاء قدم وقد .عام بوجه مرضية القطرية والعمليات القطري ال نامج إدارة ُتعت 

 وقدم وضع الذي الوسطى آسيا بلدان مكاتب بني األول هو قريغيزستان مكتب وكان .العام املفتش مكتب إىل إجيابية

 ،2102 آب/أغسطس ويف .2102 آذار/مار  يف به اخلاصني األساسيني املصلحة أصحاب إىل القطري لل نامج إطارًا

 ويتم الوظيفة ُتنشأ ريثما للمنظمة، مسّمى كممثل املكتب إىل الزراعية التنمية دياتاقتصا شعبة من تق؛ موظ  ُأعري

 بفعالية امليداني ال نامج إدارة لكفالة حتسينها زيادة ينبةي العمليات جماالت بعض ولكن .القطري االتفاق على التوقيع

 ومل .فعاليته وتقييم امليداني ال نامج تنفيذ يف لتقدما لتتبع والتقييم للرصد مالئمة آلية أنشأ قد املكتب يكن ومل .وكفاءة

 من والتشةيلي اإلداري الدعم أموال على احلصول اآلن، حتى األهلية كاملة ممثلية ليس ألنه للمكتب، متاحًا يكن

 .ذلك عن للتعويض العادي ال نامج من كاٍف متويل له يتوافر يكن ومل البلد يف تنفيذها اجلاري املشروعات

 

 اإلدارة، ضوابط جماالت يف وخباصة ،معيبة اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن تبّينو

 املوظفون كان لذلك ونتيجة عهدة حساب املكتب لدى يكن ومل .والصرف والنقد، املصرفية واألعمال واحملاسبة،

 اإلمنائي املتحدة األمم ل نامج احمللي املكتب خالل من املدفوعة النقود من كبرية مبالغ وخيزنون يتلقون احملليون

 أو استخدامها إساءة هو شديد متأصل خلطر األموال عّرض مما امليدانية، املواقع ويف املشروعات مواقع يف للصرف

 .فقدانها
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AUD 4012 - سرياليون يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض 

 إدارة جمال يف للتحسني حاجة هناك كانت وإن حتى ،مرضية عام بوجه ُتعت  وعملياتها ثليةاملم برنامج إدارة أن تبّين

 أن وتبني .معيبة األمن شؤون إدارة وكذلك اإلدراية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن وتبّين .امليزانية

 اكُتش  املطلوب، النحو على تعمل ُفحصت  ال الضوابط بعض كانت وبينما .مرضية املعلومات تكنولوجيا ضوابط

 .البشرية واملوارد ،والصرف والشراء، واألصول، احملاسبة، جماالت يف وخباصة ضع ، نقا  وجود

 

 ترتيبات كفاية وعدم الشركاء بقدرة املرتبطة املشاكل، من متنوعة لطائفة ويتعرض املشروعات تنفيذ يتأخر ما وكثريًا

 املفتش مكتب ويعرتف .اهلامة املاحنة اجلهات بعض مع العالقات تأزيم إىل وأدى الفعالية ضقّو مما اإلبالغ،/الرصد

 .تصحيحي إجراء الختاذ املنظمة ممثل يبذهلا ال  باجلهود العام

 

 ضوابط قبيل من حمددة، أساسية جماالت يف مقبولة ضوابط املمثلية لدى توجد واإلداري، املالي باجملال يتعلق وفيما

 احلسابات على املعامالت تقييد عدم) احملاسبة يف ضع  نقا  ُوجدت ولكن .والسفر املصرفية، واألعمال ارة،اإلد

 عدم) والشراء ،(األصول سجالت يف نقص ووجود للمخزونات سنوية جرد عمليات وجود عدم) واألصول ،(الصحيحة

 االختيار توثيق عدم) البشرية واملوارد ،(صرفال قسائم يف نقص وجود) والصرف ،(البائعني اختيار بإجراءات التقيد

 (.جيدًا توثيقًا

 

AUD 4112 - أذربيجان يف املزدوج االعتماد مكتب :النطاق احملدود االستعراض 

 اإلدارية والشؤون املالية الشؤون إدارة وظيف  أن العام املفتش مكتب أجراه الذي االستعراض من عام بوجه تبّين

 واالستخدام الةش، منع وخطة السلوك معايري تنفيذ بينها من اجملاالت من جمموعة نطاق على ،للغاية تانمعيب

 وإدارة واختيار الصرف، عمليات أجل من والنشا  احلسابات لرموز الصحي  واالستخدام الشخصية، للموارد الشخصي

 الصرف، لعمليات الداعمة الوثائق ونوعية النقد، وإدارة املصرفية واألعمال االتفاق، خلطابات وفقًا اخلدمات مقدمي

 .السفر وإدارة املوظفني تعيني وعمليات امليدانية، بامليزانية املتعلقة التفويضات ورصد

 

 األساسية العمليات يف الواجبات فصل لضمان مناسبة أدوات أو كافية، موارد أو مالئم، هيكل املكتب لدى يكن ومل

 أجل من كاٍف متويل وجود عدم هو الرئيسي السبب وكان .مدفوعات ديموتق البضائع، واستالم بالشراء، املتعلقة

 أموال تكن ومل البلد، يف املنفذة للمشروعات وإداري تشةيلي دعم أموال أي على حيصل مل املكتب ألن والنظم، املوظفني

 .ذلك عن للتعويض كافية العادي ال نامج

 

 الصرف بعمليات للقيام كوسيلة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مكتب اسُتخدم مصريف، عهدة حساب وجود عدم ظل ويف

 .املكتب وأنشطة املشروعات أجل من سل  لتقديم وكذلك مدفوعات، على حيصلون الذين احملليني األشخاص ملختل 

 عام يف AUD 2106 تقريره يف التشةيلية الطرائق هذه عليها تنطوي ال  املخاطر عن العام املفتش مكتب أبلغ وقد
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 وأثناء .احلالية املراجعة إجراء وقت حمسوم غري ظل األمر هذا أن بيد .الالزم اإلجراء املكتب يتخذ بأن وأوصى ،2114

 من األخرى الرمسية واألنشطة املشروعات أجل من الكبرية السل  من عدد على املكتب حصل املستعرضة، الفرتة

 ووحدات الوسطى، وآسيا ألوروبا اإلقليمي واملكتب الوسطى، آلسيا يالفرع اإلقليمي املكتب) امليزانيات أمناء خمتل 

 تعد مل موافقة بدون مصريف حساب يف األموال هذه أودعت وقد .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج خالل من ،(الرئيسي املقر

 املعامالت لت ير كافية غري ةاملتاح املؤيدة الوثائق أيضًا وكانت .بشأنه تسويات أية عن ُيبلغ مل أو بشأنه تسويات أية

 إجراًء يتخذا كي ،املسألة بهذه املالية الشؤون وشعبة الوسطى آلسيا الفرعي اإلقليمي املكتب إبالغ سبق وقد .تامًا ت يرًا

 العام املفتش مكتب ويتابعها ،(OIG 1112) الوسطى آلسيا الفرعي اإلقليمي باملكتب اخلاص املراجعة تقرير يف ،بشأنها

 .املراجعة هذه عن منفصل حنو على

 

 آلسيا الفرعي اإلقليمي للمكتب يتي  مما مصريف عهدة حساب بفت  استثنائية، بصفة املالية، الشؤون شعبة أذنت وقد

 حددتها ال  املسائل بعض هذا حل وقد .املكتب من مصرفية بيانات على وحيصل املعامالت بانتظام يرصد أن الوسطى

 أيضًا ينبةي املصريف، عواملوقِّ املشرف دور لتولي البلد يف للمنظمة دائم ممثل وجود لعدم نتيجة ولكن، املراجعة بعثة

 .ختفيفية بديلة ضوابط تنفيذ

 

 وأوصى .عليها واحلفاظ قوية ضوابط بيئة تهيئة أهمية على العام املفتش مكتب شدد املراجعة، بعثة نتائج إىل واستنادًا

 وتدريب للضوابط الراهنة احلالة من للتحقق دورية رصد ببعثات الوسطى آلسيا الفرعي اإلقليمي املكتب يضطلع بأن

 .اتساق عدم أوجه فيها توجد ال  اجملاالت يف احملليني املوظفني

 

AUD 4312 - طاجيكستان يف املنظمة ممثلية :العمليات استعراض 

 ووضع التمثيل، جماالت كانت السياق، اهذ ويف .عام بوجه للغاية معيبة وعملياته القطري ال نامج إدارة

 إدارة لضمان العمليات جماالت بعض حتسني زيادة وينبةي اخلصوص، وجه على ضعيفة والتعاون االسرتاتيجية،

 يف هلا قوي يحمل وجود لتحقيق مالئمًا مكتبيًا وهيكاًل كافية موارد املنظمة توفر ومل .وكفاءة بفعالية امليداني ال نامج

 تقسيم أن تبّين وقد .القطري ال نامج إدارة لفعالية األساسية النجاح عوامل متثل بأنها عمومًا ُيعرتف أمور ذهوه البلد،

 فيما املنظمة ممثل أيضًا وهو الفرعي، اإلقليمي واملنسق الطوارئ برنامج منسق بني القطري املكتب إدارة عن املسؤولية

 متفرغ ممثل هناك يكن مل لذلك، ونتيجة .األهلية كاملة ممثلية وجود نع فعااًل بدياًل ليس أخرى، بلدان ثالثة خيص

 وتعبئة والدعوة، الرئيسيني، املصلحة أصحاب مع واالتصال القطري، ال نامج إطار وتنفيذ وضع عن مسؤول للمنظمة

 الوسطى آلسيا رعيالف اإلقليمي واملكتب الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب بني اجلهود تنسيق وكان .املوارد

 اجلهات أمام واضحة البلد يف للمنظمة التشةيلية الطرائق تكن مل لذلك، ونتيجة .ضعيفًا طاجيكستان يف احمللي واملكتب

 .األساسيني املصلحة أصحاب من وغريها املاحنة

 

 يف الضع  نقا  بعض وجود اكتشاف مع ،مرضية اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن وتبّين

 .واحملاسبة اإلدارة جماالت يف فردية ضوابط
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 .وحيد مشرو  على يعتمد كان واملكتب، بأكمله امليداني ال نامج دعم عن املسؤول اإلداري، الدعم فريق متويل أن بيد

 العادي ل نامجا من حصته تكن ومل للمكتب، ختصص امليداني ال نامج من والتشةيلي اإلداري الدعم أموال تكن ومل

 .ذلك عن للتعويض كافية

 

 الوسطى آلسيا الفرعي اإلقليمي املكتب إىل بها قام ال  للمراجعة األخرية بعثته أعقاب يف العام املفتش مكتب الحظ وقد

 مكتب ذلك يف مبا الفرعي، اإلقليم يف اإلدارية القدرة لتعزيز متعددة تدريبية فرصًا أتاح املكتب أن 2100 عام يف

 اُتخذت الفرعي، اإلقليمي للمكتب تابع دولي إدارة موظ  بها قام لبعثات ونتيجة ذلك، إىل وإضافة .طاجيكستان

 اإلقليمي املكتب يستفيد بأن العام املفتش مكتب وأوصى .واملالية اإلدارية الشؤون جمالي يف الضوابط لرتشيد إجراءات

 أمرًا القبيل هذا من ببعثات القيام جيعل وأن ممارسة، أفضل عتبارهابا هذه الرصد لبعثة اإلجيابية النتيجة من الفرعي

 األخرى القطرية املكاتب يف املمارسة هذه تطبيق يف يبدأ وأن العمليات، رصد لتشمل نطاقها يوّسع وأن اعتياديا،

 .الفرعي اإلقليم يف املوجودة

 

 الثاني الربع

AUD 1112 - الوسطى آلسيا الفرعي قليمياإل للمكتب النطاق احملدود االستعراض 

 كان بينما ،معيبة التق؛ التعاون برنامج مشروعات وإدارة اإلدارية الشؤون/املالية الشؤون جمالي أن املراجعة من تبّين

 .مرضيني واألمن املعلومات تكنولوجيا جماال

 

 الحظ إذ .للةاية معيبًا كان دهاأح أن ُرئي واملالية، اإلدارية بالضوابط خاصة جماالت ستة يف عيوب هناك كانت قدف

 خلطابات املناسب غري واالستخدام الرمسية، للموارد الشخصي االستخدام على الرقابة كفاية عدم العام املفتش مكتب

 الوثائق نوعية وسوء بها، مأذون غري حسابات واستخدام املتلقية، واملنظمات البائعني اختيار شفافية وعدم االتفاق،

 وعدم للموظفني، جزافية دفع معدالت واستخدام موظفني، لتعيني مناسبة غري عقود واستخدام الصرف، اتلعملي املؤيدة

 املراجعة من توصيات عشر وظلت .مالئمة بطريقة املوظفني بتعيني املتعلقة الواجبات وفصل ملفات، حلفظ نظام وجود

 .معلقة 2112 عام يف أجريت ال 

 

 اعتماد لنظام ختضع ال  القطرية للمكاتب تصدر ال  امليدانية املدفوعات أذونات صدر عدم يؤدي أن خطر ماثاًل وكان

 مناسبة غري بطريقة املنظمة موارد استخدام إىل البلدان تلك يف للموظفني وتدريب سليمة توجيهات وجود وعدم مزدوج

 .ال امج تنفيذ يف تأثريات حدوث عن فضاًل الكفاءة، إىل وتفتقر

 

 موضو  القطرية لل جمة إطار وجود لعدم أساسًا معيبة أنها هو التق؛ التعاون برنامج ضوابط نالته الذي قييمتال كان وقد

 ملعايري استيفاء هناك يكن ومل القطري  الصعيد على األجل املتوسطة ياتولألول وط؛ إطار وجود أو النهائية، صيةته يف

 .طويلة مدة احمللية احلكومات مع عليه واملوافقة مشرو  صياغة وتدوم ،ةالبداي يف التق؛ التعاون برنامج على املوافقة
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 األداء يشمل ال حبيث حصريًا املالي األداء على اإلبالغ اقتصار مع اجلارية، املشروعات لتنفيذ كاٍف رصد هناك يكن ومل

 .التشةيلي

 

AUD 1212 - األدنى للشرق للمنظمة اإلقليمي املكتب :النطاق ةاحملدود املراجعة 

 األمنية، للمعايري واالمتثال اإلدارية، الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات العام املفتش مكتب مراجعة غطت

 مرضية أنها هو اجملاالت هذه تقييم كان وبينما .التق؛ التعاون ل نامج اإلقليمي امجنال  إدارة بأداء املتعلقة والتوقعات

 من ُنفذت للتفتيش منفصلة بعثة وأجرت .عاجاًل اهتمامًا تستحق عام بوجه اإلدارة وممارسة ضوابط فإن عام، بوجه

 .اإلدارة قضايا خبصوص املوظفون أثارها إضافية ملسائل تقييمًا 2102 نيسان/أبريل يف العام املفتش مكتب

 

 برنامج إدارة جمال ويف .االتفاق وخطابات والشراء األصول على الضوابط يف للتحسني املتاحة الفرص املراجعة وحددت

 هو األدنى للشرق اإلقليمي املكتب تقييم وكان .االهتمام من مزيدًا النهائية البيانات توقيت ُحسن يستحق التق؛ التعاون

 قريرت يف مذكور هو كما اإلقامة أماكن يف الدنيا األمنية العمل ملعايري امتثاله إىل استنادًا باألمن، يتعلق فيما مرٍض أنه

 العام املفتش مكتب أجراه الذي التفتيش وأثار .األمن تقييم عن .2102 لعام املتحدة باألمم واألمن السالمة شؤون إدارة

 .املتابعة من مزيدًا تستحق ،اإلقامة أماكن يف الدنيا األمنية ملعايري االمتثال تتجاوز املسائل، من عددًا

 

AUD 1312 - جيبوتي يف املنظمة ممثلية :اإلدارية ؤونوالش املالية اإلدارة مراجعة 

 جماالت يف قوية ضوابط املمثلية لدى توجد إذ .مرضية واإلدارية املالية والضوابط املمارسات أن املراجعة من تبّين

 وجود اكُتش  ولكن .احملاسبة وكذلك والسفر، والنقد، املصرفية واألعمال اإلدارة، ضوابط :قبيل من فردية أساسية

 أن تبني ذلك، على وعالوة .الصرف وعمليات األصول جماالت يف سيما ال فردية، ضوابط يف ضع ال نقا  من عدد

 .فوري اهتمام إىل وحيتاج عام بوجه معيب املعلومات تكنولوجيا ضوابط وكذلك األمنية للمعايري االمتثال

 

AUD 1512 - ومينيكيةالد اجلمهورية يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض 

 تكنولوجيا لضوابط وامتثاله ةيواإلدار املالية ضوابطه ةوإدار وعملياته للممثلية القطري ال نامج وضع أن تبّين عام، بوجه

 جيدة نظرة اخلارجيون املصلحة وأصحاب احلكوميون النظراء إليها ينظر فاملمثلية .مرضية األمنية والضوابط املعلومات

 .عملها جماالت يف البلد يف جيدة مكانة وللمنظمة .القطري املتحدة األمم فريق يف احرتامًا يلقىو نشطًا عضوًا ويعت ونها

 

 فقد .2112 عام يف أجريت ال  السابقة باملراجعة مقارنًة املمثلية أداء يف كبري حتّسن حدوث العام املفتش مكتب والحظ

 وتكنولوجيا والسفر، النقد، وإدارة والشراء، اإلدارة، ضوابط قبيل من فردية أساسية جماالت يف قوية ضوابط نّفذت

 الداخلية الضوابط لتحسني املتاحة الفرص من مزيدًا األوسع، بنطاقها مراجعة، أحدث حددت ذلك ومع .املعلومات

 .املوظفني غري من البشرية املوارد وعقود ،املشروعات مدخالت وتوزيع باحملاسبة يتعلق فيما
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AUD 1612 - املكسيك يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري اضاالستعر 

 الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط وممارسات وعملياته  القطري ل ناجمها املمثلية إدارة أن تبّين عام، بوجه

 .مرضية املعلومات تكنولوجيا وضوابط األمنية، للمعايري واالمتثال اإلدارية 

 

 العام املفتش مكتب أجرى الذين األساسيون واملستفيدون املصلحة أصحاب وأقر يةقو ضوابط بيئة املمثلية أوجدت فقد

 حتسني ممارسات وجود مع عام، بوجه مرضيًا امليداني ال نامج أداء وكان .وموظفيها املمثلية مبساهمة معهم مقابالت

 إطار بأن العام املفتش مكتب مثليةامل أبلةت وقد .واضحة أداء مؤشرات إىل افتقار هناك كان ولكن ،املشروعات تنفيذ يف

 .2102 عام قبل إعداده سينتهي القطرية ال جمة

 

 .فيها أفضل ضوابط إدخال أو واإلداري املالي االمتثال حتسني فيها ميكن ال  اجملاالت من عددًا املراجعة والحظت

 2100 األول كانون/ديسم  يف أجري الذي مناأل لدائرة األم؛ التقييم من املنبثقة التوصيات أن أيضًا املراجعة والحظت

 .بعد تنفَّذ مل

 

AUD 1712 - وبلجيكا األوروبي لالحتاد املنظمة اتصال مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة 

 املعلومات تكنولوجيا لضوابط االمتثال أن وتبني .معيبة اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن تبني

 والشراء، واألصول، واحملاسبة، اإلدارة، ضوابط جماالت يف سيما ال كبرية، ضع  نقا  وجود واكتش  .مرضية

 .باملراد يفي ال للخادوم املادي األمن أن تبّين ذلك، على وعالوة .والصرف والنقد، املصرفية واألعمال

 

 نقص وأسهم .واحد ومتطو  فقط موظفني ثالثة لديه صةريًا بًامكت وبلجيكا األوروبي لالحتاد املنظمة اتصال مكتب وكان

 وجود يف ،كاٍف إشراف إىل واالفتقار للمنظمة، واإلدارة املالية باإلجراءات املعرفة كفاية وعدم اإلداريني، املوظفني

 .لوحظت ال  العيوب

 

AUD 1812 - إيران يف املنظمة ممثلية :النطاق ةاحملدود املراجعة 

 املمثلية يف املعلومات، وتكنولوجيا األمن وضوابط اإلدارية، والشؤون املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن تبّين عام، بوجه

 والشراء األصول، وإدارة احملاسبة، وجماالت اإلدارية، والشؤون املالية اإلدارة حتسني الالزم من كان ولكن .مرضية

 .الكفاءة عدم أوجه من للحدو وأنظمتها، املنظمة لقواعد متامًا متتثل لكي

 

AUD 1912 - هندورا  يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض 

 باكتا برنامج رصد متويل حتسني سيلزم كان وإن .مرضية وعملياته القطري ل ناجمها املمثلية إدارة أن تبني

(PACTA). مجيع واعرتف.املنظمة ختصاصاتال وفقًا هندورا  ودعمت ساعدت املمثلية أن االستعراض من وتبني 
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 ال نامج تنفيذ وكان .وموظفيها املمثلية ملساهمة معهم مقابالت العام املفتش مكتب أجرى الذين األساسيني الشركاء

 .وتنفيذها املشروعات إدارة يف املمارسات حتسني مع عام، بوجه مرضيًا امليداني

 

 ،مرضية املعلومات، تكنولوجيا وضوابط ككل، اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن أيضًا وتبني

 والشراء، احملاسبية، التسويات جماالت يف اخلصوص وجه على اكُتش  قد الضوابط يف الضع  نقا  من عدد كان وإن

 .ألمنا دائرة اتاختصاص أحدث إىل استنادًا معيب فهو األمنية للمعايري االمتثال أما .املصرفية واألعمال

 

AUD 2012 - فنزويال يف املنظمة ممثلية :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة 

 ،املعلومات تكنولوجيا وضوابط منيةاأل الضوابط وكذلك اإلدارية، الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن تبني

 املصرفية واألعمال والشراء، اإلدارة، ضوابط قبيل من حمددة، أساسية جماالت يف سليمة ضوابط لديها فاملمثلية .مرضية

 وتعزيز واحملاسبة، واألصول .السفر جماالت يف التحسينات من عدد يلزم ولكن .املعلومات تكنولوجيا عن فضاًل والنقد،

 .الدنيا األم؛ العمل ملعايري التام االمتثال مرحلة لبلوغ النوافذ

 

 الثالث الربع

AUD 2312 - الشمالية ألمريكا والزراعة األغذية منظمة اتصال مكتب :اإلدارية والشؤون املالية إلدارةا مراجعة 

 حتسنًا ميثل هذا وكان ،مرضية املعلومات، لتكنولوجيا إدارته عن فضاًل العامة، وإدارته املالية املكتب إدارة أن تبني

 احملاسبة، جماالت يف االمتثال بشأن توصيات أو  نقا أبديت وقد .2112 األول كانون/ديسم  يف السابقة مراجعته منذ

 .البشرية واملوارد واألصول،

 

AUD 2412 - الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املنظمة ملكتب احملدود االستعراض 

 فيه، املعلومات وتكنولوجيا األمن وضوابط وإدارته، للمكتب املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن تبني عام، بوجه

 عام يف العام املفتش مكتب أجراها ال  املراجعة توصيات تنفيذ بعد واملالية اإلدارية ضوابطه حتّسنت فقد .مرضية

 لكفالة اإلدارة جانب من اهتمامًا يتطلبان املوظفني غري من البشرية واملوارد السفر جماال زال ما ذلك، ومع .2101

 .املالية واألنظمة للقواعد متامًا االمتثال

 

AUD 2512 - بربادو  يف الفرعي اإلقليمي املنظمة مكتب :اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة مراجعة 

 للمعايري واالمتثال اإلدارية، الشؤون وإدارة املالية لإلدارة الداخلية والضوابط املمارسات على املكتب ذلك استعراض ركز

 األمن، عن فضاًل واإلدارية، املالية الشؤون جماالت أن بنيت عام، وبوجه .املعلومات تكنولوجيا وضوابط األمنية،

 مجع بعمليات املتعلقة اإلجراءات وضع  احملاسبة  دقة عدم :للضوابط جماالت ستة يف عيوب توجد إذ .معيبة

 التخطيط وانعدام اخلدمات  ومقدمي البائعني اختيار شفافية على دليل وجود وعدم فيها  والتصرف األصول

 بتعيني املتعلقة الواجبات بني فصل وجود وعدم الصرف  عمليات أجل من املؤيدة الوثائق نوعية وسوء ت للمشرتيا
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 املختص االتصال مسؤول جانب من الرصد ضع  بسبب األمنية الضوابط يف عيوب وتوجد .الصرف وعمليات املوظفني

 االمتثال أن وتبّين .باألمن املتعلقة واجباته عن للمساءلة إخضاعه على الفرعي اإلقليمي املنسق قدرة وعدم األمن بشؤون

 .عام بوجه مرضيا كان املعلومات تكنولوجيا لضوابط

 

AUD 2612 - الصومال يف املنظمة مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة 

 الصومال يف املنظمة بمكت إىل أسبوعني استةرقتا للمراجعة ببعثتني العام املفتش مكتب اضطلع ،2102 أيار/مايو يف

 وتستخدم سليمة اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة بشأن الداخلية ممارساته كانت إذا ما لتقييم كينيا يف الكائن

 ،2101 األول تشرين/أكتوبر يف العام املفتش مكتب أجراها ال  السابقة املراجعة أعقاب يف هذا وكان .أساسية ضوابط

 .اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة لضوابط االمتثال حيث من للةاية معيب أنه هو الصومال ملكتب تقييمها كان وال 

 

 السابقة، املراجعة منذ املكتب يف اإلدارية الشؤون وإدارة املالية ةاإلدار وضوابط ممارسات كثريًا حتّسنت عام، وبوجه

 يف واإلدارية املالية املمارسات بشأن الصومال يف نظمةامل مكتب أداء يف حتسنات ولوحظت .مرضيتني اآلن عت انتو

 ملكاتب بالنسبة فيها للنظر شتى جيدة ممارسات املراجعة وحددت االستعراض مشلها ال  املراجعة جماالت مجيع

 مكتبلل املالية اإلدارة يف حدثت ال  اهلامة اإلجيابية للتةريات املكتب إدارة على العام املفتش مكتب ويث؛ .أخرى

 .اإلدارية شؤونه وإدارة

 

 اإلدارة لفريق منتظمة بصفة اجتماعات عقد :التالية اجملاالت يف الداخلية الضوابط لتحسني متاحة فرص توجد ولكن

 التصديق وإجراءات فيها  والتصرف األصول مجع وعمليات  املشروعات بشأن والتنبؤات والتشةيلي املالي األداء ملناقشة

 إدارة كيفية بشأن واضحة مؤسسية توجيهات هناك تكن ومل .البشرية املوارد وإدارة الصرف  لقسائم ةاملؤيد والوثائق

 ألن وذلك نريوبي، يف املعينني املوظفني على أثر من ذلك على يرتتب ما مع الصومال، إىل للوظائ  احملتمل النقل

 .أجاًل األطول للتطور متكامل نهج اتبا  إىل اته املكتب

 

 وجيري .’العمل لمقاب النقد‘ برنامج عليها ينطوي ال  املخاطر إدارة لتحسني معّدل ضوابط نظام تنفيذ وجيري

 عنها اإلبالغ املقرر من الذي وعملياته الصومال يف املنظمة مكتب ل نامج مستقلة مراجعة من جزءًا بوصفه ذلك استعراض

 .2102 عام من األول الربع يف

 

AUD 2712 - اهلادئ احمليط جلزر الفرعي اإلقليمي املنظمة مكتب :شاملةال املراجعة 

 خبصوص متعدد اعتماد لديه فرعي إقليمي كمكتب مبسؤولياته أوفى قد كان إذا ما لتقييم املكتب لذلك استعراض أجري

 وكانت والكفاءة  بالفعالية تتسم إدارة يدار كان امليداني ال نامج أن وتبني اهلادئ  احمليط جزر من جزيرة 06

 للمعايري امتثال هناك وكان واألنظمة، للقواعد وممتثلة سليمة اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات

 .كافية املعلومات تكنولوجيا ضوابط وكانت األمنية 
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 واإلقليمية لوطنيةا اتاألولوي بفعالية املكتب حدد والعمليات، ال جمة جمال يفف .معيب أنه هو للمكتب العام والتقييم

 واسع نطاق على رةناثاملت األعضاء البلدان يف ال امج وإدارة القدرات لتقييم كافية موارد لديه تكن مل ولكن الفرعية،

 توزيع إىل املشروعات ألموال رئيسي كمصدر التق؛ التعاون برنامج على ادماالعت أدى ذلك، إىل وإضافة .منصفة بطريقة

 يف كبرية رياتختأ بالفعل تواجه املشروعات هذه وكانت .كثرية صةرية مشروعات بني فيما ينينتقال املكتب موظفي

 يف كبرية مشروعات إدارة على التعزيز، من مزيد على حصوله بدون املكتب، قدرة بشأن تساؤالت أثار مما التنفيذ،

 .املستقبل

 

 .له امليزانية وتوافر امليداني ال نامج حالة عن ودقيقة مةمنتظ معلومات إىل واملوظفني اإلدارة لدى افتقار هناك وكان

 على املكتب قدرة من احلد إىل والعقود االتفاق، وخطابات الشراء، إلجراءات اليد خبط مكتوبة سجالت استخدام وأدى

 يةلتةط املوظفني لوظائ  تقييم إجراء يلزم وكان .املناسب الوقت يف املطلوب إجناز أجل من التطورات رصد

 دعم أعمال ألداء العرضيني املوظفني استخدام يف اختالل أي تصحي لو عناية تلقى ال ال  التقنية االحتياجات

 احلاجة قبيل من اإلدارية، الوحدة يف الثةرات على الضوء املوظفني وظائ  تقييم يسّلط أن أيضًا املمكن ومن .املشروعات

 تكنولوجيا ضوابط كانت ذلك، إىل وإضافة .األصول إدارة وحتسني شرتياتبامل مكلفني ملوظفني وحدة إنشاء إىل العاجلة

 وكان التوقعات، من أقل اإللكرتونية، للبيانات احتياطية ملفات إعداد قبيل من األساسية، فالضوابط .ضعيفة املعلومات

 .فيه والتحكم اإلنرتنت استخدام لرصد اهتمام إيالء يلزم

 

 أجرته لتقييم وفقًا الدنيا األمنية العمل ملعايري متامًا ميتثل فاملكتب .عام بوجه مرضية تكان فقد األمنية الضوابط أما

 بعثة أجرت املراقبة، ببعثة القيام ووقت .2100 الثاني تشرين/نوفم  يف واألمن السالمة لشؤون املتحدة األمم إدارة

 .توصيات يتضمن منفصاًل تقريرًا تصدر أن املقرر من وكان املكتب يف األمنية لألوضا  تقييمًا األمن لدائرة منفصلة

 

AUD 2912 - غزة وقطا  الةربية الضفة برنامج لتنسيق املنظمة مكتب :واإلداري املالي االستعراض 

 ذلك ومع .مرضية املعلومات، تكنولوجيا ضوابط عن فضاًل اإلدارية، الشؤون وإدارة املالية اإلدارة أن تبني عام، بوجه

 وتبني .البشرية املوارد وتقييمات األصول يف بالتحكم يتعلق فيما سيما ال فردية، ضوابط يف الضع  نقا  من عدد اكُتش 

 واألمن السالمة لشؤون املتحدة األمم إدارة أجرت ،2100 األول تشرين/أكتوبر ففي .معيب األمنية للمعايري االمتثال أن

 ما التفتيش ذلك عنها أبلغ ال  املسائل بعض وكان .املائة يف 22 بةبنس للمعايري ممتثل أنه إىل وخلصت للمكتب تقييمًا

 .إلزامية ساتلية هوات  وجود عدم بينها من وكان املراجعة، إجراء وقت حل بدون زال

 

AUD 3012 - األردن يف املنظمة ممثلية :احملدود القطري االستعراض 

 إملام لعدم نتيجة ،معيبة املمثلية يف اإلدارية الشؤون ارةوإد املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن تبني عام، بوجه

 وممارسات احملاسبية املمارسات ضع  كان خاص، وبوجه .واإلدارية املالية وإجراءاتها املنظمة بقواعد املوظفني

 ،لألصول حمدَّثة جرد قائمة وجود وعدم املصفاة، غري وااللتزامات بالنفقات املتعلقة احملاسبة سالمة وعدم الشراء،
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 وجود عدم وأوجد .املوارد استخدام إساءة خطر على ينطوي ذلك يستحقون ال ملوظفني إضايف عمل مدفوعات وتقديم

 املشروعات تنفيذ إلدارة تق؛ بدعم املمثلية بتزويد األدنى للشرق اإلقليمي املكتب قيام إىل عاجلة حاجة للمنظمة ممثل

 .وإجراءاتها نظمةامل قواعد بشأن بتدريب املوظفني وتزويد

 

 األمنية العمل ملعايري االمتثال تكفل أن الالزم من يزال ال كان املمثلية ألن معيبًا، األمنية باملعايري التقيد أيضًا وكان

 .لألمن مكّر  يزانيةامل يف خمصص إىل تفتقر وكانت .الدنيا

 

AUD 3112 - مالوي يف املنظمة ممثلية :احملدود القطري االستعراض  

 وضوابط األمن ضوابط أن وتبني .معيبة املمثلية يف اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة ممارسات أن تبني عام، وجهب

 على تعديالت إدخال تشمل حتسني إىل حباجة أنها ُحدد ال  اجملاالت توكان .مرضية املعلومات تكنولوجيا

 وتوثيق الشراء لقواعد واالمتثال للنفقات، احملاسبية حاتواإليضا الصرف، قسائم واستخدام احملاسبية، القيودات

 .احمللي بالسفر واإلذن وتوثيقها، الصرف عمليات على واملوافقة األصول، سجالت واكتمال الشراء، إجراءات

 

 األخري الربع

AUD 3212 - إثيوبيا يف املنظمة ممثلية :الشامل القطري االستعراض 

 يف الضع  نقا  من عدد هناك كان ولكن ،مرضية كانت وعملياته للممثلية القطري امجال ن إدارة أن تبني عام، بوجه

 املصرفية واألعمال اإلدارة، وضوابط وعملياته، ال نامج ختطيط جماالت يف وذلك معاجلة إىل حباجة فردية ضوابط

 املاحنة، اجلهات من ءالشركا وأبدى مستوياتها، كافة على احلكومة دتبأ ذلك، ومع .الصرف وعمليات والنقد،

 كانت فقد .الزراعة قطا  يف املنظمة ملساهمة العام، املفتش مكتب إىل قدموها ال  تعليقاتهم يف تقديرهم، ،واملستفيدون

 والحظ .الزراعة قطا  بشأن اجتماعات املاحنة واجلهات احلكومة تعقد حيث التشاورية املنتديات يف نشطة املمثلية

 بني واالتصال التواصل يكن مل واملمثليات الفرعي اإلقليمي املنسق بني االنتقال عملية أثناء نهأ العام املفتش مكتب

 قد اتصاالت موظ  بأن جعةاملرا بعد علمًا العام املفتش مكتب أحيط وقد .مناسبة أولوية ماهل تعطى وشركائها املمثلية

 .املصلحة أصحاب مجيع مع االتصال لتحسني خطوات اختذ قد الفرعي اإلقليمي املنسق وأن تعيينه، مت

 

 التقنية املدخالت إجناز حتسني إىل حاجة هناك كانت ال نامج، بإدارة يتعلق فيما إجيابية جوانب لوحظت وبينما

 املصلحة  أصحاب إبالغ توقيت ُحسن وحتسني النقدي، التدفق ومتطلبات امليزانية استخدام ختطيط وحتسني املقررة 

 هذه يف الضع  نقا  وأعاقت .امليدانية ال امج إدارة معلومات نظام ملعلومات الصلة ذات حديثاتالت إجراء وكفالة

 بةري للتمديدات طلبات وتقديم عام بوجه اإلجناز معدالت اخنفاض يف ينعكس ما وهو وتنفيذه ال نامج وضع اجملاالت

 .املشروعات فئات مجيع يف تكلفة
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 حتسينات تلزم ذلك ومع .مرضيًا املعلومات تكنولوجيا على والضوابط واملالية داريةاإل الضوابط تشةيل كان عام، وبوجه

 أجل من الصرف، وثائق واكتمال النقدية، التدفقات وإدارة الواجبات، بني الفصل هي رئيسية جماالت ثالثة يف

 األولوية ذات املراجعة وصياتت من عدد كان ذلك، إىل وإضافة .الكفاءة عدم أوجه من واحلد املنظمة ألنظمة االمتثال

 قيام بينها من وكان معلقًا، زال ما 2101 عام يف العام املفتش مكتب عن الصادر املراجعة تقرير من املنبثقة العالية

 من وعدد املكتب، لذلك احلكومة ودعم العمل، وختطيط األولويات تحديدب الشرقية ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 .الفرعي اإلقليمي املنسق إىل سندةامل املسؤوليات

 

AUD 3412 - بنما يف الوسطى ألمريكا الفرعي اإلقليمي املنظمة مكتب :اإلدارية والشؤون املالية اإلدارة مراجعة 

 اإلقليمي املكتب يف اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط للممارسات العام املفتش مكتب أعطاه الذي التقييم كان

 الدنيا األمنية وللمعايري املعلومات تكنولوجيا لضوابط االمتثال ناله الذي التقدير وكان .معيب هو الوسطى ألمريكا فرعيال

 ما وخباصة اإلدارية، والشؤون املالية الشؤون جماالت معظم يف للتحسني متاحة كبرية فرص ومثة .مرٍض هو البلد يف

 يف مبا والشراء األصول  سجالت وحفظ األصول وإدارة النقدية  والسل  مالتباملعا املتعلقة احملاسبية األعمال :يلي

 ملفات وصيانة  املشروعات موظفي تعيني وعملية املصرفية  التسويات واستعراض وإعداد البائعني  اختيار ذلك

 .احتياطية إلكرتونية بيانات ومحاية األفراد 

 

 اإلداري املوظ  وظيف  بقاء هو نشأت ال  الضع  نقا  من كثري يف السبب كان العام، املفتش مكتب رأي ويف

 اخل ة إىل املشرتيات عن املسؤولني املوظفني افتقارو طويلة لفرتات شاغرتني امليداني ال نامج ورصد دعم وموظ 

 .الالزمة

 

AUD 3512 - تنزانيا يف األداء لتوحيد املتحدة األمم ل نامج املشرتكة املراجعة تقرير 

 املراجعة دوائر أجرت ،املتحدة األمم منظومة داخل املوجودة املشرتكة وال امج الصناديق دعم يف جديد لنهج بًاتري

 املتحدة األمم وصندوق واليونسكو، اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج) املتحدة لألمم تابعة مؤسسات لسبع الداخلية

 األمم ل نامج مشرتكة مراجعة (العاملي األغذية وبرنامج لزراعة،وا األغذية ومنظمة واليونيسي ،واليونيدو، للسكان،

 آذار/مار  2 إىل شبا /ف اير 21 من الفرتة خالل مشرتكة عةمراج ببعثة القيام مع تنزانيا يف ”األداء توحيد“ املتحدة

2102.  

 

 ولكن .متسقة برامج إجناز يف كبريًا ًاتقدم حقق قد باإلدارة املع؛ القطري املتحدة األمم فريق أن املراجعة من تبني وقد

 جهود من احلد إىل أدى الوكالة يف املؤسسي املستوى على متسقة وإجراءات قواعد وجود عدم أن (أ) املراجعة من تبني

 املشرتكة ال امج أموال صرف يف التأخر أن (ب) و املعامالت  وتكالي  اإلداري العبء خفض إمكانية ومن التنسيق

 معاجلة ُتعاجل تكن مل املنفذين الشركاء لقدرة املعوقات أن (ج) و ال امج  تنفيذ معدل على يؤثر كان نفذينامل للشركاء

 حساب على ولكن اإلمنائية النتائج إجناز عن للمحاسبة الوكاالت خضو  يف ُأدخلت حتسينات هناك أن (د) و وافية 

 .اإلمنائية لمساعدةل املتحدة األمم خطة أنشطة تنفيذ يف التنسيق درجة خفض
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 األمم ومكتب اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة مستوى على اجلهود، من مزيد بذل إمكانية باستكشاف املراجعة وأوصت

 لتكرار تنبًا وذلك ال امج إدارة أجل من وعملياتها الوكاالت نظم لتنسيق اإلمنائية، العمليات لتنسيق املتحدة

 توحيد“ لي ال ناجمية الطرائق بشأن عامة توجيهات إعداد مت قد وأنه التكالي   معامالت من وللحد االحتياجات

 للشركاء موارد عن اإلفراج متابعة حتسني بشأن القطري املتحدة األمم فريق إىل أيضًا توصيات املراجعة وقدمت .”األداء

 يف األداء لرصد آلية وإنشاء األموال عن ناسبامل الوقت يف اإلفراج بشأن للوكاالت الرئيسي املقر مع واملتابعة ن املنفذي

 بشأن إجراءات اختاذ جيري أنه وأكدت التوصية اإلدارة تقبلت وقد .املنفذين الشركاء قدرة حتسني وبشأن الصدد  ذلك

 .أثريت ال  املسائل مجيع

 

 أموال عن اإلفراج يف تائجالن على القائمة لإلدارة نهجًا القطري املتحدة األمم فريق عرض ’واحد صندوق‘ سياق ويف

 لكفالة اجلهود القطري املتحدة األمم وفريق املقيم املنسق يتابع أن التقرير ويقرتح .واحدة متحدة أمم برنامج تركيز لزيادة

 على دليلتوال .اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم خطة فرتة طيلة واحدة متحدة أمم برنامج أجل من كاٍف متويل توافر

 .اجلهود هذه يساعد أن شأنه من املعامالت تكالي  يف فيضاتخت حدوث

 

 قصور عن مساءلة إلنفاذ الالزمة السلطة املقيم املنسق لدى يكون ال قد ولذا الرمسية السلطة تدعمه ال ”واحد قائد“ ومبدأ

 حدد واملساءلة اإلدارة نظام لتنفيذ املستقل االستعراض أن املراجعة والحظت .القطري املتحدة األمم فريق أعضاء أداء

 .وثيقًا رصدًا اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة ترصدها للتحكيم جماالت

 

 .املعامالت تكالي  وفورات قيا  ويف اإلدارية الشؤون إدارة ترتيبات يف ضع  نقا  وجود املشرتكة املراجعة من وتبّين

 واجلزئية الكلية التقييمات استكمال ويف البشرية  واردبامل املتعلقة اإلجراءات تنفيذ يف بطيء تقدم أيضًا هناك وكان

 التحويالت يف املنسق للنهج املشرتكة املراجعة ويف واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا أنشطة تنفيذ ويف  املنفذين للشركاء

 ال  التوصيات إىل وإضافة .حتسني إىل حباجة املشرتيات إدارة وثائق كانت ذلك، على وعالوة :ضمانه وأنشطة النقدية

 وأن العاملة  األفرقة تكوين القطري املتحدة األمم فريق حيسِّن بأن املراجعة تقرير أوصى اجملاالت، هذه تستهدف

 .األداء توحيد أنشطة يف كبرية مشاركة يشاركون الذين املوظفني أداء لتقييم آلية ينشئ

 

AUD 3612 - ديشبنةال يف املنظمة ممثلية :الشامل االستعراض 

 وتكنولوجيا واألمن، اإلدارية، الشؤون/املالية والشؤون وعملياته، القطري ال نامج يشمل الذي للممثلية، العام التقييم إن

 املنبثقة بالنتائج مقارنًة املراجعة جمال يف املمثلية أداء باطراد حتّسن صعبة، إمنائية بيئة ظل ويف مرٍض هو املعلومات

 مع والفعال النشط املمثلية اتصال وساهم .2101 و 2112 و 2113 األعوام يف أجنزت  ال األسبق املراجعات من

 يف امليدانية ال امج أك  من واحدًا أصب  الذي امليداني، ال نامج منو يف مباشرًا إسهامًا املصلحة وأصحاب النظراء

 .للمنظمة اإلجيابية الصورة املراجعة أثناء همإلي الرجو  جرى الذين املصلحة أصحاب وأكد .املنظمة يف األعضاء البلدان

 .دائمًا ضعيفًا كان جمال وهو الشراء، ممارسات حتسُّن إىل دولي مشرتيات ملوظ  امليداني اإليفاد أيضًا وأدى
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 املالية  احملاسبة واكتمال دقة وحتسني  املشروعات تنفيذ يف توق  عمليات حدوث من للتخفي  توصيات وُقدمت

 .النقد وإدارة املصرفية األعمال على الرقابة وتعزيز أفضل  رصدًا ورصدها األصول عن أفضل ءلةمسا وتوفري

 

AUD 3712 - ديفوار كوت يف املنظمة ملمثلية الشامل االستعراض 

 ،علوماتامل تكنولوجيا وملعايري األمنية للمعايري وامتثاهلا وعملياته، القطري ل ناجمها املمثلية إدارة أن تبني عام، بوجه

 أن إال .جيدة وضوابط إجراءات بوجود اتسامهما حيث من والعمليات االسرتاتيجية وضع جمال وت ز .مرضية كانت

 .التقليديون الشركاء يؤديه الذي العمل استعراض إجراءات تعزز أن ينبةي املمثلية

 

 أجراها مراجعة آخر منذ حتّسن، مل املمثليةف .معيبة اإلدارية الشؤون وإدارة املالية اإلدارة وضوابط ممارسات أن وتبني

 األخرى اجملاالت يف تقييمها يتحّسن ومل .الصرف جمال يف إال تقييمها ،2101 متوز/يوليه يف العام املفتش مكتب

 سالمة عدم ذلك يف مبا احملاسبية، املمارسات يف عيوب وجود استمرار االستعراض وحدد .للةاية املعيبة أو املعيبة

 وإدارة الشراء ممارسات امتثال وعدم املصفاة  غري وااللتزامات الصرف قسائم وتهيز بالنفقات، املتعلقة ةاحملاسب

 .وتقييمهم املوظفني غري من أفراد توظي  جمال يف املمارسات وضع  الالزمة  للمعايري األصول

 

AUD 3812 - املشرتيات دورة استعراض - يبالكاري البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املنظمة مكتب 

 بتجهيز املتعلقة واإلدارة املالية وظائفه سليم بشكل يدير املكتب كان إذا ما تقييم هي للمراجعة العامة األهداف كانت

 .القطرية املكاتب يف للشراء وإداري تشةيلي دعم تقديم على الكافية القدرة لديه املكتب كان إذا ما وحتديد مشرتياته،

 

 خلطابات املالي الرصد وبشأن األموال صرف بشأن وفعالة كافية داخلية ضوابط هناك تكن مل أنه إىل املراجعة وخلصت

 بتجهيز املتعلقة الداخلية الضوابط تعزيز ’0‘ :إىل تدعو توصيات تضّمن التقرير أن إال .التوريد وأوامر االتفاق

 اإلدارية التعليمات دليل من 319 القسم يف عليها املنصوص اجلودة ضمان ملتطلبات االمتثال إنفاذ ’2‘و املشرتيات 

 الوثائق  بتلك واالحتفاظ االستعراضات وإعداد االتفاق خطابات لعملية وافية وثائق توافر وكفالة االتفاق خطابات بشأن

 تسجيل حتسني ’6‘و بشأنها  مماثلة معامالت عن ُيعلن ال  الفرعية احلسابات اختيار يف االتساق كفالة ’2‘و

 وظائ  شةور عن الناجم األساسيني املوظفني يف الكبري النقص ساهم وقد .فيها والتصرف ورصدها املهتلكة غري األصول

 وحدة يف آخرين موظفني ووظائ  مدير وظيفة ذلك يف مبا طويلة، لفرتة العامة اخلدمات فئة من ووظائ  الفنية الفئة من

 .الواجبات بني السليم الفصل على الوحدة قدرة على توأّثر لوحظت ال  الضع  نقا  وجود يف اإلداري، الدعم

 

 روتينية بصورة يقدم وال الكافية القدرة الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب لدى حاليًا توجد وال

 مستقاًل استعراضًا العام املفتش كتبم أجرى ،2102 عام أوائل ويف .القطرية املكاتب يف للشراء وإداريًا تشةيليا دعمًا

 نظام وجود عدم إىل االستعراض وخلص .(AUD 1412) االتفاق وخطابات امليداني الشراء لرصد املنظمة نطاق على

 رصد مسؤوليات أن العام املفتش مكتب والحظ .ذلك ملعاجلة لإلدارة املتاحة اخليارات ستكش وا القبيل، هذا من للرصد
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 312 القسم مثاًل ذلك ومن) احلالية واإلجراءات السياسات إطار يف بوضوح حمددة ليست املنظمة داخل امليداني الشراء

 الدور، بهذا باالضطال  مكّلفة اإلقليمية املكاتب وال املشرتيات دائرة ال ألن ،(اإلدارية التعليمات دليل من 319 والقسم

 توصيات تقديم عن العام املفتش مكتب امتنع لذلك، حل إجياد ميت أن وإىل .لذلك الالزمة املوارد منها ألي توجد وال

 .الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب إىل الشأن بهذا
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 ’4‘ ألف املرفق

 (2080 عام قبل) العالية املخاطر بشأن طويلة فرتة منذ املعلقة التوصيات ملخص

 (2082 األول كانون/ديسمرب 38 حتى)

 التوصية اسم التقرير التقرير رقم

   
 أن لكفالية  وذليك  الكيوارث  حياالت  يف البيانيات  السرتجا  منتظمة بصفة تارب إلجراء زم؛ جدول إعداد الكوارث حاالت يف البيانات اسرتجا  3102

 قياً توثي النتيائج  وتوثييق  األقيل  عليى  سنويًا اإلجراءات تريب وينبةي .وحمّدثة ودقيقة مكتملة اخلطة تكون

 شاماًل

 وتنفييذ  وبوضيع  0222 عيام  يف أجريت ال  الدراسة بتحديث واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة قيام الكوارث حاالت يف البيانات اسرتجا  3102

 تكنولوجييا  اسيرتاتيجية  إطيار  ضيمن  الكوارث حاالت يف املعلومات تكنولوجيا بيانات السرتجا  شاملة خطة

 بيانيات  اسيرتجا   وخطية  .املنظمية  نطياق  عليى  األعميال  الستمرار واسرتاتيجية املنظمة نطاق على املعلومات

 وحتلييل  األعميال  عليى  واألثير  املخاطر تقدير مع تتماشى أن ينبةي الكوارث حاالت يف املعلومات تكنولوجيا

 .األوقات مجيع يف حمّدثة تكون وأن التكالي  جدوى

 .املشروعات حلسابات شامل دليل إصدار عامة إجرائية مسائل - احنةامل اجلهات إىل مالية تقارير تقديم 3504

 معاجلية  يف اإلقليميية  املكاتيب  عليى  تيؤثر  الي   األساسيية  القضايا 0109

 اإلقليمية األولويات

 .مبسؤولياتها اإلقليمية املكاتب اضطال  جودة مدى لتقييم أداء مؤشرات حتديد

 والتهور اجلسيم لإلهمال تعريفًا بإيرادهما اإلدارية التعليمات دليل من 221 و 212 القسمني حتديث واإلجراءات القرارات ساقوات - التأديبية اإلجراءات حتليل 1409

 :أجل من املوظفني غري من البشرية املوارد أجور لتحديد القائمة السياسة تعديل املشرتكة اخلدمات مركز 1710

 املقابل  األجر حتديد (2) و العمل مستوى ييمتق (0) أي :مرحلتني من عملية إنشاء   

 املوظفني  غري من البشرية املوارد اختصاصات يف املطلوبة الكفاءات لوص  معيارية لةوية صيةة وضع   
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 التوصية اسم التقرير التقرير رقم

 للمهميات  بالنسيبة  شيهري  أسيا   على) املوظفني غري من البشرية للموارد رمسية أجر نطاقات حتديد      

 ألداء وخي ة  مؤهالت من يلزم ملا وفقًا املهمات تصّن  (القصرية للمهمات نسبةبال يومي أسا  وعلى الطويلة

 أو األمين  ظيروف  أو السيابق،  األداء ميثالً  منهيا ) االقتضياء  حسيب  أخرى مقاييس عن فضاًل املطلوب، العمل

  (ذلك وغري العمل، مركز يف العمل

 ذليك  يف مبيا  ،(االسيتثناءات ) العاديية  النطاقيات  يتجياوز  اليذي  األجر لت ير رمسية متطلبات حتديد   

 جانيب  مين  املنيتظم  بالرصد رهنًا ولكن حدوثها، بعد احلاالت هذه عن اإلبالغ يستمر وقد) الضرورية الوثائق

 الُشيعب  تقيدم  أن احلاالت هذه يف عمومًا وينبةي (.املالية الشؤون و البشرية واملوارد املؤسسية اخلدمات إدارة

 أوفر  بديل توافر عدم على وثائقية أدلة الطالبة

 إجراء املهمة تتي  ال عندما أي) استثنائية حاالت يف السابق، الدخل سيما ال أخرى، معايري استخدام   

 مي ر  الُشيعب  توٌثق أن وينبةي .املقّدرة الفئة داخل الدرجة حتديد ثانيًا، أو، (احملددة النطاقات مع مقارنة

  املستخَدمني بني إنصاف عدم أوجه وثحلد تنبًا كاماًل توثيقًا الطلب

 .الُشعب فرادى إىل املوظفني غري من بشرية موارد تعيني عملية تفويض أعاله، الواردة التوصية مع بالتوازي املشرتكة اخلدمات مركز 1710

 التقريير  هذا يف الواردة التوجيهات اراالعتب يف يأخذ املنظمة، نطاق على األعمال تصري  الستمرار إطار وضع األعمال استمرارية إدارة 3410

 .هيف تنفيذوالبدء  ،األخرى اجليدة املمارسات وكذلك
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 ’8‘املرفق باء 

 العام املفتش مكتب

 (2082 األول كانون/ديسمرب) التنظيمي اهليكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املفتش العام

J. Fitzsimon - 2-مد 

 :موظفو الدعم

K. Travers 6-، سكرت ، خ ع 

G.Byrd 4-طابع، خ ع -، كاتب 

K. Singh 4-، طابع سجالت، خ ع 

A. Petraia 3-طابع، خ ع  -، كاتب 

G. DeClancey 3-طابع، خ ع -، كاتب 

 املراجعة

D. Temme8-، املراجع الرئيسي، مد 

 5-اجع أول، فشاغرة، مر

F.Lincke5-، مراجع أول، ف 

M. Mukhitdinova4-، مراجع داخلي، ف 

D. Ramirez-Léon4-، مراجع داخلي، ف 

D. Richards املكتب اإلقليمي آلسةيا  )، مراجع داخلي

 4-، ف(واحمليط اهلادئ

A. Shalaby املكتب اإلقليمي للشةرق  )، مراجع داخلي

 4-، ف(األدنى ومشال أفريقيا

M. Smith-Johm   املكتةب اإلقليمةي   )، مراجةع داخلةي

 4-، ف(ألفريقيا

R. Ardon املكتب اإلقليمةي ألمريكةا   )، مراجع داخلي

 4-، ف(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 3-شاغرة، مراجع داخلي، ف

 3-شاغرة، مراجع داخلي، ف

C. Nurshingdass3-، مراجع داخلي، ف 

I. Kenessy3-، مراجع داخلي، ف 

R. Hassan3-، مراجع داخلي، ف 

J. Peng2-، مراجع داخلي، ف 

D. Chiodi5-، كاتب مراجعة، خ ع 

 التحقيقات

P. Fonte5-، حمقق أول، ف 

 4-شاغرة، حمقق، ف

M. Carbone3-، حمقق، ف 

P. Colibeau3-، حمقق جنائي، ف 

J. Ritter3-، حمقق، ف 
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 ’2‘ باء املرفق

 

 العام املفتش مكتب

 2082 األول كانون/ديسمرب حتى املوظفني جدول

 

 اجملموع شاغرة أنثى ذكر الرتبة 

 0   0 2-مد املفتش العام

 03     املراجعون 

    0 0-مد مراجع رئيسي

  0  0 3-ف مراجع أول

   0 2 6-ف مراجع إقليمي

   0 0 6-ف مراجع

  2 2 0 2-ف مراجع

   0  2-ف مراجع

 3     احملققون 

    0 3-ف حمقق أول

  0   6-ف حمقق

   2 0 2-ف حمقق

  80 2 4 28 

 0  0  3-خ   كاتب مراجعة 

 3     الدعم خبدمات السكرتارية والدعم اإلداري 

   0  4-خ   سكرتري

   0  6-خ   طابع/كاتب

    0 6-خ   كاتب سجالت

   0 0 2-خ   طابع/كاتب

  82 88 4 22 

 

 :البلدان التالية ممثلة يف الوظائ  السابق ذكرها
 

 اجملمو  فئة اخلدمات العامة اإلقليم املقر الرئيسي بلدال

 0   0 األرجنتني

 0   0 اسرتاليا

 0   0 الصني

 2  0 0 مصر

 0   0 فرنسا

 0   0 أملانيا

 0  0  هندورا 

 0 0   اهلند

 6 2  0 إيطاليا

 0  0  جامايكا
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 اجملمو  فئة اخلدمات العامة اإلقليم املقر الرئيسي بلدال

 0   0 موريشيو 

 0   0 إسبانيا

 0 0   اململكة املتحدة

 3 0 0 2 اليات املتحدة األمريكية الو

 0   0 أوزبكستان

 6 صفر  6 شاغرة

     

 82 4 6 22 
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 جيم املرفق

 املستخدمة املختصرات قائمة

 

– ADG/RR   اإلقليمي املمثل املساعد، العام املدير 

– BCM  األعمال تصري  استمرارية إدارة 

– CIO   املعلومات تكنولوجيا شعبة 

– CS  املالية والشؤون البشرية واملوارد املؤسسية اخلدمات ةإدار 

– CSA   اإلدارية اخلدمات شعبة 

– CSAP  املشرتيات دائرة 

– CSF   املالية شعبة 

– DDG–K   املعرفة العام، املدير نائب 

– DDG –O   العمليات العام، املدير نائب 

– DO   ميداني مكتب 

– DON   نيةامليدا املكاتب شبكة 

– ERCU   الطوارئ حاالت يف والتنسيق اإلنعاش وحدة 

– ERM  املنظمة مستوى على املخاطر إدارة 

– EUFF  األوروبي لالحتاد التابع األغذية مرفق 

– FAOR   املنظمة ممثل 

– FPMIS  امليدانية ال امج إدارة معلومات نظام 

– GOE   العامة التشةيل مصروفات 

– GRMS   املوارد إلدارة العاملي مالنظا 

– ICF   الداخلية واملراقبة املساءلة إطار 

– IIA  الداخليني املراجعني معهد 

– IPA   الفورية العمل خطة 

– ISFP   األغذية أسعار يف احلاد االرتفا  مبادرة 

– JIU   املتحدة لألمم املشرتكة التفتيش وحدة 

– LEG   القانونية الشؤون مكتب 

– LOA   اتفاق خطاب 

– NMTPF  األجل املتوسطة الوطنية األولويات إطار 

– OED  التقييم مكتب 

– OIG  العام املفتش مكتب 
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– OSD   الالمركزية دعم مكتب 

– OSP   املوارد وإدارة والتخطيط االسرتاتيجية مكتب 

– PEMS  األداء تقييم إدارة نظام 

– PIR   ل امجا تنفيذ عن التقارير رفع 

– PIRES -  تقييمها ودعم تنفيذها، ودعم ال امج، ختطيط نظام 

– PWB   وامليزانية العمل برنامج 

– RBAP  النتائج على القائمة املراجعة خطة 

– RBM  النتائج على القائمة اإلدارة 

– REU  الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب 

– SLA  اخلدمات مستوى اتفاقات 

– SRC   فرعي إقليمي منسق 

– SRO    فرعي إقليمي موظ 

– SSC  (بودابست) املشرتكة اخلدمات مركز 

– UN–RIAS   املتحدة األمم يف الداخلية املراجعة خدمات ممثلو 

 


