October 2018

FC 173/15

A

لجنة المالية
الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة
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التقدم المحرز في تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة بشأن منع الغش
واكتشافه والتصدي له في مؤسسات منظومة األمم المتحدة

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد

Laurent Thomas

نائب المدير العام (للعمليات)
الهاتف+3906 5705 5042 :
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MX825/A
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موجز
 تعرض على جلنة املالية آخر املعلومات بشأن تنفيذ التوصيتني اللتني مل تنفذا بعد من تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة لعام  (JIU/REP/2016/4) 2016بشأن منع الغش واكتشافه والتصدي له يف مؤسسات منظومة
األمم املتحدة:
( )1تشك ك ك ك كككل اس ك ك ك ك كرتاتيجية مكافحة الغش على مسك ك ك ك ككتوى املنظمة وخ ة العمل ذات الصك ك ك ك ككلة اللتان مت
إطالقهما يف أكتوبر/تش ك ك ك كرين األو  2018خارطة ال ريق لتوجيه عملية إدخا التحس ك ك ك ككينات على
مس ك ك ككتوى املنظمة يف را إدارة غاطر الغش على األجل املتوس ك ك ككش مع الرتكيز بش ك ك كككل خا على
ثقافة مكافحة الغش وفعالية الضوابش اإلدارية (التوصية .)6
وس ك كيخض ككع التقدم احملرز يف حتقيق األهداف احملددة لالس ككتعراض على أس ككا كل س ككنتني يف حني
س ك ككيس ك ككتعرض التقدم احملرز يف تنفيذ إجراءات حمددة كل ثالثة أش ك ككهر .وس ك كوف يتض ك ككمن بيان الرقابة
الداخلية الت ورات امل لوبة يف را منع الغش.
( )2وتنفذ املنظمة إمكانية اإلحالة إىل سل ات اإلنفاذ الوطنية كمسألة مبدأ مع حتليل وتقييم كل حالة
على النحو الواجب (التوصية .)14
التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 إن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
مسودة المشورة
علما بالتقدم الذي أحرزته المنظمة في الوفاء بالتزامها بتنفيذ التوصيتين اللتين لم
 تأخذ لجنة المالية ً
تُنفذا بعد والصادرتين عن وحدة التفتيش المشتركة في التقرير  ،JIU/REP/2016/4المعنون منع الغش
واكتشافه والتصدي له في مؤسسات منظومة األمم المتحدة.
 وتشجع لجنة المالية األمانة على أن تنفذ في الوقت المناسب اإلجراءات المحددة في استراتيجية
مكافحة الغش وخطة العمل المتصلة بها ،وتتطلع إلى أن تتلقى في سياق تنفيذ اإلجراءات المدرجة في
التقرير المزيد من المعلومات عن التطورات في مجال منع الغش كجزء من عملية بيان الرقابة الداخلية
لعام .2018
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مقدمة
استعراضها حلالة منع الغش واكتشافه

ق ّدمت وحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة يف عام
-1
والتصدي له يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة (التقرير  .1)JIU/REP/2016/4ومت ّكنت املنظمة خال الدورة الثامنة
واخلمسني بعد املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون األو  2017من اإلشارة إىل أهنا نفذت مجيع التوصيات باستثناء
توصيتني اثنتني والتزمت بتزويد جلنة املالية يف دورهتا يف نوفمرب/تشرين الثاين  2018باملزيد من املعلومات عن التق ّدم احملرز
يف تنفيذ التوصية املتبقية  6خبصو وضع اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الغش خاصة بكل مؤسسة على حدة وخ ش عمل
والتوصية  14حو اإلجراءات القائمة إلحالة قضايا الغش إىل سل ات اإلنفاذ الوطنية (انظر اإلطار .)1
2016

اإلطار  -1التقرير  :JIU/REP/2016/4التوصيتان اللتان لم تنفذهما المنظمة بعد
التوصية ( 6الفقرة " :)123ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إن مل يكونوا قد فعلوا
-1
ذلك بعد أن يضعوا اسرتاتيجيات شاملة ملكافحة الغش خاصة بكل مؤسسة على حدة وخ ش عمل لتنفيذ سياسات
الغش يف كل من مؤسساهتم .وينبغي أن تكون اسرتاتيجيات مكافحة الغش هذه على أسا تقييمات غاطر الغش
يف املؤسسة وأن تشكل جزءا ال يتجزأ من االسرتاتيجيات التنظيمية واألهداف التنفيذية الشاملة .واستنادا إىل مستوى
اخل ر الذي ميثله الغش ينبغي ختصيص موارد متناسبة لتفعيل االسرتاتيجيات وخ ش العمل املذكورة".
التوصية ( 14الفقرة " :)329ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة بالتشاور مع مكتب
-2
الشؤون القانونية لألمم املتحدة واملكاتب القانونية لكل منها تعزيز الربوتوكوالت واإلجراءات القائمة إلحالة قضايا
الغش (وغريه من أشكا إساءة السلوك) إىل سل ات اإلنفاذ واحملاكم الوطنية بغرض مباشرة اإلجراءات اجلنائية واملدنية
واستعادة األصو وضمان أن تتم اإلحاالت يف الوقت املناسب وب ريقة فعالة".

بيئة الرقابة في منظمة األغذية والزراعة
تلتزم املنظمة بضمان استخدام مواردها للغرض املتوخى فحسب ومحاية ما تض لع به من عمليات من الغش
-2
وغريه من املمارسات الفاسدة على النحو الواجب .وقد اعتمدت املنظمة سياسة شاملة ملكافحة الغش وغريه من املمارسات
الفاسدة"( 2السياسة") مع اتباع هنج عدم التسامح م لقا يف قضايا املخالفات اليت يتم الكشف عنها واليت يرتكبها موظفو
املنظمة وتلك املتعلقة بالرتتيبات التعاقدية مع املنظمة .3وتن بق هذه السياسة على مجيع األنش ة (اإلدارية أو الفنية أو
التشغيلية) اليت تقوم هبا املنظمة يف مجيع املواقع.

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports - 1
notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_4_English.pdf
 2تستند سياسة مكافحة الغش وغريه من املمارسات الفاسدة الصادرة يف عام  )AC 2015/08( 2015إىل السياستني

الصادرتني يف وقت سابق عام
 )AC 2004/09( 2004وعام  ) AC 2007/11( 2007وهو ما يربهن على التزام املنظمة مبكافحة الغش وغريه من املمارسات الفاسدة.
 3الشركاء يف عملية التنفيذ واملوردون وغريهم من األطراف الثالثة .يشار إليهم الحقا كمتعاقدين.
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لقد وضعت املنظمة مسؤولية الرقابة على إدارة غاطر الغش واإلشراف على السياسة على مستوى نائب املدير
-3
العام .ويتوىل نائب املدير العام (العمليات) قيادة هذه املهمة عرب املنظمة بدعم من وحدة صغرية للرقابة الداخلية واالمتثا
ورلس للرقابة الداخلية.4
وتستفيد املنظمة أيضا من قدرة راسخة للتحقيق واملراجعة من خال مكتب املفتش العام وسياسة حلماية املبلغني
-4
5
ويزود مكتب
عن املخالفات مع خش ساخن مركزي يديره مكتب املفتش العام متاح لإلبالغ يف غتلف أرجاء العاملّ .
املفتش العام من خال التقرير السنوي للمفتش العام أعضاء جلنة املالية مبعلومات مستفيضة عن العمل املض لع به يف
رايل املراجعة والتحقيق مبا يف ذلك بشأن الشكاوى املبلّغ عنها وكذلك نوع القضايا اليت يتم التحقيق فيها ونتائجها.
وتفصح املنظمة جلميع املوظفني كل سنتني ومن خال تعميم إداري بشأن ممارسة املنظمة يف املسائل التأديبية عن نوع
قضايا الغش اليت مت حتديدها والتدابري التأديبية اليت اعتمدت خال تلك الفرتة .وعالوة على ذلك فكلّما نشأت حالة
اختال لألموا جتري املنظمة من خال مكتبها للشؤون القانونية تقييما منهجيا إلمكانية استعادة هذه األموا من
خال السل ات الوطنية.

التقدم المحرز في عملية التنفيذ (التقرير )JIU/REP/2016/4
التوصية  :6االستراتيجية وخطة العمل المتعلقة بمكافحة الغش
تناشد التوصية  6الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة منظمات األمم املتحدة وضع اسرتاتيجية شاملة ملكافحة
-5
الغش خاصة بكل مؤسسة على حدة وخ ة عمل كوسيلة لتنفيذ ودمج سياسات مكافحة الغش يف البيئات التشغيلية
اخلاصة هبا .وأشارت كذلك إىل أنه على أسا تقييمات غاطر الغش ينبغي السرتاتيجيات مكافحة الغش وخ ة العمل
ذات الصلة أن توفر هنجا فعاال من حي التكلفة ملكافحة الغش وذلك من خال الرتكيز على ااجماالت اليت قد يكون
فيها للجهود املبذولة أكرب األثر إضافة إىل وسيلة فعالة وكفؤة لتعزيز تنفيذ الربامج من خال التقليل من التعرض للغش.
كما دعا املراجع الداخلي يف استعراضه الرفيع املستوى إلدارة غاطر الغش املايل وغريه من املمارسات الفاسدة
-6
يف املنظمة الصادر يف عام  )AUD 0716( 2016إىل وضع اسرتاتيجية مماثلة للمنظمة ملكافحة الغش من شأهنا أن تساعد
على معاجلة أوجه الضعف الرئيسية احمل ّددة يف را إدارة غاطر الغش ال سيما يف راالت حتسني املعلومات املتعلقة
مبخاطر الغش والتوعية واالتصاالت باإلضافة إىل رصد وتعزيز الضوابش لتلك املخاطر اخلاضعة للتقييم.
ومتاشيا مع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ومكتب املفتش العام متت صياغة اسرتاتيجية املنظمة وخ ة العمل
-7
7
ذات الصك ككلة مبشك ككاركة أصك ككحاي املصك ككلحة الرئيسك ككيني (أصك ككحاي األعما  6والشك ككعب األخرى املوجودة يف املقر الرئيسك ككي
 4يتألف هذا ااجملس من :نائب املدير العام/العمليات (الرئيس) ونائب املدير العام (الربامج) وإدارة اخلدمات املؤسسية ومكتب دعم املكاتب امليدانية
وشعبة تكنولوجيا املعلومات ومكتب االسرتاتيجية والتخ يش وإدارة املوارد.
5
6
7

AC 2011/05

إدارة اخلدمات املؤسسية ومركز اخلدمات املشرتكة وإدارة التعاون التقين ومكتب املوارد البشرية شعبة التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا املعلومات.
مكتب االسرتاتيجية والتخ يش وإدارة املوارد ومكتب دعم املكاتب امليدانية ومكتب املفتش العام.
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واملكاتب اإلقليمية) وإقرارها من قبل رلس الرقابة الداخلية يف أغسك ك ك ك س/آي  .2018وتقدم هذه االسك ك ك كرتاتيجية خارطة
ال ريق للتحسك ك ك ك ك ككينات الالزمة يف را إدارة غاطر الغش على مدة السك ك ك ك ك ككنوات األربع القادمة ( .)2021-2018ويف حني
تس كلّم االس كرتاتيجية بقدرة مكتب املفتش العام على التحقيق فإهنا تركز بوجه خا على تعزيز ثقافة مكافحة الغش على
مس ك ك ك ك ك ككتوى املنظمككة والتوعيككة بككالتككدابري املتخككذة مبككا يشك ك ك ك ك ك كمككل رد اإلدارة على الغش وإمجككايل فعككاليككة الضك ك ك ك ك ك كوابش اإلداريككة.
وت شكل إجراءات مكافحة الغش احمل ّددة على مستوى املنظمة جزءا ال يتجزأ من إمجايل إدارة املخاطر على صعيد املنظمة
ومن تعزيز املنظمة لنظام الرقابة الداخلية اخلا هبا.
وهتدف اسرتاتيجية املنظمة وخ ة العمل املتجددة ذات الصلة املعروضتان هنا إىل توجيه عملية إدخا املزيد من
-8
التحسينات على إدارة غاطر الغش على املدى املتوسش متاشيا مع إطار الرقابة الداخلية للمنظمة وراالت التحسني
الناجتة عن بيان الرقابة الداخلية للمنظمة واستنادا إىل االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة.

تقييم غاطر الغش على مستوى املنظمة
اسك ك ك ك ككتندت صك ك ك ك ككياغة االس ك ك ك ك كرتاتيجية إىل تقييم ملخاطر الغش على مسك ك ك ك ككتوى املنظمة قام به أصك ك ك ك ككحاي األعما
-9
يف أوائل عام  2018لتلك ااجماالت اليت ارتأى مكتب املفتش العام أهنا تن وي على أوجه ضعف وغاطر حمتملة.

اإلطار  -2مجاالت مخاطر الغش الخاضعة للتقييم (عشرة)


حتديد املشاريع وصياغتها وتقييمها (امليزانية وتشكيلة املدخالت وطرق التنفيذ مبا يف ذلك املخاطر املتصلة
بأسلوي التنفيذ بواس ة الشركاء يف العمليات)؛



وإدارة املوردين (التسجيل واألداء)؛



ودورة الشراء إىل الدفع (طلبات الشراء واختيار املوردين واإلذن بالدفع)؛



وإدارة ممتلكات املنظمة (األصو واجلرد وإجيارات املرافق وإدارة أس و املركبات)؛



وال رق التشغيلية اجلديدة (أسلوي التنفيذ بواس ة الشركاء يف العمليات؛ والتحويالت النقدية)؛



والسفر (احمللي/الدويل)؛



واملسائل املالية (الفواتري/املصروفات/املدفوعات؛ واملصروفات النثرية/النقدية التشغيلية والسلف واإلبالغ
وسوء استخدام أسعار الصرف)؛



واملوارد البشرية (إدارة املوارد البشرية من غري املوظفني؛ واملزايا/االستحقاقات)؛



وتكنولوجيا املعلومات  -املخاطر الداخلية واخلارجية للنفاذ غري املرخص له؛



وخدمات األمن  -الدخو بشكل غري املرخص له إىل مباين املنظمة.
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 -10ومشل التقييم استعراضا ملمارسات الغش اليت مت اكتشافها أو اليت ميكن أن حتدث واملمارسات اليت ميكن أن ختلق
فرصا للغش .وقام بتقييم فعالية الضوابش القائمة يف منع و/أو كشف الغش وحتديد الثغرات وتدابري التحسني ال سيما
بالنسبة إىل راالت املخاطر العليا.

اإلطار  -3الممارسات الخاضعة للتحليل عبر مجاالت األعمال
من أص ككل  130نوعا من املمارس ككات اليت جرى حتليلها عرب راالت األعما مت تص ككنيف  25نوعا 8على أنه
غ ككاطر متبقي ككة ع ككالي ككة مع األخ ككذ بعني االعتب ككار الضك ك ك ك ك ك كوابش الق ككائم ككة؛ و 68نوع ك كا 9على أن ككه غ ككاطر متوسك ك ك ك ك ك ك ككة؛
و 37نوعا 10على أنه غاطر منخفضة.
وتفاوت مس ك ك ك ك ك ككتوى فعالية الض ك ك ك ك ك كوابش للتعامل مع كل ممارس ك ك ك ك ك ككة حم ّددة مع زيادة تركيز الض ك ك ك ك ك كوابش اليت تعترب
أهنا أقل فعالية (فعالة جزئي ا غري فعالة إىل حد كبري أو منعدمة) بالنس ك ك ك ككبة إىل املمارس ك ك ك ككات املص ك ك ك ككنفة على أهنا غاطر
متوس ك ة ( 68يف املائة من القضككايا) وغاطر عالية ( 88يف املائة) .وبالنسككبة إىل كل من املخاطر املتوس ك ة والعالية فإن
معظم التحسينات احمل ّددة يتصل بتعزيز ت بيق الضوابش القائمة/حتسني االمتثا (معرفة األدوات الداعمة واستخدامها)
يف حني يتعلق بعض ك ك ك ككها بالتص ك ك ك ككميم أو معاجلة الثغرات .وكان ت بيق عدد من التحس ك ك ك ككينات ملعاجلة تلك املخاطر جا ٍر
بالفعل أو غ ش له وقت إجراء التقييم.11
-11
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وعلى العموم برهن هذا التقييم على حاجة إىل اختاذ إجراءات يف ااجماالت التالية:

•

تعزيز الوعي بالغش وقدرات مجيع املوظفني (معرفة مثبتة بش ك ك ك ك ككأن الس ك ك ك ك ككياس ك ك ك ك ككات واإلجراءات الرئيس ك ك ك ك ككية متاش ك ك ك ك ككيا
مع املسؤوليات الوظيفية احملددة اخلاصة هبم) من أجل ضمان االمتثا بصورة أفضل يف ااجماالت املعرضة للغش؛

•

ومعاجلة مواطن الض ككعف أو الثغرات اليت يتم اكتش ككافها يف الضك كوابش القائمة (الس ككياس ككات والقواعد واإلجراءات)
للتخفيف من حدة غاطر الغش احملددة؛

•

وتعزيز األدوات والنظم لرصد االمتثا والرقابة اإلدارية والكشف املبكر.

عرب  4راالت لألعما  -دورة الشراء حىت الدفع13 :؛ تكنولوجيا املعلومات7 :؛ إدارة شؤون املوردين3 :؛ حتديد املشاريع:

2

 9عرب  9راالت  -حتديد/صك ك ككياغة/تقييم املشك ك ككاريع7 :؛ إدارة شك ك ككؤون املوردين9 :؛ دورة الشك ك كراء حىت الدفع13 :؛ ممتلكات املنظمة8 :؛ طرق التش ك ككغيل
اجلديدة12 :؛ املسائل املالية5 :؛ السفر2 :؛ تكنولوجيا املعلومات8 :؛ املوارد البشرية4 :
 10عرب ستة راالت -دورة الشراء حىت الدفع6 :؛ ممتلكات املنظمة8 :؛ املسائل املالية5 :؛ السفر2 :؛ خدمات األمن6 :؛ املوارد البشرية9 :
 11لالطالع على حمل ككة ع ككام ككة أكثر تفص ك ك ك ك ككيال عن ا ملخ ككاطر املرتب ككة بك ككل ر ككا من ر ككاالت األعم ككا ونوع التحسك ك ك ك ككين ككات امل لوب ككة يرجى الرجوع
إىل امللحق .2
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 -12ترّكز اسرتاتيجية املنظمة وخ ة العمل املتصلة هبا  13على ثالثة أهداف يعزز بعضها البعض بشكل متباد تنفذ
من خال إجراءات يف ستة راالت رئيسية.
الهدف  :1تحسي ي ي ييين الوعي بشي ي ي ييأن تدابير الرقابة التي تتخذها المنظمة لمنع حاالت الغش واكتشي ي ي ييافها
واإلبالغ عنها ،مع اتخاذ اإلجراءات لممان ما يلي:
•

إبقاء مجيع املوظفني 14وأصحاي املصلحة اخلارجيني على دراية بشكل منتظم ( )1بالسياسات الرئيسية ذات الصلة
بالغش (سياسة مكافحة الغش وغريه من املمارسات الفاسدة ومحاية املبلغني عن املخالفات) والتدابري املتخذة
لضمان بيئة قوية ملكافحة الغش؛ ( )2وباخلربات يف را تعزيز منع الغش واكتشافه (عرب املواقع ومع وكاالت
األمم املتحدة األخرى)؛ ( )3وبشأن حاالت الغش املبلغ عنها ورد اإلدارة عليها (اإلجراءات اإلدارية/التأديبية
و/أو اجلزاءات املفروضة على املوردين)؛

•

وحصو املوظفني على النحو الواجب من خال برنامج تدرييب تدرجيي ومنظم على التدريب ( )1على
السياسات الرئيسية ذات الصلة بالغش  -املفاهيم الرئيسية وأدوارهم ومسؤولياهتم يف منع الغش واكتشافه واإلبالغ
عنه (مجيع املوظفني)؛ ( )2واإلجراءات والنظم/األدوات ذات الصلة لضمان االمتثا الالزم (املوظفون الذين يتولون
مسؤوليات وظيفية معرضة للغش مثل إدارة املوارد وأداء املهام اإلدارية احلرجة).
الهدف  :2تعزيز فعالية الموابط للتخفيف من مخاطر الغش ،مع اتخاذ اإلجراءات لممان ما يلي:

12
13
14

•

قيام أصحاي األعما ب ريقة أكثر منهجية من خال التقييم املنتظم ملخاطر الغش بتقييم فعالية الرقابة وتنفيذ
التحسينات الالزمة (على امتداد ثالثة أهداف اسرتاتيجية :تصميم/تنفيذ الربامج لتحسني القدرات وتصميم
الضوابش/اآلليات لضمان االمتثا وأدوات الدعم ذات الصلة) .وسيوىل االهتمام العتماد هنج مبسش ومتكامل
لتقييم مواطن الضعف ذات الصلة مبخاطر الغش مع األخذ بعني االعتبار ما خيلص إليه مكتب املفتش العام من
استنتاجات من خال عمليات املراجعة والتحقيق وما يتم التوصل إليه من نتائج من خال اإلبالغ عن الضوابش
الداخلية واملخاطر اليت يتم إحالتها (مبا يف ذلك من خال خ ش منع الغش على املستوى الق ري)؛

•

واعتماد مجيع وحدات/مكاتب املنظمة بشكككل تدرجيي هنجا مبسك ا لتخ يش ورصككد الردود على مواطن الضككعف
ذات الص ك ككلة مبخاطر الغش اخلاصك ك كة هبا .وس ك ككتتوىل الوحدات (باالس ك ككتناد إىل س ك ككجل غاطر الغش على مس ك ككتوى
املنظمة ونتائج االس ك ك ك ككتبيان املتعلق بالض ك ك ك ك كوابش الداخلية) تقييم مواطن الض ك ك ك ككعف اخلاص ك ك ك ككة هبا والتخ يش إلجراء
التحس ك ك ككينات امل لوبة يف ت بيق الضك ك ك كوابش (املرتب ة بأهداف االسك ك ك كرتاتيجية الثالثة أي زيادة القدرات واالمتثا

املقررة يرجى الرجوع إىل اسرتاتيجية مكافحة الغش (متاحة على بوابة أعضاء املنظمة).
لالطالع على حملة عامة أكثر تفصيال عن اإلجراءات ّ
ترد خ ة عمل املنظمة الرفيعة املستوى يف امللحق.
يشمل مص لح "املوظفون" كال من املوارد البشرية من املوظفني ومن غري املوظفني وهو ما يعكس القوة العاملة لدى املنظمة.
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واس ك ك ككتخدام األدوات الداعمة) .ويس ك ك ككمح هذا النهج ال س ك ك ككيما يف املكاتب الق رية بوض ك ك ككع خ ة أكثر دينامية
وتركيزا على املخاطر ملنع الغش تتناسب وحجم الربنامج الق ري وطبيعته.
الهدف  :3تعزيز النظم واألدوات الخاصة بالرقابة اإلدارية والكشف/الردع المبكر لتيسير ما يلي:
•

التخ يش والرصد واإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة (على مستوى املنظمة وأصحاي األعما والوحدة مبا يف ذلك
املكاتب الق رية) للتخفيف من غاطر الغش متاشيا مع عملية إدارة املخاطر الشاملة على مستوى املنظمة؛

•

ورصد االمتثا يف ااجماالت املعرضة للغش مثل )1( :توسيع استخدام املعلومات عن األعما ولوحات املتابعة
وكذلك ( )2حتدي أدوات الرصد والتتبع القائمة مع إيالء االهتمام إىل تعزيز حتليل البيانات/استخدام
التنبيهات/نظام اإلنذار.

اإلطار  -4أبرز اإلنجازات المحددة حتى اآلن (عام  )2018في تنفيذ استراتيجية
مكافحة الغش وخطة العمل
الهدف  :1حتسني الوعي بتدابري الرقابة اليت تتخذها املنظمة ملنع حاالت الغش املشتبه هبا واكتشافها واإلبالغ عنها:
•

إطالق دورة للتعلّم اإللكرتوين بشأن منع الغش وغريه من املمارسات الفاسدة مبا يسمح جلميع املوظفني بفهم
سياسة املنظمة ملكافحة الغش وتبعاهتا فهما أفضل (املسؤوليات عن منع الغش واكتشافه واإلبالغ عنه وآليات
رد املنظمة على قضايا الغش اليت يتم الكشف عنها) وزيادة الوعي بااجماالت الرئيسية للمخاطر (الربع األخري
من عام .)2018

الهدف  :2تعزيز فعالية الضوابش للتخفيف من غاطر الغش:
•

توسيع ن اق قدرات التحويالت املالية اإللكرتونية ليشمل عددا متزايدا من البلدان .وهذا ميثل طريقة أكثر أمانا
لنقل األموا وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية داخل املكاتب؛

•

وتوسككيع ن اق اسككتخدام برريات  InTendكحل لعملية طرح املناقصككات عرب مجيع املواقع املرتب ة ببوابة األمم
املتحدة العاملية للمشك كرتيات .و يهدف هذا إىل تعزيز سك كرية عملية املشك كرتيات وش ككفافيتها وكذلك حتس ككني تتبع
إجراءات الش ك ك كراء .وخال الفرتة املمتدة بني يونيو/حزيران ونوفمرب/تش ك ك كرين الثاين  2018أجنزت عملية التنفيذ
ل لمقر الرئيس ك ك ك ك ك ككي واملك ك ككات ك ككب اإلقليمي ك ككة (الفرعي ك ككة) وك ك ككذل ك ككك املك ك ككات ك ككب الق ري ك ككة مع موظف مس ك ك ك ك ك ككؤو
عن املشرتيات الدولية؛

•

وبلورة إجراء جديد على مسككتوى املنظمة (دليل اإلجراءات اإلدارية) يتعلق بالتحويالت النقدية يضككع معايري
دنيا لإلدارة اإلدارية والتشغيلية خت ّفف بشكل كامل أو جزئي من مواطن الضعف املرتب ة مبخاطر الغش (الربع
الثال من عام )2018؛

•

وإطالق هنج جديد أكثر دينامية وتركيزا على املخاطر إلعداد خ ش ملنع الغش على املستوى الق ري باالستناد
إىل تقييم غاطر الغش على مستوى املنظمة (الربع األخري من عام .)2018
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الهدف  :3تعزيز النظم واألدوات اخلاصة بالرقابة اإلدارية والردع/االكتشاف املبكر:
•

وضككع أداة جديدة لتيسككري التخ يش والرصككد واإلبالغ بشككأن خ ش عمل مكافحة الغش من جانب أصككحاي
األعم ك ككا واملك ك ككات ك ككب الق ري ك ككة .وس ك ك ك ك ك ككتس ك ك ك ك ك ككمح ه ك ككذه األداة مب ك ككا يلي )1( :متكني أصك ك ك ك ك ك كح ك ككاي األعم ك ككا
واملكاتب اإلقليمية من احلصو على صورة موحدة عن غاطر الغش احملددة حبسب را /نوع وموقع األعما
وكذلك التدابري املتخذة؛ ( )2ومتكني املكاتب الق رية من إعداد خ ش أكثر دينامية وتركيزا على املخاطر ملنع
الغش (الربع األخري من عام )2018؛

•

وتوسيع ن اق استخدام لوحة املتابعة للسفر احمللي  -يف أعقاي ت بيق منوذج السفر احمللي إىل مجيع املكاتب
امليدانية للمنظمة يف عام  2017وقد وضعت لوحة للمتابعة لتيسري رصد االمتثا ومن املتوقع صدور النتائج
التحليلية األوىل حبلو الربع األخري.

تنفيذ االسرتاتيجية وترتيبات اإلبالغ
 -13ستنفذ االسرتاتيجية من خال خ ة على مستوى املنظمة (انظر التفاصيل يف امللحق األو ) تتوىل توحيد خ ش
عمل أكثر تفصيال ألصحاي األعما  .وتتضمن هذه اخل ة اإلجراءات املتخذة يف األجلني القصري واملتوسش وتتبع دورة
خت يش املنظمة.
 -14وس ككيخض ككع التقدم احملرز يف حتقيق األهداف املنش ككودة لالس ككتعراض يف منتص ككف املدة (هناية عام  )2019وكذلك
يف هناية فرتة التنفيذ (هناية عام  )2021وس ك ك ك ككريفع تبعا لذلك تقرير إىل رلس الرقابة الداخلية 15.وس ك ك ك ككتقوم تقييمات دورية
ملخاطر الغش بتقييم التقدم احملرز يف حتسني فعالية الضوابش.
 -15كما س ك ككيتم بش ك كككل منتظم رص ك ككد التقدم يف تنفيذ خ ش عمل حمددة ألص ك ككحاي األعما مع رفع تقارير ربع
س ك ك ككنوية إىل نائب املدير العام (العمليات) باعتباره القيّم على س ك ك ككياس ك ك ككة مكافحة الغش .وس ك ك ككيكون ذلك مبثابة اإلس ك ك ككهام
يف رفع التقارير عن حالة تنفيذ خ ة عمل املنظمة ملكافحة الغش عموما.
-16

وسيدمج بيان الرقابة الداخلية الت ورات احلاصلة يف را منع الغش حسب االقتضاء.

التوصية  :14صياغة بروتوكوالت وإجراءات إلحالة قمايا الغش إلى سلطات اإلنفاذ الوطنية
 -17دعت التوصية  14منظمات األمم املتحدة إىل "تعزيز الربوتوكوالت واإلجراءات القائمة إلحالة قضايا الغش
(وغريه من أشكا إساءة السلوك) إىل سل ات اإلنفاذ واحملاكم الوطنية بغرض مباشرة اإلجراءات اجلنائية واملدنية واستعادة
األصو وضمان أن تتم اإلحاالت يف الوقت املناسب وب ريقة فعالة".
15

سيتم وضع خ وط األسا ومؤشرات األداء.

FC 173/15

10

التقدم احملرز
 -18تعري املنظمة على غرار العديد من منظمات األمم املتحدة عن تأييدها للتوص ك ككية  14وتش ك ككيد بالدور القيادي
ملكتب الش ك ك ك ككؤون القانونية لألمم املتحدة .كما تتواءم عموما مع موقف رلس الرؤس ك ك ك ككاء التنفيذيني الذي أحيل إىل ااجملس
يف الوثيقة :CL 158/INF/7

اإلطار  -5مقتبس من الوثيقة

CL 158/INF/7

"لوحظ مثال أن تنفيذ التوصية يرهتن باحلدود اليت ترسيها البارامرتات والربوتوكوالت واإلجراءات اليت تنظّم
اإلحالة إىل السل ات الوطنية واليت هي جزء أصيل من املركز القانوين لكل مؤسسة وأشري باملثل إىل أن هذه العمليات
يفرتض من حي املبدأ أن تكون قائمة بالفعل يف مجيع كيانات األمم املتحدة مبوجب اتفاقات البلد املضيف وغريه
من اآلليات وهي تعتمد إىل حد ما على مدى استجابة الدو األعضاء اليت تعمل يف تلك الكيانات"( .الفقرة )1631
"وأشري كذلك إىل أن التوصية تفرتض على ما يبدو أن الربوتوكوالت أو اإلجراءات القائمة غري موجودة أصال
أو حتتاج إىل حتسني وأن تعزيز هذه الربوتوكوالت واإلجراءات من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من اإلحاالت إىل السل ات
الوطنية .ولكن املؤسسات تالحظ أنه من الضروري إضافة إىل التحليل القانوين ملواطن القوة والضعف يف احلاالت
املعنية أن جيرى استعراض مستفيض ٍ
ومتأن للمخاطر وااللتزامات اهلامة أو احملتملة وأن التقرير ال يورد يف هذا الصدد
تقييما وافيا للتكاليف واملخاطر ذات الصلة وال يفسر ملاذا ترجح كفة الفوائد احملتملة على كفة التكاليف املتكبدة".
(الفقرة .)32

الوضع الراهن
 -19تنفذ املنظمة التوصية  14بشأن إمكانية اإلحالة إىل سل ات اإلنفاذ الوطنية .ويتم ذلك كمسألة مبدأ وكمسألة
روتينية .وبشكل أكثر حتديدا جتري املنظمة من خال مكتب الشؤون القانونية يف املنظمة كلّما نشأت حالة اختال
لألموا تقييما منهجيا إلمكانية استعادة تلك األموا من خال سل ات اإلنفاذ الوطنية.
 -20ويتم ذلك بعد إجراء استعراض جلميع الظروف ذات الصلة يف كل حالة من احلاالت مبا يف ذلك ضمن مجلة
أمور أخرى املستوى الفعلي لألموا املختلسة وإمكانيات استعادهتا من مدفوعات انتهاء اخلدمة اليت حتتفظ هبا املنظمة
وكذلك ال ابع العملي لالخنراط يف عمليات معقدة أمام املؤسسات واحملاكم الوطنية ومدى مالءمة القيام بذلك .ويف بعض
تقرر أنه لن يكون من املناسب القيام بإحاالت
القضايا األخرية وعقب استعراض جلميع الظروف ذات الصلة ّ
تبني أن تكاليف متابعة قضية على هذا النحو تتجاوز
إىل السل ات الوطنية .وان بق ذلك على وجه اخلصو حيثما ّ
احتما النجاح يف استعادة األموا وأي أثر ردعي قد يسفر عنه ذلك.

16

الوثيقة A/71/731/Add.1
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 -21ومتاش ك ك ك ك ككيا مع املبادئ اليت يس ك ك ك ك ككتند إليها قرار اجلمعية العامة  112/72املعنون "املس ك ك ك ك ككاءلة اجلنائية ملوظفي األمم
املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثاث" فإن املنظمة على اس ككتعداد لرفع التقارير إىل وزارات الش ككؤون اخلارجية للبلدان املعنية
بشكل أكثر انتظاما هبذا النوع من القضايا جنبا إىل جنب مع ال لبات باختاذ التدابري الالزمة لإلجراءات اجلنائية واملدنية
والستعادة األصو .

FC 173/15

12

الملحق األول :خطة عمل مكافحة الغش على مستوى المنظمة
اإلجراء

صاحب اإلجراء

2019-2018

17

(األجل القصير)

2021-2020

(األجل المتوسط)

الهدف  :1تحسين الوعي بتدابير الرقابة التي تتخذها المنظمة لمنع/اكتشاف/اإلبالغ عن حاالت الغش المشتبه بها

اإلجراء  :1-1إبقاء أصحاي املصلحة الداخليني/اخلارجيني بشكل منتظم على دراية بالضوابش الرئيسية والتجاري واحلاالت املبلغ
عنها واإلجراءات اإلدارية






إق ك ك ككامك ك ككة اتصك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككاالت مكنكتكظكمك ك ككة بشك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككأن :ركمككوعك ك ككة
الس ك ككياس ك ككات/التدابري املعمو هبا لضك ككمان وجود بيئة قوية
ملكافحة الغش (على املس ككتوى الداخلي/مع األعض ككاء) -
[حتديد اآلليات والتواتر واملسؤوليات؛ ومتابعة الرصد]
وض ك ك ك ك ك ككع آلي ككة/أدوات لتب ككاد اخلربات يف ر ككا تعزيز منع
الغش/اكتش ك ك ك ك ك ك ككافك ككه (مثال عرب املواقع/مع وكك ككاالت األمم
املتحدة األخرى) وتيسري التباد
االسك ك ك ككتمرار يف االتصك ك ك ككاالت الدورية :قضك ك ك ككايا الغش املبلغ
عنها /اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة (إصدار التعميمات
اإلدارية/التقرير السك ك ك ك ك ك ككنوي ملكتب املفتش العام/وس ك ك ك ك ك ك ككائل
أخرى) مب ككا يف ذل ككك اإلح ككاالت إىل سك ك ك ك ك ك ككل ككات اإلنف ككاذ
الوطنية حسب االقتضاء.

مكتكب املفتش العكام/وحدة
الرقككابككة الككداخليككة واالمتثككا /
مكت ك ك ككب دعم املك ك ك ككات ك ك ككب
امليدانية/مكتب االتصاالت تنفيذ مستمر
يف امل ك كن ك كظ ك كم ك ك ككة/املك كك ك ك ككات ك ك ككب
اإلق كل كي كم كي ك ك ككة/أصك ك ك ك ك ك ك ك كح ك ك ككاي
األعما
مكتب املفتش العام/مكتب
م لع عام 2019
دع ك ك ك ك ك ككم امل ك ك ك ك ك ك ككك ك ك ك ك ك ككاتك ك ك ك ك ك ككب
هناية عام 2019
امليدانية/املكاتب اإلقليمية
التقرير الس ك ك ككنوي ملكتب
املفتش العك ك ككام (عك ك ككام ك ككا
مكتب املفتش العام/مكتب
 2018و)2019
الشؤون القانونية واألخالقية
جلنة مراجعة احلس ك ككابات
(عام .)2019

تنفيذ مستمر

تنفيذ مستمر
التقرير السنوي ملكتب املفتش
العام (عاما  2018و)2019
جلنة مراجعة احلس ك ككابات (عام
.)2021

اإلجراء  :2-1حتديد هنج متسق ومنظم يف ما يتعلق بالتدريب وتنفيذه (ب رق غتلفة)




مجيع املوظفني
( )1وض ك ك ك ك ككع/إطالق دورات للتعلّم اإللكرتوين بش ك ك ك ك ك ك ك ككأن
سككياسككات املنظمة (الغش ومحاية املبلغني عن األعما غري
القانونية) إضافة إىل أدوات أخرى لدعم التعلّم؛
( )2ضك ك ك ك ك ككمان إكما مجيع املوظفني للتدريب اإللكرتوين
اإلجباري ضمن إطار زمين حمدد
حبسب املسؤوليات الوظيفية:
( )1حتديد/تعزيز برامج التعلّم القائمة يف ااجماالت املعرضة
للغش (مثل املشرتيات واملالية واألصو والسفر)؛
( )2بلورة خ ة تنفيذ تدرجيية حبسب ااجما ووضع آليات
رصد االمتثا ذات الصلة.

17

18

الزمنية اإلرشادية.

التنميك ك ككة :مكت ك ك ككب املفتش
الربع األخري من عك ك ككام
ال ك كع ك ك ككام م ك كك ك كت ك ك ككب املك كوارد
( 2018الغش)
البش ك ك ك ك ك ك كري ككة وح ككدة الرق ككاب ككة
م لع عام ( 2019محاية تنفيذ مستمر
الداخلية واالمتثا
املكبكلكغكني عكن األعكمك ك ككا
الكتكنكفكي ك ك ككذ :وحك ك ككدات املكقككر
غري القانونية)
الرئيسي واملكاتب اإلقليمية
أصك ك ك ك ك ك ك كح ك ك ككاي األعم ك ك ككا ؛
مكتك ككب املوارد البش ك ك ك ك ك ك كري ككة؛
وح ك ككدة الرق ك ككابك ككة ال ك ككداخليك ككة
واالمتثا (التنمية)؛
وحك ككدات املقر الرئيسك ك ك ك ك ك ككي /الربع األخري من عك ك ككام
املكاتب اإلقليمية (التنفيذ) ( 2018الس ك ك ك ك ك ك ك ك كفك ك ك ككر تنفيذ مستمر
املشرتيات)
18

اجلداو
ستضاف املعلومات املتعلقة بالدورات التدريبية األخرى خال عام  2019مبجرد إعداد خ ة تدريب مفصلة وحتديثها بشكل دوري.
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الهدف  :2تعزيز فعالية الموابط ،مع التركيز بشكل خاص على مجاالت مخاطر الغش األعلى
اإلجراء  :1-2اعتماد تقييمات منهجية ملواطن الضعف املتعلقة مبخاطر الغش ضمن راالت األعما  /ااجماالت الوظيفية الرئيسية
وحتسني فعالية الضوابش (التصميم)






ن ك ك ككائ ك ك ككب املك ك ككدي ك ك ككر الك ك ك كع ك ك ككام
(العمليككات)/وحككدة الرقككابككة
حبلو م ككايو/أي ككار 2018
االض الع بتقييمات دورية ملخاطر الغش على مستوى
الك ك ككداخك كل ك كيك ك ككة واالم ك كت ك كث ك ك ككا ؛
(مبدئيا)
وإدراج التعقيبات من مكتب املفتش
املنظمة
أصك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كح ك ك ككاي األع ك ك كم ك ك ككا
العام/الوحدات األخرى (الرابش :اإلجراء )2-2
حبلو هناية عام 2019
(بككالتش ك ك ك ك ك ك ك ككاور مع املكككاتككب
امليدانية)
وضع آليات/عمليات للحصو على ما يلي:
( )1تعقيبكات منتظمكة من مكتكب املفتش العكام بش ك ك ك ك ك ك ككأن
حبلو هناية عام 2019
مكتب املفتش العام
فعكاليكة الضك ك ك ك ك ك كوابش ملعكاجلكة املخكاطر احملكددة (بعكد عمليكات
املراجعة/أو التحقيقات اليت جيريها مكتب املفتش العام)
مكتب املفتش العام /وحدة
( )2املعلومات املتعلقة بشك ك ك ك ك ك ككأن املخاطر احملالة أو احملددة الرقككابككة الككداخليككة واالمتثككا /
مستمر
مكت ك ك ككب دعم املك ك ك ككات ك ك ككب
خال السنة
امليدانية/املكاتب اإلقليمية
حتديد التحسك ك ك ك ك ك ككينات امل لوبة/ترتيبها حبس ك ك ك ك ك ك ككب األولوية؛ وح ك ككدة الرق ك ككابك ككة ال ك ككداخليك ككة
الربع األخري من عك ك ككام
وحتدي /إعداد خ ش حمددة ألصك ك ك ك ك ك ككحاي األعما (مع واالمكتكث ك ك ككا ؛ أص ك ك ك ك ك ك ك كح ك ك ككاي
( 2018مبدئيا)
إجراءات ملعاجلة مجيع األهداف االس ك ك ك كرتاتيجية حس ك ك ك ككب األعم ك ككا /مكت ك ككب املفتش
ال كرب ككع األو م ككن عك ك ككام
االقتضككاء) وخ ة عمل كلية ملكافحة الغش على مسككتوى العام/مكتب دعم املكاتب
( 2019حتدي )
امليدانية
املنظمة.

حبلو هناية

2021

حبلو هناية عام

2021

مستمر

حبلو الربع األو من كك ك ككل
سنة (حتدي )

اإلجراء  :2-2حتسني خت يش ورصد الرد على غاطر الغش على مستوى الوحدات (املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية)






مكت ك ك ككب دعم املك ك ك ككات ك ك ككب
امليك ككداني ك ككة /وح ك ككدة الرق ك ككابك ككة
الربع األخري من عك ك ككام
حتككدي ك /التوجيهككات/النموذج للمكككاتككب الق ريككة كجزء
التحديثات الدورية
الككداخليككة واالمتثككا /مكتككب
:2018
ال يتجزأ من رفع التقارير الق رية السنوية
املفتش الع ك ك ككام ب ك ك ككالتع ك ك ككاون
مع املكاتب اإلقليمية
وح ك ككدة الرق ك ككابك ككة ال ك ككداخليك ككة
واالم ك ك ك كت ك ك ك كثك ك ك ككا /م ك ك ك كك ك ك ك كتك ك ك ككب
تعريف النهج/آلي ك ك ككات الرد على غ ك ك ككاطر الغش للمواقع
(كما يرد أعاله)
االس ك ك ك ك ك ك كرتاتيجي ككة والتخ يش عام 2019
األخرى (يدرج ذلك يف عمليات املنظمة ذات الصلة)
وإدارة املوارد/مكتب املفتش
العام
مكت ك ك ككب دعم املك ك ك ككات ك ك ككب
العمل مع األقاليم لوضك ككع إجراءات موثقة لضك ككمان تفعيل املي ك ككداني ك ككة/وحك ك ككدة الرقك ك ككاب ك ككة
ال كرب ككع األو م ككن عك ك ككام تنفيذ مستمر
الداخلية واالمتثا /املكاتب 2019
خ ش منع الغش يف املكاتب الق رية
اإلقليمية

الهدف  :3تعزيز النظم واألدوات للرقابة اإلدارية والردع/االكتشاف المبكر
اإلجراء  :1-3التحسني التدرجيي لنظم وأدوات رصد االمتثا


توسك ك ك ك ك ك ككيع ن اق لوحات املتابعة املوجودة من أجل الرقابة أص ك ككحاي األعما /ش ك ككعبة
اإلدارية وضك ك ككمان اس ك ك ككتخدامها بش ك ك كككل أكثر انتظاما عرب تكككنككولككوجكي ك ك ككا املكعكلككوم ك ك ككات
مستمر
مجيع ااجمكاالت املعرضك ك ك ك ك ككة للغش بكدءا مبجكاالت املخكاطر بك كالتشك ك ك ك ك ك ك ك ككاور مع املك ككات ككب
امليدانية
العليا.

مستمر

14



اعتمككاد أو حتسك ك ك ك ك ك ككني أدوات/نظم التكنولوجيككا املعلومككات أص ك ككحاي األعما /ش ك ككعبة
القككائمككة يف ااجمككاالت املعرض ك ك ك ك ك ك ككة للغش  -بككدءا مبجككاالت تكككنككولككوجكي ك ك ككا املكعكلككوم ك ك ككات
مستمر
املخاطر األعلى (مثل املشك ككرتيات وتكنولوجيا املعلومات) بك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككالك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككتش ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككاور
مع املكاتب امليدانية
وتليها ااجماالت األخرى (مثال املوارد البشرية)

اإلجراء  :2-3وضع أدوات إلكرتونية لتيسري إعداد خ ش منع الغش ورصدها واإلبالغ عنها




FC 173/15

مستمر

وض ك ك ك ك ك ككع أداة إلجراء التحديثات الدورية لتقييمات غاطر
وح ك ككدة الرق ك ككابك ككة ال ك ككداخليك ككة
الغش والرص ك ك ك ك ك ك ك ك ككد واإلبالغ عن تنفي ك ككذ خ ك ككة العمك ك ككل
واالم ك كت ك كث ك ك ككا /أص ك ك ك ك ك ك ك ك كح ك ك ككاي الربع األخري من عك ك ككام
مع حتسينات/تنقيحات دورية
(على مس ك ك ك ككتوى املنظمة؛ ورا األعما احملدد) مع إيالء
األعما /شك ك ك ك ككعبة تكنولوجيا :2018
االهتم ككام لغريه ككا من أدوات رص ك ك ك ك ك ك ك ككد االمتث ككا /عملي ككات
املعلومات
املنظمة
مكت ك ك ككب دعم املك ك ك ككات ك ك ككب
املي ك ككداني ك ككة/وحك ك ككدة الرقك ك ككاب ك ككة
وض ك ك ك ك ككع أداة إلعداد خ ش منع الغش الق رية ورصك ك ك ك ك ككدها
الداخلية واالمتثا /شك ك ك ك ك ك ككعبة الربع األخري من عك ك ككام
مع حتسينات/تنقيحات دورية
واإلبالغ عنهكا (جزء ال يتجزأ من أداة املنظمكة اليت توجد
تكككنككولككوجكي ك ك ككا املكعكلككوم ك ك ككات :2018
ضمن مكان عمل رفع التقارير السنوية)
ب ككالتشك ك ك ك ك ك ك ك ككاور مع املك ككات ككب
امليدانية
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الملحق الثاني :تقييم مخاطر الغش -المعالم البارزة
-1

حملة عامة عن ااجماالت الرئيسية اليت مت تقييمها ومستوى املخاطر املتبقية:
الشكل  :1المجاالت الخاضعة للتقييم ومستوى المخاطر المتبقية المخصصة:
(منخضة ومتوسطة وعالية)
2

7

3
13

تحديد المشاريع وصياغتها وتقييمها*
إدارة شؤون الموردين

9

13

دورة الشراء حتى الدفع

6

طرق التشغيل الجديدة–التنفيذ

12
8

األصول والجرد وإيجارات المرافق وإدارة أسطول المركبات

8
5

إدارة المسائل المالية اإلبالغ ذو الصلة

5
2

2

خدمات األمن

6
8

7
4

9

السفر

1

تكنولوجيا المعلومات
الموارد البشرية

عدد الممارسات االحتيالية أو عمليات اإلنذار بحاالت االحتيال أو قضايا االمتثال المحتملة التي قد تؤدي إلى الغش

* مبا يشمل املخاطر املتصلة ب رق التشغيل اجلديدة عالية

متوسطة

منخفضة

يبني الشكل  1التوزيع اإلمجايل للمخاطر عرب غتلف راالت األعما (اإلطار الزمين للتقييم :يناير/كانون الثاين-
ّ
مايو/أيار :)2018
 قام أصحاي األعما بتحليل  10راالت للمخاطر عرب وظائف األعما (على النحو الوارد أعاله)؛
 ومت استعراض  130من حاالت االمتثا /املمارسات االحتيالية/عمليات اإلنذار حباالت االحتيا احملتملة
(مت حتديدها من قبل مكتب املفتش العام وأصحاي األعما ) صنّفت حالة  25منها على أهنا عالية املخاطر
و 68متوس ة املخاطر و 37منخفضة املخاطر املتبقية للمنظمة .ومن املهم مالحظة أن هذه األرقام ال تعكس
األمهية النسبية من حي التأثري العاملي على املنظمة ولكن تعكس الوعي باملمارسات اليت ميكن أن حتدث
(ممارسات احتيالية أو ممارسات هتيئ بشكل غري متعمد بيئة مواتية للغش)؛
وتبني وجود غككاطر عككاليككة مرتّكزة يف دورة الشك ك ك ك ك ك كراء حىت الككدفع وتكنولوجيككا املعلومككات وإدارة ش ك ك ك ك ك ككؤون املوردين
ّ 
ويف مرحلة حتديد/صياغة/تقييم املشاريع (يف ما يتعلق باملشرتيات) .ويرد يف القسم  2من هذا امللحق الثاين مثاال
للتحسينات الالزمة.
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مالحظات:
•

تصنيف املخاطر :يشري إىل خ ر متبقي متصور (خ ر يظل قائما يف ظل الضوابش املعمو هبا حاليا) من قبل
أصحاي األعما  .ولكن احتما حدوث بعض املخاطر وأثرها قد خيتلفان باختالف املواقع وبالتايل قد خيتلف
اخل ر املتبقي ذو الصلة.

•

املخاطر املتعلقة بال رق التنفيذية اجلديدة  -التحويالت القائمة على النقد  -تن بق نسبة كبرية من املخاطر احملددة
على مجيع طرق التنفيذ اليت تن وي على تقدمي املساعدات/توزيع املدخالت على األفراد واألسر .ويتم دمج تلك
حتت إطار راالت أخرى أوسع مثل "األصو واجلرد وإجيارات املرافق وإدارة أس و املركبات".
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حملة عامة عن فعالية الضوابش حبسب مستوى اخل ر.
الشكل  :2لمحة عامة عن فعالية الضوابط بحسب مستوى الخطر
2
6

2

2
1
4
6

2
2

2
2

2

1
1

1

1

2
1

4
6

2

1
4

6
6
10
1

3
1

1
1
1

2
1

1

4

3

2
4

9

3

4

عدد الممارسات االحتيالية أو عمليات اإلنذار بحاالت االحتيال أو قضايا االمتثال المحتملة
غير معروفة

غير موجودة/غير فعالة تمامًا

غير فعالة إلى حد كبير

فعالة جزئيًا

عالية

3

متوسطة

2
2

منخفضة

1
1
1

دورة الشراء حتى الدفع
األصول والجرد وإيجارات المرافق وإدارة أسطول المركبات
إدارة المسائل المالية اإلبالغ ذو الصلة
الموارد البشرية
السفر
خدمات األمن
تكنولوجيا المعلومات
تحديد المشاريع وصياغتها وتقييمها*
إدارة شؤون الموردين
دورة الشراء حتى الدفع
األصول والجرد وإيجارات المرافق وإدارة أسطول المركبات
طرق التشغيل الجديدة-التنفيذ
إدارة المسائل المالية اإلبالغ ذو الصلة
الموارد البشرية
السفر
تكنولوجيا المعلومات
تحديد المشاريع وصياغتها وتقييمها*
إدارة شؤون الموردين
دورة الشراء حتى الدفع
تكنولوجيا المعلومات

* مبا يشمل املخاطر املتصلة ب رق التشغيل اجلديدة

فعالة إلى حد كبير

فعالة تمامًا

يبني الشي ييكل  2املس ك ككتوى املتص ك ككور لفعالية الضك ك كوابش من جانب أص ك ككحاي األعما (عند التقييم يناير/كانون
ّ
الثاين -مايو/أيار  )2018ملعاجلة غتلف قضك ك ك ك ككايا االمتثا /املمارسك ك ك ك ككات االحتيالية احملتملة .وترد أدناه أمثلة للتحسك ك ك ك ككينات
امل لوبة و/أو اجلارية.
المجاالت المنخفمة المخاطر ( 37من الممارسات االحتيالية المحتملة  /اإلنذارات بحاالت االحتيال):
 23 حالة -اعتربت الضوابش فعالة متاما ( 6حاالت ليست هناك حاجة إىل مزيد من التحسينات) أو فعالة إىل
حد كبري ( 17حالة) مع بعض التحسينات املقررة /اجلارية لتحسني االمتثا  :التدريب (مثال خدمات األمن-
تزوير ب اقات الدخو ؛ السفر يف مهام رمسية دولية) وتوسيع ن اق ت بيق الضوابش احلالية (مثال املسائل املالية -
إدخا التحويالت املالية اإللكرتونية يف املكاتب امليدانية)؛
 12 حالة -اعتربت الضوابش فعالة جزئيا مع حتسينات مقررة/جارية من أجل :توسيع ن اق ت بيق الضوابش
املوجودة (مثال خدمات األمن  -تغ ية الدوائر التلفزيونية املغلقة؛ املوارد البشرية  -استخدام نظام تاليو ()Taleo
إلصدار مجيع العقود؛ والتثبت من املستندات بالنسبة إىل مجيع املوارد البشرية من غري املوظفني؛ تعزيز استخدام
النظم/أدوات الرصد القائمة (مثال املشرتيات  -استخدام النظام العاملي إلدارة املوارد /بالنسبة إىل املشاريع أو أداة
تتبع نشاط املشرتيات /إلصدار أوامر الشراء/العقود يف الوقت املناسب)؛ وحتديد السياسات واإلجراءات والنظم
اجلديدة (مثل تتبع اجلرد؛ إدارة أس و املركبات)؛
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 حالتان ( - )2اعتربت الضوابش غري فعالة إىل حد كبري وحتتاج إىل املزيد من التدريب والقوائم املرجعية لتحسني
االمتثا (املشرتيات  -بالنسبة إىل املشرتين/خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي لضمان املتابعة املنتظمة خال
تنفيذ أو املوافقة على أمر الشراء/العقد بالنسبة إىل بنود خارج االتفاقات ال ويلة األجل).
المجاالت المتوسطة المخاطر ( 68من الممارسات االحتيالية المحتملة/اإلنذارات بحاالت االحتيال):
 5 حاالت -اعتربت الضوابش فعالة متاما (أي متنع اإلبالغ الكاذي إىل الشركاء يف املوارد أو ضمان اختيار
الشركاء التشغيليني ذوي القدرات الكافية) مع بعض التحسينات املقررة بالنسبة إىل أسلوي التنفيذ بواس ة الشركاء
يف العمليات لضمان االمتثا لإلجراءات القائمة (مثل استمرار التدريب وبناء القدرات التشغيلية للمكاتب
امليدانية وت وير نظم/أدوات دعم)؛
 17 حالة -اعتربت الضوابش فعالة إىل حد كبري مع بعض التحسينات الالزمة لضمان االمتثا للقواعد القائمة
(مثال املوارد البشرية  -الفحوصات العشوائية وتوسيع قائمة املوردين املفضلني لدى املكاتب الق رية للتخفيف
من خ ر الشهادات ال بية الزائفة؛ أسلوي التنفيذ بواس ة الشركاء يف العمليات  -التدريب نظم/أدوات الدعم؛
املشرتيات -اعتماد برريات  InTendكحل لتدبري املوارد/أداة اختيار املوردين) لتحديد/تعزيز اإلجراءات (مثال
األصو  :للتخلص من أصو تكنولوجيا املعلومات/خدمات األمن؛ تكنولوجيا املعلومات  -من خال الربامج
اإللكرتونية املنيعة ملنع الدخو غري املرخص له إىل النظم)؛
 30 ح ككال ككة -اعتربت الضك ك ك ك ك ك كوابش فع ككال ككة جزئي ك كا مع بعض التحس ك ك ك ك ك ككين ككات املقررة/اجل ككاري ككة لتح ككدي ككد/االرتق ككاء
ب ككاإلجراءات/التوجيه ككات احل ككالي ككة (مثال التحويالت الق ككائم ككة على النق ككد ( -امل ككادة  702اجل ككدي ككدة من دلي ككل
اإلجراءات اإلدارية؛ املشك ك كرتيات  -للفص ك ككل بني املهام؛ املوارد البشك ك كرية  -للتعويض ك ككات املرتب ة باخلدمة؛ اجلرد -
االحتفاظ املؤقت بالس ك ككلع/التوزيع النهائي على املس ك ككتفيدين)؛ وتوس ك ككيع ن اق اس ك ككتخدام األدوات القائمة (مثال
املشك ك ك ك ك ك كرتي ككات  -للتتبع) أو اس ك ك ك ك ك ككتح ككداث أدوات ج ككدي ككدة (مثال نظ ككام التتبع/تقييم امل ككدخالت)؛ حتس ك ك ك ك ك ككني
القدرات/مسك ك ك ككتوى الوعي لزيادة االمتثا للقواعد القائمة (للسك ك ك ككفر احمللي إدارة شك ك ك ككؤون املوردين/العقوبات ذات
الصلة  -اإلبالغ عن احلاالت املثرية للشك)؛
 10 حاالت -اعتربت الضوابش غري فعالة إىل حد كبري ( )10مع التحسينات الالزمة ملعاجلة الثغرات يف املعارف
واملهارات (مثال  -املشرتيات  -حتضري طلب الشراء/اختيار املوردين)؛ التوجيهات/اإلجراءات (مثال املوارد البشرية
 التدقيق املتقاطع مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما/ازدواجية استحقاقات املوظفني) /أو تعزيز استخدامأدوات النظام احلايل (مثال تتبع املشرتيات)؛
 5 حككاالت -اعتربت الضك ك ك ك ك ك كوابش غري فعككالككة أو غككائبككة مع إدخككا التحس ك ك ك ك ك ككينككات الالزمككة ملعككاجلككة الثغرات يف
اإلجراءات/اخل وط التوجيهية (املشرتيات  -االستعانة مبصادر خارجية؛ إدارة أسعار الصرف للتدخالت املتعلقة
بالتحويالت القائمة على النقد) واملعارف (عمليات تسجيل/التحقق من املوردين)؛
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 حالة واحدة ( -)1تتعلق بتكنولوجيا املعلومات  -فعالية الضوابش غري معروفة حاليا (إن الضوابش ملعاجلة غاطر
التعامل مع البيانات يف النظم تقتضي من أصحاي السياسة ختصيص امتيازات وصو ألصحاي األعما
باالستناد إىل مبدأ لزوم العلم).
المجاالت العالية المخاطر ( 25من الممارسات االحتيالية المحتملة/اإلنذارات بحاالت االحتيال):
 3 حاالت -اعتربت الضوابش فعالة إىل حد كبري (را تكنولوجيا املعلومات) مع بعض التحسينات امل لوبة يف
السياسات/التدابري (السياسة اخلاصة برفع االمتيازات للتخفيف من املخاطر الداخلية أو استخدام ت بيقات
إلكرتونية منيعة لصد التهديدات اخلارجية)؛
 8 حاالت -اعتربت الضوابش فعالة جزئيا (املشرتيات تكنولوجيا املعلومات) مع ضرورة إدخا التحسينات
الالزمة ملعاجلة الثغرات اليت تشوي الوعي/املعرفة من حي القواعد واإلجراءات (مثال خت يش املشرتيات/طلبات
الشراء املتأخرة/املوافقات امل لوبة) وادخا ضوابش إضافية يف را تكنولوجيا املعلومات (التصديق املتعدد العوامل
ملنع غاطر الوصو اخلارجي غري املصرح به إىل النظام)؛
 12 حالة -اعتربت الضوابش غري فعالة إىل حد كبري (دورة الشراء حىت الدفع إدارة شؤون املوردين) مع حاجة
إىل معاجلة ( )1الثغرات يف فهم/ت بيق القواعد/اإلجراءات (مثال عمليات املوافقة على طلبات الشراء طرق
اختيار املوردين/املناقصات)؛ ( )2والثغرات يف أدوات الرصد أو ضمان استخدام أكثر انتظاما (مثال حل الشراء
اإللكرتوين امل بق حاليا؛ واستخدام لوحات املتابعة لرصد االمتثا )؛
 ح ككالت ككان ( -)2اعتربت الضك ك ك ك ك ك كوابش غري فع ككال ككة/غ ككائب ككة (حت ككدي ككد/صك ك ك ك ك ك كي ككاغ ككة/تقييم املش ك ك ك ك ك ك ككاريع) وهو م ككا ت ككاج
إىل التوجيهات/التعريفات اإلضافية ملت لبات السياسة املتعلقة بأنش ة املشرتيات.

