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 موجز وتعليقات المدير العام
 

 ملكتب املفتا العام كما أحيل إىل  2018لعام  يسررّر املفتا العام أن يعرع على ةنة املالية التقرير السررنوي
التفتيا اليت اضرررررالع كا املكتب   التحقيق و املدير العام. ويتضرررررّمن التقرير معلومات عن أعماا املراجعة و 

 .اخلية، فضالا عن إدارته الد2018عام 

  يسرررررررررررررتند تشرررررررررررررامل مكتب املفتا العام   هتاا املراجعة إىل خاة متجددة  د  إىل التأكد من أن  يع و
  املنظمة، كما مت تسرررررجيلسا   سرررررجل املخاطر املمسرررررسرررررية لدى مكتب املفتا العام، يت   العاليةاملخاطر 

الية املتاحة ملكتب املفتا اسررررتعراضررررسا بشرررركل مسررررتقل على مدار ثال  فاات مالية ضررررمن إطار املوارد اح
العام، مع مراعاة تااق تغاية اإلشرررررررا  الذي يضررررررالع به مكتب التقيي  ومكتب املراجع ا ارجي. و قق 
مكتب املفتا العام   التقارير وشررررركاوى الغا، والفسررررراد، والتحّر  والتحّر  اةنسررررري وسرررررو  اسرررررتغالا 

 اسب.السلاة وغريها من أشكاا سو  السلوك   الوقت املن

  ّلة عن تتائج عمليات املراجعة والتفتيا ا اصررة تكتب املراجع ا ارجي ويقدم التقرير السررنوي معلومات مفصرر
إليسا خالا السررررررررنة ل مكتب املفتا العام . وهي تتماشررررررررى مع النتائج املماثلة اليت توصررررررررّ 2018خالا سررررررررنة 

املنظمة  اليت تبذهلاكجز  من اةسود اةارية   2018  عام  املتخذة جيابيةاملاضرررررررررررررية. وينّوه املكتب بالتدابري اإل
لتصرب  منظمة أقوى بكثري وموجسة وو ققيق النتائج ومدركة للمخاطر وخاضرعة للمسرا لة. و  الوقت عينه، 

أته ال تزاا هناك قديات مسمة   عدد  إىل 2018إليسا مكتب املفتا العام   سنة  خلصتشري النتائج اليت 
 .اسية اليت ال غىن عنسا الستدامة قّوا املنظمة ولتحقيق قدر أكرب من الكفا ةمن اجملاالت األس

 

 تعليقات املدير العام

  يثين املدير العام على أعماا املراجعة والتحقق والتفتيا واملشررررررررررورة اليت يقدمسا مكتب املفتا العام بشررررررررررأن
 إدارة املنظمة وحوكمتسا. ساتدتواليت  ،السياسات

 را    املنظمة للمسرررررا لة لضرررررمان التنفيذ املناسرررررب لتوصررررريات مكتب املفتا العام املتفق خيضرررررع كبار املدو
عليسا، واليت ختضرررررع السرررررتعراع دوري خالا السرررررنة وكذلم   ذايتسا. وتشرررررمل هذه التوصررررريات اجملاالت 

الثررامنررة بنررا  على طلررب ةنررة املرراليررة   دور ررا . و2018اهلررامررة اليت يغايسررا مكتررب املفتا العررام   سررررررررررررررنررة 
منذ مدة طويلة واحافلة باملخاطر،  اليت مل تنفذ بعدواألربعني بعد املائة، يسررّر اإلدارة أن تعلن أن التوصرريات 

أُقفلت اآلن. وميكن اسررررتكماا  لم  ،واليت كاتت ترد   املاضرررري   ملحق بالتقرير السررررنوي للمفتا العام
 الدورة الرابعة والسررررررربعني بعد املائة للجنة املالية، وسررررررريت  تزيد من املعلومات احملدثة من قبل ممثلي اإلدارة  

 رصد حالة التوصيات   التقارير الدورية اليت يرفعسا مكتب املفتا العام إىل املدير العام.
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 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  2018 إىل اإلحاطة علماا بالتقرير السنوي للمفتا العام لسنة مدعوةةنة املالية. 
 

 

 مسودة المشورة
 

 :إن لجنة المالية
  أعربت عن تقديرها ةودة التقرير وقليل القضررررررررايا املعروضررررررررة فيه واليت تغاي النااق الكامل للمسررررررررموليات

توجب والية مكتب املفتا العام، مع اإلشررررررررررررررارة إىل أّن عمل مكتب املفتا العام املعروع   التقرير هتد  
 إلدارة املنظمة وحوكمتسا؛ للغاية وُيشكل أداة مفيدة

 التعاون اةيد والتوافق   وجسات النظر بشأن قضايا الرقابة الداخلية بني مكتب املفتا بوشّجعت  ورّحبت
العام واإلدارة واةسود املبذولة لتعزيز تنفيذ التحسينات ا اصة بالرقابة من خالا اختا  إجرا ات متفق عليسا 

 نتظمة؛وخيضع تنفيذها لعملية متابعة م

 إىل تظ  املنظمة للعمل على النتائج املغايرة املنبثقة عن ققيقات مكتب املفتا العام؛ وأشارت 

 برد املدير العام اإلجيايب على التقرير. ورّحبت 
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 مكتب المفتش العام
 التقرير السنوي

2018 
 النقاط البارزة

 
 .2018ا العام   منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(   عام يعرع هذا التقرير موجزاا لألتشاة اليت قام كا مكتب املفت

 
ويوفر مكتب املفتا العام اإلشررررررررررا  على برامج املنظمة وعمليا ا، من خالا املراجعة الداخلية والتحقيقات واألتشررررررررراة 

 . ات الصلة، وفقاا للوالية املنصوص عليسا   ميثاقه
 

مكتب املفتا العام يسررررررررررتند إىل خاة متجددة  د  إىل ضررررررررررمان إجرا  ، ال يزاا تشررررررررررامل املراجعة   2010ومنذ عام 
اسرررررررررتعراع مسرررررررررتقل لكافة املخاطر العالية   املنظمة، كما ترد   سرررررررررجل املخاطر الذي  تف  به مكتب املفتا العام، 

ب التقيي  ومكتب خالا دورة حمرددة )تبل  اآلن ثال  فاات مراليرة(. وترأخرذ هرذه ا ارة براالعتبرار التغايرة الرقرابيرة ملكتر
 املراجع ا ارجي.

 
 :2018ومشلت اجملاالت املمسسية الرئيسية ا اضعة لعمليات املراجعة الرمسية اليت اكتملت   عام 

 
 إدارة تفتيا املشايات 

 تعيني املوظفني الفنيني 

 إدارة األمن 

 وخصوصيتسااية البياتات إدارة عملية مح 

 دامةاالستعداد لتحقيق أهدا  التنمية املست 

 )املواضيع املشاكة )التغذية وتعمي  املساواة بني اةنسني   املكاتب امليداتية 

 مشروع تظام العمل اإلحصائي 

 .املسائل املتعلقة بالتحر  اةنسي واالستغالا اةنسي وسو  االستغالا 

 
ا االسرررررتعراضرررررات الدورية وكما هو احاا   السرررررنوات السرررررابقة، رّكز جز  كبري من تشرررررامل مكتب املفتا العام، من خال

لشررررررررررربكة املكاتب امليداتية للمنظمة، على العمليات امليداتية وعمليات الاوارا، بسررررررررررربب املخاطر الكبرية اليت تتعرع هلا 
املنظمة   هذه العمليات. وباإلضررررررافة إىل  لم، أُعّد تقرير شررررررامل عن الربتامج والعمليات إلثارة مسررررررائل على مسررررررتوى 

القضررايا على مسررتوى املكتب القاري الفردي. وكاتت بعل عمليات املراجعة   خاة العمل لعام  املنظمة ككل ومعاةة
 .2019ال تزاا جارية   ذاية العام ومت االتتسا  منسا   أوائل عام  2018
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عن مراجعة فردية وسررررررررررت مذكرات من عمله   هتاا املراجعة، وتقريراا  27، أصرررررررررردر مكتب املفتا العام 2018و  عام 
إجرا ا  271دت تقارير املراجعة اإلدارة برررررررررررررررررر االسررررتعراع االسررررتباقي للنزاهة إىل الوحدات العاملة   املنظمة ككل. وقد  وّ 

 متفقاا عليه لتعزيز إدارة املخاطر والضوابط الداخلية وعمليات احوكمة   املنظمة، وقد حظيت  يعسا بالقبوا. 
 

من غري القضرراياسمسررائل اسررتشررارية( وأصرردر  39قضررية و 55مسررألة ققيق ) 94ه وقد أغلق مكتب املفتا العام ما هتموع
تقرير ققيق وتسرررررررع مذكرات ققيق )ُأصررررررردرت هذه املذكرات حوا هتموعة من املواضررررررريع املتعلقة بالبات  15ما هتموعه 

مل مع اإلدارة لتعزيز املسرررراعدة واملشررررورة بشررررأن مسررررائل غري عمليات التحقيق الكاملة(. ويواصررررل مكتب املفتا العام الع
 .عناصر إطار النزاهة لدى املنظمة

 
ويقرردم التقرير السررررررررررررررنوي مزيررداا من املعلومررات عن تتررائج مراجعررة مكتررب املفتا العررام وعملرره   التحقيقررات خالا عررام 

اريررة   كجز  من املبررادرات اةرر  2018ينّوه مكتررب املفتا العررام برراإلجرا ات اإلجيررابيررة اليت اختررذت   عررام . كمررا 2018
للمسرررا لة. وقد أُدخل املزيد من  اضرررعةللمخاطر وخ ومدركةوو ققيق النتائج  وموجسة تكون أقوى، املنظمة لدع  منظمة

  ما يتعلق بسررررررررررررررو  التحسررررررررررررررينات على إطار النزاهة   املنظمة، وأبدت اإلدارة جاوباا مع تتائج التحقيقات اليت أجريت 
 أطرا  ثالثة.سلوك املوظفني و 

 
ومتابعة تقارير املراجعة السررررررابقة،  2018الوقت تفسرررررره، تشررررررري تغاية املراجعة اليت قام كا مكتب املفتا العام   عام و  

إىل أته ال تزاا هناك قديات هامة   عدد من اجملاالت األسررررررررررراسرررررررررررية إلدامة قأُوا املنظمة وققيق قدر أكرب من الكفا ة 
 .اطر اليت تتعرع هلا املنظمة ووجسات هذه املخاطر(من التقرير عن املخ 10)أوجزت   الفقرة 

 
سرررررررررررريت  شررررررررررررغلسا   شررررررررررررسر  ، كان لدى مكتب املفتا العام وظيفة فنية واحدة شرررررررررررراغرة2019وحىت ينايرسكاتون الثاين 

ية . غري أن املوارد املالية احملدودة املتاحة ملكتب املفتا العام للسررررفر واالسررررتشررررارات املتخصررررصررررة،   ظّل ميزاتمارسسآ ار
تسررراوي أقل من ثلل النفقات السرررابقة، قد تمثر على قدرته على ققيق خاة عمله، تا    لم االسرررتجابة إىل شررركاوى 

 حمددة.
 

تواصرررررررررررررل معس  أثنا  عمله على اختال  ممن ويود مكتب املفتا العام أن يعرب عن بال  تقديره ملوظفي املنظمة وإدار ا 
بية، والتعاون واملسررررررراعدة اللذين تلقا ا منس  على مدار العام، رغ  مسرررررررموليا   مسرررررررتويا  ، لدعمس  له وردوده  اإلجيا
 الصعبة وحج  العمل الذي يضالعون به.
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 مكتب المفتش العام
 2018لعام  التقرير السنوي

 بيان المحتويات

 الفقرات
 1......................مقدمة.................................................................. -أوالا 
 7-2الوالية والرسالة............................................................................. -ثاتياا
 8االستقاللية............................................................................... بيان -ثالثاا

 9..................................................................املالية يرية إىل ةنةالتقارير التقد -رابعاا
 11-10....................................................مدى تعرُّع املنظمة للمخاطر ووجساته -خامساا

 19-12...................................................تنفيذ خاة املراجعة القائمة على املخاطر -سادساا
 22-20............................اإلجرا ات املتفق عليسا والقرارات النا ة عن املراجعاتسالتوصيات -سابعاا
 46-23التحقيق   الغا وغريه من حاالت سو  السلوك........................................... -ثامناا

 52-47ستشارية.....................................................................ا دمات اال -تاسعاا
 54-53تنفيذ سياسة مكتب املفتا العام بشأن اإلفصاح عن التقارير................................. -عاشراا

 65-55................................إدارة مكتب املفتا العام لقدرات املكتب والعمليات الداخلية -حادي عشر
 والتعاون ققيق احد األقصى من تغاية وموا مة الرقابة عن طريق التنسيق -ثاين عشر

 81-66.................................................................مع هيئات الرقابة األخرى

 
 المالحق

 
املخاطر املمسرسرية لدى مكتب املفتا العام، مع إشرارة إىل تغاية اسرتعراع كياتات املخاطر   سرجل  -امللحق ألف

 والفاات املالية السابقة 2019-2018املراجعة   فاة السنتني 
 تغاية مراجعة املكاتب امليداتية -امللحق با 
 خضوعاا لسياسة اإلفصاح 2018التقارير الصادرة   عام  -امللحق جي 
 2018ت املراجعة والتفتيا اليت صدرت تقارير عنسا   عام ملخصات لنتائج عمليا -امللحق داا
 2019اهليكل التنظيمي   ينايرسكاتون الثاين  -مكتب املفتا العام  -امللحق ها 
 2019جدوا ِمالأك موظفي مكتب املفتا العام   ينايرسكاتون الثاين  -امللحق واو
 عامممشرات األدا  الرئيسية   مكتب املفتا ال -امللحق  اي
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 مقدمة -أوًل 
عام  خالايتضرررررررررمن هذا التقرير املقدم إىل املدير العام موجزاا لألتشررررررررراة الرقابية اليت قام كا مكتب املفتا العام  -1

ا للجنة املراجعة التابعة للمنظمة وةنة املالية. ويُتاح بعد 2018 . ووفقاا لاتيبات الرقابة   املنظمة، يتاح هذا التقرير أيضرررررررررررررا
 جمسور على موقع املنظمة على اإلتاتت. لم لل

 

 الولية والرسالة -ثانًيا
مكتب املفتا العام مسررررموا عن املراجعة الداخلية، اليت تشررررمل مراقبة وتقيي  مدى كفاية وفعالية النظام املعتمد  -2

ا عن التحقيق     املنظمة للضرررروابط الداخلية وإدارة املخاطر واإلدارة املالية واسررررتخدام األصرررروا. واملكتب مسرررر موا أيضررررا
 االدعا ات بسررررررو  السررررررلوك من جاتب موظفي املنظمة والشررررررركا  املنفذين واملوردين   سررررررياق برامج املنظمة، وعن القيام
تراجعات مسرررررتقلة توجب آلية التظل  املتضرررررمنة   سرررررياسرررررات احماية البيئية واالجتماعية اليت تعتمدها املنظمة. ويعتمد 

  هتاا املراجعة والتحقيق إلجرا  عمليات تفتيا لتقصرررري احقائق بشررررأن أحدا  أو أتشرررراة حمددة،  املكتب على خربته
در  كرراملرفق ألف   القسرررررررررررررر  و  ( من دليررل التعليمررات MS) 107لرردع  اختررا  اإلدارة العليررا للقرارات. وميثرراق املكتررب مررُ

 اإلدارية للمنظمة.
 
رقابة داخلية شرررررررررررررراملة   املنظمة. ويوفر املراجع ا ارجي، الذي  ويوفر مكتب املفتا العام، مع مكتب التقيي ، -3

 يتعاون معه مكتب املفتا العام، رقابة خارجية مكّملة.

 
ويقدم مكتب املفتا العام إىل املدير العام وإىل وظائف وبرامج املنظمة قليالت وتوصرررريات ومشررررورة ومعلومات  -4

تب كذا العمل إىل قديد فرص قسني كفا ة واقتصاد العمليات و  آن ويسعى املك. عن األتشاة اليت جيري استعراضسا
ا املبادرات اليت ُتوطد تزاهة عمليات املنظمة وتكفل استجابة متينة . معاا تعزيز الضبط بتكلفة معقولة ويشجع املكتب أيضا

 .لدى اكتشا  حاالت غا أو أية ممارسات فاسدة أخرى
 
 .قيمة إىل املنظمة بالوفا  بواليته باستقاللية مسنية وتزاهة وجودة وفعالية وكفا ةوتتمثل رؤية املكتب   إضافة  -5
 
ويتبع املكتب املعايري الدولية للممارسررررررررررة املسنية للمراجعة الداخلية للحسررررررررررابات، الصررررررررررادرة عن معسد املراجعني  -6

هررا، يتبع املكتررب ا اومل التوجيسيررة و  مررا يتعلق بررالتحقيقررات اليت يتوال. الررداخليني، وهي هيئررة فنيررة عررامليررة  تصرررررررررررررررة
للتحقيقررات اإلداريررة الررداخليررة املعموا كررا   املنظمررة، واليت تسررررررررررررررتنررد إىل املبررادا التوجيسيررة املوحرردة إلجرا  التحقيقررات، 

دت وقد اعتم. الصرررررادرة عن ممقر احملققني الدوليني التابعني ملنظومة األم  املتحدة وللممسرررررسرررررات املالية املتعددة األطرا 
 .دوائر املراجعة والتحقيق على تااق منظومة األم  املتحدة هاتني اجملموعتني من املعايري كلتيسما

 
ويتلقى املدير العام واملفتا العام مشرررررورة مسرررررتقلة بشرررررأن فعالية وظائف املراجعة الداخلية ووظائف التحقيق اليت  -7

أو س، من ةنة املراجعة التابعة للمنظمة اليت تضررر  فنيي مراجعة ويتوالها مكتب املفتا العام، تا    لم كفايتسا وتوعيتسا
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من دليل  MS 146وترد اختصاصات ةنة املراجعة كاملرفق جي    القس  . حمققني رفيعي املستوى من خار  املنظمة قاماا
 .التعليمات اإلدارية

 بيان الستقاللية -ثالثًا
 
ويتشررررررراور املكتب مع . بأتشررررررراته الفنية باسرررررررتقاللية ضرررررررمن املنظمة، قام مكتب املفتا العام 2018خالا عام  -8

اإلدارة عنرررد التخايط لعمليرررات املراجعرررة، ولكن مل تظسر أي قيود غري مقبولرررة   الناررراق خالا عمليرررات املراجعرررة، أو 
 .التفتيا أو التحقيق أو األتشاة  ات الصلة

 

 التقارير التقديرية إلى لجنة المالية -رابًعا

 
ميثاق مكتب املفتا العام أته، رهناا بالسرررررررلاة التقديرية للمفتا العام، جيو  أن يُقدم أي تقرير مراجعة أو ينص  -9

ومل تقدأم   عام . أي موضرروع آخر إىل ةنة املالية، مشررفوعاا بتعليقات املدير العام، ويُتاح للدوا األعضررا  املستمة األخرى
 .من هذا القبيلإىل جاتب التقرير السنوي أية تقارير  2018

 

 مدى تعرُّض المنظمة للمخاطر ووجهاته -خامًسا

 
بادرات الرامية إىل املزيد من التوطيد املمسررررررررررررررسرررررررررررررري وتعزيز مل، أحر ت املنظمة تقّدماا   تنفيذ ا2018خالا عام  -10

ا مسررتفادة من عام  ا ويالح  مكتب املفتا العام تتائج إجيا. 2017التنفيذ ووقع الربامج، مدرجة دروسررا بية وقديات أيضررا
 :، ترد النقامل البار ة فيسا   ما يلي2018من عمله   عام 

 
  :اسررررتعراضرررراا ملشررررايات السررررلع وأصرررردر تقريرين  2018عام  املفتا العام اسررررتكمل مكتبإدارة المشتتتتريات

ب العديد من مواطن الضررررررعف، يتناوالن السررررررياسررررررات، والعمليات والنظ  الداعمة  ات الصررررررلة. ووجد املكت
باملشرررررررايات إجرا ات املناقصرررررررة عرب الربيد اإللكاوين؛  ع ورصرررررررد البياتات املتصرررررررلة  خباصرررررررة على صرررررررعيدو 

لسلع اليت يت  شراؤها. ويسّر املكتب اإلشارة إىل أن اإلدارة تّفذت فتيا على ا؛ وأدا  عمليات التواملناقصات
، بقيررت  يع اإلجرا ات 2018 بعل إجرا ات التحسررررررررررررررني املتفق عليسررا مع املكتررب. إ ررا حىت ذررايررة عررام

)الدع  الفين لشرررررررررا  السررررررررلع( الصررررررررادر    AUD 2517والتوصرررررررريات املتفق عليسا والواردة   تقرير املكتب 
. وكما مّت التشديد عليه   التقرير السنوي للعام املاضي، تضّمن تقرير غري منفذة، 2017توفمربستشرين الثاين 

 ىل ضمان اةودة الفنية ومال مة السلع املشااة.املراجعة هذا توصيات حامسة رامية إ

  أجرى مكتب املفتا العام تقييماا للتقدم الذي أحر ته املنظمة على إدارة استتتتتتتتتتتمرارية تلتتتتتتتتتتريف ا  ما :
وتنفيذ برتامج إلدارة اسرررتمرارية تصرررريف األعماا على تااق املنظمة منذ صررردور التقرير األخري  وضرررعصرررعيد 

، ما  الت املنظمة 2010وخلص املكتب إىل أته   حني ُأحر  تقدم كبري منذ عام  .2010  هذا اجملاا عام 
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ف تفتقر إىل برتامج إلدارة اسرررررتمرارية تصرررررريف األعماا على تااق املنظمة فّعاا بالكامل. وهذا األمر يضرررررع
 املنظمة   حاا وقوع حد  غري متوقع. موقع

 تعيني املوظفني من الفئة الفنية  ذية وإجرا ا ا بشرررررأن: قام اسرررررتعراع لسرررررياسرررررات منظمة األغإدارة التوظيف
بتحديد عدة  2017وأغسررررررررررررررا سآب  2016بني سرررررررررررررربتمربسأيلوا وشررررررررررررررغلس  للوظائف   الربتامج العادي 

ار املوظفني ممارسررات جيدة، تا    لم: وضررع وتوحيد توصرريفات الوظائف العامة؛ تشرركيلة وأدا  ةان اختي
أكرب   العملية. وأفضرررررررررت معظ  إجرا ات  اتسررررررررراقوارد البشررررررررررية تا يضرررررررررمن كتب املالفنيني؛ ودور أقوى مل

التوظيف إىل اسرتخدام مرشرحني  وي كفا ة فنية تا يتماشرى مع أهدا  التوظيف ومبادئه التوجيسية )التوا ن 
يكن  شرررررررررررررار العديد من مدرا  التوظيف إىل أته   أغلبية احاالت، مل  والتوا ن بني اةنسرررررررررررررني(. إ ا أاةغرا

، وأن  لم أثّر على األكثر مال مةا  ةنة اختيار املوظفني الفنيني اعتربته هو الشررررررخص الذي الشررررررخص املعنّي 
للتوظيف وشرررررررررغل الوظائف،  ةمثة هتاا للتحسرررررررررني   بعل مراحل العملية العاديو القدرات الفنية لوحدا  . 

 تحقق مننررة اختيررار املوظفني الفنيني والالتوقيع على تقررارير ةو مثررل ا اومل التوجيسيررة ألسررررررررررررررراليررب التقيي ، 
. إضرررررررررررافةا إىل  لم، فملن ممارسرررررررررررات املنظمة   هتاا التعيينات من قائمة التوظيف، اليت مثّلت أغلبية اجعاملر 

صرررررررررررت التناف  على الوظائف التعيينات   الفاة قيد االسرررررررررررتعراع، كشرررررررررررفت عن مواطن ضرررررررررررعف كبرية قلّ 
 عّينني.وخّفضت املال مة الفنية لألشخاص امل

 :مكتب املفتا العام من الرأي القائل أن دع  املنظمة  كان  الستتتتعداد لتحقيق أهدال التنمية المستتتتدامة
باملدرك" أو بل  " صرررررّنفيتمتع تسرررررتوى تضرررررج إ ا  يُ  2030للبلدان   تنفيذ خاة التنمية املسرررررتدامة لعام 

املسررررررررررموليات املتعلقة بأهدا  التنمية وقد حّددت املنظمة األدوار و مسررررررررررتويات.  4صررررررررررل من أ 2 املسررررررررررتوى
املسررتدامة؛ وأجرت تقييماا ملواردها البشرررية والقدرات الال مة لدع  البلدان األعضررا ؛ وطورت ذجاا يتسررق مع 
إطارها االسررررررررررررررااتيجي لالرتقا  بأهدا  التنمية املسررررررررررررررتدامة. كذلم، أحر ت املنظمة تقدماا جيداا   دعو ا 

ماد أهدا  التنمية املستدامة واملمشرات املاابقة هلا، ووا مت عملسا بصورة عامة مع البلدان األعضا  إىل اعت
. لكن كد  بلوغ مسرررتوى أعلى من النضرررج   االسرررتعداد لتحقيق أهدا  التنمية 2030خاة التنمية لعام 

سررررررررتدامة على ( قديد األدوار الرئيسررررررررية للمنظمة   تنفيذ أهدا  التنمية امل1املسررررررررتدامة، ينبغي للمنظمة: )
( إجرا  تقيي  شررامل 2املسررتوى القاري، واإلقليمي والعاملي، وترتيب أولويات هذه األدوار بشرركل أفضررل؛ و)

لالحتيرراجررات وقليررل الفجوات بني الرردور املتوقع للمنظمررة وقرردر ررا احرراليررة، من أجررل ربط التوقعررات بررالقرردرة 
 شراكات.البو  املتاحة على التنفيذ وباملوارد البشرية واملالية

 أجنز مكتب املفتا المواضتتيا الشتتاملة غالت وية وتعميم المستتاواة بين الجنستتين تب المكاتب الميدانية :
اسررررررررررتعراضرررررررررراا لتعمي  التغذية   املنظمة، وكان اهلد  الرئيسرررررررررري منه تقيي  كفاية وفعالية  2018عام    العام

ية تعمي  التغذية   عمل املنظمة، إثر قديد اآلليات اليت وضررررررررعتسا شررررررررعبة التغذية والنظ  الغذائية لدع  عمل
شررررامالا   اإلطار االسررررااتيجي للمنظمة. وينّوه مكتب املفتا العام بالعمل الذي قامت به  موضرررروعاا التغذية 

الشرررررعبة لتعزيز تعمي  التغذية   الفاة املالية األخرية. بيد أن املكتب يشرررررجع الشرررررعبة على االضررررراالع بدور 
اا   قيادة وتعزيز عملية تعمي  التغذية، تا    لم: قديل اسرررررااتيجية التغذية؛ ووضرررررع أقوى وأكثر وضررررروح

؛ و يادة التعاون مع أصررحاب املصررلحة دريب لتعزيز عملية تعمي  التغذيةخاة تنفيذ؛ ووضررع خاة اتصرراا وت
   املكاتب امليداتية وفرق إدارة الربامج االسااتيجية.
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اة بني اةنسررررني، قامت  يع املراجعات الداخلية   املكاتب امليداتية باسررررتعراع و  ما يتعلق بتعمي  املسرررراو 
 هاتقريراا مّت إجنا   11، وتضمنت تقارير املراجعة العديد من إجرا ات التحسني. و  ستة من أصل هذه العملية

اا تعمي  املسرررررررراواة   املائة(، قّي  مكتب املفتا العام الضرررررررروابط واإلجرا ات املتخذة   هت 54) 2018عام 
بني اةنسرررررني على أذا غري مرضرررررية أو ياجة إىل قسرررررينات كبرية. وكان يُعزى هذا األمر بصرررررورة رئيسرررررية إىل 
غيرراب القرردرات   املكرراتررب امليررداتيررة. ففي العررديررد من هررذه املكرراتررب مثالا، مل يتّ  تعيني جسررات اتصررررررررررررررراا 

ما يكفي من الوقت ملسررراتدة ممثل املنظمة   أتشررراة  ، أو مل يتّ  تدريبسا أو مل تتمكن من ختصررريصجنسررراتية
 تعمي  املساواة بني اةنسني بسبب أولويات تشغيلية أخرى.

 أجرى مكتب املفتا العام قليالا لاتيبات احوكمة   املنظمة   هتاا إدارة حماية البيانات وخلتتوتتتيتها :
وبسرررياسرررات تنتسجسا وكاالت أخرى   األم  إدارة محاية البياتات وخصررروصررريتسا مقارتةا بأفضرررل املمارسرررات 

ط   حالتسا الراهنة   املراجعة الداخلية إىل أن الضررواب املتحدة فضررالأ عن قليل للضرروابط القائمة. وخلصررت
والتصرررررررررر  كا ياجة إىل  حفظساهتاا  ع البياتات، ومعاةتسا، وحقوق احصررررررررروا عليسا، واالحتفا  كا، و 

ظمة بصورة خاصة تصنيفاا كامالا للبياتات اليت تقوم جبمعسا، وحفظسا وإدار ا، كما قسني كبري. ومل تضع املن
أته ال توجد ضررروابط منّظمة للمجاالت العالية املخاطر مثل البياتات احسررراسرررة، والشرررخصرررية والسررررية، تا   

  لم البياتات عن املستفيدين.

 دوالر  ماليني 4 ا  إتفاقه قد بل  إو  2010بدأ هذا املشرررررررررروع عام  :مشتتتتتتتروا نظام العمئ ا حلتتتتتتتائب
مليون دوالر أمريكي  1.4مليون دوالر أمريكي، و 2.3)تا    لم  2018أمريكي حىت سرررررررررررررربتمربسأيلوا 

ثغرات    عن وجودعلى التوا (. وكشررررررررررررررفت املراجعة  3و 2، و1للمراحل  أمريكيمليون دوالر  0.34و
. وبعد استكماا 2و 1والتنفيذ وضمان اةودة   املرحلتني احوكمة، وقديد النااق، والكلفة، والتخايط، 

اهلد  األسرررررراسرررررري املتمثل  بعد بالكامل بصررررررورة غري رمسية، مل يتحقق 3رحلة ، واتاالق امل2و 1املرحلتني 
بتاوير تظام عمل جديد يدع  العمليات اإلحصرررررررررائية   املنظمة. وُعزي هذا األمر بشررررررررركل رئيسررررررررري إىل 

ق املشررررررروع و  خاة التنفيذ، وإىل تأخري   إتاحة األمواا املخصررررررصررررررة من امليزاتية تغيريات عديدة   تاا
ومثة حاجة ملّحة لتابيق الدروس املسرررررررتفادة من تنفيذ املرحلتني  والتبدا السرررررررريع   العاملني   املشرررررررروع.

 ووضعسا. 3ةسة قديد تااق خاة تنفيذ املرحلة  2و 1

   ساه  مكتب املفتا العام على وو تاشط   خاة انالجنسياء وال تدالتحرش الجنسب، والست ال :
. وكان املكتب مسرررررموالا بصرررررورة نياةنسررررري واالعتدا  عمل املنظمة للوقاية من التحر  اةنسررررري، واالسرررررتغالا

خاصة عن اةسود الرامية إىل تعزيز قدرات التبلي  عرب ا ط الساخنسخط املساعدة، وتوفري بياتات إحصائية 
ن احاالت املتصرررررررررلة بالتحر  اةنسررررررررري، و يادة قدرات التحقيق   املكتب. و  ما خيّص قدرات سرررررررررنوية ع

التبلي  عرب ا ط السرراخنسخط املسرراعدة، ما  اا املكتب يتشرراور مع وكاالت شررقيقة بشررأن ا يارات املتاحة 
نسخط املسررررررررررررررراعرردة واملتمثررل بتعزيز قرردرات ا ط السررررررررررررررراخ 2019لتتمكن املنظمررة من الوفررا  بررالتزامسررا عررام 

للمنظمة. وقد مّت توفري بياتات إحصرررررررررررائية، كما أجرى املكتب اتصررررررررررراالت مع مكاتب أخرى  ات الصرررررررررررلة 
عرب توظيف حمقق  2018لضرررررررررمان  ع بياتات شررررررررراملة. ورفع املكتب قدراته   هتاا التحقيق   يوليوسقو  

بادرات التوعية، من خالا حضررور خاصررة   م. وبر ت مشرراركة املكتب بصررورة 3- إضررا  من الفئة الفنية 
حمّد  على اإلتااتت، فضرررررررررالا عن مسرررررررررا ات ملحوظة وجوهرية   شرررررررررريط الفيديو من ثال  دقائق الذي 
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دورة تدريبية للتعل  اإللكاوين حوا العيا بتناغ  معاا )وهي تنظي  أعّدته املنظمة بشررررأن التحر  اةنسرررري، و 
تدريبية أخرى للتعّل  اإللكاوين حوا الوقاية من التحر   تغاي قضررررررررايا متصررررررررلة بالتحر  اةنسرررررررري(، ودورة

 (.2019عام  مالع)من املتوقع أن تبدأ  نياةنسي واالعتدا  اةنسي، واالستغالا

وساه  مكتب املفتا العام   مشاركة املنظمة   هتموعة العمل التابعة لفريق مسام هتل  الرؤسا  التنفيذيني 
 .والتحر  اةنسي نياةنسي  واالعتدا االستغالاباملعين 

  :وجود  2018م بّينت املراجعات اليت ُأجريت للمكاتب القارية عا، بصررررررررررررررورة عامةإدارة المكاتب القطرية
 ( الربامج القاريرررة والررردعوة،1  هتررراالت: ) 2017ضررررررررررررررعف مقرررارترررةا تراجعرررات عرررام تظرررام مراقبرررة داخليرررة أ

 11والعمليات. ويعود السبب إىل أته   أربعة بلدان من أصل  الربامج امليداتيةو ( 3احوكمة واملسا لة، )و ( 2)
، كاتت وظائف ممثلي املنظمة شاغرة؛ و  بلد واحد، مل توجد ممثلية قارية 2018خضع للمراجعة عام  1بلداا 

لبلدان شرررراغرةا لفاة طويلة للمنظمة. إضررررافةا إىل  لم، بقيت الوظيفة الرئيسررررية ملسرررراعد ممثل املنظمة   أحد ا
أثّر سررلباا على هيكلية قد من من دون بديل ممقت. فملن غياب ممثلي املنظمة ومسرراعدي ممثلي املنظمة ن الز م

 على صعيد الرقابة الداخلية، كما جيري تلخيصه   ما يلي: ثغرات  احوكمة للمكاتب امليداتية وأفضى إىل 
 

   اإلحدى عشرررة املنجزة للمكاتب   املائة من املراجعات  73أن البرنامج القطري والد وة بنّي قسرر
   91مّت تصنيفسا على أذا مرضية أو ياجة إىل بعل التحسينات مقارتة بنسبة  2018امليداتية عام 

 قثلت اجملاالت الرئيسية للتحسني  . و 2017املائة من العدد  اته من املراجعات الشاملة املنجزة عام 
االسررااتيجيات وخاط العمل و ة القارية واإلبالغ عنسا؛ رصررد عملية تنفيذ إطار الربهتو املوارد؛  حشررد

ا اصررة بالدعوة واالتصرراالت؛ وتعمي  املسرراواة بني اةنسررني. وأّما السرربب الرئيسرري الكامن فقد كان 
غياب ممثل املنظمة لالضرررررررررررررراالع بدور قثيل املنظمة، والدعوة هلا، والتواصررررررررررررررل بامسسا مع احكومة 

املتحدة   البالد، والشرررررررررررركا    التنمية، واإلعالم الوطين وأصرررررررررررحاب املضررررررررررريفة، ومع منظومة األم  
 مصلحة آخرين.

  مّت تصنيفسا على  2018  املائة من املراجعات املنجزة عام  45أن  الحوكمة والمساءلةبنّي قس  و
  املائة من املراجعات املنجزة عام  64أذا مرضررررررية أو ياجة إىل بعل التحسررررررينات مقارتة بنسرررررربة 

. وأّما القضررررايا الرئيسررررية اليت مّت قديدها فشررررملت: خاومل غري واضررررحة   اإلبالغ وفصررررل 2017
غري مالئ  للمسام؛ فضرررالا عن أن قرارات التوظيف واألسررر  املعتمدة ملعدالت الدفع مل تكن موثقة 

: غياب هيكلية قوية للحوكمة؛ وبيئة ضررررعيفة للضرررروابط لذلم جيداا. وتضررررمنت األسررررباب الرئيسررررية
ل داخلية؛ واالعتماد على املوارد البشرررررررررررررررية من غري املوظفني للقيام بوظائف الدع  من دون تلقي ا

 التدرب املناسب.

   مّت  2018من املراجعات املنجزة عام   املائة من  45أن  البرامج الميدانية والعملياتوبنّي قسرررررررررررررر
  املائة من املراجعات  82تصررررنيفسا على أذا مرضررررية أو ياجة إىل بعل التحسررررينات مقارتة بنسرررربة 

. وأّما القضررررررررررايا الرئيسررررررررررية اليت مّت قديدها فشررررررررررملت: التأخري   تنفيذ املشررررررررررروع 2017املنجزة عام 

                                                      
وال تدخل ضرررررمنسا املراجعات املشررررراكة اليت قامت كا األم  املتحدة  2018هذه إشرررررارة إىل املراجعات اإلحدى عشررررررة املنجزة للمكاتب القارية عام   1

 .2019واملراجعات األربعة اةارية واليت سو  تستمر عام 
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واملشررايات؛ اإلدارة غري الفعالة  اابات االتفاق؛ واإلبالغ غري املالئ  عن التقدم احملر    املشرراريع؛ 
: هيكلية ضعيفة   لذلم ين. وتضمنت األسباب الرئيسيةوغياب آليات التظّل  بالنسبة إىل املستفيد

حوكمة املشررررروع؛ وغياب التخايط للمشررررايات؛ وضررررعف أو غياب وظيفة مسررررتقلة للرصررررد والتقيي ؛ 
 إلقامة آلية التظّل .املمنوحة ولوية عدم مال مة التوجيسات واألو 

 
متفق عليسا جارية و عدة إجرا ات أساسية ملعاةتسا  وتدرك إدارة املنظمة أوجه القصور املشار إليسا أعاله، وهناك -11

 من تقارير شاملة سابقة. منبثقة
 

 تنفيو خطة المراجعة القائمة  لى المخاطر -سادًسا
 

 ذج التخايط
 
ا على املخاطر لتحديد واختيار أتشرررررررررررررراته -12 ا للتخايط قائما وجيري قديد املخاطر . يتبع مكتب املفتا العام ذجا

ا)حرردات قررابلررة للمراجعررة حمتملررة وجميعسررا   و  قثررل أبعرراداا  تلفررة لكيفيررة تنفيررذ ( تكون عررادة عمليررة أو وظيفررة أو موقعررا
ا أكثر منسجية لتحديد . املنظمة لرباهتسا وعمليا ا وإدار ا للمخاطر  ات الصررررررلة أولويات عمل ويوفر هذا النسج أسرررررراسررررررا

أن تدار وحدات املخاطر الرئيسررية اليت تواجسسا املنظمة، بصررورة يسد  هذا النظام إىل ضررمان كذلم، .  املراجعة الداخلية
. ومكتب التقيي  واملراجع ا ارجي، وأن يتّ  استعراضسا بصورة مستقلة ضمن دورة حمددة بني مكتب املفتا العاممشاكة 

ر مد ا سنتان، ييل و  بعل احاالت، تُغاى املخاطر سنوياا، و  حاالت أخرى تُغاى خالا فاة مالية واحدة أو أكث
وبالنظر إىل الابيعة الدينامية . يكون اهلد  اسرررررررتكماا تغاية املخاطر املمسرررررررسرررررررية العالية خالا ثال   من الفاات املالية

للمخاطر اليت تواجه املنظمة، يّتبع مكتب املفتا العام   اةوهر خاة تغاية متجددة ُقّد  على أساس سنوي وبصورة 
مكتب املفتا العام، بتغايته للمخاطر اليت ال تسررتعرضررسا الوظائف الرقابية األخرى، تنفيذ  ويضررمن. ةكاملة كل فاة مالي

 .م املشورة حوا كيفية قسني تلم التدابريتدابري إدارة املخاطر ويقدّ 
 
حة   خاته إىل استكماا التغاية املقا  د   2018وكاتت املراجعة الداخلية اليت أجراها مكتب املفتا العام    -13

مع  2018وقد جرى تاوير هذه ا اة بداية عام . 2019-2018األسررراسرررية ملراجعة احسرررابات على أسررراس املخاطر للفاة 
وقد أعيد تقيي  األولويات . األخذ باالعتبار املدخالت من اإلدارة وةنة املراجعة   املنظمة، وأقرها املدير العام بعد  لم

 2009وتسررررتند ا اة إىل سررررجل للمخاطر، أُعد أصررررالا   عام . وعّدلت عند الضرررررورة 2018ضررررمن ا اة باتتظام   عام 
و  سررررررررياق التحديثات، قد . وقد جرى قديثه باتتظام منذ  لم احني كي يعك  املخاطر الناشررررررررئة وتغرّي أولويات املخاطر

ُْعاأى لبعل املخاطر، وقد ُقذ  بعل املخاطر أو 
تضررررررررررررررا ، اسرررررررررررررتناداا إىل املخاطر الناشرررررررررررررئة يزيد أو ينقص التقدير امل

ويُرصرررررررد تنفيذ مراجعة احسرررررررابات على أسررررررراس املخاطر من خالا . املعلومات اةديدةإىل واإلجرا ات املتخذة من اإلدارة و 
 اا وباإلضررررررافة إىل  لم، ما . تقارير دورية تُقّدم إىل املدير العام، ومن جاتب ةنة املراجعة، اليت جتمع ثال  مرات كل عام

 (.تظر امللحق حا  ملزيد من التفاصيلا)ققيق التغاية املخاط هلا ميثل ممشراا أساسياا ألدا  مكتب املفتا العام 
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حدم  للمخاطر 2018كاتون األوا سديسرررررمرب 31و   -14
ُ
وحدة عالية املخاطر، يغاى مكتب  57، حّدد السرررررجل امل

بعة منسا على وو تاشرررط ييل أن املراجعة الداخلية ال تُعترب تشررراطاا  ات قيمة التقيي  واحدةا منسا فيما تقوم اإلدارة بملدارة أر 
خاط هلا   مراجعة احسابات على منسا   إطار مسام املراجعة امل 25الباقية، فقد أُدر   52ومن بني الوحدات الرررررررر . مضافة

اليتني السررررابقتني   حني سرررريت  النظر   منسا للمراجعة   الفاتني امل 11وخضررررعت . 2019-2018أسرررراس املخاطر للفاة 
الباقية   دورة التخايط التالية ملكتب املفتا العام، تا    لم الوحدات اليت كان من املقرر أصرررالا  16ضرررّ  الوحدات الرررررررررررررررر
 (.أدتاه "خاة التنفيذ"تظر ا) 2021-2020 الفاة ، إ ا مّت تأجيلسا إىل2019-2018استعراضسا   الفاة 

 
ع تضررررو  إدارة املخاطر على مسررررتوى املنظمة   إطار مشررررروع إدارة املخاطر على مسررررتوى املنظمة، سررررُيعدما وم -15

مكتب املفتا العام النسج الذي يسرررررررررررررري عليه، ليسرررررررررررررتخدم تتائج التقييمات الذاتية للمخاطر اليت تضرررررررررررررالع كا اإلدارة، 
 .ية ملراجعات احسابات على أساس املخاطرباإلضافة إىل قليله املسين،   تعديل وتاوير خااه املستقبل

 
 تنفيذ ا اة

 
املدرجة  25من وحدات املخاطر العالية الررر  11غات  اا ، استكمل مكتب املفتا العام مسام2018  ذاية عام  -16

ة )تا    لم مثاتية  اطر جيري تقييمسا بصررررررور  2019-2018أصررررررالا   مراجعة احسررررررابات على أسرررررراس املخاطر للفاة 
 مخ ( وأمن االتصررررررراالت واملعلوماتدورة املشرررررررروع ) األخرى ، بينما غات املساممنتظمة   مراجعات املكاتب امليداتية(

سرررررررياسرررررررة اسررررررراداد التكاليف، تا    لم وحدات مثل )الباقية  التاسرررررررعةوأّما الوحدات . وحدات إضرررررررافية عالية املخاطر
بواسرررراة الشررررركا    العمليات، وإدارة املوارد البشرررررية من غري املوظفني،  ومشررررروعات النفقات الرأمسالية، وأسررررلوب التنفيذ
. 2019م فمن املقرر مراجعتسررا   عررا( وبيرران الرقررابررة الررداخليررة املعلومررات،وختايط العمررل   برتررامج العمررل وامليزاتيررة، و 

إىل ( التأمني واألمن امليداين) 2019-2018لمخاطر العالية كاتتا واردتني أصررررررررررررررالا   خاة كذلم، مّت ترحيل وحدتني ل
 .أخرى بنا ا على طلبات مربرة من اإلدارة أو على أولويات متعارضة 2021-2020الفاة 

 
احوكمة واملسا لة ( 1)وواصل مكتب املفتا العام ختصيص موارد كبرية الستعراع األتشاة امليداتية   هتاالت  -17

مكتباا  16وقد مشلت أتشرررررررررررررراة مكتب املفتا العام مسام املراجعة   . ملياتالربتامج والعو ( 2)وتُظ  الرقابة الداخلية، 
، يسد  مكتب املفتا العام إىل استعراع  يع املكاتب امليداتية الكبرية ةوكسد  تغاية فرعي. 2018 ميداتياا خالا عام

يت كاتت تتائج اسرررررررررتعراضرررررررررسا مرة واحدة على األقل كل ثال  فاات املالية، على أن ُتسرررررررررتعرع املكاتب األكرب وتلم ال
أسررربوعاا  131 ّقت خسرررارةحيل  2018إ ا   ظّل القيود على املوارد، وخباصرررة   عام . السرررابقة غري ُمرضرررية بتواتر أكرب

ومّت التعويل عن  لم بصررورة جزئية فقط من . من العمل بسرربب الوظائف الشرراغرة، مل يتحقق هذا اهلد  بشرركل كامل
 (.تظر امللحق با ا)جاتب مكتب التقيي  واملراجع ا ارجي خالا تغاية اإلشرا  من 

 
منسا  13يتعلق ، 2018 تقرير مراجعة وتفتيا واسررررررررررررتشررررررررررررارة ومذكرة   عام 36 وأصرررررررررررردر مكتب املفتا العام -18

ملراجعة وترد ملخصررات النتائج من تقارير ا. اإلدارة بالضررماتات واملشررورة و ّودت هذه التقارير. تراجعات املكاتب امليداتية
و  حني توجد وظيفتان شرررررراغرتان فقط   مكتب املفتا العام، شررررررسد املكتب .   امللحق داا 2018الصررررررادرة   عام 
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ر ترحيل املسام من عام 2018تبدالا كبرياا ملوظفيه عام  ، تا    لم ثال  مسام عالية املخاطر 2018، األمر الذي يفسررررررررررررررّ
 . 2019عام فقط سو  تبدأ 

 
من التوصرررريات أو اإلجرا ات املتفق عليسا على  تلف  271 املراجعة الصررررادرة تضررررمنت تقارير، 2018  عام و  -19

 .املستويات لتعزيز إدارة املخاطر والضوابط الداخلية وعمليات احوكمة   املنظمة

 
 التوتيات/ا جراءات المتفق  ليها والقرارات الناجمة  ن المراجعات -سابًعا

 
توصرررررية مفتوحة  317ما هتموعه  2018ربسكاتون األوا مديسررررر 31أدتاه، كان هناك حىت  1 كلكما يبّينه الشررررر -20
  املائة منسا  ات  اطر عالية. وقد حّددت اإلدارة التاريخ  10(، أقل من 2017ربسكاتون األوا مديسررررر 31حىت  269)

قامت اإلدارة تراجعة التواريخ املسررتسدفة  املسررتسد  لتنفيذ كل توصررية بتاريخ إصرردار تقارير املراجعة. و  بعل احاالت،
كان عدد التوصيات ،  2018ديسمربسكاتون األوا  31بعد تقديرها أن التواريخ املستسدفة األساسية مل تعد ممكنة. وحىت 

 تاه.ساسية والتواريخ املستسدفة املراجعة على النحو الوارد أدستناد إىل التواريخ املستسدفة األذها باالاليت تأخر تنفي
 

 بحسب التاريخ ا تلب والتاريخ المعّد  التب لم تنفو بعدالتوتيات  -1 الشكئ

 

اليت مل تنفذ التوصرررررريات  ؛8: التوصرررررريات قيد املراجعة   مكتب املفتا العام -317: اليت مل تنفذ بعدإ ا  التوصرررررريات 
التاريخ املسررررررررتسد  املراجع: غري  ؛96: تأخر تنفيذها س213: التاريخ املسررررررررتسد  األصررررررررلي: غري مسررررررررتحقة ؛309: بعد

 .21:تأخر تنفيذها س288: مستحقة
 
مس  ملكتب تائب املدير العام للعمليات برصررررررد  2017إن إتشررررررا  لوحة تشررررررغيلية للتوصرررررريات   أبريلستيسرررررران  -21

قفاا أكثر ، وإىل إ2 معدالت التنفيذ كما يبّينه الشرررركل ومتابعة تنفيذ التوصرررريات بشرررركل وثيق. وقد أفضررررى  لم إىل رفع
 توصية مراجعة. 400من 
 

 تنفيو ا جراءات المتفق  ليهابشأن التجاه التاريخب  -2شكئ ال
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. ويتصررررل ثلثا  يع التوصرررريات تجاالت 4و 3 نة واملخاطر كما هي مبّينة   الشرررركلنيالتوصرررريات يسررررب السرررر -22

مة واملشررررررررررايات. ومل يعد هناك من توصرررررررررريات متعلقة أربعة: االسررررررررررااتيجية والتخايط، واملوارد البشرررررررررررية، واألمن، واحوك
 العالية ومعّلقة منذ فاة طويلة.باملخاطر 

 
 إجراءات المراجعة المتفق  ليها بحسب السنةإجمالب حالة  -3 شكئال

 

 
 

  

 

 التوتيات حسب المخاطر

 منخف ة
 متوسطة
 مرتفعة
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 بحسب السنة والتب لم تنفو بعدا جراءات المتفق  ليها  -4 الشكئ
 

 
 

اليت مل التوصيات 
 تنفذ بعد

قبل 
2014 2014 2015 2016 2017 2018 

 34 7 8  1  منخفضة
 162 28 24 1 2 2 متوساة
 11 15 14    مرتفعة
 207 50 46 1 3 2 اجملموع
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 التحقيق تب ال ش وغيره من حالت سوء السلوك -ثامًنا

 
أي ادعا ات  عن كشفالإن مكتب املفتا العام مسموا عن  يئة بيئة من النزاهة    تلف عمليات املنظمة ب -23

أو ممشرررررات على وجود غا وأية أشرررركاا أخرى من سررررو  السررررلوك من جاتب موظفي املنظمة أو شررررركائسا أو املتعاقدين 
ا عن تشررررررررررجيع اختا  تدابري وقائية وجيري . معسا   ما يتعلق بأعماهل  مع املنظمة والتحقيق فيسا، كما أته مسررررررررررموا أيضررررررررررا

ويقدم . الدروس والتوصرررررررية بتغيريات سرررررررياسررررررراتية وإجرائية تعز  النزاهة   املنظمة األخذ بنتائج التحقيقات بغية اسرررررررتنبامل
مكتب املفتا العام خدمات اسررررررررتشررررررررارية حوا املسررررررررائل املتعلقة بالنزاهة، كما يسرررررررراعد   إجرا  عمليات تفتيا أخرى 

 .لتقصي احقائق تتالب خربة قاتوتية أو ققيقية

 
 عملية التحقيق

 
التحقيق   ادعا ات سرررررو  السرررررلوك والغا واملمارسرررررات الفاسررررردة األخرى؛ : املفتا العام تشرررررمل والية مكتب -24

والتحقيق   األعماا االتتقامية اليت تُرتكب ضررررررد موظفي املنظمة الذين يبّلغون عن ارتكاب جرم أو يتعاوتون مع مراجعة 
ويتوىل  .  اةنسينيواالعتداي واالستغالا أو ققيق يقوم به مكتب املفتا العام؛ وكذلم حاالت التحر  والتحر  اةنس

دارة البيئية واالجتماعية اليت إدارة آلية معاةة الشرررركاوى كجز  من ا اومل التوجيسية بشررررأن اإل مكتب املفتا العام أيضرررراا 
 .املنظمة تعتمدها

 
اخلية املعموا كا   وجيري التحقيق   سرررررو  سرررررلوك املوظفني وفقاا لرررررررررررررررررررلخاومل التوجيسية للتحقيقات اإلدارية الد -25

وتنابق اةررداوا الزمنيررة احملررددة على أتواع  تلفررة من احرراالت   إطررار واليررة . 2017املنظمررة، كمررا قرّرت مراجعتسررا   عررام 
و   يع احاالت، . مكتب املفتا العام، كل منسا منصررررررروص عليه   سرررررررياسرررررررات املنظمة اليت قك  السرررررررلوك املعني املعين

 ات اليت يتلقاها مكتب املفتا العام السرتعراع أو  لتحديد ما إ ا كاتت املسرألة املثارة تقع ضرمن والية ختضرع كافة االدعا
و  احاالت اليت يتبني أذا تقع ضررررررررررررمن والية . املكتب أو ينبغي إحالتسا إىل شررررررررررررعبة أخرى   املنظمة أو إىل منظمة أخرى

و  احاالت اليت . كان هناك ما يكفي من األسرررررباب لبد  ققيق كامل  مكتب املفتا العام، يقّي  االسرررررتعراع األو  ما إ ا
، يرفع املكتب إىل املدير العام  جُيري فيسا مكتب املفتا العام ققيقاا أو السرررررررلاة ( كبار املوظفني  احاالت املتعلقة ب)كامالا

إجرا   فرعرها، الختا  قرار تا إ ا كان يتعني املخّولة   حاالت أخرى تقريراا عن اسررررتنتاجاته عما إ ا كان لالدعا ات ما يربّ 
 .من دليل اإلجرا ات اإلدارية 330وهذا يشمل إجرا ات تأديبية توجب القس  . إداري، عند االقتضا 

 
أي الباعة واملوردون والشررررركا  )وجيري اسررررتعراع االدعا ات املتعلقة بأتشرررراة غا وفسرررراد ارتكبتسا أطرا  ثالثة  -26

ه  ضررررررررررررررالعون   برامج وعمليات املنظمة، و لم حماية املنظمة وتعزيز االسررررررررررررررتفادة الكاملة من براهتسا  ممن( املنفذون
وختضرررع هذه احاالت إىل اسرررتعراع أو  لتحديد ما إ ا كاتت هناك أسرررباب . ومشررراريعسا املوجسة إىل السررركان املتضرررررين

يل جيد مكتب املفتا العام طرفاا ثالثاا ضرررررررالعاا   وح. معقولة تدفع إىل االعتقاد يدو  عمل يسرررررررتوجب إيقاع عقوبات
أعماا تسرررررررررررتوجب إيقاع العقوبات، جيري إعداد تتائج التحقيق وطلب البد  باختا  إجرا ات العقوبات وترسرررررررررررل إىل ةنة 

قرير وتقرر اللجنررة مررا إ ا كرران ينبغي فت  إجرا  جزا ات، وإ ا مررا قررت  لررم تقوم بتقيي  ت. اةزا ات التررابعررة للمنظمررة
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ا دمات املمسررررررسررررررية عما إ ا كان ينبغي إيقاع سمكتب املفتا العام ورد املوّرد قبل تقدمي توصررررررية إىل املدير العام املسرررررراعد
 .جزا  على الار  الثالل املعين

 
وتمدي النتائج العكسرررررية ضرررررد موظفي املنظمة أو أطرا  ثالثة، إىل وضرررررع توصررررريات بأن تتخذ اإلدارة إجرا ات  -27

إيقاع وميكن أن تتضمن اإلجرا ات التأديبية املتعلقة توظفي املنظمة . اسبة، على أن قدد اإلدارة هذه اإلجرا اتإدارية من
 .مة واألطرا  الثالثة على السوا العقوبات باملوّردين، واساداد األمواا من موظفي املنظ

 
تقدمي توصرررريات حوا " املخالفاتعن سررررياسررررة محاية املبلغني "وتشررررمل مسررررموليات مكتب املفتا العام توجب  -28

وعند اتتسا  هذه احاالت، قد يوصرري مكتب . املبّلغني، مثل تعليق قرار  تمل أن يكون اتتقامياا همال  اختا  تدابري حماية
ا باختا  إجرا ات تصرررررررررحيحية ملن يتعاوتون مع ققيقات ومراجعات مكتب املفتا العام، ويكوتون قد  املفتا العام أيضرررررررررا

 .ا إلجرا ات اتتقامية أو يكوتون معرضني  ار وشيم ةسة أعماا اتتقاميةتعرضو 
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 موجز  ام لعملية التحقيق التب يقوم بها مكتب المفتش العام -5الشكئ 

 

 

 

 

  

 تلقب الشكاوى

 استعراض أّولب
 

 التحقيق
 

ة بسو  سلوك إطار السياسة املتعلق
 املوظفني

 
سياسة مكافحة الغا واملمارسات الفاسدة 

 األخرى

 احماية من االستغالا اةنسي واالعتدا  اةنسي

سياسات بشأن الوقاية من التحر  والتحر  
 اةنسي وإسا ة استخدام السلاة

  سياسة محاية املبّلغني عن الفساد

  قواعد ولوائ  املوظفني

 ة املدتية الدوليةمعايري السلوك   ا دم

 إطار السياسة املتعلقة جبزا ات املوردين
 

 إجرا ات اةزا ات ا اصة باملوردين
   املنظمة

~ 

 شرا  السلع واألشغاا وا دمات

 (MS 502) 

~ 

~ 

 خاابات االتفاق

 (MS 507) 

 القرارات المحتملة
سو  السلوك، والارد الفوري تشمل النتائج احملتملة ملوظفي املنظمة توجب قواعد املوظفني رسالة توبيخ قريرية، والوقف عن العمل دون أجر، وخفل الرتبة، والارد ل

 . لسو  السلوك اةسي
املشرومل، وحظر التعامل مع التسري  املشرومل، وحظر التعامل، والتعويل عن ا سائر أو تصحي   حظر التعاملوتشمل النتائج احملتملة لألطرا  الثالثة التوبيخ و 

وّردين أذا مناسبة. اةزا اتخرى ترى ةنة عقوبة أالوضع، وأي 
ُ
 على امل

 تقديم التقرير إلى المدير العام/السلطة المخّولة

 قرار من المدير العام/السلطة المخّولة

 الجزاءاتتقرير إلى لجنة إيقاا 
  لى المورّدين

التوتية إلى المدير العام 
 المسا د/إدارة الخدمات

 المؤسسية

 قرار المدير العام المسا د/
 ت المؤسسيةإدارة الخدما

 

 قرار بفتح تحقيق

 لموظفب المنظمة، تب حا  ثبتبالنسبة 
 :لسلوكسوء ا

 تب حا  ثبتبالنسبة  طرال ثالثة 
 سوء السلوك:



FC 175/13 20 

 

 إدارة عب  قضايا التحقيق

 
، (اّدعا ا  140تا    لم )االت قضية تضمنت ح 73بررررررررعب  عمل مرّحل من  2018بدأ مكتب املفتا العام  -29

 طلب 46، و(ادعا ا  141تشرررررمل )شررررركوى جديدة  112تلقى املكتب خالا العام، و . ومشررررراورات وخدمات اسرررررتشرررررارية
قرررررررررررررررد و . جدر اإلشارة إىل أن الشكاوى الفردية اليت تلقاها املكتب قد تشمل ادعا ات متعددةو . خدمة استشاريةسمشورة

خدمة اسررتشررارية، تا    لم سطلب مشررورة 27و( ادعا ا  104تشررمل )شرركوى  55إغالق قكن مكتب املفتا العام من 
رّحلة من السنة

ُ
 .السنوات السابقةسالالبات امل

 
ص مكتب املفتا العام  -30 و  ما يتعلق بغري القضررررايا، ال سرررريما طلبات املشرررراوراتسا دمات االسررررتشررررارية، خصررررّ

ت شرررررررقيقة وطلبات اسرررررررتعراع ا ربا  الشررررررررعيني لتكنولوجيا املعلومات   الكثري من الوقت لتقدمي خدمات ققيق لوكاال
 يتعلق باالتتساكات احملتملة ملصادر تكنولوجيا املعلومات لدى املنظمة.  ما
 
 :أدتاه تظرة عامة شاملة عن املسائل أثنا  العام ومقارتة مع السنوات األربع السابقة 6ويقدم الشكل  -31
 

 عمئتوزيا  بء ال -6الشكئ 
 

 2018 2017 2016 2015 2014  بء الق ايا

 73 48 35 35 27 شكاوى ُرّحلت من سنوات سابقة
 112 76 103 81 64 شكاوى جديدة

 185 124 138 116 91 المجموا الفر ب

 46 45 9 16 27 خدمات استشارية جديدةسمشاورات
الق ايا غمجموا المسائئ 

 231 169 147 132 118 (والمشورات
 55 69 91 79 53 وى اليت أغلقتالشكا

ا دمات االستشارية اليت ساملشاورات
 39 27 8 16 30 أُغلقت

 137 73 48 2 35 35  بء الق ايا المتبقب
 

  املائة بني  47ي بزيادة بنسبة  عدد الشكاوى اليت يت  تلقيسا، أميثل اةدوا أعاله اجاها تصاعدياا مستمراا   -32
 مقارتةا  2018  املائة   عدد القضرررررررررررررايا املفتوحة   ذاية عام  49تج عن  لم  يادة بنسررررررررررررربة . وت2018و 2017عامي 

                                                      
 35حيل يظسر رق   2015. لكن يبدو أن مثة خلل   عدد املسرررررررررررائل املفتوحة عند ذاية عام 37من املفاع أن تكون تتيجة احتسررررررررررراب العامود األوا   2

    أرقامنا.، ويُعزى السبب إىل أته مّت دمج قضيتني مع قضايا أخرى   مرحلة ما من السنة، وهلذا السبب قد يبدو أن قضيتني غري ظاهرتني37عوضاا عن 
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، توىّل كل حمّقق 2018. و  عام 2014  املائة منذ ذاية عام  103، و يادةا بنسرربة 2017بالقضررايا املفتوحة   ذاية عام 
  القضررايا لكل موظف فين مسررموا عن التحقيقات الفردية   املائة   عب 36قضررية، تا ميثل  يادة بنسرربة  34ما معدله 
. تدخل ضرررررررمن هذه الزيادات إضرررررررافة وظيفة حمقق من الفئة 2014  املائة منذ عام  88، و يادةا بنسررررررربة 2017منذ عام 
 .2014  املائة   املوظفني منذ عام  20، ما ميثل  يادةا بنسبة 2018  منتصف عام  3-الفنية  

 
 القيود املفروضررة . لكنّ باالسررتعاتة باسررتشررارينيمكتب املفتا العام   املاضرري موارده   هتاا التحقيق   دعّ وقد  -33

للتصرررررردي لعب  القضررررررايا املتزايد، تا    لم عب  القضررررررايا املرّحل، إضررررررافةا إىل  2019عام  على املوارد ال تزاا قويّة  
 من القضايا قيد املراجعة.تأثري  لم على قدرة املكتب على حّل العدد املتزايد 

 
 مصدر الشكاوى

 
أدتاه، يتلقى مكتب املفتا العام باسرررررتمرار معظ  الشررررركاوى من موظفي املنظمة،  7كما هو مبني   الشررررركل  -34

تليسا من أطرا  ثالثة، وعمليات إحالة داخلية مّت اكتشررررافسا أثنا  عمليات املراجعة والتفتيا والعمل االسررررتشرررراري ملكتب 
 .لعام، واتصاالت هتسولة املصدراملفتا ا

 
 

 2018ملدر الشكاوى تب  ام  -7الشكئ 
 

 
 
 
 

%55

%23

%19

%3
موظفو المنظمة

ون الموظفون السابق
تب المنظمة

أطرال ثالثة

مجهو 
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 أتواع القضايا

 
ويسرررررررتند التصرررررررنيف األو  لالدعا ات إىل . 2018أدتاه أتواع االدعا ات اليت وردت أثنا  عام  8يبنّي الشررررررركل  -35

تب املفتا العام التصررررنيف أثنا  سررررري التحقيق إ ا توافر وقد يعّدا مك. املعلومات األولية اليت يتلقاها مكتب املفتا العام
 .له املزيد من املعلومات

 
ومل ُتدخأل آلية معاةة الشرررررررررررررركاوى كجز  من املعايري البيئية واالجتماعية املعموا كا   املنظمة إال   أوائل عام  -36

التنظيمي قبل تقدمي الشكاوى إىل مكتب ، وهي تتالب استنفاد ا اوات السابقة على مستوى املشروع واملستوى 2015
 .، مل يتلقأ مكتب املفتا العام أية شكاوى توجب هذه اآللية2018وحىت ذاية عام . املفتا العام

إناث
30%

ذكور
55%

غير 
مجهو /معرول
15%

(2018الق ايا الواردة  ام )نوا المشتكين 

إناث
24%

ذكور
71%

غير محّدد 
5%

(  2018الق ايا الواردة  ام )نوا المواضيا 
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وتنقسرررررررر  ادعا ات سررررررررو  السررررررررلوك اليت تقع ضررررررررمن هتاالت والية ققيقات مكتب املفتا العام األخرى إىل  -37

 :الفئات التالية
 
 اسدة األخرى املتعلقة باملشايات؛ الغا واملمارسات الف 

 سرررررررررياسرررررررررة مكافحة الغا "اليت تغايسا و واملمارسرررررررررات الفاسررررررررردة األخرى اليت ال تتعلق باملشرررررررررايات،  الغا
 املعموا كا   املنظمة؛ " واملمارسات الفاسدة األخرى

 االسرررررررتغالا احماية من "، على النحو احملدد   سرررررررياسرررررررة املنظمة بشرررررررأن اناةنسررررررري واالعتدا  االسرررررررتغالا
 ؛"واالعتدا  اةنسيني

    املعموا " سياسة منع التحر  والتحر  اةنسي وإسا ة استخدام السلاة"التحر ، على النحو احملدد
 ؛املنظمةكا   

    املعموا كا   املنظمة؛"  املخالفاتسياسة محاية املبلغني عن "االتتقام على النحو احملدد 
     لم احملاباة، والقضررررايا الناشررررئة عن تضررررارب مصرررراو غري مصرررررّح عنه، وإسررررا ة سررررلوك غري ُمرع  آخر تا

من دليل اإلجرا ات  330القسررر  كما هو موضررر    اسرررتخدام املوارد، والتسررربب باإلسرررا ة إىل مسعة املنظمة  
 ".معايري السلوك ملوظفي ا دمة املدتية الدولية"اإلدارية املعموا به   منظمة األغذية والزراعة و

 
 المتلقاةنوا اد اءات سوء السلوك  –8الشكئ 

 

 

%44

%9

1%

%7

%9

30%

ال ش والفساد

التحرش والتحرش الجنسب

الست ال  وال تداء الجنسيان

ا  ما  النتقامية

الممارسات المحظورة من طرل ثالث

إساءة استخدام السلطة، وت ارب الملالح 
ة وانتهاكات أخرى لمعايير سلوك موظفب الخدم

المدنية الدولية
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 تتائج القضايا
 

 :خيلص ققيق مكتب املفتا العام إىل ما إ ا كاتت االدعا اتسو   -38

 
  عندما تكون األدلة اليت ُ عت كافية لتحديد أن االدعا  صحي  وأن غشاا أو سو  سلوك قد حد   -مثبتة

 بالفعل؛

  ا أو سرو  سرلوك  عندما تكون األدلة - مثبتةوغري اليت ُ عت غري كافية لتحديد أن االدعا  صرحي  وأن غشرا
 قد حد  بالفعل؛

  ا وأته مل  د  غا أو  -وباطلة عندما تكون األدلة اليت ُ عت كافية لتحديد أن االدعا  لي  صررررررررررررررحيحا
 .سو  سلوك

 
وجيو  أثنا  سري . 2018 أُغلقت   عام اليت 55أدتاه النتائج وفقاا هلذه التصنيفات للقضايا الررررررر  9ويبنّي الشكل  -39

االسررررررررررررررتعراع األو  أو التحقيق الكررامررل أن يقرردم مكتررب املفتا العررام أدلررة كررافيررة على أن االدعررا ات برراطلررة، ممررا ُيربا 
وتلم تتيجة هلا القدر  اته من األ ية للمنظمة وملوظفي . موظف املنظمة أو الار  الثالل املعين من ارتكاب أي جرم

 .مة وللار  الثاللاملنظ

 
 2018نتائج الشكاوى التب انتهى النظر تيها تب  ام  –9الشكئ 

 

 
 

%33

%18

%31

%16
%2

مثبتة

باطلة

غير قائمة  لى أساس

أو خارج نطاق ولية المكتب
تمت إحالتها

سحبت الشكوى
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 :2018اليت أغلقت   عام  55ومن بني احاالت الر  -40

 
 18 أغلقت على أذا مثبتة بعد إجرا  ققيق قام به مكتب املفتا العام؛ 
 10  أي أن االدعا  غري صحي  )ا مل  د  أغلقت على أذا غري قائمة على أساس بعد التوصل إىل أن جرما

 ؛(ومل  د  غا أو سو  سلوك

 17 على أذا غري مثبتة؛ أغلقت 

 9  عب أخرى   املنظمة إما ألته مت التوصررررررررررررل إىل أذا تقع خار  تااق والية مكتب املفتا أحيلت إىل شررررررررررررُ
احب الشكوى؛ أو ألذا، لعدم العام أو أن هناك إجرا ات بديلة ميكن اختا ها ملعاةة الشواغل اليت يثريها ص

املراجع ا ارجي لبحثسا   ستوافر معلومات كافية تربر التحقيق فيسا   حينه، أحيلت إىل مكتب املفتا العام
 .مراجعة مستقبلية

  سحبسا املشتكي أثنا  املراجعة األولية واحدةشكوى. 

 
، كان متوسط 2018و  عام . ر من تلقيساويسد  مكتب املفتا العام إىل إغالق الشكاوى   غضون ستة أشس -41

وأّما متوسرررررررررط الوقت الال م لالتتسا  من اسرررررررررتعراع (. أشرررررررررسر 9أي )يوماا  270عدد األيام بني تلقي الشررررررررركاوى وإغالقسا 
، تظراا إىل الزيادة   املسرررررائل قيد االسرررررتعراع، وبعضرررررسا معقد يسرررررب توع االّدعا  2017الشررررركاوى فقد ا داد مقارتة بعام 

 (.التحّر ، والتحر  اةنسي، واالستغالا واالعتدا  اةنسيان واألعماا االتتقامية)لبات السياسة  ات الصلة ومتا
 
مثل قضررررايا )هذا النوع من القضررررايا أكثر تعقيداا واسررررتسالكاا للوقت من قضررررايا أخرى ةسة اسررررتعراضررررسا وإقفاهلا  -42

املتصررررررررررررل )كما أن العب  املتنامي لدى وحدة التحقيق .  لشررررررررررررسودتظراا العتمادها عادةا على شررررررررررررسادات ا( الغا واحملاباة
كبرية   هتاا التحقيق وقد مّت ختصرررريص موارد  . سرررراه     يادة الوقت الال م إلقفاا الشرررركاوى( بالقضررررايا وغري القضررررايا

ققيق توىل املكتب مثالا اسرررررررررتعراع سرررررررررت مسرررررررررائل ف. للمسرررررررررائل الواقعة خار  عب  العمل العادي ملكتب املفتا العام
خارجية ُأحيلت إليه من وكاالت شقيقة؛ وتاوير أتشاة للتعل  اإللكاوين اضالع فيسا املكتب بدور رئيسي بوصفه خبرياا 

سرررتغالا واالعتدا  اةنسررريني   سرررياق خاة عمل ال  املوضررروع؛ وشرررارك على وو تاشرررط   مبادرات املنظمة ا اصرررة با
 (.10تظر الفقرة ا)املنظمة 

 
باالدعا ات   املكاتب امليداتية )عشرررررررررررررررة(   حني كاتت  2018معظ  التحقيقات املنجزة عام  تاتصررررررررررررررلو  -43

داتية تتالب موارد أكثر كثافة مقارتةا ياالدعا ات الباقية )مخسررررة(   املقر الرئيسرررري. كذلم، إن التحقيقات   املكاتب امل
تحقيق القضرررايا  أكرب   الذي يسررراه    توليد عب  بالقضرررايا   املقر الرئيسررري من حيل وقت املوظفني والسرررفر، األمر

 ، فقد مشلت سبع بعثات كاتت تتعلق بعشر قضايا  تلفة.2018عام  الوحدة. وأّما التحقيقات املنجزة بالنسبة إىل
 
  املشررررررررررايات، و  تنفيذ )حاالت غا  تتقرير ققيق غا 15، أصرررررررررردر مكتب املفتا العام 2018و  عام  -44

ا (. االسررررررتحقاقاتاملشرررررراريع، و  مذكرة مت إجرا  ققيق فيسا ومل يكن تقرير التحقيق  13وأصرررررردر مكتب املفتا العام أيضررررررا
أو مالحظات إىل اإلدارة سكاتت هناك حاجة إىل إبالغ اسررررررررررررررتنتاجات و، إ ا  االدعا ات مثبتة مل تكن الكامل مالوباا أو

 .أو إىل مكاتب أخرىسو
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  حني أن تضرررررررررررمنت توصررررررررررريات تتعلق توظفي املنظمة، ينتظر تقريران قراراا ذائياا ومن بني تقارير التحقيق اليت  -45

ومّت تقدمي تقريرين من بني . ، تا    لم إجرا ات تأديبيةبشررررررررررررأن التقارير املتبقية إجرا ات إدارية مناسرررررررررررربة املنظمة اختذت
يقاع العقوبات على املوردين، مرفقني بالب إىل ةنة اةزا ات التابعة للمنظمة ال 2018تقارير التحقيق الصررررررررررررررادرة عام 
، قيد النظر أمام 2017وما  الت القضررررررايا النا ة عنسما، فضررررررالا عن قضررررررية ُقّدمت عام . للمباشرررررررة بملجرا ات العقوبات

 .2018عام  وّردينومل يقدم مكتب املفتا العام أي طلبات لتعليق ممقت ألحد امل. اللجنة

 
 2018لت عام احاالت اليت استُكمأمثلة من 

 
 :2018ويقدم املوجز التا  أمثلة  و جية عن احاالت اليت اسُتكملت   عام  -46
 

  إثر ققيق ميداين   مكتب إقليمي فرعي، اسررررررررررررررتنتج مكتب املفتا العام أن أحد كبار املوظفني : 1الحالة
مبدأ  ا أته مل ينتسجامه الرمسي ا اص، سرررررررريمورئي  مكتب ارتكب إ االا جسرررررررريماا   شرررررررررا  آلية السررررررررتخد

 مقابل املاا"   عملية الشرا ، ووافق على شرا  آلية تعّدت املتالبات واملعايري احمللية. الفضلى"القيمة 

 
  املشرفني: أجرى مكتب املفتا العام ققيقاا   ادعا ات قر  وسو  استخدام السلاة قدمسا أحد 2الحالة 

، كان االدعا  مثبتاا فأصرردرت املنظمة إشرررافه.   إحدى احالتنيكاتا قت   املقر الرئيسرري ضررّد مسررتشررارين  
أن الوقررائع مل تبل  حررّد التحر ، إ ررا  إىل خرى، خلص مكتررب املفتا العرراماحررالررة األخايرراا. و   اا يخررتوب

مع معايري السرررلوك ملوظفي  غري متسرررق توعاا ماكشرررفت عن أسرررلوب إدارة أحادي ومثري للنزاع مل يكن بّنا ا و 
 خاي تتيجة االستنتاجات. توبيخمة املدتية الدولية. وقد ُأصدر ا د

 
  ل ضرررررّد العام ققيقاا   ادعا ات بالتحر  اةنسررررري والتحر    مكان العماملفتا  مكتب: باشرررررر 3الحالة

. وقد أرسرررررل املكتب بعثة ققيق 3ثالثة أفراد من غري املوظفني   املنظمة   مركز عمل ميداين من املسرررررتوى 
 .هذا الصدد   التحقيقية يضع اللمسات األخرية على أتشاتههو و  2018تشرين الثاين سوفمريت  

 
  تالعبا: إثر بعثة ققيق   موقع ميداين، اسررررررررررررررتنتج مكتب املفتا العام أن فردين من غري املوظفني 4الحالة 

غراع خاصررررررررررررررة. وخلص مكتب فواتري املوّردين لزيادة قيمتسا ييل تدفع املنظمة مقابل خدمات املوّردين ألب
املفتا العام إىل أته   إحدى احاالت، شرررررررررررررارك موظف   عملية غا، و  حالة أخرى سررررررررررررراعد املوظف 
صررررررررررررررديقه عن علمه أو عن غري علمه. وقد مّت فسررررررررررررررخ عقد أحد املوظفني فيما اتتست مدة عقد اآلخر قبل 

 م هذا املوظف األخري هتدداا.صدور القرار النسائي. إ ا جرى قديل السجالت لضمان عدم استخدا

 
  أرسرررررررل مكتب املفتا العام بعثة ققيق إىل موقع ميداين، واسرررررررتنتج أن أحد كبار املوظفني احملليني 5الحالة :

شررررارك   أتشرررراة خارجية غري مصرررررّح عنسا تتصررررل بعمل املنظمة امليداين، واسررررتخدم موقعه الرمسي ملصررررلحته 
 ياا يقه قضى بملقالته.ا اصة. فاختذت املنظمة إجرا ا تأديب
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 إثنني واسرررررررتنتج أذما قّدما بعلمسما وثائق مزيّفة  وّردينم بشرررررررأنأجرى مكتب املفتا العام ققيقاا  :6 الحالة
 .وّردينإىل املنظمة. وقّدم املكتب استنتاجاته وتوصياته إىل ةنة إيقاع العقوبات على امل

 

 الخدمات الستشارية -تاسًعا

 
ملراجعات اجملدولة والتحقيقات اسررررررررتجابةا الدعا ات سررررررررو  السررررررررلوك، يقّدم مكتب املفتا العام باإلضررررررررافة إىل ا -47

وتتضررمن . خدمات اسررتشررارية بشررأن مواضرريع أو وقائع معّينة إليضرراح احقائق أو لتقدمي املعلومات الختا  القرارات اإلدارية
وقد . ار  تااق األولويات القائمة على املخاطرخاط العمل السرررررررنوية توفري عمل إضرررررررا  ملوظفي املراجعة أو التحقيق خ

وقد . يكون إجرا  عمليات تفتيا بشررررأن وقائع أو أتشرررراة معينة بنا  على طلب اإلدارة أو كجز  من مراجعات اسررررتباقية
 :العمليات التالية 2018استكمل مكتب املفتا العام   عام 

 
 اسرررررررتعراضررررررراا اسرررررررتباقياا للنزاهة ملمثلية املنظمة   أجرى مكتب املفتا العام  -االسرررررررتعراع االسرررررررتباقي للنزاهة

. وكان هد  االستعراع تزويد اإلدارة وممثلية املنظمة   باكستان 2018النصف الثاين من عام    باكستان
  هتاا تنفيذ املشررررررررررراريع، وتوفري  ا مّت الكشرررررررررررف عنسالثغرات   عمليات مراقبة الغا واليتبلمحة عامة عن 
، كان مكتب املفتا 2018عزيز قدرة املمثلية على كشررررررررف الغا ومعاةته. و  ذاية عام معلومات راجعة لت

اسرررررررررتنتاجات املكتب، تا    لم مالحظات بشرررررررررأن كفاية  ترد فيهإعداد تقرير  منالعام   املراحل األخرية 
ة قبل تقدميه إىل املوظفني واإلجرا ات اإلدارية اليت تسرررررررررررتخدمسا املنظمة. وسرررررررررررو  يُرسرررررررررررل التقرير إىل املمثلي

 .2019  أوائل عام  حصوله املتوقعاألمر اإلدارة، 

 
وباإلضرررررررررررافة إىل  لم، أصررررررررررردر مكتب املفتا العام سرررررررررررت مذكرات مراجعة لتنظر فيسا اإلدارة، تتعلق إحداها  -48

درة عن خسررائر البات لشرراب مبال  صرراب منسابالتحسررينات السررياسرراتية   بدا اإلجيار   مراكز العمل امليداين، وثالثة 
اةماعة االقتصرررادية يورو ومن  5 897يورو، ومن مركز العالمات التجارية بقيمة  28 044املخزون   هتمع السرررلع بقيمة 

 يورو، ومذكرتني بشأن استنتاجات املراجعة األولية   طاجيكستان وفنزويال. 17 589لدوا وسط أفريقيا بقيمة 
 

وُيشررررررر  على االسررررررتثمارات، )له صررررررفة مراقب   ةان داخلية  تلفة  ومكتب املفتا العام هو عضررررررو دائ  -49
، شارك مكتب املفتا العام أيضاا   2018و  عام (. والشراكات، والرقابة الداخلية وصندوق التسليف واالدخار مثالا 

ة والارق التشررغيلية بني اإلدارات  صررصررتني وممقتتني تعمالن على تاوير إطار الرقابة الداخلي تنيهتموعيت عمل مشرراك
 .اةديدة

 
ا أثنا  عام  -50 . طلباا آخر  دمات اسررررررتشررررررارية قصرررررررية املدة 40 عددل 2018واسررررررتجاب مكتب املفتا العام أيضررررررا

صرررفوفة على تااق املنظمة لتقيي   اطر الغا؛ املسرررااتيجية و التعليقات ومشرررورة بشرررأن اسرررتعراع ا هذه الالبات ومشلت
ظمة عن الرقابة الداخلية؛ ومشرررررررررررررراريع االتفاقات مع اةسات املاوة؛ وإعداد التعديالت لربتامج وإعداد البيان األوا للمن

بدا اإلجيار؛ وقديثات لسررررياسررررات املنظمة وإجرا ا ا؛ ووضررررع برتامج املنظمة بشررررأن خصرررروصررررية البياتات ومحايتسا؛ ورفع 
سرررراواة بني اةنسررررني وقكني املرأة؛ ورّد املنظمة على تقرير بشررررأن خاة العمل على تااق منظومة األم  املتحدة املتعلقة بامل
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السررتعراع الشررامل إدارة الشررمون االقتصررادية واالجتماعية لألم  املتحدة حوا ااالسررتقصررا  بني الوكاالت الذي قامت به 
املشاكة أو ؛ وتقارير وحدة التفتيا شبكة تقيي  أدا  املنظمات املتعددة األطرا الذي جيري كل أربع سنوات؛ واستعراع 

 ت محاية املبّلغني عن املخالفات.البعثات بشأن وظيفة املراجعة الداخلية، ووظيفة التحقيق وسياسا
 
. وقّدم مكتب املفتا العام خدمات اسررررررررررررررتشررررررررررررررارية ملمثليات  تلفة تتناوا إبالغ اةسات املاوة ياالت الغا -51

أخرى   املنظمة تتعلق باإلبالغ عن تتائج عمله، ووفّر وباإلضررررررررررررررافة إىل  لم، قّدم املكتب خدمات مشرررررررررررررراكة إلدارات 
 .مدخالت بشأن مسودات اتفاقات مع أطرا  خارجية لتقاس  املعلومات املتعلقة بالكشف عن الغا ومنعه

 
و  إطار ممارسررة روتينية، مت اسررتشررارة مكتب املفتا العام بشررأن اسررتقاالت املوظفني، وتفويل الصررالحيات    -52

 .ومّت تلقي أكثر من مئة طلب كل فصل. يات وقديد عقود ممثلي املنظمةشمون املشا 

 
 تنفيو سياسة مكتب المفتش العام بشأن ا تلاح  ن التقارير - اشًرا

 
على سرررررررياسرررررررة مكتب املفتا العام بشرررررررأن اإلفصررررررراح عن  2011تيسررررررران سكان هتل  املنظمة قد وافق   أبريل -53

وتوجب هذه السررررياسررررة، فملن تقارير املراجعة وتقارير الدروس املسررررتفادة . املفتا العامالتقارير، فأُدرجت   ميثاق مكتب 
. من التحقيقات ميكن أن ينظر فيسا املمثلون الدائمون أو من يرشرررررررحوذ ، بنا ا على طلب مباشرررررررر يوجه إىل املفتا العام

املالية على تنقي  يسرررم  باالطالع املباشرررر ، تيسررررياا لتنفيذ تلم السرررياسرررة، صرررادقت ةنة 2012تشررررين الثاين سو  توفمرب
، تُرّفذ على 2013و  عام . عن بُعد على اإلتاتت على هذه التقارير، كبديل لالطالع عليسا   مقر مكتب املفتا العام

وجيري دورياا قديل املعلومات عن تقارير املكتب اليت ". لالطالع فقط"شرررررربكة اإلتاتت حل آمن ُهِيي لتابيق سررررررياسررررررة 
طلبات لالطالع  ة، وردت مثاتي2018و  عام . صررردر وتشرررملسا تلم السرررياسرررة على املوقع اإللكاوين للممثلني الدائمنيت

 :على اإلتاتت عن بُعد من عضو واحد تغاي تقارير املراجعة الثماتية التالية
 

 AUD 0417- اتب امليداتية لعام النسائي الشرررررامل بشرررررأن تنفيذ اإلطار االسرررررااتيجي للمنظمة   املك التقرير
2016 

 AUD 0516- شامل ملمثلية املنظمة   الصوماا استعراع 

 AUD 0317- استعراع شامل ملمثلية املنظمة    سورية أفريقيا الوساى 

 0716AUD -  إلدارة  اطر الغا املا  وممارسات الفساد األخرى   املنظمة املستوىاستعراع رفيع 

 1116AUD -  عن تظام احوكمة واملسررررررررررا لة والضرررررررررربط الداخلي   مراجعات املكاتب ذائي  شرررررررررراملتقرير
 2015القارية عام 

 AUD 0417-  الشرررررامل بشرررررأن تنفيذ اإلطار االسرررررااتيجي للمنظمة   املكاتب امليداتية لعام  النسائيالتقرير
2016 

 1217AUD - كاتب القارية لعامي قرير الشرررررامل عن مراجعات عنصرررررري اإلدارة املالية واإلدارة العامة للمالت
 2016و 2015

 AUD report 2018-  من الفئة الفنية وشغلس  للوظائف. املوظفنيتعيني 
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. ومل ترب  أي حالة حجب ساّقت االسرررتجابة إىل الالبات وفقاا للسرررياسرررة ضرررمن األوقات احملددة لالسرررتجابة في -54
 .املعلومات السرية فيه وتوفري سالمة وأمن أي فرد التقارير كما ظسرت حالة واحدة فقط لتقرير جرى تنقحيه، حماية

 
 إدارة مكتب المفتش العام لقدرات المكتب والعمليات الداخلية -حادي  شر

 
، وميزاتيته املالية (تظر امللحق واو ملزيد من التفاصرريلا)يضرريف مكتب املفتا العام قيمةا من خالا إدارة موظفيه  -55

 .عراع خارجي دوريستجعة والتحقيق اليت يضالع كا الوختضع وظائف املرا. ستخدمساومنسجياته والتكنولوجيات اليت ي
 

 ِمالك وميزاتية مكتب املفتا العام

 
وهي . وظيفة معتمدة 24كان ِمالك مكتب املفتا العام يتشررررررررررركل من ،  2018األوا  كاتونسديسرررررررررررمرب 31   -56

منس  ُمعارون إىل كل  من املكاتب اإلقليمية   القاهرة وباتكوك موظفاا من الفئة الفنية، أربعة  19و تشررررررررررمل املفتا العام،
وتريويب وسرررررراتتياغو دي شرررررريلي؛ وأربعة موظفني من فئة ا دمات العامة، منس  إثنان ُملحقان بفريقي املراجعة أو التحقيق 

دى مكتب املفتا العام مع ويبنّي امللحق واو كذا التقرير وضررررررررررررررع التوظيف ل. ويقومان تسام داعمة للمراجعة أو التحقيق
 .بعل املعلومات الدميغرافية واةنساتية

 
يتبعون املفتا  5-املراجعني من الفئرة الفنيرة برتبرة   ارثنني من كبرراجعرة إ، مشلرت وحردة امل2018وخالا عرام  -57

ومل يتمكن . ات العملالعام مباشرررة، وأفرقة مراجعة قيادية تشررسد تغيريات داخلية منتظمة   موظفي املراجعة لسررد احتياج
بالكامل، تظراا إىل أن الشرررررواغر   الوظائف كاتت أعلى بكثري من  2018مكتب املفتا العام من تنفيذ خاة عمله لعام 

غري  ى هذا األمر بصرررورة رئيسرررية إىل اسرررتقاالتوكان يُعز (. أسررربوعاا مقارتةا باألسرررابيع الثالثة واألربعني املقررة 131)املتوقع 
، شررررررررررسد املكتب تغرّيات كثرية   2018و  عام . ل أربعة موظفني خالا العام، وتغيريات أخرى   املوظفنيمتوقعة أو تق

كذلم،   .  شررررررررررررررسراا  10.5و 1.5وظيفة ملراجعني مسنيني بقيت شرررررررررررررراغرة لفاات تراوحت بني  13املوظفني، ممّا أثّر على 
ة   السررررنة ومت إلغاؤ ا   النساية من أجل االسررررتجابخيّص وظائف مراجعني مسرررراعدين، كاتت وظيفتان شرررراغرتني ملعظ ما

وقد أمكن التعويل . 2018أيلوا سفسي شاغرة منذ سبتمرب األخرى ساعداململراجع اوظيفة وأّما . إىل وظيفة حمقق جديدة
وفري وللمساعدة   إدارة عب  قضايا التحقيق، تا    لم ت. جزئياا فقط عن هذا النقص عن طريق استخدام مستشارين

مسررررتشرررراراا سيوماا 391، اسررررُتكمل املالك بتوظيف نياةنسرررري واالعتدا  ا ربة املتخصررررصررررة   هتاالت التحر  واالسررررتغالا
 .إضافياا عدا املالوب ملل  الشواغر بصورة ارجاعية

 
. لعادي، معظمسا من مصرررادر الربتامج ا2018مليون دوالر أمريكي لعام  4.5وتبل  ميزاتية مكتب املفتا العام  -58

 :و  ما يلي تفاصيل تكاليف املكتب
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 2018نفقات  ام  -10 شكئال

 

 

 
 التاوير املسين للموظفني

 
يسررررتثمر مكتب املفتا العام اسررررتثماراا كبرياا   تنمية قدرات املوظفني لضررررمان مواكبتس  للممارسررررات اةيدة    -59

وجيري   بداية . اوير التنظيمي ولتوسرررررررررريع تااق مسارا   اللغويةطرق املراجعة والتحقيق و  مفاهي  اإلدارة التنظيمية والت
  " تظررام تقيي  وإدارة األدا "من " خاررة تاوير األفراد"كررل عررام قررديررد احتيرراجررات الترردريررب الفرديررة توجررب عنصررررررررررررررر 
ياجات املوظفني األوسررررع وباإلضررررافة إىل  لم، تُلت احت. املنظمة، ويت  اسررررتعراضررررسا   ذاية العام  اته لتقيي  التقدم احملر 

تااقاا بدورات تدريب   هتموعات، ويكون  لم كلما أمكن بالتعاون مع النظرا    الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها 
وتتوىل جسة تنسرررررريق التدريب التابعة ملكتب املفتا العام . املنظمات احكومية الدوليةس  روما أو منظمات األم  املتحدة 

ويعرب . فيذ خاة تدريب ياورها املكتب من هذه العناصررررررر وتدمج   عملية على تااق املنظمة ككلاإلشرررررررا  على تن
مكتب املفتا العام عن تقديره لوحدة تدريب املوارد البشررررررية على الدع  الواسرررررع الذي قدمته   اسرررررتعراع وتنفيذ خاة 

 .2018التدريب ا اصة تكتب املفتا العام لعام 
 
الصرررررررلة ومواصرررررررلته، تا    لم  يواصرررررررل املكتب دع  املوظفني   احصررررررروا على التدريب  ، 2018و  عام  -60

املراجعررة الررداخليررة املسنيررة وتكنولوجيررا املعلومررات واألدلررة اةنررائيررة وإدارة املخرراطر وفحص الغا و  احملررافظررة على هررذه 
ا تدريب  اعي على املراجعة وا. املمهالت والتدريب على اللغات ا ومدته يوموأجري أيضرررا ن التحقيقات مصرررّم  خصررريصرررا

أيام من  7، تلّقى موظفو املكتب متوسررررررررررررط 2018و  عام . لتلبية االحتياجات احملددة للشررررررررررررعبة   هتاا قليل البياتات
 .التاوير املسين

%79الموظفون، 

%9الستشاريون، 

السفر، 
8%

ات العقود، والمشتري
ئ وملروتات التش ي

%4العامة، 
%1التدريب 
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 قديل مواصفات الوظائف وتنفيذ تظام تقيي  وإدارة األدا 

 
رتباة بنتائج مكتب املفتا العام   إطار وضرررررررررع امليزاتيات ، امل2018اسرررررررررُتكملت خاط العمل السرررررررررنوية لعام  -61

وإن عناصررررررررررررررر ختايط األدا  . 2018والتخايط للمنظمة، ةميع موظفي مكتب املفتا العام ومت تقييمسا   أوائل عام 
 اصة وتقييمه وتاويره تدع  االتصاالت الداخلية   الشعبة، وهي عناصر أساسية من عناصر ضمان اةودة والتحسني ا

 .تكتب املفتا العام   هتموعيت املراجعة والتحقيق
 

 الدع  التكنولوجي
 
يسرررررررتخدم مكتب املفتا العام على تااق واسرررررررع برهتيات املراجعة وإدارة القضرررررررايا اليت تدع  االمتثاا للمعايري  -62

ا برهتيات أمن متخصررررصررررة لدع . الفنية وكفا ة العمليات سررررياسررررته   اإلفصرررراح عن  واسررررتخدم مكتب املفتا العام أيضررررا
 .التقارير وعمليات ةنة املراجعة

 
 برتامج ضمان وقسني جودة املراجعة

 
وكجز  من برتاهته لضررررمان وقسررررني جودة املراجعة، يرسررررل مكتب املفتا العام لكل مراجعة اسررررتكملت اسررررتبياتاا  -63

متوسرررررط معدا الرضرررررا العام عن  أّماو . الزبائن للمتلقي الرئيسررررري للتقرير النسائي،   مسرررررعى منه للحصررررروا على تعليقات من
وتُبل  . 6باملقارتة مع احد األقصى البال   5.5اليت وردت فقد بل   14على أساس الردود الرررررر  2018التقارير الصادرة   عام 

 .املفتا العامالتفاصيل اإل الية من املس  إىل إدارة املنظمة وةنة املراجعة   املنظمة من خالا تقارير أتشاة مكتب 

 
 برتامج ضمان وقسني جودة التحقيقات

 
تقّر املبادا وا اومل التوجيسية املوّحدة للتحقيقات والصرررررررررادرة عن ممقر احملققني الدوليني بضررررررررررورة أن ختضرررررررررع  -64

 دوري إىل تقيي  خارجي للجودة للتأكد من اتسرررررررررررررراقسا مع اإلطار القاتوين للمنظمة ومع معايري بشرررررررررررررركلمكاتب التقيي  
التحقيق املقبولة بوجه عام، ولتشرررررررجيع االسرررررررتمرار   تعزيز وظيفة التحقيق. وبعد النجاح   إجرا  التقيي  ا ارجي ةودة 
املراجعة الداخلية   الفاة املالية السرررررررررررررابقة، طلب مكتب املفتا العام إىل فريق خارجي مسرررررررررررررتقل تقيي  وحدة التحقيق، 

ة الصرررررادرة عن ممقر احملققني الدوليني وأدائسا. وسررررريكون هذا التقيي ، الذي مّت تأجيله وامتثاهلا للمبادا وا اومل التوجيسي
لالستجابة إىل عب  قضايا التحقيق الكثرية لدى مكتب املفتا العام وإىل أولويات اخرى، التقيي   2019حىت أوائل عام 

 .2013الثاين لوظيفة التحقيق بعد التقيي  األوا الذي ُأجري عام 
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 املعموا كا   مكتب املفتا العام الرئيسيةرات األدا  ممش

 
، حّدد مكتب املفتا العام بالتعاون مع ةنة املراجعة ممشرررررررررررررررات أدا  تعك  تنفيذ خاة عمله. 2018  عام  -65

مشلت ممشرررررراا ورفع تقريراا عن حالتسا طواا السرررررنة. و  33ورصرررررد املكتب ممشررررررات األدا  الرئيسرررررية الداخلية البال  عددها 
ملزيررد من  يتظر امللحق  ااالعمررل، وإدارة امليزاتيررة، وإدارة املشررررررررررررررروع وتنميررة قرردرات املوظفني ) خاررةاملمشرررررررررررررررات تنفيررذ 

، ولكن ُرّحلت بعل 2018التفاصررريل(. وكما تبنّي ممشررررات األدا  الرئيسرررية، أجنز مكتب املفتا العام معظ  خاته لعام 
عدم اليقني و ( 2) ؛( ارتفاع عدد الوظائف الشرررررراغرة   الشررررررعبة1رئيسررررررية إىل ). ويُعزى هذا بصررررررورة 2019املسام إىل عام 

( 3) ؛بشررررررررأن تقّدم عمليات اختيار املوظفني وتتائجسا، األمر الذي حاا دون ختايط مالئ  السررررررررتخدام االسررررررررتشرررررررراريني
 .2018ُأجريت   عام التعقيد األعلى من املتوقع   العديد من املراجعات اليت و ( 4) ؛الزيادة   عدد التحقيقاتو 

 

 تحقيق الحد ا قلى من ت طية ومواءمة الرقابة  ن طريق التنسيق -ثانب  شر
 والتعاون ما هيئات الرقابة ا خرى

 

 التنسيق مع أجسزة الرقابة األخرى ومكتب أمني املظاملسالشمون األخالقية   املنظمة

 
اجتماعات مع مكتب التقيي  واملراجع ا ارجي ملناقشررررررررة خالا العام، عقد مكتب املفتا العام بصررررررررورة روتينية  -66

ا لتقدمي مدخالت لتخايط  خاط عملسما لضرررررررمان أال يكرر عمل هيئات الرقابة أتشررررررراة االسرررررررتعراع دون داع، وأيضرررررررا
عقد وترسررررررررررل روتينياا إىل مكتب التقيي  واملراجع ا ارجي تسررررررررررخ من  يع تقارير املراجعة الداخلية وتُ . املسام   كل  منسما

و  اإلعداد ملسام . اجتماعات على مسرررررتوى العاملني بشرررررأن املسام املختلفة عندما تكون هلا صرررررلة بتخايط العمل واملسام
املراجعة اإلفرادية، استعرع املكتب وأخذ باالعتبار املسائل والتوصيات اليت قدمسا املراجع ا ارجي إىل اإلدارة على شكل 

 .يات مكتب التقيي  الواردة   تقارير التقيي  اليت أعدهارسائل إدارية وكذلم مسائل وتوص
 
وقد ُأحيلت   بعل احاالت . الشرمون األخالقيةسوكان هناك طواا العام اتصراا منتظ  مع مكتب أمني املظامل -67

ذه الشررررررررررررررمون األخالقية إىل املكتب اآلخر عندما كاتت هسشرررررررررررررركاوى تلقاها مكتب املفتا العام أو مكتب أمني املظامل
الشرررررمون األخالقية مدخالت هامة سو  مناسررررربات عديدة، وفّر مكتب أمني املظامل. الشررررركاوى تقع   هتاا اختصررررراصررررره

لفريق مكتب املفتا العام الذي يقوم تراجعة املكاتب القارية، األمر الذي سررررررررررراعد مكتب املفتا العام   قديد تااق 
لشمون األخالقية   أتشاته التدريبية على رفع درجة الوعي بوالية مكتب اسكما ساعد مكتب أمني املظامل.  بعثاته امليداتية

وقّدم موظفو (. مثالا   مكتبني إقليميني فرعيني، و  مكتب قاري واحد)املفتا العام وبسررررررررررررررياسررررررررررررررات مكافحة الغا 
أخرياا، . ألخالقيةالشررررررمون اساملكتب أيضرررررراا عروضرررررراا عن والية املكتب   سررررررياق التدريب الذي تظمه مكتب أمني املظامل

الشررررررمون األخالقية دورة للتعلي  اإللكاوين بشررررررأن الوقاية من سوضررررررع مكتب املفتا العام بالتعاون مع مكتب أمني املظامل
 االستغالا واالعتدا  اةنسيني.
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 التعاون مع خدمات الرقابة لدى الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها   روما
 
ةميع موظفي مسام املراجعة والتفتيا  2018العاملي الدورة السررررررنوية املشرررررراكة لعام اسررررررتضررررررا  برتامج األغذية  -68

والتحقيق   الوكاالت الثالثة اليت توجد مقارها   روما، بغية تعزيز التعاون والتفاعل وإقامة الشررررررررررربكات والتحديل املسين 
واالعتدا  اةنسيني؛ وثقافة املراجعة    وتضمن احد  جلسات عمل بشأن التحر  اةنسي واالستغالا. عرب الوكاالت

املنظمة وإعاا  القدوة على املسررتوى األعلى؛ وإجرا  مناقشررات بشررأن املسررائل اإلخالقية مع ثالثة مسررمولني عن الشررمون 
 . األخالقية من الصندوق الدو  للتنمية الزراعية، وبرتامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة

 
املفتا العام مراجعة مشررررررررررراكة إلدارة األمن   املقر الرئيسررررررررررري مع برتامج  مكتبة إىل  لم، أجرى وباإلضررررررررررراف -69

 .2018من عام  أيلواسسبتمرباألغذية العاملي. وصدر التقرير   

 
 التعاون مع وكاالت األم  املتحدة األخرى واملنظمات احكومية الدولية

 
واا تشرررااا   الشررربكات الفنية للمراجعة والتحقيق   منظومة األم  اسرررتمر مكتب املفتا العام   أن يكون عضررر -70

وتتكون هذه الشررررربكات من ممثلي خدمات مراجعة احسرررررابات الداخلية . املتحدة وقااع املنظمات الدولية األوسرررررع تااقاا
لفنية  دمات املراجعة الداخلية الشبكة ا)التابعة لألم  املتحدة واملمسسات املالية املتعددة األطرا  واملنظمات املرتباة كا 

وخدمات مراجعة احسرررابات الداخلية التابعة ملمسرررسرررات األم  املتحدة هي هتموعة (. التابعة للمنظمات احكومية الدولية
وجيمع ممقر احملققني الدوليني معاا مسام التحقيق   وكاالت األم  املتحدة، ومصررررررررررررار  التنمية . فرعية   هذه الشرررررررررررربكة

وممثلو دوائر التحقيق باألم  . األطرا  واملنظمات احكومية الدولية األخرى، مثل املكتب األورويب ملكافحة الغا املتعددة
وتوفر هذه الشرررررررربكات مصررررررررادر قّيمة للمعلومات لتعزيز أدا  مكتب املفتا . هتموعة فرعية   هذه الشرررررررربكة  املتحدة ه

ا ملعاةة تغاية الربامج املشاكة، ف نّسق لوظائف املراجعة والتحقيق عرب العام، وفرصا
ُ
ا للتاوير امل ضالا عن أذا تشكل أساسا

 .والقااعات احكومية الدوليةمنظومة األم  املتحدة 
 
واسررتجابةا لقرار اةمعية العامة لألم  املتحدة حوا االسررتعراع الشررامل للسررياسررات الذي جيرى كل أربع سررنوات،  -71

ني   منظومة األم  املتحدة األولوية لتاوير املراجعات الداخلية للربامج املشررررررررررراكة على أعاى تظام هتل  الرؤسرررررررررررا  التنفيذي
وتتّ  االسرررررتجابة بصرررررورة  اعية من جاتب خدمات مراجعة احسرررررابات الداخلية، تا    لم . تااق منظومة األم  املتحدة

 .ة ملمسسات األم  املتحدةمكتب املفتا العام، من خالا دوائر املراجعة الداخلية للحسابات التابع

 
، شررررارك مكتب املفتا العام   مراجعة مشرررراكة مع اليوتسررررف بشررررأن ذج توحيد األدا    بابوا 2018و  عام  -72
وأّما وكاالت األم  املتحدة األربعة األخرى املشرررررررررررررراركة فقد كاتت منظمة اهلجرة الدولية، وبرتامج األم  . اةديدة غينيا

 .صندوق األم  املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العامليةاملتحدة اإل ائي، و 
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وشرررررررارك مكتب املفتا العام   االجتماع العام التاسرررررررع واألربعني ملمثلي خدمات مراجعة احسرررررررابات الداخلية  -73
   واالجتماعات الثاتية عشرررررررة ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية للحسررررررابات التابعة ملمسررررررسررررررات األم  املتحدة اليت عقدت

. وحضرررررررر االجتماعات املفتا العام وكأحد كبار املراجعني.   مقر االقاد األفريقي   أدي  أبابا 2018أيلوا سسررررررربتمرب
ممثلي دوائر املراجعة الداخلية للحسابات التابعة سأّما املواضيع اليت مّت تناوهلا   اجتماعات ممثلي خدمات املراجعة الداخلية

 : أتشاة ما بني الدورات، فشملت ما يليملمسسات األم  املتحدة و 
 

  األم  املتحدة وتأثريه على أتشاة املراجعة الداخلية؛ منظومةإصالح 

 راجعة املشاكة؛ملوضع خاط الضمان، واالعاا  املتبادا، واالعتماد املتبادا وا 

 إدارة التغيري   املراجعة؛ 

    كيفية مقاربته؛  -األم  املتحدة سياقالغا 

  واألمن السيرباين )شاركت منظمة األغذية والزراعة   تقدميه( بياتاتالمحاية 

  توجيسات بشأن التابيق؛ -2017البحو  للمراجعني الداخليني  ممسسةمعسد 

  جعية واستعراع وظائف املراقبة   األم  املتحدة )شاركت منظمة األغذية والزراعة   تقدميه(املقايي  املر 

 عايري احملاسبة الدولية؛ممشرات األدا  الرئيسية مل 

   مستودع الوثائق الداخلي ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية للحسابات التابعة ملمسسات األم   -املعرفةتقاس
 املتحدة؛

 عن الغا؛ للكشف املراجعة 

 املراجعة الداخلية؛ الناشئة االجاهات   

 اركت منظمة األغذية والزراعة   تقدميه(؛مراجعة موا مة املنظمة مع أولويات أهدا  التنمية املستدامة )ش 

  ؛ املنظمةمراجعة ثقافة 

  اسااتيجية التواصل واالتصاا للمراجعة الداخلية. -املصلحة صحابأومشاركة  

 
، شرررررارك مكتب املفتا العام للمرة األوىل   االجتماع السرررررنوي 2018 لم، و  أبريلستيسررررران  إىلوباإلضرررررافة  -74

لية   املنظمات الدولية   أوروبا الذي ُعقد   بروكسرل، باسرتضرافة املفوضرية األوروبية. وقد حضرر لرؤسرا  املراجعة الداخ
 الكياتاتمنظمة، تا    لم العديد من منظمات األم  املتحدة، وكياتات   االقاد األورويب وغريها من  35االجتماع 

ا حوا تتائج املسرررررررررر  القائمة   أوروبا. وقد مثل مكتب املفتا العام املفتا الع ام وأحد كبار املراجعني الذي قدم عرضررررررررررا
 القياسي ملوارد املراجعة واألدا  لدى املنظمات الدولية املشاركة. 

 
دوائر املراجعة الداخلية للحسابات التابعة  يممثلي خدمات مراجعة احسابات الداخلية وممثلوكما   اجتماعات  -75

رؤسررررا  املراجعة الداخلية   املنظمات الدولية   أوروبا فرصررررةا لتبادا املعار  مع ماع ملمسررررسررررات األم  املتحدة، ميثل اجت
 حوا املواضيع الستة التالية: تعرضاا قحور  22كياتات مماثلة. وُقّدم   اجتماع هذا العام 

 
  ؛املخاطرإدارة 

  ج املراجعة  ات الصلة؛وذُ  السيربايناألمن 

 ؛املمارسات املسنية 
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  املراجعة؛ اتوتقنيأدوات 

 اسااتيجية مكافحة الغا واألدوات لتقيي   اطر الغا؛ 

  املراجعة األخرية. مواضيعوتبادا 

 
، شررررارك املفتا العام وكبري املراجعني   االجتماع التاسررررع عشررررر ملمقر احملققني 2018تشرررررين األوا سو  أكتوبر -76

باألم  املتحدة، الذي اسرتضرافته وحدة النزاهة التابعة لصرندوق  الدوليني واالجتماع السرنوي ا ام  ملمثلي دوائر التحقيق
وضررر  ممقر . مشررراركاا  130منظمة مثلسا أكثر من  60وضرررّ  ممقر هذا العام . املناخ األخضرررر،   سررروتغدو،  سوريةكوريا

املتاحة لتبادا احملققني الدوليني جلسرررررة عامة وجلسرررررات عمل مّت اختيارها ةسة املضرررررمون والتسرررررلسرررررل ييل قثل الفرص 
التحقيق   "وشرررررررارك مكتب املفتا العام على وو تاشرررررررط   املمقر، تا    لم   جلسرررررررتني عامتني حوا . املعلومات

تعزيز موقع العمل احملام "، اليت قام املفتا العام بتيسررريها، وحوا "الماإل ائية وكيفية التعامل مع اإلعاملسرراعدة اإلتسرراتية و 
افع عن حقوق الضحايا، وقد اليت قام بتيسريها مساعد األمني العام لألم  املتحدة واملد" ىت أشكالهللتصدي للتحر  بش

 . احملققني مشاركاا فيساريكان كب
 
متنوعة من املواضرررررررررررررريع، تا    لم مناقشررررررررررررررات حوا معايري األدّلة،  ممقر احملققني الدوليني هتموعةا وقد غاي  -77

، املنسررقة ا اصررة املعنية بتحسررني جسود األم  املتحدة Jane Holl Luteيضررور السرريدة ) واالسررتغالا واالعتدا  اةنسرريني
، واسرررررتخدام االسرررررتدالا الرقمي اةنائي، والتحقيق   شرررررركا  التنفيذ (  هتاا التصررررردي لالسرررررتغالا واالعتدا  اةنسررررريني

 .والتآ رات بني املراجعة والتحقيق

 
ي دوائر التحقيق باألم  املتحدة الذي تاقا األتشرراة اةارية وخاة عمله للسررنة ممثلوترأس املفتا العام اجتماع  -78

وعلى قاعدة بياتات ( 2)معايري األدلّة؛ ( 1)ويرّكز اجتماع ممثلي دوائر التحقيق باألم  املتحدة   أتشرررررررررررررراته على . املقبلة
واملمارسررررات ( 4)ا واالعتدا  اةنسرررريني؛ وأدوات متسررررقة للتحقيقات   هتاا االسررررتغال( 3)لألحكام املتعلقة بالتحقيق؛ 

وطرق التحقيق ( 6)والتحقيق   االّدعا ات ضررررّد املوظفني   وحدات التحقيق؛ ( 5)املشرررراكة بشررررأن ققيقات التحّر ؛ 
 .  الشكاوى بشأن سو  سلوك الرؤسا  التنفيذيني

 
تجابات للتحر  اةنسرررري واالسررررتغالا واالعتدا  إثر املبادرات املتخذة   منظومة األم  املتحدة ككّل لتعزيز االسرررر -79

للجنة الدائمة املشرررراكة بني الوكاالت ااةنسرررريني، شررررارك مكتب املفتا العام   االجتماعات املشرررراكة هليئات التحقيق بني 
سررربعة سرررا ة املعاملة والتحر . وقد حضرررر املناقشرررات احماية من االسرررتغالا اةنسررري، وإ وهتل  الرؤسرررا  التنفيذيني بشرررأن

وكالة وإدارة لألم  املتحدة، ومخ  منظمات غري حكومية، وحركة الصرررليب األمحر والبنم الدو .  26وسررربعون مشررراركاا من 
وضرررررررّ  االجتماع يوماا كامالا من اةلسرررررررات العامة هدفت إىل إقامة الشرررررررراكة والتعاون بني املنظمات ملواصرررررررلة املسررررررراعدة   

 ملعاملة والتحر    منظومة األم  املتحدة بشكل عام و  القااع اإلتساين.التصدي لالستغالا اةنسي، وإسا ة ا

 
 وحضررررررررررررررر مكترررب املفتا العرررام اجتمررراع هتموعرررة العمرررل املعنيرررة برررالتحقيق   سرررررررررررررروريرررة الرررذي ُعقرررد   رومرررا -80
 تتأسسعاملي. ذية الوالذي استضافته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع برتامج األغ 2018أيار سمايو 23  

على  اإلشرررا تألف من ممثلني   أجسزة ت ي، وه2015هتموعة العمل املعنية بالتحقيق   سررورية   أكتوبرستشرررين األوا 
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التحقيق التابعة لوكاالت وبرامج األم  املتحدة، واملنظمات احكومية واملنظمات غري احكومية الدولية. وجتمع اجملموعة 
ق، ع العراق و  املناطق العابرة -ند االقتضرررا ، أتشررراة اإلشررررا    برامج العمل، وقّدد االجاهات   سررروريةسرررنوياا وتنسرررّ

 2018للحدود، مع الاكيز حالياا على املسررائل املتصررلة بالغا والفسرراد   املشررايات. إضررافةا إىل  لم، ضرر  اجتماع عام 
 على  اطر ا واملسموليات املتصلة كما   اإلقلي .مكوتاا متعلقاا باالستغالا واالعتدا  اةنسيني يرّكز 

 
وشررررارك املفتا العام   اجتماع اجملموعة الدولية املعنية باملراجعة والتحقيق الذي عقد   واشررررنان دي.سرررري    -81

عنيني أبريلستيسررررررران واسرررررررتضرررررررافه البنم الدو . وكان أعضرررررررا  اجملموعة من و ارات الشرررررررمون ا ارجية ووكاالت املعوتة، وم
تسائل الغا والفساد بقدرا   املختلفة. وقد مشلت املواضيع اليت جرت مناقشتسا: إدارة املخاطر   العمليات؛ والدروس 

والبنود  ؛اية الواجبةاملستفادة من العمليات الكبرية للمساعدة اإلتساتية؛ وخاط الغا الشائعة )قّدمه املفتا العام(؛ والعن
   العقود.
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 فالملحق أل
 

 استعراض كيانات المخاطر تب سجئ المخاطر المؤسسية لدى مكتب المفتش العام، ما إشارة إلى ت طية المراجعة
 والفترات المالية السابقة 2019-2018تب تترة السنتين 

 

 المجا  الفر ب مجا  إطار النتائج

المجالت 
المشمولة 

 2018 ام 

المجالت 
المقرر 

ت طيتها  ام 
2019 

 ت طية الفترة المالية الحالية والفترات السابقة مالحظات حو 

األهدا   إجنا 
 االسااتيجية

 2017-2016ّقت تغايتسا   الفاة  - - حوكمة اإلطار االسااتيجي

 مراجعة ختايط العمل   برتامج العمل وامليزاتية  - صياغة خاط عمل وأطر تتائج األهدا  االسااتيجية

شرررررررررررررررغيليررة لتنفيررذ خاط عمررل إعررداد خاط العمررل الت
  األهدا  االسااتيجية

-  
 مراجعة ختايط العمل   برتامج العمل وامليزاتية

 مراجعة ختايط العمل   برتامج العمل وامليزاتية  - ختايط القوى العاملة

 2019مراجعة إلدارة مصايد األمساك عام  سو  جيري مكتب املفتا العام  - تقدمي املنتجات وا دمات

 2017-2016ّقت تغايتسا   الفاة  - - إطار الرصد واإلبالغ

   إدارة الربامج امليداتية والعمليات

ورصررررد املشررررروع، وتو يع املدخالت، واسررررتدامة  تعراضررررات منتظمة لعمليات الاوارى ،اسرررر
 منافع املشروع ورفع التقارير إىل اةسات املاوة

 

  املكاتب امليداتية  عليه صياغة املشروع واملوافقة
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إضافةا إىل  لم، سيت  إجنا  استعراع على تااق املنظمة إلدارة دورة املشروع، مع الاكيز 
على صررررررررررياغة املشررررررررررروع، واملوافقة عليه، والتخايط له، واملباشرررررررررررة به، وإقفاله ورفع التقرير 

 .2019بشأته عام 

 2012عام  ريةقت تغايته للمرة األخ - - برتامج التعاون التقين

 البيئة التمكينية

 -  التواصل
(، واالتصرررراالت املمسررررسررررية ّقت 2016يضرررر  تعبئة املوارد )ّقت تغايتسا للمرة األخرية عام 

 ( والشراكات )قيد املراجعة(2015تغايتسا للمرة األخرية عام 

 - تظ  املعلومات والتكنولوجياإدارة 
 

. وضررّمت اجملاالت املشررمولة 2019املعلومات عام من املتوقع إجنا  مراجعة أمن تكنولوجيا 
  الفاات املالية السررررررررررررررابقة إدارة ختايط موارد املمسررررررررررررررسررررررررررررررة، وإدارة مشررررررررررررررروع تكنولوجيا 

 .وما إىل  لماملعلومات، وإدارة خدمة تكنولوجيا املعلومات، 

   واإلشرا  والتوجيه ،حوكمة املنظمة

اسات وإجرا ات داخلية واملسا لة للمنظمة، وسيتوفري مشورة منتظمة بشأن إطار الرقابة ال
 .وما إىل  لممكافحة الغا، 

 

تراجعة الاتيبات املوضررررروعة  2019إضرررررافةا إىل  لم، سرررررو  يقوم مكتب املفتا العام   
 إلصدار بيان الرقابة الداخلية للمنظمة

اإلدارة الررررررررركرررررررررفرررررررررو ة 
  والفعالة

   اإلدارة املالية

  هتاا إدارة االسررتثمارات عرب املشرراركة   ةان داخلية. وإضررافةا مّت توفري مشررورة منتظمة 
إدارة ا زينررة، وإدارة االسرررررررررررررررتثمررارات  2017-2016إىل  لررم، مشلررت املراجعررات   الفاة 

 واألصوا الثابتة. وتت  تغاية اإلدارة املالية للمكاتب امليداتية بصورة منتظمة.

 إدارة املوارد البشرية
  

. ومن املتوقع إجنا  عملية إدارة املوارد 2018عام  فنينيموظفني  عة عملية تعينيإجنا  مراج
. يت  اسررررررررررررتعراع إدارة املوارد البشرررررررررررررية   املكاتب 2019البشرررررررررررررية من غري املوظفني عام 

 امليداتية بصورة منتظمة.
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إدارة املشرررررررايات واألصررررررروا 
   واملرافق

   لم عملية املناقصرررررررة، ورصرررررررد املشرررررررايات  ، تا2018إجنا  مراجعة شررررررررا  السرررررررلع عام 
 وخدمات التفتيا.

 
مّت إجنا  مراجعات الدع  الفين للمشرررررررررررررررايات، وخاابات االتفاق ومنتجات املعلومات   

 .2017-2016الفاة 

ا رررردمررررات اإلداريررررة وغريهررررا 
   من ا دمات

صرررررررررررررررندوق ة ، وإدار أصرررررررررررررررحاب االمتيا اتمراجعات  2018أجنز مكتب املفتا العام   
األعماا. وسرررو   تصرررريف التسرررليف واالدخار، وخصررروصرررية البياتات ومحايتسا واسرررتمرارية

 مراجعة ملركز ا دمات املشاكة. 2019جيري املكتب عام 
 

، أجنز مكتررب املفتا العررام عمليررات مراجعررة وتفتيا   هترراالت 2017-2016و  الفاة 
، واسرررررررررررررررتحقاقات املوظفني )منحة التعلي ، وبدا تلفة، تا    لم: ا دمة الابيةإدارية  

اإلجيار(، وخدمات الضررررمان االجتماعي )احواد  املتصررررلة با دمة(، وإدارة هتمع السررررلع 
 . وغري  لم  املنظمة، 

اةرررررررودة الرررررررفرررررررنررررررريررررررررة، 
 واملعار  وا دمات

 -  اإلحصا ات

مل اإلحصررررائي. اسررررتعراضرررراا ملشررررروع قسررررني تظام الع 2018أجنز مكتب املفتا العام عام 
، أجرى مكتب املفتا العام مراجعةا حوكمة األتشررراة اإلحصرررائية 2017-2016و  الفاة 
   املنظمة. 

   القضايا املشاكة

اسررررررررررررررتعراضرررررررررررررراا لتعمي  التغذية   عمل املنظمة. ويت   2018أجنز مكتب املفتا العام عام 
 مراجعات املكاتب امليداتية، ووفقاا النظر بصرورة منتظمة   تعمي  املسراواة بني اةنسرني  

 ملا هو مالئ ،   مراجعات املنظمة.

  -  اهليئات ا اصة

: 14مراجعات هليئتني خاضررررررررررررررعتني للمادة  2019سررررررررررررررو  ينجز مكتب املفتا العام عام 
( وهيئة مصررررررررررررررايد 2018موارد الوراثية النباتية )مّت ترحيل املراجعة من عام لاملعاهدة الدولية ل

 ك التوتة   احمليط اهلندي. أمسا

   اإلتفاق الرأمسا  اإلتفاق الرأمسا 
 

. 2018تظر قسرررررر  "اإلحصررررررا ات" أعاله( عام اأجنزت مراجعة ملشررررررروع اإلتفاق الرأمسا  )
 .2019إ ا  إلدارة مرفق اإلتفاق الرأمسا  عام  استعراع وسو  جُيرى
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 -  األمن   املقر الرئيسي و  امليدان األمن
. وكان من املقرر أصالا إجرا  مراجعة لألمن 2018أجنزت مراجعة لألمن   املقر الرئيسي عام 

 باالتفاق مع إدارة دائرة األمن. 2021-2020للفاة  ت، إ ا تأجل2019امليداين عام 

إدارة وأدا  املكررراترررب 
 امليداتية

    إدارة وأدا  املكاتب امليداتية

كاتب امليداتية وأدائسا بصرررررورة منتظمة من خالا مراجعات ملكاتب يت  اسرررررتعراع إدارة امل
مراجعررة للمكرراتررب  20و 15ميررداتيررة حمررددة. وينجز مكتررب املفتا العررام كررل عررام مررا بني 

 امليداتية.
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 الملحق باء
 ت طية مراجعة المكاتب الميدانية

 املفتا العام حسب اإلقلي  وحسب السنة: بلداا. وترد أدتاه تغاية مراجعة مكتب 152تتواجد املنظمة حالياا   

 السنة
المكتب 
ا قليمب 
  تريقيا

المكتب 
ا قليمب آلسيا 
والمحيط 
 الهادئ

المكتب ا قليمب 
 وروبا وآسيا 
 الوسطى

المكتب ا قليمب 
 مريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبب

المكتب ا قليمب 
 المجموا للشرق ا دنى

2012 11 2 6 10 4 33 
2013 8 5 1 8 - 22 

2014 11 5 - 3 2 21 

2015 8 6 1 1 1 17 
2016 7 3 1 2 4 17 
2017 7 2 1 4 5 19 
2018 8 3 2 2 1 16* 

 145 17 30 12 26 60 اجملموع

 2019تشمل أربع مسام مرّحلة إىل عام  *

مكتباا للمنظمة   السرررنوات السرررتة  54، مل يق  مكتب املفتا العام تراجعة ما هتموعه 2019باسرررتثنا  املسام املقررة لعام 
 األخرية تظراا للقيود على املوارد.

 2018إجمالب الميزانية  ام 
المكتب 
ا قليمب 
  تريقيا

المكتب 
ا قليمب 
آلسيا 

والمحيط 
 الهادئ

المكتب 
ا قليمب 

 وروبا وآسيا 
 الوسطى

المكتب 
ا قليمب 

 مريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبب

المكتب 
مب ا قلي

للشرق 
 ا دنى

 المجموا

 2 11 7 13 4 أقئ من مليون دولر أمريكب
37 

 1  مالحظة
مليون دولر  5بين مليون و

 1 2 2 4 2  أمريكب
11  

  2 مالحظة

 1 - 2 - 3 مليون دولر أمريكب 10و 5بين 
6  

 3  مالحظة
 54 4 13 11 17 9 المجموا

 

 2019عام مشل مسمة مكتب التقيي  املقررة  :1املالحظة 
 2019وتقييمني مقررين عام  2018-2017شرا  من مكتب التقيي    الفاة مشل مكتبني قاريني مع تغاية اإل :2املالحظة 
 .2019مشل مسمة مكتب التقيي  املقررة عام  :3املالحظة 
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تااق تغاية عمليات التدقيق من قبل مكتب 
 (2019-2012) ا العاماملفت

 ال يشملسا مكتب املفتا العام

 
ال يشملسا مكتب املفتا العام لكن يشملسا أو من املخاط 

 له أن يشملسا مكتب التقيي ساملراجع ا ارجي

 يشملسا مكتب املفتا العام 
 من املخاط له أن يشملسا مكتب املفتا 

 2019 العام  
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 الملحق جيم
 ة ا تلاحا لسياسخ و ً  2018التقارير اللادرة تب  ام 

  نوان تقرير المراجعة المرجا

AUD 0118 ممثلية املنظمة   غامبيا 

AUD 0218 ممثلية املنظمة   بوروتدي 

AUD 0318 ممثلية املنظمة   السلفادور 

AUD 0418 ممثلية املنظمة   تشاد 

AUD 0518 تعمي  التغذية   املنظمة 

AUD 0618 والنظ  الداعمة( شرا  السلع )السياسات، والعمليات 

AUD 0718 التقرير املستقل للحقائق الوقائعية بشأن التكاليف املعلنة توجب برتامج إطار البحل واالبتكار 
EU Horizon 2020 

AUD 0818 
 التقرير الشامل النسائي عن الربتامج والعمليات الستعراضات املكتب القاري اليت ُأجريت

 2017-2016  الفاة 

AUD 0918 راجعة ممثلية املنظمة   طاجيكستانم 

AUD 1018 مراجعة ممثلية املنظمة   أو بكستان 

AUD 1118 مراجعة ممثلية املنظمة   ميا ار 

AUD 1218 أمن املقر الرئيسي للمنظمة 

AUD 1318 تظام إدارة األمن لألم  املتحدة   إيااليا  

AUD 1418 تقرير مشاك( -ج األغذية العامليأمن املقر الرئيسي   املنظمة وبرتام(  

AUD 1518 مراجعة ممثلية املنظمة    سورية فنزويال البوليفارية 

AUD 1618 محاية البياتات وإدارة ا صوصية 

AUD 1718 مراجعة أصحاب االمتيا ات   املقر الرئيسي 

AUD 1818 مراجعة ممثلية املنظمة   رواتدا 

AUD 2018  من الفئة الفنية وشغلس  للوظائفتعيني املوظفني 

AUD 2118 مراجعة الصندوق املتعدد االختصاصات الذي يتوىل إدارته مكتب كبري اإلحصائيني 

AUD 2218 مراجعة تفتيا السلع 
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AUD 2318 مراجعة ممثلية املنظمة   كينيا 

AUD 2418 مراجعة ممثلية املنظمة   سري التكا 

AUD 2518 العمل اإلحصائي مراجعة مشروع تظام 

AUD 2618 األعماا تصريف مراجعة إدارة استمرارية 

AUD 2718 
 مراجعة استعداد أهدا  التنمية املستدامة   دع  البلدان لتنفيذ خاة التنمية التنمية املستدامة

  2030لعام 

AUD 2818 مراجعة صندوق التسليف واالّدخار   املنظمة 

 

 التحقيقاتتقارير الدروس املستفادة من 

 التقارير الصادرة الوصف
 2018عام ل ال يوجد
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 الملحق دا 
 

 2018ملخلات لنتائج  مليات المراجعة والتفتيش التب تدرت تقارير  نها تب  ام 
 

AUD 0118- ممثلية المنظمة تب غامبيا: استعراض شامئ 
 

اجة إىل قسررررررررينات كبرية   والدعوة، وخلص إىل اح كان التقيي  اإل ا  للممثلية مرضررررررررياا بالنسرررررررربة إىل الربتامج القاري
 احوكمة واملسا لة، والعمليات امليداتية. هتا 
 

عوة واالتصررررررررررراالت على أذا مالئمة. وأّكد كل من احكومة الربتامج القاري والدعوة: مّت تقيي  جسود املمثلية   هتا  الد
  هتاا واليتسا. وقد وثقت احكومة   خربة املنظمة، وأشررررررركتسا    والشررررررركا    التنمية على أن املنظمة هي وكالة رائدة

إعداد خاة التنمية الوطنية. كذلم، تعاوتت املمثلية على وو تاشط مع وكاالت أخرى لألم  املتحدة، تا    لم لقيادة 
إىل عدم االسرررررررررتقرار السرررررررررياسررررررررري، هتموعة معنية باألغذية والتغذية. وعلى الرغ  من التحديات اليت واجستسا املنظمة تظراا 

مّت  –وضررررررررررررررعت إطار الربهتة القارية ا اص كا وبادرت إىل موا مته مع خاة التنمية الوطنية. وجنحت عملية تعبئة املوارد 
. وكاتت بعل التحسررينات ضرررورية   رصررد إطار 2017ختاي املبل  املسررتسد    إطار الربهتة القارية يلوا مايوسأيار 

( تقيي  دور اللجنة التوجيسية، ومل يتحقق  لم كما كان متوقعاا، وبالتا  مل يت  رفع تقارير منتظمة عن 1رية: )الربهتة القا
وضررررررررررررررع خارطة طريق ملعاةة الثغرات احملددة خالا قرين تقيي  املسرررررررررررررراواة بني و ( 2التقدم احملر    اإلطار إىل احكومة؛ )

 اةنسني.
 

لمتالبات ةسة مالك املمثلية وهيكلسا لالسررررررتجابة إىل احتياجات الربتامج؛ مدركةا لاملنظمة  احوكمة واملسررررررا لة: كاتت ممثلية
إ ا مل جير قليل للثغرات   املالك ومل توضررررع اسررررااتيجية للموارد البشرررررية. وكان من الضررررروري قسررررني إدارة املوارد البشرررررية، 

عملية التوظيف، ومعدالت التعويضات املابقة وتقيي  أدا  املوارد  سيما   هتاا مل  الوثائق من أجل إظسار الشفافية   ال
البشررررررررررررررية من غري املوظفني. كذلم، جرى تقيي  احتياجات تاوير املوظفني، إ ا كان التدريب العملي حمدوداا بفعل تقص 

 األمواا املتاحة للتدريب.
 

فاألدوار واملسرررموليات مل تكن واضرررحة، فيما مل تشرررسد  ة ياجة إىل قسرررينات كبرية.يبيئة الرقابالكذلم، كاتت املسرررا لة و 
املسام فصالا مالئماا بينسا. وكاتت الرقابة على األصوا غري مرضية ومل تشر إىل أي قسني منذ صدور تقرير مكتب املفتا 

ة رقابية . كذلم، ظسر معدا مرتفع من عدم االمتثاا لقواعد املنظمة، األمر الذي قد يشررررررررررررررري إىل بيئ2010العام لعام 
 ضعيفة. وكان من امللّ  أن تعاجل ممثلية املنظمة هذه النقامل.

 
العمليات امليداتية: بذلت املمثلية جسوداا من أجل قياس ورصرررد حافظتسا من املشررراريع القائمة واةارية على وو اسرررتباقي. 

تات الشرررررررراملة   تظام إدارة معلومات من الضررررررررروري قسررررررررني توقيت تنفيذ املشررررررررروع، وإدارة امليزاتية وقميل البيا إ ا كان
الربامج امليداتية. ووضرررررعت املمثلية خاااا لتوظيف مسرررررموا العمليات الدولية لتحسرررررني إدارة الربامج امليداتية. إضرررررافةا إىل 

  لم، كان يتعني على إدارة املمثلية القيام تا يلي:
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 ة؛مراجعة الاتيبات إلدارة مشاركتسا   املشاريع فوق الوطني -1
 قسني وظيفة املشايات لديسا؛ -2
 ي ا دمات؛تعزيز إدارة مقّدم -3
 وقسني عملية اختيار املستفيدين وإتشا  آلية مالئمة لتتبع التو يع. -4

 
  .اإجرا ا اتفقت إدارة املمثلية على اختا ه 19وقد تضمن تقرير املراجعة 

 

AUD 0218- ممثلية المنظمة تب بوروندي: استعراض شامئ 
 

والدعوة، واحوكمة واملسررررا لة؛ وإىل  تامج القاريخلص التقيي  اإل ا  للممثلية إىل احاجة لبعل التحسررررني   هتا  الرب 
مليداتية. وكاتت بيئة الرقابة اإل الية قد تراجعت بشركل ملحو  منذ املراجعة ااحاجة لتحسرينات كبرية   هتاا العمليات 

 مواطن الضعف احملددة. مثلية اختا  التدابري الضرورية ملعاةةاملاألخرية، وكان يتعني على إدارة 
 
والدعوة: أّكد أصرررررررحاب املصرررررررلحة الرئيسررررررريون أن املنظمة وكالة رائدة   توفري املسررررررراعدة الفنية   هتا   تامج القاريالرب 

نظمة   تدخالت األم  املتحدة   الزراعة واألمن الغذائي. كذلم، تّوه فريق األم  املتحدة القاري باملسررررررا ة الكبرية للم
البالد. إ ا كان يتعني على املمثلية وضرررع خاة اتصررراالت تتضرررمن ممشررررات حمددة وواقعية وقابلة للقياس واإلجنا ، وإجرا  

 تقيي  للمساواة بني اةنسني وقديد هد  واقعي إلدارة املوارد تدعمه خاة عمل.
 

الربهتة  لتنفيذ األولويات احملددة   إطار هيكليةا متوا مة مع ذج براهتي 2014احوكمة واملسرررررررررررا لة: اعتمدت املمثلية عام 
صرررب  الربتامج امليداين قاعدة حمورية لرصرررد تنفيذ إطار الربهتة القارية واإلبالغ عنسا. إ ا كان من الضرررروري . وقد أالقارية

بالنسررررررررررررربة إىل املرؤوسرررررررررررررني   هتاا الربامج  قديد خاومل اإلبالغ إىل مسررررررررررررراعد ممثل املنظمةسمنسرررررررررررررق الربامج والاوارى 
 والعمليات. عالوةا على  لم، ظسرت ثغرات   القدرات املالية والقدرات اإلدارية للموظفني.

 
وكاتت املمثلية تعتمد فصررررررالا معقوالا للمسام املتعارضررررررة تسرررررربةا إىل صررررررغر حجمسا، وخباصررررررة   الشررررررمون املالية. إ ا كاتت 

شايات واألصوا ياجة إىل بعل التحسينات. وبصورة خاصة، مل يكن ختايط املشايات فعاالا الضوابط الداخلية   امل
ومل تُنفذ اإلجرا ات باالمتثاا الكامل لقواعد املنظمة. كذلم، مل يت  التصرررررررررّر  ببعل األصررررررررروا القدمية ومل ُتسرررررررررتبدا   

 الوقت املالئ .
 

رصرررررررررررررد حملي جيمع املعلومات ويقدم التقارير عن التقدم احملر    إطار العمليات امليداتية: كاتت املمثلية قد وضرررررررررررررعت تظام 
ي ة بعثات ميداتية لرصررررد أتشرررراة مقّدمالربهتة القارية باسررررتخدام البياتات اجملّمعة عن تنفيذ املشرررراريع الفردية. وأجرت املمثلي

، كان تنفيذ املشررررررروع جارياا حسررررررب ا دمات خالا تو يع مدخالت املشرررررراريع على املسررررررتفيدين النسائيني. وبصررررررورة إ الية
اةدوا الزمين. إ ا كان من امللّ  أن تعاجل املمثلية الثغرات الرئيسرررية   تنفيذ املشرررروع، تا    لم: االفااضرررات غري الدقيقة 

األعضررررا  من   صررررياغة املشررررروع؛ التأخري   تقدمي التقارير إىل اةسات املاوة؛ عدم توفري املسرررراعدة الفنية؛ وعدم مشرررراركة 
 فريق مسام املشروع   تنفيذ املشروع.

 
 .اإجرا ا اتفقت إدارة املمثلية على اختا ه 12تضمن تقرير املراجعة 
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AUD 0318- ممثلية المنظمة تب السلفادور: استعراض شامئ 

 
 والعمليات امليداتية.والدعوة، احوكمة واملسا لة  تامج القاريكان التقيي  اإل ا  للممثلية مرضياا   هتاالت الرب 

 
والدعوة: حظت املمثلية بالدع  الكامل من شررررركائسا   احكومة الذين اعتربوا أن املنظمة مسررررتشرررراراا فنياا  تامج القاريالرب 

موثوقاا وكفو اا. وكاتت تظرة وكاالت األم  املتحدة وأصرررررررحاب املصرررررررلحة الرئيسررررررريني إجيابية جداا حياا املنظمة، وقد ّقت 
  إطار التحضريات لوضع إطار الربهتة القارية. وُأحر  تقدم جيد على صعيد تنفيذ إطار الربهتة القارية، رغ  استشار   

 أن الفجوة ةسة املوارد من أجل قويل تااق العمل املقرر بقيت قثل قدياا.
 

اشررررررط لتأمني التمويل من صررررررندوق وتظراا إىل العدد الضررررررئيل من اةسات املاوة   البالد، كاتت املمثلية تعمل على وو ت
مليون دوالر أمريكي خالا فاة مخ  سررنوات. إ ا مل تت  إدارة التغيريات اليت  64املناخ األخضررر، ممّا قد يزيد املوارد تبل  

ا التمويل واملخاطر اليت قد يارحسا السرياق القاري احملدد بشركل تاشرط. وكاتت ممثلية املنظمة ختاط ذقد قصرل بفعل ه
 را  تقيي  من أجل تعزيز االلتزام بتعمي  املساواة بني احنسني.إلج
 

مسررررررا لة حمّددة، ومّت تقيي  تظام الضرررررروابط الداخلية على أته  واحوكمة واملسررررررا لة: يقوم   املمثلية هيكل حوكمة مالئ   
. وضّ  هيكل احوكمة أربع ةان )االستشارية، والفنية، واإلدارية واالسا شيعمل ب اتيجية( تكّمل بعضسا البعل كل مرع 

وتكّمل الوالية اإل الية لالسررتمرار   الاكيز على النتائج واحفا  على املسررا لة اإل الية لعمل املنظمة   البالد. وكاتت 
اإلدارة احمللية قد وضرررررعت أيضررررراا كتيباا ل جرا ات من أجل ضرررررمان الوضررررروح واالتسررررراق   عمليات األعماا   املمثلية. 

تقيي  العمليات اإلدارية املتصرررررررلة خباابات االتفاق، والسرررررررفر، والفواتري واملدفوعات لدع  تنفيذ املشرررررررروع على أذا  وجرى
 مرضية بصورة عامة.

 
لية هيكالا تشرررررررغيلياا مالئماا إلدارة ورصرررررررد برتاهتسا امليداين، وقامت كذا على وو فعاا من العمليات امليداتية: وضرررررررعت املمث

تنفيذ ن عة والشررررررركا  اإل ائيني عن رضرررررراه  وعرّب كل من احكوم .سررررررجيلية، وخاط العمل والتقارير املرحليةخالا األطر الت
 الربتامج امليداين.

 
 ن تقرير املراجعة مخسة إجرا ات اتفقت إدارة املمثلية على اختا ها.وتضمّ 
 

AUD 0418- ممثلية المنظمة تب تشاد: استعراض شامئ 
 

والدعوة، وإىل قسررررررررينات كبرية    تامج القاريللممثلية إىل احاجة لبعل التحسررررررررني   هتاا الرب خلص التقيي  اإل ا  
 هتا  احوكمة واملسا لة، والعمليات امليداتية.

 
جنحت املمثلية   جذب اةسات املاوة ووا مت إطار الربهتة القارية ا اص كا مع األولويات والدعوة:  تامج القاريالرب 

مع إطار األم  املتحدة للمسرررررراعدة اإل ائية، تا أفضررررررى إىل دع  احكومة ومشرررررراركة اةسات املاوة   تدخالت الوطنية و 
 ملشاريع لتنفيذ أولويات املنظمة   البالد كما هو حمدد   إطار الربهتة القارية.ااملنظمة. وقد اسُتخدمت 

 



FC 175/13 48 

 

فتا العام مقابالت معس  عن قلقس  إ ا  قدرة املنظمة و  الوقت  اته، عرّب اصحاب مصلحة خارجيون أجرى مكتب امل
 ، وعلى رصررررررررررررررد األدا  الفعلي للتدخالت مقارتةا بالتدخالت املقررة ائمة على النتائج   الوقت املالئعلى توفري تقارير ق

روع أصرررالا. إضرررافةا إىل  لم، طالب أصرررحاب املصرررلحة باتصررراالت منتظمة لالّطالع على أي تأخري تاج  عن دورة مشررر
تسرررررررررتسلم الوقت وعلى العمليات الداخلية   هتاا املشرررررررررايات من أجل تفادي وقوع سرررررررررو  تفاه  قد يمثر سرررررررررلباا على 

 مصداقية املنظمة.
 

احوكمة واملسا لة: كاتت الضوابط الداخلية لألصوا واملدفوعات وخااب التمثيل السنوي ياجة إىل قسينات كبرية؛   
وارد البشررررية، واملشرررايات وإدارة خاابات االتفاق كاتت مرضرررية بصرررورة عامة. كذلم، كان حني أن الضررروابط املتصرررلة بامل

على املمثلية إعادة النظر   قدرات موظفيسا لتتمكن من إجنا  إطار الربهتة القارية ا اص كا وحافظة املشرررررررررررررراريع لديسا. 
ا لة والقدرات، وال سررريما لغرع رصرررد التقدم وبصرررورة خاصرررة، إن شرررغور وظيفة مسررراعد ممثل املنظمة للربامج قّوع املسررر

قيود الّ د شغل هذه الوظيفة تظراا إىل  قد إىل أصحاب املصلحة. وكان املكتب اإلقليمي ذا الشأناحملر  وتقدمي التقارير ك
 ة.يزاتي  امل

 
ري   املباشرررة باملشرراريع وتنفيذها. فقد العمليات امليداتية: تعنّي على املمثلية قسررني مراقبتسا لربتاهتسا امليداين لتفادي أي تأخ

ملن شررررررغور وظيفة فشررررررّكلت العمليات اليت تتالب الوقت ضررررررمن دورة مشررررررروع املنظمة أحد التحديات. إضررررررافةا إىل  لم، 
مسررراعد ممثل املنظمة للربامج حرم املنظمة من وسررريلة ةمع املعلومات من املشررراريع، ومن اختا  أي إجرا ات عالجية ضررررورية 

 قت املالئ .  الو 
 

 .اتفقت إدارة املمثلية على اختا هإجرا ا ا 11ن تقرير املراجعة وتضمّ 
 

AUD 0518- استعراض تعميم الت وية تب منظمة ا غوية والزرا ة 
 

كان اهلد  الرئيسررري   االسرررتعراع تقيي  كفاية وفعالية اآلليات اليت وضرررعتسا شرررعبة التغذية والنظ  الغذائية لدع  عملية 
التغذية   عمل املنظمة، على مسررتوى املنظمة وعلى مسررتوى املكاتب امليداتية، إثر تعيني التغذية موضرروعاا مشرراكاا تعمي  
 با (. 5-6)النتيجة  5-6قت اهلد  االسااتيجي  2016  عام 

 
التغذية   تقدمي املنظمة  دمات رفيعة اةودة متصررررلة ب 5-6وبوصررررفه موضرررروعاا مشرررراكاا، يضررررمن اهلد  االسررررااتيجي 

 تالتحسرررررينات املتوقعة اليت جيري قياسرررررسا تمشررررررا 6الربامج االسرررررااتيجية. ويعك  إطار النتائج للسد  االسرررررااتيجي 
 األدا  الرئيسية.

 
ويشرررركل تعمي  التغذية   املنظمة املسررررمولية املشرررراكة بني شررررعبة التغذية والنظ  الغذائية وقادة الربامج االسررررااتيجية الذين 

ن الفرص الرئيسرية املتاحة لدمج التغذية على وو أكرب   الربامج االسرااتيجية. وتتوىل شرعبة التغذية والنظ  الغذائية  ّددو 
 .5-6مسمولية رائدة   تنفيذ ورصد اهلد  االسااتيجي 

 
ألخرية؛ غري أن املكتب وينّوه مكتب املفتا العام بالعمل الذي قامت به الشررررررررررررررعبة لتعزيز تعمي  التغذية   الفاة املالية ا

يشررررررجع الشررررررعبة على االضرررررراالع بدور أقوى وأكثر وضرررررروحاا   توجيه وتعزيز عملية تعمي  التغذية   املراحل األوىل إىل 
 حني يصب  املوظفون على اّطالع أكرب على النسج املعتمدة إ ا  تعمي  التغذية.
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 لية:وأوصى مكتب املفتا العام بملجرا  التحسينات اإلضافية التا
 
 قرررديرررل اسررررررررررررررااتيجيرررة التغرررذيرررة ييرررل تعك  أهررردا  املنظمرررة املتصررررررررررررررلرررة برررالتغرررذيرررة ودمج التغرررذيرررة   املنظمرررة )أ(

 كموضوع مشاك؛
 وضع اللمسات األخرية على وثيقة ركائز العمل وصياغة خاة لتنفيذها؛ )ب(
 وضع خاة اتصاا وتدريب لتعزيز عملية تعمي  التغذية؛ ) (
 القوة العاملة من أجل تقيي  احتياجات الشعبة؛ إجرا  قرين لتخايط )د(
 األخرية على خاة عمل الشعبة ييل تشمل أهدا  تعمي  التغذية؛وضع اللمسات  )هر(
 و يادة التعاون مع أصحاب املصلحة   املكاتب امليداتية وفرق إدارة الربامج االسااتيجية. )و(
 

م إىل أن أدا  املنظمة،   العمليات والوظائف ا اضعة لالستعراع، وباالستناد إىل استعراضه، خلص مكتب املفتا العا
 ياجة إىل بعل التحسني. وضّ  تقرير املراجعة مثاتية إجرا ات تتالب اتتباه اإلدارة.

 

AUD 0618- )شراء السلا غالسياسات، والعمليات والنظم الدا مة 
 

احوكمة، وعمليات إدارة املخاطر واملراقبة اليت تدع  شرررررا   كان هد  هذا االسررررتعراع لشرررررا  السررررلع تقيي  كفاية وفعالية
 السلع، وضمان أن تتّ  احملافظة على األصوا بشكل مناسب واالمتثاا للسياسات واإلجرا ات.

 
لتعزيز وضررررررررمان فعالية  بشررررررررأذا وقد حّددت املراجعة عدة مواطن ضررررررررعف   املراقبة كان من الضررررررررروري اختا  خاوات

ى وو أفضررل. وجدر اإلشررارة إىل أته رغ  أن هذه املراجعة اسررتعرضررت العمليات الداعمة   سررياق عمليات الشرررا  عل
شررررررا  السرررررلع، طالت بعل االسرررررتنتاجات العمليات والنظ  الداعمة املتعلقة باملشرررررايات عامةا. وكاتت االسرررررتنتاجات 

 الرئيسية على النحو التا :
 

   رغ  قديل القسMS 502 ت اإلدارية بشأن املشايات من السلع، واألعماا وا دمات، من دليل اإلجرا ا
منذ عدة سررررنوات وكان بالياا ةسة بعل أفضررررل املمارسررررات املتصررررلة باملشررررايات مثل املناقصررررة   ّد فسو مل 

 العامة. ويشري هذا القس  أيضاا إىل هيكليات املنظمة اليت مل تعد قائمة.

  ت املتعلقة باملشررررايات واملناقصررررات. وهذا  ّد من قدرة املنظمة على عاملي ةمع ورصررررد البياتا تظاممل يتوفر
 رصد العملية بصورة استباقية وإجرا  أي تغيريات ضرورية لتعزيز الفعالية والكفا ة.

 ملقر الرئيسرررررررررري محاية سرررررررررررية املعلوماتت وفتحسا عرب الربيد اإللكاوين   امل تضررررررررررمن عملية  ع املناقصررررررررررا 
 عن العاا ات.

 إجرا ا متفقاا عليه يسد  إىل معاةة هذه االستنتاجات وغريها من مواطن الضعف    22رير املراجعة ضّ  تق
 يناقشسا التقرير. وبرأي مكتب املفتا العام، جيب أن قن  اإلدارة األولوية ملا يلي: اليتاملراقبة 

   وضررررررع اللمسررررررات األخرية على قديل القسررررررMS 502  وضررررررمان اتسرررررراقه مع من دليل اإلجرا ات اإلدارية
 توجيسات أخرى صادرة عن دائرة املشايات وأفضل املمارسات   هتاا املشايات؛
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   الصرررررلة ةمع بياتات مفصرررررلة عن املشرررررايات والعاا ات  يوضرررررع سرررررياسرررررة واضرررررحة وتاوير النظام العاملي
 ورصدها؛

  على حف  املناقصات وفتحسا. الضوابطتعزيز و 

 
ا العام أن أدا  املنظمة، فضررررررالا عن فعالية وكفا ة العمليات والنظ  الداعمة لشرررررررا  السررررررلع و  ا اقة، اعترب مكتب املفت
 ياجة إىل بعل التحسني.

 

AUD 0718-  لحقائق الوقائعية بشتتتتتتتتتتتتأن التكاليف المعلنة بموجب برنامج إطار االتقرير المستتتتتتتتتتتتقئ  ن
 EU Horizon 2020البحث والبتكار 

 
كاليف املصرررررررررّح عنسا   الكشرررررررروفات املالية للمنظمة املتعلقة باتفاق املن  ا اص ببنا  اسررررررررتعرع مكتب املفتا العام الت

لفة إ الية "(، بكBlueBRIDGEبيئات يل لتعزيز االبتكار، وصررررررررررررررنع القرار، واحوكمة والتعلي  لدع  النمو األ رق )"
ة احملتسررررررررررربة وفقاا للممارسرررررررررررات العادية يورو )هتموع التكاليف الفعلية وتكاليف الوحد 801 890.30ح عنسا تبل  مصررررررررررررّ 

يورو(. وتظراا إىل أن اإلجرا ات املنّفذة مل تشررررررررررررررّكل  641 512.24ملعتمدة   املنظمة واملعلنة بأذا االحتسرررررررررررررراب الكلفة 
ضات، مل مراجعةا أو استعراضاا جيري توجب املعايري الدولية ملراجعة احسابات أو املعايري الدولية بشأن املشاركة   االستعرا

 يقدم مكتب املفتا العام أي تصري  عن جودة الكشوفات املالية.
 

وتظر مكتب املفتا العام   التكاليف املصررررررررّح عنسا وخلص بصرررررررورة عامة إىل تاابقسا مع أحكام اتفاق املنحة، ما عدا 
 بالنسبة إىل إدارة جداوا الوقت.

 
اليف العاملني بالنسررربة إىل  يع املوظفني من دفا األسرررتا  العام بني تكالتوفيق وقكن مكتب املفتا العام من النجاح   

  املشررررروع مع سررررجالت الوقت اليت وفّرها  بني سرررراعات العملالتوفيق والتكاليف اليت يتحّملسا املشررررروع، كما قكن من 
رومل املنحة. وضمن فريق املشروع، حىت إن مل تستجب سجالت الوقت املذكورة بشكل كامل إىل املتالبات احملددة   ش

هتموعة الاتيبات القائمة لتسررررررررررررررجيل الوقت، اعترب مكتب املفتا العام أن  يع جداوا الوقت اليت يضررررررررررررررعسا املوظفون 
 العاملون   املشروع رّخص هلا مدير املشروع. غري أن هذا الاخيص مل  صل دائماا كل شسر ، كما تتالبه شرومل املنحة.

 
AUD 0818-  النهائب  ن البرامج والعمليات لستعراضات المكاتب القطرية التب ُأجريت التقرير الشامئ
 2017-2016تب الفترة 

 
. وقام التقرير 2017-2016مراجعة للعمليات والربامج للمكاتب امليداتية   فاة السررررنتني  22أجرى مكتب املفتا العام 
 الشامل النسائي تا يلي:

 
  امج القارية والدعوة، وباألتشاة املتصلة بالربامج امليداتية والعمليات؛املراجعات املتصلة بالرب  تتائجّ ص 

  أوجه النقص املتكررة اليت تمثر سلباا على الكفا ة والفعالية؛ أسبابحّدد 

   ّملساعدة اإلدارة   تصحي  أوجه النقص احملددة. إجرا اتوض 
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ّنفت على القارية ائة من املكاتب   امل 76والدعوة أن  تامج القاريلقد بنّي القسررررر  ا اص بالرب  اليت جرت مراجعتسا صرررررُ
  التقرير النسائي الشرررامل الذي  القارية  املائة من املكاتب  59أذا مرضرررية أو ياجة إىل بعل التحسرررني مقارتة بنسررربة 

 .2015-2014يغاي فاة السنتني 
 

ورصررررررررد عملية تنفيذ إطار الربهتة القارية ورفع ومشلت اجملاالت الرئيسررررررررية للتحسررررررررني حشررررررررد املوارد، وإدارة املخاطر، 
 التقارير بشأذا.

 
على دع  هذه العمليات  القاريةوأّما األسرررررررررررررباب الكامنة الرئيسرررررررررررررية ألوجه النقص فكاتت عدم توفر القدرة   املكاتب 

ب املفتا العرام . وأحرامل مكترالقاريرة إىل املكراترب مكتملرةوتوفري مرالكي عمليرة األعمراا ملفراهي  وخاومل توجيسيرة غري 
أن اإلدارة العليا تعّد اسرررااتيجية جديدة إلدارة املخاطر وعمليات جديدة لرصرررد إطار الربهتة القارية واإلبالغ عنسا بعلماا 

من شرررأذا أن تعاجل بعل هذه القضرررايا. واقاح مكتب املفتا العام ثالثة إجرا ات وقضرررية امتثاا واحدة ملعاةة القضرررايا 
 ووظيفة وعملية الرصد. ة باالتصاا، وإدارة املخاطر،املتبقية املتعلق

 
ّنفت على أذا مرضررررية  القارية  املائة من املكاتب  72وبنّي قسرررر  الربامج امليداتية والعمليات أن  اليت جرت مراجعتسا صررررُ

مل الذي يغاي فاة   التقرير النسائي الشررررا لقارية  املائة من املكاتب ا 61أو ياجة إىل بعل التحسررررني مقارتة بنسرررربة 
 .2015-2014السنتني 

 
اسررررااتيجية لتخايط املشررررايات، وإدارة وضررررع وتشررررمل هتاالت التحسررررني الرئيسررررية ضرررررورة إتشررررا  وظيفة شرررررا  مالئمة و 
 خاابات االتفاق، وشرا  املدخالت، واةرد وأتشاة التو يع وتنفيذ املشروع.

 
املشررررايات وإدارة خاابات االتفاق إىل عدم توافر قدرات مالئمة    وتُعزى األسررررباب الرئيسررررية ةواتب القصررررور   هتا 

املكاتب القارية لدع  وظيفة املشررايات، وإىل عملية غري مالئمة على صررعيد املشررايات والتدريب على خاابات االتفاق 
ةرد وإدارة التو يع من كذلم، يعاين كل من هتا  الضرررررررررررررمان االلتزام بدليل اإلجرا ات اإلدارية، وإىل رصرررررررررررررد غري مالئ .  

وتنشررررأ القضررررايا املتصررررلة بتنفيذ  على تااق املنظمة، مما يفضرررري إىل اللجو  للحلوا املخصررررصررررة. املدعومةغياب العمليات 
قديدات منتظمة بغري تكلفة، من عدم توافر القدرات التشرررررغيلية إىل املشرررررروع، واليت تمدي إىل البط    ققيق األهدا  و 

املشرررررررروع   املكاتب القارية، وعدم وجود خاومل توجيسية   املنظمة بشرررررررأن تنفيذ املشرررررررروع وتقص   واملسارات إلدارة 
 موارد وحدة إدارة دورة املشروع املسمولة عن تنفيذ ورصد ا اومل التوجيسية.

 
 ويقّر مكتررررب املفتا العررررام بررررأترررره جيري تنفيررررذ عرررردد من املبررررادرات على تارررراق املنظمررررة ملعرررراةررررة هررررذه القضرررررررررررررررررايررررا. 

وقد اقاح مكتب املفتا العام سرررررربعة إجرا ات ملعاةة القضررررررايا املتصررررررلة بضررررررمان اةودة الفنية لنواتج املشررررررروع، وإدارة 
 املشروع ورصده.

 
وأشرررررررار مكتب املفتا العام إىل أن وظائف األعماا على الصرررررررعيد القاري، مثل التخايط االسرررررررااتيجي، واالتصررررررراالت 

ملشروع وتنفيذه، كاتت مااباة. غري أن هذه الوظائف على مستوى املقر الرئيسي غالباا والدعوة، وحشد املوارد، وتصمي  ا
ما تعود إىل وحدات  تلفة، أو تتبادهلا هذه الوحدات من دون أي تنسرررررررررررررريق بينسا. و  حني قّدم مكتب املفتا العام 
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زيز التنسيق ييل ميكن معاةة التوصيات توصية إىل سياسة األعماا ا اصة أو مالكي العملية، اعترب أته من الضروري تع
 على وو مشاك.

 

AUD 0918- مراجعة ممثلية المنظمة تب طاجيكستان 
 

تررامج خلص التقيي  اإل ررا  الررذي أجراه مكتررب املفتا العررام إىل أن املمثليررة يرراجررة لتحسررررررررررررررينررات كبرية   هترراالت الرب 
 تية.والدعوة، احوكمة واملسا لة والعمليات امليدا القاري

 
والدعوة: دعت املمثلية بصرررررررررورة عامة إىل اعتماد والية املنظمة واتصرررررررررلت بشرررررررررركائسا.وقد أقّر أصرررررررررحاب  تامج القاريالرب 

املصرررررررلحة ا ارجيون الذين قابلس  مكتب املفتا العام كذا األمر. ورغ  أن املمثلية مل تضرررررررع اسرررررررااتيجية حشرررررررد املوارد، 
توّجب على  ومع  لمن طرق  تلفة مع اةسات املاوة ووكاالت األم  املتحدة. تفاوضررت على وو اسررتباقي بشررأأذا  إال

املمثليررة تعزيز أتشرررررررررررررراتسررا   هترراا الرردعوة، واعتمرراد ذج براهتي لتنفيررذ األولويررات القاريررة للمنظمررة وتنفيررذ ترردابري لتعمي  
 املساواة بني اةنسني   مواضيع مشاكة.

 
املمثلية هيكل حوكمة قوي وإطار مسررررا لة متني لتعزيز املسررررا لة والنزاهة. كما أن املالك احوكمة واملسررررا لة: مل يتوفر لدى 

الرئيسررررري كان حمدوداا ومل يضرررررّ  ممثل املنظمة املسررررراعدسإدارة. ومل تنجز املمثلية هيكلسا التنظيمي، كما أذا مل توضررررر  أدوار 
القوة العاملة الرئيسية اليت تض  موارد بشرية من غري ومسموليات موظفيسا وموظفني آخرين. وقد مّت تدريب حفنة فقط من 

املوظفني، ومل ق  إجرا ات التشررررررررررررررغيل املوحدة لعمليا ا باملوافقة ومل تبّل  هل  لتوجيه عملس . كذلم، كاتت العالقات 
 الشخصية متوترة وكاتت بيئة العمل سلبية، حيل اتتشرت ثقافة إلقا  اللوم واال امات بني الزمال .

 
ي مشررررراركة منسجية وتواصرررررل بني فرق املشرررررروع، ووحدة مل إدارة املشرررررروع هتز اا من دون أعمليات امليداتية: كان دفق عال

مع  عارعالربتامج ووظيفة الرصررررد والتقيي . وشررررارك كبار املوظفني التقنيني بشرررركل وثيق   اإلشرررررا  على املشرررراريع، ممّا ت
هذا األمر أيضرررراا مسررررا لة وحدة الربتامج وسررررلاتسا. ومل تنّفذ  أضررررعفقد وظائفس    إجرا  اسررررتعراضررررات فنية مسررررتقلة. و 

رصداا مستقالا منتظماا. ومّت قديد أوجه ضعف   هتاا املراقبة   اختيار ثلية اسااتيجية الرصد والتقيي  كما أذا مل جِر املم
 مات.ا د خاابات االتفاق اليت يرعاها مقّدمواملستفيدين من املشروع و  إدارة 

 
 فقت إدارة املمثلية على اختا ها.وقد تضمن تقرير املراجعة عشرة إجرا ات ات

 

AUD 1018- مراجعة ممثلية المنظمة تب أوزبكستان 
 

 تامج القاريخلص التقيي  اإل ا  الذي أجراه مكتب املفتا العام إىل أن املمثلية ياجة لتحسررررررررينات كبرية   هتا  الرب 
 لبعل التحسني   هتاا العمليات امليداتية.والدعوة، واملسا لة و 

 
والدعوة: مل تتمتع املمثلية بالقدرة على االستجابة إىل تالعات أصحاب املصلحة   سياق قاري حيل  مج القارياتالرب 

 بيئة مماتية حشرررررررررد املوارد. وكان السررررررررربب يُعزى إىل قدرات حمدودة  على قيام كان الالب كبرياا على خدمات املنظمة و 
املمثلية، حيل كان لديسا ممثل موجود   املكتب اإلقليمي الفرعي آلسررررررررررررريا الوسررررررررررررراى وموظف واحد، وبالتا  كان ممثل 

 يضالع بأدوار متعددة. ومل تتمكن املمثلية من: للربامج املنظمة املساعد
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  للحكومة بشأن وضع اسااتيجية لالستثمار الزراعي؛ الدع توفري 

 ؛  التنمية  آلية التنسيق بني الشركا بدور قيادي    االضاالع 

 إىل مستوى متزايد من الالبات املقدمة من احكومة؛  االستجابة 

  بشأن أهدا  التنمية املستدامة. الدع وتوفري 
 

إىل إضررراعة الفرص يسررري   قااع الزراعة واألغذية، و موقعسا كمسرررتشرررار فين رئ نظمةوقد أّدى  لم إىل خار أن ختسرررر امل
 التصاا هذا ا ار.لالقدرات. وقد فاق  غياب اسااتيجية  عدم توفّرإ ا     التنميةشواغل الشركا   بسببرد حشد املوا

 
دور املمثلية على صررررررعيد  احوكمة واملسررررررا لة: إن غياب ممثل للمنظمة   البالد وإدارة ممثل املنظمة املسرررررراعد ترك فجوةا  

االضررراالع بكل هذه  للربامج خلية سررريما أته طلب إىل ممثل املنظمة املسررراعدالتنسررريق ومراقبة تظ  الضررروابط الداالدعوة، و 
تتمكن من إجنا  إطار الربهتة القارية اةديد ومشرررررررررررررراريع أكرب مقبلة. لبت املمثلية تعزيزاا كبرياا لقدرا ا حىت وتاّ  األدوار.

ضررررررررراا للخار. وكاتت عمليات الدع  إضرررررررررافةا إىل  لم، كان قويل النفقات التشرررررررررغيلية من جاتب احكومة املضررررررررريفة معر 
 حج  املكتب. اليت فرضسا دوديةاحملاإلداري تعمل عادةا على وو مالئ    ظل 

 
على  تقتصررر ظراا إىل احافظة الصررغرية احج  اليت االعمليات امليداتية: كاتت ترتيبات إدارة املشررروع مالئمة حىت تارخيه ت

صررب  تاشررااا بيئة العاملي، الذي أشررغيلية مل تكن كافيةا لتنفيذ مشررروع مرفق المشرراريع التعاون الفين. غري أن القدرات الت
لتقنيني   العملية، ممّا قد . وحظيت إدارة املشررررررررروع بالدع  من مشرررررررراركة كبار املوظفني ا2018من الناحية العملية عام 

ئج على ترتيبات التنفيذ ضرررررررعيفاا. ع إىل ا ار ضرررررررمان اةودة الفنية للمشرررررررروع. إضرررررررافةا إىل  لم، كان تركيز النتايعرّ 
كذلم، توّفرت خاومل قاعدية، وممشرررررات وأهدا  غري مالئمة   اإلطار املناقي للمشررررروع )األطر التسررررجيلية(، ومل 
توجد وظيفة واسررررااتيجية للرصررررد والتقيي  للتحقق من فعالية املشرررراريع وآثارها. وعاتت مكوتات املشرررراريع فوق الوطنية 

اور غري مالئ  مع احكومة خالا مرحلة الصررررررررررررررياغة ومن تفويل غري مالئ  ألتشرررررررررررررراة التنفيذ داخل البالد من تشرررررررررررررر
 وامليزاتيات  ات الصلة إىل املمثلية.

 
 ن التقرير عشرة إجرا ات اتفقت إدارة املمثلية على اختا ها.وتضمّ 

 

AUD 1118- مراجعة ممثلية المنظمة تب ميانمار 
 

 تامج القاريكتب املفتا العام إىل أن املمثلية ياجة لبعل التحسني   هتاالت الرب خلص التقيي  اإل ا  الذي أجراه م
 والدعوة، واحوكمة واملسا لة والعمليات امليداتية.

 
والدعوة: اسررررررتجابت املمثلية إىل التوقعات األسرررررراسررررررية للحكومة والشررررررركا  اإل ائيني، إ ا كاتت مواردها  تامج القاريالرب 

دون اضرررررررررررراالعسا بدور أكرب وأكثر اسررررررررررررااتيجية   قااعي التنمية والاوارى ، ودون تنفيذ إطار الربهتة حمدودةا ممّا حاا 
القارية على أسرراس الربامج. وكان من الضررروري توفري عدد أكرب من املوظفني الدوليني واملوارد لدع  العملية اةارية حشررد 

تت املمثلية ياجة إىل دع  أكرب لتعسدا ا   أهدا  التنمية املوارد، ووظيفيت االتصرررررررررراا والرصررررررررررد. إضررررررررررافةا إىل  لم، كا
 املستدامة و  تعمي  املساواة بني اةنسني.
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نفت املمثلية على أذا تعمل بشررررركل مالئ  باالسرررررتناد إىل معظ  املعايري اليت جيري تقييمسا   هذا احوكمة واملسرررررا لة:  صرررررُ
من قدرة  األجل لدع  الوظائف اةارية، حدّ ني واسررررررررررتخدام عقود قصرررررررررررية القسرررررررررر . غري أن العملية البايئة لتعيني املوظف

املمثلية على اعتماد ذج براهتي. وقد أفضرررررت تأخريات كبرية وصرررررلت إىل عام واحد   تعيني موظفني دوليني إىل بط    
 تنفيذ املشروع.

 
باالسررررتناد إىل املعايري احملددة هلذا القسرررر . غري العمليات امليداتية: جرى تقيي  املمثلية عامةا على أذا تعمل بشرررركل مالئ  

 أن رفل احكومة قبوا بعل البنود   النما   املوحدة التفاقات املشررراريع املعتمدة   املنظمة أدى إىل تأخري ملحو   
عملية اةسات املاوة واملسرررررررررتفيدين. إضرررررررررافةا إىل  لم، تاّلبت  املوافقة على املشررررررررراريع، وتتج عن  لم خار عدم رضرررررررررا

املشرررايات مسرررتوى أعلى من الرصرررد لضرررمان الشرررفافية، والتنافسرررية والقيمة الفضرررلى. كما تاّلبت خاابات االتفاق مزيداا 
 من الرصد ل جنا  مقارتةا باملواعيد احملددة هلذا الغرع.

 
 ن تقرير املرجعة مثاتية إجرا ات اتفقت إدارة املمثلية على اختا ها.وتضمّ 
 

AUD 1218- ب المقر الرئيسب للمنظمةا من ت 
 

مشررررررراكة للاتيبات األمنية    أجرى مكتب املفتا العام للمنظمة مع مكتب املفتا العام لربتامج األغذية العاملي مراجعةا 
مقريسما. وحظيت املراجعة بدع  شررررررعبة خدمات األمن والسررررررالمة   املقر الرئيسرررررري التابعة إلدارة األم  املتحدة لشررررررمون 

 من.السالمة واأل
 

وكران اهلرد  اإل را  من املراجعرة تقيي  مرا إ ا كراترت منظمرة األغرذيرة والزراعرة وبرترامج األغرذيرة العراملي قرد اخترذا تردابري 
 ئيسيني، و  إيااليا بصورة عامة.كافية ومالئمة حماية موظفيسما، ومباتيسما وأصوهلما   مقريسما الر 

 
لية الاتيبات األمنية   املقر الرئيسري للمنظمة. وقد تناوا تقرير منفصرل تنفيذ وقّدم تقرير املراجعة االسرتنتاجات بشرأن فعا
 تظام إدارة األمن لألم  املتحدة   إيااليا.

 
، شررررسد األمن   املقر الرئيسرررري للمنظمة قسررررينات كبرية 2011ومقارتةا تراجعة سررررابقة أجراها مكتب املفتا العام   

بنا  جناح لدخوا الزوار ا ارجيني مع تعزيز  (2)شررررررراة عن طريق وضرررررررع أبواباا دوارة؛ ( تعزيز مراقبة وصررررررروا امل1مثل: )
قسرررررررينات أخرى   البنية التحتية مثل وضرررررررع أكشررررررراك و ( 4( فرع وتعزيز القيود لدخوا اآلليات؛ )3املراقبة األمنية؛ )
 أمن جديدة.

 
تا    لم العناصررررر اهلندسررررية، واإلجرائية والبشرررررية وبصررررورة عامة، كاتت الاتيبات األمنية   املقر الرئيسرررري للمنظمة، 

ني ملسرررررتويات مقبولة ضررررراملوجودة تفي بالغرع. كما كان موظفو املنظمة، و ّوارها، ومباتيسا وأصررررروهلا املادية   روما معرّ 
 27تقرير من ا ار،   ظل التسديدات واملخاطر احملددة   الوثيقة ا اصررررررررررررة بملدارة  اطر األمن. وقد تضررررررررررررمن هذا ال

توصرررررية من أجل قسرررررني األدا  على وو أكرب. ويقّر مكتب املفتا العام أن معظ  التوصررررريات املقدمة من إدارة األم  
ن. و  ظل كل هذا، حدة و يادةا   ميزاتية دائرة األماملتحدة لشرررررررررررررمون السرررررررررررررالمة واألمن قد تتاّلب اسرررررررررررررتثماراا ملرة وا

صرررررررراا مع وحدات أخرى أن تقّي  عند االقتضررررررررا  كلفة كل إجرا ، وترتب أولوية وكخاوة أوىل ينبغي لدائرة األمن باالت
 اإلجرا ات وتضع خاة عمل.
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الرئيسررررررررري ياجة إىل  وباالسرررررررررتناد إىل ما تقّدم، اعترب مكتب املفتا العام أن أدا  املنظمة   ما خيّص األمن   املقر

 بعل التحسني.
 

AUD 1318- المتحدة تب إيطاليا نظام إدارة شؤون ا من تب ا مم 
 

تظر الشررررررررمون األمن   املقر الرئيسرررررررري )   سررررررررياق مراجعة مشرررررررراكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرتامج األغذية العاملي
AUD 1218ألم  املتحدة   إيااليا.لمن (، قّدم هذا التقرير استنتاجات بشأن تنفيذ تظام إدارة األ 

 
ألم  املتحدة تنّفذ بصرررررورة إ الية   لجرا ات املابقة ا اصرررررة بنظام إدارة األمن ووجد فريق املراجعة أن السرررررياسرررررات واإل

تظام  ؛ والوثائق منّظمة؛ وحاف إيااليا، مع بعل االسررررررتثنا ات الواردة   التقرير. وكان هيكل إدارة املخاطر األمنية قائماا 
بالدع  الكامل من املسررررررررررررررمولني عن إتفا   وحظي ممتا ة مع احكومة املضرررررررررررررريفة ألم  املتحدة على عالقاتلإدارة األمن 

 القاتون، واملسمولني العسكريني و  املخابرات.
 

وارتأى فريق املراجعة أن السرررررررياسرررررررات واإلجرا ات القائمة   إيااليا كاتت كافيةا إلبقا  املخاطر اليت يتعّرع هلا املوظفون 
 واملباين عند مستويات مقبولة.

 
السررررياسررررات املتصررررلة بالسررررالمة  على  يع املوظفني    يع الوكاالت االتتباه لضررررمان أن ياّلع وكان هناك هتاالن تتالبا

 : املشاركة والتوعية اللتان جيب أن توجسسما وتدعمسما اإلدارة الرفيعة لألم  املتحدة   البالد.وأن يفسموها واألمن
 

ن قدرة أللإضررافةا إىل  لم، من شررأن االمتثاا لسررياسررات تظام إدارة األمن  م  املتحدة كما يوصرري به هذا التقرير أن  سررّ
 املوظفني   هذا النظام على التعامل مع حاالت األ مة أو الاوارى    حاا وقوعسا.

 
وباالسرتناد إىل االسرتعراع، خلص املراجعون إىل أن العمليات والوظائف اليت جرت مراجعتسا ياجة إىل بعل التحسرني. 

 توصية تاّلبت اتتباه اإلدارة. 15وتضمن تقرير املراجعة 
 

AUD 1418- ا من تب المقر الرئيستتتتتتتتتتتب لمنظمتتتتة ا غتتتتويتتتتة والزرا تتتتة وبرنتتتتامج ا غتتتتويتتتتة العتتتتالمب غتقرير 
 موجز مشترك(

 
تظر ااملقر الرئيسري ملنظمة األغذية والزراعة وبرتامج األغذية العاملي لألمن   املقر الرئيسري )  سرياق مراجعة مشراكة بني 

AUD 1218 قّدم هذا التقرير اسرررررررتنتاجات املراجعني الرفيعة املسرررررررتوى بشرررررررأن فعالية الاتيبات األمنية   املقر الرئيسررررررري ،)
 ملنظمة األغذية والزراعة وبرتامج األغذية العاملي.

 
قليالا  تقارير منفصررررررلة تضررررررّمنت وحدات املراجعة الداخلية   منظمة األغذية والزراعة وبرتامج األغذية العاملي أصرررررردرت

شررررررامالا لاتيبات األمن املادي   املقر الرئيسرررررري ملنظمة األغذية والزراعة وبرتامج األغذية العاملي على التوا ، فضررررررالا عن 
 جرا ات التحسني املوصى كا.إ إيااليا، تا    لم قوائ  ترتيبات إ الية لنظام إدارة شمون األمن  
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ألم  املتحدة تنّفذ بصرررررررورة فّعالة   لجرا ات املابقة ا اصرررررررة بنظام إدارة األمن ووجد فريق املراجعة أن السرررررررياسرررررررات واإل
وارتأى فريق املراجعة أن السررررررياسررررررات واإلجرا ات سررررررني عدد من اجملاالت كما ترد   هذا التقرير. إمكاتية قإيااليا، مع 

 تويات مقبولة. ووجد فريق املراجعةن واملباين عند مسررالقائمة   إيااليا كاتت كافيةا إلبقا  املخاطر اليت يتعّرع هلا املوظفو 
أيضرررررراا أن الاتيبات األمنية ا اصررررررة   املقر الرئيسرررررري للمنظمة ولربتامج األغذية العاملي، تا    لم العناصررررررر اهلندسررررررية، 

العاملي، و ّوار ا،  واإلجرائية والبشررررررررررررررية املوجودة تفي بالغرع بصرررررررررررررورة إ الية. كما كان موظفو املنظمة وبرتامج األغذية
ومباتيسما وأصررررروهلما املادية   روما معّرضرررررني ملسرررررتويات مقبولة من ا ار،   ظل التسديدات واملخاطر احملددة   الوثيقة 

 ا اصة بملدارة  اطر األمن.
 

ل من منظمة كشفت عن عدد من اجملاالت اليت ما  الت قتا  إىل التحسني. و  حاالت عديدة، كان ك  غري أن املراجعة
 الزراعة واألغذية وبرتامج األغذية العاملي يواجه قديات  تلفة.

 
 ومل يتضمن تقرير املراجعة أي توصيات كما وردت   التقارير الشاملة املوّجسة بشكل منفصل إىل كل منظمة.

 
AUD 1518- مراجعة ممثلية المنظمة تب جمهورية تنزويال البوليفارية 

 
تامج  الذي أجراه مكتب املفتا العام إىل أن الضرررررررررررررروابط، والاتيبات وإدارة املخاطر   هتا  الرب خلص التقيي  اإل ا 

 والدعوة، واحوكمة واملسا لة غري مرضية، وأن العمليات امليداتية ياجة إىل قسينات كبرية. القاري
 
ومررة وفريق األم  املتحرردة القاري   والرردعوة: كرراتررت املمثليررة قررد أقررامررت عالقررة عمررل جيرردة مع احك تررامج القاريالرب 

 تضع اسااتيجية حشد مل تقدم تقارير دقيقة بشأته، كما أذا ملفنزويال. غري أن املمثلية مل تتبع تنفيذ إطار الربهتة القارية و 
ريق األم  املتحدة ، تا    لم املشاركة   املبادرات املتخذة برعاية احكومة وفأيضاا  كاتت أتشاة الدعوة حمدودةا و املوارد. 

  تعمي  املسرررررراواة بني اةنسررررررني.  مل تنفذ بعدالقاري بشررررررأن أهدا  التنمية املسررررررتدامة، وتقوم   املمثلية هتاالت عمل 
عن األغذية  تقارير دقيقةعدم إصدار منظمة األغذية والزراعة وصدرت أيضاا تقارير إعالمية سلبية تنتقد غياب االتصاا و 

 والتغذية   البالد.
 

احوكمة واملسرررا لة: افتقرت املمثلية إىل هيكل حوكمة قوي وإىل إطار مسرررا لة متني. وقد كاتت وظيفة ممثل املنظمة داخل 
. وكان ممثل املنظمة املساعد للربامج املوظف املسموا عن الشمون اليومية حيل أن 2017البالد شاغراا منذ سبتمربسأيلوا 

ليررة ه  موظفون معّينون من احكومررة. وتوجررب هررذا الاتيررب، حررّدد مكتررب املفتا   املررائررة من موظفي املمث 70حواىل 
ضررررعف على صررررعيد الرقابة   إدارة املوارد البشرررررية، واملشررررايات، واآلليات، واألصرررروا والسررررفر. وإضررررافةا إىل الالعام أوجه 

  لم، مل يكن لدى املمثلية عملية قائمة إلدارة املخاطر.
 

بسرربب غياب التمويل. وكان  2017-2016قتصرررت العمليات امليداتية على مشررروعني ُأجنزا   الفاة العمليات امليداتية: ا
كل من صررررياغة املشررررروع املمّوا من مرفق البيئة العاملي، وتنفيذه، ورصررررده واإلبالغ عنه مرضررررياا. إ ا بالنسرررربة إىل مشررررروع 

املشررررررررررروع، تا    لم غياب  يارات الرصررررررررررد إىل موقع التعاون الفين، كان الرصررررررررررد واإلبالغ غري مالئمني بشررررررررررأن تنفيذ 
املشروع، وعدم التحقق من اختيار املستفدين باالستناد إىل املعايري احملددة ومن تو يع املدخالت على املستفيدين. وتتيجةا 

هذه    فاق كما أن غياب آليات التظلّ   رين.لذلم، مل توجد أي ضررررررررررماتات بأن املسرررررررررراعدة ُقّدمت إىل املسررررررررررتفيدين املقرّ 
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التنافسرررررررررية ب املتصرررررررررلةاملخاطر. وكاتت إدارة املشرررررررررايات غري مالئمة تظراا إىل غياب ختايط املشرررررررررايات والوثائق الداعمة 
 والشفافية   عملية الشرا .

 
 ن تقرير املراجعة عشرة إجرا ات اتفقت املمثلية على اختا ها.وتضمّ 

 

AUD 1618- إدارة حماية البيانات وخلوتيتها 
 
مكتب املفتا العام اسررتعراضرراا إلدارة محاية البياتات وخصرروصرريتسا   املنظمة. وقام االسررتعراع بتحليل ترتيبات  تكملاسرر

 احوكمة لدى املنظمة إلدارة محاية البياتات وخصوصيتسا مقارتةا بأفضل املمارسات والقواتني املعا  كا.
 

املقبولة دولياا بشررررررأن إدارة محاية البياتات وخصرررررروصرررررريتسا. وال ختضرررررع من األطر  اا ووجدت املراجعة أن املنظمة مل تّتبع أي
 تتمتع ة احصررررراتة من االختصررررراص احمللي اليتاملنظمة للقاتون الوطين، تا    لم قاتون االقاد األورويب، بالنظر إىل ميز 

قد قاد األورويب مباشرةا على املنظمة. و كا وإىل امتيا ا ا وحصاتا ا. ولذا، ال ينابق النظام العام حماية البياتات   اال
عدة حماوالت لتوضررررررري  موقعسا مع االقاد األورويب. إ ا ولتاريخ صررررررردور هذا التقرير، مل يتوضررررررر  باألم  املتحدة  قامت

بعد النااق الذي قد تنابق فيه أحكام النظام العام حماية البياتات. واتسرررررررررررررراقاا مع موقف املنظمة   هتاالت أخرى، 
ي مكتب املفتا العام أته   حني لي  من اإللزامي على املنظمة ا ضرررررررررررررروع للقواتني الوطنية أو اإلقليمية، ما  اا يرتأ

يتعني على املنظمة أن تظسر ألصررحاب املصررلحة التزامسا بأفضررل املمارسررات واملبادى  املكّرسررة   هذه القواتني وأتظمة 
 أخرى لألم  املتحدة.

 
 حفظسالضرروابط   هتاالت  ع البياتات، ومعاةتسا، وحقوق الوصرروا إليسا، واالحتفا  كا، و وخلصررت املراجعة إىل أن ا

ات اليت تقدمسا، وقفظسا والتصرررر  كا ياجة إىل قسرررينات كبرية. وبصرررورة خاصرررة، مل تضرررع املنظمة تصرررنيفاا كامالا للبيات
لبياتات احسررراسرررة، والشرررخصرررية والسررررية. ومل توجد ولي  لديسا ضررروابط منظمة للمجاالت العالية املخاطر مثل ا وتديرها،

مع البياتات الشررخصررية فل  . وأّما املوظفون الذين يتعاملون ت االحتفا  بالبياتات واحصرروا عليساأي سررياسررة بشررأن فاا
 ي تدريب على كيفية التعامل معسا.يتلقوا أ

 
غالباا ما تقوم املنظمة جبمع البياتات الشخصية عن  إضافةا إىل  لم، و  هتاالت حمددة من إجنا  املشاريعسالربامج، حيل

تكن املستفيدينسأصحاب املصلحة، خلص تقيي  مكتب املفتا العام إىل أن ضوابط البياتات   املنظمة غري مرضية. ومل 
دين أي سرررياسرررة بشرررأن محاية بياتات املسرررتفيدين. ومل تسرررع املنظمة بشررركل روتيين إىل احصررروا على موافقة املسرررتفي هناك

ةمع البياتات ا اصررة ك  أو تقلسا، كما أن خاابات االتفاق، واتفاقات الشررركا  التشررغيليني واتفاقات أخرى مل تتضررمن 
ماية بياتات املسررررررتفيدين وتوجيسات للشررررررركا    التنفيذ. وعلى الصررررررعيد العملي، اختلف مسررررررتوى  ع ي متعلقة مفاهي 

كاتب املنظمة، ومّت تفويل هذه العمليات إىل حّد كبري إىل الشررررررررررررركا    التنفيذ البياتات، ومعاةتسا واالحتفا  كا بني م
 من جاتب املنظمة. هلا رصدأي من دون 

 
 ن تقرير املراجعة أحد عشر إجرا ا لوضع إطار تظام محاية البياتات وخصوصيتسا للمنظمة وقسني الضوابط احالية.وتضمّ 
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AUD 1718 المقر الرئيسب مراجعة أتحاب المتيازات تب 
 

( قاشي عمليات 2( وضع معايري واضحة ألصحاب االمتيا ات اةدد؛ )1كان اهلد  الرئيسي من املراجعة تقيي  مدى )
املخاطر اليت يعّرع أصحاب و ( 4( إدارة العقود بشكل مالئ ؛ )3من دليل اإلجرا ات اإلدارية؛ ) 502الشرا  مع القس  

 االمتيا ات املنظمة هلا.
 

إىل أن أدا  املنظمرة ةسرة العمليرات والوظرائف ا راضررررررررررررررعرة لالسررررررررررررررتعراع يراجرة إىل بعل مكترب املفتا العرام وخلص 
 التحسني. وترد أدتاه استنتاجات حمددة لكل من األهدا  الفرعية للمراجعة.

 
العليا، إ ا مل الصلة ومع اإلدارة  ويصحاب االمتيا ات اةدد: جرت مناقشات مع أصحاب املصلحة  احملددة ألاملعايري 

 تتوفر معايري واضحة لتاوير امتيا ات جديدة أو لاتيب أولويات ا دمات.
 

بالنسبة إىل  يع أصحاب االمتيا ات متماشيةا مع السياسات واإلجرا ات كاتت املشايات عامة  بصفة عمليات الشرا : 
 مالئمة. املعتمدة   املنظمة. كذلم، كاتت املواصفات الفنية ووثائق املناقصات

 
إدارة العقود: ختضررع عقود أصررحاب االمتيا ات إلدارة مالئمة. وقامت دائرة البنية األسرراسررية ممخراا بتعمي  إدارة أصررحاب 
االمتيا ات ووّحدت معدا االسرررراداد ييل يتفق مع قي  السرررروق. ومن شررررأن الدائرة أن تنشررررى  اتفاقات مسررررتوى ا دمة 

الزبون عند االقتضررررا  وتضررررع خاوطاا توجيسية واضررررحة بشررررأن  مسرررروحات بشررررأن رضرررراراجع تواتر إجرا  ةميع العقود، وت
 مسم الدفاتر.

 
املخاطر اليت تواجه املنظمة: تتعرع عقود أصررررررررررررررحاب االمتيا ات، على غرار عقود أخرى، إىل  اطر عامة تا    لم 

وضماتات األدا  قمي املنظمة من املسمولية، وقد  املخاطر املالية، والقاتوتية واملخاطر على مسعة املنظمة. فالبنود التعاقدية
وجدت املراجعة أذا مالئمة. لكن من الضررروري تابيق ضررماتات األدا  على وو متسررق وضررمان أن تعك   يع العقود 

 األحكام والشرومل العامة احملّدثة.
 

 إجرا ا متفقاا عليه يتالب اتتباه اإلدارة. 11ن تقرير املراجعة وتضمّ 
 

AUD 1818- مراجعة ممثلية المنظمة تب رواندا 
 

والدعوة، وإىل قسررررررررينات كبرية    تامج القاريخلص التقيي  اإل ا  للممثلية إىل احاجة لبعل التحسررررررررني   هتاا الرب 
 هتا  احوكمة واملسا لة، والعمليات امليداتية.

 
كاتت تشررارك   ترأس هتموعة   القااع الزراعي. و  والدعوة: اختذت املمثلية موقعاا هلا كمسررتشررار موثوق تامج القاريالرب 

املعنية بالقااع الزراعي، وهي منصررررررة رئيسررررررية للحوار بالنسرررررربة إىل  يع أصررررررحاب املصررررررلحة   القااع الزراعي    العمل
القاري على  أثىن ممثلون من فريق األم  املتحدةيرها ألتشرررررررراة املنظمة   البالد، كما رواتدا. وعرّبت و ارة الزراعة عن تقد

املشرراركة الناشرراة للمنظمة   إطار توحيد األدا ، حيل كاتت املنظمة تشررارك   ترأس اجملموعة املعنية بنتائج التنمية. إ ا 
مشلت هتاالت التحسرررررررررني وضرررررررررع اسرررررررررااتيجية وخاة عمل حشرررررررررد املوارد، وتقدمي تقارير موثوقة عن إجنا ات إطار الربهتة 

ساواة بني اةنسني. إضافةا إىل  لم، كان يتعني على املمثلية توضي  اميتا ا ا   ظل االتفاق القارية فضالا عن تعمي  امل
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دوالر  100 000إجياراا يفوق  2011مع البلد املضرررريف بالنسرررربة إىل مباين املكاتب اجملاتية. بالفعل، تدفع املمثلية منذ عام 
ماليني دوالر أمريكي  3ضررررافياا بقيمة وسررررو  تتكّبد مبلغاا إالر أمريكي، دو  800 000 هأمريكي   السررررنة، أي ما هتموع

 لالتتقاا إىل املبىن اةديد لألم  املتحدة.
 

املوظفني السنوي واجتماعات املوظفني، أوضحت املمثلية هيكلسا التنظيمي، وتاقشت  معتكفاحوكمة واملسا لة: خالا 
املبادرات مل تكن مالئمة من دون عملية مناسررررررررررررربة  خاط الوقاية من الغا وحّددت هتاالت التحسررررررررررررررني. غري أن هذه

للمتابعة والتنفيذ. وخلص تقيي  مكتب املفتا العام إىل أن بيئة الرقابة الداخلية ضررررررعيفة. كما أن موارد التوظيف املعتمدة 
ملعاةة  ربت ضررررررررروابط الرصرررررررررد واملراقبة اختيارية لتقصرررررررررري الوقت الال ممل تكن منظمة جيداا للتصررررررررردي لعب  العمل، واعتُ 
املراقبة   هتاا إدارة املوارد البشرررية، واملشررايات،  ف ةسةالضررع مواطنالقضررايا. وقد حّدد مكتب املفتا العام عدداا من 

، مل جر املمثلية التدقيق الضرررررروري للتأكد من املعلومات 2017واإلدارة املالية، وإدارة األصررررروا والوقود. و  فربايرسشررررربامل 
دوالر أمريكي حسرراب مصررر  و ي. أجرى مكتب املفتا العام  30 000حد املتعاقدين فدفعت مبل  املصرررفية ا اصررة بأ

ققيقات   هذه القضررية غري أن حماوالت شررعبة الشررمون املالية   املنظمة السرراجاع املبال  االحتيالية من املمسررسررة املالية 
 اليت أجرت التحويل با ت بالفشل.

 
ت املمثلية اجتماعات أسررربوعية كان مدرا  املشررراريع يقدمون خالهلا التقارير عن أتشررراة املشررراريع العمليات امليداتية: عقد
لغرع متابعتسا. غري أته مل يت  قياس التقّدم احملر    املشرررررراريع باالسررررررتناد إىل  اليت ال تزاا غري منفذةويناقشررررررون القضررررررايا 

التقارير املرحلية   تظام معلومات إدارة الربامج امليداتية غري ممشرررررررررررررررات حمددة مسرررررررررررررربقاا وإىل امليزاتيات املعتمدة. وكاتت 
. إضررررافةا إىل  لم، حّدد مكتب املفتا العام عدداا من مواطن 2016مكتملة، ومل ُقّد  قائمة املشرررراريع اةارية منذ عام 

على املواصرررررررررفات الفنية؛  الضرررررررررعف ةسة الرقابة   هتا  املشرررررررررايات وإدارة خاابات االتفاق. وقد مشلت: غياب املوافقة
غياب الفصرررل بني املسام   املشرررايات؛ عدم االمتثاا إلجرا ات فت  العاا ات؛ الدفع املسررربق الكامل   حاا خاابات 
االتفاق مع احكومة؛ وعدم مراجعة ةنة املشررررررررررررررايات احمللية لتلزميات العقود. وبالنسرررررررررررررربة إىل تو يع املدخالت، كان من 

 تتبع الدورة من الشرا  إىل التو يع.الضروري تعزيز آلية 
 

 ن تقرير املراجعة عشرة إجرا ات اتفقت اإلدارة على اختا ها.وتضمّ 
 

AUD 2018- تعيين الموظفين من الفئة الفنية وش لهم للوظائف 
 

  إجرا ات تعيني املوظفني الفنيني فعالة وتتسررررراملنظمة بشرررررأن ما إ ا كاتت سرررررياسرررررات  تقيي كان هد  االسرررررتعراع هو 
بالكفا ة والشررررررفافية وُتابق   الوقت املالئ . وقد رّكز االسررررررتعراع بصررررررورة أسرررررراسررررررية على إجرا ات التعيني املعتمدة بني 

 .2017وأغسا سآب  2016سبتمربسايلوا 
 

(، تا    لم: وضع 2011وحّدد االستعراع عدة ممارسات جيدة وقسينات منذ املراجعة األخرية ملكتب املفتا العام )
دور أقوى ملكتب من  عامة؛ تشررررركيل ةان اختيار املوظفني من الفئة الفنية؛ وبصرررررورة عامة ال الوظائفيد توصررررريفات وتوح

 املوارد البشرية ييل يتوىل القيادة، تا يضمن مزيداا من اةودة واالتساق   العملية.
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 ة الفنية قشرررررياا مع أهدا  التعيني وجرت معظ  إجرا ات التعيني بسرررررالسرررررة وأّدت إىل توظيف مرشرررررحني يتمتعون بالكفا
واملبادى  التوجيسية  ات الصررررررررلة )التوا ن اةغرا  والتوا ن بني اةنسررررررررني(. إ ا ظسرت بعل هتاالت التحسررررررررني   بعل 

 املراحل من عملية تعيني املوظفني وشغلس  للوظائف.
 

توظيف عن مواطن ضررررعف قّلصررررت التناف  إضررررافةا إىل  لم، كشررررفت ممارسررررات املنظمة   التعيينات من خالا قائمة ال
إىل التعيينات من  امللحو على الوظائف وخّفضررررررررت املال مة الفنية لألشررررررررخاص املعّينني. وكان يُعزى السرررررررربب   اللجو  

القائمة خالا تلم الفاة إىل وجود معدا شغور مرتفع بشكل استثنائي   املنظمة، وبالتا  كان من الضروري مل  عدد 
وظائف   فاة  منية قصرية. إضافةا إىل  لم، قد يكون النقص   املوظفني داخل مكتب املوارد البشرية خالا كبري من ال

  ظسور بعل مواطن الضررعف اليت قت مالحظتسا. ويقّر مكتب املفتا العام أته وقت سرراه  قد الفاة قيد االسررتعراع 
اختا  اإلجرا ات ملعاةة مواطن الضعف هذه والتشّدد   شرومل بصدور هذا التقرير، كان مكتب املوارد البشرية قد باشر 

 استخدام القوائ .
 

وتظراا إىل التاورات اةارية   اسررررررررررررررتخدام القوائ  لتعيني املوظفني و  هتاالت أخرى، فملن السررررررررررررررياسررررررررررررررات، واإلجرا ات 
غلس  للوظائف ياجة إىل بعل التحسررررني واملمارسررررات العادية املعتمدة إ االا   املنظمة بالنسرررربة إىل تعيني املوظفني وشرررر

 ييل تضمن توظيف مرشحني يتمتعون بكفا ة فنية عالية.
 

 إجرا ا متفقاا عليه مع مكتب املوارد البشرية ومركز ا دمات املشاكة لتحسني عملية التعيني. 20ن تقرير املراجعة وتضمّ 

 
AUD 2118- دارته مكتب كبير ا حلائيينمراجعة اللندوق المتعدد الختلاتات الوي يتولى إ 

 
اسرررتكمل مكتب املفتا العام اسرررتعراضررراا إلدارة الصرررندوق املتعدد االختصررراصرررات ألهدا  التنمية املسرررتدامة والذي يتوىل 

 إدارته مكتب كبري اإلحصائيني. وقثلت األهدا  الرئيسية لالستعراع   تقيي  مدى:
 

 صات، ورصده وتقدمي التقارير بشأته على وو مالئ ؛التخايط الستخدام الصندوق املتعدد االختصا (1)

 إجنا  الصندوق املتعدد االختصاصات لنواجه املقررة؛ (2)

 استخدام األمواا ألتواع اإلتفاق املصرّح كا؛ (3)

 استخدام األمواا على وو كفو  واقتصادي؛ (4)

 .وامتثاا اإلتفاق للسياسات واإلجرا ات املعتمدة   املنظمة (5)
 
ممشرررررررراا ألهدا  التنمية املسرررررررتدامة. وقد  230صرررررررل حد وعشررررررررين من أواالوكالة الراعية لمنظمة األغذية والزراعة هي ن إ

لدع  عملية رصررد  2017-2016مليون دوالر أمريكي لفاة السررنتني  2.3أُتشررى  صررندوق متعدد االختصرراصررات بقيمة 
تاوير دورات للتعل  اإللكاوين وبوابة على االتاتت خاصررررة  هذه املمشرررررات؛ وتعزيز القدرات اإلحصررررائية للبالد عن طريق

 بأهدا  التنمية املستدامة. وكبري اإلحصائيني هو املسموا عن امليزاتية وعن الرصد اإل ا .
 

. وترد   اةررردوا  وخلص مكترررب املفتا العرررام إىل أن أدا  املنظمرررة   العمليرررات والوظرررائف اليت قررّرت مراجعتسرررا مرع 
 استنتاجات حمددة لكلا من األهدا  الفرعية للمراجعة.أدتاه  1
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 موجز األهدا  والتصنيف :1اةدوا 

 التصنيف  أهدا  املراجعة
مّت التخايط الستخدام الصندوق املتعدد االختصاصات، ورصده وتقدمي 

  التقارير بشأته
 مرع  

 أجنز الصندوق املتعدد االختصاصات تواجه املقررة واسُتخدمت األمواا
  قشياا مع األتشاة املتفق عليسا

 مرع   

 ياجة إىل بعل التحسني   اسُتخدمت األمواا ل تفاق املصرّح به

  مرع    اسُتخدمت األمواا على وو كفو  واقتصادي

 مرع     ت واإلجرا ات املعتمدة   املنظمةاكان اإلتفاق متمشياا مع السياس
 

AUD 2218- تفتيش السلا 
 

كفاية وفعالية احوكمة، وإدارة املخاطر وعمليات املراقبة لتفتيا السررررررررررررلع، وضررررررررررررمان   االسررررررررررررتعراع تقيي كان اهلد  من 
 احملافظة على األصوا بشكل مالئ  واالمتثاا للسياسات واإلجرا ات املعتمدة.

 
يات تفتيا فعالة. ومّت قديد العديد من مواطن الضررعف ةسة املراقبة، تا يشررري إىل ا اوات الواجب اختا ها لضررمان عمل

 :كما يليوأّما االستنتاجات الرئيسية فكاتت  
 

قد تكون التوجيسات القائمة  دمات التفتيا غري مالئمة بالنسررربة إىل بعل املسرررتخدمني. وتتيجةا لذلم، قد ال تضرررمن 
 عقود خدمات التفتيا الفعالية دوماا.

 
 شرررراؤها، وخباصرررة حني كاتت املكاتب القارية هي اةسة رغ  إجرا  موظفي املنظمة ملعظ  عمليات تفتيا السرررلع اليت متّ 

 الشارية، كاتت التوجيسات والنما   املتوفرة ملساعدة املستخدمني   إجرا  هذا النشامل ضئيلة.
 

  حني اعتربت دائرة املشرررررايات أته النسج األفضرررررل   ظل الظرو  احالية، اسرررررتمرت املنظمة   اسرررررتخدام مقدم واحد 
  املائة من  يع عمليات تفتيا الار  الثالل، من  89، إلجرا  Baltic Control Ltdط، وهي شررررررررررررركة للخدمات فق

 دون اللجو  إىل اتفاق طويل األجل و  معظ  األحيان عن طريق الشرا  املباشر.
 

 Baltic Controlة كما أن النظام لرصد وتقيي  أدا  خدمات التفتيا، واألدا  اإل ا  ملقدم ا دمات األساسي، أي شرك

Ltd.فقد كان عند احّد األدىن. وحّد هذا األمر من قدرة املنظمة على تقيي  مدى فعالية وكفا ة أدا  خدمات التفتيا ، 
 

ن تقرير املراجعة مثاتية إجرا ات متفقاا عليسا ترمي إىل معاةة هذه االسرررررتنتاجات وغريها من مواطن الضرررررعف ةسة وتضرررررمّ 
 سا هذا التقرير. وبنظر مكتب املفتا العام، ينبغي ل دارة أن قن  األولوية ملا يلي:املراقبة اليت يناقش
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 فعالية منذ البداية؛جيسات والنما   ملساعدة املستخدمني   السسر على أن تُنّفذ خدمات التفتيا بقديل وتاوير التو 
 

 لاويل مع مقدمي خدمات التفتيا ا ارجيني؛استكماا على وو مّل  عملية تقدمي املناقصات لوضع اتفاق   األجل ا
 

 عن طريق الشرا  املباشر إىل موافقة ةنة املشايات   املقر الرئيسي؛ Balticإخضاع استخدام شركة 
 

 وإتشا  وحدة فرعية للرصد واالضاالع بدور مدير العقود لالتفاقات   األجل الاويل ا اصة خبدمة التفتيا.
 

ب املفتا العام أن أدا  املنظمة وفعالية وكفا ة العمليات والنظ  الداعمة لتفتيا السلع ياجة إىل   ا الصة، اعترب مكت
 بعل التحسني.

 
AUD 2318- مراجعة ممثلية المنظمة تب كينيا 

 
 اجة لبعل التحسررررررررررني  ختضررررررررررع إلدارة جيدة ويملمثلية الذي أجراه مكتب املفتا العام إىل أن ا خلص التقيي  اإل ا 

 والدعوة، واحوكمة واملسا لة والعمليات امليداتية. تامج القاريالرب االت هت
 
واصرررررلت مع شرررررركائسا وأقّر أصرررررحاب والدعوة: لااملا تاصررررررت املمثلية على وو تاشرررررط والية املنظمة، وت تامج القاريالرب 
 أته تعنّي على املمثلية قديد هد  لحة الرئيسررريون على وو واسرررع بأذا شرررريم قي    التنمية بالنسررربة إىل كينيا. غريصرررامل

، بدع  من اسررررااتيجية حشررررد املوارد وخاة 2022-2018واقعي على صررررعيد حشررررد املوارد   إطار الربهتة القارية للفاة 
فةا إضرراالعمل ا اصررة كا، مع األخذ   االعتبار اجاهات املوارد، وقدر ا على اإلجنا  وقائمة الشررركا  احملتملني   املوارد. 

، لتوفري قاعدة لتعمي  2013  منذ مل ُ دّ  أمر   إىل  لم، قد تسررررتفيد املمثلية من قرين تقيي  املسرررراواة بني اةنسررررني، وهو
 أكثر فعالية للمساواة بني اةنسني.

 
داتياا   مكتباا مي 17وجود مقرها الرئيسررررررررري   تريويب، و   ظلّ احوكمة واملسرررررررررا لة: كاتت املمثلية تشرررررررررّغل هيكالا معقداا 

موظفاا من وحدات فنية  تلفة    22موظفاا. إضرررررررافةا إىل  لم، كاتت املنظمة تسرررررررتضررررررريف  138البالد، أي ما هتموعه 
فصرررررل مالئ  بني املسام، وتتوفر السرررررجالت الصرررررحيحة للموارد  هناكتريويب، األمر الذي  اد عب  عملسا اإلداري. وكان 

وكان لدى املمثلية أيضرررررراا خاة إلدارة املخاطر والوقاية من الغا. إ ا تعنّي البشرررررررية وضرررررروابط جيدة على إدارة األصرررررروا. 
على املكتب اإلقليمي ألفريقيا دع  املمثلية   وضرررررررررررع اللمسرررررررررررات األخرية على تعيني ممثلي املمثلية املسررررررررررراعدين للربامج 

مر   جز  منرره إىل تعيني ممثلني على التوا . وأّدى هرذا األ 2017و 2015واإلدارة، و را وظيفترران شررررررررررررررراغرتران منررذ عرام 
، على التوا . كذلم، تعنّي اا موقع 16إىل  9موظفاا مو عني على  33إىل  25مسرررررراعدين بالوكالة يشررررررر  كل منسما على 

  املائة من موظفيسا   تريويب عوضررررررررراا عن وجود عدد أكرب من  69وجود  ات بشرررررررررأنتربير الو  املردوديةعلى املمثلية تقيي  
  املواقع امليداتية األقرب إىل مواقع املشاريع.املوظفني  

 
العمليات امليداتية: كان لدى املمثلية دفق عمل منظ  إلدارة املشاريع ومالك مالئ  من املوظفني يكّمله فريق معين بالرصد 

افظت املمثلية على والتقيي ، فضرررررالا عن وحدة االمتثاا اليت توفّر إشررررررافاا مسرررررتسدفاا   مواقع املشررررراريع. وبصرررررورة عامة، ح
الوثائق املناسرررررربة عن إدارة املشرررررراريع، واملشررررررايات، وخاابات االتفاق وتو يع املدخالت. إ ا كشررررررفت املراجعة عن بعل 

حفل االسرررتثنا ات   املشرررايات وإدارة خاابات االتفاق مثل تسرررديد رسررر  اإلعالن ملنظمة غري حكومية، والدفع مقابل 
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 25تسرربة    املائة عند توقيع خااب اتفاق، ودفع 80التعاون الفين، ودفعة مسرربقة بنسرربة  ي البوب لربتامجيموسرريق ألحد
تنسررررررررريق املشرررررررررروع إىل مقدم ا دمات. كذلم، مل تتوفر لدى املمثلية آلية للتظّل  لتلّقي الشررررررررركاوى من لرسررررررررر  ك    املائة

 املستفيدين من املشروع ومعاةتسا.
 

 اتفقت احكومة على اختا ها. ن تقرير املراجعة ستة إجرا اتوتضمّ 
 

AUD 2418- مراجعة ممثلية المنظمة تب سري لنكا 
 

 تامج القاريخلص التقيي  اإل ا  الذي أجراه مكتب املفتا العام إىل أن املمثلية ياجة لبعل التحسني   هتاالت الرب 
 والدعوة، واحوكمة واملسا لة والعمليات امليداتية.

 
عوة: كاتت املمثلية تنتقل من تنفيذ برتامج ميداين كبري إىل توفري دع  فين قسيدي وبنا  القدرات حيل والد تامج القاريالرب 

كاتت اسرررررتباقية   السرررررياسرررررات، وأهدا  التنمية املسرررررتدامة، والتغذية والنوع االجتماعي. واسرررررتجابت املمثلية إىل تالعات 
ي   إمكاتية أن تنخفل املوارد الفنية وموارد الدع  املتاحة للممثلية مع احكومة والشررررركا    التنمية. إ ا قثل ا ار الرئيسرررر

تقّلص الربتامج امليداين ومغادرة املسررررررموا عن تأثري األمن الغذائي والتغذوي، والقدرة على الصررررررمود، واالسررررررتدامة وسررررررياسررررررة 
ر أمريكي بعد أن فشلت املمثلية   تأمني مليون دوال 20.3التحّوا. وقد ال ميكن ققيق اهلد  ا اص يشد املوارد والبال  

بسررررررررررررربب تغيريات   أولويات احكومة. و  هتاا تعمي  املسررررررررررررراواة بني  خط أتابيبمليون دوالر أمريكي ملشرررررررررررررروع  8مبل  
 اةنسني، تعنّي على املمثلية قديل خاة العمل املتعلقة باملساواة بني اةنسني لتوفري قاعدة للتنفيذ الفعاا.

 
كيكل مالئ  للحوكمة وبنظام للضررررروابط الداخلية متناسرررررب مع حجمسا، ضرررررمن تتمتع واملسرررررا لة: كاتت املمثلية احوكمة 

القيود اليت فرضررررررررسا التمويل احملدود من الربتامج العادي. كذلم، كان الفصررررررررل بني املسام مالئماا قدر اإلمكان حيل كان 
قد يتغري هذا األمر سرررررررررررررريما أن التقّلص املتوقع   الربتامج امليداين قد  إ ا  مثاتية وظائف ممّولة من الربتامج العادي. إ ا

ادي من  سررلف تقدية ملوظفي املنظمة من أجل للممثلية. ويتعني على املمثلية تفيقّلص قدرات الدع  اإلداري والتشررغيلي 
 ناولة وتقل األمواا النقدية.الية خالا موقوع خسائر م القيام بتو يعات تقدية مباشرة للمستفيدين، تظراا إىل  اطر

 
العمليات امليداتية: كان لدى املمثلية دفق عمل تشررررررغيلي منظ  إلدارة املشرررررراريع. ورغ  أن املشرررررراريع األربعة ضررررررمن العينة 
تأخرت ومل تتالب أي قديد   الكلفة، حّددت املمثلية أسررررررررررررررباب  لم واختذت اإلجرا ات ملعاةتسا. وضررررررررررررررمت هذه 

لعمل على وو اسررررررررررتباقي مع النظرا  ليتمكنوا من الوفا  بالتزاما   املتفق عليسا، وختصرررررررررريص موظفني اإلجرا ات املتخذة ا
سررررويتسا وقكنت املمثلية من تنفيذ املشرررراريع وفقاا ع. وبعد قديد هذه القضررررايا، قت تتشررررغيليني للتعجيل   تنفيذ املشرررررو 

يزاتيات املعتمدة. وكاتت العمليات ا اصرررررة باملشرررررايات  اط العمل والنتائج احملققة حسرررررب األطر التسرررررجيلية ضرررررمن امل
واختيار خاابات االتفاق وإدار ا تعمل على وو مالئ ، رغ  إمكاتية إجرا  بعل التحسررررررررررررررينات فيسا. وقد مشلت هذه 

الية التحسرررينات ختايط املشرررايات، واسرررتعراع امليزاتيات، وأحكام وشررررومل خاابات االتفاق، والتحقق من املعلومات امل
عن  نيالكامنة اليت يقدمسا مقّدمو ا دمات قبل الدفع النسائي. وكان يتعني على املمثلية ترتيب أولويات مسام املسررررررررررررررمول

 الرصد، والتوقف عن إسناد مسام هل  قد تتعارع مع استقالهل    االضاالع بوظيفة الرصد.
 

 ا.ن تقرير املراجعة ستة إجرا ات اتفقت اإلدارة على اختا هوتضمّ 



FC 175/13 64 

 

 
AUD 2518- مراجعة مشروا نظام العمئ ا حلائب 

 
نفيذ لنظام العمل اإلحصائي واحتماا ققيق املشروع تتقيي  إدارة التخايط والهو كان اهلد  اإل ا  من االستعراع 

 ألهدافه.
 

  مراحل، ُأجنزت من ثاليتألف ، كان تظام العمل اإلحصائي مشروعاا ل تفاق الرأمسا  2018حىت توفمربستشرين الثاين 
، وتوّلت إدار ا شرررررررررعبة 2014حىت يوتيوسحزيران  2010املرحلتان األوليان منه. امتدت املرحلة األوىل من أغسرررررررررا سآب 

، 2017حىت أكتوبرستشرررررررررررين األوا  2014تكنولوجيا املعلومات. وأّما املرحلة الثاتية فامتدت من ديسررررررررررمربسكاتون األوا 
 2017ت. وصادق هتل  اإلتفاق الرأمسا  على اقااح بشأن املرحلة الثالثة   أبريلستيسان وتوّلت إدار ا شعبة اإلحصا ا

، بل  إ ا  اإلتفاق الذي جرى تكّبده   تنفيذ املشررررررررررررروع 2018إ ا مل يبدأ بعد تنفيذها الفعلي. وحىت سرررررررررررربتمربسأيلوا 
 331 108أمريكيرراا و ادوالر  1 388 835يكي، ودوالر أمر  2 334 000دوالراا أمريكيرراا )تررا    لررم مبل   4 053 943

 دوالراا أمريكياا للمراحل األوىل، والثاتية والثالثة على التوا (.
 

ووجد االسرررررررررتعراع ثغرات   هتاالت احوكمة، وقديد النااق، وقديد الكلفة، والتخايط، والتنفيذ وضرررررررررمان اةودة   
إىل صرررررعوبة بالنسررررربة إىل مكتب املفتا العام   قياس وتقيي  مدى ققيق  املرحلتني األوىل والثاتية. وأفضرررررت هذه الثغرات

األهدا    هاتني املرحلتني. ومن أبر  هذه الثغرات الاابع الواسررررررررررررررع لألهدا  وتغاية النااق   املرحلتني، والعدد غري 
ية، واملباشرررررررررررررررة غري الرمسية باملرحلة األكيد من املنتجات النسائية الواجب إجنا ها. وبعد اسررررررررررررررتكماا املرحلتني األوىل والثات

الثالثة، مل يكن قد ققق بالكامل بعد اهلد  األسررراسررري لوضرررع تظام عمل جديد يدع  العمليات اإلحصرررائية املمسرررسرررية. 
شررعبة ، كان تظام العمل اإلحصررائي ُيسررتخدم   إجنا  تواتج هامة   املنظمة مثل إتتا  2018وحىت توفمربستشرررين الثاين 

والتجارة، وإحصرررررررا ات عن امليزان الغذائي وحالة األمن الغذائي والتغذية   العامل، فضرررررررالا عن دع  عمليات ، اإلحصرررررررا 
. إ ا ينبغي توسررريع تااق النظام إىل عمليات إحصرررائية أخرى، وتعزيزه وفقاا لوظائف   شرررعبة اإلحصرررا إحصرررائية معقدة 

 تكنولوجيا املعلومات.
 

ىل والثاتية احد الزمين املقرر بشرركل كبري. وكان يُعزى السرربب الرئيسرري إىل التغيريات العديدة وقد جاو  تنفيذ املرحلتني األو 
  تااق املشروع وخاة تنفيذه، والتوفري املتأخر لألمواا املخصصة من امليزاتية والتبدا الكبري   موظفي املشروع. كما أن 

اوالت الرامية إىل احّد من هذه التأخريات. وقد أُغلقت املرحلتان غياب الدع  املالئ  من اإلدارة العليا للمنظمة أعاق احمل
 قبل االتتسا  من  يع األتشاة املقررة وإجنا   يع النواتج املستسدفة.

 
و  ا الصرررررررررة، اعترب مكتب املفتا العام أن أدا  املنظمة   ما خيّص إدارة مشرررررررررروع تظام العمل اإلحصرررررررررائي ياجة إىل 

مثة حاجة ملّحة إىل تابيق الدروس املسرررتفادة من تنفيذ املرحلتني األوىل والثاتية   توسررريع تااق املرحلة قسرررينات كبرية. و 
الثالثة ووضع خاة تنفيذها لزيادة ضمان االستخدام الفعاا والكفو  ملوارد املنظمة وققيق أهدا  املشروع. واتفقت شعبة 

على اختا  أو تنسرررررررريق اإلجرا ات الثماتية عشرررررررررة الواردة   التقرير ملعاةة  تكنولوجيا املعلومات وتائب املدير العام للربامج
 القضايا احملددة.
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AUD 2618-  مراجعة إدارة استمرارية تلريف ا  ما 
 

قثلت أهدا  االسرررررررتعراع بتقيي  التقدم احملر  على صرررررررعيد املنظمة   وضرررررررع وتنفيذ برتامج إلدارة اسرررررررتمرارية تصرررررررريف 
 اق املنظمة منذ تقرير املراجعة األخري.األعماا على تا

 
بالكامل إلدارة اسررررررررررررررتمرارية تصررررررررررررررريف  فعاا ، مل يتوفر   املنظمة برتامج2010و  حني ُأحر  تقدم ملحو  منذ عام 

حد  غري متوقع. ويقّر مكتب  حصررررررررررروااألعماا على تااق املنظمة. وهذا يضرررررررررررع املنظمة   موقع ضرررررررررررعيف   حاا 
 تاريخ صدور هذا التقرير، كان العمل جارياا لسّد الثغرات   هذا اجملاا.املفتا العام أته حىت 

 
، كاتت املنظمة قامت تحاوالت  تلفة لوضرررررع إطار إلدارة اسرررررتمرارية تصرررررريف 2010ثر تقرير مكتب املفتا العام لعام إ

ط اليت مّت وضررعسا مل تنّفذ ، لكن مسررودة ا ا2013-2011األعماا، بدع  من املسررتشررارين املتخصررصررني. أوالا   الفاة 
بسرررربب غياب ا ربة الداخلية والتمويل. وبعد عدم إحرا  أي تقدم طيلة ثال  سررررنوات اسررررتكشررررفت خالهلا املنظمة حالا 

، قت إشررررا  تائب املدير العام للعمليات وقت 2017لتقاسررر  الكلفة مع برتامج األغذية العاملي، اترطت املنظمة عام 
املمسسية،   مشروع جديد يشكل جز اا من مبادرة األم  املتحدة، من أجل تنفيذ تظام إدارة القدرة  قيادة إدارة ا دمات

 على الصمود   املنظمة جيمع بني إدارة األمن، واستمرارية تصريف األعماا وإدارة املخاطر. ويتضمن املشروع مرحلتني:
 

يكون قد بدأ العمل به  ة   بودابسررررت )الذي من املفاع أنالتنفيذ   املقر الرئيسرررري و  مكتب مركز ا دمات املشرررراك
 (؛2018  أوائل عام 

 
 (.2019والنشر إىل املكاتب القارية )من املقرر أن يبدأ العمل به خالا الربع األوا من عام 

 
إدارية. ومّت  وقد تأخر املشررررررروع تظراا لتعذر التجديد للمسررررررتشررررررار ا بري الذي وظّفته إدارة ا دمات املمسررررررسررررررية ألسررررررباب

 الستكماا املشروع. 2018توظيف مستشار جديد   توفمربستشرين الثاين 
 

AUD 2718-  مراجعة استتتتتتتتتعداد أهدال التنمية المستتتتتتتتتدامة تب د م البلدان لتنفيو خطة التنمية التنمية
 2030المستدامة لعام 

 
لتوجيه عمل املنظمة   هتاا أهدا  التنمية  ترتيبات متصررررررررررررررلة باحوكمة والتنفيذ وجودركّزت املراجعة على تقيي  مدى 

املسررررررتدامة. وأشررررررارت إىل املخاطر الرئيسررررررية اليت قد قّد من قدرة املنظمة على االرتقا  بالتقدم احملر  ملسرررررراعدة البلدان   
 دا  التنمية املستدامة على الصعيد القاري، وبالشراكة مع أصحاب مصلحة آخرين.هبلوغ أ
 

يي  بالتعاون مع الفريق املعين بأهدا  التنمية املستدامة، باالستناد إىل املخاطر األّولية اليت مّت قديدها وُوضعت معايري التق
خالا مرحلة التخايط. وقد أتشرررأ مكتب املفتا العام " و   تضرررج" مع طيف  من أربعة مسرررتويات من النضرررج كمرجع 

معايري التقيي  واملخاطر املرتباة كا، وّقت املصرررادقة عليسا  قياسررري السرررتعداد املنظمة. وكاتت هذه املسرررتويات ماسرررخة  
 مع أصحاب املصلحة الرئيسيني.

 
أن  إ وارتأى مكتب املفتا العام أن مسرررررتوى النضرررررج اإل ا  للمنظمة ُيصرررررنف "مدركاا"، حيل خيتلف مسرررررتوى الوعي 

   رية. وقد مّت تقسي  هذا املستوى إىل الفئات التالية.األدوار الرعائية والعاملية أكثر تقدماا من املشاركة اإلقليمية والقا
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مسرررررررررررررررترروى  
 النضج

 االستنتاجات الرئيسية

الدور املمسسي 
للمنظمة، 
واألولويات 

والتوجيسات لدع  
أهدا  التنمية 

 املستدامة

املسررررررررررررررتوى 
 مدرك -2

الفردية، واختذت خاوات  عّرفت املنظمة التغيريات   البيئة، وحّددت األدوار
املنظمرررة. وجيرررب أن تكون التعزيزات    كرررل أورررا هرررذه التغيريات    عنلتبليل

اإلضررافية أكثر اسررتباقيةا وأن تنتسز الفرص األسرراسررية لتعديل وتبديل األولويات 
 من أجل التصدي للتحديات على الصعيدين القاري والعاملي.

األدوار، والسلاة 
واملسا لة   

الشعب الفردية 
 واملكاتب

املسررررررررررررررتوى 
 ركمد -2

املنظمة املسموليات الفردية املتصلة بأهدا  التنمية املستدامة، واليت مّت  تحّدد
ضرررررافية التبلي  اإل التنقيحاتإسرررررنادها وتبليغسا بشررررركل غري رمسي. وقد تشرررررمل 

الرمسي كذه املسررررررموليات الفردية، حيل يكون تظام إدارة أدا  املوظفني متوائماا 
 قا  بأهدا  التنمية املستدامة.بالكامل مع األدوار املمسسية لالرت

املوارد والقدرات   
املنظمة املخصصة 
لتحقيق أهدا  
 التنمية املستدامة

املسررررررررررررررتوى 
 مدرك -2

أجرت املنظمة بصورة إ الية تقييماا ملواردها البشرية واحتياجا ا ةسة القدرات 
مل من أجل دع  الدوا األعضا    ققيق أهدا  التنمية املستدامة. وقد تش

التنقيحررررات اإلضرررررررررررررررررافيررررة    و   النضررررررررررررررج عمليررررة إجرا  تقيي  تفصرررررررررررررريلي 
لالحتياجات، وتنفيذ اسررررررررررررررااتيجية ملعاةة الفجوات   املوارد، وموا مة املوارد 

و أفضررررل. ورغ  سررررسرررراتية لدع  الدوا األعضررررا  على والبشرررررية والقدرات املم 
صررة ألهدا  التنمية املسررتدام ة على صررعيد املنظمة، املوارد احملدودة جداا املخصررّ
 ُأحر  تقدم جيد   دور الرعاية وعلى الصعيد العاملي.

لدى املنظمة فس  
واض  لتوقعات 
الدوا األعضا  
من مشاركة 

املنظمة   دع  
ققيق أهدا  
 التنمية املستدامة

املسررررررررررررررتوى 
 حمّدد -3

أحر ت املنظمة تقدماا جيداا   دعو ا الدوا األعضررررررررررررررا  إىل اعتماد أهدا  
لتنمية املسرررتدامة واملمشررررات املاابقة هلا. و  هذا ا صررروص، فملن تااق عمل ا

  .2030املنظمة يتوا م بصورة عامة مع خاة التنمية لعام 
 

وينبغي إحرا  مزيد من التقدم على صرررعيد مسررراعدة البلدان   الدع  املتكامل 
ن تبذا للسررياسررات   قااعي األغذية والزراعة، و  تعزيز الشررراكات. وجيب أ

املكاتب القارية للمنظمة جسوداا أكرب العتماد ذج براهتي يّتسرررررررررق مع أهدا  
 التنمية املستدامة.

خارطة طريق 
ا اوات املقبلة 

 للمنظمة

املسررررررررررررررتوى 
 مدرك -2

وضررعت املنظمة ذجاا متسررقاا مع إطارها االسررااتيجي لالرتقا  بأهدا  التنمية 
فيما يصرررررب  النمو   أكثر تضرررررجاا: املسرررررتدامة. وتشرررررمل التنقيحات اإلضرررررافية 

ت   املنظمة   التنمية سررررراخارطة طريق لزيادة املسرررررا ات اليت توجسسا السررررريا
وضررررررررررررررمان التكامل بني إطارها االسررررررررررررررااتيجي، وأهدا  التنمية املسررررررررررررررتدامة 

 واألولويات القارية لدع  الدوا األعضا .
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 االتتقاا إىل مستوى أعلى من النضج، حيل يتعني على املنظمة: واقاح مكتب املفتا العام إجرا ين ملساعدة املنظمة  
 

قديد األدوار الرئيسررررررررررررررية للمنظمة وترتيب أولويا ا ةسة تنفيذ أهدا  التنمية املسررررررررررررررتدامة على الصررررررررررررررعيد القاري، 
 واإلقليمي والعاملي؛

 
ربط التوقعرات برالقردرات على التنفيرذ، ى ملتوقع للمنظمرة وقردر را احراليرة علوتقيي  القردرات وقليرل الفجوات بني الردور ا

 واملوارد البشرية واملالية والشراكات.
 

AUD 2818- مراجعة تندوق التسليف والدخار 
 

. ويعمل الصندوق توجب هتل  75س37يشكل صندوق التسليف واالّدخار جز اا ال يتجزأ من املنظمة عمالا بقرار املمقر 
للقواعد واألتظمة املعتمدة   املنظمة. ويضررررررالع صررررررندوق التسررررررليف واالدخار تسمة  إدارة قت سررررررلاة املدير العام وفقاا 

ّدخار من رواتبس ، كما يوفّر هل  إمكاتية احصروا على ائتماتات الحتياجا   الأسراسرية تتمثل   تشرجيع املوظفني على ا
 منظمة األغذية والزراعة و  برتامج األغذية الاارئة. وإن العضوية   صندوق التسليف واالّدخار مفتوحةا أمام املوظفني  

 العاملي.
 

ووجدت املراجعة بصورة إ الية أن الفوائد اليت تتلقاها املنظمة من صندوق التسليف واالّدخار أكرب من أي  اطر حمتملة 
 قد تتحملسا املنظمة من وجود هذا الصندوق.

 
خارات وفرص ا  بصررورة جيدة وأجنزت مسمتسا. وقّدر األعضررا  االدّ وقد وفّرت إدارة الصررندوق ا دمات املقررة إىل األعضرر

 القروع اليت وفّرها هل  الصندوق، وكذلم جودة ا دمات اليت قّدمسا فريق اإلدارة   الصندوق.
 

إ ا من الضرررررررررروري تقيي  هيكل املوظفني احا  لضرررررررررمان أن يتاابق مع عب  العمل   الصرررررررررندوق. كذلم، ظسرت فرص 
تخايط االسرررررااتيجي ألتشررررراة صرررررندوق التسرررررليف واالّدخار عرب تقيي  ترتيبات االسرررررتثمار احالية مقارتةا ببدائل لتحسرررررني ال

 أخرى متاحة؛ ومكننة العمليات املستندة إىل الورق من أجل  يادة ضمان فعالية آليات الضوابط الداخلية الوقائية والكشفية.
 

الواردة  11الرررررررررررالصلة اإلجرا ات  ويا  أو تنسيق مع أصحاب املصلحة  واتفق مدير صندوق التسليف واالّدخار على اخت
 احملددة.  تقرير املراجعة ملعاةة القضايا 
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 الملحق هاء
 

 2019تب يناير/كانون الثانب  الهيكئ التنظيمب -مكتب المفتش العام 
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 واوالملحق 
 2019نب يناير/كانون الثا مكتب المفتش العام تب موظفبجدو  ِماَلك 

 
 المجموا شاغرة أنثى ذكر الدرجة 

 1   1 2-مد املفتا العام
      

 13     املراجعون
 2  1 1 5-  كبري املراجعني
 4  2 2 4-  مراجع إقليمي

 2  1 1 4-  مراجع
 4 11 1 2 3-  مراجع
 1  1  2-  مراجع

      
 6     احملققون

 1   1 5-  كبري احملققني
 1  1  4-  حمقق
 4  2 2 3-  حمقق

  10 9 1 20 
      

 4     الدع  املكتيب واإلداري
 1   1 5-خ ع مساعد مكتب
 1 1   4-خ ع مراجع مساعد
 1   1 4-خ ع مساعد مكتب
 1   1 3-خ ع مساعد مكتب

  13 9 2 24 
 

  

                                                      
 2018ديسمربسكاتون األوا  31استكمل التعيني قبل   1



FC 175/13 70 

 

 البلدان التالية ممثلة:

  جمالبا الخدمات العامة تئة المدير والفئة الفنية البلد
 1  1 األرجنتني

 2  2 مصر
 1  1 فرتسا

 1  1 جورجيا
 1 1  اهلند
 2 2  إيااليا
 1  1 اليابان
 1  1 كينيا

 1  1 مدغشقر
 1  1 ماليزيا
 1  1 روسيا
 1  1 إسباتيا
 1  1 سويسرا

 1  1 اململكة املتحدة
 1  1 أوروغواي

 5  5 الواليات املتحدة األمريكية
 2 1 1 شاغر
 24 4 20 اجملموع

 

  



71 FC 175/13 

 

 زايالملحق 
 

 مؤشرات ا داء الرئيسية تب مكتب المفتش العام

  
متتتتتتؤشتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 ا داء
ديستتتمبر/كانون ا و   31تعلًيا تب 

2018 

   العمئ الرئيسب لمكتب المفتش العام

1 
النسررررررررربة املئوية من التوصررررررررريات املنبثقة عن االسرررررررررتعراع ا ارجي للمراجع املسرررررررررتقل 

 واملنّفذة 
 غري متوافر 100%

 غري متوافر %100 النسبة املئوية من التوصيات املنبثقة عن االستعراع ا ارجي لوحدة التحقيق واملنّفذة 2

 %80 %100 إجنا  ا اة: النسبة املئوية من اجملاالت  ات املخاطر العالية اليت مشلتسا املراجعة  3

 %57 %100 إجنا   يع املراجعات ضمن املسلة الزمنية 4

 %84 %100 املسام الفعلية مقابل املسام املقررة  5

 يوماا  64 يوماا  120 عدد األيام إلجنا  املسام املراجعة مقابل خط األساس )األيام احملتسبة(  أ 6

 شسراا  7.7 أشسر 6 عدد األيام إلجنا  املسام املراجعة مقابل خط األساس )األيام التقوميية( ب6

 % 85 %90<   املائة راضون( 90)أكثر من  معدا رضى الزبائن  7

 %100 %100 معاةة  يع الشكاوى  8

 ُ ّدد الحقاا  %100 متابعة  يع تقارير التحقيق  9

 %100 %90<   املائة( 90النسبة املئوية من التوصيات املقبولة )أكثر من   10

 %74 %100 توصيات املراجعة املنّفذة   خالا سنتني  11

 %97 %100 قبل تقدمي التقرير i-sight و Teammateإجنا  وثائق العمل     12

 %100 %100   املائة( 100االمتثاا مليثاق مكتب املفتا العام )  13

 2.85 2.25 عدد تقارير املراجعة لكل موظف: أعلى من متوسط األم  املتحدة  14

15 
سرررررررررررررررنوي الرررررذي جيري   قبرررررل املعتكف ال Teammateإجنرررررا  تقيي  املخررررراطر    

 ديسمربسكاتون األوا

 غري متوافر غري متوافر

 غري متوافر غري متوافر تسبة كبار املدرا  الذين قت استشار     إطار عملية التخايط  16

   إدارة مكتب المفتش العام

 %100 %100   املائة( 100املبال  الفعلية مقابل امليزاتية ) 17

18 
تررب املفتا العررام مقررارتررةا تنظمررات أخرىسامليزاتيررة اإل رراليررة كلفررةسعرردد موظفي مك

 للمنظمةسالنواتج
  ُ ّدد الحقاا 

 %8 %0 عدد الشواغر 19

 %100 %100 إجنا  تظام تقيي  وإدارة األدا  بالكامل   الوقت احملدد 20

 %100 %100 إجنا  شسادة النوع االجتماعي واألمن بالنسبة إىل  يع املوظفني 21

 ُ ّدد الحقاا  %85   املائة( 85ن التدريب )عرضى املستخدم   22

 %100 %100 معدا املصادقة 23

 7 10 السنة(س10)  مكتب املفتا العام  أيام التدريب لكل موظف 24

 2.8 1.7 معدا التغّيب )دون متوسط املنظمة(: اإلجا ات املرضية غري املصادق عليسا 25

 4.8 7.7 وسط املنظمة(: اإلجا ات املرضية املصادق عليسامعدا التغّيب )دون مت 26
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27 
النسررب النسرربية  اة مكتب املفتا العام املنفذة تصررادر داخلية وخارجية )على أن 

 ُ ّدد خط األساس(

 ُ ّدد الحقاا  ُ ّدد الحقاا 

 5ىل إ 2 10 يام عمل على األقل من موعدهاأ 10تقدمي الوثائق إىل ةنة املراجعة قبل  28

 30 30 عمل على األقل من موعدها أيام 30تقدمي الوثائق إىل ةنة املالية قبل  29

 %100 %100 مواد منبثقة من معتكف مكتب املفتا العام مّت التحرك بشأذا  يعسا 30

 %80 %100 مواد منبثقة من اجتماعات مكتب املفتا العام مّت التحرك بشأذا  يعسا 31

 %100 %100 إلجرا ات املوجسة من ةنة املراجعة إىل مكتب املفتا العامتنفيذ  يع ا 32

 


