
October 2014  FC 156/13  
 

   

 

 

 منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع يمكن
 ويمكن. للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إلى للتقليل والزراعة األغذية
 www.fao.org المنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع

 

A 

 املالية جلنة

 املائة بعد واخلمسون السادسة الدورة

 4102 الثاني تشرين/نوفمرب 7-3 روما،

 الداخلية املراجعة تنفيذ توصيات جلنة حالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه ميكن

 John Fitzsimon السيد

 املفتش العام 

 57054884 06 39+اهلاتف:  رقم

 

  



FC 156/13 2 

 

 موجز
 

  اليت  ترفيتع ت تقيتارقر    و ،مكتيت  املفيتتش العيتام   املراجعة الداخلية اليت  ققيتوم ب يتا    توصيات  كافةختضع حالة

تنفييتذا   التوصيتيات  تنفيتذ  إىل أن مكت  املفتش العيتام  إىل املدقرون املعنيون دمه فردقة، لتحدقث دوري قق ةمراجع

 .إجراءات أخرى تعاجل املخاطر الكامنة حتل حمل اأو  كامال 

  ّتيتح حتيت    أشيت ر  املراجعة األخرية من املراجعات اليت  ققيتوم ب يتا كيتل سيتتة      مكت  املفتش العام أمّت  واليت  ط

مباشيترة   ميتخخرا  ون دقرامليت في يتا  ث حيتدّ ُقمل ت اليت   اااليت ت كجزء من هذه العملية، و. 4152و/متوز قولي 51

 . ميتع الوحيتدات تات الةيتلة   األمر تابع مكت  املفتش العام  اإلجراءات ت قاعدة بيانات مكت  املفتش العام،

عيتن  والفرعييتة  املكاتيت  اإلقليمييتة   مع واملعين مع البلد العالقة التوصيات املكات  اإلقليمية مسخولة عن متابعة و

مع قتماش  طال  التوصيات إلالنتائج أن املعدل العام  وقد بينحت ا. والتحقق من صحالردود ال  تلقيح مجع 

لتشيتجيع اختيتات    4152ت عيتام  اليت  اختيتذت   اخلّيتوات  تخثر ومن املتوقع أن . للسنوات السابقة ااجتاه العام

 .عل  النتائج املستقبلية( (FC156/12 الوثيقة نظر أقضاأاإلجراءات ت الوقح املناس  )مزقد من 

  سيتتة أشيت ر مراجعيتات    ال  حتيتدث دورقيتا  كيتل    راجعات املجيري مكت  املفتش العام أقضا  بشكل منفةل عن

اإلدارة متكّنيتح  وقد . ش را( واملتعلقة مبخاطر عالية 42منذ وقح طوقل )أكثر من العالقة للتوصيات  أكثر تواترا 

كانيتح  رفعيتح سيتابقا  و  إطيتال  عيتدة توصيتيات     من 4152تشرقن األول /بني قناقر/كانون الثاني ومنتةف أكتوبر

العالقيتة  حتليل للتوصيتيات الثميتان تات األولوقيتة العالييتة     اطالع ا عل  جلنة املالية ُقعرض و. طوقالزمنا   ةلقاع

التقرقر السنوي ملكت  املفيتتش العيتام   ، وتلك حس  4152كما ت منتةف أكتوبر/تشرقن األول منذ فرتة طوقلة 

 .4152 أوائل أكتوبر/تشرقن األول تتوصيات  أربع. وقد أطلقح 4152عام ل

  ألكثيتيتر ميتيتن عالقيتيتةميتيتن التوصيتيتيات تات األولوقيتيتة العالييتيتة توصيتيتية أخيتيترى  51أصيتيتبحح  ،4152ت بداقيتيتة عيتيتام 

مكت  املفتش العام العمل ميتع امليتدقرقن املعنيتيني    واصل سيو ا. من 14منذ تلك الني أطلقح ولكن ش را،  42

   .األولوقة العاليةتات العالقة وخاصة التوصيات توصيات للتقليل العدد اإلمجالي ل

 
  

 
 من جلنة املالية امللتمسة ات التوجي

 
   بشأن تنفيذ توصيات املراجعة الداخليةعلم بالتقدم احملرز أخذ جلنة املالية  أعضاء من قرج.                

 
 املشورةسودة م

 

 :اللجنةإن 

 لداخلية؛  املراجعة اتوصيات حبالة تنفيذ  علمًاخذت أ 

 للجنةة  السنوي التقرير ُيقّدم حني امُلحَرز التقدم عن ثةاحملّد املعلومات من مزيد على احلصول إىل تطّلعتو 

 .1025 ربيع يف املقبلة العادية دورتها يف اللجنة إىل 1024 لعام املراجعة
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 معلومات أساسية - أواًل
 

ختضع حالة كافة توصيات املراجعة الداخلية اليت  ققيتوم ب يتا مكتيت  املفيتتش العيتام، واليت  ترفيتع ت تقيتارقر           -5

مراجعة فردقة، لتحدقث دوري ققدمه املدقرون املعنيون إىل مكت  املفتش العام إىل أن تنفيتذ التوصيتيات تنفييتذا  كيتامال  أو     

 إجراءات أخرى تعاجل املخاطر الكامنة. حتل حمل ا

 

لتتبيتع التقيتدم احمليترز    نرتنيتح  إلعل  اتّبيق من  نسخة كاملة، أطلق مكت  املفتش العام 4152/ أقار ت ماقو  -4

معلوميتات ت قاعيتدة   أن قدرجوا ت أي وقح منظمة األطذقة والزراعة ملدقري هذا التّبيق تيح قو راجعة،املتوصيات بشأن 

املنظميتة  تنيتتظم  راجعيتة  مبمكت  املفتش العام وققوم . الداعمةاألدلة عن تنفيذ التوصيات وعن بيانات مكت  املفتش العام 

جلنيتة  عليت   إلدارة وتعيترض عليت  ا   ةالتوصيات وإعيتداد تقيتارقر رصيتد ميتوجز    حالة كل ستة أش ر لتأكيد تغريات بأكمل ا 

تحقيتق ميتن   لل قكيتون التةيتنيف كافييتا     ،وقستند التةنيف عل  املعلومات املقدمة. وت بعض اليتاات  .نظمةاملاملراجعة ت 

 . مكت  املفتش العام ت مراجعة مقبلةققوم به التةنيف لتحقق خيضع ، وت حاات أخرى بالكامل صحة الالة
 

 سابقةالتوصيات ال لتنفيذصورة إمجالية  -ألف
 

ّتيتح حتيت           -2  أمّت مكت  املفتش العام املراجعة األخرية من املراجعات اليت  ققيتوم ب يتا كيتل سيتتة أشيت ر واليت  ط

. وكجزء من هذه العملية، ت الاات ال  مل ُقحّدث في ا املدقرون مخخرا  مباشيترة اإلجيتراءات ت   4152قوليو/متوز  51

واملكات  اإلقليمييتة مسيتخولة   . قاعدة بيانات مكت  املفتش العام، تابع مكت  املفتش العام األمر مع الوحدات تات الةلة

ين ومع املكات  اإلقليمية الفرعية وعن مجع الردود ال  تلقييتح والتحقيتق ميتن    عن متابعة التوصيات العالقة مع البلد املع

العيتام   ااجتيتاه صحت ا. وكما هو مبني ت اجلدول أدناه، بينح النتائج أن املعدل العيتام إلطيتال  التوصيتيات قتماشيت  ميتع      

 للسنوات السابقة. 
 

سةةةةةنة تقريةةةةةر 

 املراجعة

النسبة املئوية للتوصةيات  

 00/00/24املغلقة كما يف 

 

النسةةةةةبة املئويةةةةةة  

 للتوصةةةيات املغلقةةةة 

 00/00/24كما يف 

النسةةبة املئويةةة للتوصةةيات 

 00/00/21كما يف املغلقة 

النسةةةةةةةبة املئويةةةةةةةة 

 للتوصةةةةةيات املغلقةةةةةة

 00/00/22كما يف 

النسةةةةةةةبة املئويةةةةةةةة 

 للتوصةةةةةيات املغلقةةةةةة

 00/00/20كما يف 

2002 100% 100% 99% 99% 99% 

2003 100% 100% 100% 100% 99% 

2004 100% 99% 99% 99% 99% 

2005 99% 99% 99% 98% 98% 

2006 99% 99% 97% 97% 96% 

2007 100% 100% 99% 99% 98% 

2008 98% 97% 96% 91% 77% 

2009 98% 93% 92% 82% 40% 

2010 99% 98% 93% 72% 28% 

2011 96% 89% 80% 61% 
 

2012 77% 57% 34% 
  

2013 63% 26% 
   

2014 24% 
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لتشيتجيع اختيتات مزقيتد ميتن اإلجيتراءات ت الوقيتح        4152من املتوقع أن تخثر اخلّوات اليت  اختيتذت ت عيتام     -2

 املستقبلية.معدات اإلطال  ( عل  FC156/12املناس  )أنظر أقضا الوثيقة 

 

 طويال زمنًاالعالية العالقة للتوصيات ذات األولوية  مركزةمراجعة  -اءب

 

مراجعيتات  ، بشكل منفةل عن املراجعات ال  حتدث دورقا  كل ستة أشيت ر ، املفتش العام أقضا جيري مكت   -1

وقيتد متكّنيتح اإلدارة بيتني    . شيت را( واملتعلقيتة مبخيتاطر عالييتة     42أكثر تواترا  للتوصيات العالقة منذ وقح طوقل )أكثر من 

يات رفعح سابقا  وكانح عالقة زمنا  طيتوقال.  من إطال  عدة توص 4152قناقر/كانون الثاني ومنتةف أكتوبر/تشرقن األول 

منتةف  حت حتليل للتوصيات الثمان تات األولوقة العالية العالقة منذ فرتة طوقلة ، وُقعرض عل  جلنة املالية اطالع ا

ت توصيتيات  أربيتع  . وقد أطلقح 4152التقرقر السنوي ملكت  املفتش العام لعام  كما جاء ت، 4152أكتوبر/تشرقن األول 

البنيتود العالقيتة وليتول ن اقيتة عيتام      املزقيتد ميتن   وسيواصل مكت  املفتش العام العمل مع املدقرقن املعنيني لتقلييتل  . 4152

 .5 ا الراهنة ت امللحق تترد تفاصيل التوصيات الثمان وحالو. 4152

 

 توصيتيتية أخيتيترى ميتيتن التوصيتيتيات تات األولوقيتيتة العالييتيتة عالقيتيتة ألكثيتيتر ميتيتن 51، أصيتيتبحح 4152ت بداقيتيتة عيتيتام  -6

 .4تيترد تفاصيتيل التوصيتيات األربيتع وحالت يتا الراهنيتة ت امللحيتق        من يتا. و  52ش را، ولكن أطلقح منذ تلك اليتني   42
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 1024 /تشرين األولأكتوبر حتى 1020ديسمرب/كانون األول : التقدم احملرز من 1020/كانون األول ديسمرب 02زمنًا طوياًل كما يف  عالقةعالية املخاطر توصيات  - 2لحق امل

 

 للتوصية احملّدثةاحلالة  التوصية مرجع التوصية

 AUD1409   

 – حتليل اإلجراءات التأدقبية

 اتسيتيتا  القيتيترارات واإلجيتيتراءات

 52التوصية  –

 قيد التنفيذ تعرقف لإلهمال الفاضح والت ّورب MS 303و MS 330حتدقث  

 مكت  الشيتخون القانونييتة  بعد إجراء مشاورات داخلية مع مكت  املفتش العام، اقرتح 

تعميتيم إداري  قيتد صيتي    و. ألمم املتحيتدة التعرقفات املّبقة ت أمانة ااعتماد  واألخالقية

الداخلييتة  عملييتة املراجعيتة   جتري عل  هذا التعميتيم  تلك وإلضفاء الّابع الرمسي عل  

 .هذه التوصيةتغلق س ،نشرقحاملا . واملعتادة

AUD2109   
أميتيتن مكاتيتيت  منظميتيتة األطذقيتيتة 

والزراعة وموظتفي ا وممتلكات ا 

 51التوصية  –

إعداد خّة عمل حمددة األولوقات والتكاليف لتنفيذ نقاط العمل 

إدارة شخون السالمة واألمن ت األمم املتحدة   ا تضعوال   51اليت 

من تقرقر املراجعة املتعلق بيتدور ااملوظتيتف    2ت امللحق وال  ترد 

   ا إلقّاليا.املعني

 نفذت

فقيتيتم ميتيتن  ةواحيتيتدتوصيتيتية تنفييتيتذ األخيتيترية إىل أن الحاليتيتة تشيتيتري عميتيتل والخّيتيتة أعيتيتّدت 

حتيت   قيتد نفتيتذ   % 01عن ما قزقد ومبا أن  .الفرعية املتبقية ا تزال مفتوحةات توصيال

 ،ت بشيتكل كيتبري  نفيتذ اعتبار أن ا عل  مكت  املفتش العام هذه التوصية سيغلق اآلن، 

 .العالقالبند بشأن تابعة مع املدقرقن املعنيني املواصل يس هلكن

AUD2109   
أميتيتن مكاتيتيت  منظميتيتة األطذقيتيتة 

والزراعة وموظتفي ا وممتلكات ا 

 45التوصية  –

للمخيتيتاطر األمنييتيتة عليتيت  منظميتيتة األطذقيتيتة الشيتيتامل ضيتيتمن التقييتيتيم 

وتةيتنف  د وتقيتيم  ّدحتيت أن قنبغيتي عليت   يتو خيتا       ،والزراعة

حس  األولوقة املخاطر املرتبّة مبجموعة واسعة من استعماات 

عل  اإلدارة إجراءات عالجييتة للتخفييتف ميتن    قرتح وأن تاملباني 

 .هذه املخاطر وإدارت ا

 تنفّذ

لكّل جمموعة خول إىل املباني للد متباقنة مستوقات اعتمدت، 4110عام منذ مراجعة 

 اليتدود اخلارجييتة  إىل دخول لليت حمّسيتنة   تنفييتذ إجيتراءات   تلك رقّسو من املستخدمني

أصيتيتحا  ك)ني سيتيتتخدممعينيتيتة ميتيتن املجمموعيتيتات حميتيتددة تّبيتيتق عليتيت   معيتيتاقريووضيتيتع 

افتتيتاح مركيتز    ،ميتثال  ) نياملسيتتخدم جمموعات ومع تّور  األموال(  يناقلومتيازات اا

 .تقييمات األمنيةزقد من الاملسيستكمل ( 4152 عاملرعاقة األطفال 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Faudtms01.hq.un.fao.org%2FTeamCentral%2FAuditors%2FRecommendation.aspx%3FRecID%3D5512
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Faudtms01.hq.un.fao.org%2FTeamCentral%2FAuditors%2FRecommendation.aspx%3FRecID%3D5512
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Faudtms01.hq.un.fao.org%2FTeamCentral%2FAuditors%2FRecommendation.aspx%3FRecID%3D5512
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Faudtms01.hq.un.fao.org%2FTeamCentral%2FAuditors%2FRecommendation.aspx%3FRecID%3D5512
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AUD2109   
أميتيتن مكاتيتيت  منظميتيتة األطذقيتيتة 

والزراعة وموظتفي ا وممتلكات ا 

 40 التوصية –

الرتتيبيتات األمنييتة    عليت  حتسينات إلجراء  وضع أهداف واقعية

ت امليدان، وحتدقد األولوقات ال  ستّبق، وتسليم الضوء عل  

سيتيتتحظ  اليتيت  املسيتيتائل ، فيميتيتا قتعليتيتق باملكاتيتيت  أو التيتيتداعيات

 .باهتمام أقل

 نفّذت

قيتد اقيترتن هيتذا    و. 4152ت عيتام  ميتخخرا   وحّدثح  ايمن امليداناألخّة عمل اوضعح 

عالييتة املخيتاطر،   الز عل  اإلجيتراءات األمنييتة للبليتدان    التحدقث باتةاات داخلية تركت

عاقري األمم املتحدة للسالمة بالد األدن  ملحالة اامتثال املعلومات عن حتدقث عل  و

 .ومساكن املوظفنيامليدانية للمنظمة  كات املأمن معاقري و

AUD2811   
الشيتيتيتيتيتامل حيتيتيتيتيتول التقرقيتيتيتيتيتر 

 – املراجعات اإلدارقة واملالييتة 

 4التوصية 

ميتن  استعراض املوارد اإلدارقة املّلوبة لتمكني املكاتيت  القّرقيتة   

وقنبغي أن قكون هناك ربيتم واضيتح بيتني حجيتم      .تنفيذ أنشّت ا

 .عمل مالفر  اإلدارقة وع ء 

 نفّذت

 ااعرتافإطار  ت التوصية ملعاجلة هذه عملال خّةأن تةاغ أنه قنبغي  اإلدارةظ حالت

 ميتن  كونيسيت  القّيتري  املسيتتوى  عليت   اإلداري العميتل  لدعم لألموال الوحيد املةدر بأن

 الفيترتة ميتع   قارنيتة وبامل. والتشغيلي اإلداري الدعمرسوم و القائمة العادي الربنامج حةة

 عيتيتن اآلن مسيتيتخولة القّرقيتيتة املكاتيتيت ، AUD2811 (4155) التقرقيتيتر اليتيت  قغّي يتيتا

 معززة إدارقة فر  عل  ااعتمادمن   اميكنمعا ، ما  الّوارئمشارقع و التنمية مشارقع

اليت    ةوالتشيتغيلي  ةاإلدارقيت دمات اخل مننةيب ا  تتلق  ذه املكات ه كما أن. ومتكاملة

قعميتل  و. التنمييتة  مشيتارقع ، باإلضيتافة إىل تليتك اليت  تولتيتدها     الّيتوارئ  مشارقعدها تولت

عليت    بشيترقة ال واردامليت و اإلقليمييتة  املكاتيت   ميتع  جن  إىلجنبا   الالمركزقة دعم مكت 

 كلما القّرقة املكات  ت ةوالتشغيلي ةاإلدارقممولة من اخلدمات  جدقدةمناص   إنشاء

 .تلك األمر لزم

 
AUD3410   

 –دارة اسيتيتيتتمرارقة األعميتيتيتال  إ

 5التوصية 

عليتيت  نّيتيتا   ألعميتيتالادارة اسيتتمرارقة  إلوبيتيتدء تنفييتيتذ إطيتيتار وضيتع  

، راجعيتة املالتوجي ات املدرجة ت تقرقيتر  بااعتبار أخذ ق املنظمة

 .أخرى ممارسات جيدة باإلضافة إىل

  قيد التنفيذ

ات املخسسيتية  دماخليت  إدارة ميتع  وضع نائ  املدقر العيتام للعملييتات  ، 4152خالل عام 

قعيتيتين وألعميتيتال عليتيت  نّيتيتا  املنظميتيتة. اإطيتيتار إدارة اسيتيتتمرارقة تنفييتيتذ ل شيتيتامال  ا برناجميتيت
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مل قبيتدأ  . نشّة مع الوكيتاات األخيترى اليت  مقارهيتا ت روميتا     األضمنا  تنسيق الربنامج 

 .خذ قرارات بشأن التموقلتتالتنفيذ الفعلي هلذا الربنامج رقثما 

AUD3411  

 –أميتيتن تكنولوجييتيتا املعلوميتيتات 

 2التوصية 

ومن شيتأن  . القيام بتقييم شامل ملخاطر أمن تكنولوجيا املعلومات  

املعلوميتيتات اهلاميتيتة،   أرصيتيتدةتليتيتك أن قسيتيتاعد عليتيت  حتدقيتيتد    

والضوابم القائمة أو طياب ا ميتا ميكيتن    األرصدةوالت دقدات هلذه 

ميكن أن تساعد نتيتائج تقييتيم   و أن قخدي إىل حتقق هذه املخاطر.

 .يةملستقبلاوضع خارطة طرقق أمن املعلومات عل  املخاطر 

  قيد التنفيذ

هذه التوصية عقيت   لتناول م به شعبة تكنولوجيا املعلومات وقكانح تعلتق العمل الذي 

ميتوظفني خخيترقن   واألول  مغادرة موظف أمن املعلوماتشعبة ولرئيسية لاليكلة اهلإعادة 

اقيتزال  و. 4152عيتام  املعلومات ت شعبة تكنولوجييتا املعلوميتات   وحدة أمن تكنولوجيا 

ت ميتخخرا  عينيتوا  ن اليتذقن  واملوظفقستأنف ا  وشاطراألول  اتمموظف أمن املعلو منة 

 ت هيتذا اايتال  عميتل شيتعبة تكنولوجييتا املعلوميتات     وحدة أمن تكنولوجييتا املعلوميتات   

وت هذه األثنيتاء  . 4151ت عام  كامال  تناوا هذه التوصية تناول هي اخلّة و تدرجييا.

مبيتادرات جدقيتدة هاميتة ت    قيتة  أباارتبيتاط ميتع   حميتددة  للنظام جتري تقييمات خماطر 

ت هيتذا  إضيتافية  راجعة أن ققوم مكت  املفتش العام مباملقرر من . وتكنولوجيا املعلومات

 . 4152ت الربع األخري من عام  ااال

 
AUD3411   

 – أمن تكنولوجييتا املعلوميتات   

 50التوصية 

مكونيتات  ميع جلخّوط توجي ية للرتتيبات األمنية قنبغي وضع 

التغيتيريات عليت  هيتذه املكونيتات املخيتاطر      ا تزقد أضمن تشبكة ال

 .ت املالحظة السابقةورد األمنية، كما 

 قيد التنفيذ 

، للشيتيتبكة الرئيسيتيتيةليتيتبعض املكونيتيتات  للرتتيبيتيتات األمنييتيتة توجي ييتيتةخّيتيتوط وضيتيتعح 

توضع اخلّيتوط  التوصية عندما هذه  غلق سُتو. انرتنحإلمركز أمن ااباستخدام معاقري 

 .معينة كونات أخرىملتوجي ية ال
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 : 1024 تشرين األول/أكتوبر كما هو الوضع يف 1024شهرا( خالل عام  14)أكثر من  طوياًل ًازمنعالقة أصبحت خماطر عالية توصيات ذات  -1امللحق 

 

 للتوصيةاحملّدثة احلالة  التوصية التوصية مرجع

AUD1412   

املشيتيتيتيترتقات رصيتيتيتيتد لمراجعيتيتيتيتة 

وخّابيتات ااتفيتا  ت العملييتات    

 4و  5التوصيتان  -امليدانية

املشيتيترتقات امليدانييتيتة  ييتيتا كافرصيتيتدا  رصيتيتد قامج نيتيتوضيتيتع وتنفييتيتذ بر

األخيتذ بالسيتبان   ميتع   (؛5)التوصيتية  خّابات ااتفيتا   وأنشّة 

  ( 4 )التوصيةتوظيف رد/الاواملتقييم 

 قيد التنفيذ

ال  وضيتعت ا  اسرتاتيجية املشرتقات املقرتحة أدخلح كما أشار املراجع اخلارجي، 

توسيتيع نّيتا    ( أ) :ثالثيتة  جميتاات قركز عليت   ا إطار مرنالتوفري  دائرة املشرتقات

ارتفيتا   سيتتتبع  قاملكاتيت  امليدانييتة حييتث    شيتمل  لت شبكة مسخولي املشرتقات الدولية

تحدقيتد ااسيتتثناءات   لرصيتد   ( إنشيتاء وظيفيتة   ) خماطر أعليت ؛  اتتعقيدالجم وال

ج( ) القيتدرات والكفيتاءات؛  الثغرات ت عاجلة وإدارة مل اءللمدر تعليقات واردةوتوفري 

قيتد  و يتا.  في كفاءاتوجسر فجوات ال  ازقادة قدراتلدائرة املشرتقات  اتم ارتعزقز 

اسرتاتيجية املقرتحة، وإعداد خّيتة  اصياطة باانت اء من أوص  امُلراجع اخلارجي 

وت الرئيسيتي  ت املقيتر   اتتعزقيتز القيتدر  ل، اسرتاتيجيات معتمدةعل  أساس لتنفيذ، ل

 .يدانيةلشبكة املكات  امل امليدان دعما 

AUD3312   

التقرقيتيتر الشيتيتامل ليتيتإلدارة املالييتيتة  

ملراجعيتيتيتات  والشيتيتيتخون اإلدارقيتيتيتة

 -4155املكاتيتيت  القّرقيتيتة لعيتيتام 

 2التوصية 

إنشاء إطار للمسخوليات املتعلقة برصد السياسات ضمن الوحيتدات  

وظائف قنبغي إجراء تقييم احتياجات املختلفة جل از العمليات. 

ات املوجيتودة حالييتا  ليتدى    قيتدر الووجود رصد ت ضوء التموقل املال

وحيتدات  ليتدى  عل  وجيته التحدقيتد   و، اتوحدات إصدار السياس

 اخلدمات املخسسية

 قيد التنفيذ

ت  الداخلييتة  الرقابيتة  ت أوجه الضعف ملعاجلة منسقا  ج دا  العام نائ  املدقرقود سي

سيتتبدأ هيتذه   وة. يقابتسا استجابة وإجراءات إجراءاتمعا   شملقمكات  املدقر العام 

وسيتيكون حتسيتيتني رصيتيتد وحيتيتدات املقيتيتر   .4152العملييتة ت الربيتيتع األخيتيتري ميتيتن عيتيتام  

مسخولني ميتاليني  لتعيني  كنتيجة تلك ت )مباالرئيسي جزءات أساسيا  من هذه العملية 

 أوائيتل  /4152عيتام   ت ةاإلقليمييت من خارج املقر الرئيسيتي ت املكاتيت     2-فبدرجة 

 (4151عام 
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AUD3312   

التقرقيتيتر الشيتيتامل ليتيتإلدارة املالييتيتة  

ملراجعيتيتيتات  والشيتيتيتخون اإلدارقيتيتيتة

 -4155املكاتيتيت  القّرقيتيتة لعيتيتام 

 51التوصية 

فيميتا قتعليتق   كيفية إجراء العمليات بشأن وضع توجي ات شاملة 

املختلفيتة  سينارقوهات التوظييتف  مبوج  فةل بني الواجبات بال

 وضيتيتع اتعوقضيتيتية قنبغيتيتي  ضيتيتوابم بوتزوقيتيتد املكاتيتيت  الةيتيتغرية  

 .الواجبات ناس  بنياملطري للتخفيف من خماطر الفةل 

 قيد التنفيذ

 

زودت خّيتوط   امليدانية، املكات ت  املوارد إلدارة العاملي النظام تنفيذ بدء من كجزء

 بيتني  الفةيتل  ح في يتا قثّب أن قنبغي ال  سية للعمليةياااات الرئ بشأن توجي ية

. امليتوارد  إلدارة العيتاملي  النظيتام  مسيتخوليات املكاتيت    مليتوظفي  تعيتني  ماعنيتد  الواجبات

ودقة  وا مشأكثر  مراجعة 4151-4152الفرتة  خاللستجري شعبة الشخون املالية و

  .امليدانية املكات  ت املعامالتجت يز للمخاطر ت عملية 

 


