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 وتعليقات المدير العام موجزال
 

 كما أحيل  2016 يسّر املفتش العام بالوكالة أن يعرض على جلنة املالية التقرير السنوي ملكتب املفتش العام لسنة
التقريددر معلومددات عددن أعمدداة املراجعددة والتفتدديش والتدددقيق الدد  ا دد لع  ددا املكتددب   إىل املدددير العددام. ويتضددّمن 

  ، فضاًل عن إدارته الداخلية.2016 عام
 
   كفل، بالنسدبة إىل ييدع املخداطر الكد ى ت اجاة املراجعة إىل خ ة متجددة يستند نشاط مكتب املفتش العام

اطر املؤسسددية لدددى مكتددب املفددتش العددام، إخضدداع ا السددتعراض   املنظمددة، علددى النملددو املبددّ    سددجل املخدد
مستقل ميتد على ثدال  فدتات ماليدة  دمن إطدار املدوارد اااليدة املتاحدة ملكتدب املفدتش العدام، ومدع مراعداة ن دا  

 اً استعرا دد 2016ومشلددا التغ يددة   عددام  .واملراجددع ارددارجي تغ يددة اراددراذ الددذي يضدد لع بدده مكتددب التقيددي 
 ارطار االستاتيجي للمنظمة   املكاتب امليدانية.لتنفيذ 

 
  وهدي تتماادى 2016يع ي التقرير السنوي معلومات مفصلة عن نتائج عمليات املراجعة والتفتيش خدالة سدنة .

ويقّر املكتب باختدا  تددابإ إبابيدة   عدام  .مع النتائج ال  توصل إلي ا مكتب املفتش العام خالة السنة املا ية
عملية التملوة اجلارية   املنظمة لتصبح منظمة أقوى بكثإ وموج ة حنو حتقيق النتائج ومدركة  كجزء من  2016

للمخاطر وخا عة للمساءلة. ويشإ   الوقا عينه ن ا  تغ ية املراجعة مدن قبدل مكتدب املفدتش العدام   سدنة 
ية لكدي يكدون حتدوة املنظمدة مسدتداماً إىل أنده ال تدزاة هنداد حتدديات كد ى   عددد مدن اسداالت األساسد 2016

 ولتملقيق قدر أك  من الكفاءة.
 

 تعليقات املدير العام
 
 وعلددى مشددورة مكتددب املفددتش العددام بشددأن والتملقددق  /يثددا املدددير العددام علددى أعمدداة املراجعددة والتفتدديش والتدددقيق

  املنظمدددة للمسددداءلة بالنسدددبة إىل كفالدددة  املددددراءخيضدددع كبدددار و د إدارة املنظمدددة وحوكمت دددا.السياسدددات والدددذي أيّددد
التنفيددذ املناسددب لتوصدديات مكتددب املفددتش العددام املتفددق علي ددا، والدد  ختضددع السددتعراض دوري خددالة السددنة و  

و   .2016هناية السنة أيضاً. وهي تشمل التوصيات   اساالت اهلامة ال  تناوهلا مكتب املفتش العام   سنة 
رادددارة إىل أنددده بنددداء علدددى القدددرار الدددذي اختدددذه اجتمددداع كبدددار املددددراء   يناير/كدددانون الثدددا  هدددذا الصددددد،  ددددر ا

بنداء علدى طلدب جلندة املاليدة ، جرى القيام بنشاط إداري منّسق ملعاجلة التوصيات ااامسة األمهية العالقة. و2017
ر السدنوي للمفدتش العدام تقريدر ااالدة املقددم   دورهتا الثامنة واألربع  بعد املائدة، أ ديإ إىل امللملدق هداء بدالتقري

من اردارة بشأن ارجراءات املتخذة ملعاجلة التوصيات العالقة منذ مدة طويلة وااافلة باملخداطر، و لدت تسد ياًل 
 السادسددةللرجدوع إلي دا. وبارمكددان اسدتكماة  لددت  زيدد مددن املعلومدات ا دثدة مددن قبدل لثلددي اردارة   الددورة 

الدد  يرفع ددا مكتددب املفددتش  الدوريددةبعددد املائددة للجنددة املاليددة وسدديجري رصددد حالددة التوصدديات   التقددارير  والسددت 
 العام إىل املدير العام.
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 التوجي ات امل لوبة من جلنة املالية
 

  2016ارحاطة علماً بالتقرير السنوي للمفتش العام لسنة مدعوة إىل جلنة املالية. 
 

 مسودة المشورة
 إن لجنة المالية:

 
  تحليتتتتق الق تتتتايا المعرواتتتتة ايتتتتم والتتتت ي تنتتتتاو  مجمتتتتق جتتتتودة التقريتتتتر و  أعربتتتت  عتتتتا تقتتتتدير ا إ ا

مكتتتا المفتتتش العتتامإل متت  اى تتارة إلتتت أنل عمتتق مكتتتا المفتتتش  واليتتةالمستتلوليات الواةعتتة اتتما 
 العام المعروض اي التقرير مجٍد للغاية وُيشكق أداة مفيدة ىدارة المنظمة وحوكمتها؛

  رحلب  و جلع  التعاون الجيد والتوااق اي وجهات النظر بشأن ة ايا الرةابة الداخليةإل بتيا مكتتا
الرةابة متا خت   اتختاذ ب الخاصةتنفي  التحسينات  تعزيزلرامية إلت المفتش العام واىدارة والجهود ا

 إجرا ات متفق عليها ويخ   تنفي  ا لعملية متابعة منتظمة؛

  ؛ة عا تحقيقات مكتا المفتش العامالنتائج المغايرة المنبثق علتأ ارت إلت نظم المنظمة للعمق 

  حلب  برد المدير العام اىيجابي علت التقرير.ر 
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  مكتا المفتش العام

 
  التقرير السنوي

 
2016 

 
 النقاط البار ة

 
  يعرض هذا التقرير موجزًا لألنش ة ال  قام  ا مكتب املفتش العام   منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(

 .2016  عام 
 

خالة املراجعة الداخلية يوفر مكتب املفتش العام الرقابة على ال امج والعمليات ال  تقوم  ا املنظمة، من 
 والتملقيقات واألنش ة  ات الصلة  ا، و لت وفقاً للوالية املبينة   ميثاقه.

 
، ال يزاة نشاط املراجعة الذي يقوم به مكتب املفتش العام يستند إىل خ ة متجددة ترمي إىل 2010منذ عام 

ترد   سجل املخاطر الذي حيتفظ به مكتب   مان إجراء استعراض مستقل لكافة املخاطر العالية   املنظمة، كما
املفتش العام، خالة دورة حمددة تبلغ اآلن ثال  فتات مالية، مع األخذ باالعتبار التغ ية الرقابية ال  يوفرها مكتب 

ثال  و  ح  سيسعى مكتب املفتش العام إىل اافاظ على هذه دورة املؤلفة من التقيي  ومكتب املراجع ارارجي. 
 ، قد تؤثر القيود من حيث املوارد على مدى حتقيق هذا اهلدذ.ات ماليةفت 
 

 عدددام وقدددد مشلدددا اسددداالت املؤسسدددية الرئيسدددية الددد  أخضدددعا الستعرا دددات املراجعدددة الرمسيدددة الددد  اسدددت كملا  
األصدوة الثابتدة، وإدارة اسدتملقاقات  وإدارةالغدش، دارة خماطر وخدمات الدع  التقا، وإ ارزانة واالستثمار، إدارة: 2016

وكمدددا كددان ااددداة   السدددنوات  ."ت ددوير الدعايدددةو  ارعالميدددةنتجدددات املو" الوحددددة ال بيددةوعقدددود املددونيف ، وتعبئدددة املددوارد، 
السدددابقة، تركدددز جدددزء كبدددإ مدددن نشددداط مكتدددب املفدددتش العدددام، مدددن خدددالة االستعرا دددات الدوريدددة لشدددبكة املكاتدددب امليدانيدددة 

. لى العمليات امليدانية وعمليات ال وارئ، بسبب املخداطر الكبدإة الد  تتعدرض هلدا املنظمدة   هدذه العمليداتللمنظمة، ع
، أعدّدت تقدارير إىل  لدت تنفيذ ارطار االستاتيجي للمنظمة. وبار دافة علىعي ي امو  ، كان هناد تركيز2016و  عام 

مسددائل رثددارة  ،وكددذلت برنددامج وعمليددات اددبكة املكاتددب امليدانيددة ،الداخليددةادداملة هنائيددة عددن ااوكمددة واملسدداءلة والرقابددة 
   وقددددا مبكددددر  2016بعددددل عمليددددات املراجعددددة   خ ددددة العمددددل لعددددام وقددددد اسددددتكمل . ككددددل  علددددى مسددددتوى املنظمددددة

 .2017من عام 
 

العاملة   تفتيش إىل الوحدات ثالثة تقارير مراجعة مفردة و  31، أصدر مكتب املفتش العام 2016  عام 
املنظمة ككل. وبار افة إىل  لت، أصدر مكتب املفتش العام ثال  مذكرات مراجعة بشأن مسائل متعددة كي تبملث ا 

مذكرات  )أدرجا مخس من ا  توصيات متفق علي ا إجراءات/ 306وقد زودت تقارير املراجعة اردارة بد . اردارة
  املنظمة، حظي ما يزيد  إدارة املخاطر والضوابط الداخلية وعمليات ااوكمةلتعزيز  تذكإًا باالمتثاة 166ومراجعة( 

 باملائة من ا بقبوة اردارة. 98على 
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( بعد أن قاما وحدة اتاستشار مثانية اكوى و  91مسألة ) 99وقد أغلق مكتب املفتش العام ما اجموعه 
حتقيق. ويواصل مكتب املفتش العام العمل  ةمذكر  11رير حتقيق واتقة عشر ما اجموعه  تالتملقيقات بدراست ا، وأصدر 

 مع اردارة على تعزيز عناصر إطار النزاهة لدى املنظمة
 

مكتب املفتش العام وعمله   التملقيقات أثناء عام ة يقدم التقرير السنوي مزيداً من املعلومات عن نتائج مراجع
كجزء من مبادرات التملوة اجلارية     2016 اختذت   عام . وينّوه مكتب املفتش العام بارجراءات اربابية ال 2016

املنظمة لدع  منظمة أكثر توج اً بكثإ حنو حتقيق النتائج وأكثر وعياً للمخاطر وخضوعاً للمساءلة. وقد أ دخل املزيد من 
ا على سوء سلود التملسينات على إطار النزاهة   املنظمة، وأبدت اردارة  اوبًا مع نتائج التملقيقات ال  أجري

  املونيف  وسوء سلود أطراذ ثالثة.
 

، إىل أنه ال تزاة هناد 2016و  الوقا نفسه، تشإ تغ ية املراجعة ال  قام  ا مكتب املفتش العام   عام 
 10  الفقرة أوجزت ) حتديات هامة   عدد من امليادين األساسية ردامة حتح وة املنظمة وحتقيق قدر أك  من الكفاءة.

 (.من التقرير عن املخاطر ال  تتعرض هلا املنظمة ووج ات هذه املخاطر
 

، كان لدى مكتب املفتش العام سا ونيائإ فنية ااغرة )أربع ونيائإ 2016حىت ديسم /كانون األوة 
لى اغل وال يزاة العمل ع 2017(. وقد ا غلا ونييفتان   وقا مبكر من عام 3-مراجع داخلي وونييفتا حمقق ذ

 الونيائإ األخرى جاريا. 
 

على  يود مكتب املفتش العام أن يعرب عن تقديره ملونيفي وإدارة املنظمة الذين قام بالتواصل مع   أثناء عمله
اختالذ مستوياهت ، للدع  الذي بذلوه له وردوده  اربابية والتعاون واملساعدة اللذين تلقامها من   على مدار العام، 

   الصعبة وحج  العمل الذي يض لعون به.رغ  مسؤولياهت
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 مكتا المفتش العام
 

 التقرير السنوي
2016 

 
 المحتويات

 

 الفقرات 

 1 مقدمة

 7 – 2 الوالية والرسالة

 8 بيان االستقاللية

 9 التقارير التقديرية إىل جلنة املالية

 21-10 همدى تعرُّض املنظمة للمخاطر ووج ات

 31-22 القائمة على املخاطر تنفيذ خ ة املراجعة

 40-32 التوصيات/ارجراءات املتفق علي ا والقرارات الناية عن املراجعات

 60-41 التملقيق   الغش وغإه من حاالت سوء السلود

 65-61 عمليات التفتيش واردمات االستشارية األخرى

 67-66 تنفيذ سياسة مكتب املفتش العام بشأن ارفصاح عن التقارير

 78-68 إدارة مكتب املفتش العام لقدرات املكتب والعمليات الداخلية

 حتقيق ااد األقصى من تغ ية ومواءمة الرقابة عن طريق التنسيق
 والتعاون مع هيئات الرقابة األخرى

79-90 

 
 حق الم 

 
غ يا   مراجعات املخاطر   سجل املخاطر املؤسسية لدى مكتب املفتش العام ال  وحدات  -امللملق ألإ

  2016 استكملا أو كانا جارية   هناية عام
 تغ ية مراجعة املكاتب امليدانية –امللملق باء 

 خضوعاً لسياسة ارفصاح 2016التقارير الصادرة   عام  –امللملق جي  
 2016املراجعة والتفتيش ال  صدرت تقارير عن ا   عام  ملخصات لنتائج عمليات -داةامللملق 
 ملخص التوصيات املعلقة منذ فتة طويلة بشأن املخاطر العالية -هاءامللملق 
 اهليكل التنظيمي -مكتب املفتش العام  -واوامللملق 
  مكتب املفتش العام جدوة ِمالحد  -زايامللملق 
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 مقدمة
 

عام أثناء  املفتش العاميتضمن هذا التقرير املقدم إىل املدير العام موجزًا لألنش ة الرقابية ال  قام  ا مكتب  -1
وجلنة  التابعة للمنظمة جلنة املراجعةللمراجع ارارجي و . ووفقًا لتتيبات الرقابة   املنظمة، يتاح هذا التقرير أيضًا 2016

 املالية، وبعد  لت للجم ور على موقع املنظمة على ارنتنا. 
 

 لرسالة الوالية وا
 

املراجعة الداخلية، ال  تشمل مراقبة وتقيي  مدى كفاية وفعالية النظام املعتمد مكتب املفتش العام مسؤوة عن  -2
كتب مسؤوة أيضًا عن التملقيق   امل  املنظمة للضوابط الداخلية وإدارة املخاطر واردارة املالية واستخدام األصوة. و 

القيام  وعن   سيا  برامج املنظمة،ين ورداملاالدعاءات بسوء السلود من جانب مونيفي املنظمة والشركاء املنفذين و 
سياسات ااماية البيئية واالجتماعية ال  تعتمدها املنظمة. ويعتمد املتضمنة    آلية التظل راجعات مستقلة  وجب  

املكتب على خ ته   اجاة املراجعة والتملقيق رجراء عمليات تفتيش لتقصي ااقائق بشأن أحدا  أو أنش ة حمددة، 
يل التعليمات اردارية دلمن  MS 107القس  لدع  اختا  اردارة العليا لقرارات. وميثا  املكتب م درج كاملرفق ألإ   

 .للمنظمة
 
، مع مكتب التقيي ، رقابة داخلية ااملة   املنظمة. ويوفر املراجع ارارجي، الذي املفتش العام يوفر مكتب -3

 يتعاون معه مكتب املفتش العام، رقابة خارجية مكّملة.
 
يالت وتوصيات ومشورة ومعلومات عن يقدم مكتب املفتش العام إىل املدير العام ولونيائإ وبرامج املنظمة حتل -4

األنش ة ال  بري استعرا  ا. وهو  ذا العمل يسعى إىل حتديد فرص حتس  كفاءة واقتصاد العمليات و  آن معاً 
تعزيز الضبط بتكلفة معقولة. ويشجع املكتب أيضًا املبادرات ال  ت وطد نزاهة عمليات املنظمة وتكفل استجابة متينة 

 االت غش أو أية لارسات فاسدة أخرى.لدى اكتشاذ ح
 
 تتمثل رؤية املكتب   خدمة املنظمة بالوفاء بواليته باستقاللية م نية ونزاهة وجودة وفعالية وكفاءة. -5
 
املعايإ الدولية للممارسة امل نية للمراجعة الداخلية يتبع املكتب، فيما يتعلق بعمله   اجاة املراجعة الداخلية،  -6

يقات ال  يتوالها، ، وهو هيئة فنية عاملية خمتصة. وفيما يتعلق بالتملقالداخلي  راجع املمع د ، الصادرة عن للملسابات
وجي ية املبادئ الت، وال  تستند إىل املعموة  ا   املنظمةار وط التوجي ية للتملقيقات اردارية الداخلية يتبع املكتب 

مؤمتر ا قق  الدولي  التابع  ملنظومة األم  املتملدة وللمؤسسات املالية ، الصادرة عن املوحدة رجراء التملقيقات
املتعددة األطراذ. وقد اعتمدت دوائر املراجعة والتملقيق على ن ا  منظومة األم  املتملدة هات  اسموعت  من املعايإ  

 كلتي ما.
 
وونيائإ التملقيق ال   ونيائإ املراجعة الداخليةيتلقى املدير العام واملفتش العام مشورة مستقلة بشأن فعالية  -7

املفتش العام،  ا    لت كفايت ا ونوعيت ا، من جلنة مراجعة تض  فنيي مراجعة و/أو حمقق  رفيعي  يتوالها مكتب



FC 166/12  8 

 

دليل من  MS 146القس  املستوى من خارج املنظمة متاما. وترد االختصاصات املرجعية هلذه اللجنة كاملرفق جي    
 عليمات اردارية.الت
 

 بيان االستق لية
 

، قام مكتب املفتش العام بأنش ته الفنية باستقاللية  من املنظمة. ويتشاور املكتب مع 2016خالة عام  -8
 . وكنتيجة هلذه املشاورات مل يكن هناد أيأو التملقيقات /التدقيقأو التفتيشاردارة عند التخ يط لعمليات املراجعة، 

 .استقالليتهعلى قيود 
 

 التقارير التقديرية إلت لجنة المالية
 

قدم أي تقرير مراجعة أو ميثا  مكتب املفتش العام أنه، رهنًا بالسل ة التقديرية للمفتش العام، بوز أن ي   نصي -9
 ومل تقدحم   عامأي مو وع آخر إىل جلنة املالية، مشفوعاً بتعليقات املدير العام، ويتاح للدوة األعضاء امل تمة األخرى. 

 تقارير من هذا القبيل.  إىل جانب التقرير السنوي أية 2016
 

 موجهاتمدى تعرُّض المنظمة للمخاطر و 
 

، أحرزت املنظمة تقّدمًا   تنفيذ التغيإات التملويلية الرامية إىل املزيد من التوطيد املؤسسي 2016خالة عام  -10
ويالحظ مكتب املفتش العام نتائج إبابية وحتديات . 2015وتعزيز التنفيذ ووقع ال امج، مدرجة دروساً مستفادة من عام 

 يلي: ، ترد النقاط البارزة في ا فيما2016أيضاً من عمله   عام 
 

مزيد من التقدم   حتقيق تركيز أك  و  التوجه إىل النتائج   العمل ال نااجي للمنظمة: حّدد مكتب املفتش  -11
عناصر إبابية، كما حّدد بعل التملديات ال  يتع  على مكتب  2016العام   استعراض قّدم   وقا مبكر من عام 

االستاتيجية والتخ يط وإدارة املوارد واردارة العليا مواصلة تركيز االهتمام علي ا،  ا    لت تو يح األدوار واملسؤوليات 
ن عملية خت يط قوة العمل ال    ونيائإ الرصد وتقدمي التقارير ودور مديري تنفيذ املبادرات ارقليمية واالنت اء م

أطلقا كجزء من مرحلة خت يط العمل التشغيلي. و  وقا الحق، نفذت املنظمة تغيإات هامة إ افية لتعزيز تنفيذ 
يشمل فر  ال امج االستاتيجية املوجودة، نائب مدير عام لل امج إنشاء منصب جديد لاألهداذ االستاتيجية، وخاصة 

، واعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، ومكاتب االتصاة، واملكتب اجلديد لكبإ ارحصائي ،  قادارة التعاون التوإ
. وعالوة على  لت، مستفيدًا من ار ة املكتسبة خالة الفتة كما أقّرها اسلس   دورته ارامسة وارمس  بعد املائة

رّكز مكتب االستاتيجية والتخ يط وإدارة املوارد على حتس  تكامل املالية األوىل من تنفيذ ارطار االستاتيجي اجلديد، 
املكاتب امليدانية   مرحلة خت يط العمل لل دذ االستاتيجي وعلى املواءمة ب  "إطار النتائج" وب  "أطر ال اجة 

  .2017عام تش العام استعراض الت ورات خالة الق رية" والعمليات امليدانية. وسيواصل مكتب املف
 

إدارة خماطر الغش: أهنى مكتب املفتش العام استعرا ًا رفيع املستوى ملخاطر الغش املايل وغإه من املمارسات  -12
الفاسدة   املنظمة ولإلجراءات املتخذة للتخفيإ من ا. و  ح  أنه ليسا هناد طريقة للمليلولة دون وقوع الغش 
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وزيادة فرص اكتشافه. وال ميكن ملنظمة أن حتمي نفس ا من عمليات دىن إىل ااد األمتاماً، هناد طر  لتقليل خماطره 
غش كبإة إال جب ود حثيثة مستمرة. وقد خلص مكتب املفتش العام إىل أن هنج إدارة خماطر الغش   املنظمة اجزأ. و  

حاليًا وج ة نظر بشأن غياب رصد قوي يتواله "خط دفاع ثاٍن"   املنظمة، ال ميكن ملكتب املفتش العام أن يشّكل 
الفعالية الكلية للضوابط القائمة. ويعتقد مكتب املفتش العام أنه ينبغي إيالء أولوية لضمان االنت اء من و ع برنامج 
اامل ردارة املخاطر على مستوى املنظمة يتضمن عنصر مكافملة للغش قويا. وسيوفر تنفيذ "إطار الرقابة الداخلية" 

فرصة لتأكيد أمهية تقوية م ام خط الدفاع الثا    املنظمة. وسيعيد مكتب املفتش العام النظر  الذي ووفق عليه مؤخراً 
   هذا املو وع   فتة السنت  املقبلة.

 

)صرذ العمالت  األجنيبالنقد ملخاطر فيما يتعلق بإدارة على اكبإ انكشاذ  هناد : املنظمةم ام ارزانة    -13
لوفاء اتفا  ويعجز عن ا  اآلخر ال رذ يتخلإ أن )أي خ ر وخماطر األطراذ املقابلة  ،(()الفوركساألجنبية 

إىل تعرض غإ  روري ؤدي فائضة ما يأمواة تقدمي )أي خ ر  ةصرفياملع دة ال اتحسابسد النقص   بالتزاماته(، و 
الضبط يتع  تقوية بيئة  افة إىل  لت، رعمليات. وباالورصد  صرذ العمالت األجنبية(البلد وال رذ املقابل و ملخاطر 

قد عمل و . واألدوار واملسؤوليات ار وط التوجي يةرجراءات و اتوثيق حتس    اعبة الشؤون املالية من خالة كلي ال
عاجلة أوجه القصور ملو ع خ ة عمل لمن العام الفصل الثا  اعبة الشؤون املالية خالة مع إدارة مكتب املفتش العام 

  .ح ّددتال  
 

مليار  1.4 استثماراهتا البالغةردارة  متيناً  نظمة قد أنشأت إطاراً املإدارة االستثمار: خلصا املراجعة إىل أن  -14
ال  تتألإ من جلنة االستثمار الداخلية واللجنة االستشارية  ،آليات ااوكمة القائمة تتوىلوبشكل خاص، . أمريكي دوالر

غإ أن و  واالستعراض السنوي الذي تقوم به جلنة املالية، عملية اراراذ النشي ة لالستثمارات   املنظمة. ارارجية
هناد إجراءات ليسا ، على التعي . اتحتسينإجراء إىل  ململةحاجة االت   بعل اسأن هناد  أيضاً وجد االستعراض 

، ورصد املديرين ارارجي  وإدارة املديرين واملستشارينموثقة و/أو من جيات لتنظي  أنش ة حمددة، مثل: اختيار 
ه أناالستعراض أيضاً  االمتثاة. كما وجدالتملقق من وزيارات  ،ملديرين ارارجي اارص الواجب من ا مان و ارارجي ، 

 العقودهذه  بط لذا ينبغي و  ،نظمةامل   ذلتاراصة بإلجراءات ل وفقاً   مديري االستثمار ارارجي مل بر اختيار
  عملية الدفع  ام ب  امل كاذٍ فصل  أنه ليس هناد . وبار افة إىل  لت، كشفا املراجعة جلعل ا متوافقة مع األنظمة
اختا    اعبة الشؤون املالية بدأت بالفعل أن يشإ إىل أن مكتب املفتش العام ويّسر . ي ملديري االستثمار ارارج

 .دتدّ ح  إ ال  الضعأوجه عاجلة إجراءات مل
 

وكمة ترتيبات ااوأن  كانا حتقق أهداف ا،تعبئة املوارد  أن تعبئة املوارد ونييفة مراجعة وجدت تعبئة املوارد:   -15
تعمل كما هو خم ط مناسب و على حنو مما ص  ولارسات إدارة املخاطر والضوابط الداخلية ال  و عت ا اردارة العليا 

 :بشأهنا على اختا  إجراءاتا ال  وافق إدارة التعاون التقاهناد اجاالت رئيسية ثالثة تت لب اهتمام غإ أن هلا. 
 

  املتفق علي ا؛ األهداذإجناز بشأن ييعاً حتس  مساءلة أصملاب املصلملة 
  ستاتيجية؛ األهداذ االحتديد تعبئة املوارد   لوعاملية  إقليميةأدوات خت يط واستخدام و ع 
  يدانية  القدرات على مستوى املكاتب امل ثغراتالسد. 
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هناد حاجة إىل إىل االستنتاج بأن ى دأضعإ   الرقابة، ما النقاط دًا من : حددت املراجعة عدإدارة األصوة -16
سواء من ، املختلفة األصوةإدارة مليات عكافة  ناد مسائل    ف. ةفعالإدارة أصوة املنظمة تدار كي قدر كبإ من العمل  

مكتب املفتش العام، ينبغي أن تع ي اردارة   رأي و لضوابط الرئيسية. ل يةتشغيلالفعالية أم من حيث ال حيث التصمي 
 أولوية ملا يلي:

 
  بشكل رمسي دارة األصوةرعمل الترتيبات حتديد 
  حتس  الضوابط   عملية إ افات األصوة 
 لتملديد وتصمليح أخ اء التسجيل النفقات مراجعة  
  زيز الضوابطلتع ابكة معلومات املكاتب الق  رية   األصوةالتخلص من وحدة تعديل 
  ألصوةلتوسي  ظام نوتنفيذ واقتاح حبث  
  الرئيسي أدوار ومسؤوليات انتقاة ملكية أصوة تكنولوجيا املعلومات   املقرإيضاح. 

 
لالمركزية الق رية: قاما املنظمة   السنوات األخإة بعملية تنفيذ   املكاتب العمليات  نامج و مسائل ال -17

التملرد   هذا ي  لق و على الصعيد الق ري. خاصة و من خالة النتائج، ل املنظمة لتعزيز تأثإ عمواسعت  وإعادة تنظي  
. وتشمل ييعا تساه  في ا املكاتب الق ريةمن النواتج واملخرجات املشتكة  اً عدديتضمن  للنتائج اً مشتك اً إطار اساة 

راجع ارطار االستاتيجيمة ءاملواإعادة   اهليكل التنظيمي و   خرى األرئيسية الت ورات ال
 
نظ  معلومات إدارية و ، امل

 ،(ال امج امليدانيةدارة إنظام معلومات نظام املعلومات اردارية املتكامل و و النظام العاملي ردارة املوارد  ،خاصةو )معززة 
سياسة املساءلة وسياسة إدارة و  نظام املعلومات اردارية املتكامل لوحة نتائجك،  جديدةوإدارة وأدوات حوكمة  وترتيبات

ال اجة وإطار اريع دورة املشدليلي الرئيسية،  ا    لت  جرى حتديث التوجي اتقد و الداخلي. الضبط املخاطر وإطار 
 .الق رية

 
الضبط   من معايإ   املائة  59 معدالت م ر ية لدال نامج والعمليات بصفة عامة، وجدت مراجعات  -18

إدارة املتعلقة بتلت من   املائة  61وألإ(، راجعة املاالتصاة واالتصاالت وال اجة الق رية )اجاة ب املتعلقة ةاملراجع
من نقاط الضعإ املشتكة  عدداً أيضاً مكتب املفتش العام . وحدد اء()اجاة املراجعة ب امج وعمليات ال نامج امليدا نال  

ت لب  ،ألإراجعة امل  اجاة و . التقرير الشامل الن ائي  ككل املنظمة    املكاتب الق رية ال  أثإت على مستوى 
من و إطار ال اجة الق رية وتعبئة املوارد. جدوى ( 2( االتصاة والدعوة، و)1: )على مستوى املنظمة اً خاص اً اهتماماجاالن 
تقوم  ا  مان جودة معززة  ات مغزى عملية و قابلة للقياس متفق علي ا ملمثليات املنظمة مؤارات أداء و ع اأن 

عزيز الضوابط   هذا الصدد. وفيما ت ة متكن ا من لسإلدارة العليا لتوفر أن  يسيالرئ حدات املقرو املكاتب ارقليمية و 
قد إعداد التقارير. و عمليات و رصد المثل من   اجاالت  جيداً مل يكن أداء املكاتب الق رية ،  جاة املراجعة باءيتعلق 
لضبط ضعإ املساءلة وابتتعلق   هناية امل اذ  ح ّددتال  مكتب املفتش العام أن العديد من أوجه قصور الرقابة وجد 
  .خليالدا
 

 من جية وااملة حمددة:مسائل  الداخلي   املكاتب الق ريةضبط واملساءلة والااوكمة تشمل مسائل نظام  -19
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 على األداء املرتكز ملنظمة لتمك  إدارة يات او ع أهداذ قابلة للقياس ومتفق علي ا للمكاتب الق رية ولثل
 النتائج؛ 

 رئيسية مثل الرصد  إنشاء م امال امج امليدانية؛  ا    لت مع مت لبات  ةتب الق ريامة بىن وموارد املكمواء
 والتقيي  وتعبئة املوارد واالتصاالت، حيثما اقتضى األمر  لت؛

  هيكلة برااج ا امليدانية؛ال  تعيد أو خاصة تلت الناائة و  الق رية،لمكاتب متويل مناسب ومبكر ل 
  ؛بانتظام هاوتصعيد عن ا تقاريرورفع املخاطر قيي  تترتيبات ومت لبات 
  ضمون الضوابط؛ملوالوعي ضبط بيئة ال اه قإ ااملو 
  و سيناريوهات تونييإ خمتلفة؛فصل ب  الواجبات   املكاتب الق رية،   إطار التوزيع امل ام وعبء العمل، و 
  ملنظمة.  ااملعلومات إدارة دقة واكتماة البيانات   نظ  إدراج 

  
متفق إجراءات عدة وبري اختا   ة.تب الق ريااملكنظمة أوجه القصور املذكورة أعاله على مستوى املإدارة تدرد  -20

العامة ل نامج والعمليات واردارة السابقة عن االتقارير الشاملة الن ائية ن ة أوجه القصور هذه ناية ععلي ا رئيسية ملعاجل
  .وإدارة الشؤون املالية

 
التقا: نظرًا لعدم وجود امتالد للسمات املالية األساسية ردمات الدع  التقا، ليس هناد خدمات الدع   -21

توافق ب  أصملاب املصلملة على حتديد إيرادات هذه اردمات. وهناد وج ات نظر خمتلفة حوة ما إ ا كان ينبغي 
آخر. ونتيجة لذلت، ليس هناد قياس إيرادات خدمات الدع  التقا سنويًا أو مرة كل سنت  أو على أساس دوري 

اتفا  على كيفية احتساب معدة استداد تكاليف ا. ومن اأن توحيد من جية احتساب معدالت استداد التكاليإ  
وّلدة متسقة ومفيدة

 
لتخ يط ورصد استخدام موارد خدمات الدع  التقا    مان اجلودة  كفالة أن تكون املعلومات امل

التقا ومكتب االستاتيجية والتخ يط وإدارة املوارد دورًا قياديًا   إدارة التعاون سيتوىل كل من الفنية ألنش ة املنظمة. و 
 تنسيق ارجراءات الالزمة.

 

 تنفي  خطة المراجعة القائمة علت المخاطر
 

 هنج التخ يط
 

بري و يتبع مكتب املفتش العام هنجًا للتخ يط قائمًا على املخاطر لتملديد واختيار األنش ة ال  يستعر  ا.  -22
خمتلفة  اً بعادمتثل أ( اونييفة أو موقعأو  عمليةعادة تكون قابلة للمراجعة حمتملة ) وحدات    ااملخاطر و ميعحتديد 
. ويوفر هذا الن ج أساسًا أكثر من جية لتملديد لمخاطر  ات الصلةل هتار ادإوعملياهتا و   ا ااجلاملنظمة ذ يتنف يةلكيف

املنظمة،  تواج  ااملخاطر الرئيسية ال   وحداتتدار أولويات عمل املراجعة الداخلية. ويرمي هذا النظام إىل  مان أن 
  بعل و . ة حمددةدور  من  ،مع مكتب التقيي  واملراجع ارارجي (ت ستعرض بصورة مستقلةوأن ) شتكةمبصورة 

ن ، حبيث يكون اهلدذ اسنتمدهتا  واحدة أو أكثرمالية اااالت، ت غ ى املخاطر سنوياً، و  أخرى ت غ ى خالة فتة 
استكماة تغ ية املخاطر املؤسسية العالية خالة ثالٍ  من الفتات املالية. وبالنظر إىل ال بيعة الدينامية للمخاطر ال  

ّد  على أساس سنوي وبصورة كاملة كل فتة  تواجه املنظمة، يّتبع مكتب املفتش العام   اجلوهر خ ة تغ ية متجددة حت 
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مالية. ويقدم مكتب املفتش العام، بتغ يته للمخاطر ال  ال تستعر  ا الونيائإ الرقابية األخرى،  مانًا بشأن تنفيذ 
 .تدابإ إدارة املخاطر ويقدم مشورة حوة كيفية حتس  تلت التدابإ

 
 إىل استكماة التغ ية املقتحة   2016هدفا املراجعة الداخلية ال  أجراها مكتب املفتش العام   عام  -23

قد طّورت هذه ار ة   بداية الفتة املالية مع األخذ . و2017-2016للفتة مراجعة ااسابات على أساس املخاطر 
أعيد تقيي  األولويات قد و .   املنظمة، وأقرها املدير العام بعد  لت باالعتبار املدخالت من اردارة ومن جلنة املراجعة

 2009وعّدلا عند الضرورة. وتستند ار ة إىل سجل للمخاطر، أ عد أصاًل   عام  2016بانتظام   عام   من ار ة
( و دخالت من اردارة، وجرى حتديثه بانتظام منذ Deloitteا اسب  القانوني  املعتمدين ديلويا ) اركةبالشراكة مع 

 ْع حى 
 لت اا  كي يعكس املخاطر الناائة وتغّإ أولويات املخاطر. و  سيا  التملديثات، قد يزيد أو ينقص التقدير امل
ذذ بعل املخاطر أو تضاذ، استنادًا إىل املخاطر الناائة وارجراءات املتخذة من ا ردارة لبعل املخاطر، وقد حت 

من خالة تقارير ربع سنوية ت قّدم إىل املدير مراجعة ااسابات على أساس املخاطر واملعلومات اجلديدة. وي رصد تنفيذ 
العام، ومن جانب جلنة املراجعة، ال   تمع ثال  مرات كل عام. وبار افة إىل  لت، ما زاة حتقيق التغ ية املخ ط هلا 

 ب املفتش العام.ميثل مؤاراً أساسياً ألداء مكت
 

ملدِّ  للمخاطر 2016ديسم /كانون األوة  31حىت  -24
 
، يغ ى املخاطر اليةع وحدة 59، حّدد السجل امل

خ ط هلا    35الباقية، فقد أ درج  56الد وحدات المن ا. أما  اً ثالث مكتب التقيي 
 
مراجعة من ا   إطار م ام املراجعة امل

على أساس سنوي )خماطر  غ ىت   8هذه  35 دالوحدات ال. ومشلا 2017-2016للفتة ااسابات على أساس املخاطر 
 نظر   إدراجوسي 2015-2014املتبقية   الفتة  21الد وحدات المتكررة(. وقد غ ى مكتب املفتش العام بعل 

دون  ا ال تزاة لكنتغ يت ا املخاطر ال  خ  ط لوحدات  افة إىل بار، 2017-2016تبقى   دورة التخ يط للفتة  ما
 )أنظر 'خ ة التنفيذ' أدناه(. 2017-2016تغ ية   فتة 

 
، سي عدِّة إدارة املخاطر على مستوى املنظمة  مشروع على مستوى املنظمة انضواء إدارة املخاطر  إ  ينضج -25

نتائج التقديرات الذاتية للمخاطر ال  تض لع  ا اردارة، م ليستخدمكتب املفتش العام الن ج الذي يسإ عليه، 
 .ااسابات على أساس املخاطر اتراجعملحتليله امل ا،   تعديل وت وير خ  ه املستقبلية بار افة إىل 

 
 تنفيذ ار ة

 

 خاطر العالية امل اتوحدمن  15، استكمل مكتب املفتش العام م مات غ ا 2016لدى هناية عام   -26
ال  ال تزاة  ام املغ ا بينما  ،2017-2016للفتة  ااسابات على أساس املخاطرة مراجعاملدرجة أصاًل    35 دال

واملشتيات  وارحصاءاتصندو  البيئة العاملي )إ افية  عالية املخاطروحدات أربع  2016مستمرة لدى هناية عام 
ونيف  وأهداذ امل)تعي   2017إىل عام  2016لعام  اخ    يخر وحدت  أل انور ّحل استعرا واملواصفات الفنية(. 

واستاتيجية وكمة ا اً خم  كان استعراض   ،، باالتفا  مع إدارة اعبة تكنولوجيا املعلوماتبينما ألغياملستدامة(، التنمية 
  ا رز للت ورات اهلامة والتقدم  نظراً  ، و لتإ افية عالية املخاطروحدات أربع يفتض أن يغ ي  املعلوماتتكنولوجيا 
 .هذا اساة
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نظ  ااوكمة  (1)واصل مكتب املفتش العام ختصيص موارد كبإة الستعراض األنش ة امليدانية   اجاالت   -27
مشلا أنش ة مكتب املفتش د الشؤون املالية واردارية. وق (3)و ال نامج والعمليات، (2)الداخلي، والضبط واملساءلة و 

. وك دذ تغ ية فرعي، ي دذ مكتب املفتش العام إىل 2016عام  خالةمكتبًا ميدانيًا  18العام م مات مراجعة   
استعراض ييع املكاتب امليدانية الكبإة مرة واحدة على األقل كل ثال  من الفتات املالية، على أن تستعرض املكاتب 

ية بتواتر أك . ويعكإ مكتب املفتش العام على حتقيق هذا اهلدذ م ر تائج استعرا  ا غإ األك  وتلت ال  كانا ن
وقد  وهو حاليًا على املسار الصمليح إىل  لت )أنظر امللملق باء(. 2017-2012للفتات املالية الثال  ال  تغ ي 

 ارد مكتب املفتش العام ثابتة.تتفاق  صعوبة القيام بذلت   املستقبل إ ا ازدادت املخاطر   ح  بقيا مو 
 

  راجعات املكاتب امليدانية )من ا تتعلق  19 من ا، 2016 تقرير مراجعة   عام 31 أصدر مكتب املفتش العام -28
 )أنظر امللملق جي (.( 2016 تقريراً مل مات استكملا   عام 14و، 2015 تقارير مل مات استكملا   عام مخسة

 
تقارير املراجعة الصادرة   عام  منزّودت هذه التقارير اردارة بالت م  واملشورة. وترد ملخصات النتائج   -29

   امللملق داة. 2016
 

نّفذ مكتب املفتش العام هنجًا جديدًا لتمل ّل إجراءات متفق علي ا حمل توصيات املراجعة،  ،2016خالة عام  -30
ال   2016دارة للنتائج   عملية التعامل مع التقارير. وقد تضمنا تقارير عام و لت ردخاة متّلت أك  من جانب ار

على خمتلإ املستويات لتعزيز إدارة املخاطر  اتفق علي امل اتجراءارأو  اتتوصيمن ال 306أصدرها مكتب املفتش العام 
من نقاط  166ما اجموعه  19كذلت أثارت تقارير املكاتب امليدانية الد . املنظمةوعمليات ااوكمة   الداخلية لضوابط وا

 ال  ينبغي للمديرين   املكاتب امليدانية أن يعاجلوها. االمتثاة
 

 تعمي  مراعاة املنظور اجلنسا 
 

مكتب املفتش ال  يقوم  ا املراجعة السنوية خ ط عمل من عناصر عنصر دائ   املنظور اجلنسا مراعاة تعمي   -31
  لمكاتب امليدانية لمكتب املفتش العام ال  يض لع  ا ستعراض اال استمّرت كافة عمليات، 2016  عام و العام. 

املساواة ب  اجلنس . وبار افة إىل  لت أجري تقيي  أعمق لتعمي  املساواة ب   منظورتقيي  التقدم ا رز حنو تعمي  
السنغاة واألردن للمكاتب الق رية   كجزء من استعراض اامل   وبرااج ا امليدانية اتلي  استاتيجية املمث اجلنس 

 اهلادئجلزر ا يط  الفرعي ارقليمياملكتب و لمكتب ارقليمي الفرعي آلسيا الوس ى كما ل،  ونيباةومدغشقر واليمن 
 :ما يلي املراجعاتوكان بعل النتائج الرئيسية من تلت .
 

 املنظور اجلنسا  إدماج االفتقار إىل يعكس ما انية مؤارات أداء جنسإىل طر ال اجة الق رية أفتقر بعل ي  
 .إطار ال اجة الق رية ةغاوقا صيالسياسات ااكومية 

  إطار ال اجة الق رية   ورةذككانا محىت لو   ،املنظور اجلنسا مراعاة لتعمي  استاتيجية ليسا هناد دائمًا .
قد لذا متسقة ومنسقة، و من دون استاتيجية لن تكون تعمي  مراعاة املنظور اجلنسا  تدخالت  وار ر هو أن

  الكلي أقل فعالية. هاتأثإ يكون 
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  ،لذا ، و  ا لياملنظمة  يونيفنسا  غإ مألوفة ملتعمي  املنظور اجلمراعاة مفاهي  ال تزاة   بعل البلدان
 .امليدانية   ال امج بشكل كاذٍ  تنعكس هذه املفاهي  ال

 كما يشّكل  قضية   العديد من البلدان.  تشكل املنظور اجلنسا  مراعاة لتعمي  واملوارد الفنية  ال تزاة القدرات
لوقا إىل اواالفتقار  اجلنسانيةعني  باملسائل املتصاة االمسؤويل  ختصاصاتحتديد ااالفتقار إىل كل من 
أمام التنفيذ الفعاّة لتعمي   ةعقب ،القدراتوكذلت االفتقار إىل التدريب وتقيي   ،للعمل   هذا اساةالكا  

 نسا . مراعاة املنظور اجل

 
 التوصيات/اىجرا ات المتفق عليها والقرارات الناجمة عا المراجعات

 
  املائة من  14، كانا اردارة قد أغلقا 2017 اباط/ف اير 17الوارد أدناه،    1كما يبّ  الشكل  -32

من    املائة 22، وارعا   اختا  إجراءات ملعاجلة 2016علي ا   عام  املتفق التوصيات/ارجراءات
، بعد أن 2016خرى. وواصلا اردارة ج ودها لتنفيذ ييع التوصيات املتبقية الصادرة قبل عام األ التوصيات/ارجراءات

  املائة من ييع التوصيات ال  ق دما   عام  90، و5201  عام   املائة من التوصيات ال  ق دما  66أغلقا 
أو  2014توصية صدرت   عام  70وهناد . 2013باملائة من التوصيات ال  ق دما قبل عام  98أكثر من و  4201،1

مراجعت ا، و  بعل وتستند هذه املعلومات إىل التقارير ال  تقدم ا اجل ات ال   ري ما زالا مفتوحة للتنفيذ. قبل 
اااالت ختضع هذه التقارير للتملقق من ا من جانب مكتب املفتش العام   وقت ا، ولكن   أحيان كثإة أثناء إجراء 

 مراجعة الحقة للوحدة/الونييفة املعنية.
 

                                                      
التقارير ال  ب التوصيات تنفيذيتعّلق ، الصادر عن املنظمة ألإ( كما ورد   تقرير منتصإ املدة-2-10)مؤار أداء مكتب املفتش العام  بالنسبة إىل  1 

 93  املائة مقابل اهلدذ ا دد الذي يبلغ  90هي  2016/أيلوة  سبتمولذا فإن النتيجة    التقرير. إعداد تاريخ من فتة تصل إىل عام  صدرت قبل
   املائة.
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 2016-2011حالة تنفيذ ييع التوصيات للفتة  -1الشكل 
 (2017 اباط/ف اير 17)حسب تقارير اردارة   

 
 

، ال  متثل التنفيذ الفعلي 2016أدناه معدالت إغال  التوصيات/ارجراءات املتفق علي ا لعام  2يو ح الشكل  -33
 2016-2008للتوصيات باملقارنة مع معدالت ارغال  للفتة 

 
 

 معدالت إغال  التوصيات -2الشكل 
 

 
 

 كما  
31/12/2016  

 كما  
31/12/2015  

 كما  
31/12/2014 

 كما  
31/12/2013  

 كما  
31/12/2012 

 كما  
31/12/2011  

2008 %99 %99 %99 %98 %98 %92 
2009 %100 %99 %99 %97 %92 %88 
2010 %100 %99 %100 %99 %96 %86 
2011 %99 %96 %97 %94 %82 %64 
2012 %98 %92 %89 %68 %39 

 2013 %98 %92 %83 %43 
  2014 %90 %62 %33 

   2015 %66 %15 
    2016 %14       

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

مغلقة 559 486 421 358 244 42

مستمرة 3 8 9 40 78 66

مفتوحة 5 - - - 48 193

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

مغلقة

مستمرة

مفتوحة
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علي ا،  املتفق عالية لتنفيذ التوصيات/ارجراءاتف ملساعدة اردارة مساعدة أفضل   و ع استاتيجية أكثر -34
ومتوس ة ومنخفضة، على أساس أثر واحتماة  عالية -يصّنإ مكتب املفتش العام التوصيات   فئات خماطر ثال  

 حدو  املخاطر الكامنة. وقد و ع مكتب املفتش العام التعاريإ التالية لفئات املخاطر:

األرجح أن يؤدي عدم تنفيذ التوصية إىل وقوع أو تكرار وقوع حد  حمدد ين وي على خماطرة عالية يكون  عالية
الداخلي، ضبط عملياهتا أو مسعت ا. يعت  ارجراء امل لوب حامساً لنظام الهلا أثر اديد على والية املنظمة أو 

 وينبغي تنفيذه فوراً.
األرجح أن يؤدي عدم تنفيذ التوصية إىل وقوع أو تكرار وقوع حد  حمدد ين وي على خماطرة يكون هلا أثر   متوس ة

 . الضبط الداخليوب تأثإ كبإ على نظام . لإلجراء امل لالوحدةكبإ على والية أو عمليات أو مسعة الدائرة/

، ولتوفإ قيمة أفضل مقابل املاة أو لتملس  لضبط الداخليالتوصية م مة للملفاظ على نظام معقوة ل منخفضة
 ةاملعني وحدةالكفاءة. قد يؤدي عدم اختا  ارجراء امل لوب إىل التقليل من القدرة على حتقيق أهداذ ال

 بفعالية وكفاءة.
 

املائة من التوصيات ناج  عن مراجعات على املستوى امليدا  أو على مستوى    73نظرًا ألن أكثر من  -35
أعماة، فإن نسبة كبإة من ا ص ِنفحا على أهنا خماطر متوس ة أو منخفضة. غإ أن هلذه التوصيات على مستوى  وحدات

 ءات التشغيلية.ات األعماة أمهية بالغة لتملس  نظام الضوابط وزيادة الكفاوحد

من ا  32 ا، صّنف2016-2008توصية معلقة ق دما أثناء الفتة  455أدناه، من ب   3كما يب  الشكل  -36
 ساو  2016توصية ق دما   عام  21  ات املخاطر العالية 32 دالالتوصيات هذه على أهنا  ات خماطر عالية. وتشمل 

 الوقا.ق دما قبل  لت  مخسو  2015ق دما   عام 

 2016-2008التوصيات املعلقة حسب العملية للفتة  -3الشكل 
 إجمالي منخف ة متوسطة عالية  العملية المعنية

 123 22 88 13 ااوكمة واملساءلة والضوابط اردارية

 62 32 30  املوارد البشرية

 53 20 25 8 اردارة املالية واملصرفية

 39 6 30 3 العمليات

 38 19 19  املشتيات

 36 8 26 2 إدارة األصوة

 33 3 25 5 االستاتيجية والتخ يط

 32 5 27  نظ  املعلومات

 23 8 14 1 الدعوة واالتصاة واالتصاالت

 9 3 6  السفر

 4  4  املساواة ب  اجلنس  

 2  2  األمن

 1  1  الشؤون القانونية

 455 126 297 32 اسموع اريايل
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، ولذا صّنفا على أهنا م علقة منذ فتة 2014من ا قبل عام  70قّدما  ،455من ب  التوصيات املعلقة الد  -37
 النتائج حسب فئة املخاطر. 4طويلة وعلى هذا فإهنا ختضع ر وات متابعة أكثر كثافة. ويوجز الشكل 

 
 املخاطرالتوصيات املعلقة منذ فتة طويلة حسب فئة   – 4الشكل 

 
 اسموع  منخفضة  متوس ة عالية السنة

2008 
 

2 
 

2 

2009 
 

1 
 

1 

2010 1 
 

1 2 

2011 
 

7 1 8 

2012 1 4 3 8 

2013 2 5 2 9 

2014 1 21 18 40 

 70 25 40 5 اسموع

النسبة 
 100% 36% 57% 7% املئوية

 
  ا يلي: 2014 املتعلقة باملخاطر العالية ال  ًقدما قبل عام ارمستتعلق التوصيات  -38
 

  إكماة وبدء تنفيذ إطار إدارة استمرارية األعماة على مستوى املنظمة؛ 
  و ع إطار ملسؤوليات رصد السياسات داخل الوحدات املختلفة من  راع العمليات  ا    لت أنش ة

 املشتيات؛

  ؛ييع وحدات األعماةع   العاملي ردارة املوارد لدع  النظامترتيب حوكمة فّعالة  

   استعراض إدارة البنية األساسية   املقر،  ا    لت تقدمي تقارير دورية عن  ح ّددتمعاجلة املسائل ال  
 ؛سالمة مبا  املقر إىل األج زة الرئاسية

 .و ع مقتح ر ة التجديد الرأمسايل للمجمع 

 
 .هاء يرد مزيد من املعلومات   امللملقو 

 

رغ  أن اردارة أحرزت بعل التقدم   معاجلة هذه التوصيات، كما يب  امللملق هاء، إاّل أن ارجراءات ال   -39
 ،ردارة تنفيذ هذه التوصيات بانتظام طواة العاممع امكتب املفتش العام تابع يو اختذت حىت اآلن ال تكفي رغالق ا. 

 ربع سنوية إىل املدير العام.ال  تقارير مكتب املفتش العام بعدئذ عن ا  يبلغو 
 

علي ا، اّدد املدير العام على مساءلة  املتفق ، ولتملس  معدة التوصيات/ارجراءات2016-2014  الفتة  -40
، وأنشئا ابكة مراكز اتصاة للمراجعة   كل إدارة  دذ املتابعة مع املدير العام املساعداردارة العليا على مستوى 

لتعزيز التنفيذ   الوقا املناسب ودع  التملقق وتقدمي التقارير إىل مكتب املفتش العام. ولدع  إعداد املديرين املعني  
 التقارير   الوقا املناسب، أتاح مكتب املفتش العام على ابكة ارنتنا قواعد بياناته املتعلقة بالتوصيات/ارجراءات

استجابة لتوصية و علي ا لتمك  املديرين ومراكز االتصاة من القيام مباارة بتملديث املعلومات املتعلقة بالو ع.  املتفق
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تصعيد جديدة ت رسل  وجب ا  اتسياس 2016  عام أن ينّفذ  مكتب املفتش العامعلى من جلنة املراجعة   املنظمة، 
ومراكز االتصاة   اردارات، وإىل نواب املدير العام حسب  املديرين العام  املساعدينتنبي ات وتذكإات إىل 

علي ا ال  يصبح املوعد الن ائي هلا وايكًا وتلت املتأخرة. وست ملّسن -املتفق-االقتضاء، بشأن التوصيات/ارجراءات
داًل من رب  ا بسنة عملية رصد تنفيذ املواعيد الن ائية، وبالتايل ست شّدد، برب  ا باملواعيد املتفق علي ا للتوصيات ب

 ارصدار.
 

 التحقيق اي الغش وغيره ما حاالت سو  السلوك
 

عن هتيئة بيئة من النزاهة   خمتلإ عمليات املنظمة بكشإ أي ادعاءات أو  مكتب املفتش العام مسؤوةإن  -41
املتعاقدين مع ا سلود من جانب مونيفي املنظمة أو اركائ ا أو السوء أية أاكاة أخرى من مؤارات على وجود غش و 

أيضًا عن تشجيع اختا  تدابإ وقائية. وبري األخذ  املنظمة والتملقيق في ا، كما أنه مسؤوة فيما يتعلق بأعماهل  مع
مكتب قدم يالنزاهة   املنظمة. و تعزز بنتائج التملقيقات بغية استنباط الدروس والتوصية بتغيإات سياساتية وإجرائية 

عمليات تفتيش أخرى لتقصي ااقائق ب ضاً أي ويض لعارية حوة املسائل املتعلقة بالنزاهة، خدمات استشاملفتش العام 
 تت لب خ ة قانونية أو حتقيقية.

 
 عملية التملقيق

 
؛ غش واملمارسات الفاسدة األخرىوال التملقيق   ادعاءات سوء السلود :مكتب املفتش العام واليةتشمل  -42

ال  ت رتكب  د مونيفي املنظمة الذين يبّلغون عن ارتكاب جرم أو يتعاونون مع مراجعة  والتملقيق   األعماة االنتقامية
هذه الوالية  ااجلنسي. وقد و ّسع واريذاءوكذلت حاالت االستغالة اجلنسي  ؛أو حتقيق يقوم  ما مكتب املفتش العام

كجزء من الشكاوى  لية معاجلة آرة لتشمل حاالت التملرش   مكان العمل، واملسؤولية عن إدا 2016  بداية عام 
 ال  تتبناها املنظمة. "ار وط التوجي ية بشأن اردارة البيئية واستمعية"
 

املعموة  ا   بري التملقيق   سوء سلود املونيف  طبقًا لد "ار وط التوجي ية للتملقيقات اردارية الداخلية"  -43
ّدد كل من ا حدود زمنية معّينة، ح   ال  تقع  من والية مكتب املفتش العام. وتن بق على خمتلإ أنواع اااالت املنظمة

  سياسات املنظمة ال  حتك  السلود حمل البملث. و  ييع اااالت، ختضع كافة االدعاءات ال  يتلقاها مكتب 
ثارة تقع  من والية املكتب 

 
أم تنبغي إحالت ا إىل اعبة املفتش العام الستعراض أويل لتملديد ما إ ا كانا املسألة امل

أخرى   املنظمة أو إىل منظمة أخرى. و  اااالت ال  يتب  أهنا تقع  من والية مكتب املفتش العام، يقّي  
ر  في ا مكتب املفتش  ياالستعراض األويل ما إ ا كان هناد من األسباب ما يكفي لبدء حتقيق كامل. و  اااالت ال  ب 

كتب إىل املدير العام )للمونيف  الكبار( أو إىل املدير العام املساعد/اردمات املؤسسية )أو امل، يرفع العام حتقيقًا كامالً 
، الختا  قرار  ا إ ا كان يتع  تقريراً عن استنتاجاته عما إ ا كان لالدعاءات ما ي رها السل ة املخّولة   حاالت أخرى(

 .دليل التعليمات ارداريةمن  330البدء   إجراءات تأديبية  وجب القس  
 

واملوردون والشركاء ة عبا)أي الأطراذ ثالثة  ا تبري استعراض االدعاءات املتعلقة بأنش ة غش وفساد ارتكب -44
املنفذون( لن ه   العون   برامج وعمليات املنظمة، و لت اماية املنظمة وتعزيز االستفادة الكاملة من برااج ا 
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ومشاريع ا املوج ة إىل السكان املتضررين. وختضع هذه اااالت إىل استعراض أويل لتملديد ما إ ا كانا هناد أسباب 
. وحيث بد مكتب املفتش العام طرفًا ثالثًا  العًا   عقوباتمعقولة تدفع إىل االعتقاد حبدو  عمل يستوجب إيقاع 

جلنة وترسل إىل  العقوباتلتملقيق وطلب البدء باختا  إجراءات ، بري إعداد نتائج اعقوباتأعماة تستوجب إيقاع 
، وإ ا ما قررت  لت تقوم بتقيي  عقوبات. وستقرر اللجنة ما إ ا كان ينبغي فتح إجراء العقوبات على املتعاقدينإيقاع 

سية عما إ ا كان ينبغي تقرير مكتب املفتش العام ورد املوّرد قبل تقدمي توصية إىل املدير العام املساعد/اردمات املؤس
 على ال رذ الثالث املعا. عقوبةإيقاع 

 
  املنظمة بعدم االمتثاة للخ وط التوجي ية ال   "آلية التظل " تتبع استعرا ات الشكاوى املقّدمة  وجب -45

عاءات املتعلقة بعدم االمتثاة تقّي  االدو . عملية مشا ة لتلت املبينة أعاله تتبناها املنظمة بشأن اردارة االجتماعية والبيئية
تفتح  ،لتملديد ما إ ا كانا تتعلق  شاريع مرتب ة باملنظمة. و  تلت اااالت ال  يتب  في ا وجود ارتباط مع املنظمة

مث بري إعداد  ،فتة ربداء تعليقات من العموم، وبعدها يبدأ مكتب املفتش العام عملية تفتيش لتقيي  ااالة   امليدان
 ير ويقّدم إىل املدير العام للنظر فيه واختا  قرار.تقر 
 

حيث بد مكتب املفتش العام نتائج سلبية  د مونيفي املنظمة أو أطراذ ثالثة، يوصي بأن تتخذ اردارة  -46
إجراءات إدارية مناسبة، وحتّدد اردارة ارجراء الذي سيتخذ. وميكن أن تتضمن ارجراءات التأديبية املتعلقة  ونيفي 

رد. وميكن أن تضمن ارجراءات  د األطراذ الثالثة التوبيخ املنظمة الوقإ عن العمل بدون أجر أو ختفيل الرتبة أو ال 
واالستمرار املشروط   العمل، وحظر التعامل واستداد املبالغ املفقودة بسبب خمالفة ال رذ الثالث. وقد يوصي مكتب 

مة قبل التوصل إىل اماية مصاحل املنظ موردينللبالوقإ املؤقا عن العمل ثالثة الطراذ األ  حالة املفتش العام أيضًا 
تقدمي  "سياسة محاية املبلغ  عن األعماة غإ القانونية"توصية هنائية. وتشمل مسؤوليات مكتب املفتش العام  وجب 

بلغ  عن املخالفات، مثل تعليق قرار حيتمل أن يكون انتقاميا. وعند انت اء هذه 
 
توصيات حوة اختا  تدابإ اماية امل

املفتش العام أيضًا باختا  إجراءات تصمليملية ملن يتعاونون مع حتقيقات ومراجعات مكتب  اااالت، قد يوصي مكتب
 املفتش العام ويكونون قد تعر وا رجراءات انتقامية أو يكونون معر   ر ر إجراءات ك ذه وايت.

 
رز. وتستند عملية لضمان ترتيب اااالت حسب األولوية ترتيبًا مناسبا، يستخدم مكتب املفتش العام نظام ف -47

( التأثإ على أمواة املنظمة؛ 2( مدى خ ورة أي تأثإ سليب على عمليات وأهداذ املنظمة؛ )1حتديد األولويات إىل )
 ا    لت القدرة على ردع أية لارسات خاطئة   املستقبل واملوارد  ،( حقائق أخرى4( التأثإ على مسعة املنظمة؛ )3)

واحتماة التوصل إىل قرار. وعلى أساس نتائج االستعراض األويل، يتخذ املفتش العام، بالتشاور  الالزمة رجراء التملقيق
 أدناه رس  بيا  ملوجز عام لعملية التملقيق. 5، قرار بدء حتقيق كامل. ويرد   الشكل األقدمقق ا مع 
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اكوى  81إدعاء. وتلقى املكتب أثناء العام  53اكوى مفتوحة، تشمل  35بد  2015بدأ مكتب املفتش العام  -37
 طلب مشورة/خدمة استشارية. وقدد متكن مكتب املفتش العام من إغال   16و دعاءات(ا 108من  تتشكل) جديدة

 
 إدارة عبء قضايا التملقيق

 موجز عام لعملية التحقيق ال  يقوم  ا مكتا ا فتش العام-  5 الشكق

 

 

 

 

 تلقي الشكاوى

 استعراض مبدئي 

 التحقيق

 
 سياسات وا  معاي  لسو  السلوك

سياسة مكااحة الغش وا مارسات الفاسدة 
  ا خرى

~ 
  ا ماية ما االستغ   ا نسي وسو  ا عاملة

~ 
سياسات بشأن ا يلولة دون التحر  

  السلطةوالتحر  ا نسي وإسا ة استخدام 
~ 

  سياسات  اية ا ُبلغ  عا الفساد
~ 

 ةواعد ولوائ  ا و ف 
~ 

  معاي  السلوك   ا دمة ا دنية الدولية
~ 
 

 إيقا  العقو ت علت ا ورديا 
 سياسة إيقا  العقو ت علت ا ورديا 

~ 
  إجرا ات إيقا  العقو ت علت ا ورديا

~ 
   را  السل  وا  غا  وا دمات

~ 
 خطا ت االتفا 

~ 
ما دليق  MS 07 خطا ت االتفا   القسم 

 ةاىداري التعليمات

 تقد  التقرير إ  ا دير العام/ السلطة ا خولة

 ا دير العام/ السلطة ا خولةةرار 

تقرير إ   نة إيقا  العقو ت علت 
 ا ورديا

التوصية إ  ا دير العام 
 ا ساعد/ إدارة ا دمات

                  

ةرار ا دير العام ا ساعد/ 
إدارة ا دمات ا لسسية 

                 وا وارد

        

 ةرار بفت   قيق

 : و في ا نظمةإل إذا  ب  سو  السلوك

  ب  سو  السلوك:طرا   لثةإل إذا   

 القرارات المحتملة
 

قواعد املونيف  رسالة توبيخ حتريرية، والوقإ عن العمل دون أجر، وخفل الرتبة، وال رد لسوء السدلود، تشمل النتائج ا تملة ملونيفي املنظمة  وجب 
 . وال رد الفوري لسوء السلود اجلسي 

ارسدائر  املشروط، وحظر التعامدل مدع التسدريح املشدروط، وحظدر التعامدل، والتعدويل عدن حظر التعاملوتشمل النتائج ا تملة لألطراذ الثالثة التوبيخ و 
وّردين أهنا مناسبة.عقوبة أأو تصمليح الو ع، وأي 

 
 خرى ترى جلنة العقوبات على امل
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. وتلقى املكتب أثناء العام ادعاءً  86اكوى مفتوحة، تشمل  35بد  2016بدأ مكتب املفتش العام  -48

 وتسعة طلبات باملقارنة مع السنة السابقة  املائة  27ما ميثل زيادة تبلغ  ،(ادعاءً  153 من تتشكل) اكوى جديدة 103
 اتطلبمثانية ( و دعاءً ا 150من  تتشكل)اكوى  91مشورة/خدمة استشارية. وقدد متكن مكتب املفتش العام من إغال  

رّحلة من السنة/السنوات السابقة. ويقدم الشكل 
 
أدناه نظرة عامة  6مشورة/خدمة استشارية،  ا    لت ال لبات امل

 :التصرذ   الشكاوى أثناء العام ومقارنة مع السنوات األربع السابقة ااملة على
 

 التصرذ   عبء القضايا – 6الشكل 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 عبء القضايا

 اكاوى ر ّحلا من سنوات
 سابقة

35 20 27 35 35 

 103 81 64 62 82 اكاوى جديدة

 138 116 91 82 117  اسموع الفرعي

 مشورات/خدمات استشارية
 جديدة

37 26 27 16 9 

 اجموع املسائل )القضايا
 147 132 118 108 154  واملشورات)

 91 79 53 65 97 الشكاوى ال  أغلقا

املشورات/اردمات 
ااالستشارية ال  أ غلق  

37 16 30 16 8 

 48 35 35 27 20 عبء القضايا املتبقي

 
 مصدر الشكاوى

 
أدناه، تلقى مكتب املفتش العام باستمرار معظ  الشكاوى من مونيفي املنظمة، مث  7كما هو مب    الشكل  -49

اج ولة واتصاالت ، من أطراذ ثالثة، ومسائل داخلية اكتشفا أثناء عمليات املراجعة والتفتيش والعمل االستشاري
 املفتش العام مكتبال  يصّنإ في ا ة األوىل املر هي و ا أن هذه  ، كورمن معظ  الشكاوى  توردوقد  .املصدر

 .لمقارنة لتملديد وج ات صمليملةلسنوات ال، هناد حاجة إىل مزيد من البيانات حسب نوع اجلنس
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حسب اجلنس 6201مصدر الشكاوى   عام  -7الشكل   

 

 
 

 أنواع القضايا
 

. ومن امل   مالحظة 2016أدناه أنواع االدعاءات ال  وردت أثناء عام  8يبّ  الرس  البيا  الوارد   الشكل  -50
أن الشكوى املفردة ال  يتلقاها مكتب املفتش العام قد تتضمن ادعاءات متعددة. ويستند التصنيإ األويل لالدعاءات 

 اتصنيإ أثناء سإ التملقيق إ ة مكتب املفتش العام الدّ قاها مكتب املفتش العام. وقد ي عإىل املعلومات األولية ال  يتل
 توفر له املزيد من املعلومات.

 
ار وط التوجي ية بشأن اردارة البيئية واستمعية املعموة  ا   كجزء من   الشكاوىلية معاجلة آل مل ت دخح  -51
، وهي تت لب استنفاد ار وات السابقة على مستوى املشروع واملستوى التنظيمي قبل 2015إال   أوائل عام نظمة امل

مل يتلقح مكتب املفتش العام أية اكاوى   إطار هذه  ،2016وحىت هناية عام  .تقدمي الشكاوى إىل مكتب املفتش العام
 اآللية.

ذكور
49%

إناث
29%

مجهو 
7%

غير محدد أو ال 
%15ينطبق 

حسا الجنس2016مصدر الشكاوى اي عام 

60%27%

6%
7%

FAO
personnel
Third Party

Anonymous

مونيفو الفاو

طرذ ثالث
اج وة 

تش مبادرة من مكتب املف
العام
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الفئدات  األخدرى إىلكتدب املفدتش العدام تنقس  ادعاءات سوء السلود ال  تقدع  دمن اجداالت واليدة حتقيقدات م -52

 التالية:
 

  الغش واملمارسات الفاسدة األخرى املتعلقة باملشتيات؛ 

  الغش واملمارسات الفاسدة األخرى غإ املتعلقة باملشتيات، ال  تغ ي ا "سياسة مكافملة الغش واملمارسات
 ؛ املعموة  ا   املنظمةالفاسدة األخرى" 

  االستغالة  ااماية منواريذاء اجلنسي، على النملو الذي تعّرفه سياسة املنظمة بشأن "االستغالة اجلنسي
 "؛واالعتداء اجلنسي 

  "املعموة  ا التملرش، على النملو الذي تعّرفه "سياسة منع التملرش والتملرش اجلنسي وإساءة استخدام السل ة
 ؛  املنظمة

 " ؛املعموة  ا   املنظمة " املبلغ  عن األعماة غإ القانونيةسياسة محاية االنتقام على النملو الذي تعّرفه 
  سلود غإ م رٍض آخر  ا    لت ا اباة، وتضارب املصاحل، وإساءة استخدام املوارد، والتسبب بإسداءة إىل مسعدة

 يدة والزراعدةمدن دليدل التعليمدات ارداريدة املعمدوة بده   منظمدة األغذ 330املنظمة على النملو الدذي يعّرفده القسد  
 ."معايإ السلود ملونيفي اردمة املدنية الدوليةو"
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 نوع ادعاءات سوء السلود ال  وردت  – 8الشكل 
  

 

 

 نتائج القضايا
 

 خيلص حتقيق مكتب املفتش العام إىل ما إ ا كانا االدعاءات: -53
 

  عددا كافيددة لتملديددد أن االدعدداء صددمليح وأن غشدداً أو سددوء سددلود قددد حددد   -مثبتددة عندددما تكددون األدلددة الدد  ي 
 بالفعل؛ 

  عدا غدإ كافيدة لتملديدد أن االدعداء صدمليح وأن غشداً أو سدوء سدلود قدد  -غإ مثبتة عندما تكون األدلة الد  ي 
 حد  بالفعل؛ أو 

  عددا كا -باطلددة فيددة لتملديددد أن االدعدداء لدديس صددمليملاً وأندده مل حيددد  غددش أو سددوء عندددما تكددون األدلددة الدد  ي 
 سلود.

 

. وبدوز أثنداء سدإ 2016الد  أ غلقدا   عدام  91أدناه النتائج وفقاً هلذه التصدنيفات للقضدايا الدد  9يبّ  الشكل  -54
مكتدددب املفدددتش العدددام أدلدددة كافيدددة علدددى أن االدعددداءات باطلدددة، مدددا ي ددد ئ  قدددّي ي  ض األويل أو التملقيدددق الكامدددل أن االسدددتعرا

مونيإ املنظمة أو ال رذ الثالث املعا مدن ارتكداب أي جدرم. وتلدت نتيجدة هلدا القددر  اتده مدن األمهيدة للمنظمدة وملدونيفي 
 املنظمة ولل رذ الثالث.

الغش اي المشتريات
أو تنفي  المشاري /و

25%

أ كا  أخرى
%3ما الغش 

أ كا  أخرى ما سو  
السلوك بما اي ذلك 
المحاباة واستغ   
السلطة وت ارب 

نم المصال  غير المعلا ع
وا نشطة الخارجية 

63%

Harassment
6%

%1االنتقام %6التحر  %2االستغ   الجنسي 
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 2016نتائج الشكاوى ال  انت ى النظر في ا   عام   – 9الشكل 

 

 
 

 :2016ال  أغلقا   عام  91من ب  القضايا الد  -55
 
 16 أغلقا على أهنا مثبتة بعد إجراء حتقيق قام به مكتب املفتش العام؛ 
 17  أغلقا على أهنا باطلة بعد التوصدل إىل أن جرمداً مل حيدد  )أي أن االدعداء غدإ صدمليح ومل حيدد  غدش أو

 سوء سلود(؛

 31 أغلقا على أهنا غإ مثبتة؛ 

 23  أحيلا إىل اعب أخرى   املنظمة إما ألنه مت التوصل إىل أهندا تقدع خدارج ن دا  واليدة مكتدب املفدتش العدام
أو أن هندداد إجددراءات بديلددة ميكددن اختا هددا ملعاجلددة الشددواغل الدد  يثإهددا صدداحب الشددكوى؛ أو ألهنددا، لعدددم تددوفر 

 مراجعة مستقبلية. ةخال في ا لبملثلمعلومات كافية ت ر التملقيق في ا   حينه، أحيلا 

 4 اكاوى سملب ا املشتكون أثناء املراجعة األولية.  

 

هتدذ وحدة التملقيقات   مكتب املفتش العام إىل إغال  الشكاوى   غضون ستة أا ر من تلقي ا. و   -56
 (.أربعة أا ر ونصإ)أي  يوماً  139كان متوسط عدد األيام ب  تلقي الشكاوى وإغالق ا   ،2016عام 

 
حتقيق غ ا تغ ية واسعة حاالت غش   املشتيات أو  تقارير 10أصدر مكتب املفتش العام  ،2016  عام  -57

بّلغ  عن  واريذاء  تنفيذ املشاريع، واالستغالة اجلنسي 
 
اجلنسي، والتملرش، وتضارب املصاحل، والغش، ومحاية امل

عندما جرى حتقيق ومل يكن م لوبًا تقدمي تقرير حتقيق كامل ألن  ةمذكر  11خمالفات. وأصدر مكتب املفتش العام أيضا 
 االدعاءات مل تكن مثبتة ولكن كانا هناد حاجة إىل إبالغ استنتاجات و/أو مالحظات إىل اردارة.

 

18%

34%
25%

19%

4%

substantiated

unsubstantiated

referred to
other division

unfounded

complaints
withdrawn

مثبتة

غير مثبتة

أحيل  إلت  عبة أخرى

باطلة

سحب  الشكوى
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، فقد مت تنفيذها تشمل مونيفي املنظمة 2016معّلقة   عام  تضمنا توصياتمن ب  تقارير التملقيق ال   -58
جلنة إىل  ومّت تقدمي ثال  حاالت،  ا    لت إجراءات تأديبية. بشأهنا اختذت املنظمة إجراءات إدارية مناسبةو  جمل ا 

املعا.  البائععلى  عقوبات. وأسفرت واحدة من ا عن فرض 2016  عام   املنظمة  العقوبات على املتعاقدين إيقاع
 إيقاعجلنة ويت  التفاوض بشأن ااالت  األخري  مع البائع  للتوصل إىل تسوية بشأهنما، و لت بعد تقدمي ا إىل 

 .العقوبات على املتعاقدين
 

 ونيف    املنظمة أو  قاول /مقدمي تعلق ي 2016  عام استكملا ال  التملقيقات كان معظ   -59
يدان )فقد كانا املخاطر على املنظمة تتزايد مع عملية ت بيق الالمركزية ااديثة ع اءات/اركاء منفذين موجودين   امل

الع د وال  ال تزاة جارية(. وعادًة ما تكون هذه األنواع من التملقيقات أكثإ استخدامًا للموارد، من حيث وقا 
يادة عبء التملقيق الذي يقوم به املونيف ، كما من حيث السفر، مقارنًة بالقضايا املوجودة   املقر، ما ساه    ز 

 املكتب. 
 

 :2016يقدم املوجز التايل أمثلة منو جية عن القضايا ال  است كملا   عام  -60
 

 أنه و  مونيإ كبإ   مكتب ميدا  تضارب مصاحل مل يفصح عنه، ىلد  ادعاءات بأن  حتقيق :1 ااالة
مكتب  أرسلف. تابعة للمنظمة مشتياتسيا  إجراءات اركاته اراصة    صاحلمللتويج لاستخدم منصبه 

ال  توفرها عدلية الألدلة اوبيانات  وثائق املشتياترجراء مقابلة مع املونيإ املعا واستعراض بعثة املفتش العام 
 أيضاً قد يكون املعا كبإ السؤوة املأن إىل  مكتب املفتش العام بهنتأثناء التملقيق، . و تكنولوجيا املعلومات

من من إعانة إبار غإ مستملقة لالنتفاع حتا إارافه يعمل نظمة   امل استشاريعل  ومساعدة شًا بغ   ارتكب
واملونيإ  املسؤوة الكبإفيما يتعلق بكل من ة إىل أن االدعاءات مثبت مكتب املفتش العام وتوصلاملنظمة. 

مل بدد عقد ونيإ بعد إجراء تأدييب و ملرد اط  )  املنظمة يعمالن كالمها مل يعد الشخصان  و . اآلخر
 .(االستشاري

  وبائع  وناركاء منفذارتكبه ادعاءات غش   مكتب املفتش العام حقق  –غش   تنفيذ مشروع : 2ااالة
بلغ أح مواقع متعددة  حدد مكتب املفتش العامو  .وقدما تقريرًا عن  لت نقود   تنفيذ مشاريع حتويالت نقدية

 وثائقاملنفذون قّدم الشركاء و . أجنزتقد أعماة إعادة تأهيل على حنو غإ دقيق بأن املنفذون الشركاء في ا 
أهنا كانا كا بة، وعلى برغ  علمه النقود بائع قبل ا فالدفع،  رثبات تنفيذ املشروع كجزء من طلباتمزّورة 

الختا  قرار ألن دائرة املشتيات   ع دة مها اآلن املسألتان كلتامها و دفع من املنظمة. الهؤالء  أساس ا طلب
 .العقوبات على املتعاقدينإيقاع جلنة قبل إنشاء قبل إنشاء  اد مع الشركاء املنفذين وبائع النقود وقعو العق

  لارسات غش وفساد من ادعاءات    مكتب املفتش العام حتقيقاً  أجرى -غش   تنفيذ مشروع : 3ااالة
ابتزاز احتماة ب، من ب  يلة أمور، علق هذه االدعاءاتاستشاري حملي. وتتوهو ومرؤوسه كبإ مونيإ وطا  

ع واملوافقة ير اشخاصة باملوحتويل أمواة  عقود إاراف ما مقابلمدفوعات من استشاري  واركاء منفذين حتا 
يتا إىل نتائج انت أوفد مكتب املفتش العام بعثت  فجزئيا فقط(. نّفذ ذ )أو نفّ عمل مل يً مقابل على دفعات 
 ه، وجد مكتب املفتش العام أنباملونيإ الوطا الكبإفيما يتعلق ف. كلي ما  واملستشار املونيإسلبية بشأن 
ات يناز يعلى مقتحات موافق ف ،املنفذين الشركاءعمل   اراراذ على إدارة تنفيذ ًا جسيم ارتكب إمهاالّ 
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إىل تأديبية ال جراءاتأدت ارقد . و يس هلا من سندل شركاء منفذينلمدفوعات على ألنش ة مشاريع و مضخمة 
وتلقى دفعات من التمس  وتكراراً  مراراً  هلي، وجد مكتب املفتش العام أنا ستشاري باال. وفيما يتعلق طرده

 أساء االستشاري. ووجد التملقيق أيضا أن اعقودمنمل   استشاري  واركاء منفذين حتا إارافه مقابل 
ملصاحل مالية اخصية نظمة امل  ( ألغراض اخصية واستغل منصبه مونيف املنظمة )مركبات و موارد استخدام 

وسينظر مكتب املفّتش  .هونييفتدد ميأثناء التملقيق، مل االستشاري هذا  . وعقب انت اء عقدفصح عن امل ي
ق     منظومة العام   طريقة لضمان أال يت  تونييإ االستشاري  السابق  الذين صدرت نتائج سلبية حب

 األم  املتملدة؛ وليس هناد من تبادة هلذه املعلومات حىت اآلن.

 مسؤوةلدى  هناد بأناستعرض مكتب املفتش العام ادعاءات  –  املصاحل مل يفصح عنه  تضارب: 4االة ا  
منفذين استخدم منصبه لتعزيز مصاحل اركاء أنه إ   ،  املصاحل اً تضاربما يبدو  إقليميمكتب كبإ سابق   

مكتب املفتش العام خلص و تاريخ التقرير. حىت نظمة وحافظ علي ا املتقاعده من بعد م نية أنشأ مع   روابط 
تقرير يتضمن  عدّ أ  . و ة املنظمةسمعمسًا حمتماًل بواّكل  مةما يبدو افتقارًا إىل االستقاإىل ى أد لت أن إىل 

 أثناء االستعراض. ح ّددتالسمعة ال  على خاطر املتب املفتش العام ملعاجلة نتائج وتوصيات مك

  بأن استشاري  مكتب املفتش العام   ادعاءات  حقق أخالقيات املشتيات.و تضارب   املصاحل : 5ااالة
وأاار هذه العالقة بشكل صمليح. عن  للمنظمةمل يت  ارفصاح  هوأناثن    مكتب ميدا  كانا متزوج  

اركة إىل منح عقود على  هذه العالقةساعدت ، املشتيات  مها أحدمسؤوليات  حبك  هبأن االدعاء أيضاً 
مكتب املفّتش  أوفدف. من هذه الشركة أو إع اء أفضلية هلا شتياتالقيام  و  زوج اخر/آلااالستشاري ميلك ا 

وثائق الشركة واستعراض    سجالتاملعا رجراء مقابالت مع املونيف  والبملث كتب املبعثة إىل  العام
إىل مكتب املفتش العام خلص و . ال  توفرها تكنولوجيا املعلومات العدليةوبيانات األدلة  املشتيات  ات الصلة

وخلص الوقا املناسب.    عن ا رمسياً يت  التصريح مل ولكن ، عموماً  ةمعروف اكان  االستشاري أن العالقة ب  
عن طريق  املشتياتخالقيات املتعلقة بأقواعد املنظمة ا أن االستشاري  قد انت كإىل  مكتب املفتش العام أيضاً 

ميلك ا ة ارك  افيااركا تابعة للمنظمة  مشتياتإجراءات سيا     بنشاط املشاركة وتبادة املعلومات السرية
ين وأوصى مكتب املفتش العام باختا  إجراءات إدارية مناسبة  د هذعقودا. هذه الشركة ومنملا مها أحد

 .بعد  لت من خدمة املنظمة ف صالين لذلا  الشخص

 

 عمليات التفتيش والخدمات االستشارية ا خرى
 

بار افة إىل املراجعات والتملقيقات املقررة استجابة الدعاءات سوء السلود، يقوم مكتب املفتش العام  -61
تفتيش بشأن موا يع أو وقائع معينة ريضاح ااقائق أو لتقدمي املعلومات إىل ج ة اختا  القرار   اردارة.  بعمليات

ن مونيفي املراجعة أو التملقيق من القيام بعمل إ ا  خارج ن ا  وتتضمن خ ط العمل السنوية للمراجعة حيزًا ميكّ 
بشأن وقائع أو أنش ة معينة بناء على طلب اردارة أو كجزء األولويات القائمة على املخاطر، رجراء عمليات تفتيش 

  :عمليات تفتيشثال   2016من مراجعات استباقية. وقد استكمل مكتب املفتش العام   عام 
 

  .السفر   م ام رمسية إىل يت لب تفتيش على االمتثاة للسياسات املتعلقة بالسفر إىل مكاتب االتصاة
الجتماع ا بيعة وفقاً لنح التخيص ميو  .يويورد وواان ن موافقة مكتب املدير العامنو يوكوهاما و جنيإ و بروكسل 

مكتب يقوم طلب مكتب املدير العام أن وقد مع مكتب االتصاة. عليه التقنية أو املتخصصة ويتفق املناسبة أو 



FC 166/12  28 

 

متتثل  املائة ال   67وجد أن ، ااستعر   ن سفرإ 116من و استعراض االمتثاة هلذه القاعدة. باملفتش العام 
عدم االمتثاة املرتفع لستوى أاار املطلب ار ن كما هو مو ح أعاله. و بشأن عليمات مكتب املدير العام لت

يقّدم المتثاة للقواعد وأن بااملونيف  تذكإ اقتح مكتب املفتش العام و أن هناد سوء ف   للتعليمات. إىل 
 .امل لوبة فقةاملواجراءات إيضاحات رالعام مكتب املدير 

  ما ميدا  لتملديد مشروع مكتب على  اً تفتيش مكتب املفتش العام أجرى -على تنفيذ مشروع ميدا تفتيش
ن و حتديد ما إ ا كان املونيفإىل  على وجه ارصوصوهدذ التفتيش . اصمليملتنّفذ تنفيذًا  نش ةاألكانا إ ا  

أن الوثائق  مكتب املفتش العام جدو قد . و اصمليملتوثيقًا األنش ة والنفقات يوثقون ع و املشر  ون ومدير و امليداني
الشريت املنفذ. جانب تعكس باستمرار ارنفا  الفعلي من  بشكل صمليح وأن السجالت ملحتفظ املالية مل 

ال  السجالت املالية والوثائق بشكل صمليح ستعر وا ع مل يو أن مديري املشر  أيضاً  مكتب املفتش العام وجزم
مكتب املفتش العام لفا و . نتفع واملاملنفذين شروع قبل املوافقة على املدفوعات إىل الشركاء تثبا تنفيذ امل

 هلذه املسائل لبملث معاجلت ا.الرئيسي واملونيف  املسؤول    املقر املمثل الق ري نظر 

    عّ  مونيإ باقتاح نقل لتملديد الظروذ ا ي ة  اً تفتيش مكتب املفتش العام أجرى -الرئيسي قر املتفتيش
على اختذ بنقله  اً ر اقر   املقر، لكن ونّيإ ملنصب املسألة ألن املونيإ قد أثإت و  ميدا .مؤخرا إىل مكتب 

وكذلت األدوار ال  اختذت  نيروذ القرارات مكتب املفتش العام و حوقد استبعد تعيينه.  الفور تقريباً 
املونيإ مصلملة صلملة املنظمة و ملاقتح  أن تغيإ مقر العملباذ هناية امل    جزمواملسؤوليات  ات الصلة، و 

 املعا.

 

املبالغ املش وبة بار افة إىل  لت، أصدر مكتب املفتش العام ثال  مذكرات مراجعة لتنظر في ا اردارة بشأن  -62
 .(2) سابات مستملقة الدفعوعمليات ا ب أخرى ا (1)
 

تثمارات وصندو  على االس، وي شرذ مثاًل داخليةاللجان المكتب املفتش العام عضو دائ  له صفة مراقب    -63
 ت ب  اردارات خمصص ة  اجموع  عمل مشتك اارد مكتب املفتش العام أيضاً  ،2016  عام و . التسليإ واالدخار

 جديدة.تشغيلية الداخلي وطرائق ضبط إطار لل و ععلى  نعمالتمؤقتت  
 

طلبًا آخر ردمات استشارية قصإة املدة.  40ألكثر من  2016استجاب مكتب املفتش العام أيضًا أثناء عام  -64
رعادة ورقة مفاهي  و   ؛اعبة الشؤون املالية املنتدبونيفي ملإقامة أنش ة رصد حوة تعليقات ومشورة : وتضمنا هذه
 عملياتو ؛ PAGODAنح أو تفويل تقيي  الركائز املتفا  ال اً جديد اً منو جو الصوماة؛ املنظمة   هيكلة مكتب 

؛ امليزانياتعن   املسؤولقدرات وتدريب البرامج بناء و ؛ كتشإاملغإ  ار أمعدة و التملقق التابعة لالحتاد األورويب 
سياسة مشاريع و ؛   املنظمةنظ  املعلومات و  التنفيذ؛أسلوب التنفيذ بواس ة الشركاء   الصغري من  من تقيي  الو 

ارإية    GOALالشركاء   التنفيذ ملنظمة جوة  تقيي و ؛ تركيا  خ ة استمرارية أعماة املنظمة و ؛ التملويالت النقدية
استعرا ات لعدد من اتفاقات و  ؛اتفاقات اراكة جديدةو ؛ نيجإيالأدوات تقيي  قدرات الشركاء إدارة خماطر و و  سوريا؛

 دليل التعليمات اردارية.لراجعة   مسودات عقود خمتلفة من ج ات ماحنة؛ ومنا ج قانونية وحتديثات املبنود و املشاريع؛ 
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زّود مكتب املفتش العام خدمات استشارية ملمثليات خمتلفة تتناوة إبالغ اجل ات املاحنة حباالت الغش.  -65
  املنظمة تتعلق باربالغ عن نتائج عمله، وقدم  وبار افة إىل  لت، قدم املكتب خدمات مشا ة ردارات أخرى

 .مدخالت بشأن مسودات اتفاقات مع أطراذ خارجية لتقاس  املعلومات املتعلقة بالكشإ عن الغش ومنعه
 

 تنفي  سياسة مكتا المفتش العام بشأن اىاصاح عا التقارير 
 

على سياسة مكتب املفتش العام بشأن ارفصاح عن  2011كان اجلس املنظمة قد وافق   أبريل/نيسان  -66
التقارير، فأ درجا   ميثا  مكتب املفتش العام. و وجب هذه السياسة، فإن تقارير املراجعة وتقارير الدروس املستفادة 

أو بعده ميكن أن ينظر في ا املمثلون الدائمون أو من  2011أبريل/نيسان  12من التملقيقات ال  صدرت بتاريخ 
، تيسإًا لتنفيذ تلت 2012يراملوهن  لذلت، بناء على طلب مباار يوجه إىل املفتش العام. و  نوفم /تشرين الثا  

السياسة، صادقا جلنة املالية على تنقيح يسمح باالطالع املباار عن ب عد على ارنتنا على هذه التقارير، كبديل 
دورياً حتديث املعلومات عن تقارير املكتب ال  تصدر وتشمل ا تلت  لالطالع علي ا   مقر مكتب املفتش العام. وبري

ند ّفذ على ابكة ارنتنا حل آمن ه ِيئ لت بيق سياسة  ،2013السياسة على املوقع الشبكي للممثل  الدائم ؛ و  عام 
ة أعضاء تغ ي تقارير أربعلالطالع على ارنتنا عن ب عد من  2اتطلبا مخسة ، ق ّدم6201. و  عام "لالطالع فقط"
 طبقاً للسياسة  من أوقات االستجابة ال  تقررها: ا هذه ال لباتلّبيقد و  .التالية األربعةراجعة امل
 

 AUD 2115 –  للمنظمة  ارطار االستاتيجي   املساواة ب  اجلنس تعمي  استعراض 

 AUD 2915 -  :)لثلية املنظمة   إريتيااستعراض الشؤون املالية واردارية )استعراض مكتيب 

 AUD 0716- املايل واملمارسات الفاسدة األخرى   املنظمة الغش  دارة خماطرررفيع املستوى  استعراض 

 AUD 0616 -  أوغندا  استعراض اامل ملمثلية منظمة األغذية والزراعة. 

 

 .للتقاريرأو تنقيح  مل حتد  أية حاالت حجب -67
 

  والعمليات الداخليةالمكتا قدرات ل إدارة مكتا المفتش العام
 

املالية ومن جياته والتكنولوجيات ال  ته يناز ييضيإ مكتب املفتش العام قيمة من خالة إدارة مونيفيه وم -68
 يستخدم ا. وختضع ونيائإ املراجعة والتملقيق ال  يض لع  ا إىل عمليات استعراض خارجية دورية.

 
 العامِمالد وميزانية مكتب املفتش 

 
ونييفة معتمدة. وهي  25كان ِمالد مكتب املفتش العام يتشكل من ،  2016األوة  ديسم /كانون 31   -69

مونيفًا فنياً، من   أربعة م عارون إىل مكاتب خارجية   كٍل من املكاتب ارقليمية   القاهرة  18و ،تشمل املفتش العام
خدمات عامة، من   أربعة م لملقون بفريقي املراجعة أو التملقيقات وبانكود وأكرا وسانتياغو دي ايلي؛ وستة مونيفي 

                                                      
 قّدما الدوة األعضاء طلب  بشأن أحد التقارير.  2 
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و ع التونييإ لدى مكتب املفتش العام  ذا التقرير ويقومون   ام داعمة للمراجعة أو للتملقيقات. ويب  امللملق زاي 
 مع بعل املعلومات الدميوغرافية واجلنسانية. 

 
يتبعون املفتش العام مباارة،  5-ثالثة مراجع  كبار برتبة ذ، كانا وحدة املراجعة تشمل 2016عام أثناء  -70

وأفرقة مراجعة قيادية تش د تغيإات داخلية منتظمة   مونيفي املراجعة لسد احتياجات العمل. واستقبلا وحدة 
يق اجلنائي. معارًا مؤقتًا من املكتب ارقليمي ألفريقيا ليساعد   أعماة التملق 6-التملقيقات مونيفًا برتبة خدمة عامة 

 4-ذاملقر الرئيسي، و  5-ذ، كان لدى مكتب املفتش العام أربع ونيائإ مراجعة ااغرة )2016 و  هناية عام
و  حالت   (.املقر الرئيسي 3-املقر الرئيسي( وونييفتا حتقيق ااغرتان ) كلتامها ذ 2-سانتياغو، وذ 3-ذو بانكود، 

، و  ثال  حاالت كانا عملية التعي  جارية. 2017اير/اباط )مراجع واحد وحمقق واحد(، ملئا الشواغر   ف  
-ذ إىلالرئيسي   املقر  5-ذالونييفة الشاغرة درجة تعديل طلب مكتب املفتش العام  ،2017،   أوائل عام وأخإاً 

، استخدم مكتب املفتش العام الشاغرةو  حالة منصب ا قق  .4-ذ سانتياغو إىل   3-درجة ونييفة ذ، ورفع 4
ارعارة املذكورة أعاله ليقوم بتقيي  إ ا  ملواصفات الونييفة قبل الشروع   إجراءات تونييإ أخرى.  2016ملعظ  عام 

وقد متكن املكتب من حتقيق خ ة عمل املراجعة ومن حتقيق النتائج املست دفة   عدد القضايا ارا عة للتملقيق بدع  
اء جيدي التأهيل. وبار افة إىل  لت، وللمساعدة   إدارة عبء قضايا التملقيق،  ا    لت توفإ من استشاري  خ  

 اجلنسي، استكمل املالد بتونييإ واريذاءار ة املتخصصة   اجايل واليته اجلديدين، التملرش واالستغالة اجلنسي 
 ار اعية.امل لوب مللء الشواغر بصورة عدا إ افياً  استشارياً يوماً  458

 
مليون دوالر أمريكي، معظم ا من مصادر  9.3ملكتب املفتش العام  2017-2016تبلغ ميزانية الفتة املالية  -71

دوالر أمريكي  280 000، قدر مكتب املفتش العام وجود فائل يقدر تقريبًا بد 2016هناية عام ال نامج العادي. و  
اواغر املونيف  فقد عادهلا تقريبًا ارنفا  ار ا  على االستشاري . وفيما  من اتوقا كتابة هذا التقرير، أما الوفور 

 يلي تفاصيل تكاليإ املكتب:
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 2016-التقدير املؤقا لإلنفا     -10 الشكل
 

 
 

 
 لت وير امل ا للمونيف ا

 
للممارسات اجليدة   طر  يستثمر مكتب املفتش العام استثمارًا كبإًا   ت وير املونيف  لضمان مواكبت    -72

املراجعة والتملقيق و  مفاهي  اردارة التنظيمية والت وير التنظيمي ولتوسيع ن ا  م اراهت  اللغوية. وبري   بداية كل 
"   املنظمة. األداءنظام تقيي  وإدارة عام حتديد احتياجات التدريب الفردية  وجب عنصر "خ ة ت وير األفراد" من "

إىل  لت، ت لىب احتياجات املونيف  األوسع ن اقًا بدورات تدريب   اجموعات، ويكون  لت كلما أمكن وبار افة 
بالتعاون مع النظراء   الوكاالت األخرى ال  مقرها روما أو منظمات األم  املتملدة األخرى/املنظمات ااكومية الدولية. 

اراراذ على تنفيذ خ ة تدريب ي ورها املكتب من هذه  تتوىل ج ة تنسيق التدريب التابعة ملكتب املفتش العامو 
. ويعرب مكتب املفتش العام عن تقديره لوحدة التدريب )اعبة املوارد ككل  العناصر وتدمج   عملية على ن ا  املنظمة

  .2016البشرية( على الدع  الواسع الذي قدمته   دراسة وتنفيذ خ ة التدريب لعام 
 

تغ ي كافة مونيفي ال  الداخلي   راجع املمع د عضوية إىل مكتب املفتش العام انض  ، 2016  عام  -73
ااصوة على دوريات املع د وموارد فنية على ارنتنا وتدريبًا خمّفل التكلفة. العضوية وفر تاملراجعة الداخلية فيه. و 

ملراجعة الداخلية امل نية وتكنولوجيا ملكتب دع  املونيف    ااصوة على مؤهالت   ااواصل عالوة على  لت، و 
ياعي  تدريبأجري أيضًا و  إدارة املخاطر وفملص الغش و  ا افظة على هذه املؤهالت.و  العدليةواألدلة املعلومات 

عالمات ارنذار اراصة باالحتياة بشأن كتابة التقارير و مخسة أيام  تهمدو مصم  خصيصًا تملقيقات الراجعة و على امل
 .للشعبةلتلبية االحتياجات ا ددة 

 

%81مونيفون

%8استشاريون

%8نفقات السفر 

غيل عقود ومصروفات تش
%3عامة   %1التدريب



FC 166/12  32 

 

 حتديث مواصفات الونيائإ وتنفيذ نظام تقيي  وإدارة األداء
 

، أكمل مكتب املفتش العام مواصفات الونيائإ للمناصب امل نية واملتخصصة من فئة اردمات 2016  عام  -74
املنظمة  تعتمدهوهذا النظام هو الذي املنظمة.   داء ألنظام تقيي  وإدارة اوقد أ خذ  لت باالعتبار   تنفيذ  ،العامة

وهو جزء ال يتجزأ من استاتيجية املوارد البشرية لدى املنظمة ويرتبط بغإه من املكونات الرئيسية األخرى،  ،لتقيي  األداء
تقيي  وإدارة األداء،  على الرغ  من أن املنظمة متر بسنة انتقالية فيما يتعلق بن ج نظامو  ا    لت إدارة األداء الونييفي. 

والتخ يط  امليزانياتو ع ، املرتب ة بنتائج مكتب املفتش العام   إطار 2016إال أن خ ط العمل السنوية لعام 
. وتدع  عناصر خت يط 2016للمنظمة، است كملا جلميع مونيفي مكتب املفتش العام وقد ّيما   وقا مبكر من عام 

وهي عنصر أساسي من عناصر  مان اجلودة  ،الداخلية   املكتب بشأن األداءاألداء وتقييمه وت ويره االتصاالت 
 وبرامج حتس  كٍل من اجموعة املراجعة واجموعة التملقيق. 

 
 الدع  التكنولوجي

 
يستخدم مكتب املفتش العام على ن ا  واسع براجيات املراجعة وإدارة القضايا ال  تدع  االمتثاة للمعايإ  -75

وكفاءات العمليات. ويستخدم مكتب املفتش العام أيضًا براجيات أمن متخصصة لدع  سياسته   ارفصاح عن الفنية 
 التقارير ودع  عمليات جلنة املراجعة.

 
 برنامج  مان وحتس  جودة املراجعة

 
استبياناً كجزء من برنااجه لضمان وحتس  جودة املراجعة، يرسل مكتب املفتش العام لكل مراجعة استكملا  -76

للمتلقي الرئيسي للتقرير الن ائي،   مسعى للملصوة على تعليقات من الزبائن. وقد كان متوسط معدة الر ا العام عن 
. وت بلغ 6ااد األقصى البالغ  باملقارنة مع 5.4ال  وردت  19على أساس الردود الد  2016التقارير الصادرة   عام 

 مكتب املفتش العام.أنش ة إدارة املنظمة وجلنة املراجعة في ا من خالة تقارير التفاصيل اريالية من املسح إىل 
 

رى تقييمات مستقلة من مراجع  خارجي  مؤهل  مرة كل مخس سنوات للوفاء باملعايإ الدولية للمراجعة  -77   
 2015بالكامل وجرى   هناية عام  2012الداخلية. وقد ن فّذت توصيات االستعراض األخإ الذي أجري   عام 

 ساعدة خبإ خارجي استعراض منتصإ املدة لضمان اجلودة الداخلية. وو عا الصيغة الن ائية للتقرير   وقا مبكر 
راجع ارارجي إىل أن مكتب املفتش العام يعمل حاليًا بتوافق عام2016من عام 

 
مع ارطار الدويل  3، وخلص امل

، وأن أصملاب املصلملة ينظرون إىل اردمات ال  يقدم ا مكتب مع د املراجع  الداخلي ا حيددها كمللممارسة امل نية  
املفتش العام على أهنا توفر قيمة مضافة وأساسية هليكل اراراذ ارداري   املنظمة. وقد حدد املراجع عددًا من 

 .2017للجودة املقرر إجراؤه حبلوة عام  اجاالت التملس  ال  يتع  النظر في ا قبل إجراء التقيي  ارارجي
 

                                                      
 .هذا هو أعلى تصنيإ ميكن أن يع ى  وجب املعايإ الدولية الداخلية لضمان اجلودة  3
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 برنامج  مان وحتس  جودة التملقيقات
 

تقيي  خارجي لونييفة التملقيق. وبصفة عامة، خلص االستعراض إىل أن مكتب ، 2013أ جري   يونيو/حزيران  -78
املفتش العام ميتثل ملعايإ التملقيق الدولية، وتضمن استنتاجات إبابية بشأن إدارة القضايا والوثائق وإعداد التقارير. و  

إغال  التوصيات املعّلقة بو ع ونشر  ، كان معظ  التوصيات الصادرة عن هذا االستعراض قد ندحفحذ ور بط2016هناية عام 
املراجعة . وقد كانا عملية ات املعموة  ا   املنظمةالصيغة الن ائية للتملديثات على ار وط التوجي ية للتملقيق

. وتقوم جلنة املراجعة   املنظمة برصد متابعة التوصيات 2016  هناية عام   املنظمة ذا التملديث جارية الداخلية هل
 ة.العالق

 
 تحقيق الحد ا ةصت ما تغطية وموا مة الرةابة عا طريق التنسيق

 والتعاون م   يئات الرةابة ا خرى
 

 التنسيق مع أج زة الرقابة األخرى ومكتب أم  املظامل/الشؤون األخالقية   املنظمة
 

أثناء العام، عقد مكتب املفتش العام بصورة روتينية اجتماعات مع مكتب التقيي  واملراجع ارارجي ملناقشة  -79
أنش ة االستعراض دون داع، وأيضًا لتقدمي مدخالت لتخ يط عمل هيئات الرقابة كرر يخ ط عمل ما لضمان أال 

ع ارارجي نسخ من ييع تقارير املراجعة الداخلية وت عقد امل ام   كٍل من ما. وترسل روتينيًا إىل مكتب التقيي  واملراج
اجتماعات على مستوى العامل  بشأن امل مات املختلفة عندما تكون هلا صلة بتخ يط العمل وامل مات. و  ارعداد 

جي إىل اردارة مل مات املراجعة ارفرادية، استعرض املكتب وأخذ باالعتبار املسائل والتوصيات ال  قدم ا املراجع ارار 
 على اكل خ ابات إدارة وكذلت مسائل وتوصيات مكتب التقيي  الواردة   تقارير التقيي  ال  أعدها.

 
 :2016تشمل األمثلة ا ددة للتعاون الوثيق ب  مكتب املفتش العام ومكتب التقيي    عام  -80
 

  ) بري ا مكتب املفتش العام حبيث بتنب  حدد ن ا  املراجعة ال  -الصوماة )مراجعة   أعقاب التقيي
تكرار اجل ود )مثاًل، مل يغِط مكتب املفتش العام برنامج القدرة على الصمود ألن مكتب التقيي  استعر ه(؛ 

 ا    لت ملخصات االجتماعات مع من أجريا مقابالت  ،وقد تقاس  مكتب التقيي  املعلومات ال  يعا
ام إىل توصيات مكتب التقيي  بشأن القدرة على الصمود بداًل من تقدمي مع  ، وأاار مكتب املفتش الع

 توصياته اراصة به بشأن موا يع غ اّها مكتب التقيي .

  حتديد الن ا  والتخ يط مراحل تنسيق وثيق طواة  - (تقيي  ومراجعة على مراحل خالة الفتة  اهتا)مدغشقر
  .املفّصل والتنفيذ وإعداد التقارير

  أخرى، بلدان مكتب التقيي  كولومبيا، من ب  مشل  – (تقيي  ومراجعة على مراحل خالة الفتة  اهتا)كولومبيا
املوج ة إىل راجعة املمكتب املفتش العام األسئلة املتعلقة بوأدرج ؛ 3تقيي  اهلدذ االستاتيجي ته ل  عين

وحلل نتائج فريق مكتب التقيي  كأدلة قيي  مكتب التاملقابالت ال  أجراها استبيان أصملاب املصلملة   
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أجرى أثناء عملية املراجعة، وبار افة إىل  لت، ثانية أصملاب املصلملة أنفس   مقابلة ب انتجالداعمة 
 .نتائج املراجعة والتقيي  ادلو من أصملاب املصلملة. وتبتكميلية مكتب املفتش العام مقابالت مع اجموعة 

 
اتصاة منتظ  مع مكتب أم  املظامل/الشؤون األخالقية. وقد أ حيلا   بعل اااالت كان هناد طواة العام  -81

اكاوى تلقاها مكتب املفتش العام أو مكتب أم  املظامل/الشؤون األخالقية إىل املكتب اآلخر عندما كانا هذه 
ش ته التدريبية على رفع درجة الشكاوى تقع   اجاة اختصاصه. كما ساعد مكتب أم  املظامل/الشؤون األخالقية   أن

 الوعي بوالية مكتب املفتش العام وبسياسات مكافملة الغش.
 

 التعاون مع خدمات الرقابة لدى الوكاالت األخرى ال  مقرها روما
 

جلميع مونيفي م ام املراجعة  2016استضاذ الصندو  الدويل للتنمية الزراعية اجللسة السنوية املشتكة لعام  -82
والتملقيق   الوكاالت الثال  ال  مقرها روما، بغية تعزيز التعاون والتفاعل والتشبيت والتملديث امل ا ع  والتفتيش 

ومع الوكاالت الثال  ال  مقرها روما   مونيفي املعلوماتية رؤساء مع  الوكاالت. وقد مشلا هذه املناسبة جلسة عمل
 .األمن السي ا كان مو وع ا   لإلنتبوةالتابع لالبتكار اسمع العاملي مسؤوة من 

 
 التعاون مع وكاالت األم  املتملدة األخرى واملنظمات ااكومية الدولية 

 
نيل مكتب املفتش العام عضوا نش ًا   الشبكات الفنية للمراجعة والتملقيق   منظومة األم  املتملدة وق اع  -83

كات من لثلي خدمات املراجعة الداخلية لدى منظومة األم  املنظمات الدولية األوسع ن اقا. وتتشكل هذه الشب
املتملدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراذ واملنظمات املرتب ة  ا )الشبكة الفنية ردمات املراجعة الداخلية التابعة 

ه الشبكة. وبمع مؤمتر للمنظمات ااكومية الدولية(. وخدمات املراجعة الداخلية لألم  املتملدة هي اجموعة فرعية   هذ
ا قق  الدولي  معاً ونيائإ التملقيق   وكاالت األم  املتملدة، ومصارذ التنمية املتعددة األطراذ واملنظمات ااكومية 

دمات التملقيق هي اجموعة فرعية   هذه لثلو األم  املتملدة رالدولية األخرى، مثل املكتب األورويب ملكافملة الغش. و 
ر هذه الشبكات مصادر قّيمة للمعلومات لتعزيز أداء مكتب املفتش العام وفرصًا لتناوة تغ ية برامج الشبكة. وتوف

نّسق لونيائإ املراجعة والتملقيق ع  منظومة األم  املتملدة 
 
والق اعات مشتكة، كما أهنا تشكل أساسًا للت وير امل

 ااكومية الدولية. 
 

، االستعراض الشامل للسياسات الذي برى كل أربع سنوات لألم  املتملدة حوةاستجابة لقرار اجلمعية العامة  - 84
أولوية لت وير مراجعات داخلية لل امج املشتكة على ن ا  اجلس الرؤساء التنفيذي  ملنظومة األم  املتملدة أع ى نظام 

داخلية لدى األم  املتملدة،  ا   منظومة األم  املتملدة. و ري االستجابة بصورة ياعية من جانب خدمات املراجعة ال
  .لثلي خدمات املراجعة الداخلية لدى منظومة األم  املتملدة لت مكتب املفتش العام، من خالة 

 
مراجعة مشتكة لعدد من خدمات املراجعة الداخلية  2016  طور التنفيذ   فييا نام   عام كانا هناد  -85

برنامج بقيادة ، 2016ن ج "توحيد األداء". وارع   عام للدى األم  املتملدة بقيادة برنامج األم  املتملدة ارمنائي 
ويشارد مكتب املفتش  .إثيوبيا   لصندو  املركزي ملواج ة ال وارئل مراجعت  مشتكت  أخري    ي،األغذية العامل
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نتائج أرادت قد هذه واراراذ علي ا، و املشتكة  العام، بوصفه عضواً   اللجان التوجي ية،   خت يط عمليات املراجعة
 .2017مراجعته اراصة به املراجعة املشتكة. وسيصدر تقرير عن نتائج هات  املراجعت  املشتكت    عام 

 
خدمات املراجعة الداخلية لثلي واألربع  لشبكة  السابعم   االجتماع العام اارد مكتب املفتش العا -86

مقر    2016خدمات املراجعة الداخلية لدى األم  املتملدة ال  عقدت   سبتم /أيلوة  العاارة لشبكةواالجتماعات 
خدمات املراجعة لثلي مشلا املوا يع ال  غ يا   اجتماعات ابكة وقد  برنامج األم  املتملدة ارمنائي   نيويورد.

، و  أنش ة ما ب  أقدمخدمات املراجعة الداخلية لدى األم  املتملدة ال  حضرها املفتش العام وم راجع لثلي الداخلية/
 :الدورات، ما يلي

 
 مراجعة الكشوذ املاليةمن ناائة القضايا ال. 

 شتكة بشأن ونييفة مراجعة ااسابات   منظومة األم  املتملدةتقرير وحدة التفتيش امل.  

   املنظمةرأي املراجعة على ن ا  أفكار على املستوى الكلي حوة آراء و. 

  الكلي للم مةستوى ة على املاملراجع اتتصنيفتنسيق. 

  املتملدة.منظومة األم    الرقابة واملساءلة تقدير تكاليإ 

  لتملالإ العاملي لتملس  التغذيةل ةالقياسيمسح املقارنة. 

  تقنيات ، استخدام "البيانات الكبإة"مو ع ، "العودة إىل املستقبلالوج ات، " – ةالداخلياملراجعة مستقبل
 .واملراجعة املستمرة CAATSاااسوب املراجعة  ساعدة 

 . إدارة املخاطر   املنظمات الدولية ال  تواجه أزمة الالجئ 

  ملشاريع من ييع األنواع واألحجام.ملشاريع امراجعة من جية 

 .تغإ املناخ 

  اايلولة دونهو الغش دور املراجعة الداخلية   كشإ  -اامراء إاارات ار ر حتديد. 

 2013 جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي - مراجعة إدارة تقيي  املخاطر   املنظمة. 

  األمن السي ا. 

 .مراجعة األداء 

  األمواة غإ املشروعةدفق دور املراجع  الداخلي    مكافملة غسل األمواة ومكافملة.  

 
العالقات أدار نقااًا حوة و ، عايإ ا اسبة الدوليةملالسنوي  يقياسالسح املمكتب املفتش العام نتائج عرض   -87

املتعلق عرض ال ملفو ية األوروبيةاملراجعة الداخلية   اإدارة مع وعقد باالاتاد واألم  املتملدة، ب  االحتاد األورويب 
  .راجعة األداء 

 
 بع  االجتماع السا 4-من فئة ذوحمقق  األقدموا قق ، اارد املفتش العام 2016أكتوبر/ تشرين األوة    -88

الذي استضافته ملمثلي خدمات التملقيق   األم  املتملدة،  الثالثعشر ملؤمتر ا قق  الدولي  واالجتماع السنوي 
األم    دوائر التملقيق  ملمثليانتخب املفتش العام منسقًا و  ،، النمساغسم  كلألكادميية الدولية ملكافملة الفساد   ا

 .2017-2016للفتة  املتملدة
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املوج ة دعاءات أحد املتملدث    املؤمتر حيث ناقش مو وع كيفية التعامل مع اال كان املفتش العام أيضاً    -89
  الوكالة الرائدة اعتبارها نظمة بعر ا امل ،اجتماع لثلي خدمات التملقيق   األم  املتملدة خالةو العليا. اردارة  د 

 د االدعاءات "التملقيق   سة حوة سيامشروع " وردينعلى املالعقوبات نظام "اجموعة العمل املعنية  و وعات 
 مونيفي وحدات التملقيق".

 

 مشلا املوا يع ال  غ يا   اجتماعات مؤمتر ا قق /لثلي خدمات التملقيق   األم  املتملدة ما يلي: -90
 

 .ت وير واستدامة ثقافة تنظيمية أخالقية 

 معاً  االتقاءنفا  و اروالفساد   مشاريع التنمية من خالة غش مكافملة ال. 

  ااصانات على التملقيقات.أثر ارطار القانو  و بشن أحد  الت ورات 

   ماية املبلغ  عن املخالفات.املتعلقة حبسياسات الت ورات   الأحد 

  التملقيقاتا اسبة االستقصائية و ا اسبة العدلية دور  . 

  وء السلود.املونيف  الداخلي ، مع التكيز على حتقيقات ساملتعلقة بالتملقيقات 
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 الملحق ألف
 

المخاطر اي سجق المخاطر الملسسية لدى مكتا المفتش العام التي غطي  اي مراجعات وحدات 
  الوحدات العالية المخاطر بالخط العريض والمائق( 2016كان  جارية اي نهاية عام   استكمل  أو
  

 الفئة الفرعية فئة الوحدة 
 

 عاليةالوحدة القابلة للمراجعة/مخاطر 

 إجناز األهداذ االستاتيجية

 التوجم االستراتيجيإل والتنسيق والرةابة االستراتيجيان حوكمة ارطار االستاتيجي
صياغة خ ط عمل وأطر نتائج األهداذ 

 االستاتيجية
 إطار النتائج

 إدارة ال امج امليدانية والعمليات

 صياغة المشاري  والموااقة عليها
 رصد المشاري 

 2و  1إدارة وإنجا  مشاري  حاالت الطوارئ ما المستوييا 
 الميزانيةابط 

 تو ي  المدخ ت
 استدامة مناا  المشاري 

 البيئة التمكينية

 

تقنية ومعرفة جودة  -6اهلدذ الونييفي 
 وخدمات

 الفنية التراخيص
 خدمات الدع  التقا

 اىحصا ات

 التواصل -8اهلدذ الونييفي 
 تعبئة الموارد

 مراق البيئة العالمية
نظ  املعلومات  -9اهلدذ الونييفي 

 والتكنولوجيا 

 نظام تخطيط الموارد 

 مشاريع ارنفا  الرأمسايل 

ااوكمة والرقابة والتوجه  -10اهلدذ الونييفي 
 ملنظمة األغذية والزراعة

 تنفي  التوصيات
  سياسات وإجراءات مكافملة الفساد

  2البيئة التمكينية 

 )اردارة( 

 -11اهلدذ الونييفي 
 إدارة فّعالة وكفؤة

 اردارة املالية

 االستثمارات

 املكاتب امليدانيةحسب ملصروفات ا
 إطار المسا لة والرةابة الداخلية

 إدارة رأس الما 
 استملقاقات املونيف : منملة التعلي  إدارة املوارد البشرية

املشتيات إدارة 
 واألصوة واملرافق

 إدارة ا صو  الثابتة
  السل  مشتريات

 خت يط املشتيات

 املشتيات   امليدان

 وت وير الدعاية ارعالمية  جاتاملنتمشتيات 
اردمات اردارية 

 وغإها من اردمات
 اجمع السلع واردماتمنافع 

 صندو  التسليإ واالدخار
إدارة وأداء املكاتب 

 امليدانية
بنية وقدرات املكاتب 

 امليدانية
 وةدرات المكاتا الميدانية يكق 
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 الملحق با 
 

 تغطية مراجعة المكاتا الميدانية
 

ارجناز املخ ط له هلدذ التغ ية الكاملة جلميع املكاتب الق رية اهلامة على مدى ثالٍ  من الفتات املالية 
 ، حسب املن قة والسنة:2017تنت ي   عام 

 

 

المكتا اىةليمي 
  وروبا وآسيا الوسطت

المكتا اىةليمي 
آلسيا والمحيط 

 الهادئ 

المكتا اىةليمي 
 للشر  ا دنت 

المكتا اىةليمي 
 مريكا ال تينية 

 ومنطقة الكاريبي

المكتا 
 اىةليمي  اريقيا

2012 2 4 1 6 10 

2013 
 

5 1 5 14 

2014 
 

7 
 

2 7 

2015 1 3 1 2 10 

2016 1 2 5 2 4 

2017 2 2 3 2 8 
 

  

REU '12
REU '15

REU '16REU '17

RAP '12

RAP '13

RAP '14

RAP '15

RAP '16

RAP '17

RNE '12

RNE '13

RNE '15

RNE '16

RNE '17

RNE, NA

RLC '12

RLC '13

RLC '14

RLC '15

RLC '16

RLC '17

RLC N/A

RAF '12

RAF '13

RAF '14

RAF '15

RAF '16

RAF '17

RAF N/A

جغراايةالتغطية ال

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NA
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 الملحق جيم  
 

 خ وعاً لسياسة اىاصاح 2016 التقارير الصادرة اي عام
 

 رةم التقرير وصف المهمة

  AUD0116   ايتياي منظمة الاستعراض  امق لممثلية 

  AUD0216  خدمات الدعم التقنياستعراض 

  AUD0316  تقييم مخاطر الخزانة

  AUD0416  تقرير نهائي  امق عا مسائق البرنامج والعمليات اي مراجعات المكاتا القطرية 

  AUD0516   امق لممثلية المنظمة اي الصوما ةطري استعراض  

  AUD0616   امق لممثلية المنظمة اي أوغنداةطري استعراض 

  AUD0716  الفساد ا خرىاستعراض راي  المستوى ىدارة مخاطر الغش المالي وممارسات 

  AUD0816  2015تعداد المخزونات المادية لدى مجم  السل  والخدمات لعام 

تتعلق بتكنولوجيا  غير المو فياما موارد بشرية االمتثا  لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تو يف 
 المعلومات واالتصاالت 

 AUD0916  

  AUD1016  ليبيريااستعراض الشلون المالية واىدارية  استعراض مكتبي(: ممثلية المنظمة اي 

  AUD1116  2015اي مراجعات المكاتا القطرية لعام  الداخلي بط الحوكمة والمسا لة والنظام  امق عا نهائي تقرير 

 AUD1216  غينيا ممثلية المنظمة ايلاستعراض الشلون المالية واىدارية 

 AUD1316  استعراض منحة التعليم

 AUD1416  إدارة االستثمار

 AUD1516  المكتا اىةليمي  مريكا ال تينية ومنطقة الكاريبياي  اىطار االستراتيجي للمنظمةتنفي  

 AUD1616  ئالمكتا اىةليمي آلسيا والمحيط الهاداي  اىطار االستراتيجي للمنظمةتنفي  

 AUD1716    اريقيا اىةليميالمكتا  اي اىطار االستراتيجي للمنظمةتنفي  

 AUD1816  استعراض ةطري  امق: ممثلية المنظمة اي السنغا 

 AUD1916  المكتا اىةليمي  وروبا وآسيا الوسطتاي اىطار االستراتيجي للمنظمة تنفي  

 AUD2016  استعراض ةطري  امق: ممثلية المنظمة اي ا ردن

 AUD2116  استعراض ةطري  امق: ممثلية المنظمة اي مدغشقر

 AUD2216   المكتا اىةليمي للشر  ا دنت و ما  أاريقيااي  اىطار االستراتيجي للمنظمةتنفي  

 AUD2316  ليماا  امق: ممثلية المنظمة اياستعراض 

 AUD2416  و يفة تعبئة الموارد اي المنظمة استعراض

 AUD2516   : استعراض محدود للبرنامج والعمليات واىدارةاىةليمي الفرعي آلسيا الوسطتالمكتا 

 AUD2616   مجم  السل  والخدمات اي المنظمةاستعراض خاص ل

 AUD2716  استعراض ةطري  امقممثلية المنظمة اي نيبا : 

 AUD2816  إدارة ا صو  الثابتة

 AUD2916  الهادئ لجزر المحيط  الفرعي اىةليمي استعراض  امق: المكتا

 AUD3016  تطوير الدعايةوخدمات اىع مية  جاتالمنتاستعراض عقود  

 AUD3116  اي المنظمة  الطبيةالخدمات استعراض 
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 تقارير الدروس المستفادة ما التحقيقات
 

 التقارير الصادرة الوصف

 2016ال يوجد لعام 
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 الملحق دا 
 

 6201ملخصات لنتائج عمليات المراجعة والتفتيش التي صدرت تقارير عنها اي عام 
 

AUD 0116 -  ايتياي منظمة الاستعراض  امق لممثلية  
 

يكل والتونييإ ويت لب اهلجزئيا.  م رضٍ   املمثلية على أنه الداخلي ضبط الاملساءلة و ااوكمة و نظام  قد ّي 
ملمثل  5-رتبة ذوإعادة تقيي  مستوى املرجعية  تنظيمي ومواءمة االختصاصات،  ا    لت إصدار هيكل اً حتسين

الدع  ستعرض أن ي  و بانتظام ينبغي أن تعقد اجتماعات املونيف  و . ملمثل املنظمةوالنظر   إنشاء منصب نائب املنظمة 
زيد من اهليكلة، املرصد األداء وإدارة املخاطر ويت لب كل من املكتب ارقليمي/املكتب ارقليمي الفرعي. املتلقى من 

 .ضلفينبغي الفصل فيما ب  الواجبات على حنو أو 
 

مع مواءماً  طار ال اجة الق ريةرهدذ تعبئة املوارد يكن مل و جزئيا.  م رضٍ على أنه امج والعمليات ناجاة ال   قد ّي 
إىل مواءمة (، 2016الذي من املقرر أن يصاغ   عام القادم )إطار ال اجة الق رية يعمد األنش ة الفعلية. وأوصي بأن 

كما .   جيخمصصة، على أساس منمؤقتة ينبغي تنظي  تعبئة املوارد، ال  كانا و هدذ واقعي لتعبئة املوارد مع األنش ة. 
للقياس لتقيي  التقدم ا رز   تنفيذ قابل توفإ أساس بغية هنج منظ  جلمع البيانات لدع  مؤارات األداء ينبغي و ع 

لعقد اجتماعات منتظمة وتقدمي التقارير لإلدارة ورصد  منسقةإنشاء عملية  املمثلية  إطار ال اجة الق رية. وينبغي 
 مع الشركاءتضاربات جداوة زمنية غإ واقعية، و  جزئياً  ا  اهناد تأخإات كبإة   بعل املشاريع تسببو املشاريع. 

   التونييإ واملشتيات. اتإ هنج التنفيذ، وتأخ حوة
 

اساالت الرئيسية للتملس  هي   املشتيات، وخاصة فيما يتعلق و . م رضٍ على أنه اجاة التمويل واردارة  قد ّي 
 بتملس  افافية وإجراءات اختيار املوردين واألصوة واملوارد البشرية.

 

 ةيلثل اوافقو  .للعمل وسبع قضايا امتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ وأوجه القصور اجاالً  17ستعراض االأثار وقد 
 .إجراءات تصمليمليةتخذ تبالفعل  تارجراءات املوصى  ا وبدأاملنظمة على 

 

AUD 0216 -  خدمات الدعم التقنياستعراض 
 

ردمات التقنية استداد تكاليإ املنظمة الموارد خدمات الدع  التقا كجزء من آلية  ستعراض إدارةفملص اال
  ا.وبرااجاملنظمة  مان اجلودة الفنية ملشاريع   ملشاريع إىل اوفعالية خدمات الدع  التقا املقدمة 

 

مل غإ أنه وتسجيل خدمات الدع  التقا. ات يناز يوقواعد وإجراءات لتخ يط وو ع منظمّا نظمة املأنشأت 
معدة استداد خدمات الدع  التقا ألغراض احتساب كيفية حوة  يكن هناد اتفا  ب  أصملاب املصلملة الرئيسي  

دمات الدع  التقا ر االستدادهنج مؤسسي موحد لتملديد معدة ووجد أن عدم وجود التخ يط وإعداد التقارير. 
وساه     لت . ككل  رئيسية   إدارة املنظمة هلذه املواردالضعإ ال خدمات الدع  التقا هي نق ةات يناز يما ددة   
ساءلة املسلسلة على مستوى املنظمة ككل وكون خدمات دع  تقا  اتسياساالفتقار إىل امتالد  من اعوامل عدد من ال
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 التقاخدمات الدع  حتصيالت حتديد على  ب  أصملاب املصلملة  اآلراء توافق ما أدى إىل افتقار إىل  ،وا ملةغإ 
وال  استدت متّكن من  امليزانيات  ا ددة خدمات الدع  التقا ن عبيانات حمّدثة نتيجة أخرى هي عدم توفر وإىل 

أهداذ لالستداد مقابل و املنظمة ككل دمات الدع  التقا على مستوى رعدالت االستداد التملديد والرصد الدقيق  مل
 وحدة.الدخل خدمات الدع  التقا على مستوى 

 

 ةعلى التخ يط السلي  وتقدمي خدمات الدع  التقا   الوقا املناسب  عيفالتقنية قدرة الوحدات أن  عت او 
   لت ملشاريع. ومن العوامل ال  سامها إىل اؤثر   الن اية على جودة وفعالية خدمات الدع  التقا املقدمة أهنا تو 
ملسؤوليات خدمات الدع  التقا ؛ والتعي  املتفاوت دمات الدع  التقاوحدات خ  امل ارات التقنية    ثغراتال

بناء قدرات ب  ب  التزامات خدمات الدع  التقا و ساو  تإىل ال قارافتاملكتب التقا الرئيسي، ما أدى إىل ملونيفي 
 ع  التقا.وحدات لتقيي   مان جودة خدمات الدغإ الكافية   الالتدابإ ؛ و املكتب التقا الرئيسي

 

زاة يولكن ال  ،األدوار واملسؤولياتبشأن  اً ع واستداد التكاليإ املنقح و وحير اديد لدورة املشاجلدليل ويوفر ال
 .ةعاجلت لب امليبالقدرات  ةتعلقاملساسية األقضايا د من العد

 
حتس  إدارة موارد على للمساعدة  إجراءً  14على مع أصملاب املصلملة الرئيسي   مكتب املفتش العاموقد اتفق 

 . وتعت  ارجراءات ارمسة التالية  ات أولوية عليا:ت اوفعاليهتا خدمات الدع  التقا وتعزيز جود
 

 ؛  املنظمةساب معدالت استداد خدمات الدع  التقا تحاتوحيد من جية   -

املشارك     على كافة لس يردمات الدع  التقا   وثيقة واحدة  اسياسات املنظمة وإجراءاهتاستعراض وتوحيد  -
 الرجوع إلي ا؛ اريعدورة املش

حتديداً  خدمات الدع  التقاداد د األدوار واملسؤوليات واملساءلة جلميع أصملاب املصلملة املعني    است يحتد -
 .ملاوا 

 نامج ت ا مع تلت ال  أنشئا ليع حساب األمانة ومواءمالورقية ملشار االستداد ردمات الدع  التقا أمتتة عملية  -
 و التقا؛التعاون 

ردمات   امل ارات والنظر   إدخاة نظ   مان اجلودة  ثغراتالبدأت بالفعل لتقيي  ال  ار وات استكماة  -
 الدع  التقا.

 

AUD 0316 - تقييم مخاطر الخزانة 
 

انة ارز لونييفة رجراء تقيي  للمخاطر  KPMGمكتب املفتش العام اركة االستشارات ع  ، 2015  أواخر عام 
 :ارزانةم  أللمدير و لمباارة ال  ختضع الوحدات التالية إىل الشؤون املالية اعبة نقس  ت،   املنظمة. حالياً 

 

 ارزانة واالستثمارات. -

 العمليات املالية. -



43  FC 166/12 

 

 رواتب؛الذ و كش -

 املالية، دفت األستا  العام، األصوة.إعداد التقارير  -

 
 ةالعام ةكمو من ااتتاوح ال  مستويات متعددة وتشمل العديد من ارجراءات املختلفة، على تعمل إدارة ارزانة 

اردارة املالية وحدات " نة عديدةاخز وتض لع بأنش ة وما إىل  لت(.  ،)إدارة النقد واالستثماراتالعملياتية ألنش ة إىل ا
آثار  خمة   امليدان، إ  أن العمليات دارة ارزانة ر. وبار افة إىل  لت، الشاملة" املصرفية واملدفوعاتالعمليات و 

 (.إخل) ديد النقدية وااسابات املصرفية ومعامالت الصرذ األجنيب،  اي علة مباار الرئيسية تؤثر 
 

خماطر على أهنا  23و ،خماطر منخفضةعلى أهنا من ا  14 قد ّي و ة حمتملخماطرة  41وقد حدد تقيي  املخاطر 
)صرذ العمالت األجنبية  األجنيببإدارة النقد العالية ربعة األخماطر عالية. وتتعلق املخاطر على أهنا  4متوس ة و
((، وخماطر األطراذ املقابلة )أي خ ر أن يتخلإ ال رذ اآلخر   اتفا  ويعجز عن الوفاء بالتزاماته(، وسد )الفوركس

ة )أي خ ر تقدمي أمواة فائضة ما يؤدي إىل تعرض غإ  روري ملخاطر البلد صرفياملع دة ال اتحسابالنقص   
حاجة إىل تعزيز أن هناد تقيي  الافة إىل  لت، وجد . وبار وال رذ املقابل وصرذ العمالت األجنبية( ورصد العمليات

 واألدوار واملسؤوليات.ار وط التوجي ية توثيق ارجراءات و حتس   ع  الشاملة   اعبة الشؤون املاليةضبط بيئة ال
 

ارجراءات من  31و ع خ ة عمل تتضمن على عمل مكتب املفتش العام مع إدارة اعبة الشؤون املالية وقد 
 .ح ّددتملعاجلة أوجه القصور ال  املتفق علي ا 

 

AUD 0416 -  2014 - مسائق البرنامج والعمليات اي مراجعات المكاتا القطريةعا  امق نهائي تقرير 
 2015و
 

فتات منتظمة على مكتب املفتش العام يعّد لمكاتب الق رية، العمليات لال نامج و بغية تكملة مراجعات 
وصي باختا  إجراءات ردخاة حتسينات على ياملشتكة و سائل تلخص املهنائية ااملة عن ال نامج والعمليات  تقارير

 .املنظمةمستوى 
 

مكتب املفتش  هاحددال  الرقابة من معايإ  14على  بناءّ ال نامج والعمليات   املكاتب الق رية أداء  قد ّي قد و 
 حتا عنوان  عريض :وتنتظ  هذه املعايإ العام بالتشاور مع إدارة املنظمة. 

 

 الق رية: االتصاة واالتصاالت وال اجة اجاة املراجعة ألإ
 

 .ة: إدارة ال امج وعمليات ال امج امليدانياءباجاة املراجعة 
 

ئة من ا  امل 59لد ية م ر إىل تصنيفات ملكاتب الق رية ابرامج وعمليات ة خلصا مراجععموم، على وجه ال
 لتلت املتعلقة  جاة املراجعة باء.ئة ا  امل 61املتعلقة  جاة املراجعة ألإ، والرقابة مراجعة معايإ 

 

( االتصاة والدعوة، 1  اجاة املراجعة ألإ، يت لب اجاالن اهتمامًا خاصًا على مستوى املنظمة: )و 
جدوى إطار ال اجة الق رية وتعبئة املوارد. ومن اأن و ع مؤارات أداء ملمثليات املنظمة قابلة للقياس متفق علي ا  (2و)
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أن توفر (، ئيسيالر  وحدات املقرو )املكاتب ارقليمية  الوحدات العلياوعملية  مان جودة معززة  ات مغزى تقوم  ا 
 .  هذا الصدد لإلدارة العليا سل ة متكن ا من تعزيز الضوابط

 
من   جوانب  عموماً ال  خضعا للمراجعة حسنًا املكاتب الق رية كان أداء ،  اءب جاة املراجعة وفيما يتعلق 

املكاتب غإ أن أداء تقيي  واألمن. فيما يتعلق بالع اريمثل اختيار الشركاء املنفذين/مقدمي اردمات وتنفيذ مت لبات املش
وجد مكتب املفتش العام أن وقد العمليات وإعداد التقارير. رصد مثل من االت أخرى   اجمل يكن حسنًا الق رية 

 الداخلي.ضبط نقاط  عإ   املساءلة والب  هناية امل اذ تتعلق  ح ّددتالعديد من أوجه قصور الرقابة ال  
 

و ع اجموعة من مثانية إجراءات متفق علي ا ملعاجلة قد ( AUD 3014السابق )الن ائي الشامل  تقريرالوكان 
ميتنع مكتب و . جانب اردارةالبعل اآلخر   طور التنفيذ من ال يزاة   هذه املرحلة، و   ابعضاستكمل هذا األمر. وقد 

من وري ا فيذ لتكيز على تنالإلدارة يتيح جراءات املتفق علي ا   هذه املرحلة لارزيد من املاملفتش العام عن اقتاح 
 .ال تزاة معلقةال  ارجراءات 
 

AUD 0516 –  استعراض  امق لممثلية المنظمة اي الصوما 
 

املزيد  املع  حديثاً املنظمة لثل طّور موم، لى وجه الع  اجاة ال امج. وع جزئياً ية م ر على أهنا مثلية صّنفا امل
مكتب املفتش العام وقد قّدم من قابل   العالقات مع أصملاب املصلملة ارارجي    كل من نإويب ومقديشو. من 

أقوى تركيز  (1) الرئيسية:التملس  اجاالت  ااملنظمة. ومشل يةلثلال  تقوم  ا إبابية على أنش ة االتصاة مالحظات 
لرصد لإنشاء إطار من قي  (3و)و ع أهداذ واقعية لتعبئة املوارد؛ ( 2) املدى وبناء القدرات؛ ةعلى التنمية ال ويل

لقياس  حسنة التوقياو واقعية و ميكن بلوغ ا و قابلة للقياس و  حمددةرطار ال اجة الق رية  ؤارات أداء رئيسية مناسب 
 التقدم ا رز حنو حتقيق األولويات الق رية.

 

لعملياهتا   املمثلية ستخدم وتجزئيا.  م رضٍ على أنه ة الداخلية ونظام الرقابساءلة واملااوكمة اجاة ق ي  و 
تفق علي ا املشتكة و امل ولوياتاألعلى اً أقوى تركيز  تركيز املواردتيح تقاس  التكاليإ ويوييسر  لت . ياً برنااج اً الصوماة هنج

  الو وح لضمان الشفافية و ت ا معاجلتنبغي لتملس  لمكتب املفتش العام الحظ عدة اجاالت غإ أن داخليا. 
مسندة بو وح والوحدات ملونيف  اأدوار ومسؤوليات تكون فيه رّاق هيكل م   (1: )استخدام أمواة املاحن ،  ا    لت

قائمة على النتائج للتقليل إىل ااد األدىن خماطر أال ت عّد رصد وتقيي  لارسات ( 2) ؛وا ملةتراتبية املسؤوليات تكون و 
الكفاءة وخفل التكاليإ لضمان مستوى من بزيادة  اتوفور حتقيق ( 3بشكل كامل ودقيق؛ )املمثلية تقارير أدائ ا 

 تينةة امليدار ارمن خالة ا اسبة  امليزانية( تعزيز  وابط 4لعمليات؛ و)لج  ااايل اايتناسب مع املشتكة التكاليإ 
 هناية العام.  والتعديالت للتحيالت والشفافية واحتام مبادئ ا اسبة املقبولة عموما 

 

لتملس  فعالية وكفاءة  يعلى أساس هنج برنااجاملمثلية عمل تجزئيا. و  م رضٍ على أنه اجاة العمليات قد ّي  
خت يط  نامج، و التنفيذ ل األجل ةاستاتيجية طويلعلى لعمل مع اجل ات املاحنة وقد أتاح  لت للممثلية االعمليات. 

للماحن  باستخدام وتقدمي تقارير عن التقدم ا رز ق اعية ب ريقة منسقة، واستخدام هنج متويل متكامل، التدخالت ال
ن التملديات، م اً هذا الن ج عددثار . و  الوقا نفسه، أامليدانثر ال نامج   كلي ألتقيي   إجراء موحد و واحد تقرير 
  أن ولية األصعوبة ال( 2)؛ وتفاصيلاملوحد إىل الالتقرير املرحلي افتقار اجل ات املاحنة عن عدم ر ا  (1): يتضمن
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دفق األمواة املتشاركة وب  تق ع  هصعوبات   التوفيق ب  ال نامج وتكاليفال( 3و)؛ الن جتعكس نظ  املنظمة مثل هذا 
،  ا   ين ج ال نااجه ينبغي تبا الوملواج ة هذه التملديات، اقتح مكتب املفتش العام أن. مددها متفاوتةمن مشاريع 

للمنظمة.  اً تنفيذ أساسيإطار ال اجة الق رية هنج  ة،   لت األمواة اسمعة وتقدمي تقارير موحدة وخ ة عمل واحد
ينبغي العناصر التشغيلية الرئيسية. وعالوة على  لت، اجل ات املاحنة وااكومة على موافقة أن تكفل وينبغي على املمثلية 

 . اعنإعداد التقارير و  ا وتسجيلعملياهتا ردارة نظمة استخداماً مقصوداً بقدر أك  استخدام نظ  املعلى املمثلية 
 

جيدة   خت يط ات  بق لارسف ي تجزئيا.  م رضٍ على أنه  أيضاً املمثلية  أداء قد ّي  ،و  اجاة الشؤون املالية واردارية
ق وعة امل رار األتسلي  ونوعية املواد واردمات املشتاة ) ا    لت ت بيق رصد اروط و املوردين وحتديد املشتيات 

 من واسع ت قابل بالتقدير على ن ا  لارسة االمتثاة وحدة ت بق قررة( وتوثيق أداء املوردين. وبار افة إىل  لت، امل
ة وحدة اردار غإ أنه ينبغي على املمثلية  مان أن تلتزم منظمة. للتدخالت النقدية الالد للتملقق من اجتمع التنمية   الب

أن هناد عموماً  مكتب املفتش العامالحظ العمليات اردارية. و لدى القيام بسياسات وإجراءات املنظمة بعلى الدوام 
جناز م مة عاجلة   بيئة عمل صعبة رواألنظمة املعموة  ا  على القواعدااللتفاذ أنه بوز مثلية بمونيفي املاعوراً لدى 

 اجاالت التملس    اردارة ما يلي:وتشمل . كامالتقديراً  واألنظمة واعد القهذه دون تقدير مضمون وأمهية 
 

  لعدة تدخالت؛   نفسأن و إ الشركاء املنفذونيّ يعندما   خ ابات االتفا   امليزانيات  إنعام النظر 

  ؛النظام العاملي ردارة املوارداملتضمنة   حتس  نوعية السجالت 

  ؛املستقبل  و ع استاتيجية للموارد البشرية تتمااى مع ااج  املتوقع لل نامج 

  ؛ والتنافسيةحتس  اختيار املونيف  من حيث الشفافية والقدرة 

  وتعزيز اراراذ واملوافقة على املعامالت لتملس  املساءلة عن امليزانيةات ملسؤوة لسل تفويل امراجعة ،
ه ينبغي على املمثلية تسليط الضوء على أن  يرغب مكتب املفتش العام بصفة خاصة و املدفوعات والسلإ. 

فقد وقا الحق. تصفيت ا   و   يز املبالغ املدفوعة مقدمًا إصدار و فيما يتعلق بلقواعد املنظمة االمتثاة 
من جانب اعبة الشؤون  د الرصدعقّ وتلقواعد املنظمة ال متتثل امتثااًل كاماًل  خاصة  امثلية لارسة أت املأنش

 سوء استخدام األمواة.تيسر وميكن أن املالية 

 
امتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ وأوجه ة قضي 20وال  ينبغي أخذ إجراءات في ا  تاالاسمن  13وقد أثار االستعراض 

 .وارعا بالفعل   اختا  إجراءات تصمليمليةا املمثلية على ارجراءات املوصى  ا وافقو . ح ّددتل  القصور ا
 

AUD 0616 -  امق لممثلية المنظمة اي أوغنداةطري استعراض  
 

اساالت الرئيسية للتملس  حتديد وكانا . م رضٍ على أنه واملساءلة ونظام الرقابة الداخلية  ةكمو اااجاة  قد ّي 
 لمونيف .منتظمة لالتمويل على املدى ال ويل للونيائإ اردارية األساسية وعقد اجتماعات 

 

 ط لتعبئة املوارد . وينبغي على املمثلية  مان تنفيذ ورصد ارم رضٍ اجاة ال نامج والعمليات على أنه  قد ّي و 
إ  أاإ إىل  اً،حتسينورصدها  إىل اجل ات املاحنةاملشاريع املقدمة دارة تقارير إويت لب كل من األداء. رصد و  تواالتصاال

 أن التأخإ املستمر   تقدمي التقارير كان مصدر استياء ماحن  رئيسي . 
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مونيإ و  مساعد لثل لإلدارة واللوجستيات مع وصوةف .عموما م رضٍ التمويل واردارة على أنه اجاة وقيُّ   
غإ أن التوثيق وحفظ امللفات. ت الضوابط وتعزز عزز ت، 2015وعام  2014  عام مونيإ عمليات و ة دوليمشتيات 

السلإ النقدية التشغيلية و  اتعلى املوارد البشرية واملصروفات النثرية واملخزونهناد حاجة إىل رصد أد  للضوابط 
 والتسويات املصرفية.

 

امتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ وأوجه ية قض 25و ،جراءات في اينبغي أخذ إاجاالت  9ستعراض االأثار وقد 
 . وارعا املمثلية بالفعل   اختا  إجراءات تصمليملية.ح ّددتالقصور ال  
 

AUD 0716 - استعراض راي  المستوى ىدارة مخاطر الغش المالي وممارسات الفساد ا خرى 
 

رفيع املستوى ردارة خماطر الغش املايل ولارسات الفساد األخرى  اً املفتش العام استعرا  أجرى مكتب
االستعرا ات األخإة الرفيعة نتائج  وإبالغ وليإتاالستعراض وكان هدذ  لإلجراءات املتخذة للتخفيإ من تأثإاهتا.و 

 ال  توفر معياراً و  ،خرىحدة التفتيش املشتكة وأطراذ خارجية أاملستوى واملفّصلة ال  قام  ا مكتب املفتش العام وو 
 هذه املخاطر.ملعاجلة نظمة جانب املوخارطة طريق لبذة املزيد من اجل ود من 

 

قيمة املبالغ ال  وليسا . الغشعر ة ملخاطر منظمة األغذية والزراعة أي منظمة أخرى،  ا    لت مثل مثل
قد يعزى هذا و كبإة بالنسبة إىل إيايل النفقات. لع د  ااديثة ا  الفتات املالية فقدهتا نتيجة الغش نظمة املد أن دّ ح  

وحدة التفتيش املشتكة   ال  اقتبست ا  ساتلكن، بالنظر إىل الدراو ، املنظمة لنمو ج أعماةتد  جزئيًا املستوى امل
أيضًا على األرجح  لت ، يعود   منظومة األم  املتملدةالرد عليه و عنه  الغش والكشإالراهن للمليلولة دون   ااستعرا 

 إىل تد  رفع التقارير عنه.
 

  مواج ة  اافاظ على املواردوخاصة ، حامسة األمهية  اجاالت أداء املنظمة تدابإ مكافملة الغش وتدع  
توقعات أصملاب املصلملة   املنظمة غدت بار افة إىل  لت، و فقدان )ااماية(. الوالتلإ والضرر والسرقة و غش ال
أعلى من أي د  حتالغش واستداد ارسائر عندما فيما يتعلق باايلولة دون منظمات األم  املتملدة األخرى توقعات و 

"عدم التسامح م لقاً"  اه فلسفة مّثل بتتواكبة أفضل املمارسات ال    منظمة وقد تكون رخفا  امل. وقا مضى
 سمعة خ إة.مالية ومن حيث الالغش عواقب 

 

إىل ااد األدىن و  ح  أنه ليسا هناد طريقة للمليلولة دون وقوع الغش متاماً، هناد طر  لتقليل خماطره 
 وزيادة فرص اكتشافه. وال ميكن ملنظمة أن حتمي نفس ا من عمليات غش كبإة إال جب ود حثيثة مستمرة. 

 

إدارة حياة املنظمة الن ج الذي تتبعه ض الذي أجراه أن ستعرااالعلى  بناءً وقد استنتج مكتب املفتش العام 
ع ت جلانب اربايب، و  االقائمة. ضوابط أدلة كافية لتكوين رأي حوة فعالية الوأنه ليسا هناد اجزأ الغش خماطر 

من  لغش وهناد إطار تنظيمي مت  لدع  هذا التوجه، بدءاً اردارة بو وح عن رؤيت ا  اه "عدم التسامح م لقاً" إزاء ا
دد ة املنظمة  د الغش واملمارسات الفاسدة األخرى. مع  لت، سياس لت هذه تمن الذي ميبشكل وا ح مل حي 

سياسات   لدي ا وحدات املنظمة اللمسؤولية مع أن هناد ، فعاالتنفيذًا عائقا أمام تنفيذها شكل  لت يقد و ، السياسة
و مان عن محاية سياساهتا من الغش التشغيلية(  وأاردارية  وأاملالية ت االأم اس املوارد البشرية حمددة )سواء   اجاة
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فمثاًل، تفتقر وحدات املنظمة إىل سياسات. هذه ال   AC 2015/08  الوثيقة  إدراج املبادئ العامة والشروط ا ددة
تكون مسؤولة  الغش أوسياسة بإنشاء وحدة متتلت   اقيتنسأو ستاتيجية و ع هذه االميكن لغش و دارة اراستاتيجية 

.  في االدع  والتوجيه للوحدات املشاركة  ةوفر مهذه العملية ك ذه وحدة  ميكن أن تنّسق قيي  للمخاطر، و بر تمل و . عن ا
لإلبالغ عن حاالت أدوات فعالة  هناد أيضاً و .  وغإ كافيآن اجز والتدريب، وهذان حاليًا التوعية كما ينبغي القيام ب

 كمااملنظمة،  بالداخلية اراصة كما باملعايإ باملعايإ الدولية  على أهنا تفي تملقيق خارجيا الا م ام قد ّيمغش، وقد ال
لرفع مستوى الوعي حوة أكثر من  لت القيام بوبينما ميكن ؤدي التملقيقات إىل اختا  إجراءات تأديبية عند الضرورة. ت

للتعامل مع هناد اجموعة من الضوابط الداخلية أن   ح  و التملسينات. أجري بعل و فقد مت إدراد  لت الغش، 
قد تكون هناد رقابة . و زللمخاطر مركّ تقيي  عملية سليمة تتمثل بإجراء دائما نتيجة إاّل أن هذه ليسا ، حاالت الغش

 .منقوصة بعل اآلخرالرقابة عن البينما زائدة على بعل خماطر الغش 
 

لوية لضمان االنت اء من و ع برنامج اامل ردارة املخاطر على ويعتقد مكتب املفتش العام أنه ينبغي إيالء أو 
 مستوى املنظمة يتضمن عنصر مكافملة للغش قويا.

 

 ملخص التقييم
 

  اساالت  املمارسات مقابل أفضلاملنظمة إجراءات تسا  اليلخص اجلدوة التايل تقيي  مكتب املفتش العام 
  .(جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدوايالفرعية املختلفة ال  يشمل ا هذا االستعراض )و ع على أساس منو ج 

 
نة تريدوايجلنة املنظمات الراعية التابعة للجمنو ج عنصر  مكتب املفتش العامملخص تقيي      

  بيئة الضبط: - أوالً 

 متسق عموماً   بالنزاهة والقي  األخالقيةااللتزام  1- أوالً 

متسق جزئياً   و ع اهليكل والسل ة واملسؤولية  2- أوالً    

   متسق جزئياً   إنفا  املساءلة 3- أوالً  

   متسق جزئياً   تقيي  املخاطر  - ثانياً  

  الضبط:أنش ة  -ثالثاً 

   متسق جزئياً   الضوابط وت ويرها واستخدام ا  اختيار 1- ثالثاً 

  متسق عموماً   التملقيق   االدعاءات وت بيق العقوبات  2- ثالثاً 

  املعلومات واالتصاالت:  - رابعاً 

   متسق جزئياً   وعي املونيف  واألطراذ الثالثة  1- رابعاً  

   متسق جزئياً   إنشاء قنوات اتصاة 2- رابعاً 

   متسق جزئياً   التواصل مع الشركاء   املوارد 3- رابعاً 

   متسق جزئياً   الرصد  - خامساً 

 
 مكتب املفتش العاممفتاح تقيي  
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  ًعظ  املت لبات.ا  ولارساهت اسياسات املنظمة وإجراءاهتتفي : متسق عموما 

 

  ًللتملس  لضمان أداء  لكن هناد اجاالً  ،بعل املت لباتب اولارساهت اسياسات املنظمة وإجراءاهتتفي : متسق جزئيا
 بعل املت لبات.إزاء  لأفع

 

 عظ  املت لبات.ا  ولارساهت اسياسات املنظمة وإجراءاهتال تفي  :غإ متسق 
 

AUD 0816 - 2015 تعداد المخزونات المادية لدى مجم  السل  والخدمات لعام  
 

ملساعدة املراجع تدقيق   هناية السنة للملصوة على أدلة السلع اجمع بتعداد خمزونات م مكتب املفتش العام اق
األصوة أحد هي واملخزونات . 2015 /كانون األوةديسم  31  كما تقيي  وجود واكتماة رصيد اجلرد  على ارارجي 

ما ميثل  ،يورو 1 946 318بلغا قيمت ا  2015 ديسم / كانون األوة 31  و األكثر مادية   البيانات املالية للمجمع. 
 .2015لعام   البيانات املالية ما يرد على  يورو 3 844 738البالغة ئة من إيايل أصوة اسمع ا  امل 50.62حوايل 

 
اختبار عينة مستقلة، وجد مكتب املفتش العام أن اسمع و ع ونّفذ إجراءات كافية إىل الحظة و هذه املواستناداً إىل 

مكتب املفتش العام عن وجود أي اختالفات مادية ات الذي قام به عينتعداد الهناية العام. ومل يكشإ تعداد ركماة 
 اسمع.  ات ال  قام  اتعدادالمع 

 
AUD 0916-  غير ما موارد بشرية االمتثا  لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تو يف

 تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المو فيا
 

عن "املساءلة  2013/72 املدير العام وانب نشرةجلاستعرض مكتب املفتش العام امتثاة وحدات املنظمة 
". اراصة باملنظمةاملعلومات تكنولوجيا  اتو وأدواد م" 2015/20املنظمة" والنشرة اردارية اراصة بتكنولوجيا املعلومات 

  ال  ترغب وحدات املنظمة شتط على الذي يللملك  االمتثاة  استعرض مكتب املفتش العامعلى وجه التملديد، و 
اعبة تكنولوجيا إىل  لب التقدم بعمل يتعلق بتكنولوجيا املعلومات غإ املونيف  ألداء من تونييإ موارد بشرية 

 .ت ا مسبقاوااصوة على موافق املعلومات
 

ا ن بق على و ع يأن ن ا  السياسة كن على عل  بتمل ا تونييإ أهنات الأاارت وحد ،  معظ  اااالت
مكتب بد مل و . أبداالسياسات تعي وجود هذه بأهنا مل تكن تونييإ الوحدة قّرت أ  حاالت قليلة أخرى، و اراص. 

لكن و . ح ّددتعلى السياسة   اااالت ال   تفاذإىل االل عمداً  االتونييإ سع اتعلى أن وحد املفتش العام دليالً 
 الوثيقة بعددرت بعقود أو متديد عقود صتعلقا  ح ّددتال   53الد عدم االمتثاة حاالت ب   من 32بالنظر إىل أن 
AC 2015/20يعتقد مكتب املفتش العام أن األسباب ال  قدمت ا عدة ا نشرة املدير العام األصليةأو مل  ، ال ،

 كانا  عيفة.اعبة تكنولوجيا املعلومات  وحدات لعدم طلب موافقة 
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، وردت من وحدات املنظمة املختلفةال  تسقة املمن حاالت عدم االمتثاة والردود  وبالنظر إىل العدد الكبإ نسبياً 
سياسة، ال سيما فيما يتعلق بعدد الان با  أسباب عدم االمتثاة هو عدم ف   ن ا  أحد يعتقد مكتب املفتش العام أن 

   التقرير.حبثا من اااالت ا ددة ال  
 

  وكذلت  اوف ملسياسة لإىل زيادة الوعي العام ي دفان تفق علي ا اثن  من ارجراءات امليتضمن التقرير و 
 .اااللتزام  
 

 AUD 1016- استعراض الشلون المالية واىدارية  استعراض مكتبي(: ممثلية المنظمة اي ليبيريا 
 

واملساءلة  ةكمو اجاة اا   كبإ  حتس رورة إجراء ذه املراجعة، التقيي  العام هو    املشمولفيما يتعلق باسال  
 .الشؤون املالية وارداريةفيما يتعلق  جاة  م رضٍ وغإ ؛ الداخليضبط وال

 

لتملديد  ياً بي ر مترينًا  ابذا كان، و لدمكتب املفتش العام إىل البسفر وقد أجريا هذه املراجعة عن بعد، دون 
ال  فتات اللبعل  ،الداخلي أنهالضبط األسباب اجلذرية لضعإ نظام أحد كان و حية املن جية املستخدمة. صال

، بار افة إىل   عيف ناوالرصد السليمكان اراراذ و ن و ن للمنظمة مؤقتو كان يدير املمثلية لثل  ،مراجعةخضعا لل
تسريع وتإة التقدم   تعزيز وينبغي على املمثلية . ئةال ال ار يبو را مرضحبالة تفشي األنش ة والتملديات املتعلقة تزايد 
 .الداعمة لمعامالتار بار الكلي لالداخلي، وخباصة الضبط نظام 

 

اجاالت التملس  وتشمل  .رئيسيةعلى أنه حباجة إىل حتسينات ونظام الرقابة الداخلية ساءلة اجاة ااوكمة وامل قد ّي 
ال يبو رامرض بسبب تفشي  2019-2016للفتة  إطار براجة ق رية يت  بعد إعداد( مل 1  هذا القس  ما يلي: )
هذا كون يقد و  نامج، للكإطار   2015-2012املمثلية إطار ال اجة الق رية للفتة ستخدم وتوالتغإات   وزارة الزراعة. 

للجنة  اتاجتماعإ  ال تعقد ، ةالمل تكن ترتيبات الرصد فعّ و . البلدعكس أولويات يعد يومل ارطار أصبح متقادمًا 
االفتقار إىل بسبب  ا مل تغلق بعد سنوات، لكنالن ائية  هامواعيدال  مضى على شاريع املهناد عدد من ( 2) ؛التوجي ية

ع  حتتاج املمثلية إىل دالتناقص و ككل آخذ   ال نامج امليدا   كذلت فإن .  امليزانيةرنفا  عما   ازيادة أو هنائي تقرير 
االستعراض املكتيب الذي أجراه ( أني ر 3و)؛ تعبئة املواردا املتعلقة بملبادراهت يسيالرئقر املألفريقيا و  ارقليمياملكتب من 

يفة وأن  عاملمثلية   ضبط كن مدعومة ما يدة على أن بيئة المل تاجلوهر مكتب املفتش العام أن املعامالت   
 نقاط الضعإ هذه. جلة عااملنظمة ااايل ويقوم لثل . ال تتبع لضوابط األساسيةا

 

 اً املشتيات واألصوة واملوارد البشرية اهتمام تاجاالوتت لب . م رضٍ غإ على أنه اجاة التمويل واردارة  قد ّي وقد 
من تملقق والإجراء للتقيي  يؤدي إىل مشاكل مع أي ما قد ، اً افيكوثائق  مل يكن إ بار ال. وبار افة إىل  لت، اخاص

خت يط ال و مشتيات هناد استاتيجية  اليسو االحتاد األورويب.  صناديق  لت احنة،  ا  امل ات اجلالصملة تقوم به 
التفا   عيفة  ا خ ابات اإدارة و . م ام املشتيات مونيفون خمتلفونشارد ت. ويللممثليةلتلبية االحتياجات التشغيلية 

 وابط إدارة قيي  مدى كفاية تمكتب املفتش العام وال يست يع مقدمي اردمات.  ورصداختيار إ بار وثائق    لت 
تلت ال  أحيلا إىل التقاعد. و واملخزونات النش ة عينة األصوة داعمة لستندات إ  مل ي زود   ات،املخزونو األصوة 

تملليل تق  بألهنا مل  ،في ااايلاهليكل الونييبالتشغيلية  اكيفية تلبية احتياجاهتلرؤية وا ملة وليسا لدى املمثلية 
املوارد عظ  ملداء سجالت األلتونييإ ومعدالت الرواتب و اوثائق ومل تكن االحتياجات التشغيلية مقابل التونييإ. 
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كانا   ،. وبار افة إىل  لتكل ا  الوثائق الداعمة للفواتإ تقدم ملو . مل تكن موجودةكافية أو البشرية من غإ املونيف   
صدرت أعداد كبإة من وأ  ، هلا للتعديالت السبب ااقيقيداعمة الومل تعكس الوثائق غإ مكتملة، املوردين سجالت 

مونيف  حملي  دون عقود مناسبة. عي  تلأو  ةمباار  ا ملشتيات خدم بعضواست  الشخص لنفس ة قدمات املدفوعامل
إىل خر  للسل ة املفو ة شإ إىل ما ي ،ت املشتكةراتب دون موافقة مركز اردماالسلإ على الوهناد عدد كبإ من 

 .امليزانيةعن سؤوة امل
 

امتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ وأوجه مسألة  27تفق علي ا واملجراءات من ار 12هذا  ويشمل تقرير املراجعة
 .عاجلت اختا  تدابإ تصمليملية ملا املمثلية على اوافقوقد . ح ّددتالقصور ال  

 

AUD 1116-  تا امكالالداخلي اي مراجعات  ال بطعا نظام الحوكمة والمسا لة و نهائي تقرير  امق
  2015 عام ةقطريال
 

ونظام املتعلقة  سائل ااوكمة واملساءلة مكتب املفتش العام لنتائج املراجعة عّده يفتتح هذا التقرير موجزًا دوريًا ي  
  أعقاب تغ ية أكثر ن ظمية للمراجعات ال  أ جريا   هذه اساالت اعتبارًا من   املكاتب الق رية الرقابة الداخلية 

بااوكمة واملساءلة، أي مدى طبقا املكاتب الق رية الضوابط املتعلقة إىل ، يعلى املستوى التجميع ، يقيّ هو . و 2015
  لتقيي  التقدم  ضع معياراً يو املنظمة، على مستوى يتخذ ما إ ا كان ال بد من عمل ويقرر أسباب القصور،  ويدرس

املالية الشؤون إدارة مسائل امج والعمليات و   ال  أعّدت لل ةنفصلالشاملة املتقارير اليوازي هذا التقرير و ستقبل. امل
 .   املكاتب الق ريةية دار ارو 

 
 ،نظمةاملبالتشاور مع إدارة ، مكتب املفتش العامالذي قام به تقيي  فيما يتعلق بااوكمة واملساءلة، حدد ال

نظام ( املساءلة و 3)و( إدارة املخاطر؛ 2)و؛ ةكمو ( اا1، ن ظما حتا أربعة عناوين عريضة هي: ) بطمعيار  11
 ( جودة البيانات.4الداخلي؛ و)الضبط 

 

 ةتسعقد ّيما موم، لى وجه الع. وعمكتبًا ق ريا 12  ، جرى استعراض ااوكمة واملساءلة 2015خالة عام 
هذه النتيجة و  ح  أن ية جزئيا. م ر على أهنا   املائة(  25ية وثالثة )م ر على أهنا    املئة( 75مكاتب ق رية )

كبإ   إىل حدٍّ  ت ورت بااوكمة واملساءلة املتعلقة  اوتوقعاهتنظمة أن توجي ات املمالحظة إبابية   الغالب، من امل   
 السنوات األخإة.

 

على  وحتسيناً اجاالت ااوكمة واملساءلة ال  تت لب اهتمامًا من  عام، حدد مكتب املفتش العام عدداً بشكل و 
 ،  ا    لت:املنظمة ككلمستوى 
 

 ركز على النتائج؛تلتمك  إدارة أداء مثليات لمكاتب الق رية وامللو ع أهداذ قابلة للقياس ومتفق علي ا  -
 

الرصد كمع مت لبات ال امج امليدانية؛  ا    لت إنشاء ونيائإ رئيسية  املكاتب الق رية هياكل وموارد مواءمة  -
 عند االقتضاء؛ ،والتقيي  وتعبئة املوارد واالتصاالت
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برااج ا إعادة هيكلة ال  تقوم بأو الناائة لمكاتب الق رية، وال سيما تلت تناسب لاملبكر و املتمويل التوفإ  -
 .امليدانية

 

 .تصعيدها إىل املستوى ارداري األعلىو عن ا رير اتقاملخاطر وإعداد الات واملت لبات الالزمة لتقيي  التتيب -
 

 والتوعية حوة مضمون الضوابط. الضبطبيئة من املوقإ  -
 

   املكاتب الق رية،   نيل سيناريوهات تونييإ خمتلفة. وامل ام توزيع امل ام وعبء العمل، والفصل ب   -
 

 نظ  املعلومات اردارية للمنظمة.املدرجة   دقة واكتماة البيانات  -

 

، وهناد عدة إجراءات على مستوى املكاتب الق ريةتدرد إدارة املنظمة العديد من أوجه القصور املذكورة أعاله و 
أدرجا قد . و املالية وارداريةتقارير ااملة سابقة عن العمليات وال امج والشؤون متفق علي ا جارية من أساسية ملعاجلت ا 

متفق ان إجراءيكمل هذه إىل جنب مع خ ط عمل اردارة ااالية. و  هذه ارجراءات املتفق علي ا   هذا التقرير، جنباً 
 مكتب املفتش العام.ار افية ال  خلص إلي ا ستنتاجات االا وعدد من معلي 

 

AUD 1216 -  غينيا لية المنظمة ايممثلاستعراض الشلون المالية واىدارية 
 

 لشؤون املالية واردارية.وكذلت لواملساءلة والرقابة الداخلية  ةكمو اامن لكل  م رضٍ ممثلية للالتقيي  العام 
 

ردارة حمفظة   املمثلية كاٍذ غالبًا تونييإ الهيكل و . م رضٍ على أنه والرقابة الداخلية ااوكمة واملساءلة اجاة  قد ّي 
متكرس ليقوم على النملو مساعد مشتيات مثلية، حاجة إىل للم ، وفقاً لكن هناد. ةواملتوقع ةامليدا  ااالي نامج ال

اً وا ملحمددة حتديدًا أدوار ومسؤوليات املونيف  و ال  تت لب ا األنش ة املتزايدة. الواجب بتصريإ أعماة املشتيات 
عدم ( 2و)يبوال تفشي مرض ار( أزمة 1: ) ئيسيحتدي  ر  2015و 2014 يعاموقد واجه البلد   . ومبلغة للمعني 

تعلقة بشكل ملخاطر األخرى املاغفل تال على املمثلية أ،  الق ريتفشي هذين ار رين سياسي. وعلى الرغ  من اليق  ال
 عقباألخإة،    اآلونةو إجراءات   هذا الصدد. ا املمثلية على اختا  وافقوقد عمليات املنظمة. بأكثر حتديدا 

السابق املرفق جديد للملد من املخاطر الكامنة   موقع إىل انتقلا املمثلية استعراض املعايإ الدنيا لألمن التشغيلي، 
تكنولوجيا ب لقةوقد أخذت اردارة علمًا باملسائل املتع  غينيا. مناسبًا لقيام املمثلية بأداء م مت ا يعد اعت  أن مل الذي 

 .ارنتنا اختذت خ وات لتملس  خدماتو املعلومات 
 

أاار مكتب املفتش العام أن و املوارد البشرية. عموماً، عدا    م رضٍ الشؤون املالية واردارية على أنه اجاة  قد ّي وقد 
ىل إو منتظمة  املونيف ألداء  اتإىل تقييماملمثلية فتقر تكما   ال تتضمن أحد  املعلومات.و ثابرة  ال تستكمل امللفات 
فيما يتعلق باملشتيات وخ ابات االتفا ، أاار مكتب و . ارجازة  ن جيةطلبات رصد ت  ال كما ،  ه ت وير لخ ط 

 .ورصد سلي  استخدام منا ج تعاقدية مناسبةتتمثل باملفتش العام إىل لارسات جيدة 
 

امتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ وأوجه مسائل  8 ويثإ ،ارجراءات املتفق علي امن هذا واحدًا  ويشمل تقرير املراجعة
 .عاجلة هذه املسائلختا  تدابإ تصمليملية ملا املمثلية على اوافقوقد . ح ّددتالقصور ال  
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AUD 1316 - استعراض منحة التعليم 
 

املوجودة ال   لى الضوابط الداخلية التعلي    املنظمة، مرّكزاً عمنملة الستملقا  أكمل مكتب املفتش العام مراجعة 
وقد بلغ (. 2014/2015و 2013/2014و 2012/2013ملدة ثال  سنوات دراسية )كانا حتك  إدارة منملة التعلي  

 سنويا.أمريكي ر دوال مليون 15التعلي   ةمنمل مصروفاتمتوسط 
 

منملة التعلي   ذا االستعراض تقيي  فعالية وكفاءة ارجراءات املعموة  ا ردارة استملقا هلكان اهلدذ الرئيسي و 
اايلولة دون وكذلت متسقة لارسة اتباع و  التنظيمية والضوابط الداخلية  ات الصلة، لضمان االمتثاة للقواعد واللوائح

 املنظمة.ف ذه ليسا خا عة لسي رة ، اتيةسياسالوانب اجلستعراض يقّي  االمل و الغش. 
 

شؤون )النظام األساسي ل ةارداريالتعليمات من دليل  MS 301منملة التعلي  القس   دارةاملنظمة، حيك  إ  
،   ح  التعلي  ةاجل ة املسؤولة عن عملية منملمكتب املوارد البشرية هو و )منملة التعلي (.  MS 310القس  ملونيف ( و ا

 مع املعامالت.اردمات املشتكة تتعامل حماور مركز 
 

 عمليات املتعلقةم ام الب   اً كافي  فصالً تفصل املشتكة  مركز اردماتحماور وجد مكتب املفتش العام أن وقد 
مع العتبات بالتمااي بشكل صمليح تت  املوافقة علي ا سب و تأن املدفوعات حت)السلإ وامل البات(؛ و  التعلي  ة نمل

ة إىل اجحبت  رئيسيسياسة و أن هناد مسأل   بط  أيضاً  وجد غإ أن مكتب املفتش العام. القصوى هلذه املنح النقدية
 على وجه التملديد:ومها لسياسات وحتس  األداء. اأفضل حتس  التقيد بتعزيز لضمان 

 

للسداد مستملقة نفقات ليسا، من حيث املبدأ، يسدد مركز اردمات املشتكة : مستملقةنفقات غإ  سداد -
االفتقار إىل لزامية وأنش ة ما بعد املدرسة( و لت بسبب اررحالت غإ ال)أي  منح التعلي  سياسات وجب 

 توجي ات وا ملة. و
 

فيؤدي الالزم، أك  من قدمي سلإ إىل تما يفضي   أحيان كثإة دون أي وثائق داعمة، سلإ ملنح التعلي  منح   -
 .اوااصوة علي  سددال  ينبغي أن تأعباء إدارية غإ  رورية لتتبع املبالغ  لت بدوره إىل 

 

 :إدخاة حتسينات علي اكن ميأخرى وهناد اجاالت 
 

 .و  الوقا املناسب للسلإ غإ املسددة لأفع اقتفاءلضمان م البات منح التعلي   حالةت بيق نظام لتتبع ورصد  -
 

 ؛ااملونيف   تقيد فتات استبقاء السجالت األصلية و مان إيضاح  -
 

الة من حيث التكلفة مثل عمليات فعّ وكشفية خاصة بالغش وقائية تتبع السجالت وو ع  وابط إ بار حتس   -
 ستقل لنفقات التعلي .ارثبات املو املفاجئة التفتيش 

 

أن األداء التنظيمي مقابل العمليات والسياسات وأفضل إىل  بناء على استعرا هوخيلص مكتب املفتش العام 
تفق علي ا لتملس  إدارة املجراءات من ار ةالتقرير مثانيويشمل هذا  .حباجة إىل بعل التملس املمارسات املتبعة 

 .مستملقات منح التعلي 
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AUD 1416 – إدارة االستثمار 
 

عمليات إدارة ل اً استعرا  KPMG Advisory S.p.Aمن الشركة االستشارية  مكتب املفتش العام بدع كمل أ
 حوكمت او رصدها و  إدارة خماطر استثمارات املنظمة  املنظمة. وكان هدذ هذا االستعراض تقيي  عمليات  االستثمار
 .االفعّ  استخداماً أهنا تستخدم و  اً صمليمل مصممة تصميماً الضوابط أن تكون لضمان 
 

جلنة استثمار إاراذ ب ،حافظا املنظمة، على مر السن و ردارة استثماراهتا.  متيناً  د أنشأت املنظمة إطاراً لق
عائدات كما وّلدت   ،رأس املاةعلى  ،الستثمارات تتألإ من خ اء خارجي باجلنة استشارية معنية وكذلت داخلية 
 األسوا .مع تتمااى 
 

ستثماراهتا وأصدرت سياسات )استاتيجيات الاألهداذ العامة  اً صرحي اً وا ملحتديدًا نظمة املحددت و 
 مان اردارة على  ةساعدللمو قيق هذه األهداذ. حتعلى  ويلة األجل( للمساعدة القصإة األجل و اللالستثمارات 

دار كثإ من استثمارات املنظمة خارجيا من يالقيام بذلت داخليا، نتيجة تكاليإ مفرطة تكبد الة لالستثمارات دون الفعّ 
استثمارية تنص على اهلدذ ي ية توجخب وط كل مدير خارجي زود  ي  و . تف ا صوة األاجموعة متنوعة من مديري 

 واالستثمار   املنظمة أداءاردمات املالية بعد  لت ترصد وحدة   املخاطرة. و املنظمة رغبة مدى على االستثماري و 
 وتشرذ علي  .وأنش ة املديرين ارارجي  

 

  رأي حتس  األنش ة االستثمارية للمنظمة. و على للمساعدة  ارجراءات املتفق علي امن  12تقرير الحيدد 
 مكتب املفتش العام، ينبغي أن تع ي اردارة أولوية ملا يلي: 

 
باستعراض متعمق  ،ألخالقيةااعبة الشؤون املالية ودائرة املشتيات، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية أن تقوم  (1)

 تفاقيات.االأو إعادة تنفيذ  اتع اءالطرح ينبغي إعادة كان تملديد ما إ ا  لللعقود ااالية 

 ديري االستثمار ارارجي بواس ة ااسابات الدائنة وفقاً ململية الدفع أن تؤدى ع اعبة الشؤون املاليةأن تضمن  (2)
   املنظمة.املرعية  لإلجراءات

حمددة تعليمات تشغيل /احمددإجراّء عند الضرورة  ،بدع  من دائرة املشتيات ،اعبة الشؤون املاليةأن تصدر  (3)
العناية الواجبة و  ،ارارجي ، ورصد املديرين ارارجي  التالية: اختيار وإدارة املديرين واملستشارينلتنظي  األنش ة 

 (.استعرا  اال  ينبغي ) ا    لت قائمة القضايا والقيام بزيارات ميدانية لرصد االمتثاة  ،من املديرين ارارجي 
 

لعام راجع ارارجي ملارسالة التوصيات الواردة   من حالة كجزء من االستعراض، حتقق مكتب املفتش العام 
وجد أن عددا من التوصيات ف(. 2013 /نيسان" )أبريلاراصة باملنظمة "استعراض عمليات االستثمارإىل اردارة  2013
 .ةمعلقال تزاة   واقع األمر  ،وأفيد أن املنظمة نفذهتا، قدم ا املراجع ارارجيال  

 

AUD 1516 -  المكتا اىةليمي  مريكا ال تينية ومنطقة الكاريبياي اىطار االستراتيجي 
 

  املكتب ارقليمي ألمريكا الالتينية ومن قة الكارييبتنفيذ ارطار االستاتيجي    حالةالعام مكتب املفتش قّي  
 .يةر م   اأهنعلى  2016كما كانا   أواخر مايو/أيار 
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األساسي املسبق الذي ان لق منه فتاض اال. وكان عنصرا 16تض  عريضة اجاالت ة ستعراض مخسفملص االوقد 
وقّي   ،درجة الت وررهنًا ب كون   مرحلة مبكرةيسعناصر تنفيذ هذه ال  املكتب الذي أحرزه تقدم الأن هو تقيي  ال

الالتينية والبملر الكارييب على أهنا مكتب املفّتش العام حالة تنفيذ ارطار االستاتيجي   املكتب ارقليمي ألمريكا 
 .2016"مر ية"   أواخر ا ر مايو/أيّار 

 

سباقة   تنفيذ املكتب ارقليمي كانا إدارة قد  . و أنه حباجة إىل بعل التملس على ّي  اجاة ترتيبات ااوكمة قد  
ب  املكاتب الدمج تعزيز نظمة. وبري لتوجي ات امل ديدة وفقاً ااوكمة اجلترتيبات و ع ارطار االستاتيجي اجلديد و 

مونيفو أعرب و . تنفيذ املبادرة ارقليمية واملكتب الق ريبفعالية بتيسإ من فريقي دع  ارقليمية الفرعية واملكاتب الق رية 
جبرد املكتب يقوم أن يوصى بالتقنية للمكتب. لذا ات لملوظ   القدر املخنفاض الا اه قلق كبإ املكتب ارقليمي عن 

الوحدات التقنية أن تقدمه االعتبار الدع  الذي ميكن ب، مع األخذ سدهاخ ة لو ع لتملديد الثغرات و  ةالتقنيقدرات لل
لإلقلي  وما النواتج املخ  ة اجموعة تملليل ب أيضاً يقوم املكتب واملكاتب ارقليمية الفرعية. وينبغي أن  يسيالرئ  املقر 

 ختلفة.امل امج االستاتيجينال  لفر  ومتويل يتتب علي ا من مت لبات تقنية 
 

املكتب   عملية خت يط العمل وتتمااى مشاركة .  بعل التملسإىل اجة حب هعلى أنخت يط العمل ّي  اجاة قد  و 
 دمة ب ارعامل واتفاقات املعملية التخ يط لت وير  ةً فعالعت ت او . نظمةمع تعليمات امل 2017-2016 املاليةلفتة ل

ال نامج املكتب ارقليمي وفر     لل نامج االستاتيجيوج ات االتصاة  للمبادرة ارقليمية املديرين املنفذين
املنظمة ما ميكن أن تقدمه إدراكًا كاماًل حاليًا املنظمة   أحيان كثإة ال تدرد لثليات و . يسيالرئ  املقر  االستاتيجي

أطر براجة ق رية  وت وير اتاملفاو ات مع ااكوم لت قد يعقد و . االستاتيجيةخدمات ودع    سيا  برااج ا من 
ب   للتعاون جديدةقدرهتا على حشد اراكات وكذلت املنظمة إمكانيات  كامالً استخدامًا  ستخدم ت  قد ال ، إ  جديدة

من خالة ال  حددت جات خر املب  ساو  ما تمن االفتقار إىل الكبإ   قدر. وعالوة على  لت، هناد بلدان اجلنوب
 .ةواتفاقيات مستوى اردم ال اجة الق رية  أطر  ةددا  املخرجاتو  2015عملية حتديد األهداذ   منتصإ عام 

 

عمليات ال  دمج تقدمًا املكتب أحرز فقد . م رضٍ على أنه   اجاة تكامل عمليات وخ ط عمل املكتب يّ قد  و 
املكاتب  امت لبات الدع  التقا، ال  حددهتووزعا  من ارطار االستاتيجي العام. ارقلي    وال امج واملشاريع 

واملكتب ارقليمي ووحدات املقر  املكاتب ارقليمية الفرعيةب   ،املخرجاتبلتزامات االالق رية حىت اآلن لتملقيق 
ج ات و تنفيذ املبادرة ارقليمية فر  ع  لتعاون اعزز تنفيذ ارطار االستاتيجي و . ختا  إجراءات بشأهناال يسيالرئ
واملكاتب  ةالفرعي ةتب ارقليميااملك، وكذلت املكتب ارقليميم ام مونيفي و وغإه  من  نامج االستاتيجي لل تصاةاال

 الق رية.
 

مسؤوليات وعّ   الكارييب والبملراملكتب ارقليمي ألمريكا الالتينية أنشأ فقد . م رضٍ على أنه اجاة الرصد ّي  قد  و 
رصد هناد نبغي أن يكون مع  لت، ي .إلطار االستاتيجيلالعمل دفق مف وم الرصد و د بو وح وحدّ  .مونيفي الرصد

 .االستاتيجي نامجقادة ال  اتفق علي ا مع لخدمات ال  الفعلي لتنفيذ اللضمان  ةتفاقيات مستوى اردمال انتظاماً أكثر 
 

وإن اتصاالت املكتب ارقليمي ألمريكا الالتينية والبملر  .م رضٍ على أنه النتائج عن تقارير إعداد ورفع اجاة  قد ّي و 
الكارييب وما رفعه من تقارير على املستوي  ارقليمي واملؤسسي، مناسب ويستخدم بصورة مناسبة نظ  الرقابة املوجودة   

 املنظمة.
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مخسة اجاالت إىل  . ويشإ التقرير أيضاً على تنفيذها وافقا إدارة املكتب ارقليميويتضمن التقرير أربعة إجراءات 
جامعة نتائج تتعلق بفي ا  ح ّددتال  أن املسائل إ   ،ن اية العامالشامل لالن ائي تقرير التملليل   اللمزيد من ستخضع ل

 .فرداملكتب ارقليمي املن ا   توصل هلا االستعراض تتخ ى
 

AUD 1616 -  المكتا اىةليمي آلسيا والمحيط الهادئاي اىطار االستراتيجي 
 

تنفيذ ارطار االستاتيجي   املكتب ارقليمي آلسيا  حالةمكتب املفتش العام ، قّي  2016/نيسان أبريل  أوائل 
 .على أنه حباجة إىل بعل التملس وا يط اهلادئ 

 

الذي ان لق منه األساسي املسبق فتاض اال. وكان عنصرا 16تض  عريضة اجاالت ة ستعراض مخسوقد فملص اال
ت ور ولتوفر التوجيه درجة التبعًا لكون   مرحلة مبكرة يسعناصر تنفيذ هذه ال  املكتب الذي أحرزه تقدم التقيي  أن لا

، و ع مكتب املفتش العام ومع أخذ  لت باالعتبار. من املنظمة املوارد والنظ   ات الصلةو والدع  واجلداوة الزمنية 
العناصر ضج ، من املعقوة توقع أن يكون نهذا النمو ج وجب و  4فردة.املالعناصر س لتقدم تنفيذ اقيضج كمن منو ج

تبلغ  روهتا   هناية  من أربع مراحليتشكل ( على طيإ 2و 1تان بناء )املرحلالبداية أو مرحل  الوقا االستعراض   
  .على الوجه األمثل إلطارالتنفيذ الكامل لبامل اذ 
 

إدارة املكتب ارقليمي اللبنات األساسية حددت وقد إىل بعل التملس .  جةااوكمة على أهنا حبا ا ترتيباتميّ قد  
. وحبلوة 2015تشرين الثا  /اجلديد   نوفم املساعد لتنفيذ ارطار االستاتيجي بعد وقا قصإ من وصوة املدير العام 

حبث املسائل املكتب، و وأعاد هيكلة  تنسيق ال نامج االستاتيجي، اجموعةأنشأ املكتب ، 2016/آ ار هناية ا ر مارس
جزء من لبنات  عموماً هي  ،إجراءات إ افيةوكان من املتوخى اختا  . قلي ار  مع لثلية املنظمة ارطار تعلقة بتنفيذ امل

،  ا    لت بناء قدرات اجموعة تنسيق ال نامج 2016 /حزيرانحبلوة يونيوال  كان من املقرر استكماهلا البناء 
حتويل أثر ، والتخفيإ من ييعه مسؤوليات ارطار   املكتبدمج مل، و تكماالستاتيجي لتصبح وحدة تعمل بشكل 

تعل  هنج "الاتباع ويفضل رمسية ردارة التغيإ   خ ة البناء لبنات ومل بمع املكتب ارطار. مونيف  فني  للقيام   ام 
 .باملمارسة"
 

على حتويل ا و )القدرات البشرية والتمويل( ميكن أن تؤثر املوارد ا دودة تقيي  إىل أي مدى ينبغي على املكتب و 
. وينبغي كما تفرض عليه الوالية ال  ع د  ا له  قلي ارتلبية دع  احتياجات   الوقا نفسه نفيذ ارطار و تعلى قدرته 
 .يسيالرئ الوحدات التقنية   املقرأن تقدمه االعتبار الدع  الذي ميكن بمع األخذ  لت أن يت  

 

                                                      
تعراض، يشّكل منو ج نضج القدرات أداة متصلة باألعماة التجارية تستخدم لتقيدي  كيدان أو عمليدة مدا. ويقدّي  هدذا النمدو ج، بالنسدبة إىل هدذا االسد  4 

االت التملسدد  ااالدة الفعليدة لتنفيددذ )"نضدج"( ارطدار االسددتاتيجي   املكتدب ارا ددع لالسدتعراض مقارندة بااالددة املتوّقعدة، كمددا يسداعد علدى حتديددد اجد
املرحلة ارا عة للقياس والرقابة ( 3)( املرحلة ارا عة لإلدارة )التأسيس(؛ 2املرحلة األولية )ارطال (؛ ) (1املمكنة. وهو يتألإ من أربع مراحل هي: )

 مرحلة التوّسع )النمو(.( 4))التدعي (؛ 
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جانب املكاتب امليدانية قيد تنفيذ ارطار االستاتيجي من ب اته فيما يتعلق وتوجي يسيالرئتعليمات املقر وال تزاة 
 و حوبار افة إىل  لت، مل تعناصر ومت لبات إ افية. بتستكمل بانتظام كما أهنا هنائية  ليسا لذلت وهي  ،الت وير

 .هتنفيذعلى املكتب  يؤثر هذا الغموض على قدرةو . إلطارل الكامللتنفيذ بشأن ارؤيت ا حىت اآلن نظمة امل
 

استكماة على ال ريق ب رئيسياً  معلماً استوىف املكتب و  رئيسي. حتس إىل  جةه حباعلى أن  اجاة خت يط العمل قيّ و 
ا دد املوعد الن ائي قبل  يسيالرئقر امل   مسار نامج االستاتيجي لاإىل قيادات وتقدمي اتفاقيات مستوى خدمة 

، 2016لعام " لتخ يط العمل التعل  باملمارسةاملكتب هنج " عموم، اعتمدوعلى وجه ال. 2016 /اباطف ايرأوائل ب
حديثا وقادة التابعة للمكتب املشّكلة واجموعة تنسيق ال نامج  قيادات ال نامج االستاتيجي لتنسيق ب ا لت تضمن و 
 وت وير دور املكتب وإعادة هيكلة التوجي اتنشوء فتة  لعمل خالةاخت يط جرى و . ة التابعة للمكتبموعة الفنياس

للتملضإ ألنش ة خت يط العمل اجموعة تنسيق ال نامج قدرات خي ط املكتب لبناء و . اجموعة تنسيق ال نامج   العملية
مع وحدات املقر  ويعمل املكتب حالياً  .2016عام  ر ةحتقق عمليات مل تق  اجموعة تنسيق ال نامج بو   املستقبل. 

آلسيا  ارقليمياملؤمتر ال  اعتمدها ديدة اجلقليمية ارألولويات حتس  معاجلة او املبادرات ارقليمية توسيع على  يسيالرئ
 .2016اهلادئ عام  وا يط

اجموعة أعضاء نخرط . ويإىل بعل التملس  جةحباعلى أنه   اجاة تكامل عمليات وخ ط عمل املكتب يّ قد  و 
توجي ات دورة تشتط ع   مراحل التخ يط، كما ير ااملشأخذ املوافقات على   فعالية بتنسيق ال نامج التابعة للمكتب 

مع مشاريع املكتب  املفتش العام، اختذت خ وات إ افية لضمان أن تتوافق مكتب  أعقاب بعثة و . اجلديدة شاريعامل
 ارطار االستاتيجي.

 
نبغي على وايكة ملت لبات الرصد، يالن ائية الواعيد املمع و . حتس  رئيسيإىل  جةه حبارصد على أناجاة القّي  و 

 :املكتب ارقليمي
 

 ، وعملية الرصد هذهوإيضاح  وارجنازاتاملخرجات رصد عن  اجموعة تنسيق ال نامج مسؤولية احإيض -
 

 .رصدصيغة وو ع ا   للمكتب الق ري من التقارير السنوية  إطار ال اجة الق ريةتنفيذ حالة التقاط  -
 

ناسبة املليات اآلدوات و األحوة  مع مكتب االستاتيجية والتخ يط وإدارة املواردنبغي على املكتب التشاور ي -
 .قلي ار  ورصدها النتائج اللتقاط 

 

خ وات أولية حنو املكتب اختذ  وقد. بعل التملس  إىله حباجة أن علىإعداد ورفع تقارير عن النتائج   اجاة قيّ و 
، مؤخراً  مكتب االستاتيجية والتخ يط وإدارة املواردالنتائج ال  أطلق ا مع لوحة و على املستوى ارقليمي. النتائج إبالغ 

قائمة على النتائج. الدارة ارثقافة لدى املكتب حىت اآلن  ايسلو . التايقمزيد من إىل عملية إعداد التقارير خضعا 
 .لتنوير اختا  القرار   املستقبل اً من جيحتلياًل التملوالت  ينبغي و ع أهداذ واقعية وحتليلو 

  القيام ًا كبإ   تقدماً بالفعل أحرزت  ، وقدهاعلى تنفيذوافقا إدارة املكتب يتضمن التقرير سبعة إجراءات و 
الن ائي تقرير التملليل   ستخضع للمزيد من الأربعة اجاالت إىل  ستعراض. ويشإ التقرير أيضاً االبعثة   أعقاب بذلت 

املكتب ن ا   جامعة توصل هلا االستعراض تتخ ىنتائج تتعلق بفي ا  ح ّددتإ  أن املسائل ال   ،ن اية العامالشامل ل
 .ارقليمي املفرد
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AUD 1716 -  اريقيا اىةليميالمكتا  اياىطار االستراتيجي   
 

إىل  جةأنه حباعلى  ألفريقيا ارقليمياملكتب    مكتب املفتش العام حالة تنفيذ ارطار االستاتيجي للمنظمةقّي  
 .بعل التملس 

 
األساسي املسبق الذي ان لق منه فتاض االوكان . عنصرا 16تض  عريضة اجاالت ة ستعراض مخسفملص االوقد 

ت ور ولتوفر التوجيه درجة التبعًا لكون   مرحلة مبكرة يسعناصر تنفيذ هذه ال  املكتب الذي أحرزه تقدم التقيي  أن ال
، و ع مكتب املفتش العام ومع أخذ  لت باالعتبار. من املنظمة املوارد والنظ   ات الصلةو والدع  واجلداوة الزمنية 

العناصر ضج ، من املعقوة توقع أن يكون نهذا النمو ج وجب و  5.فردةاملالعناصر س لتقدم تنفيذ اقينضج كم منو ج
تبلغ  روهتا   هناية  من أربع مراحليتشكل ( على طيإ 2و 1تان بناء )املرحلالبداية أو مرحل  الوقا االستعراض   

  .على الوجه األمثل إلطاربالتنفيذ الكامل لامل اذ 
 

سباقة   تنفيذ املكتب ارقليمي  كانا إدارةقد  . و إىل بعل التملس  جةه حباوكمة على أن  اجاة ترتيبات ااقيّ و 
تشّكل إدارة التغيإ ن إدراد ألهناد . و ات املنظمةلتوجي  وفقاً كمة و ترتيبات ااوو عا ارطار االستاتيجي اجلديد 

ينبغي إاّل أنه ، التواصلمزيد من أنش ة إدارة التغيإ و مستوى كاذ من بواس ة دار ي هالرغ  من أنعلى و ، اكبإ   اً حتدي
 خت يط ورصد هذه األنش ة.على دارة التغيإ للمساعدة رتنفيذ استاتيجية 

 

ع  . و ح كل من ا للمونيف  ييع  وو ّ اجلديد هيكل ودور ومسؤوليات  االستاتيجيارطار   ع لتنفيذو  وقد 
املكاتب ارقليمية الفرعية دمج   حتسبري اآلن ، و مناسبت خ ة ومعرفة تقنية  ون  و و مونيففر  امل لوبة الألدوار و ل

 التابعة للمكتب الق ري. دع الوفر  تنفيذ املبادرة ارقليمية فر  بواس ة واملكاتب الق رية 
 

أدواره  تعبئة دون فني  ونيف  د أدوار   العملية ملبسبب حتديالقدرات الفنية للمكتب بالرئيسي يتعلق الشاغل و 
، أو استخدام وسائل سدهاخ ة لو ع و تملديد الثغرات لجراء تقيي  فا نبغي إيو الثغرات   التغ ية الفنية. سد الفنية و 

الوحدات التقنية   أن تقدمه االعتبار الدع  الذي ميكن بمع األخذ  لت وينبغي أن يت  ها. أخرى للتخفيإ من أثر 
  .واملكاتب ارقليمية الفرعية يسيالرئاملقر 

 
املكتب   عملية خت يط العمل وتتمااى مشاركة .  بعل التملسعلى أنه حباجة إىل خت يط العمل وقد ّي  اجاة 

عامل واتفاقات املعملية التخ يط لت وير املكتب ارقليمي أن  عت او . نظمةمع تعليمات امل 2017-2016لفتة السنت  
املكتب ارقليمي وفر  ال نامج    وج ات االتصاة لل نامج االستاتيجي املديرين املنفذين للمبادرة ارقليمية اردمة ب 
املديرين دون مشاركة   ا خ   امليزانيةخمصصات أن  در اراارة إىل غإ أنه  .ةفعال يسي  املقر الرئ االستاتيجي

افافة.  امليزانيةتعت  خمصصاهت  من ولذا ال التابعة لل نامج االستاتيجي  ج ات االتصاةو  ارقليميةاملنفذين للمبادرة 

                                                      
تقيدي  كيدان أو عمليدة مدا. ويقدّي  هدذا النمدو ج، بالنسدبة إىل هدذا االسدتعراض، ل تستخدمأداة متصلة باألعماة التجارية  يشّكل منو ج نضج القدرات  5 

 الت التملسدد ااالدة الفعليدة لتنفيددذ )"نضدج"( ارطدار االسددتاتيجي   املكتدب ارا ددع لالسدتعراض مقارندة بااالددة املتوّقعدة، كمددا يسداعد علدى حتديددد اجدا
املرحلة ارا عة للقياس والرقابة ( 3)( املرحلة ارا عة لإلدارة )التأسيس(؛ 2املرحلة األولية )ارطال (؛ ) (1)املمكنة. وهو يتألإ من أربع مراحل هي: 

 مرحلة التوّسع )النمو(.( 4))التدعي (؛ 
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 ائيالن تقرير ال   جريسيو . قدر من التشاور أك القادمة  امليزانيةدورة خت يط بري   أن بيوصي مكتب املفتش العام و 
 .املسألةهلذه  يلاملزيد من التملل ن اية العامالشامل ل
 
كامل خم ط  كتب امللدى و  .إىل بعل التملس  جةعلى أنه حبا  اجاة تكامل عمليات وخ ط عمل املكتب يّ قد  و 
التابعة للمكتب الق ري  فر  الدع تقوم و . ال نامج االستاتيجي خمرجاتمع مشاريع/أنش ة املكتب الق ري يربط 

، لكن رصد املشاريع خالة ارقلي ثة   دورة املشروع ا دّ  تذفّ . وقد ند  للمبادرة ارقليميةت وير خ ط عمل متكاملة ب
 إدارةمن نظام معلومات املستقاة  ابكة دع  ال امج امليدانية  عمليات ارعداد ارداري تنفيذها باستخدام بيانات 

نقدية  جاتاحتياو ة ضنخفإجناز ممعدالت و عالية  معدالت مغاالة   ارنفا  على املشاريععن يكشإ ال امج امليدانية 
ذه القضايا، ولكن هل  امستوى انتباهرفعا املكتب ارقليمي أهنا  أكدت إدارةقد . و اريعلمشمتأخر لوإغال  طارئة 

املوجه من الدوري التنظيإ استخدام هنج  املوجودة بدةاستخدام النظ  ستباقي للمشاريع باالرصد القيام بالوصى بي
 تنفيذ هذا ارجراء.املكتب ارقليمي على وافقا إدارة وقد اردارة العليا. 

 

بيانات الرصد   لوة األلتقدمي نظمة للتعليمات امل صد املعامل وفقاً ر جرى  قدو . م رضٍ على أنه   اجاة الرصد يّ قد  و 
لل نامج  قد حّد  املديرون التنفيذيون للمبادرة ارقليمية وج ات االتصاة التابعةو . 2016نيسان عام /أبريلهناية 

 ري تقارير التنفيذ ودع  التقيي . وهذه هي املرة األوىل ال   وإعداد يحالة املعامل   نظام التخ يط ال ااجاالستاتيجي 
و وح بشأن عملية الرصد افتقار إىل الأن هناد أاإ إىل كبإة. ومع  لت،   مل تواجه أية صعوباترصد. و العملية في ا 

سيجري و األهداذ. املعامل/مقابل التقدم ا رز عندما يقدم املكتب ارقليمي واملكاتب الق رية تقارير عن ن اية العام ل
 ن اية العام.الشامل ل ائيالن تقرير ال  األمر هذا مزيد من حتليل 

 

ارقليمي  ى املستو نتائج على املكتب ارقليمي للفإبالغ  .م رضٍ إعداد ورفع تقارير عن النتائج على أنه قد ّي  اجاة و 
 .كاذٍ املؤسسي  الرصد م اباستخدام نظاملنظمة مستوى كما على 

 

الصمليح سار التنفيذ على املبقاء راختا ها لى املكتب ارقليمي ع إدارةوافقا يتضمن التقرير مخسة إجراءات و 
الن ائي تقرير التملليل   لستخضع للمزيد من اإىل ثالثة اجاالت مع ت ور ارطار االستاتيجي. ويشإ التقرير أيضا 

املكتب ن ا   جامعة توصل هلا االستعراض تتخ ىنتائج تتعلق بفي ا إ  أن املسائل ال  ح ّددت  ،ن اية العامالشامل ل
 .ارقليمي املفرد

 

AUD 1816 -  استعراض ةطري  امق: ممثلية المنظمة اي السنغا 
 

التمويل وي   يبننقص بالرئيسية سألة تتعلق املو . م رضٍ على أنه  الداخليةونظام الرقابة املساءلة و  ااوكمةاجاة ّي  قد  
على و . خاطر ال  تتعرض هلايفاق  املما  ،ثليةتقوم  ا املممستوى اردارة واألنش ة الفنية واردارية ال  مع  قةبالعال

 ةتب الق ريااملكوموارد مواءمة هياكل بضرورة  الدورية همكتب املفتش العام   تقارير ال  توصل هلا خلفية النتائج العادية 
الستعراض احتياجات بعثة أن يرسل منسق ابكة لثليات املنظمة يوصى ب، وتسبيق متويل ا ةامليداني  امع مت لبات برااج

 .مكتب غرب أفريقيا/الساحلا    لت فريق   ،من املوارداملمثلية 
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امج امليدا  ن  الاالتصاة والدعوة واالتصاالت و ويدار كل من . م رضٍ على أنه امج والعمليات ن  اجاة ال  قيّ و 
إطار   تنفيذ بائن تقدم حمرز وهناد اقة ومبتكرة. سبّ أن املمثلية ن و عت  الشركاء ارارجيوقد ا. اليةوفعبكفاية  والعمليات

 تعبئة املوارد.وخ ة ل استاتيجيةوهناد . اجيديدار امج امليدا  نتنفيذ ال  ال اجة الق رية كما أن 
 

ارخفا    توفإ . ويعزى  لت   املقام األوة إىل رئيسية ناتحتسيإىل  جةه حباعلى أناجاة املالية واردارية ّي  قد  و 
  نظام  العجز عن العثور علي اللمراجعة بسبب   اختإت االتفا  الملعامالت املشتيات وخ ابات وثائق داعمة كاملة 

. وبار افة إىل  لت، حسنا اً ت بيق ت ّبقلضوابط بشكل عام أن ا ، تبّ  الوثائقفي ا زودت ال   التااا  و . ار بار
العامل    إدارة املوارد البشرية وفيما يتعلق بت بيق  اتوثائق ملفو األداء  اتتقييمفيما يتعلق بلوحظا نقاط  عإ 

   إدارة السفر ا لي. قدماً دفوعة ماملصاريإ املوتسجيل  اليوميسياسة بدة املعيشة 
 

امتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ وأوجه مسألة  11يثإ و علي ا  تفقاملجراءات من ارأربعة  تقرير املراجعة هذاتضمن وي
 .ت اعاجلاختا  تدابإ تصمليملية ملا املمثلية على وافقوقد . ح ّددتالقصور ال  

 

AUD 1916 -  اىةليمي  وروبا وآسيا الوسطتالمكتا اي اىطار االستراتيجي  
 

كما كانا   تنفيذ ارطار االستاتيجي   املكتب ارقليمي ألوروبا وآسيا الوس ى   حالةمكتب املفتش العام قّي  
 .التملس بعل إىل  جةا حباعلى أهن 2016 /حزيرانيونيوأواخر 

 

األساسي املسبق الذي ان لق منه فتاض االوكان . عنصرا 16تض  عريضة اجاالت  ةمخسستعراض فملص االوقد 
ت ور ولتوفر التوجيه درجة التبعًا لكون   مرحلة مبكرة يسعناصر تنفيذ هذه ال  املكتب الذي أحرزه تقدم التقيي  أن ال

، و ع مكتب املفتش العام ومع أخذ  لت باالعتبار. من املنظمة املوارد والنظ   ات الصلةو والدع  واجلداوة الزمنية 
العناصر ضج ، من املعقوة توقع أن يكون نهذا النمو ج وجب و  6.فردةاملالعناصر س لتقدم تنفيذ اقينضج كم منو ج

تبلغ  روهتا   هناية  من أربع مراحليتشكل ( على طيإ 2و 1تان بناء )املرحلالبداية أو مرحل  الوقا االستعراض   
  .لعلى الوجه األمث إلطاربالتنفيذ الكامل لامل اذ 
 

سباقة   تنفيذ املكتب ارقليمي كانا إدارة قد  . و أنه حباجة إىل بعل التملس  علىقّي  اجاة ترتيبات ااوكمة 
إدارة التغيإ هناد إدراد ألن و  .نظمةلتوجي ات امل ديدة وفقاً ااوكمة اجلترتيبات و ع و  ،ارطار االستاتيجي اجلديد

ارطار  وقد و  ع لتنفيذ. مستوى كاذ من أنش ة إدارة التغيإ ومزيد من التواصلبواس ة دار ي وا، وهكبإ   اً حتديتشّكل 
  .ووّ ح كل من ا للمونيف  ييع  االستاتيجي اجلديد هيكل ودور ومسؤوليات 

 

ألداء  فني تعي  مونيف  لناج  عن ااخنفاض القدرات الفنية للمكتب عرب عن ا بأ   ال الشواغل الرئيسية تتعلق و 
املعلومات املتوفرة   على لبناء لخت يط ورصد متكاملة أداة  ت ويرباملكتب ويقوم تنفيذ ارطار االستاتيجي. واجبات 

                                                      
تعراض، يشّكل منو ج نضج القدرات أداة متصلة باألعماة التجارية تستخدم لتقيي  كيان أو عملية ما. ويقّي  هدذا النمدو ج، بالنسدبة إىل هدذا االسد   6 

االت التملسدد  ااالدة الفعليدة لتنفيددذ )"نضدج"( ارطدار االسددتاتيجي   املكتدب ارا ددع لالسدتعراض مقارندة بااالددة املتوّقعدة، كمددا يسداعد علدى حتديددد اجد
املرحلة ارا عة للقياس والرقابة ( 3)( املرحلة ارا عة لإلدارة )التأسيس(؛ 2املرحلة األولية )ارطال (؛ ) (1)املمكنة. وهو يتألإ من أربع مراحل هي: 

  مرحلة التوّسع )النمو(.( 4))التدعي (؛ 
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املخ ط ينبغي على املكتب إجراء مزيد من التملليل ملزيج املخرجات و غراض اردارة ارقليمية. أل اواستكماهلنظمة نظ  امل
 ومتويل فر  ال نامج االستاتيجي.شكيلة  ا من آثار على توما يتتب عليارقلي    هلا 

 

املكتب   عملية خت يط العمل وتتمااى مشاركة .  بعل التملسعلى أنه حباجة إىل خت يط العمل وقد ّي  اجاة 
ديري تنفيذ املبادرة ارقليمية وج ات املسامهة الرئيسية ملتألفا وقد  .نظمةمع تعليمات امل 2017-2016لفتة السنت  

ب  املكتب ارقليمي وفر   ةدمار  عملية التخ يط من ت وير اتفاقيات مستوى االتصاة التابعة لل نامج االستاتيجي 
يقوموا مل املكتب ي مونيفغإ أن اردمات(. مل املرتب ة  ا )املنتجات/وحتديد املعا يسيالرئقر امل  ال نامج االستاتيجي 

 .ارقلي فردة   و عت ا املكاتب الق رية املألهداذ ال  من افقط  ةحمدودإالّ بعمليات حتقق 
 
يستخدم املكتب دورة و  .إىل بعل التملس  جةعلى أنه حبا  اجاة تكامل عمليات وخ ط عمل املكتب يّ قد  و 

لتوجيه اجلديد تأثإ إبايب على نوعية ليعت  مونيفو املكتب ارقليمي أن و ع. ير اع ا ّدثة كتوجيه لعمليات املشير ااملش
املكتب و ع هنج نبغي على يو . اعبء عمل ثقيل إ افيوّلد ي التوافق االستاتيجي، لكنه أيضاً على و اريع تصمي  املش

وعلى وجه التملديد تعي   ،للمبادرات ارقليمية وأطر ال اجة الق ريةلتملديد احتياجات الدع  الفا نظامية أكثر 
املكتب ارقليمي الفرعي آلسيا أو  ألوروبا وآسيا الوس ىإىل مونيفي املكتب ارقليمي عن  لت املسؤوليات الناية 

 لتعزيز املساءلة. ئيسيالر أو املقر  الوس ى
 
دارة ال امج إت )نظام معلومانظمة نظ  املالرصد  ألغراضكتب ويستخدم امل. م رضٍ على أنه   اجاة الرصد يّ قد  و 
 ور عملية من جية وأداة يبدأ قد وما إىل  لت( و  ،نظام املعلومات اردارية املتكاملو  النظام العاملي ردارة املواردو  امليدانية

االستخدام املوسع ملثل . ومن اأن ملكاتب ق رية خمتارةضع خ ط عمل ي أيضاً أ بدكما العمليات.   رصدلتخ يط و 
املتفق جناز املخرجات رأفضل  بط منه ومتك  تملقق تنسيق الدع  الفا للمكاتب الق رية والخ ط العمل هذه تيسإ 

 علي ا.
 

 إن االتصاالت وعملية رفع التقارير بالنتائج مناسب ، .م رضٍ إعداد ورفع تقارير عن النتائج على أنه قد ّي  اجاة و 
مع  نظ  الرصد املتوفرة   املنظمة استخدامًا هادفا.باستخدام املكتب ، كما يقوم واملؤسسيارقليمي  املستوي على 

  أمر نظر يأن  أيضاً يتعّ  على املكتب ،   أنش ة االتصاةاملبادرة ارقليمية ونتائج تنفيذ أنش ة  ااج لت،   ح  د  
 مت لبات ارطار االستاتيجي.ردراج ستاتيجيته   اجاة االتصاة التملديث اامل القيام ب

 

ستخضع مخسة اجاالت إىل  . ويشإ أيضاً على تنفيذهاوافقا إدارة املكتب إجراءات  سبعةويتضمن التقرير 
جامعة توصل هلا نتائج تتعلق بفي ا إ  أن املسائل ال  ح ّددت  ،ن اية العامالن ائي الشامل لتقرير التملليل   للمزيد من ال

 .املكتب ارقليمي املفردن ا   االستعراض تتخ ى
 

AUD 2016 - ممثلية المنظمة اي ا ردناستعراض ةطري  امق : 
 

 املمثلية سباقةوقد كانا . إىل حتسينات رئيسية جةقد ّي  اجاة ااوكمة واملساءلة ونظام الضبط الداخلي على أنه حبا
ونيائإ اردارة حىت توفإ الذي ال ميكن ا من  التمويل لل نامج العادي إىل تقاراالفبمقيدة بشدة   ا، لكنها  تنفيذ دور 

هتا قدر على استمرارية العمليات، وميثل خماطر عالية على و املمثلية األساسية وتكاليإ التشغيل. وهذا يؤثر على استقرار 
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مثلية على هذه ارلفية،  در اراارة إىل أن املو للملكومة واجل ات املاحنة. موثو  ت ا كشريت مسععلى على ارجناز و 
 ا املراجعة السابقة.هتال  حددسائل جلة املمعاثابرت على 

 

ّمل تكاليإ ، أخرى مصادر متويلغياب   و  املمثلية  تشغيلتكاليإ ( و لثل املنظمة)عدا ييع    املونيف حت 
ؤثر على صورة يلى املشاريع. وهذا يزيد من نسبة النفقات العامة املباارة والتكاليإ التشغيلية للمشاريع وقد ععمليًا 
 .صروفات غإ جائزةملاملشاريع  زانياتيمستخدم يبدو أهنا تمكلفة أكثر من الالزم و لمشاريع هتا لإدار إ  تبدو املنظمة 

 

مسألة مشتكة ملعاجلة  إنشاء وحدة دع  إداريإىل األردن والعرا ، وكالمها   عمان، تبا املنظمة   مكادر قد بو 
 .حىت اآلنبكامل طاقت ا الوحدة ال تعمل هذه تقاس  التكاليإ. لكن قيود على املوارد عن طريق ال

 

من إطار  اجليل الثا  مؤخراً قد أعّدت املمثلية و  .التملس إىل بعل  جةه حباعلى أناجاة ال امج والعمليات قّي  و 
 املبادرات ارقليميةبأولويات ااكومة و بيرتبط وهو (، الذي ينتظر موافقة ااكومة. 2020-2016) ال اجة الق رية

ألنش ة ليسا كافية لو ع هنج طويل األجل ة ا دودة املتاحة للممثلي املواردغإ أن لمنظمة. لوارطار االستاتيجي 
 .ال يكون بارمكان بلوغ أهداذ إطار ال اجة الق رية وإدارة املواردقد ولذا لدعوة واالتصاة وتعبئة املوارد، ا

 

أقل اخنراطا   بعل  اكان  اأيضا. غإ أهن الوايكةملشاريع اجلارية و بامعرفة متعمقة  على يةمثلامل اوقد برهن
املوافقة أن عملية  كرت املمثلية إدارة غإ أن  ي ا.ملوافقة عل  اع ير ادورة املشتد ّتبع عموم، وعلى الوطنية. الاملشاريع فو  

 ن.و أصملاب املصلملة ارارجيقد أاار إىل  لت و  ،باملقارنة مع وكاالت األم  املتملدة األخرى جداً  طويالً  وقتاً تستغر  
 

أن خ ة العمل . ويعت  مكتب املفتش العام هعمل خ ط مع ارنةباملق اتتأخإ يواجه بعل املشاريع اجلارية وكان 
 ملمارسة اجليدة.على ارصد مثاة اللسنوية وإطار الق رية ا
 

ابه مثلية  مكتب املفتش العام أن امليقّر و . رئيسية حتسيناتإىل  جةه حباعلى أناملالية واردارية الشؤون   اجاة قيّ و 
رئيسية الدارة ارتمويل و الإنشاء ونيائإ    اً قدممثلية تامل احققوقد املوارد والقدرات. إىل  تقاراالفحتديات كبإة بسبب 

عدم حاالت معظ  تأتى ي. و 2015عام  / نيسانمن أبريلبدءًا املوارد البشرية، وغإها( و  ار بارو  املشتياتو  )املالية
نظام كان   (2و) ،يات مكّرسمشت   املمثلية وكيل هناد مل يكن ( 1: )فيما يتعلق باملشتياتو هذه القيود. عن االمتثاة 

يكن هناد مل  ،  كثإ من اااالتد( و) ،الع اءاتختيار مقدمي الوثائق داعمة مل تتوفر )ج( ومكتمل،  بار غإ ار
مكتب املفتش غإ أن اختيار وتقيي  املونيف . عن ملفات املوارد البشرية على وثائق أساسية مل حتتو و لقواعد. امتثاة ل
األصوة. ما يتعلق بتسوية فياملمثلية أداء قد حتّسن و . 2016 /نيسانتقدم   هذا الصدد منذ أبريلإحراز إىل أاار العام 

 للممارسة اجليدة. يعت  نظام ارجازات مثاالً و 
 

. وبار افة إىل  لت، أثار مكتب املفتش العام سبع تنفيذهاعلى وافقا إدارة املكتب  ءً إجرا 13يتضمن التقرير و 
 .ح ّددتاالمتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ ال  ب مسائل تتعلق
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AUD 2116 -  اي مدغشقر  امق: ممثلية المنظمةةطري استعراض 
 

توفر التوصيات الرئيسية بضمان تعلقا وقد . م رضٍ  أنهعلى الداخلي الضبط ونظام ااوكمة واملساءلة اجاة  قد ّي 
 .كبإامج ميدا   نافية ردارة تنفيذ بر كإدارة مشاريع  رات قد

 

 ،والدعوة ب ريقة استباقيةاالتصاة والتواصل بأنش ة  القياموبري . م رضٍ على أنه امج والعمليات ناجاة ال   قد ّي 
مستوًى من املمثلية وحققا ااكومة والشركاء التقني  واملالي .  اعلى درجة عالية من ر   ةهذه األنش احصلوقد 

 برنامج ميدا ار مستشار فا رئيسي للملكومة   ق اع األمن الغذائي. ويدأصبملا  ثابة و  اً جيد  البالد ااضور 
 إىل حد كبإ.ّفذ إطار ال اجة الق رية ند  كما ،  م رضٍ رصد بشكل وي  رئيسي 

 

لقواعد والسياسات االمتثاة لإىل مستوى عاة من  وأاإ م رضٍ اجاة الشؤون املالية واردارية على أنه  قد ّي و 
 ق.يوثتالمت لبات و 

 

تنفيذها. وبار افة إىل  لت، أثار مكتب املفتش العام على  املكتبويتضمن التقرير مخسة إجراءات وافقا إدارة 
  .ح ّددتاالمتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ ال  ب مسائل تتعلق ثالثة

 

AUD 2216 -  المكتا اىةليمي للشر  ا دنت و ما  أاريقيااي اىطار االستراتيجي  
 

كما    املكتب ارقليمي للشر  األدىن ومشاة أفريقيا   االستاتيجيمكتب املفتش العام حالة تنفيذ ارطار  قد ّي 
 .التملس بعل  إىل جةا حباعلى أهن 2016 / أيارمايوكانا   أواخر 

 

األساسي املسبق الذي ان لق منه فتاض االوكان . عنصرا 16تض  عريضة اجاالت ة ستعراض مخسفملص اال
ت ور ولتوفر التوجيه درجة التبعًا لكون   مرحلة مبكرة يسعناصر تنفيذ هذه ال  املكتب الذي أحرزه تقدم التقيي  أن ال

، و ع مكتب املفتش العام ومع أخذ  لت باالعتبار. من املنظمة املوارد والنظ   ات الصلةو والدع  واجلداوة الزمنية 
العناصر ضج يكون ن، من املعقوة توقع أن هذا النمو ج وجب و  7.فردةاملالعناصر س لتقدم تنفيذ اقينضج كم منو ج

تبلغ  روهتا   هناية  من أربع مراحليتشكل ( على طيإ 2و 1تان بناء )املرحلالبداية أو مرحل  الوقا االستعراض   
 .على الوجه األمثل إلطاربالتنفيذ الكامل لامل اذ 
 

التنفيذ على بقاء راختا ها لى وافقا إدارة املكتب عونتيجة هلذا االستعراض، يتضمن التقرير أربعة إجراءات 
تملليل   ستخضع للمزيد من الإىل أربعة اجاالت  . ويشإ التقرير أيضاً الصمليح مع ت ور ارطار االستاتيجيسار امل
 جامعة توصل هلا االستعراض تتخ ىنتائج تتعلق بفي ا إ  أن املسائل ال  ح ّددت  ،ن اية العامالن ائي الشامل لتقرير ال

 .ي املفرداملكتب ارقليمن ا  
                                                      

و ج نضج القدرات أداة متصلة باألعماة التجارية تستخدم لتقيي  كيان أو عملية مدا. ويقدّي  هدذا النمدو ج، بالنسدبة إىل هدذا االسدتعراض، يشّكل من   7 
ملسدد  الت التااالدة الفعليدة لتنفيددذ )"نضدج"( ارطدار االسددتاتيجي   املكتدب ارا ددع لالسدتعراض مقارندة بااالددة املتوّقعدة، كمددا يسداعد علدى حتديددد اجدا

املرحلة ارا عة للقياس والرقابة ( 3)( املرحلة ارا عة لإلدارة )التأسيس(؛ 2املرحلة األولية )ارطال (؛ ) (1)املمكنة. وهو يتألإ من أربع مراحل هي: 
 مرحلة التوّسع )النمو(.( 4))التدعي (؛ 
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ف   جيد ملت لبات ارطار املكتب إدارة ولدى حتسينات رئيسية.  إىلعلى أنه حباجة  ةكمو اجاة ترتيبات ااوقد ّي  

وينبغي ديدة وحتس  اعتماد العمليات  ات الصلة. اجلونيائإ تثبيا الحاجة إىل هناد االستاتيجي، ولكن ال تزاة 
تعزيز ينبغي على وجه ارصوص، و . تداخالتصبح أقل أن االستاتيجي الرئيسية بشكل دائ  و أدوار تنفيذ ارطار  تعّ  أن   

دارة رخ ة و ع . ومن اأن ،  ا    لت و ع ترتيبات متويل وا ملةل دذ االستاتيجيج ات االتصاة لمتك  
 التغيإ.حتس  تقيي  وخت يط ورصد مت لبات وأنش ة إدارة أن يساعد على التغيإ وخارطة طريق 

 

الدع  الفا األساسية للمكتب   قدرات ململوظ    اخنفاض  اهكبإ مونيفو املكتب عن قلق  أعرب وقد 
يقوم أن يوصى بلذا . تفاق  بوجود اواغر   الونيائإارطار االستاتيجي واجبات إدارية تتعلق بتعي   ارقلي  بسبب

أن تقدمه االعتبار الدع  الذي ميكن ب، مع األخذ سدهاخ ة لو ع لتملديد الثغرات و جبرد للقدرات التقنية املكتب 
 واملكاتب ارقليمية الفرعية. يسيالرئالوحدات التقنية   املقر 

 
املكتب   عملية خت يط العمل وتتمااى مشاركة .  التملسبعل على أنه حباجة إىل خت يط العمل اجاة  قد ّي و 

املديرين  عملية التخ يط لت وير اتفاقات خدمة ب  ةً عت ت فعالوا. نظمةمع تعليمات امل 2017-2016لفتة السنت  
   املكتب ارقليمي وفر  ال نامج االستاتيجي   وج ات االتصاة لل نامج االستاتيجي املنفذين للمبادرة ارقليمية

فردة املكاتب الق رية املل  و عت ا غإ أن مونيفي املكتب مل يقوموا بغإ حتقق حمدود وحمدد لألهداذ ا .يسياملقر الرئ
واملعامل والدع  خرجات ت ابق مقبوة ب  املوجود من ا ألهداذ وتثبّ من اأن إجراء حتقق أكثر مشواًل ل. و ارقلي   

واقعية املتفق علي ا من ييع املكاتب املكتب بأن املخرجات املتضافرة إدارة القتناع مستوى أكثر واقعية توفإ الفا املتاح 
 وقابلة للتملقيق.

 
 وبري استخدام دورة .إىل بعل التملس  جةعلى أنه حبا  اجاة تكامل عمليات وخ ط عمل املكتب يّ قد  و 

هناد حاجة إىل غإ أن ع والتوافق االستاتيجي. ير ااملشنوعية ن حتسّ أهنا عت  يو  لعمليات املشاريعتوجيه ا ّدثة كع ير ااملش
ال  تقوم  ا فعاًل املبادرات ارقليمية واملكاتب األنش ة اردمة لضمان أهنا متّثل متثياًل أفضل  اتفا  مستوىمعامل تنقيح 
 .الق رية

 

كما بيانات الرصد  األوة لتقدمي املنظمة لللتعليمات  وفقاً  املعاملرصد قد جرى و . م رضٍ على أنه   اجاة الرصد قيّ و 
 حالةوحّد  مديرو تنفيذ املبادرة ارقليمية وج ات االتصاة التابعة لل نامج االستاتيجي . 2016نيسان  /بريلأ  هناية 
نبغي رصد اتفاقات مستوى اردمة بقدر يغإ أنه . داد تقارير التنفيذ ودع  التقيي نظام التخ يط ال ااجي وإعاملعامل   

ويقوم املكتب حالياً  قادة ال امج االستاتيجية.لخدمات املتفق علي ا مع ل ليالفع يذالتنف لضمان  أكمن املن جية 
 بإنشاء وحدة رصد وتقيي  مكّرسة. 

 

لنتائج )باستخدام عن االتقارير الداخلية ويتوافق و ع . م رضٍ على أنه إعداد ورفع تقارير عن النتائج اجاة وقد ّي  
أنش ة إعداد ورفع التقارير عن  مجقد د  و مع املت لبات. ملنظمة على مستوى اارقليمي و ى ( على املستو نظمةنظ  امل

 ملكتب.اإعداد ورفع التقارير ال  يتوالها   أنش ة  ونتائج املبادرة ارقليمية
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الصمليح مع ت ور ارطار سار التنفيذ على املبقاء راملكتب تفق علي ا مع إدارة ايتضمن التقرير أربعة إجراءات و 
 ،ن اية العامالن ائي الشامل لتقرير التملليل   ستخضع للمزيد من الإىل أربعة اجاالت  ويشإ التقرير أيضاً االستاتيجي. 

وينوه  .املكتب ارقليمي املفردن ا   جامعة توصل هلا االستعراض تتخ ىنتائج إ  أن املسائل ال  ح ّددت في ا تتعلق ب
 .فعال تنفيذهابجراءات املتفق علي ا   هذا التقرير وبدأ اربأني ر التزاما املكتب أن بمكتب املفتش العام 

 

AUD 2316 – استعراض محدود لليما 
 

. وتدرد إدارة املكتب إىل حتسينات رئيسية جةأنه حبا علىالداخلي ضبط اجاة ااوكمة واملساءلة ونظام ال قد ّي 
املستوى ااايل من . غإ أن 3 املستوىاالستجابة ااالت ال وارئ من    املمثلية بو وح دور ومسؤولياتالق ري 

األم  مل تأخذ ، 2015/آ ار مارس   خالءاربعد ف. اال يت ابق مع توقعاهتالرئيسي الدع  من املكتب ارقليمي واملقر 
املواقع. ا بشأن قراراهتادى وكاالت فر اختذت ال الذو ، 3 املستوىموقع ملركز حاالت ال وارئ من  ديتملدب فورياً  املتملدة قراراً 

  صنعاء مو ع  ااغرين املنظمة على  احصل ،2015/متوز عدة أا ر، وفقط   يوليوعلى حاله هذا الو ع نيل و 
الذين كان مقره  سابقًا   اليمن أعماهل  من  ونالدولي الفنيونن و املونيفتلت األثناء، تابع للمونيف  الدولي . و  

وعدم وجود موا ع ااغرة بسبب عدم وجود  3ل وتوكوة من املستوى متابعة ا كاننه مل يكن بارمو ا أ. عمان
 عملياتىل البالد وال إىل مركز الال وارئ ال إالستجابة ااالت ترسل فر  إدارة امل  املفاجئ، للتملردمرامل  مناسب  

   عمان.
 

   دائماً  أفريقيا واملقرللشر  األدىن ومشاة  ارقليميالدع  التقا املقدم من املكتب مل يكن عالوة على  لت، 
تناسب يللغاية وال  اً مركز عملياهتا حمدود  و ملمثلية   المونيف  الكلي لعدد ال، كان وعموماً . الوقا املناسب أو فعاال

وحدات ب  الوحدات امليدانية و ومل يكن التواصل .  لع  اا ال امج امليدانية ال   وأنش ة 3ل وتوكوة من املستوى امع 
ومل الوقا املناسب.    3حباالت ال وارئ من املستوى     مان تنفيذ التدخالت املتعلقة فعاالً املختلفة املنخرطة قر امل

وحدات على جانب من كما مل بر ختفيف ا   الوقا املناسب   دائماً  ر إدارة املخاطر ارارجة عن سي رة املمثلية 
 مستوى أعلى لدي ا سل ة معاجلت ا.

 

  املكتب الق ري سّباقة إدارة وقد كانا حتسينات رئيسية.  إىل ةعلى أنه حباجامج والعمليات ناجاة ال   قد ّي و 
لتنسيق   ء منإنشاراهنة قبل بداية األزمة الة امات اهلجناز وكان أحد ار   البالد.والدعوة هلا اختصاصات املنظمة تو يح 
ووكاالت األم  املتملدة واجل ات املاحنة. ويكمن التملدي ييع ا الوزارات املعنية  فيه للمشاركةدعيا للزراعة ة املساعد

عتمد على مثلية ت، فإن امللذااجل ات املاحنة ليسا موجودة   املوقع. و ، إ  أن تعبئة املوارد   البالد  ممثلية لالرئيسي ل
أهداذ تعبئة املوارد  اعبة ال وارئ وإعادة التأهيل لتملقيقومشاة أفريقيا و لشر  األدىن املكتب ارقليمي لاملساعدة من 

 .إطار ال اجة الق ريةو 
 

لعمليات اهلامة: إدارة املشاريع، لاساالت الرئيسية   العمليات ال  تستملق اهتمام اردارة سإ العمل اسزأ ومن 
وإدارة الشركاء نتفع ، ضعإ   اختيار املنقاط الو  ،املشاريعإجناز االتفا ، وبطء ت خ اباوإدارة املشتيات و 

إ  أن املنظمة متنح عقودًا من الباطن كاملة  ،بشكل خاصإدارة مقدمي اردمات م مة /مقدمي اردمات. و تنفيذي ال
وقد رة إىل أجزاء واسعة من البالد. املونيف  الوصوة مبااإ  ليس باست اعة عن بعد، بينما ترصدها نش ة التنفيذ أل
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املشتيات وأنه جرى لتعزيز ونييفة /آب وأغس س/نيسان   أبريلعينا لمشتيات ن اثن  لمساعديأن دارة ار أفادت
 تدريب مونيف  وطني    البالد.ببدع  من مونيإ عمليات دويل و خ ابات االتفا  إدارة ترايق 

 

مثلية  ابه مكتب املفتش العام أن املويقّر  .رئيسية حتسيناتإىل  جةعلى أنه حبااملالية واردارية الشؤون اجاة  قد ّي و 
ناج  عن أوجه القصور هذه. و  العديد من قضايا عدم االمتثاة و املوارد والقدرات. االفتقار إىل حتديات كبإة بسبب 

وبعدم توفر مكتمل،  بار غإ نظام اروبأن  ،يات مكّرسمشت بعدم وجود وكيل الرئيسية حالة املشتيات، تتعلق املسائل 
اختيار عن لفات على وثائق أساسية مل حتتو املوفيما يتعلق باملوارد البشرية،  الع اءات.ختيار مقدمي الوثائق داعمة 

بالفعل أجريا تغيإات أن اردارة  اقلّ وقد ع. السلإإدارة األصوة و ينبغي حتس  وتقيي  املونيف . وعالوة على  لت، 
 .تنقيح االختصاصات املرجعيةتونييإ مونيف  إ افي  و بومعاجلة الفصل ب  الواجبات ار بار لتملس  نظام 

 

مسألة  23بار افة إىل  لت، أثار مكتب املفتش العام و تفق علي ا مع اردارة. ا إجراءً  17يثإ هذا التقرير و 
 .دتح دّ امتثاة ملعاجلة نقاط الضعإ ال  

 

AUD 2416-  و يفة تعبئة الموارد اي المنظمةاستعراض  
 

دذ تقيي  ما إ ا كانا استاتيجية تعبئة  نظمة املتعبئة املوارد    ونييفةل اً استعرا مكتب املفتش العام أجرى 
   ارطار االستاتيجي. ح ّددتكما هداف ا  ألاملنظمة حتقيق   دع   ةالفعّ كما هي مصممة ومنّفذة املوارد وإدارهتا  

 

للفتة  امليزانيةالالزمة لتنفيذ برنامج العمل و  املواردئة من اجموع ا  امل 61حوايل  حساب املسامهات ال وعيةثل مي
توس ة األجل ة امل ارتزامن مع ت تعبئة املوارد وإدارهتا ملدة أربع سنواتلنظمة استاتيجية املو عا و . 2016/2017 املالية
على مدى الفتات املالية الثال  األخإة، اطراد املنظمة ب ميزانيةمتويل سامهات ال وعية من حصة املوقد ارتفعا ة. ااالي

 على مدى السنوات الثال  املا ية، زادت املنظمة تدربياً و   املستقبل. الوج ة التصاعدية هذه ستمر تومن املتوقع أن 
  الفتة ح شدت سامهات ال وعية ال  املوارد. وبلغ إيايل امل  مستوى اتفاقات التمويل املوقعة مع اركاء 

  برنامج العمل للفتة املالية  تعبئة املوارد اوز هدذ وهكذا جرى  ،مليار دوالر أمريكي 1.8حنو  2014/2015
 .مليار دوالر أمريكي 1.6البالغ  2014/2015وامليزانية 
 

اً يم ر كان " أن الن ج العام للمنظمة لتعبئة املوارداملوارد  تعبئة نييفةلو وجدت مراجعة مكتب املفتش العام وقد 
 ."بعل التملسيناتإىل ن هناد حاجة أرغ  

 

إدارة املخاطر والضوابط الداخلية ال  و عت ا اردارة  ولارساتوكمة ترتيبات ااجد أن و  ، وعلى وجه العموم
أن تعبئة  2014حدد تقرير وحدة التفتيش املشتكة   عام قد هو خم ط هلا. و تعمل كما بشكل مالئ  و مصممة العليا 

سامهات املحصة   الثابا  رتفاعاستجابة لالمن حيث التكلفة   منظومة األم  املتملدة. و  لهي األفعاملوارد   املنظمة 
ا ا ورصدمهتنفيذمهواستاتيجية لتعبئة املوارد   املنظمة بري  سياسة، و عا اردارة العليا امليزانيةمتويل ال وعية   

الرئيسي على مستوى املقر تعبئة املوارد  . وبار افة إىل  لت، اختذت اردارة العليا خ وات لدع  ونييفةانتظامب
تشمل . و املنظمةعلى مستوى  ةباتسا  وفعاليعززت تنفيذ استاتيجية تعبئة املوارد وإدارهتا  ارقليمي والق رياملستوي  و 

تعبئة  هنجدمج و   تعبئة املوارد،  رئيسيةالفاعلة اللج ات لأدوار ومسؤوليات وسل ات حمددة تعي  األمثلة الرئيسية: 
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للتعاون مع على مستوى املنظمة ، وو ع سياسة على مستوى املنظمة استاتيجية تعبئة املوارد وإدارهتااملوارد الق ري   
 ة غإ تقليدية مثل الق اع اراص واملؤسسات املاحنة ومنظمات استمع املد .ج ات ماحن

 

من اردارة العليا لتعزيز فعالية وكفاءة تنفيذ استاتيجية تعبئة املوارد  اً حتتاج اهتمامثالثة اجاالت هناد غإ أن 
 :وهي وإدارهتا

 

 حتس  مساءلة ييع أصملاب املصلملة؛ (1)
 

 ؛ ووتعبئة املوارد ارقليميةلتخ يط املبادرات العاملية على مستوى املنظمة مشتكة صيغة واستخدام و ع  (2)
 

ار ة الفنية امل لوبة لتنفيذ و  سد الثغرات   قدرات بعل املكاتب امليدانية ال  تفتقر إىل املوارد البشرية واملالية (3)
 .االفعّ تعبئة املوارد تنفيذاً  ونييفة

 
تنفيذ ارجراءات الثمانية على وإعداد ال امج  السياساتاعبة دع  و ع  االستعراض، وافقالنتائج نتيجة و 

ارجراءات  ات األولوية الرئيسية املتفق و مع اجل ات املعنية.   اأو تنسيق ا ددةسائل الواردة   هذا التقرير ملعاجلة امل
 علي ا مع اعبة دع  و ع السياسات وإعداد ال امج هي:

 

 ؛اتمع أهداذ الوحد ارتباطا وا ملاً تعبئة املوارد للفتة املالية )فتة السنت ( أهداذ ارتباط  مان  -
 

   اجاة تعبئة املوارد؛خاطر املدارة عالية املستوى رنظرة عامة و ع  -
 

 للمبادرات ارقليمية والعاملية؛ وعلى مستوى املنظمة لتعبئة املوارد ت وير هنج  -
 

   اجاة تعبئة املوارد.   سد ثغرات القدرات دع  املكاتب امليدانية -

 
AUD 2516 - استعراض محدود للبرنامج والعمليات المكتا اىةليمي الفرعي آلسيا الوسطت :

  واىدارة
 

تدربي الدمج القد بدأ املكتب عملية . و إىل حتسينات رئيسية حباجةه على أناجاة تنفيذ ارطار االستاتيجي  قد ّي 
رير عن تنفيذ اتقاللتخ يط وتقدمي نظمة ستخدم نظ  امليهو و  ،اليومية مع مت لبات ارطار االستاتيجيلعمليات ل

سوى أنه ، بعدة ا ملرقلي  ليسا و احوكمة ارطار االستاتيجي على مستوى  ترتيبات دور املكتب  غإ أن امج. ال  
 قليمية ) ا    لتارهداذ األ  املكتب ة ش أنو نعكس العديد من مبادرات يال كما للمكاتب الق رية.  فا مركز 

إدارة و (. ودع  األزمة السورية رفق البيئة العاملي املشاريع  ات الصلة امليدا  و   نامجال/برنامج الشراكة ب  املنظمة وتركيا
أوجه القصور هذه نة من لى بيّ آسيا الوس ى عو إدارة املكتب ارقليمي ألوروبا و ارقليمي الفرعي آلسيا الوس ى  املكتب

 .2017-2016 امليزانيةن ملعاجلت ا خالة استعراض منتصإ املدة ل نامج العمل و ا  خت امهو 
 

  سيا  تنفيذ ارطار و  .إىل بعل التملس  جةه حباعلى أنالداخلي ضبط ونظام الساءلة واملااوكمة اجاة  قد ّي و 
دور وسل ة املكتب ارقليمي الفرعي آلسيا الوس ى إيضاح خاصا:  تستملق اهتماماً تشمل اساالت ال  االستاتيجي، 

ال    املكتب ارقليمي الفرعي   البعثات واملشاريع فني  ال  ملونيفومشاركة امنسق املنظمة   ارقلي  الفرعي؛ و 
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كز على الالجئ  السوري  ال  تر  ودمج املساعدة اكومة تركيا   التدخالت؛ سيالرئي قراملكتب ارقليمي أو يقودها امل
وقد . امليزانيةلمكتب ارقليمي الفرعي آلسيا الوس ى واألهداذ ارقليمية  ات الصلة   برنامج العمل و ة ل ة العامار  

تاج حتقد الفرعية املكاتب ارقليمية و املعا بدليل ارجراءات اردارية من  MS 117قس  ال املراجعة أن أجزاء منبّينا 
 تراتب املسؤوليات ب القيادة واراراذ و فيما يتعلق بخاصة ، و لإلطار االستاتيجيعكس ترتيبات التنفيذ ااالية تل اً حتديث

األقالي  مع   رجناز ارطار االستاتيجي التنظيمي اهليكل واملكاتب الق رية، والتغيإات   الفرعية ارقليمية و املكاتب 
 الفرعي. لمكتب ارقليميل دور أكثر حتديداً 

 

كافية ات  قدر التكون أن لضمان الونيائإ من  لت  الفنية وغإاملكتب   قدرات للثغرات وينبغي إجراء حتليل 
 .ارقلي  الفرعي  ارطار االستاتيجي  تنفيذرجناح 

 

 .املعلوماتلضوابط تكنولوجيا املعلومات وأمن تعزيز االمتثاة ينبغي و 
 

رنااجه برصد إدارة و    تقدماً حيرز املكتب و  .إىل بعل التملس  حباجةه على أنامج والعمليات ناجاة ال   قد ّي و 
وتشمل اجاالت التملس  تو يح األدوار  الراهنة والوايكة.املشاريع على بينة ب منسق املنظمة   ارقلي  الفرعيو  ،يدا امل
وحتديد ونييفة ، ) ا    لت املكاتب الق رية(الفرعية جلميع املشارك    تنفيذ املشاريع ارقليمية تراتب املسؤوليات و 

ىل إيستند ينبغي أن الذي نظام الرصد لصيغة الن ائية لوو ع ا ،العملياتإجناز إدارة املشاريع، وتقدمي تقارير منتظمة عن 
 .نظمةنظ  امل

 
لقواعد املالية ميتثل املكتب لبشكل عام، . و إىل بعل التملس  جةعلى أنه حباية املالية واردار الشؤون   اجاة يّ قد  و 
وتقيي  أداء شتيات وثائق املإ بار فعلي للتملس    اجاة املشتيات )لبعل اجاالت وجود مع  ،لمنظمةلواردارية 

 هلا واملدفوعات )تسجيل الفواتإ والوثائق الداعمةاملوردين(، وإدارة املوارد البشرية )معدالت األجور وارجازات السنوية(، 
 (.اتورموز ااساب

 

. وبار افة إىل  لت، أثار مكتب املفتش العام مثانية املكتبويتضمن التقرير مخسة إجراءات متفق علي ا مع إدارة 
 .ح ّددتملعاجلة نقاط الضعإ ال  مسائل تتعلق باالمتثاة 

 

AUD 2616 - لسل  والخدمات اي المنظمةمجم  ااستعراض خاص ل 
 

هذا نشأت إدارة املنظمة وقد أسمع السلع واردمات   املنظمة.  خاصاً  مكتب املفتش العام استعرا اً أجرى 
استإاد السلع املعفاة من الرسوم اجلمركية ملن يستملق ا الذي يتيح قر املالستفادة من امتياز اتفا  ل 1951اسمع   عام 

؛ لمجمعل التجاريةعماة األ( منو ج 2)؛ ومعاسواستاتيجية  رسالة( 1): هذه املراجعة وتقّي  من املونيف  وأسره . 
 ( األداء   العمليات الرئيسية للمجمع.3)و

 

إلغاء  لت أساسا إىل عود السنوات األربع املا ية، ويعلى مدى التشغيلي  دخلهو اسمع مبيعات إيايل اخنفل 
إدارة غإ أن أعلى هامش ربح.  انوفر ي اتاملبيع هذان النوعان من وكانمبيعات التبغ، خفل و  قسائ  البنزينمبيعات 
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ودة من يستملقوها جبإىل املقصودة اردمات ال زاة يقّدم اسمع   هذه الظروذ، و جدوى   اافاظ على  ااسمع جنمل
 .ةمعقول

 

 عاجالً  د مكتب املفتش العام مخسة اجاالت هامة تؤثر على أداء اسمع وتت لب اهتماماً على الرغ  لا تقدم، حدّ 
 املنظمة على النملو املب  أدناه.إدارة من 

 

يفتقر إىل غإ أنه . اردارية التعليماتدليل من  MS 103قس  العامة حمددة    واليةاسمع لدى : رسالة اسمع
التقيي  النوعي والكمي  لت يعو  و لتوجيه التخ يط االستاتيجي واألداء وتقيي  عملياته. ز بيان رسالة حمدد ومركّ 

 .تهألنش 
 

للقيام  اً مع على أساس االستعانة  صادر خارجية جزئياسنظمة أدارت امل ،2012عام : منذ األعماةمنو ج 
في ا املنظمة، مثل االستعانة أن تنظر ميكن  املفتش العام منا ج أعماة بديلة أخرىدت مراجعة مكتب حدّ وقد . تهأنش ب

مكتب املفتش وال يوصي التقرير حتليالت هلذه البدائل. ويشمل نتنا. رعلى ااراء  صادر خارجية وكتالوج الكاملة 
تقيي  نبغي على اردارة أن تواصل يو . اتزهن نأاردارة ال  يتع  على  هوعيوب همزاياإ  أن لدى كل من ا ، ع أي منو ج مب

 مجمع.للددة ا  الةالرسة ااايل واستكشاذ جدوى البدائل للوصوة إىل أفضل منو ج لتملقيق اعممنو ج األ

 
حمددة أهداذ و ع ( 1) ًا لد:منتظم اً سمع هنجاتشغيل حوكمة وإدارة و طار واردارة: ينبغي أن يكون ر ةكمو اا

( و ع 3) ؛وحج  املونيف  الالزم  لعملياتهات ( حتديد قدر 2) ؛حسنة التوقياو واقعية و ميكن بلوغ ا و قابلة للقياس و 
 د( رصد وتقيي  األداء واملخرجات.و)خ ط عمل دورية؛ 

 
تقدير قائ  على تخ يط التجاري االستاتيجي مكتمل للاسمع هنج ليس لدى التخ يط التجاري االستاتيجي: 

سمع جدوى ازيادة املبيعات وتعظي  اريرادات، ما قد يقوض لإىل  ياع فرص  لت . وقد يؤدي الزبائنال لب ورغبات 
 .تهواستدام ته دد رحبييو 
 

لشفافية وأفضل لتملقيق ا  اسمع  مانات كافية الشراء والتخزين لارسات ال توفر : إدارة املشتيات واملخزونات
 .غشملخاطر اليعرض املنظمة ما قيمة مقابل املاة، 

 

ارجراءات  ات األولوية املتفق علي ا مع و . ح ّددتاملسائل ال  ويتضمن التقرير سبعة إجراءات متفق علي ا ملعاجلة 
 دارة اسمع هي:إ
 

 ؛عاسمّ رسالة و ع بيان حمد  ل (1)
 

 ؛للمجمع تقيي  منو ج األعماة القائ  (2)
 

 ؛اسمع  ي بنية وا ملة ردارةإنشاء نظام  (3)
 

 حتس  نظام التخ يط االستاتيجي التجاري؛ و (4)
 

 مع.ال  يعتمدها اس اتمعاجلة أوجه القصور   لارسات املشتيات واملخزون (5)
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AUD 2716 – اي نيبا : استعراض ةطري  امقمنظمة ال ممثلية 

 

حباجة إىل واملمثلية . التملس إىل بعل  جةعلى أنه حباالداخلي الضبط واملساءلة ونظام  ةكمو اااجاة   يّ قد  
لتملس  ااجاالت وتتضمن .  ابرنااج احتياجاتمع التونييإ ملواءمة املوارد لثغرات حتليل إىل استاتيجية موارد بشرية و 

وهناد ن. و املونيفأن يوقع ا ملخاطر الق رية ا ددة و  ا يتناسب مع ا  دّ حت  ينبغي أن ، ال  الغشخ ة منع خرى األ
وعلى عند االقتضاء.   اتنقيملو  العاملي ردارة املوارد امالنظ  جة إىل مراجعة تعار ات حقو  الوصوة إىل البيانات حا
التمثيل خ اب دقة   اربالغ عن الضوابط   قدرًا أك  من الو املؤسسية نظمة األدقة البيانات   أن تضمن  ثليةاملم

 السنوي.
 

بإيصاة رسالة املنظمة والدعوة  ثلية. وتقوم املمحباجة إىل بعل التملس  على أنهعمليات الاجاة ال نامج و وقد ّي  
الذين املوارد   الشركاء من وكاالت األم  املتملدة و و االعتاذ والتقدير من حكومة نيباة ويلقى  لت   البالد. ت ا واليل

مكتب املفتش العام مثاالً ويعت ها ج ود االتصاالت زيادة كبإة   السنوات األخإة وقد زادت . مع   التأجريا مقاب
، وتعزيز املنظمةن: تنويع برامج و للممارسة اجليدة. وتشمل اجاالت التملس  ال   كرها أصملاب املصلملة ارارجي

لدعوة ألغراض اقصص النجاح نشر و  ،نظمةاملاألم  املتملدة الق ري   اجاة والية فريق التنسيق والدعوة على مستوى 
 اجة ال  إطار  لمنظور اجلنسا ل ثليةاملمرؤية تعمي  قضايا أخرى بتنقيح أهداذ تعبئة املوارد و تتعلق و وتعبئة املوارد. 

 .هرصد التقدم واربالغ عنميكن  ا  ألداءلمؤارات و ع مع  ،الق ري
 

و وح حمددة بإدارة املشاريع ات مسؤوليو . الوايكةباملشاريع القائمة و على معرفة قوية  ثليةاملمإدارة برهنا وقد 
رصد وتقيي  معنية  فةغإ أنه ال توجد ونيي. بانتظام عير اوتعقد اجتماعات استعراض املش من فر  املشاريعفريق كل داخل  

قدم وال ي  ع. ير ااملش وخت يطؤثر على تصمي  ما ي  وحدة ال امج،  اريعاست الة املشتصمي  و بضمان اجلودة   مرحلة 
  اكل مشورة تقنية الرئيسي واملقر  املكتب ارقليمي آلسيا وا يط اهلادئتقا من الدع  دائمًا   الوقا املناسب ال

 وموافقات.
 ثليةاملم مكتب املفتش العام بأن  يسلّ و . حباجة إىل بعل التملس  أنهعلى الشؤون املالية واردارية قد ّي  اجاة و 

حاالت الوقود و   لملدود ونقص ما تاله من إغال  لخالة فتة االستعراض، حتديات كبإة بسبب الزلزاة و  ا، جا
هذه القيود، إىل جانب حمدودية موارد املونيف  لبعل العمليات، إىل بعل حاالت عدم التقيد وقد أدت ندرة أخرى. 

نوعية أيضًا  س إىل التمل اج، كما حتتإىل حتس لفات حفظ امللارسات حتتاج على وجه ارصوص، و بقواعد املنظمة. 
التونييإ والتخ يط الثغرة   ( معاجلة 1  اجاة املشتيات، تشمل اجاالت التملس : )و . املؤسسيةنظمة األالبيانات   

 MS 507قس  الدليل ( االمتثاة ألحكام 3و)( حتس  إدارة السجالت؛ 2ع   الوقا املناسب؛ )ير املشتيات املش
األصوة القدمية أو  ينبغي التخلص منو عناصر املشتيات. لتزويد بعل  مقدمي اردماتمع املتصلة بالتعاقد من الباطن 

املونيف  ليسا  ت وير خمصصات فإن  افة إىل  لت، ر. وبابالكامل لكية للمركباتامل،  ا    لت نقل غإ املستخدمة
 .ممثليةكافية لتلبية االحتياجات التدريبية لل

 
 د مكتب املفتش العام أيضاً حدّ كما .  ها اختاعلى املمثلية إدارة ارجراءات ال  وافقا من  15وتضمن التقرير 

  إدارة ا صو  الثابتة - AUD 2816.ح ّددتال  قضايا االمتثاة ملعاجلة مواطن الضعإ من  17
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إدارة األصوة الثابتة. واهلدفان الرفيعا املستوى ، أكمل مكتب املفتش العام استعرا ًا لعمليات 2016  عام 

( اافاظ على األصوة. وكان اهلدذ الرئيسي هلذا 2و)(  مان دقة التقارير املالية 1ردارة األصوة الثابتة مها )
محايت ا االستعراض تقيي  مدى كفاية وفعالية ااوكمة وعمليات إدارة ومراقبة املخاطر املتعلقة بإدارة األصوة لضمان 

 بشكل صمليح واالمتثاة للسياسات وارجراءات.
 

من األصوة ال  تصنإ على أهنا غإ القابلة لالست الد اجموع  47 200، كانا هناد 2015  هناية عام 
املنظمة على األصوة القابلة لالست الد  ا مليون دوالر أمريكي. وبار افة إىل  لت، بلغ إنف 23.2قيمت ا الدفتية 

مليون دوالر أمريكي على التوايل، وفقًا للبيانات املالية  188.7مليون دوالر أمريكي و 14.6زم واملست لكات واللوا
 . 2015املراجعة لعام 
 
، تعّ  علي ا للمرة األوىل مواج ة 2014  عام  لمعايإ ا اسبية الدولية للق اع العامل مةمع اعتماد املنظو 

النظام العاملي التملدي املتمثل باالعتاذ بقيمة األصوة الثابتة واملخزونات   تقاريرها املالية. وإ  اقتن  لت مع تنفيذ 
اعبة  عمليات جديدة وتدريبًا إ افيًا للمونيف    ييع أحناء العامل. ومنذ أن حّلا ت وير، ت لب األمر ردارة املوارد

بنجاح ، فإهنا طورت هذه العمليات 2012الشؤون املالية حمل دائرة املشتيات كمالت هلذا الق اع من األعماة   عام 
لتمك  املنظمة من تقدمي أرقام مالية دقيقة وتلقي مصادقات غإ متملفظة على بياناهتا املالية املراجعة. وعالوة على 

 ختلإ عمليات إدارة األصوة وأ تيملا ملونيفي املنظمة. ااملة ملوإجراءات  لت، و  عا سياسات 
 

وعلى الرغ  من أن املنظمة قد حققا هذه ارجنازات اهلامة، إال أهنا مع  لت تواجه حتديات كبإة   عملية 
 عن البعل من ا   املا ي.أبلغ مكتب املفتش العام ومراجع ااسابات ارارجي إدارة األصوة، 

 
الضبط، ما يؤدي  تتعلق بقضايا إ افيةجعة النتائج السابقة وحددت عدة نقاط  عإ وقد أكدت هذه املرا

 بالكثإ ردارة أصوة املنظمة إدارة فعالة. وتوجد قضايا ع  عمليات إدارة األصوةال يزاة يتع  القيام إىل االستنتاج بأنه 
 ية. وفيما يلي بعل نتائج املراجعةتشغيللت ا افعالية، سواء من حيث تصمي  الضوابط الرئيسية أم من حيث ختلفامل

 :الرئيسية
 
اعتمادًا كبإا على مركز اردمات املشتكة ملساعدهتا   القيام  سؤولياهتا   إدارة  اعبة الشؤون املاليةتعتمد  (1)

األصوة، لكن ا تفعل  لت دون اتفاقية مستوى خدمة. وقد أدى  لت إىل العديد من القضايا،  ا    لت تقلب 
 ات غإ فعالة.القدرات واالفتقار إىل الو وح   األدوار واملسؤوليات وإىل اختا  الشعبة إجراء

 
عمومًا إىل الفعالية والكفاءة. وتنشأ هذه  تقارما يؤدي إىل االف ،عملية إ افات األصوة تعج باألخ اءال تزاة  (2)

 األخ اء   معظم ا من عملية أوامر الشراء.
 
 ميكن حتس  الضوابط القائمة لضمان اكتماة سجالت األصوة لتملديد ما إ ا كانا قد عّبئا بشكل غإ (3)

 صمليح.
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لكافة أنواع األصوة. وهناد أخ اء هامة   تصمي  وحدة التخلص من  غإ فعالةعمليات التخلص من األصوة  (4)
 ، ما يعرض املنظمة إىل خماطر الغش. ابكة معلومات املكاتب الق  ريةاألصوة   

 
ألصوة ونقل األصوة ب  اال تعمل على حنو فعاة عمليات رئيسية أخرى، مثل التملقق املادي السنوي من  (5)

 املؤمتن  علي ا. 
 
إىل اعبة تكنولوجيا الشؤون املالية  من اعبة يسيبري نقل ملكية أصوة تكنولوجيا املعلومات   املقر الرئ (6)

، ما يفاق  خماطر وجود بو وح رمسية حتدد األدوار واملسؤولياتخدمة  مستوىدون أن تكون هناد اتفاقية  املعلومات
 وأوجه قصور.ثغرات 

 
من ارجراءات املتفق علي ا الرامية إىل معاجلة هذه النتائج ونقاط  عإ الضبط  22ويتضمن هذا التقرير 

 أولوية ملا يلي:اردارة أن تع ي ينبغي األخرى ال  يبملث ا التقرير. و  رأي مكتب املفتش العام، 
 

دارة إب لقةبإ فاء ال ابع الرمسي على ترتيبات العمل املتع تكةاردمات املش زومركالشؤون املالية  ةأن تقوم اعب (1)
 دمة.اراألصوة   اتفاقية مستوى 

 
)بالتنسيق مع وحدات أخرى حسب املشتكة  دماتار زومركاملالية  نواعبة الشؤو املشتيات  رةأن تقوم دائ (2)

 بدائل خمتلفة(.  التقريراالقتضاء( بتملس  الضوابط   عملية إ افات األصوة )يبملث 
 
  راجعة النفقات لتملديد وتصمليح أخ اء التسجيل.الشؤون املالية  ةأن تقوم اعب ( 3)
 
 ةبتعديل وحدة التخلص من األصوة   ابكاملشتكة  اردماتبالتعاون مع مركز أن تقوم اعبة الشؤون املالية  (4)

 لتمت  الضوابط.معلومات املكاتب الق  رية 
 
 ببملث واقتاح وتنفيذ نظام لتوسي  األصوة.املشتكة  اردماتبالتعاون مع مركز الشؤون املالية  ةأن تقوم اعب (5)
 
حتّدد األدوار واملسؤوليات مستوى خدمة  يةبو ع اتفاقاملالية  الشؤونواعبة املعلومات  لوجياأن تقوم اعبة تكنو  (6)

 .ييسللتملوة   ملكية أصوة تكنولوجيا املعلومات   املقر الرئ
 

إىل قدرات املونيف   تقارإن أحد األسباب األساسية لنقاط الضعإ ال  لوحظا هو عدم االستقرار واالف
. وعالوة على  لت،  ا أن انيةواملكاتب امليداملشتكة  اردماتومركز املالية  الشؤونمع إدارة األصوة   اعبة  قةبالعال

، هناد املالية ونتقدمي بيانات مالية صمليملة هو األولوية األوىل لشعبة الشؤ   هناية امل اذ املالية و  رير مان دقة التقا
تخفيإ حدة املخاطر املتصلة باافاظ على األصوة. وهذا ما بأي ختفيل للقدرات عن خفل االهتمام يسفر خ ر أن 

رة األصوة. وعلى اردارة املكرس  ردااملشتكة  اردماتفعاًل مع التخفيضات األخإة   مونيفي مركز حيد   هأنيبدو 
 هذه النتائج. ا توصلا هل هذه املخاطر لدى اروع ا   و ع خ ة رصالح نقاط ارلل ال  أن تنظر 

 
استنادًا إىل االستعراض الذي قام به، أن األداء التنظيمي ردارة األصوة  ،مكتب املفتش العامو  ارتام، وجد 

 .م رضٍ غإ 
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AUD 2916 – :المكتا اىةليمي الفرعي لجزر المحيط الهادئ استعراض  امق 
 

إىل بعل التملس . وقد أحرز املكتب تقدمًا جيدًا    حباجةاجاة تنفيذ ارطار االستاتيجي على أنه  قد ّي 
تنفيذ ارطار االستاتيجي من  من واليته املباارة. وإطار ال اجة الق رية اراص به، سواء على املستوى الق ري أم على 

ملستوى ارقليمي الفرعي، متكامل مع املبادرة ارقليمية، وهو مدفوع بالنتائج )قائ  على النواتج(، ويتبع املكتب دورة ا
 رصد وإبالغ راسخة جيداً مدهتا ستة أا ر.

 
إىل حد كبإ مترينًا من أعلى إىل أسفل يدفع به املقر الرئيسي وفوائده  اردمةواعت  إعداد اتفاقات مستوى 

املمثل ارقليمي آلسيا وا يط الوا ملة للمكتب حمدودة. وعالوة على  لت، ليس هناد حىت اآلن تنسيق من جي ب  
ين. وينبغي له أن اديل املعتوب  املكتب   تنفيذمها لإلطار االستاتيجي. ويعمل املكتب  يكل املونيف  والتمو  اهلادئ

 يعمد إىل تقيي  كامل ملزيج امل ارات والقدرات   فريقه املتعدد التخصصات.
 
 املكتبإىل حتسينات رئيسية. وتف   إدارة  جةالداخلي على أنه حبا الضبطاجاة ااوكمة واملساءلة ونظام  قد ّي و 

مل يق  بعد بعملية تقيي   املكتب. غإ أن الفرعي قلي ارالدور ا دد للمكتب ارقليمي الفرعي ومسؤولياته   بلدان 
حاالت بفعل  عفا بيئة الضبط العامة   املا ي للمخاطر ااملة تفيد وتيّسر ا اه أنش ته ال نااجية والتشغيلية. وقد أ  

 .اتما أع ى منو جاً وبيئة سلبي  على أعلى املستوي  اوز لإلجراءات والضوابط املتبعة،
 
متسق  راسخ إطار براجة ق ريةولدى املكتب . إىل بعل التملس  ةاجحبعلى أنه امج والعمليات نال  اجاة  قد ّي و 

تلقى يااكومات املضيفة و صادقا عليه  ارمنائيةاطار األم  املتملدة للمساعدات ومع لمنظمة لمع ارطار االستاتيجي 
، لمكتبامليدا  ل نامج الأن املوارد املتاحة   إطار باملالحظة دير غ  أن من اجلمن أصملاب املصلملة. حمبذًا  دعماً 
ومرفق التقا : أمواة برنامج التعاون مها من مصادر املنظمة اثن  فقط ينمع بعل االستثناءات القليلة، من مصدر  تتأتى،

شإ إىل أن ما ي، امليزانيةخارج  أمواالً للمنظمة تقدم أن الفرعي  قلي اراجل ات املاحنة الرئيسية   ومل تعتد البيئة العاملية. 
 تعبئة املوارد. الرامية إىل املكتب حباجة إىل تعزيز ج وده 

 
 رصد ويدير عمليات ال نامجيهو تلت ال    طور ارعداد، و و  ااالية املشاريعحسن االطالع على  تبواملك

، ما جدا برنااجه امليدا  اجزأفإن ، املكتبشغل ا يال  التقا للعدد الكبإ من مشاريع برنامج التعاون  . ونظراً بنشاط
والبنية التملتية الفرعي   قليالتنوع اجلغرا  لإلو  بعل األحيان، يضيإ . همونيفيعلى يؤدي إىل عبء عمل ثقيل 

قع اع   املو ير اؤثر على التنسيق مع مونيفي املشيو  رعيالفارقلي  واج  ا يال  اصة ارتملديات اللالتصاالت إىل ا دودة 
تصمي  وتنفيذ املشاريع ولذا فإن وكاملة.  ةيع معلومات موثوقكما على من أصملاب املصلملة ا لي ،    وغإه

 املت رفة.أحواة ال قس كمن النظر   املخاطر املعروفة،  ا    لت الصدمات ارارجية   انستفيديس
 
إة   اجاة املشتيات  ناد نقاط  عإ كبفحتسينات رئيسية. أنه حيتاج  علىالشؤون املالية واردارية اجاة  قد ّي و 
إىل فتقر املكتب يعالوة على  لت، و افافية العمليات. على يؤثر على سالمة الضوابط و االتفا ، ما  اتخ ابوالعقود و 
إىل استاتيجية موارد بشرية نيرفية حتدد  املكتب أيضاً ويفتقر . ككل  رعيالفقلي  ومن جي لإل جامعلمشتيات خت يط ل

ضوابط على األصوة والسفر وعلى دورة ال ،وبشكل عام. ستقبلياملت لبات الالزمة لدع  ال نامج امليدا  ااايل وامل
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األمواة إىل املناطق النائية   جامعًا لتملويل حاًل  تبأن ي ور املكمن املستصوب غإ أن االستالم والدفع سليمة. 
 .عيالفر قلي  ار

 
مكتب املفتش أثار . وبار افة إىل  لت، املكتبإدارة علي ا ال  وافقا  ارجراءاتمن  26ويتضمن التقرير 

 .ح ّددتال  قضايا امتثاة ملعاجلة مواطن الضعإ  10العام 
 

AUD 3016 -  خدمات تطوير الدعايةاىع مية و المنتجات عقود استعراض  
 

واست دذ نظمة. امل   ت وير الدعايةخدمات ارعالمية و ملنتجات لعقود ا استعرا اً مكتب املفتش العام أجنز 
، دليل التعليمات ارداريةمن  MS 502لقس  ل( م رة كاستثناء 1)العقود هذه هذا االستعراض تقيي  ما إ ا كانا 

اردمات و مقدمأن يقوم رصد لضمان ت  ( 3) ،املنفق علي امقابل املاة ت ا قيمحبيث ي دّلل على  يةكافتعامل معاملة   (2)
 املتفق علي ا.  السلع واردماتبتوفإ 

 
 دليل التعليمات ارداريةمن  MS 502للقس  السلع واألاغاة واردمات  منختضع املشتيات عموماً، 

ألإ من هذا القس  من الدليل يورد سلسلة من أنش ة  املرفقغإ أن واردمات(. واألاغاة )املشتيات من السلع 
 الدعاية.  روخدمات ت ويارعالمية  تجاتاملن  ا    لت اراء ،الدليل نظراً ل ابع ا الفريدهذا حيكم ا ال الشراء ال  
 

ختضع ملشروع وهي ارعالمية وخدمات ت وير الدعاية  جاتاملنت مكتب االتصاالت   املنظمةحالياً، يدير 
شروع سلسلة من يتضمن هذا امل(. و عقود املنتجات ارعالمية وخدمات ت وير الدعاية) يلمن الدل  MS 706القس  
 خمتلفة وفقا ألنواع اردمات املتعاقد علي ا وتكاليف ا. هاتالعقود ال  ميكن استخدام ا   سيناريو منا ج 

 
من  MS 502مشروع للقس  استثناء وخدمات ت وير الدعاية  ارعالميةعقود املنتجات من الناحية املفاهيمية، 

، على معايإ  ات صلة باربداع ال ميكن بشكل غالبأو كليًا ما  إ، يقوم ن اختيار مقدمي اردماتبقدر ما إ، الدليل
خدمات ارعالمية و يدخل معظ  عقود املنتجات مكتب املفتش العام وجد أنه بينما غإ أن تقييم ا بصورة مو وعية. 

عدة استخدما في ا حاالت  ، هناد أيضاً يلمن الدل MS 706مشروع القس  األكثر حتديدًا   ن ا   ت وير الدعاية
أنسب عقد أو أمر الشراء إصدار الكان   ،   ح بشكل غإ صمليحعقود املنتجات ارعالمية وخدمات ت وير الدعاية 

 .من الدليل MS 502للقس   وفقاً 
 

ونيل كمشروع منذ  ابد صدر رمسياً مل ي يلمن الدل MS 706القس   مشروعأن  مكتب املفتش العام أيضاً ووجد 
املنتجات ارعالمية مل مع عقود اتع)والوحدات ال  سبقته( يمكتب االتصاالت ال زاة . ونتيجة لذلت، 2000عام 

أن الشعبة بأيضا سّل  أننا نغإ ألداة. املتأصلة   هذه اطر اخامل ايت، ما فاق   فراغ سياسوخدمات ت وير الدعاية 
ارعالمية وخدمات  املنتجاتوأن منا ج عقود  ،حمدودة إىل ااد األدىن من وج ة نظر قانونيةطر اخالقانونية رأت أن امل

 . حمدود حتديثغإ ت لب وال ت ةمعقول، ال تزاة و عاأن مر منذ الذي رغ  الوقا ال ويل  ،ت وير الدعاية
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فإنه عندئذ صدر رمسيا مع بعل التملسينات، وأ  ًا صمليمل اً حتديثمن الدليل  MS 706ما ح ّد  القس  إ ا و 
معقواًل بأن تستخدم أمواة  ويوفر  ماناً ارعالمية وخدمات ت وير الدعاية  جاتاملنتمعقواًل لعمليات  يمثل إطاراً س
 لعمليات.امة مع إيالء االعتبار الواجب القتصاد وكفاءة وفعالية نظامل

 
ارعالمية وخدمات ت وير  جاتمشتيات املنتمكتب املفتش العام أنه بشكل عام مل متتثل وجد مع  لت، 

ال  معظ  اااالت مل يتبع على سبيل املثاة، ف. الدليلمن  MS 706القس  للضوابط الرئيسية املدرجة   مشروع الدعاية 
على النملو الواجب. ونتيجة لذلت، مل  اً م ر مل يكن الشراء املباار مكتب املفتش العام عملية انتقاء تنافسية و   ااستعر 

ب ملكتوفقا و . ارعالمية وخدمات ت وير الدعاية جاتاملنتغالبية عقود   القيمة مقابل املاة ي دّلل على توفر 
تثل   العادة مل، االتصاالت  .املنجز عملمسألة توثيق لل أساساً واملسألة  ،ليلمن الد MS 706القس  شروع مي 
 

ال  إىل أن األداء التنظيمي فيما يتعلق بالعمليات وامل ام استناداً إىل االستعراض،  ،مكتب املفتش العاموخيلص 
ووافقا  عشرة إجراءات ملعاجلة املسائل ال  نوقشا   هذا التقرير مكتب املفتش العام. وقد اقتح م رضٍ غإ  ااستعر 

 اردارة علي ا.
 

3116 AUD-  منظمةالاستعراض الخدمات الطبية اي  
 

أهداذ هذا االستعراض كانا دارة. و اربناء على طلب  ال بية اتمكتب املفتش العام استعرا ًا للخدمأجنز 
العمليات اردارية واملعامالت،  ترايق( إمكانية 2)، والتونييإ في ااردمات ال بية  هيكل( مدى كفاية 1)تقيي : 

 .املالية تهكفاية منو ج أعماة عيادة الرعاية الصملية الشخصية واستدام (3)
 

 على الصملة  أكبقدر عمل ا والتكيز ترايق قد أدخلا مؤخرا حتسينات هتدذ إىل اردمات ال بية وكانا 
( تعي  1) من يلة أمور:  ،فقط،  ا    لتالعيادية ، بداًل من األنش ة واردمات الوقائية املتصلة بالسالمةامل نية 
، (Medgate)الصملة امل نية  يات( االستخدام األمثل ل اج2) نية، املالصملة والسالمة خبإ باستشاري طبيب 

 ية. ر املارجازة إدارة حاالت إدخاة  (3)
 

مكتب املفتش العام  ذه ارجنازات، ال  أجريا خالة فتة زمنية قصإة، ويوصي  واصلة التملس     وينوه 
 :وبالتملديدكل اجاة من اجاالت تركيز االستعراض، 

 
 :والتونييإ في ااردمات ال بية  يكل فيما يتعلق  أ()

 
 لخدمات ال بيةلنظمة لتقيي  احتياجات بناء القدرات املمونيفي لكل من صملية الخاطر  ة عن املإعداد  -
 
،  ا    لت االستشاري ، مع حتديد األهداذ والنتائج اردمات ال بيةو ع خ ط عمل تفصيلية ملونيفي  -

 واألطر الزمنية ورصد النتائج على أساس منتظ .
 

 املر ية: وإدارة ارجازات تبسيط العمليات اردارية واملعامالت فيما يتعلق ب ب()
 

  ا وتدريب مستخدمي Medgateبراجيات الصملة امل نية و ع خ ة لتعزيز  -
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مستوى خدمة جديدة  اقاتو ع اتف( و مراجعت ا   هناية امل اذو )اتفاقات مستوى اردمة ااالية إعادة تقيي   -

 اردمةمع أصملاب املصلملة  وي الصلة حتدد األدوار واملسؤوليات والنتائج املتوقعة ومستويات 
 
 و ع خ ط وقائية هادفةاملصاد  علي ا لا ادة ارجازة املر ية بيانات حتليل  -
 
 يوما 20تتجاوز ارجازة املر ية املصاد  علي ا ال  مواصلة تعزيز رصد  -
 
 .مستقل تأكيد طلبات إعفاءات التنقل ألسباب طبية برأي خارجي -
 

 عيادة الرعاية الصملية الشخصية:بفيما يتعلق  ج()
 
 ورسالة حمددةت وير منو ج أعماة ردمات العيادة مع أهداذ حمددة  -
 
 ردمات العيادة  ةو ع استاتيجية تسعإ رمسي -
 
 رصد معدة االستفادة من خدمات العيادة  -
 
 بين ا الختالفاتالفواتإ ومتابعة ا وب التوفيق ب  املبالغ املدفوعة من اركات التأم  ال يب  -
 
وسجالت تتبع اريرادات النقدية ردمات الرعاية الصملية الشخصية، والتوفيق ب  هذه تنفيذ عملية لتسجيل و  -

 اعبة الشؤون املالية.

 
مكتب املفتش العام بقلق أن بعل أوجه القصور األساسية املبلغ عن ا   املا ي، مثل عدم وجود ويالحظ 

ال زالا قائمة وعدم وجود إحصاءات إجازات مر ية  ات مغزى،   املونيفلكل من لمخاطر الصملية لملإ تعريإ 
 بشأهنا. صدور توصيات حمددةمن عدة سنوات بعد 

 
مكتب املفتش العام إىل أن األداء التنظيمي فيما يتعلق بالعمليات وامل ام ال  خيلص استنادًا إىل االستعراض، 

 ارجراءات املتفق علي ا ال  تت لب اهتمام اردارة.من  21. ويتضمن هذا التقرير  إىل بعل التملس ةاجحباستعر ا 
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 الملحق  ا 

 
 ملخص التوصيات بشأن المخاطر العالية المعلقة من  اترة طويلة

 المعلومات الُمحدَّ ة عا الوا  التوصية  عنوان التوصية

AUD3410-  إدارة
 –استمرارية األعماة 

 1 التوصية

العمليات أن ي نشئ  - ينبغي لنائب املدير العام
دارة استمرارية األعماة على رويبدأ تنفيذ إطار 

مستوى املنظمة، يراعي التوجي ات الواردة   هذا 
 التقرير وكذلت املمارسات اجليدة األخرى.

يت  حاليًا تنفيذ مشروع أّويل بدع  من خبإ خارجي عن 
استمرارية األعماة من أجل استعراض حالة استمرارية 
األعماة   املنظمة والقيام بتملليل للفجوات وفقًا ملعايإ 

ومن املتوقع أن يسفر املشروع عن إعداد األم  املتملدة. 
ة سياسة منقملة الستمرارية األعماة وإدارة قدرة املنظم

على الصمود، إىل جانب خ ة لتنفيذ استمرارية األعماة 
. مركز اردمات املشتكة  املقر الرئيسي للمنظمة و 

وست عرض ار ة على اردارة العليا للموافقة علي ا حبلوة 
 قبل البدء بالتنفيذ. 2017أبريل/نيسان 

AUD 3312-  التقرير
الشامل لإلدارة املالية 

والشؤون اردارية 
ملراجعات املكتب 

 – 2011الق ري لعام 
 3التوصية 

على نائب املدير العام أن ي نشئ إطارًا ملسؤوليات 
رصد السياسات  من الوحدات املختلفة لذراع 
العمليات. وينبغي إجراء تقيي  لالحتياجات 

وقدرات لونيائإ الرصد    وء التمويل ااايل 
وحدات إصدار السياسات، وحتديدًا وحدات إدارة 

 اردمات املؤسسية واملوارد البشرية واملالية.

، مت مكتدددددب االسدددددتاتيجية والتخ ددددديط وإدارة املدددددواردبقيدددددادة 
و ددع سياسددة املنظمددة اراصددة باملسدداءلة وعر دد ا علددى جلنددة 

(، كمدددا و  دددع إطدددار الرقابددددة FC 157/15املاليدددة )الوثيقدددة 
(، الددددد  FC161/16الداخليدددددة وع دددددرض علدددددى جلندددددة املاليدددددة )

نّوهددددددا باألمانددددددة علددددددى اسموعددددددة الكبددددددإة مددددددن ار دددددددوات 
مكتب االستاتيجية والتخ يط وإدارة املتخذة/املقررة. ووزّع 

، الشكل امل لوب واراص خب دة مندع 2016،   عام املوارد
، بعنددوان 2015/08الغددش، بندداء علددى التعمددي  ارداري رقدد  

علدددى  السياسدددة  دددد الغدددش وغإهدددا مدددن لارسدددات الفسددداد،
ييددددددع املكاتددددددب الق ريددددددة )باللغددددددات الفرنسددددددية وارنكليزيددددددة 

(. وتشددددددد 2017  عدددددام  تلي دددددا اللغدددددة العربيدددددة ؛واألسدددددبانية
ار وط التوجي ية رعداد التقارير السنوية الق رية للمنظمدة 

ؤدي ( علدددى املسددداءلة والرقابدددة الداخليدددة، لدددا يددد3)  القسددد  
إىل تعمي  هنج رفدع التقدارير لددى لثليدات املنظمدة، وتنسديق 
عمليددة رفددع التقددارير السددنوية مددع عمليددة رفددع التقددارير بشددأن 
الرقابددددة الداخليددددة، و لددددت وفقدددداً للددددن ج الددددذي وافقددددا عليدددده 
اسموعددددددددددددددة التوجي يددددددددددددددة املعنيددددددددددددددة بالرقابددددددددددددددة الداخليددددددددددددددة   

دة . وت تخددددددذ خ ددددددوات، بقيددددددا2016ديسددددددم /كانون األّوة 
مكتب االستاتيجية والتخ يط وإدارة املوارد، رجنداز عمليدة 
حتديددددددد إجددددددراءات رفددددددع التقددددددارير بشددددددأن الرقابددددددة الداخليددددددة، 
ستسددددددفر عددددددن بيددددددان بشددددددأن الرقابددددددة الداخليددددددة سيصدددددداحب 

. كما تقدرر بدذة ج دود للتوعيدة 2017الكشوذ املالية لعام 
والتددددددريب،  دددددا    لدددددت االسدددددتبيان اادددددايل بشدددددأن الرقابدددددة 

لداخلية الذي سي ستخدم لرفع التقارير عن الرقابدة الداخليدة ا
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 2017)سديبدأ  لدت   الربدع الثدا  مدن عدام  2017  عام 
(. وبناء على مدا تقدّدم، يوصدى 2017 وسيستمر طواة العام

 .8بإغال  التوصية

AUD 0414-
استعراض إغال  

برنامج النظام العاملي 
 –ردارة املوارد 

 3 التوصية

اسموعة التوجي ية للنظام العاملي ينبغي على 
التعاقد مع استشاري خارجي )أو  ردارة املوارد

نظام خت يط اركة استشارية( متخصصة   
حتديد القدرات/املوارد ؛ للمساعدة على املوارد

امل لوبة لدع  إنتاج النظام العاملي ردارة املوارد 
وحتديد ترتيبات ااوكمة  وحدات العملع  

 .األكثر فعالية

ومن املتوقع التوقيع على العقدد حبلدوة  مت اختيار االستشاري
    .2017هناية ا ر ف اير/اباط 

AUD 3213-  
األساسية إدارة البنية 

 3التوصية  -للمقر

العمليات أن يشرع    –على نائب املدير العام 
رفع تقارير دورية عن سالمة مبا  املقر إىل األج زة 

ميكن لألج زة الرئاسية من و الرئاسية  ات الصلة، 
خالهلا رصد اجل ود املبذولة للتوصل إىل امتثاة  
كامل ملعايإ سالمة املبا  ال  يتبناها للبلد 

ا  قرارات بشأن املضيإ وتوفإ توجي ات واخت
 التمويل. 

: بعدد إجددراء اتصداالت مددع 2017حتدديث ف اير/اددباط 
وزارة البنيددددة التملتيددددة فددددرع إدارة البنيددددة املنظمددددة، أبلغددددا 
أن املبلدددغ السدددنوي املخصدددص  لفظيددداً  األساسدددية واملرافدددق

 ارتفدددددددددع إىل  املنظمدددددددددة ألعمددددددددداة الصددددددددديانة العاجلدددددددددة 
سددنويا علددى مدددى السددنوات الددثال   يددورو 1 500 000

إىل السدل ات  ساسيةوزارة البنية األقدما كما املقبلة.  
 اً مشدددروع ،2016اري اليدددة املختّصدددة،   يونيدددو/حزيران 

،  بلددددغ إيددددايل (فقددددط C للمبددددىن)لالقتصدددداد   ال اقددددة 
 تومل ترسددددددل أي معلومددددددا .يددددددورو 4,200,000 قدددددددره 

جانددب مددن وهندداد ج ددود جاريددة  مسددتجعة إىل الددوزارة.
 إدارة ارددددددددمات املؤسسددددددديةاملسددددددداعد    املددددددددير العدددددددام

لملصدددوة علدددى متويدددل إ دددا  ل ،واملدددوارد البشدددرية واملاليدددة
وبدددب النظدددر   رفدددع تقدددارير  مدددن السدددل ات اري اليدددة.

بددذلت إىل األج ددزة الرئاسددية   سدديا  سياسددة املسدداءلة 
 عر دده علددى وإطدار الرقابددة الداخليدة للمنظمددة )الدذي مت

  حمّدثدة وتقدارير  تجلندة املاليدة( فضدالً عدن أي معلومدا
وت تخددذ تدددابإ العنايددة الواجبددة مددن جانددب  .هددذا الصدددد

نائب املدير العام/العمليات متااياً مع التعمدي  ارداري 
، الد  2013/36ونشرة املدير العام رق   2011/22رق  

العام/العمليدددات دور أ نسدددب  وجب دددا إىل نائدددب املددددير 
املسدددؤوة املكلّددددإ   املنظمددددة عددددن السددددالمة والصددددملة، 
و لددددت بدددددع  مسددددتمر وبتنسدددديق اجل ددددود مددددع مسدددداعد 
املدددير العددام/إدارة اردددمات املؤسسددية. وبالتددايل يوصددى 

 بإغال  التوصية.

AUD 3213- املقر 
  -األساسيةإدارة البنية 

 5 التوصية

بار افة إىل املعلومات ال  يتع  تقدمي ا إىل 
 3ورق   2 األج زة الرئاسية   سيا  التوصيت  رق 

إدارة مقدددتح مدددن جاندددب يدددت  إعدددداد : 2017 ادددباط/ ف ايدددر
  .اردمات املؤسسية

                                                      

 مل يوافق مكتب املفتش العام على إغال  التوصية.  8 
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العمليات واملدير  - ، على نائب املدير العامأعاله
العام املساعد، وإدارة اردمات املؤسسية واملوارد 
البشرية واملالية النظر   و ع مقتح ر ة  ديد 

أساس تقيي  لالحتياجات  رأمسايل للمجمع، على
تقوم بتنسيقه إدارة اردمات املؤسسية واملوارد 

البشرية واملالية )مع دع  داخلي وخارجي حسب 
 االقتضاء(.
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 الملحق واو
  الهيكق التنظيمي -مكتا المفتش العام 
 2016 ا و ديسمبر/كانون 

  

T. Rajaobelina

2-المفتش العام مدير 

F. Lincke

5-مراجع أوة، ذ

M.  Mukhitdinova
4-مراجع، ذ

D. Bowen, 
4-مراجع، ذ
(RAF)

P. Colibeau 
3-مراجع، ذ
(RNE)

K. Omura

3-مراجع، ذ

G. Byrd

مساعد مراجع
4-خ ع

ااغر
مراجع

(RAP)

ااغر
مراجع
(RLC)

D. Ramirez Leon

4-مراجع أوة، ذ

R. Hassan

3-مراجع، ذ

A. Avni

3-مراجع، ذ

D. Muller

متدربة

ااغر
مراجع مساعد 

5-خ ع

M. Smith-John

5-مراجع أوة، ذ

A. Shalaby

4-مراجع، ذ

G. De

مونيإ مساعد 
3-خ ع

ااغر

2-مراجع، ذ

P. Fonte 

4-حمقق أوة، ذ

J. Ritter

4-حمقق، ذ

M. Carbone  ،حمقق
3-ذ

M. Norbis

3-حمقق، ذ

A. Petraia

مونيإ مساعد،
3-خ ع

J. Davids

استشاري حتقيق 
3خ ع 

A. Millan 

ستشاري حتقيقا

C. fascetto

ستشاري حتقيقا

ااغر

باحث أدلة عدلية ، 
3-ذ

 :املكتب املباار

 6-ااغر، مونيإ مساعد، خ ع

4-مونيإ مساعد، خ ع،   K. Singh  

2-خ ع   C. Simes، جممع وظائف املساعدات املؤقتة 
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 الملحق  اي
 2016جدو  الِمَ ك اي ديسمبر/كانون ا و  

 المجمو   اغرة أنثت ذكر الدرجة 

 1   1 2-مد املفتش العام

 13     املراجعون

      

 3  1 2 5-ذ  أقدممراجع 

 2 1  1 4-ذ مراجع إقليمي

 2 1  1 3-ذ مراجع إقليمي

 2  1 1 4-ذ مراجع

 3  1 2 3-ذ مراجع

 1 1   2-ذ مراجع

 5     ا ققون

 1   1 5-ذ أقدمحمقق 

 1  1  4-ذ حمقق

 3 1 2  3-ذ حمقق

  9 6 4 19 

 1 1   5-خ ع كاتب مراجعة

 5     ارداري املكتيب ودع  ال

 1 1   6-خ ع سكرتإة

 1  1  4-خ ع كاتب/ناسخ

 1   1 4-خ ع كاتب سجالت

 2  1 1 3-خ ع كاتب/ناسخ

  11 8 6 25 
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 :فيما ورد أعالهلثلة البلدان التالية 
 

 فئةائة المدير وال البلد
 الفنية

 اريايل الخدمات العامة

 1  1 األرجنت 

 2  2 مصر

 1  1 فرنسا

 1  1 أملانيا

 1 1  اهلند

 3 2 1 إي اليا

 1  1 جامايكا

 1  1 اليابان

 1  1 مدغشقر

 1  1 إسبانيا

 1  1 اململكة املتملدة

الواليات املتملدة 
 األمريكية

3 1 4 

 1  1 أوزبكستان

 6 2 4 ااغر

 25 6 19 اريايل

 


