
May 2018 FC 170/11 

 
 

 
 )؛QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة

وميكن االطالع  إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل 
 www.fao.orgعلى موقع املنظمة  على واثئق أخرى

 
MW057/A 

 املالية جلنة

 بعد املائة السبعونالدورة 

 2018 أ�ر/مايو 25 - 21روما، 

 2017التقرير السنوي للمفتش العام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إىلتوجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة  ميكن
 

 Thierry Rajaobelinaالسيد 

 املفتش العام ابلوكالة

 +3906 5705 4884اهلاتف: 
 

  



FC 170/11 2 
 

 املدير العاموتعليقات  موجز
 

  كمــــا   2017العــــام أن يعــــرض علــــى جلنــــة املاليــــة التقريــــر الســــنوي ملكتــــب املفــــتش العــــام لســــنة  املفــــتشيســــّر
أحيـــــــل إىل املـــــــدير العـــــــام. ويتضـــــــّمن التقريـــــــر معلومـــــــات عـــــــن أعمـــــــال املراجعـــــــة والتفتـــــــيش والتـــــــدقيق الـــــــيت 

 . عن إدارته الداخلية، فضًال 2017اضطلع هبا املكتب يف عام 

  مجيع  هتدف إىل التأكد من أننشــــــــــــــاط مكتب املفتش العام يف جمال املراجعة إىل خطة متجددة يســــــــــــــتند و
 يتم استعراضهاو يف سجل املخاطر املؤسسية لدى مكتب املفتش العام  مت تسجيلهايف املنظمة  العاليةاملخاطر 
املفتش العام، مع  ثالث فرتات مالية ضـــــــــمن إطار املوارد احلالية املتاحة ملكتب على مدارمســـــــــتقل  بشـــــــــكل

املراجع اخلارجي. ومشلت التغطية يف مكتب مراعاة نطاق تغطية اإلشـــــراف الذي يضـــــطلع به مكتب التقييم و 
 .ا لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة يف املكاتب امليدانيةاستعراضً  2017عام 

  خلاصـــــــــــــة مبكتب املراجع االتقرير الســـــــــــــنوي معلومات مفصـــــــــــــلة عن نتائج عمليات املراجعة والتفتيش  يقدمو
خالل الســـــنة  إليها . وهي تتماشـــــى مع النتائج اليت توصـــــل مكتب املفتش العام2017خالل ســـــنة اخلارجي 

كجزء من عملية التحول اجلارية يف املنظمة لتصـــبح   2017املاضـــية. ويقّر املكتب ابختاذ تدابري إجيابية يف عام 
دركة للمخاطر وخاضــــعة للمســــاءلة. ويشــــري يف الوقت عينه منظمة أقوى بكثري وموجهة حنو حتقيق النتائج وم

يف  مهمةهناك حتد�ت  تزالأنه ال  إىل 2017نطاق تغطية املراجعة من قبل مكتب املفتش العام يف ســــــــــــــنة 
 .حتول املنظمة ولتحقيق قدر أكرب من الكفاءة اليت ال غىن عنها الستدامةعدد من اجملاالت األساسية 

 
 متعليقات املدير العا

 
  مكتب املفتش العام اليت يقدمها شـــــــــــورة املأعمال املراجعة والتفتيش والتدقيق/والتحقق و  علىيثين املدير العام

 .إدارة املنظمة وحوكمتها ت أيّديتبشأن السياسات وال
 عليها، املتفق العام املفتش مكتب لتوصيات املناسب التنفيذ لضمان للمساءلة املنظمة يف املدراء كبار  خيضعو

 اليت اهلامة اجملاالت التوصــــيات هذه تشــــملو . �ايتها يف كذلكو  الســــنة خالل دوري الســــتعراض ختضــــع واليت
 املائة، بعد واألربعني الثامنة دورهتا يف املالية جلنة طلب على بناءو. 2017 سنة يف العام املفتش مكتب يغطيها
 املتخذة اإلجراءات بشأن اإلدارة من املقدم احلالة تقرير العام للمفتش السنوي ابلتقرير هاء امللحق إىل أضيف
 اســــــتكمال وميكن. إليها للرجوع تســــــهيًال  وذلك ابملخاطر، واحلافلة طويلة مدة منذ العالقة التوصــــــيات ملعاجلة
 رصـــد وســـيتم املالية، للجنة املائة بعد الســـبعني الدورة يف اإلدارة ممثلي قبل من احملدثة املعلومات من مبزيد ذلك
 .العام املدير إىل العام املفتش مكتب يرفعها اليت الدورية التقارير يف التوصيات ةحال
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  2017ا ابلتقرير السنوي للمفتش العام لسنة إىل اإلحاطة علمً  مدعوةجلنة املالية. 

 
 مسودة املشورة

 
 :إن جلنة املالية

 
  لمسؤوليات ل واليت تغطي النطاق الكاملقرير وحتليل القضا� املعروضة فيه ودة التجلأعربت عن تقديرها

والية مكتب املفتش العام، مع اإلشارة إىل أّن عمل مكتب املفتش العام املعروض يف التقرير جمٍد  مبوجب
 للغاية وُيشكل أداة مفيدة إلدارة املنظمة وحوكمتها؛

  جهات النظر بشأن قضا� الرقابة الداخلية بني مكتب رّحبت وشّجعت التعاون اجليد والتوافق يف و و
تعزيز تنفيذ التحسينات اخلاصة ابلرقابة من خالل اختاذ إجراءات ل املبذولةاملفتش العام واإلدارة واجلهود 

 متفق عليها وخيضع تنفيذها لعملية متابعة منتظمة؛

  حتقيقات مكتب املفتش العام؛ أشارت إىل نظم املنظمة للعمل على النتائج املغايرة املنبثقة عنو 

  رّحبت برد املدير العام اإلجيايب على التقرير.و 
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 مكتب املفتش العام
 

 التقرير السنوي
 

2017 
 
 البارزة النقاط

 
ا لألنشطة اليت قام هبا مكتب املفتش العام يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف عام يعرض هذا التقرير موجزً  

2017. 
 
، من خالل املراجعة الداخلية والتحقيقات املنظمة وعملياهتاعلى برامج  اإلشرافمكتب املفتش العام يوفر و  

 .يف ميثاقه املنصوص عليهاا للوالية واألنشطة ذات الصلة، وفقً 
 
إىل ضــــــمان  هتدفمكتب املفتش العام يســــــتند إىل خطة متجددة  يف، ال يزال نشــــــاط املراجعة 2010منذ عام و  

رد يف ســـــــــجل املخاطر الذي حيتفظ به مكتب املفتش تراض مســـــــــتقل لكافة املخاطر العالية يف املنظمة، كما إجراء اســـــــــتع
كتــب التقييم ملالعــام، خالل دورة حمــددة (تبلغ اآلن ثالث فرتات مــاليــة). وأتخــذ هــذه اخلطــة ابالعتبــار التغطيــة الرقــابيــة 

 .ومكتب املراجع اخلارجي
 
ــــــــيت اجملــــــــاالت املؤسســــــــية الرئ تومشلــــــــ  ــــــــة ال ــــــــات املراجعــــــــة أو التفتــــــــيش الرمسي ــــــــتيســــــــية اخلاضــــــــعة لعملي   اكتمل

 :2017يف عام 
 

 إدارة املشرت�ت •

 حوكمة اإلحصاءات •

 خطاابت االتفاق •

 مرحلة ما بعد تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد (ختطيط املوارد يف املنظمة) •

 جممع السلع واخلدمات إغالق •

 ارد البشرية لغري املوظفنيالكلفة العالية للمو  •

 احلوادث اليت حتصل خالل اخلدمة •

 إدارة إعانة اإلجيار •
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احلــــــال يف الســــــنوات الســــــابقة، ركــــــز جــــــزء كبــــــري مــــــن نشــــــاط مكتــــــب املفــــــتش العــــــام، مــــــن خــــــالل  هــــــووكمــــــا  
بســــــبب  االستعراضــــــات الدوريــــــة لشــــــبكة املكاتــــــب امليدانيــــــة للمنظمــــــة، علــــــى العمليــــــات امليدانيــــــة وعمليــــــات الطــــــوارئ،

ـــــك، أُ  ـــــات. وابإلضـــــافة إىل ذل ـــــيت تتعـــــرض هلـــــا املنظمـــــة يف هـــــذه العملي ـــــرية ال عـــــّدت تقـــــارير شـــــاملة �ائيـــــة املخـــــاطر الكب
والـــــرب�مج والعمليـــــات إلاثرة مســـــائل علـــــى مســـــتوى املنظمـــــة   يف املكاتـــــب امليدانيـــــة عـــــن اإلطـــــار االســـــرتاتيجي للمنظمـــــة

فـــــردي. وكانـــــت بعــــض عمليـــــات املراجعـــــة يف خطـــــة العمـــــل ككــــل ومعاجلـــــة القضـــــا� علـــــى مســــتوى املكتـــــب القطـــــري ال
 .2018عام  ومت االنتهاء منها يف أوائلجارية  ال تزال 2017لعام 

 
وتســـــــــــعة تقارير تفتيش إىل الوحدات العاملة يف  فرديةمراجعة  28، أصـــــــــــدر مكتب املفتش العام 2017يف عام و  

مذكرة مراجعة بشـــــــأن مســـــــائل متعددة كي تبحثها  14م املنظمة ككل. وابإلضـــــــافة إىل ذلك، أصـــــــدر مكتب املفتش العا
ا ابالمتثال لتعزيز إدارة املخاطر والضوابط الداخلية تذكريً  188و توصيةً  283اإلدارة. وقد زودت تقارير املراجعة اإلدارة بـــــــــــ 

 .املائة منها بقبول اإلدارةيف  96وعمليات احلوكمة يف املنظمة. وقد حظي ما يزيد على 
 
من غري القضا�/مسائل استشارية)  27قضية و 69مسألة حتقيق ( 96مكتب املفتش العام ما جمموعه وقد أغلق  

تعزيز عناصر إطار لمذكرة حتقيق. ويواصل مكتب املفتش العام العمل مع اإلدارة  13تقرير حتقيق و 12وأصدر ما جمموعه 
 .النزاهة لدى املنظمة

 
 خاللات عن نتائج مراجعة مكتب املفتش العام وعمله يف التحقيقات ا من املعلوميقدم التقرير السنوي مزيدً و  

كجزء من مبادرات التحول اجلارية   2017. وينّوه مكتب املفتش العام ابإلجراءات اإلجيابية اليت اختذت يف عام 2017عام 
ءلة. وقد أُدخل املزيد من ا للمساا للمخاطر وخضوعً ا حنو حتقيق النتائج وأكثر وعيً يف املنظمة لدعم منظمة أكثر توجهً 

 مع نتائج التحقيقات اليت أجريت على املوظفني وسوء التحسينات على إطار النزاهة يف املنظمة، وأبدت اإلدارة جتاوابً 
 .سلوك أطراف اثلثة

 
، إىل أنه ال تزال هناك 2017ويف الوقت نفسه، تشري تغطية املراجعة اليت قام هبا مكتب املفتش العام يف عام  
من  10األساسية إلدامة َحتُول املنظمة وحتقيق قدر أكرب من الكفاءة (أوجزت يف الفقرة  اجملاالتد�ت هامة يف عدد من حت

 .التقرير عن املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة ووجهات هذه املخاطر)
 
مراجع داخلي). وكان ، كان لدى مكتب املفتش العام وظيفتان فنيتان شاغراتن (وظيفتا 2018حىت فرباير/شباط و  

 .العمل على شغل هاتني الوظيفتني جار�ً 
 
معهم أثناء عمله  قام ابلتواصلالذين  وإدارهتا املنظمة يود مكتب املفتش العام أن يعرب عن ابلغ تقديره ملوظفيو  

ا منهم على مدار العام، على اختالف مستو�هتم، للدعم الذي بذلوه له وردودهم اإلجيابية والتعاون واملساعدة اللذين تلقامه
 رغم مسؤولياهتم الصعبة وحجم العمل الذي يضطلعون به.
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 مكتب املفتش العام
 2017لعام  التقرير السنوي
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وحدات املخاطر يف سجل املخاطر املؤسسية لدى مكتب املفتش العام واليت متت تغطيتها يف  -مللحق ألفا

 2017عام مراجعات استكملت 
 تغطية مراجعة املكاتب امليدانية -مللحق ابءا
 ياسة اإلفصاحا لسخضوعً  2017التقارير الصادرة يف عام  -مللحق جيما
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 ملخص التوصيات املعلقة منذ فرتة طويلة بشأن املخاطر العالية -امللحق هاء
 كتب املفتش العام ملاهليكل التنظيمي  -امللحق واو
 م جدول ِمَالك مكتب املفتش العا -امللحق زاي
 مؤشرات األداء الرئيسية ملكتب املفتش العام. -امللحق حاء
  قائمة املختصرات املستخدمة -امللحق طاء
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 مقدمة -وًال أ
 
عام أثناء  ا لألنشطة الرقابية اليت قام هبا مكتب املفتش العاميتضمن هذا التقرير املقدم إىل املدير العام موجزً  -1

وجلنة املالية، وبعد ذلك  التابعة للمنظمة جنة املراجعةللا ملنظمة، يتاح هذا التقرير أيضً ا لرتتيبات الرقابة يف ا. ووفقً 2017
 للجمهور على موقع املنظمة على اإلنرتنت.

 
 الوالية والرسالة -ااثنيً 

 
د يف مكتب املفتش العام مسؤول عن املراجعة الداخلية، اليت تشمل مراقبة وتقييم مدى كفاية وفعالية النظام املعتم -2

ا عن التحقيق يف املنظمة للضوابط الداخلية وإدارة املخاطر واإلدارة املالية واستخدام األصول. واملكتب مسؤول أيضً 
 االدعاءات بسوء السلوك من جانب موظفي املنظمة والشركاء املنفذين واملوردين يف سياق برامج املنظمة، وعن القيام

تضمنة يف سياسات احلماية البيئية واالجتماعية اليت تعتمدها املنظمة. ويعتمد مبراجعات مستقلة مبوجب آلية التظلم امل
املكتب على خربته يف جمال املراجعة والتحقيق إلجراء عمليات تفتيش لتقصي احلقائق بشأن أحداث أو أنشطة حمددة، 

من دليل التعليمات اإلدارية ) MS( 107لقرارات. وميثاق املكتب ُمدرج كاملرفق ألف يف القسم للدعم اختاذ اإلدارة العليا 
 للمنظمة.

 
العام، مع مكتب التقييم، رقابة داخلية شاملة يف املنظمة. ويوفر املراجع اخلارجي، الذي  املفتشيوفر مكتب و  -3

 رجية مكّملة.يتعاون معه مكتب املفتش العام، رقابة خا
 
برامج املنظمة حتليالت وتوصيات ومشورة ومعلومات وظائف و إىل املفتش العام إىل املدير العام و يقدم مكتب و  -4

ا إىل حتديد فرص حتسني كفاءة واقتصاد العمليات ويف آن معً  هبذا العمل استعراضها. وهو يسعى جيريعن األنشطة اليت 
تينة لدى ا املبادرات اليت ُتوطد نزاهة عمليات املنظمة وتكفل استجابة متعزيز الضبط بتكلفة معقولة. ويشجع املكتب أيضً 

 اكتشاف حاالت غش أو أية ممارسات فاسدة أخرى.
 
 لوفاء بواليته ابستقاللية مهنية ونزاهة وجودة وفعالية وكفاءة.اباملكتب يف خدمة املنظمة  رؤيةثل تتمو  -5
 
 عن معهد املراجعنيللممارسة املهنية للمراجعة الداخلية للحساابت، الصادرة  الدوليةاملعايري  يتبع املكتبو  -6

ما يتعلق ابلتحقيقات اليت يتوالها، يتبع املكتب اخلطوط التوجيهية للتحقيقات  هيئة فنية عاملية خمتصة. ويف يالداخليني، وه
اإلدارية الداخلية املعمول هبا يف املنظمة، واليت تستند إىل املبادئ التوجيهية املوحدة إلجراء التحقيقات، الصادرة عن مؤمتر 

لتابعني ملنظومة األمم املتحدة وللمؤسسات املالية املتعددة األطراف. وقد اعتمدت دوائر املراجعة والتحقيق احملققني الدوليني ا
 كلتيهما.  املعايريعلى نطاق منظومة األمم املتحدة هاتني اجملموعتني من 

 
ووظائف التحقيق اليت يتلقى املدير العام واملفتش العام مشورة مستقلة بشأن فعالية وظائف املراجعة الداخلية و  -7

مراجعة و/أو حمققني رفيعي املستوى  فنيييتوالها مكتب املفتش العام، مبا يف ذلك كفايتها ونوعيتها، من جلنة مراجعة تضم 
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من دليل التعليمات  MS 146ا. وترد االختصاصات املرجعية هلذه اللجنة كاملرفق جيم يف القسم من خارج املنظمة متامً 
 اإلدارية.

 
 بيان االستقاللية -ااثلثً 

 
، قام مكتب املفتش العام أبنشطته الفنية ابستقاللية ضمن املنظمة. ويتشاور املكتب مع اإلدارة 2017خالل عام  -8

التفتيش أو  أي قيود غري مقبولة يف النطاق خالل عمليات املراجعة، أو مل تظهر ولكن، املراجعةعند التخطيط لعمليات 
 الصلة. أو األنشطة ذات التحقيق

 
 

 التقارير التقديرية إىل جلنة املالية   -ارابعً 
 
ا ابلسلطة التقديرية للمفتش العام، جيوز أن يُقدم أي تقرير مراجعة أو ميثاق مكتب املفتش العام أنه، رهنً  ينص -9

ألخرى. ومل تقَدم يف عام تاح للدول األعضاء املهتمة اا بتعليقات املدير العام، ويُ املالية، مشفوعً  جلنةأي موضوع آخر إىل 
 إىل جانب التقرير السنوي أية تقارير من هذا القبيل. 2017

 
 

 مدى تعرُّض املنظمة للمخاطر ووجهاته   -اخامسً 
 

ا يف تنفيذ التغيريات التحويلية الرامية إىل املزيد من التوطيد املؤسسي ، أحرزت املنظمة تقّدمً 2017خالل عام  -10
. ويالحظ مكتب املفتش العام نتائج إجيابية وحتد�ت 2016ا مستفادة من عام ، مدرجة دروسً لربامجاوتعزيز التنفيذ ووقع 

 ما يلي: النقاط البارزة فيها يف ترد، 2017ا من عمله يف عام أيضً 
 

ا : بصـورة عامة، أظهرت مراجعة املكاتب امليدانية مسـتوى جيدً نشر اإلطار االسرتاتيجي يف املكاتب امليدانية
تنفيذ اإلطار االســــــــرتاتيجي. وُوصــــــــف هذا اإلطار أبنه اهليكلية اليت توفّر  احملرز حنوألداء من حيث التقدم من ا

 للمساءلة ونتائج اإلبالغ. وتشمل جماالت التحسني ويعمل كإطار موحدالشرعية للمنظمة يف اجملتمع اإلمنائي، 
القدرات واملوارد املتاحة و بلدان الرتكيز،  عملية وهدف اختيارو ، واكتماهلا: حســــــــــــــن توقيت التوجيهات ما يلي

عبء العمل اإلضـــايف وجدوى اإلطار يف مســـاعدة و ، الرئيســـي املقراألدوات والنظم اليت يوفّرها و لتنفيذ اإلطار، 
ممثلي وكان أحد األســباب الكامنة وراء هذه القضــا� هو إدراك البلدان على تعبئة املوارد على الصــعيد القطري. 

دون إجراء مشــــاورات منتظمة  القمة إىل القاعدةوإدارته ابســــتخدام �ج من قد مت تصــــميمه اإلطار  املنظمة أبن
مع املكاتب القطرية ودون إدراك كامل للربجمة القطرية. وهبدف حتسني فعالية وكفاءة تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي، 

 مثة حاجة إىل ما يلي:
 

 حتسني إعداد توجيهات املنظمة وإصدارها؛ •

، مبا يف ذلك خطوط عريضة ملا قد يشكل اإلطار خطة رئيسية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي وضعو  •
 ؛وكيف سيعمل عندما ينتهي التنفيذ ابلكاملاألمثل، 
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 توضيح األدوار واملتطلبات اإلدارية والتشغيلية؛و  •
آليات وترتيب  تطويرإضفاء الطابع املؤسسي على تقييم مزيج املهارات والتوصيف الوظيفي لدعم و  •

 تنفيذ؛ال
حتديد روابط واضحة والتحقق من النواتج على أساس آليات التنفيذ، ابالستناد إىل عملية شاملة و  •

فرة اتوازن بني الربامج امليدانية والتزامات النواتج من جهة، والقدرات الفنية واملوارد املتو الومتكررة لتحقيق 
 ؛وجتنب حافظة املشاريع اجملزأةمن جهة أخرى لضمان ختصيص فّعال واقتصادي للموارد 

(نظام التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ  حتســـني التكامل بني خمتلف نظم املعلومات املؤســـســـيةو  •
ودعم التقييم، ونظـــام معلومـــات إدارة الربامج امليـــدانيـــة، ونظـــام املعلومـــات اإلداريـــة املتكـــامـــل والنظـــام 

 العاملي إلدارة املوارد).
 

التابع للمنظمة الشراكة األكرب يف املوارد اليت  مرفق البيئة العاملية حافظةتشكل  :الصناديق البيئية حافظةإدارة 
وتوثيق اســـــرتاتيجية على نطاق املؤســـــســـــة  حتديدتدعم أنشـــــطة املنظمة يف جمال تغري املناخ ومحاية البيئة. ومل يتّم 

مع  ز�دة التضـــــــــافرمكتب املفتش العام على  مرفق البيئة العاملية. ويشـــــــــجع حافظةبشـــــــــكل جيد إلقامة وإدارة 
مثل الصــندوق األخضــر للمناخ وبر�مج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض  الصــناديق البيئية األخرىخمتلف 

االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها يف البلدان النامية. ومن شــــــــــــــأن توطيد عملية وضــــــــــــــع الربامج 
هناك و قد اتبعتها اإلدارة. واليت وحيّسن الكفاءة،  احلافظاتحدة أن يعّزز التآزرات بني والعمليات حتت مظلة وا

 :أيضا حاجة إىل
 

 استعراض مجيع األدوار واملسؤوليات لضمان الفصل بني أدوار التنفيذ والتطبيق؛ •
ووضع إجراءات تشغيل موّحدة من أجل توجيه األنشطة اليومية بشكل أفضل وحتسني التخطيط  •

 رات يف األجل الطويل.للقد
 

مكتب املفتش العام الضــــوء ابســــتمرار على  ســــلطخالل الســــنوات القليلة املاضــــية،  املهام:لفصــــل بني اإدارة 
غري الفعال للمهام ابعتبارها فجوة أســــــــاســــــــية على  القســــــــمالنظام، وابلتايل إىل  للنفاذ إىلالئمة امل الرقابةغياب 

 للفصــــل بنيســــياســــة شــــاملة ، ال يوجد يف املنظمة وابإلضــــافة إىل ذلكمة. صــــعيد الرقابة الداخلية يف بيئة املنظ
توجد قوائم حمددة إلدارة حقوق الوصــول واملوافقة على أنظمة و كالســياســات القائمة يف منظمات أخرى.   املهام

 .منهجيواملوافقة عليها رغم أ�ا غري مكتملة وغري منّفذة بشكل  املعلومات املختلفة

تتضـــــــمن خطة التنمية املســـــــتدامة لعام ملســـــتدامة واإلصـــــالحات يف منظومة األمم املتحدة: أهداف التنمية ا
ا عاملية خلفت األهداف )، مبا يف ذلك أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عشــرة، أهدافً 2030خطة عام (2030

املا كانت منظمة األغذية ا بدورها كوكالة راعية، لط. واضــــطالعً 20161ين الثايناير/كانون  1اإلمنائية لأللفية يف 
اإلحصائية بشأن أهداف التنمية  واملناقشات املقصدوالزراعة �شطة يف اجلوانب الفنية املتصلة بتنقيح مؤشرات 

اعتماد الدول األعضــــاء منهجية متفق عليها ومصــــادر بيا�ت لإلبالغ عن  واليت هتدف إىل ضــــماناملســــتدامة، 

                                                           
 .تتضمن إشارة إىل القرار الصادر عن اجلمعية العامة  1
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احلوار حول الســــياســــات التحّولية، تســــاعد املنظمة البلدان األعضــــاء يف  زيزدورها يف تعالتقدم احملرز. ويف إطار 
. ويتطّلب هذان الدوران جهوزية املؤسسات، ووجود هيكلية، الربامج الوطنيةإدراج أهداف التنمية املستدامة يف 

يدانية اليت تّتسم فر قدرات كافية لدى املكاتب املاوخارطة طريق وموارد على املستو�ت كافة، مع الرتكيز على تو 
أبمهية حامسة يف مســـــــــاعدة البلدان األعضـــــــــاء. وقد توّلد اإلصـــــــــالحات املقبلة ملنظومة األمم املتحدة تعقيدات 

 املنظمة بصفتها وكالة متخصصة ملساعدة البلدان األعضاء يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. لوضعإضافية 

، وهو ابلتايل ُيســـتخدم منذ 1999أوراكل يف املنظمة عام بر�مج  تنفيذ بدأ :ختطيط املوارد يف املؤســـســـةتطّور 
ســـنوات  10بني  تخطيط املوارد يف املؤســـســـةل العمر االفرتاضـــيرتاوح يا ملصـــادر فنية خمتلفة، قد وفقً و ا. عامً  18
ة ضرورية. وسوف حتظى النسخعادة تصبح بعدها التغيريات التكنولوجية والتنظيمية  سنة 20حىت  وأسنة  15و

بعد هذا التاريخ إىل نســــــــــــــخة جديدة. ومثة  املنظمة، على أن تنتقل 2021احلالية من أوراكل ابلدعم حىت عام 
 الوقت هي معيارسحابة (أو تكنولوجيا �شئة أخرى) يف ذلك الاحتمال كبري يف أن تكون احللول القائمة على 

. ويعمل أوراكل املنصــةنظر يف إمكانية تغيري ا) الالســوق، ممّا يتطّلب من املنظمة (أو يكون من املســتحســن جدً 
، قد ةهذه احلالمثل يف و . لديهمســــوف يصــــبح النســــخة املفضــــلًة و  الســــحابة على تطوير نظام قائم على أصــــًال 

يعترب االنتقال إىل نظام ختطيط موارد و ا. ختطيط املوارد يف املؤســــــــــــــســــــــــــــة ابهظة جدً  نظامتكون كلفة صــــــــــــــيانة 
العتبار االستثمار ابرتاتيجًيا شديد التعقيد حيتاج إىل تقييم وختطيط بعناية، مع األخذ املؤسسات اجلديد قرارًا اس

قد يرغب الفريق التوجيهي املعين بتخطيط املوارد و. ، وكذلك قيمة البدائل األخرىأوراكلالذي مت ابلفعل يف 
يــل للخيــارات املســــــــــــــتقبليــة: يف املنظمــة البحــث يف إمكــانيــة البــدء ابلتخطيط هلــذه العمليــة من خالل إجراء حتل

اإلبقاء على أوراكل، أو االنتقال إىل نســـــــخة ســـــــحابية أو إطالق حبوث يف األســـــــواق لتحديد منتجات حمتملة 
 أخرى.

: حّدد مكتب املفتش العام العديد من مواطن الضــــــعف على صــــــعيد الرقابة يف املشـــــرت�ت وخطاابت االتفاق
 :املشرتاةومالءمة السلع العمليات الرامية إىل ضمان اجلودة الفنية 

 
واخلرباء الفنيني يف املقر الرئيسي يف جمال املشرت�ت غري حمّدد بشكل  نيالرئيسي نيالفني نياملسؤولإن دور  •

 جيد؛
 املواصفات الفنية؛يضاح إو مجيع املوظفني املعنيني بشأن اجلهة املسؤولة عن استعراض  بنيالوضوح عدم و  •
اء الفنيني يف املنظمة ممّن يتمتعون ابخلربة، والسلطة واملسؤولية لوضع حتديد اخلرب  يسهلال يوجد نظام و  •

 وإيضاح املواصفات الفنية ألنواع حمددة من السلع؛
عملية وضع أو استعراض وإلغاء املواصفات الفنية من جانب  عدم وجود إطار واضح للمساءلة لدعم •

 الُشعب الفنية يف املقر الرئيسي؛
 سات الفساد مرتفعة خالل مرحلة التقييم الفين لعرض البائع.ممار الغش و وتكون خماطر  •

 
عب الفنية يف املقر الرئيســـــي حتت ســـــلطة �ئب يف شـــــعبة اخلدمات اإلداريةاملشـــــرت�ت  دائرةويُطلب إىل  ، والشـــــُ
 تسقة حلّل املشاكل اليت ّمت حتديدها.املهود اجلبذل  التقينالتعاون  إدارةاملدير العام و 
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املشرت�ت،  دائرة، يقّر مكتب املفتش العام أبن املنظمة، وبتوجيه من خطاابت االتفاقستخدام اب يتعلقويف ما 
مكتب املفتش يشــــــري  ومع ذلك،حققت حتســــــينات كبرية يف إدارة خطاابت االتفاق منذ املراجعات الســــــابقة. 

وصي مكتب املفتش العام العام بقلق إىل أن بعض الثغرات احملددة يف استعراضات سابقة ما زالت دون حّل. وي
 إبجراء التحسينات اإلضافية التالية:

 
مزيد من الوضوح وتضييق نطاق استخدام خطاابت االتفاق اليت ال ينبغي استخدامها للتحايل على  •

 قواعد املنظمة بشأن االستشاريني، ووضع األدوات الضرورية عند االقتضاء؛
متطلبات االختيار املباشر ورفع عدد عمليات  مراجعة إجراءات اختيار مقّدمي اخلدمات لتعزيزو  •

 التنافسية؛ االختيارات
 لتعزيز الفصل بني املهام؛ MS 507مراجعة القسم و  •
 آلية لرصد استخدام خطاابت االتفاق، مبا يف ذلك أدوار ومسؤوليات واضحة يف جمال الرصد؛ إنشاءو  •
ت الصلة خبطاابت االتفاق، واليت حتتفظ ووضع خطوط توجيهية تشري إىل الواثئق األساسية واإللزامية ذا •

 هبا املنظمة ومقدمو اخلدمات.
 

التدابري ، قّدم األمني العام لألمم املتحدة، الســـــــــــــيد أنطونيو غوترييس، تقريره بعنوان "2017ويف فرباير/شـــــــــــــباط 
 النهج حيث أشــار إىل االســرتاتيجية لتحســنياخلاصــة للحماية من االســتغالل واالعتداء اجلنســيني: �ج جديد"

واالســـتجابة هلا. ويف  ابالســـتغالل واالعتداء اجلنســـينياملعتمد على نطاق املنظمة للوقاية من املســـائل املتصـــلة 
، شــــــّكل جملس الرؤســــــاء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين ابلتنســــــيق فريق 2017نوفمرب/تشــــــرين الثاين 

م املتحدة، بقيادة رئيس اللجنة اإلدارية الرفيعة املســـــــــــــتوى مهام معين مبعاجلة التحرش اجلنســـــــــــــي يف منظومة األم
وتعتمد املنظمة ســــــياســــــة عدم التســــــامح ابملســــــائل . Jan Beagleووكيل األمني العام املعين ابإلدارة، الســــــيدة 

أو ابلتحرش اجلنســــــي، وكجزء من �ج متســــــق على نطاق املنظمة،  ابالســــــتغالل واالعتداء اجلنســــــينياملتصــــــلة 
صاصات فريق املهام وطرق عمله ملعاجلة هذه القضا�. وابشر مكتب املفتش العام املشاركة الفعالة التزمت ابخت

أنه  اكجزء من اســــــتجابة املنظمة إىل تشــــــكيل جمموعة العمل الفنية واجملموعات الفرعية التابعة لفريق املهام، كم
 ابالســـــــتغالل واالعتداء اجلنســـــــينيتصـــــــلة ملتزم بتوفري تدابري ملموســـــــة ملســـــــاعدة املنظمة يف معاجلة املســـــــائل امل

وابلتحرش اجلنسي. وكانت املنظمة أحد الكيا�ت الست والعشرين من بني وكاالت منظومة األمم املتحدة اليت 
ا اســــتكملت االســــتمارة اليت وضــــعتها أمانة اللجنة اإلدارية الرفيعة املســــتوى. وقد وفّر مكتب املفتش العام ردودً 

لة وفنية بشـــــأن آ ليات اإلبالغ مبا يف ذلك: اخلط الســـــاخن الســـــري واآلمن، ومجع البيا�ت، والقدرة على مفصـــــّ
عالوًة على ذلك، رّد مكتب املفتش العام على املدير العام يف ما خيّص آلية و التحقيق وصـــــــياغة الســـــــياســـــــات. 

 داء اجلنســـــــينيالســـــــتغالل واالعتاإلبالغ الرمسية والتحليالت اإلحصـــــــائية املتصـــــــلة ابلشـــــــكاوى ذات الصـــــــلة اب
وابلتحرش اجلنســـــــــي خالل الســـــــــنوات اخلمس األخرية. وأشـــــــــارت األرقام إىل عدم اإلبالغ بشـــــــــكل كاٍف عن 

والتحرش اجلنســــــي، وابلتايل ال تتســــــق مع بيا�ت مقدمة من وكاالت  االســــــتغالل واالعتداء اجلنســــــينيحاالت 
داخلية، اقرتح مكتب املفتش العام نتيجًة لذلك، وبعد اســـــــــــتعراض الســـــــــــياســـــــــــات الو أخرى يف األمم املتحدة. 
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االستغالل واالعتداء ا من التزام املنظمة ومن خطة عملها لتعزيز �جها إزاء الوقاية من مبادرات ابتت اليوم جزءً 
 والتحرش اجلنسي. اجلنسيني

لى ا بوجود العــديــد من وظــائف األعمــال املرتابطــة عالعــام علمًــ  املفتشحييط مكتــب  إدارة املكــاتــب القطريــة:
املســتوى القطري، مثل التخطيط االســرتاتيجي، واالتصــاالت والدعوة، وتعبئة املوارد، وتصــميم املشــروع وتنفيذه، 

وحدات خمتلفة يكون  تنتمي إىلهذه الوظائف على مســــــــــــــتوى املقر الرئيســــــــــــــي  فإن، ومع ذلك. وما إىل ذلك
 املسؤولنيمكتب املفتش العام توصيات إىل  عيرف، أو تكون مشرتكة بينها. ويف حني يف ما بينهاا التنسيق حمدودً 

بني الوحدات  التنســـــــيق أن يعترب العام املفتش مكتب فإنعن ســـــــياســـــــات حمددة يف جمال األعمال أو العملية، 
 .يتطلب تعزيزًا حىت ميكن معاجلة التوصيات بشكل مشرتك

 
القطرية اليت خضعت للمراجعة  يف املائة من املكاتب 76أن أكثر من  قسم الرب�مج القطري والدعوةيبّني 

يف املائة منها يف التقرير الشامل  59 بنسبة على أ�ا مرضية أو حباجة إىل بعض التحسينات مقارنةً مت تصنيفها 
تعبئة املوارد، وإدارة املخاطر ورصد  :. وتشمل جماالت التحسني الرئيسية2015-2014النهائي لفرتة السنتني 

بشأنه. أّما السبب الرئيسي لوجود الثغرات فُيعزى إىل عدم قدرة  التقاريرورفع  تنفيذ إطار الربجمة القطرية
املسؤولني عن  مناملكاتب القطرية على دعم هذه العمليات واملفاهيم، وإىل خطوط توجيهية غري مكتملة 

اسرتاتيجية جديدة  إىل املكاتب امليدانية. ويشري مكتب املفتش العام إىل أن اإلدارة العليا تعدّ  األعمالعمليات 
إلدارة املوارد وعمليات جديدة يف جمال التخطيط إلطار الربجمة القطرية ورصده من شأ�ا أن تعاجل بعض هذه 
القضا�. وقد اقرتح مكتب املفتش العام ثالثة إجراءات ملعاجلة القضا� املتبقية املتعلقة ابالتصاالت، واملخاطر 

 ووظفية الرصد والعملية املتبعة.
 
مت يف املائة من املكاتب القطرية اليت خضعت للمراجعة  72أن  الرب�مج والعمليات امليدانيةقسم يبّني و 

يف التقرير الشامل يف املائة منها  61على أ�ا مرضية أو حباجة إىل بعض التحسينات مقارنة بنسبة تصنيفها 
ة ضرورة إنشاء وظيفة مشرت�ت مالئمة . وتشمل جماالت التحسني الرئيسي2015-2014النهائي لفرتة السنتني 

واسرتاتيجية لتخطيط املشرت�ت، وإدارة خطاابت االتفاق، وشراء املدخالت، واجلرد وأنشطة التوزيع وتنفيذ 
فر ااملشروع. وتُعزى األسباب الرئيسية جلوانب القصور يف جمايل املشرت�ت وإدارة خطاابت االتفاق إىل عدم تو 

تب القطرية لدعم وظيفة املشرت�ت، وابلتايل من الضروري ز�دة املشرت�ت والتدريب قدرات مالئمة يف املكا
اإلدارية ورفع مستوى الرصد.  اإلجراءاتدليل  الصلة يف يذعلى خطاابت االتفاق لضمان االلتزام ابلقسم 

ا مماق املنظمة، كذلك، يعاين كل من جمايل اجلرد وإدارة التوزيع من غياب العمليات اليت يتم دعمها على نط
بطء يف حتقيق الخصصة. وتنشأ القضا� املتصلة بتنفيذ املشروع، واليت تؤدي إىل املحلول لليفضي إىل اللجوء 

فر القدرات التشغيلية واملهارات إلدارة املشروع يف املكاتب ااألهداف ومتديدات منتظمة بغري تكلفة، من عدم تو 
نظمة بشأن تنفيذ املشروع ونقص يف موارد وحدة إدارة دورة املشروع القطرية، وعدم وجود خطوط توجيهية يف امل

يف املقر الرئيسي املسؤولة عن تنفيذ ورصد اخلطوط التوجيهية. ويقّر مكتب املفتش العام أبنه جيري تنفيذ عدد 
ملعاجلة  من املبادرات على نطاق املنظمة ملعاجلة هذه القضا�. وقد اقرتح مكتب املفتش العام سبعة إجراءات

 املشروع، وإدارة املشروع ورصده. لنواتجالقضا� املتصلة بضمان اجلودة الفنية 
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يف املائة من املكاتب  64واإلدارية يف  املالية : ّمت تقييم الشــــؤوناملكاتب القطرية الشـــؤون املالية واإلدارية يف
ة منها حباجة إىل حتســـــــينات كبرية وأن يف املائ 33القطرية الثالثني اخلاضـــــــعة للمراجعة على أ�ا مرضـــــــية، وأن 

 وبنـاء على ذلـك ، مت تقييم مـا يقرب من ثلثي املكـاتبثالثـة يف املـائـة منهـا (مكتـب واحـد) غري مرضــــــــــــــيـة. 
على النحو املقصـــــــود يف جمال  بشـــــــكل عامتعمل على أ�ا ) 30من أصـــــــل  19القطرية اخلاضـــــــعة للمراجعة (

اليت يشــــــملها نطاق مراجعة مكتب املفتش العام للشــــــؤون املالية  . ومن بني اجملاالت اخلمســــــةالرصــــــد والتقييم
ا يف حالة الضــــــوابط، وإدارة الســــــفر احمللي وإدارة األصــــــول، فيما يبقى ا ملحوظً واإلدارية، أظهر جماالن حتســــــنً 

هو ا ومها دورة الدفع واالســـــــــــتالم، وإدارة املشـــــــــــرت�ت والعقود وتراجع جمال واحد و جماالن من دون تغيري تقريبً 
جمال املوارد البشـــرية. ويســـتمر مكتب املفتش العام يف إجياد قضـــا� مماثلة حّددهتا التقارير الســـابقة كاألســـباب 

إلطار الرقابة الداخلية للمنظمة  كفاية التضــــــــمني التشــــــــغيليالرئيســــــــية ملواطن الضــــــــعف قي الضــــــــوابط: عدم  
؛ قدرة وموارد إدارية حمدودةالرئيســـــي و  وعدم كفاية رصـــــد وتوجيه وحدات املقرولســـــياســـــة املســـــاءلة للمنظمة 

يقّر ســــــجل املخاطر على مســــــتوى املنظمة هبذه املخاطر، و والفجوات يف معرفة املكاتب القطرية لإلجراءات. 
 وقد حّدد تدابري للتخفيف من وطأهتا.

 
ها متفق عليها جارية أعاله، وهناك عدة إجراءات أساسية ملعاجلت املشار إليهاتدرك إدارة املنظمة أوجه القصور و  -11

 .من تقارير شاملة سابقة
 

 تنفيذ خطة املراجعة القائمة على املخاطر   -اسادسً 
 

 �ج التخطيط
 

. وجيري حتديد املخاطر أنشطتها على املخاطر لتحديد واختيار ا للتخطيط قائمً يتبع مكتب املفتش العام �جً  -12
ا خمتلفة لكيفية تنفيذ املنظمة ا) متثل أبعادً عادة عملية أو وظيفة أو موقعً وجتميعها يف وحدات قابلة للمراجعة حمتملة (تكون 

ا أكثر منهجية لتحديد أولو�ت عمل املراجعة لرباجمها وعملياهتا وإدارهتا للمخاطر ذات الصلة. ويوفر هذا النهج أساسً 
اجهها املنظمة، بصورة مشرتكة من هذا النظام إىل ضمان أن تدار وحدات املخاطر الرئيسية اليت تو  يهدفالداخلية. و 

جانب مكتب املفتش العام، ومكتب التقييم واملراجع اخلارجي، وأن يتّم استعراضها بصورة مستقلة ضمن دورة حمددة. ويف 
أخرى تُغطى خالل فرتة مالية واحدة أو أكثر مدهتا سنتان، حبيث  حاالت ، ويفبعض احلاالت، تُغطى املخاطر سنو�ً 

تكمال تغطية املخاطر املؤسسية العالية خالل ثالٍث من الفرتات املالية. وابلنظر إىل الطبيعة الدينامية يكون اهلدف اس
للمخاطر اليت تواجه املنظمة، يّتبع مكتب املفتش العام يف اجلوهر خطة تغطية متجددة ُحتّدث على أساس سنوي وبصورة 

 ته للمخاطر اليت ال تستعرضها الوظائف الرقابية األخرى، ضما�ً مكتب املفتش العام، بتغطي ويقدمكاملة كل فرتة مالية. 
 شورة حول كيفية حتسني تلك التدابري.املبشأن تنفيذ تدابري إدارة املخاطر ويقدم 

 
إىل استكمال التغطية املقرتحة يف مراجعة  2017املراجعة الداخلية اليت أجراها مكتب املفتش العام يف  وهتدف -13

مع األخذ ابالعتبار  2016عام . وقد جرى تطوير هذه اخلطة بداية 2017-2016ساس املخاطر للفرتة احلساابت على أ
املدير العام بعد ذلك. وقد أعيد تقييم األولو�ت ضمن اخلطة وأقرها املدخالت من اإلدارة وجلنة املراجعة يف املنظمة، 
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ابلشراكة مع  2009 يف عام سجل للمخاطر، أُعد أصًال وعّدلت عند الضرورة. وتستند اخلطة إىل  2017ابنتظام يف عام 
) ومبدخالت من اإلدارة. وقد جرى حتديثه ابنتظام منذ ذلك احلني Deloitteشركة احملاسبني القانونيني املعتمدين ديلويت (

 
ُ
ْعَطى لبعض كي يعكس املخاطر الناشئة وتغّري أولو�ت املخاطر. ويف سياق التحديثات، قد يزيد أو ينقص التقدير امل

ا إىل املخاطر الناشئة واإلجراءات املتخذة من اإلدارة واملعلومات املخاطر، وقد ُحتذف بعض املخاطر أو تضاف، استنادً 
تُقّدم إىل املدير العام، ومن جانب  دوريةاجلديدة. ويُرصد تنفيذ مراجعة احلساابت على أساس املخاطر من خالل تقارير 

ا ا أساسيً . وابإلضافة إىل ذلك، ما زال حتقيق التغطية املخطط هلا ميثل مؤشرً كل عامثالث مرات   جلنة املراجعة، اليت جتتمع
 ملزيد من التفاصيل). حاءامللحق ألداء مكتب املفتش العام (أُنظر 

 
حدِّث للمخاطر 2016ديسمرب/كانون األول  31يف و  -14

ُ
وحدة عالية املخاطر، يغطى مكتب  59، حّدد السجل امل

خطط هلا يف مراجعة احلساابت  35الباقية، فقد أُدرج  56منها. أما الوحدات الـ  يم ثالثالتقي
ُ
منها يف إطار مهام املراجعة امل

هذه مثاين وحدات تُغطى على أساس سنوي (خماطر  35. ومشلت الوحدات الـ 2017-2016على أساس املخاطر للفرتة 
تبقى  وسُينظر يف إدراج ما 2015-2014 املتبقية يف الفرتة 21ات الـ متكررة). وقد غطى مكتب املفتش العام بعض الوحد

 ولكن مت 2017-2016فرتة اليف دورة التخطيط املقبلة، ابإلضافة إىل وحدات املخاطر اليت كان من املقرر استعراضها يف 
 أد�ه). "التنفيذخطة "(أنظر  2018أتجيلها إىل عام 

 
مشروع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة، سُيعدِّل إطار ستوى املنظمة يف املخاطر على مو إدارة  ومع نضوج -15

الذاتية للمخاطر اليت تضطلع هبا اإلدارة، ابإلضافة  التقييماتمكتب املفتش العام النهج الذي يسري عليه، ليستخدم نتائج 
 ساس املخاطر.إىل حتليله املهين، يف تعديل وتطوير خططه املستقبلية ملراجعات احلساابت على أ

 
 تنفيذ اخلطة

 
املدرجة  35من وحدات املخاطر العالية الـ  21غطت  مهام، استكمل مكتب املفتش العام 2017يف �اية عام  -16

اليت ال تزال مستمرة (دورة املشروع  املهام، بينما غطت 2017-2016املخاطر للفرتة  أساس يف مراجعة احلساابت على أصًال 
عالية املخاطر. وأّما الوحدات اإلحدى عشرة الباقية (مبا يف ذلك وحدات مثل إضافية الث وحدات ومحاية البيا�ت) ث

اليت عاجلت أربعة خماطر عالية وأُلغيت بناًء على طلب شعبة تكنولوجيا املعلومات، وسياسة  - حوكمة تكنولوجيا املعلومات
التأمني، والشراكات واستمرار األعمال)، فسوف تُرّحل إىل ، و العالية املخاطر اليت تغطي اثنني من – التكاليف اسرتداد

 .2019-2018مراجعة احلساابت على أساس املخاطر للفرتة 
 

) احلوكمة واملساءلة 1واصل مكتب املفتش العام ختصيص موارد كبرية الستعراض األنشطة امليدانية يف جماالت (و  -17
ا ا ميدانيً مكتبً  15راجعة يف امل مهامات. وقد مشلت أنشطة مكتب املفتش العام ) الرب�مج والعملي2ونُظم الرقابة الداخلية، و(

. وكهدف تغطية فرعي، يهدف مكتب املفتش العام إىل استعراض مجيع املكاتب امليدانية الكبرية مرة 2017 عامخالل 
انت نتائج استعراضها السابقة ستعرض املكاتب األكرب وتلك اليت كواحدة على األقل كل ثالث فرتات املالية، على أن تُ 
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-2012غري ُمرضية بتواتر أكرب. ويعكف مكتب املفتش العام على حتقيق هذا اهلدف للفرتات املالية الثالث اليت تغطي 
 ).امللحق ابءا على املسار الصحيح إىل ذلك (أنظر وهو حاليً  2017

 
منها مبراجعات  23يتعلق ، 2017 ومذكرة يف عامتقرير مراجعة وتفتيش واستشارة  46 أصدر مكتب املفتش العامو  -18

واملشورة. وترد ملخصات النتائج من تقارير املراجعة الصادرة يف  ابلضما�تاإلدارة  التقاريراملكاتب امليدانية. وزّودت هذه 
 .امللحق داليف  2017عام 

 
متفق عليها حمل توصيات املراجعة، ا لتُحّل إجراءات ا جديدً ، نّفذ مكتب املفتش العام �جً 2016خالل عام و  -19

اليت  2017وذلك إلدخال متّلك أكرب من جانب اإلدارة للنتائج يف عملية التعامل مع التقارير. وقد تضمنت تقارير عام 
من التوصيات أو اإلجراءات املتفق عليها على خمتلف املستو�ت لتعزيز إدارة املخاطر  283العام  املفتشأصدرها مكتب 

 يتعني على امتثال نقطة 188كذلك أاثرت تقارير املكاتب امليدانية . الداخلية وعمليات احلوكمة يف املنظمة والضوابط
 .معاجلتهاملديرين يف املكاتب امليدانية ا
 

 املراجعاتالتوصيات/اإلجراءات املتفق عليها والقرارات النامجة عن    -اسابعً 
 

 2017، طلب �ئب املدير العام يف بداية عام املراجعاتات النامجة عن هبدف حتسني املساءلة بشأن تنفيذ التوصي -20
نظام املعلومات اإلدارية املتكامل يف إىل مكتب املفتش العام وشعبة تكنولوجيا املعلومات إنشاء لوحة تشغيلية جديدة يف 

 املنظمة.
 

عامل تذكريات منتظمة بشأن رصد ، ويرسل �ئب املدير ال2017التشغيلية يف أبريل/نيسان  اللوحةأطلقت و  -21
اإلجراءات العالقة إىل املدراء العامني املساعدين، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية، املسؤولني عن تنفيذ اإلجراءات املتفق 

 نظام املعلومات اإلدارية املتكامل.عليها كلٌّ يف إدارته/إقليمه. ومتثل اإلحصاءات أد�ه تقارير صادرة عن 
 

يف املائة من  21أبلغت اإلدارة عن إغالق ، 2018مارس/آذار  30الوارد أد�ه، يف  1بّني الشكل كما يو  -22
يف املائة من التوصيات/اإلجراءات  22، وشرعت يف اختاذ إجراءات ملعاجلة 2017التوصيات/اإلجراءات املتفق عليها يف عام 

يف املائة  51، بعد أن أغلقت 2017ية الصادرة قبل عام األخرى. وواصلت اإلدارة جهودها لتنفيذ مجيع التوصيات املتبق
 98، وأكثر من 20152يف املائة من مجيع التوصيات اليت ُقدمت يف عام  85، و2016من التوصيات اليت ُقدمت يف عام 

ة ما زالت مفتوح أو قبلها 2015توصية صدرت يف عام  89. وهناك 2014املائة من التوصيات اليت ُقدمت قبل عام يف 
للتنفيذ. وتستند هذه املعلومات إىل التقارير اليت تقدمها اجلهات اليت جتري مراجعتها، ويف بعض احلاالت ختضع هذه 

، ولكن يف أحيان كثرية أثناء إجراء مراجعة الحقة يف ذلك الوقتمن جانب مكتب املفتش العام  للمراجعةالتقارير 
  للوحدة/الوظيفة املعنية.

                                                           
ألف) كما ورد يف تقرير منتصــف املدة الصــادر عن املنظمة، يتعّلق تنفيذ التوصــيات ابلتقارير اليت -2-10ابلنســبة إىل مؤشــر أداء مكتب املفتش العام (  2

يف املائة مقابل اهلدف احملدد الذي  85هي  2017ىل عامني من اتريخ إعداد التقرير. ولذا فإن النتيجة يف ديســمرب/كانون األول صــدرت قبل فرتة تصــل إ
 يف املائة. 93يبلغ 
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 سب السنةحبة إجراءات املراجعة املتفق عليها إمجايل حال -1 الشكل
 

  
 اجملموع 2017 2016 2015 2014 2013 3هاقبل احلالة اإلمجالية

 1653 59 155 314 377 428 320 مغلقة

 4 3 1     قيد االستعراض من مكتب املفتش العام

 439 207 145 56 21 2 8 عالقة

 2096 2694 301 370 398 430 328 اجملموع

 
 االجتاه التارخيي بشأن تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها -2لشكل ا

 
  

 يفكما 
31/12/2017 

 يفكما 
31/12/2016 

 يفكما 
31/12/2015 

 يفكما 
31/12/2014 

 يفكما 
31/12/2013 

 يفكما 
31/12/2012 

 يفكما 
31/12/2011 

 يفكما 
31/12/2010 

2008 %100 %99 %99 %99 %98 %98 %92 %89 
2009 %100 %100 %99 %99 %97 %92 %88 %68 
2010 %100 %100 %99 %100 %99 %96 %86 %56 
2011 %100 %99 %96 %97 %94 %82 %64  
2012 %99 %98 %92 %89 %68 %39    
2013 %99 %98 %92 %83 %43      
2014 %94 %90 %62 %33        
2015 %85 %66 %15          
2016 %51 %14            
2017 %21        

 
  

                                                           
ا التوصـــــــــــــــيـــات اليت كـــانـــت2012عـــام  TeamCentralإىل  مت ترحيلهـــافقط التوصـــــــــــــــيـــات اليت   3  فبقيـــت خـــارج الرتحيـــلأُغلقـــت يف اتريخ  قـــد . وأمـــّ

TeamCentral.وال تظهر يف اإلحصاءات ، 
بعنوان "املراجعة الداخلية املشرتكة لتوحيد  AUD 1517توصية مقدمة يف التقرير  14أعاله  1 الشكلاإلجراءات املتفق عليها والواردة يف  ال تشمل  4

 لية متابعة هذه التوصيات.ليست وكالة رئيسية، وابلتايل ليس لديها مسؤو  املنظمةا إىل أن األداء يف فيت �م" نظرً 
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 سب تصنيف املخاطرحبمجيع التوصيات الصادرة  -3الشكل 
 

  
 اجملموع 2017 2016 2015 2014 2013 هاقبل املخاطر

 144 38 24 15 8 17 42 عالية

 1334 201 71 126 185 142 64 متوسطة

 618 30 206 229 205 271 222 منخفضة

 2096 269 301 370 398 430 328 اجملموع

 
 سب تصنيف املخاطرحب ةمنذ فرتة طويل والعالقةت املتفق عليها اإلجراءا -4الشكل 

 

  
 اجملموع 2015 2014 2013 2012  سب التاريخ األساسيحباملخاطر 

 3 2 - - 1  مرتفعة

 44 23 14 2 5  متوسطة

 15 7 7  1  منخفضة

 62 32 21 2 7  اجملموع
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 تتعلقبشكل كامل من جانب اإلدارة، وهي  مل تنفذ بعد ويلةفرتة طمنذ  عالقةاملخاطر  تاعالي توصيتانما زالت  -23
ابعتبارها اجلهة املسؤولة عن  اجلديدة هيكل التوظيف وقدرات املكاتب القطرية على تنفيذ مسؤولياهتاو ابجملاالت التالية:

كتب اإلقليمي آلسيا واحمليط ملكتب اإلقليمي ألفريقيا واملاامليزانية لكامل الرب�مج القطري، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ يف 
 (إجراءان). اهلادئ

 
 .امللحق هاءيرد مزيد من املعلومات يف و 
 

 التحقيق يف الغش وغريه من حاالت سوء السلوك   -ااثمنً 
 

إن مكتب املفتش العام مسؤول عن هتيئة بيئة من النزاهة يف خمتلف عمليات املنظمة بكشف أي ادعاءات أو  -24
وأية أشكال أخرى من سوء السلوك من جانب موظفي املنظمة أو شركائها أو املتعاقدين معها مؤشرات على وجود غش 

ا عن تشجيع اختاذ تدابري وقائية. وجيري األخذ بنتائج ما يتعلق أبعماهلم مع املنظمة والتحقيق فيها، كما أنه مسؤول أيضً  يف
إجرائية تعزز النزاهة يف املنظمة. ويقدم مكتب املفتش العام التحقيقات بغية استنباط الدروس والتوصية بتغيريات سياساتية و 

عمليات تفتيش أخرى لتقصي احلقائق تتطلب  يساعد يف إجراءكما خدمات استشارية حول املسائل املتعلقة ابلنزاهة،  
 خربة قانونية أو حتقيقية.

 
 عملية التحقيق

 
؛ غش واملمارسات الفاسدة األخرىوال ء السلوكالتحقيق يف ادعاءات سو  :مكتب املفتش العام واليةتشمل  -25

اليت تُرتكب ضد موظفي املنظمة الذين يبّلغون عن ارتكاب جرم أو يتعاونون مع مراجعة  االنتقاميةوالتحقيق يف األعمال 
داية يف بهذه الوالية  ت. وقد ُوّسعنياجلنسي واإليذاءوكذلك حاالت االستغالل  ؛مكتب املفتش العام به يقومأو حتقيق 

كجزء من اخلطوط التوجيهية الشكاوى  عاجلة مللية آلتشمل حاالت التحرش يف مكان العمل، واملسؤولية عن إدارة  2015عام 
 بشأن اإلدارة البيئية واجملتمعية اليت تتبناها املنظمة.

 
لية املعمول هبا يف لـلخطوط التوجيهية للتحقيقات اإلدارية الداخ وفًقاجيري التحقيق يف سوء سلوك املوظفني و  -26

والية  يف إطاراحلاالت خمتلفة من على أنواع اجلداول الزمنية احملددة . وتنطبق 2017عام يف املنظمة، كما ّمتت مراجعتها 
. ويف مجيع احلاالت، املعني املعينالسلوك  حتكمسياسات املنظمة اليت  كل منها منصوص عليه يفمكتب املفتش العام،  

تقع ضمن والية  املثارةت اليت يتلقاها مكتب املفتش العام الستعراض أويل لتحديد ما إذا كانت املسألة ختضع كافة االدعاءا
نبغي إحالتها إىل شعبة أخرى يف املنظمة أو إىل منظمة أخرى. ويف احلاالت اليت يتبني أ�ا تقع ضمن والية ي واملكتب أ

لبدء حتقيق كامل. ويف احلاالت اليت من األسباب يكفي  ماان هناك مكتب املفتش العام، يقّيم االستعراض األويل ما إذا ك
) أو السلطة املخّولة يف حاالت لكبار املوظفني، يرفع املكتب إىل املدير العام (كامًال  اُجيري فيها مكتب املفتش العام حتقيقً 

ا عن تقريرً  )MS 330(ذ التغيري يف أخرى (املدير العام املساعد/اخلدمات املؤسسية أو مدير مكتب املوارد البشرية، من
استنتاجاته عما إذا كان لالدعاءات ما يربرها، الختاذ قرار مبا إذا كان يتعني اختاذ إجراء إداري، عند االقتضاء. وهذا يشمل 

 اإلدارية. اإلجراءاتمن دليل  330إجراءات أتديبية مبوجب القسم 
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ش وفساد ارتكبتها أطراف اثلثة (أي الباعة واملوردون والشركاء جيري استعراض االدعاءات املتعلقة أبنشطة غو  -27
املنفذون) ممن هم ضالعون يف برامج وعمليات املنظمة، وذلك حلماية املنظمة وتعزيز االستفادة الكاملة من براجمها ومشاريعها 

نت هناك أسباب معقولة تدفع املوجهة إىل السكان املتضررين. وختضع هذه احلاالت إىل استعراض أويل لتحديد ما إذا كا
ا يف أعمال تستوجب ا ضالعً ا اثلثً إىل االعتقاد حبدوث عمل يستوجب إيقاع عقوابت. وحيث جيد مكتب املفتش العام طرفً 

التابعة اجلزاءات وترسل إىل جلنة  العقوابت، جيري إعداد نتائج التحقيق وطلب البدء ابختاذ إجراءات العقوابتإيقاع 
، وإذا ما قررت ذلك تقوم بتقييم تقرير مكتب املفتش العام جزاءاتاللجنة ما إذا كان ينبغي فتح إجراء . وتقرر للمنظمة

على الطرف الثالث  جزاءورد املوّرد قبل تقدمي توصية إىل املدير العام املساعد/اخلدمات املؤسسية عما إذا كان ينبغي إيقاع 
 املعين.

 
عدم االمتثال للمعايري البيئية جلهة مبوجب "آلية التظلم" يف املنظمة  تتبع استعراضات الشكاوى املقّدمةو  -28

قّيم االدعاءات املتعلقة بعدم االمتثال لتحديد ما إذا كانت تتعلق واالجتماعية للمنظمة عملية مشاهبة لتلك املبينة أعاله. وتُ 
، عامةفتح فرتة إلبداء تعليقات ع املنظمة، تُ مبشاريع مرتبطة ابملنظمة. ويف تلك احلاالت اليت يتبني فيها وجود ارتباط م

وبعدها يبدأ مكتب املفتش العام عملية تفتيش لتقييم احلالة يف امليدان. مث جيري إعداد تقرير ويقّدم إىل املدير العام للنظر 
 قرار.الفيه واختاذ 

 
يوصي أبن تتخذ فإنه ف اثلثة، ضد موظفي املنظمة أو أطرا عكسيةنتائج بعمل مكتب املفتش العام  وعندما يقوم -29

. وميكن أن تتضمن اإلجراءات التأديبية املتعلقة مبوظفي املنظمة ابإلجراء الذي حتدده اإلدارةاإلدارة إجراءات إدارية مناسبة، 
ر اإلجراءات ضد األطراف الثالثة التوبيخ واالستمرا رد. وميكن أن تضمالوقف عن العمل بدون أجر أو ختفيض الرتبة أو الط

املشروط يف العمل، وحظر التعامل واسرتداد املبالغ املفقودة بسبب خمالفة الطرف الثالث. وقد يوصي مكتب املفتش العام 
األطراف الثالثة ابلوقف املؤقت عن العمل للموردين حلماية مصاحل املنظمة قبل التوصل إىل توصية �ائية.  حالةا يف أيضً 

ات حول مبوجب "سياسة محاية املبلغني عن األعمال غري القانونية" تقدمي توصي وتشمل مسؤوليات مكتب املفتش العام
 يوصيا. وعند انتهاء هذه احلاالت، قد غني عن املخالفات، مثل تعليق قرار حيتمل أن يكون انتقاميً لّ باختاذ تدابري حلماية امل

ويكونون  ،قات ومراجعات مكتب املفتش العاما ابختاذ إجراءات تصحيحية ملن يتعاونون مع حتقيمكتب املفتش العام أيضً 
 جلهة أعمال انتقامية. وشيك قد تعرضوا إلجراءات انتقامية أو يكونون معرضني خلطر

 
فرز. وتستند عملية الا، يستخدم مكتب املفتش العام نظام ا مناسبً سب األولوية ترتيبً حبلضمان ترتيب احلاالت و  -30

التأثري على أموال املنظمة؛ و ) 2أي أتثري سليب على عمليات وأهداف املنظمة؛ ( ) مدى خطورة1إىل ( األولو�تحتديد 
مبا يف ذلك القدرة على ردع أية ممارسات خاطئة يف املستقبل واملوارد  ،حقائق أخرىو ) 4التأثري على مسعة املنظمة؛ (و ) 3(

 رسم بياين ملوجز عام لعملية التحقيق. أد�ه 5ويرد يف الشكل  الالزمة إلجراء التحقيق واحتمال التوصل إىل قرار.
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 موجز عام لعملية التحقيق اليت يقوم هبا مكتب املفتش العام -5الشكل 
 
 

 

 
  

 تلقي الشكاوى

 استعراض أّويل

 التحقيق

 سياسات وضع معايري لسوء السلوك

سياسة مكافحة الغش واملمارسات الفاسدة 
 األخرى

 احلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

حرش والتحرش سياسات بشأن الوقاية من الت
 اجلنسي وإساءة استخدام السلطة 

 سياسة محاية املبّلغني عن الفساد

 قواعد ولوائح املوظفني

 معايري السلوك يف اخلدمة املدنية الدولية

 إيقاع العقوابت على املوّردين
 سياسة اجلزاءات اخلاصة مبوردي املنظمة

~ 
 إجراءات اجلزاءات اخلاصة 

 يف املنظمة
~ 

 ألشغال واخلدماتشراء السلع وا
~ 

 خطاابت االتفاق
~ 

 )MS 507خطاابت االتفاق (

 تقدمي التقرير إىل املدير العام/السلطة املخّولة

 قرار من املدير العام/السلطة املخّولة

 على املوّردين اجلزاءاتتقرير إىل جلنة إيقاع 

التوصية إىل املدير العام 
 املؤسسية املساعد/إدارة اخلدمات

قرار املدير العام املساعد/إدارة اخلدمات 
 املؤسسية

 قرار بفتح حتقيق

ملوظفي املنظمة، يف حال ثبت سوء ابلنسبة 
 السلوك

يف حال ثبت سوء اف اثلثة ابلنسبة ألطر 
 السلوك:

 القرارات احملتملة
لسوء السلوك، والطرد  تشمل النتائج احملتملة ملوظفي املنظمة مبوجب قواعد املوظفني رسالة توبيخ حتريرية، والوقف عن العمل دون أجر، وخفض الرتبة، والطرد

 .الفوري لسوء السلوك اجلسيم
املشروط، وحظر التعامل مع التسريح املشروط، وحظر التعامل، والتعويض عن اخلسائر أو تصحيح  حظر التعاملوتشمل النتائج احملتملة لألطراف الثالثة التوبيخ و 

وّردين أ�ا منا اجلزاءاتخرى ترى جلنة عقوبة أالوضع، وأي 
ُ
 سبة.على امل
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 إدارة عبء قضا� التحقيق

 
وى شك 76العام  خاللادعاًء. وتلقى املكتب  80شكوى مفتوحة، تشمل  48بـ  2017بدأ مكتب املفتش العام  -31

 تشمل( شكوى 69مشورة/خدمة استشارية. وقـد متكن مكتب املفتش العام من إغالق  45ادعاًء)، و 116تشمل جديدة (
رّحلة من السنة/السنوات السابقة.استشاريةمشورة/خدمة  طلب 27ادعاًء) و 129

ُ
 ، مبا يف ذلك الطلبات امل

 
بء عمل مكتب املفتش العام بشكل كبري. ولضمان ، ازداد عيتعلق ابملشاورات/اخلدمات االستشاريةويف ما  -32

املساءلة، والتتّبع الفعال الستخدام موارده وإدارة عبء عمله املتنامي من غري القضا� (املسّماة غري القضا�)، بدأ مكتب 
ستعراض، القضا� املسائل االستشارية، وطلبات خاصة لال غري تشملاملفتش العام تسجيل هذه املسائل بطريقة متسقة. و 

وأنشطة مشرتكة مع وحدة مراجعة احلساابت، واستعراض السياسات ومهام أخرى تنشأ عن والية مكتب املفتش العام يف 
هبا. وقد تشمل هذه الوالية توفري مدخالت يف اتفاقات التمويل، واملسامهات يف استعراضات  تتعلقجمال التحقيق أو 

 من عبء العملفإن جزًءا كبريًا عالوًة على ذلك، و تحدة ورفع مستوى الوعي. وتنسيق اجلهود مع مجاعة األمم املمواضيعية 
اليت جرى  األربعني لقضا�غري ا. ومن أصل يتضمن تقدمي خدمات التحقيق للوكاالت الشقيقةالقضا�  غري الناجم عن

 يف لتكنولوجيا املعلوماتعيني اخلرباء الشر استعراض ، مبا يف ذلك طلبات استشاريةمن طلبات  ةغلبياأل كانتاستعراضها،  
. كما تعاون احملققون واملراجعون يف مكتب املفتش تكنولوجيا املعلومات لدى املنظمة ملصادرما يتعلق ابالنتهاكات احملتملة 

 العام إلجراء استعراض استباقي للنزاهة يف الصومال.
 

 ومقارنة مع السنوات األربع السابقة: عامة شاملة عن الشكاوى أثناء العام نظرةأد�ه  6ويقدم الشكل  -33
 

 التصرف يف عبء القضا� -6الشكل 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 عبء القضا�

 48 35 35 27 20 شكاوى ُرّحلت من سنوات سابقة

 76 103 81 64 62 شكاوى جديدة

 124 138 116 91 82 اجملموع الفرعي

خدمات استشارية /مشاورات
 جديدة

26 27 16 9 45 

جمموع املسائل (القضا� 
 )واملشورات

108 118 132 147 169 

 69 91 79 53 65 الشكاوى اليت أغلقت

اخلدمات االستشارية /املشاورات
 اليت أُغلقت

16 30 16 8 27 

 73 48 35 35 27 عبء القضا� املتبقي
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 مصدر الشكاوى
 

ابستمرار معظم الشكاوى من موظفي املنظمة،  أد�ه، يتلقى مكتب املفتش العام 7كما هو مبني يف الشكل  -34
ملكتب  أثناء عمليات املراجعة والتفتيش والعمل االستشاري شافهااكتّمت داخلية  عمليات إحالةمن أطراف اثلثة، و  تليها

 املصدر. جمهولة، واتصاالت املفتش العام
 

 2017مصدر الشكاوى يف عام  -7الشكل 
 

  
 القضا�أنواع 

 
. ومن املهم مالحظة أن 2017أد�ه أنواع االدعاءات اليت وردت أثناء عام  8سم البياين الوارد يف الشكل يبّني الر  -35

مكتب املفتش العام قد تتضمن ادعاءات متعددة. ويستند التصنيف األويل لالدعاءات إىل  يتلقاهاالشكوى املفردة اليت 
فر اد يُعّدل مكتب املفتش العام التصنيف أثناء سري التحقيق إذا تو اليت يتلقاها مكتب املفتش العام. وق األوليةاملعلومات 

 له املزيد من املعلومات.
 

%66

%6

%17

%7
%4

موظفو المنظمة

ي الموظفون السابقون ف
المنظمة

طرف ثالث

مجھول

تش استباقیة مكتب المف
العام
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مل ُتدَخل آلية معاجلة الشكاوى كجزء من املعايري البيئية واالجتماعية املعمول هبا يف املنظمة إال يف أوائل عام و  -36
ع واملستوى التنظيمي قبل تقدمي الشكاوى إىل مكتب ، وهي تتطلب استنفاد اخلطوات السابقة على مستوى املشرو 2015

 هذه اآللية. مبوجب، مل يتلَق مكتب املفتش العام أية شكاوى 2017عام  �ايةاملفتش العام. وحىت 
 

اليت تقع ضمن جماالت والية حتقيقات مكتب املفتش العام األخرى إىل الفئات  السلوكتنقسم ادعاءات سوء و  -37
 التالية:

 
 ابملشرت�ت؛  املتعلقةمارسات الفاسدة األخرى الغش وامل •
ابملشرت�ت، اليت تغطيها "سياسة مكافحة الغش واملمارسات  اليت ال تتعلقالغش واملمارسات الفاسدة األخرى  •

 الفاسدة األخرى" املعمول هبا يف املنظمة؛ 
ن "احلماية من االستغالل واالعتداء سياسة املنظمة بشأ احملدد يفاالستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي، على النحو  •

 اجلنسيني"؛
"سياسة منع التحرش والتحرش اجلنسي وإساءة استخدام السلطة" املعمول هبا يف  احملدد يفالتحرش، على النحو  •

 املنظمة؛
 "سياسة محاية املبلغني عن األعمال غري القانونية " املعمول هبا يف املنظمة؛ احملدد يفاالنتقام على النحو  •
ساءة إىل مسعة إلساءة استخدام املوارد، والتسبب ابلوك غري ُمرٍض آخر مبا يف ذلك احملاابة، وتضارب املصاحل، وإس •

اإلدارية املعمول به يف منظمة األغذية والزراعة و"معايري  اإلجراءاتمن دليل  330القسم كما هو موضح يف املنظمة  
 السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية".
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 املتلقاةنوع ادعاءات سوء السلوك  –8كل الش
 

 
 

 نتائج القضا�
 

 إىل ما إذا كانت االدعاءات: العامخيلص حتقيق مكتب املفتش  -38
 

ا أو سوء سلوك قد حدث عندما تكون األدلة اليت ُمجعت كافية لتحديد أن االدعاء صحيح وأن غشً  -مثبتة  •
 ابلفعل؛

ا أو سوء سلوك قد ُمجعت غري كافية لتحديد أن االدعاء صحيح وأن غشً عندما تكون األدلة اليت  -غري مثبتة و  •
 حدث ابلفعل؛

ا وأنه مل حيدث غش أو سوء عندما تكون األدلة اليت ُمجعت كافية لتحديد أن االدعاء ليس صحيحً  -ابطلة و  •
 سلوك.

 
. وجيوز أثناء سري 2017قت يف عام اليت أُغل 69ا هلذه التصنيفات للقضا� الـ أد�ه النتائج وفقً  9يبّني الشكل و  -39

ا ُيربئ موظف مكتب املفتش العام أدلة كافية على أن االدعاءات ابطلة، مم يقدماالستعراض األويل أو التحقيق الكامل أن 
املنظمة أو الطرف الثالث املعين من ارتكاب أي جرم. وتلك نتيجة هلا القدر ذاته من األمهية للمنظمة وملوظفي املنظمة 

 طرف الثالث.ولل
 

%35

%15
%4

%14

%4

%28

الغش والفساد

التحرش

األعمال االنتقامیة

الممارسات المحظورة من أطراف 
ثالثة

اإلھمال الفادح

إساءة استعمال السلطة، تضارب 
ر المصالح وانتھاكات أخرى لمعایی

لیینسلوك الموظفیین المدنیین الدو
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 2017نتائج الشكاوى اليت انتهى النظر فيها يف عام  –9الشكل 
 

 
 

 :2017اليت أغلقت يف عام  69الـ  احلاالتمن بني و  -40
 

 على أ�ا مثبتة بعد إجراء حتقيق قام به مكتب املفتش العام؛أغلقت  22 •
حيدث (أي أن االدعاء غري صحيح ومل ا مل بعد التوصل إىل أن جرمً  غري قائمة على أساسأغلقت على أ�ا  14 •

 حيدث غش أو سوء سلوك)؛
 أغلقت على أ�ا غري مثبتة؛ 19 •
عب أخرى يف املنظمة إما ألنه مت التوصل إىل أ�ا تقع خارج نطاق والية مكتب املفتش العام أحيلت إىل شُ  11 •

فر الشكوى؛ أو أل�ا، لعدم تو ملعاجلة الشواغل اليت يثريها صاحب ا أو أن هناك إجراءات بديلة ميكن اختاذها
مراجعة  لبحثها يف إىل مكتب املفتش العام/املراجع اخلارجي معلومات كافية تربر التحقيق فيها يف حينه، أحيلت

 مستقبلية.
 األولية. أثناء املراجعة املشتكونثالث شكاوى سحبها  •

 
، كان متوسط 2017تلقيها. ويف عام  يهدف مكتب املفتش العام إىل إغالق الشكاوى يف غضون ستة أشهر منو  -41

 ).أشهر 5.8ا (أي يومً  174عدد األ�م بني تلقي الشكاوى وإغالقها 
 

%32

%20

%28

%16

%4
مثبتة

غیر قائمة على أساس

غیر مثبتة

لیست ضمن الوالیة،
أو تمت إحالتھا

الشكاوى المسحوبة
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تقرير حتقيق غطى حاالت غش يف املشرت�ت أو يف تنفيذ  12، أصدر مكتب املفتش العام 2017يف عام و  -42
بّلغني عن املخالفات. وأصدر ، والتحرش، وتضارب املصاساءة املعاملةإو املشاريع، واالستغالل اجلنسي 

ُ
حل، والغش، ومحاية امل

ألن االدعاءات مل تكن أو  مطلوابً  الكاملومل يكن تقرير التحقيق  مت إجراء حتقيق فيهامذكرة  13ا مكتب املفتش العام أيضً 
 مثبتة ولكن كانت هناك حاجة إىل إبالغ استنتاجات و/أو مالحظات إىل اإلدارة.

 
أما ابلنسبة للتقارير ا ا �ائيً وظفي املنظمة، ينتظر تقريران قرارً مب تتعلقلتحقيق اليت تضمنت توصيات من بني تقارير او  -43

اختذت املنظمة إجراءات إدارية مناسبة بشأ�ا، مبا يف ذلك إجراءات أتديبية. وّمت تقدمي أحد تقارير التحقيق  فقد املتبقية
ا بطلب للمباشرة إبجراءات ، مرفقً اليقاع العقوابت على املوردين لمنظمةالتابعة لجلنة اجلزاءات إىل  2017الصادرة عام 

طلبات  ةإضافًة إىل ذلك، قّدم مكتب املفتش العام ثالثو أمام اللجنة.  قيد النظر اعنه النامجة القضيةالعقوابت. وما زالت 
التحقيق يف هذه احلاالت، ويتّم  إنتهت عملياتو ، ووافقت اللجنة على مجيعها. 2017لتعليق مؤقت ألحد البائعني عام 

 إىل اللجنة. لتقدميهاا إعداد التقارير حاليً 
 

يف املائة  85 - يتعلق ابدعاءات مقدمة يف املكاتب امليدانية 2017كان معظم التحقيقات اليت استكملت يف عام و  -44
 ملوارد،ا ماستخدا أكثر كثافة يفاءات يف املائة يف املقر الرئيسي. وعادًة تكون االدع 15ية ونيف املكاتب امليدامنها 

ا ساهم يف ز�دة عبء ممالسفر،  وكذلك من حيث وقت املوظفني مقارنة ابحلاالت القائمة يف املقر الرئيسي
ز�دة يف التحقيقات املتعلقة ابدعاءات التحرش  2017وعالوة على ذلك ، أظهر عام التحقيق ابلنسبة إىل الوحدة. 

 األدلّة. أل�ا تعتمد عادة على.ًال اليت تستغرق وقًتا طوي
 

 :2017اليت اسُتكملت يف عام  احلاالتعن  منوذجيةيقدم املوجز التايل أمثلة و  -45
 

أساءت استخدام سلطتها عرب طلب  كبرية املوظفنيا يف ادعاءات أبن  : أجرى مكتب املفتش العام حتقيقً 1احلالة  •
األموال املستحقة إىل مرؤوسيها،  سدادصية حني ختّلفت عن من مرؤوسيها، وأمهلت ديو�ا املالية الشخ قروض
قابلة املوظفني مل. فأرسل مكتب املفتش العام بعثة موظف يف إحدى وكاالت األمم املتحدة وإىل املنظمةوإىل 

املعنيني واستعراض الواثئق ذات الصلة. وخلص مكتب املفتش العام إىل أن اإلدعاءات مثبتة. فخضعت املوظفة 
 ية إىل إجراء أتدييب وّمت فصلها من املنظمة.املعن

يف مكتب املنظمة أنه ّمت إ�اء عقدها قبل أوانه من ابب االنتقام إثر شكوى  ةسابق ةمستشار  ت: اّدع2احلالة  •
استعراض األدلّة وعند فأرسل مكتب املفتش العام بعثة إىل املكتب، حتّرش سبق أن قدمتها ضّد املشرف عليها. 

وابلتايل عن شكوى التحّرش وألسباب مشروعة، لص إىل أن إ�اء العقد كان سيحدث بغض النظر خذات الصلة، 
 .انتقامًيا فإنه ليس عمًال 

ابلغش وتضارب املصاحل تشمل موظفي  املتعلقة دعاءاتاال من يف سلسلة حقق مكتب املفتش العام :3احلالة  •
تتعلق  مزورةوافق عن علم على واثئق قد ملنظمة ا ممثلي أحدأبن  ادعاءات. ومشل التحقيق والشريك املنفذاملنظمة 

القطري وخلص إىل أن  إىل املكتب فأرسل مكتب املفتش العام بعثةً وشريك منّفذ.  مرؤوسإبنفاق املكتب لصاحل 
عنه مع الشريك املنّفذ.  يتم االفصاحشارك يف أعمال غّش وكان لديه تضارب يف املصاحل مل قد ممثل املنظمة 

ا آخر أن موظفً إىل ا مكتب املفتش العام أيضً  وخلصثل املنظمة إىل إجراء أتدييب وّمت فصله من املنظمة. فخضع مم
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 أي إجراء إداري اختاذ ل. فاستقال هذا الشخص قبمل يتم االفصاح عنهيف املنظمة كان لديه تضارب يف املصاحل 
وأن مذكرة وضعت يف نظمة شارك يف أعمال غّش، ا يف املا سابقً ا اثلثً . ووجد مكتب املفتش العام أن موظفً حبقه

 .ملف هذا الشخص
أبن أحد املوظفني يف مكتب قطري انتحل صفة ابئع حلث  ادعاءاتيف  حقق مكتب املفتش العام :4احلالة  •

. وخلص حتقيق مكتب املفتش العام إىل أن املوظف املعين مارس الغش مضّخمةاملكتب على شراء مواد مبعدالت 
ّمث قّدم طلبيًة إىل ذلك البائع مببلغ ومن قدمي فواتري زائفة ابسم ابئع فعلي بعد أن ضّخم جمموعها، من خالل ت

 مضّخم. فاُختذ حبق املوظف إجراء أتدييب وّمت فصله من املنظمة.

 ابعتبارها اجلهة اجلديدة هيكل التوظيف وقدرات املكاتب القطرية على تنفيذ مسؤولياهتاو  جرى مكتبأ :5احلالة  •
ملكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكتب ااملسؤولة عن امليزانية لكامل الرب�مج القطري، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ يف 

أبن أحد املوظفني يف مكتب قطري  ا يف االدعاءاتاملفتش العام حتقيقً  (إجراءان). اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
. وخلص حتقيق مكتب املفتش العام إىل أن املوظف املعين طيبالقّدم فواتري زائفة ضمن عدة مطالبات للتأمني 

 شارك يف أعمال غش. فاُختذ حبقه إجراء أتدييب وّمت فصله من املنظمة.

 
 عمليات التفتيش واخلدمات االستشارية األخرى   -ااتسعً 

 
جراء مكتب املفتش العام إبالدعاءات سوء السلوك، يقوم  والتحقيقات استجابةً اجملدولة ابإلضافة إىل املراجعات  -46

. وتتضمن خطط الختاذ القرارات اإلداريةمواضيع أو وقائع معينة إليضاح احلقائق أو لتقدمي املعلومات  علىعمليات تفتيش 
 وقد. املراجعة أو التحقيق خارج نطاق األولو�ت القائمة على املخاطر وظفيمل إضايف توفري عملالعمل السنوية للمراجعة 

ء عمليات تفتيش بشأن وقائع أو أنشطة معينة بناء على طلب اإلدارة أو كجزء من مراجعات استباقية. وقد إجرا يكون
 ثالث عمليات تفتيش: 2017استكمل مكتب املفتش العام يف عام 

 
الكلفة  علىا تفتيشً  مأجرى مكتب املفتش العا -الكلفة العالية للموارد البشرية من غري املوظفني علىتفتيش  •

لية لعقود املوارد البشرية من غري املوظفني (املوارد البشرية من غري املوظفني، االستشاريون). وحّدد املكتب العا
االختيار واألتعاب. كذلك مل توجد يف النظام تقارير تقييم اجلودة  ومربراتمتثال يف إدارة العقود، االحاالت عدم 

األقصى أل�م  العددا، ّمت جتاوز أخريً و فرة. اللمعدالت القصوى متو  ومل تكن موافقة املدير العام على اإلعفاء ابلنسبة
أن بعض  إىل مكتب املفتش العام ويشريمرًة يف بعض احلاالت.  14ا) يومً  26العمل املسموح هبا يف الشهر (

وظفني يف مواطن الضعف وقضا� االمتثال احملددة يف التفتيش منتشرة يف جمال استخدام املوارد البشرية من غري امل
املنظمة، كما يبّينه تقرير مكتب املفتش العام بشأن مراجعة السياسات واإلجراءات اخلاصة ابملوارد البشرية من غري 

ا توجيهية جديدة الستخدام . وإثر هذا التفتيش، أصدر مكتب املفتش العام خطوطً AUD2615 - املوظفني
 ها املكتب.اليت حّدد ومعاجلة أوجه القصوروتقييم االستشاريني 

ثناء اخلدمة يف حني أاحلوادث اليت تقع  MS 342القسم  يرعى -احلوادث اليت تقع أثناء اخلدمة علىتفتيش  •
 االستشارية اللجنةبدعم من  الصحّية اخلدمات دائرةو البشرية  املوارديتوىل إدارة احلاالت ذات الصلة هبا مكتب 

 إذا ما حتديد إىل العام املفتش مكتب استعراض يهدفو . ذلك يربر ما هناك كان  إذا، التعويض بطلبات املعنية
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) تتوفّر واثئق داعمة كافية لكل حالة؛ 2(و)؛ MS 342قواعد املنظمة (القسم ل اوفقً ) احلاالت مؤهلة 1(: كان
ا ) قد أجرت تدقيقً الصحّية اخلدمات دائرةو ) وحدات املنظمة املعنية إبدارة احلاالت (مكاتب املوارد البشرية 3و(

عنها مكتب املوارد البشرية متتثل  أبلغاملطالبات. وخلص مكتب املفتش العام إىل أن احلاالت اليت  على معقوًال 
) MS 342احلالية (القسم  يف السياسات الضعف نقاط توضح احلاالت بعض فإن ذلك، ومع. MS 342للقسم 

طبية غري معقولة يف بعض احلاالت. وبصورة  تكاليف بدفع املنظمة قيام إىل تؤدي قد اليت والضوابط ذات الصلة
 أخرى حالة أوضحتحني  غياب معايري واضحة لتحديد مدة بعض املزا�، يف واحدة حالة أوضحتخاصة، 

فيد تالتباين بني مستوى عمل املس اثلثة حالة أوضحت كما  ،املشاكل املرتبطة بوجود واثئق كافية لدعم القرارات
ي مسؤولية عن احلادث. وقّدم أا أن املنظمة ال تتحمل تبار أيضً ، مع األخذ يف االعمع املنظمة وكلفة املطالبات

قة املتعلقة أبهلية بضيح املعايري وتشديد الشروط املستو  :توصيات للتحسنيمن ال العديداملفتش العام مكتب 
على املطالبات؛  الرقابةعزيز تو التغطية لألعضاء من غري املوظفني؛  احلد منتقييم إمكانية و احلاالت ومدة املزا�؛ 

مثل عمليات  الكلفةخاصة ابلغش فعالة من حيث  وكشفية؛ ووضع ضوابط تتبع وقائية إضبار السجالتحتسني و 
 املستقل للمطالبات الطبية. والتأكيدالتفتيش املفاجئة 

حالة متعلقة  15 علىطلب �ئب املدير العام إىل مكتب املفتش العام إجراء تفتيش  -اإلجيار إعا�تتفتيش على  •
 اإلجيار األعلى اليت تدفعها املنظمة للموظفني يف مراكز العمل امليدانية. يرعى عا�تإب

جيار. وخلص مكتب املفتش العام إىل أن احلاالت اليت ّمت استعراضها امتثلت بصورة إلا إعا�ت MS 308القسم 
 فيها أقرجزئي يف مخس حاالت، مبا يف ذلك حالة ؛ غري أنه ّمت حتديد عدم امتثال MS 308عامة ألحكام القسم 

ا، وجد مكتب املفتش ا كان ظاهرً  عامً مع ما تقّدم، ورغم أن امتثاًال و . معقول أبنه اخلاص إجياره املوظفني أحد
التصديق أبن اإلجيارات معقولة هو موضع تساؤل. كما أن  مسؤوليكون تقدير العام أنه يف معظم احلاالت، 

. ويُعزى هذا ورفضها املعقولة غري اإلجيارات حتديد يتم أنغري فعالة؛ فهي ال تضمن  اآلنة حىت العملية املطبق
غري كافية لتقييم مجيع الظروف املساكن  معقولية مدىلتحديد  MS 308األمر إىل أن املعايري احملددة يف القسم 

وابلتايل  .راره/حتليله أبدلة واثئقيةمن املسؤول عن التصديق دعم ق MS 308على حنو مالئم؛ وال يتطلب القسم 
ا؛ ويتحقق مركز اخلدمات املشرتكة فقط من األهلية  سطحيً ن عن التصديق يف بعض احلاالت حتليًال و جيري املسؤول

من مركز اخلدمات املشرتكة  MS 308ُقّدمت. وال يطلب القسم قد للحصول على اإلعانة وأن الواثئق املطلوبة 
، ال املواقع من العديد يفأو مصادقة املوظف املسؤول (وال تتحقق منها أي إدارة أخرى)؛ و اإلجيار،  مدى معقولية

ترتفع فيها كلفة اإلجيار بشكل  اليتُحتّدد احلدود القصوى لإلجيار املعقول؛ كما أن السياسة ال تتطرق إىل احلاالت 
) وتعود بعدها إىل مستو�ت أدىن. وقد كبري خالل فرتة حمددة بفعل ظروف استثنائية (تكون عادة مرتبطة ابألمن

 ةعّرب مكتب املفتش العام عن تقديره ودعمه للنهج اجلديد الذي اقرتحه �ئب املدير العام إلدارة طلبات إعان
يالء االعتبار ا إلدارة الطلبات. ويوصي املكتب إبأكثر وضوحً جديدة لك مناذج ذاإلجيار يف املستقبل، مبا يف 

طويلة، والذين لطاملا ّمتت املوافقة على  خطارذين يقيمون عقود إجيار ملزمة أو فرتات إالواجب للموظفني ال
 إعا�هتم.

املفتش العام، إىل مكاتب  أرسل مكتب املفتش العام بعثة، ضّمت -بعثة تقصي احلقائق عن املنظمة يف الصومال •
أعلنت  شفهيةالصومال إىل إصدار مذكرة  درالية يفياألحداث اليت دفعت احلكومة الف إليضاح املنظمة يف الصومال

ا ميثلون جهات شخصً  30كثر من أبإلتقت البعثة و . فيهغري مرغوب ا شخصً  الصومالفيها أن ممثل املنظمة يف 
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درالية يف الصومال وموظفي املنظمة يف يماحنة خمتلفة لرب�مج املنظمة يف الصومال وعدة وزارات يف احلكومة الف
 أفضل تنسيق إىل احلاجة أظهرتية هثة إىل أن احلالة اليت أفضت إىل صدور املذكرة الشفالصومال. وخلصت البع

ملنظمة (املقر الرئيسي، املكتب اإلقليمي، املكتب القطري) يف الصومال. اداخل العاملة  املستو�ت خمتلف يف
الشواغل اليت كانت تثريها  فالتعقيدات يف جمال تبادل املعلومات حالت دون متّكن األطراف املؤهلني من معاجلة

 املنظمةدرالية يف الصومال يف الوقت املناسب. واألهم هو أن احلكومة وّجهت قرارها إىل فرٍد وليس إىل ياحلكومة الف
 بوصفها مؤسسة.

 وأسعار كميات  تستهدف اليت الذاتية للخدمة الدويل اجلملة اتجر هو METRO- METROاستعراض بطاقات  •
وهلا شراء السلع من خمتلف ختبطاقة عضوية ختوله/ . وُمينح كل عضو عامةً األعضاء أو سجلنيامل للعمالء اجلملة
. ومل جيد مكتب املفتش العام أي دليل على إساءة استخدام امتيازات اإلعفاء من الضرائب METROمتاجر مواقع 

ملادي ألربع من أصل ست بطاقات؛ املمنوحة للمنظمة واملوظفني املرّخص هلم. ومل يتمكن املكتب من حتديد املوقع ا
ا من حتديد اجلهة األخرية اليت استخدمتها. فأوصى مكتب املفتش العام أبن تبادر اإلدارة إىل إلغاء أيضً  تمكنيومل 

 .METROمجيع بطاقات 
 االتصال مبكتب املفتش العام إلجراء عمل ضمان مستهدف على خطاب اتفاق متّ  -استعراض ضمان الشريك •

طُلب إىل املكتب استعراض امتثال موّرد اخلدمات لألحكام املنصوص عليها يف و مع شريك.  2016ُوّقع عام 
الواثئق املقدمة والتحقيقات امليدانية  وبناء علىتوزيع املدخالت على املستفيدين. ب يف ما يتعلقخطاب االتفاق 

دلّة املراجعة اليت ّمت احلصول مكتب املفتش العام أن أ يعتقدرصد من جانب طرف اثلث،  من خالل اإلضافية
 توزيع اكتمال حولعليها كافية ومالئمة لتوفري قاعدة معقولة لتقدمي رأي غري مشفوع بتحفظات بشأن املراجعة 

ا بتحديد نطاق الضمان مشروطً  هذا فإن ، ذلك ومعالضّخ العاملة ابلطاقة الشمسية من جانب الشريك.  أنظمة
ا يعين أن املكتب اضطر إىل اللجوء إىل رصد يقوم به طرف مممع املستفيدين، املكتب يف إجراء حتقيقه اخلاص 

 اثلث.

اتصل  -تقييم املخاطر وأدوات العناية الواجبة لدى الشريك املنفذ لعمليات املنظمة يف مشال شرق نيجري� •
 االستشارية اخلدمات لتوفريوإعادة التأهيل ومكتب املنظمة يف نيجري� مبكتب املفتش العام  ئكل من شعبة الطوار 

األدوات التالية إلدارة العناية الواجبة: سجل املخاطر وإطار التخفيف من وطأة املخاطر؛  تطويريف جمال  والدعم
العمليات واألدوات لتنفيذ عمليات تقييم العناية الواجبة لدى الشريك املنّفذ، وحتسني الضوابط يف األنشطة و 

مكتب املفتش العام إىل ممثلية املنظمة يف أبوجا وإىل املكتب الفرعي يف  سافر ،2017اجلارية. ويف فرباير/شباط 
أمثلة عن أفضل املمارسات وتقدمي املشورة  وتقدمي مايدوغوري، بورنو، إلطالق وتيسري عملية إعداد هذه األدوات،

ستعرض مكتب املفتش . واالكافية اإلجرائية والضوابط االستخدام عن الفضً بشأن جدواها وإمكانية تنفيذها، 
وإعادة ئ حلقات عمل لتقييم املخاطر مع موظفي املنظمة يف نيجري� وشعبة الطوار  عقدواثئق ذات الصلة، و الالعام 

 وكاالت وكذلك احلكومية واهليئات املنفذون الشركاء ذلك يف مبا اخلارجينيصلحة املأصحاب  مع التأهيل، والتقى
واإلدارة العامة للمعونة اإلنسانية يف املفوضية األوروبية، ومكتب تنسيق الشؤون ، COOPI(واملاحنني  املتحدة األمم

اإلنسانية وبر�مج األغذية العاملي). وابالستناد إىل العمل املذكور أعاله، قام مكتب املفتش العام ابلتعاون مع 
يل، إبعداد اجملموعة األولية التالية وإعادة التأه ئجهات االتصال املعينة يف مكتب املنظمة يف نيجري� وشعبة الطوار 
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؛ وقائمة التحقق من العناية الواجبة لدى املخاطر وطأة من التخفيف وإطار املخاطر سجلمن األدوات والواثئق: 
 الشريك املنّفذ؛ ودورة االستعانة ابملصادر اخلارجية (اعتبارات دفق العمل يف العملية).

، MS 330مكتب املفتش العام حتديد (ألف): تغيريات ممكنة يف القسم  ا إىلطلب أيضً  -مدة العملية التأديبية •
إىل املسامهة يف التعامل بسرعة أكرب مع حاالت سوء السلوك من جانب  هتدفو(ابء) تغيريات ممكنة أخرى 

من اإلدارية الداخلية  اتية بشأن التحقيق) اخلطوط التوجيه1موظفي املنظمة. وقد اقرتح املكتب تغيريات على: (
) سياسة مكافحة التحرش، والتحرش 2(واملفتش العام (اخلطوط التوجيهية اخلاصة ابلتحقيق)؛  مكتبجانب 

 ) اعتماد اخلطوط التوجيهية للعملية التأديبية.3استخدام السلطة (سياسة مكافحة التحرش)؛ و( ةاجلنسي وإساء
مكتب  سلط املاضية القليلة السنوات مدى على -للمنظمة واملالية اإلدارية العمليات يف املهام بني الفصل •

 الرقابية البيئةمراقبة مالئمة للدخول إىل النظام، وفصل غري فعال للمهام يف  غياباملفتش العام الضوء على 
 ابلفصل بني املهام يف املصفوفة اليت تعّدد مجيع األدوار حلّل هذه املشكلة األول اإلجراء يتمثل وقد. للمنظمة

حاالت  تسردللمصفوفة أن  ينبغي كما.  احلاالتد عمليات املزج بني األدوار غري املتطابقة يف مجيع وحتدّ  ،احلالية
عن الضوابط التعويضية الالزمة  فضًال  ،معينة ظروفظل  يف مزج أخرى لألدوار، رغم أنه من األفضل الفصل بينها

 املزيد من حجمها، بفعل تواجه، قد اليت القطرية املكاتب إىل خاص اهتمام إيالء وينبغي. احلاالت هذه مثليف 
على فصل حمّدد ملصفوفات املهام للمكاتب القطرية  بشدة ويوصييف ضمان فصل مالئم بني املهام.  شاكلامل

 .اجدً  ابني املهام، أو حني يكون ذلك مكلفً  التاماملختلفة احلجم، ووضع ضوابط تعويضية حني يتعذر الفصل 
توّىل مكتب املفتش العام إدارة استعراض خارجي جملمع السلع  -(ثالثة تقارير) إغالق جممع السلع واخلدمات •

اجملّمع ويف وظيفته اإلدارية ذات  تشغيلامة يف اهلضعف ال من نقاط العديدواخلدمات قبل إغالقه. وحّدد التقرير 
 ى ما يلي:القضا� املبلغ عنها، يوّد مكتب املفتش العام إلقاء الضوء علالعديد الصلة. ومن بني 

 
o ـــاســـــي التقرير أن إدارة جممع الســــــلع واخلدمات وّجه عمليات  ســــــتنتج: ياالحنراف عن اهلدف األســ

يف تقرير مكتب املفتش العام  لوحظاجملّمع بصــــورة أســــاســــية لتحقيق االســــتدامة الذاتية املالية. وكما 
ا احملددة يف جدً  جملمع (مبا يفوق الوالية العامةاهمة صــــــــــــــريح مب، فإن غياب بيان AUD 2616رقم 

بشــــأن  على مدى ســــنوات عديدةمن جانب اإلدارة الســــابقة  الضــــمين) واالتفاق MS 103 القســــم
 هلذه احلالة. اجلذرينيتوجيه منوذج أعمال اجملمع يشكالن السببني 

o األســاســية خيلص التقرير إىل أن أغلبية اإلجراءات التشــغيلية  :املالئمة التشــغيلية اإلجراءات غياب
السليمة مبا يف ذلك، إجراءات  التجارية األعمال ممارساتتتماشى مع  الالسلع واخلدمات  يف جممع

 1993الشـــــــــــراء، وتكّررت هذه املالحظة يف عدة تقارير صـــــــــــادرة عن مكتب املفتش العام منذ عام 
كامل. وقد ذكر مكتب املفتش العام هذا شــــــــــــــكل  على األقل؛ ومل تكن إجراءات إدارة اجلرد فعالة ب

 على األقل. 1999منذ عام  اأيضً عدة مرات  األمر
o ــــريــة املوارد إدارة ـ ـ ـ ـ ـ جممع الســــــــــــــلع  تعيني األفراد يف: خيلص التقرير إىل أن عمليـــة واملوظفني البشــ

الســــــــــــــبــب هــذا هو أن  العــاممكتــب املفتش  ويعتقــدواخلــدمــات مل تكن موّجهــة ابملهــارات الفرديــة. 
 .ةعديد سنواتللضعف بيئة الرقابة يف اجملمع  اجلذري
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o ا أبنــه فيمــا كــان قرار تلزمي جزء من أعمــال اجملمع ملتعهــد خــارجي حييط التقرير علمًــ  :التلزمي إدارة
، وابســــــــــتخدام العقد القائم مناقصــــــــــة تنظيما من وجهة نظر مالية، كان يتم تلزمي العقد دون ســــــــــليمً 

ا يف ذلك جليً  اديف تدهور بيئة الرقابة يف اجملمع، وب القرارخلدمات التنظيف. وعليه، ســــــــــــــاهم هذا 
الز�دة احلادة يف اخلسائر بعد تعيني املتعهد. وما زال مكتب املفتش العام يتابع االستنتاجات الفردية 

 املنبثقة من التقرير.
 

أن للمنظمة  ينبغي كان  إذا ما بشأن العام رأ�ً  املفتش: أعطى مكتب املعامالت الرمسية للمنظمة يف أذربيجان •
 النظراء. بعضمع  حتافظ على عالقات عمل

ا يضطلع بدور يف تكنولوجيا : بّني مكتب املفتش العام أن موظفً التفتيش إثر تنبيه أمين بشأن أداة اخرتاق •
مل  رمبا أنه من الرغم علىاملنظمة وفتحه.  كمبيوتر" ابستخدام  Mimikatz.rاملعلومات ّمحل أداة اخرتاق، ملف "

الكمبيوتر اخلاص به واستخدامه ضد املنظمة أو موظفيها،  جهازق على يكن يف نّية املوظف استخدام أداة االخرتا
والدخول إىل  كمبيوترالمع حماولة أحد األشخاص اخرتاق جهاز  يتماشىاألوامر املنفذة على جهازه  فإن تسلسل

 أوراق تفويض املستخدم.
 

ا ابملبالغ فيها اإلدارة، يتعلق أحدهابإلضافة إىل ذلك، أصدر مكتب املفتش العام ثالث مذكرات مراجعة لتنظر و  -47
 تعلّق التقريران اآلخران بعمليات شطب حلساابت مستحقة الدفع. بينما جملمع السلع واخلدماتاملشطوبة 

 
دائم له صفة مراقب يف اللجان الداخلية الثالثة (وُيشرف على االستثمارات  عضوهو مكتب املفتش العام و  -48

ا يف جمموعيت عمل مشرتكة بني اإلدارات ، شارك مكتب املفتش العام أيضً 2017يف عام وصندوق التسليف واالدخار). و 
 ديدة.اجلتشغيلية ال والطرق ةالداخلي رقابةلاإطار  تطويرمؤقتتني تعمالن على و خمصصتني 

 
ملدة. ا آخر خلدمات استشارية قصرية اطلبً  40ألكثر من  2017ا أثناء عام استجاب مكتب املفتش العام أيضً و  -49

إقامة أنشطة رصد ملوظفي شعبة الشؤون املالية املنتدبني؛ ووضع مصفوفة  بشأنتعليقات ومشورة  :التعليقاتومشلت هذه 
ا ا جديدً مفاهيمية إلعادة هيكلة مكتب املنظمة يف الصومال؛ ومنوذجً  ومذكرةعلى نطاق املنظمة لتقييم خماطر الغش، 

PAGODA؛ وبرامج بناء القدرات وتدريب د األورويب ومعدل اخلطأ غري املكتشف؛ وعمليات التحقق التابعة لالحتا
ضمن أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف التنفيذ؛ ونظم املعلومات يف املنظمة؛  اجلزئياملسؤولني عن امليزانيات؛ والتقييم 

شراكة جديدة؛ واستعراضات لعدد  وسياسة مشاريع التحويالت النقدية؛ وخطة استمرارية أعمال املنظمة يف تركيا؛ واتفاقات
 اإلجراءاتمن اتفاقات املشاريع؛ وبنود املراجعة يف مسودات عقود خمتلفة من جهات ماحنة؛ ومناذج قانونية وحتديثات لدليل 

 اإلدارية.
 

العام خدمات استشارية ملمثليات خمتلفة تتناول إبالغ اجلهات املاحنة حباالت الغش.  املفتشمكتب  قّدمو  -50
 وفّرم املكتب خدمات مشاهبة إلدارات أخرى يف املنظمة تتعلق ابإلبالغ عن نتائج عمله، و إلضافة إىل ذلك، قدّ واب

 مدخالت بشأن مسودات اتفاقات مع أطراف خارجية لتقاسم املعلومات املتعلقة ابلكشف عن الغش ومنعه.
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 يرتنفيذ سياسة مكتب املفتش العام بشأن اإلفصاح عن التقار    -اعاشرً 
 

على سياسة مكتب املفتش العام بشأن اإلفصاح عن التقارير،  2011كان جملس املنظمة قد وافق يف أبريل/نيسان  -51
فأُدرجت يف ميثاق مكتب املفتش العام. ومبوجب هذه السياسة، فإن تقارير املراجعة وتقارير الدروس املستفادة من 

أو بعده ميكن أن ينظر فيها املمثلون الدائمون أو من يرشحو�م،  2011أبريل/نيسان  12 بتاريخالتحقيقات اليت صدرت 
ا لتنفيذ تلك السياسة، صادقت جلنة ، تيسريً 2012على طلب مباشر يوجه إىل املفتش العام. ويف نوفمرب/تشرين الثاين  بناءً 

يل لالطالع عليها يف مقر مكتب املالية على تنقيح يسمح ابالطالع املباشر عن بُعد على اإلنرتنت على هذه التقارير، كبد
 وجيري دور�ً  ."لالطالع فقط"، نـُّفذ على شبكة اإلنرتنت حل آمن ُهِيئ لتطبيق سياسة 2013املفتش العام. ويف عام 

ويف عام  .للممثلني الدائمني اإللكرتويناملوقع حتديث املعلومات عن تقارير املكتب اليت تصدر وتشملها تلك السياسة على 
 قدو التالية.  األحد عشرراجعة تغطي تقارير امل عضوينلالطالع على اإلنرتنت عن بُعد من  اتطلب ت مثاينورد، 2017

 ا للسياسة ضمن أوقات االستجابة اليت تقررها:طبقً  هذه الطلبات ّمتت تلبية
 

• AUD 0115-  يف روما للوكاالت اليت توجد مقارهالفريق املشرت�ت املشرتك  مشرتكةمراجعة 
• AUD 0716-  إلدارة خماطر الغش املايل وممارسات الفساد األخرى املستوى رفيعاستعراض 
• AUD 0116-  يتياملنظمة يف هاي ملمثلية شاملاستعراض 
• AUD 0516-  املنظمة يف الصومال ملمثلية شاملاستعراض 
• AUD 0616-  املنظمة يف أوغندا ملمثلية شامل قطرياستعراض 
• AUD 2016-  نظمة يف األردنامل ثليةملم شامل قطرياستعراض 
• AUD 2316-  لليمن حمدوداستعراض 
• AUD 2716-  :قطري شامل استعراضممثلية املنظمة يف نيبال 
• AUD 0316-  اخلزانةتقييم خماطر 
• AUD 3114-  2014التقرير السنوي لعام  -لية املنظمة يف ميامنارثمم: شاملةمراجعة 
• AUD 1717-  دحمدو  استعراض -برّمتها ةسوريبر�مج 

 
كما ظهرت حالة واحدة فقط لتقرير جرى تنقحيه، إلزالة معلومات سرية منه لتقارير  احلجب  حالةمل تربز أي و  -52

 .بشأن طرف اثلث
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 إدارة مكتب املفتش العام لقدرات املكتب والعمليات الداخلية   -حادي عشر
 

لحق واو ملزيد من التفاصيل)، وميزانيته املالية يضيف مكتب املفتش العام قيمًة من خالل إدارة موظفيه (أُنظر امل -53
اليت يستخدمها. وختضع وظائف املراجعة والتحقيق اليت يضطلع هبا إىل عمليات استعراض  والتكنولوجياتومنهجياته 

 خارجية دورية.
 

 ِمالك وميزانية مكتب املفتش العام
 

وظيفة معتمدة. وهي تشمل  25لعام يتشكل من كان ِمالك مكتب املفتش ا،  2017األول  ديسمرب/كانون 31 يف -54
منهم ُمعارون إىل مكاتب خارجية يف كٍل من املكاتب اإلقليمية يف القاهرة أربعة ، من الفئة الفنيةا موظفً  18و املفتش العام،

جعة أو عامة، منهم أربعة ُملحقون بفريقي املراالدمات اخل  من فئةموظفنيوابنكوك وأكرا وسانتياغو دي شيلي؛ وستة 
 امللحق زاي هبذا التقرير وضع التوظيف لدى مكتب املفتش لتحقيق. ويبّني االتحقيق ويقومون مبهام داعمة للمراجعة أو 

 العام مع بعض املعلومات الدميغرافية واجلنسانية.
 

عون املفتش يتب 5-برتبة ف الفنية فئةالمن  راجعنيامل يري راجعة اثنني من كبامل، مشلت وحدة 2017خالل عام و  -55
. ويف العام مباشرة، وأفرقة مراجعة قيادية تشهد تغيريات داخلية منتظمة يف موظفي املراجعة لسد احتياجات العمل

يف  4-برتبة ف من الفئة الفنية مكتب املفتش العام (وظائف لدىهناك وظيفتان شاغراتن  ت، كان2018فرباير/شباط 
القضا� من خطة عمل املراجعة وحتقيق النتائج املستهدفة يف عدد العام إدارة املكاتب اإلقليمية). وتوّىل مكتب املفتش 

وللمساعدة يف إدارة عبء قضا� التحقيق، مبا يف ذلك توفري اخلربة مؤهلني. اخلاضعة للتحقيق بدعم من استشاريني خرباء 
 كمل املالك بتوظيفي، استُ اجلنس واإليذاء، التحرش واالستغالل اجلنسي ةواليته اجلديد تاملتخصصة يف جماال

 املطلوب مللء الشواغر بصورة ارجتاعية.عدا ا إضافيً  مستشارًا/ايومً  355
 

دوالر أمريكي، معظمها من مصادر  ماليني 9.3ملكتب املفتش العام  2017-2016تبلغ ميزانية الفرتة املالية و  -56
يقدر ا فائضً  اترًكا، دوالر أمريكي ماليني 8.5 قد أنفقمكتب املفتش العام  كان،  2017الرب�مج العادي. ويف �اية عام 

 السبب الرئيسي للفائض، متثلفهي  شواغر املوظفنيالعدد الكبري لأما الوفورات من  دوالر أمريكي. 800.000 تقريًبا بـ
 ما يلي تفاصيل تكاليف املكتب: . ويفوالعقود االستشارينيعلى  ا فقط اإلنفاقالذي قابله جزئيً 
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 2017-2016إنفاق الفرتة  -10ل الشك
 

 
 

 التطوير املهين للموظفني
 

املوظفني لضمان مواكبتهم للممارسات اجليدة يف طرق  تنمية قدراتا يف ا كبريً يستثمر مكتب املفتش العام استثمارً  -57
لغوية. وجيري يف بداية كل عام املراجعة والتحقيق ويف مفاهيم اإلدارة التنظيمية والتطوير التنظيمي ولتوسيع نطاق مهاراهتم ال

" يف املنظمة. وابإلضافة األداءحتديد احتياجات التدريب الفردية مبوجب عنصر "خطة تطوير األفراد" من "نظام تقييم وإدارة 
ا بدورات تدريب يف جمموعات، ويكون ذلك كلما أمكن ابلتعاون مع إىل ذلك، تُلىب احتياجات املوظفني األوسع نطاقً 

تتوىل جهة منظمات األمم املتحدة /املنظمات احلكومية الدولية. و  أواليت توجد مقارها يف روما  األخرى الوكاالت النظراء يف
اإلشراف على تنفيذ خطة تدريب يطورها املكتب من هذه العناصر وتدمج يف تنسيق التدريب التابعة ملكتب املفتش العام 

على الدعم الواسع  تدريب املوارد البشريةتش العام عن تقديره لوحدة . ويعرب مكتب املفككل  عملية على نطاق املنظمة
 .2017لعام  اخلاصة مبكتب املفتش العام وتنفيذ خطة التدريب استعراضالذي قدمته يف 

 
ملكتب دعم املوظفني يف احلصول على مؤهالت يف املراجعة الداخلية املهنية وتكنولوجيا ا، واصل 2017يف عام و  -58

أجري و  .والتدريب على اللغات إدارة املخاطر وفحص الغش ويف احملافظة على هذه املؤهالتو  اجلنائيةواألدلة  املعلومات
يف  للشعبةلتلبية االحتياجات احملددة  ا ومدته مخسة أ�مم خصيصً صمّ متحقيقات الراجعة و مجاعي على امل تدريبا أيضً 

 تدريب. أ�م 10.3، تلّقى املوظفون متوسط 2017جمال أدوات أوراكل والبحث عن البيا�ت. ويف عام 
 

 حتديث مواصفات الوظائف وتنفيذ نظام تقييم وإدارة األداء
 

 امليزانياتوضع ، املرتبطة بنتائج مكتب املفتش العام يف إطار 2017خطط العمل السنوية لعام اسُتكملت  -59
عناصر ختطيط األداء  وإن. 2018يف أوائل عام ومت تقييمها مكتب املفتش العام  موظفيوالتخطيط للمنظمة، جلميع 

%80الموظفون، 

%7المستشارون، 
السفر، 

8%

ت العقود ونفقا
التشغیل 

%4العامة، 

%1التدریب، 
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اخلاصة تحسني المن عناصر ضمان اجلودة و  ةصر أساسياوهي عن ،الشعبةاالتصاالت الداخلية يف  تدعم وتقييمه وتطويره
 املراجعة والتحقيق. يف جمموعيت مبكتب املفتش العام

 
 الدعم التكنولوجي

 
ع برجميات املراجعة وإدارة القضا� اليت تدعم االمتثال للمعايري الفنية يستخدم مكتب املفتش العام على نطاق واس -60

ا برجميات أمن متخصصة لدعم سياسته يف اإلفصاح عن التقارير . ويستخدم مكتب املفتش العام أيضً العمليات ءةوكفا
 وعمليات جلنة املراجعة.

 
 بر�مج ضمان وحتسني جودة املراجعة

 
 وحتسني جودة املراجعة، يرسل مكتب املفتش العام لكل مراجعة استكملت استبيا�ً  كجزء من بر�جمه لضمانو  -61

العام عن  امتوسط معدل الرضكان و لزابئن. للحصول على تعليقات من ا منه للمتلقي الرئيسي للتقرير النهائي، يف مسعى
. وتُبلغ 6احلد األقصى البالغ  ابملقارنة مع 5.5 فقد بلغ اليت وردت 14الردود الـ  أساسعلى  2017التقارير الصادرة يف عام 

 مكتب املفتش العام.أنشطة من خالل تقارير  يف املنظمةالتفاصيل اإلمجالية من املسح إىل إدارة املنظمة وجلنة املراجعة 
 

وظيفة ، ُأجري تقييم خارجي مستقل لمعهد مراجعي احلساابت الداخلينيمعايري و مليثاق مكتب املفتش العام ا وفقً و  -62
اخلارجي إىل أن نشاط املراجعة الداخلية "تتسق بشكل عام" مع معايري وتعريف  املقّيماملراجعة الداخلية للمنظمة. وخلص 

من ثالثة تصنيفات، "يتسق  جدوًال اجلودة اخلاص مبعهد مراجعي احلساابت الداخليني  تقييماملراجعة الداخلية. ويقرتح دليل 
"ال يتسق". وميثل تصنيف "يتسق بشكل عام" التصنيف األعلى ويعين أن نشاط املراجعة ا" وبشكل عام"، "يتسق جزئيً 

ا من جماالت عددً ا وسياسات وعمليات تُعترب متسقة مع املعايري. وقد حّدد فريق االستعراض الداخلية للحساابت يتبع ميثاقً 
 إطار بر�مج مكتب املفتش العام لتحسني جودة ، وسيتم اختاذ التدابري يف هذا الشأن يفالتحسني اليت يتعني النظر فيها

 ، وستشرف عليها جلنة املراجعة يف املنظمة.2018املراجعة لعام 
 

 بر�مج ضمان وحتسني جودة التحقيقات
 

لتحقيقات والصادرة عن مؤمتر احملققني الدوليني بضرورة أن ختضع مكاتب لواخلطوط التوجيهية املوّحدة  ئتقّر املباد -63
معايري التحقيق املقبولة مع دوري إىل تقييم خارجي للجودة للتأكد من اتساقها مع اإلطار القانوين للمنظمة و  بشكلم التقيي

. وبعد النجاح يف إجراء التقييم اخلارجي جلودة املراجعة الداخلية ولتشجيع االستمرار يف تعزيز وظيفة التحقيق، بوجه عام
 ئتب املفتش العام إىل فريق خارجي مستقل تقييم وحدة التحقيق، وامتثاهلا للمبادالسابقة، سيطلب مك املاليةفرتة اليف 

ني الدوليني وأدائها. وسيكون هذا التقييم الثاين لوظيفة التحقيق بعد التقييم قية الصادرة عن مؤمتر احملقواخلطوط التوجيه
 .2013األول الذي ُأجري عام 
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 مكتب املفتش العاماملعمول هبا يف  ةاألساسيمؤشرات األداء 
 

، حّدد مكتب املفتش العام ابلتعاون مع جلنة املراجعة مؤشرات أداء تعكس تنفيذ خطة عمله. 2017يف عام  -64
ا عن حالتها طوال السنة. ومشلت ا ورفع تقريرً مؤشرً  32ورصد املكتب مؤشرات األداء الرئيسية الداخلية البالغ عددها 

املوظفني (أُنظر امللحق حاء ملزيد من التفاصيل).  وتنمية قدراترة امليزانية، وإدارة املشروع العمل، وإدا خطةاملؤشرات تنفيذ 
إىل عام  املهامُرّحلت بعض لكن و ، 2017وكما تبّني مؤشرات األداء الرئيسية، أجنز مكتب املفتش العام معظم خطته لعام 

) عدم اليقني بشأن تقّدم عمليات 2(والشاغرة يف الشعبة، ) ارتفاع عدد الوظائف 1بصورة رئيسية إىل ( هذايُعزى و . 2018
) العدد الكبري لطلبات اإلدارة 3(واختيار املوظفني ونتائجها، األمر الذي حال دون ختطيط مالئم الستخدام االستشاريني 

 .2017 عاميف من املتوقع يف العديد من املراجعات اليت ُأجريت  األعلى) التعقيد 4الواردة خالل السنة، و(
 

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

 
 التنسيق مع أجهزة الرقابة األخرى ومكتب أمني املظامل/الشؤون األخالقية يف املنظمة

 
مكتب التقييم واملراجع اخلارجي ملناقشة  املفتش العام بصورة روتينية اجتماعات مع مكتبالعام، عقد  خالل -65

ا لتقدمي مدخالت لتخطيط املهام خطط عملهما لضمان أال يكرر عمل هيئات الرقابة أنشطة االستعراض دون داع، وأيضً 
ات ا إىل مكتب التقييم واملراجع اخلارجي نسخ من مجيع تقارير املراجعة الداخلية وتُعقد اجتماعيف كٍل منهما. وترسل روتينيً 

املراجعة  ملهام. ويف اإلعداد واملهاماملختلفة عندما تكون هلا صلة بتخطيط العمل  املهامعلى مستوى العاملني بشأن 
رسائل اإلفرادية، استعرض املكتب وأخذ ابالعتبار املسائل والتوصيات اليت قدمها املراجع اخلارجي إىل اإلدارة على شكل 

 تقييم الواردة يف تقارير التقييم اليت أعدها.وكذلك مسائل وتوصيات مكتب ال إدارية
 

 :2017 تشمل األمثلة احملددة للتعاون الوثيق بني مكتب املفتش العام ومكتب التقييم يف عامو  -66
 

التقييم، ونقل مكتب املفتش العام هذا الطلب  احلاجة إىل خرين ضرورةاآل شركاءالو أاثر املاحنون  -برمتها ةسوري •
 ؛إىل مكتب التقييم

قّدم مكتب املفتش العام  -3من املستوى  ئواالستجابة حلاالت الطوار  التأهباخلطوط التوجيهية للمنظمة بشأن و  •
وإعادة التأهيل بشأن إدخال حتسينات  ئا مع فريق شعبة الطوار ومكتب التقييم تعليقات مشرتكة وعقدا اجتماعً 

 على اخلطوط التوجيهية قيد التنقيح؛
بشأن صياغة إطار الربجمة القطرية،  الراجعةادل مكتب املفتش العام ومكتب التقييم معلوماهتما تب -الربجمة القطريةو  •

وتنفيذه ورصده يف املكاتب القطرية. واسُتخدمت هذه املعلومات يف الرب�مج ويف التقرير النهائي الشامل عن 
وان "فعالية إطار الربجمة القطرية: ملّخص العمليات ملكتب املفتش العام، ويف الوثيقة الصادرة عن مكتب التقييم بعن

 لتقييمات الربامج القطرية". جتميعي
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أجرى مكتب املفتش العام ومكتب  -استعداد املنظمة ملساعدة الدول األعضاء يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةو  •
ش العام نتائج مكتب املفت شاركضافة إىل ذلك، وابإلالتخطيط لالستعراض.  مرحلةالتقييم مناقشات خالل 

 مسوحاته مع مكتب التقييم لوضع ملّخص جتميعي لعمليات التقييم بشأن فعالية إطار الربجمة القطرية؛
املفتش العام للمشاركة يف عدة أحداث وحلقات عمل حول التأهب واالستعداد  مكتبقام مكتب التقييم بدعوة و  •

 ؛ئحلاالت الطوار 
ا للتقييم الشامل املقبل التغذية مع مكتب التقييم، استعدادً  تعميمه بشأن وقام مكتب املفتش العام بتنسيق استعراض •

 .السرتاتيجية املنظمة يف جمال التغذية
 

كان هناك طوال العام اتصال منتظم مع مكتب أمني املظامل/الشؤون األخالقية. وقد ُأحيلت يف بعض احلاالت و  -67
ظامل/الشؤون األخالقية إىل املكتب اآلخر عندما كانت هذه الشكاوى شكاوى تلقاها مكتب املفتش العام أو مكتب أمني امل

مدخالت هامة لفريق مكتب مكتب أمني املظامل/الشؤون األخالقية ، وفّر عديدةويف مناسبات تقع يف جمال اختصاصه. 
نطاق بعثاته امليدانية.  املفتش العام الذي يقوم مبراجعة املكاتب القطرية، األمر الذي ساعد مكتب املفتش العام يف حتديد

كما ساعد مكتب أمني املظامل/الشؤون األخالقية يف أنشطته التدريبية على رفع درجة الوعي بوالية مكتب املفتش العام 
 وبسياسات مكافحة الغش.

 
 الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روماالتعاون مع خدمات الرقابة لدى 

 
جلميع موظفي مهام املراجعة والتفتيش  2017املشرتكة لعام  الدورة السنويةراعة ت منظمة األغذية والز استضاف -68

والتحديث املهين  وإقامة الشبكاتروما، بغية تعزيز التعاون والتفاعل يف رها امق توجداليت  ةوالتحقيق يف الوكاالت الثالث
مدراء التقييم يف ثالث  مع مية املستدامةبشأن اإلشراف على تنفيذ أهداف التن جلسة عملوتضمن احلدث عرب الوكاالت. 

  عن عرض قّدمه �ئب املدير العام (الربامج) من املنظمة.منظمات، فضًال 
 

املفتش العام مراجعة مشرتكة إلدارة األمن يف املقر الرئيسي مع بر�مج األغذية  مكتبضافة إىل ذلك، أجرى ابإلو  -69
 .2018 من عام الثاين الربعالعاملي. وسوف يصدر التقرير يف 

 
 التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واملنظمات احلكومية الدولية

 
ا يف الشبكات الفنية للمراجعة والتحقيق يف منظومة األمم ا نشطً عضوً يف أن يكون مكتب املفتش العام  استمر -70

خدمات مراجعة احلساابت الداخلية  يثلممهذه الشبكات من  وتتكونا. املتحدة وقطاع املنظمات الدولية األوسع نطاقً 
واملؤسسات املالية املتعددة األطراف واملنظمات املرتبطة هبا (الشبكة الفنية خلدمات املراجعة الداخلية ألمم املتحدة لالتابعة 

جمموعة هي التابعة ملؤسسات األمم املتحدة  خدمات مراجعة احلساابت الداخليةو التابعة للمنظمات احلكومية الدولية). 
التحقيق يف وكاالت األمم املتحدة، ومصارف التنمية املتعددة مهام ا فرعية يف هذه الشبكة. وجيمع مؤمتر احملققني الدوليني معً 

ممثلو دوائر التحقيق ابألمم املتحدة و األطراف واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، مثل املكتب األورويب ملكافحة الغش. 
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ا وفرصً  ،توفر هذه الشبكات مصادر قّيمة للمعلومات لتعزيز أداء مكتب املفتش العامو هذه الشبكة.  هي جمموعة فرعية يف
نّسق لوظائف املراجعة والتحقيق عرب منظومة األمم أ�ا تشكل أساسً   عنفضًال شرتكة، املربامج التغطية  ملعاجلة

ُ
ا للتطوير امل

 والقطاعات احلكومية الدولية.املتحدة 
 

لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات،  ةً استجابو  -71
ى داخلية للربامج املشرتكة علالراجعات املولوية لتطوير األمنظومة األمم املتحدة يف أعطى نظام جملس الرؤساء التنفيذيني 

، مبا يف ذلك خدمات مراجعة احلساابت الداخليةمجاعية من جانب االستجابة بصورة  تمّ نطاق منظومة األمم املتحدة. وت
 .دوائر املراجعة الداخلية للحساابت التابعة ملؤسسات األمم املتحدةالعام، من خالل  املفتشمكتب 

 
يادة بقالتابعة لألمم املتحدة  مراجعة احلساابت الداخلية دوائرمن  لعديداليت جيريها اشرتكة املراجعة امل ُنشرتو  -72

مراجعة مشرتكة  2017 يف كما ُنشرت عام.  2017يف فييت �م عام  بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي لنهج "توحيد األداء"
للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ يف إثيوبيا، بقيادة بر�مج األغذية العاملي. ويشارك مكتب املفتش العام يف اللجان أخرى 

وتسرتشد املراجعات املشرتكة بتقارير املراجعة  .هذه واإلشراف عليهاات املراجعة املشرتكة ختطيط عملي من أجلالتوجيهية، 
 .اخلاصة به واستنتاجاته

 
 خدمات مراجعة احلساابت الداخليةمثلي ملواألربعني  ثامنشارك مكتب املفتش العام يف االجتماع العام الو  -73

اليت عقدت يف الداخلية للحساابت التابعة ملؤسسات األمم املتحدة  دوائر املراجعة يمثلمل ادية عشرةواالجتماعات احل
ّمت تناوهلا املواضيع اليت . أّما راجعياملكبري وحضر االجتماعات  . حظر األسلحة الكيميائيةمنظمة  يف 2017سبتمرب/أيلول 

التابعة ملؤسسات األمم املتحدة ممثلي دوائر املراجعة الداخلية للحساابت اجتماعات ممثلي خدمات املراجعة الداخلية/ يف
 ما يلي:فشملت ويف أنشطة ما بني الدورات، 

 
 .مراجعة الكشوف املالية عنناشئة القضا� ال •
 .تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن وظيفة مراجعة احلساابت يف منظومة األمم املتحدةو  •
 ظمة.املنرأي املراجعة على نطاق أفكار على املستوى الكلي حول آراء و و  •
 .ة على املستوى الكلي للمهمةاملراجع اتتصنيفتنسيق و  •
 املتحدة.منظومة األمم يف تقدير تكاليف الرقابة واملساءلة و  •
 .(عرضه مكتب املفتش العام) لتحالف العاملي لتحسني التغذيةالقياسية لمسح املقارنة و  •
تقنيات مراجعة ، استخدام "البيا�ت الكبرية" موضع، "العودة إىل املستقبل، "االجتاه –ة الداخلياملراجعة مستقبل و  •

 .واملراجعة املستمرة احلساابت مبساعدة احلاسوب
 إدارة املخاطر يف املنظمات الدولية اليت تواجه أزمة الالجئني.و  •
 .جبميع أنواعها وأحجامها للمشاريعشروع املمنهجية ومراجعة  •
 تغري املناخ.و  •
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 احليلولة دونه.و الغش راجعة الداخلية يف كشف دور امل -احلمراء إشارات اخلطر حتديد و  •
 .2013 جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي - مراجعة إدارة تقييم املخاطر يف املنظمةو  •
 .األمن السيرباينو  •
 مراجعة األداء.و  •
 .غري املشروعة األموالدفق تل األموال ومكافحة يدور املراجعني الداخليني يف مكافحة غسو  •

 
، شارك مكتب املفتش العام للمرة األوىل يف االجتماع السنوي 2017ويف أبريل/نيسان  ،ذلك إىلضافة ابإلو  -74

. آلية حتقيق االستقرار األوروبيةغ، ابستضافة سمرب كقد يف لاب الذي عُ لرؤساء املراجعة الداخلية يف املنظمات الدولية يف أورو 
يد من منظمات األمم املتحدة، وكيا�ت يف االحتاد األورويب وغريها من منظمة، مبا يف ذلك العد 31وقد حضر االجتماع 

 ا حول موضوع املراجعة املستمرة.عرضً الذي قدم  راجعنياملكبري مثل مكتب املفتش العام  قد القائمة يف أورواب. و  الكيا�ت
 

جعة الداخلية للحساابت التابعة ممثلو دوائر املراو  خدمات مراجعة احلساابت الداخلية يممثلوكما يف اجتماعات  -75
فرصًة لتبادل املعارف مع  رؤساء املراجعة الداخلية يف املنظمات الدولية يف أورواب، ميثل اجتماع ملؤسسات األمم املتحدة

 ا متحور حول املواضيع الستة التالية:عرضً  13كيا�ت مماثلة. وُقّدم يف اجتماع هذا العام 
 

 وحتسينها اجلودة تقييم برامج •
 املنظمة نطاق على احلوكمة مراجعاتو  •
 املعلومات تكنولوجيا مراجعاتو  •
 املهنية املمارساتو  •
 املراجعة وتقنيات أدواتو  •
 .املصلحة أصحاب توقعات إدارةو  •

 
عشر ملؤمتر احملققني  ثامنيف االجتماع ال راجعنياملكبري و ، شارك املفتش العام 2017يف أكتوبر/تشرين األول و  -76

تتخذ كيا�ت األمم املتحدة اليت ، الذي استضافته  دوائر التحقيق ابألمم املتحدة يمثلمل رابعالسنوي ال جتماعواالالدوليني 
-2017للفرتة دوائر التحقيق ابألمم املتحدة ا ملمثلي ب املفتش العام منسقً اانتخأُعيد و  ، يف نيويورك.من نيويورك مقرًا هلا

2018. 
 

من املواضيع، مبا يف ذلك مناقشات حول معايري األدلّة، متنوعة  جمموعة لينيؤمتر احملققني الدو م وقد غطي -77
املنسقة اخلاصة املعنية بتحسني جهود األمم املتحدة ، Jane Holl Luteواالستغالل اجلنسي وإساءة املعاملة (حبضور السيدة 

 التنفيذشركاء ، والتحقيق يف اجلنائياالستدالل الرقمي )، واستخدام اجلنسيني واالعتداءيف جمال التصدي لالستغالل 
 والتآزرات بني املراجعة والتحقيق.
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الذي �قش األنشطة اجلارية وخطة عمله  دوائر التحقيق ابألمم املتحدةثلي مموترأس مكتب املفتش العام اجتماع  -78
ل معايري األدلّة، وعلى قاعدة بيا�ت على أنشطته يف جما دوائر التحقيق ابألمم املتحدةثلي مم اجتماع ويرّكزللسنة املقبلة. 

، واملمارسات املشرتكة بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسينيلألحكام املتعلقة ابلتحقيق، وأدوات متسقة للتحقيقات يف جمال 
حتقيقات التحّرش، والتحقيق يف االّدعاءات ضّد املوظفني يف وحدات التحقيق وطرق التحقيق يف الشكاوى بشأن سوء 

 الرؤساء التنفيذيني. سلوك

 
 قد يف غالسغو الذي عُ  ةيف سوريحضر مكتب املفتش العام اجتماع جمموعة العمل املعنية ابلتحقيق و  -79
وزارة و والذي استضافته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ابلشراكة مع مكتب املفتش العام  2017نوفمرب/تشرين الثاين  1يف 

يف أكتوبر/تشرين األول  ةيف سورياجتماع جمموعة العمل املعنية ابلتحقيق  أتسسولكة املتحدة. يف املم التنمية الدولية
كومية احلنظمات املعلى التحقيق التابعة لوكاالت وبرامج األمم املتحدة، و  اإلشراف أجهزة، وهو يتألف من ممثلني يف 2015

نّسق، عند االقتضاء، أنشطة اإلشراف يف برامج العمل، وحتّدد وت سنو�ً اجملموعة  وجتتمعدولية. الكومية احلنظمات غري املو 
 ا على املسائل املتصلة ابلغش والفساد يف املشرت�ت.العراق ويف املناطق العابرة للحدود، مع الرتكيز حاليً -ةاالجتاهات يف سوري

 
قدت يف ابريس يف ليت عُ وشارك مكتب املفتش العام يف املائدة املستديرة الدولية بشأن املراجعة والغش ا -80

يكون أعضاء اجملموعة عادًة من وزارات الشؤون اخلارجية ووكاالت و . الوكالة الفرنسية للتنميةفرباير/شباط، واستضافتها 
املراجعة احملاسبية املختلفة. وقد مشلت املواضيع اليت جرت مناقشتها:  بقدراهتماملعونة، ومعنيني مبسائل الغش والفساد 

شفافية املعلومات واحلصول عليها، والتعامل مع الدول اهلّشة وتوصيات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ، و القضائية
 بشأن إدارة خماطر الفساد.اإلمنائي التعاون  للجهات الفاعلة يف جمالاالقتصادي 
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 امللحق ألف
 

يف مراجعات استكملت ت تغطيتها واليت متوحدات املخاطر يف سجل املخاطر املؤسسية لدى مكتب املفتش العام 
 )العالية املخاطر ابخلط العريض واملراجعات ابخلط املائلالكيا�ت ( 2017أو كانت جارية يف �اية عام 

 
 اخلطر املشمول/املخاطر املشمولة اجملال الفرعي جمال إطار النتائج

إجناز األهداف 
 االسرتاتيجية

 املستدامةأهداف التنمية  حوكمة اإلطار االسرتاتيجي

 - صياغة خطط عمل وأطر نتائج األهداف االسرتاتيجية

 -  إعداد خطط العمل التشغيلية لتنفيذ خطط عمل األهداف االسرتاتيجية
 - ختطيط القوى العاملة

 - تقدمي املنتجات واخلدمات
 - إطار الرصد واإلبالغ

 إدارة الربامج امليدانية والعمليات

 ئعمليات الطوار 
 رصد املشروع

 توزيع املدخالت
 استدامة منافع املشروع

 رفع التقارير إىل اجلهات املاحنة
 صياغة املشروع واملوافقة عليه

 البيئة التمكينية

 - التقينبر�مج التعاون 

 مرفق البيئة العاملية التواصل

 نظم املعلومات والتكنولوجياإدارة 
 نظمةنظام ختطيط املوارد يف امل

 الربامج واملشاريع إدارة
 تعريف املتطلبات إدارة

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه
 إطار الرقابة الداخلية واملساءلة

 اهليكل التنظيمي: الالمركزية
 السياسات واإلجراءات ملكافحة الغش

 اإلدارة الكفوءة والفعالة

 اإلدارة املالية
 إدارة األصول الثابتة

 إدارة رأس املال/االستثمارات
 استخدام املوظفني املهنيني إدارة املوارد البشرية

 إدارة املشرت�ت واألصول واملرافق

 املشرت�ت
 املوافقة التقنية

 طرح املناقصةعملية 
 خطاابت االتفاق

 منتجات املعلومات
 ت واإلجراءات اإلداريةالسياسا اخلدمات اإلدارية وغريها من اخلدمات
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 الصحة والسالمة املهنية
 إدارة املعلومات السرية

 السفر
 منافع جممع السلع واخلدمات
 إدارة جممع السلع واخلدمات

 منحة التعليم
 إعانة اإلجيار

 ملنظمةا يفصندوق التسليف واالدخار 

 اجلودة الفنية، واملعارف واخلدمات

 حصاءاتاإل
 التغذيةمفهوم تعميم 

 تعميم املساواة بني اجلنسني
 تنفيذ التوصيات

 -  اإلنفاق الرأمسايل اإلنفاق الرأمسايل
 األمن يف املقر الرئيسي األمن األمن

 إدارة وأداء املكاتب امليدانية إدارة وأداء املكاتب امليدانية

 هيكل وقدرات املكاتب امليدانية

 سب املكاتب امليدانيةحبات املصروف
 ختطيط املشرت�ت
 املشرت�ت امليدانية

 إدارة وتنفيذ املشروع
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 امللحق ابء
 

 تغطية مراجعة املكاتب امليدانية
 

خالل فرتة الثالث سنوات املنتهية يف عام  اهلامةاإلجناز املخطط للهدف املتمثل يف التغطية الكاملة جلميع املكاتب القطرية 
 :، حسب املنطقة والسنة2017

 

 
املكتب اإلقليمي 

 ألورواب وآسيا الوسطى
املكتب اإلقليمي 
 آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 
 للشرق األدىن

املكتب اإلقليمي ألمريكا 
 والبحر الكارييبالالتينية 

املكتب اإلقليمي 
 ألفريقيا

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

التغطية اجلغرافية

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NA
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 امللحق جيم

 ا لسياسة اإلفصاحخضوعً  2017التقارير الصادرة يف عام 
 عنوان تقرير املراجعة املرجع

AUD 0117 استعراض قطري شامل ملمثلية املنظمة يف العراق 
AUD 0217 النظام العاملي إلدارة املوارد استعراض ترتيبات ما بعد تنفيذ 
AUD 0317 استعراض شامل ملمثلية املنظمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
AUD 0417  2016التقرير النهائي الشامل بشأن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة يف املكاتب امليدانية لعام 
AUD 0517  ماملراجعة الداخلية املشرتكة لتوحيد األداء يف فييت� 
AUD 0617 ممثلية املنظمة يف كولومبيا 
AUD 0717  مرفق البيئة العاملية التابع للمنظمة حافظةإدارة 
AUD 0817 التابع للمنظمة يف غينيا االستوائية مكتب االتصال والشراكة 
AUD 0917  2016تعداد املخزو�ت املادية لدى جممع السلع واخلدمات لعام 
AUD 1017 لصندوق املشرتك لألنشطة اإلنسانية من أجل السودانلشرتكة املراجعة امل 
AUD 1117 ممثلية املنظمة يف إيران 
AUD 1217 التقرير النهائي الشامل بشأن مراجعات املكتب القطري 
AUD 1317 ممثلية املنظمة يف لبنان 
AUD 1417  ابراغوايممثلية املنظمة يف 
AUD 1517 ممثلية املنظمة يف إكوادور 
AUD 1617  مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةممثلية املنظمة يف 
AUD 1717 برمتها: استعراض حمدود ةبر�مج سوري 
AUD 1817 ممثلية املنظمة يف املكسيك 
AUD 1917 2017تعداد االستثنائي للمخزو�ت املادية لدى جممع السلع واخلدمات لعام ال 
AUD 2017 ممثلية املنظمة يف مالوي 
AUD 2117 مكتب اتصال املنظمة يف جنيف 
AUD 2217 حوكمة اإلحصاءات يف املنظمة 
AUD 2317 ممثلية املنظمة يف ليبيا 
AUD 2417 خطاابت االتفاق 
AUD 2517 الدعم الفين لشراء السلع 
AUD 2617 ممثلية املنظمة يف أنغوال 
AUD 2717 ممثلية املنظمة يف موزامبيق 
AUD 2817 ثلية املنظمة/املكتب اإلقليمي الفرعي يف زميابويمكتب مم 

 
 تقارير الدروس املستفادة من التحقيقات

 التقارير الصادرة الوصف
 2017ال يوجد لعام 
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 امللحق دال
 

 2017يف عام  عنها صدرت تقاريراليت ملخصات لنتائج عمليات املراجعة والتفتيش 
 

AUD 0117- راض قطري شاملممثلية املنظمة يف العراق: استع 
 
الربجمة و بعض التحســـــــــــــني يف اجملاالت الثالثة: احلوكمة واملســـــــــــــاءلة، لخلص التقييم اإلمجايل للممثلية إىل احلاجة  

القطرية والعمليات، وإدارة الشــــــــــؤون املالية واإلدارية. وضــــــــــمن جماالت املراجعة هذه، ّمت تقييم اجملاالت الفرعية للعمليات، 
مكتب املفتش العام مل  كان هناك قيود على النطاق يف أنو على أ�ا حباجة إىل حتســينات رئيســية. واملشــرت�ت واملدفوعات 

يقم بز�رة مكتب إربيل الذي يشــــــــــكل مركز العمليات الرئيســــــــــي، أو األنشــــــــــطة امليدانية يف العراق، ومل تكن مجيع الواثئق 
 فرة يف عمان وقت املراجعة يف املوقع.االداعمة متو 

 
ب املفتش العام ممثلية املنظمة يف العراق إلجراء استعراض حمدود للعمليات، والشؤون املالية واإلدارية واختار مكت 

. ومشلت املراجعة الفرتة املمتدة من يناير/كانون 2016ابالستناد إىل خطة العمل اخلاصة به والقائمة على املخاطر لعام 
والتحد�ت ذات الصلة ة نشر ما بعد النظام العاملي إلدارة املوارد مع الرتكيز على فرت  2016إىل مارس/آذار  2014الثاين 

 تواجهها املمثلية. اليت
 
 علىابلنسبة إىل احلوكمة، واملساءلة ونظام الرقابة الداخلية، فإن الرتتيبات احلالية إلدارة العمليات والتسيري موّزعة و  

فعالية الدور  اآلن تساؤالت حول يثارلكنه تشغيلية، ت ثالثة مكاتب. ويُعزى هذا األمر إىل صعوابت أمنية وضرورا
مع مراعاة والفجوات جلهة املوظفني،  االحتياجاتواملسؤوليات من حيث الكلفة ووضوحها. وكانت اإلدارة يف طور حتليل 

من الضروري أن  عالوًة على ذلك، كانو  عن طبيعة وموقع أنشطتها امليدانية. ، فضًال التطوير املستقبلي لرب�جمها امليداين
 حلفظ امللفات من أجل دمج األنشطة يف مواقع منفصلة. وخالل بعثة املراجعة، مل تكن ا ومركز�ً ا عمليً املمثلية نظامً  تنشئ

 املراجعة املتصلة هبذه املعامالت. مسار عمليةأثّر على  ممافرة يف عمان، وال يف مكتب إربيل، ابعض الواثئق املطلوبة متو 
 
إلدارة كانت تُعقد بصورة منتظمة، مع توثيق ااملمارسات اجليدة يف أن اجتماعات للموظفني و  إحدى وتتمثل 

. وكان مدير خالل سكايبكانت جتري يف الوقت املناسب، وخباصة من   املكاتبحماضرها. كما أن االتصاالت بني 
 م، حني كان الوضع األمين يسمح له بذلك.يف ممثلية املنظمة يزور مواقع املشاريع ابنتظا ئاملشاريع ومنسق حاالت الطوار 

 
ما عدا حمدودية النطاق، صّنف مكتب املفتش العام القسم اخلاص بعمليات الرب�مج على أ�ا حباجة إىل ويف  

بعض التحسني. وقد عزّزت ممثلية املنظمة امليزة التنافسية للمنظمة من خالل عدد من التجمعات وجمموعات العمل، ممّا 
األمن الغذائي وسبل  االحتياجات من أجلويل مشروع جديد. كما أن النشر املنتظم لنتائج املشروع وتقييم أدى إىل مت

 يف نقل نتائج املنظمة وتوقعاهتا. أّما يف جمال الربجمة القطرية، فقد مشلت جماالت التحسني وضع مؤشرات العيش كان فعاًال 
املوارد يف إطار  تعبئة أهدافإطار الربجمة القطرية واإلبالغ عنها، وتنقيح قابلة للقياس وموّجهة إىل النتائج لرصد إجنازات 

يف املائة منه فقط فيما بقي  12الربجمة القطرية وتوثيق اسرتاتيجية تعبئة املوارد. ويف ظل املعدل احلايل لتعبئة املوارد (حتقق 



FC 170/11 46 
 

اإلطار ومل تكن هيكلية املكتب  أهدافن بلوغ أقل من نصف املدة احملددة إلطار الربجمة القطرية)، مل يكن من املمك
 مستدامة.

 
بسبب بُعد استعراض الشؤون املالية واإلدارية، أقّر مكتب املفتش العام أبن املمثلية واجهت حتد�ت كبرية  وعند 

فر اعنها عن عدم تو قضا� عدم االمتثال املبّلغ  وتوزّع الرتتيبات احلالية للعمليات بني ثالثة مكاتب. وتتأتى معظمالعمليات 
 موظفني مؤهلني ومدرّبني، وخباصة يف وظيفة املشرت�ت.

 
ن احلوكمة، وإدارة املخاطر والضــــــــــــوابط يف  إجراءً  11واتفق مكتب املفتش العام مع اإلدارة على   ميكن أن حيســــــــــــّ

وحدد مكتب املفتش املمثلية، وقد كان ســـــــتة منها ذات أولوية عالية فيما كانت مخســـــــة إجراءات ذات أولوية متوســـــــطة. 
 .عديدة امتثال قضا�ا العام أيضً 

 
AUD 0217– استعراض النظام العاملي إلدارة املوارد: ترتيبات ما بعد التنفيذ 

 
التشغيلية  ا من عملياهتا حيو�ً لمنظمة، ويشكل جزءً لقيمة عالية  ذوإن النظام العاملي إلدارة املوارد هو استثمار  

وأدرجت يف خطة املراجعة مكتب املفتش العام بشكل دوري، بشكل دوري من قبل  عراضهااستيتم ، لكواإلدارية. لذ
 .2016على املخاطر لعام  السنوية القائمة

 
، ومكتب املوارد البشرية، وشعبة إدارة اخلدمات املؤسسيةويقّر مكتب املفتش العام ابجلهود الكبرية اليت قامت هبا  

ملوارد يف املؤسسة يف جمال دمج وحتسني اختطيط  لنظام ت املشرتكة واجملموعة التوجيهيةتكنولوجيا املعلومات ومركز اخلدما
حوكمة النظام العاملي إلدارة املوارد، وإدارة إجراءات التغيري وتدريب املستخدمني واخلطوط التوجيهية اخلاصة ابلنظام. غري 

 :رة املوارد حباجة إىل مزيد من التحسني يف ما يتعلقأن مكتب املفتش العام خلص إىل أن ترتيبات النظام العاملي إلدا
، ختطيط وتنفيذ التحسينات، وحقوق الدخول، والتوثيق وحفظ البيا�ت واألهم من ذلك ،ابحلوكمة، والتغيري وإدارة العيوب

 واحلفاظ عليها.
 
والنظم مبا يف  اتوالعملي، اتلكية السياسملدود احل) حتديد 1من الضروري: (فأّما ابلنسبة إىل قضا� احلوكمة،  

) تبسيط الرتتيبات املتصلة حبوكمة ختطيط املوارد يف املؤسسة 2(و؛ مالك واضح اتاليت ال يكون فيها للسياسذلك احلاالت 
ملوارد يف املؤسسة، وجملس إدارة مركز اختطيط لنظام اختاذ القرارات بني اجملموعة التوجيهية من أجل مثل العالقة ودفق العمل 

يساعد اجملموعة التوجيهية يف اختاذ قرارات بتشكيل جمموعة عمل ملراقبة  ممامات املشرتكة ومرفق اإلنفاق الرأمسايل، اخلد
 .اتوفعالية العملي ات) إجناز ومتويل اسرتاتيجية رصد السياس3اجلودة وحتليل الطلبات املتصلة هبذه التغيريات؛ و(

 
ضمان املواءمة والتنسيق ألي تغيريات حمتملة قد لت إدارة التغيري كذلك، ينبغي وضع إطار يف املنظمة ملمارسا 

الثالثة. وجيب أن يشمل هذا اإلطار تبسيط  بني العناصررتابط للا ، نظرً النظمأو  العمليات، أو السياساتتطرأ على مستوى 
التحقق من هذه املنافع بعد دفق العمل، ووضع معايري مشرتكة متفق عليها لقياس منافع أي تغيري مطلوب وكلفته، وضمان 
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إضافًة إىل ذلك، و تنفيذ التغيري. وجيب أن يشكل التدريب، واالتصاالت واخلطوط التوجيهية عناصر إلزامية يف أي تغيري. 
 ا إىل االنتقال يف املستقبل إىل منصة جديدة، جيب مراجعة مستوى التكييف وإزالة هذا التكييف عند االقتضاء.ونظرً 

 
ىل استعراضه، خيلص مكتب املفتش العام إىل أن أداء املنظمة يف ما خيص العمليات والوظائف اخلاضعة وابالستناد إ 

إجراًء وافقت عليها اإلدارة ملعاجلة القضا� موضع النقاش يف هذا  17للمراجعة حيتاج إىل حتسينات رئيسية. واقرتح املكتب 
 الية يف حني أن اإلجراءات األخرى ذات أولوية متوسطة.أولوية كبرية وسبعة ذات أولوية ع ذات واحدةالتقرير، 

 
AUD 0317– استعراض شامل ملمثلية املنظمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

 
 أظهر التقييم اإلمجايل للممثلية أن ثالثة جماالت مراجعة حباجة إىل بعض التحسني. 
 
إىل بعض التحسني. وقد فهم املوظفون  حيتاجة على أنه احلوكمة، واملساءلة ونظام الرقابة الداخلي نظاموقد مت تقييم  

الرئيسيون يف املمثلية دور املنظمة يف البلد، وتوّلوا إدارة بر�مج ميداين كبري ومعقد. كما أن اهليكل احلايل والضوابط القائمة، 
توصيات الرئيسية ابلتخطيط ال وتتعلقواليت يساندها دعم إضايف مبوجب بروتوكوالت املستوى الثالث، فقد كانت مالئمة. 

 ميزانيات املوارد.فجوات و املالئم لنهاية الربوتوكوالت، مع االستفادة القصوى من اهليكل وإدارة 
 
. وقد كانت أنشطة الدعوة واالتصال والتواصل اتومتّ تقييم الرب�مج والعمليات على أ�ا حباجة إىل بعض التحسين 

كان من   لكنا على صعيد التنفيذ، تقدمً  2017-2016ر إطار الربجمة القطرية للفرتة استباقية وأثبتت نتائجها. كذلك، أظه
بكثري  أقلمعدل تعبئة املوارد  كانا لقياس التقدم احملرز بكل موضوعية. و الضروري اعتماد عملية رصد وإبالغ أفضل تنظيمً 

 صصتني لتعبئة املوارد.ا من املستوى املطلوب لتحقيق اهلدف. ولذا، جيب إنشاء وحدة وخطة خمحاليً 
 
عن تنفيذ بر�مج  الرضــــــــــــــااملاحنون عدم  ســــــــــــــجلكذلك، ّمتت إدارة الرب�مج امليداين على حنو فعال. ففي حني  

 على أنبعض املوظفني الدوليني، ظهر اتفاق عام  ورحيل 3�اية بروتوكوالت املســــــــــــــتوى  عقب 2015عام يف  ئالطوار 
اآلن. وعّلق كل من املاحنني واحلوكمة على املشــــــاكل يف التقارير املالية األخرية ويف حىت  ًيامرضــــــكان   2016 عاميف التنفيذ 

 .النفقات غري املقبولة
 
وّمت تقييم الشؤون املالية واإلدارية على أ�ا حباجة إىل بعض التحسني. ومشلت جماالت التحسني الرئيسية تقييم  

ضافة وابالن نفقات هذه اخلطاابت قبل تسديد الدفعات النهائية. أداء مقدمي اخلدمات بشأن خطاابت االتفاق والتحقق م
التعديالت  تكرارإىل ذلك، ينبغي حتسني اتساق رموز املشاريع مع الواثئق الداعمة لضمان احملاسبة الدقيقة والتقليل من 

 الالحقة.
 
إدارة املخاطر والضوابط يف إجراًء ميكنها أن حتّسن احلوكمة، و  11اتفق مكتب املفتش العام مع اإلدارة على و  

 .عديدة امتثال قضا�حّدد املكتب كما املمثلية، كانت سبعة منها ذات أولوية عالية وستة ذات أولوية متوسطة.  
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AUD 0417-  2016التقرير النهائي الشامل بشأن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة يف املكاتب امليدانية عام 
 
ا، وابشرت تنفيذه مبوازاة اخلطة املتوسطة األجل ا حديثً ا منقحً ا اسرتاتيجيً ظمة إطارً اعتمدت املن 2013عام يف  

. ويشكل اإلطار اجلديد ركيزًة رئيسية يف عملية التغيري 2015-2014وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014للفرتة 
 امليدانيةيستند إىل تعزيز قدرة وأداء شبكة املكاتب ، اواضح وأكثر تركيزً التحويل يف املنظمة القائمة على توّجه اسرتاتيجي 

 ا مع املقر الرئيسي.ا تبادليً اليت تعمل بشكل مشويل وتقيم دعمً 
 
مت إدراج التقدم الذي أحرزته املنظمة يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي كمجال رئيسي للمراجعة املواضيعية يف خطة و  

أجرى املكتب سلسلة  2016، ويف عام 2017-2016كتب املفتش العام يف الفرتة اخلاصة مب املراجعة القائمة على املخاطر
 ا جلميع املمثليات حول هذا املوضوع.املكاتب امليدانية ومسحً  عمليات املراجعة يفمن 

 
تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي.  حنوا يف تقّدمها وبصورة عامة، كان أداء املكاتب امليدانية اخلاضعة للمراجعة جيدً  

مستو�ت معمول به يف مكتب املفتش العام، ّمت تصنيف أداء أحد املكاتب  ا إىل نظام التصنيف املكون من أربعواستنادً 
اإلقليمية على أنه مرض (املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب)، يف حني ّمت تقييم املكاتب اإلقليمية األربعة 

 املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطىو ، ئقيا، واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادالباقية (املكتب اإلقليمي ألفري
 ئاملكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا) ومكتبني إقليميني فرعيني (املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادو 

إىل املستوى احلايل لنضوج اإلطار  التحسني. واستنادً واملكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى) على أ�ا حباجة إىل بعض ا
 االسرتاتيجي، ّمت حتديد جمال للتحسني يف جماالت احلوكمة، وختطيط العمل والتكامل.

 
ويعمل ، كهيكل يوفر شرعية للمنظمة يف جمتمع التنميةوكانت املكاتب القطرية إجيابية حيال اإلطار االسرتاتيجي   

تصــور ممثلية املنظمة إىل  للشــواغلأحد األســباب املشــرتكة يُعزى  . ومع ذلك،بالغ عن النتائجللمســاءلة واإل كإطار موحد
دون إجراء مشاورات منتظمة مع املكاتب القطرية،  القمة إىل القاعدةأبنه جرى تصميم اإلطار وإدارته ابستخدام �ج من 

تب القطرية نفســــها بصــــورة خاصــــة أصــــحاب مصــــلحة يف نتيجًة لذلك، ال تعترب املكاو للربجمة القطرية.  إدراك كاملودون 
 التوقعات بشأن تعزيز أدائها. لتحقيقإىل حتسينات  حيتاجعملية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي، وتعتقد أن اإلطار 

 
ة ا ملمثلية املنظماستعراضات املكاتب امليدانية ومسحً  عنا للنتائج املنبثقة  خمتلطً وأجرى مكتب املفتش العام حتليًال  

هو من ذلك وكان اهلدف من أجل إاثرة القضا� املنهجية والشاملة ومعاجلة الفجوات الرئيسية على مستوى الضوابط. 
توسيعه بشكل كامل وتوطيده.  حنونضوج اإلطار  لتطويرفعالية وكفاءة تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي، وحتديد التدابري  حتسني

 تب املفتش العام على اإلجراءات التالية:وهلذا الغرض، اتفقت اإلدارة العليا مع مك
 

يف ما يتعلق  ال ســـــيماحتســـــني عملية إعداد وإصـــــدار التوجيهات يف املنظمة بشـــــأن تنفيذ اإلطار االســـــرتاتيجي،  •
 إبجراءات التشاور والعمل بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛

، ووضع 2021-2018طة املتوسطة األجل للفرتة واخل 2017-2016البناء على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة و  •
، األمثلاإلطار  يف املستقبلملا سيشكل لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي، مبا يف ذلك اخلطوط العريضة  خطة رئيسية

وكيف سيتم العمل به لدى إجناز التنفيذ ابلكامل، مبا يف ذلك حتديد االستثمارات املطلوبة يف الُنظم وإعادة 
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 يمية؛اهلندسة التنظ
القدرات الفنية واألنشطة  املطلوب يفتوضيح األدوار واملتطلبات اإلدارية والتشغيلية لضمان حتديد وحتقيق التوازن و  •

 ابإلطار االسرتاتيجي؛ ذات الصلة
وترتيب آليات التنفيذ  تطويراملهارات والتوصيف الوظيفي لدعم من إضفاء الطابع املؤسسي على تقييم مزيج و  •

 لربجمة القطرية واملبادرات اإلقليمية)؛(وخباصة أطر ا
 لتحقيق التوازن بنيتوضيح الروابط والتحقق من النواتج مقارنًة آبليات التنفيذ، بدعم من عملية شاملة ومتكررة و  •

لنواتج مع القدرات الفنية واملوارد املتاحة، من أجل ضمان التخصيص الفعال املتعلقة ابتزامات لالربامج امليدانية واال
 ؛وجتنب حافظة مشاريع جمزأةالقتصادي للموارد، وا

للجيل املقبل من االتفاقات بشأن  الالزمةخدمات الدعم الفين بني إقامة روابط واضحة بني النواتج املتفق عليها و و  •
 ؛ اتمستوى اخلدم

يذ ودعم التقييم، (نظام التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير التنف املؤسسيةحتسني التكامل بني خمتلف نظم املعلومات و  •
ونظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، ونظام املعلومات اإلدارية املتكامل والنظام العاملي إلدارة املوارد)، مبا يف 

نفصلة يف األجل املتوسط ضمن نظام معلومات اإلدارة املتعدد املنظم اليف اخليارات املتاحة لدمج  النظرذلك 
 الوظائف.

 
حتسن احلوكمة، وإدارة املخاطر والضوابط يف  ميكن أنتش العام مع اإلدارة على سبعة إجراءات واتفق مكتب املف 

 نشر اإلطار االسرتاتيجي املنّقح، إثنان منها ذات أولوية حامسة ومخسة ذات أولوية كبرية.
 

AUD 0517- املراجعة الداخلية املشرتكة لتوحيد األداء يف فييت �م 
 
الداخلية يف مثاين وكاالت لألمم املتحدة (منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، أجرت دوائر املراجعة  

، ومنظمة للطفولة املتحدة األمم منظمةوبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونسكو، وصندوق األمم املتحدة للسكان، و 
توحيد األداء يف فييت �م. ويف أغسطس/آب  بشأنمشرتكة  األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الصحة العاملية) مراجعةً 

 حزمة�ج توحيد األداء، مع  تتبىناإلجراءات التشغيلية املوّحدة للبلدان اليت  اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة، أصدرت 2014
 .القطري املتحدة األمم فريق قبلمتكاملة لدعم التنفيذ من 

 
اإلجراءات  حزمةواحلكومة القطري  املتحدة األمم فريقكّيف يأن  بضرورةمنائية وأقّرت جمموعة األمم املتحدة اإل 

ا يف فييت �م أنه نظرً القطري  املتحدة األمم فريقرأي يف سياق كل بلد. واعترب  لالحتياجاتالتشغيلية املوّحدة استجابًة 
 زمين إطار أي دونا يف كل ركيزة مفتوحً  هاتبني هفي مت الذي املدى كان،  مل تكن إلزامية اإلجراءات التشغيلية املوحدةألن 
اإلجراءات التشغيلية املوّحدة أساسية لتحقيق  تطويراليت وّجهت عملية  ئالحظت املراجعة أن املباد ،كلذ معو. دحمد

تؤثر املخاطر ، وابلنسبة لكل جمال يتّم استعراضه، قّيمت املراجعة إمكانية أن لذلكالنتائج املرجوة يف إطار توحيد األداء. 
 هذه مثل إدارة يف يساعد أن ميكنتنفيذ اإلجراءات كان   إذا ما يف ونظرتاليت ال تتّم إدارهتا على حتقيق النتائج املقررة، 

 .املخاطر
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التجريبية املشاركة يف توحيد األداء بناًء على طلب احلكومة.  الثماين الدول من واحدةلتكون وتطّوعت فييت �م  
د. وهي تضع بر�مج اإلطار الرباجمي املشرتك لوكاالت األمم املتحدة يف البال هي 2016-2012 للفرتة واحدةال طةد اخلتـُعً و 

 من الواحدة اخلطة على التوقيع متو املشرتك الذي سوف يدعم فييت �م يف معاجلة أولو�هتا اإلمنائية.  االسرتاتيجيالعمل 
مع اسرتاتيجية التنمية االجتماعية واالقتصادية للحكومة للفرتة  تتماشى�ا . كما أاملتحدة ألمما من وكاالت وكالة 17 قبل

، وتتضمن ثالثة جماالت من الرتكيز: النمو 2015-2011، وخطة التنمية االجتماعية واالقتصادية للفرتة 2011-2020
االجتماعية؛ واحلوكمة  احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية اجليدة واحلمايةو واملستدام؛  واملنصفالشامل، 
 واملشاركة.

 
مبلغ  منهامليون دوالر أمريكي،  480.2 مقدار 2016-2012امليزانية اإلمجالية للخطة الواحدة للفرتة  وبلغت 

دوالر  ماليني 372.7عادية وفّرهتا وكاالت األمم املتحدة املشاركة يف حني أن الوارد امل مندوالر امريكي  ماليني 107.5
للمرحلة  تعبئتها يتمدوالر أمريكي  ماليني 135.3ت من موارد أخرى. ومشلت هذه املوارد األخرى ميزانية بقيمة أمريكي كان

 .األساسية وغري األساسية الصناديق إدارة الستكمال كآلية  الواحدة اخلطة صندوق خالل من الثانية
 
ا يعين أن عمليات مما"، على أنه "مرٍض جزئيً بتقييم تنفيذ توحيد األداء يف فييت �م  املشرتكةوقامت املراجعة  

حتتاج إىل حتسني. وقد ّمت  ولكنهاجيد بشكل الرقابة الداخلية، واحلوكمة وإدارة املخاطر ُوضعت بصورة عامة وهي تعمل 
وظائف ا على حتقيق أهداف الكيا�ت اخلاضعة للمراجعة: الفجوات يف متويل الحتديد العديد من القضا� اليت قد تؤثر سلبً 

 الرئيسية يف مكتب املنسق املقيم، وغياب خطط العمل املشرتكة والتخطيط واحلاجة لتعزيز عملية تعبئة املوارد.
 

AUD 0617- ممثلية املنظمة يف كولومبيا 

 
ليات عمالإن التقييم اإلمجايل للممثلية مرٍض ابلنسبة إىل جماالت املراجعة املتصلة ابحلوكمة والربجمة القطرية؛ وحتتاج  

 إىل بعض التحسني. اإلدارية والشؤون املالية واإلدارة
 
ا للرقابة الداخلية لضمان إجناز إطار الربجمة القطرية حوكمة ونظامً لل  مالئًماوقد أنشأت إدارة املمثلية هيكًال  

رية اجلديد، وهو بر�مج توقعات أصحاب املصلحة الرئيسيني. أما إطار الربجمة القط وتلبيةا للخطط، والرب�مج امليداين وفقً 
على مخسة جماالت  قائمميداين متناٍم، واملشاركة يف مشاريع إمنائية معقدة قد تطّلب من إدارة املمثلية التحّول إىل �ج براجمي 

 يف إطار الربجمة القطرية. ويعترب مكتب املفتش العام أن هذا النهج فعال يف البيئة احلالية. ويف الوقت ذاته، يزيد النهج
مبوظفي الربامج املشرتكة. وجيب أن يتّم رصد هذه العملية عن  املتعلقةالتكاليف  ال سيماالتكاليف التشغيلية،  من الرباجمي

كثب، وتعديلها بشكل استباقي عند الضرورة لضمان التوازن املالئم بني متطلبات الربامج امليدانية والتكاليف احلالية 
لرب�مج امليداين، قد يكون ذلك ل اإلمجايل تمويلال اخنفاضخصصة للمشاريع. ويف حال للموظفني والتكاليف التشغيلية امل

 التكاليف العامة ضمن هوامش معقولة. للحفاظ على أمرًا ابلغ األمهية
 
اجليدة  واألدوات ا من املمارساتعددً  قدمتا منذ املراجعة األخرية، بعد أن ا ملحوظً وقد حّققت املمثلية تقدمً  

 عن دمج التخطيط، ابق األهداف بني اإلطار االسرتاتيجي، وإطار الربجمة القطرية والرب�مج امليداين، فضًال لضمان تط
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حمايد ا إىل دورها كوسيط هود بناء السالم يف كولومبيا نظرً جل مهموالتنفيذ، والرصد واإلبالغ. ويتم اإلقرار أبن املنظمة شريك 
 والية واضحة.ولديها 

 
أن تكون نتائج املشروع متينة من الناحية الفنية  لضمانمثلية تبسيط عملية ضمان اجلودة الفنية ويتعّني على امل 

املوظفني التقنيني، على مستوى الربامج، للموافقة كبار إدارة املمثلية إشراك   ختططوأن متتثل ملعايري املنظمة. وهلذه الغاية، 
. حدة على مشروع لكلجمة القطرية، األمر الذي يوّطد النتائج املقررة يف إطار الرب  األولوية جماالت ملواءمةعلى التدخالت 

إىل  القائمةنقل بعض الوظائف و على مسؤولياهتا الرئيسية،  للرتكيزضافة إىل ذلك، جيب تعزيز وظيفة الرصد والتقييم وابإل
 وحدة العمليات.

 
املشرت�ت، وإدارة املوارد  وكانتواإلدارية. يف الشؤون املالية  الكافيةكذلك، وضعت ونّفذت املمثلية الضوابط  

شمل جماالت التحسني: استخدام طلبات الشراء مع مواصفات فنية تالبشرية واملدفوعات أمثلًة عن املمارسة اجليدة. و 
واستخدام مال سجالت األصول والبائعني يف النظام العاملي إلدارة املوارد؛ تكا ؛ و نيالرئيسي نيالفني نياملسؤول معتمدة من قبل

 امليزانية امليدانية من خالل النظام املؤسسي. تفويضعمليات 
 
حّدد مكتب املفتش العام العديد من قضا� االمتثال كما ا عليه مع إدارة املمثلية.  إجراًء متفقً  12ويتضمن التقرير  

 .ملعاجلتها يحيةتصح إجراءات ابلفعل اإلدارة بدأتو اليت ّمت إطالع اإلدارة عليها، على هامش التقرير. 
 

AUD 0717-  مرفق البيئة العاملية التابع للمنظمة حافظةمراجعة إدارة 
 
 لموارد اليت تدعم أنشطة تغري املناخ ومحاية البيئةلشراكة أكرب املشرتكة بني املنظمة ومرفق البيئة العاملية  احلافظة متثل 

 260 إىل )2018-2014، 6-احلالية (مرفق البيئة العامليةد املوار . وتصل تقديرات منتصف املدة لدورة جتديد يف املنظمة
 مليون دوالر أمريكي منها حىت اآلن. 159 تعبئةمليون دوالر أمريكي، ّمت 

 
املشرتكة بني  ابحلافظةاملراجعة إىل تقييم كفاءة وفعالية عمليات احلوكمة، وإدارة املخاطر واملراقبة املتصلة  وهتدف 

 عة جماالت:املنظمة واملرفق يف أرب
 

 االسرتاتيجية التنظيمية لتعبئة املوارد يف مرفق البيئة العاملية؛ •
 املشرتكة بني املنظمة واملرفق؛ احلافظةاهليكل التنظيمي إلدارة وتنفيذ  •
 املشرتكة بني املنظمة واملرفق ضمن اهليكل التنظيمي؛ احلافظةختطيط وإدارة رسوم الوكالة املنّفذة لدعم  •
 شروع لتنفيذ احلافظة املشرتكة بني املنظمة واملرفق.وإدارة دورة امل •

 
املشرتكة بني املنظمة واملرفق تتواءم مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة ومع  احلافظةووجد مكتب املفتش العام أن  

يف  وكاالت سمخ أفضل بني مناألولو�ت واألهداف االسرتاتيجية ملرفق البيئة العاملي. واعتربت أمانة املرفق أن املنظمة 
 اإلدارة، نظم إنشاء مت حني يف أنه إىل العام املفتش مكتب خلص ذلك، ومعقدمها. تاملرفق من حيث جودة الطلبات اليت 

 .رفقوامل نظمةامل حلافظة الشاملة اإلدارة يف للتحسني جمال مثة
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دارة اإلمجالية للحافظة املشرتكة جمال لتحسني اإل مثةغري أن املكتب يستنتج أنه يف حني ّمت إنشاء نظم اإلدارة،  

 بني املنظمة واملرفق.
 
. ومل تكن االسرتاتيجية على نطاق املنظمة لوضع وإدارة احلافظة املشرتكة بني املنظمة واملرفق حمّددة وموثّقة جد�ً  

لتمويل البيئي املتاح رؤية املؤسسة لكيفية دعم ا حتديد من ذلك هو. واألهم احلافظةويؤثر هذا على كفاءة واقتصاد عمليات 
 املشرتكة بني املنظمة واملرفق من أجل: احلافظة يساعد أن شأنه منللمنظمة يف حتقيق واليتها يف األجلني املتوسط والطويل 

 
تعريف واضح لنموذج األعمال األكثر مالءمة من أجل ضمان أن تتنافس املنظمة بنجاح على مرفق البيئة العاملية  •

 البيئية، وحتقيق املشاريع بفعالية؛ومتويل آخر ألنشطته 
واالستفادة من الفرص  القيود ملعاجلةحتسني التخطيط االسرتاتيجي يف املقر الرئيسي وعلى املستو�ت الالمركزية و  •

 املتاحة؛
 �ج اكثر مشوليًة إلدارة املخاطر؛ إدراجو  •
 وضع نظم أقوى إلدارة املعلومات من أجل الرصد واختاذ القرار؛و  •
زر أكرب مع خمتلف الصناديق البيئية األخرى مثل صندوق املناخ األخضر وبر�مج األمم املتحدة للتعاون وتشجيع آت •

 يف جمال خفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها يف البلدان النامية.
 
الك العملية) وأصحاب تداخل بني أدوار ومسؤوليات شعبة مركز االستثمار ومرفق البيئة العاملية (بوصفه م هناكو  
داخل املرفق. وهذا يؤثر، من وضعف املعرفة واخلربة القدرات على مستوى املكتب امليداين،  حتديد بسببخرين اآلصلحة امل

شعبة مركز االستثمار يف مرفق البيئة  وتقومبني أمور أخرى، على املعاجلة احلسنة التوقيت والكفوءة ملقرتحات املشاريع. 
ا قدرات مراقبة اجلودة داخل الوحدة، وتدعم جهود بناء القدرات على مستوى املكتب امليداين. وهناك أيضً  زبتعزيالعاملية 
 للقيام مبا يلي: حاجة

 
 استعراض مجيع األدوار واملسؤوليات لضمان الفصل بني أدوار التنفيذ والتطبيق؛ •
سني التخطيط للقدرات يف األجل وضع إجراءات تشغيلية موحّدة لتوجيه األنشطة اليومية بشكل أفضل وحتو  •

 الطويل؛
ومعاجلة القضا� اهليكلية مثل املطابقة الفعالة بني املسؤولية والصالحية لتعزيز مساءلة أصحاب املصلحة الرئيسيني  •

 الرئيسيني. الفنيني واملسؤولني امليزانية عن ملسؤولنيامثل 

 
 عن مشاركتها يف بر�مج وكالة ملرفق البيئة العاملية، فضًال عالوًة على ذلك، وعلى ضوء االعتماد األخري للمنظمة كو  

األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها يف البلدان النامية، يعتقد مكتب 
الربامج  تعزيز وضعشأن  البيئية. ومن الصناديقإلدارة  العامإلدارة استعراض اهليكل التنظيمي ل ينبغياملفتش العام أنه 

 وحيّسن الكفاءة. احلافظاتمظلة واحدة أن يعّزز التآزرات بني  حتتوالعمليات 
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 رســــــــــــــوم وكــــالــــة مرفق البيئــــة العــــامليــــة خالل  منمليون دوالر أمريكي  34ســــــــــــــبــــت املنظمــــة أكثر من قــــد كو  
هذه الرسوم أنشطة  تغطي. و 2017ة عام مليون دوالر امريكي إضايف بنهاي 20، ومن املتوقع أن جتين 2015-2008الفرتة 

اجتماعات ومنتد�ت املرفق.  خمتلفدعم مشــروع مرفق البيئة العاملية يف مشــاركة املنظمة وشــعبة مركز االســتثمار واملرفق يف 
امليزانية  للمســــــؤولني عن املخصــــــصــــــات، تزيد 2016، الصــــــادرة يف أكتوبر/تشــــــرين األول املعدلةكما أن هيكلية الرســــــوم 

، ومن املتوقع أن تساعدهم يف معاجلة القيود جلهة القدرات. وسوف تتطّلب الرتتيبات اجلديدة نيالرئيسي نيالفني نيؤولاملسو 
 تكاليف دعم إدارة املشروع. لتغطية كافية  املخصصاتاستعراضات دورية لضمان أن تكون 

 
ون التخصيصات املشرتكة لشعبة مركز ا إىل املعدالت احلالية للموافقة على املشاريع، مثة خطر يف أن تكونظرً  

االستثمار ومرفق البيئة العاملية لرسوم الوكالة املنفذة غري مالئمة لتغطية تكاليف املوظفني والتكاليف التشغيلية يف األجل 
ناريوهات خمتلفة، واحلفاظ على احتياطي يلوحدة مقارنًة بسلاحلايل  الوظيفييكل اهلمن الضروري استعراض و املتوسط. 

 األموال لتغطية التكاليف التشغيلية.
 

AUD 0817- استعراض الشؤون املالية واإلدارية يف مكتب املنظمة لالتصال والشراكة يف غينيا االستوائية 

 
صّنف تقييم املراجعة اإلمجايل للمكتب جماالت احلوكمة واملساءلة والشؤون املالية واإلدارية على أ�ا حباجة إىل  

 بعض التحسني.
 
قـُّيم جمال احلوكمة، واملساءلة والرقابة الداخلية على أنه حيتاج إىل بعض التحسني. وقد واجه املكتب حتد�ت و  

بسبب االنتخاابت والتغيريات  2016وفاء احلكومة ابلتزاماهتا مبوجب اتفاق الشراكة املوقع مع املنظمة، وخباصة يف عام لكبرية 
يتمكن املكتب  وذلك حىت، هبا الوفاء يتم اليت االلتزامات هبذه كتب املفتش العامملالتوصيات الرئيسية تتعلق يف احلكومة. و 
 املكتب على يتعنيضافة إىل ذلك، وابإل، وتعيني املوظفني املناسبني وتعزيز الرب�مج امليداين. دواليته يف البالب من االضطالع

 ) توفري ظروف عمل فعالة وآمنة.2للمصادقة عليه، و( ) رفع إطار الربجمة القطرية إىل احلكومة اجلديدة1(: من التأكد
 
 -ا إىل الظروف احملددةبصورة عامة، ونظرً و وّمت تقييم الشؤون املالية واإلدارية على أ�ا حباجة إىل بعض التحسني.  

 ومتطلبات والسياسات للقواعد االمتثال من مناسب مبستوى املكتب يتمتع -2016وجود املوظفني والبيئة السياسية عام 
 التوثيق. وتشمل جماالت التحسني:

 
 جلنة للمشرت�ت احمللية، ووضع خطة متكاملة للمشرت�ت وتوثيق منح عقود الشراء. إنشاءيف جمال املشرت�ت، و  
 
 يف جمال املوارد البشرية، ينبغي تعزيز القوة العاملة لضمان اإلشراف الفين وتنفيذ الرب�مج امليداين. كما يتعني علىو  

 املكتب حتسني توثيقه للموارد البشرية.
 
حّدد مكتب املفتش العام العديد كما .  هبا القيام علىعليها وافقت اإلدارة  متفًقاويتضمن التقرير عشرة إجراءات  

 تها.اختاذ تدابري تصحيحية ملعاجل ابلفعلاإلدارة  بدأتمن قضا� االمتثال اليت رُفعت إىل اإلدارة بشكل منفصل عن التقرير. و 
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AUD 0917- 2016 تعداد املخزو�ت املادية لدى جممع السلع واخلدمات لعام 

 
تدقيق للحصول على أدلة  العام �اية يف واخلدمات السلع جممع تعداد ملخزو�ت العام املفتش مكتب أجرى 

هي واملخزو�ت . 2016 ولكانون األ/ديسمرب 31يف كما تقييم وجود واكتمال رصيد اجلرد  على ملساعدة املراجع اخلارجي 
 1.965.989بلغت قيمتها  2016ديسمرب/ كانون األول  31ويف األصول األكثر مادية يف البيا�ت املالية للمجمع. أحد 
 األولية يف البيا�ت املالية وردتكما   يورو 4.588.428البالغة ئة من إمجايل أصول اجملمع ايف امل 42.8حوايل  متثل ،يورو
ا ملا الحظه مكتب اإلبالغ عن تعداد املخزو�ت املادية يف �اية السنة وفقً هو االستعراض من دف اهلان . وك2016لعام 

 املفتش العام.
 
 بصورة إمجالية الحظة واختبار عينة مستقلة، وجد مكتب املفتش العام أن اجملمع وضع ونّفذهذه املا إىل واستنادً  

مكتب املفتش العام عن وجود أي ات الذي قام به عينتعداد الم. ومل يكشف �اية العاتعداد  الستكمال مناسبةإجراءات 
 اجملمع. ات اليت قام هباتعدادالاختالفات مادية مع 

 
AUD 1017- املراجعة املشرتكة للصندوق اإلنساين املشرتك يف جنوب السودان 

 
 لصندوقل مشرتكة حدة على إجراء مراجعةاتفق أعضاء ممثلي دوائر املراجعة الداخلية للحساابت التابعة لألمم املت 

 احلساابت مراجعة مكتبابالستناد إىل تقييم ملخاطر املراجعة أجراه  السودان أجل من اإلنسانية لألنشطة املشرتك
. ويعرض تقرير املراجعة املوحد موجز لالستنتاجات اهلامة، 2014رب�مج األمم املتحدة اإلمنائي عام ل التابعوالتحقيقات 

اليت أجرهتا دوائر السودان  جلنوب اإلنسانية لألنشطة املشرتك الصندوقا ملراجعات وصيات الرئيسية وحالة تنفيذها وفقً والت
 املراجعة الداخلية للحساابت يف منظمات األمم املتحدة املشاركة.

 
نساين املشرتك يف جنوب اللجنة التوجيهية للمشاركة (اللجنة) املعنية ابملراجعة املشرتكة للصندوق اإل ومت أتسيس 

نظمة امل، وضّمت دوائر املراجعة الداخلية للحساابت يف كل من منظمة األغذية والزراعة و 2015السودان يف مايو/أ�ر 
 األمم منظمةو  الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضيةو لهجرة الدولية واليونسكو وصندوق األمم املتحدة للسكان الدولية ل
ومنظمة الصحة العاملية واألمم  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتبوبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي و  للطفولة املتحدة

 املتحدة.
 
منسق اإلغاثة قبل  من 2012جنوب السودان يف فرباير/شباط يف الصندوق اإلنساين املشرتك  مت أتسيسقد و  

اإلنسانية  االحتياجاتاملاحنني يف الوقت املناسب لتلبية موارد  وتوزيعلدعم ختصيص  ئلألمم املتحدة يف حاالت الطوار 
 ويهدف، اإلنسانية الشؤون منسقتعمل حتت سلطة قطري  أساس على جممعة متويل آليةهذا الصندوق  ويعترب. األساسية

تاجني إليها بطريقة املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية ووكاالت األمم املتحدة لتوفري املساعدة اإلنسانية للمحدعم  إىل
، ابلتشاور اإلنسانية الشؤون منسقاسرتاتيجية وحسنة التوقيت. ويهدف الصندوق اإلنساين املشرتك جلنوب السودان إعطاء 

اإلنسانية ذات األولوية وتشجيع املسامهات  لالحتياجاتمع اجمللس االستشاري للصندوق القدرة على ختصيص األموال 
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غري املتوقعة. وتتمتع كل منظمة مشاركة لألمم املتحدة  لالحتياجاتسريعة الستجابة االة وتوفري املبكرة من اجلهات املاحن
 املالية والرباجمية الكاملة عن األموال اليت تتلقاها. ملساءلةاب
 
مليون  528، تلّقى الصندوق اإلنساين املشرتك جلنوب السودان ما جمموعه 2016منذ إنشائه وحىت �اية عام و  

 من املاحنني. وبلغ جمموع صايف التحويالت إىل منظمات األمم املتحدة املشاركة على شكل ودائعأمريكي  دوالر
ا للمعلومات املالية املتاحة على املوقع مليون دوالر أمريكي، وفقً  442مليون دوالر أمريكي فيما بلغ اإلنفاق الرتاكمي  525

 .Gateway بوابة ،الشركاء ةاملتعدد االستئمانية الصناديقلكرتوين ملكتب اإل
 
ن يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ابلتشاور مع منظمات األمم املتحدة أبوأوصى فريق املراجعة املشرتك  

املشاركة، بتعزيز التنمية اجلارية لدليل العمليات اجلديد من أجل توضيح طبيعة ومدى املشاورات املطلوبة من اجمللس 
صيص االحتياطي يف الصندوق اإلنساين املشرتك جلنوب السودان، مبا يف ذلك حني تكون املشاورات االستشاري يف عملية خت

اللغة توضح  إضافية إرشادات بتضمني وتعهدت ابلتوصية اإلدارة قبلتو . 2015ا مع بروتوكول يوليو/متوز مطلوبة، متاشيً 
 إجناز هذا الدليل وإصداره يف ديسمرب/كانون األول . وقد متّ التشغيل دليليف  2015املستخدمة يف بروتوكول يوليو/متوز 

 .2015مع اجمللس االستشاري، ومع مراعاة بروتوكول يوليو/متوز  التشاور بعد  2016
 
، ابلتشاور مع اجمللس االستشاري وبدعم من اإلنسانية الشؤون منسقوأوصى فريق املراجعة املشرتك أن يقوم  

واألمانة الفنية املشرتكة بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبر�مج األمم املتحدة  سانيةاإلن الشؤون تنسيقلاملكتب القطري 
 ووافقتمع املخاطر يف إطار إدارة املخاطر.  التعاملاإلمنائي، ابستكمال عملية التخفيف من آاثر املخاطر وحتديث جدول 

اعتبارًا ى صعيد تنفيذ تدابري التخفيف من آاثر املخاطر. و يعكس التقدم احملرز عللاإلدارة على استعراض هذا اإلطار وحتديثه 
 اتريخ صدور هذا التقرير، جيري تنفيذ التوصية. من
 
لتعبئة املوارد يف الصندوق اإلنساين املشرتك  وكاملةوالحظ فريق املراجعة املشرتك عدم وجود اسرتاتيجية رمسية  

 جلنوب السودان.
 
تعليمات إىل األمانة الفنية املشرتكة بني مكتب تنسيق  إبصدارن اإلنسانية وأوصى الفريق أن يقوم منسق الشؤو  

الشؤون اإلنسانية وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي لتحسني األداء وتبادل السجالت ونظام اإلضبار لتقارير تقييم القدرات 
قبلت اإلدارة التوصية و ظمات غري احلكومية. وتقارير املراجعة اخلارجية للمشاريع اليت تشمل الشركاء املنفذين من بني املن

صدور هذا التقرير، جيري تنفيذ  واعتبارًا من اتريخترتيبات لتحسني اإلدارة وحفظ الواثئق وتبادهلا.  وضععلى  ووافقت
 التوصية.
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AUD 1117– استعراض حمدود النطاق: ممثلية املنظمة يف إيران 
 
جمال الشؤون كذلك يف  جمال احلوكمة، واملساءلة والرقابة الدخلية، و يفجرى تقييم أداء املمثلية على أنه مرٍض  

 املالية واإلدارية.
 
منذ وصول املمثل اجلديد للمنظمة، أعادت املمثلية تنظيم هيكلها  -احلوكمة، واملساءلة ونظام الرقابة الدخلية 

ا يف حديثً  املعيننيمبا يف ذلك عدد من املوظفني الفريق،  وكانا عملياهتا. وقد كان منو أنشطة املمثلية مطردً من وعّززت 
. وحتّسنت الكفاءة والفعالية التشغيلية واإلدارية بشكل وهلم استعداد جيد متحمسني بدرجة كبريةرئيسية، الوظائف ال

م ، على غرار الفرص املتاحة للتعاون واالهتمام العام من جانب الكيا�ت احلكومية، والوكاالت الشقيقة لألمملحوظ
 املتحدة، واجلهات املاحنة والقطاع اخلاص يف أنشطة املنظمة وخدماهتا احملتملة.

 
 عن ترتيبات ا لتشغيل املؤسسات احمللية فضًال ، ووضعت نظامً ومتماسك لهيكل متكامإبنشاء املمثلية  قامتو  

ار االسرتاتيجي، ابالستناد إىل متطلبات اإلط مع احمللينيللرصد والتقييم. وهذا من شأنه أن يضمن دمج الرصد واإلبالغ 
 اإلطار اجلديد للربجمة القطرية.

 
سليمة. وقد وضعت املمثلية جمموعًة متينة من اإلجراءات كانت إن املمارسات والضوابط املالية واإلدارية  فكذلك،  

 ا ضئيًال عامالت عددً التشغيلية املوحدة لعمليات خمتلفة يطبقها املوظفون حسب األصول. وأظهر االستعراض لعّينة من امل
ضمان تقسيم منهجي للكلفة (املوارد هي . وقد تقضي مالحظة هامة أبداها مكتب املفتش العام أوجه القصورا من جدً 

البشرية من غري املوظفني وغريها) يف الرب�مج العادي وأموال املشاريع لتوزيع النفقات بشكل منصف بني األنشطة املختلفة، 
 رد مشرتكة وحمدودة.ا إىل أن املوانظرً 

 
حّدد مكتب املفتش العام قضية كما .  القيام هبمااإلدارة على  وافقتأولوية عالية  ويذويتضمن التقرير إجراءين  

 تصحيحية ملعاجلتها.التدابري ال ابلفعل اختاذاإلدارة  بدأتامتثال واحدة 
 

AUD 1217- العامة للمكاتب القطرية تقرير شامل عن مراجعات عنصري اإلدارة املالية واإلدارة 
 
، يتمثل مراجعات اإلدارة املالية واإلدارة العامة للمكاتب القطريةمكتب املفتش العام دورة  بدأ، 2010يف عام  

الضوابط املالية  مت تطبيق، وما إذا يف املكاتب القطرية ممارسات اإلدارة املالية واإلدارية صحةهدفها اإلمجايل بتقييم مدى 
 الرئيسية.واإلدارية 

 
 عن أدوار ومسؤوليات الرقابة الداخلية يف املنظمة. ، فضًال ئوحيّدد إطار الرقابة الداخلية للمنظمة املكّو�ت واملباد 

ومن املتوقع أن تطبق املكاتب القطرية الضوابط اليت تضعها املنظمة إلدارة املخاطر املالية واإلدارية الرئيسية على مستواها. 
للمكاتب القطرية عن مراجعات الشؤون املالية  ا فرد�ً تقريرً  148ىت اترخيه، أصدر مكتب املفتش العام ح 2010ومنذ عام 
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أبوجه ا ، وحتيط علمً املعنية واإلدارية. وهي تشمل التصنيفات بناًء على املعايري احملددة للضوابط املالية واإلدارية يف املكاتب
 اإلدارة، وحتّدد اإلجراءات ملعاجلتها. يف بيئة الرقابة الداخلية وممارسات القصور

 
وهبدف استكمال تقارير املراجعة للمكاتب القطرية الفردية، جيري إعداد التقارير النهائية الشاملة بشأن الشؤون  

 30املالية واإلدارية يف فرتات فاصلة منتظمة. وصدرت حىت اترخيه أربعة تقارير �ائية شاملة. ويشمل هذا التقرير اخلامس 
، 2016ديسمرب/كانون األول إىل  2015ا للمكاتب القطرية ُأجريت خالل الفرتة املمتدة من يناير/كانون الثاين استعراضً 
 القضا� املشرتكة وحيّدد التدابري الالزمة إلدخال حتسينات على مستوى املنظمة. يلخص

 
النهائي الشامل األخري عن الشؤون املالية  العديد من التحسينات منذ صدور التقريرإبجراء اإلدارة العليا  وقامت 

 ، مبا يف ذلك:2015واإلدارية يف سبتمرب/أيلول 
 

الستكمال سياسة املساءلة املعمول هبا يف املنظمة  2016صدور إطار الرقابة الداخلية للمنظمة يف مايو/أ�ر  •
 .2014والصادرة يف ديسمرب/كانون األول 

 يث سجل املخاطر املؤسسية.سياسة املخاطر املؤسسية وحتد وصدور •
 استكمال تعميم النظام العاملي إلدارة املوارد يف املكاتب القطرية.و  •
 .إقليمية مكاتب أربعة إىل املاليني املسؤولني نقل ذلك يف مبا الرصد وظيفة تعزيزو  •
 تعزيز بر�مج التدريب على النظم واإلجراءات اإلدارية.و  •

 
يف املائة من املكاتب القطرية الثالثني اليت خضعت ضوابطها املالية  64، مت تقييم ويف التقرير النهائي الشامل احلايل 

يف املائة منها إىل حتسينات كبرية وكان أداء ثالثة يف املائة منها (مكتب  33حيتاج  بينماواإلدارية للمراجعة على أ�ا مرضية، 
) على أ�ا 30من أصل  19ب القطرية اخلاضعة للمراجعة (ثلثي املكات ما يقرب منابلتايل، ّمت تقييم و واحد) غري مرٍض. 

نطاق مراجعات الشؤون  اليت يشملهاعامة وفق التوقعات يف جمال املالية واإلدارة. ومن بني اجملاالت اخلمسة بصورة تعمل 
 املالية واإلدارية ملكتب املفتش العام:

 
 احمللي وإدارة األصول؛يف حالة الضوابط: إدارة السفر  اواضحً  حتسًنايظهر جماالن  •
 يبقى جماالن دون تغيري إىل حّد كبري: دورة الدفع واالستالم، وإدارة املشرت�ت والعقود؛و  •
 ا: املوارد البشرية.وشهد جمال واحد تدهورً  •

 
النسبة املئوية للمكاتب القطرية اليت ّمت  على ةجوهري اتتغيري  ال يوجد أي، الشاملوابلنسبة إىل التقييم املوجز  

(يف  2014-2013مقارنًة ابلتقرير النهائي الشامل األخري الذي غّطى الفرتة  مرضية ا تعمل بصورةتقييم أدائها على أ�
 يف املائة). 64احلالتني 
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وال يزال هذا التقرير النهائي الشامل حيّدد قضا� مماثلة لتلك احملددة يف التقرير السابق على أ�ا األسباب الرئيسية  
 ضعف يف الرقابة:ملواطن ال

 
عدم ترسخ إطار الرقابة الداخلية للمنظمة وسياسة املساءلة املعمول هبا يف املنظمة بشكل كاٍف على الصعيد  •

 التشغيلي؛
 ؛الرئيسيقر املالوحدات يف  وتوجيه الرصدعدم كفاية و  •
 ية.الثغرات يف معرفة اإلجراءات يف املكاتب القطر و وحمدودية القدرات واملوارد اإلدارية،  •

 
. وما زالت ثالثة آاثرهالتخفيف من اويقّر سجل املخاطر املؤسسية يف املنظمة هبذه املخاطر وحّدد إجراءات  

إجراءات متفق عليها من التقارير النهائية الشاملة السابقة، املعنية بصورة رئيسية ابلرصد، قيد املعاجلة أو تنتظر اختاذ التدابري 
لرتكيز على تنفيذ ابزيد من اإلجراءات يف هذه املرحلة للسماح لإلدارة امللعام عن اقرتاح بشأ�ا. وميتنع مكتب املفتش ا

 ، ومواصلة تنفيذ بر�جمها لبناء القدرات وللتدريب.العالقةاإلجراءات 
 

AUD 1317- ممثلية املنظمة يف لبنان: استعراض قطري شامل 
 
، يف حني حيتاج قسم احلوكمة، واملساءلة دللبال طرية والدعوةإن التقييم اإلمجايل للممثلية مرٍض لقسم الربجمة الق 

ونظام الرقابة الداخلية إىل حتسينات كبرية، وقسم الرب�مج امليداين والعمليات إىل بعض التحسينات. وقد حّدد مكتب 
وضمان االمتثال لقواعد معاجلتها لتحسني األداء والتخفيف من املخاطر العالية  اليت جيبا من اجملاالت املفتش العام عددً 

 ولوائح املنظمة.
 
حتد�ت لتعزيز قدراهتا من أجل تنفيذ الربامج  ناآل، تواجه املمثلية 2016عام يف ويف ظّل ز�دة بر�جمها امليداين  

وحدة إدارية، مثل وحدة املشرت�ت أو ال مهامبفعالية وكفاءة. وينبغي االهتمام إبعادة تنظيم الفريق اإلداري الذي يتوىل 
من الضوابط الداخلية يف للعديد عدم االمتثال  ويتطلبا عن تقاسم املسؤوليات بني مجيع أعضاء الفريق. اللوجستية، عوضً 

ا، جيب أن أخريً و لتزام اإلدارة بتحسني إجراءات املكتب. إجماالت إدارة املوارد البشرية، واإلدارة املالية، واملشرت�ت وغريها، 
رفيع  وتقدمي الدعم الفيناختيار املستفيدين، وإدارة خطاابت االتفاق،  مثلإجراءاهتا التشغيلية، ديث أن تقوم املمثلية بتح

 .املشروع يف واملساءلة والكفاءة الفعالية لتحقيق أقصى قدر مناجلودة يف الوقت املناسب 
 
ل التفاعل مع أصحاب ، من خال2014عّززت بشكل كبري وجود املنظمة يف لبنان منذ عام قد ن املمثلية أكما  

على تنمية القدرة على الصمود  الرتكيزالز�دة األخرية يف أموال املاحنني مع إن وبذل جهود نشطة يف جمال الدعوة. و  املصلحة
هذه األولو�ت اجلديدة.  تتضمن على املنظمة التأكد من أن واليتها املتصلة ابألمن الغذائي جيبوسبل العيش تعين أنه 

، أي السنة األوىل من فرتة الربجمة 2016عام يف يف املائة من أهداف موارد إطار الربجمة القطرية  54ملمثلية وقد حّققت ا
دون وظيفة اثبتة للرصد والتقييم، تفتقر املمثلية إىل األدوات لضمان أن تكون ب، و ومع ذلكاملمتدة على أربع سنوات. 

داف التخطيط. ومن الضروري بذل جهود إضافية يف جمايل التدريب واملوارد بيا�ت أداء الرب�مج كاملًة ودقيقة ومرتبطة أبه
 يف عمليات املكتب وبراجمه، ولضمان تقدمي اخلدمات جلميع املستفيدين احملتملني. للتمايز بني اجلنسني الشموليةلتعزيز 
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�مج امليداين املوّسع بصورة فعالة إلجراءات الالزمة إلدارة الرب اب وأوال تتمتع املمثلية، بشكلها احلايل، ابهليكل  

. وإجراء استعراض للهيكل مبساعدة املكتب اإلقليمي 2016عام  تقريًبا يف وكفوءة، والذي تضاعف حوايل أربع مرات
غري املعروفة ملكتب إقليمي  أمر ابلغ األمهية وال سيما مع اآلاثرللشرق األدىن ومشال أفريقيا ومكتب دعم املكاتب امليدانية، 

يف بريوت. كذلك، من الضروري إنشاء وحدة للرصد والتقييم من أجل تقييم أداء الرب�مج واملصادقة عليه  مت إنشاؤهديد ج
 بطريقة مستقلة عن فرق املشاريع الفردية.

 
ويتضمن التقرير عشرة إجراءات اتفقت املمثلية مع املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا على اختاذها.  

 اختاذ تدابري تصحيحية ملعاجلتها. ابلفعلابشرت اإلدارة  بينماحّدد مكتب املفتش العام العديد من قضا� االمتثال، كما 
 

AUD 1417- ممثلية املنظمة يف ابراغوي: استعراض قطري حمدود 
 
بتقييم املراجعة  مقارنةً  احتسنً  هذا يعتربقـُّيمت املمثلية بصورة إمجالية على أ�ا حتتاج إىل بعض التحسينات. و  

ا من اجملاالت اليت ينبغي معاجلتها لتحسني عددً حيدد مكتب املفتش العام ال يزال ذلك، ومع . 2010السابق منذ عام 
 األداء، والتخفيف من آاثر املخاطر وضمان االمتثال لقواعد ولوائح املنظمة.

 
لديه لينتقل من مكتب إقليمي ألمريكا حتويل هيكل املوظفني  بصددويف وقت إجراء املراجعة، كان املكتب  

إدارة حافظة جمزأة من املشاريع من أجل الالتينية والبحر الكارييب إىل ممثلية قائمة حبّد ذاهتا. وكانت وحدة الرب�مج تكافح 
غري ع أولو�ت، الوطنية واإلقليمية الصغرية. كما ّمت إنشاء أربع وظائف مليّسرين لتنسيق جهود الرب�مج امليداين يف إطار أرب

 ا على ميزانية املمثلية.عبئً  يضع هذا أن
 
حتديد األدوار واملسؤوليات بني وحدات الرب�مج، والعمليات واإلدارة لضمان أن ُتسند العمليات إىل حاجة  هناكو  

 االزدواجية وعدم الكفاءة. جتنبالرئيسية ملوظفني خمصصني، و 
 
 ا من تصميم املشروع.جزءً  تظمالتمايز بني اجلنسني بشكل منكان تعميم و  
 
وينبغي للممثلية املشاركة بشكل أكرب يف املشاريع فوق الوطنية املنّفذة يف البالد. كما جيب دمج املوارد من هذه  

 متكاملة للرب�مج امليداين. حافظةاملشاريع يف هيكل املمثلية والنتائج املبّلغ عنها كجزء من 
 
املثارة يف مناسبات  أوجه القصور. وّمتت معاجلة 2016رة منذ منتصف عام كذلك، يوجد فريق جديد يف اإلدا 

دوالر  400ـ املسموح به وقدره بلغاملكمالت األجور مبا يفوق مسابقة، مثل عمليات غري جائزة يف رد تكاليف السفر و 
) استكمال سجالت 1ية: (التحسينات التال إجراءينبغي  ومع ذلكأمريكي يف الشهر للموظفني الذين توفرهم احلكومات. 

) توضيح أدوار جلنة املشرت�ت احمللية، 3(وسب األصول؛ حب) تربير االستخدام ومعدالت الدفع وز�دة األجور 2(واألصول؛ 
 الشراء، واملواصفات والرتاخيص الفنية. مستندات) توثيق وحفظ 4والبائعني واملوظفني التقنيني الرئيسيني يف عملية الشراء؛ و(
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ا العديد من من التقرير سبعة إجراءات اتفقت إدارة املمثلية على اختاذها. وحّدد مكتب املفتش العام أيضً ويتض 

 ختاذ تدابري تصحيحية ملعاجلتها.اب فعًال ابشرت اإلدارة  بينماقضا� االمتثال، 
 

AUD 1517- استعراض شامل ملمثلية املنظمة يف إكوادور 
 
ا أن جماالت احلوكمة، واملساءلة ونظام الرقابة الداخلية، والربامج والعمليات كان مرضيً  بّني التقييم اإلمجايل للممثلية 

 يف جمال الشؤون املالية واإلدارية.
 
قـُّيمت عمليات احلوكمة، واملساءلة ونظام الرقابة الداخلية على أ�ا حباجة إىل بعض التحسينات. ويفهم املوظفون و  

د وأن املمثلية تتمتع هبيكل وضوابط مالئمة لالستجابة إىل واليتها. كما أن التأخري يف تعيني الرئيسيون دور املنظمة يف البال
مستوى السياسات. ويشري مكتب املفتش  خّفض التأثري السياسي للمنظمة وأتثري 2016ممثل للمنظمة منذ أغسطس/آب 

 .2017العام إىل أنه ّمت تعيني ممثل جديد للمنظمة يف يناير/كانون الثاين 
 
ا ببعض مواطن الضعف احملددة يف الضوابط اخلاضعة للمراجعة، وترتيبات احلوكمة وإدارة الفرص وأحيط علمً  

واملخاطر. ويتطّلب الفصل بني املهام (جمال خطر يُعزى إىل عدد صغري من املوظفني يف الرب�مج العادي) توجيهاٍت على 
 حتقيق األهداف. بضرورة أتكيد معقولمالئمة وفعالة لتوفري الضوابط  تكونوبصورة عامة،  ولكن،نطاق املنظمة. 

 
وّمت تقييم الربامج والعمليات بصورة إمجالية على أ�ا حتتاج إىل بعض التحسني. وكانت جماالت االتصال وصياغة  

سرتاتيجية وخطة إطار الربجمة القطرية، والتنفيذ، والرصد واإلبالغ مالئمة. غري أن جمايل الدعوة واالتصاالت يتطلبان ا
صياغة وتنفيذ أحد املشاريع املراجعة ب متعلقةالستهداف الشركاء واملاحنني بشكل أفضل. وحّدد مكتب املفتش العام قضا� 

)GCP/ECU/084/GEF ومشروع قائم على أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات حيث تضطلع منظمة غري ،(
 .املنظمة ملخاطر السمعةمر الذي يعّرض حكومية أبجزاء كبرية من التنفيذ، األ

 
وبصورة عامة، جرى تقييم الضوابط وإدارة العمليات املالية واإلدارية اخلاضعة للمراجعة على أ�ا تعمل ابلشكل  

 املقصود وقـُّيم القسم على أنه مرٍض.
 
 ملعاجلة مواطن الضعف احملددة. عديدة قضا� امتثالو وأُثريت إجراءات متفق عليها  
 

AUD 1617-  مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةاستعراض شامل: ممثلية املنظمة يف 
 
 بّني التقييم اإلمجايل للممثلية أ�ا حباجة إىل بعض التحسني يف جماالت املراجعة الثالثة. 
 
لقة ابلزراعة ا يف جماالت السياسات والربامج املتعا موثوقً  فنيً وتتمتع املنظمة مبوقع قيادي بوصفها استشار�ً  

والقطاعات ذات الصلة. وتدعو املمثلية بصورة استباقية إىل والية املنظمة، وتتصل بشركائها كما أ�ا نشطة يف تعبئة املوارد. 
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لضمان أن تكون إجراءاهتا  اجلنسني بني واملساواةا لالتصاالت، وتعبئة املوارد ويتوجب على املنظمة أن تضع وتنّفذ خططً 
 خمصصة. وحّددت املمثلية بشكل مالئم أولو�ت الربجمة لديها يف إطار الربجمة القطرية وتنفيذها جاٍر.  امنه اسرتاتيجية أكثر

 
افظ على نظام الضوابط الداخلية رغم أنه ّمتت اإلشارة حيوتقوم يف املمثلية هيكل حوكمة مالئم ذا مساءلة حمّددة، و  

 إىل بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل التحسني.
 
لك، تتمتع املمثلية هبيكل إداري وبراجمي مالئم ملستوى نشاطها احلايل، رغم أن وجود فريق يف الرب�مج يفتقر كذ 

بعض اخلطط املطلوبة إىل عدم تنفيذ  احملدودؤدي التمويل يكما إىل اخلربة حيد من قدرة املمثلية على تفويض املسؤوليات.  
شروع واملشاريع النامية إلدارة نشطة مع رصد مرٍض للمخاطر والقضا� امل حافظةعلى مستوى املنظمة. وختضع حىت اآلن 

 وااللتزام بدورة املشروع.
 
 نشـــــــــاط املشـــــــــرت�ت على أنه يتطّلب حتســـــــــينات كبرية نتيجة عدم االمتثال لبعض اجملاالت يف القســـــــــم ومت تقييم 

MS 502 اعلى أ� والتســــــو�تلفواتري واملدفوعات واســــــتخدام كبري لفواتري غري مطابقة. كما جرى تقييم جمال الســــــلف وا 
تطّلب حتســـينات كبرية نتيجة بعض حاالت عدم االمتثال لســـياســـة املنظمة. ومن الضـــروري إجراء تدريب إضـــايف يف هذه ت

 اجملاالت.
 
ا سبع قضا� ويتضمن التقرير سبعة إجراءات اتفقت املمثلية على اختاذها. وقد حّدد مكتب املفتش العام أيضً  

  تدابري تصحيحية ملعاجلتها.ال، أطلقت اإلدارة أصًال امتث
 

AUD 1717- برمتها: استعراض حمدود ةسوري 

 
برمتها حباجة إىل حتسينات كبرية يف األهداف الثالثة للمراجعة.  ةبّني التقييم اإلمجايل أن املمثلية وهيكل سوري 

ها لتحسني األداء، والتخفيف من آاثر املخاطر العالية ا من اجملاالت اليت ينبغي معاجلتوحّدد مكتب املفتش العام عددً 
 وضمان االمتثال لقواعد املنظمة ولوائحها.

 
لمنظمة لألزمة السورية، األمر الذي يطرح حتد�ت االيت تعرتي  الشديدةويقّر مكتب املفتش العام ابلتعقيدات  

أن تعتمد ممارسات اإلدارة االستباقية  وحتتاج اإلدارة. ومجيع وكاالت األمم املتحدة، على صعيد تنسيق املساعدات اإلنسانية
سيما أ�ا قادرة على حتديد املخاطر بطريقة ال للمخاطر يف ظّل احلالة ذات الطابع السياسي ابمتياز واملعّرضة لألزمات، 

املنظمة. وإن إدارة املخاطر منهجية، وإدارهتا ورفع التقارير بشأ�ا إىل اإلدارة العليا، مبا يتيح تفادي إحلاق الضرر بسمعة 
برمتها. إضافًة إىل ذلك، سوف تساعد هذه املمارسات يف رصد  ةاهلادفة سوف توجه الرؤية و�ج التنفيذ يف بر�مج سوري

 األنشطة اليت يتم التعاقد من الباطن بشأ�ا مع موردي خدمات، وهذا جمال ابلغ األمهية يف تنفيذ الرب�مج.
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إجراًء اتفقت إدارة املنظمة على اختاذها، األمر الذي سوف حيّسن الربجمة، واحلوكمة  25ويتضمن هذا التقرير  
عام للرب�مج و�ئب املدير العام للعمليات، من أجل توضيح وتعزيز الدير املوالعمليات. ويتوّجه اإلجراء األّول إىل �ئب 

دد من اإلجراءات األخرى. لذا، سوف يعتمد التقّدم برمتها. كما أن هذا التوضيح ضروري لتنفيذ ع ةقيادة بر�مج سوري
احملَرز على قرار �ئب املدير العام. وابالستناد إىل الرتتيبات يف وقت املراجعة، يفرتض مكتب املفتش العام أن الدور القيادي 

ومشال أفريقيا وممثلية املنظمة ا بني املدير العام املساعد للمكتب اإلقليمي للشرق األدىن برمتها مشرتك حاليً  ةيف بر�مج سوري
، يتفق مكتب ةا للتعقيدات واحلساسية السياسية احمليطة ابلعملية اخلاصة بسورييف دمشق، وأن هذا الرتتيب مؤقت. ونظرً 

املفتش العام مع اإلدارة على وجوب اعتماد درجة من املرونة يف تنفيذ اإلجراءات، كما أن املكتب يشجع اإلدارة على 
 تكون بديلة لإلجراءات املتفق عليها يف التقرير ملعاجلة القضا� املثارة. ميكن أنإجراءات أخرى أي  مشاركة

 
ا واستثناًء للرتتيبات العادية للمنظمة ا مؤقتً ترتيبً هو ، 2014ي أُنشئ عام ذبرمتها، وال ةهيكل بر�مج سوري إنو  

برمتها ضمن هيكل  ةواضحة لوضع وتنفيذ بر�مج سوريللمنظمة خارطة طريق  وال توجدابلنسبة إىل املكاتب القطرية. 
تستخدم املنظمة إدارة املخاطر على حنو استباقي لتحديد املخاطر الرئيسية وتقييم آاثرها ال ضافًة إىل ذلك، وابإلاملركز. 

ومبا أن . بسايف الوقت املن على بر�مج املنظمة وعملياهتا، وعلى مسعتها، والختاذ إجراءات التخفف من آاثر املخاطر
متزايد أنشطًة تتعلق بسبل العيش والقدرة على الصمود، مل تقّيم املنظمة املخاطر املرتبطة  تشمل على حنوتدخالت الرب�مج 

 . وتتطّلب هذه القضا� اهتمام املنظمة.ةابحلساسية السياسية والنزاع يف إطار تنفيذ بر�مج يف سوري
 
برمتها.  ةات وتدفقات األعمال بصورة أفضل بني املكاتب املعنية برب�مج سوريوجيب أن ُحتّدد األدوار، واملسؤولي 

ومشال أفريقيا  األدىن، يتوىل املكتب اإلقليمي للشرق 2017ويف إطار آلية تنسيق املركز، اليت ّمت اعتمادها يف فرباير/شباط 
اليت تعود ملمثلية دمشق القائمة  والربجمةة ابلتخطيط ، يف حني أن املسؤوليات املتصلةمسؤولية اإلدارة اإلمجالية لرب�مج سوري

 حبد ذاهتا ومكتب املركز يف غازي عنتاب غري حمّددة بشكل كبري.
 
ا وينظر أصحاب املصلحة اخلارجيون إبجيابية إىل ممثلية املنظمة يف دمشق وإىل منسق الرب�مج يف غازي عنتاب نظرً  

ضافةً إىل ذلك، تُعىن املمثلية (مع املاحنني وأصحاب وابإلمن الغذائي يف مناطقهم. جلهودهم وقيادهتم للمجموعات املعنية ابأل
املراكز، يف أنشطتها تعمل  ذلك ومعخرين مبا يف ذلك املؤسسات احمللية) بتنسيق �ج بناء القدرة على الصمود. اآلصلحة امل

إىل حّد كبري إىل  ويرجع ذلك، البعض تائج مع بعضهاالرباجمية أو التشغيلية، دون تنسيق العمل بصورة مباشرة أو تبادل الن
السياسية الكامنة وراء النزاع السوري. كما أن آلية التنسيق تفتقر إىل تفاصيل عن املسؤوليات الوظيفية األخرى،  ةاحلساسي

برمتها يف  ةموّحد لسوريمثل تعبئة املوارد واإلبالغ عن األداء. وقد ّحثت اجلهات املاحنة الرئيسية املنظمة على وضع بر�مج 
 إطار قيادة موّحدة هلذا الرب�مج وتعزيز حتليل املخاطر حبيث تتناسب هذه اجلهود مع التحد�ت القائمة يف هذه البيئة.

 
برمتها على أنه مفّكك وخمصص.  ةمعاجلة مواطن الضعف هذه، سوف يظهر بر�مج املنظمة لسوري أن يتموإىل  

ليس و  إطار الربجمة القطرية للرب�مج، تشكل فعًال  2017-2016عّدت املمثلية خطة عمل للفرتة أ يف حنيعلى سبيل املثال، 
برمتها يوّحد مجيع النتائج ويقّيم التقدم احملرز على أساس األهداف الواردة  ةا عن بر�مج سوري واحدً ا سنو�ً لدى املنظمة تقريرً 

 يف اخلطة.
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مليون  20وايل حة عشرة األخرية يف فرتة السنتني اليت تغطيها خطة العمل تعبئة املوارد يف األشهر األربع وبلغت 
مليون دوالر أمريكي يف اخلطة. ويُعزى هذا اخللل يف جزء منه  152يف املائة من اهلدف البالغ  13دوالر أمريكي، أو حوايل 

 ابلقدرة الفعلية للمنظمة على تعبئة مقارنةً  االحتياجاتإىل عدم تطابق أهداف اخلطة اليت تعكس املتطلبات القائمة على 
 مقابل التدخالت الطارئة إلنقاذ األرواح البشرية.يف الزراعة املوارد وتنفيذ الرب�مج وأولو�ت املاحنني 

 
والدعوة إىل متويل القطاع الزراعي كجزء من �ج بناء القدرة على  االحتياجاتولتحقيق اهلدف القائم على  

نظمة وضع �ج متكامل لتعبئة املوارد على نطاق املنظمة، وإّال سوف تبقى فجوة التمويل كبرية الصمود، يتعني على امل
 ا يعين أنه لن تتّم االستجابة إىل احتياجات املستفيدين.مما، جدً 

 
على نطاق واسع يف واثئق السياسات واملشاريع، ال تتّم معاجلتها  التمايز بني اجلنسنيويف حني تنعكس اعتبارات  

كل جمٍد يف عملية وضع الربامج والتنفيذ. وينبغي للمنظمة أن تعاجل خطر عدم توجيه موارد الرب�مج إىل املستفيدين بش
 املالئمني وابلطريقة األكثر فعالية.

 
. ويف غياب مع القليل من التنسيقبرّمتها إىل حّد كبري بوصفها كيا�ت منفصلة  ةوتعمل املكاتب يف هيكل سوري 

بتجميع رمتها ب ةاهليكل احلايل لرب�مج سوري يقوماإلمجالية، ال الرب�مج ملواءمة موارد املوظفني مع احتياجات اسرتاتيجية 
العناصر اهليكلية يف املراكز الفردية، وهذه عملية غري فعالة من حيث الكلفة  فإنه يكرراملوارد املتاحة. بل على العكس، 

املواءمة للحؤول دون �ج خمصص وغري وهناك حاجة إىل يف بعض املراكز.  ا إىل فجوات يف هيكل املوظفنيوتؤدي أيضً 
فردي. ويتعّني على املمثلية وضع بر�مج توظيف شفاف وتنافسي  بشكل يعملفعال من حيث الكلفة حيدو بكل مركز 

 الختيار املوارد البشرية من غري املوظفني، وضمان ترتيبات عادلة وشفافة متصلة ابألجور.
 
برمتها وإدارة العمليات ضمن �ج براجمي متكامل، وإعادة النظر يف  ةا للمنظمة دمج بر�مج سوريي أيضً وينبغ 

 دفق عمل العمليات التشغيلية الرئيسية، وتبادل املوارد وتوضيح خطوط اإلبالغ الرئيسية واملساءلة.
 
 ل �ج تنفيذها عند االقتضاء.ومل جيِر تقييم ألثر التدخالت احلالية واملاضية لتقييم فعاليتها وتعدي 
 
املنظمة من خالل التعاقد من الباطن بشكل كامل مع تعمل ويتمثل أحد التحد�ت التشغيلية الرئيسية يف أن  

ال يتّم رصد أنشطتها وأدائها يف امليدان  ومع ذلك،مقدمي اخلدمات ابلنسبة إىل أنشطتها يف جمايل التوزيع والتدريب. 
 ستقل، على عكس ما تقتضيه ممارسات اإلدارة اجليدة وتوقعات املاحنني.والتحقيق فيها بشكل م

 
ويتصل حتّد آخر إبجراءات الشراء الطويلة يف العمليات العابرة للحدود، األمر الذي يعيق حسن توقيت توزيع  

 املدخالت ملواسم الزراعة وقد يؤثر على النتيجة.
 
ودة الدعم الفين للتدخالت. وجيب أن يكون االعتماد على كذلك، من الضروري إيالء اهتمام وثيق لضمان ج 

 ا لتفادي نشوء تضارب يف املصاحل، وضمان احلياد السياسي واحلياد يف النزاع.ا ومالئمً اخلرباء الوطنيني هامً 
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ري تداب ابلفعل ابختاذاإلدارة  وابدرتومذكرتني استشاريتني،  عديدة وقد حّدد مكتب املفتش العام قضا� امتثال 
 تصحيحية ملعاجلتها.

 
AUD 1817- استعراض قطري شامل :ممثلية املنظمة يف املكسيك 

 
أظهر التقييم اإلمجايل للممثلية أن جمال الربجمة القطرية والدعوة حباجة إىل بعض التحسني، وأن جمال احلوكمة،  

) حباجة إىل حتسينات كبرية وأن جمال الربامج 2011واملساءلة ونظام الرقابة الداخلية (الذي تراجع منذ املراجعة األخرية عام 
امليدانية والعمليات حباجة إىل بعض التحسينات. وقد تراجع النظام اإلمجايل للضوابط الداخلية منذ الز�رة األخرية ملكتب 

من آاثر املخاطر ا من اجملاالت اليت ينبغي معاجلتها لتحسني األداء، والتخفيف . وحّدد املكتب عددً 2011العام يف  املفتش
 وضمان االمتثال لقواعد املنظمة ولوائحها.

 
واتفق مكتب املفتش العام على خطط مع اإلدارة لضمان مركزية الفريق اإلداري على أساس الوظائف، وإعادة  

االت إدارة بني املشاريع واملمثلية. وأّما جوانب عدم االمتثال للعديد من الضوابط الداخلية يف جم العملالنظر يف تدفقات 
املوارد البشرية، واملشرت�ت وإدارة خطاابت االتفاق فتتطّلب اهتمام اإلدارة لاللتزام بقواعد املنظمة. ويود مكتب املفتش 

ا يؤدي إىل ختطي اإلدارة الضوابط ممالعام تسليط الضوء على حالة متعلقة بعدم االمتثال إلجراءات خطاابت االتفاق، 
 لى بيئة الرقابة.ا عالداخلية ويؤثر سلبً 

 
وعلى الرغم من هذا التعديل اهليكلي، تفتقر املمثلية إىل خرباء فنيني أبعداد كافية ملقاربة جهودها يف جمال الربامج  

وظيفة الرصد والتقييم لضمان التنفيذ املالئم، واملصادقة على تصميم املشروع اإلمجايل وتنفيذه  ئعلى حنو أفضل، ومل تنش
 وسالمته.

 
حني تعتمد املمثلية بدرجة كبرية على املوارد البشرية من غري املوظفني، ال جيري تقييم األداء بشكل متسق. ويف  

إن مناذج التقييم املستخدمة غري مالئمة للموارد البشرية من غري املوظفني اليت تعمل مع املنظمة لفرتات فوبصورة خاصة، 
 زمنية ممتدة.

 
أولوية ملحوظة يتعلق إبجراءات املشرت�ت  وت إدارة املمثلية على اختاذها؛ أحدها ذإجراءً اتفق 11يتضمن التقرير و  

ا العديد من قضا� االمتثال اليت نُقلت إىل اإلدارة، وقد أطلقت وستة ذات أولوية عالية. وحّدد مكتب املفتش العام أيضً 
  تدابري تصحيحية ملعاجلتها.اإلدارة أصًال 

 
AUD 1917- 2017 لمخزو�ت املادية لدى جممع السلع واخلدمات لعامل ائياالستثن تعدادال 

 
ا للمخزو�ت املادية لدى جمّمع السلع واخلدمات ومركز بناًء على طلب اإلدارة، أجرى مكتب املفتش العام تعدادً  

يونيو/حزيران  17ة يف شراء املنتجات اليت حتمل شعار املنظمة ملساعدة اإلدارة يف تقييم وجودة وكمال رصيد املخزو�ت املادي
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، وضمان إغالق سلس للعقد مع املتعاقد اخلارجي. وكان االستعراض يهدف إىل اإلبالغ عن التعداد االستثنائي 2017
 للمخزو�ت املادية كما الحظ مكتب املفتش العام ذلك.

 
جممع السلع واخلدمات وابالستناد إىل هذه املالحظة، وإىل اختبار عّينة مستقلة، وجد مكتب املفتش العام أن  

وضع ونّفذ بصورة إمجالية إجراءات مالئمة الستكمال تعداد املخزو�ت املادية. ومل يكشف التعداد اإلحصائي للعينات 
 الذي قام به مكتب املفتش العام أي اختالفات مادية مع التعدادات اليت قام هبا اجملمع.

 
نظمة، كشف استعراض مكتب املفتش العام مواطن ضعف كبرية يف حال مركز شراء املنتجات اليت حتمل شعار املو  

املخزو�ت املادية بسبب عدم توفر نظام موثوق لشرائط الرتميز . وكشف التعداد اإلحصائي الختبار العينة  جرديف عملية 
حتمل شعار املنظمة.  يف املائة بني تعداد املكتب وتعداد مركز شراء املنتجات اليت 9.7ا يوازي الذي قام به املكتب تباينً 

ا، يدل على إدارة غري مالئمة للمتجر. ويقّر مكتب املفتش العام أن املنظمة فسخت ا جدً وكان معدل اخلطأ هذا مرتفعً 
  العقد مع مقدم اخلدمات اخلارجية وأقفلت املركز. وال ميكن متابعة قضية املواد املفقودة من التعداد بعد ذلك.أصًال 

 
AUD 2017- نظمة يف مالوي: استعراض قطري شاملممثلية امل 

 
حيتاج جمال احلوكمة والعمليات  بينماا يف مراجعة جمال الربامج القطرية والدعوة، كان التقييم اإلمجايل للمنظمة مرضيً  

حني قـُّيم جمال الشؤون  2012عام يف إىل بعض التحسينات. وهذا حتّسن ملحوظ مقارنًة ابملراجعة األخرية اليت ُأجريت 
 ملالية واإلدارية على أنه حباجة إىل حتسينات كبرية.ا
 
 من العديد عن ا عليها مع إدارة املمثلية، مجيعها ذات أولوية متوسطة، فضًال ويتضمن التقرير ثالثة إجراءات متفقً  

  اختاذ تدابري تصحيحية ملعاجلتها، وخباصة يف جمال احلوكمة.متثال. وقد بدأت اإلدارة أصًال الا ا�قض
 

AUD 2117- مكتب االتصال للمنظمة يف جنيف: استعراض حمدود 

 
يف منصّيب املدير والشريك  الشاغرة الوظائف أدتو أظهر التقييم اإلمجايل للمكتب أنه حيتاج إىل حتسينات كبرية.  

شارة إىل مواطن ابلتايل، ّمتت اإلو اإلداري، وغياب اإلجراءات التشغيلية املوحدة قد أضعفا الضوابط الداخلية يف املكتب. 
القصور يف جماالت عديدة مبا يف ذلك: فصل املهام ابلنسبة إىل األدوار واملسؤوليات مبوجب النظام العاملي إلدارة املوارد، 

وتقدميها، وتوثيق عملية التوظيف  هامواملشرت�ت، وخطاابت االتفاق، وتربير السفر للمهام الرمسية وإعداد التقارير عن امل
 ع للموارد البشرية من غري املوظفني.ومعدالت الدف

 
متثال، ّمت إطالع اإلدارة الا قضا� من العديد عن أولوية عالية فضًال  وا عليه ذا متفقً ويتضمن التقرير إجراء واحدً  

 اختاذ تدابري تصحيحية ملعاجلتها. ابلفعلعليها. وقد بدأت اإلدارة 
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AUD 2217- استعراض حوكمة اإلحصاءات يف املنظمة 
 
بصورة عامة، كشف االستعراض أن األنشطة اإلحصائية للمنظمة ختضع ملستوى معقول من التخطيط  

والربجمة، وتدعم حتقيق الوالية اإلحصائية للمنظمة كما تستجيب الحتياجات البلدان األعضاء. وقد اختذت املنظمة 
 حوكمة اإلحصاءات يف املنظمة:من اخلطوات التالية، اليت عّززت 

 
ألنشطة اإلحصائية الالزمة لتحقيق الوالية اإلحصائية للمنظمة، وإسناد ملكية هذه األنشطة إىل جهات حتديد ا •

 حمّددة.
 واملوارد لتوجيه اجلهات الفاعلة يف جمال اإلحصاءات ومتكينها. والسلطات ختصيص األدوار، واملسؤوليات،و  •
ومراقبة األنشطة اإلحصائية ومواءمتها مع إنشاء هيكل تنظيمي، وسياسات، وقواعد، وإجراءات ونظم لتوجيه و  •

 اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.
 وضع آليات لرفع التقارير بشأن تنفيذ النتائج. •

 
) ضوابط 2017ضافةً إىل ذلك، وضع كبري اإلحصائيني (الذي كان مدير شعبة اإلحصاءات حىت مارس/آذار وابإل 

على الرغم ممّا تقدم، حّدد و  الدولية وإنشاء تدابري لضمان اجلودة. لضمان امتثال األنشطة اإلحصائية للقواعد واملعايري
 مكتب املفتش العام جماالت لتحسني كفاءة وفعالية حوكمة األنشطة اإلحصائية على حنو أكرب:

 
العتبار املهام اجلديدة املســــــــندة إىل مكتب كبري ابينبغي مراجعة اختصــــــــاصــــــــات كبري اإلحصــــــــائيني حبيث أتخذ  •

. وجيب أن تشـــــكل االختصـــــاصـــــات املنقحة قاعدًة 2019-2018يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة اإلحصـــــائيني 
 إلقامة هيكل مكتب كبري اإلحصائيني وحتديد املوارد املطلوبة ليحقق واليته.

بعض احلدود  2016لقد أبدت األداة اإللكرتونية املســــــــــتخدمة إلجراء مســــــــــح ضــــــــــمان اجلودة والتخطيط عام و  •
ة اليت أعاقت االســــتفادة الكاملة من املشــــاريع امليدانية وتوطيد مجيع األنشــــطة اإلحصــــائية اليت أجرهتا التكنولوجي

 املنظمة.
 جيب أن تتواءم اختصاصات اإلحصائيني اإلقليميني مع مهامهم الفعلية.و  •
 صادقة عليها ومعاجلتها.تفتقر عمليات إنتاج البيا�ت اإلحصائية يف املنظمة إىل املكننة الكاملة جلمع البيا�ت واملو  •
فتقر هيكل احلوكمة اخلارجية إىل وجود جلنة رمسية معنية ابإلحصاءات مبا يتيح للمنظمة مجع البيا�ت اإلحصائية وي •

 للبلدان األعضاء واملصادقة عليها.
 
دة يف خرون على اختاذ أو تنسيق اإلجراءات السبعة عشرة الوار اآلصلحة املاتفق كبري اإلحصائيني وأصحاب و  

يف اخلتام، وابالستناد إىل استعراضه، حّدد مكتب املفتش العام و ، ملعاجلة القضا� احملددة. ةالتقرير، ومجيعها ذات أولوية كبري 
 أن أداء املنظمة يف ما خيّص حوكمة األنشطة اإلحصائية حباجة إىل بعض التحسني.
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AUD 2317- ارية ملمثلية املنظمة يف ليبيااستعراض مكتيب للعمليات والشؤون املالية واإلد 

 
من السفر إىل ليبيا للتحقق من وجود األصول ولقاء احلكومة  مل يتمكن مكتب املفتش العامنظرًا لألسباب األمنية  

ا، ال يوجد موظفون للمنظمة يف البالد بسبب القيود األمنية حاليً و . حاديألمانة ااألحساب ملناقشة املعلومات الراجعة من 
 ة.املفروض

 
مليون دوالر امريكي (تلّقت  71بقيمة  حادياألحساب األمانة وتتوّىل املمثلية يف ليبيا بصورة رئيسية تطبيق  

مليون دوالر أمريكي) توفّر املنظمة يف إطاره الدعم واملشورة الفنية للحكومة، وخباصة  وزارة الزراعة  20املنظمة حىت اآلن 
مع أهداف  حساب األمانة األحاديإىل إعادة حضور املنظمة إىل البالد. ويتماشى والثروة احليوانية والبحرية، وتسعى 

 وأولو�ت التنمية الوطنية ومع اإلطار االسرتاتيجية للمنظمة.
 
وابالستناد إىل االستعراض احملدود، مل تظهر أي إشارات على وجود فجوات كبرية يف إدارة املخاطر املتصلة  

ا عليها اثر ستة إجراءات متفقً آغري أن مكتب املفتش العام حّدد العديد من اجملاالت للتحسني و  بعمليات املنظمة يف ليبيا.
(مخسة منها ذات أولوية عالية). ولدى تنفيذ هذه اإلجراءات، سوف تعمل على حتسني جهوزية املنظمة يف ليبيا الستئناف 

واإلدارة املالية للنفقات  حساب األمانة األحاديت مظلة األنشطة يف البالد، وسوف حتّسن تنفيذ ورصد املشاريع املنشأة حت
 .احلساباملتصلة هبذا 

 
دوالر امريكي من أصول املنظمة يتم  400.000حوايل  من تقدمي ضما�ت أبنمل يتمكن مكتب املفتش العام و  

 حفظها بشكل مالئم يف ليبيا.
 

AUD 2417- استعراض خطاابت االتفاق 
 
د خدمة ذات كلفة قابلة لالسرتداد ُتستخدم لتقدمي خدمات تعاقدية غري متاحة يف خطاابت االتفاق هي عقو  

األسواق التجارية، وُتوقَّع مع كيا�ت ال تبغي الربح. وقد أجرى مكتب املفتش العام استعراضات سابقة خلطاابت االتفاق 
 MS 507) يوفّر القسم 1( مدى:. وكانت األهداف الرئيسية هلذا االستعراض تقييم إىل أي 2012و 2009يف عامي 

) جتري معاجلة وإدارة خطاابت االتفاق بشكل مالئم 2 إلدارة خطاابت االتفاق؛ و(ا معقوًال وإجراءات قائمة أخرى إطارً 
 لضمان أن يوفّر مقدمو السلع واخلدمات املتفق عليها وتُبنيَّ القيمة مقابل املال.

 
يف إدارة خطاابت  كبريةيهات من دائرة املشرت�ت، حققت حتسينات  ويقّر مكتب املفتش العام أن املنظمة، بتوج 

 االتفاق منذ املراجعات السابقة، مثل:
 

 إقامة وحدة خطاابت االتفاق يف دائرة املشرت�ت؛ •
وضع تقارير عن النظام املتكامل اجلديد إلدارة املعلومات لتسليط الضوء على مواطن اخللل يف خطاابت االتفاق و  •

 االنتهاء، اجملاالت الشاغرة، املدفوعات املستحقة)؛(مثل اتريخ 
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 وضع مناذج حمددة خلطاابت االتفاق ألنواع خمتلفة من األنشطة؛و  •
 ّمت تعزيز أو اعتماد مناذج جديدة إلدارة خمتلف اجلوانب يف عملية خطاابت االتفاق؛و  •
 يز وتبسيط عملية خطاابت االتفاق.وّمت نشر موظفني دوليني مسؤولني عن املشرت�ت يف املكاتب امليدانية لتعز  •

 
، دفق عمل خاص للتحويالت النقدية). وأوصى وكانت حتسينات أخرى جارية يف اتريخ صدور التقرير (مثًال  

 مكتب املفتش العام إبجراء التحسينات اإلضافية التالية:
 

ى قواعد املنظمة توضيح وتضييق نطاق استخدام خطاابت االتفاق اليت ال جيب أن ُتستخَدم للتحايل عل •
 ومستشاريها، ووضع أدوات بديلة حسب االقتضاء؛

مراجعة إجراءات اختيار مقدمي اخلدمات لتعزيز متطلبات االختيار املباشر، وز�دة عدد عمليات االختيار و  •
 التنافسية؛

 لتعزيز الفصل بني املهام؛ MS 507مراجعة القسم و  •
 ا يف ذلك األدوار واملسؤوليات الواضحة يف جمال الرصد؛إنشاء آلية لرصد استخدام خطاابت االتفاق، مبو  •
ووضع خطوط توجيهية تشري إىل الواثئق األساسية واإللزامية املتصلة خبطاابت االتفاق، واليت يتعني على املنظمة  •

 ومقّدمي اخلدمات حفظها.
 
ا زالت دون حّل. كما ا أبن بعض مواطن القصـــور يف االســـتعراضـــات الســـابقة موأحاط مكتب املفتش العام علمً  

أن املكتب قلق من أنه بعد مرور مثاين سنوات على صدور تقاريره السابقة، ما زال على املنظمة وضع عملية سريعة املسار 
ال يتم اللجوء و ا بشـــــــكل مبالغ؛ لالتفاقات بني وكاالت األمم املتحدة؛ وما زال نطاق اســـــــتخدام خطاابت االتفاق واســـــــعً 

التنافســــــــــي النتقاء مقدمي اخلدمات؛ وال توجد بعد معايري حمددة للتأهيل املســــــــــبق وإجراءات صــــــــــارمة ا إىل االختيار كثريً 
 للتحقق بشكل مالئم من مؤهالت وقدرات مقدمي اخلدمات وتقييمها، رغم التحسينات اليت حتققت.

 
وظائف اخلاضغة للمراجعة وابالستناد إىل استعراضه، استنتج مكتب املفتش العام أن أداء املنظمة يف العمليات وال 

ا عليه، مثانية منها ذات أولوية عالية وتتطلب االهتمام من إجراًء متفقً  14حيتاج إىل بعض التحســـــــينات. وتضـــــــمن التقرير 
 اإلدارة.

 
AUD 2517- مراجعة الدعم الفين لشراء السلع 

 
ليات لضمان أن تتمتع السلع اليت ، قّيم مكتب املفتش العام كفاية وفعالية العم2017يف إطار خطة العمل لعام  

 يتم شراؤها ابجلودة الفنية واملالءمة حبيث ُحتفظ األصول على حنو مناسب ويتم االمتثال للسياسات واإلجراءات.
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هناك الكثري من العمل أدى إىل استنتاج أنه ما زال  مماوحّددت املراجعة العديد من نقاط الضعف يف الضوابط  
 لضمان جودة ومالءمة السلع اليت يتم شراؤها: بهالقيام  الذي يتعني

 
 ا بشكل جيد.دور املوظفني التقنيني الرئيسيني واخلرباء الفنيني يف جمال املشرت�ت يف املقر الرئيسي ليس حمددً  •
غياب الوضوح يف صفوف مجيع املوظفني املعنيني بشأن اجلهة املطلوب منها استعراض املواصفات الفنية و  •

 وتوضيحها.
ابخلربة والسلطة واملسؤولية  ميتلكونيف املنظمة الذين  بسهولة  يوجد أي نظام يسمح بتحديد اخلرباء الفنينيالو  •

 لوضع وتوضيح املواصفات الفنية ألنواع حمددة من السلع.
واضح للمساءلة لدعم عملية وضع أو استعراض املواصفات الفنية من جانب الُشعب الفنية ال يوجد إطار واضح و  •

 ملقر الرئيسي.يف ا
 إن خماطر الغش والفساد مرتفعة يف التقييم الفين ملرحلة تقييم عرض البائع.و  •

 
الثالثة الرئيسيني (دائرة املشرت�ت،  املصلحةفر توافق عام بني أصحاب ايتو  بينماويشري مكتب املفتش العام أنه  

) بشأن مواطن الضعف القائمة واإلجراءات التقينمج التعاون والُشعب الفنية يف املقر الرئيسي التابعة لنائب املدير العام وبر�
إجراًء  14، يتضمن هذا التقرير وابلتايلا االتفاق على اجلهة املسؤولة عن اختاذ اإلجراءات. املطلوبة ملعاجلتها، مل يتم دائمً 

إىل معاجلة هذه االستنتاجات  هتدفا عليه ومخس توصيات (ثالثة منها ذات أولوية كبرية وتسعة ذات أولوية عالية) متفقً 
 وغريها من مواطن الضعف يف الرقابة. وبنظر مكتب املفتش العام، ينبغي لإلدارة إعطاء األولوية ملا يلي:

 
 وضع قاعدة بيا�ت تتيح التعّرف بسهولة إىل اخلرباء الفنيني. •
 الفنيون يضطلع هبا املوظفون وضع خطوط توجيهية تشغيلية للمشرت�ت تضم اإلشارة إىل األدوار الرئيسية اليتو  •

 الرئيسيون والشعب الفنية يف املقر الرئيسي يف عملية الشراء.
ا على املخاطر، مع حتديد مستوى ا قائمً وضع تعليمات فنية لكل مدخل (جمموعة من املدخالت) تتضمن �جً و  •

 الرتاخيص الفنية املطلوبة يف شراء هذه السلع أو اخلدمات.
 مناذج إضافية ملساعدة املوظفني يف شراء سلع وخدمات متخصصة على حنو فعال وكفوء.وضع خطوط توجيهية و و  •

 
يف اخلتام، وابالستناد إىل استعراضه، اعترب مكتب املفتش العام أن أداء املنظمة يف عملية ضمان اجلودة الفنية  

 واملالءمة يف شراء السلع حباجة إىل حتسينات كبرية.
  

AUD 2617-  ملمثلية املنظمة يف أنغوالاستعراض شامل 
 
ا يف جمالني خضعا للمراجعة ومها جمال الرب�مج القطري والدعوة واحلوكمة، كان التقييم اإلمجايل للمنظمة ُمرضيً  

ا حيتاج جمال الرب�مج امليداين والعمليات إىل بعض التحسينات. وهذا ميثل حتسنً  بينماوجمال املساءلة ونظام الرقابة الداخلية، 
 حني قـُّيم جمال الشؤون املالية واإلدارية على أنه غري مرٍض. 2011رنة ابالستعراض الشامل األخري لعام مقا
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ا إىل توقعاهتا وتوقعات شركائها سيما ا�ا تستجيب متامً  ال حظت املنظمة بكامل ثقة الوزارات ذات الصلةالوقد  
متثل قدوًة لطريقة عمل وكالة اتبعة لألمم املتحدة يف ما خيّص موقعها  سؤاهلم أن املنظمة عنداإلمنائيني. واعترب هؤالء الشركاء 

. ونتيجة هذا حادياألمانة األحساب صول على متويل عرب احلكمستشار فين موثوق للحكومة، وما يستتبع ذلك من 
باقية و�جحة يف جمايل االحرتام الرفيع للمنظمة، طلبت احلكومة إنشاء مكتب للربامج واالتصاالت. وقد كانت املمثلية است

ورؤيتها اجليدة يف تعبئة املوارد واالتصاالت، األمر الذي أّدى إىل استمرار حصوهلا على متويل ملحوظ لرب�جمها امليداين 
، وجيري يف الوقت 2017-2013اإلعالم. وقد ُأحرز تقدم جيد على صعيد تنفيذ إطار الربجمة القطرية احلايل للفرتة  وسائل

 ).2021-2018إطار الربجمة القطرية اجلديد ( الراهن وضع
 
مساءلة حمددة، وقد ّمت تقييم نظام الرقابة الداخلية على أنه يعمل بشكل  وتتمتع املمثلية هبيكل حوكمة مالئم ذو  

ه ستوى الثقة العايل الذي حتظى بمصرّح كل من احلكومة والشركاء اإلمنائيني أن اخلطر األكرب الذي يواجهه قد مرٍض. و 
 .2017ا يف البالد يكمن يف تقاعد ممثل املنظمة احلايل يف ديسمرب/كانون األول املنظمة حاليً 

 
صد بر�جمها امليداين، وتقوم هبذا على حنو فعال من خالل ر كذلك، تتمتع املنظمة هبيكل تشغيل مالئم إلدارة و و  

كومة والشركاء اإلمنائيني عن رضاهم بتنفيذ الرب�مج األطر التسجيلية، وخطط العمل والتقارير املرحلية. وعّرب كل من احل
 امليداين.

 
وأّما العمليات اإلدارية املتعلقة ابملشرت�ت، وخطاابت االتفاق، والسفر، والفواتري واملدفوعات لدعم تنفيذ املشروع  

كفاءة يف التخطيط ينبغي إجراء بعض التحسينات لضمان عملية أكثر   ولكنفقد كانت مجيعها تعمل على حنو مالئم، 
 للمشرت�ت وااللتزام ابلقسم اخلاص بقواعد اختيار موّردي املشرت�ت يف دليل اإلجراءات اإلدارية.

 
ا عليها، مجيعها ذات أولوية عالية اتفقت إدارة املمثلية على اختاذها. ويتضمن هذا التقرير مخسة إجراءات متفقً  

ختاذ تدابري اب ا� االمتثال اليت رُفعت إىل اإلدارة. وقد بدأت اإلدارة أصًال كذلك، حّدد مكتب املفتش العام العديد من قض
 تصحيحية ملعاجلتها.

 
AUD 2717- ممثلية املنظمة يف موزامبيق: استعراض قطري شامل 

 
ت أظهر التقييم اإلمجايل للممثلية أن جمال الرب�مج القطري والدعوة حيتاج إىل بعض التحسينات، فيما حتتاج جماال 

احلوكمة واملساءلة والضوابط الداخلية والعمليات إىل حتسينات كبرية. و�سف مكتب املفتش العام لإلشارة إىل أن بيئة 
الضعف  نقاطلتصحيح  الالزمةالرقابة اإلمجالية مل تتحسن منذ املراجعة األخرية، وحيث إدارة املمثلية على اختاذ التدابري 

 احملددة.
 
ا ا موثوقً ا يف البالد حيث تُعترب شريكً من التحد�ت اخلارجية، فإن املمثلية مرتسخة جيدً  العديد من رغمعلى الو  

ا يف حتقيق هدف تعبئة املوارد إلطار ا جيدً يف جمال اخلربة الفنية، وبناء القدرات وتنفيذ املشروع. وقد أحرزت املمثلية تقدمً 



71 FC 170/11 
 

ار األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية من خالل توجيه النتيجة الربجمة القطرية، وشاركت بشكل استباقي يف وضع وتنفيذ إط
 ختلفة.املعمل الاملعنية ابألمن الغذائي والتغذية، وإشراك جمموعات 

 
ينبغي إلدارة املمثلية أن تراجع تنفيذ إطار الربجمة القطرية حبيث تنتقل من �ج تقليدي توجهه املشاريع إىل �ج و  

سرتاتيجية كإعمل القطرية اليت توضع كل سنتني  الخطة  تستخدمد. وسوف املنظمة يف البال براجمي يستند على أولو�ت
تنفيذ إطار  يفأداة لرصد التقدم احملرز كتشغيلية تربط أولو�ت إطار الربجمة القطرية الرفيعة املستوى ابلرب�مج امليداين، و 

 الربجمة القطرية واإلبالغ عنه.
 
الرباجمية والتشغيلية احلالية واملستقبلية. ولذا،  احتياجاهتايف املنظمة وبنيتها احلالية مع وال يتواءم هيكل املوظفني  

فعالة  وغريمركزية إىل حّد بعيد الا حاليً  واليت هي لثغرات التوظيف وإعادة هيكلة اإلدارة، جيب أن ُجتري إدارة املنظمة حتليًال 
ساءلة ضعيفة، والعمليات جمزّأة ويكون نظام الرقابة الداخلية غري ، تكون املإن مل يكن األمر كذلكو من حيث الكلفة. 

 ضمان تنفيذ الرب�مج والوقاية من الغش.لفعال 
 
بتخطيط املشرت�ت، واألصول وإدارة املخزو�ت املادية، والتطورات يتعلق  ال سيما يف مانظام الرقابة الداخلية، و  

ضافة إىل ذلك، وعلى الرغم من العديد من حماوالت اإلدارة ابإل. عاجًال ا تعزيزً التشغيلية والسفر احمللي، غري فعال ويتطّلب 
ا من انعدام الثقة، والشك واللوم. وجيب أن تعزز إدارة املمثلية تحسني الرقابة وبيئة العمل، الحظ مكتب املفتش العام مناخً ل

الغش واملساءلة الفردية  التسامح مطلًقا بشأنبيئة عمل منفتحة وشفافة، وأن تشّدد املستو�ت األعلى على سياسة عدم 
 ابلنسبة إىل املهام والصناديق املوكلة هلا.

 
إىل حدوث مكتب املفتش العام  أشاربر�جمها امليداين بشكل مرٍض،  حافظةإدارة  عموًماويف حني تتوىل املمثلية  

 الضعف يف إدارة املشروع لضمان التنفيذ الفعال. نقاطة أتخريات متواترة يف تنفيذ املشروع. ويتعّني على إدارة املمثلية معاجل
 
 عن توصيتني أُعيد فتحهما من ، فضًال القيام هباا عليه اتفقت إدارة املمثلية على إجراًء متفقً  22ويتضمن التقرير  
، وقد بدأت اإلدارة حّدد مكتب املفتش العام العديد من قضا� االمتثال اليت نُقلت إىل اإلدارةكما سابقة.  الستعراضات الا

 اختاذ تدابري تصحيحية ملعاجلتها. ابلفعل
 

AUD 2817- استعراض شامل: ممثلية املنظمة/املكتب اإلقليمي الفرعي يف زمبابوي 
 
 بعض التحسينات يف جماالت املراجعة الثالثة.إىل بّني التقييم اإلمجايل للممثلية أ�ا حباجة  
 
لممثلية استباقية لايت من احلكومة. و و ية اتّبع العملية الواجبة، وهي تتلقى الدعم املاملمثلية إطار للربجمة القطر  ولدى 

يف جماالت التنسيق، واالتصال، والدعوة وتبادل املعرفة. كما أن الشركاء اإلمنائيني يقّرون مبيزهتا التنافسية يف معارفها الفنية 
 وعالقة عملها الوثيقة مع وزارة الزراعة.
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عن حتفظات كبرية بشأن صياغة املشروع وقدرات التنفيذ  إثنان من املاحنني الرئيسينيء املراجعة، عّرب يف وقت إجراو  
 مفاده املمثلية عن رأي وأعربتا على قدرة املمثلية على تعبئة املوارد من هؤالء املاحنني. سلبً  ميكن أن تؤثريف املكتب اليت 

النظرة السلبية من بصورة فعالة وبدأت نتائجها تظهر، وأن هذا قد يغّري  اآلننّفذ  تُ نيهؤالء املاحن املمولة من قبلأن املشاريع 
هؤالء  جتاهاحلالية لدى املاحنني. ويف حني من الضروري وضع اسرتاتيجية استباقية ومستهدفة لالتصاالت وتعبئة املوارد 

مت تعديل اآلراء ش العام أنه خالل فرتة إعداد التقرير، ، يقّر مكتب املفتللمشروعاملاحنني إضافًة إىل إظهار النتائج اإلجيابية 
 املشاريع املستقبلية.يف جديدة  جديةيؤدي إىل التزامات  مماالسلبية اليت عّرب عنها هؤالء املاحنون، 

 
الرب�مج والعمليات حتسني التنسيق وتبادل املعلومات لز�دة  أقسامطّلب اهليكل احلايل للممثلية مع يتكذلك،  

مسة أدوار خبا حاليً  تضطلعا إىل أن ممثلية املنظمة عالية والكفاءة. ويتسم وضوح األدوار واملسؤوليات أبمهية متزايدة نظرً الف
ا يف تفويض املشرت�ت إىل مساعدي الفصل بني املهام حتسينً  ويتطلبدارة املمثلية. إلا الوقت املتاح حتمً  مما يقلل، مشرتكة

، يف حني جيب أن تضمن استعراضات تقييم اجلودة للموارد البشرية من التقييمو  وحدة الرصدالرب�مج وخطوط اإلبالغ يف 
 غري املوظفني أن تؤخذ يف االعتبار املدخالت من األقران.

 
املتوقع يف أعداد املوظفني  للتخفيض، ينبغي القيام ابلتخطيط احلافظةاملتوقع يف حجم  التخفيضإىل  وابلنظر 

 لوقت املناسب.ويف ا بطريقة شفافة
 
وقد حتّسنت بيئة الرقابة الداخلية إثر تعيني موظف إدارة دويل، بعد فرتة كانت فيها الوظيفة شاغرة وحيث سّلط  

زيد من اجلهود لتعزيز بيئة عمل منفتحة املينبغي بذل  ومع ذلك،القصور يف الرقابة.  أوجهاملراجع اخلارجي الضوء على 
 ابلغش وغريها من ممارسات الفساد. املطلق يري السلوك وسياسة عدم التسامحوشفافة، وتذكري املوظفني مبعا

 
جيب أن فريق إدارة املمثلية  من أنرغم على الهيكل تشغيلي مالئم إلدارة تنفيذ الرب�مج امليداين احلايل،  ويوجد 

والتوظيف واختيار الشريك. وقد  ملشرت�تا. وقد تفاقم الوضع بفعل قضا� متصلة ببطء عملية جيتمع بشكل أكثر انتظاًما
ضمن احلدود الزمنية الرئيسية أثبتت املمثلية أ�ا استباقية ومرنة يف �هجها حيال املشروع، ومن املتوقع اآلن تنفيذ األنشطة 

 لت قائمة.قدرات التنفيذ لدى املمثلية يف املشاريع اإلمنائية ما زاب يتعلقأن حتفظات املاحنني يف ما  من رغمعلى الللمشروع، 
 
حّدد مكتب كما ، ومجيعها ذات أولوية عالية.  القيام هبايتضمن هذا التقرير أربعة عشر إجراءً اتفقت اإلدارة على و  

 .اختاذ تدابري تصحيحية ملعاجلتها ابلفعلاملفتش العام العديد من قضا� االمتثال اليت نُقلت إىل اإلدارة، وبدأت اإلدارة 
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 امللحق هاء

 بشأن املخاطر العاليةاملعلقة منذ فرتة طويلة وصيات ملخص الت
 

 املعلومات املُحدَّثة عن الوضع التوصية  عنوان التوصية

AUD 1715-  استعراض
دمج عمليات الطوارئ مع 

التوصية  -األنشطة اإلمنائية
املكتب اإلقليمي  -2

 ألفريقيا

جيــــــب أن يتوّىل املــــــدير العــــــام 
املســــــــــاعد/املمثلون اإلقليميون، 
التعاون مع شــــــــــعبة دعم عملية 
وضـــــــع الســـــــياســـــــات والربامج، 
ـــــــادي يف إجـــــراء  ـــــــدور الـــــقـــــي ال
تقييمات دورية هليكل التوظيف 
ــــــة  ــــــب القطري وقــــــدرات املكــــــات
حبيث تنّفذ مســؤولياهتا اجلديدة 

ـــــــة لــلــرب�مــج   ـــــــة املــيــزانــي كـــــــأمــيــن
، مبـــا يف ذلـــك أبكملـــهالقطري 

. وجيـــــب أن ئحـــــاالت الطوار 
) قيـــاس 1هـــذا إىل: ( ويهـــدف

لية اســــتمرار منوذج التوظيف قاب
لالضـــطالع ابملســـؤولية املتطورة 
اليت تتوالهـــــــا البالد يف جمـــــــال 

) حتـــــــديـــــــد 2؛ و(ســــــــــــــوئالطوار 
الفجوات بني املوارد املتــــــاحــــــة 
ـــــــل منـــوذج  ـــتـــمـــوي ـــــــة ل واملـــطـــلـــوب
التوظيف املعتمـــــد و/أو لفـــــت 
انتبـــاه مكتـــب دعم الالمركزيـــة، 

القطرية  االحيياجاتمناذج التوظيف، مع مراعاة  –) استعراض شبكة املكاتب امليدانية 1ابالستناد إىل التطّورات األخرية جلهة (
صية وميكن نه متت معاجلة هذه التو أ، يُعتقد ئ) اعتماد تقييمات حمددة جلهوزية املكاتب القطرية حلالة طوار 2 عن (احملددة، فضًال 

)، ابشرت املنظمة استعراض 2016ا مع توجيهات اجمللس (الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة، متاشيً  -إقفاهلا. وبصورة خاصة:
ا على املؤمترات اإلقليمية لعام نطاق وطرق التغطية القطرية يف كل إقليم، مت إقرار نتائجها واقرتاحاهتا احملّددة، وهي تُعرض حاليً 

خالل الفرتة املالية احلالية، سوف تنّفذ املنظمة، على مراحل، الطرق املنّقحة للتغطية القطرية، مبا يتواءم مع مستوى . و 2018
أدوات/توجيهات جديدة ملساعدة البلدان  التقينا شعبة بر�مج التعاون اعتمدت أيضً  -والسياقات اخلاصة ابلبلدان  االحتياجات

أن تعمد يف تقاريرها السنوية  2017) ُيطلب إىل مجيع املكاتب القطرية منذ عام 1: (ئطوار الحالة  يف تقييم قدراهتا لالستجابة إىل
واإلشارة إىل اجملال (جماالت) الذي حيتاج  ئالقطرية إىل تقييم الوضع احلايل على صعيد استعداد املكتب القطري لالستجابة للطوار 

ن وجدت (إدارة املخاطر، السياسات واإلجراءات، الربجمة والتخطيط لالستجابة، ، إئإىل دعم لتعزيز االستعداد لالستجابة للطوار 
املكاتب  2016منذ عام  التقين) تدعم شعبة بر�مج التعاون 2املوارد البشرية، دعم الرب�مج والعمليات، التنسيق، الشراكة)؛ و(

 للثغرات يف إلجراء حتليل أكثر تفصيًال  -ئتجابة للطوار أي خطة املنظمة لالستعداد لالس -اإلقليمية من خالل توفري أداة حمّددة
، من خالل تدريبات خمصصة). يف املكتب اإلقليمي االستعداد والتخطيط إلجراءات املتابعة من أجل معاجلة هذه الثغرات (مثًال 

تدريب على املستوى اإلقليمي ويتم ال ئألفريقيا، تقوم مكاتب ميدانية خمتارة بصياغة خطط املنظمة لالستعداد لالستجابة للطوار 
 الفرعي.

AUD 1715-   استعراض
إدماج عمليات الطوارئ مع 

التوصية  -األنشطة اإلمنائية
املكتب اإلقليمي آلسيا  -2

 وأمريكا الالتينية

القطرية  جاتاالحتيامناذج التوظيف، مع مراعاة  –) استعراض شبكة املكاتب امليدانية 1ابالستناد إىل التطّورات األخرية جلهة (
، يُعتقد انه متت معاجلة هذه التوصية وميكن ئ) اعتماد تقييمات حمددة الستعداد املكاتب القطرية حلالة طوار 2 عن (احملددة، فضًال 

)، ابشرت املنظمة استعراض 2016ا مع توجيهات اجمللس (الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة، متاشيً  -إقفاهلا. وبصورة خاصة:
ا على املؤمترات اإلقليمية لعام ق التغطية القطرية يف كل إقليم، مت إقرار نتائجها واقرتاحاهتا احملّددة، وهي تُعرض حاليً نطاق وطر 

. وخالل الفرتة املالية احلالية، سوف تنّفذ املنظمة، على مراحل، الطرق املنّقحة للتغطية القطرية، مبا يتواءم مع مستوى 2018
أدوات/توجيهات جديدة ملساعدة البلدان  التقينا شعبة بر�مج التعاون أدخلت أيضً  -خلاصة ابلبلدان. والسياقات ا االحتياجات
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ـــــــة  ـــــــب االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــي ومـــكـــت
والـــتـــخـــطـــيـــط وإدارة املـــوارد أو 

 العمليات.–ئب املدير العام �

أن تعمد يف تقاريرها السنوية  2017) ُيطلب إىل مجيع املكاتب القطرية منذ عام 1: (ئيف تقييم قدراهتا لالستجابة إىل حالة طوار 
واإلشارة إىل اجملال (جماالت) الذي حيتاج إىل دعم  ئتب القطري لالستجابة للطوار القطرية إىل تقييم الوضع احلايل الستعداد املك

، إن وجدت (إدارة املخاطر، السياسات واإلجراءات، الربجمة والتخطيط لالستجابة، املوارد ئلتعزيز االستعداد لالستجابة للطوار 
املكاتب اإلقليمية  2016منذ عام  التقينعبة بر�مج التعاون ) تدعم ش2البشرية، دعم الرب�مج والعمليات، التنسيق، الشراكة)؛ و(

 للثغرات يف االستعداد لتحليل أكثر تفصيًال  -ئأي خطة املنظمة لالستعداد لالستجابة للطوار  -من خالل توفري أداة حمّددة
املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط  ، من خالل تدريبات خمصصة). يفوالتخطيط إلجراءات املتابعة من أجل معاجلة هذه الثغرات (مثًال 

 حتليًال  2017جلميع البلدان. وأجرى هذا املكتب حىت �اية عام  ئ، يتم إجناز خطط املنظمة لالستعداد لالستجابة للطوار ئاهلاد
ل لعام على أساس صياغة خطة العم ئواالستجابة هلا يف إقليم آسيا واحمليط اهلاد ئلقدرات املنظمة يف جمال االستعداد للطوار 

يف مايو/أ�ر  التقين. وبناًء على هذه االستنتاجات، يُنّظم تدريب على املستوى اإلقليمي بدعم من شعبة بر�مج التعاون 2018
2018. 
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 امللحق واو 
 2018يف فرباير/شباط  اهليكل التنظيمي -مكتب املفتش العام 

 

املفتش العام
T. Rajaobelina

2مد مفتش عام،

)مكتب املفتش العام(وحدة املراجعة الداخلية 
األنشطة الالمركزية

Hui Ming Tan5، كبري املراحعني، ف

D.Bowenاملكتب اإلقليمي (4، مراجع، ف
)ئآلسيا واحمليط اهلاد

W. McKelligott،4مراجع، ف
)ارييباملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الك(

K. Omura3، مراجع، ف

P. Colibeau3، مراجع، ف

4شاغر، مراجع، ف
4شاغر، مراجع، ف)املكتب اإلقليمي ألفريقيا(

)لشرق األدىنلاملكتب اإلقليمي (
G. Byrd 4، مراجع مساعد، خ ع

األنشطة يف املقر الرئيسي
D. Ramirez-León,5، كبري املراجعني، ف

M. Mukhitdinova,4، مراجع، ف

A. Shalaby،4مراجع، ف

A. Avni3، مراجع، ف

R. Hassan3، مراجع، ف

A. Golobokova  ،2مراجع، ف

D. Mullerمستشار ،
G. De Clancey-Eva 3، مساعد مكتب، خ ع

5شاغر، مراجع مساعد، خ ع 

وحدة التحقيق

)وحدة التحقيق/مكتب املفتش العام(

P. Fonte5، كبري احملققني، ف

J. Ritter4، حمقق، ف

S. Zanetta 4، حمقق، ف

M. Norbis3، حمقق، ف

J. Davids3، حمقق، ف

B. Mulleyمستشار ،

P. Russellمستشار ،

S. Foxمستشار ،

A. Petraia 3، مساعد مكتب، خ ع

املكتب املباشر

A. Mattia 5، موظف مساعد، خ ع

K. Singh 4، موظف مساعد، خ ع
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 امللحق زاي

 2018ر/شباط فرباييف مكتب املفتش العام  موظفيجدول ِمَالك 
 

 اجملموع شاغرة أنثى ذكر الدرجة 
 1   1 2-دم املفتش العام

 13     املراجعون
      

 2  1 1 5-ف املراجعنيكبري 
 4 2  2 4-ف مراجع إقليمي

 2  1 1 4-ف مراجع
 4  1 3 3-ف مراجع
 1  1  2-ف مراجع

 5     احملققون
 1   1 5-ف ققنياحملكبري 
 1  1  4-ف حمقق
 3  2 1 3-ف حمقق

  10 7 2 19 
 1 1   5-خ ع مراجع مساعد

 5     الدعم املكتيب واإلداري
 1   1 5-خ ع مساعد مكتب
 1  1  4-خ ع مراجع مساعد

 1   1 4-خ ع مساعد مكتب

 2  1 1 3-خ ع مساعد مكتب

  13 9 3 25 

 
 البلدان التالية ممثلة:

 اإلمجايل مات العامةاخلد فئة املدير والفئة الفنية البلد
 1  1 األرجنتني

 2  2 مصر
 1  1 فرنسا
 1 1  اهلند

 3 3  إيطاليا
 1  1 الياابن

 1  1 مدغشقر
 1  1 ماليز�
 1  1 روسيا
 1  1 إسبانيا

 1  1 سويسرا
 1  1 اململكة املتحدة

 6 1 5 الوال�ت املتحدة األمريكية
 1  1 أوزبكستان

 3 1 2 شاغر
 25 6 19 اإلمجايل

 
  



77 FC 170/11 
 

 اءامللحق ح
 مؤشرات األداء الرئيسية يف مكتب املفتش العام

ديسمرب/كانون  31ا يف فعليً  مؤشر األداء  
 2017األول 

   العمل الرئيسي ملكتب املفتش العام

 %100 %100 النسبة املئوية من التوصيات املنبثقة عن االستعراض اخلارجي للمراجع املستقل واملنّفذة  1
 %100 %100 النسبة املئوية من التوصيات املنبثقة عن االستعراض اخلارجي لوحدة التحقيق واملنّفذة 2
 %90 %100 إجناز اخلطة: النسبة املئوية من اجملاالت ذات املخاطر العالية اليت مشلتها املراجعة  3
 %100 %100 إجناز مجيع املراجعات ضمن املهلة الزمنية 4
 %90 %100 املقررة املهاممقابل  الفعلية املهام  5
 اُحيدد الحقً  يوم 100 خط األساساملراجعة مقابل  املهامعدد األ�م إلجناز   6
 %95 %90أكثر من  يف املائة راضون) 90معدل رضى الزابئن (أكثر من   7
 %100 %100 معاجلة مجيع الشكاوى  8
 اُحيدد الحقً  %100 متابعة مجيع تقارير التحقيق  9

 %98 %90أكثر من  يف املائة) 90النسبة املئوية من التوصيات املقبولة (أكثر من   10
 %78 %100 توصيات املراجعة املنّفذة يف خالل سنتني  11
 %90 %100 قبل تقدمي التقرير i-sight و Teammateإجناز واثئق العمل يف   12
 %100 %100 ة)يف املائ 100االمتثال مليثاق مكتب املفتش العام (  13
 2.34 2.25 عدد تقارير املراجعة لكل موظف: أعلى من متوسط األمم املتحدة  14
 فراغري متو  غري متوفر قبل املعتكف السنوي الذي جيري يف ديسمرب/كانون األول Teammateإجناز تقييم املخاطر يف   15
 فراغري متو  غري متوفر طيطنسبة كبار املدراء الذين متت استشارهتم يف إطار عملية التخ  16

   إدارة مكتب املفتش العام

 %90 %100 يف املائة) 100املبالغ الفعلية مقابل امليزانية ( 17
   كلفة/عدد موظفي مكتب املفتش العام مقارنًة مبنظمات أخرى/امليزانية اإلمجالية للمنظمة/النواتج 18

 %10 صفر% عدد الشواغر 19
 %100 %100 إدارة األداء ابلكامل يف الوقت احملددإجناز نظام تقييم و  20
 %100 %100 إجناز شهادة النوع االجتماعي واألمن ابلنسبة إىل مجيع املوظفني 21
 ُحيّدد الحقاً  %85 يف املائة) 85رضى املستخدم من التدريب (  22
 ُحيّدد الحقاً  %100 معدل املصادقة 23
 6 10 )السنة/10أ�م التدريب لكل موظف ( 24
 1.4 1.7 معدل التغّيب (دون متوسط املنظمة): اإلجازات املرضية غري املصادق عليها 25
 1.3 7.7 معدل التغّيب (دون متوسط املنظمة): اإلجازات املرضية املصادق عليها 26

النسب النسبية خلطة مكتب املفتش العام املنفذة مبصادر داخلية وخارجية (على أن ُحيّدد خط  27
 ُحيّدد الحقاً  اُحيّدد الحقً  )ساساأل

 3 10 ا�م عمل على األقل من موعدها 10تقدمي الواثئق إىل جلنة املراجعة قبل  28
 30 30 ا�م عمل على األقل من موعدها 30تقدمي الواثئق إىل جلنة املالية  قبل  29
 %75 %100 مواد منبثقة من معتكف مكتب املفتش العام ّمت التحرك بشأ�ا مجيعها 30
 %87 %100 مواد منبثقة من اجتماعات مكتب املفتش العام ّمت التحرك بشأ�ا مجيعها 31
 %90 %100 تنفيذ مجيع اإلجراءات املوجهة من جلنة املراجعة إىل مكتب املفتش العام 32
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 امللحق طاء

 قائمة املختصرات املستخدمة
ADG-CS ملؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املاليةإدارة اخلدمات ا، املدير العام املساعد 
AFD  الوكالة الفرنسية للتنمية 
BTOR تقرير عن مهمة 
CIO شعبة تكنولوجيا املعلومات 
CII مؤمتر احملققني الدوليني 
CO مكتب قطري 
CPF إطار الربجمة القطرية 
CS إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية 
CSAP دائرة املشرت�ت 
CSF شعبة الشؤون املالية 
OHR مكتب املوارد البشرية 
DDG-O (العمليات) ئب املدير العام� 
DFID وزارة التنمية الدولية 
DO مكتب ميداين 
ERM إدارة املخاطر على مستوى املنظمة 
ESM آلية حتقيق االستقرار األوروبية 
FAOR ممثلو املنظمة القطريون 
GRMS النظام العاملي إلدارة املوارد 
HOIA رؤساء املراجعة الداخلية يف املنظمات الدولية يف أورواب 
LoA خطاب املوافقة 
LTO املسؤول الفين الرئيسي 
M&E الرصد والتقييم 
MS دليل اإلجراءات اإلدارية 
NSHR املوارد البشرية لغري املوظفني 
OED مكتب التقييم 
OIG لعاممكتب املفتش ا 
OPCW منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
OSD مكتب دعم الالمركزية 
OSP مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد 
PEMS نظام تقييم وإدارة اآلداء 
PWB بر�مج العمل وامليزانية 
RBAP مراجعة احلساابت على أساس املخاطر 
RO املكتب االقليمى 
RM تعبئة املوارد 
SIWG جتماع جمموعة العمل املعنية ابلتحقيق يف سوريةا 
SOP االجراءات التنفيذية املوحدة 
SP مقدِّم اخلدمات 
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UN األمم املتحدة 
UN–RIAS ممثلو دوائر املراجعة الداخلية للحساابت التابعة ملؤسسات األمم املتحدة 
UN-RIS ممثلو دوائر التحقيق ابألمم املتحدة 
UTF يحساب أمانة احاد 
USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
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