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 موجز
 

   ن تقرير وحدة التفتيش مالتوصيتني اللتني مل تنفذا بعد  تنفيذعرض على جلنة املالية آخر املعلومات بشأن ت
منع الغش واكتشافه والتصدي له يف مؤسسات منظومة بشأن  (JIU/REP/2016/4) 2016املشرتكة لعام 
 :األمم املتحدة

 
 اللتان متصككككككككككلة  العمل ذات التشكككككككككككل اسككككككككككرتاتيجية مكافحة الغش على مسككككككككككتوى املنظمة وخ ة  (1)

التحسكككككككككينات على عملية إدخا    خارطة ال ريق لتوجيه 2018 تشكككككككككرين األو /أكتوبريف  إطالقهما
مسكككككككتوى املنظمة يف را  إدارة غاطر الغش على األجل املتوسكككككككش  مع الرتكيز بشككككككككل خا  على 

 .(6ثقافة مكافحة الغش وفعالية الضوابش اإلدارية )التوصية 
  يف حني تنيعلى أسككككا  كل سككككنلالسككككتعراض التقدم احملرز يف حتقيق األهداف احملددة يخضككككع وسكككك

ان الرقابة يتضكككككمن بيوف . وسككككككل ثالثة أشكككككهرالتقدم احملرز يف تنفيذ إجراءات حمددة   سكككككيسكككككتعرض
 .الغشالداخلية الت ورات امل لوبة يف را  منع 

كل حالة يم  وتقياملنظمة إمكانية اإلحالة إىل سل ات اإلنفاذ الوطنية كمسألة مبدأ مع حتليل  وتنفذ (2)
 (.14على النحو الواجب )التوصية 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

   ا باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.إن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علم 
 

 مسودة المشورة
 

  للتين لم اتأخذ لجنة المالية علًما بالتقدم الذي أحرزته المنظمة في الوفاء بالتزامها بتنفيذ التوصيتين
منع الغش ، المعنون JIU/REP/2016/4ر التقريفي وحدة التفتيش المشتركة تُنفذا بعد والصادرتين عن 

 .واكتشافه والتصدي له في مؤسسات منظومة األمم المتحدة
  يجية في استرات دةاإلجراءات المحد  في الوقت المناسب أن تنفذ على األمانة وتشجع لجنة المالية

رجة في تلقى في سياق تنفيذ اإلجراءات المدأن تمكافحة الغش وخطة العمل المتصلة بها، وتتطل ع إلى 
عن التطورات في مجال منع الغش كجزء من عملية بيان الرقابة الداخلية المزيد من المعلومات التقرير 

 .2018لعام 
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 مقدمة
 

حلالة منع الغش واكتشافه   استعراضها 2016قّدمت وحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة  يف عام  1-
. ومتّكنت املنظمة  خال  الدورة الثامنة 1(/4/2016JIU/REP)التقرير  والتصدي له يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

باستثناء   التوصيات مجيع ا نفذتأهناإلشارة إىل   من 2017للمجلس يف ديسمرب/كانون األو  بعد املائة واخلمسني 
التقّدم احملرز املزيد من املعلومات عن ب  2018جلنة املالية  يف دورهتا يف نوفمرب/تشرين الثاين  بتزويدوالتزمت   توصيتني اثنتني

  مؤسسة على حدة وخ ش عملكل بشاملة ملكافحة الغش خاصة وضع اسرتاتيجية خبصو   6يف تنفيذ التوصية املتبقية 
 (.1الغش إىل سل ات اإلنفاذ الوطنية )انظر اإلطار  قضاياحالة إل القائمة جراءاتاإلحو   14والتوصية 

 
 التوصيتان اللتان لم تنفذهما المنظمة بعد: JIU/REP/2016/4التقرير  -1اإلطار 

قد فعلوا  مل يكونوا إن(: "ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة  123)الفقرة  6التوصية  -1
ذلك بعد  أن يضعوا اسرتاتيجيات شاملة ملكافحة الغش خاصة بكل مؤسسة على حدة وخ ش عمل لتنفيذ سياسات 

 اطر الغش مات غالغش يف كل من مؤسساهتم. وينبغي أن تكون اسرتاتيجيات مكافحة الغش هذه على أسا  تقيي
إىل مستوى  اا ال يتجزأ من االسرتاتيجيات التنظيمية واألهداف التنفيذية الشاملة. واستناد  يف املؤسسة وأن تشكل جزء  

 اخل ر الذي ميثله الغش  ينبغي ختصيص موارد متناسبة لتفعيل االسرتاتيجيات وخ ش العمل املذكورة".
للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة  بالتشاور مع مكتب (: "ينبغي 329)الفقرة  14التوصية  -2

الشؤون القانونية لألمم املتحدة  واملكاتب القانونية لكل منها  تعزيز الربوتوكوالت واإلجراءات القائمة إلحالة قضايا 
ة واملدنية  شرة اإلجراءات اجلنائيالغش )وغريه من أشكا  إساءة السلوك( إىل سل ات اإلنفاذ واحملاكم الوطنية بغرض مبا

 ".وضمان أن تتم اإلحاالت يف الوقت املناسب وب ريقة فعالة واستعادة األصو 
 

 بيئة الرقابة في منظمة األغذية والزراعة
 
ن الغش عمليات مما تض لع به من تلتزم املنظمة بضمان استخدام مواردها للغرض املتوخى فحسب ومحاية  -2

. وقد اعتمدت املنظمة سياسة شاملة ملكافحة الغش وغريه من املمارسات على النحو الواجب املمارسات الفاسدةوغريه من 
موظفو  يف قضايا املخالفات اليت يتم الكشف عنها واليت يرتكبها عدم التسامح م لق ااتباع هنج مع )"السياسة"(  2الفاسدة
 وأالفنية  وأ. وتن بق هذه السياسة على مجيع األنش ة )اإلدارية 3املنظمة تعاقدية معالرتتيبات بال وتلك املتعلقةاملنظمة 

 التشغيلية( اليت تقوم هبا املنظمة يف مجيع املواقع.
 

                                                 
1  -https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports

notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_4_English.pdf 

يف وقت سابق  عام  الصادرتني( إىل السياستني AC 2015/08) 2015عام  يف تستند سياسة مكافحة الغش وغريه من املمارسات الفاسدة الصادرة 2 
2004 (/09AC 2004)  2007وعام (2007/11 AC.وهو ما يربهن على التزام املنظمة مبكافحة الغش وغريه من املمارسات الفاسدة  ) 

 ا كمتعاقدين.ثالثة. يشار إليهم الحق  الشركاء يف عملية التنفيذ واملوردون وغريهم من األطراف ال  3

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_4_English.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_4_English.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/AC15_08.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/AC04_19.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/Ac07_11.pdf
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ائب املدير ن على مستوىالسياسة اإلشراف على و املنظمة مسؤولية الرقابة على إدارة غاطر الغش وضعت  لقد -3
الداخلية واالمتثا   للرقابةيتوىل نائب املدير العام )العمليات( قيادة هذه املهمة عرب املنظمة  بدعم من وحدة صغرية و العام. 

 .4ورلس للرقابة الداخلية
 
ماية املبلغني حلمن خال  مكتب املفتش العام  وسياسة للتحقيق واملراجعة ا من قدرة راسخة وتستفيد املنظمة أيض   -4

يديره مكتب املفتش العام متاح لإلبالغ يف غتلف أرجاء العامل. ويزّود مكتب  مركزي خش ساخنمع   5عن املخالفات
التقرير السنوي للمفتش العام  أعضاء جلنة املالية مبعلومات مستفيضة عن العمل املض لع به يف  من خال املفتش العام  

ا ونتائجها. غ عنها وكذلك نوع القضايا اليت يتم التحقيق فيهالشكاوى املبلّ بشأن رايل املراجعة والتحقيق  مبا يف ذلك 
ية  عن نوع ممارسة املنظمة يف املسائل التأديب بشأنومن خال  تعميم إداري كل سنتني املنظمة جلميع املوظفني   فصح وت

نشأت حالة  ماكلّ   فكعالوة على ذلو قضايا الغش اليت مت حتديدها والتدابري التأديبية اليت اعتمدت خال  تلك الفرتة. 
من موا  إلمكانية استعادة هذه األ امنهجي   ااملنظمة  من خال  مكتبها للشؤون القانونية  تقييم  ري جتاختال  لألموا   

 السل ات الوطنية. خال 
 

 (JIU/REP/2016/4التقد م المحرز في عملية التنفيذ )التقرير 
 

 مكافحة الغشب المتعلقةوخطة العمل ستراتيجية اال: 6التوصية 
 
الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة منظمات األمم املتحدة وضع اسرتاتيجية شاملة ملكافحة  6تناشد التوصية  -5

ة سياسات مكافحة الغش يف البيئات التشغيلي ودمجالغش خاصة بكل مؤسسة على حدة وخ ة عمل كوسيلة لتنفيذ 
ييمات غاطر الغش  ينبغي السرتاتيجيات مكافحة الغش وخ ة العمل اخلاصة هبا. وأشارت كذلك إىل أنه  على أسا  تق

 من حي  التكلفة ملكافحة الغش  وذلك من خال  الرتكيز على ااجماالت اليت قد يكون ا فعاال  هنج   توفرذات الصلة أن 
 التعرض للغش.من تقليل ال  إضافة إىل وسيلة فعالة وكفؤة لتعزيز تنفيذ الربامج من خال  األثرفيها للجهود املبذولة أكرب 

 
الرفيع املستوى إلدارة غاطر الغش املايل وغريه من املمارسات الفاسدة  استعراضهكما دعا املراجع الداخلي  يف  -6

للمنظمة ملكافحة الغش من شأهنا أن تساعد  ةمماثل ( إىل وضع اسرتاتيجيةAUD 0716) 2016عام يف يف املنظمة الصادر 
على معاجلة أوجه الضعف الرئيسية احملّددة يف را  إدارة غاطر الغش  ال سيما يف راالت حتسني املعلومات املتعلقة 

 تلك املخاطر اخلاضعة للتقييم.لمبخاطر الغش والتوعية واالتصاالت باإلضافة إىل رصد وتعزيز الضوابش 
 
مع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ومكتب املفتش العام  متت صياغة اسرتاتيجية املنظمة وخ ة العمل  ومتاشي ا -7

 7املوجودة يف املقر الرئيسكككككي األخرى والشكككككعب 6ذات الصكككككلة مبشكككككاركة أصكككككحاي املصكككككلحة الرئيسكككككيني )أصكككككحاي األعما 
                                                 

نائب املدير العام/العمليات )الرئيس(  ونائب املدير العام )الربامج(  وإدارة اخلدمات املؤسسية ومكتب دعم املكاتب امليدانية  يتألف هذا ااجملس من:  4
 وشعبة تكنولوجيا املعلومات ومكتب االسرتاتيجية والتخ يش وإدارة املوارد.

5  AC 2011/05 
 دارة التعاون التقين  ومكتب املوارد البشرية  شعبة التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا املعلومات.إدارة اخلدمات املؤسسية  ومركز اخلدمات املشرتكة  وإ  6
   ومكتب دعم املكاتب امليدانية  ومكتب املفتش العام.املواردمكتب االسرتاتيجية والتخ يش وإدارة   7

http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/Ac11_05.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/Ac11_05.pdf
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هذه االسكككككككرتاتيجية خارطة  وتقدم. 2018سككككككك س/آي واملكاتب اإلقليمية(  وإقرارها من قبل رلس الرقابة الداخلية يف أغ
(. ويف حني 2021-2018السكككككككككككككنوات األربع القادمة ) على مدةإدارة غاطر الغش را  يف  الالزمة ريق للتحسكككككككككككككينات ال

ة الغش على التحقيق  فإهنا تركز بوجه خا  على تعزيز ثقافة مكافح مكتب املفتش العام على ةتسككّلم االسككرتاتيجية بقدر 
 مسككككككككككككككتوى املنظمككة والتوعيككة بككالتككدابري املتخككذة  مبككا يشككككككككككككككمككل رد اإلدارة على الغش  وإمجككايل فعككاليككة الضككككككككككككككوابش اإلداريككة. 

املنظمة  طر على صعيدإجراءات مكافحة الغش احملّددة على مستوى املنظمة جزء ا ال يتجزأ من إمجايل إدارة املخاشكل وت
 .ومن تعزيز املنظمة لنظام الرقابة الداخلية اخلا  هبا

 
املزيد من دخا  عملية إهنا إىل توجيه ان وهتدف اسرتاتيجية املنظمة وخ ة العمل املتجددة ذات الصلة املعروضت -8

حسني خلية للمنظمة  وراالت التاملتوسش  متاشي ا مع إطار الرقابة الدا املدى علىالتحسينات على إدارة غاطر الغش 
 كة.ا إىل االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرت الناجتة عن بيان الرقابة الداخلية للمنظمة واستناد  

 
 الغش على مستوى املنظمةغاطر تقييم 

 
  به أصكككككككككككحاي األعما  قامملخاطر الغش على مسكككككككككككتوى املنظمة  اسكككككككككككتندت صكككككككككككياغة االسكككككككككككرتاتيجية إىل تقييم -9

 مكتب املفتش العام أهنا تن وي على أوجه ضعف وغاطر حمتملة. ارتأىاجماالت اليت تلك ال 2018يف أوائل عام 
 

 مجاالت مخاطر الغش الخاضعة للتقييم )عشرة( -2اإلطار 
  ملتصلة )امليزانية  وتشكيلة املدخالت  وطرق التنفيذ  مبا يف ذلك املخاطر ا وتقييمهاحتديد املشاريع وصياغتها

 بأسلوي التنفيذ بواس ة الشركاء يف العمليات(؛
 التسجيل واألداء(؛ وإدارة املوردين( 
  الشراء  واختيار املوردين  واإلذن بالدفع(؛ اتالدفع )طلب إىلودورة الشراء 
  (؛املركباتأس و  اجلرد  وإجيارات املرافق  وإدارة وإدارة ممتلكات املنظمة )األصو   و 
  (؛يةالتحويالت النقدو وال رق التشغيلية اجلديدة )أسلوي التنفيذ بواس ة الشركاء يف العمليات؛ 
 احمللي/الدويل(؛ والسفر( 
   اإلبالغ  و واملسائل املالية )الفواتري/املصروفات/املدفوعات؛ واملصروفات النثرية/النقدية التشغيلية  والسلف

 وسوء استخدام أسعار الصرف(؛
 /(؛االستحقاقاتواملوارد البشرية )إدارة املوارد البشرية من غري املوظفني؛ واملزايا 
  ؛نفاذ غري املرخص لهللاملخاطر الداخلية واخلارجية  -وتكنولوجيا املعلومات 
  مباين املنظمة. إىلاملرخص له بشكل غري الدخو   - ناألمخدمات و 
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 لقختا ملمارسات الغش اليت مت اكتشافها أو اليت ميكن أن حتدث واملمارسات اليت ميكن أن ومشل التقييم استعراض   -10
سيما  اللتحسني اوحتديد الثغرات وتدابري  كشف الغش  و/أوفعالية الضوابش القائمة يف منع  بتقييما للغش. وقام فرص  

 بالنسبة إىل راالت املخاطر العليا.
 

 الممارسات الخاضعة للتحليل عبر مجاالت األعمال  -3اإلطار 
على أنه  8انوع   25ا من املمارسككككات اليت جرى حتليلها عرب راالت األعما   مت تصككككنيف نوع   130من أصككككل  

ا 68االعتبككككار الضككككككككككككككوابش القككككائمككككة؛ وبعني غككككاطر متبقيككككة عككككاليككككة مع األخككككذ   غككككاطر متوسكككككككككككككك ككككة؛  أنككككه على  9نوعكككك 
 غاطر منخفضة.أنه على  10انوع   37و

  عتربتوتفاوت مسكككككككككككككتوى فعالية الضكككككككككككككوابش للتعامل مع كل ممارسكككككككككككككة حمّددة  مع زيادة تركيز الضكككككككككككككوابش اليت  
ا  غري فعالة إىل حد كبري أو منعدمة(  بالنسككككككككككبة إىل املمارسككككككككككات املصككككككككككنفة على أهنا غاطر أهنا أقل فعالية )فعالة جزئي  

يف املائة(. وبالنسككبة إىل كل من املخاطر املتوسكك ة والعالية  فإن  88يف املائة من القضككايا( وغاطر عالية ) 68متوسكك ة )
ة واستخدامها( /حتسني االمتثا  )معرفة األدوات الداعمالقائمةمعظم التحسينات احملّددة يتصل بتعزيز ت بيق الضوابش 
اٍر وكان ت بيق عدد من التحسككككككككككينات ملعاجلة تلك املخاطر ج يف حني يتعلق بعضككككككككككها بالتصككككككككككميم أو معاجلة الثغرات.

 .11وقت إجراء التقييم غ ش لهبالفعل أو 
 
   برهن هذا التقييم على حاجة إىل اختاذ إجراءات يف ااجماالت التالية:على العمومو  -11
 

  ااشكككككككككككي  متالسكككككككككككياسكككككككككككات واإلجراءات الرئيسكككككككككككية شكككككككككككأن تعزيز الوعي بالغش وقدرات مجيع املوظفني )معرفة مثبتة ب •
 ؛(  من أجل ضمان االمتثا  بصورة أفضل يف ااجماالت املعرضة للغشاخلاصة هبم الوظيفية احملددة سؤولياتاملمع 

يف الضككككوابش القائمة )السككككياسككككات والقواعد واإلجراءات( اكتشككككافها اليت يتم ومعاجلة مواطن الضككككعف أو الثغرات  •
 اطر الغش احملددة؛للتخفيف من حدة غ

 لرقابة اإلدارية  والكشف املبكر.اوتعزيز األدوات والنظم لرصد االمتثا   و  •
  

                                                 
 2؛ حتديد املشاريع: 3؛ إدارة شؤون املوردين: 7؛ تكنولوجيا املعلومات: 13دورة الشراء حىت الدفع:  -راالت لألعما   4عرب   8

 طرق التشكككككككغيل  ؛8؛ ممتلكات املنظمة: 13؛ دورة الشكككككككراء حىت الدفع: 9؛ إدارة شكككككككؤون املوردين: 7املشكككككككاريع:  تقييمحتديد/صكككككككياغة/ -راالت  9عرب   9
 4؛ املوارد البشرية: 8؛ تكنولوجيا املعلومات: 2: السفر؛ 5؛ املسائل املالية: 12اجلديدة: 

 9؛ املوارد البشرية: 6األمن: ؛ خدمات 2 :السفر؛ 5؛ املسائل املالية: 8؛ ممتلكات املنظمة: 6دورة الشراء حىت الدفع:  -عرب ستة راالت  10

 وع   يرجى الرجامل لوبكككةملخكككاطر املرتب كككة بككككل ركككا  من ركككاالت األعمكككا  ونوع التحسكككككككككككككككينكككات عن ا لالطالع على حملكككة عكككامكككة أكثر تفصكككككككككككككككيال    11
 .2إىل امللحق 
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 12االسرتاتيجية وخ ة العمل
 
نفذ   تبعضها البعض بشكل متباد يعزز   على ثالثة أهداف 13املتصلة هبا عمل الوخ ة املنظمة ترّكز اسرتاتيجية  -12

 رئيسية.من خال  إجراءات يف ستة راالت 
 

تدابير الرقابة التي تتخذها المنظمة لمنع حاالت الغش واكتشيييييييييافها بشيييييييييأن : تحسيييييييييين الوعي 1الهدف  
 جراءات لممان ما يلي:اإلاتخاذ مع واإلبالغ عنها، 

 
الرئيسية ذات الصلة  ( بالسياسات1منتظم )وأصحاي املصلحة اخلارجيني على دراية بشكل  14املوظفنيإبقاء مجيع  •

بري املتخذة والتدا (بالغش )سياسة مكافحة الغش وغريه من املمارسات الفاسدة  ومحاية املبلغني عن املخالفات
ت )عرب املواقع ومع وكاال الغش واكتشافهتعزيز منع  يف را  وباخلربات( 2ملكافحة الغش؛ ) قويةلضمان بيئة 

)اإلجراءات اإلدارية/التأديبية  عليهاورد اإلدارة الت الغش املبلغ عنها حابشأن ( و 3األمم املتحدة األخرى(؛ )
 و/أو اجلزاءات املفروضة على املوردين(؛

( على 1من خال  برنامج تدرييب تدرجيي ومنظم  على التدريب ) حصو  املوظفني على النحو الواجب و  •
افه واإلبالغ وأدوارهم ومسؤولياهتم يف منع الغش واكتشاملفاهيم الرئيسية   -السياسات الرئيسية ذات الصلة بالغش 

( واإلجراءات والنظم/األدوات ذات الصلة لضمان االمتثا  الالزم )املوظفون الذين يتولون 2املوظفني(؛ ) مجيععنه )
 رجة(.احلدارية اإلهام املوظيفية معرضة للغش  مثل إدارة املوارد وأداء  مسؤوليات

 
 جراءات لممان ما يلي:اإلاتخاذ مع : تعزيز فعالية الموابط للتخفيف من مخاطر الغش، 2الهدف  

 
 وتنفيذابة نتظم ملخاطر الغش  بتقييم فعالية الرقاملتقييم القيام أصحاي األعما  ب ريقة أكثر منهجية  من خال   •

صميم تصميم/تنفيذ الربامج لتحسني القدرات  وت سرتاتيجية:اأهداف  ةامتداد ثالثالتحسينات الالزمة )على 
الضوابش/اآلليات لضمان االمتثا  وأدوات الدعم ذات الصلة(. وسيوىل االهتمام العتماد هنج مبسش ومتكامل 

عام من االعتبار ما خيلص إليه مكتب املفتش العني بلتقييم مواطن الضعف ذات الصلة مبخاطر الغش مع األخذ 
عمليات املراجعة والتحقيق  وما يتم التوصل إليه من نتائج من خال  اإلبالغ عن الضوابش  من خال استنتاجات 

 خ ش منع الغش على املستوى الق ري(؛ من خال   واملخاطر اليت يتم إحالتها )مبا يف ذلك الداخلية
طن الضككعف اورصككد الردود على مو  لتخ يش امبسكك    اهنج   تدرجيي شكككلبمجيع وحدات/مكاتب املنظمة  واعتماد •

هبا. وسككككككتتوىل الوحدات )باالسككككككتناد إىل سككككككجل غاطر الغش على مسككككككتوى  ةذات الصككككككلة مبخاطر الغش اخلاصكككككك
جراء إلاملنظمة ونتائج االسككككككككككتبيان املتعلق بالضككككككككككوابش الداخلية( تقييم مواطن الضككككككككككعف اخلاصككككككككككة هبا والتخ يش 

واالمتثا    ة القدرات  أي زيادالثالثة السكككككككرتاتيجيةاأهداف بالضكككككككوابش )املرتب ة يف ت بيق  امل لوبةلتحسكككككككينات ا

                                                 
  ظمة(.مكافحة الغش )متاحة على بوابة أعضاء املن إلجراءات املقّررة  يرجى الرجوع إىل اسرتاتيجيةعن ا أكثر تفصيال  عامة لالطالع على حملة   12
 الرفيعة املستوى يف امللحق.ترد خ ة عمل املنظمة   13
 املنظمة. لدىما يعكس القوة العاملة وهو   من املوارد البشرية من املوظفني ومن غري املوظفني كال    "نو املوظف"يشمل مص لح   14
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واسكككككككتخدام األدوات الداعمة(. ويسكككككككمح هذا النهج  ال سكككككككيما يف املكاتب الق رية  بوضكككككككع خ ة أكثر دينامية 
 ا على املخاطر ملنع الغش  تتناسب وحجم الربنامج الق ري وطبيعته.وتركيز  

 
 /الردع المبكر لتيسير ما يلي:والكشفابة اإلدارية لرقالخاصة با: تعزيز النظم واألدوات 3الهدف  

 
 ذلك والوحدة  مبا يف األعما  وأصحاي)على مستوى املنظمة التخ يش والرصد واإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة  •

 نظمة؛ على مستوى املالشاملة املكاتب الق رية( للتخفيف من غاطر الغش  متاشي ا مع عملية إدارة املخاطر 
املتابعة   ولوحاتعن األعما  ( توسيع استخدام املعلومات 1) :االمتثا  يف ااجماالت املعرضة للغش مثلرصد و  •

تخدام البيانات/اس حتليلتعزيز إىل ( حتدي  أدوات الرصد والتتبع القائمة  مع إيالء االهتمام 2وكذلك )
 التنبيهات/نظام اإلنذار.

 
 ( في تنفيذ استراتيجية 2018حتى اآلن )عام  المحددةأبرز اإلنجازات  -4اإلطار 

 مكافحة الغش وخطة العمل
 حتسني الوعي بتدابري الرقابة اليت تتخذها املنظمة ملنع حاالت الغش املشتبه هبا واكتشافها واإلبالغ عنها:  :1الهدف 

وظفني بفهم يسمح جلميع املمبا إطالق دورة للتعّلم اإللكرتوين بشأن منع الغش وغريه من املمارسات الفاسدة  •
ليات ا أفضل )املسؤوليات عن منع الغش واكتشافه واإلبالغ عنه  وآفهم   وتبعاهتاسياسة املنظمة ملكافحة الغش 

رد املنظمة على قضايا الغش اليت يتم الكشف عنها(  وزيادة الوعي بااجماالت الرئيسية للمخاطر )الربع األخري 
 (.2018من عام 

 فعالية الضوابش للتخفيف من غاطر الغش: تعزيز :2الهدف 
ا ل طريقة أكثر أمان  هذا ميثو ا من البلدان. ا متزايد  ليشمل عدد  لكرتونية التحويالت املالية اإل قدراتتوسيع ن اق  •

 لنقل األموا  وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية داخل املكاتب؛
وابة األمم بب املرتب ةكحل لعملية طرح املناقصككات عرب مجيع املواقع  InTendوتوسككيع ن اق اسككتخدام برريات  •

تبع هذا إىل تعزيز سككككرية عملية املشككككرتيات وشككككفافيتها وكذلك حتسككككني تيهدف  املتحدة العاملية للمشككككرتيات. و
لتنفيذ جنزت عملية ا  أ  2018املمتدة بني يونيو/حزيران ونوفمرب/تشكككككككرين الثاين  الفرتة. وخال  الشكككككككراءإجراءات 

 لمقر الرئيسككككككككككككككي واملكككككككاتككككككب اإلقليميككككككة )الفرعيككككككة( وكككككككذلككككككك املكككككككاتككككككب الق ريككككككة مع موظف مسككككككككككككككؤو  ل
  ؛عن املشرتيات الدولية

  يضكككع معايري  يةالتحويالت النقدبإجراء جديد على مسكككتوى املنظمة )دليل اإلجراءات اإلدارية( يتعلق بلورة و  •
اإلدارية والتشغيلية ختّفف بشكل كامل أو جزئي من مواطن الضعف املرتب ة مبخاطر الغش )الربع  لإلدارةدنيا 

 (؛2018الثال  من عام 
د ا على املخاطر إلعداد خ ش ملنع الغش على املستوى الق ري  باالستناوإطالق هنج جديد أكثر دينامية وتركيز   •

 (.2018من عام  األخريإىل تقييم غاطر الغش على مستوى املنظمة )الربع 
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 لرقابة اإلدارية والردع/االكتشاف املبكر:اخلاصة باتعزيز النظم واألدوات  :3الهدف 
وضككع أداة جديدة لتيسككري التخ يش والرصككد واإلبالغ بشككأن خ ش عمل مكافحة الغش من جانب أصككحاي  •

 ( متكني أصككككككككككككككحكككككاي األعمكككككا  1األعمكككككا  واملككككككاتكككككب الق ريكككككة. وسككككككككككككككتسككككككككككككككمح هكككككذه األداة مبكككككا يلي: )
   اعماحملددة حبسب را /نوع وموقع األ الغشمن احلصو  على صورة موحدة عن غاطر واملكاتب اإلقليمية 

ر ملنع ا على املخاط( ومتكني املكاتب الق رية من إعداد خ ش أكثر دينامية وتركيز  2التدابري املتخذة؛ ) كذلكو 
 (؛2018الغش )الربع األخري من عام 

مجيع املكاتب  ىلإت بيق منوذج السفر احمللي  يف أعقاي - للسفر احمللي املتابعةوتوسيع ن اق استخدام لوحة  •
ور النتائج صد ومن املتوقع  وقد وضعت لوحة للمتابعة لتيسري رصد االمتثا   2017امليدانية للمنظمة يف عام 

 التحليلية األوىل حبلو  الربع األخري.
 

 ة وترتيبات اإلبالغتنفيذ االسرتاتيجي
 
وىل توحيد خ ش ( تتاألو  ستنفذ االسرتاتيجية من خال  خ ة على مستوى املنظمة )انظر التفاصيل يف امللحق -13

رة هذه اخل ة اإلجراءات املتخذة يف األجلني القصري واملتوسش  وتتبع دو  وتتضمناألعما .  ألصحاي عمل أكثر تفصيال  
 خت يش املنظمة.

 
 ( وكذلك 2019وسكككيخضكككع التقدم احملرز يف حتقيق األهداف املنشكككودة لالسكككتعراض يف منتصكككف املدة )هناية عام  -14

دورية تقييمات  وسكككككككككتقوم 15إىل رلس الرقابة الداخلية. تقريرا لذلك فع تبع  (  وسكككككككككري  2021يف هناية فرتة التنفيذ )هناية عام 
 فعالية الضوابش.لتقدم احملرز يف حتسني ا بتقييمخاطر الغش مل
 
بع ر   مع رفع تقارير  األعما  ألصكككككحايحمددة كما سكككككيتم بشككككككل منتظم رصكككككد التقدم يف تنفيذ خ ش عمل  -15

 سكككككككهام إلاإىل نائب املدير العام )العمليات(  باعتباره القّيم على سكككككككياسكككككككة مكافحة الغش. وسكككككككيكون ذلك مبثابة  سكككككككنوية
 .عموم ا ملكافحة الغش نظمةاملعمل يف رفع التقارير عن حالة تنفيذ خ ة 

 
 بيان الرقابة الداخلية الت ورات احلاصلة يف را  منع الغش  حسب االقتضاء. وسيدمج -16
 

 : صياغة بروتوكوالت وإجراءات إلحالة قمايا الغش إلى سلطات اإلنفاذ الوطنية14التوصية 
 
منظمات األمم املتحدة إىل "تعزيز الربوتوكوالت واإلجراءات القائمة إلحالة قضايا الغش  14دعت التوصية  -17

)وغريه من أشكا  إساءة السلوك( إىل سل ات اإلنفاذ واحملاكم الوطنية بغرض مباشرة اإلجراءات اجلنائية واملدنية  واستعادة 
 لة".األصو   وضمان أن تتم اإلحاالت يف الوقت املناسب وب ريقة فعا

 
                                                 

 داء.األسا  ومؤشرات األسيتم وضع خ وط   15
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 التقدم احملرز
 
وتشكككككيد بالدور القيادي  14تعري املنظمة  على غرار العديد من منظمات األمم املتحدة  عن تأييدها للتوصكككككية  -18

  ا مع موقف رلس الرؤسككككككككككاء التنفيذيني الذي أحيل إىل ااجملسعموم  واءم ملكتب الشككككككككككؤون القانونية لألمم املتحدة. كما تت
 :CL 158/INF/7يف الوثيقة 

 
 CL 158/INF/7مقتبس من الوثيقة  -5اإلطار 

 أن تنفيذ التوصية يرهتن باحلدود اليت ترسيها البارامرتات والربوتوكوالت واإلجراءات اليت تنّظم "لوحظ مثال   
اإلحالة إىل السل ات الوطنية واليت هي جزء أصيل من املركز القانوين لكل مؤسسة  وأشري باملثل إىل أن هذه العمليات 

 ف وغريه ت األمم املتحدة مبوجب اتفاقات البلد املضييفرتض من حي  املبدأ أن تكون قائمة بالفعل يف مجيع كيانا
 (3116من اآلليات وهي تعتمد إىل حد ما على مدى استجابة الدو  األعضاء اليت تعمل يف تلك الكيانات". )الفقرة 

 "وأشري كذلك إىل أن التوصية تفرتض على ما يبدو أن الربوتوكوالت أو اإلجراءات القائمة غري موجودة أصال   
 ات ن شأنه أن يؤدي إىل مزيد من اإلحاالت إىل السلواإلجراءات مأو حتتاج إىل حتسني  وأن تعزيز هذه الربوتوكوالت 

من الضروري  إضافة إىل التحليل القانوين ملواطن القوة والضعف يف احلاالت  هأنالوطنية. ولكن املؤسسات تالحظ 
لصدد اطر وااللتزامات اهلامة أو احملتملة  وأن التقرير ال يورد يف هذا ارى استعراض مستفيض ومتأٍن للمخاملعنية  أن جي  

يف املتكبدة". رجح كفة الفوائد احملتملة على كفة التكالا للتكاليف واملخاطر ذات الصلة وال يفسر ملاذا ت  ا وافي  تقييم  
 (.32)الفقرة 

 
 الوضع الراهن

 
بشأن إمكانية اإلحالة إىل سل ات اإلنفاذ الوطنية. ويتم ذلك كمسألة مبدأ وكمسألة  14تنفذ املنظمة التوصية  -19

حالة اختال     كّلما نشأتيف املنظمة لشؤون القانونيةاا  جتري املنظمة  من خال  مكتب روتينية. وبشكل أكثر حتديد  
 نفاذ الوطنية.موا   تقييم ا منهجي ا إلمكانية استعادة تلك األموا  من خال  سل ات اإللأل
 
ويتم ذلك بعد إجراء استعراض جلميع الظروف ذات الصلة يف كل حالة من احلاالت  مبا يف ذلك  ضمن مجلة  -20

أمور أخرى  املستوى الفعلي لألموا  املختلسة وإمكانيات استعادهتا من مدفوعات انتهاء اخلدمة اليت حتتفظ هبا املنظمة 
عمليات معقدة أمام املؤسسات واحملاكم الوطنية ومدى مالءمة القيام بذلك. ويف بعض  وكذلك ال ابع العملي لالخنراط يف

 القضايا األخرية  وعقب استعراض جلميع الظروف ذات الصلة  تقّرر أنه لن يكون من املناسب القيام بإحاالت 
ذا النحو تتجاوز ضية على هإىل السل ات الوطنية. وان بق ذلك  على وجه اخلصو   حيثما تبنّي أن تكاليف متابعة ق

 احتما  النجاح يف استعادة األموا  وأي أثر ردعي قد يسفر عنه ذلك.
 

                                                 
 A/71/731/Add.1 الوثيقة  16

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/CEB%20and%20organisation%20documents/A_71_731_Add1_English.pdf
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  املعنون "املسكككككككككككاءلة اجلنائية ملوظفي األمم 72/112قرار اجلمعية العامة  يسكككككككككككتند إليهاا مع املبادئ اليت ومتاشكككككككككككي   -21
ارجية للبلدان املعنية وزارات الشككككؤون اخل لرفع التقارير إىل ادعلى اسككككتعداملتحدة وخربائها املوفدين يف بعثاث"  فإن املنظمة 

املدنية ا إىل جنب مع ال لبات باختاذ التدابري الالزمة لإلجراءات اجلنائية و ا هبذا النوع من القضايا  جنب  بشكل أكثر انتظام  
 والستعادة األصو .
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 الملحق األول: خطة عمل مكافحة الغش على مستوى المنظمة
 

 17 9201-8201 صاحب اإلجراء اإلجراء
 )األجل القصير(

2020-2021 
 )األجل المتوسط(

 ه بها حاالت الغش المشتب /اكتشاف/اإلبالغ عنتدابير الرقابة التي تتخذها المنظمة لمنعب: تحسين الوعي 1الهدف 
املبلغ  بالضوابش الرئيسية والتجاري واحلاالت: إبقاء أصحاي املصلحة الداخليني/اخلارجيني بشكل منتظم على دراية 1-1اإلجراء 

 عنها واإلجراءات اإلدارية

  إقككككككككامككككككككة اتصككككككككككككككككككككككاالت مككنككتككظككمككككككككة بشككككككككككككككككككككككأن: رككمككوعككككككككة
 ويةقلضككككككمان وجود بيئة  املعمو  هباالسككككككياسككككككات/التدابري 

 - ملكافحة الغش )على املسككككتوى الداخلي/مع األعضككككاء(
 ]حتديد اآلليات  والتواتر  واملسؤوليات؛ ومتابعة الرصد[

مكتكب املفتش العكام/وحدة 
الرقككابككة الككداخليككة واالمتثككا / 
مكتككككككككب دعم املكككككككككاتككككككككب 
امليدانية/مكتب االتصاالت 
يف املككككنككككظككككمككككككككة/املكككككككككككككاتككككككككب 
اإلقكككلكككيكككمكككيككككككككة/أصككككككككككككككككككحككككككككاي 

 األعما  

 تنفيذ مستمر تنفيذ مستمر

  وضكككككككككككككككع آليكككة/أدوات لتبكككاد  اخلربات يف ركككا  تعزيز منع
 م عرب املواقع/مع وككككككاالت األمالغش/اكتشكككككككككككككككككككافكككككه )مثال  

 املتحدة األخرى(  وتيسري التباد 

مكتب املفتش العام/مكتب 
دعكككككككككككككككم املكككككككككككككككككككككككككككككككاتكككككككككككككككب 
 امليدانية/املكاتب اإلقليمية

  2019م لع عام 
 تنفيذ مستمر 2019هناية عام 

  االسكككككككككتمرار يف االتصكككككككككاالت الدورية: قضكككككككككايا الغش املبلغ
 إصدار التعميماتعنها/ اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة )

اإلدارية/التقرير السكككككككككككككككنوي ملكتب املفتش العام/وسككككككككككككككككائل 
أخرى( مبكككا يف ذلكككك اإلحكككاالت إىل سكككككككككككككككل كككات اإلنفكككاذ 

 الوطنية  حسب االقتضاء.

مكتب املفتش العام/مكتب 
 الشؤون القانونية واألخالقية

التقرير السكككككككككنوي ملكتب 
املفتش العككككككككام )عككككككككامكككككككا 

 (2019و 2018
جلنة مراجعة احلسكككككككابات 

 (.2019)عام 

 التقرير السنوي ملكتب املفتش
 (2019و 2018العام )عاما 

جلنة مراجعة احلسكككككككابات )عام 
2021.) 

 )ب رق غتلفة( وتنفيذه التدريببحتديد هنج متسق ومنظم يف ما يتعلق  :2-1اإلجراء 
 مجيع املوظفني 

م اإللكرتوين بشككككككككككككككككككأن وضكككككككككككككككع/إطالق دورات للتعلّ  (1)
 املبلغني عن األعما  غريسكككياسكككات املنظمة )الغش ومحاية 

 القانونية( إضافة إىل أدوات أخرى لدعم التعّلم؛
ضككككككككككككككمان إكما  مجيع املوظفني للتدريب اإللكرتوين  (2)

 اإلجباري ضمن إطار زمين حمدد 

التنميككككككككة: مكتككككككككب املفتش 
الكككككعككككككككام  مكككككككككككتككككككككب املكككككوارد 
البشكككككككككككككككريككككة  وحككككدة الرقككككابكككة 

 الداخلية واالمتثا 
الككتككنككفككيككككككككذ: وحككككككككدات املككقككر 
 الرئيسي واملكاتب اإلقليمية

الربع األخري من عككككككككام 
 )الغش(  2018

)محاية  2019م لع عام 
املكبكلكغكني عكن األعكمككككككككا  

 غري القانونية(

 تنفيذ مستمر

 سب املسؤوليات الوظيفية: حب 
ة حتديد/تعزيز برامج التعّلم القائمة يف ااجماالت املعرض (1)

 والسفر(؛للغش )مثل املشرتيات واملالية واألصو  
بلورة خ ة تنفيذ تدرجيية حبسب ااجما  ووضع آليات  (2)

 رصد االمتثا  ذات الصلة.
 

أصكككككككككككككككحككككككككاي األعمككككككككا  ؛ 
مكتككككب املوارد البشكككككككككككككككريككككة؛ 
وحكككككدة الرقكككككابكككككة الكككككداخليكككككة 

 واالمتثا  )التنمية(؛
وحكككككدات املقر الرئيسكككككككككككككككي/ 
 (املكاتب اإلقليمية )التنفيذ

 
 
 
 

الربع األخري من عككككككككام 
)السككككككككككككككككككككككككككفككككككككككككر   2018

 18املشرتيات(
 تنفيذ مستمر 

                                                 
 .اجلداو  الزمنية اإلرشادية  17
 مبجرد إعداد خ ة تدريب مفصلة وحتديثها بشكل دوري. 2019األخرى خال  عام ية التدريبالدورات ستضاف املعلومات املتعلقة ب  18
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 : تعزيز فعالية الموابط، مع التركيز بشكل خاص على مجاالت مخاطر الغش األعلى2الهدف 
الرئيسية  ةالوظيفياألعما / ااجماالت : اعتماد تقييمات منهجية ملواطن الضعف املتعلقة مبخاطر الغش ضمن راالت 1-2اإلجراء 

 )التصميم(وحتسني فعالية الضوابش 

  ملخاطر الغش على مستوى دورية االض الع بتقييمات
املنظمة   وإدراج التعقيبات من مكتب املفتش 

 (2-2: اإلجراء الرابشالعام/الوحدات األخرى )

نككككككككائككككككككب املككككككككديككككككككر الككككككككعككككككككام 
)العمليكككات(/وحكككدة الرقكككابكككة 
الككككككككداخككككلككككيككككككككة واالمككككتككككثككككككككا ؛ 
أصككككككككككككككككككككككحككككككككاي األعكككككككمككككككككا  
)بككالتشكككككككككككككككككاور مع املكككاتككب 

 امليدانية(

 2018حبلو  مكككايو/أيكككار 
 ا()مبدئي  

  2019حبلو  هناية عام 
 2021حبلو  هناية 

 :وضع آليات/عمليات للحصو  على ما يلي 
من مكتكب املفتش العكام بشككككككككككككككككأن  ةتعقيبكات منتظمك (1)

فعكاليكة الضكككككككككككككككوابش ملعكاجلكة املخكاطر احملكددة )بعكد عمليكات 
 التحقيقات اليت جيريها مكتب املفتش العام(أو املراجعة/

 2021حبلو  هناية عام  2019حبلو  هناية عام  مكتب املفتش العام

املعلومات املتعلقة بشككككككككككككككأن املخاطر احملالة أو احملددة  (2)
 خال  السنة  

مكتب املفتش العام/ وحدة 
الرقككابككة الككداخليككة واالمتثككا / 
مكتككككككككب دعم املكككككككككاتككككككككب 
 امليدانية/املكاتب اإلقليمية

 مستمر مستمر

  حتديد التحسكككككككككككككككينات امل لوبة/ترتيبها حبسكككككككككككككككب األولوية؛
وحتدي /إعداد خ ش حمددة ألصكككككككككككككككحاي األعما  )مع 

 حسككككككككككبإجراءات ملعاجلة مجيع األهداف االسككككككككككرتاتيجية  
( وخ ة عمل كلية ملكافحة الغش على مسكككتوى االقتضكككاء
 املنظمة.

وحكككككدة الرقكككككابكككككة الكككككداخليكككككة 
واالمككتككثككككككككا ؛ أصكككككككككككككككككحككككككككاي 
األعمكككككا  /مكتكككككب املفتش 
العام/مكتب دعم املكاتب 

 امليدانية

الربع األخري من عككككككككام 
 ا()مبدئي   2018

و  مكككن عككككككككام الكككربكككع األ
 )حتدي ( 2019

و  من كككككككككل حبلو  الربع األ
 سنة )حتدي (

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

   حتككديكك /التوجيهككات/النموذج للمكككاتككب الق ريككة  كجزء 
 ال يتجزأ من رفع التقارير الق رية السنوية

مكتككككككككب دعم املكككككككككاتككككككككب 
امليكككككدانيكككككة/ وحكككككدة الرقكككككابكككككة 
الككداخليككة واالمتثككا /مكتككب 
 املفتش العكككككككام  بكككككككالتعكككككككاون 

 مع املكاتب اإلقليمية

الربع األخري من عككككككككام 
 التحديثات الدورية  :2018

  غككككككككاطر الغش للمواقع  الرد علىتعريف النهج/آليككككككككات
 األخرى )يدرج ذلك يف عمليات املنظمة ذات الصلة(

وحكككككدة الرقكككككابكككككة الكككككداخليكككككة 
واالمكككككككككتكككككككككثكككككككككا /مكككككككككككككككككككتكككككككككب 
االسكككككككككككككككرتاتيجيككككة والتخ يش 
وإدارة املوارد/مكتب املفتش 

 العام

 )كما يرد أعاله( 2019عام 

  يل تفعالعمل مع األقاليم لوضكككككع إجراءات موثقة لضكككككمان
 خ ش منع الغش يف املكاتب الق رية

مكتككككككككب دعم املكككككككككاتككككككككب 
امليكككككككدانيكككككككة/وحكككككككدة الرقكككككككابككككككة 
الداخلية واالمتثا /املكاتب 

 اإلقليمية

الكككربكككع األو  مكككن عككككككككام 
 تنفيذ مستمر 2019

 : تعزيز النظم واألدوات للرقابة اإلدارية والردع/االكتشاف المبكر3الهدف 
 لنظم وأدوات رصد االمتثا : التحسني التدرجيي 1-3اإلجراء 

  لوحات املتابعة املوجودة من أجل الرقابة ن اق توسكككككككككككككككيع
ا عرب أكثر انتظام  بشكككككككككل  هااإلدارية وضككككككككمان اسككككككككتخدام

 ا مبجكاالت املخكاطرمجيع ااجمكاالت املعرضككككككككككككككككة للغش  بكدء  
 العليا.

شككككككعبة أصككككككحاي األعما  /
تكككككنككولككوجككيككككككككا املككعككلككومككككككككات  

التشككككككككككككككككككاور مع املكككككاتككككب بكككك
 امليدانية

 مستمر مستمر
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  اعتمكككاد أو حتسكككككككككككككككني أدوات/نظم التكنولوجيكككا املعلومكككات
 ا مبجككاالتبككدء   -القككائمككة يف ااجمككاالت املعرضكككككككككككككككككة للغش 

)مثل املشكككككرتيات وتكنولوجيا املعلومات(   األعلىاملخاطر 
  املوارد البشرية(وتليها ااجماالت األخرى )مثال  

شككككككعبة أصككككككحاي األعما  /
  تكككككنككولككوجككيككككككككا املككعككلككومككككككككات

 بككككككككككككككككككككككككككالككككككككككككككككككككككككككتشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاور 
 مع املكاتب امليدانية

 مستمر مستمر

 : وضع أدوات إلكرتونية لتيسري إعداد خ ش منع الغش ورصدها واإلبالغ عنها2-3اإلجراء 

  أداة إلجراء التحديثات الدورية لتقييمات غاطر وضكككككككككككككككع
 الغش  والرصكككككككككككككككككككككد واإلبالغ عن تنفيكككككككذ خ كككككككة العمككككككل 

احملدد( مع إيالء عما  )على مسككككككككككتوى املنظمة؛ ورا  األ
االهتمككككام لغريهككككا من أدوات رصككككككككككككككككككد االمتثككككا /عمليكككات 

 املنظمة

وحكككككدة الرقكككككابكككككة الكككككداخليكككككة 
واالمككككتككككثككككككككا /أصكككككككككككككككككككحككككككككاي 

تكنولوجيا  شكككككككككككعبة/األعما 
 املعلومات

الربع األخري من عككككككككام 
 مع حتسينات/تنقيحات دورية :2018

  أداة إلعداد خ ش منع الغش الق رية ورصككككككككككككدها وضككككككككككككع
عنهكا )جزء ال يتجزأ من أداة املنظمكة اليت توجد  واإلبالغ

 ضمن مكان عمل رفع التقارير السنوية(

مكتككككككككب دعم املكككككككككاتككككككككب 
امليكككككككدانيكككككككة/وحكككككككدة الرقكككككككابككككككة 

ة شكككككككككككككككعبالداخلية واالمتثا /
تكككككنككولككوجككيككككككككا املككعككلككومككككككككات  
 بككككالتشككككككككككككككككككاور مع املكككككاتككككب

 امليدانية

الربع األخري من عككككككككام 
 مع حتسينات/تنقيحات دورية :2018
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 المعالم البارزة -تقييم مخاطر الغش :الملحق الثاني
 
 ومستوى املخاطر املتبقية: اليت مت تقييمهاحملة عامة عن ااجماالت الرئيسية  -1
 

 
 

 -لثايناالتوزيع اإلمجايل للمخاطر عرب غتلف راالت األعما  )اإلطار الزمين للتقييم: يناير/كانون  1الشكل يبنّي  
 :(2018مايو/أيار 

 
   على النحو الوارد أعاله(؛ عما راالت للمخاطر عرب وظائف األ 10 بتحليلقام أصحاي األعما( 
  من حاالت االمتثا /املمارسات االحتيالية/عمليات اإلنذار حباالت االحتيا  احملتملة  130مت استعراض و 

على أهنا عالية املخاطر  منها  25 ت حالةصّنفمكتب املفتش العام وأصحاي األعما (   مت حتديدها من قبل)
لمنظمة. ومن املهم مالحظة أن هذه األرقام ال تعكس لمنخفضة املخاطر املتبقية  37متوس ة املخاطر  و 68و

دث تعكس الوعي باملمارسات اليت ميكن أن حت ولكناألمهية النسبية من حي  التأثري العاملي على املنظمة  
 ؛بيئة مواتية للغش( متعمدغري  )ممارسات احتيالية أو ممارسات هتيئ بشكل

  دورة الشككككككككككككككراء حىت الككدفع وتكنولوجيككا املعلومككات وإدارة شككككككككككككككؤون املوردين  يفوتبنّي وجود غككاطر عككاليككة مرتّكزة 
 من هذا امللحق الثاين مثاال   2مرحلة حتديد/صياغة/تقييم املشاريع )يف ما يتعلق باملشرتيات(. ويرد يف القسم  يفو 

 للتحسينات الالزمة.
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الموارد البشرية

تكنولوجيا المعلومات

خدمات األمن

السفر

إدارة المسائل المالية اإلبالغ ذو الصلة

األصول والجرد وإيجارات المرافق وإدارة أسطول المركبات

التنفيذ–طرق التشغيل الجديدة

دورة الشراء حتى الدفع

إدارة شؤون الموردين

*تحديد المشاريع وصياغتها وتقييمها

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

:المخصصةالمجاالت الخاضعة للتقييم ومستوى المخاطر المتبقية: 1الشكل 
(منخضة ومتوسطة وعالية)

منخفضة متوسطة عالية ل اجلديدةب رق التشغيمبا يشمل املخاطر املتصلة * 
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 مالحظات:
 

 قبل( من اا يف ظل الضوابش املعمو  هبا حالي  متصور )خ ر يظل قائم   متبقيتصنيف املخاطر: يشري إىل خ ر  •
أصحاي األعما . ولكن احتما  حدوث بعض املخاطر وأثرها قد خيتلفان باختالف املواقع  وبالتايل قد خيتلف 

 اخل ر املتبقي ذو الصلة.
رية من املخاطر احملددة تن بق نسبة كب - النقدالقائمة على التحويالت  -اجلديدة  تنفيذيةالبال رق  املتعلقةاملخاطر  •

يتم دمج تلك و على مجيع طرق التنفيذ اليت تن وي على تقدمي املساعدات/توزيع املدخالت على األفراد واألسر. 
 أس و  املركبات".أوسع مثل "األصو  واجلرد وإجيارات املرافق وإدارة أخرى حتت إطار راالت 
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 عامة عن فعالية الضوابش حبسب مستوى اخل ر. حملة -2
 

 
 

املسكككككتوى املتصكككككور لفعالية الضكككككوابش من جانب أصكككككحاي األعما  )عند التقييم  يناير/كانون  2الشييييكل يبنّي 
 غتلف قضكككككككككككايا االمتثا /املمارسكككككككككككات االحتيالية احملتملة. وترد أدناه أمثلة للتحسكككككككككككينات  ملعاجلة( 2018مايو/أيار  -الثاين

 و/أو اجلارية. امل لوبة
 

 من الممارسات االحتيالية المحتملة / اإلنذارات بحاالت االحتيال(: 37المجاالت المنخفمة المخاطر )
 

  23 تحسينات(  أو فعالة إىل مزيد من الحاالت  ليست هناك حاجة إىل  6ا )اعتربت الضوابش فعالة متام   -حالة
 -األمن خدمات حالة( مع بعض التحسينات املقررة/ اجلارية لتحسني االمتثا : التدريب )مثال   17حد كبري )

 -الية املسائل املثال  مرمسية دولية( وتوسيع ن اق ت بيق الضوابش احلالية ) امتزوير ب اقات الدخو ؛ السفر يف مه
 التحويالت املالية اإللكرتونية يف املكاتب امليدانية(؛ إدخا 

  12 ا مع حتسينات مقررة/جارية من أجل: توسيع ن اق ت بيق الضوابش اعتربت الضوابش فعالة جزئي   -حالة
( Taleoتاليو ) ماستخدام نظا - ؛ املوارد البشريةتغ ية الدوائر التلفزيونية املغلقة - األمنخدمات  )مثال   املوجودة

 ؛ والتثبت من املستندات بالنسبة إىل مجيع املوارد البشرية من غري املوظفني؛ تعزيز استخدامالعقود إلصدار مجيع
أو أداة  ملشاريعااستخدام النظام العاملي إلدارة املوارد/ بالنسبة إىل  - املشرتيات الرصد القائمة )مثال   النظم/أدوات

نظم الجراءات و اإلسياسات و الصدار أوامر الشراء/العقود يف الوقت املناسب(؛ وحتديد إلتتبع نشاط املشرتيات/ 
 املركبات(؛ أس و ديدة )مثل تتبع اجلرد؛ إدارة اجل
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تكنولوجيا المعلومات

دورة الشراء حتى الدفع

إدارة شؤون الموردين

*تحديد المشاريع وصياغتها وتقييمها

تكنولوجيا المعلومات

السفر

الموارد البشرية

إدارة المسائل المالية اإلبالغ ذو الصلة

التنفيذ-طرق التشغيل الجديدة

األصول والجرد وإيجارات المرافق وإدارة أسطول المركبات

دورة الشراء حتى الدفع

إدارة شؤون الموردين

*تحديد المشاريع وصياغتها وتقييمها

تكنولوجيا المعلومات

خدمات األمن

السفر

الموارد البشرية

إدارة المسائل المالية اإلبالغ ذو الصلة

األصول والجرد وإيجارات المرافق وإدارة أسطول المركبات

دورة الشراء حتى الدفع

ية
عال

طة
س
تو

م
ضة

خف
من

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

لمحة عامة عن فعالية الضوابط بحسب مستوى الخطر: 2الشكل 

فعالة تماًما فعالة إلى حد كبير فعالة جزئًيا غير فعالة إلى حد كبير غير فعالة تماًما/غير موجودة غير معروفة

ةب رق التشغيل اجلديدمبا يشمل املخاطر املتصلة *
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  ( 2حالتان )-  اعتربت الضوابش غري فعالة إىل حد كبري  وحتتاج إىل املزيد من التدريب والقوائم املرجعية لتحسني
نتظمة خال  املة تابعاملالنسبة إىل املشرتين/خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي لضمان ب - االمتثا  )املشرتيات

 تنفيذ أو املوافقة على أمر الشراء/العقد بالنسبة إىل بنود خارج االتفاقات ال ويلة األجل(.
 

 من الممارسات االحتيالية المحتملة/اإلنذارات بحاالت االحتيال(: 68المجاالت المتوسطة المخاطر )
 

   5 اختيار  نضماا )أي متنع اإلبالغ الكاذي إىل الشركاء يف املوارد أو اعتربت الضوابش فعالة متام   -حاالت
 ة الشركاء ( مع بعض التحسينات املقررة بالنسبة إىل أسلوي التنفيذ بواسالتشغيليني ذوي القدرات الكافيةشركاء ال

كاتب   وبناء القدرات التشغيلية للمالتدريباالمتثا  لإلجراءات القائمة )مثل استمرار  لضمانيف العمليات 
 امليدانية  وت وير نظم/أدوات دعم(؛

  17 اعتربت الضوابش فعالة إىل حد كبري  مع بعض التحسينات الالزمة لضمان االمتثا  للقواعد القائمة  -حالة
الق رية للتخفيف  املكاتب لدىالفحوصات العشوائية  وتوسيع قائمة املوردين املفضلني  - املوارد البشرية )مثال  

ظم/أدوات الدعم؛   نالتدريب -شركاء يف العمليات ؛ أسلوي التنفيذ بواس ة الالزائفةمن خ ر الشهادات ال بية 
 كحل لتدبري املوارد/أداة اختيار املوردين( لتحديد/تعزيز اإلجراءات )مثال   InTendاعتماد برريات  -املشرتيات

امج من خال  الرب  - األمن؛ تكنولوجيا املعلوماتخدمات األصو : للتخلص من أصو  تكنولوجيا املعلومات/
 ملنع الدخو  غري املرخص له إىل النظم(؛ املنيعةاإللكرتونية 

  30 ا  مع بعض التحسككككككككككككككينككككات املقررة/اجلككككاريككككة لتحككككديككككد/االرتقككككاء اعتربت الضككككككككككككككوابش فعككككالككككة جزئيكككك   -حككككالككككة
اجلككككديككككدة من دليككككل  702)املككككادة  - التحويالت القككككائمككككة على النقككككد  بككككاإلجراءات/التوجيهككككات احلككككاليككككة )مثال  

 -ة؛ اجلرد لتعويضككككككات املرتب ة باخلدمل -لفصككككككل بني املهام؛ املوارد البشككككككرية ل -اإلجراءات اإلدارية؛ املشككككككرتيات 
  االحتفاظ املؤقت بالسكككككلع/التوزيع النهائي على املسكككككتفيدين(؛ وتوسكككككيع ن اق اسكككككتخدام األدوات القائمة )مثال  

لتتبع/تقييم املككككدخالت(؛ حتسككككككككككككككني ا  نظككككام ت جككككديككككدة )مثال  للتتبع( أو اسككككككككككككككتحككككداث أدوا -املشككككككككككككككرتيككككات 
بات ذات /العقو املورديناحمللي  إدارة شككككككككؤون  لسككككككككفرلالقدرات/مسككككككككتوى الوعي لزيادة االمتثا  للقواعد القائمة )

 اإلبالغ عن احلاالت املثرية للشك(؛ -الصلة 
 10 الزمة ملعاجلة الثغرات يف املعارف الات تحسينال(  مع 10اعتربت الضوابش غري فعالة إىل حد كبري ) -حاالت

 املوارد البشرية حتضري طلب الشراء/اختيار املوردين(؛ التوجيهات/اإلجراءات )مثال   -املشرتيات  - واملهارات )مثال  
زيز استخدام املوظفني(/ أو تع استحقاقاتمقارها يف روما/ازدواجية  اليت توجدالتدقيق املتقاطع مع الوكاالت  -

  تتبع املشرتيات(؛النظام احلايل )مثال  أدوات 
  5 الزمككة ملعككاجلككة الثغرات يف التحسككككككككككككككينككات إدخككا  ال  مع غككائبككةاعتربت الضككككككككككككككوابش غري فعككالككة أو  -حككاالت

االستعانة مبصادر خارجية؛ إدارة أسعار الصرف للتدخالت املتعلقة  - )املشرتيات اخل وط التوجيهيةاإلجراءات/
 (؛املوردين( واملعارف )عمليات تسجيل/التحقق من النقدالتحويالت القائمة على ب
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  ش ملعاجلة غاطر )إن الضوابغري معروفة حالي ا فعالية الضوابش  -تتعلق بتكنولوجيا املعلومات  -(1) واحدة حالة
عما  ألصحاي االتعامل مع البيانات يف النظم تقتضي من أصحاي السياسة ختصيص امتيازات وصو  أل

 مبدأ لزوم العلم(. باالستناد إىل
 

 من الممارسات االحتيالية المحتملة/اإلنذارات بحاالت االحتيال(: 25المخاطر ) العاليةالمجاالت 
 

  3 يف  مل لوبةااعتربت الضوابش فعالة إىل حد كبري )را  تكنولوجيا املعلومات(  مع بعض التحسينات  -حاالت
  بيقاتتالداخلية أو استخدام  املخاطرالسياسات/التدابري )السياسة اخلاصة برفع االمتيازات للتخفيف من 

 لصد التهديدات اخلارجية(؛ منيعةإلكرتونية 
  8 تحسينات لا ضرورة إدخا  ا )املشرتيات  تكنولوجيا املعلومات(  معاعتربت الضوابش فعالة جزئي   -حاالت

شرتيات/طلبات   خت يش املالقواعد واإلجراءات )مثال   من حي  املعرفةلثغرات اليت تشوي الوعي/ملعاجلة ا الالزمة
لعوامل ضوابش إضافية يف را  تكنولوجيا املعلومات )التصديق املتعدد ا دخا ( واامل لوبةالشراء املتأخرة/املوافقات 

 إىل النظام(؛ املصرح بهاخلارجي غري  الوصو ملنع غاطر 
 12 ( مع حاجة املوردينشراء حىت الدفع  إدارة شؤون الاعتربت الضوابش غري فعالة إىل حد كبري )دورة  -حالة

   عمليات املوافقة على طلبات الشراء  طرقجراءات )مثال  اإلقواعد/ال( الثغرات يف فهم/ت بيق 1إىل معاجلة )
اء   حل الشر ا )مثال  ضمان استخدام أكثر انتظام  ( والثغرات يف أدوات الرصد أو 2اختيار املوردين/املناقصات(؛ )

 ا؛ واستخدام لوحات املتابعة لرصد االمتثا (؛اإللكرتوين امل بق حالي  
 ( 2حكككالتكككان)- /حتكككديكككد/صككككككككككككككيكككاغكككة/تقييم املشككككككككككككككككاريع(  وهو مكككا  تكككاج  غكككائبكككةاعتربت الضككككككككككككككوابش غري فعكككالكككة( 

 بأنش ة املشرتيات. املتعلقةملت لبات السياسة اإلضافية  اتإىل التوجيهات/التعريف


