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 موجز

 حملـــة عـــامـــة عن أنشـــــــــــــــطـــة مكتـــب املفتش العـــام خالل الفرتة مـــا بني، الـــذي يوفر هـــذا التقرير املوجز يُقـــدم 
من  27للفقرة  ا، إىل املدير العام وجلنة املالية وفقً 2019ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  31ويناير/كانون الثاين  1

 ميثاق مكتب املفتش العام:
 
 ملالية، شــــرع مكتب املفتش العام مبراجعة ميثاقه لكي يعكس أحدث املمارســــات الفضــــلى بناًء على طلب جلنة ا

عن أنشــطة الرقابة املعززة اليت تضــطلع هبا منظمة األغذية والزراعة.  املعمول هبا يف منظومة األمم املتحدة، فضــًال 
 ستقاللية املفتش العام.املؤسسية الاملقرتح، يف مجلة أمور، إىل تعزيز الضما�ت  املنقحويهدف امليثاق 

  أعمال التحقيق اليت يقوم وواجه مكتب املفتش العام، خالل الفرتة املشــــــــــــمولة ابلتقرير، عدة حاالت تدخل يف
ر املفتش العام  هبا. ، مل يتعرض مكتب املفتش العام إىل أي 2019أن يؤكد أنه منذ أغســـــطس/آب  ابلنيابةويســـــّ

 ارة.تدخل وقد حظي ابلتعاون الكامل من اإلد
  امهمة مراجعة جارية اعتبارً  19زال هناك ت، وال 2019مهمة مراجعة يف عام  20وأكمل مكتب املفتش العام 

 . وبناًء على طلب أعضاء املنظمة، مت اإلفصاح عن عشرة تقارير مراجعة.2019ديسمرب/كانون األول  31من 
  ما ميثل ز�دة كوى بشـــــأن ســـــوء الســـــلوكشـــــ 121وخالل الفرتة املشـــــمولة ابلتقرير، تلقى مكتب املفتش العام ،

مســـــائل، مما أدى إىل وجود  107. ومتّكن مكتب املفتش العام من إغالق 2018مقارنة بعام  املائةيف  8بنســـــبة 
. وأدى التحقيق إىل إثبات وجود املائةيف  13مســــــــألة مفتوحة يف �اية العام، أي بز�دة إضــــــــافية نســــــــبتها  120

 15تســتوجب العقاب ارتكبها ابئعون متعاقدون مع املنظمة، يف  أفعالنظمة، أو ســوء ســلوك من قبل موظفي امل
 اليت أغلقت بعد التحقيق الكامل. 19الـمن احلاالت 

 املبادئ واخلطوط التوجيهية املوحدة للتحقيقات يف  وأكد تقييم خارجي لوظيفة التحقيق يف املنظمة توافقها مع
مكتب املفتش العام والســــياســــات األخرى املطبقة. وأعّد مكتب املفتش العام املنظمات الدولية، وامتثاهلا مليثاق 

 خطة عمل لتنفيذ توصيات التقرير، هتدف إىل تعزيز وظيفة التحقيق وعمل مكتب املفتش العام.
 دون ن مأ�ى العام مع عجز يف امليزانية. و قد من النقص يف التمويل و مكتب املفتش العام  معا�ةرت واســـــــــــــــتم

رية يف موارده املخصــــــــصــــــــة للتحقيق، لن يتمكن مكتب املفتش العام من معاجلة عبء القضــــــــا� املتزايد ز�دة كب
 ابستمرار، وتوفري خدمات الرقابة اليت يستوجبها ميثاقه.

 
 تعليقات املدير العام

 ليت يعرب املدير العام عن دعمه الكامل لعمل مكتب املفتش العام وتقديره للضـــــــــــما�ت املســـــــــــتقلة واملشـــــــــــورة ا
مكتب املفتش العام اإلدارة يف  اتلقاها. وقد دعمت أعمال املراجعة واالســتشــارات والتحقيقات اليت يضــطلع هب

املخاطر والضـــوابط واحلوكمة، والتمســـك أبعلى معايري النزاهة. ويعيد املدير العام  مواصـــلة حتســـني عمليات إدارة
اليت  واألفعالعليها ومعاجلة أي حاالت ســــــــــــــوء ســــــــــــــلوك أتكيد التزام اإلدارة بتنفيذ توصــــــــــــــيات املراجعة املتفق 

 تستوجب العقاب.
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  2019ابلتقرير السنوي للمفتش العام لسنة  اجلنة املالية مدعوة إىل اإلحاطة علمً إّن. 

 
 مسودة املشورة

 
 إن جلنة املالية:

 
  قدم نظرة شـــاملة وغنية ابملعلومات عن خمتلف أنشـــطة الذي ي وجودته التقريرعن تقديرها إلجياز أعربت

 مكتب املفتش العام؛

  العقوابت املتخذة؛رحّبت ابملعلومات املوجزة املقدمة عن حاالت التحقيق الفردية و و 

  أتكيد املفتش العام على حصـــــــول مكتب املفتش العام على التعاون  على تطمينات بفضـــــــلصـــــــلت حو
 العام اجلديد ملنصبه؛الكامل، وأنه مل يتعرض ألي تدخل منذ تويل املدير 

  أعادت التأكيد على دعمها لالســـــــــــتقالل التنفيذي للمفتش العام، مبا يف ذلك املســـــــــــؤولية اإلدارية و
 والسيطرة على املوارد املالية والبشرية للمكتب؛ 

  رحّبت برّد املدير العام اإلجيايب على التقرير ودعمه لعمل مكتب املفتش العام؛و 

  د مكتب املفتش العام من أجل إنفاذ ســــــــياســــــــة املنظمة ر ة القيود على مواطلبت من املدير العام معاجلو
 سوء السلوك. املتمثلة يف عدم التسامح املطلق مع
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 تقدمي املفتش العام
 

 .2019العام لعام راجعة وجلنة املالية، التقرير السنوي ملكتب املفتش املدير العام وجلنة امل أعرض علىيسرين أن 

الغياب غري املتوقع واملطول للمفتش العام احلايل يف  وقد أدىملكتب املفتش العام.  ااســـــــــــــــتثنائيً  اعامً  2019لقد كان عام 
يف  1-لوظيفة الســــابقة من رتبة مدبعد أن مت إلغاء ا –إجازة مرضــــية، ابإلضــــافة إىل عدم وجود وظيفة �ئب املفتش العام 

 مكتب املفتش العام يف وضع صعب.إىل تواجد  –نتيجة للتدابري العامة خلفض التكاليف  2013عام 

من قبل، إىل االحتكاك مل تكن خالية من وخالل هذه الفرتة، حتولت العالقة بني مكتب املفتش العام واإلدارة العليا، اليت 
ب املفتش العام وســــــلطته املتعلقتني أبعمال التحقيق. ومت حتدي ســــــلطة مكتب املفتش العام نزاع مفتوح بشــــــأن والية مكت

؛ وتعرض الوصـــــول إىل ابطريقة غري مســـــبوقة: مت التشـــــكيك يف احرتاف احملققني؛ وُمنع الوصـــــول إىل ملفات التوظيف فعليً 
مباشـــــــــرة،  إليه الذي يرفع املفتش العام التقاريراألجهزة والبيا�ت اإللكرتونية إلجراءات خاصـــــــــة مقيدة؛ وظل املدير العام، 

 املفتش العام طوال هذه الفرتة.مبعزل عن مكتب 

 .اخرج مكتب املفتش العام من هذا الوضع سليمً وبفضل التدخل والدعم القوي من قبل جلنة املراجعة وأعضاء جلنة املالية، 

ري الوضـــع بشـــكل كبري، واســـتعاد مكتب املفتش العام )، تغ2019أغســـطس/آب  1ومنذ تويل املدير العام اجلديد ملنصـــبه (
 الدعم والثقة الكاملني من قبل اإلدارة العليا.

منصب املفتش العام ابلنيابة ملنظمة األغذية يف عندما مت تعييين  2019أغسطس/آب  14ولذلك، ميكنين أن أؤكد أنه منذ 
املفتش العــام خــاليــة من التــدخــل، ومت االعرتاف والزراعــة، كــانــت أنشـــــــــــــــطــة املراجعــة والتحقيق اليت يضـــــــــــــــطلع هبــا مكتــب 

 ابستقاللية مكتب املفتش العام ابلكامل.

أبنه ال جيب أن تعتمد اســـــــتقاللية أي مكتب رقابة على حســـــــن نية ودعم اإلدارة العليا  اراســـــــخً  اأعتقد اعتقادً ومع ذلك، 
 ة بضما�ت مؤسسية فعالة. يف التشكيل التنظيمي وأن تكون حممي اوحدها، بل جيب أن تكون راسخة أيضً 

أولو�يت. وقد اســـــــــتفدت يف عملية  كان إحدىمنقح ملكتب املفتش العام  وبناًء على طلب جلنة املالية، فإن وضـــــــــع ميثاق 
إعداد امليثاق اجلديد من مشورة جلنة املراجعة وحصلت على دعم اإلدارة العليا. وقد وافق املدير العام على امليثاق اجلديد، 

دة التفتيش املشـــرتكة، ودخل أفضـــل املمارســـات يف منظومة األمم املتحدة وكذلك التوصـــيات اليت قدمتها وح الذي يعكس
مقتنع أبن هــذا اإلطــار القــانوين  ، بعــد مشــــــــــــــــاورات غري رمسيــة مع جلنــة املــاليــة. وأ�2020مــارس/آذار  25حيز التنفيــذ يف 

 .2019ليت حدثت يف صيف عام اجلديد ملكتب املفتش العام سيمنع تكرار حاالت مثل تلك ا

يف الرقابة الداخلية. ولكي تكون فعالة، تتطلب هذه االســــتقاللية أن يتمتع  اأســــاســــيً  اوتعترب االســــتقاللية التشــــغيلية عنصــــرً 
تضـــــــــاءلت  ويف منظمة األغذية والزراعة،املفتش العام ابلســـــــــلطة اإلدارية على املوارد املالية والبشـــــــــرية ملكتب املفتش العام. 

، على مّر 2014يف ما يتعلق ابختيار موظفي مكتب املفتش العام، بعد أن كانت موجودة حىت عام  ة املفتش العامســــــــــــلط
فقط يف عملية اختيار وتعيني موظفي مكتب املفتش العام. ويف ســــــــــــــياق  اهامشــــــــــــــيً  االســــــــــــــنني، مما ترك للمفتش العام دورً 

منظمة األغذية والزراعة، مت االعرتاف ابلطبيعة اخلاصـــــــــــــــة ملكتب يف  لرتخيصالتفويض األخري لعدد من عمليات املوافقة وا
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املفتش العـام وتعزيز دور املفتش العـام يف مـا يتعلق ابختيـار موظفي مكتـب املفتش العـام. ويرحـب هبـذه اخلطوة يف االجتـاه 
إىل ية على املوارد البشــــــرية الصــــــحيح الواجبة منذ زمن، ولكن ميكن وينبغي القيام ابملزيد إلعادة ســــــلطة املفتش العام اإلدار 

 مكتب املفتش العام.

ويف حني أن االختالل اهليكلي الســـــــــــــــابق بني املوارد من املوظفني وغري املوظفني يف ميزانية مكتب املفتش العام قد مت حّله 
طط خيأن املســــــــتوى العام للموارد املخصــــــــصــــــــة للمكتب ال يزال مصــــــــدر قلق. ويف ما يتعلق ابلتدقيق الداخلي،  اآلن، إال

للموارد املتــاحــة، ويركز على اجملــاالت ذات األولويــة العــاليــة مع تعــديــل دورة املراجعــة  اأنشـــــــــــــــطتــه وفقًــ مكتــب املفتش العــام 
حســــــب احلاجة. ويضــــــمن مكتب املفتش العام أن تكون اإلدارة العليا على علم مبســــــتوى التغطية والضــــــما�ت اليت ميكن 

 ما يتعلق ابلتحقيق، فإن عبء عمل مكتب املفتش العام مدفوع إىل حد كبري لية. ويفاحتقيقها على مســــــــتو�ت املوارد احل
اليت تستوجب العقاب. ومبستوى املوارد احلالية، ال ميكن  واألفعالابلعدد املتزايد من الشكاوى الواردة بشأن سوء السلوك 

بعض الشــكاوى على اإلطالق. وذلك مراجعة العديد من الشــكاوى والتحقيق فيها يف الوقت املناســب، وقد ال يتم تناول 
بشـــأن التزام املنظمة ابلتصـــدي الســـريع ألية حاالت  تتســـاؤال طرحتســـامح املطلق مع ســـوء الســـلوك وييقوض مبدأ عدم ال

ســــــوء ســــــلوك. وإن اإلدارة العليا وجلنة املراجعة وجلنة املالية على علم ابلوضــــــع هذا. ولذلك، أ� على ثقة أبنه ســــــيتم اختاذ 
 اجلة املخاطر املتعلقة ابلسمعة واملخاطر املالية.تدابري ملع

، وبقيادة املفتش العام اجلديد، ســــيواصــــل مكتب املفتش العام دعم مبادرات املدير العام لتحســــني احلوكمة 2020ويف عام 
 اصــــدرً الداخلية وجعل املنظمة أكثر كفاءة وفعالية، من خالل تقدمي الضــــما�ت واملشــــورة. وســــيظل مكتب املفتش العام م

للمعلومات املوثوقة املقدمة لإلدارة العليا وأعضــــــــاء املنظمة. وســــــــيواصــــــــل مكتب املفتش العام الدعوة للمســــــــاءلة  مســــــــتقًال 
 للحقيقة املزعجة. ؛ وأن يكون، حسب احلاجة، رسوالاموثوقً  اوالنزاهة؛ وأن يكون مستشارً 

 
Egbert C. Kaltenbach 

 ابلنيابةاملفتش العام 
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 مقدمة - أوًال 

من ميثــاق مكتــب املفتش العــام، املؤرخ يف  27للفقرة  ااملوجز على املــدير العــام وجلنــة املــاليــة وفقًــ  هــذا التقرير يُعرض -1
(يف ما يلي "امليثاق")، والذي كان ســــاري املفعول خالل الفرتة املشــــمولة ابلتقرير. ويُقدم حملة عامة  2013يناير/كانون الثاين 

 م، ونتائج بر�مج ضمان اجلودة والتحسني، وكذلك التعليقات على حالة تنفيذ التوصيات.عن أنشطة مكتب املفتش العا
 

 الوالية والرسالة – ااثنيً 

خلية مليثـاقه، اإلشـــــــــــــــراف على برامج املنظمـة وعمليـاهتا من خالل املراجعـة الدا ايوفر مكتـب املفتش العـام، وفقًـ  -2
الضــــــــــــــما�ت بشــــــــــــــأن إدارة املخاطر والرقابة  هبا مكتب املفتش العاموالتحقيقات. وتوفر عمليات املراجعة اليت يضــــــــــــــطلع 

وعمليات احلوكمة. كما يوفر مكتب املفتش العام اخلدمات االســــتشــــارية وأنشــــطة خدمة العمالء ذات الصــــلة. وحتقيقات 
اليت  فعالاألمكتب املفتش العام هي مراجعات لتقصـــي احلقائق يف ادعاءات ســـوء الســـلوك من قبل موظفي املنظمة أو يف 

 تستوجب العقاب من قبل شركاء املنظمة ومورديها.
 
بع مكتب . ويتّ 2013، وقد وافق املدير العام عليه يف يناير/كانون الثاين حيكم ميثاق مكتب املفتش العام عملهو  -3

عن معهد املراجعني  الصـــــــــادرة املفتش العام يف مراجعاته املعايري الدولية للممارســـــــــة املهنية للمراجعة الداخلية للحســـــــــاابت
الداخليني. ويتبع املكتب يف حتقيقاته املبادئ واخلطوط التوجيهية املوحدة إلجراء التحقيقات، اليت اعتمدها املؤمتر الدويل 

واخلطوط التوجيهية للتحقيقات اإلدارية الداخلية اليت جيريها مكتب املفتش العام التابعة للمنظمة (يف ما يلي  للمحققني
 التوجيهية للتحقيقات")."اخلطوط 

 
 تنقيح ميثاق مكتب املفتش العام – ااثلثً 

يف دورهتا الثامنة والســــــــــــبعني بعد املائة، شــــــــــــرع مكتب املفتش العام يف مراجعة ميثاقه  بناًء على طلب جلنة املالية -4
ة اليت تبذهلا املنظمة. أنشـــــطة الرقابة املعزز  إىل ةإضـــــافلكي يعكس أحدث املمارســـــات الفضـــــلى يف منظومة األمم املتحدة، 

واســــتعرضــــته جلنة املراجعة يف اجتماعها الثالث واخلمســــني. مث ُعرض بعد  وقد متت مناقشــــة امليثاق املنقح املقرتح يف اإلدارة
 ذلك على جلنة املالية للمشاورة غري الرمسية. 

 
 ويهدف امليثاق املنقح إىل ما يلي: -5
 

 ية املفتش العام؛تعزيز الضما�ت املؤسسية لضمان استقالل •
وضــــــــع إجراءات يف حالة وجود ادعاءات ســــــــوء الســــــــلوك ضــــــــد املفتش العام وموظفي مكتب املفتش العام  •

 اآلخرين؛
 تعزيز اإلفصاح عن تقارير املراجعة الداخلية؛ •
 تعزيز موارد مكتب املفتش العام؛ •
 م املتحدة؛أساس قانوين صريح لتعاون مكاتب الرقابة الداخلية على نطاق منظومة األم وضع •
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أي تنقيحات عليه من قبل جلنة املالية بعد  وعلى يهواملوافقة عل صـــــــــــــــورة دوريةبالنص على مراجعة امليثاق و  •
 مراجعته من قبل جلنة املراجعة وموافقة املدير العام.

 
 بيان االستقاللية – ارابعً 

لى األقل، االســــــــــتقالل التنظيمي ملكتب ع للميثاق، ينبغي على املفتش العام أن يؤكد للجنة املالية، ســــــــــنو�ً  اوفقً  -6
ملفتش العام مع املدير العام، ومن لرتاتبية املباشــــــــــرة إزاء اااملراقبة الدولية. وقد مت ضــــــــــمان االســــــــــتقالل التنظيمي من خالل 

 خالل وصول املفتش العام إىل جلنة املراجعة وجلنة املالية.
 
اليت يقوم هبا مكتب  حاالت تدخل يف أعمال التحقيق ، كانت هناك عدةةالتنظيمي يةاالســـــــــــــــتقالل ههذرغم و  -7

املفتش العام خالل الفرتة املشــــمولة ابلتقرير. وتشــــمل األمثلة منع الوصــــول إىل ملفات التوظيف أثناء التحقيقات؛ وأتخري 
توافر  الوصــــــــول إىل األجهزة اإللكرتونية وفرض إجراءات خاصــــــــة مقيدة على الوصــــــــول إىل هذه األجهزة والبيا�ت؛ وعدم

 ااملوظفني إلجراء املقابالت. وقد حالت هذه العوائق دون قيام مكتب املفتش العام مبمارســــــــــة تفويضــــــــــه وشــــــــــكلت هتديدً 
، ويســّر املفتش 2019على اســتقالليته. وتغري هذا الوضــع بعد أن توىل املدير العام اجلديد منصــبه يف أغســطس/آب  اريً خط

 العام قد متتع بعد ذلك ابلتعاون الكامل ومل يتعرض ألي تدخل.العام ابلنيابة أن يؤكد أن مكتب املفتش 
 
للميثــاق، يتحمــل املفتش العــام مســـــــــــــــؤوليــة احلفــاظ على مــا يكفي من موظفي املراجعــة والتحقيق املهنيني  اووفقًــ  -8

رار تعيني املوظفني مت تفويض ق 2008 وبينمــا أنــه يف عــاموذوي املعرفــة واملهــارات واخلربة الكــافيــة لتلبيــة متطلبــات امليثــاق. 
، إىل املديرين العامني املســــــــــــاعدين وإىل "رؤســــــــــــاء املكاتب املســــــــــــتقلة" (أي مكتب املفتش العام 5-املهنيني حىت رتبة ف

إىل اخلطوط التوجيهية للتعيني يف الفئة الفنية الصــادرة  وصــوًال  اقد مت تقييد هذه الســلطة تدرجييً ومكتب املدير التنفيذي)، ف
فقط يف عملية التوظيف.  اهامشـــــــــــــيً  ا، اليت تركت للمفتش العام (مثل أي رئيس مكتب آخر) دورً 2017ر مايو/أ� 23يف 

وابملثل، مل يكن للمفتش العام سلطة يف توظيف االستشاريني واملشرتكني يف اتفاقيات اخلدمات الشخصية، ولكن كان من 
قار إىل الســــــيطرة اإلدارية على موارد مكتب املفتش املطلوب أن حيصــــــل على موافقة من مدير الديوان. ويشــــــكل هذا االفت

 على استقاللية املفتش العام. االعام قيودً 
 
يناير/كانون الثاين  1من  ا، اعتبارً وقد عاجلت اخلطوط التوجيهية اجلديدة بشـــــــــــــــأن عمليات املوافقة والرتخيص -9

شـــرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشـــخصـــية اآلن . ومت تفويض ســـلطة التعاقد مع االســـتشـــاريني واملا، هذا الوضـــع جزئيً 2020
إىل مـــديري التوظيف، أي املفتش العـــام يف حـــالـــة مكتـــب املفتش العـــام. ويف مـــا يتعلق بتعيني املوظفني الفنيني وموظفي 

ومع ذلك، فإ�ا تقّر ابحلالة  اخلدمات العامة، ال تنص اخلطوط التوجيهية اجلديدة على أي تفويض للسلطة للمفتش العام.
اخلاصــــــة ملكتب املفتش العام، أي أنه إبمكان املفتش العام أن يقرتح مرشــــــحني إثنني على األقل للمدير العام، من القائمة 

مقارنة ابلوضع السابق، إال أنه ال مينح املفتش  اكبريً   ااملختصرة اليت أوصت هبا جلنة االختيار. ويف حني أن ذلك ميثل حتسنً 
 لة على موارد مكتب املفتش العام، وال يتبع أفضل املمارسات املتبعة يف منظومة األمم املتحدة.العام السيطرة اإلدارية الكام
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 املراجعة الداخلية – اخامسً 

 2019أنشطة املراجعة الداخلية يف عام 

تني ، إىل خطة العمل احملدثة لفرتة السن2019استندت أنشطة املراجعة الداخلية ملكتب املفتش العام، خالل عام  -10
مراجعة للوظائف واألنظمة املؤســســية،  11، واليت تضــمنت، يف مجلة أمور، 2019، املؤرخة يف فرباير/شــباط 2018-2019

، 2020مراجعــة للمكــاتــب امليــدانيــة. وخالل العــام، مت إلغــاء مراجعتني خمطط هلمــا، ومت أتجيــل ثالث منهــا حىت عــام  16و
 ة.لتلبية االحتياجات الناشئوُأضيفت ثالث مهام 

 
ـــــــــــــــــــ 2019مهمة مراجعة يف عام  20وأكمل مكتب املفتش العام  -11  31). وحىت 2018مهمة يف عام  28 (مقارنة بـ

عمليــة مراجعــة يف مرحلــة إعــداد  13ومهمــة مراجعــة مــا زالــت جــاريــة،  19هنــاك  ت، كــانــ2019ديســـــــــــــــمرب/كــانون األول 
 مراجعة يف مرحلة التخطيط. اعمليات مراجعة يف مرحلة العمل امليداين، وعمليت 4التقارير، و

 
ويــدرك مكتــب املفتش العــام أن الوقــت املســـــــــــــــتغرق إل�ــاء بعض تقــارير عمليــات املراجعــة والعــدد الكبري لتقــارير  -12

املكاتب امليدانية، أمر مثري للقلق وجيب معاجلته. وســــيبذل مكتب  عمليات مراجعةباملراجعة املعلقة، ال ســــيما يف ما يتعلق 
اليت طال  مليات املراجعةع، وســــــــيعطي األولوية الســــــــتكمال وإصــــــــدار تقارير 2020اصــــــــة يف عام خ ااملفتش العام جهودً 

 انتظارها.
 

طالع على ملخصـــــــــــات نتائج . وميكن اال2019تقارير املراجعة العشـــــــــــرين الصـــــــــــادرة يف عام  1وترد يف اجلدول  -13
 .FC180/11.bواستنتاجات تلك التقارير يف الوثيقة 

 
 2019ملراجعة الصادرة يف عام : قائمة بتقارير ا1اجلدول 

 لوظائف املؤسسية املراجعة لمليات ع
 AUD0319 مراجعة إدارة الشراكات القائمة مع جهات فاعلة غري حكومية

 AUD0419 مراجعة هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي

 AUD0719 مراجعة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 AUD1019 مراجعة حوكمة مركز اخلدمات املشرتكة 

 AUD1119 مراجعة ميزانية الرب�مج وخطط العمل

 AUD1219 مراجعة إدارة السجالت واحملفوظات

 AUD1319 اوإدارهت املشاريعاجلزء األول: املسائل على املستوى االسرتاتيجي اليت تؤثر على صياغة  اريعمراجعة دورة املش

 AUD1419 اوإدارهت املشاريعاجلزء الثاين: الدعم الفين لصياغة  اريعملشمراجعة دورة ا
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 النظاميةوجوانب الضعف  اهلامة ةاملراجععمليات نتائج 

، بعدد من املبادرات على نطاق املنظمة هتدف إىل 2019دانية: اضــــــطلعت املنظمة خالل عام امليإدارة املكاتب  -14
مشلت هذه املبادرات إرشـــــــادات إضـــــــافية بشـــــــأن إدارة املخاطر ومنع الغش،  حتســـــــني إدارة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية.

رات التدريبية اإللزامية عرب اإلنرتنت. وكانت هناك وتدابري لز�دة الوعي األخالقي بني املوظفني من خالل ســلســلة من الدو 
مراجعات حلقوق وصـــــــول املســـــــتخدم يف األنظمة املؤســـــــســـــــية ألغراض الفصـــــــل وخطط لوضـــــــع نظام عاملي إلدارة  اأيضـــــــً 

، ر�ً ألنه قد مت تنفيذ معظم هذه املبادرات قرابة �اية العام، أو أن تنفيذها الكامل ال يزال جا ااملخزو�ت. ومع ذلك، نظرً 
من  اتظهر عددً  2019فإ�ا مل حتقق نتائج إجيابية واضـــــــــــــــحة حىت اآلن. ولذلك، ال تزال مراجعات املكاتب امليدانية لعام 

  :2018عام مليات املراجعة عمثل تلك اليت مت اإلبالغ عنها يف على مستوى الرقابة املتكررة والنظامية ضعف الأوجه 
 

 م مراعاة املنظور اجلنساين يف عملها.معظم املكاتب امليدانية املعايري الدنيا لتعمي مل تستوف •
 الرصد واإلبالغ غري الدقيقني وغري الكاملني بشأن أنشطة وإجنازات أطر الربجمة القطرية وتعبئة املوارد. •
 ملوظفني املشاركني يف عمليات الشراء.إىل اوخاصة ابلنسبة  املهامعدم كفاية الفصل بني  •
كمال التحقق من اجلهات إوعدم لية من غري املوظفني، انعدام الشـــــــــــــــفافية يف توظيف املوارد البشـــــــــــــــرية احمل •

  .األجورغري املربرة يف ز�دات الومعدالت األجور و  املرجعية

 AUD1519 اجلزء الثالث: جودة تصميم املشاريع وفعالية ضوابط دورة املشروع اريعمراجعة دورة املش

 AUD1819 اوالبدء بتنفيذه املشاريعاملوافقة على اجلزء الرابع:  اريعمراجعة دورة املش

 AUD1919 املشاريع التقارير عناجلزء اخلامس:  اريعمراجعة دورة املش

 AUD2019 مراجعة أمن تكنولوجيا املعلومات

 لمكاتب امليدانيةاملراجعة لمليات ع
 AUD0219 يف سرياليوننظمة املمراجعة ممثلية 

 AUD0519 مراجعة مكتب الشراكة واالتصال ملنظمة األغذية والزراعة يف كوت ديفوار

 AUD0619 يف تنزانيانظمة املثلية مراجعة مم

 AUD0819 لرب�مج الضفة الغربية وقطاع غزةلمنظمة لمراجعة مكتب التنسيق 

 AUD0919 يف أفغانستاننظمة املمراجعة ممثلية 

 AUD1619 يف الربازيلنظمة املمراجعة ممثلية 

 AUD1719 يف الصنينظمة املممثلية  مراجعة

 املشرتكة مع خدمات املراجعة الداخلية األخرى يف منظومة األمم املتحدة املراجعةمليات ع
 AUD0119 املراجعة املشرتكة لتوحيد األداء يف اببوا غينيا اجلديدة
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 التخطيط غري الفعال للمشرت�ت وانعدام الشفافية والقدرة التنافسية يف عمليات الشراء. •
 عدم كفاية إدارة العقود، ال سيما ألداء الشركاء املنفذين.  •
ت التظلم لتلقي الشـــــــــــــــكــاوى املتعلقــة ابالنتهــاكــات احملتملــة للمعــايري البيئيــة واالجتمــاعيــة عــدم وجود آليــا •

 للمنظمة، ومعاجلتها.
عدم وجود قناة إبالغ ســرية لتلقي مزاعم االســتغالل واالعتداء اجلنســيني من قبل موظفي املنظمة وشــركائها،  •

 ومعاجلتها.
 لة موثوقة الستالمها من قبل املستفيدين.توزيع مدخالت املشاريع غري مدعوم حسب األصول أبد •
 سجالت األصول وتقارير اجلرد غري دقيقة يف �اية العام. •
بعض الردود على اســــتبيان الرقابة الداخلية ال تعكس احلالة الفعلية للضــــوابط الداخلية يف املكاتب امليدانية،  •

على  املائة، وميكن أن تؤثر ســـــــــــــــلبً يف ا 37و 7 بنيابســـــــــــــــتثناء مراجعة واحدة. وترتاوح معدالت األخطاء 
 موثوقيتها كأساس خلطاابت التمثيل السنوية من قبل املدراء العامني املساعدين اإلقليميني.

 
أ�ا "حباجة إىل حتسينات كبرية" أو على للمكاتب امليدانية املكاتب  عمليات مراجعةوقيمت مخس من أصل سبع  -15

حتديد بعض إشــــــــارات احلذر احلمراء على النحو هذه يف عمليات املراجعة مت "غري مرضــــــــية" يف ما يتعلق ابحلوكمة واإلدارة. و 
 املوجز أد�ه: 

 
، وحتويالت للموظفني ونظرائهم لألصـــــــــــــول غري مســـــــــــــجلةوقروض من دون إذن،  للموظفنيبيع األصـــــــــــــول  •

 احلكوميني.
 أمساء املستفيدين يف النظام املؤسسي ختتلف عن املستفيدين الفعليني. •
 ية من دون معلومات مصرفية للمدفوع هلم يف النظام املؤسسي.مدفوعات حتويالت مصرف •
غري دقيقة للموارد البشـــــــــــــــرية من غري املوظفني من أجل تعديل مبلغ وتوقيت  حضـــــــــــــــورتقدمي ســـــــــــــــجالت  •

 املدفوعات للموظفني املعنيني.
 

 الضعف يف الرقابة أعاله بشكل رئيسي إىل ما يلي: هوتعود أوج -16
 

 دي إىل ضوابط رقابية غري كافية؛غري فعالة تؤ  حوكمةهياكل  •
 الرتكيز على الشكل أكثر من اجلوهر؛ •
 األمد اليت ال متتثل للقواعد واإلجراءات املعمول هبا؛ الطويلةاملمارسات  •
 عدم إعطاء األولوية لتعميم مراعاة املنظور اجلنســـــــــــــــاين والضـــــــــــــــما�ت البيئية واالجتماعية والوعي األخالقي •

 ومنع الغش؛
 لتلبية املتطلبات التشغيلية؛ األنظمةعدم كفاية دعم  •
عدم وجود أدوات وتوجيهات إلدارة األصـــــــــــــــول واملخزو�ت. وعلى الرغم من أنه متت املوافقة على اقرتاح و  •

ح أن يتم تنفيذ هذا النظام ابلكامل قبل ج، فمن غري املر 2019يف عام نظام عاملي إلدارة املخزو�ت إلنشاء 
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تخفيف املؤقتة، فإن خماطر فقدان املخزو�ت وســــــرقتها وســــــوء اســــــتخدامها . ويف غياب تدابري ال2021عام 
 تزال عالية. ال
 

 املشــاريع يف منظمة األغذية والزراعة.، مراجعة لدورة 2019أكمل مكتب املفتش العام، يف عام  دورة املشــاريع: -17
على دعمها وخربهتا يف التنمية واالســــــــتجابة  خالل العقد املاضــــــــي، مع تزايد الطلباملنظمة  اريعحافظة مشــــــــ منو اســــــــتمر

 2 000، كان لدى املنظمة أكثر من 2019ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  3حلاالت الطوارئ والقدرة على الصـــــــــــــــمود. وحىت 
من القيمة  املائةيف  96ومتثل املســـــــــــــــامهات الطوعية  مليارات دوالر أمريكي. 5مشـــــــــــــــروع جار تنفيذه بقيمة إمجالية تبلغ 

احلالية لصـــياغة وإدارة  ت املراجعة إىل أن تصـــميم وفعالية الســـياســـات واإلجراءاتوخلصـــ شـــاريع املنظمة اجلارية.اإلمجالية مل
املشــــاريع حباجة إىل حتســــني كبري. ومت اإلبالغ عن أوجه ضــــعف يف كل جمال من جماالت دورة املشــــاريع. وتشــــمل املســــائل 

ريع وإدارهتا حافظة غري مســــتدامة تتكون يف الغالب من املشــــاريع على صــــياغة املشــــاعلى املســــتوى االســــرتاتيجي اليت تؤثر 
الصغرية؛ ونظم املعلومات غري الكافية؛ واألدوار واملسؤوليات غري الكافية. كما مت العثور على نقاط ضعف يف نظام الدعم 

تصميم املشاريع، وصياغتها،  تصميم املشاريع، وفعالية ضوابط دورة املشاريع يف مراحل ةالفين للمشاريع يف املنظمة، وجود
 تنفيذها.املباشرة بواملوافقة عليها، و 

 
مل يتم بعد تنفيذ أربع توصـــــــــــــــيات عالية املخاطر وردت يف مراجعة إدارة حافظة مرفق البيئة  مرفق البيئة العاملية: -18

 .2017العاملية التابع للمنظمة لعام 
 

يف مراجعة خدمات الدعم الفين لعام  ةومدرج اعليه اجراء متفقً إ 14من أصـــــــل  10ظل خدمات الدعم الفين:  -19
 معلقة ألكثر من ثالث سنوات بعد إصدار التقرير. 2016

 
حدد مكتب املفتش العام جماالت للتحســـــــــــــــني هامة لز�دة  الشـــــــــــراكات مع اجلهات الفاعلة من غري الدول: -20

 الفعالية والقيمة اإلمجالية ألموال الشراكات، مبا يف ذلك: 
 

تفصيلية لتوثيق أنشطتها وتوجيهها كأساس  اط املؤسسي: مل تضع وحدة الشراكات يف املنظمة خططً التخطي •
من القاعدة إىل القمة يف  القياس النتائج. وابإلضـــــــافة إىل ذلك، تتوخى "اســـــــرتاتيجيات الشـــــــراكات" منهجً 

تخطيط املؤســــــســــــي حتديد الشــــــركاء، وقد أوصــــــى مكتب املفتش العام إبضــــــفاء الطابع الرمسي على عملية ال
 لتسهيل ذلك والتنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة الداخليني.

قياس األثر: على مســـــــتوى الشـــــــراكات الفردية، من شـــــــأن حتديد األنشـــــــطة املعينة مع مؤشـــــــرات أداء قابلة  •
 .تمعةجمللقياس، أن يسهل قياس أثر الشراكات الفردية أو 

حديد، والفرز، والتقييم، واملوافقة/الرفض، والرصـــــد) حيتاج إىل التوثيق: توثيق دورة حياة شـــــراكة أبكملها (الت •
 حتسني قوي.

 
إجراء وتوصــية متفق عليها  19من أصــل  4ســوى  ، مل يتم تنفيذ2019ديســمرب/كانون األول  31حىت  املشرت�ت: -21

ة اإلجراءات املتبقية. ويف ما ، ومل يكن هناك تقدم يذكر يف معاجل2017ومدرجة يف مراجعة "الدعم الفين لشـــراء الســـلع" لعام 
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(مبا يف ذلك  ا، معلقً 2017إجراء متفق عليه ومدرج يف مراجعة عام  14من أصـــــل  12يتعلق برســـــائل االتفاق، ال يزال هناك 
 من الدليل. 507ثالثة إجراءات تعترب عالية املخاطر) ابنتظار استكمال خدمة املشرت�ت (دائرة املشرت�ت) لتحديث القسم 

 
على الرغم من إدخال حتســـــينات كبرية على عملية ختطيط العمل، هناك حاجة  يزانية الرب�مج وخطط العمل:م -22

 وحتسني فعالية خطط العمل يف املنظمة. إىل تعزيز اجلوانب الرئيسية لعمليات ختطيط العمل
 

) تعزيز 1(ما يلي: حددت مراجعة مركز اخلدمات املشـــــــــــــــرتكة احلاجة إىل  حوكمة مركز اخلدمات املشـــــــــــرتكة: -23
التنســــــــيق بني مركز اخلدمات املشــــــــرتكة وأصــــــــحاب املصــــــــلحة الرئيســــــــيني (أي وحدات أصــــــــحاب الســــــــياســــــــات والنظم)؛ 

تقييم القدرة التنافســـــــية ملنظمة و ) 3(توضـــــــيح جماالت التداخل يف أدوار ومســـــــؤوليات أصـــــــحاب املصـــــــلحة الثالث؛ و  )2(
 األمم املتحدة واملنظمات اخلاصة األخرى. األغذية والزراعة يف بودابست، مقارنة مبنظمات

 
أقرت مراجعــة حــديثــة ألمن تكنولوجيــا املعلومــات، أعقبــت عمليــات مراجعــة ممــاثلــة  أمن تكنولوجيا املعلومات: -24

، جبهود قســـــــــــم تكنولوجيات املعلومات لتنفيذ التوصـــــــــــيات الواردة يف التقارير الســـــــــــابقة، 2015و 2011أجريت يف عامي 
لعديد من القضـــــــــا� العالقة وخماطر تكنولوجيات املعلومات اجلديدة اليت مل تتم إدارهتا بشـــــــــكل مالئم، مما ولكنها حددت ا

 إجراء حتسني، مبا يف ذلك العديد من اإلجراءات اليت كانت معلقة منذ املراجعات السابقة. 53أدى إىل 
 

. ويســــّر 2019يف الرقابة الداخلية يف عام  ثغرةميثل  ظل الفصــــل غري الفعال بني املهام إدارة الفصـــل بني املهام: -25
قيد التنفيذ لتعزيز الضــوابط يف هذا اجملال من خالل تنفيذ نظام ضــوابط  امكتب املفتش العام أن يالحظ أن هناك مشــروعً 

 قائم على األدوار لنظم املعلومات وإدارة الفصل بني املهام.
 

 تنفيذ توصيات املراجعة واإلجراءات املتفق عليها

مقارنة  املائةيف  19.6، بز�دة اعليه عالقً  اإجراء متفقً  379، كان هناك 2019ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  31حىت  -26
 2019). وتعزى هذه الز�دة بشـــكل رئيســـي إىل العدد الكبري من التوصـــيات املضـــافة يف عام 2نظر اجلدول أ( 2018بعام 

وقد حّددت اإلدارة التاريخ املســــــــــتهدف لتنفيذ كل توصــــــــــية  ية املخاطر.منها على أ�ا عال املائةيف  10واليت مت تصــــــــــنيف 
بتاريخ إصـــــــــــــــدار تقارير املراجعة. ويف عدة حاالت، قامت اإلدارة مبراجعة التواريخ املســـــــــــــــتهدفة بعد تقديرها أن التواريخ 

ليت أتخر تنفيذها ، كان عدد التوصــــــــيات ا2019ديســــــــمرب/كانون األول  31املســــــــتهدفة األســــــــاســــــــية مل تعد ممكنة. وحىت 
 . 3ابالستناد إىل التواريخ املستهدفة األساسية والتواريخ املستهدفة املراجعة على النحو الوارد يف اجلدول 

 
 والرصيد النهائي 2019: اإلجراءات املتفق عليها العالقة/املغلقة يف عام 2اجلدول 

 2018األول  ديسمرب/كانون 31اإلجراءات املتفق عليها املفتوحة كما يف   317

 2019اإلجراءات املتفق عليها اليت أغلقت يف عام   (160)
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 2019فتحها يف عام  أعيدوضعت و اإلجراءات املتفق عليها اليت  222

 2019ديسمرب/كانون األول  31اإلجراءات املتفق عليها املفتوحة كما يف   379
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 ريخ استكماهلا األصلي والتاريخ املعّدلاملعلقة حبسب ات عليها: اإلجراءات املتفق 3اجلدول 

 الوصف التاريخ األصلي التاريخ املعّدل
 غري متأخرة 216 301

 متأخرة 163 78
 

 جلنة املاليةالتقارير التقديرية املقدمة إىل 

ســألة أخرى إىل ســلطته التقديرية، أن يقدم أي تقرير مراجعة أو أي م اللميثاق، جيوز للمفتش العام، اســتنادً  اوفقً  -27
 .ن هذا القبيلممع تعليقات املدير العام بشأنه. وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، مل يتم تقدمي أي تقرير  إىل جلنة املالية

 
 2021-2020فرتة الالتخطيط للمراجعات يف 

تســتند  يتطلب امليثاق من املفتش العام أن يضــع خطة مرنة للمراجعة تغطي فرتة مالية ابســتخدام منهجية مناســبة -28
 إىل تقدير املخاطر، مما يشمل أية خماطر أو شواغل رقابية حتددها اإلدارة.

 
ابســــــــــتخدام �ج قائم  2021-2020وبناًء على ذلك، مت إعداد خطة عمل مكتب املفتش العام لفرتة الســــــــــنتني  -29

للميثــاق،  اوارد املتــاحــة. ووفقًــ على املخــاطر ومبراعــاة مــدخالت اإلدارة العليــا، والتنســـــــــــــــيق مع هيئــات الرقــابــة األخرى وامل
 استعرضت جلنة املراجعة خطة العمل املقرتحة لفرتة السنتني وحصلت على موافقة املدير العام.

 
عملية مراجعة للوظائف والنظم املؤســــســــية،  22 تتضــــمن خطة العمل، 2021-2020فرتة الســــنتني إىل وابلنســــبة  -30

رى جعملية مراجعة ملكاتب ميدانية، تشمل مكتبني  23. وسيتم إجراء 2019ابإلضافة إىل املهام اليت مت ترحيلها من عام 
على أ�ا متوســطة  رى تقييمهاج 3على أ�ا عالية املخاطر، و تقييمهارى ج 18، واعلى أ�ما عاليا املخاطر جدً  تقييمهما

مكاتب متت إعادة موازنة ختصـــــــــــــيص املوارد بني عمليات املراجعة املؤســـــــــــــســـــــــــــية وعمليات املراجعة لل أنه قدمبا و املخاطر. 
امليدانية، فقد مت تقليل عدد العمليات للمكاتب امليدانية مقارنة خبطة العمل السابقة. وسيسمح الرتكيز على عدد أقل من 

 مبستوى كاٍف من التحليل. 2018العمليات أبن يطبق املراجعون بر�مج املراجعات القياسي الذي مت وضعه يف عام 
 

إىل مســـــــــــــــتو�ت املوارد املتوخــاة  ادولــة. واســـــــــــــــتنــادً  152يف  امكتبًــ  167 الــدى منظمــة األغــذيــة والزراعــة حــاليًــ و  -31
مرة  اللمراجعات، يهدف مكتب املفتش العام إىل مراجعة املكاتب امليدانية اليت مت تقييمها كمكاتب عالية املخاطر جدً 

اطر مرة واحــدة على األقــل كــل واحــدة على األقــل خالل فرتتني مــاليتني، واملكــاتــب اليت مت تقييمهــا على أ�ــا عــاليــة املخــ
تم مراجعة املكاتب تثالث فرتات مالية. وســـــيتم تغطية املكاتب املقيمة على أ�ا متوســـــطة املخاطر بشـــــكل عشـــــوائي. وســـــ

ذات التعرض املايل احملدود للغاية (ميزانية  احلجم ملكاتب الصــغريةإىل ااملنخفضــة املخاطر بشــكل اســتثنائي فقط. وابلنســبة 
ماليني دوالر أمريكي)، خيطط مكتب املفتش العام إلجراء عمليات املراجعة هلا عن بعد. ويقوم  3فرتة الســــــــــــنتني أقل من 

 هذا النهج. ختباراب امكتب املفتش العام حاليً 
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ومل تســمح القيود على املوارد، مبا يف ذلك معدالت الوظائف الشــاغرة املرتفعة، ملكتب املفتش العام بتحقيق هذه  -32
، قام مكتب املفتش العام مبراجعة 2019و 2014املاضــــــــــــي. وخالل فرتة الســــــــــــت ســــــــــــنوات ما بني  األهداف ابلكامل يف

 67أو عاليـة املخـاطر. ومن بني  امكتـب، مبا يغطي مجيع املكـاتب املقيمـة على أ�ا عاليـة املخـاطر جدً  100جمموعه  ما
أد�ه.  4خاطر، كما هو موضــح يف اجلدول ، مت تقييم معظمها على أ�ا متوســطة أو منخفضــة املضــع للمراجعةختمل  امكتبً 

على أ�ا عالية املخاطر ال ميكن مراجعتها يف غضـــــــــــــــون  ومع ذلك، من املثري للقلق أن العديد من املكاتب اليت مت تقييمها
 ست سنوات.

 
 2013منذ عام  ضع للمراجعةخت: املكاتب امليدانية اليت مل 4اجلدول 

 اجملموع
مكاتب 

املعلومات/ 
 االتصال

رق األدىن الش
 ومشال أفريقيا

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

أورواب 
وآسيا 
 الوسطى

آسيا واحمليط 
مستوى  أفريقيا اهلادئ

 املخاطر

 منخفضة 5 2 2 7 3 3 22
 متوسطة 4 16 8 10 1 2 41
 عالية 2 - - 2 - - 4

 اجملموع 11 18 10 19 4 5 67
مفاهيم الفساد يف البلد املعين، وخماطر الغش ت املخاطر يف مكاتب املنظمة مع مراعاة حجم امليزانية، ومؤشر املصدر: تقييم مكتب املفتش العام ملستو�

الداخلية واخلارجية يف �اية  مليات املراجعةعأســاس التحقيقات الســابقة أو اجلارية)، والشــواغر يف املناصــب الرئيســية، والتغطية الســابقة من خالل (على 
 .2021-2020لفرتة لاإلحصاءات املهام املخطط هلا . استثنت هذه 2019عام 

 
 الكشف عن تقارير الرقابة – اسادسً 

الفردية والدروس املســـــــــــــــتفادة من التحقيقات  ليات املراجعةمعللميثاق، يقوم املفتش العام إباتحة تقارير  اوفقً  -33
من مخس  اطلبً  16ابلتقرير، ورد للدول األعضـــــــــاء يف املنظمة بناء على طلب خطي لتقرير حمدد. وخالل الفرتة املشـــــــــمولة 

دون أي تنقيحات. ومت الكشـــــــف عن التقارير من دول أعضـــــــاء. وكشـــــــف مكتب املفتش العام عن مجيع التقارير املطلوبة 
 :املتبعة مع السياسة تواءميالعشرة التالية مبا 

 
• AUD 0518– استعراض تعميم التغذية يف منظمة األغذية والزراعة 
• AUD 0618–  العمليات والنظم الداعمة)شراء السلع (السياسات و 
• AUD 0818–  التقرير الشــامل النهائي عن الربامج والعمليات الســتعراضــات املكاتب القطرية اليت أجريت

 2017-2016يف الفرتة 
• AUD 1618– مراجعة محاية البيا�ت وإدارة اخلصوصية 
• AUD 2618– (متابعة) مراجعة إدارة استمرارية تصريف األعمال 
• AUD 1718– ة أصحاب االمتيازات يف املقّر الرئيسيمراجع 
• AUD 2018– مراجعة تعيني املوظفني من الفئة الفنية وشغلهم للوظائف 
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• AUD 1118- مراجعة ممثلية املنظمة يف ميامنار 
• AUD 2318– مراجعة ممثلية املنظمة يف كينيا  
• AUD 2718–  أجل دعم البلدان يف جهوزية املنظمة يف ما يتعلق أبهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة من تقييم

 .2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 

ا علىحو  -34 ، اقرتح مكتب املفتش ليف املســـــتقب تعزيز شـــــفافية نتائج الرقابة وتســـــهيل الوصـــــول إىل تقارير الرقابة رصـــــً
لتقارير املراجعة والدروس املستفادة على موقع املنظمة على اإلنرتنت يف غضون شهر واحد من إصدار املوجزات  رم نشاالع

وميكنها التقرير. وستطلع الدول األعضاء يف املنظمة عندئٍذ على النتائج واالستنتاجات املهمة على أساس الوقت احلقيقي 
  تقارير حمددة.أن تطلب الوصول يف الوقت املناسب إىل

 
 التحقيقات - اسابعً 

شـــــــــــــــكاوى مفتوحة. وخالل الفرتة  106، كان لدى مكتب املفتش العام 2019يناير/كانون الثاين  1من  ااعتبارً  -35
 121املشـــــمولة ابلتقرير، اســـــتمر عدد الشـــــكاوى املتعلقة بســـــوء الســـــلوك ابالرتفاع. وتلقى مكتب املفتش العام ما جمموعه 

شكوى). وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، متكن مكتب املفتش العام  112( 2018مقارنة بعام  املائةيف  8شكوى، بز�دة 
عن عام  املائةيف  13قضــية يف �اية العام، بز�دة  120مســائل، مما أدى إىل عدد مفتوح من القضــا� بلغ  107من إغالق 

 من املوظفني.حالة يف املتوسط لكل حمقق  24. وبلغ عدد القضا� 2018
 

من إمجايل  املائةيف  9جلنســــــــي من وقد شــــــــهد مكتب املفتش العام ز�دة يف نســــــــبة ادعاءات التحرش والتحرش ا -36
، متيل مثل هذه احلاالت إىل ا. وكما الحظ مكتب املفتش العام ســــابقً 2019يف عام  22إىل  2018عدد القضــــا� يف عام 
 يف املراجعة مقارنة بغريها (مثل حاالت الغش) بســـــــبب اعتمادها على كميات أكرب اوتســـــــتغرق وقتً  اأن تكون أكثر تعقيدً 

أدلة الشـــــــهادات. وتتطلب النســـــــبة املتزايدة ملثل هذه احلاالت إعادة توزيع املوارد ملعاجلتها، مما أدى إىل اخنفاض كبرية من 
 يق فيها بشكل كامل.متناسب يف قدرة مكتب املفتش العام على مراجعة أنواع أخرى من املسائل والتحق

 
وتشمل االجتاهات األخرى ذات الصلة خالل العام السابق ز�دة يف النسبة املئوية لالدعاءات املتعلقة ابألطراف  -37

يف نســــــبة االدعاءات املتعلقة  ا، واخنفاضــــــً 2019يف عام  املائةيف  12إىل نســــــبة  2018يف عام  املائةيف  9الثالثة من نســــــبة 
 .2019يف عام  املائةيف  24إىل  2018يف عام  املائةيف  44موظفي املنظمة من  قحبفساد مبمارسات الغش وال

 
وطوال الفرتة املشـــــــمولة ابلتقرير، ركز مكتب املفتش العام موارد التحقيق اخلاصـــــــة به على املســـــــائل ذات األولوية  -38

لتغلب على حجم القضــــا� املرتفع ابســــتمرار. العالية. كما اســــتعان مكتب املفتش العام خبرباء اســــتشــــاريني للمســــاعدة يف ا
اجلهود الناجحة للحد من عبء القضــا� املفتوحة، رغم هذه القدرة اإلضــافية املؤقتة على االضــطالع ابلتحقيقات، و رغم و 

قضية مفتوحة يف  120تم معاجلتها بعد. ومن بني توما قبل ذلك مل  2019فإن العديد من الشكاوى اليت مت تلقيها يف عام 
منها مفتوحة منذ أكثر من عام. ومن بني  37منها مفتوحة منذ أكثر من ســـــــتة أشـــــــهر، بينما هناك  37�اية العام، هناك 
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) على أ�ا املائةيف  54( 64) على أ�ا ذات أولوية عالية، واملائةيف  18منها ( 22املسائل املفتوحة يف �اية العام، مت تقييم 
 ) على أ�ا ذات أولوية منخفضة.املائةيف  28منها ( 34متوسطة، وذات أولوية 

 
مجيع الشــــــكاوى والتحقيق فيها، إذا لزم  تقييم مكتب املفتش العاميس إبمكان مســــــتوى املوارد احلالية، ل يف ظلّ و  -39

لو كانت ومن غري احملتمل أن يتم التحقيق يف شــــــــكاوى معينة ذات أولوية منخفضــــــــة، حىت و  األمر، يف الوقت املناســــــــب.
 ذات مصداقية. ويعّرض هذا الوضع املنظمة ملخاطر مالية وقانونية وخماطر تتعلق ابلسمعة.

 
 :2019-2016تطور عدد القضا� خالل الفرتة  5 اجلدول يبّني و  -40

 
 : تطور عدد القضا�5اجلدول 

 عدد القضا� 2016 2017 2018 2019

106 49 42 30 
ثاين (الشكاوى يناير/كانون ال 1عدد القضا� حىت 

 املرّحلة من العام السابق)
 الشكاوى اجلديدة 103 76 112 121
 ]لفجمموع عدد القضا� [أ 133 118 161 227

 الشكاوى املغلقة بعد املراجعة األولية 79 18 39 88
 الشكاوى املغلقة بعد التحقيق 12 51 16 19

 ]ءاجملموع الفردي للشكاوى املغلقة [اب 91 69 55 107

120 106 49 42 
ديسمرب/كانون األول  31عدد القضا� حىت 

 ]ءاب-لف[أ
 

 نوع االدعاءات الواردة

حبسب فئة املخالفة املزعومة. ويالحظ مكتب املفتش  2019تفصيل االدعاءات الواردة يف عام  1 الشكليظهر  -41
يف كثري من األحيان ادعاءات متعددة  تضمنتأعاله) ميكن أن  5العام أن الشكاوى الفردية (كما هو موضح يف اجلدول 

  من أنواع خمتلفة.
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 املخالفة املزعومة 1حبسب فئة 2019: االدعاءات الواردة يف عام 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نتائج التحقيق واإلجراءات املتخذة من قبل اإلدارة

منها بعد املراجعة األولية  88اوى، شك 107املفتش العام خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير من إغالق متكن مكتب  -42
) من احلــاالت اليت مت التحقيق فيهــا، أثبــت التحقيق ادعــاءات املــائــةيف  79( 15أخرى بعــد التحقيق الكــامــل. ويف  19و

ومذكرة  اتقريرً  21وأصـــــدر مكتب املفتش العام ما جمموعه  .عليها عاقبةاملاليت تســـــتوجب  األفعالتتعلق بســـــوء الســـــلوك أو 
  لتحقيقات اليت تتعلق مبوظفي املنظمة.حتقيق مع نتائج ا

 
 التحقيقات مع نتائج التحقيقات املتعلقة مبوظفي املنظمة : تقارير ومذكرات6اجلدول 

 رقم تقرير التحقيق ملخص نتائج التحقيقات والعقوابت املفروضة
لوظيفة أخرى شيح رت ب كان قد تقدم  املنظمة يموظفأحد خلص مكتب املفتش العام إىل أن 

آخر  رشحمببشكل خاطئ من الوصول إىل معلومات االتصال اخلاصة  متكن، ةلدى املنظم
وأجرى معه مكاملة هاتفية لتخويفه يف حماولة لردع املرشح اآلخر من مواصلة طلبه. وقد مت إ�اء 

 عقد ذلك املوظف.

INV0119 

                                                      
 لالنتهاكات اليت تندرج حتت أحكام دليل منظمة األغذية والزراعة. يرجى مالحظة ما يلي: متثل الشرائح املستخرجة ابللون الرمادي تفصيًال  1

 السلطة سوء استغالل
6% 

 %3تضارب املصاحل 

 %14احملسوبية 

االستخدام غري السليم 
 %7ملوارد املنظمة 

انتهاكات أخرى ملعايري 
 %8السلوك 

أنشطة خارجية غري 
 %1مصرح هبا 

مراجعات اخلطوط 
التوجيهية البيئية 

 %1واالجتماعية 

 %5التحرش اجلنسي 

 %1االنتقام 

 %17التحرش 

 %1اإلمهال اجلسيم 

األفعال اليت تستوجب 
 %12العقاب 

غش واملمارسات ال
 %24الفاسدة 
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مستوى  خلص مكتب املفتش العام إىل أنه على الرغم من أن سوء السلوك املزعوم ال يرقى إىل
ملوظفي اخلدمة املدنية ملعايري السلوك  االتحرش، فإن أفعال أحد موظفي املنظمة متثل انتهاكً 

بشكل صحيح من قبل املوظفني  املعمول هباالدولية إبخفاقه يف ضمان تطبيق سياسات املنظمة 
 .مكتوابً  احتت إشرافه. وقد تلقى املوظف املعين توبيخً 

INV0219 

عام إىل أن أحد موظفي املنظمة طلب تقدمي شكاوى ضد موظف خلص مكتب املفتش ال
مستوى التحرش وإساءة آخر يف املنظمة وشارك يف استعراض تلك الشكاوى، ما يرقى إىل 

 .مكتوابً  اوتوبيخً  ارمسيً  ااستخدام السلطة. وقد تلقى املوظف املعين حتذيرً 

INV0319 

ن مكتب ما قد حتايل عن علم على قواعد خلص مكتب املفتش العام إىل أن املوظف املسؤول ع
دون عقد، وبعد رفض التصاريح من ابلعمل حتت إشرافه  أخرى ةاملنظمة عن طريق مطالبة موظف

الالزمة من مكتب املوارد البشرية لتوظيفها، عمل مع زمالء آخرين إلصدار عقد هلا مع قسم 
 حضورعلم على بطاقات  آخر لكي يدفع هلا مقابل العمل الذي كانت قد أجنزته، ووافق عن

 خاطئة هلذا الغرض. وقبلت املنظمة استقالة موظف املنظمة املعين قبل بدء اإلجراءات التأديبية.

INV0419 

، خلص مكتب املفتش العام إىل أن INV0419يف ما يتعلق ابلنتائج الواردة يف التحقيق رقم 
امليزانية عن طريق عدم ممارسة قد أخفق بتهور عن حتمل مسؤولياته كمسؤول عن  أحد املوظفني

العناية الواجبة األساسية أو مجع املعلومات األولية حول عقد يُلزم أموال املنظمة حتت مسؤوليته، 
 .مكتوابً  اوقد تلقى املوظف املعين توبيخً  إمهال جسيم. مستوى مما يرقى إىل

INV0519 

ص مكتب املفتش العام إىل أن ، خلINV0419يف ما يتعلق ابلنتائج الواردة يف التحقيق رقم 
دون طلب املعلومات من ألحد االستشاريني أحد املوظفني وافق بتهور على بطاقات حضور 

 .األساسية املتعلقة مبسؤوليات االستشاري، أو العمل املنتج، مما يرقى إىل مستوى إمهال جسيم
 .مكتوابً  اوقد تلقى املوظف املعين توبيخً 

INV0619 

عام إىل أن أحد موظفي املنظمة، يعمل مبوجب عقد لرب�مج األمم خلص مكتب املفتش ال
موظفني آخرين يف املنظمة بشكل غري مناسب وغري مرحب  المس جسد�ً املتحدة اإلمنائي، 

به. وقدم مكتب املفتش العام تقريره إىل بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، مبوجب القواعد املعمول 
سبة. وقدم موظف املنظمة املعين استقالته قبل أن يتخذ بر�مج األمم هبا، الختاذ اإلجراءات املنا

 .ا�ائيً  ااملتحدة اإلمنائي قرارً 

INV0719 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن األدلة املتاحة غري كافية إلثبات انتهاك سياسة مكافحة 
بتذكري التحرش والتحرش اجلنسي وإساءة استخدام السلطة، ولكن مع ذلك أوصى املكتب 

 هذا التقرير. عدادإ ندعاملوظف املعين ابلسياسات ذات الصلة. وكانت اإلجراءات التأديبية جارية 

INV0919 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد املستشارين الدوليني أساء استخدام سلطته ابلضغط 
ف نفسه ، فشل املوظاه عن نفقات غري مصرح هبا، وبصفته مديرً على أحد مرؤوسيه لتعويض

عن ضمان مكان عمل متناغم ابنتهاكه ملعايري السلوك للخدمة املدنية الدولية. وقد تلقى 
 .ااملستشار املعين حتذيرً 

INV1019 
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من  آتمرخلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد موظفي املنظمة شارك يف ممارسات غش و
للقيام بعمل  ية والزراعةخالل إشراك أفراد يعملون مبوجب اتفاقات استشارية ملنظمة األغذ

أكمله بنفسه، وطلب بعد ذلك وحصل على غالبية األتعاب اليت دفعتها املنظمة لالستشاريني، 
ألف دوالر أمريكي. ومت فصل املوظف. وأوصى مكتب املفتش العام  178بلغ جمموعها حوايل 

 اذلك ال يزال معلقً إبحالة املسألة إىل السلطات الوطنية ذات الصلة، وكان القرار بشأن  اأيضً 
 إعداد هذا التقرير. ندع

INV1119 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد موظفي املنظمة تواطأ مع موظف آخر على األقل من 
خطاابت موافقة ملنظمات غري حكومية مقابل مدفوعات. وحدد مكتب موظفي املنظمة ملنح 

يكي من الرشاوى احملتملة على مدار ألف دوالر أمر  148املفتش العام ما يصل إىل حوايل 
. وبعد استالم تقرير مكتب املفتش العام، مل يتم جتديد عقد املوظف. وأوصى اعامني تقريبً 

إبحالة املسألة إىل السلطات الوطنية ذات الصلة، وكان القرار بشأن  امكتب املفتش العام أيضً 
 إعداد هذا التقرير.  ندع ايزال معلقً  ذلك ال

INV1219 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد موظفي املنظمة تواطأ مع موظف آخر على األقل من 
خطاابت موافقة ملنظمات غري حكومية مقابل مدفوعات. ومتكن مكتب موظفي املنظمة ملنح 

من الرشاوى املدفوعة يف ما يتعلق هبذا املخطط.  اأمريكيً  ادوالرً  874املفتش العام من حتديد 
م تقرير مكتب املفتش العام، مل يتم جتديد عقد املوظف. وأوصى مكتب املفتش وبعد استال
إبحالة املسألة إىل السلطات الوطنية ذات الصلة، وكان القرار بشأن ذلك ال يزال  االعام أيضً 

 إعداد هذا التقرير.  ندع امعلقً 

INV1419 

إىل مستوى االنتقام. ومل يوص  خلص مكتب املفتش العام إىل أن الفعل الضار املزعوم ال يرقى
 مكتب املفتش العام ابختاذ أي إجراء إداري.

INV1519 

اخنرط يف ممارسات احتيالية أدت إىل خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد موظفي املنظمة 
 دوالر أمريكي. ومل يتم جتديد عقد املوظف املعين. 8 000صرف املنظمة حلوايل 

INV1719 

العام إىل أن موظفني سابقني من موظفي املنظمة قاما بتغيري اتريخ عقد  خلص مكتب املفتش
اتفاق خدمات شخصية للسماح ملوظف آخر ابلسفر بعد أن مت ابلفعل رفض سفره مبوجب 

الصلة حىت يتمكن  ويعقد ملوظفي مشروع وطين. ومت وضع مالحظة يف ملفات املوظفني ذ
 ر أي عقد مستقبلي مع منظمة األغذية والزراعة.مكتب املفتش العام من مقابلتهما قبل إصدا

INVM0219/0319 

 اأبلغ مكتب املفتش العام مكتب دعم املكاتب امليدانية أبن أحد موظفي املنظمة سجل سرًّ 
مع مكتب املفتش العام خالل حتقيق أوصى أبن يتم تذكري موظف املنظمة املعين  ااجتماعً 

 بوجوب التزامه أبعلى معايري السلوك.

INVM0419 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد املستشارين السابقني ملنظمة األغذية والزراعة فشل يف 
للمتطلبات املعمول هبا، وفشل يف ملء وتقدمي  االكشف عن تضارب حمتمل يف املصاحل وفقً 

ع اجلداول الزمنية اخلاصة به. وأوصى مكتب املفتش العام بتذكري املستشار ابلتزاماته. ووض
 مكتب املوارد البشرية مذكرة يف ملف املستشار املعين.

INVM0519 
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احتفاظه خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد املوظفني السابقني قد أمهل بشكل فادح يف 
دوالر أمريكي لزوجته اليت كانت قد غادرت مقر العمل. وسدد  4 800مبنحة سنوية قدرها 

 كل غري صحيح.املوظف السابق املبلغ احملتفظ به بش

INVM0719 

، خلص مكتب املفتش العام إىل أن INV1219يف ما يتعلق ابلنتائج الواردة يف التحقيق رقم 
أحد موظفي املنظمة تواطأ مع اثنني على األقل من املوظفني اآلخرين ملنح خطاابت موافقة 

هم، اليت قُبلت ملنظمات غري حكومية مقابل مدفوعات. وقدم موظفو املنظمة املعنيون استقالت
قبل االنتهاء من التحقيق. وأوصى مكتب املفتش العام إبحالة املسألة إىل السلطات الوطنية 

 إعداد هذا التقرير. ندع اذات الصلة، وكان القرار بشأن ذلك ال يزال معلقً 

INVM0919 

عة بشأن خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد املوظفني انتهك سياسة منظمة األغذية والزرا
التحرش اجلنسي عن طريق مالمسة جسدية غري مرحب هبا وذات طبيعة جنسية مع أحد 
الزمالء يف ذلك الوقت، وهو ما يرقى إىل مستوى االعتداء اجلنسي. وعقب العملية التأديبية، 

 مت فصل املوظف املعين.

INVM1119 

 
حتقيق تتعلق ببائعني متعاقدين مع املنظمة أو  كما أصـــــــدر مكتب املفتش العام مخســـــــة تقارير حتقيق أو مذكرات -43

  شركائها املنفذين:
 

 : تقارير أو مذكرات حتقيق تتعلق ببائعني متعاقدين مع املنظمة أو شركائها املنفذين7اجلدول 

 رقم تقرير التحقيق ملخص نتائج التحقيق
زء من اقرتاحه كجقدم شــــهادة تقدير مغشــــوشــــة   ااثلثً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن طرفً 

إبجراءات  اإشـــــــــعارً  لعقد مع ممثلية للمنظمة. وأصـــــــــدرت جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين
يف انتظار اســــتكمال إجراءات  ا. واملســــألة حاليً 2019أكتوبر/تشــــرين األول  31العقوابت يف 

 العقوابت.

INV0819 

وظفي املنظمة يف أنشــــــــطة حاول إشــــــــراك أحد م ااثلثً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن طرفً 
فاســـــدة. وبينما حدد مكتب املفتش العام العالقات بني حماولة الفســـــاد هذه وموظف ســـــابق 
للمنظمة، مل تكن األدلة املتاحة كافية إلثبات أن إدارة البائع كانت على علم مبحاولة الفســــاد 

 أو أ�ا شاركت فيها أبي شكل آخر.

INVM1019 

دوالر  3 000أن أحــــد املوردين قــــدم فــــاتورة زائفــــة بقيمــــة خلص مكتــــب املفتش العــــام إىل 
ـــالغ ال داعٍ  هلـــا مقـــابـــل خـــدمـــات مل يتم تقـــدميهـــا، وقـــام املورد  أمريكي، ممـــا أدى إىل دفع مب

بتســــديدها للمنظمة. وأحال مكتب املفتش العام النتائج اليت توصــــل إليها إىل مســــاعد املدير 
إذا شـــــــــارك املورد املعين يف أي إجراءات شـــــــــراء  العام إلدارة اخلدمات املؤســـــــــســـــــــية للنظر فيها

بتوقيع العقوابت  ةمســتقبلية، حيث أن األفعال املعنية ســبقت إصــدار إجراءات املنظمة املتعلق
 على املتعاقدين.

INVM1219 
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خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد املوردين تورط يف الغش عندما ضـــــــّخم عن علم املبلغ 
دوالر أمريكي. وأصـــــــــدرت جلنة توقيع العقوابت  23 000ظمة بنحو املســـــــــتحق من ممثلية املن
. واملســـــــــــألة 2019أكتوبر/تشـــــــــــرين األول  23إبجراءات العقوابت يف  اعلى املتعاقدين إخطارً 

 يف انتظار استكمال إجراءات العقوابت. احاليً 

INV1319 

غش عندما قدم خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد الشركاء املنفذين شارك يف ممارسات 
بشــــــــــــأن نفقات قابلة للســــــــــــداد مبوجب خطاب لطلبه  اعن علم واثئق مزورة إىل املنظمة دعمً 

دوالر أمريكي ال حيق  15 000موافقة موقع مع املنظمة، يف حماولة للحصول على دفع حوايل 
ن ، وكاقابيةعابختاذ إجراءات  اله احلصـــــــــول عليها. وأصـــــــــدر مكتب املفتش العام تقريره وطلبً 

 يف �اية الفرتة املشمولة ابلتقرير. االقرار ال يزال معلقً 

INV1619 

 
توقيع العقوابت على املتعاقدين، أصدر مكتب املفتش العام إىل جلنة ابإلضافة إىل التقارير املذكورة أعاله املرسلة  -44

ها كلها من قبل جلنة توقيع املوافقة علي ت، مت2019ســـــــــــــــبع مذكرات لطلب الوقف املؤقت عن العمل للموردين يف عام 
 العقوابت على املتعاقدين. وال تزال التحقيقات يف هذه املسائل جارية. 

 
 عدم التعاون مع عمليات التحقيق

ها، أو أ�م حاولوا ئاألدلة أو تغيريها أو إخفا تالفإبن ابلتحقيق و يف العديد من احلاالت، قام أشـــــــــــــــخاص معني -45
 عرقلوا التحقيق.القيام بذلك، وابلتايل فإ�م 

 
ويف حني أن هذا الفشل يف التعاون مع التحقيق يشكل سوء سلوك قد يؤدي إىل اختاذ إجراءات أتديبية، يساور  -46

من أن أي حماولة لعرقلة التحقيق قد تعرض التحقيق للخطر، وقد تتطلب خطوات حتقيق  امكتب املفتش العام القلق أيضًــ 
 لتايل حتويل موارد التحقيق الشحيحة.، وابطويًال  اإضافية تستغرق وقتً 

 
 لتحرش اجلنسياالدعاءات اب

أقّر السياسة  الذي 2019/01، أصدرت منظمة األغذية والزراعة التعميم اإلداري رقم 2019فرباير/شباط  13يف  -47
اجلنســــي وســــوء بشــــأن الوقاية من التحرش والتحرش  2015/03اجلديدة ملنع التحرش اجلنســــي، وحيل حمل التعميم اإلداري 

 السابقة. استغالل السلطة. ومتت مراجعة مجيع الشكاوى الواردة قبل ذلك التاريخ مبوجب السياسة
 

وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، تلقى مكتب املفتش العام عشر شكاوى حتتوي على ادعاءات ابلتحرش اجلنسي  -48
جعة األولية. ومت إغالق حالة واحدة على أ�ا مثبتة بعد مبوجب الســـــــــــــياســـــــــــــة اجلديدة. ومت إغالق ثالث حاالت بعد املرا

 ).INVM1119التحقيق (راجع 
 

هناك أربع حاالت حتتوي على ادعاءات ابلتحرش اجلنسي مبوجب السياسة السابقة  توابإلضافة إىل ذلك، كان -49
األولية، وأغلقت واحدة على أ�ا مت إغالق حالتني منها بعد املراجعة و قيد االســــــــــــتعراض خالل الفرتة املشــــــــــــمولة ابلتقرير. 
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أما التقرير يف املسألة ). INVM0719كحالة حترش يف مكان العمل (خبالف التحرش اجلنسي) بعد التحقيق (راجع   مثبتة
 املتبقية فإنه قيد اإلجناز.

 
تحرش هناك ما جمموعه ســبع حاالت تتضــمن ادعاءات ابل ت، كان2019ديســمرب/كانون األول  31من  اواعتبارً  -50

 اجلنسي قيد املراجعة من قبل مكتب املفتش العام.
 

 االدعاءات ابلتحرش وسوء استغالل السلطة

يف بداية الفرتة املشمولة ابلتقرير، كان مكتب املفتش العام يراجع عشر حاالت تتضمن ادعاءات ابلتحرش و/أو  -51
ي وســـوء اســـتغالل الســـلطة (التعميم اإلداري ســـوء اســـتغالل الســـلطة مبوجب ســـياســـة الوقاية من التحرش والتحرش اجلنســـ

منها على أ�ا غري مثبتة بعد املراجعة  . ومت إغالق حالتني من هذه احلاالت على أ�ا مثبتة بعد التحقيق، وأربع)2015/03
 از.ثالثة منها إىل قسم آخر أو مت سحب الشكوى. وال يزال التقرير يف املسألة املتبقية قيد اإلجن تاألولية، وُأحيل

 
شكوى تضمنت ادعاءات ابلتحرش و/أو سوء  17وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، تلقى مكتب املفتش العام  -52

ـــــــــــــــــن من بني هذه القضــــا� بعد املراجعة األولية، بينما ال تزال القضــــا� ااســــتغالل الســــلطة. وأُغلقت قضــــيت  املتبقية 15الـ
 قيد املراجعة.

 
 ء اجلنسينياإلبالغ عن االستغالل واالعتدا

بشــأن االســتغالل واالعتداء اجلنســيني. مل يتلق مكتب املفتش العام، خالل الفرتة املشــمولة ابلتقرير، أي شــكوى  -53
، على أ�ا ال تدخل يف نطاق واليته ألن اجلاين 2018وأغلق مكتب املفتش العام قضـــــــــــــــية واحدة، مت تلقيها يف �اية عام 

 املتعاقدين معها. املزعوم ليس من موظفي املنظمة أو 
 

بشـــــأن االســـــتغالل  مكتب املفتش العام، ســـــتســـــاهم املنظمة يف املســـــتقبل يف آلية اإلبالغ العلينبه وكما أوصـــــى  -54
التابعة لألمني العام لألمم املتحدة. ويعمل مكتب املفتش العام على مواءمة قاعدة بيا�ته مع متطلبات  واالعتداء اجلنسيني

 ت ذات الصلة بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيني مع اإلدارة.اإلبالغ وسيتبادل البيا�
 

 الشكاوى عن خمالفة املعايري البيئية واالجتماعية

يتوىل مكتــب املفتش العــام إدارة آليــة معــاجلــة الشـــــــــــــــكــاوى كجزء من اخلطوط التوجيهيــة بشــــــــــــــــأن اإلدارة البيئيــة  -55
شـــــــــــــمولة ابلتقرير، تلقى مكتب املفتش العام شـــــــــــــكوى تدعي حدوث وخالل الفرتة املواالجتماعية اليت تعتمدها املنظمة. 

انتهاك للخطوط التوجيهية بشـــــــــــــأن اإلدارة البيئية واالجتماعية. وبعد مراجعة أولية، مت حتديد أن املســـــــــــــألة غري مقبولة ألن 
لك. وقد أحيلت املسـألة صـاحب الشـكوى مل حياول حبسـن نية حّل خماوفه مع إدارة املشـروع، ومل ُيشـر ملاذا مل يتم القيام بذ

 إىل املكتب املعين للمراجعة.
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 االدعاءات ابالنتقام

املؤرخـــة  AC 2019/06عـــة للمنظمـــة (تســـــــــــــــنـــد ســـــــــــــــيـــاســـــــــــــــــة محـــايـــة املبلغني عن األعمـــال غري القـــانونيـــة املراج -56
ديد ما إذا ) املســؤولية عن إجراء تقييم أويل لشــكاوى االنتقام إىل مكتب الشــؤون األخالقية لتح2019أغســطس/آب  14

يف عمله املتوقع أن يبدأ  منعن الشــؤون األخالقية جديد . ومع ذلك، وحىت تعيني مســؤول كانت متثل حالة انتقام ظاهرة
عمليات املراجعة ، وملدة أقصــــــاها ثالثة أشــــــهر بعد ذلك، وســــــيســــــتمر مكتب املفتش العام يف إجراء 2020مارس/آذار  1

شــــــكوى من االنتقام قيد املراجعة األولية من قبل  ا، كانت هناك حالت2019ديســــــمرب/كانون األول  31من  ا. واعتبارً هذه
مكتب املفتش العام وواحدة قيد التحقيق. وخالل الفرتة املشـــــــــــــــمولة ابلتقرير، أغلق مكتب املفتش العام مخس حاالت، 

 اثنتان منها ال أساس هلما من الصحة، والثالثة املتبقية مل يتم التثبت منها.
 

 كتب الشؤون األخالقيةالتعاون مع م

واصـــــل مكتب املفتش العام تعاونه الوثيق مع املســـــؤول عن الشـــــؤون األخالقية ابلنيابة، يف اجملاالت ذات الصـــــلة  -57
 بواليته، وال سيما القضا� الناشئة مبوجب سياسات املنظمة للوقاية من التحرش اجلنسي والتحرش وسوء استغالل السلطة.

 
 ة واخلدمات االستشاريةخدمات املشور  – ااثمنً 

شـــــورة حول مواضـــــيع أو أحداث املوالتحقيق اجملدولة، يقدم مكتب املفتش العام ابإلضـــــافة إىل عمليات املراجعة  -58
تبع ذلك طلبات إجراء مراجعات تة ملســــــاعدهتا يف صــــــنع القرار. وقد معينة لتوضــــــيح احلقائق أو تقدمي معلومات إىل اإلدار 

 من مراجعات استباقية. اة معينة، أو يكون جزءً خاصة ألحداث أو أنشط
 

خلدمات مشـــــــورة أو  اطلبً  40ألكثر من  اخالل الفرتة املشـــــــمولة ابلتقرير، اســـــــتجاب مكتب املفتش العام أيضـــــــً  -59
خدمات اســتشــارية قصــرية املدة. ومشلت هذه التعليقات واملشــورة بشــأن اتفاقات الشــراكة؛ واتفاقات املســامهة مع اجلهات 

تحقق من اجلهات املاحنة؛ وتقييمات الضــــــــــمان من قبل اجلهات املاحنة؛ وتعديالت حنة؛ واســــــــــتجابة املنظمة لعمليات الاملا
على السياسات واإلجراءات املؤسسية، مبا يف ذلك مراجعة سياسة املنظمة بشأن محاية املبلغني عن األعمال غري القانونية؛ 

ة عمل األمم املتحدة على نطاق املنظومة بشـــــــأن املســـــــاواة بني اجلنســـــــني وتطوير خطط الوقاية من الغش؛ وتقرير عن خط
؛ ودليل مشــرتك بني يف ما يتعلق ابالســتغالل واالعتداء اجلنســيني والتحرش اجلنســي لتمريراات وحتديث اتفاقومتكني املرأة؛ 

بل االنتشــــــــــار؛ واملدخالت بشــــــــــأن الوكاالت بشــــــــــأن تبادل املعلومات مع اجلهات املاحنة؛ ودليل األمم املتحدة ملرحلة ما ق
 خمتلف مراجعات وحدة التفتيش املشرتكة.

 
 بر�مج ضمان اجلودة وحتسينها – ااتسعً 

وكجزء من هذا الرب�مج، أصــــــــــدر مكتب للميثاق، لدى املفتش العام بر�مج لضــــــــــمان اجلودة وحتســــــــــينها.  اوفقً  -60
املكتب طوال عملية املراجعة. ومن املتوقع أن يســـــــــــــــاهم   يفلمراجعنيلاملفتش العام دليل مراجعة جديد، يوفر التوجيهات 

الدليل يف �ج منظم ومتســـــــــــــــق يف مجيع عمليات املراجعة ملكتب املفتش العام. والدليل مفتوح للتعديل واملزيد من التطوير 



FC 180/11.1 26 

 

لة ابلتقرير، قام بناًء على اخلربة املكتســــــــــــــبة وعلى التطورات واالجتاهات يف مهنة املراجعة الداخلية. وخالل الفرتة املشــــــــــــــمو 
ولضمان هيكل وشكل منسقني يف عرض  امكتب املفتش العام مبراجعة شكل تقارير املراجعة اخلاصة به جلعلها أكثر إجيازً 

 نتائج املراجعات واستنتاجاهتا.
 

قبل فريق وخالل الفرتة املشـــــمولة ابلتقرير، قام املفتش العام برتتيب تقييم خارجي لوظيفة التحقيق يف املنظمة من  -61
الذي مت  وأكد تقرير التقييم مؤلف من ثالثة أعضاء من اخلرباء يف جمال التحقيقات اإلدارية الداخلية يف املنظمات الدولية.

إطالع املدير العام وجلنة املراجعة عليه، على أن وظيفة التحقيق تتوافق مع املبادئ واخلطوط التوجيهية املوحدة للتحقيقات 
لية، ومتتثل للميثاق واخلطوط التوجيهية للتحقيق والســـــياســـــات األخرى املعمول هبا. وأعد مكتب املفتش يف املنظمات الدو 

العام خطة عمل لتنفيذ توصـــــــــــــــيات التقرير، هتدف إىل ز�دة تعزيز وظيفة التحقيق وعمل مكتب املفتش العام. ويف هذا 
فتش العام يف تطوير عدد من إجراءات التشـــــغيل الصـــــدد، وعلى النحو الذي أوصـــــى به التقييم اخلارجي، شـــــرع مكتب امل

القياســــــــية، واليت ســــــــتدون جوانب حمددة من عملية التحقيق مبزيد من التفصــــــــيل، مكملة بذلك اخلطوط التوجيهية احلالية 
 للتحقيق.

 
عة ملراج وســـــيعمل مكتب املفتش العام عن كثب مع مكتب املســـــتشـــــار القانوين ومكاتب املنظمة املعنية األخرى -62

 وتنقيح السياسات واإلجراءات املتعلقة ابلنزاهة.
 

 التعاون مع مكاتب الرقابة األخرى يف منظومة األمم املتحدة – اعاشرً 

واصـــــل مكتب املفتش العام، خالل الفرتة املشـــــمولة ابلتقرير، تعاونه مع مكاتب الرقابة يف منظومة األمم املتحدة  -63
 واملنظمات الدولية األخرى.

 
تضـــــــــــــــاف مكتب املفتش العام، ابلتعاون مع الصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي، اســـــــــــــــو  -64

أقســـــام املراجعة الداخلية يف املنظمات الدولية يف أورواب. وشـــــارك مكتب املفتش العام يف  االجتماع الســـــابع عشـــــر لرؤســـــاء
مجلة أمور، أتثري أنشـــــــطة  ضـــــــمنلألمم املتحدة الذي �قش،  االجتماع الســـــــنوي ملمثلي خدمات املراجعة الداخلية التابعة

على وظيفة املراجعة الداخلية وتبادل املمارســـات بشـــأن اإلفصـــاح العام عن تقارير  العمل يف األمم املتحدة" وحيدتمبادرة "
املتحدة ســـــيكون له املراجعة. ووافق أعضـــــاء ممثلي خدمات املراجعة الداخلية التابعة لألمم املتحدة على أن إصـــــالح األمم 

مراجعة الربامج والعمليات على املســــــتوى القطري. ويراقب إىل أتثري كبري على أعمال املراجعة الداخلية، وخاصــــــة ابلنســــــبة 
مكتب املفتش العام تنفيذ خمتلف املبادرات اليت تشكل جزءا من عملية إصالح األمم املتحدة، وال سيما اسرتاتيجية تيسري 

 تب الدعم ومبانيها؛ ومركز اخلدمات املشرتكة العاملي؛ وترتيبات االعرتاف املتبادل.األعمال اجلديدة؛ ومكا
 

خدمات التحقيق التابعة لألمم املتحدة الذي يف االجتماع الســــــــنوي ملمثلي  اأيضــــــــً وشــــــــارك مكتب املفتش العام  -65
إصـــالح األمم املتحدة وأثرها على عاجلة ادعاءات الســـلوك املســـيء؛ وعملية ملمجلة أمور، أفضـــل املمارســـات  منضـــ�قش، 

التحقيقات؛ وإعداد التقارير للجهات املاحنة؛ وتلقى آخر املســتجدات بشــأن النتائج األولية لتقرير وحدة التفتيش املشــرتكة 
 عن حالة وظيفة التحقيق.
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ملهام املعين ابلتصدي بني الوكاالت وفريق اوشارك مكتب املفتش العام يف اجتماع نظمته اللجنة الدائمة املشرتكة  -66

للتحرش اجلنســـــــــي والتابع جمللس الرؤســـــــــاء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة. واســـــــــتعرضـــــــــت هيئات التحقيق املبادرات 
جمموعة من املواضــــــــــيع ذات الصــــــــــلة  ناولتتعرب قطاع العمل اإلنســــــــــاين، و   جمال التحقيقيفوالتقدم احملرز يف تعزيز القدرة 

  ث املعلومات عن التطورات األخرية.ا يف ذلك أحدمبمبجتمع التحقيق، 
 

وحضـــــــر مكتب املفتش العام املؤمتر العشـــــــرين للمحققني الدوليني الذي عقد يف جنيف. وتناولت املواضـــــــيع اليت  -67
متت مناقشتها جمموعة من املواضيع ذات االهتمام املشرتك، مثل التحرش اجلنسي؛ واالتصال اخلارجي مع اجلهات املاحنة؛ 

ل اإلعالم واألزمات؛ ومراجعة معايري اإلثبات ذات الصلة مبحكمة األمم املتحدة للمنازعات، واحملكمة اإلدارية وإدارة وسائ
مجلة أمور، املبادئ  منضــــــــوالتحد�ت يف تناول االدعاءات وتقييمها وحتديد أولو�هتا. وأيد املؤمتر، ملنظمة العمل الدولية، 

 طة الكشف عن الغش.العامة ملخاطر النزاهة االستباقية أو أنش
 

 إدارة املوارد –اشر عحادي 

 املوارد املالية

 ت، تعينلســـنةاوعلى مدار  الفرتة املشـــمولة ابلتقرير. خاللن النقص يف التمويل يعاين ممكتب املفتش العام  ظل -68
واالســـتشـــارات املتعلقة  مليون دوالر أمريكي لتغطية تكلفة الســـفر 4.5البالغة  2019ز�دة خمصـــصـــات امليزانية األولية لعام 

ابلتحقيقات املطلوبة ملعاجلة احلاالت األكثر أمهية. ومع ذلك، أ�ى مكتب املفتش العام السنة بعجز يف امليزانية بلغ حوايل 
 .2 الشكليف  2019دوالر أمريكي. ويرد توزيع تكاليف مكتب املفتش العام لعام  270 000

 
 2019: نفقات عام 2 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ، بتقييم حالة ميزانية مكتب املفتش العام2021-2020وقام املفتش العام ابلنيابة، إلعداد ميزانية فرتة الســـــــنتني  -69
ولفت انتباه املدير العام إىل أن املســتوى العام لرصــد خمصــصــات امليزانية مل يســمح للمكتب بتقييم العدد املتزايد للشــكاوى 

نفقات التشغيل العامة 
 ٪3واملعدات، 

 ٪1 <التدريب 

 ٪6السفر، 

اقدين، االستشاريني واملتع
8٪ 

 ٪83الرواتب، 
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دون ز�دة كبرية يف من . و 2019-2018من الز�دة يف املســــــــــــتوى األويل للفرتة  والتحقيق فيها بشــــــــــــكل كامل، على الرغم
 املوارد، سيستمر الوضع يف التدهور. 

 
، على احلاجة إىل 2019يف نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  منة والســـــــــــبعني بعد املائةالثاهتا دور وشـــــــــــددت جلنة املالية، يف  -70

وطلبت تقدمي أولو�ته لتســـــــو�ت و/أو حتويالت  ضـــــــمان التمويل الكايف ملكتب املفتش العام ملعاجلة عبء العمل املتزايد،
. وإن املفتش العام ابلنيابة على ثقة من أن اإلدارة ســــــتحدد خيارات لز�دة بعد املائةالثمانني امليزانية املســــــتقبلية إىل الدورة 

ة مبوجب من القضـــــــا� وتوفري خدمات الرقاب زايداملتو موارد مكتب املفتش العام إىل املســـــــتوى املطلوب ملعاجلة العدد الكبري 
 ميثاقه.

 
 املوظفون الثابتون واملوظفون اآلخرون

، 2019أغســــــــطس/آب  14من  ا املدير العام، اعتبارً بســــــــبب غياب املفتش العام يف إجازة مرضــــــــية مطولة، عّني  -70
من  ايف املنظمــة، اعتبــارً  إىل �ــايــة خــدمــة املفتش العــامحىت إشـــــــــــــــعــار آخر. وابلنظر  توىل مهــامــهيابلنيــابــة  اعــامًــ  امفتشــــــــــــــــً 

هذا  عدادإ ، مت اإلعالن عن شـــــــــــــــغور هذه الوظيفة. وكانت عملية التوظيف جارية حىت وقت2020ير/كانون الثاين ينا
 التقرير.

 
ــــــــــــــمت شغل مجيع الوظائف ، 2019ديسمرب/كانون األول  31من  ااعتبارً و  -71 اليت متت املوافقة عليها يف مكتب  23الـ

) اليت أصـــــبحت شـــــاغرة بعد ترقية داخلية. وابإلضـــــافة إىل ذلك، 4(خ.ع.املفتش العام، ابســـــتثناء وظيفة املراجع املســـــاعد 
للمراجعــات،  1، كــان لــدى مكتــب املفتش العــام أربعــة اســـــــــــــــتشــــــــــــــــاريني (2019ديســـــــــــــــمرب/كــانون األول  31من  ااعتبــارً 

 أد�ه: 3 الشكلو  8. وملزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اجلدول نان اثن) ومتدرابللتحقيقات 3و
 

 2 2019ديسمرب/كانون األول  31جدول توظيف مكتب املفتش العام كما يف : 2اجلدول 

  الرتبة ذكر أنثى شاغر اجملموع
 املفتش العام 2 -مد 1   1
 مساعد املكتب 5خ.ع. 1   1
 مساعد املكتب 4خ.ع. 1   1
 اجملموع الفرعي ملكتب املفتش العام   3   3
 املراجعة الداخلية     
 املراجعني كبري 5-ف 1 1  2
 مراجع 4-ف 3 3  6

                                                      
 األرجنتني، التالية: اجلنســــــــــــيات حيملون العليا لفئاتاو  لفنيةا فئةال من العام املفتش مكتب موظفو كان  ،2019 األول ديســــــــــــمرب/كانون 31 من ااعتبارً  2

 وأوروغواي، املتحدة، واململكة وســـويســـرا، وإســـبانيا، وســـنغافورة، الروســـي، واالحتاد وماليز�، ومدغشـــقر، وكينيا، والياابن، وجورجيا، فرنســـا، )،2( ومصـــر
 ).5( األمريكية املتحدة والوال�ت
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 مراجع 3-ف 2 2  4
 مراجع 2-ف  1  1
 مراجع مساعد 4خ.ع.   1 1

 اجملموع الفرعي للمراجعة الداخلية  6 7 1 14
 التحقيقات     
 كبري احملققني 5-ف 1   1
 حمقق 4-ف  1  1
 حمقق 3-ف 2 2  4
 حمقق مساعد 4خ.ع. 1   1
 لتحقيقاتاجملموع الفرعي ل  4 3  7

 جمموع مكتب املفتش العام   13 10 1 24
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 2019ديسمرب/كانون األول  31التنظيمي ملكتب املفتش العام كما يف  هليكلا: 3 الشكل

 
 

مهمــة املراجعــة الــداخليــة يف املقر الرئيســـــــــــــــي على اقرتاح مكتــب املفتش العــام، وافق املــدير العــام على تركيز بنــاء  -73
ئف املراجعني اإلقليميني األربعة إىل روما. وســـتســـهل هذه اخلطوة، اليت كان من املتوقع أن تدخل حيز للمنظمة، ونقل وظا

، تنفيذ ختطيط املراجعات على أســـاس املخاطر واإلدارة اليومية لوظيفة املراجعة، وســـتســـاهم 2020التنفيذ يف أبريل/نيســـان 
 يف تعزيز العمل اجلماعي والتدريب وضمان اجلودة.

 
على التوايل)  3-وف 4-د أشــار املفتش العام ابلنيابة إىل احلاجة إىل وظيفيت حمقق إضــافيتني (من مســتوى فوق -74

من التعامل مع الز�دة الكبرية املســـــــــــتمرة يف عدد القضـــــــــــا� ولتعزيز  كحد أدىن من املتطلبات لتمكني مكتب املفتش العام
حىت اتريخ إعداد هذا التقرير، كانت متطلبات املوارد التقييم اخلارجي. و به عملية ضـــــــــــــمان اجلودة، حبســـــــــــــب ما أوصـــــــــــــى 

 اإلضافية هذه ال تزال قيد املناقشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مكتب املفتش العام

 2املفتش العام، مد-

 املكتب املباشر

 5مساعد املكتب، خ.ع.

 4مساعد املكتب، خ.ع.

 وحدة التحقيق

 5كبري احملققني، ف-
 4حمقق، ف-

 3حمقق، ف-
 3حمقق، ف-
 3حمقق، ف-
 3حمقق، ف-

 4حمقق مساعد، خ.ع.

 جمموعة املراجعة للمكاتب امليدانية

 5كبري املراجعني، ف-
 (ابنكوك) 4 مراجع، ف-

 (سانتياغو) 4مراجع، ف-
 (نريويب) 4مراجع، ف-
 (القاهرة) 4مراجع، ف-
 3مراجع، ف-

 

 جمموعة املراجعة للمقر الرئيسي

 5كبري املراجعني، ف-
 4مراجع، ف-

 4مراجع، ف-
 3مراجع، ف-
 3مراجع، ف-
 3مراجع، ف-
 2مراجع، ف-

 (منصب شاغر) 4مراجع مساعد، خ.ع.
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 التطوير املهين

يســـــتثمر مكتب املفتش العام يف التطوير املهين لضـــــمان امتالك موظفيه للمعرفة واملهارات الالزمة ألداء الوظائف  -75
اجعة والتحقيق؛ واســـــــــــــــتخدام النظم املؤســـــــــــــــســـــــــــــــية؛ واحلفاظ على مبوجب ميثاق املكتب. وركز التدريب على تقنيات املر 

املدقق املعتمد يف االحتياالت. وابإلضـــــــــافة إىل ذلك، حضـــــــــر موظفو الشـــــــــهادات املهنية، مثل املراجع الداخلي املعتمد، و 
الفرتة املشـــــــــــــــمولة مكتب املفتش العام دورات تدريبية إلزامية خمتلفة يف املنظمة، وواصـــــــــــــــلوا تعزيز مهاراهتم اللغوية. وخالل 

 أ�م تدريب. 7.4ابلتقرير، حضر موظفو مكتب املفتش العام يف املتوسط 
 

 مؤشرات األداء – اثين عشر

ورفع التقارير بشــأ�ا  واصــل مكتب املفتش العام مراقبة مؤشــرات األداء الداخلية املتعلقة بعمله األســاســي وإدارته -76
كتب املفتش العام بضــبط هذه املؤشــرات بدقة وخفض عددها من أجل الرتكيز على إىل املدير العام وجلنة املراجعة. وقام م

 أد�ه: 9األكثر إفادة منها. والتفاصيل موضحة يف اجلدول 
 

 : مؤشرات أداء مكتب املفتش العام9اجلدول 

 خط األساس 2019
 الوصف اهلدف 2018

 العمل األساسي ملكتب املفتش العام    
 1 مال خطة املراجعة: تغطية اجملاالت العالية املخاطراستك % 100 % 80 % 80
 2 مهام املراجعة الفعلية مقابل تلك املخطط هلا % 100 % 84 % 89

متوسط عدد األ�م إلجناز مهام املراجعة مقابل خط  يوم 100 ايومً  64 ايومً  80
 األساس (األ�م احملتسبة)

3 

ز مهام املراجعة مقابل خط متوسط عدد األشهر إلجنا أشهر 6 أشهر 7.7 اشهرً  11
 األساس (األشهر التقوميية)

4 

 5 )6إىل  1معدل رضى الزابئن (على مقياس تصنيف من  4.0 > 4.9 4.9
 6 التحقيقات املنجزة ضمن املهلة الزمنية % 100 % 57 % 68
 7 توصيات التحقيقات املنفذة خالل سنة واحدة % 90 > % 81 % 94

املقبولة (اإلجراءات املتفق  مليات املراجعةعت توصيا % 90 > % 100 % 96
 عليها)

8 

اإلجراءات املتفق عليها املنفذة /مليات املراجعةعتوصيات  % 90 > % 74 % 89
 خالل سنتني

9 

لكل مراجع: فوق متوسط  مليات املراجعةععدد تقارير  2.25 2.85 1.60
 األمم املتحدة

10 
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 11 هلانقاط عمل جلنة املراجعة اليت مت تناو  % 100 % 100 % 100
 إدارة مكتب املفتش العام   

 12 معدل الوظائف الشاغرة % 8.5 > % 8 % 4.20
 13 التدريب اإللزامي ملوظفي مكتب املفتش العام % 90 > غري متاح % 84

 14 املراجعون مع شهادة مهنية % 100 % 100 % 100

املفتش  عدد أ�م التدريب لكل فرد من موظفي مكتب أ�م 10 أ�م 7 أ�م 7.4
 العام

15 

(دون متوسط منظمة األغذية والزراعة):  لغيابامعدل  أ�م 1.7 < أ�م 2.8 أ�م 2.3
 اإلجازات املرضية غري املصادق عليها

16 

 أ�م 7.7 < أ�م 4.8 أ�م 3.7
(دون متوسط منظمة األغذية والزراعة):  لغيابامعدل 

ب املطول اإلجازات املرضية املصادق عليها (ال تشمل الغيا
 لإلجازة املرضية اخلاصة ابملفتش العام)

17 

 


