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 وجزامل
   يناير/كاةون الثاين  1يقدم التقرير السننننوي عة عامة عن أةشنننبة مكتش املفتم اللام فالة الفبني ما ب

من ميثاق  57للفقرني ا جلنة املالية وفق  إىل م إىل املدير اللام و قد  ي   وهو. 2020ديسننننننمن/كاةون ا وة  31و
 .مكتش املفتم اللام

 على مشنننورني جلنة اافنننرا   التلي  بناء  كان . وقد  2020أيلوة سنننربتمن/املفتم اللام اجلديد مهامه يف  توىل
سننتكون مدني والية املفتم اللام سننربع سنننوات    و نظمة وبلد التشنناور مع اللةنة املالية. املاالسننتشننارية يف 

 .تهاةتهاء مدني واليلدى أي وظيفة أفرى يف املنظمة  هقابلة للتةديد، ودون إمكاةية فغل
   كننامال    تفليال  ، 2020آذار مننار /منننذ  افننذ  انأصننننننننننننننرب  الننذي  ،اللننام ملكتننش املفتم اجلنندينند مليثنناقا تفلنن . 

 كتشاملضننننننننمان اسننننننننتقاللية املفتم اللام. وميكن للمفتم اللام أن ي كد أن يف  اأدى امليثاق دوره جيد  وقد 
 وتلننناون كنننامل مل يتلرض  ي تننندفننن  يف أعمننناة املراجلنننة أو التمقيق الأ يقوم  نننا، وأةنننه  ظ  بننندع  

 من اادارني. 
   ركز مكتش املفتم 19-بسربش جائمة كوفيد 2020آذارمار /مجيع الربلثات امليداةية بلد إرجاء إىل  اةظر ،

متواصنننننننننننننلة لتلزيز أدواته  الد، وبذة جهود  اللام على عمليات املراجلة والتمقيقات الأ ميكن إجراؤها عن ب  
 لد. لتقيي  عن ب  لومنهةيته 

 ديسننننننننننننننمن/كاةون  31  ىتهناك  كاةتبينما  ، 2020مهمة مراجلة يف عام  23 اللام املفتممكتش  أجنز
املنق  يثاق املمع ا فنننننننننننننني  ا، ومت2020ومنذ أبري /ةيسننننننننننننننان . مهمة 17يف جارية أعماة مراجلة  2020ا وة 
. اهمجيل تقارير املراجلةموجزات لعن  أ فصنننننننننن  لللموم على موقع مكتش املفتم اللام ،املفتم اللامملكتش 

 .بناء  على طلش ه الء وأ تيمت ثالثة تقارير مراجلة لثالث دوة أعضاء وم سسة وا دني فريكة يف املوارد
  بزايدني قدرها مل تنفذ بلد تفق عليهااملجراءات من اا 480، كان 2020ديسننننننننننننننمن/كاةون ا وة  31 ىت ،

ذلك االخنفاض . وت لزى هذه الزايدني إىل اخنفاض ملدة التنفيذ فالة اللام، 2019عن عام  املائةيف  27
  .19 -جلائمة كوفيدة  يرببه مكتش املفتم اللام أبولوايت اادارني ا فرى استةابالذي 

  قدرها فننننننكوى سننننننوء سننننننلوك، بزايدني  170التقرير، تلقى مكتش املفتم اللام هذا  الأ يغبيهافالة الفبني
، القضننننننننننننننناايمن هننذه  163. ومتك ن مكتننش املفتم اللننام من إ الق 2019عننام مع قننارةننة ابمل املننائننةيف  40
 القضنناايمن  27. ويف املائةيف  6مفتو ة يف هناية اللام، بزايدني إضننافية قدرها  قضننية 127أدى إىل وجود  ما

سننلوك من موظف  سننوء وجود (، أثربت التمقيق املائةيف  90الأ أ  لقت بلد إجراء حتقيق كام  ) 30 النننننننننننننننن
 ارتكربها ابئلون متلاقدون مع املنظمة.  اللقوبةتستوجش  املنظمة أو أفلاال  

 تكاة  ابلض الوظائف الشننا رني. ولذةتيةة ةتيةة إلغاء بلثات و  ات، حتققت وفور 19-ةتيةة جائمة كوفيد 
يف السنننننوات السننننابقة، واةتهى كاةت عليه مما  أق  حتدايت التموي  بسننننربش مكتش املفتم اللام القيود على 

ذلك، إىل جاةش ختصنننننننننننننني  من فننننننننننننننأن و  .2021نقله إىل عام أن يلمكتش لاللام بفائض يف امليزاةية أ ذن 
االسننننتلاةة كتش املفتم اللام يتي  ملأن  ،وافق عليه املدير اللام 2021للام إضننننايف للموارد من    املوظف  

 املتلاظ . التمقيقات قضااي عشء على التلام  مع ته ملساعدحتقيقات ستشاري مب
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 تعليقات املدير العام
 من لمكتش تتوفر لبضننننننننننننننمان أن  يلرب املدير اللام عن دعمه الكام  للم  مكتش املفتم اللام والتزامه

القيمة الذي  ، كما تقدر إدارته،لقيام أبةشنننبته بفلالية. ويقدر املدير اللامما ميكنه من االسنننتقاللية واملوارد ا
يف تلزيز عمليات الرقابة  اهام   ايضننننننننننننننيفها مكتش املفتم اللام للمنظمة: فاملكتش ال ي دي فمسننننننننننننننش دور  

والنزاهة واملسنننننننناءلة والشننننننننفافية يف املنظمة، ب  يلم  ا فالق  الدافلية واحلوكمة وإدارني املخاطر والسننننننننلوك 
يف االبتكار والتمو ة يف املنظمة. كما ي كد املدير اللام من جديد التزام اادارني  تهسنننناممبكلام  تغي    اأيضنننن  

سنننننننننوء سنننننننننلوك من جاةش وجود يتللق بتقارير التمقيقات الأ تثربت  ما ابختاذ إجراءات فورية ومتسنننننننننقة يف
توصننننننننننننننيات لتلةي  بتنفيذ ابارتكربها ابئلون متلاقدون مع املنظمة و  اللقوبةتسننننننننننننننتوجش  املوظف  أو أفلاال  

  مللقة منذ فبني طويلة.الأ ما زالت املراجلة 
 

 
 

 من جلنة املالية ةاملبلوب اتالتوجيه
   2020ابلتقرير السنوي للمفتم اللام لسنة ا جلنة املالية مدعوني إىل ا فذ علم. 

 
 مسودة املشورة

 
 إّن اللجنة املالية:

 متكاملة وغنية ابملعلومات عن خمتلف أنشطة  ةنّوهت بكمال التقرير وجودته حيث أنه تضّمن حملة عام
 ؛2020مكتب املفتش العام خالل سنة 

 حظي بتعاون اإلدارة الكامل ومل يتعرض ألي  واطمأّنت لتأكيد املفتش العام أبّن مكتب املفتش العام
 تدخل يف عمليات املراجعة والتحقيق اليت قام هبا؛

 املفتش العام قد ساهم بشكل جيد يف ضمان استقاللية  وأشارت ابرتياح إىل أّن امليثاق اجلديد ملكتب
 املفتش العام؛ 

  ورّحبت بدعم املدير العام لعمل مكتب املفتش العام، مبا يشمممل ضمممان إسممناد األولوية للموارد ضمممن
 االعتمادات الصافية املتاحة مبا ميّكن من تنفيذ خطة عمل املكتب على أكمل وجه.
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 تقدمي املفتش العام
جلنة اافننننرا  االسننننتشننننارية وجلنة املالية، التقرير السنننننوي ملكتش املفتم اللام على أعرض على املدير اللام و يسننننرين أن 

 .2020سنة ل
 ، بلد أن2020سنننربتمن/أيلوة  7نظمة يف ملالتمقت ابفقد كمفتم عام.   واليأهذا هو التقرير السننننوي ا وة فالة فبني 

من  ا، الذي فننغ  منصننش املفتم اللام امل قت مدني عام تقريرب  Mr Egbert C. Kaltenbachتوليت املنصننش من السننيد 
واسلة النباق  إ اطات ه يلعلى تقدمي Kaltenbachوأود أن أفكر السيد  .2020إىل يوليو/متوز  2019أ سبس/آب 

 ا.جيد  يلم   مفتم عام مكتشسليمه يل قرب  أن أبدأ مهمأ اجلديدني، وعلى ت
أعتزم توف  االسنننتقرار واالسنننتمرارية املبلوب  يف مكتش املفتم اللام بلد التغي ات املتكررني يف قيادني املكتش على مدى إةين و 

ومفاده  2019لسنننة أتفق مع التلليق الذي أدىل به سننلف  يف مقدمته لتقرير مكتش املفتم اللام على أةين اللام  املاضنني . 
تداب  توف  بفل   2013ألغ  يف عام  هلكنا سنننننننننننابق  ا الذي كان موجود  ) املفتم اللاممكتش  يف 1-مد أن  ياب منصنننننننننننش

، فإةين أزمع أن أانقم مع املدير اللام امكتش املفتم اللام واملنظمة كك  يف وضنننننع صنننننلش. ولذ جيل قد ( اللامة التكاليف
منصننننش انئش املفتم اللام يف السنننننوات الثالث أو ا ربع املقربلة،  ين ميكن، من ب  املزااي التشننننغيلية اسننننتمداث إمكاةية 

 ياب للمفتم هذا املنصننننننش، التخفيف من الاطر االفتقار إىل االسننننننتمرارية فالة أية فبني وجود ا فرى الأ ينبوي عليها 
  وبدء والية املفتم اللام املقرب .احلايل اء والية املفتم اللام    متوقلة ومديدني أو وجود فةوني طويلة ب  اةتهاللام 

وعلى الر   من استمرار اجلائمة الذي جل  من الصلش عل   مقابلة موظف  إدارني املنظمة وموظفيها، فلرت ابلب يش من 
حنو التلر  على  طويلةمن قبع أفواط ا اجلميع. وبفض  التكنولوجيا االكبوةية واالجتماعات االفباضية، متكنت أيض  قرب  

من املدير اللام وفريقه القيادي  قواي  ا منصننننل، تلقيت دعم   املنظمة بشننننك  أفضنننن . وفالة ا فننننهر ا مسننننة ا وىل من تويلي 
 .تمن التدفال فاليةأن أؤكد أن أةشبة مكتش املفتم اللام كاةت ا ا ساس  و  ه  من أعضاء اادارني. ويسرين أيض  

، وبدع  من املدير اللام، 2020يف عام  4- ين موارد مكتش املفتم اللام، وبلد إةشنناء وظيفة ققق إضننافية برتربة  ومن 
ة افلا ملاجلة اللدد املتزايد من فكاوى سوء السلوك و على ستشاري حتقيقات للمساعدني أتيمت أمواة إضافية لالستلاةة مب

-2020على ا ق  لفبني السنننت   ،الفتالة اهليكل  املديد يف امليزاةيةا   ك،    . واباضننافة إىل ذلالواردني للقابل ةسننتوجربامل
 املقربلة إجيابية ومبمئنة. 2023-2022كاةت املناقشات بشأن ميزاةية مكتش املفتم اللام لفبني السنت  كذلك  .  2021
والتموالت التنظيمية يف اترخيها.  د أكن ااصال ات أتشهد ه  . فوممتع في ق وقت اةضمام  إىل املنظمة هو وقتإةه 

ة لفاضوأفالقية وففافة و  فاملةو ية ابتكار ، منظمة أكثر كفاءنيإةشاء منظمة يف ةيته ا سق  ومتا وقد كان املدير اللام واضم  
هذا اللم  كان أها من فالة عمله، سنننننننننواء فيمسننننننننناءلة، وهذه كلها كات ارف مكتش املفتم اللام على ااسنننننننننهام لل

فإةه ومالئم ا،  أو فدمات اسنننننننننتشنننننننننارية. ولك  يتمكن املكتش من القيام بذلك بفلالية، وك  يظ  مران  ا حتقيق  مراجلة أو 
سننيكون و عملنا. مو الن التبور التكنولوج  وقوني الربياانت سننيذلك فإن سننيواصنن  االبتكار يف أسنناليش وممارسننات عمله. ك

وقرب  ك  فنن ء، سننيمتاك املكتش إىل االسننتمرار  أولوية يل. ولكن أوال  لتبوير املهين املسننتمر ملوظف  مكتش املفتم اهلام ا
  .ا طرا  مجيلهامن و  به للثقة أهال  ، أو ابفتصار، اوموضوعي   اوةزيه   اومتسق   ايف أن يكون موثوق  

 
Mika Tapio 
  املفتم اللام
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 مقدمة - اًل أوّ 
من ميثاق مكتش املفتم اللام، امل رخ  57 للفقرنيا املالية وفق  جلنة على التقرير السنوي على املدير اللام و هذا ي لرض  -1

يقدم مللومات عن مجلة أمور منها: هو . و 2020يف  زيران/يوةيو  اركي  وافقت عليه جلنة املالية الذي و  2020يف مار /آذار 
الأ  ددهتا مراجلات وحتقيقات مكتش املفتم اللام؛ وااجراءات الأ ظم  الن  النتائج اهلامة للملية املراجلة وأوجه الضننلف 

مكتش املفتم اللام؛ ي صنننننننننننندرها اختذهتا اادارني لتنفيذ توصننننننننننننيات مكتش املفتم اللام؛ واافصننننننننننننا  عن تقارير املراجلة الأ 
جراءات التأديربية أو اادارية الأ واحلاالت الأ اقق فيها ووضنننننننلها والتصنننننننر  النهائ   ياهلا، مبا يف ذلك موجز للنتائج واا

 .لدى مكتش املفتم اللام؛ وموارد مكتش املفتم اللامبرانمج ضمان وحتس  اجلودني اختذهتا املنظمة؛ 
 

 الوالية والرسالة – اثنًيا
ا ملننا ة  عليننه ميثنناقننه اليوفر مكتننش املفتم اللننام  -2 املنظمننة من فالة املراجلننة وعمليننات على برامج رقننابننة وفقنن 
، كما مكتش املفتم اللام مسنننن وة عن تقيي   وكمة املنظمة وإدارني املخاطر وعمليات املراقربة فيهاو فلية والتمقيقات. الدا

عن املسنننامة يف حتسنننينها. كذلك، يزو د مكتش املفتم اللام املدير اللام والوظائف والنامج ا اضنننلة للمراجلة بضنننماانت 
نهموضوعية مستقلة وفدمات استشارية  ا أيض  كتش مس وٌة املو  ا.مصممة  ين تضيف قيمة إىل عمليات املنظمة وحتس 

 لقوابت.مستوجربة لأعماة ضلوع أطرا  اثلثة يف موظف  املنظمة وادعاءات من سوء السلوك ادعاءات عن التمقيق يف 
يت ربع مكتش املفتم اللام يف مراجلاته امللاي  الدولية للممارسنننننننننة املهنية للمراجلة الدافلية الصنننننننننادرني عن ملهد و  -3

، الأ اعتمندهننا "املربناد  وا بوط التوجيهينة املو ندني اجراء التمقيقنات"املراجل  الندافلي . ويتربع املكتنش يف حتقيقناتنه 
الصنننننننننادرني عن  "هية للتمقيقات اادارية الدافلية الأ جيريها مكتش املفتم اللاما بوط التوجي"امل متر الدويل للممقق  و

 ملنظمة )"ا بوط التوجيهية للتمقيقات"(.ا
 

 بيان االستقاللية – اثلثًا
على ا ق ، االسننتقالة  على املفتم اللام أن ي كد للةنة املالية، سنننواي   وجشيتمليثاق مكتش املفتم اللام، ا وفق   -4

  .التنظيم  ملكتش املفتم اللام
من االسننننننتقالة التنظيم  ملكتش املفتم اللام من فالة  فالة الفبني الأ يغبيها هذا التقرير، و  -5 املفتم  كونضنننننن 

 جلنة اافرا  االستشارية وجلنة املالية.و املفتم اللام الصلة املربافرني ب  مربافرني إزاء املدير اللام، ومن فالة  مس وال  اللام 
من التدف  ومل تكن هناك  فالي امكتش املفتم اللام املراجلة والتمقيق الأ قام  ا واباضنننننننافة إىل ذلك، كاةت أةشنننننننبة 

 كامل  من اادارني.  وتلاوان  ا دعم  يف تسي  أعماله ابستقالليته. وقد تلقى املكتش  أية ظرو  تضر  
املوارد الربشنننننرية واملالية ملكتش املفتم عن املفتم اللام املسننننن ولية اادارية توىل مليثاق مكتش املفتم اللام، يا وفق  و  -6

، مبا يتمافننننى مع أةظمة املنظمة ولوائمها وسننننياسنننناهتا. ويقوم املفتم اللام ابفتيار فموعة من موظف  والرقابة عليها اللام
 كاةون الثاين/يناير 1ت هذا امليثاق. ومنذ ميتلكون ملار  ومهارات وفنات كافية لتلربية متبلرباممن املراجلة والتمقيق 

 سننننننننننتشننننننننننارين واملشننننننننننبك  يف اتفاقات ا دمات الشننننننننننخصننننننننننية.املفتم اللام سننننننننننلبة التلاقد مع امل جرى تفويض، 2020
يتللق بتلي  موظف  الفئة الفنية وموظف  فئة ا دمات اللامة، يقب  املفتم اللام مرفنننننم  اثن  على ا ق  على  ما يفو 
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ناملدير  السننننننوات مع قارةة ابملا كرب     االلام من القائمة املختصنننننرني الأ أوصنننننت  ا جلنة االفتيار. ومتث   هذه املمارسنننننة حتسننننن 
جرت ا مور يف هذا الصننندد دور هامشننن  فق  يف عملية التوظيف؛ و ىت ا ن    لمفتم اللام يكن ل ملالسنننابقة عندما 

ربمن ر اجلاري لسننننياسننننة التوظيف اجلديدني يف املنظمة، سننننييلق ابلتبو يتل يف مادون أي صننننلوابت أو حتدايت. ولكن من 
افتيار موظف  الفئة الفنية يف ملفتم اللام إىل االسننلبة املفوضننة ت  متمزيد من تفضنن  إىل املفتم اللام مع اادارني فيارات 

املمارسنننننات يف منظومة ا م  وموظف  ا دمات اللامة جلل  عملية التوظيف يف مكتش املفتم اللام تتمافنننننى مع أفضننننن  
 .رو  ميثاق مكتش املفتم اللاممع املتمدني و 

 
 املراجعة الداخلية – ارابعً 

 2020أةشبة املراجلة الدافلية يف عام 
، إىل فبة اللم  املوافق عليها 2020مكتش املفتم اللام يف عام الأ قام  ا استندت أةشبة املراجلة الدافلية  -7

مراجلة  11مجلة أمور، من ب  الأ تضنننننمنت، و  ،2019رفة يف ديسنننننمن/كاةون ا وة امل   ،2021-2020لفبني السننننننت  
 مراجلة ملكاتش ميداةية. 11لوظائف وةظ  م سسية و

. امليداةيةيتللق مبراجلة املكاتش  يف ما، ال سنننيما 2020 دثت تغي ات كرب ني يف تنفيذ فبة اللم  فالة عام و  -8
. نيوفبة عم  املراجع ا ارج  اجلديد 19 -تلليق بلثات املراجلة ةتيةة جلائمة كوفيدبسربش  بشك  أساس ذلك كان و 
مشلت التغي ات إلغاء أربع مهام لتفادي التداف  مع فبة عم  املراجع ا ارج ؛ وأتجي  عمليأ مراجلة ملكتش قد و 

؛ وبندء مهمنة مراجلنة جنديندني جرى تقندميهنا 2021تنفينذ أربع مهنام من فبنة عمن  عنام و ؛ 2021إىل عنام فر    إقليم 
 وا دني بناء على توصية من جلنة اافرا  االستشارية. 

(. 2019مهمنننة يف عنننام  20مع قنننارةنننة ابمل) 2020مهمنننة مراجلنننة يف عنننام  23أكمننن  مكتنننش املفتم اللنننام و  -9
عمليات مراجلة يف مر لة  9زاة جارية، وتمهمة مراجلة ما  17، كاةت هناك 2020ديسننننننننننننننمن/كاةون ا وة  31  ىتو 

 يف مر لة التخبي . 4يف مر لة اللم  امليداين و 4إعداد التقرير، و
مكتش لدى قلق  ال يزاة موضعإهناء بلض تقارير عمليات مراجلة املكاتش امليداةية  هستغرقالذي يالوقت  وكان -10

من أج  مراجلة للموارد ختصي   2020فالة عام  ةكاململاجلة   جهود ملاجلة هذه املسألة اقة عمما فاق  إاملفتم اللام. و 
يف املراجلة إجناز عمليات تسننننننننننننننريع بملتزم املكتش و . 19-لد بسننننننننننننننربش جائمة كوفيدتبوير وتنفيذ تقنيات املراجلة عن ب  

 .2021الوقت املناسش يف عام 
هذه وميكن االطالع على ملخصات ةتائج واستنتاجات  ،التالية 23تقارير املراجلة النننننننننن  2020يف عام صدرت و  -11

 .(FC185/13.2) التقارير يف وثيقة منفصلة
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 عمليات مراجعة الوظائف املؤسسية:
  (AUD 0120)برانمج تنق  املوظف  

 (AUD 0220) إدارني التغبية البربيلة بلد اةتهاء ا دمة
 (AUD 0420إدارني مرفق ااةفاق الرأكايل )

 (AUD 0620بشرية من    املوظف  )موارد 
 (AUD 0920دورني املشاريع اجلزء الساد : املنظور اجلنساين يف تصمي  املشاريع )

 (AUD 1120أسلوب التنفيذ بواسبة الشركاء يف اللمليات )
 ( AUD 1320أةشبة النشر )

 (AUD 1620سياسة املنظمة اجلديدني السبداد التكاليف )
 ( AUD 1720روعات  ساابت ا ماةة ) االت اللةز يف مش
 ( AUD 1920تقيي  الاطر ا زاةة )

 (AUD 2020برانمج التلاون التقين )
 ( AUD 2320التأم     البل )

 
 ملكاتب امليدانية:اعمليات مراجعة 

 (AUD 0320ممثلية املنظمة يف مجهورية الكوةغو الدميقراطية )
 (AUD 0520ممثلية املنظمة يف هايأ )

 (AUD 0720ممثلية املنظمة يف ق  يزستان )
 ( AUD 0820ممثلية املنظمة يف بن  )

 (AUD 1020ممثلية املنظمة يف جنوب السودان )
 ( AUD 1220ممثلية املنظمة يف اليمن )

 ( AUD 1420ممثلية املنظمة يف موريتاةيا )
 ( AUD 1520ممثلية املنظمة يف اجلزائر )

 ( AUD 1820مة يف  واتيماال )ممثلية املنظ
 ( AUD 2120مكتش املنظمة للشراكة واالتصاة يف أذربيةان )

 (AUD 2220ممثلية املنظمة يف هندورا  )
 

 لاجلةاملخاطر    املظمية و ن  الضلف الواةش رئيسية وجالاملراجلة مال ظات 
 إدارة املكاتب امليدانية 

 أنهو  مت اسننننتكماهلا 11عمليات مراجلة من أصنننن   6 إليهالذي توصننننلت التقيي  الشننننام  ، كان 2020يف عام  -12
أهنا "   مرضننننننية". وكاةت جواةش ضننننننلف الرقابة  االت على  4 جرى تقيي حتسنننننن  رئيسنننننن "، بينما هناك  اجة إىل "

تلربئة افتقار . ومشلت هذه: 2019و 2018عنها عمليات املراجلة للام   تدت مشنننننننننننننا ة لتلك الأ أبلغد  الن ظمية الأ    
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االفتقار إىل الشنننننننننننننفافية و خاطر    فل الة؛ املإدارني كون ؛ و إىل الدقة ممثليات املنظمة السنننننننننننننتربياانت الرقابة الدافلية املبلوبة
فتقار إىل آليات االكافية لللقود؛ و الدارني    ااوالتوظيف؛ وضننننننننلف ختبي  املشننننننننبايت؛ و  التوريدواملنافسننننننننة يف عمليات 

الةتهاكات اعتملة للملاي  الربيئية واالجتماعية اباجلنسننننننننن  أو  تمر شالجلة الشنننننننننكاوى املتللقة ابدعاءات   لتلق  وملاتظل  
لديه   تليسننملن للمنظمة. واباضننافة إىل ذلك، كاةت هناك مدفوعات متكررني لربائل  مل تكتم  سننةالهت ، مبا يف ذلك 

تفاصنننننننني  مصننننننننرفية يف النظام اللامل  ادارني املوارد. ويف أ يان كث ني كاةت إدارني أداء الشننننننننركاء املنفذين    كافية، وكاةت 
وضنننننع الضنننننواب  على توزيع املدفالت  اجة إىل حتسننننن  كرب . ويف كث  من احلاالت، كاةت سنننننةالت رصننننند املشننننناريع و 

ف يلالتكالصننننننننننننمي  وزيع لتلمل تكن هناك آليات و قد م يف الوقت املناسننننننننننننش. أو مل ت   عنها    كاملة أو    دقيقةقارير الت
 ملوارد املشبكة ب  املشاريع.ا

 ه : ظمية هذهكاةت ا سرباب ا ساسية الكامنة وراء جواةش الضلف الن  و  -13
 

  وإىل  الضنننواب  الرقابيةإىل ضنننلف ى دأهياك   وكمة    فل الة وافتقار إىل القدرات يف املكاتش امليداةية، ما
 تنفيذ سبم  اطار الرقابة الدافلية.

 للنظام اللامل  له ، أتفر التنفيذ املخب  ؛ مثال  وضننننننننواب  التمري وقائيةالضننننننننواب  للفتقار إىل أدوات وةظ  اال
 .تادارني املخزوان

   لقيام أبةشبة برافية ومهام إدارية دون تزويده  ابلتدريش الالزم. يف ااالعتماد على موظف  قلي 
  ،عدم تنفيذ ااجراءات املتفق عليها من عمليات املراجلة السنننابقة الأ ظلت مللقة  كثر من ثالث سننننوات

دوات لتسنننننننننةي  ورصننننننننند الصنننننننننصنننننننننات امليزاةية امليداةية ا مث  تقيي  فلالية إجراءات عمليات البوار ؛ و من 
يف وضننننننع الصننننننيغة النهائية التفاق الربلد املضننننننيف يف بلد تتوسننننننع فيه عمليات  اتاتش القبرية؛ والتأف  للمك
  .املنظمة

 
 دورة املشاريعإدارة 
أفاد مكتش ادارني املشنننناريع ابسننننتخدام أسننننلوب التنفيذ بواسننننبة الشننننركاء يف اللمليات،  2020يف مراجلته للام  -14

السننننننياسننننننات القائمة سننننننليمة، هناك  اجة إىل تلزيز اجلواةش التشننننننغيلية، مث  تقيي   كون  أةه على الر   مناملفتم اللام، 
اعتمل ، وإعادني تقيي  مدى توافق متبلربات مرفق الربيئة اللاملية وأ كام أسننلوب يف اللمليات القدرات التشننغيلية للشننركاء 

تلم  إىل أةه يف     2020التقين أ جنزت يف عام  التنفيذ بواسبة الشركاء يف اللمليات. وفلصت مراجلة لنانمج التلاون
إذا كان النهج القائ  على املشننناريع  يف ما، هناك  اجة إىل إعادني النظر املخب  لهعلى النمو البتيربات التنظيمية القائمة 

 .برانف  بقدر أكنهنج مع قارةة ابمل ا كثر كفاءنيهو 
 2019لسنننة اباضننافة إىل ما سننربق، ظلت  الربية ااجراءات املتفق عليها من مراجلة مكتش املفتم اللام و  -15

رز أي تقدم يف تنفيذ ااجراءات املللقة املتفق عليها من مراجلة مكتش املفتم اللام و ؛    منفذني عير الدورني املشنننننننننننننن مل ا 
عليهما  إجراءان متفقٌ ، كان 2020ديسمن/كاةون ا وة  31 ىت ادارني  افظة املنظمة ملرفق الربيئة اللاملية؛ و  2017سنة ل

مفتو  . وعالوني على ذلك، يال ظ مكتش املفتم اللام بقلق ما زاال  2016سنننننننننننننننة من مراجلة فدمات الدع  التقين ل
. ويف منتالنامج امليداةية املتقادم و   الفلاة أبداني  ديثة أعدم إ راز تقدم يف مشننننننننننروع اسننننننننننتربداة ةظام مللومات إدارني 

 ا،مل   للمنظمة، من  ين الكفاءني والفلالية االوضنننع اللام يف إدارني النامج واملشننناريع على الاطر كرب ني جد  ينبوي ، النتيةة
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للمسننننننننائ  الأ  ددهتا عمليات مكتش املفتم اللام أن إجياد     فل اة  من  ين املخاطر املتللقة ابلسننننننننملة. ويقر  كما 
مع  ؛ وتواصننننننننننننننال  من اادارني قواي  ا من التلف أجزاء املنظمة؛ ودعم   للربدائ ؛ وتلاوان   ادقيق   املراجلة املختلفة يتبلش حتليال  

  الدوة ا عضاء؛ وموارد.
 إدارة املوارد البشرية

دارني املوارد الربشننننننننننننننريننة من    اأفرى تنقنن  املوظف  و لة مراجلنن، أكمنن  مكتننش املفتم اللننام 2020يف عننام  -16
 الربية ، كاةت 2020ديسمن/كاةون ا وة  31 ىت و . اهلامة وااجرائية يةالسياساتاملسائ  من ا املوظف ، ما أاثر عدد  

زاة يسننننياسننننة جديدني للتنق  ال وضننننع مللقة؛ وعلى وجه ا صننننوف، كان ما زالت ااجراءات املتفق عليها يف التقريرين 
يتللق ابملوارد الربشننننننننننننرية من    املوظف ، قدم مكتش املفتم اللام توصننننننننننننيات لتمسنننننننننننن  إدارني القوائ   يف ماو  ا.متأفر  

أفرى. كما يال ظ مكتش املفتم اللام  يةوجواةش سننننننننياسنننننننناتاملرفننننننننم  املللومات املقدمة من وعمليات التمقق من 
زاة ما يجراءات تلي  املوظف  الفني  املتللقة إب 2018سننننة بقلق أن بلض التوصنننيات الرئيسنننية الصنننادرني عن مراجلته ل

التمقق من وإجراءات قائمة املرفننننننننم  املختصننننننننرني إعداد مبا يف ذلك االسننننننننتخدام الشننننننننفا  لقوائ  التوظيف و  ا،مللق  
 .املللومات املقدمة من املرفم 

 إدارة املشرتايت
عليها ومدرجة يف مراجلة "الدع   امتفق   إجراء   19من  7، مل ينف ذ سننننننننننوى 2019ديسننننننننننمن/كاةون ا وة  31 ىت  -17

يتللق  يف مالالية املخاطر اعددني يف املراجلة )مث  االفتقار إىل الوضنننو  الللمسنننائ   اوةظر  . 2017سننننة الفين لشنننراء السنننلع" ل
الذين   حتديد ا ناء الفني  يف املنظمة ةظام يسننننننننه  عدم وجود املواصننننننننفات الفنية و جازني ابجلهة املسنننننننن ولة عن اسننننننننتلراض وإ

إ راز تقدم فإن ااففاق يف ددني من السنلع(، اعألةواع لاملواصنفات الفنية ازني جيتمتلون اب نني والسنلبة واملسن ولية لوضنع وإ
 تفق عليها امل 12ا الق ااجراءات الننننننننننننننننننننننننننن  2020. واباضنننننننننننننافة إىل ذلك، مل ارز أي تقدم فالة عام اابلغ   اأمر يث  قلق  
، ريثما تنته  دائرني املشننبايت 2017( الأ ظلت مللقة من مراجلة مكتش املفتم اللام لرسننائ  االتفاق يف عام 14)من ب  

ااجراءات اللشننننننننرني املتفق عليها املدرجة يف مراجلة كاةت ما تزاة من الدلي . وعالوني على ذلك،   507قسنننننننن  المن حتدين 
. وهذا االتصننننناةتندرك ضنننننمن مسننننن وليات مكتش وه  ، عالقة ملشنننننبايت املنتةات ااعالمية والتبوير البوجي  2016عام 
 .اعام   20دون سياسة فل الة مدني ال تق  عن من تلم  فيه املنظمة ما زالت فاة 

 إدارة التأمني
دارني فبة التغبية التأم     البل اباضنننننننننننننافة إىل مراجلة لمراجلة املفتم اللام ، أكم  مكتش 2020يف عام  -18

  اجملالين أن ترتيربات اادارني والضنننننننننواب  يف ك  من هذإىل كتش توصننننننننن  امل، كلتيهما  البربية بلد اةتهاء ا دمة. ويف احلالت 
 عر ضت املنظمة ملخاطر مالية كرب ني.أهنا    مرضية و 

 إدارة الفصل بني املهام
عن قلقه إزاء االفتقار إىل فصننننننن  فل اة ب   امكتش املفتم اللام مرار   عن  على مدى السننننننننوات القليلة املاضنننننننية،  -19

  يف النظام اللامل  ادارني املوارد وأثرها على املكاتش القبرية دارني مسننننننن وليات املسنننننننتخدم  يتللق إب يف مااملهام، ال سنننننننيما 
أن يكتم   مللاجلة هذه املسنألة اهلامة كان من املقرر أصنال   اادارني أطلقت مشنروع  الصنغ ني. ويقر مكتش املفتم اللام أبن ا

 املشروع. هذا  19-جائمة كوفيدع و ر وقأف  . ولألسف، 2020يف عام 
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 تنفيذ توصيات املراجلة وااجراءات املتفق عليها
 املائةيف  27قدرها ، بزايدني ال يزاة عالق ا اعليها متفق   إجراء   480، كان 2020ديسننننننننننننننمن/كاةون ا وة  31 ىت  -20
يف ، توصنننية جديدني 265لزى هذه الزايدني بشنننك  رئيسننن  إىل إصننندار (. وت  1ةظر اجلدوة أ) 2019عام يف عليه كان  ماع

ةف ذت. ويرب  مكتش املفتم اللام ملدة التنفيذ املنخفض أهنا أسنننا  على من التوصنننيات  164 السننننةفالة     أ لق
 .19-لدى اادارني ةتيةة جائمة كوفيد أولوايت أفرىوجود ب

اادارني  عمدتالتاريخ املسننتهد  لتنفيذ ك  توصننية، لدى إصنندار تقارير املراجلة بتمديد اادارني  تقوميف    و  -21
 31أن التواريخ املسنننتهدفة ا سننناسنننية مل تلد ممكنة. و ىت رت قد  أن مراجلة التواريخ املسنننتهدفة بلد إىل يف بلض احلاالت 

كان عدد التوصيات الأ أتفر تنفيذها ابالستناد إىل التواريخ املستهدفة ا ساسية والتواريخ   ،2020ديسمن/كاةون ا وة 
 .2املستهدفة املراجلة على النمو الوارد يف اجلدوة 

 
 والرصيد النهائي  2020قة/املغلقة يف عام علّ : اإلجراءات املتفق عليها امل1اجلدول 

 2020ديسمرب/كانون األول  31 حىت

 379 2019ديسمن/كاةون ا وة  31ااجراءات املتفق عليها املفتو ة  ىت 

 (164) 2020ااجراءات املتفق عليها الأ أ لقت يف عام 

 265 2020يف عام استمدثت ااجراءات املتفق عليها الأ 

 480 2020ديسمن/كاةون ا وة  31ااجراءات املتفق عليها املفتو ة  ىت 

 
 قة حبسب اتريخ استكماهلا األصلي والتاريخ املعّدلاملعلّ  عليها: اإلجراءات املتفق 2جلدول ا

 2020ديسمرب/كانون األول  31حىت 

 التاريخ امللد ة التاريخ ا صل  الوصف

 430 279    متأفرني

 50 201 متأفرني

 
 املقدمة إىل جلنة املالية فتياريةاالالتقارير 

، أن يقدم أي تقرير مراجلة أو أي مسألة أفرى هتقدير  سش مليثاق مكتش التفتيم، جيوز للمفتم اللام، ا وفق   -22
فالة الدورني الثماة   جرىالتقرير، هذا الأ يغبيها . وفالة الفبني  ذا الصننننننننننننننددإىل جلنة املالية مع تلليقات املدير اللام 

 .(FC 180/7.2 الوثيقةراجلة برانمج تنق  املوظف  )م تقرير موجز عن ن  للةنة املالية املائةبلد 
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 2021التخبي  ملراجلة عام 
قائمة على مناسننربة ن ابسننتخدام منهةية اسنننتمدهتا يتبلش امليثاق من املفتم اللام أن يضننع فبة إفننرا  مرةة  -23

وينربغ  أن تلد ة فبة السننننننننت  ابسنننننننتمرار فالة فبني  أي الاطر أو فنننننننوا   رقابية حتددها اادارني.مبا يف ذلك املخاطر، 
املخاطر يف املنظمة وللتكيف مع اال تياجات واملسائ  النافئة. ويف هناية السنة  مالم السنت  الستيلاب أي تغي ات يف 

املخنناطر وأهنندا  املراجلننة ابلتشننننننننننننننناور مع اادارني ومع جلنننة اافننننننننننننننرا  إعننادني تقيي  تتوجننش ا وىل من فبني السنننننننننننننننت ، 
 االستشارية.

 :ما يل  العتربارمع ا فذ اب 2021بناء على ذلك، ةق   مكتش املفتم اللام فبة عمله للام و  -24
 

  ؛19-املخاطر يف املنظمة، مبا يف ذلك ةتيةة جلائمة كوفيدمالم  التغ ات يف 
   وأولوايت املدير اللام؛كك   املنظمة ومهامها، واملربادرات اجلارية على ةباق املنظمةالتغي ات يف هيك ، 
 ؛دفالت منهااملو  اادارنيمع  ربا ثاتامل 
 فبة عم  املراجع ا ارج ؛ 
  ؛ 2020لد عقش تلليق بلثات املراجلة امليداةية منذ مار /آذار ن ب  عإدفاة إجراءات املراجلة 
  املوارد املتوفرنيو. 

 
. مخس مهام مراجلة جديدني وألغى عشنننننننننننننر مهام منها، أضنننننننننننننا  املكتش 2021يتللق خببة اللم  للام  يف ماو  -25

لتفادي التداف  أ لغيت وا دني و لتفادي االزدواجية مع فبة عم  املراجل  ا ارجي ؛ أ لغيت ومشلت املهام امللغاني سننننننت 
  ؛ واثنت ا بسننننننربش تغي  يف تصنننننننيف املخاطر املرترببةيت أ لغوا دني و مع مهمة جارية تقوم  ا و دني التفتيم املشننننننبكة؛ 

لالضننننبالع  ما. وسننننيلاد النظر يف إدراك هذه املهام يف فب  عم  تكف  بسننننربش االفتقار إىل موارد من املوظف  أ لغيتا 
 .املقربلة املكتش املقربلة كةزء من عملية التخبي  القائمة على املخاطر

كاةون ا وة /ديسننننننننننمن 31 ىت الأ كاةت جارية  2020اباضننننننننننافة إىل املهام النافننننننننننئة عن فبة اللم  للام و  -26
م سنننسنننية،  ما فموعه عشنننر عمليات مراجلة لوظائف وةظ تصنننميمها الأ أعيد  2021، تشنننم  فبة اللم  للام 2020

متوسننننننبة؛ وتسننننننع مراجلات املخاطر املرترببة  ا وثالث مهام  اأو عالية جد  عالية املرترببة  ا خاطر املتشننننننم  سننننننربع مهام 
املخاطر   قي ما على أن ، واثناعالية أو عالية جد  املرترببة  ا  جرى تقيي  املخاطرملكاتش ميداةية، تشنننننم  سنننننربلة مكاتش 

 .ةمتوسباملرترببة  ما 
سننننة لبلد اسنننتلراض أجرته جلنة اافنننرا  االسنننتشنننارية، وافق املدير اللام على فبة عم  مكتش املفتم اللام و  -27

 املنق مة. 2021
 التلاون مع املراجع ا ارج 

 2020اهلند، منصننننننننننننننربه يف يوليو/متوز يف راجع اللام املو املايل املراقش وهو  ارج  اجلديد للمنظمة، اتوىل املراجع  -28
عقد مكتش املفتم اللام عدني اجتماعات مع مدير قد . و 2020وبدأ التخبي  لألةشننننننننننننننبة فالة الربع الثالن من عام 

وأطلله على فب  عم  مكتش املفتم اللام للمراجلة ومنهةيات ختبي  اللم  القائ   ى املراجع ا ارج لد املراجلة
 .وضمان التنسيقاملراجلة ا ارجية  الصلة لدع  عم  من الواثئق ذاتذلك  على املخاطر وتقارير املراجلات و  
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 التلاون مع مكتش التقيي 
، واصننن  مكتش املفتم اللام ومكتش التقيي  التنسنننيق الوثيق للملهما. ومن ا مثلة على ذلك 2020فالة عام  -29

لتوف  ضننننننننننننننماانت مشننننننننننننننبكة  دما ا فر أتقيي  برانمج التلاون التقين يف املنظمة  ين أكم  ك  من املراجلة والتقيي  
مواءمة املصنننبلمات املسنننتخدمة يف تقارير املراجلة  من أج  اللمنظمة. ويتلاون مكتش املفتم اللام ومكتش التقيي  أيضننن  

 والتقيي ، على النمو الذي اقب ته جلنة اافرا  االستشارية. 
 

 عن تقارير الرقابةاإلفصاح  – اخامسً 
املوجزات لتقارير املراجلة بنشنننر  2020مليثاق مكتش املفتم اللام املنق  ، بدأ املفتم اللام يف أبري /ةيسنننان ا وفق   -30

 .هايف  ضننون فننهر وا د من اتريخ صنندور على صننفمة مكتش املفتم اللام على ااةبةت يف ةسننختها ولغتها ا صننليت  
للممثل  الننندائم  امللتمننندين لننندى  ي تنننا  التقرير كنننامال  ميكن أن ولننندى ورود طلنننش فب  لالط الع على تقرير قننندد، 

يف املوارد االطالع على تقرير مراجلة قدد م سنننننننسننننننن  اباضنننننننافة إىل ذلك، بناء على طلش فب  من فنننننننريك و املنظمة. 
  لممثللينربغ  و  .على التقرير كامال  احلصننننننوة  يةإمكاةهذا الشننننننريك  ن مي  قد شننننننارك يف متويلها ييشننننننم  برامج وعمليات 

عن ا علن   او يفصنننموجيش أال على أةه سنننري، البتيش مع أي تقرير يرد مبوجش هذا التلام  والشنننركاء امل سنننسننني    الدائم
  فيه.ترد أي مللومات 

التقرير، وردت أربلة طلربات من هذا القربي  من ثالث دوة أعضننننننناء ومن فنننننننريك الأ يغبيها هذا فالة الفبني و  -31
من لبالربيها مجيلها مكتش املفتم اللام التقارير املبلوبة وفر فملا فموعه ثالثة تقارير مراجلة. وا د م سنننننننسننننننن  يف املوارد 

 :ه السياسة مبوجش هذه فص  عنها الأ أ  التقارير و . فيها تدف   دون أي 
 

 AUD 1020 – مراجلة ممثلية املنظمة يف جنوب السودان 

 AUD 1220 – مراجلة ممثلية املنظمة يف اليمن 

 AUD 0919– مراجلة ممثلية املنظمة يف أفغاةستان 
 

 التحقيقات - اسادسً 
الأ يغبيها فكوى مفتو ة. وفالة الفبني  120، كان لدى مكتش املفتم اللام 2020يناير/كاةون الثاين  1يف  -32
فنننننكوى،  170تلقى مكتش املفتم اللام ما فموعه قد . و يف االرتفاع التقرير، اسنننننتمر عدد فنننننكاوى سنننننوء السنننننلوكهذا 
مكتش أ لق التقرير، الأ يغبيها هذا فننننننننننننننكوى(. وفالة الفبني  121) 2019عام مع قارةة ابمل املائةيف  40قدرها بزايدني 

 املائةيف  6ها قدر ، بزايدني 2020ديسمن/كاةون ا وة  31يف  127 ةاملفتو عدد القضااي فصار ، قضية 163املفتم اللام 
 يف املتوس  لك  ققق موظف. 26السابقة. وبلغ عدد القضااي  12قارةة مع ا فهر الن ابمل
اعالة إىل مكتش املفتم اللام جلنسنن  ا تمر شوسننوء اسننتغالة السننلبة وال تمر شعدد ادعاءات ال وتواصنن  ارتفاع -33
على  تصننننننننننناعداي   ا، ما ميث  اجتاه  2020يف عام  املائةيف  26إىل  2019من إمجايل عدد القضنننننننننننااي يف عام  املائةيف  19من 

بشنننننننننك  تلود مكتش املفتم اللام يلتن أهنا لكن ، كث ني  تكون هناك أسنننننننننرباب هلذه الزايدنيرمبا مدى اللام  املاضننننننننني . و 
، إذ أكدت املنظمة ابسنننننتمرار أمية السنننننلوك 2019إىل تشننننندد املسنننننتوايت اللليا يف املنظمة منذ أ سنننننبس/آب  أسننننناسننننن 
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أدى ذلك إىل تلزيز ، فاللادة وا فالق  والسلي  يف مكان اللم ، وضمنت وع  املوظف  من فالة حتس  االتصاالت
 ر ربتها يف ملاجلة هذه املسائ .يف الثقة يف قدرني املنظمة و 

اجلنسنن  إىل أن  تمر شوسننوء اسننتغالة السننلبة وال تمر شال متي   االتكما أفننار مكتش املفتم اللام سننابق ا،  -34
بسنننننننربش اعتمادها ا ي  بوذلك من ،  ها )مث   االت الغم(مع قارةة ابملأكن ا وقت  راجلتها موتسنننننننتغرق ا تكون أكثر تلقيد  

هذه احلاالت من اللدد املتزايد ملاجلة  ترببل  ت ،موظف  إضنننننننافي اسنننننننتخدام و ىت مع  .نيالشنننننننهادأدلة كرب  من   قدرعلى 
أدى إىل اخنفاض متناسنننننننننننش يف قدرني مكتش املفتم اللام على مراجلة أةواع أفرى من املسنننننننننننائ  لموارد، ما لتوزيع إعادني 

 والتمقيق فيها بشك  كام .
أولوية هلا  قضنننننننننننننناايعلى  املتوفرني لهالتقرير، ركز مكتش املفتم اللام موارد التمقيق الأ يغبيها هذا طواة الفبني و  -35

التلام  مع  ة  القضننننااي املتنام  ابسننننتمرار. ور   هذه القدرني على سننننتشننننارين للمسنننناعدني مباملكتش عالية. كما اسننننتلان 
ااضننننننننافية امل قتة على االضننننننننبالع ابلتمقيقات، ور   جهود انجمة للمد من عشء القضننننننننااي املفتو ة، فإن اللديد من 

ديسننننمن/كاةون  31 مفتو ة يفكاةت   قضننننية 127مل ت لاجل بلد. ومن ب   2020و 2019يف عام   وردتالشننننكاوى الأ 
منذ أكثر من عام. ومن ب  ا منها مفتو    27كان منذ أكثر من سنننننننتة أفنننننننهر، بينما  ا منها مفتو    25كان ،  2020ا وة 

( املائةيف  75) 95أولوية عالية وله  ( على أناملائةيف  17منها ) 22 جرى تقيي مفتو ة يف هناية اللام، الأ كاةت القضااي 
لموارد، سنننيخضنننع احلايل لسنننتوى املوعلى أولوية منخفضنننة. له  ( على أناملائةيف  8منها ) 10أولوية متوسنننبة وله  على أن

. وقد ال جيري حتقيق على ااطالق يف فكاوى ملينة ذات ملزيد من التأف  ،إذا لزم ا مرالتمقيق فيها، تقيي  الشكاوى و 
 . مت ت املصادقة عليهاأولوية منخفضة،  ىت ولو 

 :2020-2017تبور عدد القضااي فالة الفبني  3يرب   اجلدوة  -36

 

 2020-2017خالل الفرتة العام  املفتشلدى مكتب  : تطور عدد القضااي3اجلدول 

 2020 2019 2018 2017 عدد القضااي

يناير/كاةون الثاين )الشكاوى املر  لة  1عدد القضااي يف 
 120 106 49 42 من اللام السابق(

 170 121 112 76 الشكاوى اجلديدني

 290 227 161 118  فموع عدد القضااي

 133 88 39 18 الشكاوى املغلقة بلد املراجلة ا ولية

 30 19 16 51 الشكاوى املغلقة بلد التمقيق

 اجملموع الفرع 
 الشكاوى املغلقة

69 55 107 163 

 127 120 106 49 ديسمن/كاةون ا وة 31عدد القضااي يف 
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 املتلقانيةوع االدعاءات 
سوء السلوك املزعوم. ويش  مكتش 1 سش فئة 2019يف عام  الواردنيأدانه تفصي  االدعاءات  1يظهر الشك   -37

يف كث  من ا  يان  ، ب  إهنافردني )كما هو موضننن  يف اجلدوة أعاله( ميكن أن تتضنننمنأن الشنننكاوى املإىل املفتم اللام 
  متلددني من أةواع التلفة.ادعاءات تتضمن، 

  2020يف عام  الواردة: نوع االدعاءات 1الشكل 

 
 

 2020يف عام  ةتائج التمقيق وااجراءات املتخذني من اادارني
منها بلد مراجلة أولية  133فننننننننننننننكوى،  163 مكتش املفتم اللام، أ لق التقريرالأ يغبيها هذا فالة الفبني  -38
فيها، أثربت التمقيق ادعاءات سننوء سننلوك  جرى التمقيق( من احلاالت الأ املائةيف  90) 27بلد حتقيق كام . ويف  30و

 . اللقوبةأو أفلاة تستوجش 
تقرير حتقيق  31ما فموعه  2020يف عام أصدر مكتش املفتم اللام  ،أدانه 5و 4يف اجلدول   كما يرد تفصيلهو  -39

 ومذكرني حتقيق. 
 

                                                           
ةشبة ا ارجية تشم  االةتهاكات لدلي  املنظمة االةتهاكات لننننننننننن "ملاي  سلوك موظف  ا دمة املدةية الدولية"؛ واالستخدام املخ   ملوارد املنظمة؛ وا   1

 املأذوةة؛ وااففاق يف التلاون مع أةشبة مكتش املفتم اللام.   

من جانب موظفي)الغش 
(املنظمة وأطراف اثلثة 

41  %

طة التحّرش وسوء استغالل السل
20%

نسي التحّرش اجل
6 %

االنتقام 
4%

داء االستغالل واإلعت
اجلنسيان 

2%

مة انتهاكات لدليل املنظ
13%

تضارب املصاحل
3%

ةبياحملسو 
10%

اإلمهال اجلسيم 
1%

2020-الواردة نوع اإلدعاءات 
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  2020لعام  التحقيق وإجراءات اإلدارة ذات الصلة املتعلقة مبوظفي املنظمة: ملخص تقارير ومذكرات 4اجلدول 

INV0120 
 (2020)يناير/كاةون ا وة 

ا يف املنظمننة فرق ملنناي  سننننننننننننننلوك موظف   فل  مكتننش املفتم اللننام إىل أن موظفنن 
يتللق بلملينة توظيف، كمنا  يف منامن الندلين (  304ا ندمنة املندةينة الندولينة )القسنننننننننننننن  

ُفرض على اةتهك االلتزام مبساعدني مكتش املفتم اللام يف عملية التمقيق الأ جيريها. 
  .2020املوظف إجراء أتدييب خبفض الرتبة بدًءا من الربع األول من عام 

INV0320 
 (2020)فناير/فرباط 
 

من فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسننننننننننننننتشننننننننننننننار ا، إبدالئه مال ظات متكررني كان 
تتسننننربش إبسنننناءني، اةتهك سننننياسننننة منع التمر ش والتمر ش اجلنسنننن  وإسنننناءني  املمكن أن

سنننننلوك موظف  ا دمة املدةية وملاي  ( 2015/03)التلمي  ااداري اسنننننتلماة السنننننلبة 
مل جيدد عقد املستشار وأدرج حتذير يف ملفه لدى من الدلي (.  304الدولية )القسنن  
 .شؤون املوظفني

INV0420 
 (2020)مار /آذار 
 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مستشار ا و ظ ف مبوجش عقد من عقود برانمج ا م  
املتمدني اامنائ  ملس أو  اوة ملس مسنننننتشنننننار آفر ببريقة    الئقة أثناء سنننننفرما يف 

اسممممتقال املسممممتشممممار الذي ُقدمت االدعاءات ضممممد  من مركربة ركية اتبلة للمنظمة. 
 .منصبه قبل إصدار تقرير التحقيق

INV0520 
 (2020)مار /آذار 
 

يضنننننننبلع مبسننننننن وليات إدارية  من كربار املوظف فل  مكتش املفتم اللام إىل أن موظف ا 
كان متهور ا إذ مل ي فص  عن مدى اخنراط أ د أفراد ا سرني يف ةشاط يتللق ابملنظمة، ما 
يلين إففاق ا يف اافصنننا  عن تضنننارب يف املصنننايف أو يلين يف احلد ا دس إماال  جسنننيم ا 

منصننربه  يتمث  يف اافصننا     الكايف، كما فل  املكتش إىل أن هذا املوظف اسننتخدم
الرك  لدى املنظمة ببريقة أدت إىل منفلة لسنننملة أ د أفراد ا سنننرني. وبقيامه مبا سنننربق، 
مل يضنننننننع املوظف مصنننننننايف املنظمة فوق مصننننننناحله، وبذلك مل يلتزم مبلاي  السنننننننلوك الرفيع 
املبلوب من مدير يف منظمة دولية. وفل  مكتش املفتم اللام إىل أن ما سنننربق يشنننك   

من الدلي ،  330.1.52)إماة جسنننننني (، القسنننننن   2016/23ااداري  اةتهاكات للتلمي 
استقال املوظف . من الدلي ( 304)القس  وملاي  سلوك موظف  ا دمة املدةية الدولية 

 .من املنظمة عقب استكمال التحقيق
INV0620 
 (2020)أبري /ةيسان 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن متقاعد ا من املنظمة قد م عن عل  إىل فننننننركة التأم  
ظروف ا تقتض  وقف يشك   البل الأ تتلام  ملها املنظمة مبالربات طربية ا تيالية، ما 

)و( من  45-5-343مشننننننننننناركته يف التغبية البربية بلد اةتهاء ا دمة، عمال  ابلقسننننننننننن  
تقاعد يف التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة اعتبارًا من انتهت مشممممممممممماركة املالدلي . 

 .2020الربع الثاين من عام 
INV0720 
 (2020)أبري /ةيسان 
 

يضنننبلع مبسننن وليات إدارية  من كربار املوظف فل  مكتش املفتم اللام إىل أن موظف ا 
عرض تقدمي مسننننننناعدني انفنننننننئة عن وظائفه املهنية مقاب  قاابني جنسنننننننية، كما اخنرط يف 
ا  اسننتخدامات قظورني ملوارد تكنولوجيا املللومات يف املنظمة ابسننتخدامه جهاز ا الصننصنن 
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ر ش له من املنظمة لتخزين مواد إاب ية والنفاذ إليها تكرر ا يف اةتهاك لسنننننياسنننننة منع التم
من الدلي ، وملاي  سننننننننننننلوك  505، والقسنننننننننننن  (2019/01)التلمي  ااداري اجلنسنننننننننننن  

من الدلي (. ووجد مكتش املفتم اللام  304موظف  ا دمة املدةية الدولية )القسنننننننننننننن  
ا أن املوظف  ةش أدلة و ذفها وقدم مللومات كاذبة أو مضنننننننننننللة إىل مكتش  أيضننننننننننن 

فُرض التمقيق وعرقننن  التمقيق وأف ره. املفتم اللنننام، وبنننذلنننك أففق يف التلننناون مع 
اإلجراء التأدييب املتمثل ابلفصمممل الفوري دون إنذار اعتبارًا من الربع الثاين من عام 

2020. 
INV0820 

 (2020)مايو/أاير 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن قرار موظف بلدم متديد عقد أ د املسنننننننننننننتشنننننننننننننارين 
اةتهاك ا لسننياسننة يشننك   اةتقام ا من هذا ا ف  بسننربش قيامه بنشنناط قم ، ما يشننك   

، 2020حىت هنممايممة عممام . (2019/06)التلمي  ااداري محننايننة املربلغ  عن املخننالفننات 
ذت.يُ  مل  بّت يف قرار هنائي بشأن اإلجراءات اإلدارية اليت ينبغي اختاذها، إن اختخ

INV0920 
 (2020)مايو/أاير 
 
 

من بكتابته تلليقات ومال ظات كان فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسننننننننننتشننننننننننار ا، 
)التلمي  تتسنربش إبسناءني وإذالة لزمي ، اةتهك سنياسنة منع التمر ش اجلنسن   املتوقع أن
من  304سنننننننلوك موظف  ا دمة املدةية الدولية )القسننننننن  ، وملاي  (2019/01ااداري 
 .2020ُأهني عقد توظيف املستشار اعتبارًا من الربع الثاين من عام الدلي (. 

INV1120 
 (2020)مايو/أاير 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن ا دلة املتا ة املتللقة بتلليقات    الئقة وصنننننننننننننراة 
جنسي ا مزعومة أدىل  ا مستشار    كافية اثربات اةتهاك سياسة منع التمر ش والتمر ش 

مع ذلك، ُأصمممدرت . (2015/03)التلمي  ااداري اجلنسننن  وإسننناءني اسنننتخدام السنننلبة 
 .تذكر  ابلتزاماته مبوجب السياسات ذات الصلة إىل املستشار املعين مذكرة

INV1220 
 (2020)مايو/أاير 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن موظف ا قد م مللومات مغلوطة بغية احلصننننننننننننننوة على 
منمة اةتقاة ما يشنننك  اةتهاك ا لسنننياسنننة املنظمة ملكافمة الغم واملمارسنننات الفاسننندني 

، مل يبّت يف قرار هنائي 2020حىت هناية عام . (2015/08)التلمي  ااداري ا فرى 
ذت  .بشأن اإلجراءات اإلدارية اليت ينبغي اختاذها، إن اختخ

INV1320 
 (2020)مايو/أاير 
 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسننننتشننننار ا أففق يف اافصننننا  عن تضننننارب مصننننايف 
قتم  مع الزوك، ما يشك  اةتهاك ا مللاي  سلوك موظف  ا دمة املدةية الدولية )القس  

 املعينُأهني عقد توظيف املسممممممتشممممممار من الدلي .  507.4من الدلي (، والقسننننننن   304
  وُأدرج حتذير يف ملفه لدى شؤون املوظفني. 2020اعتبارًا من الربع الرابع من عام 

INV1920 
 (2020)يوليو/متوز 
 
 

فل  مكتننش املفتم اللننام إىل أن عضننننننننننننننويننة موظف يف فلس إدارني وكننالننة فننارجيننة 
تشننك   ةشنناط ا فارجي ا مل يفصنن  عنه، لكن املوظف مل يللن بشننك  كا  عن وجود  ال

يتللق خبباب اتفاق، كما أففق يف اافصننا  عن وضننله يف  يف ماصننايف يف املتضننارب 
تلقى الوكالة ا ارجية يف سننننننننياق زايرني قام  ا املدير التنفيذي لتلك الوكالة إىل املنظمة. 

 .2021املوظف توبيًخا خطًيا يف يناير/كانون الثاين 
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INV2020 
 (2020)يوليو/متوز 
 

ةشنننناط فارج     مأذون انفنننن  يف فل  مكتش املفتم اللام إىل أن موظف ا فننننارك 
عن اخنراطه يف فنننننركت  فاصنننننت  التلفت ، وأةه اسنننننتخدم منصنننننربه الرك  لدى املنظمة 
ا أن املوظف  اوة تلي   لفائدني هات  الشنننننننننننننركت . ووجد مكتش املفتم اللام أيضننننننننننننن 
موظف  من هات  الشنننننننركت  لللم  مربافنننننننرني لدى املنظمة مقاب  فدمات فنننننننخصنننننننية 

، مل يبّت يف قرار هنائي بشمممممممممأن اإلجراءات 2020حىت هناية عام ة. ومكاسننننننننننننش مالي
ذت.   اإلدارية اليت ينبغي اختاذها، إن اختخ

INV2220 
 (2020)سربتمن/أيلوة 
 

فل  مكتنننش املفتم اللنننام إىل أن اادارني أثربتنننت أبدلنننة واضننننننننننننننمنننة ومقنلنننة أن عقننند 
ةشنننننننننناط قم ، ولذا مسننننننننننتشننننننننننار مشننننننننننتك  مل يكن لي ةديد بغض النظر عن اخنراطه يف 

ا. يشنننننننننننننك    ال هذ   قفاللذا، أوصمممممممممممى مكتب املفتش العام إعدم التةديد اةتقام 
 .دون اختاذ أي إجراء إداري آخرمن القضية 

INV2320 

 (2020)سربتمن/أيلوة 
فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسنننننتشنننننار ا أدىل بتلليقات مو ية جنسننننني ا وتورط يف 
سننننننلوك    مر ش به ذي طربيلة جنسننننننية يف اةتهاك لسننننننياسننننننة منع التمر ش اجلنسنننننن  

من  304وملاي  سننننننننلوك ا دمة املدةية الدولية )القسنننننننن   (2019/01)التلمي  ااداري 
يف قرار هنائي بشأن اإلجراءات اإلدارية اليت ، مل يبّت 2020حىت هناية عام  الدلي (.

ذت.  ينبغي اختاذها، إن اختخ
INV2420 

)أكتوبر/تشرين ا وة 
2020) 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسنننننننتشنننننننار ا ملس وراود مسنننننننتشنننننننار ا آفر بشنننننننك     
ا ببريقة كان ينربغ  له أن يلل  أهن سننتتسننربش يف إسنناءني ملسننتشننار  امناسننش، وتصننر  أيضنن 

، فضال  عن (2019/01)التلمي  ااداري اثلن يف اةتهاك لسياسة منع التمر ش اجلنس  
سننننننلوك موظف  ا دمة املدةية الدولية إففاقه يف التصننننننر  ببريقة تتفق مع التزامه مبلاي  

أن . ووجد مكتش املفتم اللام 43و 42ال سننننننننيما الفقرت  من الدلي (،  304)القسنننننننن  
، 2020حىت هناية عام عامٌ  مفاق . فهو ةسربي ا  ارفيل   اكون منصش هذا املستشار منصرب  

ذت.  مل يبّت يف قرار هنائي بشأن اإلجراءات اإلدارية اليت ينبغي اختاذها، إن اختخ
INV2520 

)أكتوبر/تشرين ا وة 
2020) 

ا أدىل مبال ظننننات إىل موظف آفر كننننان  فل  مكتننننش املفتم اللننننام إىل أن موظفنننن 
ملقوال  توق ع أهنا سننننتتسننننربش يف إسنننناءني أو إذالة، فاةتهك بذلك سننننياسننننة منع التمر ش 

سنننننننننننلوك موظف  ا دمة املدةية الدولية وملاي  ( 2019/01)التلمي  ااداري اجلنسننننننننننن  
، مل يبّت يف قرار هنائي بشمممممممممممأن 2020حىت هناية عام من الدلي (.  304)القسنننننننننننننن  

ذت.   اإلجراءات اإلدارية اليت ينبغي اختاذها، إن اختخ
INV2820 

)ديسمن/كاةون ا وة 
2020) 
 

دوالر أمريك   10 300فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسننتشننار ا افتلس ما يلادة 
محله املسنننننننتفيدين من مشنننننننروع على إيداع أمواة يف  سننننننناب من فالة ابللملة اعلية 

مصنريف فاف كان املسنتشنار يسنتبيع اسنتخدامه، ما يشنك   اةتهاك ا لسنياسنة مكافمة 
(. وقنند توقف 2015/08الغم واملمننارسنننننننننننننننات الفنناسننننننننننننننندني ا فرى )التلمي  ااداري 

 املفتماملسننتشننار امللين عن اللم  مع املنظمة قرب  اسننتكماة التمقيق. وأوصننى مكتش 
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اللام بوضع مذكرني يف امللف امللين لدى ف ون املوظف  وإب الة القضية إىل السلبات 
ُأدرج حتذير يف ملف املسمممممممممتشمممممممممار املعين لدى شمممممممممؤون املوظفني يف الوطنية امللنية. 

 .2021يناير/كانون الثاين 

INV2920 
)ديسمن/كاةون ا وة 

2020) 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أةه كان لدى موظف تضننننارب مصننننايف مل يفصنننن  عنه 
، ومل تكن هنننناك أدلنننة كنننافينننة اثربنننات  ننندوث عملينننة توريننندمع ابئع أثنننناء إجراءات 

اةتهاك لسنننننننننياسنننننننننة مكافمة الغم واملمارسنننننننننات الفاسننننننننندني ا فرى )التلمي  ااداري 
ابق بشنننأن ضنننرورني اافصنننا  أن املوظف كان قد   ذ  ر يف السننن (. ولكن مبا2015/08

عن أي تضارب مصايف قتم  أو فلل ، أوصى مكتش املفتم اللام ابختاذ إجراءات 
، مل يبّت يف قرار هنائي بشمممممممممأن اإلجراءات 2020حىت هناية عام أتديربية مناسننننننننننننربة. 

ذت.  اإلدارية اليت ينبغي اختاذها، إن اختخ

INVM0120 
 (2020)يناير/كاةون الثاين 
 

مؤسمممممسمممممة  إىلخلص مكتب املفتش العام إىل أن إعطاء معلومات متعلقة ابملوظفني 
. أ يلت مالية خارجية مّت وفًقا ملمارسمممممة قدمية يف املنظمة وال يشمممممّكل سممممموء سممممملو 

 القضية إىل اادارني لالطالع.
INVM0220 
 (2020)يناير/كاةون الثاين 
 

تمدعم االدعماء أبن أاًي من  مل يتمكن مكتمب املفتش العمام من حتمديمد أيمة معلوممات
.    أن مكتش املفتم اللام فل  موظفي املنظمة متورط يف أنشممطة فسمماد مزعومة

إىل أن هناك إفننننننننننننننارات إىل أن بلض املوظف  احلكومي  رمبا  اولوا طلش مدفوعات 
    مستمقة فالة مشروع للمنظمة ةف ذ ابالفباك مع احلكومة.

 
 التحقيق وإجراءات اإلدارة ذات الصلة املتعلقة ببائعني متعاقدين مع املنظمة: ملخص تقارير 5اجلدول 

 2020لعام  أو شركائها املنفذين

INV0220 
 (2020)يناير/كاةون الثاين 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن طرف ا اثلث ا متلاقد ا مع املنظمة كمراقش قام يف تقرير 
يتللق بتوزيلنننات ةقننندينننة،  يف مننناقننند منننه إىل املكتنننش القبري وعن عل   بتزييف ةتنننائةنننه 

اللقوابت  إةزاة( من إجراءات 2)أ( ) 12-2-1يشننك  ممارسننة للغم مبوجش املادني  ما
، ولذا فإةه فل  يسننننننننننننننتوجش اللقوبة عمال  بتلك ااجراءات. املتلاقدين يف املنظمة  ق
املتعمماقمدين مبما إذا كمانمت  حبقالعقوابت  إنزالتزال القضممممممممممميممة ابنتظممار قرار جلنممة  ال

 . ستشرع يف فتح قضية عقوابت
INV1020  

 (2020)مايو/أاير 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن موظف  أ د الرباعة للمنظمة طلربوا دفع مربالغ من مورد 
يتللق بتفتيم سنننننننننننلع افنننننننننننبهتا املنظمة؛ وبلد أن مل يتلقوا املربلغ املبلوب،  يف ماللمنظمة 

قدموا إىل املنظمة مزاع  كاذبة، ما يشننننننننك   اةتهاك ا ملدوةة سننننننننلوك املوردين الصننننننننادرني عن 
)ب( من إجراءات  12-2-1وذلك فل  يسننتوجش اللقوبة مبوجش املادني ا م  املتمدني؛ 

 إنزالال تزال القضمممممممممميممة ابنتظممار قرار جلنممة و  املتلنناقنندين.  قاللقوابت  اةزاةاملنظمننة 
 املتعاقدين مبا إذا كانت ستشرع يف فتح قضية عقوابت. حبقالعقوابت 
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INV1420 
 (2020)يوةيو/ زيران 
 
 

أففى عن عل   و ( 2( قدم سننننننننننننننةالت فننننننننننننننركة مزورني؛ )1ابئل ا )فل  املكتش إىل أن 
ارترباطه بشركات أفرى، مبا يف ذلك بربائع  قيد تلليق م قت بسربش ادعاء ابلغم )وهذا 

بلد( ومب قد م عباءات آفر فننارك يف اللباء ةفسننه.  يف ماما أثربته مكتش املفتم اللام 
ارسننننة  م على النمو املرب  وقد اعتن مكتش املفتم اللام أن هذا السننننلوك يشننننك   مم

 اةزاة( وفلال  يسنننننننننننننتوجش اللقوبة عمال  إبجراءات املنظمة 2)أ( ) 12-2-1يف الفقرني 
 .جيري النظر يف قضية العقوابت هذ املتلاقدين.   قاللقوابت 

INV1520 
 (2020)يوليو/متوز 
 

أففى عن و ( 2( قدم مرار ا واثئق مزورني؛ )1فل  مكتش املفتم اللام إىل أن ابئل ا: )
عل   ارترباطه بشننننركات بذور أفرى، مبا يف ذلك )أ( بربائع كان قيد تلليق م قت بسننننربش 

مبقد م عباءات آفر فنننننننارك و ادعاء ابلغم )وهذا ما أثربته مكتش املفتم اللام(؛ )ب( 
اعتن مكتش املفتم اللام أن هذا يشك   ممارسات وقد من اللباءات ةفسها.  ةيف ثالث

)ب(  12-2-1و( 2))أ(  12-2-1 م و   أفالقية على النمو املرب  يف الفقرت  
املتلاقدين.   قاللقوابت  اةزاةوأةه فل  يسنننننننننننننتوجش اللقوبة عمال  إبجراءات املنظمة 

 .جيري النظر يف قضية العقوابت هذ 
INV1620 

 (2020)يوليو/متوز 
 

د للمنظمة تضنننارب مصنننايف    مللن كان لدى مور    هفل  مكتش املفتم اللام إىل أة
جيري النظر يف انفننننن  عن عالقة فنننننخصنننننية    م فصننننن  عنها مع موظف يف املنظمة. 

 .قضية العقوابت هذ 
INV1720 

 (2020)يوليو/متوز 
 

أففى عن و ( 2) ( قدم مرار ا واثئق مزورني؛1فل  مكتش املفتم اللام إىل أن ابئل ا: )
عل  ارترباطه بشركات أفرى، مبا يف ذلك )أ( بربائل  اثن  كاان قيد تلليق م قت بسربش 

مبقنندم  عبنناءات آفرين و ادعنناء ابلغم )وهننذا مننا أثربتننه مكتننش املفتم اللننام(؛ )ب( 
من اللباءات ةفسننننها. وقد اعتن مكتش املفتم اللام أن هذا السننننلوك  ةفنننناركا يف أربل

( 2)أ( ) 12-2-1و   أفالقية على النمو املرب  يف الفقرت  يشنننننك   ممارسنننننات  م 
اللقوابت  اةزاة)ب(، وفلال  يسننننننننننننتوجش اللقوبة عمال  إبجراءات املنظمة  12-2-1و

املتعاقدين مبا  حبقالعقوابت  إنزالال تزال القضممممية ابنتظار قرار جلنة املتلاقدين.   ق
  إذا كانت ستشرع يف فتح قضية عقوابت.

INV1820 
 (2020)يوليو/متوز 
 

يف  طئهمافل  مكتش املفتم اللام إىل أن ابئل  قد أففيا عن عل  ارترباطاهتما وتوا
على   م وتواط يتللق بلباء للمنظمة. واعتن املكتش أن السنننلوك يشنننك   ممارسنننة  ما

(، 3)أ( ) 12-2-1( و 2)أ( ) 12-2-1 د سننننننننننننننواء، على النمو املرب  يف الفقرت  
املتلنناقنندين.   قاللقوابت  اةزاةوفلال  يسننننننننننننننتوجننش اللقوبننة عمال  إبجراءات املنظمننة 

ية ابنتظار قرار جلنة  الو املتعاقدين مبا إذا كانت  حبقالعقوابت  إنزالتزال القضممممممممممم
 ستشرع يف فتح قضية عقوابت.

INV2120 
 (2020)أ سبس/آب 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن الربائع قدم واثئق مزيفة بغية احلصننننننوة على دفلة من 
املنظمة. وقد اعتن مكتش املفتم اللام أن هذا السلوك يشك   ممارسة  م على النمو 
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(، وفلال  يسننننننننننننتوجش اللقوبة عمال  إبجراءات املنظمة 2)أ( ) 12-2-1املرب  يف الفقرني  
العقوابت  إنزالال تزال القضمممممممية ابنتظار قرار جلنة و اقدين. املتل  قاللقوابت  ةزاةا

 املتعاقدين حول ما إذا كانت ستشرع يف فتح قضية عقوابت. حبق
INV2620 

)ديسمن/كاةون ا وة 
2020) 
 
 

فل  مكتش املفتم اللام إىل أن ابئل ا للمنظمة اتفق مع فننننننننننننننركة أفرى على إعداد 
عباءيهما استةابة لدعوت  إىل تقدمي عباءات أصدرهتما املنظمة مبا ي دي إىل تقاس  

مبوجش  تواط املكافأني ب  الشنننننننركت  يف  الة فوزما ابللباء، وهو ما يشنننننننك   ممارسنننننننة 
املتلنناقنندين وفلال    قاللقوابت  ةزاةاملنظمننة ا( من إجراءات 3) 12-2-1القسنننننننننننننن  

املتعاقدين  حبقالعقوابت  إنزالال تزال القضية ابنتظار قرار جلنة و يستوجش اللقوبة. 
 مبا إذا كانت ستشرع يف فتح قضية عقوابت.

INV2720 
)ديسمن/كاةون ا وة 

2020) 
 
 

فل  مكتنننش املفتم اللنننام إىل ابئع للمنظمنننة اتفق مع فننننننننننننننركنننة أفرى على إعنننداد 
عباءيهما استةابة لدعوت  إىل تقدمي عباءات أصدرهتما املنظمة مبا ي دي إىل تقاس  

مبوجش  تواط املكافأني ب  الشنننننننركت  يف  الة فوزما ابللباء، وهو ما يشنننننننك   ممارسنننننننة 
منننة لوقع اللقوابت على املتلننناقننندين وفلال  ( من إجراءات املنظ3) 12-2-1القسنننننننننننننن  

املتعاقدين  حبقالعقوابت  إنزالال تزال القضية ابنتظار قرار جلنة ويستوجش اللقوبة. 
 مبا إذا كانت ستشرع يف فتح قضية عقوابت.

 
املتلاقدين، أصننننننندر مكتش املفتم   قاللقوابت  إةزاةإىل جلنة  ر فلتالأ اباضنننننننافة إىل التقارير املذكورني أعاله  -04

يف جارية عليها كلها. وال تزاة التمقيقات وافقت اللةنة لليق م قت ملوردين، تسنننننننربع مذكرات طلش  2020يف عام اللام 
قضنننننية فت  إذا كان ينربغ  الشنننننروع يف  يف ما إىل اللةنة للربت  فقد أ  يلتا املسنننننألتان ا فراين  اأمالقضنننننااي، مخس من هذه 

 أعاله.، كما ذ كر عقوابت
التقرير أربع من التوصنننننننننننننيات هذا الأ يغبيها أدانه، أ  لقت فالة الفبني  7و 6كما هو مفصننننننننننننن  يف اجلدول  و  -41

 املنظمة أو ابئل  أو فركاء منفذين.   لدىالأ تشم  موظف  2019السربع املللقة من تقارير التمقيقات للام 
 

 وإجراءات اإلدارة 2019: ملخص التوصيات املعّلقة من تقارير التحقيقات لعام 6اجلدول 
 اليت اختذت منذ ذلك احلني املتعلقة مبوظفي املنظمة

INV0719 

 (2019أاير /)مايو
 

برانمج ا م  املتمدني مع يلم  مبوجش عقد  امكتش املفتم اللام إىل أن مسننننننننننننننتشننننننننننننننار  فل  
يف كاةوا  ينذاك موظف  آفرين  بشننننك     مناسننننش و   مر ش به  اامنائ ، المس جسننننداي  

قدم مكتش املفتم اللام تقريره إىل برانمج ا م  املتمدني اامنائ ، مبوجش القواعد وقد املنظمة. 
قدم املسمممتشمممار املعين اسمممتقالته قبل أن يتخذ برانمج امللموة  ا، الختاذ ااجراءات املناسنننربة. 

 هنائًيا.ا ئي قرارً األمم املتحدة اإلمنا



FC 185/13.1 22 

INV0919 

 (2019)يوةيو/ زيران 
 

أدىل  افل  مكتش املفتم اللام إىل أن ا دلة املتا ة    كافية اثربات االدعاء أبن مسننننننتشننننننار  
 تمر شوال تمر شال منعمبال ظات مسنننننننيئة و   الئقة ذات طابع جنسننننننن  يف اةتهاك لسنننننننياسنننننننة 

أوصمممممى مكتب  ،مع ذلك .(2015/03اجلنسنننننن  وإسنننننناءني اسننننننتخدام السننننننلبة )التلمي  ااداري
يف الربع األول فجرى ذلك بتذكري املوظف املعين ابلسممممياسممممات ذات الصمممملة، املفتش العام 

 .2020من عام 
INV1019 

 (2019)أ سبس/آب 
 

يضنننبلع مبسننن وليات إدارية أسننناء اسنننتخدام سنننلبته  افل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسنننتشنننار  
، وأن املسننننتشننننار ةفسننننه، بصننننفته ةه لتلويضننننه عن ةفقات    مأذوةيمرؤوسننننأ د ابلضننننغ  على 

 دمة املدةية امللاي  سنننننلوك ا اةتهاك  ما يشنننننك    منسنننننة ،فشننننن  يف ضنننننمان مكان عم   ،امدير  
 .2020صدر حتذير للمستشار يف الربع األول من عام من الدلي (.  304الدولية. )القس  

INV1719 

كاةون ا وة /)ديسمن
2019) 

اخنرط يف ممارسننننات  م أدت إىل صننننر  املنظمة  افل  مكتش املفتم اللام إىل أن مسننننتشننننار  
 من د جزء  مل جيدد عقد املسممممتشممممار واسممممرتُ  ا.دوالر أمريك  تقريرب   8 000 وايل دون وجه  ق 

 .2020يف الربع األول من عام املبلغ 
 

 وإجراءات اإلدارة 2019ملخص التوصيات املعّلقة من تقارير التحقيقات لعام : 7اجلدول 
 شركائها املنفذينبببائعني متعاقدين مع املنظمة أو اليت اختذت منذ ذلك احلني املتعلقة 

INV0819 

 (2019)يوةيو/ زيران 
 

 

كةزء من مقب ه للقد زائفة  قدم فننننننهادني تقدير  ااثلث   افل  مكتش املفتم اللام إىل أن طرف  
 31يف املتلننننناقننننندين   قاللقوابت  إةزاةأصنننننننننننننننننندرت جلننننننة و املنظمنننننة.  اتممثلينننننإ ننننندى مع 

يف انتظار  ال تزال القضمممممممممميةو عقوابت.فت  قضننننننننننننية با إفبار   2019 أكتوبر/تشننننننننننننرين ا وة
 العقوابت. إجراءاتاستكمال 

INV1319 

 (2019)سربتمن/أيلوة 
 

تورط يف الغم عندما ضننننننخ   عن عل  املربلغ املسننننننتمق ا فل  مكتش املفتم اللام إىل أن مور د  
  قاللقوابت  إةزاةأصننننننننندرت جلنة و دوالر أمريك .  23 000املنظمة بنمو إ دى ممثليات من 

ال تزال القضممممية و. بفت  قضننننية عقوابتا إفبار   2019أكتوبر/تشننننرين ا وة  23يف املتلاقدين 
 انتظار استكمال إجراءات العقوابت.يف 

INV1619 

 أكتوبر/تشرين ا وة)
(2019 

يف ممارسننننننننات  م عندما قدم  اخنرطفل  مكتش املفتم اللام إىل أن أ د الشننننننننركاء املنفذين 
لبلربه ةفقات قابلة للسنننننننننداد مبوجش فباب اتفاق موقع ا واثئق مزورني دعم   عن عل   إىل املنظمة 

دوالر أمريك  ال اق له  15 000 وايل  ة قدرهاللمصننننننننننننننوة على دفلمع املنظمة، يف قاولة 
ويف ، ابلشممممروع يف قضممممية عقوابتا وطلبً ا مكتب املفتش العام تقريرً  أصممممدر احلصنننننوة عليها.

 .قد صدرالقرار مل يكن ، 2020ديسمرب/كانون األول  31
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 اجلنس  تمر شادعاءات ال
جنسنننننننن   حتر شالتقرير، تلقى مكتش املفتم اللام مثاين فننننننننكاوى حتتوي ادعاءات الأ يغبيها هذا فالة الفبني  -42

. وأ لقت  التان (2015/03مبوجش سنننياسنننة منع التمر ش والتمر ش اجلنسننن  وسنننوء اسنننتغالة السنننلبة )التلمي  ااداري 
 بلد مراجلة أولية. وأ لقت  الة وا دني على أهنا مثربتة بلد التمقيق.

. وأثربتت سننننننننننت منها 2019مجيع القضننننننننننااي السننننننننننربع الأ كاةت مفتو ة يف هناية عام  2020يف عام أ لقت و -43
 .وا دني تثربت ومل
ما فموعه مخس  االت قيد املراجلة من مكتش املفتم اللام ، كان 2020ديسننننننننننننننمن/كاةون ا وة  31 ىت و  -44

 جنس . حتر شادعاءات تنبوي على 
 وسوء استغالة السلبة تمر شادعاءات ال

و/أو سوء  حتر شفكوى تضمنت ادعاءات  32التقرير، تلقى مكتش املفتم اللام الأ يغبيها هذا فالة الفبني  -45
أ  لقت قضية وا دني من هذه، لسلبة مبوجش سياسة منع التمر ش والتمر ش اجلنس  وسوء استغالة السلبة. لاستغالة 
إىل فننننننننلربة أفرى يف املنظمة أو  16على أهنا    مثربتة، وأ يلت بلد مراجلة أولية ال أسننننننننا  هلا وأ  لقت مخس  هعلى أة

مربت الشننننننكوى أو ترب  أهنا فارجة عن ةباق والية مكتش املفتم اللام. وال  ، قضنننننناايعشننننننر قيد املراجلة زاة هناك يسنننننن 
 التقرير.هذا الأ يغبيها وردت قرب  الفبني  قضااي اباضافة إىل أربع

 اجلنسي  ةتهاكاابالغ عن االستغالة واال
قد جنسنننني . و  اةتهاكالتقرير، تلقى مكتش املفتم اللام أربع فننننكاوى اسننننتغالة و الأ يغبيها هذا فالة الفبني  -46

الأ قصنننننننننننننن ني من الفبني مدني ال أسننننننننننننننا  هلما ووا دني على أهنا    مثربتة بينما أ لقت وا دني بلد  هأ لقت اثنتان على أة
 . على أهنا    مثربتة (2021ين كاةون الثا/التقرير )ينايريغبيها هذا 

بشننننننننننأن  يف آلية اابالغ الللين 2021من عام  امكتش املفتم اللام، سننننننننننتسنننننننننناه  املنظمة بدء  به كما أوصننننننننننى و  -47
الأ أطلقها ا م  اللام لألم  املتمدني )ةظام تلق ش  االت االسننننننننننننننتغالة واالةتهاك  اجلنسنننننننننننننني  ةتهاكاالسننننننننننننننتغالة واال

 .هذه عن إدفاة الربياانت ذات الصلة يف آلية اابالغ املفتم اللام مس وال  اجلنسي (. وسيكون مكتش 
 ادعاءات االةتقام

 يف امل رفة AC 2019/06) ملنظمةيف اسننننننننننننننند سننننننننننننننياسننننننننننننننة محاية املربلغ  عن ا عماة    القاةوةية املراجلة ت   -48
ويل لشننننكاوى االةتقام إىل مكتش الشنننن ون ا فالقية لتمديد ما إذا ا تقيي  ال( مسنننن ولية إجراء 2019أ سننننبس/آب  14
مار /آذار  1اةضننننننننن  املسننننننننن وة اجلديد عن الشننننننننن ون ا فالقية إىل املنظمة يف وقد . قضنننننننننية هناك يف ظاهر ا مر تكاة

 31 ىت ة هذه ا وليمكتش املفتم اللام يف إجراء عمليات املراجلة  واصنننننننننن  ، ولكن كةزء من البتيربات االةتقالية2020
 .2020أ سبس/آب 

 التا قيد املراجلة ا ولية من جاةش مكتش املفتم اللام ، كاةت هناك 2020ديسننننننننننننننمن/كاةون ا وة  31يف و  -49
     مثربتت . اثنتترب   أن وا دني و أ ثربتت ، هذه. ومن  الة فنننننننكوى وا دني قيد التمقيقوكان هناك فنننننننكوى من اةتقام 
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منها    مثربتة  أربعترب   أن جديدني، اةتقام التقرير، تلقى مكتش املفتم اللام سربع فكاوى الأ يغبيها هذا وفالة الفبني 
 الثالث املتربقية ال أسا  هلا.الشكاوى أن و 

 التلاون مع املكاتش الرئيسية امللنية ابلنزاهة 
تلاون مكتش قد الشنننن ون ا فالقية. و  وة سننننمن منصننننل أم  املظامل وم املنظمة كال  ت ، مأل2020فالة عام  -50

يتللق  يف ما هما، وذلك مثال  ييف سننننياق أةشننننبة تنظيمية التلفة تتللق مبةاالت واليت اوثيق   تلاوان  مع املكترب  املفتم اللام 
رئيسننننية. وكان مكتش املفتم اللام املرجلية لوظائف فتصنننناصننننات االسننننياسنننناتية وحتديد الربادرات املابلتدريش والتوظيف و 

 اجلنسننننننني  يف املنظمة، الذي يرأسنننننننه ةتهاكيف فريق املهام امللين ابلنزاهة يف أماكن اللم  وابالسنننننننتغالة واالا عضنننننننو  ا أيضننننننن  
Laurent Thomas تفنننارك مكتش املفتم اللام بفلالية يف فموعأ اللم  الفرعيت  املسنننتقلقد ، انئش املدير اللام. و  
 ةتهاكاالسنننننننننتغالة واالو ( 2( النزاهة يف مكان اللم ، بقيادني فنننننننننلربة املوارد الربشنننننننننرية؛ )1: )ا يل مبيف فريق املهام امللنيت  

، يشننننننننننيد مكتش املفتم اللام ابحلما  والتلاون املثمر ب  التلف ااجلنسنننننننننني  بقيادني مكتش الشنننننننننن ون ا فالقية. وعموم  
 .يتللق  ذه املساع  اهلامة يف ماكاتش امللنية ابلنزاهة امل
 

 اخلدمات االستشارية – اسابعً 
التمقيق املنتظمة، يقدم مكتش املفتم اللام املشننننورني  وة مواضننننيع أو أعماة و اجملدولة ات اباضننننافة إىل املراجل -51

يف ملظمها االستشارات صنع القرار. وهذه  علىأ داث ملينة لتوضي  احلقائق أو تقدمي مللومات إىل اادارني ملساعدهتا 
من  اطلرب   96، استةاب مكتش املفتم اللام لنننننننن 2020بناء على طلش اادارني. وفالة عام  فدمات الصصة قص ني املدني

. وكاةت البلربات لتقدمي تلليقات ومشننورني  وة: حتدين 2019يف عام  الواردنيهذا القربي ، ما ميث  ضننلف عدد البلربات 
الغم؛ وااجراءات املتللقة السنننننننياسنننننننات وااجراءات امل سنننننننسنننننننية؛ وسنننننننة  الاطر الغم لدى املنظمة وحتلي  فب  منع 

اجلنسنننن ؛ ومشنننناركة املنظمة يف برانمج ا م  املتمدني  تمر شاجلنسنننني  وال ةتهاكابسننننتةابة املنظمة حلاالت االسننننتغالة واال
دمات مقدم  فدمات جتاري ؛ واالسننننتةابة لتقارير و دني التفتيم خبلتمقيق الكفاءني؛ واملمارسننننات املتربلة يف االسننننتلاةة 

 .لديد من اتفاقات التموي املشبكة وال
من وقت مكتش  اكرب     اعلى وجه ا صنننوف، تسنننتهلك البلربات املتللقة ابتفاقات اجلهات املاحنة والشنننراكة قدر  و  -52

غرق يف سننننننننننننننت  ا وايل ثلن الوقت الذي املختلفة مراجلة الربنود الواردني يف االتفاقات  تمثل، 2020ويف عام املفتم اللام. 
، ال بشننننك  متزايدلقد أصننننربمت هذه االتفاقات ملقدني و كتش. املبلربات اادارني للمصننننوة على مشننننورني من لاالسننننتةابة 

يتللق أب كامها املتللقة ابلتمقيق واملراجلة. وتبالش اجلهات املاحنة مبزيد من الشنننننفافية واملللومات لضنننننمان  يف ماسنننننيما 
د احلصننننوة على املللومات ببرق التلفة وعلى مسننننتوايت التلفة كث  منها يريالاسننننتخدام مواردها بفلالية وكفاءني وةزاهة. و 

طلربات اجلهات املاحنة إىل املنظمة املتللقة مبنع سنننننوء السنننننلوك واختاذ إجراءات تشنننننك   و من التفاصننننني  ويف أوقات التلفة. 
يف صننننننيا ة أ كام  ، حتداي  يف هذا الشننننننأن بشننننننأةه، ال سننننننيما إبال ها عن ادعاءات سننننننوء السننننننلوك والتمقيقات الأ جتري

اللتزامات املتللقة اب من الوفاءه ال بد . ومبا أةكافة  شنننننننننننننوا   ا طرا سنننننننننننننتةيش لتكون متوازةة وت ين اتفاقات التموي  
 .من اجلميعبتقدمي التقارير يف هذه االتفاقات، من امله  وضع ملاي  مقربولة 

إدراك صننننننننننننننيغ يف االتفاقات تتي  هلا إجراء تقييماهتا يف  أكثر فأكثرمن منظور املراجلة، تر ش اجلهات املاحنة و  -53
طلش مراجلات تتي  هلا ا اصننننننننننننة  ا، من فالة عمليات حتقيق فورية أو عمليات حتقق أو مفاهي  أفرى مشننننننننننننا ة، أو 
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على قدرني مكتش كما على قدرني املنظمة على التمسننننننننننك برو  "مربدأ املراجلة الو يدني"،   اقددني. ويشننننننننننك   ذلك ضننننننننننغب  
اللام على االلتزام مبنهةية التدقيق القائمة على املخاطر. وين  مربدأ املراجلة الو يدني، الذي أصنننننننننننننندرته اجلملية املفتم 

ا ارج  املل  اتفظ ابحلق احلصنننري يف إجراء عمليات مراجلة فارجية حلسننناابت املراجع اللامة لألم  املتمدني، على أن 
ت سننننننننننننننتكمنن  عمليننات املراجلننة ا ننارجيننة هننذه بلمليننات مراجلننة دافليننة وبينناانت أي وكننالننة من وكنناالت ا م  املتمنندني. و 

وحتقيقننات جيريهننا مكتننش املفتم اللننام يف املنظمننة ومننا يلننادلننه يف وكنناالت ا م  املتمنندني ا فرى. وقنند صننننننننننننننممننت هننذه 
ملا فيه فائدني دس البتيربات لتفادي ازدواجية اجلهود؛ وففض التكاليف؛ والتقلي  من تلبي  ا ةشبة ا ساسية إىل احلد ا 

 املنظمة وأعضائها واجلهات املاحنة.
دده اعلى طلش اادارني أو على النمو الذي  قد تتضننننننمن ا دمات االسننننننتشننننننارية مراجلات فاصننننننة، إما بناء  و  -54

، أصنننننندر 2020إصنننننندار مذكرني اسننننننتشننننننارية إىل اادارني. ويف عام وينة  عن ذلك مكتش املفتم اللام بشننننننك  اسننننننترباق ، 
 .املفتم اللام مخس مذكرات مراجلة تتللق جبواةش التلفة من إدارني الاطر الغم واملشبايت والتوظيفمكتش 

بصننننننننننفة مراقش يف عدد من جلان املشنننننننننناركة  2020عالوني على ذلك، واصنننننننننن  مكتش املفتم اللام فالة عام و  - 55
 املنظمة، مبا يف ذلك فلس الرقابة الدافلية وجلنة االستثمار وفلس إدارني صندوق التسليف واالدفار. وفالس 

 
 اجلودةوحتسني برانمج ضمان  – ااثمنً 

من اجلودني، و وحتسنننننننننن  برانمج لضننننننننننمان تنفيذ املفتم اللام يواصنننننننننن  ميثاق مكتش املفتم للام، ملا يتبلربه ا وفق   -56
أدف  مكتش املفتم وقد احلفاظ على دلي  مراجلة مالئ  للغرض املنشنننننننود لوظيفة املراجلة الدافلية.  ةرئيسنننننننيال هصنننننننر اعن

لنانمج هو برفيات من جواةش اجاةش رئيسننننن  آفر هناك من التلديالت على دلي  املراجلة. و ا عدد   السننننننةفالة اللام 
يف السوق الفتيار برفيات جديدني ستم  ق   كتش أ ااث  امل، أجرى 2020كتش. ويف عام املإدارني املراجلة الأ يلتمدها 

ةظامه احلايل الذي كان يسننننتخدم  كثر من عشننننر سنننننوات. وتسننننتند النفيات اجلديدني على منصننننة تكنولوجيا مللومات 
بدأت عملية وقد أفضننننننن  ب  الو دات املختلفة وتلزز سنننننننهولة االسنننننننتخدام.  وظائف جديدني وتكامال  تتضنننننننمن  ديثة، و 

، 2020، يف أبري /ةيسنننننننننان ا. وأف   2021الربع ا وة من عام  فالةومن املقرر أن تكتم   2020ةتقاة يف أوافر عام اال
يتللق بتقييمه الشنننام   اتمراجلللعلى توصنننية جلنة اافنننرا  االسنننتشنننارية، بدأ مكتش املفتم اللام تقدمي تصننننيف  وبناء  

 لتنفيذ ةظام الرقابة الدافلية يف عمليات مراجلة املكاتش امليداةية. 
املنظمة لتقيي  فارج  أكد أن وظيفة يف فضننننننننننننننلت مهمة التمقيق ، 2019 اللام املاضنننننننننننننن تقرير  ورد يفكما و  -57

الندولينة ومتتثن  مليثناق مكتنش املفتم اللنام املربناد  وا بوط التوجيهينة املو ندني للتمقيقنات يف املنظمنات و التمقيق تتوافق 
، 2020عام  يفا بوط التوجيهية للمنظمة  وة التمقيقات اادارية الدافلية الأ جيريها مكتش املفتم اللام. و و وتتوافق 

وكةزء من فبة  .تقرير التقيي  ا ارج املتضنننننننمنة يف ومن فالة فبة عم ، ةف ذ مكتش املفتم اللام ملظ  التوصنننننننيات 
عام  مبلعفبوط توجيهية جديدني للتمقيقات يتوقع أن تصننندر يف ابلتشننناور مع املكاتش ذات الصنننلة،  ،اللم ، صنننيغت

مبزيد من التفصنننننننني  جواةش قددني من عملية التمقيق  تنظ  "إجراءات تشننننننننغي  مليارية" قد ثة  ا. وصنننننننندرت أيضنننننننن  2021
املفتم اللام عن كثش مع مكتش املسنننننننتشنننننننار القاةوين وفنننننننلربة املوارد  وتكم  ا بوط التوجيهية للتمقيق. ويلم  مكتش

مراجلة وتنقي  سننننياسننننات املنظمة وإجراءاهتا على الربشننننرية ومكتش الشنننن ون ا فالقية وأم  املظامل ومكاتش أفرى ملنية 
 املتللقة ابلنزاهة.
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 التعاون مع مكاتب الرقابة األخرى يف منظومة األمم املتحدة – ااتسعً 
لتقرير تلاوةه مع مكاتش الرقابة يف منظومة ا م  هذا االأ يغبيها واصنننننننننننننن  مكتش املفتم اللام فالة الفبني  -58

 املتمدني واملنظمات الدولية ا فرى.
 فننننننننارك مكتش املفتم اللام يف أربلة اجتماعات افباضننننننننية ملمثل  دوائر املراجلة الدافلية التابلة لألم  املتمدنيو  -59

الللين عن تقارير املراجلة فصنننا  الأ  ثت عمليات املراجلة املشنننبكة، والتدريش املشنننبك، وتربادة املمارسنننات املتللقة ابا
هذه اللةنة اادارية الرفيلة املسننتوى. و ثت وفننربكات وتقارير جلان اافننرا ، وأةشننبة و دني التفتيم املشننبكة، وأةشننبة 

. 19-بة أعضنننننناء ممثل  دوائر املراجلة الدافلية التابلة لألم  املتمدني  زمة كوفيدابسننننننتفاضننننننة اسننننننتةا ااالجتماعات أيضنننننن  
 لت ق  امل متر إلكبوةية اةلقدت بصنورني ناء من ا فريق لوعالوني على ذلك، فنارك املكتش يف أربع ةدوات ومناقشنات 

ريه  املواضنننننننننيع الأ  تضنننننننننمنتالتابلة لألم  املتمدني. و ممثلو دوائر املراجلة الدافلية لوجه ا وجه  السننننننننننوي التقليدي الذي جي 
 التفننناعل مشلتهنننا النننندوات االكبوةينننة اسننننننننننننننتخننندام التكنولوجينننا يف املراجلنننة واابالغ املربتكر واملراجلنننة عن بلننند والتقيي  

 للمخاطر.
التمقيق فدمات   ملمثليتللق ابلتمقيقات، فننننننننارك مكتش املفتم اللام يف أربلة اجتماعات افباضننننننننية  يف ماو  -60

اجلهننات املنناحنننة؛ وتربننادة املللومننات املتللقننة املقنند مننة إىل تقننارير الاالجتمنناعننات هننذه التننابلننة لألم  املتمنندني. وانقشنننننننننننننننت 
ائمة املقيم ؛ والتمدايت املتللقة جبا م  املتمدني االسننننننتغالة واالةتهاك اجلنسنننننني  مع منسننننننق   االت ابلتمقيقات يف 

؛ وبروتوكوة ا م  املتمدني بشنننننأن تقدمي املسننننناعدني إىل ضنننننمااي االسنننننتغالة واالةتهاك اجلنسننننني ؛ وتقرير و دني 19-كوفيد
وظيفة التمقيق يف منظومة ا م  املتمدني. وعالوني على ذلك، سنننناه  مكتش املفتم اللام يف وضننننع التفتيم املشننننبكة عن 

 ملتمدني  د  وضنننع مرباد  عامة  ةشنننبة التمقيق ا سننناسنننيةفموعة عم  بقيادني ممثل  فدمات التمقيق التابلة لألم  ا
 شبكة ب  ملظ  مكاتش التمقيق.املهام ملتللق ابي يف ما
، واصنننننننننننننن  مكتش املفتم اللام التلاون توجد مقارها يف رومايتللق ابلتلاون مع الوكاالت ا فرى الأ  يف ماو  -61

موعة املرجلية جملابملقارةة تربادة املللومات و بمع ةظرائه يف برانمج ا  ذية اللامل  والصننننننننننننننندوق الدويل للتنمية الزراعية 
ض  برانمج ا  ذية اللامل  يف التماملفتم اللام يف بفلالية يف املنظمة متنوعة من املواضيع. وساعد مكتش املفتم اللام 

الذي و  2020أيلوة /للم متر احلادي واللشننننننننننننننرين للممقق  الدولي ، الذي كان من املقرر عقده يف روما يف سننننننننننننننربتمن
إىل  ايسنننننننننتضنننننننننيفه برانمج ا  ذية اللامل  ابلتلاون مع منظمة ا  ذية والزراعة والصنننننننننندوق الدويل للتنمية الزراعية. وةظر  

الأ يغبيها . وفالة الفبني 2021أاير /ات فق على أتجي  امل متر إىل مايو ،19-كوفيديتللق جبائمة   يف ماالقائ  لوضننننننع ا
مسنننننناعدني واسننننننلة النباق من مكتش املفتم اللام يف برانمج ا  ذية يف املنظمة التقرير، تلقى مكتش املفتم اللام هذا 

التن التمقيق اجلنائ  الرقم  يف  كون  إىل يرجع ذلك يف املقام ا وةو الرقمية، اجلنائ  التمقيق اللامل  يف إجراء أعماة 
. وعالوني على يف املنظمننة أدوات )أجهزني وبرفيننات(    متوفرني يف مكتننش املفتم اللننامتلننك برانمج ا  ننذيننة اللننامل  مي

ذلك، وافق مكتش املفتم اللام على طلش من وكالة فننقيقة مقرها روما إجراء حتقيق فارج  يف ادعاءات سننوء سننلوك 
 ربار موظف  تلك املنظمة. ارتكربه أ د ك
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 إدارة املوارد – اعاشرً 
 املوارد املالية

الكرب ني الأ ةتةت عن إلغاء الربلثات امليداةية وفننننننننننننننوا ر املوظف  الأ دامت فبني أطوة من  اتبفضنننننننننننننن  الوفور  -62
لو كاةت السننننة سننننة ةشننناط لكن و  2،اتقريرب  أمريك  ألف دوالر  340مكتش املفتم اللام السننننة بفائض بلغ  أهنىاملتوقع، 

املكتش لفبني السننننننننت   اتلقاه ة الأااضنننننننافي اتاالعتماد تاسنننننننت خدمقد . و اكرب     امكتش املفتم اللام عةز  عادي لتكربد 
. من هنا مل يتناق  اللةز 4-( ابلكام  لتموي  وظيفة جديدني عقق من رتربة  أمريك  ألف دوالر 400احلالية ) وايل 

 ألف 500-400إىل ما يقرب من  ةعن السنننوات السننابق افمسننش، ب  زاد فللي   2020املوظف  يف عام يف املوارد من    
هذا اللةز يصنننننرب  املوظف  تتناسنننننش مع عدد اللامل . ولن تكاليف  ن بلض التكاليف     يف السننننننة، أمريك  دوالر
ملرني وا دني  اتصننننننصننننننالعن  ، فضننننننال  2021إىل عام  2020نق  فائض عام باادارني أن أذةت بلد  2021يف عام ا متمقق  
 لزايدني قدرني مكتش املفتم اللام على التمقيق. 2021 أمريك  أجازها املدير اللام لسنةألف دوالر  200 اقدره
 : كما يل   2020سنة تكاليف مكتش املفتم اللام ل وتتوزع -63

 *2020: نفقات عام 8اجلدول 

 القيم الفعلية امليزانية النفقات
النسبة املئوية 
 من النفقات

 الرصيد
 )فائض/عجز(

 105 361 85.3% 630 716 3 735 077 4 تكاليف املوظف 
 720 192- 10.7% 827 466 107 274 االستشاريون

 116 194 1.4% 563 60 679 254 السفر
 787 74- 2.6% 815 114 028 40 املوظف تكاليف    أفرى تكاليف 

 714 287 100.0% 835 358 4 549 646 4 اجملموع الفرعي
 874 53  874 58 000 5 الدف  ااضايف

 588 341    الكلي اجملموع
. ابسنننننتثناء امليزاةية ا اصنننننة 2021فناير/فنننننرباط  9يف ةظام املللومات اادارية املتكام  *تسنننننتند ا رقام ا ولية إىل بياانت 

 ابلتدريش.
، بلد 2023-2022تربا ن مع اادارني بشنننننأن ميزاةية دورني ي ىت اتريخ إعداد التقرير، كان مكتش املفتم اللام و  -64

ت ، التلف ت مئوي ت نسننننننننننربباملنظمة،  بلائداترترب  تطلش املفتم اللام متوي  مكتش املفتم اللام على أسننننننننننا  صننننننننننيغة 
ابامكان بصورني دائمة واهلد  من البلش هو ضمان أن يكون  لتموي  البوع .ا فرى لمليزاةية النانمج اللادي و  وا دني

ا هذا االفتالة الذي ما زاة قائم  تسننننننننننننننوية االفتالة اهليكل  يف امليزاةية ب  املوارد من املوظف  واملوارد من    املوظف ، 
هذا ارتفاع أن يتمكن املكتش من التلام  بفلالية مع عدد التمقيقات، ال سنننننيما إذا اسنننننتمر ضنننننمان بلض الوقت، و منذ 

                                                           
 2021فناير/فرباط  9استند الرق  ا ويل على املللومات املتا ة يف ةظام املللومات اادارية املتكام   ىت   2
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كتش على زايدني يف املالتزام املدير اللام بضننننننننننننننمان  صننننننننننننننوة إىل . وقد اطمأن مكتش املفتم اللام ةاحلالي وت نيابلاللدد 
 .جديدني قق الصصاته من املوارد مقارةة بفبني السنت  احلالية، مبا يف ذلك وظائف ق

 املوظفون الثابتون واملوظفون ا فرون
 FC 180/13على تلي  مفتم عننام جنندينند )الوثيقننة  ،املننائننةبلنند صنننننننننننننننادقننت جلنننة املنناليننة، يف دورهتننا الثمنناة   -65

Rev.1) ، 2020أيلوة /سربتمن 7مهامه يف اجلديد توىل املفتم اللام و. 
. 2020ديسنننننننننمن/ كاةون ا وة  31فنننننننننا رني يف ( 2-) ( ووظيفة مراجع 4-و  3-كاةت وظيفتا ققق ) و  -66
اباضافة إىل املوظف  و  .ا فرى مجيلها الأ متت املوافقة عليها يف مكتش املفتم اللام 25وظائف النننننننننننن الكاةت مشغولة  و 

وأربلة  ةراجلامل د يف وامخسة مستشارين ) 2020ديسمن/ كاةون ا وة  31كان لدى مكتش املفتم اللام يف ،  املنتظم 
 :2يف الشك   املفتم اللام التنظيم  ملكتش هليك اأدانه و  9ملزيد من التفاصي ، يرجى مراجلة اجلدوة  .(اتالتمقيقيف 
 

 2020ديسمرب/كانون األول  31مكتب املفتش العام كما يف يف ف ائوظالجدول : 9اجلدول 

 اجملموع شاغر أنثى ذكر الرتبة  
 1   1 2 -مد املفتم اللام

 1   1 5خ.ع. مساعد مكتش

 1   1 4خ.ع. مساعد مكتش

 3   3  اجملموع الفرعي ملكتب املفتش العام

      

      املراجلة الدافلية

 2  1 1 5-  راجل املكرب  

 6  3 3 4-  مراجع

 4  3 1 3-  مراجع

 1 1   2-  مراجع

 1  1  4خ.ع. مراجع مساعد

 14 1 8 5  للمراجعة الداخليةاجملموع الفرعي 

      

      التمقيقات

 1   1 5-  قق اعكرب  

 2 1 1  4-  ققق

 4 1 1 2 3-  ققق

 1   1 4خ.ع. ققق مساعد

 8 2 2 4  اجملموع الفرعي للتحقيقات
      
      

 25 3 10 12  جمموع مكتب املفتش العام
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 2020ديسمرب/كانون األول  31اهليكل التنظيمي ملكتب املفتش العام يف : 2الشكل 
 

 
 
، مل يتسنننننننن ةق  ثالثة من املراجل  ااقليمي  19-جائمة كوفيد ةتيةةبسنننننننربش القيود املفروضنننننننة على السنننننننفر و  -67

إىل روما على مدار  اتدرجيي   امجيل  مت ةقله   لكن ،يف ا صنننننننننن  اكما كان مقرر    2020ا ربلة إىل روما  لوة أبري /ةيسننننننننننان 
 .2020 ، واكتملت عمليات إعادني التلي   لوة ةوفمن/ تشرين الثاينالسنة

 التبوير املهين
، مع فرض قيود على السنننفر والشنننوا   املتللقة ابجلائمة، اضنننبر مكتش املفتم اللام إىل مراجلة 2020يف عام  -68

 ااجلماع  والفردي الشنننننننننننخصننننننننننن . وقد رتش مكتش املفتم اللام تدريرب    فبته لتبوير املوظف  بلد إلغاء ك  من التدريرب
التدريربية للمراجل   املسننناقاتفه . ومشلت ائعلى ااةبةت ملوظفيه لضنننمان حتدين مهاراهت  وتقنياهت  املتصنننلة بوظ امناسنننرب  

ش اعقق  على مهارات إجراء حتليالت الربياانت ومهارات املسنننننننننننن  وتقيي  الاطر الغم واملراجلة عن ب لد؛ بينما ركز تدري
لتلزيز مهاراهت  اللغوية وملرفته  مبواضننننننننيع ا دافلي  ا املقابالت واالسننننننننتةواب. كما أكم  موظفو مكتش املفتم اللام تدريرب  

رئيسنننية مث  التوعية أبمن املللومات ورصننند وتقيي  برامج ا من الغذائ  وإدارني دورني املشننناريع وإدارني السنننفر. ويف املتوسننن ، 
 .2020ايم يف عام من ا  6.3يف التدريش ضى موظفو املكتش أم
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 مؤشرات األداء –حادي عشر 
إىل  عنهاواصننن  مكتش املفتم اللام مراقربة م فنننرات ا داء الدافلية املتللقة بلمله ا سننناسننن  وإدارته ورفع التقارير  -69

 .إىل مزيد من الوضو ا سلي  ربلض امل فرات تلدي  دقيق لباملدير اللام وجلنة اافرا  االستشارية. وقام مكتش املفتم اللام 
 

 : مؤشرات أداء مكتب املفتش العام10اجلدول 
  اهلدف 2019 2020

 العمل األساسي ملكتب املفتش العام    

59% 48% 60% 
لالية اللالية املخاطر: النسربة املئوية للمهام التغبية اجملاالت 

 1املخاطر يف فبة عم  املراجلة
1 

 2 تنفيذ فبة املراجلة: مهام املراجلة الفللية مقاب  املخب  هلا 100% 89% 100%
 3 متوس  عدد ا ايم اجناز مهام املراجلة )ا ايم اعتسربة( يوم 100 من أق  يوم ا 80 يوم ا 92

 أفهر 6 فهر ا 11 أفهر 9
متوس  عدد ا فهر اجناز مهام املراجلة )ا فهر التقوميية 

 الربداية إىل التقرير النهائ (من 
4 

 5 (6إىل  1زابئن املراجلة )على مقيا  تصنيف من  املدة رض 4.0 من أكثر 4.9 5.2
 6 التمقيقات املنةزني ضمن املهلة الزمنية 100% 68% 60%
 7 توصيات التمقيقات املنفذني فالة سنة وا دني  %90من  أكثر 94% 89%

 8 ااجراءات املتفق عليها( عمليات املراجلة املقربولة )=توصيات  %90 من أكثر 96% 100%
 9 2سنت ملل قة مدني ال تزيد عن إجراءات متفق عليها  %10 من أق  21% 21%

1.92 1.60 2.25 
متوس   أعلى منعدد تقارير عمليات املراجلة لك  مراجع: 

 ا م  املتمدني
10 

 11 االستشارية الأ مت تناوهلاةقاط عم  جلنة اافرا   100% 100% 100%
     
 إدارة مكتب املفتش العام   

 12 ملدة الوظائف الشا رني %8.5 من أق  4.2% 7.5%
 13 تدريش إلزام  أكمله موظفو مكتش املفتم اللام %90 من أكثر 84% 98%

 14 فهادني مهنية الذين املوناملراجلون  100% 100% 100%

 15 عدد أايم التدريش لك  فرد من موظف  مكتش املفتم اللام أايم 10 أايم 7.4 أايم 6.3

 أايم 1.7 من أق  أايم 2.3 يومان
ملدة الغياب )دون متوس  منظمة ا  ذية والزراعة(: 

 ااجازات املرضية    املصادق عليها
16 

 أايم 7.7 من أق  أايم 3.7 أايم 7.5
ملدة الغياب )دون متوس  منظمة ا  ذية والزراعة(: 

 ااجازات املرضية املصادق عليها 
17 

ل: م فر 1املال ظة   ."لالية املخاطر املغبانيالعلى أةه "إجناز فبة املراجلة: اجملاالت  اسابق   وردمكتش املفتم اللام:  هعد 
له : م فر 2املال ظة   ".على أةه "توصية مراجلة/ إجراءات متفق عليها ةن ف ذت فالة سنت  اسابق   وردمكتش املفتم اللام: عد 


