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AUD0120 -   ل املوظفنيمراجعة برانمج تنق 

(، أجرى مكتب املفتش العام CL-160/REP)الوثيقة  2018استجابة لطلب جملس املنظمة يف ديسمرب/كانون األول  -1
. وقد ركزت 2019إىل ديسمرب/كانون األول قد أجريت املراجعة من سبتمرب/أيلول ل املوظفني يف املنظمة. و مراجعة لربانمج تنق  

 .2019و 2018امي عل املوظفني لل املوظفني اليت مت أخذ عينات منها على برانمج تنق  القرارات املتعلقة بتنق  

غري هي  اوخلص التقييم اإلمجايل ملكتب املفتش العام إىل أن السياسات واالسرتاتيجيات واإلجراءات القائمة حالي   -2
 ل املوظفني.أهداف برانمج تنق   لتحقيق مرضية

 ل املوظفني:األهداف والسياسات اليت حتكم برانمج تنق  
   تتمتع ابخلربة بشأن عمل املكاتب والوظائف و ، ف وعاملية ومتعددة املهارات واخلرباتتطوير قوة عاملة قابلة للتكي  ل ادعم

دولية مثل منظمة األغذية والزراعة. وعلى الرغم من أن  يف منظمة ضروري   ااجلغرايف أمر  و ل الوظيفي املختلفة، كان التنق  
اتية لتحقيق ؤ ، فإن ترتيبات التنفيذ مل تكن ماومالئم   ال املوظفني كان واليزال صال  هذا اهلدف الرئيسي لربانمج تنق  

 أهداف الربانمج.
   ل )اخلطوط التوجيهية( تعريف التنق   ل اجلغرايفوقد قصرت اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن برانمج التنق

 إىل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية. التكليفاجلغرافية، ابستثناء عمليات إعادة  التكليفعلى عمليات إعادة 
   ل، وكانت هناك معلومات متضاربة حول فئات املوظفني ومل حتدد اخلطوط التوجيهية بوضوح القوة العاملة اخلاضعة للتنق

ئة ايف امل 10إىل  7ل السنوي املتمثل يف ل والد األدىن ملدة املهام. ومل يكن األساس املنطقي هلدف التنق  تنق  اخلاضعني لل
 .الة من ميزانية الربانمج العادي )الوظائف املدرجة يف برانمج العمل وامليزانية( واضح  من الوظائف املشغولة املمو  

 ل والتطوير ألهداف الرئيسية للربانمج، مل يكن هناك ارتباط بني التنق  وعلى الرغم من أن التطوير الوظيفي كان أحد ا
 الوظيفي.

  ولكن مل تكن هناك  ة يف مراكز العملسب تصنيف املشق  حبوحددت اخلطوط التوجيهية الد األقصى ملدة التكليفات
 مستويت ضمن مصن فة مواقع يفاملنظمة الذين كانوا على األرجح  ممثليوقد استثنت إعادة تكليف  إجراءات إلنفاذها.

 . املشق ة
  جمموعات وظيفية أو أي منظمة األغذية والزراعة وعلى خالف املنظمات األخرى يف منظومة األمم املتحدة، مل حتدد

ل ألسباب وظيفية. ومل اليت ال ينبغي أن ختضع للتنق  و  اخلاضعة ملبدأ التناوب غري واملناصب ز بني املناصب التناوبيةمتي  
 ل.اخلطوط التوجيهية على آليات االنتصاف وعمليات االستئناف للموظفني املختارين للتنق  تنص 



3 FC 185/13.2 

 

 :ل املوظفنيالتخطيط االسرتاتيجي لربانمج تنق  
   كانت تتقلص. كما مل تقم   ل سنوي  ألن جمموعة املوظفني اخلاضعني للتنق   ال، بشكله الايل، مستدام  مل يكن برانمج التنق

 ل املوظفني.اثر املالية املتوسطة والطويلة األجل لربانمج تنق  املنظمة بتقييم اآل
   ئة ال مثانية يف املق الربانمج يف الغالب على الوظائف املدرجة يف برانمج العمل وامليزانية، اليت متث  ب  ومن الناحية العملية، ط

قة بسبب العوامل اإلضافية املطب   ائة تقريب  ااملمت ختفيضه إىل أقل من أربعة يف مث فقط من إمجايل القوة العاملة يف املنظمة، 
 .اعملي  

  ومبا أن معظم الوظائف املدرجة يف برانمج العمل وامليزانية كانت موجودة يف املقر  الرئيسي، فقد أدى تنفيذ عمليات
دون منافع متكافئة من إعادة التكليف اجلغرافية إىل تقليل عدد الوظائف املوجودة يف املقر  الرئيسي، ويف بعض الاالت، 

دون من ل، اليت مت إيفادها للخارج لتحقيق أهداف التنق  وينطبق ذلك على العديد من الوظائف للمكاتب امليدانية. 
 تغيري اختصاصاهتا والتسلسل اإلداري للموظفني.

 ل املوظفني:تنفيذ برانمج تنق  
   ل. وكانت قرارات ابلضغط من أجل حتقيق أهداف التنق  ابستمرار ابحتياجات املنظمة، بل  امل يكن تنفيذ الربانمج مدفوع

 ل يف الغالب من أعلى إىل أسفل وتركزت يف املقر  الرئيسي.التنق  
   سب اإلدارات وحبسب السنة، وابلتايل اعت ربت غري متسقة وتعسفية. حبل واختلفت معايري االختيار لتحديد املوظفني للتنق

ملوظفني يف ما يتعلق ابخلربة املطلوبة والتجربة واملهارات اللغوية، ما أدى إىل فجوات ملواصفات ا ومل يتم إيالء اعتبار كاف  
ل، ل مراجعة خطط التنق  الفريق املعين ابلتنق  ت اخلطوط التوجيهية على أنه جيب على يف املعرفة وترتيبات غري فعالة. ونص  
 .2015ولكن مت إلغاء هذا الفريق منذ عام 

  ض امليداين الذي ميكن خربات إجيابية إلعادة تكليفهم، مثل اكتساب مهارات جديدة والتعر  وأبلغ بعض املوظفني عن
 أن يساعد يف تطويرهم الوظيفي. وتضمنت التعليقات السلبية االنفصال عن العائالت واخنفاض القوة الشرائية.

   بسبب  أو إلغائها إعادة التكليفيف طلبات املوظفني بتأجيل عمليات  ويف عدد من الاالت، مل يتم النظر بشكل كاف
احملكمة اإلدارية ية وشخصية. وقد أدى ذلك إىل بعض االستقاالت وبعض عمليات االستئناف لدى لظروف طبية وعائ

 ملنظمة العمل الدولية.
 ئة( ايف امل 34) 354سب تصنيف مراكز العمل، جتاوز حبدة التكليف ويف ظل غياب اإلجراءات إلنفاذ الد  األقصى مل

، الد األقصى عمل شاقةيف برانمج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك أربعة موظفني يف مواقع  امدرج   اموظف   034 1من أصل 
 ملدة تكليفهم.
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 :لاإلبالغ عن قرارات التنق  
   ومت إبالغ  ومل يتم يف الوقت املناسب، ما أدى إىل عدم أتييد األطراف املعنية. ال كافي  مل يكن التواصل بشأن قرارات التنق

 ل.بشأن قرارات التنق   املكاتب اإلقليمية، ولكن مل يتم التشاور معها بشكل كاف  
   ما شعروا أبهنم  اوأشار املوظفون إىل أن معايري اختيارهم مل تكن شفافة ومل يتم التواصل معهم بشأهنا بشكل واضح. وغالب

 لمرونة.بون" وجمربون على قبول القرارات ومل ميكن هناك جمال ل"يعاق  
  م استباقيني يف التقد  ل بشكل جيد. ومل تكن هناك فرص للموظفني ليكونوا مل يتم اإلبالغ عن الوظائف املتاحة للتنق  و

إعادة الوظيفي، ابستثناء بعض عمليات  تطويرهمل مسؤولية إعادة التكليف من أجل بطلب إلعادة تكليفهم وحتم  
 .التكليف يف فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية

  اإلدارات إىل وجود بعض التوجيه الشفوي غري املتسق من قبل مكتب املوارد البشرية يف ما يتعلق إبمكانية نقل وأشارت
عن املمارسات  املناصب وإعادة تكليف الوظائف غري املدرجة يف برانمج العمل وامليزانية كجزء من عملية التنقل، فضال  

 ل.التكليف يف فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية كعملية تنق   غري املتسقة املتعلقة ابالعرتاف إبعادة

 :ل املوظفنيرصد إجنازات برانمج تنق  

 ل املوظفني ابلكامل أو حتسني جنازات برانمج تنق  يف ظل عدم وجود معايري ومقاييس اثبتة، مل تتمكن املنظمة من قياس إ
 أي أوجه قصور.

 عملية إعادة  75ل املكتملة لتحقيق هدف فرتة السنتني املتمثل يف تنق  ورصد مكتب املوارد البشرية فقط عدد مهام ال
عن عدد عمليات  غ املنظمة بشكل كاف  ل، مل تبل  تكليف. ومن خالل استبعاد عمليات إعادة التكليف خارج دورة التنق  

عملية  69رد البشرية ل مكتب املوا، سج  2019و 2018إعادة تكليف املوظفني الفعلية. ويف إطار برانمج التنقل لعامي 
 .228إعادة تكليف جغرافية، يف حني أن عدد عمليات إعادة التكليف الفعلية كان 

   ل ع التكاليف الفعلية املرتبطة بتنق  يتتب  مكتب املوارد البشرية أي دراسة استقصائية جلمع تعليقات املوظفني، ومل  ومل جير
ل واسرتجاعها للتحليل. ل. ومل يكن من السهل حتديد البياانت املتعلقة ابلتنق  ثري قرارات التنق  أت ومل يقي م ابنتظاماملوظفني، 
 م مكتب املوارد البشرية بعض االقرتاحات للتحسني ولكنه مل يتابع تنفيذها.، قد  2015ويف عام 

عيد املنظمة وابلنظر إىل نقاط الضعف اخلطرية يف السياسة الالية وترتيبات تنفيذها، أوصى مكتب املفتش العام أبن ت -3
ل املوظفني، مع مراعاة عدد من العناصر اليت أبرزها ل املوظفني وأبن تضع سياسة جديدة لتنق  تصميم اسرتاتيجيتها اخلاصة بتنق  

ن التقرير مخسة مكتب املفتش العام ومراعاة أفضل املمارسات يف املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة. وتضم  
ية عالية وافق مكتب املوارد البشرية على االضطالع هبا. والتزم مكتب املوارد البشرية ابلتنفيذ الكامل جلميع إجراءات ذات أولو 

 .2021اإلجراءات حبلول ديسمرب/كانون األول 
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202AUD0 - مراجعة إدارة خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

، مراجعة حمدودة النطاق للمسائل 2019رب/كانون األول أجرى مكتب املفتش العام، يف نوفمرب/تشرين الثاين وديسم -4
 .2019-2016املتعلقة إبدارة خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة خالل الفرتة 

 ا، تصف عدد  2019وقد جنمت عملية املراجعة عن مذكرة صادرة عن مركز اخلدمات املشرتكة، بتاريخ سبتمرب/أيلول  -5
نها ملسياسة والعملية إلدارة خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة واخلسائر املالية الناجتة من األخطاء الواضحة يف تنفيذ ا

واملسؤوليات احملتملة. وقد اكتشف مركز اخلدمات املشرتكة هذه األخطاء عند التحضري لنقل املسؤولية عن إدارة خطة التأمني 
مليون  18ر مركز اخلدمات املشرتكة األثر املايل احملتمل بنحو كة. وقد  الطيب من مكتب املوارد البشرية إىل مركز اخلدمات املشرت 

 دوالر أمريكي.

املتعلق مبدى كفاية وكفاءة إدارة خطة التغطية الطبية بعد انتهاء  يداء التنظيمم مكتب املفتش العام األوبشكل عام، قي   -6
 .غري مرضاخلدمة على أنه 

، مل تتمكن املراجعة من التحقق من صحة لكنيذ السياسة والعملية. و وأكدت املراجعة وجود أخطاء فادحة يف تنف -7
ر مكتب املفتش العام إمجايل التكلفة على تدقيق املراجعة، يقد   ره مكتب اخلدمات املشرتكة. وبناء  األثر املايل احملتمل الذي قد  

 دوالر أمريكي ميكن اسرتدادها. 000 740مليون دوالر أمريكي، منها حوايل  1.4ن األخطاء حبوايل ماملالية الناجتة 

 :املسائل املتعلقة ابلسياسة
املنهجية اليت سيتم مكتب املوارد البشرية عند تقدمي سياسة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة اجلديدة يف حتديد  أخفق -8

 إلبالغ عنها بشفافية.مبوجبها تقاسم تكلفة أقساط التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة بني املنظمة واملتقاعدين وا

، لكنتعميمات اإلدارية اليت أبلغت عن تغيري السياسة. و ل السبب املباشر ألخطاء السياسة يف عدم الوضوح يف الومتث   -9
كان ذلك حبد ذاته نتيجة لفشل مكتب املوارد البشرية، بصفته املكتب املسؤول عن وضع السياسة وتنفيذها، يف تطبيق إجراءات 

من  ما يكفي من نقاش ومراجعة مع أصحاب املصلحةومل ي عقد ى خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. حوكمة مناسبة عل
خالل اللجنة االستشارية املشرتكة للتأمني الصحي؛ ومل يكن هناك منذجة كافية لتأثري تغيري السياسة؛ ومل تكن املشاورات كافية 

قسم الدليل ذات الصلة. وأدى غياب التواصل الفعال واختاذ القرارات غري عند صياغة التعميمات اإلدارية؛ ومل يتم حتديث 
 من قبل املتقاعدين، ما أدى إىل عكس القرارات املتعلقة ابلسياسة. االعرتاضاتالشفافة واملخصصة إىل مستوى كبري من 

طبية بعد انتهاء اخلدمة. ابستخدام قاعدة بياانت قدمية الحتساب اقتطاعات التغطية ال اوأتثر تطبيق السياسة أيض   -10
 2018مل يكن ابإلمكان حتديثها منذ عام ، 2017ألن قاعدة البياانت هذه مل تكن مدعومة من الناحية الفنية بعد عام  اونظر  

 لتنفيذ التغيريات على معدالت األقساط.
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الر أمريكي، مل جيد مكتب مليون دو  12.2ر مركز اخلدمات املشرتكة األثر املايل ألخطاء السياسة مببلغ ويف حني قد   -11
املفتش العام أي مسار تدقيق يدعم اجلزء األكرب من هذه االفرتاضات والساابت. ويرى مكتب املفتش العام أن العملية السابية 

أفضل تقدير للتكلفة استندت إىل افرتاضات تعكس أسوأ السيناريوهات اليت مل تكن واقعية. ويرى مكتب املفتش العام أن 
ن عدم تنفيذ التغيريات م، نتجت مليون دوالر أمريكي 0.6لتها املنظمة نتيجة األخطاء يف السياسة هو حوايل اليت حتم   املالية

. ويف ضوء الظروف، مبا يف ذلك اعرتاضات املتقاعدين واملخاطر القانونية إلنفاذ سياسة مل 2018يف معدالت األقساط يف عام 
بعدم إنفاذ السياسة وعدم اسرتداد هذا املبلغ أبثر  اواإلدارة، اختذ مكتب املوارد البشرية قرار   ختضع ملشاورات إلزامية بني املوظفني

 رجعي.

 :املسائل املتعلقة ابلعملية
ن التطبيق غري املناسب للضوابط واستخدام قاعدة بياانت قدمية تتطلب مستوى منتجت األخطاء املتعلقة ابلعملية  -12

م اخلدمة الصحية للمتقاعدين املتوفني أو لذلك، واصلت املنظمة دفع أقساط كاملة ملقد   عال  من التدخل اليدوي. ونتيجة
ومل تسرتد اخلصومات من املتقاعدين الذين دفعت املنظمة أقساطهم أثناء انتظار تسجيلهم يف الصندوق املوقوفني عن العمل 

ارد البشرية يف توفري املوارد الكافية لوحدة الضمان املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. وأخفق مكتب املو 
االجتماعي، اليت كانت مسؤولة عن حساب ومراقبة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، وإدارهتا. وبعد ذلك، قام مركز اخلدمات 

ط املدفوعة الزائدة واستعادة املشرتكة بتصحيح الضوابط املسؤولة عن األخطاء املذكورة أعاله، وبدأ بعملية حتليل لتحديد األقسا
 اخلصومات أبثر رجعي.

ماليني دوالر أمريكي،  6ر األثر املايل لعدم وجود ضوابط على العملية حبوايل ويف حني أن مركز اخلدمات املشرتكة قد   -13
دمات املشرتكة ر مكتب املفتش العام ومركز اخلويقد   هذه. مل جيد مكتب املفتش العام أي مسار تدقيق لدعم العملية السابية

دوالر أمريكي )املبلغ املتعلق بفرتة  000 740دوالر أمريكي، منها  000 830أن األقساط الزائدة املدفوعة تصل إىل حوايل 
م التأمني الصحي(، ميكن اسرتدادها. وأكد مكتب املفتش العام أن ذلك تقدير مؤقت وأن مركز اخلدمات العقود مع مقد  

 ام مبزيد من العمل لتقييم املبلغ وتسويته ابلكامل.املشرتكة حيتاج إىل القي

، أوصى مكتب املفتش العام أبن تقوم اإلدارة إباثرة املسألة على وجه السرعة مع 2019ويف ديسمرب/كانون األول  -14
حتفاظ اال وأبن تنظر يف خيار، 2019م ينتهي يف ديسمرب/كانون األول أن العقد مع املقد  إىل  ام التأمني الصحي، نظر  مقد  

. واستجابة 2020م التأمني الصحي املستحقة يف يناير/كانون الثاين ابملبلغ املقدر القابل لالسرتداد من دفعة األقساط النهائية ملقد  
 إبمتام تسوية املبلغ املستحق. اهلذه التوصية، أوقفت اإلدارة الدفعة النهائية رهن  

ن من هذه اإلجراءات امجيعها ذات أولوية عالية. ويتعلق إجراء ربتاعت   ن التقرير مخسة إجراءات متفق عليهاوتضم   -15
مبعاجلة قضاي الوكمة والرقابة املتبقية الناشئة عن األخطاء ، بينما تتعلق اإلجراءات الثالثة األخرى العامة املتفق عليها ابلسياسة

 رة قد بدأت ابلفعل يف تنفيذ هذه اإلجراءات.احملددة. ويقر  مكتب املفتش العام أبنه يف اتريخ إصدار التقرير، كانت اإلدا
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AUD0320 - ظمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةمراجعة ممثلية املن 

يناير/كانون  1أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية املنظمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مشلت الفرتة ما بني  -16
 .2019مارس/آذار  31و 2018الثاين 

جاالت الوكمة والعمليات، وأهنا ما يتعلق مب يف غري مرض  املمثلية على أنه أداء م مكتب املفتش العام قي   ،اوعموم   -17
 يف الربانمج.حتسينات كبرية حباجة إىل 

 الوكمة:
  244مل يكن لدى املمثلية هيكل مناسب لتنظيم عملياهتا. وكانت الوظائف الرئيسية شاغرة لفرتات طويلة؛ ومن إمجايل 

 .اموقع   19يف  افرد   224يشرف على  4-، كان هناك مسؤول عن العمليات برتبة فافرد  
  28م مكتب املفتش العام أنه مت تنفيذ ، قي  2018نقطة بشأن الرقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  41ومن بني 

 ه مت تنفيذها ابلكامل(.متها املمثلية على أننقاط قي   4تم تنفيذ نقطتني )مبا يف ذلك يا، ومل نقطة جزئي  
   من قبل موظفي املنظمة وشركائها  ومعاجلتهااالستغالل واالعتداء اجلنسيني  ادعاءاتي وكانت اآلليات املعمول هبا لتلق

ئة من املوظفني ايف امل 10، مع إكمال أقل من اغري كافية، وكان مستوى وعي املوظفني حول هذا املوضوع حمدود  
 وب.للتدريب اإللزامي املطل

  دون تنفيذ تدابري التخفيف إلدارة تلك املخاطر.من ومت حتديد خماطر رئيسية 
 صمود ودورها يف قدرة على الوأعرب أصحاب املصلحة الرئيسيون عن تقديرهم ملشاركة املنظمة يف الربانمج املشرتك لل

ذلك، أشار أصحاب املصلحة إىل جماالت جملموعة األمن الغذائي التابعة لألمم املتحدة يف البالد. ومع  املشرتكة ةالرائس
للتحسني تتعلق ابلتعامل مع جمتمع اجلهات املاحنة؛ وإدارة املوارد لالستجابة للطوارئ؛ وتعيني جهات االتصال يف 

 الربامج املشرتكة، وإدارة املشاريع.

 العمليات:

   على ضوابط عمليات الدعم. ار سلب  ، ما أث2016ل املنظمة للشؤون اإلدارية شاغرة منذ عام ظلت وظيفة مساعد ممث 
   وكانت عمليات التحقق  اويف معظم الاالت اليت متت دراستها، مل يكن تعيني املوارد البشرية من غري املوظفني شفاف

من املراجع غري مكتملة. ومل ختضع املوارد البشرية من غري املوظفني لتقييم األداء املنتظم ويف بعض الاالت مل تكن 
 ألجور متوافقة مع املقياس احملدد.معدالت ا

  شراء متعددة ومت وضع خطة للمشرتيت ولكن مل يتم استخدامها للتخطيط الفعال للمشرتيت. وصدرت أوامر
دون تصريح فين؛ ومل يتم تطبيق من يف غضون أسبوع؛ ومتت عمليات الشراء نفسها لمشاريع ول أنفسهم دينلمور  ل

 دوالر أمريكي. 000 30يف تسليم البضائع، وابلتايل مت التنازل عن حوايل  غرامات التصفية يف حاالت التأخر
  دون عقود، ولشراء السلع  من اودفع أجوره اليد العاملة الظرفيةواستخدم موظفو املشاريع السلف النقدية لتوظيف

 دون مشاركة وحدة املشرتيت يف املمثلية.من دين واخلدمات مباشرة من املور  
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 جتاوزت ية على دفعات مسبقة متعددة للموظفني قبل تسوية الدفعات السابقة ومسحت بتسوية سلفووافقت املمثل 
 .ايوم   90 الـ

   من ذلك، استخدمت التحويالت  ومل تستخدم املمثلية التحويالت النقدية املالية اإللكرتونية إىل أقصى حد ممكن. وبدال
 دين خارج نظام املنظمة.صرفية للمور  املصرفية اليدوية والشيكات، واحتفظت ابملعلومات امل

  ومل تكن تقارير األصول واملخزوانت موثوقة ودقيقة. ومل يتم اإلبالغ عن األصول املفقودة واملباعة والتالفة، وكانت هناك
 قروض أصول للموظفني غري مسجلة.

  2018قبل عام واستثنت تقارير اجلرد يف هناية السنة مواد خمزنة يف مستودعات املنظمة مت شراؤها. 
   ئة على الرغم من أهنا مل تقم بتقييم الرتتيبات األمنية ايف امل 99مت املمثلية امتثاهلا لتدابري إدارة املخاطر األمنية بنسبة وقي

 تتعلق ابألمن. معل قة ، وكان لديها توصياتاموقع   18يف مواقعها امليدانية البالغ عددها 

 الربانمج:

 بسبب االنتخاابت يف  2019و 2018يف عامي  2017-2013طار الربجمة القطرية للفرتة واصلت املمثلية استخدام إ
د من عدد مؤشرات النتائج املتوقعة واالحتياجات من املوارد للعامني اإلضافيني. وعلى البالد. ومع ذلك، فإهنا مل تز  

ئة من هدف تعبئة املوارد ايف امل 54للنتائج، و امؤشر   26مؤشرات فقط من أصل  6الرغم من ذلك، فقد حققت 
من األخطاء يف اإلبالغ عن إجنازات إطار الربجمة  ا. كما ارتكبت املمثلية عدد  2019حبلول نوفمرب/تشرين الثاين 

 القطرية وتعبئة املوارد.
  ،وعند صياغة املشاريع، عينت املمثلية على النحو الواجب فريق مهام للمشروع وأكملت قوائم املراجعة التشغيلية

ختصيص مؤشرات للمساواة بني اجلنسني للمشاريع، وراعت  دائم ا ولكن مل تتم صياغة املشاريع بشكل جيد. ومل يتم
 ، املساواة بني اجلنسني.امشروع   52مشاريع فقط من أصل  5

 ضماانت البيئية واالجتماعية الكافية، وإنشاء آليات تظل م وابملثل، كانت هناك نقاط ضعف منهجية يف ضمان ال
 للمستفيدين.

 دون الرصد الالزم. وأدت من بشكل كبري على مقدمي اخلدمات لتقدمي اخلدمات املتفق عليها  يةمثلامل تواعتمد
 إىل تكرار النفقات وعدم دعمها وأتخر مقدمي اخلدمات يف تسليمها. اتاالتفاقنقاط الضعف يف إدارة خطاابت 

 خالت واألموال املتفق عليها للمستفيدين املستهدفني.ومل يكن هناك أتكيد على توزيع مقدمي اخلدمات للمد 
  سب البنود، وميزانية غري حبومل تتم إدارة موارد املشاريع بشكل جيد. وكانت هناك احنرافات متكررة وكبرية يف امليزانية

 منفقة خلدمات الدعم الفين.
 يف اللحظة األخرية لنقل نفقات بلغ جمموعها من التعديالت  كثريويف أحد املشاريع اليت متت دراسته، أجرت املمثلية ال

دوالر أمريكي من مشروع إىل آخر، عندما كان يتم إغالق املشروع األخري. ومل يتم توثيق أساس تسويت  000 253
النفقات ودعمها على النحو الواجب يف ظل عدم وجود توزيع مناسب للتكاليف بني املشاريع للموارد املشرتكة. وقد 

 زيدة خماطر مطالبات النفقات غري املؤهلة من قبل اجلهات املاحنة. أدى ذلك إىل
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وافقت املمثلية على القيام هبا. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول  إجراء   17ن التقرير وتضم   -18
 .2020ديسمرب/كانون األول 

AUD0420 - ألغذية والزراعةنفاق الرأمسايل يف منظمة امراجعة إدارة مرفق اإل 

مكتب املفتش العام مراجعة إلدارة مرفق اإلنفاق الرأمسايل يف منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة ما بني أجرى  -19
 .2020ويناير/كانون الثاين 2019نوفمرب/تشرين الثاين 

نفاق الرأمسايل إلدارة . وي ستخدم مرفق اإل2003أنشأ مؤمتر منظمة األغذية والزراعة مرفق اإلنفاق الرأمسايل يف عام  -20
األنشطة التالية: )أ( تلك اليت تنطوي على مصروفات على أصول مادية وغري مادية يكون عمرها االستعمايل أكثر من فرتة 
 السنتني املالية يف املنظمة؛ )ب( وتلك اليت تتطلب يف العادة مستوى من املوارد ال ميكن متويله من اعتمادات فرتة مالية واحدة.

 مليون دوالر أمريكي. 24بقيمة إمجالية قدرها  امشروع   28، 2019و 2014مرفق اإلنفاق الرأمسايل ما بني عامي  لومو   -21

، (لعمليات)ا يدير مرفق اإلنفاق الرأمسايل يف املنظمة جملس إدارة مرفق اإلنفاق الرأمسايل، الذي يرأسه انئب املدير العام -22
ستخدام األموال وختصيصها ويشرف على تنفيذ القرارات املتخذة. وعالوة على ذلك، م املشورة للمدير العام بشأن اوالذي يقد  

لة يف إطار مرفق سيضمن جملس إدارة مرفق اإلنفاق الرأمسايل تركيز املقرتحات املمو  ، 2013/39لنشرة املدير العام رقم  اوفق  
 .ونواجتها دف إىل ضمان التحقيق األمثل ملخرجات املنظمةاإلنفاق الرأمسايل على االستثمارات لتعزيز البيئة التمكينية اليت هت

وركزت هذه املراجعة على تقييم كيفية حتديد مقرتحات مرفق اإلنفاق الرأمسايل وتقييمها وحتديد أولويهتا، وكيفية مراقبة  -23
 االستثمارات املعتمدة لضمان الصول على القيمة مقابل املال.

 :االستنتاجات الرئيسية

جعة أن مرفق اإلنفاق الرأمسايل يشكل أداة مالية مهمة للغاية تسمح للمنظمة ابلقيام ابستثمارات رأمسالية أكدت املرا -24
 رئيسية لتحسني بنيتها التحتية وبيئة عملها، وابلتايل املساعدة يف حتقيق أهداف املنظمة.

لس إدارة املرفق. وبناء  على ووجد مكتب املفتش العام أن مرفق اإلنفاق الرأمسايل يدار بشكل مناسب من قبل جم -25
 .حباجة إىل بعض التحسنيالوضع الايل لضوابط إدارة مرفق اإلنفاق الرأمسايل على أنه مكتب املفتش العام  مقي  مالحظاته، 

 وتشمل جماالت التحسني ما يلي: -26

   كل اقرتاح استثماري ميكن تعزيز املواءمة االسرتاتيجية ملشاريع مرفق اإلنفاق الرأمسايل من خالل ضمان أن يكون
 عب/الوظائف.جزء ا من خطة اسرتاتيجية أوسع على مستوى الش  

  وجيب مراجعة/توضيح أدوار ومسؤوليات جملس إدارة مرفق اإلنفاق الرأمسايل، خاصة يف ما يتعلق ابإلشراف على
 املشاريع ورصدها.
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  ئف شعبة تكنولوجيا املعلومات، جيب تطوير نظم تكنولوجيا املعلومات لدعم جماالت عمل حمددة خارج وظاهبدف و
أن ينتمي دور )أدوار( قائد املبادرة واملسؤول عن امليزانية إىل وحدة السياسة أو صاحب العمل )أي عميل املشروع 

 من شعبة تكنولوجيا املعلومات. الرئيسي( بدال  
  وأرشفتها بشكل منهجي.وجيب أن يضمن جملس إدارة مرفق اإلنفاق الرأمسايل توثيق مداوالته واستنتاجاته 
   عن عتبة نقدية معينة إىل جملس إدارة مرفق  وميكن تفويض سلطة اختاذ القرارات النهائية بشأن املشاريع اليت تقل

 اإلنفاق الرأمسايل.
 .وميكن مراجعة معايري صرف األموال لتوفري األقساط 
 )تقدميها إىل جملس إدارة مرفق  جيبمة اليت للواثئق الداع وجيب وضع صيغة ومعايري قياسية )مبا يف ذلك النماذج

 املشروع(.اإلنفاق الرأمسايل )مثل املقرتحات األولية ووثيقة بدء 
 .وجيب إدخال معايري حتديد أولويت املشاريع 

لة من مرفق اإلنفاق الرأمسايل، خاصة تلك اليت من املشاريع املمو   كثري، أشار مكتب املفتش العام إىل أن الاوأخري   -27
خطرية يف بعض وي على تطوير نظم تكنولوجيا املعلومات، واجهت صعوابت خمتلفة يف التنفيذ ذات طبيعة متنوعة و تنط

األحيان. ومع ذلك، يرى مكتب املفتش العام أن هذه املشاكل تبدو مرتبطة بنقص يف ممارسات إدارة املشاريع السليمة وليس 
 بضعف يف إجراءات مرفق اإلنفاق الرأمسايل.

 :اءات املتفق عليهااإلجر 

وكفاءته  مرفق اإلنفاق الرأمسايلفعالية إجراءات متفق عليها وافقت اإلدارة على اختاذها لتعزيز  مثانية ن التقريرتضم   -28
 .اإلمجالية

AUD0520 - ظمة يف هاييتمراجعة ممثلية املن 

 2018يناير/كانون الثاين  أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية املنظمة يف هاييت، مشلت الفرتة ما بني -29
 .2020من فرباير/شباط  اتطورات الحقة اعتبار   ا، وعكس التقرير أيض  2019ويونيو/حزيران 

الداخلية للفرتة  الرقابةتنفيذها لنظام ما يتعلق بيف  غري مرض   املمثلية على أنه أداء م مكتب املفتش العام، قي  اوعموم   -30
 .2019يو/حزيران ويون 2018ما بني يناير/كانون الثاين 

 الوكمة:
 بني  ي املكاتب امليدانية الثالثة ومل التنظيمي هيكلهاشمل ي مل يكن لدى املمثلية هيكل فعال وواضح للحوكمة. ومل 

 التسلسل اإلداري الفعلي لبعض املوظفني.
  والر أمريكي على د 000 200ئة من موظفي املمثلية يف مكتبها الرئيسي بينما أنفقت ما يقارب ايف امل 73ويتواجد

 رحلة عمل حملية خالل فرتة املراجعة. 530
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  12م مكتب املفتش العام أنه مت تنفيذ ، قي  2018نقطة بشأن الرقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  41ومن بني 
 افذت جزئي  د ن  مة على أهنا قاملقي   27 الـ، ومل يتم تنفيذ نقطتني. ومشلت النقاط انقطة جزئي   27نقطة بشكل كامل، و

 متها املمثلية على أنه مت تنفيذها ابلكامل.نقاط قي   5
   ي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمة، وكان ية لتلق  ومل تنشئ املمثلية قناة إبالغ سر

 .امستوى وعي املوظفني بشأن هذا املوضوع حمدود  
   املخاطر اخلاص هبا منذ عام  ، ولكن مل يتم حتديث سجل  2019يوليو/متوز  مت املمثلية خطة ملنع الغش يفوقد

2015. 
  قد أقامت عالقة عمل جيدة مع النظراء من الكومة والشركاء يف التنمية وفريق األمم املتحدة القطري. وكانت املمثلية

ة املنظمة وعملياهتا يف البلد ودعم ومع ذلك، ميكن أن تزيد املمثلية حتسني أنشطة االتصال اخلاصة هبا للدعوة لوالي
 جهود تعبئة املوارد.

 العمليات:
   اكان اإلشراف على الوظائف الرئيسية، مثل إدارة املوارد البشرية واملشرتيت وإدارة األموال واألصول، ضعيف. 
  إىل مستوى من ، ما أدى ما يلزم من معارف وقدراتومل يكن لدى املوظفني املشاركني يف الوظائف املذكورة أعاله

 عدم الكفاءة وزيدة املخاطر.
  ئة من الوظائف اليت متت املوافقة ايف امل 40وكان لدى املمثلية معدل شغور مرتفع ابستمرار، يصل إىل أكثر من

عليها. وابلنسبة للموارد البشرية من غري املوظفني، مل تكن عملية التوظيف شفافة، ومل تكن املراجع مكتملة، ومل يكن 
قصري األجل، ترتاوح مدهتا بني يومني وعام،  اعقد   321ما يربر الزيدات يف أجور بعض األفراد. وأدى إصدار  هناك

 إىل خلق عبء عمل إداري كبري.
  لمتطلباتلومل تكن هناك خطة شراء وال اتفاقيات طويلة األجل للمتطلبات املتكررة. وأدت عمليات الشراء املتكررة 

شراء للمشرتيت املنخفضة القيمة إىل عبء عمل إداري غري ضروري، وهو وقت ميكن ، وإصدار أوامر النفسها
 عمليات التسليم املتأخرة.غرامات التصفية لقضاؤه بشكل أفضل يف تسريع إجراءات الشراء، ويف تطبيق 

   نة من ستة قية املكو  دين خارج نظام املنظمة، وكانت عملية املراجعة الور ومت االحتفاظ ببعض املعلومات املصرفية للمور
 مستويت لفواتري املدفوعات مرهقة وغري فعالة.

  ما فوقووافقت املمثلية على مدفوعات مسبقة متعددة للموظفني قبل تسوية سلف سابقة والسماح بتسوية سلف 
 .ايوم   90الـ 

   ملفقودة واملباعة والتالفة ومت حتويل . ومل يتم اإلبالغ عن األصول ااأو دقيق   اومل يكن تقرير األصول يف هناية العام موثوق
 من حتويلها للمستفيدين من املشروع. أصول املشاريع املغلقة إىل مشاريع جديدة بدال  

   من التوصيات املتعلقة ابألمن ومل متتثل إلجراءات إدارة املخاطر األمنية. اذ املمثلية عدد  ومل تنف 
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 الربانمج:
  ات أداء لقياس نتائج تنفيذ بعض املخرجات.مل يكن لدى إطار الربجمة القطرية مؤشر 
 .وكان هناك عدد من األخطاء يف الرصد واإلبالغ عن إجنازات إطار الربجمة القطرية وأنشطة تعبئة املوارد 
  مليون دوالر أمريكي غري واقعي  53.5البالغ  2020-2017وكان هدف تعبئة املوارد إلطار الربجمة القطرية للفرتة

 .2019و 2017مليون دوالر أمريكي بني عامي  8.4مثلية مل حتشد سوى ابلنظر إىل أن امل
  مليون دوالر أمريكي  3.2إىل  2017مليون دوالر أمريكي يف عام  10.4وكان هناك اجتاه تنازيل يف تنفيذ الربانمج من

 .2019يف عام 
   امشروع   20ية العملية من أصل مشاريع انشطة من الناح 9، كان هناك 2019ديسمرب/كانون األول  31من  اواعتبار 

 .2017مشاريع مت االنتهاء منها يف عام  6مبا يف ذلك اإلغالق،  تنتظراملتبقية  11 الـ، بينما كانت املشاريع اوطني  
 .وكانت املشاريع الثالثة اليت متت دراستها متأخرة ومل متتثل ملتطلبات إعداد التقارير يف اتفاقيات املشاريع 
 خطاب اتفاق منتهي الصالحية  29، وظل اوتنافسي   ات، مل يكن اختيار مقدمي اخلدمات شفاف  ويف معظم الاال

 .امعلق  
   املمثلية الد األدىن من املعايري لتعميم املنظور اجلنساين يف عملها. ومل تستوف 
   بيئية واالجتماعية للمنظمة.ي ومعاجلة الشكاوى املتعلقة ابنتهاكات حمتملة للمعايري الللتظل م لتلق   اومل يكن هناك نظام 

 يف أكتوبر/تشرين األول اجلديد املعني   مث لوافقت املمثلية على القيام هبا. وحتت قيادة امل إجراء   18وتضمن التقرير  -31
ديسمرب/كانون  31، بدأت املمثلية ببعض اإلجراءات التصحيحية والتزمت بتنفيذ مجيع اإلجراءات ابلكامل حبلول 2019
 .2020األول 

UD0620A - مراجعة املوارد البشرية من غري املوظفني 

للموارد البشرية من غري املوظفني. ومتت املراجعة يف الفرتة ما بني يونيو/حزيران  أجرى مكتب املفتش العام مراجعة   -32
أدخلت يف  مكتب املفتش العام أخذ يف االعتبار التغيريات األخرية يف السياسات اليت ، ولكن  2019وأكتوبر/تشرين األول 

لة يف املنظمة مع نفقات سنوية مل املوارد البشرية من غري املوظفني ما يقارب ثالثة أرابع القوة العا. ومتث  2020 الثاينيناير/كانون 
 مليون دوالر أمريكي. 250يبلغ جمموعها أكثر من 

، 2015من غري املوظفني، يف عام ويف حني ركزت املراجعة السابقة اليت أجراها مكتب املفتش العام للموارد البشرية  -33
املستشارين واملكتتبني يف اتفاقات اخلدمات  -على حوكمة وعمليات طريقتني من طرائق العقود للموارد البشرية من غري املوظفني 

ك تقييم . ومشل ذلوكفاءته وفعاليته استخدام املوارد البشرية من غري املوظفني كفايةركزت هذه املراجعة على تقييم   -الشخصية 
 مدى كفاية طرائق العقود، وعمليات التوظيف، وتقييم أداء املوارد البشرية من غري املوظفني.

وحددت املراجعة السابقة وجود عدم توافق بني السياسات واملمارسات وكذلك نقاط ضعف يف بعض اجملاالت  -34
اجلودة. ومنذ ذلك الني، قام مكتب املوارد  التشغيلية، مبا يف ذلك عمليات االختيار، ووضوح االختصاصات وتقارير تقييم
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االختيار التنافسي للمستشارين واملكتتبني البشرية بتحسني بعض اجلوانب التشغيلية لعملية املوارد البشرية من غري املوظفني، مثل 
املشرتكة. وابإلضافة  يف اتفاقات اخلدمات الشخصية؛ وتوضيح األدوار واملسؤوليات بني مكتب املوارد البشرية ومركز اخلدمات

 إىل ذلك، عزز مركز اخلدمات املشرتكة رصد االمتثال للسياسات واإلجراءات.

من القضاي اليت تتطلب اهتمام مكتب املوارد البشرية لضمان  اوعلى الرغم من هذه التحسينات، حددت املراجعة عدد   -35
 االستخدام واإلدارة املالئمني للموارد البشرية من غري املوظفني:

 ال تزال طرائق عقود املوارد البشرية من غري املوظفني تفتقر إىل الوضوح؛ 
   ؛وال يزال رصد إدارة املوارد البشرية من غري املوظفني غري كاف 
   وأدى عدم وجود فرتة اومل يكن األساس املنطقي للتغيريات يف سياسات املوارد البشرية من غري املوظفني واضح ،

 لسياسات واإلجراءات اجلديدة إىل اضطراابت وأوجه عدم كفاءة؛انتقالية كافية لتنفيذ ا
 ومل يكن هناك معايري واضحة لتحديد بدل املعيشة املدفوع للموارد البشرية من غري املوظفني؛ 
 ف العقود مرنة مبا فيه الكفاية لتقليل تعطيل العمل؛توق   ومل تكن قواعد 
  جاذبية. ين منظمة األغذية والزراعة جهة توظيف أقل  وجعل الد األدىن من املتطلبات لتعيني املستشار 

اتفق عليه وتوصية واحدة هتدف إىل معاجلة هذه النتائج وتعزيز إدارة املوارد البشرية من غري  إجراء   16ن التقرير وتضم   -36
 املوظفني.

ة املوارد البشرية من غري وخلص مكتب املفتش العام إىل أن األداء التنظيمي املتعلق مبدى كفاية وكفاءة استخدام وإدار  -37
 .حيتاج إىل بعض التحسنياملوظفني 

AUD0720 - مراجعة ممثلية املنظمة يف قريغيزستان 

أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف قريغيزستان يف الفرتة ما بني مايو/أير  -38
، 2019إىل سبتمرب/أيلول  2018لفرتة من يناير/كانون الثاين . ويف حني أن املراجعة غطت ا2019وأكتوبر/تشرين األول 

 .2020من فرباير/شباط  اتطورات الحقة اعتبار   اعكس التقرير أيض  

 يف تنفيذها لنظام الرقابة الداخلية. حباجة إىل حتسينات كبرية، خلص مكتب املفتش العام إىل أن املمثلية اوعموم   -39

 الوكمة:
  دون اتفاق البلد املضيف. ولذلك، ال تتمتع بوضع من  2009اعة يف قريغيزستان منذ عام تعمل منظمة األغذية والزر

 كيان قانوين يف البلد.
   منذ ديسمرب/كانون األول  ااملنظمة شاغر   ممث لمنصب  وال يوجد لدى املمثلية هيكل مناسب لتنظيم عملياهتا. وظل

ارة. ومنذ ذلك الني، مت تعيني املنسق اإلقليمي الفرعي املنظمة يف اإلد ممث ل، ومل يكن هناك منصب مساعد 2018
عن اإلدارة اليومية. وإن هذا  املنظمة للربامج مسؤوال   ممث ل، فيما كان مساعد ةللمنظمة بصفة مؤقت ممث ليف تركيا ك
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ا مموع قيمتهع الكبري يف العمليات مع مشروعني قيد التنفيذ يبلغ جمالرتتيب غري مستدام ال سيما ابلنظر إىل التوس  
 مليون دوالر أمريكي. 30

  نقطة قد مت تنفيذها  19م مكتب املفتش العام أن ، قي  2019نقطة رقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  43ومن بني
نقطة أبلغت عنها املمثلية أبنه مت تنفيذها ابلكامل(، ونقطة واحدة مل يتم تنفيذها، ونقطة  13)مبا يف ذلك  اجزئي  

 ة غري قابلة للتطبيق.واحد
   ي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمة، وكان ية لتلق  ومل تنشئ املمثلية قناة إبالغ سر

 .امستوى وعي املوظفني بشأن هذا املوضوع حمدود  
   ه مل يتضمن خماطر كبرية أخرى مع ثالثة خماطر رئيسية، ولكن 2019املخاطر اخلاص هبا يف عام  مت املمثلية سجل  وقد

 وإدارة املشاريع وإدارة املوارد البشرية. هامامل بني فصللتتعلق اب
  وحافظت املمثلية على عالقة عمل جدية مع نظرائها وأصحاب املصلحة الرئيسيني. ومع ذلك، ذكر أصحاب

نظمة داخل البلد قد أثر على مستوى بروز امل ممث لاملصلحة الرئيسيون أن املمثلية تفتقر إىل القدرات الفنية وأن غياب 
 املمثلية وأنشطتها اخلاصة بتعبئة املوارد.

 العمليات:
  احتفظت املمثلية بسجالت مناسبة للتوظيف وإدارة شؤون املوظفني وتربير معدالت األجور. غري أن املمثلية عي نت

ابستخدام اتفاقات اخلدمة الشخصية،  كموظفني بدوام كامل  2016منذ عام  احكومي   مسؤوال   26عن  ما ال يقل  
دون تقييم ما إذا كان هناك تضارب يف املصاحل على الرغم من استمرار دفع أجور هؤالء األفراد من قبل وكاالهتم من 

 الكومية املعنية.
  ومت وضع خطط املشرتيت السنوية ولكن مل يتم استخدامها ما أدى إىل أتخري املشرتيت. وتضمنت نقاط الضعف

؛ والتطبيق غري بني املهاماألخرى يف الرقابة عدم كفاية دراسات السوق ما أدى إىل منافسة حمدودة؛ وعدم الفصل 
 لغرامات التصفية لعمليات التسليم املتأخرة.املالئم 

  ومل تستخدم املمثلية التحويالت املالية اإللكرتونية إىل أقصى حد ممكن. ويف كثري من الاالت، قامت بعمليات
دين دخال يدوية للخدمات املصرفية عرب اإلنرتنت للمدفوعات الدولية واحمللية، واحتفظت ابملعلومات املصرفية للمور  إ

 خارج نظام املنظمة.
  وكانت تقارير األصول واملخزوانت يف هناية العام غري دقيقة يف ظل عدم وجود توجيهات واضحة حول التمييز بني

 لك أدوات ونظم التتبع واإلبالغ.هاتني الفئتني من العناصر، وكذ
  ومل يتم اختبار نظام اإلخطار حباالت الطوارئ 2019ومل تشارك املنظمة يف اجتماعات فريق إدارة األمن يف عام ،

 على أساس سنوي.
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 الربانمج:
   2018عامي  مليون دوالر أمريكي فقط يف 2.8لقدرهتا احملدودة املتعلقة أبنشطة تعبئة املوارد، حشدت املمثلية  انظر 

ن يف ا. ومع ذلك، وبدعم من املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، كان للممثلية مشروع2019و
 مليون دوالر أمريكي. 30مرحلة التشاور النهائية مبيزانيتني إمجاليتني قدرمها 

   وكانت هناك أوجه ضعف نظامية على  ،اوعند صياغة املشاريع، مل يتم ختصيص مؤشرات للمساواة بني اجلنسني دائم
 الضماانت البيئية واالجتماعية الكافية ويف إنشاء آليات تظل م للمستفيدين.مستوى ضمان 

   ومل يتحققوا من  ومل يقم املوظفون املسؤولون املعنيون خبطاابت االتفاقات مبراقبة أداء مقدمي اخلدمات بشكل كاف
 على النحو الواجب. مة مدعومةالتقارير املالية املقد   أن  

  تنفيذ بسبب أتخر المن أصل املشاريع اخلمسة اليت متت دراستها من أتخريات كبرية يف مشاريع وعانت ثالثة
لة مع الدخول يف مفاوضات مطو   ةاملشرتيت والتسليم. ويف حالة عدم وجود اتفاق البلد املضيف، كان على املمثلي

 ء املشاريع.الكومة املضيفة للحصول على موافقة لبد
  وكانت تقارير املشاريع غري دقيقة. ومت عرض ثالثة مشاريع متأخرة على أهنا على املسار الصحيح ألنه بناء  على

من إظهار التواريخ  طلب فرق املشاريع، قام موظفو الرصد والتقييم مبراجعة التاريخ املتوقع إلجناز أنشطة املشاريع بدال  
 لتأخري.الفعلية واإلشارة إىل أسباب ا

اتفقت املمثلية و/أو مكتب دعم املكاتب امليدانية على اختاذها. والتزموا ابلتنفيذ الكامل  إجراء   13ن التقرير وتضم   -40
 .2020جلميع اإلجراءات حبلول ديسمرب/كانون األول 

AUD0820 - مراجعة ممثلية املنظمة يف بنن 

 2018 يناير/كانون الثاين نيوالزراعة يف بنن مشلت الفرتة ما بأجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية  -41
 .2020من فرباير/شباط  اتطورات الحقة اعتبار   ا. وعكس التقرير أيض  2019وديسمرب/كانون األول 

 يف تنفيذها لنظام الرقابة الداخلية. حباجة إىل حتسينات كبرية، خلص مكتب املفتش العام إىل أن املمثلية اوعموم   -42

 وكمة:ال
   منذ ديسمرب/كانون األول  ال املنظمة شاغر  مل يكن لدى املمثلية هيكل مناسب لتنظيم عملياهتا. وظل منصب ممث

، شغل هذا 2019. ويف غضون ذلك، عمل ثالثة مسؤولني بصفة مؤقتة كممثلني للمنظمة. ومنذ مارس/آذار 2017
ما تقاريرمها إىل ي املنظمة للربامج واإلدارة مل يقد   أن ممثل  املنصب مسؤول كبري يف املكتب اإلقليمي يف أكرا، غاان. غري

 .2020املنظمة املؤقت، ولكن إىل املنسق اإلقليمي الفرعي يف داكار، السنغال، وذلك حىت أبريل/نيسان  ممث ل
  قد مت تنفيذها نقطة  29م مكتب املفتش العام أن ، قي  2019نقطة رقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  43ومن بني

 نقطة أبلغت عنها املمثلية أبنه مت تنفيذها ابلكامل(. 18)مبا يف ذلك  اجزئي  
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   ية لتلقي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمة، وكان ومل تنشئ املمثلية قناة إبالغ سر
 .امستوى وعي املوظفني بشأن هذا املوضوع حمدود  

 حيث قامت بتقييم 2019مت خطة ملنع الغش يف عام املخاطر اخلاص ابلبلد، ولكنها قد   ثلية سجل  ومل تكمل املم ،
مجيع املخاطر على أهنا منخفضة على الرغم من نقاط ضعف رئيسية على مستوى الرقابة، ال سيما يف ما يتعلق 

 ابملشرتيت واإلدارة املالية.
 ة والنظراء الكوميني وأعضاء الفريق القطري لألمم املتحدة إىل حمدودية وأشارت املقابالت مع اجلهات املاحنة الرئيسي

ل السابق للمنظمة يف أنشطة الدعوة واالتصاالت القطرية لتعزيز والية منظمة األغذية والزراعة منذ مغادرة املمث  
 .2017ديسمرب/كانون األول 

  مليون دوالر أمريكي  0.4، قامت املمثلية بتعبئة 2017مليون دوالر أمريكي مت ترحيلها من عام  2.8وابإلضافة إىل
ن قيد التنفيذ مبيزانيتني إمجاليتني ا. وبدعم من املقر  الرئيسي، كان لدى املمثلية مشروع2019و 2018فقط يف عامي 

يف  عمليون دوالر أمريكي؛ ومع ذلك، ال ميكن هليكل الوكمة الالية ونظم الرقابة الداخلية دعم التوس   50قدرمها 
 العمليات يف حال املوافقة على هذه املشروعني.

 العمليات:
   كانت تقارير اختيار املوظفني احملليني متاحة. ومع ذلك، فإن اكانت ملفات املوظفني حمفوظة بشكل جيد، وعموم ،

 معدالت رواتب املوظفني احملليني ال تستند إىل جدول رواتب اثبت.
 دون استخدام من  امورد   24 لـ ودفعت املمثلية امها للتخطيط الفعال للمشرتيت.ومت وضع خطة شراء ولكن مل يتم استخد

دوالر أمريكي. وخالل فرتة املراجعة، كان هناك أتخري يف التسليم  000 1أوامر شراء مبا يتجاوز الد املسموح به، وهو 
 ئة من حاالت استالم البضائع.ايف امل 93يف 

  املساعد املعين املشرتيت. وابلنسبة جلميع أوامر الشراء خالل فرتة املراجعة، عمل يف  بني املهامومل يكن هناك فصل
 .يةوكمشرت  للشراءيف توزيع املدخالت، كجهة طالبة  اابملشرتيت، الذي كان يشارك أيض  

   ئة ايف امل 50دون تفاصيل يف نظام املنظمة خبالف أمسائهم؛ ومت إجراء أكثر من من دين ومت سداد معظم املدفوعات للمور
من املدفوعات ابلعملة احمللية عن طريق الشيكات، مبا يف ذلك كشوف رواتب بعض املوظفني واملدفوعات ملوظف حكومي 

 نظري.
   املنظمة املؤقت، على الرغم من عدم وجوده يف البلد، على أنه الوصي على  ممث ل. وع رض اومل يكن سجل األصول دقيق

 ول. ومت ختصيص معظم األصول املتبقية ملساعد املشرتيت.ئة من األصايف امل 50أكثر من 
  يف اجتماعات فريق إدارة األمن، ومل يتم اختبار نظام اإلخطار يف حاالت الطوارئ على  2017ومل تشارك املمثلية منذ عام

 أساس سنوي.
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 الربانمج:
 من أهداف التنمية املستدامة،  ةيهدف إطار الربجمة القطرية إىل مساعدة البلد على حتقيق مخسة أهداف مستهدف

 ولكن مؤشرات املخرجات والنتائج مل تتناول سوى هدف واحد من األهداف اخلمسة.
   ئة فقط من امليزانيات للمشاريع املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، خبالف الد األدىن ايف امل 10صت املمثلية وخص

 ملنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني.ئة، املنصوص عليه يف سياسة اايف امل 30املطلوب، أي 
  هفوات يف فحص خماطر اإلدارة البيئية واالجتماعية أثناء صياغة املشاريع. ومل تكن هناك آليات وكانت هناك أخطاء و

 تظل م للمستفيدين لتقدمي الشكاوى بشأن االنتهاكات احملتملة للمعايري البيئية أو االجتماعية ملنظمة األغذية والزراعة.
 الرقابة لفرتات ترتاوح بني شهرين وسنتني، ومل تكن  امن أصل سبعة مشاريع نشطة تشغيلي  مشاريع متديد مخسة  ومت

خطاب اتفاق خالل فرتة املراجعة عن موعد استحقاقه  11من أصل  10كافية إلدارة خطاابت االتفاقات حيث أتخر 
 .اشهر   18من شهرين إىل 

 ااريع الثالثة اليت متت دراستها اإلجنازات مقابل املؤشرات واألهداف احملددة مسبق  ومل تعكس التقارير املرحلية يف املش 
 بشكل كامل.

ل املنظمة املؤقت و/أو املكتب اإلقليمي على القيام هبا. والتزموا ابلتنفيذ الكامل وافق ممث   إجراء   15ن التقرير وتضم   -43
 .2020جلميع اإلجراءات حبلول ديسمرب/كانون األول 

0AUD092 - مراجعة دورة املشاريع اجلزء السادس: املساواة بني اجلنسني يف تصميم املشاريع 

كان هذا التقرير األخري يف سلسلة من ستة تقارير عن نتائج مراجعة دورة املشاريع اليت أجراها مكتب املفتش العام.  -44
إلجراءات والضوابط ملعاجلة مسألة املساواة بني وخلص هذا التقرير النتائج اليت توصل إليها مكتب املفتش العام بشأن كفاية ا

 اجلنسني يف تصميم املشاريع.

يف دورة املشاريع يف املنظمة" وكمتطلب من متطلبات سياسة  لدليل املنظمة بشأن "تعميم مراعاة املنظور اجلنساين اووفق   -45
ل جنساين وجيب أن تقوم بتعميم املنظور اجلنساين املنظمة اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني، جيب أن تستند مجيع املشاريع إىل حتلي

يف كل مرحلة من مراحل دورة املشاريع. وفحصت املراجعة اجلودة الشاملة لتصميم املشاريع وفعالية ضوابط دورة املشاريع 
املساواة بني  مؤشرات ختصيصيف تصميم املشاريع، من خالل حتليل واإلجراءات واهلياكل لدعم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين 

 اجلنسني للمشاريع.

وأجرى مكتب املفتش العام، مبساعدة الفريق املعين ابملساواة بني اجلنسني يف شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات  -46
راعي املنظور اجلنساين ت امشروع   98لدقة ختصيص مؤشرات املساواة بني اجلنسني لعينة مؤلفة من  مفصال   ااستعراض  الريفية، 

للمنظور اجلنساين، من بني  امراعي   امشروع   251ب"(. ومت أخذ العينة من إمجايل -2-أ" أو "زاي-2-"زاي مصنفةاريع )مش
ستخدم إال مل ت   يمن مناطق خمتلفة. ويقر  مكتب املفتش العام أبن مؤشرات النوع االجتماع قطري   امكتب   16يف  امشروع   416

تخدامها لرصد خمصصات امليزانية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني؛ أو لتقييم كيفية معاجلة يف مرحلة تصميم املشاريع وال ميكن اس
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. وقد املشاريع؛ أو لتقييم النتائج واآلاثر املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف هناية املشاريعقضاي املساواة بني اجلنسني أثناء تنفيذ 
مراجعة املكاتب القطرية، واليت ائج اليت مت الصول عليها من خالل عمليات استكمل مكتب املفتش العام هذا التحليل ابلنت

 تقوم بشكل روتيين بتقييم مراعاة املساواة بني اجلنسني على املستوى القطري.

 :االستنتاجات الرئيسية
مكتب ئة فقط من مؤشرات املساواة بني اجلنسني املخصصة يف عينة ايف امل 52وجدت املراجعة، بشكل عام، أن  -47

ب". وابلنسبة للمشاريع اليت حتتوي على -2-أ" أو "زاي-2-املفتش العام كانت دقيقة للمشاريع اليت مت تصنيفها "زاي
مؤشرات للمساواة بني اجلنسني غري دقيقة، فقد متت املبالغة يف تقدير مجيع مؤشرات املساواة بني اجلنسني، حيث مل يكن 

 شاريع لقضاي املساواة بني اجلنسني.على كيفية معاجلة امل هناك دليل كاف  

، من األسباب اليت سامهت يف التخصيص غري الدقيق ملؤشرات املساواة بني اجلنسني اوحدد مكتب املفتش العام عدد   -48
 كما يلي:

 :مل  عدم كفاية اخلربات املتصلة ابملساواة بني اجلنيسني والقدرات والدعم املتاح على املستويت اإلقليمية والقطرية
اإلقليميني أو عدد اخلرباء املعنيني بقضاي املساواة بني اجلنسني يف املكاتب اإلقليمية أو القطرية  املسؤولنييكن عدد 

 لتقدمي الدعم الكايف بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف صياغة املشاريع من قبل املكاتب القطرية. اكافي  
  دودة: على الرغم من القدرات احملدودة للمسؤولني اإلقليميني املعنيني االستخدام دون املستوى األمثل لقدرات حمو

 نياملسؤول هؤالء ، جيب أن يراجعملتطلبات جلنة استعراض الربامج واملشاريع اة بني اجلنسني، فإنه وفق  ابقضاي املساو 
 تعزيز املساواة بني اجلنسني.صفر، واليت حبكم تعريفها ال تتمتع إبمكانية -املشاريع املصنفة زاي ا أيض  نياإلقليمي

   ما مل يعترب القائمون على صياغة  اوعدم اعتبار تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني أولوية يف تصميم املشاريع: غالب
عن ختصيص مؤشرات املساواة بني اجلنسني، تعميم مراعاة املنظور  املطاف يف هناية علم ا أهنم املسؤولون، املشاريع

مع جهات التنسيق املعنية ابملساواة بني  الوية بني التحديت املتنافسة األخرى، ومل يتشاوروا دائم  اجلنساين كأو 
اجلنسني للحصول على املشورة بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف تصميم املشاريع. وابملثل، مل تكرس جهات 

ألداء مسؤولياهتا املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني  اكافي    اوقت  التنسيق املعنية ابملساواة بني اجلنسني، يف كثري من األحيان، 
 الختصاصاهتا، مبا يف ذلك تقدمي املشورة بشأن ختصيص مؤشرات املساواة بني اجلنسني. اابلكامل وفق  

 يني ما مل يتم تع امن عمليات مراجعة املكاتب القطرية، غالب   كثريوعدم كفاية التدريب والتعليمات: كما لوحظ يف ال
جهات التنسيق املعنية ابملساواة بني اجلنسني يف املكاتب القطرية، أو إذا مت تعيينهم، فإهنم مل يتلقوا التدريب والتوجيه 
املناسبني بشأن أدوارهم ومسؤولياهتم املتوقعة. والحظت شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية أن القائمني 

إىل تدريب إضايف حول كيفية ختصيص مؤشرات املساواة بني  اظمة حباجة أيض  على صياغة املشاريع وممثلي املن
اجلنسني للمشاريع، وبشكل عام حول كيفية دمج املنظور اجلنساين بشكل مناسب يف دورة املشاريع من مرحلة 

الصلة يف  التصميم األولية للمشروع وحىت مرحلة التقييم النهائي. وعالوة على ذلك، ميكن حتسني التعليمات ذات
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بشأن ختصيص مؤشرات املساواة  حمن خالل توفري إرشادات أوض نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية للمنظمة
 والتمييز بينها بشكل أفضل. بني اجلنسني

 ملراجعة وتقييم دقة مؤشرات املساواة بني اجلنسني ا تكن هناك عملية حمددة رمسي  والرقابة على اجلودة غري الفعالة: مل 
 املخصصة يف مرحلة الحقة من دورة املشاريع عند صياغة وثيقة املشروع، أو أثناء تنفيذ املشروع.

 :أدى إدخال مؤشرات سياسة املساواة بني اجلنسني التابعة ملنظمة  واالرتباك الناجم عن التعايش بني نظامني للرتميز
املساواة بني اجلنسني يف منظمة األغذية والزراعة، ما التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل تداخل مع مؤشرات 

 أدى إىل بعض االرتباك.

وميكن أن تؤثر القضاي احملددة على مسعة املنظمة وقدرهتا على حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني، وال سيما يف ما  -49
ضاي ميكن حل ها من خالل تعديل تصميم من هذه الق كثرييتعلق أبهداف التنمية املستدامة. ويرى مكتب املفتش العام أن ال

اإلجراءات الالية وآليات مراقبة اجلودة، ومن خالل تعزيز الدعم املتاح عند معاجلة قضاي املساواة بني اجلنسني أثناء تصميم 
 املشاريع.

نسني يرى مكتب املفتش العام أن اإلجراءات والضوابط اخلاصة بتخصيص مؤشرات املساواة بني اجلويف اخلتام،  -50
، ونتيجة لذلك، تبالغ املنظمة يف املسامهة الفعلية ملشاريعها امليدانية يف حتقيق املساواة بني حباجة إىل حتسني كبريللمشاريع، 

 اجلنسني.

 :اإلجراءات املتفق عليها
ة اجلودة لتعميم مخسة إجراءات وافقت اإلدارة على االضطالع هبا ملعاجلة هذه النتائج ولتعزيز آلية مراقبن التقرير تضم   -51

 مراعاة املساواة بني اجلنسني يف تصميم املشاريع.

ابلنتائج  ا، يشري مكتب املفتش العام إىل أن تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف تصميم املشاريع يتأثر أيض  اوأخري   -52
من املشاريع ونظام الدعم الفين، حيث  الرئيسية لتقارير مراجعة دورة املشاريع األخرى، وال سيما تلك املتعلقة ابلعدد الكبري

ن ذلك جمموعة أكرب من املشاريع اليت تتطلب الدعم ذات الصلة ابملساواة بني اجلنسني. ولذلك، على اجلهود املبذولة مينتج 
 ه السلسلة.ملعاجلة النتائج الواردة يف التقرير أن أتخذ يف االعتبار النتائج الواردة يف تقارير دورة املشاريع األخرى يف هذ

AUD1020 - مراجعة ممثلية املنظمة يف جنوب السودان 

أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف جنوب السودان مشلت الفرتة ما بني يناير/كانون  -53
 .2020 نيسان/أبريلمن  اتطورات الحقة اعتبار   ا. وعكس التقرير أيض  2019 ويونيو/حزيران 2018الثاين 

يف ما يتعلق بتنفيذها لنظام الرقابة الداخلية كما هو  غري مرض  على أنه  املمثليةأداء مكتب املفتش العام  مقي  ، اوعموم   -54
 مبني يف اجلدول أدانه.
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 الوكمة:
 ن مليو  155ثلية كانت تدير اثين أكرب برانمج ميداين للمنظمة مبيزانية إمجالية للمشاريع تبلغ معلى الرغم من أن امل

 5-ل املنظمة حمدد برتبة ف"(، فإن منصب ممث  3دوالر أمريكي وتعمل يف بيئة صعبة للغاية )"بلد من املستوى 
 فقط.

   ممثال   4-، مت تعيني موظف من رتبة ف2019ملا يقارب مثانية أشهر. ويف مايو/أير  ال املنظمة شاغر  منصب ممث   وظل 
 .5-نظمة وكبري املوظفني الفنيني من رتبة فل املللمنظمة، حيث قام ابإلشراف على انئب ممث  

  يف حني 43مت تنفيذ مجيع نقاط الرقابة البالغ عددها  ه، أفادت املمثلية أبن2019ويف استبيان الرقابة الداخلية لعام ،
 نقاط فقط قد مت تنفيذها ابلكامل. 6ر مكتب املفتش العام أن قد  

  ل م للمستفيدين من املشاريع. غري أنه مل يكن لديها إجراءات كافية ، أنشأت املمثلية آليات تظ2019ويف مايو/أير
ي ومعاجلة مزاعم االستغالل لتلق   للتعامل السليم مع الشكاوى من املستفيدين من املشاريع، أو قناة إبالغ سرية

أي  مل تتلق  شكوى معظمها يتعلق بتوزيع املدخالت، و  725واالعتداء اجلنسيني. ويف غضون شهرين، تلقت املمثلية 
 شكوى بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيني.

  غري مكتمل للمخاطر من دون تدابري ختفيف ومواعيد مستهدفة للتنفيذ.  مت املمثلية سجال  ، قد  2019ويف عام
على أهنا منخفضة  امت خطة ملنع الغش مصحوبة ببياانت بشأن املخاطر سيئة الصياغة، مت تقييمها مجيع  كما قد  

 ى.املستو 
  وكانت هناك معدالت إمتام منخفضة للتدريب اإللزامي املتعلق أبخالقيات العمل وأدوار املوظفني يف منع الغش

 واكتشافه واإلبالغ عنه.
 أنه ذكروا ولكنهم والزراعة الغذائي األمن قطاع يف أساسي شريك أهنا على املمثلية الرئيسيون التنمية شركاء واعترب 

 .وتواترها االتاالتص مستوى حتسني ميكن

 العمليات:

   دون مربر. وابلنسبة من . وكانت هناك زيدات متكررة يف الرواتب اأو تنافسي   امل يكن تعيني املوظفني احملليني شفاف
للحاالت اليت متت دراستها، كانت سجالت املوظفني غري مكتملة، واالختصاصات غري متناسبة مع الوظائف 

 ت لألداء يف الوقت املناسب.الفعلية، ومل يتم إجراء تقييما
   ئة.ايف امل 93 إىل التسليمنسبة التأخري يف  وصلت، و ومل يكن التخطيط للمشرتيت فعاال 
   مليون دوالر أمريكي للمناطق النائية،  5.7دي األموال لتقدمي مدفوعات نقدية تزيد عن واستخدمت املمثلية مور

 النحو الواجب.ولكن هذه املعامالت مل يتم دعمها وتسويتها على 
  مليون دوالر أمريكي من دون معلومات مصرفية للمدفوع ألمرهم  9.5وكان هناك حتويالت مصرفية بلغ جمموعها

 يف النظام العاملي إلدارة املوارد.
 .ومل يتم تسجيل عدد من املدفوعات يف النظام العاملي إلدارة املوارد، مبا يف ذلك القروض النقدية ملوظفني حمليني 
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 اإليصاالت النقدية، وإصدار السلف التشغيلية، واستخدام فواتري ت هناك نقاط ضعف كبرية يف الرقابة على وكان
 غري متطابقة.

  يف حالمليون دوالر أمريكي من مدخالت املشروع خالل فرتة املراجعة. ومع ذلك،  42اشرتت املمثلية ما يقارب و 
ضت املمثلية من حتديد خمزوانهتا بشكل كامل، وابلتايل تعر   عدم وجود نظام إدارة ملخزوانت املنظمة، مل تتمكن

 ملخاطر كبرية من السرقة واخلسائر.
  ة بتقييم امتثاهلا لتدابري ي( مل تقم املمثل4وعلى الرغم من املخاطر األمنية الكبرية يف البلد )مستوى املخاطر األمنية

 .2018إدارة املخاطر األمنية منذ نوفمرب/تشرين الثاين 

 ربانمج:ال
   لتوجيه عملياهتا وأنشطة تعبئة املوارد. اموحد   اوكان لدى املمثلية ثالث واثئق اسرتاتيجية ولكنها مل تطور بعد هنج 
  وعند صياغة املشاريع، مل يتم ختصيص مؤشرات املساواة بني اجلنسني لبعض املشاريع، أو مل تكن دقيقة. ومل يتم

 ة املخاطر البيئية واالجتماعية يف مشروعني متت دراستهما.إدار يف  لتخفيف األثراختاذ أي تدابري 
  ومل تكن معظم املشاريع اليت متت دراستها على املسار الصحيح بسبب التأخري يف تعيني مدراء املشاريع ومقدمي

 خدمات املشرتيت والتعاقد.
 منافسة، ومل تكن هناك  دونمن دراستها، مت اختيار مقدمي اخلدمات  تويف معظم خطاابت االتفاقات اليت مت

مو اخلدمات يف تنفيذ أنشطة املشاريع، ويف من خطاابت االتفاقات، أتخر مقد   كثريإدارة كافية ألدائهم. ويف ال
 بعض الاالت، كانت الواثئق الداعمة بشأن توزيع املدخالت إما غري مكتملة أو غري متسقة أو أنه مل يتم تقدميها.

 ت املستخدم لتسجيل املستفيدين وتسجيل توزيع املدخالت الرصد واإلبالغ الفعالني.ومل يضمن نظام قاعدة البياان 
  ئ، مل تكن التقارير املرحلية عن توزيع املدخالت دقيقة. وكان هناك أتخري يف تقدمي التقارير وابلنسبة ملشاريع الطوار

 إىل اجلهات املاحنة.

ع هبا. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات وافقت املمثلية على االضطال إجراء   20وتضمن التقرير  -55
 .2021حبلول يونيو/حزيران 

AUD1120 - مراجعة أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات 

 2019أجرى مكتب املفتش العام مراجعة أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات يف الفرتة ما بني سبتمرب/أيلول  -56
 .2020ن الثاين ويناير/كانو 

ابعتباره إحدى طرائق تنفيذ املشاريع اجلديدة يف  2015أ طلق أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات يف عام  -57
يعهد بتنفيذ املشاريع إىل الكياانت الوطنية الكومية أو غري الكومية كشركاء يف العمليات، مع االحتفاظ هو املنظمة؛ و 

ها عن تنفيذ املشروع. وركزت املراجعة على مدى كفاية الرتتيبات املؤسسية الستخدام أسلوب التنفيذ مبسؤولية املنظمة ومساءلت
 يف املسامهة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.وفعاليتها بواسطة الشركاء يف العمليات 
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من أجل استخدام أسلوب وخلص مكتب املفتش العام إىل أن ترتيبات الوكمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة  -58
لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات املتطورة لشركاء املنظمة  حباجة إىل بعض التحسنيالتنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات 

 ولزيدة التأكيد على أن أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات يساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.
ترتيبات الوكمة والسياسات واإلجراءات اليت حتكم استخدام أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف ، كانت اوعموم   -59

إلدارة دعم الربامج والتعاون التقين، بصفته مالك أسلوب التنفيذ  العمليات كافية. ويف وقت املراجعة، كان املدير العام املساعد
رصد تطبيق هذه السياسات واإلجراءات واالمتثال هلا، مبساعدة وحدة  عن بواسطة الشركاء يف العمليات يف املنظمة، مسؤوال  

اجلديدة، لضمان استخدام أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات بشكل فعال وعلى النحو املنشود.  األساليب التشغيلية
عام للربامج. وابإلضافة إىل ذلك، قامت ، نقل املدير العام هذه املهمة إىل انئب املدير ال2020وعقب املراجعة، يف مارس/آذار 

اإلدارة العليا بتخصيص أدوار ومسؤوليات وسلطات حمددة للجهات الفاعلة الرئيسية املشاركة يف األنشطة املتعلقة أبسلوب 
بقت بشكل صحيح وأن ترتيبات التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات. ووجدت املراجعة أن السياسات واإلجراءات قد ط  

 م.وكمة والضوابط الداخلية كانت تعمل على النحو املصم  ال
ومع ذلك، فإن الدروس املستفادة من استخدام أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات منذ إنشائه يف عام  -60

، واالحتياجات املتطورة لالستخدام احملتمل له، تتطلب إعادة النظر يف بعض جوانب السياسات واإلجراءات الالية. 2015
وعلى وجه اخلصوص، هناك حاجة ملواءمة غرض ونطاق تطبيق أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات مع استخدامه 

لتقدير املنظمة، إذا مت تقييمها  اعمليات كطريقة لتنفيذ املشاريع ت ستخدم وفق  الفعلي. ص مم أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف ال
خدم أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات على أهنا مفيدة لتحقيق نتائج التنمية. ومع ذلك، فمن الناحية العملية، است  

الغالب مبتطلبات شركاء املنظمة يف املوارد. وهناك خطر  يف ابشكل رئيسي لتلبية متطلبات تعبئة املوارد، وكان استخدامه مدفوع  
 سلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات.األصلية ألهداف األيتمثل يف عدم حتقيق 

هلا وختطط املنظمة الستخدام أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات يف تنفيذ مجيع املشاريع املستقبلية اليت ميو   -61
ئة من املشاريع ايف امل 70، أكثر من 2020واليت شكلت، حىت فرباير/شباط عاملية والصندوق األخضر للمناخ، مرفق البيئة ال

عترب األسلوب الطريقة الوحيدة املتاحة اليت تليب شروط متويل معينة اجلارية ألسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات. وي  
املشرتكة بني املنظمة ومرفق  بة املناخ والبيئة يف املنظمة، بصفتها مديرة العالقاتتتطلبها هااتن املنظمتان. ومع ذلك، فإن شع

 هماالبيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ، ترى أن أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات ال يفي بشروط متويل
 ابلكامل.

حد عشر الواردة يف التقرير، أو التنسيق مع راءات األقد وافقت إدارة دعم الربامج والتعاون التقين على اختاذ اإلجو  -62
 أصحاب املصلحة املعنيني، ملعاجلة القضاي احملددة. وتشمل اإلجراءات ذات األولوية ما يلي:

  تعديل السياسات واإلجراءات اليت حتكم استخدام أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات استجابة للدروس
 ؛ت املتطورةاملستفادة واالحتياجا

 وتعزيز مراقبة اتفاقات الشركاء التشغيليني؛ 
 وتعزيز التقارير املالية بشأن اتفاقات الشركاء التشغيليني؛ 
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  وتعزيز استدامة وحدة األساليب التشغيلية اجلديدة، كوحدة تشرف على مجيع األنشطة املتعلقة أبسلوب التنفيذ
 بواسطة الشركاء يف العمليات.

AUD1220 -  ممثلية املنظمة يف اليمنمراجعة 

أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف اليمن مشلت الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين  -63
 .2020من أبريل/نيسان  االتطورات الالحقة اعتبار  بعض  ا. وعكس التقرير أيض  2019وديسمرب/كانون األول 

 :ةالنتائج واالستنتاجات الرئيسي

يف تنفيذ نظام الرقابة الداخلية. ومل يتم تقييم إطار  غري مرض   م مكتب املفتش العام أداء املمثلية على أنه، قي  اعموم   -64
 بسبب الوضع يف البلد. االربجمة القطرية ألنه مل يكن لدى املمثلية إطار  

 الوكمة:
 ية، أثرت العوامل اخلارجية مثل عدم املوافقة و/أو تعمل املمثلية يف بيئة صعبة للغاية. وبصرف النظر عن القيود األمن

 التأخري يف الصول على أتشريات للموظفني الدوليني على القدرة التشغيلية.
 .ومل يكن لدى املمثلية هيكل فعال لتنظيم عملياهتا، مع تواجد حمدود للغاية يف املواقع امليدانية 
 م مكتب ، قي  2019نقطة رقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  43 . ومن بنياتنفيذ نظم الرقابة الداخلية ضعيف   وكان

نقطة أبلغت عنها املمثلية أبنه مت تنفيذها ابلكامل(،  21)مبا يف ذلك  انقطة قد مت تنفيذها جزئي   34املفتش العام أن 
 نقاط مل يتم تنفيذها. 3و

   مل تكن كافية. 2019الغش لعام بشكل جيد، ولكن خطة منع  2019املخاطر لعام  ومت تطوير سجل 

 العمليات:

  مت حتديد نقاط ضعف كبرية يف الرقابة على التوظيف احمللي وإدارة املوارد البشرية. ومل تكن عملية تعيني املوظفني
احملليني شفافة؛ وكانت ملفات املوظفني غري مكتملة؛ ومعدالت األجور غري مربرة؛ ومل يتم إجراء تقييمات لألداء؛ 

 ستخدام عقود عمل مؤقت لتوظيف مهندسني ميدانيني ومساعدين ميدانيني ومساعد املوارد البشرية.ومت ا
   دون من دون التحقق من أهليتهم و من املشاريع الوطنية مت املمثلية خدمات طبية جمانية لألفراد املعالني ملوظفي وقد

طر للموارد البشرية احمللية من غري املوظفني السعي للحصول على موافقة مكتب املوارد البشرية. كما دفعت بدل اخل
 دون انتظار موافقة مكتب املوارد البشرية.من 

  ع السريع إلدارة املوارد البشرية واضحة أو فعالة يف ، مل تكن إجراءات التتب  3وعلى الرغم من أن املمثلية من املستوى
 دعم العمليات.

 موا خطط املشرتيت اخلاصة هبم يف الوقت راء املشاريع مل يقد  فعالية التخطيط للمشرتيت حمدودة ألن مد وكانت
 احملدد.
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  .ومل يتم تطبيق غرامات التصفية.وكان هناك عدد كبري من حاالت التسليم املتأخرة 
 هناك ضعف كبري يف الرقابة على معاجلة املدفوعات، وحماسبة املقبوضات النقدية والتسويت املصرفية. وكان 
 وقبل تسوية سلفهم السابقة. ايوم   90عددة عالية القيمة للموظفني ألكثر من تقدمي سلف مت ومت 
  ومل يكن هناك تسوية للمخزوانت املطلوبة أو املستلمة أو املوزعة؛ ومت التقليل من شأن تقرير املخزوانت يف هناية عام

 مليون دوالر أمريكي. 0.9مبقدار  2019
   دون موافقة وتوثيق.من األصول به ومت نقل  ااألصول موثوق   ومل يكن سجل 
  (، مل متتثل املمثلية ابلكامل لتدابري 5وعلى الرغم من املخاطر األمنية الكبرية يف البلد )املخاطر األمنية من املستوى

 األمم املتحدة إلدارة املخاطر األمنية.

 الربانمج:
 دارة البيئية واالجتماعية، بشكل صحيح أثناء مل يتم حتديد جدوى املشاريع، ال سيما تواريخ اإلجناز وتقييم خماطر اإل

 صياغة املشاريع.
   يتم بعد ملي التعليقات والشكاوى من املستفيدين من املشاريع، ولكن اتصال مباشر لتلق   اوأنشأت املمثلية خط 

 تطوير إجراءات للتعامل الفعال مع الشكاوى الواردة.
  تعيني مدراء املشاريع. ومل يكن موظفو  دعن حجمها بشكل كاف  ومل أتخذ املمثلية يف االعتبار تعقيد املشاريع و

 وافتقروا إىل التوجيه يف أداء وظائفهم. اكافي    ااملشروع مدربني تدريب  
   مو اخلدمات، مبا يف ذلك ة على النظراء الكوميني للتحقق من األنشطة اليت ينفذها مقد  واعتمدت املمثلية بشد

سفر موظفي املشاريع الوطنية ابنتظام إىل مواقع املشاريع، مل يتم توثيق نتائج توزيع املدخالت. وعلى الرغم من 
 زيراهتم بشكل صحيح يف تقارير املهام.

  تنفيذ بسبب الوقت املستغرق للحصول على الوعانت ثالثة من املشاريع اليت متت دراستها من أتخريات كبرية يف
اخلدمات. وعالوة على ذلك، كانت هناك حاالت من النفقات تصاريح من السلطات احمللية وأتخر تسليم السلع و 

 مقابل امليزانية املعتمدة. اتالزائدة يف تكاليف املوظفني وخطاابت االتفاق
 .ومل يقم فريق الرصد والتقييم يف املمثلية بعد بوضع خطة عمل لضمان الرصد املناسب جلميع املشاريع 
   ن مراقبة املشاريع املضطلع هبا على قدرة املمثلية على إصدار التقارير نقص املعلومات املوثوقة واجلودة بشأ روأث

 الدقيقة عن املشاريع ويف الوقت املناسب وتقدميها لإلدارة وأصحاب املصلحة الرئيسيني.

 :اإلجراءات املتفق عليها

زيز الضوابط. ويف أعقاب من التدابري ملعاجلة نقاط الضعف وتع اقبل املراجعة، اختذت املمثلية اجلديدة ابلفعل عدد   -65
وافقت  إجراء   20 يف التقرير. واحتوى التقرير على مهمة املراجعة، مت الشروع يف اختاذ تدابري تصحيحية إضافية على النحو املبني  

 .2021املمثلية وإدارة املنظمة على االضطالع هبا والتزمتا بتنفيذها ابلكامل حبلول مارس/آذار 



25 FC 185/13.2 

 

AUD1320 - النشر يف ملنظمةا نشاط مراجعة 

. ومع أن 2020تب املفتش العام مراجعة لنشاط املنظمة يف النشر يف الفرتة ما بني فرباير/شباط ومايو/أير أجرى مك -66
 اتطورات الحقة اعتبار   ا، عكس التقرير أيض  2019وديسمرب/كانون األول  2018النشرة مشلت الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين 

 .2020من مايو/أير 
 2018ئة عن عام ايف امل 25ل ذلك زيدة بنسبة مطبوعة ووثيقة، وميث   640 7حوايل  2019نشرت املنظمة يف عام  -67

 مطبوعة ووثيقة. 110 6عندما مت إصدار 
والرقابة ابلنسبة إلنتاج ل اهلدف الرئيسي من املراجعة يف تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات الوكمة وإدارة املخاطر ومتث   -68

 31و 2018يناير/كانون الثاين  1ات املنظمة. وركزت عملية املراجعة على الكتب املنشورة يف الفرتة ما بني مطبوع
على التوايل. كما  2019و 2018ئة من مطبوعات املنظمة يف عامي ايف امل 16و 11ل ، اليت متث  2019 ديسمرب/كانون الثاين

سب االقتضاء، واليت شكلت حبات اإلخبارية وامللصقات والكتيبات( غطت املراجعة نشر اجملالت وبعض مواد الدعوة )النشر 
على التوايل. وكانت عملية مراجعة املنشورات الرئيسية حمدودة  2019و 2018ئة من مطبوعات املنظمة يف عام ايف امل 23و 25

 بسبب التقييم األويل اإلجيايب لضوابطها بشكل عام.
حدات املنظمة يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية. ويتوىل فرع املطبوعات يف وانتقلت أنشطة النشر يف املنظمة إىل و  -69

مكتب االتصاالت يف املنظمة مسؤولية تنسيق ودعم وإعداد التقارير عن ختطيط برانمج النشر وتنفيذه ورصده وتقييمه. كما 
املعايري؛ وتطوير أدوات وإرشادات لدعم عن سياسة النشر يف املنظمة وإجراءاهتا؛ ووضع  اأن فرع املطبوعات مسؤول أيض  

إىل جانب جمموعة من ، 2013. وخيضع نشاط النشر لسياسة النشر يف املنظمة لعام االوحدات يف أنشطة النشر اخلاصة هب
 السياسات واخلطوط التوجيهية اإلضافية الديثة.

والسياسات؛ وقدرة املوظفني غري ما يلي: فجوات يف هياكل الوكمة  2014وحددت مراجعة سابقة أجريت يف عام  -70
؛ ونقاط ضعف يف إطار رصد اجلودة؛ وعدم وجود إطار لرصد وتكلفتها الكافية؛ وضعف القدرة على حتديد حجم املنشورات

املطبوعات. ومنذ ذلك الني، قام فرع املطبوعات إبجراء عدد من التحسينات مبا يشمل: تعزيز سياسات النشر واخلطوط 
يب منسقي النشر؛ وتعزيز النشر الرقمي؛ وحتسني بروز املنشورات. كما مت تنفيذ نظام سري عمل النشر من التوجيهية؛ وتدر 

أجل حتقيق ما يلي: تبسيط عملية رصد اجلودة؛ وتعزيز االمتثال لقواعد النشر والسياسات واالسرتاتيجية الشاملة للعالمة 
 ورات مبوثوقية أكرب.التجارية؛ ودعم التخطيط للمنشورات؛ وتقدير حجم املنش

ال تزال  ات املراجعة هبذه التحسينات، فإهنا قد وجدت أن بعض القضاي اليت مت اإلبالغ عنها سابق  أقر  ويف حني  -71
من القضاي اإلضافية اليت جيب أن يهتم هبا فرع املطبوعات لتحسني عمليات النشر وضمان فعالية أكرب  اقة، وحددت عدد  معل  

 على وجه التحديد ما يلي: للمنشورات. وهي تشمل
   على مستوى املنظمة لتوفري التوجيه االسرتاتيجي ألنشطة النشر اخلاصة هبا  إداري   مل يكن لدى املنظمة هيكال

ج منسقة ومواءمة الرسائل عرب املنظمة. وقد أدى ذلك إىل اختاذ قرارات رئيسية تتعلق ابملنشورات ولضمان اتباع هن  
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للمخاطر والفوائد، وإىل حلول خمصصة ومؤقتة. ويف وقت املراجعة، كان هناك اقرتاح  م كاف  دون تقييمن مت تنفيذها 
 إبنشاء جملس معين مبنشورات املنظمة قيد الصياغة.

  ويف حالة عدم وجود هنج ختطيط مؤسسي متماسك، مل يتم تقييم أهداف املنشورات وفرص التآزر بني التخصصات
 .اواألقسام بشكل نقدي دائم  

 يكن لدى املنظمة القدرة على حتديد التكلفة الكاملة ملنشوراهتا، ما جعل من الصعب تقدير قيمتها مقابل املال. ومل 
  املهارات  اابلنشر ومل يكن لدى منسقي منشورات الوحدات دائم   موظفني رئيسيني معنينيوافتقرت الوحدات إىل

لدى فرع املطبوعات القدرة على تقدمي الدعم املركزي  واملعرفة املطلوبة، ما أثر على جودة املطبوعات. ومل يكن
 للتعويض عن ذلك.

  .ومل تكن عمليات مراجعة احملتوى الفين منهجية ومل تتبع إطار عمل موحد، ما أدى إىل تفاوت جودة احملتويت
 .وفعاليتها واستمرت القضاي املتعلقة بكفاءة عمليات مراجعة اجلودة

  ،مل تتمكن املنظمة من قياس استخدام منشوراهتا وأتثريها وقيمتها مقابل املال.ويف غياب إطار شامل للرصد 
م مكتب املفتش العام االسرتاتيجيات واإلجراءات املعمول هبا لضمان فعالية نشاط النشر يف املنظمة على ، قي  اوعموم   -72
 .حباجة إىل حتسني كبري اأهن

 :اإلجراءات املتفق عليها
ابلتنفيذ الكامل جلميع  املطبوعاتاءات متفق عليها وافقت اإلدارة على اختاذها. والتزم فرع ن التقرير مثانية إجر تضم   -73

 .2023اإلجراءات حبلول ديسمرب/كانون األول 
AUD1420 - مراجعة ممثلية املنظمة يف موريتانيا 

يونيو/حزيران  1ة ما بني أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف موريتانيا مشلت الفرت  -74
 .2020من يوليو/متوز  ابعض التطورات الرئيسية الالحقة اعتبار   ا. وعكس التقرير أيض  2019يونيو/حزيران  30و 2018

 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

نظام الرقابة  يف ما يتعلق بتنفيذ حباجة إىل حتسينات كبرية أنه م مكتب املفتش العام أداء املمثلية على، قي  اعموم   -75
 الداخلية.
 الوكمة:
   وظل 2018ملدة سبعة أشهر يف عام  ال املنظمة شاغر  كانت القدرة التشغيلية للممثلية حمدودة. وظل منصب ممث ،

 .2018منذ يونيو/حزيران  الربانمج( شاغر  لل املنظمة )ممث   منصب مساعد
 املوارد. النظام العاملي إلدارةن مسؤوليات متضاربة يف و وأعطي املوظف 
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   م ، قي  2019نقطة رقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  43. ومن بني اوكان تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ضعيف
نقطة أبلغت عنها  18)مبا يف ذلك  اجزئي   ن فذت نقطة 32نقاط ن فذت ابلكامل وأن  8مكتب املفتش العام أن 

 .للتطبيق نيقابلت فيما كانت نقطتان غريم تنفيذ نقطة واحدة ومل يتاملمثلية أبنه مت تنفيذها ابلكامل(، 
   مت مجيع املخاطر على أهنا منخفضة. ولكنها قي   2019املخاطر لعام  وحددت املمثلية املخاطر الرئيسية يف سجل

 ومل تكن بياانت املخاطر الواردة يف خطة منع الغش مصاغة بشكل جيد ومل تكن تدابري التخفيف مكتملة.
 ية لتلقي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمةقناة إبالغ سر  نشئ املمثلية ومل ت. 
 انتقدت وفريق األمم املتحدة القطري. ومع ذلك الكوميني وأعضاءعالقة عمل جيدة مع النظراء املمثلية  وأقامت ،

 إحدى اجلهات املاحنة الرئيسية قدرة املمثلية الفنية.

 لعمليات:ا
 املقابالت عن سجالت توجد وال ،اتنافسي   وال اشفاف   املوظفني تعيني يكن مل دراستها، متت اليت الاالت معظم يف 

 إجراء يتم ومل الواجب؛ النحو على مربرة األجور معدالت تكن ومل مكتملة؛ املوظفني ملفات تكن ومل. امللفات يف
 .سنوي أساس على لألداء تقييمات

 عداد خطة موحدة للمشرتيت. ويف مجيع الاالت اليت متت دراستها، مل يتم إعداد طلبات الشراء ومل يتم ومل يتم إ
إجراء تقييمات فنية للعروض. ويف حاالت قليلة، مت حتديد ثغرات يف استالم البضائع؛ وإجراء مراجعات من قبل 

 ن امليزانية.دون موافقة املسؤول عمن جلنة املشرتيت احمللية؛ ودفع الفواتري 
   من التحويالت املصرفية، مبا يف ذلك للرواتب. ومت  وكان هناك استخدام مفرط للشيكات واملدفوعات النقدية بدال

 ئة من املدفوعات عن طريق الشيكات خالل فرتة املراجعة.ايف امل 84مليون دوالر أمريكي، أو  4.3سداد حوايل 
   ئة من املعامالت ايف امل 80دفعة )حوايل  761 1ين يف نظام املنظمة يف دومل يتم تسجيل املعلومات املصرفية للمور

 مليون دوالر أمريكي. 3.4خالل فرتة املراجعة( بلغ جمموعها 
  دون التحقق الكايف من املستندات الداعمة.من حالة متت دراستها، مت سداد املدفوعات  29من أصل  14ويف 
  سلف للموظفني قبل تسوية السلف السابقة. عدة 2019و 2018وأصدرت املمثلية يف عامي 
 األصول غري موثوق به حيث مل تقم املمثلية إبجراء التحقق املادي السنوي لألصول بشكل صحيح  سجل   وكان

 قبل تقدمي التقرير يف هناية العام.
 ات املتعلقة ابألمن معلقة ومل متتثل املمثلية ابلكامل لتدابري األمم املتحدة إلدارة املخاطر األمنية، وظلت بعض التوصي

 ألكثر من عامني.
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 الربانمج:
   2019و 2018غ املمثلية عن حالة مؤشرات نتائج إطار الربجمة القطرية يف تقاريرها السنوية لعامي مل تبل. 
   2017للمساواة بني اجلنسني على املستوى القطري، ومل يكن يف إطار الربجمة القطري للفرتة  ااملمثلية تقييم   ومل جتر-

ابستثناء مؤشر واحد. كما كانت هناك أخطاء يف ختصيص  ،خاصة ابملساواة بني اجلنسني ومؤشرات رجاتخم 2021
 مؤشرات للمساواة بني اجلنسني للمشاريع.

  ويف غالبية املشاريع اليت متت دراستها، مل تصف املمثلية آليات التظل م اخلاصة ابملستفيدين من املشاريع يف واثئق
ما هو مطلوب. كما جيب إدخال حتسينات على تقييم معايري اإلدارة البيئية واالجتماعية واملخاطر ذات املشاريع ك

 الصلة.
 الضوابط على توزيع املدخالت ضعيفة. وأبرزت نتائج املقابالت مع املستفيدين من أحد املشاريع التناقضات  وكانت

 يع.بني املدخالت اليت تلقوها وتلك املعروضة يف سجالت التوز 
  ويف مجيع الاالت اليت متت دراستها، مل تقم املمثلية إبجراء تقييم أداء ملقدمي اخلدمات عندما حان موعدها. ويف

 بعض الاالت، وافقت املمثلية على املدفوعات ملقدمي اخلدمات على الرغم من عدم اكتمال الواثئق الداعمة.
  حتقيق مؤشرات النتائج يف واثئق املشاريع. وعلى الرغم من عقد ومل يكن لدى املمثلية آلية لرصد التقدم احملرز يف

م كل مشروع؛ أو مداوالت بشأن حالة مؤشرات النتائج؛ ع تقد  اجتماعات إلدارة املشروع، مل تكن هناك أوراق لتتب  
 أو أسباب موثقة للتأخري وإجراءات متابعة مع جداول زمنية للتنفيذ.

 :اإلجراءات املتفق عليها
وافقت املمثلية على االضطالع هبا. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول  إجراء   16قرير تضمن الت -76

 .2021يونيو/حزيران 
AUD1520 - مراجعة ممثلية املنظمة يف اجلزائر 

كانون /ينايرما بني  مشلت الفرتة اجلزائرملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف  عن ب عد أجرى مكتب املفتش العام مراجعة -77
 .2020من يوليو/متوز  االتطورات الالحقة اعتبار   ا. وعكس التقرير أيض  2019 األولكانون /وديسمرب 2018 الثاين

 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

لرقابة يف ما يتعلق بتنفيذ نظام ا حباجة إىل حتسينات كبرية أنه م مكتب املفتش العام أداء املمثلية على، قي  اعموم   -78
 الداخلية.
 الوكمة:
  ل املنظمة السابق، وهو غادر ممث  قد كانت قدرة املمثلية حمدودة للغاية ومل يكن هناك وظائف متت املوافقة عليها. و

من الكومة، ليس  ناممقد   ناموظف وقام. 2020موظف من املكتب اإلقليمي الفرعي يف اجلزائر، يف يوليو/متوز 
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ل املنظمة للشؤون اإلدارية والربانمج. ومل ي ممث  ة، بشغل الوظيفتني الرئيسيتني ملساعد  عقد عمل مع املنظم الديهم
 مليون دوالر أمريكي قيد اإلعداد. 43أن املمثلية لديها مشروع مبيزانية قدرها ال سيما  ايكن هذا اهليكل مستدام  

  وحده عن املوارد البشرية واملشرتيت وإدارة  ل املنظمة مسؤوال  مساعد ممث  ، حيث كان اكافي    املهامبني  الفصلومل يكن
 األصول والشؤون املالية.

  نقطة 27ن فذت ابلكامل وأن  ةنقط 13م مكتب املفتش العام أن ، قي  داخليةال رقابةابل متعلقة نقطة 43بني ومن 
 ،تنفيذ نقطة واحدة ومل يتمنقطة أبلغت عنها املمثلية أبنه مت تنفيذها ابلكامل(،  13)مبا يف ذلك  اجزئي   ن فذت

 .للتطبيق نيقابلت غري نانقطت وكانت هناك
 ي مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمةية لتلق  إبالغ سر   آليةاملمثلية  ومل تنشئ. 
 اانت ، ولكن مل يتم صياغة بي2019املخاطر وخطة ملنع الغش لعام  ت املمثلية جماالت اخلطر الرئيسية يف سجل  وحدد

 ومل تكن تدابري التخفيف مكتملة. ااملخاطر جيد  
 ثلية بشكل جيد يف البلد وحافظت على عالقة عمل جيدة مع أصحاب املصلحة مومت االعرتاف ابخلربة الفنية للم

 الرئيسيني.

 العمليات:
   ومل تكن ملفات دون تدريب أو دعممن رته الكومة كانت إدارة وظيفة املوارد البشرية تتم فقط من قبل موظف وف .

 املوظفني مكتملة ومل تكن معدالت أجور بعض املوظفني احملليني مربرة على النحو الواجب.
  ححيث يف عملية الشراء،  املهام بني الفصليف و وكان هناك نقص يف التخطيط للمشرتيت  على سبيل املثال مس 

 للجهة الطالبة بتحديد البائعني احملتملني واالتصال هبم.
 000 605من التحويالت املصرفية. ومت سداد حوايل  ناك استخدام مفرط للشيكات واملدفوعات النقدية بدال  ه وكان 

 .واملدفوعات النقدية الشيكات طريق عنئة من املدفوعات ايف امل 45دوالر أمريكي، أو 
   الدفع بدقة. دين يف نظام املنظمة ومل يتم عكس طرقومل يتم تسجيل غالبية املعلومات املصرفية للمور 
   دون إذن من ، ومت التخلص من بعض األصول 2019ق مادي سنوي من األصول يف عام ومل يتم إجراء أي حتق

 مسبق.
  للحرائق خالل ومل متتثل املمثلية ابلكامل لتدابري األمم املتحدة إلدارة املخاطر األمنية. ومل يتم إجراء أي تدريبات

 املوظفني يف نظام اإلخطار حباالت الطوارئ. فرتة املراجعة ومل يتم تسجيل غالبية

 الربانمج:
  وكانت جهود تعبئة املوارد كافية. ومع ذلك، فإن اإلبالغ  2022-2019كان لدى املمثلية إطار للربجمة القطرية للفرتة

 عن إجنازات إطار الربجمة القطرية وتعبئة املوارد حباجة إىل حتسني.
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   لمساواة بني اجلنسني ولكنها مل تدمج املنظور اجلنساين يف مصفوفة النتائج إلطار ل قطري   اوأكملت املمثلية تقييم
 11من أصل  10يف  للمساواة بني اجلنسني . ومل ختصص املمثلية مؤشرات2022-2019الربجمة القطرية للفرتة 

 خاطئة.أو أهنا قامت بتخصيص مؤشرات  ،امشروع  
  تصف املمثلية آليات التظل م اخلاصة ابملستفيدين من املشاريع يف واثئق ويف غالبية املشاريع اليت متت دراستها، مل

املشاريع على النحو املطلوب. كما يلزم إدخال حتسينات يف تقييم معايري اإلدارة البيئية واالجتماعية واملخاطر ذات 
 الصلة.

  سبة جلميع املشاريع الثالثة اليت متت ابلنأثناء تنفيذ املشاريع  اشهر   18إىل  4كان هناك متديدات متكررة ترتاوح من
 دراستها.

   كان  أنه من الرغم وعلىم احملرز يف حتقيق مؤشرات النتائج يف واثئق املشاريع. ومل يكن لدى املمثلية آلية لرصد التقد 
ع وأهنم عقدوا اجتماعات أسبوعية، فإنه ابلنسبة للمشاري وتقييمها لرصد املشاريع خمصصون نو موظف املمثلية لدى

 اغ املمثلية عن حالة املشاريع بناء  على مؤشرات النتائج واألهداف احملددة مسبق  الثالثة اليت متت دراستها، مل تبل  
 واملوضحة يف واثئق املشاريع.

 :اإلجراءات املتفق عليها
الكامل جلميع اتفقت املمثلية واملكتب اإلقليمي على االضطالع هبا. والتزما ابلتنفيذ  إجراء   15ن التقرير وتضم   -79

 .2021اإلجراءات حبلول ديسمرب/كانون األول 
AUD1620 - مراجعة السياسة اجلديدة السرتداد التكاليف 

. 2020أجرى مكتب املفتش العام مراجعة لسياسة املنظمة اجلديدة السرتداد التكاليف بني مارس/آذار ويونيو/حزيران  -80
، وتنفيذها خالل فرتة 2018ثاين يناير/كانون ال 1ز التنفيذ يف دخلت حي   ومشلت املراجعة عملية وضع السياسة اجلديدة، اليت

 .2019-2018السنتني 
 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

 .حباجة إىل بعض التحسيناتم مكتب املفتش العام السياسة اجلديدة السرتداد التكاليف على أهنا ، قي  اعموم   -81
قة؛ وتنفيذ السياسة رتداد التكاليف؛ وتصميم آليات اسرتداد التكاليف املطب  واستعرضت املراجعة النموذج املفاهيمي الس -82

 اجلديدة ورصدها.
   ن كبري مقارنة ابلسياسة السابقة يف مبثابة حتس   عد  ويرى مكتب املفتش العام أن سياسة اسرتداد التكاليف اجلديدة ت

إنصافها. واستخدمت املنهجية مكانة منظمة األغذية ما يتعلق بزيدة نسبة تكاليف الدعم املسرتدة وشفافية العملية و 
 والزراعة كمنظمة رائدة يف مناذج اسرتداد التكاليف يف منظومة األمم املتحدة.
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   مت تطبيقها على 2019ديسمرب/كانون األول  31من  اوإن السياسة اجلديدة يف مرحلة مبكرة من التنفيذ. واعتبار ،
خارج امليزانية. وال تنطبق السياسة اجلديدة أبثر رجعي، وابلتايل فإن معظم ئة من حافظة املوارد من ايف امل 13

املشاريع الالية ال تزال حتكمها السياسة السابقة السرتداد التكاليف. ويدرك مكتب املفتش العام أن تنفيذ منوذج 
مبرور الوقت مع زيدة اخلربة ها اسرتداد التكاليف اجلديد هو عمل مستمر وأن قضاي التنفيذ ستظهر ومن املتوقع حل  

بشأن النموذج اجلديد. وتتوخى السياسة اجلديدة الاجة إىل مراجعة دورية للنموذج لتعكس التغيريات يف االفرتاضات 
 والسياق.

  ئة من املوارد من خارج امليزانية قد أ عفيت من السياسة اجلديدة، ايف امل 30ويقر  مكتب املفتش العام أبن حوايل
 وط التمويل اليت فرضها بعض الشركاء يف املوارد الرئيسيني.بسبب شر 

   إىل ثالث فئات  2017-2016ف تكاليف برانمج العمل وامليزانية للفرتة واستند النموذج املفاهيمي، الذي يصن- 
. ام  إىل افرتاضات معقولة عمو  -وتكاليف الدعم غري املباشر  ؛وتكاليف الدعم املباشر ؛تكاليف التشغيل املباشرة

وهو ضرورة اسرتداد تكاليف الدعم بشكل متناسب من الربانمج العادي والربامج  - وكان املخرج الرئيسي للنموذج
 اأمر   - التشغيل املباشرة تكاليف من ئةايف امل 66/ئةايف امل 34نسبية تبلغ  حصةاملمولة من خارج امليزانية ابستخدام 

 يستحق الدعم.
 بشكل كاف   اما بني تكاليف الدعم املباشر وتكاليف الدعم غري املباشر مدعوم   ومل يكن تصنيف تكاليف الدعم 

ىل معدل تكلفة دعم غري إيف مجيع الاالت. ويرى مكتب املفتش العام أنه من شأن التصنيف الصحيح أن يؤدي 
ثة للتأكد اانت احملد  ئة. وجيب إعادة احتساب النموذج املفاهيمي ابستخدام االفرتاضات والبيايف امل 8مباشر بنسبة 

 من أنه يعكس اهليكل الايل للمنظمة وعملياهتا.
  وتتألف تكاليف الدعم املباشر من تكاليف دعم الوحدات احمللية املسؤولة عن امليزانية وتكاليف وحدات اخلدمات

مة السرتداد ملصم  املركزية يف املقر  الرئيسي. واستخدمت هذه األخرية قائمة أسعار اثبتة للخدمات واملعامالت ا
التكاليف الكاملة للوحدات على أساس املستويت املتوقعة للخدمات واملعامالت. ويف بعض الاالت، استخدم 

 التسعري افرتاضات مل يدعمها حتليل أساسي.
   كما اواستبعد منوذج التسعري بعض التكاليف اليت جيب اسرتدادها، مثل تكاليف األمن اليت متت املطالبة هبا عاملي .

بتخفيض أسعار بعض اخلدمات واملعامالت، خاصة لتكنولوجيا املعلومات واخلدمات املالية  اقام النموذج أيض  
ئة من تكاليف اخلدمة العامة. وعالوة على ذلك، مت استبعاد ايف امل 25واملشرتيت. ونتيجة لذلك، ال ميكن اسرتداد 

 ية من أي آلية السرتداد التكاليف. وبلغ إمجايل املبالغ قيد االسرتدادتكاليف الدعم املباشر املتعلقة ابملكاتب اإلقليم
 مليون دوالر أمريكي. 5.7، 2019-2018خالل فرتة التنفيذ للسنتني 

  وإذا مت تطبيق السياسة اجلديدة على إمجايل حافظة املوارد من خارج امليزانية خالل فرتة سنتني كاملة، فإن النقص
مليون دوالر أمريكي. ولضمان اسرتداد التكلفة الكاملة يف الفرتات املالية املستقبلية،  43.7سيبلغ ر يف االسرتداد املقد  

واملستويت املتوقعة  ؛جيب تصحيح أوجه القصور احملددة يف منوذج التسعري. وجيب حتديث قائمة األسعار الثابتة
أو البياانت الفعلية والتسويت اليت مت  واملعامالت، وافرتاضات التسعري، على أساس أحدث ميزانية ؛للخدمات

 إجراؤها لضمان اسرتداد مجيع التكاليف ذات الصلة.
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  وأظهرت التعليقات الواردة من املكاتب امليدانية الاجة إىل مواصلة دعم السياسة اجلديدة، ال سيما يف ما يتعلق
 مليزانية.ابخلطوط التوجيهية ورصد تكاليف الدعم املباشر للوحدات املسؤولة عن ا

  إىل تعقيدات  ا، ويعود ذلك جزئي  اوكان رصد السياسة اجلديدة واإلبالغ عنها، واسرتداد التكاليف بشكل عام، جمز
تشغيل كل من السياسة السابقة والسياسة اجلديدة بشكل متزامن وإىل املستوى املرتفع من االستثناءات من كلتا 

 السياستني.

 :اإلجراءات املتفق عليها
 .2022لتقرير أربعة إجراءات متفق عليها وافقت اإلدارة على االضطالع هبا حبلول ديسمرب/كانون األول ن اتضم   -83

AUD1720 -  حاالت العجز يف إطار مشاريع حساب األمانةمراجعة 

. ومت 2021-2020أجرى مكتب املفتش العام مراجعة لاالت العجز يف إطار املشاريع كجزء من خطة عمله للفرتة  -84
. وبدأت عملية املراجعة بناء  على 2020التحليل الرئيسي للمراجعة يف الفرتة ما بني نوفمرب/تشرين الثاين ويونيو/حزيران إجراء 

 عترب غري قابلة لالسرتداد.طلب من مدير شعبة الشؤون املالية لشطب املبالغ املستحقة اليت ت  
من دليل اإلجراءات اإلدارية يف املنظمة  202قسم وأجرى مكتب املفتش العام مراجعات لعمليات الشطب يف سياق ال -85

"فحص مسؤولية أي موظف من من دليل اإلجراءات اإلدارية إىل  202للقسم  ا)اللوائح املالية(. وهتدف هذه املراجعات وفق  
الضوابط كما يستخدم مكتب املفتش العام هذه املراجعات لتقدمي توصيات لتحسني   موظفي املنظمة عن اخلسارة، إن وجدت".

 الداخلية.
 84ة األوىل اليت تطلب فيها شعبة الشؤون املالية شطب اخلسائر املتعلقة ابملشاريع. وقد غطى الطلب وهذه هي املر   -86

ئة من مصروفات حساب األمانة ايف امل 0.04ل مليون دوالر أمريكي، ما ميث   5.1بقيمة إمجالية سيتم شطبها تبلغ  امشروع  
 .اعام   20ريكي( على مدى مليون دوالر أم 752 11)

 فئة )سبب( اخلسارة عدد املشاريع املبلغ ابلدوالر األمريكي
 امليزانية العامةجتاوز  28 2,015,800
 جتاوز بند يف امليزانية 10 1,184,741
 *التحقق/دراسة مشروع إقليمي يف أورواب 21 1,143,311

 نفقات غري مؤهلة 14 637,711
 أسباب أخرى 11 138,870

 اجملموع 84 5,120,433
 مهمة حتقق قامت هبا اجلهة املاحنة.مت تسجيل العجز بعد  *
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 :االستنتاج العام
ر سبب عجز املشروع. وابلنسبة افتقر نصف املشاريع املقرتحة لعملية الشطب إىل واثئق من املسؤول عن امليزانية ترب   -87

 عجز املشروع يف سجالت املنظمة. وأشارت شعبة رها املالية اليت تبني  هلذه املشاريع، متثلت الواثئق الرئيسية املتاحة يف تقاري
الشؤون املالية إىل أنه ي عزى ذلك بشكل رئيسي إىل الفرتة الطويلة اليت انقضت منذ إغالق املشاريع ودوران املوظفني املطلعني. 

ابلنظر إىل الظروف، لن يبدو و ذلك،  ولذلك، ال ميكن ملكتب املفتش العام تقدمي توصية بشأن عمليات الشطب هذه. ومع
 دون مزيد من املراجعة.من من املعقول قبول خماطر شطب هذا العجز 

املتبقية اليت ميكن الصول على بعض الواثئق فيها، مل يتمكن مكتب املفتش العام من حتديد  42 الـوابلنسبة للمشاريع  -88
لطول الفرتة الزمنية اليت  ا بعض الاالت( بشكل كامل، نظر  أي مسؤولية شخصية عن اخلسائر )اليت رمبا كانت موجودة يف

انقضت؛ وغياب املوظفني الرئيسيني؛ وتعقيد بعض الاالت. وابلنظر إىل ما سبق، وابلنظر إىل تكلفة/منفعة إجراء استعراض 
 إضايف للقضاي، يوصي مكتب املفتش العام بشطب هذه املبالغ.

اه مكتب املفتش العام، خلص مكتب املفتش العام إىل أن اإلجراءات التنظيمية إىل االستعراض الذي أجر  اواستناد   -89
 .غري مرضيةحساب األمانة مشاريع إطار إلدارة حاالت العجز يف 

 :االستنتاجات والتوصيات التفصيلية

 بسبب ما يلي: اممكن  بشكل كامل ، مل يكن حتديد أسباب عجز املشروع اعموم   -90
 من إقفال املشاريع، ما جعل يف الغالب من املستحيل  اعام   20بعد  لشطب، أحياان  التأخر يف معاجلة عمليات ا

 حتديد األسباب بشكل معقول وحتديد املسؤولية؛
 .وعدم وجود شرط للمسؤولني عن امليزانية بتوثيق شامل ألسباب العجز يف املشروع والنفقات غري املؤهلة 

عام حتديد السبب النهائي للخسارة بتأكيد معقول، حدد مكتب ويف الاالت اليت استطاع فيها مكتب املفتش ال -91
 املفتش العام األسباب املتكررة التالية:

   مة ابليورو؛لة من االحتاد األورويب واملقي  اخلسارة النامجة عن أسعار الصرف، وال سيما مع املشاريع املمو 
  ما يتعلق بقبول منوذج تقدير التكاليف يف املنظمة، واالختالفات بني االحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة يف

 وال سيما يف ما يتعلق بتخصيص تكاليف املوظفني داخل املشاريع؛
 وعدم وجود واثئق داعمة وسوء حفظ السجالت؛ 
  والقضاي املتعلقة ابلتأخر يف نقل األصول )وما يرتتب على ذلك من أتخري يف إعداد تقارير املشاريع( أو نقلها إىل

 دون موافقة مسبقة من اجلهة املاحنة؛من اريع خمتلفة مش
   إىل االفتقار إىل ضوابط يف النظام العاملي إلدارة املوارد بشأن منع املوافقة على  اوجتاوز امليزانية، ويعود ذلك جزئي

قات املشاريع و/أو إلشراف الكايف على نفاإىل عدم ممارسة أصحاب امليزانية  ااملعامالت اليت تتجاوز امليزانية، وجزئي  
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مراجعات امليزانية. وابإلضافة إىل ذلك، تتطلب الفروق بني هياكل امليزانية يف املنظمة وبعض اجلهات املاحنة تسويت 
 ما يزيد من خماطر التجاوزات؛يدوية للموازنة 

   أن تواجه املشاريع  لما تتم عمليات املنظمة يف سياقات مليئة ابلتحديت ومن احملتم اوالصعوابت التشغيلية. غالب
 مشاكل تسبب خسارة. أحياان  

 :اإلجراءات املتفق عليها
من القضاي املوضحة أعاله يف املاضي،  كثريط كل من مكتب املفتش العام أو املراجع اخلارجي الضوء على السل   -92

ت اليت يواجهها االحتاد وصدرت توصيات ملعاجلتها )مثل حتسني حفظ السجالت أو إدارة األصول الثابتة(. كما أن الصعواب
 من قبل املنظمة. ايف املنظمة معروفة جيد  األورويب يف ما يتعلق ابلنموذج احملاسيب 

وعالوة على ذلك، تؤثر نقاط الضعف اهليكلية يف هنج دورة املشاريع يف املنظمة على القضاي اليت نوقشت يف التقرير،  -93
قدرة على دعم املشاريع، ال سيما على مستوى املكاتب امليدانية. ومتت مناقشة وال سيما حافظة املشاريع اجملزأة وعدم كفاية ال

. ولذلك، جيب أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات 2019هذه املشاكل يف مراجعة دورة املشاريع اليت أجراها مكتب املفتش العام يف عام 
عب األخرى ذات ابلتشاور مع شعبة دعم املشاريع والش  الواردة يف التقرير يف االعتبار نتائج مراجعة دورة املشاريع وأن يتم ذلك 

 الصلة يف املنظمة.
 ن التقرير مخسة إجراءات متفق عليها وافقت اإلدارة على اختاذها:وتضم   -94

 حتسني توثيق الاالت وتوقيت الطلبات؛ 
 رف ومراجعات وتطبيق ضوابط على سعر الصرف املستخدم عند استالم أقساط السداد املختلفة، ومراقبة أسعار الص

 امليزانية الالحقة؛
 وتقييم جدوى تنفيذ ضوابط داخلية يف النظام العاملي إلدارة املوارد ملنع جتاوز امليزانية؛ 
 وتقييم جدوى وضع عملية للتسوية التلقائية للميزانيات مع هياكل خمتلفة؛ 
 .وحتسني إجراءات إغالق املشاريع والتخلص من األصول يف الوقت املناسب 
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ع الوقت ملوظفي املنظمة، اليت من شأهنا أن مكتب املفتش العام إىل أن التوصيات املتعلقة بتنفيذ نظام لتتب   وأشار -95
 تساعد يف معاجلة القضاي املتكررة مع بعض اجلهات املاحنة، وخاصة االحتاد األورويب، مل تقبلها اإلدارة يف املاضي.

AUD1820 - مراجعة ممثلية املنظمة يف غواتيماال 

 الثاينكانون /ينايرمشلت الفرتة ما بني  غواتيماالأجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية منظمة األغذية والزراعة يف  -96
 .2020من يوليو/متوز  االتطورات الالحقة اعتبار   ا. وعكس التقرير أيض  2019وسبتمرب/أيلول  2018

 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

يف ما يتعلق بتنفيذ نظام الرقابة  حباجة إىل حتسينات كبرية أنه ش العام أداء املمثلية علىم مكتب املفت، قي  اعموم   -97
 ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل الضوابط غري املرضية يف إدارة الشؤون املالية.الداخلية
 الوكمة:
   سابق كان يعمل بصفة ل املنظمة ال، على الرغم من أن ممث  2019منذ مارس/آذار  ال املنظمة شاغر  ظل منصب ممث

 .2020ل للمنظمة حىت يوليو/متوز مؤقتة كممث  
   ل املنظمة للشؤون اإلدارية، ومل تكن قدرهتا التشغيلية ومل يكن لدى املمثلية منصب وظيفي موافق عليه ملساعد ممث

 كافية.
  نقطة قد مت تنفيذها 28م أن م مكتب املفتش العا، قي  2019نقطة رقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  43ومن بني 

ومل أبلغت عنها املمثلية أبنه مت تنفيذها ابلكامل(،  نقاط 5)مبا يف ذلك  اي  نقطة مت تنفيذها جزئ 13ابلكامل، وأن 
 .يتم تنفيذ نقطتني

  نظمةية لتلقي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املقناة إبالغ سر  ومل يكن لدى املمثلية. 
  ومت صياغتهما بشكل جيد. 2019وحددت املمثلية املخاطر الرئيسية يف سجل املخاطر وخطة ملنع الغش لعام ،

 ذ املمثلية بعد تدابري تصحيحية ملعاجلة الثغرات الكبرية يف الرقابة على إدارة الشؤون املالية.، مل تنف  لكنو 
  وال سيما ابلنسبة امهم   اها أصحاب املصلحة الرئيسيون شريك  ودعت املمثلية بنشاط لوالية املنظمة يف البلد، واعترب ،

 خلربهتا الفنية ودعهما يف تنفيذ القوانني الوطنية بشأن التغذية املدرسية والتنمية الريفية.

 العمليات:
   ومل كان موظف حملي من غري املوظفني مسؤول بشكل أساسي عن وظيفة املوارد البشرية من دون دعم كاف .

املمثلية من مؤهالت املرشحني املختارين ومل تربر على النحو الواجب معدالت أجور املوظفني احملليني من تتحقق 
 غري املوظفني.
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  وكان لدى املمثلية خطة للمشرتيت، وبوجه عام، ابلنسبة للحاالت اليت متت دراستها، كانت عملية الشراء متوافقة
يف  املهام بني الفصل، كان هناك نقص يف لكناسبة يف امللف. و مع اإلجراءات املعمول هبا مع وجود سجالت من
 وظيفة املشرتي. ام الطلب يؤدي أيض  عمليات الشراء: ففي كثري من الاالت كان مقد  

   30ق املمثلية غرامات التصفية يف حاالت التأخر يف تسليم البضائع، مبا يف ذلك حاالت التأخري الكبرية من ومل تطب 
 .ايوم   390إىل 

 يف إدارة الشؤون  املهام بني الفصلهناك فجوات كبرية يف الرقابة على معاجلة املدفوعات، مبا يف ذلك عدم  توكان
دين احملفوظة خارج نظام املالية؛ واملشاركة يف كلمات السر للنظام املصريف اإللكرتوين؛ واملعلومات املصرفية للمور  

 املنظمة.
 ومل يتم تقدمي تصاريح للسفر يف نظام املنظمة إال بعد انتهاء الرحالت يف ومل يكن لدى املمثلية خطة سفر حملية ،

 حالة. 251
  ووافقت املمثلية على سلف متعددة للموظفني قبل تسوية السلف السابقة، ومسحت بتسوية السلف اليت تزيد عن

 .ايوم   90
   بالغ عن األصول اليت مت بيعها أو حتويلها إىل . ومل يتم اإلابه أو دقيق   اومل يكن تقرير األصول يف هناية العام موثوق

 .2013وزارة حملية منذ عام 
  وشاركت املمثلية يف اجتماعات فريق إدارة األمن ونفذت تدابري إدارة األمن، ولكنها مل ختترب نظام اإلبالغ عن

 حاالت الطوارئ األمنية على أساس سنوي كما هو مطلوب.

 الربانمج:
  للربجمة القطرية يتماشى مع األولويت الوطنية ويتضمن مؤشرات للنتائج مرتبطة أبهداف كان لدى املمثلية إطار

التنمية املستدامة املستهدفة، وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية، واألهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية 
 املراجعة.والزراعة. وحققت املمثلية أهدافها اخلاصة بتعبئة املوارد خالل فرتة 

  ئة من إمجايل ميزانيتها للمشاريع املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، مبا يتجاوز الد ايف امل 55وخصصت املمثلية حوايل
ئة املنصوص عليها يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني، وخصصت بشكل عام ايف امل 30األدىن البالغ 

 ملشاريعها.مؤشرات للمساواة بني اجلنسني مناسبة 
   للمخاطر البيئية واالجتماعية لبعض املشاريع. وابإلضافة إىل ذلك،  وأثناء صياغة املشروع، مل يكن هناك تقييم كاف

 فإن غالبية واثئق املشاريع اليت متت دراستها مل تصف آليات التظل م للمستفيدين من املشاريع.
 ك متديدات متكررة لفرتة التنفيذ ترتاوح من عشرة أشهر إىل وابلنسبة جلميع املشاريع اليت متت دراستها، كانت هنا

أربع سنوات. وبصرف النظر عن العوامل اخلارجية اليت تتجاوز قدرة املمثلية على التحكم، كانت املمثلية حباجة إىل 
 .اتحتسني إدارة خطاابت االتفاق

 نطوي على خطر إعادة األموال احملتملة للجهات ومل تقم املمثلية بتخصيص تكلفة املوارد املشرتكة بني املشاريع، ما ي
 املاحنة لنفقات غري مؤهلة.
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   مت تقارير مرحلية إىل اجلهات املاحنة يف الوقت وامتثلت املمثلية ملتطلبات إعداد التقارير يف واثئق املشاريع وقد
 املناسب.

 :اإلجراءات املتفق عليها
طالع هبا. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول وافقت املمثلية على االض إجراء   13تضمن التقرير  -98

 .2021مارس/آذار 
AUD1920 - تقييم خماطر اخلزانة 

. وغطى 2020لتقييمه ملخاطر اخلزانة يف الفرتة ما بني يوليو/متوز وأغسطس/آب  اأجرى مكتب املفتش العام حتديث   -99
 .2016لذي أجراه مكتب املفتش العام يف عام التحديث الفرتة منذ تقييم املخاطر األصلي، ا

 :الرئيسية واالستنتاجات النتائج

 .حباجة إىل بعض التحسنيم مكتب املفتش العام إدارة املخاطر املرتبطة بوظيفة اخلزانة على أهنا ، قي  اعموم   -100
عليه وافقت شعبة  امتفق   إجراء   31، 2016ن تقييم خماطر اخلزانة الذي أجراه مكتب املفتش العام يف عام منتج  -101

الشؤون املالية على تنفيذها من أجل معاجلة املخاطر يف عمليات اخلزانة. ومشلت العمليات الوكمة وإدارة املخاطر وإدارة النقد 
املتفق عليها قبل حتديث  31 الـاألجنيب وإدارة االستثمار والرصد وإعداد التقارير. ومت تنفيذ مجيع اإلجراءات  الصرفوإدارة 

 .2020قييم املخاطر لعام ت
أدت إىل تقليل املخاطر. قد  2016ن التغيريات العملية اليت أجريت منذ عام فإمكتب املفتش العام  حبسب تقييمو  -102
، ومل يتم حتديد 2020يف عام  ةواحد خماطرةإىل  2016حتديدها يف عام  مت خماطر أربع مناخنفض عدد املخاطر العالية فقد 

. وكانت وظيفة 19-ت إدارة عمليات اخلزانة ومراقبتها بشكل فعال خالل حالة الطوارئ بسبب كوفيدخماطر جديدة. واستمر 
عد اجلديدة يف خطة استمرارية العمل، وأدرجتها اخلزانة قد حددت يف السابق تدابري ملواجهة املخاطر املتعلقة ببيئة العمل عن ب  

 واختربهتا.
ض ملخاطر الصرف األجنيب، حيث أدى عدم قدرة النظام احملاسيب وإدارة التعر   ل اجملال الرئيسي للتحسني يف حتديدومتث   -103

 ض على أساس االفرتاضات والتقديرات.على اإلبالغ عن مواقف العمالت األجنبية إىل إدارة التعر  
 :اإلجراءات املتفق عليها

شعبة الشؤون املالية ابلتنفيذ  التزمتن التقرير أربعة إجراءات متفق عليها وافقت اإلدارة على االضطالع هبا. و وتضم   -104
 .2021الكامل جلميع اإلجراءات حبلول يونيو/حزيران 
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AUD 2020 - مراجعة برانمج التعاون التقين 

. ومت إجراء 2021-2020أجرى مكتب املفتش العام مراجعة لربانمج التعاون التقين كجزء من خطة عمله للفرتة  -105
يف تقييم فعالية برانمج ل اهلدف من املراجعة . ومتث  2020ما بني مارس/آذار ويوليو/متوز  التحليل الرئيسي للمراجعة يف الفرتة

التعاون التقين يف نقل خربة املنظمة وتقدمي املشورة الفنية للدول األعضاء يف املسامهة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. 
 .نفسه قييم، الذي كان يستعرض املوضوع يف الوقتومت حتديد هدف املراجعة ابلتنسيق الوثيق مع مكتب الت

ل يف إاتحة املعرفة واخلربة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة هبدف رئيسي متث   1976ئ برانمج التعاون الفين يف عام وأنش -106
 ا الكومات".للبلدان األعضاء استجابة للوظيفة الدستورية للمنظمة اليت تنص على "تقدمي املساعدة الفنية اليت قد تطلبه

 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

وخلص مكتب املفتش العام إىل أن ترتيبات وإجراءات الوكمة املوضوعة إلدارة ورصد تنفيذ مشاريع برانمج التعاون  -107
، لالستجابة بشكل أفضل الحتياجات الكومات املستفيدة، وتعزيز رصد تنفيذ املشاريع حباجة إىل بعض التحسنيالتقين 

 إلبالغ عن اإلجنازات، وجتنب التأخري يف اإلبالغ النهائي وعمليات اإلغالق للمشاريع.وا
وحددت اإلدارة العليا األدوار واملسؤوليات واملساءلة للجهات الفاعلة الرئيسية؛ والسياسات واإلجراءات املعمول هبا؛  -108

برانمج التعاون التقين لتعزيز االمتثال جلميع  ؛ وأدرجت ضوابط داخلية مضمنة يف مجيع أحناء عمليةلوكمةا هيكل وأنشأت
سب التصميم. ومع ذلك، حددت حبأن الرتتيبات التنظيمية املعمول هبا كان تعمل  االرتتيبات السابقة. ووجدت املراجعة أيض  

 اسب وجبودة عالية.املراجعة اجملاالت الالزمة لتعزيز إطار برانمج التعاون التقين وزيدة ضمان تسليم خمرجاته يف الوقت املن
وابلنسبة للمستقبل، هناك حاجة إىل إعادة النظر يف فعالية وكفاءة النموذج القائم على املشاريع، الذي اعتمدته املنظمة  -109
جتزئة حافظة  التقدمي املشورة الفنية وحتقيق املخرجات املرجوة. وكانت إدارة النموذج هذا، مع األخذ يف االعتبار أيض   ااترخيي  
يع، مكلفة. ويتزايد طلب الدول األعضاء على املساعدة الفنية من املنظمة، مع عدم وجود زيدة متناسبة يف املوارد البشرية املشار 

واملالية املتاحة لربانمج التعاون التقين. ومن شأن تقييم منظم لنقاط القوة والضعف يف النموذج الايل مقابل البدائل األخرى، 
يوفر فرصة الستكشاف استخدام أكثر كفاءة وفعالية ملوارد برانمج التعاون التقين وتقدمي املشورة الفنية  مثل النهج الربانجمي، أن

 للبلدان املتلقية.
وحيتاج رصد تنفيذ املشاريع على املستويت احمللية واإلقليمية واملقر  الرئيسي إىل التحسني. وال تشمل ترتيبات الرقابة  -110

تنفيذ املشاريع يف الوقت املناسب وجبودة عالية،  اليت حتول دون د واملعاجلة االستباقيني للعقباتللتحديالالية تدابري فعالة 
 واإلبالغ النهائي واإلغالق، وإبالغ اجلمهور املستهدف عن اإلجنازات، وتوفري الدعم الفين الكايف.

 :اإلجراءات املتفق عليها
عة الواردة يف التقرير أو التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيني وافقت شعبة دعم املشاريع على اختاذ اإلجراءات السب -111

 ملعاجلة القضاي احملددة. وتشمل اإلجراءات ذات األولوية ما يلي:
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   ل من منوذج برانمج التعاون التقين الايل القائم على املشاريع إىل هنج إجراء تقييم نوعي وكمي منظم جلدوى التحو
 برانجمي؛

  صد على التقدم احملرز يف تنفيذ املشاريع على املستويت احمللية واإلقليمية وعلى مستوى املقر وتعزيز اإلشراف والر
 الرئيسي، وإدخال تدابري أكثر قوة لل العوائق اليت حتول دون تنفيذ املشاريع يف الوقت املناسب وجبودة عالية؛

  النهائي عن املشاريع وإغالقها. لضمان اإلبالغووضع تدابري 

AUD2120 - مراجعة مكتب املنظمة للشراكة واالتصال يف أذربيجان 

عد ملكتب املنظمة للشراكة واالتصال يف أذربيجان، مشلت الفرتة ما أجرى مكتب املفتش العام عملية مراجعة عن ب   -112
بر/تشرين من أكتو  ابعض التطورات الالحقة اعتبار   ا. وعكس التقرير أيض  2020ومارس/آذار  2019بني يناير/كانون الثاين 

 .2020األول 
 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

يف ما يتعلق بتنفيذه لنظام الرقابة الداخلية  حباجة إىل حتسينات كبريةم مكتب املفتش العام املكتب على أنه ، قي  اعموم   -113
يم عملياته وإىل كما هو مبني يف اجلدول أدانه. ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل أن املكتب مل يكن لديه هيكل مناسب لتنظ

 نقاط الضعف يف إدارته للمشاريع.
 الوكمة:
  ووجد مكتب املفتش العام أهنا أمر مفرط، ال سيما ابلنظر إىل أن  ،اموظف   69كان لدى املمثلية جمال إشرايف مشل

ودة، . وكان التسلسل اإلداري يف املكتب غري واضح، وقدرة الدعم اإلداري حمداموظف   71املكتب يضم ما جمموعه 
م مكتب املفتش ، قي  2019رقابة يف استبيان الرقابة الداخلية لعام  نقطة 43. ومن بني غري كاف   املهام بني والفصل

ومل يتم أبلغت عنها املمثلية أبنه مت تنفيذها ابلكامل(،  نقطة 11)مبا يف ذلك  اي  جزئ نقطة مت تنفيذها 27العام أن 
 تنفيذ نقطتني.

 ومل ي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمةية لتلق  سر   بالغومل ينشئ املكتب قناة إ .
 ئة من املوظفني التدريب اإللزامي بشأن الوعي األخالقي.ايف امل 40يكمل أكثر من 

   يع عملياته.، ولكنه مل يتم تضمني املخاطر املتعلقة بتوس2019للمخاطر وخطة ملنع الغش لعام  م املكتب سجال  وقد 
 .ودعا املكتب بنشاط لوالية املنظمة وحافظ على عالقات عمل جيدة مع نظرائه وأصحاب املصلحة الرئيسيني 

 العمليات:
  دون أي زيدة يف قدرة وظيفة املوارد البشرية. من ضاعف املكتب عدد موظفيه ثالث مرات خالل فرتة املراجعة

ملوظفيه، ما أدى إىل ارتفاع معدل دورات املوظفني وزيدة  اجد   قصرية اوعالوة على ذلك، أصدر املكتب عقود  
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املكتب بضوابط التوظيف؛ وتوثيق عمليات املوارد البشرية؛  عبء العمل اإلداري. وملواجهة عبء العمل، أخل  
 وحتديد معدالت األجور.

 موا خطط ريع مل يقد  وكان لدى املكتب خطة مشرتيت موحدة، ولكن كانت فعاليتها حمدودة ألن مدراء املشا
عندما  بشكل كاف   املهام بني فصلال عدم من مشرتيهتم اخلاصة ابملشاريع يف الوقت احملدد. وكانت هناك حاالت

دين ومل يوثق أسباب عدم تطبيق م املكتب أداء املور  يف جلنة املشرتيت احمللية. ومل يقي   ام الطلب عضو  كان مقد  
 التسليم. يف غرامات التصفية يف حاالت التأخر

  دفعة متت معاجلتها من  934ومل يسجل املكتب املعلومات املصرفية للمدفوع ألمره يف النظام العاملي إلدارة املوارد يف
 دوالر أمريكي. 000 480خالل حتويالت مصرفية بلغ جمموعها 

   ف يف األصول واملوافقة وابلنسبة للحاالت اليت متت دراستها، كانت سجالت األصول دقيقة ومت دعم عمليات التصر
 عليها على النحو الواجب.

  مل خيترب املكتب نظام املنظمة لإلخطار عن 2020نزاع مسلح مع بلد جماور يف يوليو/متوز  نشوبوعلى الرغم من ،
 الطوارئ.

 الربانمج:
 الشراكة بداية منذو . به اخلاصة التعاونية الشراكة من املتوقعة النتائج ابلكامل املكتب حيقق أن احملتمل غري من 

 مليون 6.6 بلغت إمجالية بقيمة برامج املكتب نفذ ،2020 آب/أغسطس وحىت 2016 الثاين كانون/يناير يف التعاونية
 مليون 21.8 والبالغة 2020 األول كانون/ديسمرب حبلول هلا املخطط القيمة من بكثري أقل   وذلك أمريكي، دوالر
 .أمريكي دوالر

 ئة من إمجايل ميزانيته للمشاريع للتدخالت اخلاصة ابملرأة واملشاريع املتعلقة ايف امل 52 وخصص املكتب ما يقارب
ئة املطلوبة(. ومع ذلك، كانت هناك جماالت لتحسني ختصيص ايف امل 30ابملساواة بني اجلنسني )أكثر من نسبة 

اواة بني اجلنسني لتيسري رصد مؤشرات املساواة بني اجلنسني للمشاريع ووضع مؤشرات نتائج حمددة تتعلق ابملس
 إجنازات املكتب يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين.

   م اخلاصة ابملستفيدين يف واثئق املشاريع ومل يشمل آليات التظل   اوأثناء صياغة املشاريع، مل يصف املكتب دائم
 معلومات خط األساس ملؤشرات النتائج.

 سؤوليات يف إدارة املشاريع واضحة ما أدى إىل أتخريات يف تنفيذ املشاريع. ومل تكن مهام سري العمل واألدوار وامل
االفتقار إىل االستمرارية يف إدارة املشاريع عندما كان هناك انقطاع يف العقود أثناء اخلدمة ملوظفي  (1)ومشل ذلك 

 هنا لوظائفهم.وصول حمدود ملدراء املشاريع إىل املعلومات اليت حيتاجو و  (2) ؛املشاريع الرئيسيني
 ومع ذلك، مل يكن للرصد اخطط  وضع و  ،داخلية بشأن رصد املشاريع توجيهية اخطوط   قد أرسى وكان املكتب .

 لديه وظيفة رصد مستقلة لتنفيذ هذه اخلطط.



41 FC 185/13.2 

 

 :اإلجراءات املتفق عليها
جلميع اإلجراءات حبلول  وافق املكتب على االضطالع هبا. والتزم املكتب ابلتنفيذ الكامل إجراء   15ن التقرير تضم   -114

 .2021يونيو/حزيران 
AUD2220 - مراجعة ممثلية املنظمة يف هندوراس 

أجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية املنظمة يف هندوراس، مشلت الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين وديسمرب/كانون  -115
 .2020من نوفمرب/تشرين الثاين  ابعض التطورات الالحقة اعتبار   ا. وعكس التقرير أيض  2019األول 

 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

يف ما يتعلق بتنفيذه لنظام الرقابة تحسينات بعض ال حباجة إىلم مكتب املفتش العام املكتب على أنه ، قي  اعموم   -116
 الداخلية كما هو مبني يف اجلدول أدانه.

 الوكمة:
 مل يتم حتديد مسارات العمل بشكل واضح لكنو  معقول. كان لدى املمثلية تسلسل إداري جيد ونطاق إشرايف ،

ومل يتم إبالغ مجيع املوظفني عنها، ما أدى إىل بعض أوجه عدم الكفاءة. وابإلضافة إىل ذلك، يف ما يتعلق ابستبيان 
مبا )فقط  انقطة جزئي   24، مت تنفيذ نقطة رقابة 43م مكتب املفتش العام أنه من بني ، قي  2019الرقابة الداخلية لعام 

 .اثنتني ومل يتم تنفيذ نقطتنيا ابلكامل(، مت تنفيذمهقد ا املمثلية أبنه مأبلغت عنه نينقطت يشمل
  ومل ي ومعاجلة مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمةية لتلق  سر  ومل تنشئ املمثلية قناة إبالغ .

 ب اإللزامي بشأن الوعي األخالقي.ئة من املوظفني التدريايف امل 30يكمل حوايل 
   ومل يتم  اولكن مل تتم صياغة بياانت املخاطر جيد   2019للمخاطر وخطة ملنع الغش لعام  مت املمثلية سجال  وقد

 حتديد أصحاب املخاطر بوضوح.
 ى أهنا وأظهرت املقابالت اليت أجراها مكتب املفتش العام أن أصحاب املصلحة الرئيسيني ينظرون إىل املنظمة عل

 شريك مهم، ولكن االتصاالت اخلارجية حباجة إىل حتسني.

 العمليات:
   املمثلية احتياجات املوارد البشرية ومل ختطط هلا. وابإلضافة إىل ذلك، ابلنسبة لبعض حاالت التوظيف اليت م مل تقي

عن الشواغر؛ ومل حتتفظ بسجالت  متت دراستها من املوارد البشرية احمللية من غري املوظفني، مل تصدر املمثلية إعالانت
 توظيف مناسبة؛ ومل حتدد معدالت األجور على أساس سلم رواتب حمدد.

   إبجراءات الشراء واحتفظت بسجالت مناسبة.  اوابلنسبة لاالت الشراء اليت متت دراستها، التزمت املمثلية عموم
مع إصدار أوامر شراء  دون داع  من تشغيلي ، مل تقم املمثلية ابلتخطيط للمشرتيت. وازداد عبء العمل اللكنو 
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دوالر أمريكي. وابإلضافة إىل ذلك، مل ترصد املمثلية عمليات  000 1للمشرتيت املنخفضة القيمة اليت تقل عن 
 ق أسباب عدم تطبيق غرامات التصفية.التسليم املتأخرة ومل توث  

 ئة من ايف امل 95)أي حوايل  امصرفي   حتويال   630 2يف  ومل يتم تسجيل املعلومات املصرفية للبائعني يف نظام املنظمة
مليون دوالر أمريكي. وكان هناك استخدام  2.4مدفوعات التحويالت املصرفية خالل فرتة املراجعة( بلغ جمموعها 

 .لرواتبليف ذلك  مبامليون دوالر أمريكي،  2.1مفرط للشيكات لدفع ما جمموعه 
   احتوى سجل األصول على تناقضات لكنقق املادي السنوي من األصول. و عن التح امت املمثلية تقرير  وقد ،

 وأخطاء مل يتم حتديدها وتصحيحها.
   مع  اذ التوصيات بعد لتكون متوافقة متام  وشاركت املمثلية ابنتظام يف اجتماعات فريق إدارة األمن ولكنها مل تنف

 تدابري إدارة املخاطر األمنية املطلوبة.

 الربانمج:
 قطرية مؤشرات نتائج إطار الربجمة ال تملمثلية يف األولويت الوطنية عند صياغة إطار الربجمة القطرية وربطنظرت ا

أبهداف التنمية املستدامة املستهدفة وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية واملبادرات اإلقليمية. ومع ذلك، 
وضع إطار الربجمة القطرية؛ ومل حتقق أهدافها اخلاصة بتعبئة  يف تقدير األموال عند فقد ارتكبت املمثلية أخطاء  

 .2019غ عن إجنازات إطار الربجمة القطرية يف التقرير السنوي لعام املوارد؛ ومل تبل  
  وأدرجت املمثلية املنظور اجلنساين يف مصفوفة نتائج إطار الربجمة القطرية؛ وأكملت عملية تقييم املساواة بني اجلنسني

طة عمل ألنشطة تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني. ومع ذلك، حتتاج املمثلية إىل حتسني معدالت ووضعت خ
 إمتام التدريب اإللزامي بشأن املساواة بني اجلنسني وختصيص مؤشرات للمساواة بني اجلنسني مناسبة للمشاريع.

 تلقي ومعاجلة الشكاوى املتعلقة ابالنتهاكات وعند صياغة املشاريع، مل أتخذ املمثلية يف االعتبار آليات التظل م ل
احملتملة للمعايري البيئية واالجتماعية للمنظمة، وابلتايل مل تنشئها. وعالوة على ذلك، ابلنسبة للمشاريع الثالثة اليت 

ا ملؤشرات املشاريع، أو تقم بتضمني األنشطة املخطط هل امتت دراستها، مل تضع املمثلية معلومات أساسية وأهداف  
 اليت مل تكن متوافقة مع حتقيق أهداف املشاريع.

  من املشاريع مشروع ا  18من أصل مشروع ا  13ويف ما يتعلق بتنفيذ املشاريع، كانت هناك أتخريات متكررة يف
تتبع املمثلية الوقت الذي يقضيه املوظفون يف العمل خالل فرتة املراجعة. وعالوة على ذلك، مل  االناشطة تشغيلي  

مشاريع خمتلفة من أجل ختصيص التكاليف بشكل مناسب، ما خيلق خطر إرجاع املبالغ إىل اجلهات املاحنة على 
 مقابل النفقات غري املؤهلة.

   مت ويف اثنني من املشاريع الثالثة اليت متت دراستها، امتثلت املمثلية ملتطلبات إعداد التقارير يف واثئق املشاريع وقد
ت املاحنة يف الوقت املناسب. ومع ذلك، مل تستخدم املمثلية نظام معلومات إدارة الربامج تقارير مرحلية إىل اجلها

 للقيام بذلك. Excelمن ذلك جداول بياانت  امليدانية لتسجيل التقدم احملرز يف املشاريع، ولكنها استخدمت بدال  
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 :اإلجراءات املتفق عليها
ضطالع هبا. والتزمت املمثلية ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول وافقت املمثلية على اال إجراء   15تضمن التقرير  -117

 .2021ديسمرب/كانون األول 
AUD2320 - مراجعة التأمني غري الطيب 

أجرى مكتب املفتش العام مراجعة إلدارة املنظمة للتأمني غري الطيب يف الفرتة ما بني أكتوبر/تشرين األول  -118
 .2020و 2016املراجعة الفرتة ما بني عامي  . ومشلت2020وديسمرب/كانون األول 

ونظرت املراجعة يف اهليكل والعمليات املعمول هبا إلدارة التأمني غري الطيب يف املنظمة، أي كل من املسؤولية العامة  -119
 والتأمني التشغيلي.

مجايل قسط يف إطار خطة رئيسية مع ضامن واحد إبوأتلف أتمني املسؤولية العامة بشكل أساسي من ستة عقود  -120
دوالر  000 120بقسط سنوي قدره  التأمني على املمتلكات خالل السفر الرمسيدوالر أمريكي؛ و  000 439سنوي قدره 

تغطي وفاة أو إصابة أو مرض موظفي املنظمة بسبب واجبات رمسية، بتكلفة خدمة  اأمريكي؛ وخطة تعويضات مؤمنة ذاتي  
تعاقد على أتمني املركبات من قبل كل مكتب ميداين على أساسي فردي. ومت توفري دوالر أمريكي. ومت ال 000 600 سنوية تبلغ

 التأمني التشغيلي لنقل البضائع وختزينها على أساس خمصص عندما تطلبه املكاتب امليدانية.
رها وحدة وكانت شعبة اخلدمات اللوجستية املسؤولة عن وثيقة أتمني املقر الرئيسي، ابستثناء خطة التعويضات اليت تدي -121

الذي تديره شعبة الشؤون املالية. وتتم إدارة املطالبات اخلاصة  الضمان االجتماعي والتأمني على املمتلكات خالل السفر الرمسي
ابلبوليصات الفردية بشكل أساسي من قبل املسؤولني عن البوليصات ابستثناء التأمني على املمتلكات خالل السفر الرمسي 

 مات املشرتكة.اليت يديره مركز اخلد
 :النتائج واالستنتاجات الرئيسية

يف ما يتعلق حبوكمتها وتنظيمها وإدارة  غري مرضية، قيم مكتب املفتش العام إدارة التأمني غري الطيب على أهنا اعموم   -122
 املخاطر ومعاجلة املطالبات.

 تقييم املخاطر القابلة للتأمني ومت ختصيص غالبية عقود التأمني على أساس شخصي لألفراد الذين ليس لديهم خربة يف -123
 آاثردون تقييم من ن حتديد األولوية للوفورات يف التكلفة ومكاسب الكفاءة املتصورة مأو إدارة عقود التأمني. وقد نتج ذلك 

كجزء من هذه املراجعة وحيث مت إنشاء وحدة وظيفية   دراستهامنظمات األمم املتحدة األخرى اليت مت  خبالفاملخاطر، 
 رة.صة إلدارة التأمني على أساس املخاطر املقد  خمص
وأدى الفشل يف االحتفاظ ابلعقود على أساس منتظم ودمج التأمني يف عملية املنظمة إلدارة املخاطر إىل االفتقار إىل  -124

مت اعتباره على التأكيد على أن العقود قد أدارت املخاطر املتبقية بفعالية على أساس القيمة مقابل املال، أو أن التأمني قد 
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النحو الواجب كأداة ممكنة للتخفيف من املخاطر اجلديدة أو الناشئة. وقد تفاقم ذلك بسبب االفتقار إىل البياانت اليت تستند 
 إليها عملية صنع القرار وعدم كفاية الرصد واإلبالغ.

ع املطالبات واإلبالغ عنها. ب  تاسية للتلضمان تقدمي مجيع املطالبات، وإنشاء عملية قي اوتطلبت معاجلة املطالبات حتسين   -125
 الرقابية يف معاجلة املطالبات اخلاصة هبا. من نقاط الضعف اعدد اخطة التعويضات املؤمنة واملدارة ذاتي   ختل لو 

 :اإلجراءات املتفق عليها
حبلول يونيو/حزيران  شعبة اخلدمات اللوجستية بتنفيذها ابلكاملن التقرير أربعة إجراءات متفق عليها التزم مدير تضم   -126

2021. 
 


