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 املوجز
 يناير/كانون الثاين  1التقرير السنوي حملة عامة عن أنشطة مكتب املفتش العام خالل الفرتة ما بني  هذا يقدم

من ميثاق مكتب  57. وهو يُقّدم إىل املدير العام وإىل جلنة املالية وفًقا للفقرة 2021ديسمرب/كانون األول  31و
 املفتش العام. 

  مذكرة  25ق وتقرير حتقي 15عة النهائية ومذكريت مراجعة ور املراجا من تقاريتقريرً  12وأصدر مكتب املفتش العام
 أتيحت عشرة تقارير مراجعة لدولتني من الدول األعضاء بناء على طلبهما.و . 2021حتقيق يف عام 

  من االلتزامات اخلاصة يف جمال املراجعة، وكان عبء  21ويف هناية العام، كانت أعمال املراجعة جارية بشأن
 قضية مفتوحة.   111مثل يف قضااي التحقيق يت

  ما ميثل 2020شكوى يف عام  170شكوى جديدة خالل العام، وأكثر من  214وتلقى مكتب املفتش العام ،
 .املراجعةملزيد من قضية جديدة  124يف املائة. وبعد عملية استالم الشكاوى، مت فتح  26زايدة بنسبة 

 العمل االستشاري، وهو اجلزء الوحيد من والية مكتب املفتش العام الذي مل يتأثر بقيود السفر،  عت كميةوارتف
 طلًبا من طلبات اإلدارة. 188على  الردود مبا يشمل تقريًبا املائةيف  100 سبةبن

  نتظار التنفيذ من قبل إدارة منظمة ابإجراء متفًقا عليه  379، كان هناك 2021ديسمرب/كانون األول  31وحىت
يف املائة  40 حصل أتخري يف. ومع ذلك، 2020مقارنة بعام  يف املائة 23األغذية والزراعة، أي اخنفاض بنسبة 

 يف املائة من اإلجراءات املتفق عليها.   27من اإلجراءات املتفق عليها كانت مفتوحة على مدى سنتني و
  دوالر أمريكي يف هناية فرتة السنتني،  500 000وكان لدى مكتب املفتش العام فائض يف امليزانية قدره حنو

من النشاط  وخالل عامفضال عن الوظائف الشاغرة.  ةرمسي مهام ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل تعليق السفر يف
دوالر  200 000عجزًا قدره حوايل  العادي، يقدر مكتب املفتش العام أنه من احملتمل أن يكون قد تكبد

 أمريكي.
  ويؤكد املفتش العام على االستقاللية التنفيذية ملكتب املفتش العام وعلى غياب أي تدخل يف أداء مهام الرقابة

 خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير. 

 تعليقات املدير العام
  وقام املكتب بدور 2021يعرب املدير العام عن تقديره للعمل الذي اضطلع به مكتب املفتش العام خالل عام .

وواصل  جلعل منظمة األغذية والزراعة أكثر شفافية ومساءلة وكفاءة وفعالية.دير العام مهم يف دعم جهود امل
ونزيهة، وإن كانت مستقلة، ألنشطة املنظمة تقدمي تقييمات ابلغة األمهية وموضوعية مكتب املفتش العام 

تحقيقات مكتب املفتش العام لوكانت  وعملياهتا، وقدم توصيات قيّمة لتحسني العمليات الداخلية للمنظمة.
يف ادعاءات سوء السلوك اليت ختص املوظفني يف املنظمة، وادعاءات ارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون ختص 

تصبح منظمة أكثر  لكيملبادرات النزاهة دور فعال يف مساعدة منظمة األغذية والزراعة  لدعمهأطرافًا اثلثة؛ و 
ويسلط املدير العام الضوء بشكل خاص على أنشطة االتصال اليت قام هبا مكتب املفتش العام خالل  أخالقية.

تب وشارك يف استضافتها اليت استضافها املكوالندوات عرب اإلنرتنت  ام، مبا يف ذلك جلسات اإلحاطة العديدةالع
 لصاحل إدارة املنظمة وموظفيها.



3 FC 191/9.1 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  2021املالية مدعوة إىل األخذ علًما ابلتقرير السنوي للمفتش العام لسنة  جلنةإن 

 مسودة املشورة

 :إّن اللجنة املالية 
  نّوهت بكمال التقرير وجودته حيث أنه تضّمن حملة عامة متكاملة وغنية ابملعلومات عن خمتلف أنشطة

 ؛2021مكتب املفتش العام خالل سنة 
  لتحقيقات اليت صدرت خالل العام،مع التقدير ارتفاع عدد النواتج املتصلة اب الحظتو 

تكررة يف الرقابة اليت مت حتديدها يف واالستعراضني اللذين أجراي بشأن أوجه الضعف النظامية وامل
 عمليات مراجعة احلساابت السابقة للمكاتب امليدانية.

 خالية أن أنشطة مكتب املفتش العام  وحصلت على تطمينات بفضل أتكيد املفتش العام على
 بدعم املدير العام املتواصل لعمل مكتب املفتش العام. تالتدخل والعرقلة، ورحب من
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 تقدمي املفتش العام
يسرين أن أعرض على املدير العام وعلى جلنة اإلشراف االستشارية وجلنة املالية، التقرير السنوي ملكتب املفتش العام لسنة 

األنشطة اليت ألهم ما يلي ملخص  عام ويفالفتش امل اتفيها مسؤوليأتوىل السنة األوىل الكاملة اليت . وكانت هذه 2021
 والتحدايت اليت واجهناها. اليت حتققت جنازات الرئيسيةاإل، و مكتب املفتش العام عملت عليها مع

سوى مهام سفر  حيث مل تتم 2021تؤثر يف تنفيذ خطة عمل مكتب املفتش العام خالل عام  19-جائحة كوفيد استمرت
. وخضعت عمليات املراجعة البقاء معلقةً حمدودة للغاية ألغراض التحقيق، يف حني اضطرت بعض حاالت التحقيق إىل 

للمكاتب امليدانية لقيود من حيث العمل الذي ميكن االضطالع به واألدلة اليت ميكن مجعها. ويف ضوء ذلك، مل حنقق 
، كانت نسبة االلتزامات الفعلية 2021ديسمرب/كانون األول  31على سبيل املثال، يف فبعض مؤشرات األداء الرئيسية لدينا. 

ا كان عليه يف وكان إجناز عمليات املراجعة أبطأ يف املتوسط مم يف املائة 84 توازي للمراجعةمقابل االلتزامات املخطط هلا 
 خالل العام )من تقارير ومذكرات(. عدًدا قياسًيا من نواتج التحقيقات قد أصدربيد أن السنوات السابقة. 

بُعد  قد تعلمنا دروًسا إجيابية من العمل عنفمكتب املفتش العام. إىل ابلنسبة  يباجانب إجي 19-ائحة كوفيدجل وقد كان
جمموعة عمل وقمنا بتعيني أنشأان و وحصلنا على معرفة وتقدير أفضل الستخدام البياانت يف عمليات املراجعة والتحقيقات. 

بياانت يف إطار مهمة استشارية قصرية األجل إلحراز مزيد من التقدم يف حتليالت البياانت اخلاصة بنا يف جمال العامل 
 يف التحقيقات.  شرعيةليل التحسني قدرتنا على إجراء حتراجعة. كما أن العمل جار أيًضا ألغراض امل

 2021يوليو/متوز  1من  املمتدة اسرتاتيجية ملكتب املفتش العام لفرتة األربع سنوات ، أصدرتُ 2021ويف يوليو/متوز 
للتعليق العام وجلنة اإلشراف االستشارية . وجرى تبادل مشروع وثيقة االسرتاتيجية مع املدير 2025يونيو/حزيران  30 إىل

تها املقررة ومعايري جناحها، إىل دعم مكتب املفتش عليه قبل وضعه يف صيغته النهائية. وهتدف االسرتاتيجية أبهدافها وأنشط
وحمرتما، من خالل الرقابة والبصرية ومقدم خدمات ذا مصداقية وموثوقا يكون شريكا العام يف الوفاء بواليته ومهمته أبن 

التغيري اإلجيايب،  مادواعتوالنظرة االستشرافية، بغية محاية موارد منظمة األغذية والزراعة ومسعتها، وحتسني كفاءهتا وفعاليتها، 
 من أجل اإلسهام يف جهود املنظمة لتحقيق األفضليات األربع.  

 يضم املكتب اآلن فأصبح وابلتوازي مع وضع االسرتاتيجية، جرى استعراض وتنقيح اهليكل التنظيمي ملكتب املفتش العام.
)فريق  وحدة املراجعة يف املنظمةالتحقيقات، و : وحدة وهي ثالث وحدات، يرأس كل منها موظف أقدم )رئيس الوحدة(

سابقا(. وتعكس هذه التغيريات بشكل  املراجعة امليدانية)فريق  املراجعة يف امليدانسابقا(، ووحدة  الرئيسي املقر املراجعة يف
 أفضل طبيعة العمل الذي تضطلع به هذه الوحدات. 

نقاط الضعف النظامية واملتكررة  استعراض، ركزت أعمال املراجعة اليت قام هبا مكتب املفتش العام على 2021يف عام و 
 "تقريران شامالن"شيا مع هذا النهج، صدر االرقابة اليت مت حتديدها يف عمليات املراجعة السابقة للمكاتب امليدانية. ومت يف

عن هيكل إدارة املكاتب امليدانية وقدراهتا وعمليات املكاتب القطرية. وخضع كال التقريرين ملناقشات مستفيضة مع اإلدارة، 
واملراجعات األخرى التقريرين ورحبت هبا. ويرد املزيد من املعلومات عن هذين  28ووافقت اإلدارة على مجيع التوصيات الـ 

 2021ملخصات تقارير مراجعة احلساابت الصادرة يف عام  –لسنوي للمفتش العام التقرير ا أي يف وثيقة منفصلة،
(FC191/9.2- 2021 .) 
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عداًي اصتالواردة على مدى مخس سنوات  1. وكان اجتاه الشكاوىيتزايدعبء العمل يف وحدة التحقيقات  وما انفك
عام  شكوى يف 170؛ و2019شكوى يف عام  121؛ و2018شكوى يف عام  112؛ و2017شكوى يف عام  76ابستمرار: 

 تعيني حمقق جديد من الفئة ) 2021. وبفضل الزايدة يف موارد التحقيق يف عام 2021شكوى يف عام  214و ؛2020
متكنت الوحدة من  ،ذي أجرته وظيفة االستالم اجلديدةوالفحص الفعال ال (، ومتويل إضايف للموارد من غري املوظفني4-ف

حتسني إنتاجيتها وتقليل تراكم احلاالت اليت مل يتم البت فيها منذ فرتة طويلة. ومع ذلك، على مستوى املوارد احلايل، من 
، قدر مكتب املفتش العام يف األصل أنه سيتلقى 2023–2022فرتة السنتني إىل بالنسبة فغري املرجح أن يظل هذا هو احلال: 

 فوق هذا الرقم. تظهر االجتاه زايدة كبرية (، يُ 2022يف وقت إعداد هذه الوثيقة )مارس/آذار شكوى، ولكن  500
على العكس من ذلك، بل  ؛19-ومل يتأثر تقدمي اخلدمات االستشارية وغريها من اخلدمات املتصلة ابلعمالء جبائحة كوفيد

. وكّرس مكتب املفتش العام مرة أخرى 2020سجلنا ما يقرب من ضعف عدد الردود على الطلبات االستشارية كما يف عام 
كما ورد يف التقرير السنوي ملكتب املفتش و قدرا كبريا من الوقت الستعراض ومناقشة االتفاقات اإلطارية للجهات املاحنة. 

ا نفهم أن املاحنني وقواعدهم يطالبون مبزيد من الشفافية واملعلومات لضمان استخدام مواردهم املمولة ، فإنن2020العام لعام 
من التربعات بفعالية وكفاءة ونزاهة. غري أن مبدأ املراجعة الوحيدة حلساابت األمم املتحدة معرض خلطر التآكل نتيجة 

والتحقيق أن أنواع خمتلفة من بنود مراجعة احلساابت والتحقق أوجه القصور اليت ينطوي عليها التفاوض بشتعترب لذلك؛ و 
؛ واألحكام املالية الواردة يف بعض االتفاقات لتغطية تكاليف تنفيذ ورفع تقارير عن هذه البنود يف هذه االتفاقات كبرية

 التابعة نظماتاملاخلطر يف أن ليست كافية على اإلطالق ملعاجلة مجيع التكاليف اإلدارية غري املباشرة املرتبطة هبا. ويكمن 
أن إىل يف قبوهلا أو عدم قبوهلا ألنواع أحكام الرقابة اليت يطرحها خمتلف املسامهني، نظرا  وافقنظومة األمم املتحدة لن تتمل

 املنظمات على احملك. هذه متويل من مصادر هناك مصدرا هاما 
جلسيت  عقدانفقد ا ملكتب املفتش العام خالل السنة. ا رئيسيً والزراعة نشاطً وكان االتصال مع اإلدارة العليا ملنظمة األغذية 

إحاطة للمدير العام واإلدارة العليا بشأن أعمال مكتب املفتش العام اجلارية يف جمال املراجعة والتحقيقات. كما أجرينا 
ونظمنا ندوتني إلكرتونيتني ملمثلي مناقشات فردية مع كل ممثل إقليمي بشأن منع الغش وغريه من أشكال سوء السلوك، 

املنظمة يف املكاتب القطرية لتوضيح الوالية املناطة مبكتب املفتش العام وإجراءاته يف جمال التحقيقات. وواصل مكتب املفتش 
هة يف املنظمة، العام، ابلتعاون مع شبكة النزاهة يف املنظمة، املشاركة بنشاط يف خمتلف املبادرات الرامية إىل تعزيز إدارة النزا

 .عرب اإلنرتنتمثل توفري التدريب والتوجيه يف جمال السياسات واإلحاطات اإلعالمية والندوات 
إىل الوفورات الكبرية  بشكل أساسيبفائض يف امليزانية، ويرجع ذلك  2021–2020وأهنى مكتب املفتش العام فرتة السنتني 

أطول من املتوقع مللء وظائف مراجعة احلساابت الشاغرة واالستعانة  تكان  اليت ملدة الالزمةوا مهامالناجتة عن تعليق السفر يف 
ومن املالحظ أّن سوق االستشاريني من ذوي اخلربة يف جمال التحقيقات تنافسي للغاية حالًيا بعدما  .تحقيقاتلل نمبستشاري

عمد العديد من منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى إىل زايدة مواردها املخصصة للتحقيقات. وعليه، فإّن 
نتوقع أن يكون عام سب كان حافاًل ابلصعاب. غري أننا سعينا إىل استقطاب عدد أكرب من االستشاريني يف الوقت املنا

                                                           
لدى مكتب املفتش العام وصف فين مؤلف من ثالثة أقسام )الشكاوى واالدعاءات واحلاالت( لوصف كيفية تلقي املعلومات عن احتمال حصول   1

 املوردين لديها ومعاجلتها. ويقوم عادة فرد أو جمموعة من األفراد إبفادة مكتب املفتش العام عن إمكانية حدوثسوء سلوك من جانب موظفي املنظمة و 
. وميكن بذلك تعّقب عدد الشكاوى الواردة. وقد تشمل يف املقابل كل شكوى معلومات شكوىسوء سلوك أو عمل يعاقب عليه ويشار إليه على أنه 

أكثر ستخضع واحدة أو  حالة، األمر الذي قد يفضي إىل ادعاءاتعن حالة انتهاك واحدة أو أكثر للوائح املنظمة وأنظمتها، ويتم تعّقبها فرداًي على أهنا 
 ملزيد من املراجعة بعد مباشرة العملية. 
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موظفو مكتب املفتش العام وبدأ . اأيضً  ، من حيث استهالك امليزانية2021و 2020 مقارنة بعامي "طبيعًيا"عاًما  2022
 السفر. مهام تب وبدأ استئناف اا إىل املكاآلن تدرجييً يعودون 

ا، أود أن أشكر املدير العام وفريق القيادة األساسية وأعضاء جلنة اإلشراف االستشارية على دعمهم املستمر لعمل وختامً 
مكتب املفتش العام. ويسرين أن أؤكد من جديد أنه مل تكن هناك حماوالت للتأثري على مهامنا يف عملية املراجعة والتحقيق 

العرقلة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير. وقد حظيت قدرة مكتب املفتش العام وأن مجيع أنشطتنا كانت خالية من التدخل و 
على أداء مهامه بكفاءة وفعالية مبزيد من الدعم من الرسائل املتسقة اليت وجهها املدير العام إىل مجيع مدراء املنظمة وموظفيها 

 ة.يشفافابلو  أخالقيةتتسم بقيم بشأن ضرورة أن تكون منظمة األغذية والزراعة منظمة 
Mika Tapio 

  املفتش العام
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 مقدمة - أواًل 
 من ميثاق مكتب املفتش العام. 57 يُعرض هذا التقرير السنوي على املدير العام وعلى جلنة املالية وفًقا للفقرة -1

مراجعات مكتب  مي اليت حددهتاايقدم معلومات عن مجلة أمور منها: النتائج اهلامة لعملية املراجعة وأوجه الضعف النظ وهو
؛ واإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة لتنفيذ توصيات مكتب املفتش العام؛ واإلفصاح عن تقارير املراجعة هوحتقيقات املفتش العام

اليت ُيصدرها مكتب املفتش العام؛ واحلاالت اليت حيقق فيها ووضعها والتصرف النهائي حياهلا، مبا يف ذلك موجز للنتائج 
أديبية أو اإلدارية اليت اختذهتا املنظمة؛ وبرانمج ضمان وحتسني اجلودة لدى مكتب املفتش العام؛ وموارد واإلجراءات الت

 مكتب املفتش العام. 

 الوالية والرسالة  -ااثنيً 
املراجعة الداخلية  يوفر مكتب املفتش العام وفًقا ملا نص عليه ميثاقه الرقابة على برامج وعمليات املنظمة من خالل -2

تقييم حوكمة املنظمة وإدارة املخاطر وعمليات املراقبة فيها، كما عن  يةمكتب املفتش العام مسؤوليتوىل و والتحقيقات. 
املسامهة يف حتسينها. كذلك، يزّود مكتب املفتش العام املدير العام والوظائف والربامج اخلاضعة للمراجعة بضماانت موضوعية 

ت استشارية مصممة حبيث تضيف قيمة إىل عمليات املنظمة وحتّسنها. واملكتب مسؤوٌل أيًضا عن التحقيق مستقلة وخدما
 موظفي املنظمة وادعاءات ضلوع أطراف اثلثة يف أعمال مستوجبة لعقوابت.  اليت تعينيف ادعاءات سوء السلوك 

رى املكتب أنه ال حاجة يف الوقت استمر امليثاق يف خدمة مكتب املفتش العام بشكل جيد خالل العام. ويو  -3
للميثاق يف موعد أقصاه املقرر إجراء االستعراض القادم  الراهن إىل إدخال تغيريات على حمتوايت امليثاق. ومن

 .2023 مارس/آذار
ويّتبع مكتب املفتش العام يف مراجعاته املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد  -4

املراجعني الداخليني. ويتبع املكتب يف حتقيقاته "املبادئ واخلطوط التوجيهية املوحدة إلجراء التحقيقات"، اليت اعتمدها 
 .2021هية اجلديدة للتحقيقات الصادرة عن املنظمة يف أبريل/نيسان املؤمتر الدويل للمحققني واخلطوط التوجي

 بيان االستقاللية - اثلثا
وفًقا مليثاق مكتب املفتش العام، يتوجب على املفتش العام أن يؤكد للجنة املالية، سنواًي على األقل، االستقالل  -5

 التنظيمي ملكتب املفتش العام. 
رير، ُضمن االستقالل التنظيمي ملكتب املفتش العام من خالل كون املفتش وخالل الفرتة اليت يغطيها هذا التق -6

العام مسؤواًل مباشرة إزاء املدير العام، ومن خالل الصلة املباشرة بني املفتش العام وجلنة اإلشراف االستشارية وجلنة املالية. 
من التدخل ومل تكن هناك أية ية فتش العام خالوابإلضافة إىل ذلك، كانت أنشطة املراجعة والتحقيق اليت قام هبا مكتب امل

 ظروف تضّر ابستقالليته. وقد تلقى املكتب يف تسيري أعماله دعًما وتعاواًن كاملني من اإلدارة.
ما يتعلق بتعيني املوظفني، سواء  ا خالل السنتني املاضيتني السلطة املفوضة للمفتش العام يفوقد تعززت تدرجييً  -7

، اختذ املدير العام قرارًا 2021خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، يف مارس/آذار و  من غري املوظفني. مالعاديني أني املوظف من
ما يتعلق ابلوظائف من الرتبة  . ويف3-الوظائف الشاغرة من الرتبة ف ما خيص يف إىل املفتش العام بتفويض قرارات االختيار

للمرشحني  قرتح على املدير العام مرشحني اثنني على األقل من القائمة املختصرةوما فوقها، ينبغي للمفتش العام أن ي 4-ف
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هبا جلنة االختيار. وإذا أبدى املدير العام، يف أي حالة معينة، حتفظات بشأن اختيار أي من املرشحني  أوصت اليت النهائيني
املوارد البشرية أن يتوىل معاجلة املسألة وحلها ابلتعاون اقرتحهما املفتش العام، يطلب املدير العام إىل مدير شعبة  اللذين

املفتش العام. ويعرب مكتب املفتش العام عن ارتياحه هلذا التفويض ألنه يؤيد أحكام ميثاق مكتب املفتش العام  مع
املفتش العام، وفقا للوائح يتوىل املفتش العام املسؤولية اإلدارية والرقابة على املوارد البشرية واملالية ملكتب  تقضي أبن اليت

 املنظمة وقواعدها وسياساهتا. 

 املراجعة الداخلية –رابًعا 
 2021أنشطة املراجعة الداخلية يف عام 

إىل خطة عمله لفرتة السنتني  2021 ةاستندت أنشطة املراجعة الداخلية اليت قام هبا مكتب املفتش العام يف سن -8
 2021انون الثاين كومت تنقيحها يف يناير/ 2019، واليت متت املوافقة عليها مبدئًيا يف ديسمرب/كانون األول 2020-2021

 2021بعد إعادة تقييم املخاطر وأهداف املراجعة ابلتشاور مع اإلدارة وجلنة اإلشراف االستشارية. ومشلت خطة العمل لعام 
عالية أو  ترتبط مبخاطر عة لوظائف ونظم مؤسسية، تشمل سبع مهاماليت أعيد تصميمها ما جمموعه عشر عمليات مراج

خاطر متوسطة؛ وتسع مراجعات ملكاتب ميدانية، تشمل سبعة مكاتب جرى تقييم مب ترتبط وثالث مهام ،عالية جًدا
 ة. عالية أو عالية جًدا، واثنني قّيما على أن املخاطر املرتبطة هبما متوسطعلى أهنا املخاطر املرتبطة هبا 

املراجعة وأجريت مجيع عمليات  19-بسبب جائحة كوفيد 2021وظلت بعثات املراجعة معلقة طوال عام  -9
إىل خطة العمل ضيفت عمليتان جديداتن للمراجعة أُلغيت أربع عمليات مراجعة وأُ و امليدانية عن بُعد.  للمكاتب

(. وحىت 2019عملية مراجعة يف عام  23عملية مراجعة )مقارنة بـ  12أكمل مكتب املفتش العام و  2السنة. خالل
عملية مراجعة جارية، كانت عشر عمليات مراجعة يف مرحلة إعداد التقرير،  21، من أصل 2021ديسمرب/كانون األول  31

 ان ثالث منها يف مرحلة التخطيط. فيما كوكانت مثاين عمليات يف مرحلة العمل امليداين، 
 3بني قوسني(:عة التالية )يرد تصنيف املراجعة رير املراجوصدرت تقا -10

 مليات مراجعة الوظائف املؤسسية:ع
 )مرضية(  (AUD 0121)شعبة مصايد األمساك 

 (كبريإىل حتسني   حتتاج)  (AUD 0421)إجراءات العقوابت 
 إىل بعض التحسني(حتتاج )  (AUD 0621) وتدريبهم تعّلم املوظفني

 إىل بعض التحسني(حتتاج )  (AUD 0921)حساابت املدفوعات 
 إىل بعض التحسني(حتتاج ) AUD 1121( 4(جوانب احلوكمة  –األمن امليداين 
 (كبريإىل حتسني  حتتاج ) AUD 1221( 4(االمتثال  جوانب –األمن امليداين 

                                                           
ارد من ألغيت عمليتان للمراجعة إلاتحة موارد لعمليتني جديدتني للمراجعة اعتربت ذات أمهية أكرب. وأُلغيت مراجعة واحدة بسبب عدم توافر املو  2

 ة االتصال ابإلنرتنت يف املكتب القطري املعين.إجراء مراجعة عن بُعد بسبب حمدودي إذ تعّذراملوظفني، وأُلغيت مراجعة واحدة 
 .)FC191/9.2(يف وثيقة منفصلة  اميكن االطالع على ملخصات نتائج هذه التقارير واستنتاجاهت   3

 تقرير مل يكشف عنه حلماية سالمة وأمن موظفي منظمة األغذية والزراعة وأصوهلا ومبانيها.  4
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 عمليات مراجعة املكاتب امليدانية:
 إىل بعض التحسني(   حتتاج)  (AUD 0221)ممثلية املنظمة يف كمبوداي 
 (كبريإىل حتسني  حتتاج ) (AUD 0321)ممثلية املنظمة يف سورينام 
 )غري مرضية(  (AUD 0521)ممثلية املنظمة يف الكونغو
 (كبريإىل حتسني  حتتاج )  (AUD 0821)ممثلية املنظمة يف الفلبني 

 املراجعات املواضيعية املتصلة ابملكاتب امليدانية: 
 ( كبريإىل حتسني  حتتاج )  (AUD 0721)هيكل وقدرة إدارة املكاتب امليدانية 

 (  كبريإىل حتسني  حتتاج )  (AUD 1021)القضااي املتكررة والنظامية يف عمليات املكاتب القطرية للمنظمة 

 مالحظات املراجعة الرئيسية وجوانب الضعف النُظمية 
 عمليات املراجعة امليدانية 

يف السنوات الثالث املاضية، خلصت عمليات مراجعة حساابت املكاتب امليدانية إىل أن تنفيذ نظم الرقابة الداخلية  -11
اليت مت حتديدها يف خمتلف املكاتب  الرقابة اج إىل حتسني كبري. وكانت ثغراتحيت وإمايف غالبية املكاتب إما غري مرض 

املوظفني. وبناء على ذلك، أجرى  يف نقصالخضعت للمراجعة متشاهبة، وكثريا ما عزت املكاتب املعنية املشكلة إىل  اليت
ت مكتب املفتش العام عملييت مراجعة مواضيعية لتحديد األسباب اجلذرية لنقص القدرات يف املكاتب امليدانية والفجوا

 عمليات املكاتب القطرية.    اليت تشوباملتكررة يف الرقابة 
 :املسائل التاليةوقدراهتا  املكاتب امليدانيةهيكل إدارة  مراجعة حددتو  -12

 بسبب تزايد عدد املكاتب امليدانية وتنامي الربانمج امليداين على مر  أن تستنفد موارد الربانمج العادي كادت
وجود املنظمة واضحة، وكذلك نوع ل الزمان واملكان الالزمني تكن معايري حتديد . ويف الوقت نفسه، ملواتالسن

 يف كل حالة. طلوب من املوظفنيامل العدداملكتب امليداين وما يتصل به من 
  مع مدى  دائًماومل يكن ختصيص املوارد وتصنيف املناصب اإلدارية الرئيسية على نطاق املكاتب امليدانية متوافقني

 مكتب وحجمه.تعقيد كل 
  على صعيد اإلشرافوكان نطاق الرقابة اإلدارية حمدودا جدا يف بعض املكاتب، مما أدى إىل عدم فعالية الضوابط . 
 تعوق األداء الفعال إلطار هي عفا عليها الزمن و  قد تفويض السلطة إىل املكاتب امليدانية نظمفالسياسة اليت ت

 املساءلة.
  مهام غري حيوية، يف حني أنيطت مهام رئيسية بغري املوظفني.إىل تب امليدانية وظائف يف املكاالبعض  ُأسندتو 
  التوظيف، عملية وظيفة شاغرة ألكثر من عامني، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل جتميد  213، ظلت 2021ويف عام

غري أن هذه الشواغر املطولة  ول التدرجيي للمكاتب امليدانية.الذي ذكرت إدارة املنظمة أنه ضروري لتيسري التح
 قوضت القدرة الوظيفية للمكاتب امليدانية املعنية.قد 
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 كانت هناك حاجة يف املواقع اليت  نشر املوارد  عاقتحواجز أ ألقاليم،سب احب ،ةتب امليدانياإدارة موارد املك قامتوأ
 . ألقاليمماسة إليها، ال سيما عندما تعلق األمر ابملكاتب القطرية يف خمتلف ا

  وواجهت املكاتب القطرية صعوابت يف دعم تنفيذ الربامج امليدانية ألهنا مل تتلق تكاليف دعم غري مباشرة ومل تتلق
 من تكاليف الدعم املباشر مع أتخريات أعاقت تنفيذ العمليات بكفاءة.  اسوى جزءً 

 مواطن الضعف التالية: مية يف عمليات املكاتب القطريةامراجعة املسائل املتكررة والنظحددت و  -13
  لفة لتلبية  من حيث التك وفعااًل  مرانً اعتربت املكاتب القطرية استخدام املوارد البشرية من غري املوظفني حاًل

بعض املوارد البشرية من غري املوظفني ألداء أنشطة أساسية  ت؛ ومع ذلك، فقد استخدماالحتياجات التشغيلية
 تواصل، خالفًا للقواعد املعمول هبا. مذات طابع 

  املوارد البشرية احمللية من غري  املطبقة علىوكانت قواعد املوارد البشرية املتعلقة ابلتوظيف التنافسي وعملية الفحص
ومع ذلك، ت الوظائف ذات طابع قصري األجل. ملوظفني، حيث اعترب ا تلك املطبقة على منأقل صرامة املوظفني 

، 2020ويف ديسمرب/كانون األول ية من غري املوظفني بشكل متكرر. جتديد عقود املوارد البشرية احملل غالًبا ما مت
 ملدة ثالث سنوات أو أكثر. متعاقبةاملوارد البشرية من غري املوظفني عقود من  000 2لدى أكثر من  تكان

  ة على مستوى املكاتب إدارة املوارد البشريومل حتدد قواعد املوارد البشرية احلاجة إىل الفصل بني الواجبات يف
وهذا يعين أن مديري التوظيف وحدهم ميكنهم حتديد معدالت رواتب املوارد البشرية احمللية من غري امليدانية. 
 .واختاذ القرار بشأهنا املوظفني

  خدمه يف التخطيط لتخطيط املشرتايت ابلغ التعقيد؛ ولذلك مل تست النموذج املؤسسيووجدت املكاتب القطرية أن
 الفعال للمشرتايت. 

  مل تكن الضوابط واألدوات كافية لرصد األفراد الذين لديهم مسؤوليات متضاربة يف دورة الشراء حىت الدفع، و
 واملدفوعات املدعومة حسب األصول وإدارة السلف املقدمة إىل املوارد البشرية من غري املوظفني.

  يف النظام  اليت مت شراؤهاانية بشكل منهجي بتسجيل تواريخ التسلم الفعلية للسلع مل يقم املوظفون يف املكاتب امليدو
النظام. وهذا جيعل من الصعب تتبع احلاالت اليت عجز فيها املوردون عن  حمدودية العاملي إلدارة املوارد بسبب

 التسليم يف الوقت احملدد واليت كان ينبغي تطبيق التعويضات املقطوعة بشأهنا.
  توزيعها على  حىتدارة املخزوانت لتتبع استالم السلع إوأدى التأخري يف وضع سياسة مؤسسية وتنفيذ نظام

 إىل تعريض املنظمة ملخاطر اخلسائر والغش.  ،املستفيدين النهائيني
  ألصول ومعايري حلذف البنود من القائمة ألغراض التتبع إىل زايدة عدد ابتصرف للوأدى عدم وجود عمليات

حمدودية املوارد من املوظفني، مل تقم املكاتب القطرية على إىل ا صول اخلاضعة للتحقق املادي السنوي. ونظرً األ
 النحو املناسب بعمليات التحقق املادي للكشف عن فقدان األصول وسرقتها وسوء استخدامها.

املذكورين  "التقريرين الشاملني" اليت طرحها مكتب املفتش العام يف 28وقبلت إدارة املنظمة مجيع التوصيات الـ  -14
. ويقّر مكتب املفتش العام أبن العديد 2024أعاله، وبدأت إجراءات لتنفيذها ابلكامل حبلول ديسمرب/كانون األول 

اإلجراءات املوصى هبا تستغرق وقًتا طويالً لتنفيذها وتتطلب موارد مالية. وابإلضافة إىل ذلك، تتطلب التغيريات اهليكلية  من
ما،  حد الواسعة النطاق يف شبكة املكاتب امليدانية مراعاة اآلراء املختلفة من خمتلف أصحاب املصلحة واألطراف املعنية. وإىل
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فإن التحدايت األساسية ليست جديدة؛ غري أن اإلدارة أكدت ملكتب املفتش العام أهنا ستعاجل كجزء من عملية إعادة 
 والقطرية. الفرعية اإلقليمية واإلقليمية اهليكلة التدرجيية اجلارية للمكاتب 

 مراجعات املنظمة
أن إىل أن الضوابط الداخلية تعمل على النحو املتوخى منها؛ و  عام:بوجه مراجعة شعبة مصايد األمساك  خلصت -15

حددت إدارة املشاريع تتم على حنو مالئم؛ والتزمت الشعبة ابلسياسات واإلجراءات املعمول هبا. وعلى الرغم من ذلك، 
ا من اجملاالت اليت من املستصوب إجراء مزيد من التحسينات فيها، مبا يف ذلك أنشطة االتصال، مراجعة احلساابت عددً 

 مراجعة إجراءات إنزال العقوابتوختطيط املشرتايت ورصدها، ورصد املشاريع، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين. وحددت 
ما يتعلق بتنفيذ إجراءات إنزال العقوابت وفعالية العقوابت املطبقة، وتتصل  اإلدارة يفا من املسائل اليت تستحق اهتمام عددً 

مراجعة تعلم املوظفني وتدريبهم  بوضوح اإلجراءات ذات الصلة وسري عمل جلنة إنزال العقوابت. وخلصت بشكل أساسي
سياسات ذات الصلة كانت جمزأة وغري مرتابطة. إىل أن اإلدارة العليا وضعت ترتيبات أساسية لإلدارة يف هذا اجملال، لكن ال

ولذا، تربز احلاجة إىل وضع إطار شامل للتعلم يوحد السياسات والقواعد واخلطوط التوجيهية واإلجراءات املؤسسية ملختلف 
لبشرية. للموظفني اليت تسمح هبا املنظمة، ويكمل السياسات األخرى املتعلقة ابملوارد ااملتاحة أنشطة التعلم والتدريب 

أن مركزية وظيفة حساابت املدفوعات يف مركز اخلدمات املشرتكة من شأهنا أن إىل  مراجعة حساابت املدفوعات أشارتو 
حتقق فوائد كبرية من حيث الكفاءة اإلجرائية والفعالية ويف احلد من خماطر الغش. وعلى الصعيد التشغيلي، حددت عملية 

، اليت قسمت إىل تقريرين مراجعة األمن امليداينت القائمة. وأخريا، خلصت املراجعة بعض الفرص لتحسني اإلجراءا
ترتيبات اإلدارة سليمة نسبيا، فإن هناك حاجة إىل تعزيز رصد األمن على الصعيد امليداين  بينما تعتربأنه  منفصلني، إىل

 لزايدة االمتثال للقواعد واإلجراءات القائمة. 

 ات املتفق عليهاتنفيذ توصيات املراجعة واإلجراء
 يف املائة 23 بنسبةال يزال عالًقا، ابخنفاض  إجراًء متفًقا عليه 379، كان 2021ديسمرب/كانون األول  31حىت  -16

توصية، يف  226(. ويُعزى هذا االخنفاض بشكل رئيسي إىل تنفيذ وإقفال 1)انظر اجلدول  2020عما كان عليه يف عام 
 . 2021إجراًء جديًدا متفًقا عليه خالل عام  114حني صدر 



13 FC 191/9.1 

 

 والرصيد النهائي  2021املغلقة يف عام /املفتوحة: اإلجراءات املتفق عليها 1اجلدول 
 2021ديسمرب/كانون األول  31حىت 

اإلجراءات  حالة/نوع القضية
 اجملموع  التوصيات املتفق عليها 

 491 16 475 2020ديسمرب/كانون األول  31حىت  -املفتوحة 

يناير/كانون الثاين إىل  1من   -املغلقة  (-)
 226 6 220 2021ديسمرب/كانون األول  31

يناير/كانون الثاين إىل  1اجلديدة من )+( 
 114 0 114 2021ديسمرب/كانون األول  31

 –اجملموع الفرعي لإلجراءات املتفق عليها املفتوحة 
 379 10 369 2021ديسمرب/كانون األول  31 حىت

  8- 8 التوصيات احملولة إىل إجراءات متفق عليها

  -جمموع اإلجراءات املتفق عليها املفتوحة  
 379 2 377 2021ديسمرب/كانون  31حىت 

 

ويف حني تقوم اإلدارة لدى إصدار تقارير املراجعة بتحديد التاريخ املستهدف لتنفيذ كل توصية، عمدت اإلدارة  -17
مراجعة التواريخ املستهدفة بعد أن قّدرت أن التواريخ املستهدفة األساسية مل تعد ممكنة. يف عدة حاالت إىل 

، كان عدد التوصيات اليت أتخر تنفيذها ابالستناد إىل التواريخ املستهدفة األساسية والتواريخ 2021ديسمرب/كانون  31 وحىت
 . 2املستهدفة املراجعة على النحو الوارد يف اجلدول 

 

 : اإلجراءات املتفق عليها املعّلقة حبسب اتريخ استكماهلا األصلي والتاريخ املعّدل 2اجلدول 
 2021 األول ديسمرب/كانون 31 حىت

 اجملموع غري متأخرة متأخرة التنفيذ
 379 73 306 التاريخ األصلي

 379 275 104 التاريخ املعّدل

 
الوقت  ( من اإلجراءات املتفق عليها. ويف379من أصل  104املائة )يف  27ا إىل التواريخ املعدلة، أتخر تنفيذ واستنادً  -18

أو قبل  2019نفسه، زادت النسبة املئوية لإلجراءات املتفق عليها اليت تزيد مدهتا عن سنتني، أي اليت مت طرحها يف عام 
 .  2020يف هناية عام  يف املائة 21( مقابل 379من أصل  153) يف املائة 40ذلك، إىل 
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 املخاطر الرئيسية غري املعاجلة والناشئة
. -13أسفر التأخري يف تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها عن ثغرات متكررة يف الرقابة مثل الثغرات املبينة يف الفقرة  -19
 احلاالت التالية، ظلت املنظمة معرضة للمخاطر األساسية ملدة ست سنوات أو أكثر: ويف

  اتفاق مع البلد املضيف حلماية مصاحل املنظمة وحصاانهتا وامتيازاهتا  غياب أي بشأنهناك إجراء واحد متفق عليه
يت تواجه املنظمة يف منذ تسع سنوات. ويرجع ذلك إىل التحدايت ال ةقالع، وقد بقيت هذه القضية يف بلد ما

 التوصل إىل اتفاق بشأن بعض القضااي على الرغم من املناقشات املستفيضة مع احلكومة املعنية.
  مفتوحة.  2015ال تزال أربعة إجراءات متفق عليها تتعلق مبراجعة أمن تكنولوجيا املعلومات اليت مت تنفيذها يف عام و

أنه مل يتم تنفيذها بشكل فعال، لذلك قرر مكتب  2019تابعة يف عام امل أجريت على سبيل وحددت مراجعة
املفتش العام تكرارها. وأقّر مكتب املفتش العام أن شعبة الرقمنة واملعلوماتية أقامت شراكة مع مركز األمم املتحدة 

 .  الدويل للحوسبة ووضع خارطة طريق ملعاجلة اإلجراءات املتفق عليها املعّلقة يف هذا اجملال
بعض اإلجراءات املتفق عليها  2023-2022وأخذ مكتب املفتش العام يف اعتباره، يف خطة عمله لفرتة السنتني  -20

اليت طرحت يف عمليات املراجعة السابقة واليت ظلت مفتوحة وال تزال جتعل املنظمة عرضة لتهديدات حمددة. ويف املقابل، 
 ة املتعلقة ابجملاالت املواضيعية التالية يف خطة عمله لفرتة السنتني: قرر مكتب املفتش العام إدراج التزامات املراجع

  .أمن تكنولوجيا املعلومات، كما لوحظ أعاله 
 االتفاق )بعض اإلجراءات املتفق عليها املعلقة ألكثر من أربع سنوات(.  خطاابت 
  متفق عليه معلق ألكثر من ثالث دورة توزيع املدخالت، مبا يف ذلك إدارة املخزوانت واملستفيدين )إجراء واحد

 سنوات(. 
  آليات معاجلة وتلقي الشكاوى والتظلمات من املستفيدين من املشاريع بطريقة سرية ويف الوقت املناسب

 متفق عليه معّلق ألكثر من ثالث سنوات(.  )إجراء
العاملية والتقدم التكنولوجي وبعض اجملاالت األخرى ذات  19-جائحة كوفيدوأخريا، يرى مكتب املفتش العام أن  -21

إلدارة ا عية تتطلب من اإلدارة إبقاء بعض املخاطر حتت مراقبة دقيقة. وسيسدي مكتب املفتش العام املشورة إىلو ضاألمهية املو 
 املناسبة، يف مجلة أمور، بشأن اجملاالت التالية: وسيضطلع أبعمال املراجعة 

 طة خبصوصية البياانت ومحايتها.املخاطر املرتب 
  ون والشركاء ومقدمو اخلدمات والكياانت األخرى اليت وّردابلرتتيبات التعاقدية مع أطراف اثلثة )املاملخاطر املرتبطة

 ُعهد إليها أبنشطة املنظمة وأصوهلا(.
 .املخاطر املرتبطة بسالسل اإلمدادات وقنوات التوزيع 
 لبيئية واالجتماعية للمنظمة.املخاطر املرتبطة ابملسؤوليات ا 
 .املخاطر املرتبطة ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
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 اإلفصاح عن تقارير املراجعة - اخامسً 
ا مليثاق مكتب املفتش العام، لدى ورود طلب خطي لالّطالع على تقرير حمدد، ميكن أن يُتاح التقرير كاماًل وفقً  -22

وابإلضافة إىل ذلك، بناء على طلب خطي من شريك مؤسسي  األغذية والزراعة.ين لدى منظمة للممثلني الدائمني املعتمد
يف املوارد االطالع على تقرير مراجعة حمدد يشمل برامج وعمليات يشارك يف متويلها قد مُينح هذا الشريك إمكانية احلصول 

ي تقرير يرد مبوجب هذا الرتتيب على أنه على التقرير كاماًل. وينبغي للممثلني الدائمني والشركاء املؤسسيني التعامل مع أ
 سري، وجيب أال يفصحوا علًنا عن أي معلومات ترد فيه.

خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، ورد طلبان من دولتني عضوين ملا جمموعه عشرة تقارير مراجعة. وكشف مكتب و  -23
 ليت أُفصح عنها مبوجب امليثاق هي:املفتش العام عن مجيع التقارير املطلوبة من دون أي تنقيحات. والتقارير ا

 AUD 0516 - استعراض شامل ملمثلية املنظمة يف الصومال 

 AUD 2116 - استعراض شامل ملمثلية املنظمة يف مدغشقر 

 AUD 1017 - التقرير املوحد بشأن الصندوق اإلنساين املشرتك من أجل جنوب السودان 
 AUD 1717 - استعراض حمدود لربانمج سوراي برمتها   

 AUD 2717 - استعراض شامل ملمثلية املنظمة يف موزامبيق 

 AUD 0919 - مراجعة ملمثلية املنظمة يف أفغانستان 

 AUD 0520 - مراجعة ملمثلية املنظمة يف هاييت  

 AUD 1220 - مراجعة ملمثلية املنظمة يف اليمن 

 AUD 1020 - مراجعة ملمثلية املنظمة يف جنوب السودان 

 AUD 0821 - ملمثلية املنظمة يف الفلبني مراجعة 

 التحقيقات  -اسادسً 
وحدة التحقيقات التابعة ملكتب املفتش العام مكلفة ابستعراض حوادث سوء السلوك احملتمل )االنتهاكات  تعدّ  -24

اجلسيمة لقواعد املنظمة ولوائحها وسياساهتا( من جانب كل من األفراد )املوظفني واملوارد البشرية من غري املوظفني( 
 واليت يشار إليها جمتمعة على أهنا مواضيع أثناء التحقيق.  والكياانت القانونية )الشركاء يف التنفيذ واملتعاقدون(،

يستعرض مكتب املفتش العام املسائل اليت تسرتعي انتباهه، اليت تنشأ غالبيتها العظمى بناء على شكاوى تتعلق و  -25
الصادرة ا للخطوط التوجيهية املستكملة للتحقيقات يف املنظمة، وفقً  االستعراضعمليات بسوء السلوك. وجتري 

تتضمن اخلطوط التوجيهية وإجراءات و ، وإجراءات التشغيل املوحدة ملختلف مراحل عملية التحقيق. 2021أبريل/نيسان  يف
التشغيل املوحدة جداول زمنية للمراحل الثالث من أعمال التحقيق الذي يقوم به مكتب املفتش العام: االستالم واالستعراض 

 األويل والتحقيق الكامل.

 ط الرئيسية ألعمال التحقيق النقا
اخلطوط التوجيهية ، وكجزء من حتديث 2019حقيق لعام ، بعد توصية من التقييم اخلارجي لوظيفة الت2021يف عام  -26

للتحقيق، قدم مكتب املفتش العام وظيفة استالم جديدة الستالم الشكاوى واستعراضها األويل. وتستعرض وظيفة االستالم 
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، الشكاوى لتحديد ما إذا كانت تثري قضااي ضمن والية التحقيق املنوطة مبكتب 2020الرمسية هذه، اليت مت جتريبها يف عام 
املنظمة.  ينبغي فتح قضية أو إجياد حلول للقضااي املطروحة بوسائل أخرى، مثل اإلحالة إىل مكتب آخر يفاملفتش العام، وإما 

أدانه، أاتحت وظيفة االستالم اجلديدة تسوية عدد كبري من الشكاوى دون احلاجة إىل فتح قضية  1شكل وكما يتبنّي من ال
شكوى واحدة قد تؤدي إىل قضااي متعددة )على سبيل املثال، ملزيد من االستعراض. ويشري مكتب املفتش العام إىل أن 

أاثرت ادعاءات غري متصلة ضد أفراد خمتلفني(، واليت بدورها حتتوي على ادعاءات متعددة. وهلذا السبب، فإن قياس  إذا
ن القضااي بدالً عبء العمل التحقيقي ملكتب املفتش العام مقارنة مبا مت يف السنوات املاضية يركز اآلن على اإلبالغ ع

أدانه، فإن التغيريات يف منوذج موارد مكتب املفتش العام قد غريت طريقة عرض  31الشكاوى. وكما يتضح من الفقرة  من
القضااي لكل حمقق لتشمل كال من املوظفني واالستشاريني )الذين يشكلون اآلن جزءا هاما من موظفي التحقيق التابعني 

 ملكتب املفتش العام(.  
 

 2021: عدد الشكاوى والقضااي واالدعاءات اجلديدة يف عام 1لشكل ا

 

كان هناك اجتاه اثبت لزايدة اإلبالغ على مدى السنوات القليلة املاضية والذي استمر حىت فرتة اإلبالغ احلالية و  -27
 يف املائة تقريًبا.  26ة قدرها ، بزايد2020يف عام  170، مقابل 214حيث كان عدد الشكاوى 

 .2021االدعاءات الواردة يف عام أدانه توزيع  2الشكل يقدم و  -28
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 2021: توزيع االدعاءات الواردة يف عام 2شكل ال

 

 

 

ا ويعطي مكتب املفتش العام كل قضية أولوية كجزء من عملية االستالم )منخفضة/متوسطة/عالية، استنادً  -29
وأقدمية الشخص املدعى عليه(  ةغش مزعومعملية جمموعة من املعايري املوحدة مبا يف ذلك نوع االدعاء وقيمة أي  إىل

أدانه(. وأشار مكتب املفتش العام أن القضااي اليت  3 الشكلللمساعدة يف إدارة ختصيص موارد التحقيق احملدودة )انظر 
السلطة )مبا يف ذلك مجيع أشكال التمييز( والتحرش اجلنسي واالستغالل سوء استغالل تنطوي على ادعاءات ابلتحرش و 

يني هي مسائل ذات أولوية قصوى ومتيل إىل أن تكون أكثر تعقيدا وتستلزم موارد مهمة ملراجعتها مقارنة واالنتهاك اجلنس
 حاالت الغش(، وذلك عادة بسبب اعتمادها على قدر كبري من أدلة الشهادة. بغريها )مثل
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سياسة محاية املبلغني عن املخالفات

اإلمهال اجلسيم

التحّرش اجلنسي

التحّرش وسوء استغالل السلطة

احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

**انتهاكات أحكام دليل املنظمة األخرى 

عقوابت على املتعاقدين

*انتهاكات معايري السلوك

الغش واملمارسات الفاسدة األخرى

2021عام،السياسةحسباالدعاءاتتوزيع

 انتهاكات معايري السلوك:  * تشمل
o انتهاك السياسة املتعلقة مبعايري السلوك للخدمة املدنية الدولية 
o تضارب املصاحل 
o األضرار اليت حلقت بصورة املنظمة 
o  التعاون مع مكتب املفتش العاماإلخفاق يف 
o اإلخفاق يف اإلبالغ/اإلفصاح 
o احملاابة 
o إمهال الديون املالية 

 
 تشمل انتهاكات أحكام دليل منظمة األغذية والزراعة ما يلي:  **

o السلطة سوء استغالل 
o هدااي غري مناسبة 
o أنشطة خارجية غري مأذون هبا 
o  ذلك موارد تكنولوجيا املعلومات(االستخدام غري السليم ملوارد املنظمة )مبا يف 
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 2021: أولوية القضااي املسجلة يف عام 3شكل ال

 

. وتلقى مكتب املفتش 4-ة فوظيفة حمقق إضافية واحدة من درج ، تلقى مكتب املفتش العام2021ويف عام  -30
العام أيضا موارد إضافية للتعاقد مع خرباء استشاريني للمساعدة يف زايدة عبء عمل املكتب. وكانت نتيجة هذه املوارد 

تقرير ومذكرة  40إىل  2020تقرير ومذكرة حتقيق يف عام  31اإلضافية زايدة يف انتج التحقيق لوحدة التحقيقات ابملكتب من 
. ومسحت الزايدة يف املوارد، جنًبا إىل جنب مع وظيفة االستالم اجلديدة، ملكتب املفتش العام ابلبدء 2021حتقيق يف عام 

من عدد  يف املائة 14شهرًا إىل ما يقرب من  18يف تصفية القضااي املتأخرة، مما قلل من عدد املسائل املفتوحة ألكثر من 
 . 2020 كانون األول/ديسمرب 31ئة اعتبارًا من يف املا 16، أي اخنفاًضا من حوايل 2021هناية عام القضااي يف 

 :2021بية املذكورة أعاله، يف عام ورغم االجتاهات اإلجيا -31
 قضية )على  31 بلغ يف املتوسطيف ذلك املوظفون واالستشاريون، عبء عمل  نحتمل كل حمقق، مب

 أدانه(. 33؛ انظر الفقرة قضية يف السنة 251لقضااي البالغ أساس جمموع عدد ا
 قضية  14 املوظفني واالستشاريني، يف ذلك عدد نوبلغ متوسط عدد القضااي املفتوحة لكل حمقق، مب

 .2021كانون األول ديسمرب/ 31 يف
  ،قضية  28وبلغ متوسط عدد القضااي املفتوحة لكل حمقق، مع مراعاة املوظفني يف الوظائف العادية فقط

  أدانه(.   4 شكل)انظر ال 2021سمرب/ كانون األول دي 31حىت 
مجيع هذه املتوسطات املختلفة أعلى من القضااي العشر اليت أوصت هبا وحدة التفتيش املشرتكة لكل حمقق تعترب و  -32
ولذلك، فقد ال يكون ممكنا تقييم القضااي ذات األولوية املتوسطة واملنخفضة بصفة خاصة، والتحقيق  5أي نقطة زمنية.يف 

 فيها، إذا لزم األمر، حىت لو كانت ذات مصداقية.

                                                           
5 JIU/REP/2020/1 (unjiu.org) 
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 : متوسط القضااي لكل حمقق موظف يف هناية العام4شكل ال

 

 

 إغالق القضااي ونواتج التحقيق
قضية. وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، فتح  127لة بلغ حبجم قضااي مرحّ  2021بدأ مكتب املفتش العام سنة  -33

قضية  140أغلق مكتب املفتش العام و قضية.  251قضية جديدة ليصل جمموع عدد القضااي إىل  124مكتب املفتش العام 
قضية مفتوحة يف هناية العام. وأغلقت معظم القضااي بعد اختتام االستعراضات األولية.  111على النحو املفصل أدانه، اترًكا 

يف املائة منها ادعاءات سوء السلوك والباقي إما ثبت أنه  70من بني تلك القضااي اليت مت إغالقها بعد حتقيق كامل، أثبت و 
 ال أساس هلا أو أهنا غري مثبتة.   

مذكرات حتقيق لتسليط الضوء على أي مسائل يتم اكتشافها خالل االستعراضات يصدر مكتب املفتش العام و  -34
أو التحقيقات األولية اليت يتعني توجيه انتباه اإلدارة إليها، مثل املسائل املتعلقة بنقاط الضعف يف الضوابط الداخلية أو بيئة 

مل هذه املذكرات تقارير التحقيق اليت يقدمها مكتب العمل أو سلوك املوظفني اليت ال تؤدي إىل عملية أتديبية رمسية. وتستك
املفتش العام إىل اإلدارة العليا واليت صدرت يف ختام التحقيقات مع استنتاجات ونتائج بشأن ادعاءات سوء السلوك ضد 

نة إنزال العقوابت موظفي املنظمة. وتقدم تقارير التحقيق املتعلقة ابألطراف الثالثة )مثل املتعاقدين وشركاء التنفيذ( إىل جل
مكتب  لمنظمة. وترد ملخصات مذكرات التحقيق الصادرة عنل املوردين إبجراءات إنزال العقوابت حبق عماًل املوّردين  حبق

املتعلقة ابلتحقيق والتدابري اإلدارية أو التأديبية املتخذة بناًء على  ستنتاجاتمع اال (15)وتقارير التحقيق  (23)املفتش العام 
ما يتعلق ابملسائل املؤقتة وغريها، يف  لتحقيق، وكذلك األوصاف املتعلقة مبذكرتني إضافيتني صدرات إىل اإلدارة يفنتائج ا
 5 الشكلألف. وأسباب اإلغالق يف مجيع املسائل األخرى مسجلة يف امللفات السرية ملكتب املفتش العام. ويقدم  امللحق

 ومذكرات التحقيق. التقارير األربعون تلك ت فيهاأدانه حملة عامة عن املراحل اليت صدر 
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 مراحل إصدار نواتج التحقيقات 5لشكل ا

  

 

ة إنزال املتعاقدين إىل جلن موّردين، قدم مكتب املفتش العام عشرة طلبات لتعليق مؤقت للسبقوابإلضافة إىل ما  -35
، بينما ظلت القضية املتبقية قيد النظر 2021. ووافقت اللجنة على تسعة من هذه الطلبات يف عام ق املوّردينالعقوابت حب

يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير. وكانت التحقيقات جارية يف سبع من هذه املسائل، يف حني أغلقت اثنتان منها دون طلب 
 إجراءات عقابية، وكانت إحدامها تنتظر البت يف العقوابت يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير.

 سياساتاإلبالغ اخلاص ابل
 (2015/03منع التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة )التعميم اإلداري سياسة 

خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، فتح مكتب املفتش العام ست قضااي جديدة يف إطار سياسة املنظمة ملنع التحّرش  -36
 احلاالت على أهنا ال أساس هلا، وُسحبت شكوىوالتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة. ومت إغالق حالتني من هذه 

 قبل الفرتة املشمولة ابلتقرير. . وال تزال ثالث مسائل قيد االستعراض، ابإلضافة إىل أربع قضااي فُتحتواحدة
وأربع مذكرات حتقيق تضمنت نتائج تتعلق ابدعاءات التحّرش  واحد وأصدر مكتب املفتش العام تقرير حتقيق -37

طة. وتتعلق مجيع هذه احلاالت اخلمس ابستثناء حالة واحدة ابدعاءات مفادها أن أحد املشرفني وسوء استغالل السل
استخدم نربة صوت غري الئقة يف تفاعله مع مرؤوسيه وأن املشرف اختذ قرارات بشأن مهام العمل أو التوظيف على أساس 

ألف  امللحقلعمل )مثل املشاعر الشخصية جتاه صاحب الشكوى(. وميكن االطالع يف إىل ا بصلة ال متتّ أسباب 
 تفاصيل إضافية، مبا يف ذلك توصيات مكتب املفتش العام واإلجراءات اإلدارية اليت اختذهتا اإلدارة بشأن هذه احلاالت.  على
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 (2019/01سياسة منع التحّرش اجلنسي )التعميم اإلداري 
خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، فتح مكتب املفتش العام سبع قضااي تتعلق ابدعاءات التحرش اجلنسي مبوجب  -38

سياسة منع التحرش اجلنسي. ومن بني هذه القضااي، أُغلقت قضية واحدة على أنه ال أساس هلا، بينما أُغلقت قضية أخرى 
على طلب الشخص املعين عدم مواصلة القضية بسبب خوفه حية بناء لنهج الذي يركز على الضمع ا متاشًياألهنا غري مثبتة 

 من العواقب السلبية احملتملة. 
، أُغلقت قضية واحدة على أنه ال أساس هلا، وسحبت 2020ومن بني القضااي اخلمس املفتوحة يف هناية عام  -39

، كان هناك ما جمموعه 2021ديسمرب/كانون األول  31أخرى، بينما ال تزال ثالث قضااي قيد املراجعة. واعتبارًا من قضية 
 مثاين حاالت تتضمن ادعاءات ابلتحرش اجلنسي قيد املراجعة من قبل مكتب املفتش العام.

 (2013/27ياسة احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني )التعميم اإلداري س
اي يف إطار سياسة احلماية من االستغالل خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، فتح مكتب املفتش العام ست قضا -40

واالعتداء اجلنسيني. ومن بني هذه القضااي، أُغلقت قضية واحدة على أنه ال أساس هلا، وكانت هناك حالة أخرى خارج 
نطاق والية مكتب املفتش العام وُأحيلت إىل كيان آخر من كياانت األمم املتحدة، بينما أغلقت قضيتان بعد فرتة وجيزة 

 حالتان مفتوحتان. ال تزالو  ( على أهنا غري مثبتة.2022 شباط/الفرتة املشمولة ابلتقرير )فربايرمن 
يف آلية اإلبالغ العلين بشأن االستغالل  2021ا من عام وكما أوصى به مكتب املفتش العام، سامهت املنظمة اعتبارً  -41

واالنتهاك اجلنسيني اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة )نظام تعّقب حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني(. وسجل 
يف نظام  2021مكتب املفتش العام على النحو الواجب مجيع شكاوى االستغالل واالنتهاك اجلنسيني الواردة خالل عام 

 عّقب حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.ت

 األنشطة االستشارية - سابعا
واصل مكتب املفتش العام خالل الفرتة اليت يغطيها هذا التقرير تقدمي املشورة حول مواضيع أو أحداث معينة  -42

وهذه االستشارات يف معظمها خدمات خمصصة  لتوضيح احلقائق أو تقدمي معلومات إىل اإلدارة ملساعدهتا على صنع القرار.
، ما ميثل 2021طلًبا من هذا القبيل يف عام  188قصرية املدة بناء على طلب اإلدارة. واستجاب مكتب املفتش العام لـ 

 .(96) 2020ضعف عدد الطلبات الواردة يف عام 
ويل )اتفاقات اإلطار واملشروع( ، كان العمل االستشاري بشأن اتفاقيات التم2020وكما كان احلال طوال عام  -43

يف املائة مقارنة  10يف املائة من مجيع الطلبات االستشارية، بزايدة قدرها  39هو النشاط االستشاري الرئيسي، حيث ميثل 
. وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، شارك مكتب املفتش العام مع شعب ومكاتب أخرى يف املنظمة يف عدد 2020بعام 

ت املطولة مع بعض اجلهات املاحنة. وكان اهلدف من دور مكتب املفتش العام يف هذه املناقشات يف املقام املفاوضا من
ما يتعلق ببذل العناية  ، الذي يواجه حتداي متزايدا بسبب خمتلف متطلبات املاحنني يفةالوحيداملراجعة األول توضيح مبدأ 

ابق، لكن يرى املفتش العام ابلفعل هذه املسألة يف تقريره السنوي السالواجبة والرصد ومراقبة املشاريع. وقد أاثر مكتب 
على سبيل املثال، جيد مكتب املفتش العام نفسه مضطرًا بشكل متزايد للدفاع فأن احلالة تزداد حدة. مكتب املفتش العام 

عن سلطته الوحيدة إلجراء التحقيقات يف منظمة األغذية والزراعة. وانقش مكتب املفتش العام مع اإلدارة يف مناسبات 
الوحيدة حيث انتهاك مبدأ املراجعة ، ليس فقط من "تتجاوز احلدود"عديدة أنواع طلبات املاحنني املقبولة مقابل تلك اليت 
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ما يتعلق بسرية البياانت وعدم الكفاءة اإلدارية، وعدم كفاية اسرتداد تكاليف الدعم. وابملثل، وابلتنسيق مع  ا يفأيضً  بل
ئيسية: املبادئ الر "مكاتب الرقابة التابعة لثالثة كياانت أخرى اتبعة لألمم املتحدة، وضع مكتب املفتش العام وثيقة بعنوان 

اجلهات  اعتبارات تتعلق ابلشروط املتعلقة بعمليات التحقيق ومراجعة احلساابت يف اتفاقات وكاالت األمم املتحدة مع
  .للمناقشات املتعلقة بشروط مراجعة احلساابت والتحقق والتحقيق يف االتفاقات اإلطارية للماحنني كدليل، "املاحنة

وابإلضافة إىل ما سبق، ساهم مكتب املفتش العام يف حتديث سجل خماطر الغّش يف املنظمة من خالل إسداء  -44
قدم مدخالت الختصاصات وحدة التفتيش املشرتكة و املشورة بشأن خماطر الغش احملتملة وما يقابلها من ضوابط التخفيف ؛ 

ة؛ وقدم املشورة والدعم لفريق االمتثال التابع ملكتب حاالت ومشاريع التقارير اليت تغطي اجملاالت ذات الصلة ابملنظم
الطوارئ والقدرة على الصمود يف تقييماته للمخاطر واالمتثال للمكاتب امليدانية؛ ونسق مع شعبة الرقمنة واملعلوماتية بشأن 

ا، تلقى مكتب املفتش العام استعراض صدر تكليف إبجرائه لتقييم خماطر الغش احلاسويب يف منظمة األغذية والزراعة. وأخري 
 بات تفويض السلطة، وطلبات الشطب.ما يتعلق ابلسياسات اجلاري وضعها، وترتي طلبات متكررة للحصول على املشورة يف

وقد تتضمن اخلدمات االستشارية مراجعات خاصة، إما بناءً على طلب اإلدارة أو على النحو الذي حيدده مكتب  -45
وينجم عن ذلك إصدار مذكرة استشارية إىل اإلدارة. وأصدر مكتب املفتش العام مذكريت  املفتش العام بشكل استباقي،

 مراجعة إىل اإلدارة تتعلقان مبا يلي:  
  ا اقرت( ح إدخال حتسينات على معاجلة طلبات إعاانت اإلجيار للحد من خماطر الدفع املزدوجOIGM 0721 ؛) 
  مالحظات عن الثغرات الوظيفية يف التطبيقات الداخلية اليت وضعها مكتب منظمة األغذية والزراعة يف الصومال و

 .   (OIGM 1121)لتتبع توزيع املبالغ النقدية واملدخالت على املستفيدين 
املنظمة، مبا ، واصل مكتب املفتش العام املشاركة بصفة مراقب يف عدد من جلان وجمالس 2021وخالل عام  -46
نتهاك اجلنسيني، وجلنة معنية ابلسلوك يف مكان العمل واحلماية من االستغالل واالجلنة ذلك جملس الرقابة الداخلية، و  يف

االستثمار وجملس إدارة صندوق التسليف واالدخار. وشارك مكتب املفتش العام أيضا يف فريق عمل خمصص ملناقشة إدارة 
 املنظمة. نظمة والربانمج التعاوين ملوظفيصندوق الرعاية االجتماعية للعاملني والعالقة بني امل

 أنشطة التعاون   -اثمنا
 الرقابة األخرى التعاون مع مهام

واصل مكتب املفتش العام تعاونه الوثيق مع املراجع اخلارجي ملنظمة األغذية والزراعة واملراقب املايل واملراجع العام  -47
للحساابت يف اهلند. ومشل هذا التعاون، يف مجلة أمور، تنسيق خطط العمل ذات الصلة، وتبادل املعلومات بشأن املسائل 

 .بعد اابت يف املكاتب امليدانية، والتحليل املشرتك لتوصيات املراجعة اليت مل تنّفذاملتكررة ملراجعة احلس
وجرى التعاون املنتظم بني مكتب املفتش العام ومكتب التقييم على مدار السنة. ومن األمثلة على ذلك تنسيق  -48

ملنطقة الفرعي الصومال، واملكتب اإلقليمي  أعمال مراجعة احلساابت والتقييم املتعلقة ابلتدخالت النقدية، وممثلية املنظمة يف
جلائحة  الستجابةالذي أجراه مكتب التقييم لربانمج ا يف التقييم اآلين االبحر الكارييب. وساهم مكتب املفتش العام أيضً 

 والتعايف منها. 19-كوفيد
 الداخلية النهائية. ير املراجعةوترسل بشكل روتيين ملراجع احلساابت اخلارجي ومكتب التقييم ُنسخ من تقار  -49

https://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/DGB_2021-35.pdf
https://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/DGB_2021-35.pdf


23 FC 191/9.1 

 

املراجعة كانت أعمال و  يعا للجنة اإلشراف االستشارية.وحضر مكتب املفتش العام االجتماعات الثالثة مج -50
اليت قام هبا مكتب املفتش العام بندا دائما يف جدول أعمال هذه االجتماعات. وابإلضافة إىل ذلك، عقد  والتحقيقات

ل كل اجتماع. ويقدر مكتب املفتش العام دعم جلنة اإلشراف االستشارية لعمله املفتش العام جلسة خاصة مع اللجنة خال
 ويرحب جبميع التوصيات اليت طرحتها اللجنة على مكتب املفتش العام. 

 التعاون مع املكاتب الرئيسية املعنية ابلنزاهة 
 تتألف من مكتب املفتش العام تعاون مكتب املفتش العام تعاوان وثيقا مع أعضاء شبكة النزاهة يف املنظمة، اليت -51

واملكتب القانوين ومستشار املوظفني بشأن تعزيز األخالقيات ونزاهة شعبة املوارد البشرية ومكتب األخالقيات وأمني املظامل و 
املوظفني ومنع الغش يف املنظمة. ومشل ذلك اجتماعات منتظمة وأنشطة مشرتكة بشأن توضيح أدوار ومسؤوليات خمتلف 

حاب املصلحة يف جمال النزاهة، والتوعية بشأن السلوك يف مكان العمل من خالل الندوات اإللكرتونية وتوفري مكاتب أص
وحتليل البياانت املتعلقة ابلشكاوى واملظامل املتصلة ببيئة العمل اليت يتلقاها أعضاء شبكة النزاهة.  ،توجيهاتالو  االتصال مواد

 ويقود مكتب املفتش العام جمموعة عمل لشبكة النزاهة مكلفة مبراجعة وتنقيح سياسات املنظمة املتعلقة ابلنزاهة. 

 ملنظومة األمم املتحدةأنشطة التعاون مع مكاتب الرقابة األخرى التابعة  - اتسعا
ا مليثاقه، مع مكاتب الرقابة الداخلية يف املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم يتواصل مكتب املفتش العام، وفقً  -52

املتحدة، ويتعاون معها، هبدف املسامهة يف اعتماد أفضل املمارسات وضمان االتساق يف عملية الرقابة. وخالل الفرتة 
بعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات املشمولة ابلتقرير، واصل مكتب املفتش العام التعاون مع مكاتب الرقابة التا

 الدولية. 
بسبب القيود ذات الصلة جبائحة الداخلية التابعة لألمم املتحدة ومت إلغاء املؤمتر السنوي ملمثلي دوائر املراجعة  -53

الداخلية التابعة لألمم . ومع ذلك، شارك مكتب املفتش العام يف ثالثة اجتماعات افرتاضية ملمثلي دوائر املراجعة 19-كوفيد
 وابإلضافة إىل ذلك، قام مكتب املفتش العام مبا يلي:اليت عقدها املكتب خالل العام.  املتحدة
 يف الدراسات االستقصائية اإللكرتونية اليت بدأهتا خمتلف املنظمات األعضاء يف جمموعة ممثلي دوائر املراجعة  ةسامهامل

 املؤسسة واخلدمات الطبية واستحقاقات املوظفني واستخدام براجميات إدارة الداخلية املتعلقة إبدارة املخاطر يف
 مراجعة احلساابت وخدمات املراسم ووظائف االتصال ورقمنة الواثئق؛

  يف مجع افرتاضي للممارسني يف جمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات بشأن موضوع إدارة بياانت مراجعة  ةشاركاملو
 احلساابت؛ 

  بشأن مراجعة حساابت الشركاء يف التنفيذ ممثلي دوائر املراجعة الداخلية  جمموعةمنظمتني عضوين يف تعاون مع الو
 واستحقاقات منح التعليم.

املؤمتر احلادي والعشرين للمحققني الدوليني بصورة افرتاضية ابلتعاون مع الوكالتني ونظم برانمج األغذية العاملي  -54
األخريني اللتني توجد مقارمها يف روما ومها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة. وحضر املؤمتر أكثر 

. ومما له أمهية خاصة املواضيع ذات الصلةات عمل تناقش من املهنيني وأتلف من عدة جلسات عامة وحلق 500من 
املنشورات اليت أيدها مؤمتر احملققني الدوليني: إطار تقاسم املعلومات ملؤمتر احملققني الدوليني واملبادئ العامة ألنشطة التحقيق 

ع نطاق املبادئ األساسية الصادرة عن مؤمتر احملققني الدوليني. ويتضمن هذا املنشور األخري ستة جملدات منفصلة لتوسي
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احلالية إىل حد كبري يف إطار املبادئ واخلطوط التوجيهية املوحدة للتحقيقات الصادرة عن مؤمتر احملققني الدوليني من أجل 
  توفري إرشادات أكثر تعمقا وقائمة على املبادئ ملكاتب التحقيق اليت تضطلع هبذه األنشطة.

افرتاضية ملمثلي خدمات التحقيق التابعة لألمم املتحدة. وانقشت وشارك مكتب املفتش العام يف ثالثة اجتماعات  -55
االجتماعات أفضل املمارسات يف معاجلة ادعاءات السلوك املسيء؛ وتبادل املعلومات واإلبالغ عن مزاعم االستغالل 

فادة من التحقيقات واالعتداء اجلنسيني؛ والتحقيقات يف حاالت التحرش اجلنسي؛ وتقارير اجلهات املاحنة؛ والدروس املست
؛ والتوصيات اليت أثريت يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة عن حالة وظيفة التحقيق 19-اليت أجريت خالل جائحة كوفيد

 يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة. 
، استضاف مكتب املفتش العام بصورة افرتاضية االجتماع املشرتك ملكاتب الرقابة 2021يونيو/حزيران  1ويف  -56

بسبب  2020يف عام احلدث كثريًا، حيث مت إلغاؤه تنظيم خر وأت. ملتحدة اليت توجد مقارها يف روماتابعة لوكاالت األمم اال
استخدام البياانت والتكنولوجيات الرقمية من خالل مهام مراجعة " . وانصب تركيز االجتماع على19-جائحة كوفيد

ا من الوكاالت الثالث. وأاتح مشاركً  90ومجع  "ليت توجد مقارها يف رومااحلساابت والتحقيقات اليت تقوم هبا الوكاالت ا
احلدث الفرصة لتبادل اخلربات يف إدارة عمل املكاتب الثالثة عن بُعد، على الرغم من التحدايت املطروحة بسبب جائحة 

و املزمع تنفيذها يف كل مكتب ، وتقدمي تعليقات على خمتلف مبادرات ابتكار البياانت والتكنولوجيا اجلارية أ19-كوفيد
 من املكاتب.

 أنشطة برانمج ضمان وحتسني اجلودة  -اعاشرً 
لعام، يواصل املفتش العام تنفيذ برانمج لضمان وحتسني اجلودة. ومن عناصره اوفًقا ملا يتطلبه ميثاق مكتب املفتش  -57

وقد أدخل مكتب املفتش العام خالل الداخلية.  الرئيسية احلفاظ على دليل مراجعة مالئم للغرض املنشود لوظيفة املراجعة
ملكاتب امليدانية مع اب اخلاصالسنة تعديلني على دليل املراجعة. كما قام مكتب املفتش العام بتحديث برانمج املراجعة 

انت حمسنة مراعاة التغيريات يف سياسة املساواة بني اجلنسني ودليل املنظمة وجماالت املخاطر اجلديدة وإدراج حتليالت بيا
، قام مكتب املفتش العام، بناء على توصيات خبري استشاري 2021لعمليات املراجعة عن بعد. ويف أكتوبر/ تشرين األول 

خارجي، بتحسني منهجيات ختطيط أعمال مراجعة احلساابت. وجيري حاليا تنفيذ توصيات أخرى هتدف، يف مجلة أمور، 
 إىل جعل إجراءات املراجعة اليت يتبعها مكتب املفتش العام أكثر مرونة وكفاءة. 

نب برانمج ضمان اجلودة وحتسينه ملهمة املراجعة الداخلية اليت يضطلع هبا مكتب ومثة جانب رئيسي آخر من جوا -58
أكمل مكتب املفتش العام عملية حتسني رئيسية لرباجميته، ، 2021 عام اجعة. ويفاملفتش العام هو براجميته إلدارة املر 

TeamMate+ . ويعزز سهولة االستخدام.ويتضمن التحسني وظائف جديدة وتكاماًل أفضل بني الوحدات املختلفة 
مهمة التحقيق يف املنظمة لتقييم خارجي أكد أن وظيفة التحقيق تتوافق  ، خضعتالعام املاضيوكما ورد يف تقرير  -59

واملبادئ واخلطوط التوجيهية املوحدة للتحقيقات يف املنظمات الدولية ومتتثل مليثاق مكتب املفتش العام وتتوافق واخلطوط 
مكتب املفتش  ، اختتم2021ويف عام ة وغريها من السياسات املنطبقة. حول التحقيقات اإلدارية الداخليالتوجيهية للمنظمة 

العام تنفيذ التوصيات املتضمنة يف تقرير التقييم اخلارجي. وكجزء من خطة العمل لتنفيذ هذه التوصيات، صدرت خطوط 
توجيهية جديدة للتحقيقات. كما مت حتديث إجراءات التشغيل املوحدة اليت تنّظم مبزيد من التفصيل جوانب حمددة من 

يهية للتحقيق. كما أدخل مكتب املفتش العام مهمة استالم الشكاوى واستعراضها عملية التحقيق وتكمل اخلطوط التوج
 (. 26األويل على النحو املفصل أعاله )انظر الفقرة 
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، اشرتى مكتب املفتش العام نظاًما جديًدا إلدارة احلاالت من أجل تنفيذه 2021وعالوة على ذلك، يف هناية عام  -60
وسيجري تكييف النظام حبيث ال يتناسب مع العمليات الداخلية للتحقيق فحسب، . 2022خالل النصف األول من عام 

بل سيضمن أيضا سرية املعلومات متاشيا مع املعايري احلديثة. وستقوم املنهجية املطبقة على النظام اجلديد إلدارة احلاالت 
  .  تفصيلية ربتحليل املعلومات ابستخدام معايري مستكملة وإعداد تقارير تتضمن معلومات أكث

 املساواة بني اجلنسنيتعميم  - حادي عشر
يقوم مكتب املفتش العام بتعزيز تعميم املساواة بني اجلنسني ضمن أنشطته، وميثل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني  -61

ساواة بني اجلنسني والتنوع والتنوع بني موظفيه واحلفاظ عليهما أولوية اسرتاتيجية. وعنّي املكتب جهة االتصال املعنية ابمل
عم أنشطة تداجلنسني وجلسات تبادل املعارف، و تشارك يف اجتماعات شبكة جهات االتصال املعنية ابملساواة بني اليت 

وأهداف تعميم املساواة بني اجلنسني يف مكتب املفتش العام. ويقوم مكتب املفتش العام، كجزء من عمله يف جمال مراجعة 
التقدم الذي أحرزته منظمة األغذية والزراعة حنو تعميم املساواة بني اجلنسني. وعلى وجه اخلصوص،  احلساابت، بتقييم

يشكل تعميم املساواة بني اجلنسني يف إدارة الربامج واملشاريع، يف عمليات مراجعة املكاتب امليدانية، جمال تركيز جيري 
الثالث املاضية، حدثت حتسينات تدرجيية يف تنفيذ الضوابط  استعراضه واإلبالغ عنه بصورة منهجية. وعلى مدى السنوات

لمساواة حتديد مؤشرات ل على أنشطة تعميم املساواة بني اجلنسني. فعلى سبيل املثال، على عكس السنوات السابقة، مت
. عليها جماالت أخرى إلدخال حتسيناتذلك، هناك . ومع 2021بني اجلنسني بشكل منهجي يف مشاريع جديدة يف عام 

، مت تقييم مسألة الضوابط الداخلية املتعلقة بتعميم 2021يف عام  يدانيةومن بني عمليات املراجعة األربع املكتملة للمكاتب امل
يف املكتبني  "هناك حاجة إىل حتسني رئيسي" أنيف مكتبني و  "حاجة إىل بعض التحسني"ة بني اجلنسني على أهنا يف املساوا

 اآلخرين. 

 إدارة املوارد - اثين عشر
 املوارد املالية

ا إىل الوفورات غري دوالر أمريكي. ويعزى الفائض أساسً  000 487بفائض قدره  2021أهنى مكتب املفتش العام  -62
 291 909دوالر أمريكي( والوفورات اليت فاقت التوقعات يف تكاليف املوظفني ) 481 233العادية يف تكاليف السفر )

للموظفني. تأخري يف عملية التعيني املقررة وال 19-دوالر أمريكي( بسبب أتجيل البعثات امليدانية نتيجة جلائحة كوفيد
ا بعجز يف النفقات األخرى لغري املوظفني. وجتدر اإلشارة إىل أن مكتب املفتش العام استفاد تعويض هذه الوفورات جزئيً  ومت

دوالر أمريكي مقارنة مبخصصاته األصلية من امليزانية  536 000امليزانية تقارب من خمصصات إضافية يف  2021يف عام 
 واملخصصات اإلضافية اليت أذن هبا املدير العام  2020السنوية، وذلك بفضل ترحيل الفائض الذي حتقق يف سنة 

دوالر أمريكي لتغطية تكاليف  36 000 ومبلغ دوالر أمريكي لتعزيز وظيفة التحقيق، واستخدامها ابلكامل، 200 000)
مباشر خارجي، مل يستخدم بسبب عملية الشراء املطولة(. وابإلضافة إىل ذلك، تلقى مكتب املفتش العام هاتفي خط 

دوالر أمريكي لتغطية تكاليف املوظفني ملراجعة حساابت املشاريع املخصصة يف اليمن.  36 000إيرادات إضافية تصل إىل 
ا نة من النشاط املعتاد للسفر، يقدر مكتب املفتش العام أنه من احملتمل أن يكون قد تكبد عجزً وبدون ذلك، وخالل س

 دوالر أمريكي. 200 000قدره حنو 
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 كما يلي:  2021وتتوزع تكاليف مكتب املفتش العام لسنة  -63
 * 2021: النفقات يف عام 3اجلدول 

 القيم الفعلية امليزانية النفقات
النسبة املئوية 

 النفقاتمن 
الرصيد 

 )فائض/عجز(
 909 291 %80.37 287 904 3 196 196 4 تكاليف املوظفني

 (673 409) %12.44 087 604 414 194 االستشاريون

 481 233 %0.44 198 21 679 254 السفر

تكاليف أخرى غري 
 تكاليف املوظفني

625 972 269 324 5.54% 356 648 

 805 15 %1.21 694 58 500 74 التدريب

 170 488 %100.00 591 857 4 761 345 5 اجملموع الفرعي

 068 4 000 5 الدخل اإلضايف
 

932 

 اجملموع
   

487 238 

 .  2022 مارس/آذار 10 يف *تستند األرقام األولية إىل بياانت نظام املعلومات اإلدارية املتكامل
 

ا واعتبارً ام موارد إضافية ملهمة التحقيق. املفتش الع، تلقى مكتب 2023-2022فرتة السنتني إىل وابلنسبة  -64
 3-من الرتبة ف يف جمال التحقيق جديدان منصبان، أصبح لدى مكتب املفتش العام 2022يناير/كانون الثاين  1 من

 عن متويل املوارد غري املتعلقة ابملوظفني للقيام، يف مجلة أمور، )وكان إدراج الوظيفتني جاراي وقت كتابة هذا التقرير(، فضاًل 
دوالر أمريكي يف املخصصات النهائية مقارنة مبا طلبه  431 000كان هناك نقص بلغ و لتحقيق. يف جمال ابتعيني استشاريني 

يتطلب ذلك. وابلنظر إىل النمو  مكتب املفتش العام، لكن اإلدارة أشارت إىل أنه سيتم توفري موارد إضافية إذا كان الوضع
املستقر يف الشكاوى الواردة ومشاركة مكتب املفتش العام يف عدد من مبادرات النزاهة اليت تتخذها املنظمة، فمن املرجح 
أن تستمر موارد التحقيقات يف التزايد يف املستقبل القريب. ولذلك، فمن املرجح أن مكتب املفتش العام سيحتاج إىل طلب 

 السنة األوىل من فرتة السنتني.  خاللإضافية  موارد
 املوظفون الثابتون واملوظفون اآلخرون

. ومت شغل مجيع الوظائف 2021ديسمرب/كانون األول  31شاغرة يف  3-كانت وظيفة مراجع حساابت برتبة ف -65
األخرى املعتمدة يف مكتب املفتش العام. وابإلضافة إىل املوظفني الدائمني، كان لدى مكتب املفتش العام يف  24الـ 
 احلساابت وأربعة يف التحقيقات(.مخسة خرباء استشاريني مبوجب عقود )واحد يف مراجعة  2021ديسمرب/كانون األول  31
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 2021ديسمرب/كانون األول  31 حىت: جدول الوظائف يف مكتب املفتش العام 4اجلدول 
 اجملموع شاغر أنثى ذكر الرتبة 

 1   1 2-مد  املفتش العام

 1   1 5-ع خ مساعد مكتب

 1   1 4-ع خ مساعد مكتب

 3   3  اجملموع الفرعي ملكتب املفتش العام

      املراجعة الداخلية

 2  1 1 5-ف كبري املراجعني/رئيس الوحدة

 6  3 3 4-ف مراجع

 4 1 2 1 3-ف مراجع

 1  1  2-ف مراجع

 1  1  4-ع خ مراجع مساعد

 14 1 8 5  اجملموع الفرعي للمراجعة الداخلية

      التحقيق
 1   1 5-ف كبري احملققني/رئيس الوحدة

 2  2  4-ف حمقق

 4  2 2 3-ف حمقق

 1   1 4-ع خ حمقق مساعد

 8  4 4  اجملموع الفرعي للتحقيقات

 25 1 12 12  مكتب املفتش العامجمموع 
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 2021ديسمرب/كانون األول  31: اهليكل التنظيمي ملكتب املفتش العام يف 6الشكل 
 

 
 

 التطوير املهين
، ركزت خطة تطوير موظفي مكتب املفتش العام بشكل أساسي على التدريب عرب اإلنرتنت مع 2021يف عام  -66

. ومشلت اخلطة أولوايت 19-بسبب استمرار القيود املرتبطة جبائحة كوفيدفرص سفر حمدودة حلضور التدريب وجًها لوجه 
التدريب واحتياجات موظفي مكتب املفتش العام لضمان التعزيز املستمر ملهاراهتم ومعارفهم. ونُظمت دورات تدريبية ملراجعي 

راجعة احلساابت ومهارات املسح؛ الغش وثقافة محاالت احلساابت تتعلق ابالبتكارات يف جمال مراجعة احلساابت وحتديد 
حملققني، كان التدريب يتعلق أبساليب إجراء املقابالت والتحقيق عرب وسائل التواصل االجتماعي. وابإلضافة إىل اوابلنسبة 

إىل ذلك، أعطى موظفو مكتب املفتش العام األولوية الستكمال التدريب اإللزامي وغريه من أنشطة التدريب الداخلي ذات 
يف املنظمة مثل أمن الفضاء اإللكرتوين والتحرش اجلنسي واملشرتايت واإلدارة املالية. ويف املتوسط، أمضى موظفو  الصلة

أايم( مما يعكس األمهية  6.3) 2020، وهي زايدة كبرية مقارنة بعام 2021ا يف التدريب يف عام يومً  11مكتب املفتش العام 
 يعلقها مكتب املفتش العام على التطوير املستمر للموظفني. االسرتاتيجية اليت
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 مؤشرات األداء - اثلث عشر
واصل مكتب املفتش العام مراقبة مؤشرات األداء الداخلية املتعلقة بعمله األساسي وإدارته ورفع التقارير عنها إىل  -67

املفروضة على السفر والتأخريات وأوجه القصور والقيود  19-بسبب جائحة كوفيدو املدير العام وجلنة اإلشراف االستشارية. 
املرتبطة ابالضطرار إىل إجراء أعمال املراجعة والتحقيق عن بُعد، ابإلضافة إىل بعض حاالت الغياب الطويلة للموظفني 

وترد تفاصيل . 2021عن هدف األداء خالل عام  بسبب اإلجازات املرضية، اخنفضت بعض معدالت اإلجناز بشكل كبري
 أدانه. 5ذلك يف اجلدول 

 : مؤشرات أداء مكتب املفتش العام5اجلدول 

 31يف  اهلدف املؤشر #
ديسمرب/كانون 

 2020األول 

 31يف 
ديسمرب/كانون 

 2021األول 
    العمل األساسي ملكتب املفتش العام 

النسبة املئوية للمهام غطية اجملاالت العالية املخاطر: ت 1
 املخاطر يف خطة عمل املراجعةالعالية 

60% 59% 63% 

 املهام مقابلمهام املراجعة الفعلية تنفيذ خطة املراجعة:  2
 املخطط هلا

100% 100% 84% 

متوسط عدد األايم إلجناز مهام املراجعة )األايم  3
 احملتسبة(

أقل من 
 يوم 100

 يوًما 111 يوًما 92

متوسط عدد األشهر إلجناز مهام املراجعة )األشهر  4
 إىل التقرير النهائي( الفرتة بداية منالتقوميية 

 اشهرً  12 أشهر 9 أشهر 6

 1معدل رضا زابئن املراجعة )على مقياس تصنيف من  5
 ( 6إىل 

أكثر من 
4.0 

5.2 5.0 

 %44 %60 %100 التحقيقات املنجزة ضمن املهلة الزمنية 6

أكثر من  التحقيقات املنفذة خالل سنة واحدةتوصيات  7
90%  

89% 56% 

توصيات عمليات املراجعة املقبولة )= اإلجراءات  8
 املتفق عليها(

أكثر من 
90%  

100% 100% 

أقل من  تزيد عن سنتني إجراءات متفق عليها معّلقة مدة  9
10% 

21% 40% 

 1.02 1.92 2 عدد تقارير عمليات املراجعة لكل مراجع 10

 %100 %100 %100 نقاط عمل جلنة اإلشراف االستشارية اليت مت تناوهلا  11
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    إدارة مكتب املفتش العام

أقل من  معدل الوظائف الشاغرة 12
8.5% 

7.5% 4.0% 

أكثر من  تدريب إلزامي أكمله موظفو مكتب املفتش العام 13
90%  

98% 99% 

 %100 %100 %100 مهنيةاملراجعون الذين حيملون شهادة  14

عدد أايم التدريب لكل فرد من موظفي مكتب املفتش  15
 العام

 11 6.3 أايم 10

متوسط منظمة األغذية والزراعة(: معدل الغياب )دون  16
 اإلجازات املرضية غري املصادق عليها

أقل من 
 أايم 1.7

 أايم 1.7  يومان

متوسط منظمة األغذية والزراعة(: معدل الغياب )دون  17
 اإلجازات املرضية املصادق عليها 

أقل من 
 أايم 7.7

 أايم 2.1 أايم 7.5
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  2021تقارير التحقيق ومذكرات التحقيق والتوصيات لعام  لخصألف: م امللحق
 املعلقة من العام السابق

 2021: ملخص تقارير ومذكرات التحقيق وإجراءات اإلدارة ذات الصلة املتعلقة مبوظفي املنظمة لعام 1اجلدول 
INV0121 

)فرباير/شباط 
2021) 

مشفوعة بواثئق السابقني قدم بياانت سفر مزيفة  خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد املوظفني
مزورة تتعلق ابلسفر يف إجازة زايرة الوطن يف انتهاك لسياسة مكافحة الغش واملمارسات الفاسدة 

من  304( وملعايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية الدولية )القسم 2015/08األخرى )التعميم اإلداري 
، على والزايرات األسرية نمن الدليل )السفر يف إجازة زايرة الوط 403و 322الدليل(، والقسمني 

 قد كان  اليتاملبالغ  اسرتداد مت وقدبل وقد ُمنع املوظف السابق من العمل يف املنظمة يف املستقالتوايل(. 
  .احتياليةبطريقة  طالب

INV0221 

)مارس/آذار 
2021) 

يؤدي  ا يضطلع مبسؤوليات إدارية طلب إىل خبري استشاري أنخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
دون عقد، من دون عقد ساري املفعول، ومسح بدفع مبالغ مقابل العمل الذي يُزعم أنه مت من  عماًل 

ما يتعلق ابلدفع للتأكد من أن العمل قد مت ابلفعل حلساب منظمة األغذية  يبذل العناية الواجبة يف ومل
واقرُتح  .2016/23اإلداري  والزراعة، مما يرقى إىل مستوى إمهال جسيم ابملعىن املقصود يف التعميم
وظف تقاعد قبل أن يصبح اإلجراء التأدييب املتمثل يف خفض الرتبة يف حق هذا املوظف؛ بيد أن امل

 املعين. ومت وضع مذكرة يف ملف املوظفني اخلاص ابملوظف ا. التأدييب انفذً اإلجراء 
INV0321 

)أبريل/نيسان 
2021) 

إىل منظمة قدمها شهادة طبية بتغيري م عن علم اقا مستشارًا سابقً تش العام إىل أن خلص مكتب املف
الدولية األغذية والزراعة من أجل تسهيل إصدار عقده يف انتهاك ملعايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية 

 املعين. ومت وضع مذكرة يف ملف املوظفني اخلاص ابملستشار  من الدليل(. 304)القسم 
INV0521 

)يونيو/حزيران 
2021) 

يضطلع مبسؤوليات إدارية تصرف بطريقة تؤدي بشكل  موظًفاخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
ا عن معقول إىل إهانة أحد املرؤوسني، الذي شعر أبنه مستبعد من دوره يف املكتب، وأسفر ذلك أيضً 

إىل حد انتهاك سياسة منع التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل  رقىبيئة عمل معادية ت خلق
(، وكذلك التزامات املوظف كمدير مبوجب معايري السلوك للخدمة 2015/03السلطة )التعميم اإلداري 

تلقى املوظف توبيًخا خطًيا وطلب منه تلقي و ألف(.  رفقمن الدليل، امل 304املدنية الدولية )القسم 
 ري.التدريب اإلدا

INV0621 

)يوليو/متوز 
2021) 

قدم معلومات سرية إىل مرشح يتقدم لشغل منصب  اوظفً مأن خلص مكتب املفتش العام إىل 
املنظمة، وقدم تعليقات مهينة ومتييزية إىل املرشح بشأن زميل له يتقدم بطلب لشغل نفس الوظيفة،  يف

وقد أوقف ألف(.  املرفقمن الدليل،  304يف انتهاك ملعايري السلوك للخدمة املدنية الدولية )القسم 
 دون أجر.من املوظف عن العمل ملدة شهر واحد 
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INV0721 

)سبتمرب/أيلول  
2021) 

استحدث عن علم واثئق حتتوي على معلومات خاطئة  اوظفً مخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
ومضللة، ووجه مرؤوسيه إىل إعداد هذه الواثئق الكاذبة واملضللة وتقدميها ملساعدة موظف آخر 

احلصول على منفعة غري مستحقة يف انتهاك لسياسة مكافحة الغش واملمارسات الفاسدة األخرى  يف
من الدليل،  330(، مما يشكل إساءة استعمال لسلطته مبوجب القسم 2015/08عميم اإلداري )الت

من الدليل،  304وانتهاكا اللتزاماته مبوجب معايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية الدولية )القسم 
اإلجراءات التأديبية، واليت كانت جارية حىت ختاذ أوصى مكتب املفتش العام ابو ألف(.  املرفق

 .2021ديسمرب/كانون األول  31
INV0821 

)سبتمرب/أيلول 
2021) 

عن علم يف تصحيح معلومات خاطئة يف عدة واثئق  أخفق اوظفً مخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
مما أدى إىل تضليل أطراف خارجية لصاحل طرف آخر يف انتهاك لسياسة مكافحة الغش واملمارسات 

(، مما يشكل إساءة استعمال لسلطته مبوجب القسم 2015/08الفاسدة األخرى )التعميم اإلداري 
من  304ايري السلوك للخدمة املدنية الدولية )القسم مبوجب مع من الدليل، وانتهاكا اللتزاماته 330

اإلجراءات التأديبية، واليت كانت جارية حىت ختاذ أوصى مكتب املفتش العام ابو ألف(.  املرفقالدليل، 
 .2021ديسمرب/كانون األول  31

INV0921 

سبتمرب/أيلول )
2021) 

وقع عن علم على واثئق تتضمن معلومات خاطئة ومضللة  اوظفً مخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
ملساعدة فرد من خارج املنظمة يف احلصول على منفعة غري مستحقة، ووجه مرؤوسيه إىل إعداد هذه 
املعلومات املضللة وتقدميها إىل أطراف خارجية يف انتهاك لسياسة مكافحة الغش واملمارسات الفاسدة 

 330(، مما يشكل إساءة استعمال لسلطتهم مبوجب القسم 2015/08األخرى )التعميم اإلداري 
من الدليل،  304الدليل، وانتهاكا اللتزاماهتم مبوجب معايري السلوك للخدمة املدنية الدولية )القسم  من

 31أوصى مكتب املفتش العام ابإلجراءات التأديبية، واليت كانت جارية حىت و ألف(.  املرفق
 .2021ديسمرب/كانون األول 

INV1021 

)سبتمرب/أيلول 
2021) 

حقق مكتب املفتش العام يف ادعاءات االنتقام مبوجب سياسة محاية املبلغني عن املخالفات )التعميم 
وخلص مكتب املفتش العام إىل أن ا عضو سابق من موظفي املنظمة. ( اليت قدمه2021/10اإلداري 

عقد موظف من موظفي املنظمة اختذ ألغراض اإلدارة قدمت أدلة واضحة ومقنعة على أن قرار إهناء 
 ن سيتخذ يف غياب النشاط احملمي.إدارية موثقة أو مسجلة بطريقة أخرى، وأن نفس اإلجراء كا

 وأوصى مكتب املفتش العام إبغالق املسألة دون اختاذ مزيد من اإلجراءات.
INV1121 

)سبتمرب/أيلول 
2021) 

 

القواعد  ا مع أحد املتقاعدين يف املنظمة يتحايل علىاختذ ترتيبً  اوظفً مأن خلص مكتب املفتش العام إىل 
واإلجراءات املنطبقة يف سياق إدارة املوارد البشرية وتضارب املصاحل؛ وأغفل عمدا املعلومات املتعلقة 

، وهو ما يشكل ممارسات تواطئية خطاب اتفاقبدور املتقاعد يف املنظمة يف سياق املوافقة على 
(، 2015/08انتهاك لسياسة مكافحة الغش واملمارسات الفاسدة األخرى )التعميم اإلداري  يف

من الدليل، وانتهاكات معايري السلوك للخدمة املدنية الدولية  507واالنتهاكات املادية الواردة يف القسم 
. 2016/23ري ألف(، أو على األقل إمهال جسيم مبوجب التعميم اإلدا املرفقمن الدليل،  304)القسم 

   وال تزال اإلجراءات اإلدارية جارية. استكمال اجلراء التأدييب.وقدم املوظف استقالته قبل 
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INV1221 

)أكتوبر/تشرين 
 (2021األول 

حقق مكتب املفتش العام يف ادعاءات االنتقام مبوجب سياسة محاية املبلغني عن املخالفات 
وخلص مكتب املفتش مها عضو سابق من موظفي املنظمة. ( اليت قد2021/10اإلداري  )التعميم

العام إىل أن اإلدارة قدمت أدلة واضحة ومقنعة على أن قرارها بعدم جتديد عقد العمل املعين اختذ 
ن سيتخذ يف غياب النشاط ألغراض إدارية موثقة أو مسجلة بطريقة أخرى، وأن نفس اإلجراء كا

 غالق املسألة دون اختاذ مزيد من اإلجراءات.وأوصى مكتب املفتش العام إباحملمي. 
INV1321 

)نوفمرب/تشرين 
 الثاين(

 يف املنظمة شارك يف أنشطة سياسية أثناء تعاقده مع ا استشارايً خلص مكتب املفتش العام إىل أن خبريً 
من  وقد اسُتبعد اخلبري االستشاريموظفي اخلدمة املدنية الدولية.  املنظمة يف انتهاك ملعايري سلوك

 اخلدمة يف املنظمة ملدة سنتني.
INV1521 

)ديسمرب/كانون 
 (2021األول 

طريق  مل يتخذ اإلجراء املناسب إلدارة تضارب يف املصاحل عن اوظفً مأن خلص مكتب املفتش العام إىل 
تعيني متقاعد من منظمة األغذية والزراعة بعقد خبري استشاري متقاعد دون أن يذكر أن هذا األخري 

ا كمستشار رئيسي مبوجب خطاب اتفاق وقعه قبل شهر، يف انتهاك يعمل يف الوقت نفسه أيضً كان 
اإلجراءات ختاذ أوصى مكتب املفتش العام ابو بشأن اإلمهال اجلسيم.  2016/23للتعميم اإلداري 

  .2021ديسمرب/كانون األول  31التأديبية، واليت كانت جارية حىت 
INVM0121 

)يناير/كانون 
 (2021الثاين 

مل يكشف مبا فيه الكفاية عن تضارب مصاحله الفعلي  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
احملتمل أثناء عملية تعيني أحد أفراد األسرة وإجراء شراء يشمل أحد موردي املنظمة. ومع ذلك،  أو
احملتملة الناشئة عن تضارب املصاحل هذا، وابلتايل حيدد مكتب املفتش العام أي مؤشرات على احملاابة  مل

 وتلقى املوظف توبيخا خطيا. لوحظت ال يعترب ذلك سوء سلوك. يف ظل الظروف اليت
INVM0321 

)فرباير/شباط 
2021) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن القضااي اليت عرضها أصحاب الشكوى ضد مشرفهم ال تستويف 
معايري التحرش وسوء استغالل السلطة مبوجب سياسة منع التحرش والتحرش اجلنسي وسوء استغالل 

(. ومع ذلك، رأى مكتب املفتش العام أن املسائل املعروضة قد 2015/03السلطة )التعميم اإلداري 
ثل عجزا إداراي كبريا من جانب املشرف املعين وأحال املسألة إىل شعبة املوارد البشرية وانئب املدير مت

 العام للعلم واختاذ اإلجراءات حسب االقتضاء.
INVM0421 

)مارس/آذار 
2021) 

استعرض مكتب املفتش العام االدعاءات القائلة بتنفيذ تغيريات هيكلية يف مكتب قطري الستبعاد 
املوظفني الوطنيني من مناصب السلطة ألسباب عنصرية. ومل حيدد مكتب املفتش العام أي مؤشرات 
على العنصرية أو أي سوء سلوك آخر يف التغيريات اليت أجريت يف املكتب. وأطلع مكتب املفتش 

توصل إليها العام املمثل اإلقليمي املعين واملمثل القطري ملنظمة األغذية والزراعة على النتائج اليت 
 أجل احلصول على املعلومات واختاذ اإلجراءات، حسب االقتضاء. من

INVM 

)مايو/أاير 
2021) 
 

أصدر مكتب املفتش العام مذكرة إىل مكتب إقليمي وشعبة املوارد البشرية بشأن مواطن الضعف 
احملتملة يف الضوابط الداخلية يف عملية التوظيف املتبعة يف مكتب قطري مع التوصية بتقدمي الدعم إىل 

 ممثل املنظمة القادم ملعاجلة قضااي الرقابة احملتملة. 
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INVM0721 

)يوليو/متوز 
2021) 

يف حني خلص مكتب املفتش العام إىل أن األدلة املتاحة غري كافية لفتح حتقيق يف ادعاءات التحرش 
والتمييز يف مكان العمل، فإن املعلومات كافية لإلشارة إىل أوجه القصور احملتملة يف األسلوب اإلداري 

    الختاذ اإلجراء املناسب. وأحال مكتب املفتش العام املسألة إىل شعبة املوارد البشرية للموظف.
INVM0821 

)يوليو/متوز 
2021) 

بينما وجد مكتب املفتش العام أن األدلة املتاحة ميكن أن توفر األساس إلجراء حتقيق رمسي يف ادعاءات 
ابلنظر إىل أن الشخص الذي يُزعم أنه تورط يف عملية حترش قد استقال وسحب صاحب و التحرش، 

  على سبيل اإلعالم.لقضية وأحيلت إىل شعبة املوارد البشرية الشكوى شكواه، أُغلقت ا
INVM0921 

)يوليو/متوز 
2021) 

يف حني خلص مكتب املفتش العام إىل أن األدلة املتاحة غري كافية لفتح حتقيق يف االدعاءات القائلة 
قصور حمتملة أبن أحد املوظفني خلق بيئة عمل معادية، فإن املعلومات كافية لإلشارة إىل أوجه 

على سبيل األسلوب اإلداري للموظف. وأحال مكتب املفتش العام القضية إىل شعبة املوارد البشرية  يف
 . اإلعالم

INVM1021 

)يوليو/متوز 
2021) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد املرشحني للحصول على منصب خبري استشاري لدى منظمة 
صاحل مل يكشف عنه مع كيانني يتعامالن مع املنظمة، يف انتهاك األغذية والزراعة لديه تضارب يف امل

وأحال مكتب املفتش العام النتائج من الدليل(.  304الدولية )القسم ملعايري السلوك للخدمة املدنية 
ألن الشخص  على سبيل اإلعالماليت توصل إليها إىل شعبة املوارد البشرية ومكتب الشؤون األخالقية 

  املعين مل تكن له عالقة عمل مع منظمة األغذية والزراعة منذ عدة سنوات.
INVM1221 

)أغسطس/آب 
2021) 

التحقيق يف ادعاءات الغش واملمارسات الفاسدة األخرى املتصلة بشراء األعالف احليوانية عملية خالل 
الضوابط الداخلية وقدم توصيات  وتوزيعها على املستفيدين، حدد مكتب املفتش العام الثغرات يف

 إدارة املكتب القطري لتعزيز قدرة املكتب على كشف ومنع حدوث حاالت مماثلة يف املستقبل.  إىل
INVM1321 

)أغسطس/آب 
2021) 

خالل االستعراض اجلاري، وجد مكتب املفتش العام دلياًل على أن انتساب أحد موظفي املنظمة إىل 
 يف املصاحل مل يكشف عنه، وأحال املسألة إىل للمنظمة يشكل تضارابً شريك منفذ حمتمل وسابق 

ما  مكتب الشؤون األخالقية واملكتب القطري املعين الختاذ مزيد من اإلجراءات حسب االقتضاء يف
 .2021ديسمرب/كانون األول  31وكان التحقيق جاراي حىت يتعلق إبجراءات الشراء اجلارية. 

INVM1421 

)أكتوبر/تشرين 
 (2021األول 

يف حني خلص مكتب املفتش العام إىل أن األدلة املتاحة غري كافية لتربير فتح حتقيق يف ادعاءات 
السلوك التمييزي على أساس الدين، فإن املعلومات كافية لإلشارة إىل نقص احلساسية لدى املوظف 

ب القطري وشعبة املوارد البشرية إىل ممثل املكتاملعين أو نقص وعيه. وأحال مكتب املفتش العام املسألة 
 واختاذ اإلجراءات الالزمة حسب االقتضاء. على سبيل اإلعالم

INVM1621 

)نوفمرب/تشرين 
 (2021الثاين 

وجد مكتب املفتش العام أن أحد موظفي املنظمة السابقني قدم عن علم معلومات مضللة إىل املنظمة 
ما  مكتب املفتش العام ابختاذ اإلجراءات اإلدارية املناسبة يف أسفرت عن تلقيه مدفوعات. وأوصى

 مت وضع علم على ملف الفرد املعين لدى شؤون املوظفني.و يتعلق ابخلبري االستشاري السابق. 



35 FC 191/9.1 

 

INVM1721 

)نوفمرب/تشرين 
 (2021الثاين 

ا الستخدام عمل املوظف تشكل خرقً  مقرخلص مكتب املفتش العام إىل أن اإلجراءات املتخذة بشأن 
موارد تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة وتطرح خماطر على بياانت املنظمة ومسعتها، ولكن املوظف مل 

سوء السلوك. وأحال  ال ترقى إىلاملوظف يكن مسؤوال عن هذا اخلرق. ورغم اإلمهال، فإن تصرفات 
واختاذ إجراءات حسب  اإلعالمعلى سبيل مكتب املفتش العام القضية إىل شعبة املوارد البشرية 

 االقتضاء. 
INVM1821 

)نوفمرب/تشرين 
(2021الثاين   

خلص مكتب املفتش العام إىل أنه يف حني أن األدلة املتاحة غري كافية لفتح حتقيق يف االدعاءات 
القائلة أبن أحد املوظفني خلق بيئة عمل معادية، فإن املعلومات كافية لإلشارة إىل املشاكل احملتملة يف 

ر إداري. وأحال مكتب بيئة العمل وديناميكيات املكاتب اليت ميكن أن تستدعي النظر فيها من منظو 
 واختاذ إجراءات حسب االقتضاء.  على سبيل اإلعالماملفتش العام القضية إىل شعبة املوارد البشرية 

INVM1921 

)نوفمرب/تشرين 
 (2021الثاين 

اجتماعات جلنة املشرتايت  قد ختّلف عن يشغل منصب رئيسا وجد مكتب املفتش العام أن موظفً 
هلا يف جمال  املنظمة ملخاطر ال داع   عّرض احمللية مما أدى إىل اهنيار كبري يف الضوابط الداخلية مما

واختاذ  على سبيل اإلعالماملشرتايت. وأحال مكتب املفتش العام القضية إىل شعبة املوارد البشرية 
 إجراءات حسب االقتضاء. 

INVM2021 

ين )نوفمرب/تشر 
 (2021الثاين 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد موظفي املنظمة الذي ينتهي عقده قدم معلومات خاطئة 
مضللة وقت تعيينه لدى منظمة األغذية والزراعة، إذ مل يكشف أنه كان موضوع قضية اثبتة ابألدلة  أو

تتعلق بسوء السلوك اجلنسي أثناء عمله لدى وكالة أخرى اتبعة لألمم املتحدة. وابلنظر إىل أن عقد 
د البشرية لكي يتسىن أحد املوظفني يقرتب من هنايته، أحال مكتب املفتش العام املسألة إىل شعبة املوار 

 توضيح الوضع مع وكالة األمم املتحدة األخرى واختاذ أي إجراء إداري، حسب االقتضاء. 
INVM2121 

)ديسمرب/كانون 
 (2021األول 

؛ غري أن الفرد حرش اجلنسي ضد أحد موظفي املنظمةاستعرض مكتب املفتش العام شكوى تتعلق ابلت
ألة بسبب شواغله إزاء العواقب السلبية احملتملة. وهلذا السبب، املتضرر طلب عدم مواصلة متابعة املس

وبناًء على النهج املتمحور حول الضحية، أُغلقت املسألة على أهنا غري مثبتة. وعلى الرغم مما تقدم، 
وابلنظر إىل خطورة االدعاءات، أحال مكتب املفتش العام املعلومات املتاحة إىل شعبة املوارد البشرية 

 واختاذ إجراءات حسب االقتضاء. ل اإلعالمعلى سبي
INVM2221 

)ديسمرب/كانون 
 (2021األول 

ما يتعلق  خلص مكتب املفتش العام إىل أن رفض أحد مستشاري املنظمة املتكرر إجراء مقابالت يف
ا يف ابدعاءات وجود تضارب يف املصاحل مل يكشف عنه، رغم تذكريه ابلتزامه ابلتعاون، يشكل تقصريً 

ا اللتزاماته التعاقدية مع املنظمة. وأحال مكتب املفتش العام استنتاجاته التعاون مما يعترب انتهاكً عدم 
 واختاذ إجراءات حسب االقتضاء.  على سبيل اإلعالموارد البشرية إىل شعبة امل

INVM2321 

)ديسمرب/كانون  
 (2021األول 

ا بطريقة ال تتفق مع ا سياسيً نشاطً  خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد موظفي املنظمة ميارس
االلتزامات املنصوص عليها يف عقده مع املنظمة. وأحال مكتب املفتش العام استنتاجاته إىل شعبة 

واختاذ إجراءات حسب االقتضاء. وأحال مكتب املفتش العام  على سبيل اإلعالماملوارد البشرية 
 واختاذ إجراءات حسب االقتضاء.  عالمعلى سبيل اإلالبشرية استنتاجاته إىل شعبة املوارد 
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INVM2421 

)ديسمرب/كانون  
 (2021األول 

إىل التدريب أدى ملوظفني العاملني يف جمال املشرتايت افتقار اخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
أوجه قصور خطرية يف كيفية تناول عملية الشراء ضمن تنفيذ مشروع ملنظمة األغذية والزراعة وأحال  إىل

استنتاجاته اليت توصل إليها إىل املكتب القطري املعين لضمان تدريب املوظفني وجتهيزهم على النحو 
 املناسب للتعامل مع عمليات الشراء، وغري ذلك من اإلجراءات حسب االقتضاء.

 

 مع املنظمة متعاقدينمبورّدين  املتعلقةملخص تقارير ومذكرات التحقيق وإجراءات اإلدارة ذات الصلة : 2جلدول ا
 2021لعام  بشركائها املنفذين أو

INV0421 

)مايو/أاير 
2021) 

 

أحد الشركاء املنفذين أساء عن علم أو هتور متثيل الطريقة اليت نفذ خلص مكتب املفتش العام إىل أن 
وكمية املدخالت املوزعة، فضال عن التدريب واخلدمات املقدمة  االتفاق خطابهبا األنشطة مبوجب 

من إجراءات إنزال  (2)12-2-1إىل املستفيدين املعينني، ما يشكل ممارسة للغش مبوجب املادة 
وأوصى مكتب املفتش العام أبن  يف املنظمة، ولذا فإنه فعل يستوجب العقوبة. املوّردين العقوابت حبق

  3-2-1إجراءات ضد الشريك املنفذ عمال ابملادتني  املوّردينتبدأ جلنة إنزال العقوابت حبق 
ال تزال إجراءات العقوابت يف انتظار و  املوّردين.نزال العقوابت حبق من إجراءات املنظمة إل 3-2-1و

 اء منها لدى دائرة املشرتايت.االنته
INV1421 

)ديسمرب/كانون 
 (2021األول 

وتقدميها استجابة  عطاءاهتمايف إعداد قد تواطآ  املوّردين أن اثنني من خلص مكتب املفتش العام إىل
من مكتب قطري يف منظمة األغذية والزراعة، وهو ما يشكل ممارسة تواطؤ  عطاءاتلدعوة إىل تقدمي 
وفعاًل يستوجب  املوّردين من إجراءات املنظمة إلنزال العقوابت حبق (3)12-2-1مبوجب القسم 

 املوّردينإجراءات ضد  املوّردين إنزال العقوابت حبقكتب املفتش العام أبن تبدأ جلنة العقوبة. وأوصى م
وال تزال . املوّرديننزال العقوابت حبق من إجراءات املنظمة إل 3-2-1و 3-1-1ابملادتني عمال  االثنني

 إجراءات العقوابت يف انتظار االنتهاء منها لدى دائرة املشرتايت. 
INVM0221 

)يناير/كانون 
 (2021الثاين 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد موردي املنظمة مل يكشف عن تضارب فعلي أو متصور 
املصاحل عند تقدمي عطاءاته للنظر فيها. ومع ذلك، وجد مكتب املفتش العام أن مثل هذا السلوك  يف

مستوى فعل يستوجب العقوبة وأوصى أبن تنظر دائرة املشرتايت يف هذه املعلومات يف  ال يرقى إىل
اإلدارية والتأكد من أن املورد على علم ابلتزاماته ابإلفصاح والكشف عن املعلومات  سياق سجالهتا

وفًقا لألحكام والشروط املعمول هبا. ووجهت دائرة املشرتايت إىل املورد تذكريا للتأكد من إدراكه 
  هذه القضية. اللتزاماته ابإلفصاح عن معلومات وقامت بتسجيل مالحظة يف سجالهتا اإلدارية عن

INVM0621 

)يونيو/حزيران  
2021) 

لمنظمة لاحملتملني  املوّردين خلص مكتب املفتش العام إىل أنه ال توجد أدلة كافية إلثبات أن اثنني من
ا مواد همتقامس تفيد ممارسات تواطئية يف تقدمي عطاءاهتما، ولكن كانت هناك أدلة ضالعني يفكاان 

دين التابعة مبوجب مدونة سلوك املورّ  ابلتزاماهتم املوّرديناملشرتايت رت دائرة . وذكّ بعطاءاهتماتتعلق 
 لألمم املتحدة. 
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INVM1121 

)أغسطس/آب 
2021) 

رأى مكتب املفتش العام أن األدلة غري كافية الستنتاج أن أحد الشركاء املنفذين للمنظمة تواطأ مع 
األغذية والزراعة حىت يتمكن الشريك  مع منظمة اتفاق خطاب أحد املتقاعدين من املنظمة يف منح

وأوصى مكتب املنفذ من تعيني املتقاعد أبتعاب أعلى مما لو عينته املنظمة مباشرة كخبري استشاري. 
املفتش العام أبن تذكر دائرة املشرتايت الشريك املنفذ اباللتزام أبعلى معايري األخالقيات اليت تلتزم هبا 

 التابعة لألمم املتحدة. وردين املمدونة سلوك 
 

 الصادرة إىل اإلدارة بشأن املسائل املؤقتة واملسائل األخرى 2021: ملخص مذكرات التحقيق لعام 3اجلدول 
INVM0521 

)يونيو/حزيران  
2021) 

أصدر مكتب املفتش العام مذكرة إىل شعبة املوارد البشرية حتدد اإلجراءات املقرتحة اليت جيب اتباعها 
 االستنتاجات اليت ال صلة هلا ابلتحقيق إىل اإلدارة. يف إحالة

INVM1521 

)أكتوبر/تشرين  
 (2021األول 

ما يتعلق ابالنتهاكات  قدم مكتب املفتش العام استنتاجات حتقيقات مؤقتة إىل دائرة املشرتايت يف
املنظمة حىت يتسىن اختاذ  موّردي ملوردين التابعة لألمم املتحدة من جانب أحد ااملزعومة ملدونة سلوك 

 اإلجراء املؤقت املناسب.
 

واإلجراءات اإلدارية املتخذة خالل  2020: ملخص التوصيات املعلقة الصادرة عن تقارير التحقيق لعام 4اجلدول 
 بشأن موظفي منظمة األغذية والزراعة 2021عام 

INV0820 

)مايو/أاير  
2020) 

موظف بعدم متديد عقد أحد املستشارين يشّكل انتقاًما من خلص مكتب املفتش العام إىل أن قرار 
ات هذا األخري بسبب قيامه بنشاط حممي، ما يشّكل انتهاًكا لسياسة محاية املبلغني عن املخالف

 تلقى املوظف اإلجراء التأدييب املتمثل ابلفصل الفوري دون إنذار. و (. 2019/06)التعميم اإلداري 
INV1220 

)مايو/أاير  
2020) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن موظًفا قّدم معلومات مغلوطة بغية احلصول على منحة انتقال ما 
خرى )التعميم اإلداري يشكل انتهاًكا لسياسة املنظمة ملكافحة الغش واملمارسات الفاسدة األ

 دون أجر. من أوقف املوظف عن العمل ملدة شهر واحد و (. 2015/08
INV1920 

)يوليو/متوز  
2020) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن عضوية موظف يف جملس إدارة وكالة خارجية ال تشّكل نشاطًا 
ما يتعلق  خارجًيا مل يفصح عنه، لكن املوظف مل يعلن بشكل كاف عن وجود تضارب يف املصاحل يف

كما أخفق يف اإلفصاح عن وضعه يف الوكالة اخلارجية يف سياق زايرة قام هبا املدير   ،اتفاق خطاب
 ا. خطيً ا تلقى املوظف توبيخً و التنفيذي لتلك الوكالة إىل املنظمة. 

INV2020 

)يوليو/متوز  
2020) 

انشئ عن اخنراطه  به خلص مكتب املفتش العام إىل أن موظًفا شارك يف نشاط خارجي غري مأذون
املنظمة لفائدة هاتني الشركتني. يف شركتني خاصتني خمتلفتني، وأنه استخدم منصبه الرمسي لدى 

ووجد مكتب املفتش العام أيًضا أن املوظف حاول تعيني موظفني من هاتني الشركتني للعمل مباشرة 
 مت فصل املوظف.و لدى املنظمة مقابل خدمات شخصية ومكاسب مالية. 
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INV2320 

)سبتمرب/أيلول  
2020) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن مستشارًا أدىل بتعليقات موحية جنسًيا وتورط يف سلوك غري 
( 2019/01مرحب به ذي طبيعة جنسية يف انتهاك لسياسة منع التحّرش اجلنسي )التعميم اإلداري 

أهني عقد توظيف املستشار املعين و من الدليل(.  304ومعايري سلوك اخلدمة املدنية الدولية )القسم 
 ". ClearCheckوأدرج امسه يف قاعدة بياانت "

INV2420 

)أكتوبر/تشرين  
 (2020األول 

ا ملس وراود مستشارًا آخر بشكل غري مناسب، ا سابقً خلص مكتب املفتش العام إىل أن مستشارً 
وتصرف أيًضا بطريقة كان ينبغي له أن يعلم أهنا ستتسبب يف إساءة ملستشار اثلث يف انتهاك لسياسة 

(، فضاًل عن إخفاقه يف التصرف بطريقة تتفق مع 2019/01منع التحّرش اجلنسي )التعميم اإلداري 
 42من الدليل(، ال سيما الفقرتني  304دنية الدولية )القسم التزامه مبعايري سلوك موظفي اخلدمة امل

م. رفيًعا نسبًيا فهو عامٌل مفاق  . ووجد مكتب املفتش العام أن كون منصب هذا املستشار منصًبا 43و
أُدرج حتذير يف ملف املستشار لدى شؤون املوظفني وأضيف املستشار إىل قاعدة بياانت و 
"ClearCheck"  . 

INV2520 

)أكتوبر/تشرين  
 (2020 األول

خلص مكتب املفتش العام إىل أن موظًفا أدىل مبالحظات إىل موظف آخر كان معقواًل توّقع أهنا 
ستتسبب يف إساءة أو إذالل، فانتهك بذلك سياسة منع التحّرش اجلنسي )التعميم اإلداري 

اختذ إجراء و  من الدليل(. 304( ومعايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية الدولية )القسم 2019/01
 دون أجر ملدة أسبوع. من متثل يف اإليقاف عن العمل أتدييب حبق املوظف 

INV2820 

)ديسمرب/كانون  
 (2020األول 

دوالر أمريكي ابلعملة احمللية  10 300خلص مكتب املفتش العام إىل أن مستشارًا اختلس ما يعادل 
من خالل محله املستفيدين من مشروع على إيداع أموال يف حساب مصريف خاص كان املستشار 

رى )التعميم يستطيع استخدامه، ما يشّكل انتهاًكا لسياسة مكافحة الغش واملمارسات الفاسدة األخ
وقد توقف املستشار املعين عن العمل مع املنظمة قبل استكمال التحقيق.  (. 2015/08اإلداري 

وأوصى مكتب املفتش العام بوضع مذكرة يف امللف املعين لدى شؤون املوظفني وإبحالة القضية إىل 
 ُمنع املستشار من العمل مع املنظمة يف املستقبل.و السلطات الوطنية املعنية. 

INV2920 

)ديسمرب/كانون 
 (2020 األول

أثناء موّرد خلص مكتب املفتش العام إىل أنه كان لدى موظف تضارب مصاحل مل يفصح عنه مع 
إجراءات عملية توريد، ومل تكن هناك أدلة كافية إلثبات حدوث انتهاك لسياسة مكافحة الغش 

ولكن مبا أن املوظف كان قد ُحذّ ر يف  (.2015/08واملمارسات الفاسدة األخرى )التعميم اإلداري 
السابق بشأن ضرورة اإلفصاح عن أي تضارب مصاحل حمتمل أو فعلي، أوصى مكتب املفتش العام 

دون من متثل يف اإليقاف عن العمل اختذ إجراء أتدييب حبق املوظف و ابختاذ إجراءات أتديبية مناسبة. 
 أجر ملدة أسبوعني. 
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واإلجراءات  2020وعام  2019ات التحقيق لعام املعلقة الصادرة عن تقارير ومذكر : ملخص التوصيات 5اجلدول 
 املنظمة أو شركائها املنفذين مورّدي بشأن 2021اإلدارية املتخذة خالل عام 

INV0819 

)يونيو/حزيران  
2019) 

 

 قام مبمارسة احتيالية يف انتهاك للقسمنيللمنظمة  افتش العام إىل أن موّردخلص مكتب امل
مدونة السلوك للموردين من  18من إجراءات العقوابت يف املنظمة وللقسم  5-1-2و 10-2-1

شهادة تقدير مزورة كجزء من عرضه لتقدمي  املوّرد. وعلى وجه التحديد، قدم التابعة لألمم املتحدة
  االستبعاد.فرض مدير شعبة اخلدمات اللوجستية عقوبة و أصدرته منظمة األغذية والزراعة. عطاء 

INV1319 

)سبتمرب/أيلول  
2019) 

 

( 2)أ( ) 1-2-12خلص مكتب املفتش العام إىل أن موّرًدا اخنرط يف ممارسة غّش يف انتهاك للقسم 
عندما قدم عن علم فاتورة مزورة دعما ملطالبته مما أدى إىل ن املوّرديمن إجراءات العقوابت على 

أصدر مدير شعبة و دوالر أمريكي.  23 000وايل املنظمة حبتضخيم املبلغ املستحق على ممثلية 
 .املوّرد حبق اللوجستية توبيخااخلدمات 

INV1619 

)أكتوبر/تشرين  
 (2019األول 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد الشركاء املنفذين اخنرط يف ممارسات غش يف انتهاك للقسم 
عندما قدم عن علم واثئق مزورة  املوّردين( من إجراءات املنظمة إلنزال العقوابت حبق 2)1-2-12

املنظمة،  موقع مع اتفاق ابخطمبوجب إىل املنظمة دعًما لطلبه بشأن نفقات قابلة للسداد 
فرض و  ال حيق له احلصول عليها.تقريًبا أمريكي  دوالر 17 000 مبلغ حماولة للحصول على يف

 اخلدمات اللوجستية عقوبة االستبعاد ملدة سنة.مدير شعبة 
INV0220 

)يناير/كانون  
 (2020الثاين 

 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن طرفًا اثلثًا متعاقًدا مع املنظمة كمراقب قام يف تقرير قّدمه إىل 
ما يتعلق بتوزيعات نقدية، ما يشكل ممارسة للغش  لقطري وعن علم  بتزييف نتائجه يفاملكتب ا

يف هناية الفرتة و املنظمة.  موّردي( من إجراءات إنزال العقوابت حبق 2)أ()12-2-1مبوجب املادة 
 دائرة خدمات املشرتايت. تكمال إجراءات العقوابت مع املشمولة ابلتقرير، جرى اس

INV1020 

)مايو/أاير  
2020) 

وا دفع مبالغ من مورد للمنظمة ملنظمة طلبا موّردي العام إىل أن موظفي أحدخلص مكتب املفتش 
ما يتعلق بتفتيش سلع اشرتهتا املنظمة؛ وبعد أن مل يتلقوا املبلغ املطلوب، قدموا إىل املنظمة مزاعم  يف

كاذبة، ما يشّكل انتهاًكا ملدونة سلوك املوردين الصادرة عن األمم املتحدة؛ وذلك فعل يستوجب 
يف هناية و  .وردينامل ق)ب( من إجراءات املنظمة إلنزال العقوابت حب12-2-1العقوبة مبوجب املادة 

 دائرة خدمات املشرتايت. رى استكمال إجراءات العقوابت مع الفرتة املشمولة ابلتقرير، ج
INV1420 

)يونيو/حزيران  
2020) 
 

وأخفى عن علم  ارتباطه بشركات ( 2)قدم سجالت شركة مزورة؛  (1)ا موّردخلص املكتب إىل أن 
ا ما أثبته مكتب املفتش العام قيد تعليق مؤقت بسبب ادعاء ابلغش )وهذ وّردأخرى، مبا يف ذلك مب

وقد اعترب مكتب املفتش العام أن هذا  طاءات آخر شارك يف العطاء نفسه.ما بعد( ومبُقّدم ع يف
وفعاًل يستوجب العقوبة  (2))أ(12-2-1السلوك يشّكل ممارسة غش على النحو املبني يف الفقرة 

يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير، جرى و . املوّردين ل العقوابت حبقعماًل إبجراءات املنظمة إلنزا
 دائرة خدمات املشرتايت. ع استكمال إجراءات العقوابت م
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INV1520 

)يوليو/متوز  
2020) 
 

وأخفى عن علم  ارتباطه بشركات بذور  (2)قدم مرارًا واثئق مزورة؛  (1): اموّردً املكتب إىل أن خلص 
املفتش  تعليق مؤقت بسبب ادعاء ابلغش )وهذا ما أثبته مكتب كان قيد  وردمبأخرى، مبا يف ذلك )أ( 

العام(؛ )ب( ومبقّدم عطاءات آخر شارك يف ثالثة من العطاءات نفسها. وقد اعترب مكتب املفتش 
  (2))أ(12-2-1ى النحو املبني يف الفقرتني العام أن هذا يشّكل ممارسات غش وغري أخالقية عل

. املوّرديننزال العقوابت حبق )ب( وأنه فعل يستوجب العقوبة عماًل إبجراءات املنظمة إل12-2-1و
 دائرة خدمات املشرتايت. رى استكمال إجراءات العقوابت مع يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير، جو 

INV1620 

)يوليو/متوز  
2020) 
 

مكتب املفتش العام إىل أنه كان لدى موّرد للمنظمة تضارب مصاحل غري معلن انشئ خلص 
وقد اعترب مكتب املفتش العام أن هذا  ُمفصح عنها مع موظف يف املنظمة.عالقة شخصية غري  عن

)ب( وفعاًل 12-2-1السلوك يشّكل ممارسات غش وغري أخالقية على النحو املبني يف الفقرتني 
يف هناية الفرتة املشمولة و  املوّردين.عماًل إبجراءات املنظمة إلنزال العقوابت حبق  يستوجب العقوبة

 دائرة خدمات املشرتايت. رى استكمال إجراءات العقوابت مع ابلتقرير، ج
INV1720 

)يوليو/متوز  
2020) 
 

وأخفى عن علم ارتباطه  (2)قدم مرارًا واثئق مزورة؛  (1)ا: موّردخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
قيد تعليق مؤقت بسبب ادعاء ابلغش )وهذا ما  اثنني كاان وّردمب( بشركات أخرى، مبا يف ذلك )أ

كا يف أربعة من العطاءات نفسها. أثبته مكتب املفتش العام(؛ )ب( ومبقدمي عطاءات آخرين شار 
ية على النحو املبني وقد اعترب مكتب املفتش العام أن هذا يشّكل ممارسات غش وغري أخالق

)ب( وأنه فعل يستوجب العقوبة عماًل إبجراءات املنظمة 12-2-1و (2))أ(12-2-1الفقرتني  يف
رى استكمال إجراءات العقوابت يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير، جو . املوّردينإلنزال العقوابت حبق 

 دائرة خدمات املشرتايت. مع 
INV1820 

)يوليو/متوز  
2020) 
 

ما يتعلق  مها يفؤ عن علم ارتباطاهتما وتواطقد أخفيا  اثنني موّرديناملفتش العام إىل أن خلص مكتب 
وتواطؤ على حد سواء، على النحو  بعطاء للمنظمة. واعترب املكتب أن السلوك يشّكل ممارسة غش

إبجراءات ، وفعاًل يستوجب العقوبة عماًل (3))أ(12-2-1و (2))أ( 12-2-1املبني يف الفقرتني 
رى استكمال إجراءات يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير، جو . املوّرديننزال العقوابت حبق املنظمة إل

 دائرة خدمات املشرتايت. العقوابت مع 
INV2120  

)أغسطس/آب 
2020) 
 

قد اعترب مكتب و قدم واثئق مزيفة بغية احلصول على دفعة من املنظمة. ا موّردً خلص املكتب إىل أن 
، وفعاًل (2))أ(12-2-1املفتش العام أن هذا السلوك يشّكل ممارسة غش على النحو املبني يف الفقرة 

. يف هناية الفرتة املشمولة املوردين يستوجب العقوبة عماًل إبجراءات املنظمة إلنزال العقوابت حبق
 رتايت. دائرة خدمات املشرى استكمال إجراءات العقوابت مع ابلتقرير، ج

INV2620 

)ديسمرب/كانون  
 (2020األول 

 

للمنظمة اتفق مع شركة أخرى على إعداد عطاءيهما  موّرًداخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
استجابة لدعوتني إىل تقدمي عطاءات أصدرهتما املنظمة مبا يؤدي إىل تقاسم املكافأة بني الشركتني 

من إجراءات  (3)12-2-1يف حالة فوزمها ابلعطاء، وهو ما يشّكل ممارسة تواطؤ مبوجب القسم 
 هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير،يف و وفعاًل يستوجب العقوبة.  ناملوّردي املنظمة إلنزال العقوابت حبق

 دائرة خدمات املشرتايت. رى استكمال إجراءات العقوابت مع ج
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INV2720 

)ديسمرب/كانون  
 (2020األول 

 

ا للمنظمة اتفق مع شركة أخرى على إعداد عطاءيهما موّردخلص مكتب املفتش العام إىل أن 
استجابة لدعوتني إىل تقدمي عطاءات أصدرهتما املنظمة مبا يؤدي إىل تقاسم املكافأة بني الشركتني 

من إجراءات  (3)12-2-1يف حالة فوزمها ابلعطاء، وهو ما يشّكل ممارسة تواطؤ مبوجب القسم 
يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير، و وفعاًل يستوجب العقوبة.  يناملوّرداملنظمة إلنزال العقوابت حبق 

 دائرة خدمات املشرتايت. رى استكمال إجراءات العقوابت مع ج
 


