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0121AUD - مراجعة شعبة مصايد األمساك 

 تغطو . 2020 آب/وأغســـــــطس حزيران/ك بني يونيومصـــــــايد األمسا لشـــــــعبةأجرى مكتب املفتش العام مراجعة  -1
 .2020عام  شهدهاا بعض التطورات الالحقة اليت ولكنها تعكس أيضً  2019إىل  2018املراجعة الفرتة من 

 شـــــــــــــعبةيف  الرقابةو وإدارة املخاطر  احلوكمةعمليات هو تقييم كفاية وفعالية  من املراجعةكان اهلدف األصـــــــــــــلي و  -2
املنظمة يف منتصـــف  داخلنتيجة إلعادة اهليكلة التنظيمية  اجلهاز الســـابقوقد أُلغي حياء املائية؛ مصـــايد األمساك وتربية األ

اســـــــــــتمرارية بني عمل  شـــــــــــهدتاليت  لتشـــــــــــمل اجملاالت ةاملراجعنطاق  مكتب املفتش العام قضـــــــــــيّ . وابلتايل، 2020عام 
من مراجعته  مكتب املفتش العام واســــــتبعدمساك. مصــــــايد األ واجلهاز اجلديد املتمثل يف شــــــعبةالقدمي  اجلهازومســــــؤوليات 

، وال ســـــــيما أنشـــــــطة الربجمة وختطيط جراء املراجعةإيف وقت  قيد اإلعداد املؤســـــــســـــــية اجماالت احلوكمة اليت ال تزال ترتيباهت
إعادة  هيكلها اجلديد، مبا يف ذلكملســــاهتا النهائية على شــــعبة مصــــايد األمساك  وضــــعت، إجراء املراجعةيف وقت و العمل. 

 توزيع املهام اليت تديرها الوحدات اليت مت حلها.

 واخلطوطالسياسات واالسرتاتيجيات  عما يلي: وضعسؤولية املشعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  وتتوىل -3
 اإلدارية األمورألعضــــــــــــاء املنظمة بشــــــــــــأن  التقنيةتوفري اخلدمات  فضــــــــــــال عنالتوجيهية ومجع البيا�ت والتحليل واإلبالغ 

 والصـــــون ؛املنتجات والصـــــناعةو املعلومات واإلحصـــــاءات؛ وإاتحة مصـــــايد األمساك؛ واالقتصـــــادية والســـــياســـــاتية يف جمال 
 د األمساك وتربية األحياء املائية.يالعمليات والتكنولوجيا؛ وأنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل يف جمال مصاو واالستدامة؛ 

 املالحظات واالستنتاجاتأهم 

أُديرت  وأن املشـــــاريعالضـــــوابط الداخلية على النحو املقصـــــود،  ســـــارتاملراجعة إىل أنه، بشـــــكل عام:  تخلصـــــ -4
عمليات احلوكمة  مكتب املفتش العام صــــنفلذلك و ابلســــياســــات واإلجراءات املعمول هبا.  وأن الشــــعبة التزمت، بنجاعة

 .مرضية�ا أبائية شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املوإدارة املخاطر والرقابة يف 

ُيســــــــــــــتحســــــــــــــن إجراء مزيد من ا من اجملاالت اليت ا عددً املراجعـة أيضـــــــــــًــــ  تورد أعاله، حدد مماعلى الرغم و  -5
 :فيهاالتحسينات 

 ؛هاأنشطة إدارة املخاطر تعزيز تتطلب  •
 أهداف ومؤشرات واضحة؛تواصل مع تفتقر الشعبة إىل خطة  •
 كانت خطط املشرت�ت غري مكتملة؛ •
 بات الشراء املفتوحة وخطاابت االتفاق عن كثب؛طل يتم رصدمل  •
 نفقات املشروع؛ كان يلزم حتسني رصد •
 التدريب اإللزامي؛ إ�اء رصدمل يتم  •
 ؛به الواثئق ذات الصلة إىل جانبمل يتم حتديث نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية بشكل منتظم  •
 .2013ذ عام منعملية جرد على نطاق املساواة بني اجلنسني  ُجترمل و  •

 اإلجراءات املتفق عليها

التزمت الشعبة بتنفيذ مجيع اإلجراءات و إىل معاجلة هذه القضا�.  ترمييشمل التقرير مثانية إجراءات متفق عليها  -6
 .2021 ديسمرب/كانون األول حبلولابلكامل 
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0221DUA -  يف كمبود�مراجعة ممثلية املنظمة 

باط ومارس/آذار /نظمة يف كمبود� يف فربايرامل ليةملمثمراجعة ى مكتب املفتش العام أجر  -7 أن  معو . 2020شــــــــــــــ
ا التطورات أيضــــً يعكس هذا التقرير  إال أن، 2019 كانون األول/إىل ديســــمرب كانون الثاين/الفرتة من يناير غطت املراجعة

 .2021 شباط/فرباير ا مناعتبارً الالحقة 

 املالحظات واالستنتاجات أهم 

ما يتعلق بتنفيذه لنظام  املفتش العام املكتب على أنه حباجة إىل بعض التحســــــــــــــينات يفعموًما، قّيم مكتب  -8
 الرقابة الداخلية.

 :ةكمو احل

 نيســــان/يف أبريل الفنينيملســــتشــــارين االتشــــغيلية يف أعقاب تعيني كبري  وقدراهتا حوكمتهاهيكل  املمثلية نتحســــّ  •
 43نه من بني أبمكتب املفتش العام  أفاد تقييم، 2019ما يتعلق ابســــــــــــــتبيان الرقابة الداخلية لعام  . ويف2020

نقاط جزئًيا فقط (مبا يشمل نقطتني أبلغت عنهما املمثلية أبنه قد مت تنفيذمها ابلكامل)،  8نقطة رقابة، مت تنفيذ 
ونظام  املمثليةأن قدرة مكتب  مكتب املفتش العام قّيمومع ذلك، بشــــــــــــــكل عام،  يتم تنفيذ نقطة واحدة. ومل
 .�جعني مبا فيه الكفاية الداخلية كا� بتهرقا

الدورات التدريبية الستة اإللزامية للمنظمة بشأن املواضيع الرئيسية املتعلقة مبنع  إكمالمعدالت  نت املمثليةحسّ و  •
مل تنشـــــــــــئ املمثلية قناة إبالغ ســـــــــــرّية لتلّقي املنظمة. ومع ذلك،  وموظف أن يتحلى بهاملطلوب والســـــــــــلوك  الغش

 .االستغالل واالعتداء اجلنسيني من قبل موظفي املنظمة ادعاءاتومعاجلة 
، ذات الصياغة املتقنة خاطراملبيا�ت مشفوعني ب 2019عام سجًال للمخاطر وخطة ملنع الغش ل املمثلية تقدمو  •

 خاطر على النحو املطلوب.خطر من امللكل  املزمعةالتخفيف ومواعيد التنفيذ تدابري والضوابط ذات الصلة، و 
واليـة املنظمـة، واختـاذ أدوار رئيســــــــــــــيـة يف الفريق القطري لألمم املتحـدة واألفرقة يف الـدعـايـة إىل  وجنحـت املمثليـة •

 املفتش العام بعني من التقديرمكتب  حاورهمن الذين و أصــــحاب املصــــلحة الرئيســــي ونظر العاملة التقنية الوطنية.
 لربجمة املشرتكة.اب هاوالتزام املمثليةسامهة على م واملنظمة وأثناليت متيز االتقنية  إىل الصالبة

 :العمليات

احتفظت املمثلية بســـــــجالت التوظيف املناســـــــبة، وحددت معدالت أجور املوظفني احملليني على أســـــــاس جدول  •
 اثبت، وأجرت تقييمات أداء املوظفني حسب االقتضاء.

ول هبا. ومع ذلك، كانت خطة الشــــــــــــــراء لدى املمثلية عملية شــــــــــــــراء موثقة جيًدا وفًقا لإلجراءات املعم تكانو  •
 السنوية غري مكتملة ومل ُتستخدم بفعالية يف التخطيط للمشرت�ت.

العاملي نظام اليف  للمســــــتفيدينعلى النحو الواجب التفاصــــــيل املصــــــرفية  يةاملمثل تابســــــتثناء حالتني، ســــــجلو  •
يد عن مليون دوالر أمريكي، مبا يف تز  ألداء مدفوعاتلشـــيكات ااســـتخدام  أُفرط يفومع ذلك، . دارة املواردإل

تســــــــوية ســــــــلف  خيص يف ما ايومً  90جتاوزت  إضــــــــافة إىل ذلك، حدثت أتخرياتو ذلك مدفوعات الرواتب. 
 .يةالتشغيلالسلف السفر و 
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عينات لألصـــــــــول واســـــــــتعراض الواثئق الداعمة عينات ال العينيةأي اســـــــــتثناءات يف املالحظة  تتم اإلشـــــــــارة إىلمل و  •
القيمني . ومع ذلك، كان سجل األصول غري دقيق وغري مكتمل بسبب أخطاء يف تعيني  عنهااملستغىناألصول 

 األصول والثغرات يف املعلومات حول موقع األصول. على
اإللزامي. ومع ابحلد األدىن من تدابري إدارة املخاطر األمنية وأكمل مجيع األفراد التدريب األمين  يةاملمثل تالتزمو  •

هاتفية متفرعة شــجرة  إبنشــاءيدوً�  تاملمثلية نظام اإلخطار حباالت الطوارئ يف املنظمة وقام ســتخدمت ذلك، مل
 يف حاالت الطوارئ.ألغراض اإلخطار األمين 

 رب�مج:ال

يُفــد ، وابلتــايل مل 2020 حزيران/يف يونيو 2023 -2019  للفرتة فقط على إطــار الربجمــة القطريــة يــةاملمثل تعــوقّ  •
مصــــفوفة تعبئة  تكململ  يةأن املمثل معو . 2019يف التقرير الســــنوي لعام إطار الربجمة القطرية ات جناز على حالة إ

اليت تبلغ ابلنظر إىل املشــاريع األربعة  ااخلاص هبإطار الربجمة القطرية قق متطلبات موارد حتاملوارد، فمن املرجح أن 
 كانون األول/ديســـــمرب يفالنهائية يف مرحلة التشـــــاور  ني دوالر أمريكي واليت كانتيمال 38.4مجالية اإل ميزانيتها
2020. 

يف املائة املطلوبة من  30املمثلية نســبة  تيراعيان الفوارق بني اجلنســني، خصــصــ ضــخمنيومن خالل مشــروعني  •
يف يف املائة من املوظفني التدريب اإللزامي  80للمشــــاريع املتعلقة ابملســــاواة بني اجلنســــني وأكمل  اإمجايل ميزانيته

 مشروًعا جارً�. 19من أصل  6 مل ُحتدد املؤشرات اجلنسانية ملا جمموعهجمال املساواة بني اجلنسني. ومع ذلك، 
. ومع ذلك، مل تتضــــــمن مبشــــــروعني منوذجيني يتعلق يف ما املشــــــاريعللعملية احملددة لصــــــياغة  يةاملمثل توقد امتثل •

تقدمي الشـــــكاوى بشـــــأن من أجل ن و ملســـــتفيدليســـــتخدمها ام آليات تظلّ  التقينيف إطار بر�مج التعاون  املشـــــاريع
 .لمنظمةلملعايري البيئية أو االجتماعية ا انتهاك ادعاءات

مليون دوالر أمريكي، أتخريات كبرية  25على  انتزيد تنيإمجالي تنيمشـــــروعني يف احلافظة، مبيزاني أضـــــخمشـــــهد و  •
 يةاملمثل تامني؛ بينما يف مشـــــروع جديد آخر، نفذأتخر إجناز مشـــــروع واحد ألكثر من عوتنفيذ. الومتكررة يف 

 مستهدف يف السنة األوىل.ا هو يف املائة مم 50أقل من 
. املعين من البلدالرصـد  من مسـؤويلاثنني ني مسـؤولَ رصـد حافظة مشـاريعها بدعم من للدى املمثلية خطة  تكانو  •

ا ملتطلبات اإلبالغ عن املشـــــروع، يةاملمثل تبشـــــكل عام، امتثلو  يف مشـــــروع  اتبعض التأخري رغم حدوث  أيضـــــً
 .من املشاريع واحد

 اإلجراءات املتفق عليها

بتنفيــذ مجيع اإلجراءات  املمثليــة تالتزمــو . على تنفيــذهــا يــةاملمثل تحيتوي التقرير على عشــــــــــــــرة إجراءات وافقــ -9
 .2022 شباط/حبلول فرباير ابلكامل

0321AUD -  نظمة يف سوريناماملمراجعة مكتب 

أن مع و . 2020 متوز/إىل يوليو أ�ر/يف ســــــــــــــورينـام من مـايو املنظمـةملكتـب  مراجعـةملفتش العـام أجرى مكتـب ا -10
ا بعض التطورات 2020 آذار/إىل مارس 2019 كانون الثاين/الفرتة من يناير تغطاملراجعة  ، يعكس هذا التقرير أيضــــــــــــــً

 .2021 شباط/الالحقة اعتبارًا من فرباير
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 ومتتنظمة يف ممثلية ترينيداد وتوابغو. املممثل  حيث يقيم االعتمادات متعدد ااملكتب يف ســــــــــــــورينام مكتبً  عدّ ويُ  -11
، بينما متت إدارة الفنينيحيث توالها كبري املستشارين مليون دوالر أمريكي حملًيا  15أكرب مشروع يف سورينام بقيمة إدارة 

 ترينيداد وتوابغو. ممثليةمشاريع أخرى من خالل 

 اجات املالحظات واالستنتأهم 

يتعلق بتنفيذه لنظام الرقابة  يف ما حباجة إىل حتســـــــــــينات كبريةعموًما، قّيم مكتب املفتش العام املكتب على أنه  -12
 إىل الثغرات يف تنفيذ املشروع اليت أدت إىل أتخريات كبرية. بشكل أساسي، ويرجع ذلك الداخلية

 :ةكمو احل

يتعلق ابســـتبيان الرقابة الداخلية  يف ماو ا. كافيً   رافاإلشـــ نطاقكانت خطوط اإلبالغ يف املكتب واضـــحة، وكان  •
 5نقطة جزئًيا فقط (مبا يشـــــــــــمل  25نقطة رقابة، مت تنفيذ  43، قّيم مكتب املفتش العام أنه من بني 2019لعام 

 املمثلية أبنه قد مت تنفيذها ابلكامل)، ومل يتم تنفيذ نقطة واحدة. فادتنقاط أ
االســـــــتغالل واالعتداء اجلنســـــــيني من قبل موظفي  ادعاءاتية لتلّقي ومعاجلة ومل ينشـــــــئ املكتب قناة إبالغ ســـــــرّ  •

من املوظفني  يف املائة 53و 33، مل يكمل ما بني 2021 شــــــباط/ابإلضــــــافة إىل ذلك، اعتبارًا من فربايرو . املنظمة
لســـــــلوك املطلوب أن وا الغشالدورات التدريبية الســـــــتة اإللزامية للمنظمة بشـــــــأن املواضـــــــيع الرئيســـــــية املتعلقة مبنع 

 .يتحلى به موظفو املنظمة
نع الغش لعام ملوعلى الرغم من تقدميه خطة  .2019ومل يقدم املكتب ســــــــــــــجًال للمخاطر وخطة ملنع الغش لعام  •

ملفتش العام عن قلقه بشـــــكل وأعرب مكتب ا معظم احلاالت. يف متقنةبيا�ت املخاطر صـــــياغة تكن  مل، 2020
لكامل املخاطر املتعلقة بعدم وجود اتفاق مع البلد املضــــــــــــــيف حلماية امتيازات املكتب مل يدر اب كونخاص ل

 املنظمة وحصا�هتا.
على أ�ا ظرون إىل املنظمة وأثبتت املقابالت اليت أجراها مكتب املفتش العام أن أصـــحاب املصـــلحة الرئيســـيني ين •

اجملتمع احمللي ىل محل وع والســـــعي إاملشـــــر  إبرازلدى املكتب خطة عمل لالتصـــــاالت لز�دة  تم. وكانشـــــريك قيّ 
 دعم أنشطة املشروع.على وأصحاب املصلحة 

 :العمليات

ع بعض رواتب املوظفني احملليني مل حيدد املكتب معدالت األجور على أســــــــــــــاس جدول الرواتب املعمول به ودفَ  •
يف  وحصـــــــــــــــل املكتــب .الالزمــةاملوافقــة احلصــــــــــــــول على ابلعملــة احملليــة والبعض اآلخر ابلــدوالر األمريكي دون 

املوارد البشــــــرية على دفع رواتب مجيع املوظفني ابلدوالر األمريكي ملدة  شــــــعبةعلى موافقة  2020 أيلول/ســــــبتمرب
 .ستة أشهر ولكن مل يتم تنفيذ جدول الرواتب احملدد للموظفني احملليني

مليون  5.2( 2020ني دوالر أمريكي) ويمال 3.4( 2019مشــــــــرت�ت لعام لل تنيســــــــنوي تنياملكتب خط ووضــــــــع •
 ،يف املائة فقط من املتطلبات املخطط هلا 13يف املائة و 2املشـــــرت�ت الفعلية  وإن بلغت ،دوالر أمريكي) للســـــلع

 .على التوايل
مليون دوالر  145 000حتويًال بلغ جمموعها  24يف نظام املنظمة يف  للمورديناملعلومات املصـــــــــــرفية  ُتســـــــــــجلومل  •

 .كتب بعد ذلك إجراءات تصحيحيةاختذ امل ،. ومع ذلكأمريكي
 .اختذ املكتب إجراءات تصحيحية لتصحيح التناقضات واألخطاء يف سجل األصول اليت مت حتديدها أثناء املراجعةو  •
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 .شارك املكتب يف مجيع اجتماعات فريق إدارة األمن خالل فرتة املراجعة لكنه مل ينفذ تدابري إدارة املخاطر األمنيةو  •

 :رب�مجال

مؤشــــــــــــرات النتائج املرتبطة  ،2020حىت عام  جرى متديدهالذي  ،2019-2016ار الربجمة القطرية للفرتة إطمشل  •
. املقررةواملبادرات اإلقليمية ولكن ليس أبهداف التنمية املســــتدامة إبطار عمل األمم املتحدة للمســــاعدة اإلمنائية 

جتــاوز  ،يتعلق بتعبئــة املوارد يف مــاو . ة القطريــةإطــار الربجمــارتكــب املكتــب أخطــاء يف تقــدير األموال عنــد بــدايــة و 
ني دوالر أمريكي عندما جنح يف يمال 3.4البالغة يف إطار الربجمة القطرية املكتب بشــــــــكل كبري متطلباته اإلمجالية 

 .2017مليون دوالر أمريكي يف عام  15أتمني مشروع مبيزانية قدرها 
مشــــــاريع تعزز  ةلكن مل يكن لديه أيإطار الربجمة القطرية نتائج وقد أدمج املكتب املنظور اجلنســــــاين يف مصــــــفوفة  •

وليس لديه خطة عمل ألنشطة تعميم مراعاة  للمساواة بني اجلنسنيعملية جرد  أية رِ جيُ املساواة بني اجلنسني. ومل 
 حىتجلنســـــني املســـــاواة بني ا يف جمالفقط من املوظفني التدريب اإللزامي  يف املائة 60وأكمل  املنظور اجلنســـــاين.

 .2021 شباط/فرباير
 للخطوطاجة إىل بعض التحســــــــينات لالمتثال رغم احل ،كافية بشــــــــكل عام  روعكانت ضــــــــوابط صــــــــياغة املشــــــــو  •

 .التوجيهية لإلدارة البيئية واالجتماعية
 ،مليون دوالر أمريكي 15مشـــروع مبيزانية قدرها  أضـــخمإىل ابلنســـبة و . هأتخريات كبرية يف تنفيذ وشـــهد املشـــروع •

تضـــــــــــمن هذا املبلغ طلبات شـــــــــــراء بقيمة و ني دوالر أمريكي فقط. يمال 3.9إمجايل قدره  تنفيذاملكتب عن  فادأ
مليون  2.1 البالغو  . أما املبلغ املتبقي2020 آب/ني دوالر أمريكي واليت كانت قائمة منذ أغســــــــــــــطسيمال 1.8

ابلنظر إىل و ني دوالر أمريكي. يمال 1.4دوالر أمريكي فيتألف بشــــــــكل أســــــــاســــــــي من تكاليف املوظفني البالغة 
أنه من عن قلقه مكتب املفتش العام  أعرب ،2021 تشـــــــــــرين الثاين/نتهاء املشـــــــــــروع يف نوفمربال املرتقب تاريخال

سيكون من الصعب جًدا على املكتب إكمال املشروع. وقد عّرض ذلك املكتب ملخاطر تشغيلية وخماطر تتعلق 
 .ابلسمعة

النموذجية، امتثل املكتب ملتطلبات إعداد التقارير يف واثئق املشــــــاريع وقّدم تقارير لثالثة ملشــــــاريع اإىل اابلنســــــبة و  •
 مرحلية إىل اجلهات املاحنة يف الوقت املناسب.

 اإلجراءات املتفق عليها

حبلول  ابلكامل التزم املكتب بتنفيذ مجيع اإلجراءاتو إجراءات وافق املكتب على اختاذها.  10يتضــــــــــــمن التقرير  -13
 .2021 كانون األول/مربديس

0421AUD-  نظمةامليف  إنزال العقوابتمراجعة 

 ت. ومشل2020نظمة بني يوليو/متوز وســــــــــــــبتمرب/أيلول امليف  إلنزال العقوابتأجرى مكتب املفتش العام مراجعة  -14
تيبات التنظيمية مع الرتكيز بشــكل خاص على الرت  ،2014نظمة منذ إنشــائها يف امليف  إنزال العقوابتأنشــطة جلنة  املراجعة

أدرجت الفرتات الســـــابقة والالحقة ( 2019 كانون األول/إىل ديســـــمرب 2018 كانون الثاين/املعمول هبا يف الفرتة من يناير
 .)حسب االقتضاء



7 FC 191/9.2 

 إنزال كان اهلدف من املراجعة هو تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة لضــــــــــــــمانو  -15
 .فعالة ومنصفة ويف الوقت املناسبعقوابت شفافة و 

العقوابت يف  إلنزالالتوجيهية  واخلطوط 2014لعام  لمنظمةل عقوابتإنزال ال إلجراءات وخيضـــــــع إنزال العقوابت -16
إشـــارات إىل الوحدات  يتضـــمنانا مفإ� ،إعادة هيكلة املقر الرئيســـي ليعكســـاا م. ومبا أنه مل يتم تعديله2014املنظمة لعام 

احتفظ هذا التقرير ببعض اإلشــــــــــــــارات إىل هذه الوحدات واألدوار من أجل التوافق مع و . يعد هلا وجود  ملوالوظائف اليت
 التوجيهية. واخلطوطاإلجراءات 

اثلث مشــارك  طرف رفعهاياليت والفســاد  الغشتتلقى وحدة التحقيقات يف مكتب املفتش العام مجيع ادعاءات و  -17
يؤكد  يةكاف  ةدلأهناك  تالعقوابت إذا كانإنزال قيقات وحتيل القضــــــــــــــا� إىل جلنة وجتري التح ،يف برامج وعمليات املنظمة

 عقوابت. يستوجب إنزالاالدعاءات أبن طرفًا اثلثًا قد ارتكب إجراًء 

بعد  ،عقوابت يستوجب إنزال(إجراءات) العقوابت ما إذا كان طرف اثلث قد شارك يف إجراء  إنزال حتدد جلنةو  -18
ابلعقوابت (ابلعقوبة) بعد ذلك  جلنة إنزال العقوابتقد توصــــــــي و صــــــــلة املعروضــــــــة عليها لكل حالة. تقييم الواثئق ذات ال

املدير العام املســـــــاعد للخدمات على  اليتخذها كما ســـــــابقً أو اإلجراءات التصـــــــحيحية والتأهيلية األخرى  إنزاهلا املناســـــــب
اخلدمات اللوجســتية  شــعبةمدير  ،2020 آب/رًا من أغســطسواعتبا ،إبدارة املوارد البشــرية والشــؤون املالية مســتوى املنظمة

 2018منها عشــــــــــــــر حاالت خالل عامي  ،إنزال العقوابتعلى جلنة  حالة 28 ترضــــــــــــــعُ  ،2015منذ عام و . اللنظر فيه
 .2019و

ة عن قبول يسـؤولامل جلنة إنزال العقوابت تتحمل ،محاية املصـاحل الفضـلى للمنظمةوألغراض  ،ابإلضـافة إىل ذلكو  -19
املقدمة من مكتب املفتش العام يف أي مرحلة من إجراءات التحقيق أو إجراءات  للموردرفض طلبات اإليقاف املؤقت  أو

 العقوابت.إنزال 

املدير العام املســـــاعد للخدمات على مســـــتوى  وقدمالعقوابت يف املنظمة.  من إجراء ســـــابق للتأكدأي  يُنفذمل و  -20
من احلاالت منذ عام  هامة حزمةعن الدروس املســــــتفادة اســــــتناًدا إىل  اتقريرً  ن املاليةإبدارة املوارد البشــــــرية والشــــــؤو  املنظمة
. ومتت متابعة حالة تنفيذ التوصــيات الواردة يف تقرير الدروس 2019 شــباط/إىل اللجنة االســتشــارية للرقابة يف فرباير 2015

 املستفادة خالل هذه املراجعة.

 املالحظات واالستنتاجات أهم 

عقوابت شفافة إنزال ن السياسات والعمليات املعمول هبا لضمان أبمكتب املفتش العام  أفاد تقييم ،مبشكل عا -21
حددت املراجعة عدًدا من القضــا� اليت جيب أن هتتم هبا و . ةكبري ات  إىل حتسـين حباجةوفعالة ومنصــفة ويف الوقت املناســب 

 على وجه التحديد:و فعالية العقوابت املطبقة. وتنفيذها و  ،اإلدارة لتحسني إجراءات العقوابت يف املنظمة

بعض أصـــــحاب املصـــــلحة. وقد أتثر  لدى مبا يكفياإلجراءات واضـــــحة أو مفهومة  اجلهة املســـــؤولة عنمل تكن  •
يشـري مكتب املفتش العام أن  يســرّ و بشــكل أكرب إبعادة اهليكلة التنظيمية األخرية يف املنظمة. هذا الوضــوح  عدم
مدير شـــــــــــعبة اإلجراءات إىل  إبســـــــــــناد املســـــــــــؤولية عنقامت اإلدارة  ،إعداد تقارير املراجعةأنه خالل مرحلة  إىل

 .اخلدمات اللوجستية
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التوجيهية مزيًدا من التوضـــــيح  اخلطوطالعقوابت بشـــــكل واضـــــح ومل تقدم  إنزال بعض جوانب إجراءات ُحتددمل و  •
 وســــــبب؛ املورديناملؤقت على تعامل املنظمة مع  مبا يف ذلك: أتثري اإليقاف ،اخلطوات أو املعايري احملددة بشــــــأن
حتديد اجلداول و على حتديد العقوابت؛  وأتثريها حتديد عوامل التشــــــــديد والتخفيفو اإليقاف املؤقت؛  فرتة متديد

من شــــأن توضــــيح و . عدعن بُ االجتماعات عقد الزمنية الســــتكمال بعض اخلطوات الرئيســــية يف العملية؛ وقواعد 
 يف القرارات. املوردينخيفف من إمكانية طعن أن و  اتأن يساعد يف اختاذ القرار  عقوابتإنزال الإجراءات 

 شـــــغورمبا يف ذلك:  ،العديد من التحد�ت اليت أثرت على اتســـــاق وفعالية عملها جلنة إنزال العقوابتواجهت و  •
دارة املوارد البشـــــــــرية واملدير العام املســـــــــاعد للخدمات على مســـــــــتوى املنظمة إبالرئيس و�ئب الرئيس  مناصـــــــــب

العديد من املناصــــب يف قائمة جلنة شــــغور ؛ و 2019وجزء من عام  2018عام  على مدى معظموالشــــؤون املالية 
وحدوث أتخريات النصـــاب القانوين لعقد االجتماعات؛  أتمني. وقد أدى ذلك إىل صـــعوابت يف إنزال العقوابت

بتنفيـذ مهـام الرئيس (يف خرق  إىل القيـاماحلـاالت ض اضــــــــــــــطرار مســـــــــــــــاعـد األمني العـام يف بعو  ؛اإلجراءاتيف 
 يف اإلجراءات. مطولة اتأتخري حدوث ) من أجل جتنب املعمول هبا لإلجراءات

أكثر و أربعة أشــهر  حيث تراوح بنيا كبريً   تفاواتً وتفاوت الوقت املســتغرق للتوصــل إىل اســتنتاجات بشــأن القضــا�  •
من حقهم يف اختاذ قرار عادل ويف  وابلتايل حرمهم ،املوردينق عمل مما أدى إىل متديد تعلي ،من ثالث ســــــــــــنوات

 املتضررين. املوردينالوقت املناسب وحرمان املنظمة من فرصة العمل مع 
ا من دعم وإشراف األمني املعني، أبداء وقيام استشاري مت تعيينه بعقود قصرية األجل، الذي تلقى يف عمله بعضً  •

أحد املوظفني. وقد أثر ذلك على اســــــتمرارية إىل رمسًيا  إســــــنادهاعلى الرغم من  ،ابتجلنة إنزال العقو أمني  مهام
وال ســــــيما حتديد مواعيد االجتماعات والتحضــــــري يف الوقت املناســــــب للمواد الالزمة  ،جلنة إنزال العقوابتعمل 

ة ســـــــــــجالت مثل االحتفاظ بســـــــــــجالت احلالة وصـــــــــــياغ ،فإن مهام األمانة ،ابإلضـــــــــــافة إىل ذلكو للمداوالت. 
 ،يتم تزويد مكتب املفتش العام ابلواثئق الكاملة للحاالت املختارة ملو . ابلنحو الواجب أداؤهامل يتم  ،املداوالت

 للفرتة قيد االستعراض. ،جلنة إنزال العقوابتمبا يف ذلك معظم حماضر اجتماعات 
عتبار الكايف بســـــــــبب التأخر يف تقدمي اال احلاالتقادرين دائًما على منح  جلنة إنزال العقوابتمل يكن أعضـــــــــاء و  •

. كما حرمت القرارات اليت تُتخذ عرب الربيد اإللكرتوين احلاالت أصـــــــــــال تعددةامل الكثرية املتعلقة ابحلاالت واثئقال
يف بعض  مما أدى ،عن الصـــــعوابت يف عقد االجتماعات املشـــــاكلهذه  جنمتالكايف. وقد  إيالئها االعتبارمن 

  حاالت متعددة يف كل اجتماع وحتديد مواعيد االجتماعات يف اللحظة األخرية.احلاالت إىل النظر يف
أي مســـــؤولية شـــــخصـــــية عن ارتكاب  أو موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم املوردينُتســـــند ألصـــــحاب كيا�ت مل و  •

ألفراد مؤهلني لعـدم إمكـانيـة فرض العقوابت على األفراد املعنيني. وعليـه، ظـّل هؤالء ا األفعـال املوجبـة للعقوابت
 .لالضطالع ابألعمال مع املنظمة، ما قّوض كفاءة العقوابت اليت تفرضها املنظمة

 اإلجراءات املتفق عليها

 ابلكامل التزمت اإلدارة بتنفيذ مجيع اإلجراءاتو . تنفيذهايتضــــــــــــمن التقرير ســــــــــــتة إجراءات وافقت اإلدارة على  -22
 .2022 حزيران/حبلول يونيو

0521AUD - ية املنظمة يف الكونغومراجعة ممثل 
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 أن معو . 2020 أيلول/وســبتمرب آب/نظمة يف الكونغو يف أغســطساملأجرى مكتب املفتش العام مراجعة ملمثلية  -23
ا التطورات الالحقة  ،2020 حزيران/إىل يونيو 2019 كانون األول/الفرتة من ينايرغطت املراجعة  يعكس هذا التقرير أيضــــً

 .2021 آذار/مارس اعتبارًا من

 املالحظات واالستنتاجات أهم 

 .يف تنفيذ نظام الرقابة الداخلية غري مرضٍ عموًما، قّيم مكتب املفتش العام أداء املمثلية على أنه  -24

 :ةكمو احل

 ،مل يعكس اهليكل التنظيمي واقع التوظيف يف املكتبو . اهيكل حوكمة مناســــــــــــــب لعملياهت املمثليةمل يكن لدى  •
كانت بيئة الرقابة ضــعيفة و غري واضــحة وكان هناك نقص يف الفصــل بني الواجبات. وكانت األدوار واملســؤوليات 

، 2019يتعلق ابســـــــتبيان الرقابة الداخلية لعام  يف ماو . اومســـــــتوى الوعي ابلرقابة الداخلية بني العاملني منخفضـــــــً 
 8ا فقط (مبا يشــــــــــمل نقطة جزئيً  27نقطة رقابة، مت تنفيذ  43أنه من بني إىل مكتب املفتش العام أشــــــــــار تقييم 

 نقاط أبلغت عنها املمثلية أبنه قد مت تنفيذها ابلكامل).
االســــــــتغالل واالعتداء اجلنســــــــيني من قبل موظفي  ادعاءاتومل تنشــــــــئ املمثلية قناة إبالغ ســــــــرّية لتلقي ومعاجلة  •

لوعي األخالقي كانت معدالت إمتام الدورات التدريبية الســـــــــــت اإللزامية حول ا  ،ابإلضـــــــــــافة إىل ذلكو . املنظمة
 .املائةيف  36و 18حيث تراوحت بني  ،منخفضة

على أ�ا منخفضــــة  الغشمجيع خماطر  تمقيّ  الكنه ،الغشســــجل املخاطر الســــنوي وخطة منع  يةاملمثل تقدمو  •
 املمثلية وأبلغت. املراجعة هذه حددهتاونقاط الضعف يف الضوابط الداخلية كما  املنهجيةعلى الرغم من الثغرات 

 .على الرغم من أن نتائج املراجعة أظهرت خالف ذلك ،سة تدابري ختفيف مت تنفيذها ابلكاملمخعن 
خطة عمل لالتصــــــاالت لز�دة إشــــــهار املشــــــروع كان لديها و والية املنظمة. ل الدعايةاملمثلية اســــــتباقية يف  تكانو  •

ن و أصحاب املصلحة الرئيسي نظرو  والسعي إىل أن يقوم اجملتمع احمللي وأصحاب املصلحة بدعم أنشطة املشروع.
املشــــاريع للحد من  وضــــعيف  التقنيةال ســــيما خلربهتا  ،قّيمشــــريك كاملنظمة   إىلالذين قابلهم مكتب املفتش العام 

 .الفقر الريفي

 :عملياتال

 كانت سجالت املوظفني غري كاملة وغري دقيقة؛ ومل تكن معدالت أجورو ؛ ااملوظفني احملليني شفافً  تعينيمل يكن  •
غري  كانت اختصـــــــــاصـــــــــات املوارد البشـــــــــرية احمللية من غري املوظفنيو املوظفني احملليني مربرة على النحو الواجب. 
مل يكن من الســــــــــــــهل التعرف على املوظفني  ،على ســــــــــــــبيل املثال ،مكتملة وال تعكس واجباهتم الفعلية. وابلتايل

 .ر املايل السنويةبيا�ت اإلقرااملشاركني يف املشرت�ت ومل يُطلب منهم تقدمي 
كانت هناك فجوات خطرية يف الفصـــل بني و املشـــرت�ت.  نجريت املشـــرت�ت من قبل موظفني غري مســـؤولني عوأُ  •

كرئيس للجنة املشـــرت�ت   ،الذي كان املشـــرتي األســـاســـي ،الواجبات. كما مت تعيني مســـاعد تكنولوجيا املعلومات
كانت هناك حاالت ألوامر و مل تكن شـــفافة. ملية الشـــراء فع ،ويف ظل عدم االحتفاظ بســـجالت مناســـبةاحمللية. 

مت إعداد أوامر الشراء بعد استالم  ،ويف بعض احلاالت ،الشراء اليت مت إنشاؤها قبل اجتماع جلنة املشرت�ت احمللية
 .التأخر يف تسليم البضائعتطبيق غرامات التصفية يف حاالت بتقييم أو  يةقم املمثلتالفواتري. كما مل 
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 املمثليــةســــــــــــــجــل تمل  ،يف املــائــة من التحويالت املصــــــــــــــرفيــة ابلعملــة احملليــة خالل فرتة املراجعــة 70أكثر من  يفو  •
 ،نشـــــطًا مورًدا 45 661 تشـــــمل قائمة ضـــــمن منفدارة املوارد. العاملي إلنظام اليف  للمورديناملعلومات املصـــــرفية 

العاملي نظام ال يف متوفرةفقط  مورًدا 95موعه ت املعلومات املصــــرفية ملا جموكان ،نســــخة مكررة 500هناك  تكان
يوًما؛  90بتســــــوية الســــــلف اليت تتجاوز  تمسحو على عدة ســــــلف تشــــــغيلية؛  يةاملمثل توافق . كمادارة املواردإل

 .ومعاجلة التسو�ت دون التحقق من املستندات الداعمة
كان مسـتوى األصـول و غري موثوق به.  وكان سـجل األصـول سـنوية من األصـول ةعملية حتقق مادي يةر املمثلجتمل  •

مت  ،املمثليةمركبة يف  241من بني  ،ابإلضـــافة إىل ذلكو النشـــطة مرتفًعا بشـــكل مفرط ابلنظر إىل عدد املوظفني. 
 .فقط 43التأمني على 

 تثل ابلكامل لتدابري إدارة املخاطر األمنية.متمل  الكنهوشاركت املمثلية يف اجتماعات فريق إدارة األمن  •

 رب�مج:ال

إبطار عمل األمم و ةإلطار الربجمة القطرية للممثلية مؤشرات نتائج مرتبطة أبهداف التنمية املستدامة املقرر  تكان •
مليون دوالر  12.1اخلاصة هبا البالغة الربجمة القطرية املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ومن املرجح أن حتقق متطلبات 

 .إطار الربجمة القطرية بدءل املتاحة عند يف األموا تفقد ابلغ ،أمريكي. ومع ذلك
أي تقييم جنساين قطري أو عملية تقييم جنساين. إما أ�ا مل حتدد مؤشرات جنسانية ملشاريعها  يةكمل املمثلتمل و  •

 ًئا.خاط اانيًّ جنس احددت مؤشرً  ،يف معظم احلاالت ،أو
لتلقي ومعاجلة ومل تعمد ابلتايل إىل إنشــــــــائها م ، مل أتخذ املمثلية يف االعتبار آليات التظلّ وعند صــــــــياغة املشــــــــاريع •

 .يف كل مشاريعها املتعلقة ابالنتهاكات احملتملة للمعايري البيئية واالجتماعية للمنظمةالشكاوى 
ن الناحية مكانت هناك أتخريات متكررة يف مثانية من تســـــــــعة مشـــــــــاريع نشـــــــــطة   ،يتعلق بتنفيذ املشـــــــــروع يف ماو  •

أدائهم بشــكل  تقم إبدارةاملمثلية مجيع مقدمي اخلدمات دون منافســة ومل  تر اختاو خالل فرتة املراجعة.  التنفيذية
 .املشروع يف جتاوزات حدوث كان هناك ضعف يف ضوابط امليزانية على نفقات املشروع مما أدى إىلو . كافٍ 

. يعاملشــــار حافظة ىل إابلنســــبة تغطية أنشــــطة الرقابة مناســــبة لولكن مل يكن لديه خطة  رصــــدفريق  يةكان للممثلو  •
 .احتوت تقارير املشروع على بيا�ت متضاربة ومل يتم دعمها على النحو الواجب أبدلة على إجنازات املشروعو 

 اإلجراءات املتفق عليها

أولويــة  تمنهــا ذا 11. ويعترب مكتــب املفتش العــام على تنفيــذهــا يــةاملمثل توافقــ إجراءً  14حيتوي التقرير على  -25
مشروعني يف  بوجود يةمستوى تعرض املنظمة للمخاطر ابلنظر إىل التوسع املتوقع للممثلحيث من املرجح أن يرتفع  ،عالية

حبلول  ابلكامل املمثلية بتنفيذ مجيع اإلجراءات تالتزمو مليون دوالر أمريكي.  30.2إبمجايل  ،مرحلة التشــــــــــــــاور النهائية
 .2022 كانون األول/ديسمرب

0621AUD - مراجعة تعلم املوظفني وتدريبهم 

. 2021-2020رى مكتب املفتش العام مراجعة لتعلم املوظفني وتدريبهم كجزء من خطة عمله لفرتة الســنتني أج -26
. وكان اهلدف من املراجعة 2021 آذار/ومارس 2020 تشـــــــرين الثاين/يف الفرتة ما بني نوفمرب ةعللمراجالعمل امليداين  ونُفذ
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املتمثل يف بناء قدرة املوظفني واحلفاظ  املنظمةم يف حتقيق هدف هو تقييم فعالية وكفاءة أنشــــــــــــــطة تعلم املوظفني وتدريبه
 .املسامهة يف حتقيق مهمة املنظمةمن أجل  عليها وتعزيزها

 املالحظات واالستنتاجات أهم 

أنشطة تعلم املوظفني وتدريبهم خلص مكتب املفتش العام إىل أن ترتيبات وإجراءات احلوكمة املوضوعة لتخطيط  -27
لالستجابة بشكل أفضل ملتطلبات إدارة الكفاءة والقدرات واألداء  حتتاج إىل بعض التحسني هاوتقييم اهوتنفيذ هاورصد

 .ولتحسني فعالية وكفاءة استخدام املوارد التنظيمية املخصصة لتعلم املوظفني

توجيهية  خطوط) 1مبا يف ذلك: ( ،وضــــــعت اإلدارة العليا ترتيبات احلوكمة األســــــاســــــية لتعليم املوظفني وتدريبهم -28
أدوار اضـح و حتديد بشـكل و ) 2وإجراءات وتعليمات وقوالب منفصـلة للتخطيط وامليزنة وتنفيذ ورصـد األنشـطة املختلفة؛ (

 .ومسؤولية وصالحية ومساءلة اجلهات الفاعلة الرئيسية املشاركة يف معاجلة أنشطة تعلم املوظفني وتدريبهم

 :إطار التعلم

ال يوجد مصـــدر و وقواعد تعلم املوظفني وتدريبهم يف عدة مصـــادر.  املنظمةياســـات تنتشـــر ســـ ،من منظور شـــامل -29
خبصــــــوص اهلدف الذي شــــــامل حيدد للجهات الفاعلة املعنية وأصــــــحاب املصــــــلحة الرتكيز االســــــرتاتيجي للمنظمة ورؤيتها 

 .تعليم املوظفني وتدريبهم إىل حتقيقه يسعى

ا اإلدارة العليا ثغراتن أســــــــاســــــــيتان تقلالن من فعالية وكفاءة الرتتيبات اليت وضــــــــعته شــــــــوبت ،عالوة على ذلكو  -30
توجيهية منظمة لتخطيط  خطوط) االفتقار إىل 1: (عبهاوشــــــُ  املنظمة ككلأنشــــــطة تعلم املوظفني وتدريبهم على مســــــتوى 

 ،لعملمثل التدريب أثناء ا ،على مســـــــــــتوى الوحدة خبالف التدريب الرمسي هاوتقييم هاورصـــــــــــدأنشـــــــــــطة التعلم والتدريب 
 طويلــة املــدىالاالحتيــاجــات  حتــديــد وعــدم) 2"؛ (لــةوّ ط"ملفرتات واملهــام املؤقتــة  ،واســــــــــــــتخــدام املنتــد�ت املهنيــة والتقنيــة

 .من أجل مواءمة تعلم املوظفني وتدريبهم بشكل أفضل مع االسرتاتيجيات طويلة األجل للمنظمة هاوتقييم

التوجيهية واإلجراءات املؤسـسـية  واخلطوطات والقواعد يدمج السـياسـ مهناك حاجة إىل إنشـاء إطار تعل ،ومن مث -31
يكمل إطار التوظيف والتنقل لشــعبة الذي من شــأنه أن و  ،ملختلف أنشــطة تعلم املوظفني وتدريبهم اليت تســمح هبا املنظمة

 .املوارد البشرية

 :اإلجراءات التشغيلية

تعلم املوظفني أنشــــــــــــــطة وتنظيم  حلوكمةالعليا   أن اإلجراءات وآليات الرقابة اليت وضــــــــــــــعتها اإلدارةتبّني  ،اعمومً  -32
أتكيًدا معقوًال وآليات الرقابة توفر هذه اإلجراءات و قد مت االلتزام هبا وتطبيقها من قبل اجلهات الفاعلة املعنية.  وتدريبهم

الصــلة وتســاهم على أن املوارد املخصــصــة ألنشــطة تعلم املوظفني وتدريبهم يتم اســتخدامها وفًقا للســياســات والقواعد ذات 
 يف حتقيق األهداف املرجوة.

 تعزيز ختطيطمن أجل اإلدارة العليا  انتباهنقاط الضـــــــــــعف التالية اليت تتطلب  إىل املراجعة خلصـــــــــــتومع ذلك،  -33
 :هاوتقييم هاورصد هاوتنفيذ أنشطة تعلم املوظفني وتدريبهم

عدم هيكلة التخطيط ألنشــــطة التعلم التخطيط ألنشــــطة التدريب على مســــتوى الوحدة، و عدم اكتمال  )1(
 ؛األخرى ورصدها وتقييمها
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أدى إىل عدم  مماعدم وضوح املبادئ األساسية وإمكانية تطبيق احلد األعلى لتكلفة التدريب اخلارجي و  )2(
 القيام أبنشطة التدريب احملددة على النحو املطلوب على مستوى الوحدة؛

قلل من ضـــــمان االســـــتخدام  مما ومعاجلتها يدو�ً  ريب اخلارجيةعلى طلبات التد مفرطة ضـــــوابطتطبيق و  )3(
 األمثل للموارد التنظيمية؛

 ؛استخدام خمصصات امليزانيةعدم اكتمال و  )4(
 عدم تقييم أثر التعلم والتدريب.و  )5(

 اإلجراءات املتفق عليها

حسب االقتضاء، ابإلجراءات وافقت شعبة املوارد البشرية على القيام، ابلتنسيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين  -34
 اخلمسة التالية الواردة يف هذا التقرير ملعاجلة القضا� احملددة:

 ؛شامًال  م يكونإنشاء إطار تعل •
 تقييم النهج احلايل لتحديد خمصصات ميزانية وحدة التدريب؛ •
 تقييم عقالنية احلد األعلى لتكلفة التدريب اخلارجي؛ •
 ات التدريب اخلارجية واملوافقة عليها؛ تقييم اإلجراءات احلالية ملراجعة طلب •
املوارد البشــرية  شــعبةمراجعة إجراءات معاجلة طلبات التدريب اخلارجية الفردية لتقليل دور فرع التعلم واألداء يف و  •

 القيمة املضافة املضمونة واملوافقة عليها. استعراضمن أجل 

0721AUD -  هيكل حوكمة املكاتب امليدانية وقدرهتامراجعة 

إىل  2020 تشـــــــرين األول/وقدرهتا من أكتوبر امليدانيةهليكل حوكمة املكاتب  مراجعةأجرى مكتب املفتش العام  -35
الفرتة  توقدرة التوظيف وختصــــــــــــــيص املوارد. وقد غط املكاتب امليدانيةعلى هيكل  املراجعة ت. وركز 2021 حزيران/يونيو
ابلنســــبة الفرتات الســــابقة والالحقة حســــب االقتضــــاء  تومشل 2021 آذار/مارس 31إىل  2020 كانون الثاين/يناير 1من 

 حتليل الواثئق.ىل إ

 املالحظات واالستنتاجات أهم 

أن العمليات الرامية إىل متكني اهلياكل والقدرات اإلدارية الفعالة ىل إمكتب املفتش العام  شــــــــــــــار تقييمأ، اعمومً  -36
 .على النحو املوصوف أد�ه ةكبري ات  إىل حتسين حباجة للمكاتب امليدانية

 هيكل احلوكمة:

ســـية يف املنظمة الالمركزية يف املنظمة وقدمت توجيهات عامة بشـــأن شـــروط إنشـــاء املكاتب ائدعمت األجهزة الر  •
، وأول 1946نظمة أول مكتب إقليمي هلا يف عام املافتتحت و القطرية يف العديد من قراراهتا على مر الســــــــــــــنني. 

 1اا ميدانيًّ مكتبً  167، كان لدى املنظمة 2020نون األول . وحبلول ديســـــــمرب/كا1976مكتب قطري هلا يف عام 

                                                           
هناك أنواع خمتلفة من املكاتب امليدانية، مثل املكاتب اإلقليمية واملكاتب و انية مكاتب املنظمة املوجودة خارج مقرها الرئيســـــــــــــــي. تعين املكاتب امليد 1

 .واملكاتب القطرية ومكاتب االتصال الفرعية اإلقليمية
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كن لدى املنظمة سياسة واضحة بشأن الالمركزية أو عملية سليمة لتحديد هيكل ت . ومع ذلك، ملابلدً  154يف 
 .املكاتب امليدانيةحوكمة وقدرات 

يتعني أن تتوفر عليها  اليت القدرةبعض املعايري لتحديد احلد األدىن ملتطلبات  2012يف عام ووضــــــــــــــعت املنظمة  •
ملكــاتــب القطريــة، ولكن هــذه املعــايري أصــــــــــــــبحــت متقــادمــة مبرور الوقــت ومل تكن مرنــة مبــا يكفي لتلبيــة خمتلف ا

، املكاتب امليدانيةلتحســــــــني هيكل  اســــــــتعراضــــــــاتأجرت املنظمة عدة و للمكاتب القطرية. رية غاالحتياجات املت
، كان 2021 حزيران/يونيو اعتبارًا منو مل يتم تنفيذها ابلكامل.  اتاالســـتعراضـــلكن التوصـــيات الناشـــئة عن هذه 
 .جار�ً استعراض حتويل املكاتب القطرية 

وجود نقاط ضـــــــــعف يف هياكل إىل ملكاتب القطرية اليت أجراها على امكتب املفتش العام  وخلصـــــــــت مراجعات •
يف املائة من  55إلضـــــــــافة إىل ذلك، أشـــــــــار ابو بعض الثغرات النظامية يف الرقابة الداخلية.  ســـــــــاهم يف ممااإلدارة 

إىل أن هيكل حوكمة مكاتبهم  املراجعة هذهكجزء من   ُأجرياملشـــــــاركني يف اســـــــتبيان مكتب املفتش العام الذي 
 .فيما نطاقات اإلشراف آخذة يف التقّلصللعمليات،  والكفؤةيدعم اإلدارة الفعالة  ال

، على النحو احملدد يف أقســـام دليل املنظمة لمكاتب امليدانيةلالســـياســـة اليت تنظم تفويض الســـلطة  وقد أصـــبحت •
املكاتب قامت املنظمة بتفويض الســـــــــلطة إىل و األداء الفعال إلطار املســـــــــاءلة.  مما أعاق متقادمةذات الصـــــــــلة، 

ة كانت التوجيهات واألدوات غري كافيو دون إجراء تقييم دوري لقدرهتا وترتيبات الفصــــــل بني الواجبات.  امليدانية
اإلدارة بعض اإلجراءات  شـــــــرت، اب2021 حزيران/اعتبارًا من يونيوو لرصـــــــد التنفيذ الســـــــليم للســـــــلطة املفوضـــــــة. 

 التصحيحية يف هذا الصدد.

 قدرات املوظفني:

 وُوزعت مناصـــــــــببني املكاتب القطرية غري متســـــــــق.  املوظفنيكان توزيع   ،املوارد على قيودجود و مع التســـــــــليم ب •
 ن إيالء االعتبار الواجب حلجمها وتعقيد عملياهتا.دو من ملكاتب القطرية على ااملوظفني 

رب�مج التقدمي جملس  رغمو غري كافية.  الفرعي واملنســــق اإلقليمي منصــــيب ممثل املنظمةكانت معايري حتديد درجات و  •
وإعادة تعديل قدرات  امليدانيةكاتب املتوصـــيات بشـــأن تصـــنيف رؤســـاء  2017يف عام  ضـــمن ســـياســـته املؤســـســـية

متت ترقية ممثلي املنظمة بســــــــــبب  ،التوصــــــــــيات ابلكامل. ويف بعض احلاالت تُنفذمل  ،القطريةتب اكاملتوظيف يف ال
أو منســق إقليمي فرعي.  للمنظمة ختفيض الوظائف عند تعيني ممثل جديد يف حاالت أخرىمت بينما  ،اجليد أدائهم

. وقد أدى ذلك إىل ظهور رتب خمتلفة ملمثلي مل يتم دعم هذه القرارات من خالل تقييمات التصـــــــــــــنيف الوظيفيو 
على و . القطريكتب املواليت مل تكن ابلضـــــــــــــرورة متوائمة مع حجم وتعقيد  ،2-إىل مد 4-املنظمة ترتاوح من ف

 اعتبـــارًا من( 5-إىل الرتبـــة ف 4-مجيع ممثلي املنظمـــة من الرتبـــة ف ىل ترقيـــةإمـــدت عالرغم من أن اإلدارة قـــد 
 .اقائمً  درجات ممثلي املنظمة وحجم وتعقيد املكاتب القطرية ظل االختالل بني ،)2021 آذار/مارس

 من اعتبارًاو . نيالتشغيلي والتنفيذ أثر سليب على الفعالية املنظمة ممثلي مناصبللفجوات يف التخطيط لتعاقب  كانو  •
ملون يع ،مكاتب قطرية ةيف عشـــــــــــــر  كان كبار املســـــــــــــؤولني يف وكاالت األمم املتحدة األخرى،  ،2021 آذار/مارس

 ،وهي ممارســة مل تكن مســتدامة ،واحد ألكثر من عام وأربعة ألكثر من ســتة أشــهر)ممثل بصــفة مؤقتة (مبا يف ذلك 
فال  ،عقدة. ومبا أن هؤالء األفراد ليســـــوا موظفني يف املنظمةالكبرية واملعمليات ذات الســـــيما يف املكاتب القطرية  ال

 انتقاء أشـــــخاص لشـــــغلمت اختاذ قرارات  ،2021 حزيران/يونيو اعتبارًا من ،ميكن مســـــاءلتهم عن قراراهتم. ومع ذلك
 .االنضماموكان املرشحون املختارون يف طور  ،لمنظمةل للعمل كممثل ةمجيع املناصب الشاغرة العشر 
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أي  ،املوارد البشــــرية من غري املوظفنيبشــــكل أســــاســــي على اســــتخدام  املكاتب امليدانيةالربامج يف  تنفيذاعتمد و  •
املكــاتــب يف حني اعتربت  ،. ومع ذلــك2021نظمــة يف مــارس امليف املــائــة من القوى العــاملــة يف  86رب ايقــ مــا

 التوظيف ناصــــــــــــــبمب مقارنةأكثر فعالية من حيث التكلفة ومرونة املوارد البشــــــــــــــرية من غري املوظفني أن امليدانية 
 ،على ســــــبيل املثالفاملتطلبات التشــــــغيلية. مل تليب من غري املوظفني فإن القواعد اليت حتكم املوارد البشــــــرية  ،الثابتة

اليت ميكن أن  أدوار اإلشـــرافشـــهرًا والقيود املفروضـــة على  11كل االلتزام بفرتة انقطاع عن اخلدمة  أدى اشـــرتاط 
حتد�ت كبرية. وقد أدى ذلك إىل ز�دة املكاتب امليدانية  مواجهة إىلاملوارد البشــــــــــــــرية من غري املوظفني تؤديها 
 ء اإلدارية وعدم كفاءة احللول البديلة.األعبا

مل ُتســـــتخدم  ،املوارداملفروضـــــة على قيود لارغم و اجمي. إىل الرتكيز الرب  املكاتب امليدانيةتفتقر هياكل التوظيف يف و  •
كما مت   ،الرب�مج العادي دائًما لضــــــــــمان االســــــــــتمرارية يف الوظائف الرباجمية الرئيســــــــــية الوظائف املدرجة ضــــــــــمن

 للوظائف اإلدارية غري احليوية.ئف املدرجة ضمن الرب�مج العادي الوظاختصيص بعض 
اســـتبيان مكتب املفتش العام إىل أن العملية واملدة والقرارات واســـتخدام  املشـــاركني يفمن  يف املائةأشـــار ســـتون و  •

ظائف املمولة ضمن الو األموال غري املنفقة من الوظائف الشاغرة املدرجة يف امليزانية واملتعلقة بتجميد التوظيف يف 
 مل يتم اإلبالغ عنها بوضوح. كلها أمور  الرب�مج العادي

 ختصيص املوارد:

مت ختصـــيص أموال الرب�مج العادي من املقر الرئيســـي للمكاتب القطرية يف الغالب من خالل املكاتب اإلقليمية.  •
على حاهلا تقريًبا لكل فرتة  ةاخلمســـــ لألقاليمظلت نســـــبة خمصـــــصـــــات ميزانية الرب�مج العادي  ،2012منذ عام و 

 املعنية. األقاليمدون مراعاة االحتياجات املتغرية للمكاتب القطرية يف ن مسنتني 
يف املائة من إمجايل خمصـــــــصـــــــات الرب�مج العادي للمكاتب القطرية وكانت  90متثل تكاليف التوظيف أكثر من  •

العملية شــــــــــــــفافة ألن ميزانيات التوظيف مت مل تكن هذه و تدار كمجموعة من املوارد على املســــــــــــــتوى اإلقليمي. 
 بينما مت تسجيل نفقات التوظيف على املستوى القطري. ،اإلبالغ عنها يف البيا�ت املالية للمكاتب اإلقليمية

مما قلل من قدرة  ،كبريموارد الرب�مج العادي بشكل   تضاءلت ،على مر السنني املكاتب امليدانيةعدد  ز�دةع مو  •
واجهت املكاتب  ،عالوة على ذلكو وتعبئة املوارد ذات الصــــــــــــــلة.  الدعايةعلى أداء أنشــــــــــــــطة املكاتب القطرية 

من  االربامج امليدانية أل�ا مل تتلق تكاليف دعم غري مباشــــرة ومل تتلق ســــوى جزءً  تنفيذالقطرية صــــعوابت يف دعم 
 تكاليف الدعم املباشر مع أتخريات أعاقت التنفيذ الفعال للعمليات.

اليت تســـــــمح ابســـــــتخدام قواعد النقل بني أبواب امليزانية ملكاتب القطرية االســـــــتفادة بســـــــهولة من ا وال تســـــــتطيع •
األموال غري املنفقة من الوظائف الشــــــــــــــاغرة على االحتياجات التشــــــــــــــغيلية األخرى حيث حتتفظ هبا املكاتب 

 اإلقليمية وتسيطر عليها.
 ،ابإلضــــــــــــــافـة إىل ذلـكو . �جعـةب القطريـة غري ملكـاتـعلى ااملوظفني  توزيعبشــــــــــــــأن معـايري  اتالتوجيهـ تكـانـو  •

مما أدى إىل صعوابت يف  ،هاتكاملن حيث مجيدة مؤسسية إلدارة امليزانية مل تكن  نظماستخدمت املنظمة ستة 
 امليزانية. رصدالتوفيق بني البيا�ت ألغراض 

يف جدول أعمال  ني دوالر أمريكي من مشـــاركتهايمال 8.5وفورات يف التكاليف الســـنوية مببلغ لاوقدرت املنظمة  •
كانت التفاصـــــيل املتعلقة بوفورات التكلفة املســـــتهدفة وخطوط األســـــاس غري   ،األمم املتحدة للكفاءة. ومع ذلك

املشــروع  تتعلق ابملســؤول عناختصــاصــات  غيابيف ظل  ،عالوة على ذلكو . املراجعة هذهمكتملة وقت إجراء 
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معلومات موثوقة ويف تُتاح أبن  أتكيدمل يكن هناك  ،يةوفريق املشــــــــــــــروع يف املقر الرئيســــــــــــــي ويف املكاتب اإلقليم
 .للمكاتب امليدانيةمثل ختصيص املوارد  ،الوقت املناسب بسهولة الختاذ القرار

 اإلجراءات املتفق عليها

 كانون األول/حبلول ديســــــــــــــمرب كاملةنظمة والتزمت بتنفيذها  املإجراء وافقت عليها إدارة  12حيتوي التقرير على  -37
أمر صـــــــــــــعب ويســـــــــــــتغرق وقًتا  املكاتب امليدانيةينما يقر مكتب املفتش العام أبن تنفيذ التغيريات اهليكلية على . وب2024
االتســـــاق يف معاجلة  البد من ،وخيضـــــع الختالف وجهات النظر من خمتلف أصـــــحاب املصـــــلحة واألطراف املهتمة طويًال 

بوضع  تنطلقمكتب املفتش العام أنه ينبغي أن  يرىواليت  ،قريرالقضا� طويلة األمد اليت مت تسليط الضوء عليها يف هذا الت
املخاطر اليت وتقييم  ،والعقبات اليت تعرتضــها عن هذه الســياســة جيب توثيق االحنرافاتو ســياســة واضــحة بشــأن الالمركزية. 

 .والتخفيف منها تواجهها

0821AUD - مراجعة ممثلية املنظمة يف الفلبني 

. وابلنظر إىل 2019 أيلول/نظمة يف الفلبني يف ســــــــــــــبتمرباملممثلية ملراجعة ميدانية  بعثةمكتب املفتش العام  وفدأ -38
ا مكتبًيا إضـافًيا يف الفرتة ما بني مايو ،شـهرًا 17ملدة منصـب ممثل املنظمة شـغور   أ�ر/أجرى مكتب املفتش العام اسـتعراضـً
إىل  2018 كانون الثاين/الفرتة من يناير ن املراجعة غطتأ معو . وحمداثً  شــــامًال تقييمه  ونكللتأكد من   2021 متوز/ويوليو
 .2021 متوز/يوليو اعتبارًا منالتطورات الالحقة يعكس هذا التقرير أيًضا  ،2021آذار /مارس

 املالحظات واالستنتاجات أهم 

لنحو الوارد أد�ه تنفيذها لنظام الرقابة الداخلية على ان للممثليات أبمكتب املفتش العام  أفاد تقييم، ابإلمجال -39
 .حباجة إىل حتسينات كبرية

 :ةمكو احل

 ،يعملون يف مكــاتــب ميــدانيــة. ومع ذلــك ايف املــائــة من موظفيهــ 90كــان   - فــاعــلوجود ميــداين  يــةلممثلكــان ل •
لإلشــــــراف على عدد كبري من املوظفني يف  املوارد البشــــــرية من غري املوظفني على عدد قليل من املمثلية تاعتمد

 .فةمواقع خمتل
من املوظفني الدورات التدريبية الســــــــــــــت اإللزامية املتعلقة ابلوعي األخالقي ومنع  يف املائة 94أكمل أكثر من و  •

االســـــــــــتغالل واالعتداء  ادعاءاتتوجيهية وقنوات إبالغ منفصـــــــــــلة لتلقي  اخطوطً  املمثلية ت. وقد وضـــــــــــعالغش
عن  مكتب املفتش العام يةبلغ املمثلتمل  ،املراجعةخالل فرتة  ،والشكاوى املتعلقة ابملشروع. ومع ذلك ،اجلنسيني

 .ابلغشاليت شكوىل تتعلقان ح
إىل حتســــــني صــــــياغة  تفقد احتاج ،. ومع ذلك2020لعام  الغشســــــجل املخاطر وخطة منع  يةاملمثل تأكملو  •

 فاد تقييمأ، 2020يتعلق ابســــــــــــــتبيان الرقابة الداخلية لعام  يف ماو . هابيا�ت املخاطر وتنفيذ تدابري التخفيف من
 فادتنقاط أ 10نقطة جزئًيا فقط (مبا يشــــــــــــــمل  28نقطة رقابة، مت تنفيذ  44نه من بني أبمكتب املفتش العام 

 ونقطة واحدة مل تنّفذ. املمثلية أبنه قد مت تنفيذها ابلكامل)
 تمة وأعربنية للمنظتقابخلربة ال ةالرئيســــــــــــــي اجلهات املاحنة وأقرتوالية املنظمة ل للدعاية نظمم�ج  يةوكان للممثل •

 .جارية نزاعاتلشبكة املنظمة يف املناطق اليت تشهد  ابشكل خاص عن تقديره
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 :عملياتال

لرب�مج األمم املتحدة اإلمنائي لتحديد رواتب املوارد  جدول املرتبات الوطنيةبشــــكل منهجي  املمثلية تاســــتخدم •
يف  ،دهم أو إعادة تعيينهم. ومع ذلكطط على النحو الواجب لتمديد عقو وخُ  من غري املوظفني احمللية البشــــــــــــــرية

عالوة على و مبا يف ذلك ســـــــــــــجالت التوظيف.  ،كانت ملفات املوظفني غري مكتملة  ،النموذجيةبعض احلاالت 
خمتلفة على الرغم من عدم  تعاقديةابســتخدام طرائق املوارد البشــرية من غري املوظفني  تعيني ت املمثليةأعاد ،ذلك

ملوظفني املمولني من الرب�مج فائدة اعقود موظفي املشــــــــــــــاريع الوطنية ل تا أصــــــــــــــدر وجود تغيري يف وظائفهم. كم
 .العادي مبا يتعارض مع القواعد املعمول هبا

كان ختطيط املشــــرت�ت حباجة إىل حتســــني: فقد   ،. ومع ذلكاملشــــرت�تبشــــكل عام إلجراءات  املمثلية وامتثلت •
ومل يتم  ،من املوردين يف بعض احلاالت دون مربر مناســــب اقتصــــرت عملية املناقصــــة على جمموعة حمددة مســــبًقا

 .التأخر يف تسليم البضائعيف معظم حاالت تطبيق غرامات التصفية 
لكن معلومات  ،من استخدام التحويالت اإللكرتونية لألموال خالل السنوات الثالث املاضية املمثلية توقد زاد •

 8كانت إما غري كاملة أو غري دقيقة. كما كانت هناك   ملؤســـســـيانظام الالدفع اخلاصـــة ابلتحويالت املصـــرفية يف 
فيما  ،يوًما فقط 90بعد  من الســـلف) 559ومت تســـوية عدد كبري ( ،ســـلف مســـتحقة الدفع من موظفني ســـابقني

 .تصريح سفر بعد املغادرة 152ّمتت املوافقة على 
إجراءات تصــــحيحية لتحديث واســــتكمال  يةاملمثل تاختذو كانت إدارة املخزون واألصــــول ختضــــع لرقابة جيدة. و  •

 .سجالت األصول والتخلص من األصول وفًقا لإلجراءات املعمول هبا
الســـــــفر احمللية إىل مناطق هبا خماطر أمنية كبرية على  النموذجية بشـــــــأن تصـــــــاريحيف تســـــــع من احلاالت العشـــــــر و  •

الفندقية املعتمدة اليت وافقت عليها إدارة شـــــــؤون يف اإلقامة  ةاملعني املمثليةموظفو  نزليمل  ،الرابعاملســـــــتوى األمين 
لإلخطـــارات حبـــاالت الطوارئ  املنظمـــةالســــــــــــــالمـــة واألمن التـــابعـــة لألمم املتحـــدة. كمـــا مل ختترب املمثليـــة نظـــام 

 .من ذلك بدًال  الشجرة اهلاتفية املتفرعةولكنها استخدمت نظام  ،تستخدمه كما هو مطلوب ملو 

 :رب�مجال

 ايف تقريره اوتعبئـة املوارد اخلـاصـــــــــــــــة هبـ إطـار الربجمـة القطريـةى النحو الواجـب عن إجنـازات عل يـةاملمثل تأبلغـ •
 3.6مبقدار إطار الربجمة القطرية  متطلبات موارد تقد جتاوز  تكان  ،2021 حزيران/حبلول يونيوو الســــــــــــــنوي. 

 .ني دوالر أمريكييمال
يف ســــــــتة  ،. ومع ذلكااخلاص هبجمة القطرية الرب األبعاد اجلنســــــــانية بشــــــــكل مناســــــــب يف إطار  املمثلية تأدرجو  •

 .اجلنسانيةؤشرات املكانت هناك أخطاء يف ختصيص   ،من أصل سبعة منوذجية مشاريع
 ،اســتمارات املوافقة التشــغيلية وواثئق صــياغة املشــروع. ومع ذلك يةاملمثل تأكمل ،النموذجيةيف مجيع املشــاريع و  •

املعتمدة عايري امليدين قبل االنتهاء من وثيقة املشــــروع اليت تضــــمنت اختارت املســــتف ،النموذجيةيف أحد املشــــاريع 
 مل تكن هناك مستندات داعمة حول أهلية املستفيدين املختارين. ،منوذجينييف مشروعني و ملستفيدين. االختيار 

العمل  حلقاتكانت الواثئق الداعمة بشــــــــأن توزيع املدخالت وســــــــجالت حضــــــــور   ،منوذجينييف مشــــــــروعني و  •
بســــــــــــــبــب التــأخري يف  لــه توقف توزيع املــدخالت املخطط ،يف مشــــــــــــــروع آخرو يبيــة املنظمــة غري مكتملــة. التــدر 

ا على مما أثر ســــــــــلبً  ،املدفوعات ملقدمي اخلدمة املمثلية تأخر  ،منوذجيةيف ثالث خطاابت اتفاق و املشــــــــــرت�ت. 
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ا خســائر قدرها  يةاملمثل تتكبدو تنفيذ األنشــطة املخطط هلا.  خطاب  تر أمريكي عندما ألغدوال 22 500أيضــً
 .نتائجدون أي من اتفاق 

لكن  ،19-كوفيدمع مراعاة قيود الســــــفر أثناء جائحة   ابتحديث دليل الرصــــــد والتقييم اخلاص هب يةاملمثل تقامو  •
يف اإلبالغ عن املعلومات املالية  تفاواتتكانت هناك و وتقييم مجيع املشـــــاريع اجلارية.  لرصـــــدخطة  اكن لديهت مل

رع للتوواليت  ،ير املرحليةيف التقار  تكاليف ية املمثل وخصـــصـــت. بشـــأ�ا يف اختاذ بعض اإلجراءات التصـــحيحية شـــُ
املوارد املشــــــــرتكة بني املشــــــــاريع ولكن أســــــــاس ختصــــــــيص التكلفة هذا مل يكن واضــــــــًحا ومل يتم دعمه على النحو 

كانت حالة تنفيذ مجيع مؤشرات   ،لغري مكتملة؛ على سبيل املثا يف مشروعني كانت التقارير املرحليةو  الواجب.
 األداء مفقودة.

 اإلجراءات املتفق عليها

 ابلكــامــل بتنفيــذ مجيع اإلجراءات يــةاملمثلت التزمــو . على تنفيــذهــا يــةاملمثل توافقــ إجراءً  12حيتوي التقرير على  -40
 .2022 كانون األول/ديسمرب 31حبلول 

0921AUD  -  املستحقة الدفعمراجعة احلساابت 

كانون /نظمة يف الفرتة ما بني ديســمربامليف املســتحقة الدفع  احلســاابت ب املفتش العام مراجعة إلدارةأجرى مكت -41
 احلســـــاابت املســـــتحقة الدفع وإدارهتا التشـــــغيلية. وغطت املراجعة جوانب احلوكمة لوظيفة 2021 متوز/ويوليو 2020 األول

ويتم . 2020 كانون األول/ديسمربإىل  2019 كانون الثاين/يريف بودابست اعتبارًا من ينا من قبل مركز اخلدمات املشرتكة
املكاتب كن تلذلك، مل و . مراجعات املكاتب امليدانيةابنتظام كجزء من احلســــــــــــاابت املســــــــــــتحقة الدفع إدارة  اســــــــــــتعراض

عة املكاتب مراجولكن مكتب املفتش العام أدرج النتائج اليت توصـــل إليها من عمليات  املراجعة هضـــمن نطاق هذامليدانية 
 يف هذا التقرير على النحو املطلوب. امليدانية

هو تقييم مـدى كفـايـة وفعـاليـة عمليـات احلوكمـة وإدارة املخـاطر  املراجعـةكـان اهلـدف من   ،على وجـه التحـديـدو  -42
 والرقابة لضمان ما يلي:

 ؛الصحيح والشرعي دللمورّ  دفع املنظمة األموال •
 لمة؛املستلسلع أو اخلدمات مثن امعاجلة دفع و  •
 ؛صرف املبلغ الصحيحو  •
 ؛يف الوقت احملدد املدفوعاتمعاجلة و  •
 الغش؛تقليل خماطر و  •
 .املؤسسينظام الاحتساب النفقات بشكل صحيح يف و  •

الالئحة املالية والقواعد من دليل " 202القســم  يفلمنظمة لاإلدارة املالية  ختضــع هلاالســياســة الرئيســية اليت تتمثل  -43
 .ينعلى أحكام بشأن الفواتري واملدفوعات وإدارة املستفيد حتتوي السياسةو ". املالية

 املالحظات واالستنتاجات أهم 
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احلساابت املستحقة يرى مكتب املفتش العام أن ترتيبات احلوكمة واإلجراءات املوضوعة والضوابط املطبقة إلدارة  -44
 وظيفة وتقليل خماطر الغش.حتسني فعالية وكفاءة المن أجل  اتحتتاج إىل بعض التحسيننظمة امليف الدفع 

مركز اخلدمات يف احلســــــاابت املســــــتحقة الدفع إىل أن مركزية وظيفة  املراجعة تخلصــــــ ،على مســــــتوى احلوكمةو  -45
إىل أن  احملتملةســــتحتاج املركزية و . الغشســــتحقق فوائد كبرية من حيث الكفاءة والفعالية اإلجرائية وتقليل خماطر املشــــرتكة 

 املراجعة تحددو يف �ج تدرجيي.  على أن يُنفذ ،املالية وشعبة الشؤونمركز اخلدمات املشرتكة  بنيتكون مشروًعا مشرتًكا 
 .احلساابت املستحقة الدفعأيًضا فرًصا لتحسني الفصل بني الواجبات وإدارة املخاطر يف وظيفة 

قها مركز اخلدمات طبإىل أن اإلجراءات والضــــوابط املعمول هبا قد  املراجعة تخلصــــ ،على املســــتوى التشــــغيليو  -46
يتعلق بتعريف  يف ماحدد مكتب املفتش العام بعض التناقضـات يف السـياسـات احلالية  ،بشـكل كاٍف. ومع ذلك املشـرتكة

 معايري استخدام الفواتري غري املتطابقة وكذلك فرص تبسيط معاجلة الفواتري ومراقبتها.

 اإلجراءات املتفق عليها

 ابلكامل التزمت اإلدارة بتنفيذ مجيع اإلجراءاتو . على تنفيذهاوافقت اإلدارة حيتوي التقرير على تسعة إجراءات  -47
مركز اخلدمات املشرتكة وشعبة الشؤون املالية  يف قياماألولوية اإلجراء ذو ويتمثل . 2022 كانون األول/ديسمرب 31حبلول 

 .احلساابت املستحقة الدفعبشكل مشرتك بوضع اقرتاح ملركزية وظيفة 

AUD1021 -  املتكررة والنظامية يف عمليات املكاتب القطرية املسائلمراجعة 

كانون /للمســــــــــــــائل املتكررة والنظامية يف عمليات املكاتب القطرية من يناير مراجعةأجرى مكتب املفتش العام  -48
. 2020 ألولكــانون ا/ديســــــــــــــمرب 31إىل كــانون الثــاين   /ينــاير 1. وغطــت املراجعــة الفرتة من 2021 متوز/إىل يوليو الثــاين

 .2021 أيلول/ويعكس هذا التقرير أيًضا التطورات الالحقة اعتبارًا من سبتمرب

 املالحظات واالستنتاجات أهم 

العمليات يف املكاتب  ختضــــــــــــــع لهم مكتب املفتش العام أن تنفيذ نظام الضــــــــــــــوابط الداخلية الذي قيّ  ،اعمومً  -49
العام "العمليات" على أ�ا تســـــتلزم جماالت الرتكيز اخلمســـــة  ف مكتب املفتشيعرّ و . ةكبري ات  حيتاج إىل حتســــينالقطرية 

ترد أد�ه مالحظات و وإدارة األمن.  ،وإدارة املخزون واألصــول ،واإلدارة املالية ،واملشــرت�ت ،التالية: إدارة املوارد البشــرية
 الرئيسية. املراجعةونتائج 

 دارة املوارد البشرية:إ

عــاملــة ال غري فعــالــة للقوىخطــة  الــديهــ تأي ختطيط للقوى العــاملــة أو كــانــ العــديــد من املكــاتــب القطريــةمل جتر  •
أتخذ يف االعتبار متطلبات املشــــروع احلالية واملســــتقبلية. وقد أدى ذلك إىل ز�دة عبء العمل اإلداري املرتبط  مل

يكن  ملو مما أدى إىل ثغرات يف عمليات التوظيف وضـــــــــعف حفظ الســـــــــجالت.  ،ابرتفاع عدد العقود الصـــــــــادرة
ات هناك شـــــــــرط صـــــــــريح يف قواعد املوارد البشـــــــــرية إلجراء ختطيط القوى العاملة. كما تفتقر املنظمة إىل التوجيه

 واألدوات يف هذا الصدد.
لمنظمة على عدم اســـــتخدام لوافق املدير العام الســـــابق  ،2014لعام  CL149/INF/6نظمة امليف وثيقة جملس و  •

أكثر  عمل يف املنظمة ،األنشــطة األســاســية ذات الطبيعة املســتمرة. ومع ذلك يف املوظفنيغري من املوارد البشــرية 
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قامت  ،يف بعض احلاالتو ألكثر من ثالث ســنوات متتالية. فرد من املوارد البشــرية من غري املوظفني  2 000من 
ن حيث التكلفة لتلبية م مرً� وفعاًال  أبداء وظائف رئيســــية أل�ا كانت تعترب حًال املوارد البشــــرية من غري املوظفني 

 املتطلبات التشغيلية.
لموارد البشرية احمللية من غري املوظفني كانت قواعد املوارد البشرية بشأن التوظيف التنافسي أقل صرامة ابلنسبة لو  •

كانت عمليات فحص موظفي املشـــــــــــروع الذين مت اختيارهم لتلبية املتطلبات و . الثابتني منها ابلنســـــــــــبة للموظفني
فقد مت جتديد عقود موظفي  ،ة غري كافية حيث اعتربت الوظائف ذات طبيعة قصــــرية األجل. ومع ذلكالتشــــغيلي

 املشروع بشكل متكرر يف كثري من األحيان.
املوظفني  إىل جانبالدوليني يف املكاتب القطرية  لفنينيا، كانت مدة تعيني وإحلاق كبار املستشارين يف املتوسطو  •

ا  318و 342 ناملتعاقدي االســـتشـــارينيو  يوًما على التوايل، مما أدى إىل أتخري تنفيذ املشـــروع. ويرجع ذلك أســـاســـً
من قبل ســــبعة أطراف خمتلفة يف املكاتب  ااســــتعراضــــً  12إىل عملية التوظيف املرهقة اليت تضــــمنت ما يصــــل إىل 
 قر الرئيسي.املوارد البشرية يف امل وشعبةالقطرية، واملكاتب اإلقليمية، ومركز اخلدمات املشرتكة، 

ن ميتم جتديدها غالًبا املوارد البشــــــــــــرية احمللية من غري املوظفني أن عقود  مراجعة املكاتب القطريةأظهرت عمليات و  •
للموارد البشــــــــرية احمللية من غري عند االنتهاء، كان من الصــــــــعب حتديدها، ألن تقييمات األداء و دون تقييم األداء. 

 ).ملوارد البشرية الدولية من غري املوظفني(على عكس تلك اخلاصة اب ؤسسياملنظام القد اكتملت خارج املوظفني 
التوجيهية للموارد البشــــــــــــــرية بعض املعايري اليت جيب مراعاهتا عند حتديد معدالت أجور املوارد  اخلطوطقدمت و  •

يـاب آليـات البشــــــــــــــريـة احملليـة، مبـا يف ذلـك مواءمتهـا مع جـدول الرواتـب احمللي لألمم املتحـدة. ومع ذلـك، يف غ
من  13مربرة على النحو الواجب يف  من غري املوظفني للموارد البشـــــــرية احمللية، مل تكن معدالت األجور الرصـــــــد
املوارد يف بعض هذه احلاالت، ُمنحت و . 2020-2019 فرتةلا يف خضــــــــــــعت للمراجعةمكتًبا قطرً�  18أصــــــــــــل 

 خالل عام واحد.ز�دات متعددة يف الرواتب البشرية احمللية من غري املوظفني 
على عكس قواعد املشرت�ت والتمويل، مل حتدد قواعد املوارد البشرية احلالية احلاجة إىل الفصل بني املهام. وهذا و  •

للموارد البشــــــــــــــرية احمللية يعين أن مديري التوظيف وحدهم ميكنهم حتديد واختيار وحتديد معدالت األجور احمللية 
 .من غري املوظفني

 كانون الثاين/اعتبارًا من ديســـــــــمربو . احلكومينياســـــــــتخدام املوظفني  تنظماعد للموارد البشـــــــــرية مل تكن هناك قو و  •
 وعلى الرغم من وجودوظائف رئيســـــــية.  ميف املكاتب القطرية، وأدى بعضـــــــه اا حكوميً موظفً  316 ُعني، 2020

أن خدمات  عمو . إال أنه حدد احلد األقصــــــى لألجر الشــــــهري فقط، كومينيبشــــــأن املوظفني احلمنشــــــور إداري 
زودت مكتب املفتش العام بوثيقة حول إجراءات  مراكز اخلدمات املشــــــــرتكةيف البشــــــــرية من غري املوظفني  املوارد

 لمنظمة.لهذه الوثيقة رمسًيا ومل تكن جزًءا من الدليل اإلداري  تُنشرالتوظيف، مل 

 :املشرت�ت

خطة  وضـــــــــعكان يُنظر إىل و مشـــــــــرت�ت يف املكاتب القطرية. ســـــــــتخدم خطط املشـــــــــرت�ت للتخطيط الفعال للمل تُ  •
 أنه معقد للغايةإىل  ةتب القطريااملك خلصتمتاًحا،  املؤسسي يكلهلااملشرت�ت على أنه مهمة إدارية، وبينما كان 

 كذلك، مل تستعرض دائرة املشرت�ت وال املكاتب اإلقليمية فعالية ختطيط مشرت�ت املكاتب القطرية.و . عادة
يف عام فقد ُمنحت بطريقة تنافســــــية.  املشــــــرت�تللحصــــــول على أفضــــــل قيمة مقابل املال، جيب إجراء أنشــــــطة  •

مليون دوالر أمريكي)  327مليون دوالر أمريكي) من مجيع طلبات الشراء ( 101( يف املائة 31ما نسبته  2020
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الفعلي أعلى، كما الحظ مكتب املفتش يف املكاتب القطرية من خالل االختيار املباشر. (ميكن أن يكون العدد 
كما أن االختيار   .)بشــــــــــكل غري دقيق األســــــــــاس املعتمد يف املنحالعام يف بعض احلاالت اليت مت فيها تســــــــــجيل 

 املباشر مل يكن دائًما مربرًا جيًدا.
املكاتب  مل تســــــــــجلو . غرامات التصــــــــــفيةكان املوظفون يفتقرون إىل اإلملام ابلقواعد املعمول هبا بشــــــــــأن تطبيق و  •

القطرية بشــكل منهجي تواريخ االســتالم الفعلية يف النظام بســبب قيود النظام. وقد جعل ذلك من الصــعب تتبع 
أضــــــف إىل . غرامات التصــــــفيةاحلاالت اليت فشــــــل فيها املوردون يف التســــــليم يف الوقت احملدد وكان ينبغي تطبيق 

ملوردين، ختتار املكاتب القطرية أحياً� قبول عمليات ملخاوف املتعلقة بتدهور العالقات مع اىل اإنظرًا  ذلك أنه
 التسليم املتأخرة.

، على امتداد دورة الشراء حىت الدفعلمنظمة أمهية الفصل بني الواجبات لمن الدليل اإلداري  502حدد القسم و  •
رت�ت دائرة املشرت�ت مصفوفة للفصل بني الواجبات لتسليط الضوء على تضارب مسؤوليات املش وضعتكما 

، وكذلك األدوات والتقارير لتسليط الضوء على الرصد الفعالداخل املكاتب القطرية. ومع ذلك، يف ظل غياب 
الدفع، مل تتم معاجلة االفتقار إىل الفصــــــل بني  حىتدورة الشــــــراء  على امتداداألفراد ذوي املســــــؤوليات املتضــــــاربة 

 الواجبات بشكل كاف يف العديد من املكاتب القطرية.
يف  املوردينوكانت سجالت . للموردينكانت هناك نقاط ضعف يف الرقابة املنهجية يف صيانة امللفات الرئيسية و  •

. كما كان هناك عدد املوردينابلنســــــــــبة لبعض ســــــــــجالت مكررة  وتوجداملائة من احلاالت غري مكتملة. يف  98
حدث هذا بســــبب عدم وجود و األخرية. "النشــــطني" مقارنة مبن لديهم معامالت يف الســــنوات  املوردينكبري من 

مل تكن املكاتب و دارة املوارد؛ العاملي إلنظام الفرديني يف  موردين اكتســاب صــفةلعدد األفراد الذين ميكنهم  رصــد
؛ وبســـــبب املمارســـــات غري الصـــــحيحة، مت تكرار ســـــجالت املوظفني املوردينالقطرية تعرف كيفية إلغاء تنشـــــيط 

 مكتًبا قطرً�. 120يف  ينكموردالدوليني بشكل منهجي  
من دليل خطاابت االتفاق مسح  507من الدليل، فإن شــراء اخلدمات مبوجب القســم  502على عكس القســم و  •

خطاابت االتفاق، دون مشــاركة فريق املشــرت�ت. يف للموظف املســؤول فقط أبداء مهام التوريد والتعاقد واإلدارة 
 فصل بني الواجبات.مل تكن هذه األحكام متوافقة مع مبادئ الو 
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دفوعات بناًء على ســجالت مصــرفية املغري كافية لضــمان قيام املكاتب القطرية بســداد  الرصــدكانت ضــوابط  •
ال مركز اخلدمات  يقممل و ، وأ�ا اســـــتخدمت طريقة دفع مناســـــبة. املوارددارة العاملي إلنظام الكاملة ودقيقة يف 

مدفوعات الرواتب اليت تتم عن طريق الشـــيكات والنقدية للتأكد من  الية برصـــداملشـــرتكة وال شـــعبة الشـــؤون امل
 أ�ا مربرة.

 املتكرر املتعلق الرصــدغري كافية ملعاجلة نقاط ضــعف  واملؤســســيةعلى املســتو�ت القطرية واإلقليمية  الرصــدكان و  •
للموارد  ومنح الســــلفة الرصــــد ابلســــلف. ويعزى ذلك بشــــكل رئيســــي إىل االفتقار إىل األدوات والتقارير لتســــهيل

مفصـــــــل على أســـــــاس العينة الكتشـــــــاف احلاالت احملتملة لســـــــوء  وغياب اســـــــتعراض، البشـــــــرية من غري املوظفني
 االستخدام أو التسجيل غري الصحيح للسلف.

 إدارة املخزون واألصول:
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إىل ووصـــوال  التوزيع تفتقر املنظمة إىل ســـياســـة مؤســـســـية ونظام إلدارة املخزون بشـــكل مناســـب من االســـتالم إىل •
ومن املتوقع أن يبدأ  ،يهدف حل إدارة املخزون العاملي إىل معاجلة نقاط الضـــــــــعف هذهو املســـــــــتفيدين النهائيني. 

مما عّرض  ،تُركت إدارة املخزون وفًقا لتقدير املكاتب القطرية ا،ليً عيف انتظار تنفيذه ف. و 2022العمل به يف عام 
أاثر مكتب املفتش العام خماوف بشــــــأن هذه املســــــألة يف تقاريره وقد . والغشئر املنظمة ملخاطر عالية من اخلســــــا
 .2017السنوية إىل جلنة املالية منذ عام 

وقد أدى االفتقار إىل عمليات التصــــــرف يف األصــــــول ومعايري رفع البنود ألغراض التتبع إىل ز�دة عدد األصــــــول  •
التحقق املادي  عمليةر املكاتب القطرية جتمل  ،وارد املوظفنينظرًا حملدودية مو اخلاضـــــــعة للتحقق املادي الســـــــنوي. 

 بشكل صحيح للكشف عن فقدان األصول وسرقتها وإساءة استخدامها.

 إدارة األمن:

شـؤون تتعلق نقاط الضـعف يف املكاتب القطرية بشـكل رئيسـي بعدم االمتثال ملتطلبات األمن اليت وضـعتها إدارة  •
االتصــــــــــــال األمنية؛ وحقيقة عدم الذي تقوم به جهة الدور وعدم وضــــــــــــوح ؛ حدةيف األمم املت لســــــــــــالمة واألمنا

مكتب املفتش  مراجعاتيتم تناول هذه القضـــــا� بشـــــكل منفصـــــل يف و اســـــتخدام نظام إخطار الطوارئ األمنية. 
 العام اجلارية بشأن األمن امليداين.

 اإلجراءات املتفق عليها

مجيع  بتنفيذواملكاتب ذات الصــــــــلة  عبالشــــــــُّ التزمت و  تنفيذها.ى إجراء وافقت املنظمة عل 16يتضــــــــمن التقرير  -50
 .2022 كانون األول/حبلول ديسمربابلكامل اإلجراءات 

1121AUD -  جوانب احلوكمة (تصـــــــــــنيف املراجعة: حباجة إىل بعض 1اجلزء  -لمنظمة لمراجعة األمن امليداين :
 )اتالتحسين

 وأمن موظفي املنظمة وأصوهلا ومبانيها.مل يتم الكشف عن التقرير من أجل محاية سالمة  -51

1221AUD -  االمتثال للســــياســــات األمنية (تصــــنيف املراجعة: حباجة 2اجلزء  -لمنظمة لمراجعة األمن امليداين :
 )كبرية  اتإىل حتسين

 مل يتم الكشف عن التقرير من أجل محاية سالمة وأمن موظفي املنظمة وأصوهلا ومبانيها. -52


