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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  57وهو يُقّدم إىل املدير العام وإىل جلنة املالية وفًقا للفقرة  ،2022ديسمرب/كانون األول  31و

 املفتش العام. 
 وأصدر مكتب املفتشff  ة استشارية واحدة عن املراجعة، ومذكر  ،عة النهائيةتقارير املراجا من تقريرً  12العام

وأتيحت سبعة تقارير مراجعة لدولتني من الدول األعضاء  .2022مذكرة حتقيق يف عام  13تقرير حتقيق، و 25و
 بناًء على طلبهما.

  بء، وأتلف عاالستشاريةمهام املراجعة واملهام من  25ويف هناية العام، كانت أعمال املراجعة جارية بشأن 
 قضية مفتوحة.  136قضااي التحقيق من 

  أي ما ميثل زايدة 2021يف عام  214مقابل شكوى جديدة خالل العام،  288وتلقى مكتب املفتش العام ،
 قضااي جديدة ملزيد من املراجعة.  103يف املائة، وبعد عملية استالم الشكاوى، فُتحت  35نسبتها 

  أقل اطلبً  174وكان عدد طلبات اإلدارة للحصول على مشورة مكتب املفتش العام، واليت بلغت يف جمموعها ،
يف املائة من الطلبات متعلقة ابملشورة بشأن  62(، وكانت نسبة 188) 2021مما كانت عليه يف عام  قلياًل 

 اتفاقات الشراكة واتفاقات املشاريع واملسائل املتصلة ابلنزاهة. 
 نتظار التنفيذ من قبل إدارة منظمة ابمتفًقا عليه  إجراءً  370، كان هناك 2022ديسمرب/كانون األول  31ىت وح

يف املائة  42. ومع ذلك، كانت نسبة 2021يف املائة مقارنة بعام  2بنسبة  اوميثل ذلك اخنفاضً األغذية والزراعة، 
يف املائة من اإلجراءات املتفق عليها.  27 وأتخرت نسبةمن اإلجراءات املتفق عليها مفتوحة ألكثر من عامني، 

 سنوات.  6منذ أكثر من  اعليه مفتوحً  اوكان مخسة عشر إجراًء متفقً 
  دوالر أمريكي يف هناية العام، ويرجع ذلك  262 000امليزانية قدره يف وكان لدى مكتب املفتش العام فائض

، ووفورات 2022دوالر أمريكي اسُتلمت يف مايو/أاير  435 000إىل خمصصات إضافية بلغت  اأساسً 
 دوالر أمريكي بسبب الوظائف الشاغرة.  200 000املوظفني مبا قدره تكاليف  يف

  التشغيلية ملكتب املفتش العام وغياب أي تدخل يف أداء مهام الرقابة خالل ويؤكد املفتش العام االستقاللية
 الفرتة املشمولة ابلتقرير.

 املدير العامتعليقات 
  ُمكتب قد زاد . و 2022عرب املدير العام عن تقديره للعمل الذي اضطلع به مكتب املفتش العام خالل عام ي

 مستعد لتقدمي التوجيه واملعلوماتوأثبت أنه  ،والتوعية املفتش العام ظهوره يف املنظمة من خالل التواصل
مع الدوائر  ابلتعاون العام يف تعزيز إدارة النزاهة يف املنظمةساهم مكتب املفتش و للموظفني داخل املقر وخارجه. 
املفتش العام  مكتب عالوة على ذلك، قدم. و وأمني املظامل الشؤون األخالقيةاملستقلة األخرى، أي مكتب 

احنني امل واالتفاقات املربمة معخمتلف املسائل املتصلة جبملة أمور تشمل سياسات املنظمة  يفمشورة قيّمة لإلدارة 
  انتباه اإلدارة إىل املخاطر الناشئة. لفتمهم يف بدور  ااملفتش العام أيضً مكتب وإدارة املخاطر. ويضطلع 
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  2022جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علًما ابلتقرير السنوي للمفتش العام لسنة إن. 

 مسودة املشورة

 إن جلنة املالية:
 أنشطة  أعربت عن تقديرها جلودة التقرير وحتليل القضااي الواردة فيه، مما قدم حملة عامة شاملة وثرية عن

 ؛ 2022مكتب املفتش العام خالل عام 
  التحقيق، مع مالحظة  للمساعدة يف عبء قضاايبزايدة املوارد املخصصة ملكتب املفتش العام  رحبتو

 د عدد الشكاوى الواردة؛اياستمرار ازد
  دعاءات مكتب املفتش العام اب إلبالغ عن تقديرها إلطالق اخلط الساخن اجلديد للمنظمة تأعربو

يف آليات اإلبالغ  ااالنتقام، مما ميثل حتسن   مكتب الشؤون األخالقية ابدعاءات إبالغالسلوك أو  سوء
 القائمة ابلفعل؛

  سنواتلعدة  االيت ظل بعضها معلق   قلق العدد الكبري من اإلجراءات املتفق عليها املتأخرةبالحظت و ،
 وحث اإلدارة على التعجيل بتنفيذها، مع الرتكيز على اإلجراءات اليت قّيمت على أهنا عالية املخاطر؛

 التدخلم على أن أنشطة مكتب املفتش العام خالية من مينات بفضل أتكيد املفتش العاطوحصلت على ت 
 والعرقلة، ورحبت بدعم املدير العام املتواصل لعمل مكتب املفتش العام؛

  ورحبت ابستعراض امليثاق من قبل املفتش العام واتفقت مع تقييم املفتش العام ومفاده أن ال ضرورة
 إلدخال أي تغيريات على امليثاق يف الوقت الراهن؛

 72، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة راي  استعراض امليثاق دو  أن يواصلإىل املفتش العام  وطلبت 
الستعراضها من جانب جلنة اإلشراف االستشارية وإقرارها  تغيريات عند الضرورة وأن يقرتحامليثاق،  من

  من املدير العام.
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 تقدمي املفتش العام
 .2022جلنة اإلشراف االستشارية وجلنة املالية، التقرير السنوي ملكتب املفتش العام لسنة و يسرين أن أعرض على املدير العام 

، للموظفني يف مكتب املفتش العام ببدء بعثات السفر الرمسية -19ومسحت العودة إىل احلياة الطبيعية بعد جائحة كوفيد
االجتماعات اليت تعقد ابحلضور  االرغم من أن ذلك مل يبلغ بعد مستوايت ما قبل اجلائحة(. واستؤنفت أيضً  )على

عامه  2025يونيو/حزيران  30إىل  2021يوليو/متوز  1مكتب املفتش العام للفرتة من الشخصي. ودخل تنفيذ اسرتاتيجية 
 املعرفة داخل املكتب.الثاين، مع الرتكيز على تعزيز التعاون وتبادل 

اليت وضعت يف صيغتها النهائية يف فرباير/شباط  2023-2022خطة املراجعة الداخلية نصف السنوية للفرتة وميضي تنفيذ 
يتم االنتهاء منها حىت اآلن. وصدر  اليت مل 2021 املرتاكمة منذ عام املراجعات، خبطى طيبة على الرغم من بعض 2022

مهمة من مهام املراجعة واملهام االستشارية  18اثنا عشر تقرير مراجعة ومذكرة استشارية واحدة خالل العام، بينما أوشكت 
 . 2022ديسمرب/كانون األول  31على االكتمال حبلول 

جمالني  يف العام إىل ضرورة إجراء حتسينات رئيسية يف الضوابط الداخلية، خلص مكتب املفتش مبراجعات املنظمةوفيما يتعلق 
حافظة مرفق البيئة العاملية وتنفيذها، وإدارة الصحة والسالمة املهنيتني. واعُترب ستة عشر إجراًء اثنني، مها حوكمة 

 اإلجراءات املتفق عليها يف هذين التقريرين ذا أولوية عالية للتنفيذ.  من
. لق حبافظة املراجعة امليدانية، أصدر مكتب املفتش العام تقارير مراجعة هنائية بشأن ثالثة مكاتب إقليمية فرعيةوفيما يتع

املكاتب  إىلومن املالحظات املشرتكة بني هذه املراجعات أن املكاتب اإلقليمية الفرعية قدمت الدعم التقين والرباجمي املطلوب 
القطرية كل يف إقليمه؛ غري أن مسؤولياهتا عن تقدمي الدعم التشغيلي مثل الدعم الذي تقدمه يف إدارة املوارد البشرية واملالية 

 بقرارات ختصيص املوارد.واملشرتايت، غري واضحة وغري مرتبطة 
ية يف املكاتب امليدانية، بدأت مهمة ويف ظل استمرار قلق مكتب املفتش العام بشأن تكرار مواطن ضعف الضوابط الداخل

يف املقر الرئيسي ويف املكاتب اإلقليمية،  شعب املنظمةخالل العام للمساعدة على بناء قدرة إدارة اخلط الثاين، أي استشارية 
 املستخدمة يف رصد تنفيذ الضوابط الداخلية عن بُعد.بشأن التقنيات واألدوات 

ديسمرب/كانون  31حىت  اإجراءً مفتوحً  370وتذبذب عدد إجراءات املراجعة املفتوحة املتفق عليها خالل العام، إذ كان هناك 
يف املائة من  27. وأتخرت نسبة 2021إجراًء متفق عليه يف هناية عام  379مقابل  ا، وظل العدد مستقرً 2022األول 

 اإلجراءات املتفق عليها.
املتفق عليها عن املوعد املستهدف يف املائة من اإلجراءات  85أتخر لق أكرب لدى مكتب املفتش العام ومما يبعث على ق

املستهدفة املنقحة عندما تشعر وحىت إذا سجل مكتب املفتش العام التواريخ املراجعة. األصلي الذي قدمته اإلدارة أثناء 
املتفق عليه، هناك مشكلة أساسية عندما ترى اإلدارة أن ستة من كل اإلدارة أهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت لتنفيذ اإلجراء 

 أقل للتنفيذ مما تتطلبه ابلفعل يف املمارسة العملية. اسبعة من اإلجراءات املتفق عليها تستغرق منذ البداية وقتً 
ت التحقيق خالل العام. . وصدر مثانية وثالثون من تقارير ومذكرامكتب املفتش العام لنواتج التحقيق قوايً وكان تنفيذ 

يف املائة مقارنة بعام  35بنسبة شكوى جديدة، وميثل هذا العدد زايدة  288الوقت نفسه، تلقى مكتب املفتش العام  ويف
قضية لكل حمقق، وميثل ذلك  23التحقيق ما متوسطه  ل عبء قضااي، شكّ 2022ديسمرب/كانون األول  31. وحىت 2021
، وإن كان ال يزال أعلى من املستوى املعياري الذي حددته 2021قضية لكل حمقق يف هناية عام  28مقارنة مبا عدده  احتسنً 

 وحدة التفتيش املشرتكة، وهو عشر قضااي لكل حمقق. 
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 حملققني من الرتبة  نيوعلى الرغم من املوارد اإلضافية الواردة للتحقيقات لفرتة السنتني واليت أتلفت من وظيفتني جديدت
دوالر من املوارد غري املتعلقة ابلوظائف املخصصة  935 000، و2-ف من الرتبة( اوموظف فين مبتدئ )معاون سابقً  3-ف

لتعيني استشاريني يف جمال التحقيقات، فإن الزايدة يف عدد الشكاوى جعلت من الصعب على مكتب املفتش العام  اأساسً 
 قضااي مفتوحة ألكثر من عام. 103تقييم مجيع الشكاوى والتحقيق فيها يف الوقت املناسب. وكانت هناك 
رد إضافية. ولكن من الواضح أن املكتب سيكون ويُعرب مكتب املفتش العام عن امتنانه لإلدارة على ما قدمته من موا

حاجة إىل مزيد من املوارد خالل فرتة السنتني املقبلة، وال سيما يف شكل وظائف منتظمة إضافية، مما يزيد من االستمرارية  يف
 ت. يف مكتب املفتش العام مقارنة مبا يوفره االستشاريون يف جمال التحقيقا يف إدارة عبء القضاايواالستقرار 

لإلبالغ عن سوء السلوك  يف املنظمة على طلب مكتب املفتش العام بشأن متويل خط ساخن جديد اووافقت اإلدارة أيضً 
دوالر أمريكي لفرتة السنتني. ويتيح هذا اخلط الساخن الذي يديره مقدم خدمة خارجي، ألي شخص  91 000مبا قيمته 

داخل املنظمة أو خارجها أن يُبلغ عن شكواه وتظلماته من خالل نظام على اإلنرتنت متاح بلغات متعددة، مع إمكانية 
 . ابلدً  150كثر من مركز اتصال هاتفي مزّود خبدمات ترمجة شفوية يف أىل إ االوصول أيضً 

وال يزال ميثاق مكتب املفتش العام يدعم مكتب املفتش العام بصورة جيدة. ومن ذلك على سبيل املثال أن مكتب املفتش 
العام متّكن يف عدة مناسبات أثناء املناقشات مع اجلهات املاحنة والشركاء يف املوارد، من الرجوع إىل أحكام امليثاق املتعلقة 

فتش العام والكشف عن تقارير املراجعة. وُتساعد هذه األحكام املهمة على زايدة ثقة أصحاب املصلحة يف ابستقالل امل
 عمل مكتب املفتش العام، وساعدت يف التفاوض على بعض البنود الرقابية الصعبة يف اتفاقات التمويل املربمة مع املاحنني.

وثيق مع املدير العام وفريق إدارته العليا طوال الفرتة املشمولة ابلتقرير، ، يسر مكتب املفتش العام أن يؤكد تعاونه الاوختامً 
مكتب املفتش العام  بوأن أعمال املراجعة والتحقيق اليت اضطلع هبا املكتب كانت خالية من أي تدخل أو عرقلة. ويُعر 

 عن ابلغ تقديره للدعم والتوجيه املقدمني من جلنة اإلشراف االستشارية.  اأيضً 
Mika Tapio 

  املفتش العام
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 مقدمة - أوال  

 من ميثاق مكتب املفتش العام. 57 يُعرض هذا التقرير السنوي على املدير العام وعلى جلنة املالية وفًقا للفقرة -1
 مي اليت حددهتا مراجعات مكتبايقدم 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 وحتقيقاته املفتش العام
اليت ُيصدرها مكتب املفتش العام؛ واحلاالت اليت حيقق فيها ووضعها والتصرف النهائي حياهلا، مبا يف ذلك موجز للنتائج 

دارية اليت اختذهتا املنظمة؛ وبرانمج ضمان وحتسني اجلودة لدى مكتب املفتش العام؛ وموارد واإلجراءات التأديبية أو اإل
 مكتب املفتش العام. 

 الوالية والرسالة  -ااثني  

املراجعة الداخلية  املنظمة من خالل ومراجعاتعلى برامج  يثاقه الرقابةملمكتب املفتش العام وفًقا  يتوىل -2
املسامهة يف حتسينها. و تقييم حوكمة املنظمة وإدارة املخاطر وعمليات املراقبة فيها،  املسؤولية عن عليهوتقع والتحقيقات. 

العام والوظائف والربامج اخلاضعة للمراجعة ضماانت موضوعية مستقلة وخدمات إىل مكتب املفتش العام املدير  ويقدم
. واملكتب مسؤوٌل أيًضا عن التحقيق يف ادعاءات سوء السلوك وحتسينهاقيمة إىل عمليات املنظمة  هبدف إضافةاستشارية 

 وظفي املنظمة وادعاءات ضلوع أطراف اثلثة يف أعمال مستوجبة لعقوابت. مب املتصلة

ويّتبع مكتب املفتش العام يف مراجعاته املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد  -3
. ويتبع املكتب يف حتقيقاته "املبادئ واخلطوط التوجيهية املوحدة إلجراء التحقيقات"، اليت اعتمدها املراجعني الداخليني

 .2021املؤمتر الدويل للمحققني واخلطوط التوجيهية اجلديدة للتحقيقات الصادرة عن املنظمة يف أبريل/نيسان 

 امليثاق - ااثلث  

. 2020مارس/آذار  25. ودخل امليثاق حيز النفاذ بصفة مؤقتة يف 2020ُأجري آخر تنقيح مليثاق مكتب يف عام  -4
مرة أخرى يف دورهتا الثمانني بعد املائة يف يونيو/حزيران ابلصيغة اليت أقرها املدير العام وعدلتها جلنة املالية ووافقت عليها 

األقل،  ورية، إمنا كل ثالث سنوات علىيستعرض املفتش العام امليثاق بصورة د"، ينص امليثاق على أن 72. ويف الفقرة 2020
ويقرتح التغيريات عند الضرورة لكي تستعرضها جلنة املراجعة ويصادق عليها املدير العام. وتُقدم أي نسخة مراجعة إىل جلنة 

 .املالية للموافقة عليها"

، كما جاء من قبل للميثاق وأكد مفصاًل  ا، أجرى مكتب املفتش العام استعراضً 2022ويف ديسمرب/كانون األول  -5
ملكتب املفتش العام وال يتطلب  اجدً  ا، أنه كان مفيدً 2021و 2020يف التقارير السنوية ملكتب املفتش العام لسنيت 

الذي أبدى تغيريات جوهرية يف هذه املرحلة. ونقل مكتب املفتش العام رأيه إىل جلنة اإلشراف االستشارية واملدير العام  أي
 املوقف.هذا موافقته على 

 بيان االستقاللية - ارابع  

وفًقا مليثاق مكتب املفتش العام، يتوجب على املفتش العام أن يؤكد للجنة املالية، سنواًي على األقل، االستقالل  -6
 التنظيمي ملكتب املفتش العام. 
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ل كون املفتش وخالل الفرتة اليت يغطيها هذا التقرير، ُضمن االستقالل التنظيمي ملكتب املفتش العام من خال -7
العام مسؤواًل مباشرة إزاء املدير العام، ومن خالل الصلة املباشرة بني املفتش العام وجلنة اإلشراف االستشارية وجلنة املالية. 

من التدخل ومل تكن هناك أية ظروف تضّر ية كانت أنشطة املراجعة والتحقيق اليت قام هبا مكتب املفتش العام خالو 
ودعمت السلطة املفوضة إىل املفتش العام  تلقى املكتب يف تسيري أعماله دعًما وتعاواًن كاملني من اإلدارة.ابستقالليته. وقد 

أو املوارد غري املتعلقة ابملوظفني، وسفر موظفي  املعينني يف وظائف اثبتةيتعلق بتعيني املوظفني، سواًء من املوظفني يف ما 
 راء السلع واخلدمات، سري عمل مكتب املفتش العام بكفاءة. مكتب املفتش العام يف املهام الرمسية، وش

 املراجعة الداخلية – اخامس  

إىل خطة عمله لفرتة السنتني  2022 عامهبا مكتب املفتش العام يف اضطلع استندت أنشطة املراجعة الداخلية اليت  -8
بعد استعراضها من جانب جلنة اإلشراف االستشارية  2022وافق عليها املدير العام يف فرباير/شباط اليت  2022-2023

واستندت خطة العمل إىل تقييم للمخاطر روعيت فيه الشواغل اليت حددهتا اإلدارة وموافقة املدير العام عليها. 
لوظائف  مراجعاتعشر  2022الضوابط. وُقّسمت مهام املراجعة يف خطة العمل بني السنتني، إذ تضمنت خطة عام  بشأن

من السنة السابقة. وابإلضافة إىل ذلك، مشلت  املرّحلةمراجعات يف املكاتب امليدانية، واسُتبعدت منها املهام  6و املنظمة
 خطة العمل مهمتني استشاريتني. 

. وابإلضافة إىل ذلك، أجرى 2022مراجعة واحدة ومهمة استشارية واحدة إىل خطة عام وأضيفت خالل العام  -9
. وتناولت العملية 2023يف هناية السنة عملية إلعادة التحقق من اخلطة لتقييم استمرار مالءمتها لعام مكتب املفتش العام 

 وكان من املتوقع أن تسفر عن بعض التغيريات األخرى يف املهام املقررة.مدى توافر املوارد من املوظفني لتنفيذ اخلطة،  اأيضً 

 وفد مكتب املفتش العام بعثتني إىل كواب وبنغالديش. واستؤنف السفر ألغراض املراجعة خالل العام، وأ -10

 النقاط الرئيسية يف أعمال املراجعة الداخلية

، 2022ديسمرب/كانون األول  31تقرير مراجعة ومذكرة مراجعة واحدة. وحىت  12أصدر مكتب املفتش العام  -11
مهمة يف مرحلة اإلبالغ، وست  18مهمة من مهام املراجعة واملهام االستشارية، وكان منها  25يف  كان العمل ال يزال جارايً 

 يف مرحلة العمل امليداين، ومهمة واحدة يف مرحلة التخطيط.

  1وصدرت تقارير املراجعة التالية )يرد تصنيف املراجعة بني قوسني(: -12

 إىل حتسني كبري( يف حاجة( )AUD0122مراجعة حوكمة حافظة مرفق البيئة العاملية وتنفيذها )
 )يف حاجة إىل بعض التحسني(( AUD0222مراجعة استحقاقات خمتارة للموظفني )

 ( )يف حاجة إىل بعض التحسني(AUD0322مراجعة مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية )

 )يف حاجة إىل بعض التحسني(( AUD0422مراجعة مكتب املنظمة حلاالت الطوارئ والقدرة على الصمود )

 ( )يف حاجة إىل حتسني كبري(AUD0522مراجعة مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب )

 ( )يف حاجة إىل بعض التحسني(AUD0622مراجعة شراء اخلدمات )

 يف حاجة إىل حتسني كبري(( )AUD0722مراجعة إدارة الصحة والسالمة املهنيتني )

                                                           
 (.FC195/13.2ميكن االطالع على موجز مالحظات التقارير واستنتاجاهتا يف وثيقة منفصلة )  1
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 ( يف حاجة إىل بعض التحسنيAUD0822كشوف املرتبات )مراجعة ضوابط  

 ( )يف حاجة إىل حتسني كبري(AUD0922مراجعة مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الغربية )

 ( )يف حاجة إىل بعض التحسني(AUD1022مراجعة التدخالت القائمة على النقد )

 ( )يف حاجة إىل بعض التحسني(AUD1122مراجعة تغطية التأمني الطيب لألعداد الزائدة )

 ( )يف حاجة إىل بعض التحسني(.AUD1222اجلزء األول ) -مراجعة ُشعبة األسواق والتجارة 

 مراجعات املنظمة

 يف جمال الربامج والعمليات -13

  املخاطر الناشئة املتصلة ابالنتقال احلايل حلافظة حافظة مرفق البيئة العاملية وتنفيذها مراجعة حوكمة استعرضت
التنفيذ غري املباشر. مرفق البيئة العاملية يف منظمة األغذية والزراعة من طريقة تنفيذ املباشر إىل طريقة يغلب عليها 

وار دورة داء املسؤوليات يف أدأوخلصت املراجعة إىل احلاجة إىل حتسينات كبرية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك ضمان 
على النحو احملدد؛ وزايدة التأكيد على حتديد املخاطر  امشاريع املنظمة املتعلقة بصياغة املشاريع وإدارهتا دائمً 

 املتعلقة ابلقدرة التقنية للشركاء وحتليل هذه املخاطر والتخفيف منها بصورة شاملة. 

  ة جهود املنظمة وتنسيقها مراجعة دور مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود يف قيادرأت
 اأن مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود حقق تقدمً االستجابة للطوارئ والقدرة على الصمود  يف

التنسيقي. غري أن هناك حاجة إىل مزيد من التحسني. ومن ذلك على سبيل املثال،  هيف تطوير وتبسيط دور  اكبريً 
من أكثر األشخاص معاانة  مليوانً  60املتمثل يف مساعدة  هدف املنظمةاالتفاق مع املكاتب امليدانية على توزيع 

 من انعدام األمن الغذائي يف العامل. 

  سد فجوة  2019من الدليل يف عام  702إىل أن إصدار القسم مراجعة التدخالت القائمة على النقد خلصت
وأن ُشعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت كبرية يف السياسات فيما يتعلق حبوكمة التحويالت النقدية وتنفيذها، 

الطوارئ والقدرة على الصمود قام إبدخال إطار رقايب قوي إلدارة عمليات التحويالت النقدية. غري أن إدارة 
 املستفيدين يف حاجة إىل حتسينات. 

  ًمتثال لسياسات إىل أن اإلجراءات اليت وضعتها الُشعبة بشأن اال مراجعة ُشعبة األسواق والتجارة، خلصت اوأخري
املنظمة وقواعدها يف جماالت بيئة الرقابة وإدارة تنفيذ املشاريع والضوابط اإلدارية واملالية واملساواة بني اجلنسني كافية 

 بصفة عامة.

 ويف اجملال اإلداري: -14

  املطبقة إىل أن ترتيبات احلوكمة واإلجراءات املوضوعة والضوابط تني يمراجعة الصحة والسالمة املهنخلصت
جمال إدارة الصحة والسالمة املهنيتني حتتاج إىل حتسني كبري، مبا يف ذلك وضع معايري دنيا للمنظمة وإجراء  يف

 تقييم شامل ملخاطر الصحة والسالمة املهنيتني من أجل توجيه األنشطة يف هذا اجملال. 

  ضوابط مكافحة التدليس يف إدارة إىل احلاجة إىل مزيد من التحسني يف  مراجعة استحقاقات املوظفنيخلصت
 املطالبات املتعلقة مبِنحة التعليم. 
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  إىل أن اإلجراءات املوضوعة كافية بصفة عامة ويتم االمتثال هلا؛ ومع ذلك،  مراجعة شراء اخلدماتخلصت
ات مكتب املفتش العام بعض التوصيات من أجل زايدة التحسني، مبا يف ذلك احلاجة إىل تعزيز ختطيط عملي قدم

 بصورة استثنائية وحاالت الشراء املباشر. الشراء ورصد إرساء العقود 

  إىل عدم وجود أي أخطاء يف االختبار املوضوعي حلساابت كشوف مراجعة ضوابط كشوف املرتبات خلصت
مولة املرتبات واملصروفات واحملاسبة، مما يوفِّر ثقة يف أن ضوابط كشوف املرتبات كانت مالئمة خالل الفرتة املش

ابالستعراض. ومع ذلك، حدد مكتب املفتش العام جماالت حتسني متعلقة برتتيبات احلوكمة فيما يتصل بعملية 
 يف املائة من النفقات السنوية اليت تتكبدها املنظمة. 50إعداد كشوف املرتبات اليت تولِّد حنو 

  حتسينات كبرية يف إدارة العقد املربم مع شركة احلاجة إىل مراجعة تغطية التأمني الطيب لألعداد الزائدة أكدت
التأمني التجارية احلالية. ومع ذلك، أوصت املراجعة بتحسني رصد مقدمي اخلدمات وأداء خطة التأمني؛ ووضع 

إىل أن املنظمة دفعت، مبوجب العقد  اإجراءات بشأن إدارة صندوق احتياطي الطوارئ. وخلصت املراجعة أيضً 
 ا. ومعظم هذه املبالغ غري مسرتدة. يون دوالر أمريكي إىل املشاركني كسلف مل تتم تسويتهمل 1.8القدمي، حنو 

 املراجعات امليدانية
 اتقنيً  اخالل العام أن املكاتب اإلقليمية الفرعية قدمت دعمً مراجعة ثالثة مكاتب إقليمية فرعية أظهرت  -15
قتضاء، ولكن دورها يف تقدمي الدعم يف اجملاالت األخرى، املكاتب القطرية يف املناطق اإلقليمية الفرعية، حسب اال إىل
. ومن ذلك على سبيل املثال أن االدعم التشغيلي يف إدارة املوارد البشرية واإلدارة املالية وعمليات الشراء مل يكن واضحً  مثل

تقدمي املساعدة إىل املكاتب الفرعية أن تكون أول نقطة اتصال لاملكتب اإلقليمي يف أفريقيا توقع من مكاتبه اإلقليمية 
القطرية، ولكن املكاتب اإلقليمية الفرعية مل تكن جمهزة ابملوارد الالزمة. ويف ظل عدم وجود وصف مفصَّل ملسؤوليات 
املكاتب اإلقليمية الفرعية على املكاتب القطرية، وما يقابل ذلك من مؤشرات أداء رئيسية، كان من الصعب إجراء تقييم 

 ها واختاذ قرارات مستنرية بشأن ختصيص املوارد وتفويض السلطة.موضوعي ألدائ

اخلمس والعشرين اليت تناولت املكاتب  املراجعاتوكشفت متابعة اإلجراءات املتفق عليها ومقارنة النتائج يف  -16
أكرب ابملسائل األخالقية وتعميم املنظور اجلنساين.  اامليدانية خالل السنوات األربع املاضية عن أن املوظفني قد اكتسبوا وعيً 

وازدادت معدالت إمتام التدريب اإللزامي على السلوك املتوقع من موظفي املنظمة ومنع التدليس وحتقيق املساواة بني اجلنسني 
ملا  ا. وابملثل، وخالفً 2022يف املائة يف عام  85إىل أكثر من  2019يف املائة يف املتوسط يف عام  35بنسبة كبرية من حنو 

، كان لدى مجيع املشاريع اعندما كان عدد املشاريع اليت تشمل مؤشرات جنسانية حمدودً  2019كان عليه احلال يف عام 
مؤشرات جنسانية خمصصة لتحديد مدى معاجلة املشاريع ملسألة املساواة بني اجلنسني. ومع ذلك،  2022يف عام  اتقريبً 

مليدانية إىل أن التقييم العام لتنفيذ نُظم الرقابة الداخلية يف غالبية املكاتب كان غري ُمرٍض خلصت مراجعة املكاتب ا
حاجة إىل حتسني كبري، وذلك يف كثري من األحيان بسبب فجوات الرقابة يف عمليات الشراء، واإلدارة املالية وإدارة  يف أو

 املوارد البشرية وإدارة املشاريع. 

 2021عليه يف عام  اإجراًء متفقً  28تني وأصدر يتب املفتش العام أجرى مراجعتني مواضيعوعلى الرغم من أن مك -17
. 2022ملعاجلة األسباب اجلذرية للقضااي املتكررة يف املكاتب امليدانية، بقيت مجيع اإلجراءات املتفق عليها معلقة طوال عام 

وكفالة اختاذ إجراءات مستدامة  كاماًل   ااإلجراءات تنفيذً وقدَّرت اإلدارة أن هناك حاجة إىل مزيد من الوقت لتنفيذ تلك 
وحتويل املكاتب القطرية. وريثما تُتخذ إجراءات تصحيحية، يُرجح خالل إدماجها يف مبادرات حتسني األعمال اجلارية  من
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ضوابط الداخلية. ويرى األخرى اليت تناولت املكاتب امليدانية استنتاجات مماثلة بشأن التقييم العام لل املراجعاتأن تشمل 
مكتب املفتش العام أن األسباب اجلذرية الرئيسية للقضااي املنهجية هي عدم كفاية هياكل احلوكمة وقدرات مالك املوظفني 

دعم املقدم إىل العمليات القطرية من خط اإلدارة الثاين، اليف املكاتب القطرية والفجوات يف رصد املخاطر والرقابة واألداء، و 
 ب املنظمة يف املقر الرئيسي ويف املكاتب اإلقليمية.أي ُشع

ولذلك، ولدعم املنظمة، بدأ مكتب املفتش العام مهمة استشارية خالل السنة لبناء قدرات خط اإلدارة الثاين  -18
فتش جمال التقنيات واألدوات اخلاصة ابلرصد عن بُعد لتنفيذ الضوابط الداخلية يف املكاتب امليدانية. وأجرى مكتب امل يف

يعملون يف املكاتب اإلقليمية والُشعب ذات الصلة يف املقر  امشاركً  66العام مثاين حلقات عمل عرب اإلنرتنت، وقام بتدريب 
احملتملة أو للكشف املبكر عن فجوات الرقابة  ضماانتمن شأهنا تزويدهم مبؤشرات لتوفري  حتلياًل  20الرئيسي على 

املالية وإدارة املوارد البشرية وإدارة السفر يف املكاتب امليدانية. وأثناء حلقات العمل، أجرى عمليات الشراء أو يف اإلدارة  يف
جيب فعله" مبا يُعربِّ عن املمارسات "ما ال و "ما جيب فعلهمناقشة مع املشاركني وأطلعهم على " امكتب املفتش العام أيضً 

ن املشاركني أن حلقات العمل مفيدة لوظائفهم، كشفت املناقشات يف املائة م 82اجليدة والسيئة يف كل جمال. وبينما وجد 
أن املشاركني كانوا غري واضحني بشأن أدوارهم يف أداء وظائف خط اليت دارت يف حلقات العمل والتعقيبات اخلطية عن 

بسبب  اجدً  احمدودً  هلم ألداء تلك املسؤوليات كان ااإلدارة الثاين يف املكاتب امليدانية أو أن الوقت الذي كان متاحً 
ضماانت مكتب األولوايت املتنافسة واملوارد املستنزفة. وتوافقت تلك املالحظات مع املالحظات الواردة يف دراسة حتديد 

 . 2021املفتش العام املبّينة يف الفقرة التالية، ومالحظات مكتب املفتش العام يف مراجعة حوكمة وقدرة املكاتب امليدانية لعام 

 الضماانتحتديد 

ابإلضافة إىل أعمال املراجعة املعيارية، أجرى مكتب املفتش العام دراسة لتحديد الضماانت، وهي عملية تشخيصية  -19
يف املنظمة. وركزت هذه العملية اليت بدأت كوسيلة لتوجيه ختطيط أعمال مكتب  2قّيمت كيفية تنفيذ منوذج اخلطوط الثالثة

 Thomasانئب املدير العام  محتليل كيفية عمل وظائف اخلط الثاين املسؤولة أما املفتش العام وحتديد أولوايته، على
، واللوجستيات، وحاالت الطوارئ 3السفر، واألمن، وتكنولوجيا املعلوماتشراء، واملالية، و العمليات البشرية، و  )املوارد

ابخلربة الفنية والدعم ورصد املسائل املتصلة  والقدرة على الصمود( اليت تزّود سائر الُشعب واملكاتب والوحدات يف املنظمة
ابملخاطر، وتضطلع أبدوارها ومسؤولياهتا املتصلة ابملخاطر والرقابة. وخلصت الدراسة اليت أجراها مكتب املفتش العام 

لية عدم اتساق فهم مسؤوليات وظائف اخلط الثاين يف املنظمة. وأصدر مكتب املفتش العام مذكرة استشارية بشأن عم إىل
وشرعوا وفريقه وجملس الرقابة الداخلية الذين رحبوا ابلدراسة  Thomasحتديد الضماانت وقدم نتائجها إىل انئب املدير العام 

 يف اختاذ ما يلزم من إجراءات ملعاجلة نتائجها.

 تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها

قدره  ا، وميثل ذلك اخنفاضً اإجراًء متفق عليه معلقً  370، كان هناك 2022ديسمرب/كانون األول  31حىت  -20
إجراًء اتفق عليه وإصدار  116(. ويرجع هذا االخنفاض إىل تنفيذ وإغالق 1)انظر اجلدول  2021املائة عن عام  يف 2.3
 . 2022خالل عام إجراءات جديدة متفق عليها  107

                                                           
 منوذج قائم على املبادئ معرتف به كأفضل ممارسة على مستوى العامل ملساعدة املنظمات على إدارة املخاطر بطريقة شاملة.  2
إىل  Thomasمن انئب املدير العام  االحقً  علوماتيةقع حتت مسؤولية ُشعبة الرقمنة واملانتقل التسلسل اإلداري لوظيفة تكنولوجيا املعلومات اليت ت  3

 مكتب كبري اخلرباء االقتصاديني. 
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  2022: اإلجراءات املتفق عليها املفتوحة/املغلقة يف عام 1اجلدول 
 2022ديسمرب/كانون األول  31والرصيد النهائي يف 

 اإلجراءات املتفق عليها  احلالة

 379 2022يناير/كانون الثاين  10حىت  -املفتوحة 

 116 ديسمرب/كانون األول 31يناير/كانون الثاين إىل  10من  -( املغلقة -)

 107 2022ديسمرب/كانون األول  31يناير/كانون الثاين إىل  10 -)+( اجلديدة 

 370 2023يناير/كانون الثاين  1حىت  -جمموع اإلجراءات املفتوحة 

 

ويف حني تقوم اإلدارة لدى إصدار تقارير املراجعة بتحديد التاريخ املستهدف لكل إجراء متفق عليه، عمدت  -21
إىل تنقيح التاريخ املستهدف بعد أن قّدرت أن التواريخ املستهدفة األساسية مل تعد ممكنة. اإلدارة يف معظم احلاالت 

، كان عدد اإلجراءات املتفق عليها اليت أتخر تنفيذها ابالستناد إىل التواريخ املستهدفة 2022ديسمرب/كانون األول  31 وحىت
يف املائة  27إىل التواريخ املنقحة، أتخر تنفيذ  ا. واستنادً 2اجلدول األصلية والتواريخ املستهدفة املنقحة على النحو الوارد يف 

 ( من اإلجراءات املتفق عليها. 370من أصل  101)

 : اإلجراءات املتفق عليها املعلقة حبسب اتريخ استكماهلا األصلي والتاريخ املنقح 2اجلدول 
 2022ديسمرب/كانون األول  31حىت 

 اجملموع غري متأخرة متأخرة التنفيذ

 (15%)  57 (85%)  313 التاريخ األصلي
370 

 (73%)  269 (27%)  101 التاريخ املنقح
370 

 

طُرحت وازدادت يف الوقت نفسه النسبة املئوية لإلجراءات املتفق عليها اليت مضى عليها أكثر من عامني، أي اليت  -22
( يف هناية 370من أصل  155يف املائة ) 42إىل  2021يف املائة يف هناية عام  40أو قبله، بنسبة طفيفة من  2020يف عام 

 .2022عام 

أدانه تفاصيل إضافية عن اإلجراءات املتفق عليها املعلقة البالغ عددها  2و 1ويبني الشكالن  -23
منفذين نني من جماالت أعمال املنظمة وكيا جمااًل  16، 1. ويبني الشكل 2022ديسمرب/كانون األول  31 يف 370
الشراء، عمليات األربعة األوىل )املوارد البشرية، ودورة املشاريع، و  األعمالالرئيسي أو املكاتب امليدانية(؛ ومتثل جماالت  )املقر

السنة املشمولة ابلتقرير  2( من اإلجراءات املتفق عليها املعلقة. ويبني الشكل 184يف املائة ) 50وتكنولوجيا املعلومات( 
( من اإلجراءات املتفق عليها املعلقة على أهنا 73يف املائة ) 20( ومستوايت املخاطر، حيث ُصنِّفت نسبة 2012-2022)

 عالية املخاطر. 

ويتابع مكتب املفتش العام ابنتظام مع خمتلف وحدات املنظمة املسؤولة عن تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها لتقييم  -24
مبجاالت األعمال األربعة األوىل املوضحة  ا حتتاج إىل عناية خاصة. وفيما يتعلق حتديدً التقدم احملرز ولتحديد اجملاالت اليت

 ، يُقر مكتب املفتش العام مبا يلي: 1 الشكليف 
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  اليت أجراها  املراجعاتوضعت ُشعبة املوارد البشرية خطة عمل اسرتاتيجية للموارد البشرية أخذت يف االعتبار نتائج
يف هذا اجملال )برانمج التنقل اجلغرايف، واملوارد البشرية من غري املوظفني، وتعيني موظفي  ارً مكتب املفتش العام مؤخ

 الفئة الفنية والتحاقهم ابخلدمة، وتعلم املوظفني وتدريبهم؛ 

  دعم املشاريع على وضع منوذج جديد لتقدمي الدعم التقين إىل املشاريع وإجراء التحسينات األخرى تعمل ُشعبة
املشاريع. وابإلضافة إىل ذلك، يستمر العمل يف مشروع نظام إدارة دورة املشاريع الستبدال نظام معلومات دورة  يف

 ؛ 2022املنظمة عن إدارة املشاريع/احلافظة والربامج وتطويره، بعد إطالق املرحلة الثانية من املشروع يف عام 

  ،ُُتري ُشعبة اخلدمات اللوجستية، بدعم من شركة استشارية خارجية، دراسة لتحديد منوذج الشراء يف املستقبل
 مع مراعاة املسائل الرئيسية احملددة يف هذا اجملال ومواءمة الوظيفة مع املبادرات اجلارية يف املنظمة؛ 

  ة عمل طموحة لتعزيز أمن تكنولوجيا املعلومات ، ستبدأ ُشعبة الرقمنة واملعلوماتية يف تنفيذ خط2023يف عام
 . 2022يف ديسمرب/كانون األول املنظمة بعد احلصول على األموال الالزمة من مرفق اإلنفاق الرأمسايل  يف

الوقت الطويل الذي يتطلبه وضع و/أو متويل  نوعلى الرغم مما سبق، يساور مكتب املفتش العام قلق من أ -25
 ملطلوبة يُعرِّض املنظمة ملخاطر عالية.تنفيذ اإلجراءات ا و/أو

املتفق عليها املعلقة حبسب جمال األعمال والكيان املنفذ )املقر الرئيسي أو املكاتب  ات: اإلجراء1 الشكل
 2022ديسمرب/كانون األول  31امليدانية( حىت 
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 31: اإلجراءات املتفق عليها املعلقة حبسب السنة املشمولة ابلتقرير ومستوى املخاطر حىت 2 الشكل
 2022ديسمرب/كانون األول 

 
 املخاطر الرئيسية غري املعاجلة

 سنوات أو أكثر:  ستيف احلاالت التالية، ظلت املنظمة معرضة ملخاطر أساسية ملدة  -26

 وامتيازاهتا يف البلد،  االبلد املضيف حلماية مصاحل املنظمة وحصاانهت إجراء متفق عليه متعلق بعدم وجود اتفاق مع
سبب التحدايت اليت واجهت التوصل إىل اتفاق بشأن قضااي معّينة. وأّدت التغيريات بملدة عشر سنوات  اظل معلقً 

نظمة املناقشات، ، استأنفت امل2022إىل إطالة أمد املفاوضات. ويف مارس/آذار املتكررة يف املمثلني احلكوميني 
. 2024، قام ممثل املنظمة بتنقيح اتريخ التنفيذ املتوقع ليصبح ديسمرب/كانون األول 2023ويف يناير/كانون الثاين 

وريثما تضع الصيغة النهائية التفاق البلد املضيف، خففت املنظمة هذه املخاطر من خالل الدخول يف مناقشات 
 اتفاقات املشاريع. كل املتعلقة ابحلصاانت واالمتيازات يف اتفاق من   مطولة للموافقة على إدراج بعض البنود

  ال تزال مفتوحة.  2015أربعة إجراءات متفق عليها متعلقة مبراجعة أمن تكنولوجيا املعلومات نُفذت يف عام
أنه مل يتم تنفيذها بشكل فعال، ولذلك قرر مكتب  2019وحددت مراجعة ُأجريت على سبيل املتابعة يف عام 

راز تقدم ملحوظ يف تنفيذ هذه اإلجراءات األربعة حاملفتش العام التأكيد عليها من جديد. وعلى الرغم من عدم إ
، أبن ُشعبة الرقمنة 24، يُقر مكتب املفتش العام، كما جاء أعاله يف الفقرة 2022املتفق عليها خالل عام 

 ومّولت خطة عمل ملعاجلة اإلجراءات املتفق عليها املعلقة يف هذا اجملال. وضعت  يةعلوماتوامل

  عشرة إجراءات متفق عليها متعلقة مبراجعة لشراء املنتجات اإلعالمية والتطوير الرتوجيي ظلت معلقة منذ عام
 ظم هذا اجملال. نبسبب العملية املطّولة لتطوير نظام إدارة جديد يُ  2016

 اإلفصاح عن تقارير املراجعة - اسادس  
ا مليثاق مكتب املفتش العام، لدى ورود طلب خطي لالّطالع على تقرير حمدد، ميكن أن يُتاح التقرير كاماًل وفقً  -27

على طلب خطي من شريك مؤسسي  بناءً و وابإلضافة إىل ذلك، ين لدى منظمة األغذية والزراعة. للممثلني الدائمني املعتمد
قد مُينح هذا الشريك  ،برامج وعمليات يشارك يف متويلهايُغطي االطالع على تقرير مراجعة حمدد ه يطلب فييف املوارد 
على التقرير كاماًل. وينبغي للممثلني الدائمني والشركاء املؤسسيني التعامل مع أي تقرير يرد مبوجب هذا االطالع إمكانية 

 لومات ترد فيه.علًنا عن أي مععدم اإلفصاح الرتتيب على أنه سري، وجيب 
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تقارير مراجعة. وكشف مكتب سبعة من دولتني عضوين ملا جمموعه  تطلبا تخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، وردو  -28
 املفتش العام عن مجيع التقارير املطلوبة من دون أي تنقيحات. والتقارير اليت أُفصح عنها مبوجب امليثاق هي:

 AUD0420 -  الرأمسايل يف منظمة األغذية والزراعةمراجعة إدارة مرفق اإلنفاق 

 AUD0920 - )مراجعة اجلزء السادس من دورة املشاريع )املنظور اجلنساين 

 AUD1120 - مراجعة أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات 

 AUD1620 - مراجعة السياسة اجلديدة السرتداد التكاليف 

 AUD0117 - ة يف العراق )استعراض شامل(مراجعة عمليات منظمة األغذية والزراع 

 AUD0721 - مراجعة هيكل حوكمة املكاتب امليدانية وقدرهتا 

 AUD1021 - مراجعة املسائل املتكررة والنظامية يف عمليات املكاتب القطرية. 

 التحقيقات  -اسابع  
السفر ألغراض التحقيقات يف أعقاب القيود اليت كانت قد فرضت  2022استأنف مكتب املفتش العام يف سنة  -29

. وأوفدت وحدة التحقيقات التابعة ملكتب املفتش العام بعثات حتقيق إىل مكاتب 19-على السفر بسبب جائحة كوفيد
 يف أربعة أقاليم خمتلفة. 

عملية التحقيق والسياسات األساسية السرتاتيجيته، على التوعية ب ا، وفقً من عمله اوركز مكتب املفتش العام جزءً  -30
من احللقات الدراسية الشبكية اليت كان اهلدف منها إزالة الغموض عن التحقيقات،  ااملتصلة ابلنزاهة. وعقد املكتب عددً 

 تها مكاتب أخرى )على سبيل املثال، حول مكان العمل األخالقي(. وشارك يف حلقات دراسية شبكية نظم
اخلط الساخن اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة، وهو أداة إبالغ  اب املفتش العام أيضً وخالل السنة، أطلق مكت -31

شاملة وسرية يستضيفها مقدم خدمة مستقل نيابة عن املنظمة، وميكن من خالهلا ألي شخص، سواًء كان من موظفي 
االنتقام  املنظمة أو أي طرف اثلث، اإلبالغ عن ادعاءات سوء السلوك إىل مكتب املفتش العام أو اإلبالغ عن ادعاءات

ويتيح اخلط الساخن نظام فعال لإلبالغ، مما سيزيد من جهود املنظمة لتعزيز ثقافة النزاهة  إىل مكتب الشؤون األخالقية.
يف إبراز صورة املنظمة  اتكون القاعدة فيها هي الكالم من دون خوف. وُتساهم املنظمة القائمة على شبكة اإلنرتنت أيضً 

فيدين واألفراد الضعفاء اإلبالغ عن ادعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني بطريقة مأمونة وُتعل من األيسر على املست
وحتت جناح السرية. ويتيح هذا اخلط الساخن اإلبالغ من خالل نظام قائم على شبكة اإلنرتنت ويتاح بلغات متعددة، 

الساعة طوال العام ومزّود خبدمات ترمجة شفوية  إمكانية الوصول إىل مركز اتصال صويت/هاتفي على مدار ابينما يوفّر أيضً 
 ا. وحييل النظام تلقائيً ابلدً  150متاحة يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك الوصول إىل أرقام اهلواتف احمللية يف أكثر من 

 اقية، وفقً تب الشؤون األخالالشكاوى إىل املكتب املعين يف منظمة األغذية والزراعة، أي مكتب املفتش العام أو مك
ل ابستالم الشكاوى واستعراضها وزايدة توحيد إدارهتا.  للسياسات املعمول هبا. ومن شأن ذلك أن يُعجِّ

 النقاط الرئيسية ألعمال التحقيق
أدانه، أاتحت وظيفة وحدة التحقيقات حل عدد كبري من الشكاوى من  3واجلدول  3 الشكلكما يتضح من  -32

، ولذلك، ركز مكتب املفتش العام عمله على املسائل ذات األولوية املتوسطة االستعراضدون احلاجة إىل فتح قضية ملزيد من 
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اءات غري مرتابطة ضد أفراد العالية. وميكن أن ُتسفر شكوى واحدة عن قضااي متعددة )على سبيل املثال، إذا أاثرت ادعو 
 سياسات خمتلفة ملنظمة األغذية والزراعة(. خمتلفني أو إذا أاثرت ادعاءات خمتلفة ضد فرد واحد عندما ُتشري إىل 

 2022-2021: عدد الشكاوى والقضااي واالدعاءات اجلديدة يف الفرتة 3 الشكل

 
وازداد اإلبالغ عن الشكاوى بوترية متسقة خالل السنوات القليلة املاضية واستمر ذلك يف الفرتة احلالية املشمولة  -33

 35، أي بزايدة قدرها 2021يف عام  214، مقابل 288عدد الشكاوى اجلديدة إىل  2022ابلتقرير، إذ وصل يف عام 
 املائة. يف

املفتش العام أولوية لكل حالة )منخفضة/متوسطة/عالية( على ويف إطار عملية تلقي الشكاوى، يويل مكتب  -34
أساس جمموعة من املعايري املوحدة، مبا يف ذلك نوع االدعاء، وقيمة أي تدليس مزعوم، وأقدمية الشخص املزعوم، للمساعدة 

ي الشكاوى يف مكتب أدانه، أغلقت وظيفة تلق 3على إدارة عملية توزيع موارد التحقيق احملدودة. وكما يتضح من اجلدول 
مسألة من دون تسجيلها كقضااي يف حاجة إىل مزيد من االستعراض. ومن بني تلك القضااي، اعُتربت  121املفتش العام 

يف املائة( مسائل منخفضة األولوية وأحيلت إىل الُشعبة واملكاتب املختلفة داخل املنظمة، مثل اإلدارة  45قضية ) 55
، علوماتيةو يف املكاتب امليدانية(، وُشعبة املوارد البشرية، ومكتب الشؤون القانونية، وُشعب الرقمنة وامليف املقر الرئيسي أ )سواءً 

دائرة التوريدات )دائرة خدمات املشرتايت(، وخدمات األمن، ووحدات املراجعة التابعة ملكتب املفتش العام. ومشلت و 
احملالة مسائل إدارية وشخصية ومسائل متعلقة ابألداء وبيئة املكتب بني املوظفني؛ ومسائل املوردين املتعلقة  املسائل

والشواغل ابملناقصات واملشرتايت؛ واملسائل اإلدارية املتصلة ابملوظفني واملوردين؛ والشواغل القانونية و/أو املتعلقة ابلسمعة؛ 
 ت.املتعلقة أبمن تكنولوجيا املعلوما
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 2022: حملة عامة عن حالة املسائل اليت تلقاها مكتب املفتش العام يف 3اجلدول 
 عدد املسائل حالة املسائل

 288 2022الشكاوى الواردة يف عام 

 103 2022القضااي اليت فتحت يف عام 

 111 2021ديسمرب/كانون األول  31لة حىت القضااي املرحً 

 214 2022لعام القضااي عبء جمموع 

 78 2022جمموع القضااي املغلقة يف عام 

 136 2022عبء القضااي يف هناية عام 

 56 القضااي اليت أُغلقت بعد إجراء استعراض أّويل

 22 القضااي اليت أُغلقت بعد إجراء حتقيق

 121 املسائل اليت أُغلقت أثناء مرحلة تلقيها 

 15 2022املسائل املعلقة يف هناية عام 

 13 اليت أُحيلت إىل مكاتب أخرى بعد إجراء استعراض أّويل أو حتقيقالقضااي 

 55 املسائل املنخفضة األولوية اليت أحيلت إىل مكاتب أخرى بعد تلقيها

 
. وكما ورد ذكره أعاله، ختلصت وظيفة تلقي 2022األولوية احملددة للقضااي املسجلة يف عام  4 الشكلويعرض  -35

الشكاوى يف مكتب املفتش العام من املسائل املنخفضة األولوية، ويتفق ذلك مع البياانت السابقة الصادرة عن مكتب 
املفتش العام أبنه حىت لو كانت تلك املسائل ذات مصداقية فلن يتم التحقيق فيها. وسلط مكتب التفتيش الضوء على أن 

ااي اليت تنطوي على ادعاءات ابرتكاب حترش أو إساءة استخدام السلطة )مبا يف ذلك مجيع أشكال التمييز(، والتحرش القض
 على تعقيدات أكثريف العادة  وتنطوياجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني تُعترب بطبيعتها مسائل ذات أولوية عالية 

لقضااي األخرى )مثل قضااي التدليس( وذلك يف العادة بسبب اعتمادها وحتتاج إىل موارد أكثر الستعراضها مقارنة اب
 . األدلة املقرونة بشهادة الشهودالكثري من  على

 2022: أولوية القضااي املسجلة يف عام 4 الشكل

 
 .2022توزيع االدعاءات الواردة يف عام  5 الشكلويعرض  -36
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    حبسب السياسة 2022توزيع االدعاءات الواردة يف عام : 5 الشكل

 

 * تشمل انتهاكات ومعايري قواعد السلوك ما يلي:
o انتهاك السياسة املتعلقة مبعايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية 
o اإلضرار بصورة املنظمة 
o  عدم التعاون مع مكتب املفتش العام 
o عدم اإلبالغ/اإلفصاح 
o  احملسوبية 
o إمهال الديون املالية 

 ** تشمل انتهاكات األحكام األخرى لدليل منظمة األغذية والزراعة: 
o سوء استخدام السلطة 
o اهلدااي غري املناسبة 
o األنشطة اخلارجية غري املأذون هبا 
o )االستخدام غري السليم ملوارد املنظمة )مبا يف ذلك موارد تكنولوجيا املعلومات 

 

من موظفي وردت ابستمرار  2022يف  اليت تلقاها مكتب املفتش العام الشكاوى فإن غالبية 6 الشكلوكما يوضح  -37
 ، وتليها األطراف الثالثة والبالغات اجملهولة املصدر. منظمة األغذية والزراعة
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 2022الواردة يف عام  مصدر الشكاوى: 6 الشكل

 
قضية.  111حبجم قضااي مرحلة بلغ  2022، بدأ مكتب املفتش العام سنة أعاله 3وكما هو مبنّي يف اجلدول  -38

قضية.  214قضااي جديدة ليصبح جمموع عدد القضااي  103فتح مكتب املفتش العام وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، 
قضية مفتوحة يف هناية العام. وأُغلقت معظم  136 اقضية على النحو املفّصل أدانه، اتركً  78وأغلق مكتب املفتش العام 

القضااي بعد اختتام االستعراضات األّولية. ومن بني تلك القضااي اليت أُغلقت بعد إجراء حتقيق كامل، أيّدت األدلة 
 ادعاءات سوء السلوك. وخلص تقرير واحد فقط إىل أن االدعاء ال أساس له من الصحة.املائة من  يف 96
فتش العام مذكرات حتقيق لتسليط الضوء على أي مسائل يتم اكتشافها خالل االستعراضات يصدر مكتب املو  -39

أو التحقيقات األولية اليت يتعني توجيه انتباه اإلدارة إليها، مثل املسائل املتعلقة بنقاط الضعف يف الضوابط الداخلية أو بيئة 
ية. وتستكمل هذه املذكرات تقارير التحقيق اليت يقدمها مكتب العمل أو سلوك املوظفني اليت ال تؤدي إىل عملية أتديبية رمس

املفتش العام إىل اإلدارة العليا واليت صدرت يف ختام التحقيقات مع استنتاجات ونتائج بشأن ادعاءات سوء السلوك ضد 
العقوابت  توقيعيذ( إىل جلنة موظفي املنظمة. وتقدم تقارير التحقيق املتعلقة ابألطراف الثالثة )مثل املتعاقدين وشركاء التنف

. وترد ملخصات مذكرات التحقيق الصادرة جراءات املنظمة لفرض العقوابت على املوّرِدينإب عماًل  املتعاقدينعلى 
املتعلقة ابلتحقيق والتدابري اإلدارية أو التأديبية  ستنتاجات( مع اال25( وتقارير التحقيق )13مكتب املفتش العام ) عن

ما يتعلق ابملسائل  املتخذة بناًء على نتائج التحقيق، وكذلك األوصاف املتعلقة مبذكرتني إضافيتني صدرات إىل اإلدارة يف
ملكتب املفتش العام.  اإلغالق يف مجيع املسائل األخرى مسجلة يف امللفات السرية املؤقتة وغريها، يف امللحق ألف. وأسباب

 ومذكرات التحقيق. تلكالثمانية والثالثون ت فيها التقارير أدانه حملة عامة عن املراحل اليت صدر  7 الشكلويقدم 

ة موظفو منظمة األغذي
والزراعة
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 مراحل إصدار نواتج التحقيقات: 7الشكل 

 

من أجل وقف مؤقت ملوردين. على املتعاقدين العقوابت توقيع وأصدر مكتب املفتش العام تسعة طلبات إىل جلنة  -40
القضية قيد النظر يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير. ، بينما بقيت 2022ووافقت اللجنة على مثانية من تلك الطلبات يف عام 

ما  البت يفابنتظار  اوال تزال مجيعً فني قد اكُتملت وقدمت التقارير إىل اللجنة و وكانت التحقيقات يف املوردين الثمانية املوق
يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير. وعالوة على ذلك، طلب مكتب  فرض عقوابتالشروع يف إجراءات  سيجريإذا كان 

املفتش العام متديد مخس حاالت وقف مؤقت سبق أن وافقت عليها اللجنة، وكانت يف انتظار البت فيها يف هناية الفرتة 
 املشمولة ابلتقرير.

 التحقيقاتإحصاءات عبء قضااي 

 ئتد، تلقى مكتب املفتش العام ثالث وظائف إضافية للتحقيقات، وهي وظيفة موظف فين مب2022يف عام  -41
. وتلقى مكتب 3-، وموظف الستالم الشكاوى من الرتبة ف3-، وحمقق من الرتبة ف2-( من الرتبة فا)معاون سابقً 

يف عبء عمله املتزايد. وأّدت هذه املوارد اإلضافية إىل زايدة  ا موارد إضافية إلشراك استشاريني ملساعدتهاملفتش العام أيضً 
نواتج التحقيق، ومع حتسني وظيفة استالم الشكاوى، حتسنت النتائج املتعلقة بعدد الشكاوى اليت مت البت فيها من دون 

عمل الوحدة، على الرغم من  على عبءأثر إجيايب  ااحلاجة إىل فتح قضية ملزيد من االستعراض. وكان للزايدة يف املوارد أيضً 
 الزايدة املستمرة يف عدد الشكاوى اجلديدة:

  قضية، على أساس  24واالستشاريون، ما متوسطه  الثابتةحتمل كل حمقق، مبن فيهم املوظفون املعّينون يف الوظائف
 (؛ 2021قضية لكل حمقق يف عام  31قضية يف السنة )مقابل  214جمموع عدد القضااي البالغ 

 فقط،  الثابتةمتوسط عدد القضااي املفتوحة لكل حمقق، على أن يؤخذ يف االعتبار املوظفون يف الوظائف  وبلغ
 8( )انظر الشكل 2021ديسمرب/كانون األول  31قضية يف  28) 2022ديسمرب/كانون األول  31قضية يف  23

 2022ديسمرب/كانون األول  31يف  ،رينيأما متوسط عدد القضااي، مبا فيها تلك املتعلقة ابخلرباء االستشاأدانه(. 
 قضية. 16فقد بلغ 
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 يف هناية العام: متوسط عدد القضااي لكل حمقق 8الشكل 

 

 اإلبالغ حبسب السياسة
 ( 2015/03سياسة منع املضايقات والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة )التعميم اإلداري 

قضية جديدة يف إطار سياسة املنظمة ملنع املضايقات  11خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، فتح مكتب املفتش العام  -42
ابعتبارها قضية واحدة استغالل السلطة. وأُغلقت أربع قضااي لعدم ثبوت األدلة، وأُغلقت قضية والتحرش اجلنسي وسوء 

 ابإلضافة إىل قضيتني مت فتحهما قبل الفرتة املشمولة ابلتقرير.  . وال تزال ست قضااي قيد االستعراض،أساس هلا ال

قضية واحدة؛ وأحيلت قضية أثبتت التحقيقات صحة ، 2021ومن بني القضااي السبع املفتوحة يف هناية عام  -43
. اخلدمة املدنية الدوليةعايري السلوك ملوظفي مل كانتهاكني  وإثباهتماوأُعيد تصنيف قضيتني واحدة إىل ُشعبة املوارد البشرية، 

 وأُغلقت قضية واحدة لعدم ثبوت األدلة. 

وأصدر مكتب املفتش العام ثالثة تقارير حتقيق ومذكرة حتقيق واحدة تتضمن نتائج متعلقة ابدعاءات التحرش  -44
جراءات وسوء استخدام السلطة. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل، مبا يف ذلك توصيات مكتب املفتش العام واإل

 اإلدارية اليت اختذهتا اإلدارة بشأن تلك القضااي، يف امللحق ألف. 

 (2019/01سياسة منع التحرش اجلنسي )التعميم اإلداري 

خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، فتح مكتب املفتش العام مثاين قضااي متعلقة ابدعاءات ارتكاب حترش جنسي،  -45
وأُغلقت ثالث من تلك القضااي لعدم ثبوت األدلة، بينما ال تزال مخس قضااي منع التحرش اجلنسي. مبوجب سياسة 

 االستعراض.  قيد

، أغلق مكتب املفتش العام قضيتني بعد إجراء حتقيقات 2021ومن بني القضااي الثماين املفتوحة يف هناية عام  -46
ضية واحدة لعدم بسبب عدم كفاية األدلة. وأُغلقت ق ومل تثبت صحة األخرى أثبتت التحقيقات صحة إحدامها -فيهما 

ثبوت األدلة بعد إجراء استعراض أّويل يف ضوء هنج املنظمة الذي يُركز على الضحااي يف التعامل مع حاالت التحرش 
وأُغلقت  "سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن التحرش اجلنسي". 2019/01اجلنسي، على النحو املبنّي يف التعميم اإلداري 
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بعد إجراء استعراض أّويل، بسبب عدم كفاية األدلة. ولتحقيق أقصى قدر من  لعدم إثبات صحة االدعاءقضيتان أخراين 
 الكفاءة ولتبسيط عملية التحقيق، أُدجمت قضيتان أخراين من القضااي املرحلة مع قضية قائمة ابلفعل كجزء من حتقيق أوسع. 

بعد فرتة وجيزة من الفرتة املشمولة  2021يف القضية األخرية املرحلة من عام وأثبتت التحقيقات صحة االدعاء  -47
، كان هناك ما جمموعه مخس 2022ديسمرب/كانون األول  31التقرير السنوي القادم. وحىت ابلتقرير، وسُتدرج تفاصيلها يف 

ها قد وردت إىل املكتب يف عام قضااي تتضمن ادعاءات حترش جنسي، قيد االستعراض يف مكتب املفتش العام، وكانت كل
2022. 

حتقيق تتضمن نتائج متعلقة ابدعاءات ارتكاب حترش جنسي. وأصدر مكتب املفتش العام تقريري حتقيق ومذكرة  -48
الطالع على مزيد من التفاصيل، مبا يف ذلك توصيات مكتب املفتش العام واإلجراءات اإلدارية اليت اختذهتا اإلدارة اوميكن 

 بشأن تلك القضااي، يف امللحق ألف. 

 (2013/27)التعميم اإلداري  سياسة احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

تش العام قضيتني يف إطار سياسة احلماية من االستغالل واالنتهاك ابلتقرير، فتح مكتب املفخالل الفرتة املشمولة  -49
 ال تزال األخرى قيد االستعراض.بينما اجلنسيني، وأُغلقت قضية من هاتني القضيتني لعدم ثبوت األدلة، 

مني ، سامهت املنظمة يف آلية اإلبالغ العلين بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت أطلقها األ2022ويف عام  -50
. وسجل مكتب املفتش العام على النحو الواجب العام لألمم املتحدة )نظام تعقب حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني(

يف نظام تعقب حاالت االستغالل واالنتهاك  2022مجيع الشكاوى املتعلقة ابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني خالل عام 
 اجلنسيني.

 األنشطة االستشارية - ااثمن  
قام مكتب املفتش العام خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير بتقدمي املشورة بشأن مواضيع أو أحداث معّينة لتوضيح  -51

احلقائق أو تقدمي معلومات إىل اإلدارة ملساعدهتا على صنع القرار. وهذه املشورة يف معظمها خدمات خمصصة قصرية األجل 
، أي أقل بنسبة 2022من تلك الطلبات يف عام  اطلبً  174العام على  تُقدم بناًء على طلب اإلدارة. ورد مكتب املفتش

. وعلى غرار السنوات السابقة، كانت األعمال االستشارية اطلبً  188، وهي 2021طفيفة عن الطلبات املستلمة يف عام 
صول على املشورة بشأن للحاملتعلقة ابتفاقات الشراكة واملشاريع هي النشاط االستشاري الرئيسي، وتليها طلبات اإلدارة 

النزاهة وإدارة املخاطر، والرقابة الداخلية، ومسائل منع التدليس، واستعراض السياسات اجلديدة، واملدخالت يف التقييمات 
 اخلارجية. 

وشارك مكتب املفتش العام يف عدد من املفاوضات بشأن اتفاقات مع املاحنني بصفته االستشارية. و........  -52
 ملراجعاتبسبب اخلالفات بشأن البنود املتصلة اب طوياًل  اعض املاحنني صعوابت خاصة واستغرقت وقتً املفاوضات مع ب

للتنبيه مبا يعرتيه من خماطر قوس اإلنذار يدق انال يزال مكتب املفتش العام  والتحقق و/أو التحقيقات. وميثل ذلك جمااًل 
ماحنة انشئة. وميكن أن يكون هلذه املخاطر عواقب سلبية متعددة مرتبطة ببعض الطلبات والشروط اليت تفرضها جهات 

طويلة األمد على كفاءة املنظمة مبا يتجاوز الفوائد املالية اليت حيققها احلصول على متويل إضايف للمشاريع. وأوصى مكتب 
ذ براجمها ومشاريعها املنظمة مبادئ عامة تكون مستعدة مبوجبها لقبول التمويل الطوعي لتنفي املفتش العام بشدة أبن تضع
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املعتمدة، مبا يف ذلك اخلطوط احلمراء احلامسة لشروط العناية الواجبة والرصد والرقابة واإلبالغ اليت ال تكون مستعدة للتنازل 
 عنها.

بصفة مراقب يف جملس الرقابة الداخلية واللجنة املعنية ابلسلوك يف مكان العمل  اوشارك مكتب املفتش العام أيضً  -53
 ة من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، وجلنة االستثمار، وجملس إدارة االحتاد االئتماين ملوظفي منظمة األغذية والزراعة.واحلماي

 أنشطة التعاون - ااتسع  
 التعاون مع وظائف الرقابة األخرى

املايل واملراجع العام ب مع املراجع اخلارجي ملنظمة األغذية والزراعة واملراقب ثتعاون مكتب املفتش العام عن ك -54
للحساابت يف اهلند. وانصب النشاط الرئيسي على تنسيق خطط العمل ذات الصلة وتبادل املعلومات بشأن مهام مراجعة 

املراجع اخلارجي يف  احمددة، مثل املراجعة اخلارجية للنظام العاملي إلدارة املوارد يف املنظمة. وساعد مكتب املفتش العام أيضً 
ير املنظمة ذات الصلة بشأن مشاريع الطوارئ يف املكاتب امليدانية ألغراض ختطيط العمل. وأرسلت نسخة من إعداد تقار 

 ائية إىل املراجع اخلارجي.هاملراجعة الداخلية النتقارير 

 ويرحب مكتب املفتش العام بوصول املديرة اجلديدة ملكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة،  -55

. وبناًء على طلبها، جُيري مكتب املفتش العام مراجعة ملكتب التقييم، مع الرتكيز على Clemencia Cosentinoالسيدة 
ابلتنسيق مع مكتب  ااملسائل اإلدارية. وكانت املراجعة يف مرحلة العمل امليداين يف هناية العام. وقام مكتب املفتش العام أيضً 

املنظمة يف الصومال، والتدخالت القائمة على النقد، وإجراءات اإلبالغ عن  ثليةالتقييم يف املنظمة أثناء عمليات مراجعة ممُ 
إىل مكتب  اأهداف التنمية املستدامة، ومكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب. وقدم مكتب املفتش العام أيضً 

إىل مكتب التقييم بصورة روتينية ُنسخ التقييم مشورة بشأن مسائل إدارة امليزانية بناًء على طلب مكتب التقييم. وأُرسلت 
 من تقارير املراجعة الداخلية النهائية.

. وكانت أعمال مكتب املفتش وحضر مكتب املفتش العام مجيع االجتماعات الثالثة للجنة اإلشراف االستشارية -56
فة إىل ذلك، عقد املفتش على جدول أعمال هذه االجتماعات. وابإلضا ادائمً  االعام يف جمال املراجعة والتحقيقات بندً 

العام جلسة خاصة مع اللجنة خالل كل اجتماع. وتعلقت املسائل اليت هتم مكتب املفتش العام وذات األمهية ابلنسبة له 
واليت اعُتربت فيها مشورة اللجنة ذات قيمة خاصة، ابإلجراءات املتفق عليها املعلقة وبدعم مكتب املفتش العام لإلدارة يف 

اإلجراءات املتفق عليها اليت تعترب ذات أولوية. وحجم العمل وقيود املوارد من حيث التحقيقات اليت جيريها معاجلة هذه 
(. ويُعرب 19مكتب املفتش العام؛ والدروس املستفادة من دراسة حتديد الضماانت لوظائف املنظمة )اليت نوقشت يف الفقرة 

جلنة اإلشراف االستشارية لعمله، ويُرحب جبميع التوصيات اليت اسرتعت مكتب املفتش العام عن تقديره للدعم املقدم من 
 اللجنة انتباه مكتب املفتش العام إليها.

 التعاون مع املكاتب الرئيسية املعنية ابلنزاهة

املظامل وُشعبة املوارد البشرية  وأمنيمع أعضاء مكتب الشؤون األخالقية تعاون مكتب املفتش العام عن كثب  -57
ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود، بشأن تعزيز األخالقيات شؤون األخالقية ومستشار املوظفني ومكتب ال

والنزاهة ومنع التدليس واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف املنظمة. ومن ذلك على سبيل املثال أن مكتب املفتش 
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ا يتصل بتوضيحات السياسة وتنسيق املسائل املتصلة أبنشطة التحقيق، العام تواصل ابنتظام مع ُشعبة املوارد البشرية فيم
 ومنها على سبيل املثال حاالت التعليق والتدابري الوقائية. 

لالجتماع إبدارة وموظفي املظامل إىل بودابست  وأمنيوقام املفتش العام ببعثة مشرتكة مع موظف الشؤون األخالقية  -58
اخلدمات املشرتكة للتعرف على العمل يف اإلقليم؛ ومناقشة املسائل السرية  لوسطى ومركزاملكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا ا

 خالقيات وحل النزاعات والتحقيقات.مع فرادى املوظفني؛ وتقدمي إحاطات حول األ

 األخرى يف منظومة األمم املتحدةأنشطة التعاون مع مكاتب الرقابة  - اعاشر  
يف منظمات منظومة األمم  ةمليثاقه، ابالتصال والتعاون مع مكتب الرقابة الداخلي اكتب املفتش العام، وفقً يقوم م -59

املتحدة األخرى هبدف املسامهة يف اعتماد أفضل املمارسات ولتحقيق االتساق يف الرقابة. وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، 
 املنظمات الدولية األخرى.و تعاون مكتب املفتش العام مع مكاتب الرقابة يف منظومة األمم املتحدة 

وعقد املؤمتر السنوي الرابع عشر ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية يف األمم املتحدة يف فيينا، النمسا، يف سبتمرب/أيلول  -60
. وعقد املؤمتر ابلتزامن مع املؤمتر احلادي واخلمسني ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية يف مؤسسات األمم املتحدة 2022

واملؤسسات املالية املتعددة األطراف واملنظمات احلكومية الدولية األخرى املرتبطة هبا وحضر مكتب املفتش العام هذين 
الل املؤمتر السنوي الرابع عشر ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية يف األمم املتحدة املؤمترين؛ وشارك كعضو يف فريق املناقشة خ

يف نقاش حول العالقات مع املاحنني؛ وأدار حلقة نقاش خالل مؤمتر ممثلي دوائر املراجعة الداخلية يف منظمات األمم املتحدة 
حول تصورات أصحاب املصلحة يف ألخرى املرتبطة هبا واملؤسسات املالية املتعددة األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ا

عرب اإلنرتنت للمؤمتر السنوي  ااملراجعة الداخلية. وابإلضافة إىل ذلك، حضر مكتب املفتش العام، خالل العام، اجتماعً 
رب اإلنرتنت خمتلف ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية يف األمم املتحدة، وساهم يف الدراسات االستقصائية اليت قامت إبجرائها ع

يف املؤمتر السنوي ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية يف األمم املتحدة، فيما يتعلق ابلرقابة اإلدارية وعمليات املنظمات األعضاء 
 اسرتداد التكاليف.

ذ وتوىل املفتش العام منصب انئب رئيس املؤمتر السنوي ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية يف األمم املتحدة من -61
دور جهة االتصال املسؤولة عن املؤمتر السنوي لدوائر املراجعة الداخلية يف  ا. ويتوىل املفتش العام أيضً 2022سبتمرب/أيلول 
 يف التفاعالت مع جلنة األمم املتحدة اإلدارية الرفيعة املستوى. األمم املتحدة 

ملمثلي   اجتماع واحد عقد حضورايً وشارك مكتب املفتش العام يف ثالثة اجتماعات عقدت عرب اإلنرتنت ويف -62
مه يف يدوائر التحقيق ابألمم املتحدة وحضر مكتب املفتش العام املؤمتر الثاين والعشرين للمحققني الدوليني الذي جرى تنظ

ربغ. وابإلضافة إىل ذلك، شارك مكتب املفتش العام يف الدراسات االستقصائية املرجعية بشأن ميف لكس 2022مايو/أاير 
 م إدارة القضااي وادعاءات السلوك املسيء. نُظ

، شرع مكتب املفتش العام يف إجراء دراسة استقصائية جلمع معلومات عن املوارد 2022ويف أكتوبر/تشرين األول  -63
الداخلية والتحقيقات يف منظمات األمم املتحدة ألغراض املقارانت املعيارية.  للمراجعةاملالية وموارد املوظفني املخصصة 

املفتش العام ، مبا يف ذلك مكتب املفتش العام، للدراسة االستقصائية. وسيستخدم مكتب استجاب اثنان وعشرون مكتبً وا
 املقبلة. 2025-2024النتائج يف مجلة أمور لدعم طلباته من املوارد لفرتة السنتني 
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هلا، نظم مكتب املفتش  اروما مقرً ويف إطار التفاعالت املستمرة وتبادل املعلومات بني الوكاالت اليت تتخذ من  -64
العام حلقة عمل للزمالء من مكاتب الرقابة الداخلية يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي حول 

وركزت حلقة العمل على فهم مبادئ النزاهة يف عمليات الشراء وكيفية احلفاظ على "اعتبارات النزاهة يف عمليات الشراء". 
 لنزاهة من خالل الضوابط الداخلية اليت تعاجل خماطر التدليس.ا

يف عضوية جمموعة احملققني الرقميني اليت تضم متخصصني يف التحليالت اجلنائية وُيشارك مكتب املفتش العام  -65
فوضية األمم الرقمية من مكاتب األمم املتحدة ووكاالهتا وكذلك املنظمات الدولية، مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وم

املتحدة لشؤون الالجئني وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
ملناقشة التحليالت اجلنائية الرقمية  وبرانمج األغذية العاملي وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل. وُتتمع اجملموعة شهرايً 

ع ذات االهتمام املشرتك )على سبيل املثال، آخر التطورات التكنولوجية يف أدوات التحليل اجلنائي؛ وتبادل املتصلة ابملواضي
املعارف واخلربات، وال سيما يف إجياد حلول للمسائل التقنية املعقدة وغري املعتادة؛ وفرص التدريب(. ووضعت جمموعة 

 ات صلة مبجال نشاطها.توجيهية وإجراءات ذ اخطوطً  ااحملققني الرقميني أيضً 

، ساهم مكتب املفتش العام مبدخالت يف االستعراض الذي أجرته وحدة التفتيش املشرتكة بشأن ما يلي: اوأخريً  -66
 ( آليات املساءلة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة. 2والرفاه؛ و)( السياسات واملمارسات املتعلقة ابلصحة العقلية 1)

 أنشطة االتصال -حادي عشر 
 2022، الوقت واملوارد خالل عام 2025-2021السرتاتيجيته للسنوات األربع  ااملفتش العام، وفقً خصص مكتب  -67

املفتش العام وإظهار أثر عمله". وعمل لتعزيز جهوده يف جمال االتصاالت اخلارجية، حتت شعار "إزالة الغموض عن مكتب 
ملوظفي منظمة األغذية  ة واستضاف حلقات دراسية شبكيةمكتب املفتش العام بنشاط يف تنظيم جلسات إحاطة لإلدار 

أو شارك يف استضافتها، وأصدر أربع رسائل إخبارية عن األنشطة املسندة إليه ونتائج عمله. وبدأ املكتب عملية  والزراعة
 وموقعه على اإلنرتنت. تنقيح صفحات شبكته الداخلية ل

 اجلودةأنشطة برانمج ضمان اجلودة وحتسني  -اثين عشر 
 ملا يقتضيه ميثاق مكتب املفتش العام، يواصل املفتش العام تنفيذ برانمج لضمان اجلودة وحتسينها.  اوفقً  -68

وقام مكتب املفتش العام بتحديث برانمج مراجعة املكاتب امليدانية، مع مراعاة التغيريات يف دليل منظمة األغذية  -69
 اجماالت املخاطر. وابإلضافة إىل ذلك، وضع مكتب املفتش العام برانجمً والزراعة والتحسينات يف الضوابط الداخلية لبعض 

بصورة  اللمراجعة من أجل استعراض الُشعب التقنية يف املقر الرئيسي. وحُيسن مكتب املفتش العام أيضً  اموحدً  اجديدً 
ستخدام وحدات املاكرو يف تدرجيية قدرته على حتليل البياانت وقام، يف هذا الصدد، بوضع حتليالت جديدة للمراجعة اب

 .Excelتطبيق 

مع املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية للحساابت، يلزم من مكتب املفتش العام أن خيضع  اومتاشيً  -70
خري لتقييم جودة خارجي يتناول ممارساته يف جمال املراجعة الداخلية كل مخس سنوات على األقل. وابلنظر إىل أن التقييم األ

 . 2023، يستعد مكتب املفتش العام للعمل مع شركة خارجية إلجراء التقييم يف مطلع عام 2017قد ُأجري يف عام 

، ال 2019مع توصيات التقييم اخلارجي الذي ُأجري يف عام  اويف إطار التحسني العام لوظيفة التحقيق ومتاشيً  -71
، أُدخلت حتديثات على 2022نية يف التحقيقات. وخالل عام ته املهايزال مكتب املفتش العام يستعرض ابنتظام ممارس
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إجراءات العمل املوحدة وصدر إجراءان جديدان يف جمال التحليل اجلنائي وإجراء املقابالت على التوايل، ومها يوضحان 
تب املفتش جوانب حمددة من عملية التحقيق ملزيد من التفصيل، وُيستكمالن ابخلطوط التوجيهية للتحقيقات وانتهى مك

 من تنفيذ وتعميم نظامه اجلديد إلدارة القضااي.  االعام أيضً 

 تعميم املساواة بني اجلنسني -اثلث عشر 
من بني األولوايت االسرتاتيجية ملكتب املفتش العام تعزيز تعميم املساواة بني اجلنسني وكذلك حتقيق التكافؤ بني  -72

وميارس املفتش العام املسؤولية العامة عن عمل مكتب املفتش العام يف جمال اجلنسني والتنوع بني موظفيه واحلفاظ عليهما. 
ابلشؤون اجلنسانية والتنوع وُأسندت إليه اختصاصات حمددة. وتعمل  امعنيً  اتعميم املساواة بني اجلنسني، وقد ُعني منسقً 

ة األغذية والزراعة، وُتشارك يف جهة االتصال كهمزة وصل بني مكتب املفتش العام وفريق الشؤون اجلنسانية يف منظم
اجتماعات شبكة جهات االتصال املعنية ابلشؤون اجلنسانية لضمان التوعية ابملساواة بني اجلنسني يف مكتب املفتش العام 

 ودعم أنشطة تعميم املساواة بني اجلنسني.

قه املنظمة من تقدم يف تعميم كجزء من عمله يف جمال املراجعة، يُقّيم مكتب املفتش العام بصورة منهجية ما حتقو  -73
من  12املنظمة. ومن بني  مراجعاتاملساواة بني اجلنسني يف عمليات مراجعة املكاتب امليدانية وكذلك، حسب االقتضاء، 

، تضمنت مخسة تقارير قضااي متعلقة بتعميم املساواة بني اجلنسني وإجراءات 2022تقارير املراجعة اليت صدرت يف عام 
خلطة العمل على نطاق  5وابإلضافة إىل ذلك، تقع على مكتب املفتش العام املسؤولية عن تنفيذ مؤشر األداء  عليها. امتفقً 

، وحيدِّد هذا املؤشر متطلبات منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ورصده واإلبالغ عنه سنوايً 
فظ مكتب املفتش العام على مستوى استثنائي اثبت من ايت جيريها املكتب. وحال املراجعاتتعميم املساواة بني اجلنسني يف 

 .2017منذ عام  تصنيف "يتجاوز التوقعات" سنوايً من خالل حتقيق أعلى  5األداء يف مؤشر األداء 

ويراعي التعيني يف وظائف مكتب املفتش العام الفوارق بني اجلنسني على مجيع املستوايت، مما مُيّكن املكتب من  -74
حتقيق مستوى معقول من التوازن اجلنساين يف الرتب، وُتاوز املستوايت العامة املستهدفة للتكافؤ اجلنساين، حيث يتألف 

ائة من الرجال. ويلزم من موظفي مكتب املفتش العام إمتام دورات تعلم يف امل 48يف املائة من النساء و 52موظفوه من 
 إلكرتوين إلزامية يف جمال املواضيع اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني واملتصلة ابملساواة بني اجلنسني. 

 إدارة املوارد -رابع عشر 
 املوارد املالية

إىل  ادوالر أمريكي. ويرجع هذا الفائض أساسً  262 000بفائض قدره  2021مكتب املفتش العام سنة  أهنى -75
من أجل تعزيز قدرات التحقيق يف  2022دوالر أمريكي قدمتها اإلدارة يف مايو/أاير  435 000خمصصات إضافية قدرها 

( بسبب حاالت التأخر اأمريكيً  ادوالرً  200 532مكتب املفتش العام، وكذلك الوفورات اليت حتققت يف تكاليف املوظفني )
 يف عمليات التعيني املقررة.

 . 2022توزيع نفقات مكتب املفتش العام يف عام  4ويبني اجلدول  -76
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2022: نفقات مكتب املفتش العام لسنة 4اجلدول 
* 

 امليزانية النفقات

االلتزامات واألرقام 
 الفعلية

النسبة املئوية من 
 الرصيد )فائض/عجز( النفقات

 532 200  200 396 4 732 596 4 تكاليف املوظفني

 984 115  874 736 858 852 االستشاريون

 940 38-  940 163 000 125 السفر

تكاليف أخرى غري تكاليف 
 املوظفني

195 500 249 859  -54 359 

 401 30  099 31 500 61 التدريب

 618 253  972 577 5 590 831 5 اجملموع الفرعي

 976 7  976 12 000 5 الدخل اإلضايف

 594 261    اجملموع

 .2023يناير/كانون الثاين  24* تستند األرقام األّولية إىل بياانت نظام املعلومات اإلدارية املتكاملة يف 

 

، وترجع األسباب 2022، يتوقع مكتب املفتش العام حتقيق مستوى أعلى من النفقات مقارنة بعام 2023ويف عام  -77
أبكملها؛  2023-2022كانت لفرتة السنتني   2022( املخصصات اإلضافية املستلمة يف مايو/أاير 1الرئيسية إىل ما يلي: )

( أصبح مكتب املفتش العام اآلن مكتمل من حيث مالك موظفيه، وال يتوقع ابلتايل حتقيق وفورات من الشواغر يف 2و)
. وابلنظر إىل 19-يعتها عقب جائحة كوفيد( سيستمر نشاط السفر يف الزايدة بعد عودة األوضاع إىل طب3؛ و)2023عام 

النمو يف عدد الشكاوى الواردة ومشاركة مكتب املفتش العام يف عدد من مبادرات النزاهة اليت تتخذها املنظمة، من املرجح 
دد يف أن تستمر الضغوط على موارد التحقيقات يف املستقبل القريب. ومن املقرر االستعانة بعدد أكرب من االستشاريني اجلُ 

، يتوقع مكتب 2025-2024جمال التحقيقات خالل األشهر املقبلة للمساعدة يف عبء القضااي. وفيما يتعلق بفرتة السنتني 
 آخر للحصول على موارد إضافية، وال سيما يف شكل زايدة عدد الوظائف الثابتة. املفتش العام أنه سُيضطر إىل تقدمي طلب 

 املوظفون والعاملون اآلخرون

. 2022ديسمرب/كانون األول  31مت شغل مجيع وظائف مالك املوظفني املعتمدة يف مكتب املفتش العام حىت  -78
 2022ديسمرب/كانون األول  31يف وظائف اثبتة، كان لدى مكتب املفتش العام حىت وابإلضافة إىل املوظفني املعّينني 

 سبعة استشاريني معّينني بعقود )اثنان يف وظيفة املراجعة ومخسة يف وظيفة التحقيقات(.
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 2022ديسمرب/كانون األول  31: جدول مالك موظفي مكتب املفتش العام حىت 5اجلدول 
 اجملموع شاغر أنثى ذكر الرتبة 

 1   1 2-مد املفتش العام

 1   1 5-خ ع  مساعد مكتب

 1   1 4- عخ  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  2 2 3-ف مراجع

 2  1 *1 2-ف  مراجع

 1  1  4-خ ع مراجعمساعد 

 15   8 7  اجملموع الفرعي للمراجعة الداخلية

      التحقيق

 1   1 5-ف كبري احملققني/رئيس الوحدة

 2  2  4-ف حمقق

 6  4 2 3-ف حمقق

 1  *1  2-ف حمقق 

 1   1 4-خ ع  حتقيقاتمساعد 

 11  7 4  اجملموع الفرعي للتحقيقات

      

      * موظف فين مبتدئ 

 29   15 14  اجملموع ملكتب املفتش العام
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 2022ديسمرب/كانون األول  31: اهليكل التنظيمي ملكتب املفتش العام حىت 9الشكل 

 

 التطوير املهين

، مشلت خطة تطوير املوظفني يف مكتب املفتش العام أنشطة تدريبية عرب اإلنرتنت وابحلضور 2022يف عام  -79
ضعت اخلطة، مع مراعاة احتياجات املوظفني من التدريب، وكذلك أولوايت التدريب الشاملة يف مكتب وُ الشخصي. و 

على موضوع  19-تدريب مجاعي ابحلضور الشخصي بعد جائحة كوفيد لأو  2022املفتش العام. وأجرى املكتب يف عام 
راجعني بتقييم خماطر األطراف الثالثة وحتليالت املراجعة بسرعة املخاطر. وتعلقت الدورات التدريبية اخلارجية األخرى للم

 البياانت، بينما تعلق تدريب احملققني إبجراء املقابالت االستقصائية واملعرفية.

وأعطى مكتب املفتش العام األولوية طوال السنة إلمتام التدريب اإللزامي يف منظمة األغذية والزراعة. وأمت موظفو  -80
بعمل املكتب يف جمال املالية والشراء وإدارة السفر واملساواة بني اجلنسني وأمن الفضاء  متصاًل  اداخليً  اتدريبً  ااملكتب أيضً 

 .2022اإللكرتوين والتحليل اجلنائي. وأمضى موظفو مكتب املفتش العام يف املتوسط تسعة أايم يف التدريب يف عام 

 ة)مدقق تدليس معتمد( وإدار س وحصل مخسة من موظفي مكتب املفتش العام على شهادات متصلة ابلتدلي -81
 املخاطر )شهادة يف ضمان إدارة املخاطر(. 

 ثقافة املكتب

السرتاتيجيته، على تعزيز تطوير املوظفني والتعلم والتعاون  ا، وفقً 2022صف عام يُركز مكتب املفتش العام منذ منت -82
ني ومهاراهتم وكفاءاهتم، والرتويج حتفيز املوظف وتبادل املعرفة داخل املكتب. وهتدف هذه األنشطة إىل حتقيق أثر مباشر على

، نظم مكتب املفتش العام أول معتكف جلميع املوظفني 2022لثقافة صحية داخل مكتب املفتش العام. ويف أكتوبر/تشرين 
 ، وانصب تركيز املعتكف على بناء روح الفريق.2018منذ عام 

مكتب املفتش العام
املفتش العام

وحدة املراجعة يف املنظمة
5-رئيس الوحدة، ف

4-مراجع، ف 
4-مراجع، ف
4-مراجع، ف 

3-ف،مراجع
3-ف،مراجع
3-ف،مراجع

موظف فين )2-مراجع، ف
(مبتدئ

4-، خ ع مراجعمساعد 

وحدة املراجعة امليدانية
5-رئيس الوحدة، ف

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

وحدة التحقيقات 
5-رئيس الوحدة، ف 

4-حمقق، ف 
4-حمقق، ف 
3-حمقق، ف 
3-حمقق، ف 
3-حمقق، ف 
3-حمقق، ف 
3-حمقق، ف 
3-حمقق، ف 
موظف فين )2-حمقق، ف 

(مبتدئ
4-، خ ع حتقيقاتمساعد 

املكتب املباشر
5-مساعد مكتب، خ ع 
4-مساعد مكتب، خ ع 
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مشرتكة بني وحديت التحقيقات واملراجعة التابعتني له، وخالل العام، أجرى مكتب املفتش العام حلقات عمل  -83
 اقالبً  اووضع جمموعة من التدابري لتقوية التعاون وتعزيز تبادل املعلومات بني الوظيفتني. ووضع مكتب املفتش العام أيضً 

 للتيسري على املراجعني يف إحالة القضااي للتحقيق.  امنوذجيً 

 مؤشرات األداء -خامس عشر 
املفتش العام مراقبة مؤشرات األداء الداخلي املتعلقة بعمله األساسي وإبدارته واإلبالغ عنها للمدير  واصل مكتب -84

از أقل من املتوقع، ويرجع ذلك يف جانب منه إىل تراكم العام وجلنة اإلشراف االستشارية. وكانت بعض معدالت اإلجن
ظفني/اإلجازات املرضية املمتدة خالل العام. وترد ، ويف جانب منه إىل غياب املو 19-األعمال بسبب جائحة كوفيد

 أدانه. 6التفاصيل يف اجلدول 

 : مؤشرات أداء مكتب املفتش العام6اجلدول 
 31حىت  اهلدف املؤشر #

ديسمرب/كانون 
 2021األول 

 31حىت 
ديسمرب/كانون 

 2022األول 

    العمل األساسي ملكتب املفتش العام

املخاطر: النسبة املئوية للمهام العالية تغطية اجملاالت العالية  1
 املخاطر يف خطة عمل املراجعة

 70% 63% 76% 

املراجعة: مهام املراجعة الفعلية مقابل املهام املقررة يف تنفيذ خطة  2
 فرتة السنتني 

100% 84% 60% 4 

 يوم 121 يوم 111 يوم 100أقل من  متوسط عدد أايم إجناز مهام املراجعة )األايم احملتسبة( 3

متوسط عدد أشهر إجناز مهام املراجعة )من بداية الفرتة حىت  4
 صدور التقرير النهائي(

 أشهر 10.5 شهر 12 أشهر  8

مع املراجعة )على مقياس تنصيف املتعاملني  العمالء معدل رضا 5
 (6إىل  1من 

 5.1 5.0 4.0أكثر من 

 %45 %44 %100 احملددة املهملة الزمنية اليت أجنزت يف غضونالتحقيقات  6

 %69 %56 %90أكثر من  توصيات التحقيق اليت نفذت يف غضون سنة واحدة 7

 %100 %100 %90أكثر من  توصيات املراجعة املقبولة )= اإلجراءات املتفق عليها( 8

 %42 %40 %10أقل من  اإلجراءات املتفق عليها املعلقة ملدة تزيد على سنتني 9

 1.09  1.02 2 املراجعة لكل مراجععدد تقارير  10

النقاط املطلوب اختاذ إجراءات بشأهنا من جلنة اإلشراف  11
 االستشارية

100% 100% 100% 

    إدارة مكتب املفتش العام

 %0 %4.0 %8.5أقل من  معدل الوظائف الشاغرة 12

 %98 %99 %90أكثر من  التدريب اإللزامي الذي يتمه املوظفون يف مكتب املفتش العام 13

 %92 %100 %100 املراجعون الذين حيملون شهادة مهنية 14

                                                           
 .بعد السنة األوىل 2023-2022معدل تنفيذ خطة العمل لفرتة السنتني  4
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 31حىت  اهلدف املؤشر #
ديسمرب/كانون 

 2021األول 

 31حىت 
ديسمرب/كانون 

 2022األول 

 9 11 أايم 10 عدد أايم التدريب لكل موظف يف مكتب املفتش العام  15

معدل الغياب )أقل من املتوسط يف منظمة األغذية والزراعة(:  16
 شهادة طبية من دونإجازات مرضية 

 يوم 1.8 يوم 1.7 أايم 1.7أقل من 

 معدل الغياب )أقل من املتوسط يف منظمة األغذية والزراعة(:  17
 بشهادة طبيةإجازات مرضية 

 يوم 10.9 يوم 2.1 أايم 7.7أقل من 
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 املعلقة من العام السابق 2022امللحق ألف: ملخص تقارير التحقيق ومذكرات التحقيق والتوصيات لعام 

 وإجراءات اإلدارة: ملخص تقارير ومذكرات التحقيق 1اجلدول 
 2022املتعلقة مبوظفي املنظمة لعام ذات الصلة  

INV0122  
-)يوليو/متوز 
2022) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن رئيس أحد املكاتب امليدانية أصدر تعليمات طلب فيها من مرؤوسيه 
ذات الصلة اليت كانت يف حوزته واليت كانت ضرورية املعلومات تقدمي معلومات مضللة أو كاذبة؛ ومل يُقدم 

لتمكني املنظمة من التعامل مع تداعيات حادث سيارة مميت؛ ومل يُقدم الدعم إىل املوظفني عقب احلادث، 
وهو ما يرقى بدوره إىل  2016/23مما يرقى إىل حد اإلمهال اجلسيم على النحو احملدد يف التعميم اإلداري 

من الدليل. ومبا أن املوظف انتهت خدمته يف  330يف القسم  املقصودينملعىن والروح سلوك غري ُمرٍض اب
رتب ملدة أسبوع واحد منظمة األغذية والزراعة، فإن قرار التأديب املتمثل يف وقفه عن العمل من دون م

 لموظف. ل الشخصي لفامليف  وأُودَعت مالحظة. اال ميكن أن يصبح انفذً 
INV0222  

)يونيو/حزيران 
- 2022) 

يف أحد املشاريع قدم عن علم مطالبات سفر كاذبة  اوطنيً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
بذلك سياسة مكافحة الغش وممارسات الفساد األخرى  الف قواعد السرية أثناء التحقيق منتهكً اوخ

من الدليل،  304)القسم  املدنية الدوليةمعايري السلوك ملوظفي اخلدمة (، و 2015/08)التعميم اإلداري 
 ا( مما ُيشكل بدوره سلوكً 2021ألف( وخطوط املنظمة التوجيهية بشأن التحقيقات )مارس/آذار  املرفق
مع االلتزامات املنصوص عليها يف عقد موظف املشروع الوطين املعقود مع منظمة األغذية والزراعة.  امتنافيً 

دوالرات أمريكية من  5 082.8مع املوظف، واخُتذت إجراءات السرتداد  املربمومت إهناء عقد اخلدمة 
 . اليت ُصرفت من دون وجه حقاألموال 

INV0322  
-)يوليو/متوز 
2022) 

قدم عن علم مطالبات كاذبة بشأن  شاريعيف أحد امل اوطنيً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
سياسة مكافحة الغش وممارسات الفساد  انفقات سفر وخالف قواعد السرية أثناء التحقيق، منتهكً 

من  304)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية(، و 2015/08األخرى )التعميم اإلداري 
قى بدوره (، مما ير 2021تحقيقات )مارس/آذار ألف( وخطوط املنظمة التوجيهية بشأن ال املرفقالدليل، 

إىل مستوى السلوك املتنايف مع االلتزامات املنصوص عليها يف عقد املوظف مع منظمة األغذية والزراعة. 
من  اأمريكيً  ادوالرً  6 022.47وأهني عقد اخلدمة املعقود مع املوظف الوطين واخُتذت إجراءات السرتداد 

 األموال اليت ُصرفت من دون وجه حق. 

INV0422  
-)يوليو/متوز 
2022) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن سلوك رئيس مكتب ميداين ُتاه أحد االستشاريني كان غري الئق وغري 
 استخدم بصورة غري الئقة منصبه يف السلطة ضد االستشاري للتأثري بصورة غريمرحب به، وأن املوظف 

لسياسة منع املضايقات والتحرش اجلنسي  اسليمة على مساره الوظيفي وشروط تعيينه، مما ُيشكل انتهاكً 
مستوى السلوك مما يرقى بدوره إىل  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةوإساءة استغالل السلطة، و 

رضي ابملعىن والروح املقصودين يف 
ُ
من الدليل. وأوصى مكتب املفتش  330القسم من  5-1البند غري امل

 العام ابختاذ إجراءات أتديبية كانت ال تزال جارية وقت إصدار هذا التقرير السنوي. 
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INV0522 
-)يوليو/متوز 
2022) 

يف مكتب ميداين أقام عالقات جنسية مع سيدتني من  خلص مكتب املفتش العام إىل أن استشارايً 
ضعف، وأن االستشاري تصرف ُتاه زمالء يف وكالة أخرى اتبعة لألمم اجملتمع احمللي تعيشان يف حالة 

وال  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةاملتحدة بطريقة ال تُعربِّ عن القيم املنصوص عليها يف 
تفضي إىل مكان عمل يسوده االحرتام املتبادل. ورأى مكتب املفتش العام أن ما سبق ذكره يرقى إىل 

معايري بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني و  2013/27انتهاك التعميم اإلداري  مستوى
ألف( مما يتناىف بدوره مع االلتزامات  املرفقمن الدليل،  304)القسم  السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية

ربم مع االستشاري. ومت إهناء عقد االستشاري 
ُ
وأُدرج امسه يف قاعدة بياانت املنصوص عليها يف العقد امل

 (. ClearCheckالتحري عن السوابق )
INV0622 
-)يوليو/متوز 
2022) 

متكرر العمل يف منظمة األغذية والزراعة مل يكشف  واستشارايً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن متقاعدً 
مما عرقل قدرته على أداء مع منظمة األغذية والزراعة، عن مصلحة شخصية لدى أحد املوردين املتعاملني 

، عندما تقاعد من املنظمة، اواجباته الرمسية يف املنظمة، واستغل منصبة داخل املنظمة لصاحل املوّرِد، وأخريً 
والقسم  عايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةمل احصل على عمل لدى املورد، مما ُيشكل انتهاكً 

من دليل املنظمة، مما يرقى بدوره إىل مستوى السلوك املتنايف مع االلتزامات املنصوص عليها يف عقود  507
 وأُودَعت مالحظةاخلدمات االستشارية اليت تُعقد مع املوظفني املتقاعدين من منظمة األغذية والزراعة. 

 .امللف الشخصي لذلك الشخصيف 
INV0722 

)أغسطس/آب 
-2022) 

يضطلع مبسؤوليات  اللخلوص إىل أن موظفً خلص مكتب املفتش العام إىل عدم كفاية األدلة أثناء التحقيق 
إدارية صدرت منه تلميحات غري مرغوبة ومالحظات ذات طابع جنسي ألحد مرؤوسيه يف منظمة األغذية 

 (2019/01يل اإلداري والزراعة أو تورط يف انتهاكات أخرى لسياسة املنظمة بشأن التحرش اجلنسي )التمو 
ألف(. ويف ضوء ما  املرفقمن الدليل،  304)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةأو 

 خلصت إليه التحقيقات، مل يوص مكتب املفتش العام ابلشروع يف إجراءات أتديبية. 

INV0822 
)أغسطس/آب 

-2022) 

قدم معلومات غري صحيحة زعم فيها أن أسرته تعتزم االنتقال  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
تذاكر طريان لسفر األسرة مبا إىل مركز عمل جديد، مما أدى ابملنظمة إىل دفع ِمنحة لالستقرار وشرائها 

يتجاوز املبلغ الذي يستحقه املوظف. وابإلضافة إىل ذلك، خلص مكتب املفتش العام إىل أن املوظف 
صحيحة عن الغرض من طلب إصدار مذكرة شفوية للمساعدة على احلصول على  قدم معلومات غري

مكتب املفتش العام أن ما سبق ذكره يرقى إىل مستوى انتهاكات سياسة مكافحة  أىأتشرية سفر. ور 
معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية (، و 2015/08الغش وممارسات الفساد األخرى )التعميم اإلداري 

من الدليل، مما يرقى بدوره  405و 308و 302ألف(، واألقسام  املرفقمن الدليل،  304سم )الق الدولية
رضي ابملعىن والروح املقصودين يف 

ُ
من الدليل.  330من القسم  5- 1 البندإىل مستوى السلوك غري امل

تكون قد ُدفعت مبا يتجاوز وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات أتديبية واسرتداد أي مبالغ 
 يورو. 1 346استحقاقات املوظف. ومت إهناء عقد املوظف مع املنظمة واسرُتد مبلغ 
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INV1022 
)أغسطس/آب 

-2022) 

لرئيس مكتب ميداين مل يُقدم معلومات ذات صلة يف حوزته  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن مساعدً 
إىل رئيس دائرة األمن فيما يتصل حبادث سيارة مميت تعرضت له مركبة اتبعة ملنظمة األغذية والزراعة، مما 
حال دون قيام املنظمة ابختاذ إجراءات يف الوقت املناسب ملعاجلة احلالة ومحاية مصاحلها. وابإلضافة إىل 

قام عن علم بتزوير وثيقة لتقدميها إىل الشرطة احمللية  اص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً ذلك، خل
لتجنب أي مشاكل متعلقة بتشغيل السيارة. ورأى مكتب املفتش العام أن ما سبق ذكره يرقى إىل مستوى 

هاك سياسة املنظمة ويرقى إىل مستوى انت 2016/23اإلمهال اجلسيم على النحو احملّدد يف التعميم اإلداري 
معايري السلوك ملوظفي ( و/أو 2015/08بشأن مكافحة الغش وممارسات الفساد األخرى )التعميم اإلداري 

ألف(. وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات  املرفقمن الدليل،  304)القسم  اخلدمة املدنية الدولية
 التقرير السنوي.أتديبية، كانت ال تزال جارية حىت اتريخ إعداد هذا 

INV1122 
)أغسطس/آب 

-2022) 

حبجج  احصل عن علم على إعانة إجيار غري مستحقة متذرعً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
ض املنظمة ملخاطر متس مسعتها، مما يرقى يمن خالل ما قام به من فعل وتقصري، يف تعر تسبب كاذبة، و 

إىل مستوى انتهاك سياسة املنظمة ملكافحة الغش وممارسات الفساد األخرى )التعميم اإلداري 
ألف(،  املرفقمن الدليل،  304)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية(، و/أو 2015/08

 
ُ
من القسم  5-1 البندرضي ابملعىن والروح املقصودين يف ويرقى ذلك بدوره إىل مستوى السلوك غري امل

يورو  7 393.47واسرتداد مبلغ من الدليل. وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات أتديبية  330
إعداد هذا التقرير  حىت اتريخمن إعانة اإلجيار غري املستحقة. وكانت اإلجراءات التدريبية ال تزال جارية 

 السنوي. 

INV1922 
)نوفمرب/تشرين 

 (2022- الثاين

يف عدم قراءة  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد كبار املوظفني الذين خدموا لفرتة طويلة كان متهورً 
رسائل الربيد اإللكرتوين املتصلة بطلب إصدار مذكرة شفوية حُيتمل أن تكون احتيالية ألغراض السفر أو 

( وأن املوظف مل يتخذ اإلجراء املناسب مبجرد ظهور املشاكل احملتملة يف INV0822عدم تصرفه حياهلا )
، 2016/23املذكرة الشفوية، وهو ما يرقى إىل حد اإلمهال اجلسيم على النحو احملدد يف التعميم اإلداري 

رضي ابملعىن والروح املقصودين يف 
ُ
من القسم  5-1 البندويرقى ذلك بدوره إىل مستوى السلوك غري امل

 من الدليل. وانتهت خدمة املوظف املعين يف منظمة األغذية والزراعة قبل صدور تقرير التحقيق. 330
INV2022 

)نوفمرب/تشرين 
 -الثاين 
2022) 

مل يُفصح يف الوقت املناسب عن عالقة محيمة مع موظفة يف  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
منظمة األغذية والزراعة تعمل حتت إشرافه وأنه شارك يف ترقيتها وزايدة مرتبها بطريقة متنع املنظمة من أن 

من  304القسم من املرفق ألف من  23يشكل انتهاًكا للفقرة تكون قادرة على معاجلة الوضع، وهو ما 
رضي ابملعىن والروح املقصودين يف الدليل، ويرق

ُ
من  5-1 البندى ذلك بدوره إىل مستوى السلوك غري امل

حىت من الدليل. وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات أتديبية كانت ال تزال جارية  330القسم 
 إعداد هذا التقرير السنوي.  اتريخ
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INV2122 
 )ديسمرب/

 -كانون األول 
2022) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد كبار املوظفني كان على علم أو كان من املعقول أن يكون على 
ومل يُهمل فقط يف اختاذ أي إجراء ملعاجلة الوضع، بل علم أبن أحد مرؤوسيه له ارتباط وثيق بشريك منفذ 

سيم على النحو احملّدد اختذ خطوات لتنفيذ مشروع مع ذلك الشريك املنفذ يرقى إىل مستوى اإلمهال اجل
رضي ابملعىن والروح املقصودين 2016/23يف التعميم اإلداري 

ُ
، مما يرقى بدوره إىل مستوى السلوك غري امل

من الدليل. وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات أتديبية كانت ال  330من القسم  5-1 البنديف 
 . تزال جارية حىت اتريخ إعداد هذا التقرير السنوي

INV2222 
 )ديسمرب/

 -كانون األول 
2022) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن أحد كبار املوظفني برتبة مدير ويضطلع مبسؤوليات إدارية مل يتواصل 
عايري السلوك بفعالية مع الزمالء، ومل يكفل ابلتايل هتيئة مكان عمل متناغم، مما يصل إىل حد عدم التقيُّد مب

ألف(. وأوصى مكتب املفتش العام أبن  املرفقمن الدليل،  304)القسم  املدنية الدوليةملوظفي اخلدمة 
حىت اتريخ إعداد هذا التقرير  حيال املوظف، وكان اإلجراء ال يزال جارايً  امناسبً  تتخذ املنظمة إجراًء إدارايً 

 السنوي.

INV2422 
 )ديسمرب/

 -كانون األول 
2022) 

قدم معلومات غري صحيحة يف مناسبات متعددة عن استحقاقه  اأن موظفً خلص مكتب املفتش العام إىل 
إعفاًء من الضرائب املطبقة يف غري ذلك من احلاالت ابعتباره من موظفي منظمة األغذية والزراعة عندما 
علم أن األمر ليس على هذا النحو؛ ونتيجة لذلك فقد حصل على منفعة مالية من خالل ُتنب أداء 

ضرائب واجبة التطبيق، وهو ما يرقى إىل انتهاكات متعددة لسياسة منظمة األغذية والزراعة التزام بسداد 
(، وعدم االلتزام أبرفع معايري 2015/08ملكافحة الغش وممارسات الفساد األخرى )التعميم اإلداري 

من الدليل،  304)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةالسلوك على النحو الذي تقتضيه 
 31تزال جارية حىت  ألف(. وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات أتديبية كانت ال املرفق

إبحالة املسألة إىل السلطات الوطنية  ا. وأوصى مكتب املفتش العام أيضً 2022ديسمرب/كانون األول 
 املختصة. 

INV2522 
 )ديسمرب/

 -كانون األول 
2022) 

يف سلوك متكرر ذي طابع جنسي غري مرّحب به ُتاه  تورط االعام إىل أن موظفً خلص مكتب املفتش 
( 2019/01مخسة من الزمالء، وهو ما يرقى إىل انتهاكات لسياسة منع التحرش اجلنسي )التعميم اإلداري 

دوره ألف(، وهو ما يرقى ب املرفقمن الدليل،  304)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةو 
رضي ابملعىن والروح املقصودين يف 

ُ
من الدليل.  330من القسم  5-1 البندإىل مستوى السلوك غري امل

وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات أتديبية كانت ال تزال جارية حىت اتريخ إعداد هذا التقرير 
 السنوي.

INVM0222 
)يناير/كانون 

 -الثاين 
2022) 

( للرتتيب إلصدار INV1121مع أحد املوظفني )تواطأ  امتقاعدً  االعام إىل أن موظفً خلص مكتب املفتش 
عدم ارتباطه بذلك  اخطاب اتفاق من منظمة األغذية والزراعة إىل كيان له مصلحة لديه، وأعلن زورً 

الكيان، وهو ما يصل إىل حد االنتهاك لسياسة املنظمة ملكافحة الغش وممارسات الفساد )التعميم اإلداري 
من الدليل، املرفق ألف(. ومل يعد  304)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية( و 2015/05

 يف امللف الشخصي للموظف املتقاعد. حظة مال أُودَعتاملوظف املتقاعد يعمل يف املنظمة، و 
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INVM0322 
)فرباير/شباط 

- 2022) 

ومل ُيسدد الدين على الفور، من أحد مرؤوسيه  اماليً  ااقرتض مبلغً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
إىل  ولكن الدين كان قد ُسدد حبلول وقت االستعراض الذي أجراه مكتب املفتش العام. وأحيلت املسألة

ُشعبة املوارد البشرية مشفوعة بتوصية بتذكري املشرف أبن اقرتاض األموال من الزمالء، وخاصة املرؤوسني، 
 أمر غري الئق. 

INVM0422 
)فرباير/شباط 

- 2022) 

آخر يف إسناد املهام قبل عملية  افضل موظفً  ايف ادعاءات أبن موظفً  اأجرى مكتب املفتش العام حتقيقً 
وخلص مكتب املفتش العام إىل عدم كفاية األدلة لفتح حتقيق. عيينه. تاختيار وظيفة شاغرة أّدت إىل 

ومع ذلك، ُتشري املعلومات املتاحة إىل مسائل متعلقة ابألداء وبيئة العمل وأسلوب اإلدارة، وأحيلت إىل 
ا املوظفان الستعراضها واختاذ اإلجراء املناسب، ابلتشاور مع ُشعبة اللتني يعمل فيهمالُشعبتني املختصتني 

 املوارد البشرية إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
INVM0522 
)فرباير/شباط 

- 2022) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن رئيس مكتب ميداين مل يتشاور مع املكتب املعين )أي ُشعبة املوارد 
موظفنين حتت إشرافه وأنه بذلك مل يضمن تطبيق قواعد املنظمة ولوائحها البشرية( قبل أن يُقرر وقف 

بصورة سليمة. وحال مكتب املفتش العام املسألة إىل ُشعبة املوارد البشرية لتذكري املوظف مبدى سلطته 
 واإلطار الواجب التطبيق فيما يتعلق إبدارة املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة.

INVM0622 
 -)مارس/آذار 
2022) 

عقب سحب شكوى تتعلق ابرتكاب حترش جنسي مشلت عدة ضحااي مزعومني ومرتكب مزعوم واحد، 
ويف ضوء تطبيق منظمة األغذية والزراعة للنهج الذي يُركز على الضحااي، أغلق مكتب املفتش العام 

 يف الوقت الذيتحرش اجلنسي أبدلة، ألن األدلة مل تكن كافية إلثبات ادعاءات ال االقضية لعدم أتييده
، أبلغ مكتب املفتش العام وخطورهتا الشكوى. ومع ذلك، ويف ضوء مصداقية االدعاءات فيه ُسحبت

ُشعبة املوارد البشرية بنتائجه األّولية اليت توصل إليها لكي تتمكن املنظمة من اختاذ أي تدابري ختفيفية قد 
 تكون مناسبة من أجل ضمان بيئة عمل مأمونة. 

INVM0722 
)أبريل/نيسان 

- 2022) 

قدم عن عمد شكوى كيدية )احتيالية( ووجه هتديدات  اسابقً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
 اعن منظمة األغذية والزراعة، مما ُيشكل انتهاكً  اصادرً  حممواًل  حاسوابً  اابلقتل إىل زميل له، مستخدمً 

من القسم  6-5 البندمن الدليل، املرفق ألف( و  304)القسم  الدوليةعايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية مل
من الدليل. وأحيلت املسألة إىل ُشعبة املوارد البشرية الختاذ اإلجراء املناسب ألن الشخص املعين مل  505

 يعد يعمل يف املنظمة. 
INVM0822 
)يوليو/متوز 

2022) 

رمبا يكون قد أوجد بيئة عمل  اسابقً  االيت تزعم أبن موظفً ثبتت ملكتب املفتش العام مصداقية االدعاءات 
معادية. ومع ذلك، وابلنظر إىل أن الشخص املعين مل يعد يعمل يف املنظمة، أحال املفتش العام االنتهاكات 
احملتملة لسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن مكافحة املضايقات والتحرش اجلنسي وإساءة استخدام 

( إىل ُشعبة املوارد البشرية للنظر فيها واختاذ اإلجراء املناسب يف حالة 2015/03ميم اإلداري السلطة )التع
 النظر يف تشغيل ذلك الشخص يف املستقبل مع منظمة األغذية والزراعة.
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INVM0922 
)يوليو/متوز 

2022) 

تزامن مع وكالة مل يُفصح على النحو السليم عن عمله امل خلص مكتب املفتش العام إىل أن استشارايً 
ختاذ إجراء إداري أخرى اتبعة لألمم املتحدة. وأحال مكتب املفتش العام املسألة إىل ُشعبة املوارد البشرية ال

فيما يتعلق بذلك الشخص وعمله احملتمل يف املستقبل مع منظمة األغذية والزراعة. وابإلضافة إىل ذلك. 
وكالة األمم املتحدة املعنية على  اكتب املفتش العام سرً وإبذن صريح من ُشعبة املوارد البشرية، أطلع م

 مالحظة يف امللف الشخصي لالستشاري. األدلة اليت حصل عليها. وأُودعت 
INVM1122 

)أغسطس/آب 
2022) 

خلص مكتب املفتش العام إىل وجود تضارب يف املصاحل مل يكشف عنه استشاري سابق مع أحد املوردين 
املتعاملني مع منظمة األغذية والزراعة. ومع ذلك، وابلنظر إىل أن ذلك الشخص مل يعد يعمل مع املنظمة، 

ه الختاذ اإلجراء املناسب. املذكورة أعالأطلع مكتب املفتش العام ُشعبة املوارد البشرية على املعلومات 
 الستشاري.لوأُودعت مالحظة يف امللف الشخصي 

 
: ملخص تقارير ومذكرات التحقيق وإجراءات اإلدارة ذات الصلة املتعلقة مبوردين متعاقدين مع املنظمة 2اجلدول 

 2022أو بشركائها املنفذين لعام 
INV0922  

)أغسطس/آب 
- 2022) 

نه قواعد السلوك ملوردي األمم املتحدة و أن املوّرِد انتهك التزاماته مبوجب مد خلص مكتب املفتش العام إىل
 18بعدم احتفاظه بسجالت سليمة وعدم منع األفراد غري املؤهلني )األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

وال تزال ( من املشاركة يف أنشطة املشروع. وأحيلت املسألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين اعامً 
 . فرض عقوابتيف إجراءات  سيجري الشروعكان   البت يف ما إذا ابنتظار

 INV1222 من
 INV1822 إىل

)سبتمرب/أيلول 
- 2022) 

خلص مكتب املفتش العام إىل أن سبعة موردين اتفقوا فيما بينهم على تقدمي معلومات غري صحيحة 
تفيد أبن عطاءاهتم مستقلة كل منها على اآلخر وأهنا ابلتايل تنافسية من أجل التأثري بشكل غري سليم 

وال ت على املتعاقدين على نتيجة التقييم من أجل إرساء العقد. وأحيلت املسائل إىل جلنة توقيع العقواب
 .كان سيجري الشروع يف إجراءات فرض عقوابت  تزال ابنتظار البت يف ما إذا

INV2322 
)ديسمرب/كانون 

 -األول 
2022) 

مع منظمة األغذية والزراعة قدم واثئق مزّورة كجزء من  امتعاقدً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موردً 
وال تزال ابنتظار تعاقدين عطائه لتوريد مدخالت زراعية. وأحيلت املسألة إىل جلنة توقيع العقوابت على امل

 .كان سيجري الشروع يف إجراءات فرض عقوابت  البت يف ما إذا

INVM1222 
)أغسطس/آب 

-2022) 

إىل  INV1222فيما يتعلق ابلتقارير املذكورة أعاله بشأن التواطؤ املزعوم بني املوردين )التقارير من 
(، خلص مكتب املفتش العام إىل عدم كفاية األدلة للخلوص إىل أن ستة موردين آخرين شاركوا 1822

عن اآلخر وأنه  قاًل لتقدمي معلومات غري صحيحة تفيد أبن عطاء كل منهم كان مستيف املخطط التواطئي 
، من أجل التأثري بشكل غري سليم على نتيجة إرساء العقد. ومع ذلك، أُطلعت اكان ابلتايل عطاءً تنافسيً 

دائرة خدمات املشرتايت على املعلومات اليت مُجعت أثناء التحقيق للعلم واختاذ اإلجراء املناسب، إن 
 وجد.
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INVM1022 
أغسطس/آب )

- 2022) 

مع موّرِد  أمع منظمة األغذية والزراعة تواط امتعاقدً  ايف مزاعم أبن موردً  ااملفتش العام حتقيقً أجرى مكتب 
. وخلص مكتب 2022وقت للموّرِد يف عام آخر يف إعداد عرضه لتوريد مدخالت زراعية وطلب الوقف امل
االدعاءات، وأبلغ جلنة توقيع العقوابت  صحة املفتش العام يف هناية استعراضه إىل عدم كفاية األدلة إلثبات

 . فرض عقوابتعلى املتعاقدين أنه لن يطلب إجراءات 

 
 الصادرة إىل اإلدارة بشأن املسائل األخرى 2022: ملخص مذكرات التحقيق لعام 3اجلدول 

INVM0122 
)يناير/كانون 

 -الثاين 
2022) 

رابطات وطنية للموظفني احملليني يف مكاتب ممثليات علم مكتب املفتش العام أثناء حتقيق كان جُيريه بوجود 
املنظمة أو احتاد موظفي اخلدمات الفنية يف  ةمنظمة األغذية والزراعة غري املنتسبة لرابطة موظفي الفئ

العامة، وال تنظمها ابلتايل سياسات املنظمة وإطارها الداخلي )مثل ُشعبة املوارد البشرية و/أو مكتب 
الشؤون القانونية، حسب االقتضاء(. وخلص مكتب املفتش العام إىل أن أنشطة تلك الرابطات ينبغي أن 

 301من القسم  8 البند االتنظيمي للمنظمة، وحتديدً  توافقها مع اإلطارختضع لفحص من أجل ضمان 
من الدليل، وخلدمة مصاحل املنظمة على أفضل وجه. وأغلق مكتب املفتش العام القضية من دون توصيات 

 حمددة.

INVM1322 
 )ديسمرب/

 -كانون األول 
2022) 

قطري للحصول على املشورة بشأن ، أن طلب مكتب اأّوليً  اتبنّي ملكتب املفتش العام أثناء إجرائه استعراضً 
مل يُرسل يف الوقت املناسب، وأن املشورة مل تُقّدم إالّ بعد انتهاء  شاريعمتديد عقد موظف وطين يف أحد امل

خاطئة العقد. وخلص مكتب املفتش العام إىل أن من املرجح أن يكون ذلك قد أدى إىل إجياد تصورات 
د عقده. واعترب مكتب املفتش العام أن املسألة تفاقمت لدى املوظف الوطين بشأن أسباب عدم متدي

عقده. بسبب الظروف الشخصية والطبية للموظف الوطين يف الوقت الذي أُبلغ فيه بقرار عدم متديد 
 تراهوأحال مكتب املفتش العام النتائج إىل ُشعبة املوارد البشرية للحصول على معلومات واختاذ أي إجراء 

 وف. يف هذه الظر  امناسبً 
 

إجراءات إدارية ما يرتبط هبا من و  2020: ملخص التوصيات املعلقة الصادرة عن تقارير التحقيق لعام 4اجلدول 
 بشأن موظفي منظمة األغذية والزراعة 2022متخذة خالل عام 

INV0721 
)سبتمرب/أيلول 

- 2021) 

أعد عن علم واثئق تتضمن معلومات كاذبة ومضللة، ووجه  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
مرؤوسيه إىل إعداد وتقدمي تلك الواثئق الكاذبة واملضللة ملساعدة شخص آخر يف احلصول على منفعة 

(، مما يرقى 2015/08يف انتهاك لسياسة مكافحة الغش وممارسات الفساد األخرى )التعميم اإلداري 
اللتزاماته  امن الدليل، وُيشكل ذلك انتهاكً  330لطة مبوجب القسم إىل مستوى إساءة استخدام الس

من الدليل، املرفق ألف(. واخُتذ تدبري  304)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةمبوجب 
 أتدييب بوقفه عن العمل من دون أجر ملدة أسبوع. 

INV0821 
)سبتمرب/أيلول 

- 2021) 

تعمد عدم تصحيح معلومات كاذبة يف عدة واثئق، مما أّدى  االعام إىل أن موظفً خلص مكتب املفتش 
إىل تضليل أطراف خارجية لصاحل طرف آخر، يف انتهاك لسياسة مكافحة الغش وممارسات الفساد 

(، مما يرقى إىل مستوى إساءة استخدام سلطته مبوجب القسم 2015/08األخرى )التعميم اإلداري 
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)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةمبوجب اللتزاماته  اُيشكل انتهاكً من الدليل، و  330
 من الدليل، املرفق ألف(. وفُرض تدبري أتدييب بوقفه عن العمل من دون أجل ملدة أسبوع.  304

INV0921 
)سبتمرب/أيلول 

- 2021) 

وّقع عن علم واثئق تتضمن معلومات خاطئة ومضللة ملساعدة  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفً 
فرد من خارج منظمة األغذية والزراعة يف احلصول على منفعة غري مستحقة، ووجه مرؤوسيه إىل إعداد 

الغش وممارسات الفساد سياسة مكافحة لوتقدمي تلك املعلومات املضللة إىل أطراف خارجية يف انتهاك 
(، مما يرقى إىل مستوى إساءة استخدام السلطة مبوجب القسم 2015/08ري األخرى )التعميم اإلدا

)القسم  معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدوليةاللتزاماته مبوجب  امن الدليل، وُيشكل انتهاكً  330
 من الدليل، املرفق ألف(. وفرض تدبري أتدييب بوقفه عن العمل من دون أجر ملدة أسبوع.  304

INV1121 
)سبتمرب/أيلول 

- 2021) 

 

أجرى ترتيبات مع أحد املتقاعدين من منظمة األغذية والزراعة  اموظفً أن خلص مكتب املفتش العام إىل 
للتحايل على القواعد واإلجراءات املعمول هبا يف سياق إدارة املوارد البشرية وتضارب املصاحل؛ وتعّمد 
حذف معلومات متصلة بدور املوظف املتقاعد يف سياق املوافقة على خطاب اتفاق، مما يرقى إىل 

تواطئية املتنافية مع سياسة مكافحة الغش وممارسات الفساد األخرى )التعميم مستوى املمارسات ال
معايري السلوك ملوظفي من الدليل، وخمالفة  507(، واالنتهاكات املادية للقسم 2015/08اإلداري 

من الدليل، املرفق ألف( أو على األقل إمهال جسيم مبوجب التعميم  304)القسم  اخلدمة املدنية الدولية
. واستقال املوظف قبل االنتهاء من العملية التأديبية. وأُودعت مالحظة يف امللف 2016/23داري اإل

 الشخصي للموظف.
INV1521 
)ديسمرب/ 
-كانون األول 

2021) 

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

 انتهاك كان يعمل يف الوقت نفسه أيًضا كمستشار رئيسي مبوجب خطاب اتفاق وقعه قبل شهر، يف
. وأوصى مكتب املفتش العام ابختاذ إجراءات أتديبية بشأن اإلمهال اجلسيم 2016/23للتعميم اإلداري 

 كانت ال تزال جارية حىت وقت إصدار هذا التقرير السنوي. 
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: ملخص التوصيات املعلقة الصادرة عن تقارير التحقيق للسنوات السابقة وما يرتبط هبا من إجراءات 5اجلدول 
 أو شركائها املنفذين منظمة األغذية والزراعةبشأن املوردين املتعاقدين مع  2022إدارية متخذة خالل عام 

INV0220 
)يناير/كانون 

 (2020الثاين 

 

لطرف اثلث متعاقد مع منظمة األغذية والزراعة قدم عن علم  ااتبعً  اخلص املفتش العام إىل أن راصدً 
معلومات غري صحيحة بشأن نتائج متصلة بتوزيع أموال نقدية يف تقرير مقدم إىل املكتب القطري، مما 

فرض ل املنظمة جراءاتإ( من 2)أ( ) 12-2-1يرقى إىل مستوى املمارسة االحتيالية مبوجب البند 
فرباير/شباط  11على املوّرِد يف . وفُرضت عقوبة احلرمان ملدة ثالث سنوات املوّرِدينالعقوابت على 

 أو يف حنو ذلك.  2022

INV1020 
 -)مايو/أاير 
2020) 

مع منظمة األغذية والزراعة طلبوا سداد خلص مكتب املفتش العام إىل أن موظفني اتبعون ملوّرِد متعاقد 
املنظمة؛ ومل مدفوعات من أحد املتعهدين املتعاملني مع املنظمة يف ما يتصل بتفتيش السلع اليت اشرتهتا 

 ايتلقوا املبالغ املطلوبة من املوّرِد، قاموا بتقدمي معلومات غري صحيحة إىل املنظمة، مما ُيشكل انتهاكً 
 12-2-1 البندملدونة قواعد السلوك ملوّرِدي األمم املتحدة، وُيشكل ابلتايل إجراًء يعاقب عليه مبوجب 

. وفُرضت عقوبة احلرمان ملدة ثالث سنوات إجراءات املنظمة لفرض العقوابت على املوّرِدين)ب( من 
 أو يف حنو ذلك. 2022فرباير/شباط  9على املوّرِد يف 

INV2120  
)أغسطس/آب 

2020) 

 

قدم واثئق مزّورة للحصول على مدفوعات من منظمة األغذية  اإىل أن موردً خلص مكتب املفتش العام 
على النحو والزراعة. واعترب مكتب املفتش العام أن هذا السلوك يرقى إىل مستوى املمارسة االحتيالية 

جراءات املنظمة لفرض العقوابت إ(، وُيشكل إجراءً يُعاقب عليه مبوجب 2)أ( ) 12-2-1 البنداملبنّي يف 
أو يف  2022فرباير/شباط  9. وفُرضت عقوبة احلرمان ملدة مخس سنوات على املوّرِد يف على املوّرِدين
 حنو ذلك. 

INV0421 
)مايو/أاير 

2022) 

قدم عن علم أو عن إمهال معلومات كاذبة عن الطريقة  امنفذً  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن شريكً 
عن التدريب واخلدمات  اليت نفذ هبا األنشطة مبوجب خطاب اتفاق وكمية املدخالت املوزعة، فضاًل 

( من 2) 12-2-1املقدمة للمستفيدين احملددين، مما يرقى إىل مستوى املمارسة االحتيالية مبوجب البند 
للعقوبة. وأوصى مكتب  ا، وُيشكل ابلتايل إجراءً مستحقً العقوابت على املوّرِدينإجراءات املنظمة لفرض 

ابلبندين  املفتش العام أبن تبدأ جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين إجراءات ضد الشريك املنفذ عماًل 
دة . وفُرضت عقوبة احلرمان ملإجراءات املنظمة لفرض العقوابت على املوّرِدينمن  1-2-3و 3-1-1

 .أو يف حنو ذلك 2022مارس/آذار  22سنتني على املوّرِد يف 

INV1421 
)ديسمرب/كانون 

 (2021األول 

خلص مكتب املفتش العام إىل تواطؤ موردين يف إعداد وتقدمي عرضيهما استجابة لدعوة تقدمي عطاءات 
مبوجب البند صادرة عن مكتب قطري اتبع للمنظمة، وهو ما يرقى إىل مستوى املمارسات التواطئية 

يستوجب  ، وُيشكل ابلتايل عماًل إجراءات املنظمة لفرض العقوابت على املورِّدين( من 3) 1-2-12
العقوبة. وأوصى مكتب املفتش العام أبن تبدأ جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين إجراءات ضد 

وال  .إجراءات املنظمة لفرض العقوابت على املوّرِدينمن  1-2-3و 1-1-3ابلبندين  البائعني عماًل 
 ت.تزال إجراءات العقوابت يف انتظار االنتهاء منها لدى دائرة خدمات املشرتاي

 


