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AUD0122 – مراجعة حوكمة وتنفيذ حافظة مرفق البيئة العاملية 
 شباط/بني فربايرأجرى مكتب املفتش العام مراجعة حلوكمة وتنفيذ حافظة مرفق البيئة العاملية يف الفرتة ما  -1

-2018مرفق البيئة العاملية يف الفرتة وتنفيذ املشاريع يف  . واستعرضت املراجعة ترتيبات احلوكمة2021حزيران /ويونيو
مع الرتكيز على مشاريع مرفق البيئة العاملية اليت تنفذها املكاتب القطرية من خالل الكياانت الوطنية/احلكومية  2021

 .كشركاء تشغيليني
مرفق البيئة العاملية اليت تديرها منظمة األغذية والزراعة بشكل كبري يف السنوات األخرية حيث وقد منت حافظة  -2

، 2021 متوز/يوليو 30حىت و مليار دوالر أمريكي.  1.1 اشروعات قيد اإلعداد أو النشطة تشغيلي  جتاوزت القيمة احلالية للم
مليون دوالر أمريكي، منها  539مشروع ا مبيزانية إمجالية قدرها  123 الناشطة من الناحية التشغيليةتضمنت احلافظة 

ابملائة من اإلمجايل( تستخدم  21مليون دوالر أمريكي ) 113ابملائة من اإلمجايل( مبيزانية إمجالية قدرها  16مشروع ا ) 20
متشيا مع متطلبات مرفق البيئة العاملية، تقوم منظمة األغذية و . الشركاء التشغيلينيمنهجية التنفيذ غري املباشر من خالل 

من فإىل طريقة التنفيذ غري املباشر:  والزراعة حالي ا إبجراء حتول كبري يف حافظة مرفق البيئة العاملية من طريقة التنفيذ املباشر
، سيستخدم مشروع ا قيد التنفيذ مل يتم تفعيلها بعد ولكن مت تقدميها أو املصادقة عليها من قبل مرفق البيئة العاملية 50بني 
يد اإلعداد مشروع ا آخر ق 52ومن املتوقع أن يستخدم  ،يف املائة من اإلمجايل( طريقة التنفيذ غري املباشر 82) امشروع   41

 .اأيض   طريقة التنفيذ غري املباشر
للسياسات ، وتنفيذها، مرفق البيئة العامليةاملنظمة و  مشاريع التنفيذ املباشر املشرتكة بنيصياغة مجيع وختضع  -3

بني املنظمة املشرتكة ختضع مشاريع التنفيذ غري املباشر و املنظمة.  املشاريع يفواإلجراءات واملمارسات واهلياكل اخلاصة بدورة 
الذي يشري إىل  سلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات،أ من دليل اإلجراءات بشأن 701للقسم  ومرفق البيئة العاملية

 يف إطارو . أسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العملياتلإلجراءات احملددة غري اخلاصة بـ املشاريعالتوجيهية لدورة اخلطوط 
وتوفر الدعم والرصد  املشاريعابملساءلة العامة عن تنفيذ  املنظمة، حتتفظ ة الشركاء يف العملياتأسلوب التنفيذ بواسط

من خالل شريك تشغيلي ، ولكنها تنقل املسؤولية عن التنفيذ اليومي للمشروع إىل شريك تشغيليواإلشراف على عمل كل 
عن مكوانت/نتائج  الشركاء التشغيليني املسؤولنيعديد من ميكن أن حيتوي مشروع واحد على الو اتفاقية الشركاء التشغيليني. 

املؤلفة الطبقة اإلضافية وتؤدي . اتمع خطاابت اتفاق( التنفيذينيو) الشركاء التشغيليني أو جمموعة من ،خمتلفة للمشروع
ة تقنية أقل من يتمتع عادة بقدر أن الشريك التشغيلي يف طريقة التنفيذ غري املباشر، ابإلضافة إىل من شريك تشغيلي 

 مقارنة مبشاريع التنفيذ املباشر يف املنظمة. ةخماطر خمتلفإىل مالمح  ،املنظمة
ستنتقل يف حافظة مرفق البيئة العاملية إىل أن الذي أجراه مكتب املفتش العام، وابلنظر وبناء  على تقييم املخاطر  -4

 املشاريعإىل طريقة تنفيذ يغلب عليها الطابع غري املباشر، ركزت عملية املراجعة هذه على فحص ما إذا كانت دورة املستقبل 
مالئمني لضمان التنفيذ الفعال والكفء ملشاريع التنفيذ غري املباشر ملرفق  وأسلوب التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات

أتخذ يف االعتبار نتائج  املشاريعما إذا كانت دورة  ت املراجعةلقطرية. كما فحصالبيئة العاملية من خالل مكاتب املنظمة ا
 .مكتب املفتش العام أجراهاالسابقة اليت  املراجعةواستنتاجات أعمال 
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 املالحظات الرئيسية للمراجعة
 ومسؤولياهتا املشروعأدوار دورة 

لصياغة مشاريع مرفق  املشروععلى مصفوفة حتدد املسؤوليات واملسؤوليات اخلاصة أبدوار دورة حتتوي دورة املشروع  -5
 املسؤول عن/املشروع القائم على صياغة –وجدت املراجعة اختالفات بني مسؤوليات األدوار وقد . هتاالبيئة العاملية وإدار 

على النحو احملدد يف دورة املشروع  -لتمويل املعين ابف االتصال املشروع، واملسؤول الفين الرئيسي، وموظ مهامامليزانية، وفريق 
 ارئيسي   كانت القدرة املتاحة لالضطالع هبذه األدوار يف سياقات حمددة للمشروع عامال  و وكما هو احلال يف املمارسة العملية. 

لة، فإن آلياهتا مل تعمل بفعالية قد وضعت إطارا للمساء املنظمةيف حني أن  ،عالوة على ذلكو أدى إىل هذه االختالفات. 
يعترب مكتب املفتش العام أن إطار عمل قوي للرقابة و . هتاصياغة مشاريع مرفق البيئة العاملية وإدار  علىيف بعض احلاالت 

تعمل على النحو احملدد. كما تتطلب أن و  ،مراقبتهاميكن املسؤوليات واضحة وممكنة و املساءالت و  الداخلية يتطلب أن تكون
 سؤوليات الرصد واإلشراف وإدارة املخاطر لوحدة مرفق البيئة العاملية يف مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة توضيح ام

وتتشارك الشعبة مع يف مراجعة أداء أدوار دورة املشروع،  شعبة دعم املشاريع قد بدأتالحظ مكتب املفتش العام أن و . اأيض  
 املشروع هبدف مهاملفحص أدوار املسؤول الفين الرئيسي وفريق  يف قيادة املرحلة األوىل Semedo السيدة املدير العام ةانئب

 .2022 كانون الثاين/احلصول على منوذج دعم فين جديد مع أدوار حمدثة حمددة بنهاية يناير

 تقييم القدرات الفنية للشركاء التشغيليني
سياق لمع األخذ يف االعتبار  الشريك التشغيليكجزء من عملية اختيار   تتم مراجعة القدرة الفنية لشريك تشغيلي -6

والقدرات املطلوبة لتنفيذ النتائج احملددة. ومع ذلك، ال توجد منهجية معيارية لتقييم واخلصائص الفنية املشروع احملدد، 
 ضمانيوجد حمتمل. وابلتايل، ال  تشغيلي الفنية لشريكاليت ميكن تطبيقها على الصعيد العاملي لتقييم القدرة  الفنيةالقدرات 

يعترب و بشكل شامل.  واحلد منهاقد مت حتديدها وحتليلها  لشريك تشغيليعلى أن املخاطر املتعلقة ابلقدرة الفنية  كاف
وتوزيع املسؤوليات  على حد سواء، مكتب املفتش العام أن تقييم خماطر القدرات الفنية يتطلب تعريف هنج معياري ومنهجية

 لتنفيذ التقييم.

 رصد الشركاء التشغيليني واإلشراف عليهم
بعض احلاالت اليت تطلبت فيها املكاتب القطرية واملكاتب امليدانية الداعمة قدرة إضافية لرصد حددت املراجعة  -7

نشطة التنفيذ واإلشراف على أ والرصدالتفاقيات الشركاء التشغيليني بشكل فعال، وتقدمي الدعم  الشركاء التشغيلينيامتثال 
، وإدارة أنشطة الضمان املطلوبة أثناء التنفيذ. وقد تفاقمت القيود املفروضة على القدرات الشركاء التشغيلينياخلاصة بـ

مسؤولة عن وضع  ، اليت هيبسبب النهج اجملزأ وغري املعياري للرصد الناتج عن االفتقار إىل وظيفة رصد خمصصة يف املنظمة
على ما يعترب مكتب املفتش العام أن قدرة مكتب قطري و املفروضة على نظام إدارة املشروع احلايل.  معايري الرصد والقيود

ذاتي ا حالي ا، جيب تقييمها بشكل مستقل عن املكتب القطري  التصديق عليهاواإلشراف املطلوبني، واليت يتم  الرصدتوفري 
 قبل املوافقة على املشروع.
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 العاملية االمتثال ملعايري مرفق البيئة
لإلدارة البيئية  املنظمةطار إلمعايري الضماانت البيئية واالجتماعية املنقحة ملرفق البيئة العاملية مراجعة تطلبت  -8

واالجتماعية والرتتيبات املؤقتة لضمان االمتثال. ومع ذلك، فإن تفعيل اإلطار اجلديد سيتطلب زايدة املوارد املالية والبشرية 
 ت واإلجراءات ذات الصلة.لتنفيذ ورصد السياسا

 اخلالصة
ما يتعلق أبدوار دورة املشروع  الواردة يف هذا التدقيق بشأن حمدودية القدرات، ال سيما يفإن املالحظات  -9

 مشاريعأن تؤثر أيض ا على  هاحافظة مرفق البيئة العاملية ولكن ميكنيف على الرصد، ليست حمددة  املكاتب القطريةوقدرة 
 .املنظمة األخرى

على وجه التحديد، فإن االفتقار إىل  الشركاء التشغيلينيملشاريع مرفق البيئة العاملية املنفذة من خالل وابلنسبة  -10
 م،واإلشراف عليه الشركاء التشغيلينيونقاط الضعف يف رصد  الفنية للشركاء التشغيلينيهنج معياري ومتسق لتقييم القدرات 

سلوب التنفيذ بواسطة الشركاء أالتنفيذ غري املباشر ابستخدام  ذاتالبيئة العاملية مرفق مشاريع يزيد من خماطر عدم تنفيذ 
 بكفاءة وفعالية. ،يف العمليات

على املشاريع املنفذة من خالل طريقة التنفيذ غري املباشر املتزايدة بسرعة، قام  أن هذه املراجعة تركزمبا ولذلك،  -11
 .حباجة إىل حتسني كبريوالتنفيذ احلالية حلافظة مرفق البيئة العاملية على أهنا  احلوكمةمكتب املفتش العام بتقييم ترتيبات 

 اإلجراءات املتفق عليها
، املنظمةالبيئة العاملية يف  مرفقافظة املراجعة حلاملشروع وإدارة عمليات ن لدورة ااملراجعة السابقت اتوصلت عمليت -12

 نتائج واستنتاجات مماثلة يف إىلاملراجعة احلالية و على التوايل،  2017و 2019ا مكتب املفتش العام يف عامي أجرامه نالتلا
يشري مكتب املفتش العام يف التقرير إىل و . املشاريعما يتعلق ابملسائل اهليكلية واإلجرائية والرقابية اليت أثرت سلب ا على إدارة 

ويقدم توصيات ه املراجعة، باب اجلذرية لنتائج هذتتناول األس اليتاإلجراءات املتفق عليها واملبادرات املؤسسية األخرى 
 .الشركاء التشغيلينيإضافية ملعاجلة املخاطر اإلضافية عند تنفيذ مشاريع مرفق البيئة العاملية املنفذة من خالل 

التزمت و مخسة إجراءات جديدة، تعترب مجيعها ذات أولوية عالية وافقت اإلدارة على اختاذها. ويتضمن التقرير  -13
 .2022األول كانون /ذات الصلة ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول ديسمرب املنظمةات إدار 

AUD0222 – مراجعة استحقاقات خمتارة للموظفني  
 تشرين الثاين/ونوفمرب أيلول/موظفني بني سبتمربت خمتارة للإلدارة استحقاقا مراجعةمكتب املفتش العام أجرى  -14

 اإلعالة، واستحقاقات السفر، ومنحة االستقرار. واستحقاقاتاقتصر نطاق املراجعة على إدارة منح التعليم، و . 2021
بلغت نفقات استحقاقات موظفي املنظمة ، 2021ويوليو/متوز  2018وخالل الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين  -15

يف  80ه املراجعة ختارة للمراجعة ضمن نطاق هذامل ةبلغت فئات االستحقاق األربعو مليون دوالر أمريكي.  154حوايل 
، املوارد البشرية شعبةمن  تتم إدارة عمليات استحقاق املوظفني من قبل مركز اخلدمات املشرتكة بدعمو املائة من النفقات. 

 ياسة.املسؤولة عن الس ا اجلهةبصفتهحسب الضرورة، 
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تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة على إدارة ومتثل اهلدف من املراجعة يف  -16
 .املختارةاستحقاقات املوظفني 

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
املفتش العام أن ترتيبات احلوكمة واإلجراءات املوضوعة والضوابط املطبقة إلدارة استحقاقات املوظفني يرى مكتب  -17

يثين مكتب املفتش العام راجعة توفر ضماانت معقولة أبن االستحقاقات تتم معاجلتها بكفاءة وفعالية. و اليت تشملها هذه امل
 .الرئيسية الضوابطألمتتة العديد من أدوات  مركز اخلدمات املشرتكةعلى 

ضوابط على تحسني المن  إلدخال املزيدمكتب املفتش العام أن هناك جماال   يرىمما ورد أعاله، وعلى الرغم  -18
، اليت تكون عرضة ملخاطر احتيال عالية بطبيعتها. ستحقاقات السفرنح التعليم وايف ما يتعلق مبمكافحة االحتيال، ال سيما 

على وجه التحديد، الحظ مكتب املفتش العام أن عمليات الفحص العشوائي للواثئق األصلية املقدمة من املوظفني لدعم و 
جيب النظر يف و لدفع( والتأكيد املستقل من املؤسسات التعليمية مل يتم إجراؤها ابنتظام. مطالبات منح التعليم )احلضور وا

 تنفيذ هذه اإلجراءات على سبيل األولوية.
 اتفاق بشأنعدم وجود مكتب املفتش العام  على سبيل املثال، الحظو أيض ا فرص لتحسني مراقبة األداء. وهناك  -19

أن يسمح بقياس الوقت الفعلي للعملية  اتمستوى اخلدمبشأن من شأن اتفاق و ر. االستقرا ةملعاجلة منح اتمستوى اخلدم
 إىل مركز عمل آخر. ندبهأو إعادة  هتعيينلورصده بدقة أكرب، واإلسراع ابلدفع للموظف نتيجة 

لزايدة التخفيف من  بعض التحسنيإىل  حتتاج، خلص مكتب املفتش العام إىل أن العمليات قيد املراجعة اوإجياز   -20
 املخاطر وتعزيز مراقبة األداء.

 اإلجراءات املتفق عليها
والتزمت بتنفيذها ابلكامل  اختاذها،على  مركز اخلدمات املشرتكةالتقرير على مخسة إجراءات وافقت إدارة حيتوي  -21

 .2022 كانون األول/حبلول ديسمرب

AUD0322 -  ألفريقيا الشرقيةمراجعة مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي  
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 حزيران/يف إثيوبيا بني يونيو ألفريقيا الشرقيةاإلقليمي الفرعي  ملكتب املنظمةاملفتش العام مراجعة أجرى مكتب  -22
 أفريقيا الشرقيةعلى تسعة مكاتب قطرية يف  املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية. ويشرف 2021 تشرين الثاين/ونوفمرب

وجنوب  ،بوروندي، وجيبويت، وإريرتاي، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومالاملكاتب القطرية يف ويقدم الدعم هلا، وهي 
، يعكس التقرير أيض ا 2021 آذار/إىل مارس 2020 كانون الثاين/الفرتة من ينايرتغطي املراجعة بينما و وأوغندا.  ،السودان

 .2021 تشرين الثاين/مربالتطورات الالحقة اعتبار ا من نوف

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
حيتاج إىل بعض ، قيم مكتب املفتش العام مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية على أنه اعموم   -23

 يف ما يتعلق بتنفيذه لنظام الضوابط الداخلية. التحسينات

 احلوكمة:
  قدمه املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقيةالقطرية يف اإلقليم الفرعي على الدعم الفين الذي أثنت املكاتب .

. وتوقع املكتب اإلقليمي ألفريقيا أن ايف الدعم التشغيلي واضح   املكتب اإلقليمي الفرعيدور  مل يكنومع ذلك، 
 ميع أنشطة الدعم، بينما اعترب املكتب اإلقليميأول نقطة دعوة جل املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقيةيكون 

من  8-117 للقسم اخالف  عالوة على ذلك، و أن دوره األساسي هو توفري اخلربة الفنية. الفرعي ألفريقيا الشرقية 
ممثلية املنظمة يف ، مل يكن املنسق اإلقليمي الفرعي هو ممثل املنظمة للمكتب القطري يف إثيوبيا )دليل اإلجراءات

مع نطاق إشرايف أكثر  اأصغر حجم  ميكن أن تؤدي اإلدارة املتكاملة للمكتبني إىل هيكل حوكمة و (. يوبياإث
 . وتقاسم املكتبان خدمات الدعم اإلداري ولكن مل يكن لديهما ترتيب مناسب لتقاسم التكاليف.منطقية

  اإللزامية املتعلقة ابلوعي األخالقي ومنع  ةمن املوظفني الدورات التدريبية الستيف املائة  87وأكمل ما يقرب من
قناة إبالغ لتلقي ادعاءات االستغالل  املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقيةاالحتيال. ومع ذلك، مل يكن لدى 

 اجلنسيني بطريقة سرية. واالنتهاك
  تحسني. الإىل كان حباجة بياانت املخاطر بشكل جيد بشكل عام ولكن تقييم خماطر االحتيال  ومتت صياغة

املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا تتمحور حول ممثلية املنظمة يف إثيوبيا  خطة منع االحتيال اجملمعة مع ومتحورت
املكتب اإلقليمي  استعرضو . ممثلية املنظمة يف إثيوبياوأدت إىل التقليل من بعض املخاطر املتعلقة بعمليات  الشرقية،

سلط يللبلدان التسعة اخلاضعة إلشرافه لكنه مل  2020استبياانت الرقابة الداخلية لعام رقية الفرعي ألفريقيا الش
يف استبيان املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية  أفادو الضوء على اقرتاحات التحسني للمكاتب القطرية. 

ابلكامل. ومع ذلك، قدر مكتب املفتش نقطة  27 مت تنفيذ نقطة رقابة 44بني  أنه منالرقابة الداخلية اخلاص به، 
 العام أن تسعة منها قد مت تنفيذها جزئي ا فقط.

  والية املنظمة وأقام عالقات عمل جيدة مع أصحاب لبنشاط ودعا املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية
من أنشطة االتصاالت . كما أنه وضع اسرتاتيجية اتصاالت ونفذ سلسلة أفريقيا الشرقيةاملصلحة الرئيسيني يف 

 املخطط هلا.
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 العمليات:
  عمليات توظيف تنافسية، واستخدم القوائم مللء بشكل عام، أجرى املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية

 يوم تقوميي يف السنة. 100لالختيارات املباشرة إىل حد من مدة العقود الوظائف، و 
  دوالر أمريكي.  300 000مشرتايت حمدودة تقدر حبوايل وكان لدى املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية

وأظهرت نتائج اختبار املراجعة أن املكتب كان ممتثال  إلجراءات التوريد املعمول هبا، وأن السجالت الداعمة موثقة 
 ئعني.جيد ا، ومل يكن هناك أي أتخري يف التسليم من قبل البا

  عالوة على ذلك، يف و اتفاقية مكتوبة مع البنك احمللي. ومل يكن لدى املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية
مليون دوالر أمريكي خالل فرتة املراجعة،  11، اليت بلغ جمموعها ةيف املائة من التحويالت املصرفي 50أكثر من 

املكتب اإلقليمي الفرعي  استخدمالنظام العاملي إلدارة املوارد. و تسجيل املعلومات املصرفية للمدفوع ألمره يف  يتم مل
 أيض ا بشكل غري صحيح فواتري غري متطابقة للخدمات املتكررة.ألفريقيا الشرقية 

  من نقاط الضعف يف استباقي عدد ا ، حدد املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية بشكل 2020ويف عام
يقم املكتب اإلقليمي الفرعي إجراءات تصحيحية ملعاجلتها. ومع ذلك، مل  دارة أسطول مركباته واختذإب قيتعل ما

 ابلتحقق املادي من األصول بشكل صحيح وكان سجل األصول حيتوي على أخطاء.ألفريقيا الشرقية 
  التقييم  الصادرة عن 18توصيات من التوصيات الـ 10ومل يقم املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية بعد بتنفيذ

، 2021 تشرين الثاين/نوفمرب 30اعتبار ا من و . 2018األمين الذي أجرته إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن يف عام 
 احملمولة للتنبيهات األمنية.موظف ا أرقام هواتفهم  42من أصل  24مل يقدم 

 الربانمج:
 واسرتاتيجية لتعبئة املوارد  2023-2019إطار عمل لألولوايت للفرتة املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية  ووضع

 بلغ عن النتائج أو اإلجنازات على أساس سنوي كما هو مطلوب.يلكنه مل و مليون دوالر أمريكي،  10.7 بقيمة
  اخاطئ   ااملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية عملية اجلرد للمساواة بني اجلنسني وخصص مؤشر  ومل يستكمل 

 مشاريع مت أخذ عينات منها. 10من أصل  8يف 
  ،آليات تظلم لتلقي ومعاجلة الشكاوى  ضع املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقيةمل يوعند صياغة املشروع

ابلنسبة و مشروع ا.  15 أصل من 12املتعلقة ابنتهاك حمتمل للمعايري البيئية واالجتماعية ملنظمة األغذية والزراعة يف 
يعد املكتب اإلقليمي ألحد املشاريع اليت مت تقييمها على أهنا متوسطة ابلنسبة للمخاطر البيئية واالجتماعية، مل 

 خاطر على النحو املطلوب.للحّد من املخطة ألفريقيا الشرقية  الفرعي
  أن املكتب اإلقليمي الفرعي  ين، ويرجع ذلك جزئي ا إىلتقأتخريات متكررة يف تنفيذ برامج التعاون الوكانت هناك

-ائحة كوفيدبصرف النظر عن التعيينات والتأخريات املتعلقة جبو عند بدايتها.  املشاريع قصر مدد ألفريقيا الشرقية
وكبار املسؤولني الفنيني يف إجازة  املشاريع وعندما كان مدير  املشاريعسامهت الرتتيبات غري املالئمة إلدارة ، 19

 طويلة يف حدوث أتخريات.
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  خطة عمل للرصد والتقييم جلميع املشاريع اجلارية يف حافظتها، وكان لدى املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية
 .يتم حتديد اجلداول الزمنية ألنشطة الرصد ومل يتم اإلبالغ عن النتائجولكن مل 

 اإلجراءات املتفق عليها
. وقد التزم ابلتنفيذ اختاذهاعلى  املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقيةإجراء وافق  12على حيتوي التقرير  -24

 .2023 آذار/مارس 31الكامل جلميع اإلجراءات حبلول 

AUD0422 -  لالستجابة املنظمة  جهودالطوارئ والقدرة على الصمود يف قيادة حاالت مراجعة دور مكتب
 الصمود وتنسيقها والقدرة الطوارئ  حلاالت

اليت أجراها مكتب املفتش العام كجزء  الطوارئ والقدرة على الصمود حاالت نتائج مراجعة مكتبيقدم التقرير  -25
تقييم املسؤوليات والسلطات  يفالعام للمراجعة  متثل اهلدف. وعلى وجه التحديد، 2021-2020من برانمج عمله للفرتة 

 .والقدرة على الصمود وتنسيقهاستجابة حلاالت الطوارئ جهود املنظمة لالألداء دوره يف قيادة  للمكتبواألدوات املتاحة 
يف ثالث من السنوات و ظة املنظمة. االستجابة للطوارئ والقدرة على الصمود مكوان  كبري ا من حافوأصبحت برامج  -26

يف املائة من قيمة مجيع  50الطوارئ والقدرة على الصمود عن حاالت قيمة املوافقات اجلديدة ملشاريع  زادتاألربع املاضية، 
من حاد لأل دولة عضو يف حالة انعدام نيمخسة ومخسوتعيش نسبة عالية من سكان املوافقات على املشاريع اجلديدة. 

ويشكل على مقياس األمن الغذائي. الغذائي ألمن راحل االتصنيف املتكامل ملوما فوق من  3ضمن املرحلة ، أي الغذائي
مخس مراحل،  ويتألف منمبادرة متعددة الشركاء تقوم بتقييم انعدام األمن الغذائي  التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي

 "أزمة" ومخس "جماعة". تعتربثالث منها 
مليون شخص على  60ابهلدف السنوي املتمثل يف الوصول إىل  املنظمةكلف املدير العام واستجابة هلذا الوضع،   -27

من خالل االستجابة حلاالت الغذائي، ألمن راحل االتصنيف املتكامل ملوما فوق من  3من الذين يعانون املرحلة األقل 
، وكجزء من اإلصالح اهليكلي ملنظمة األغذية 2020ويف عام . 2023حبلول عام  القدرة على الصمودالطوارئ وتدخالت 

االت كمكتب رائد لتنسيق استجابة املنظمة حل  مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودوالزراعة، عني املدير العام 
 .لدعم املكاتب القطرية القدرة على الصمودلطوارئ وعمل ا

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
تقدما كبريا يف تطوير وتبسيط دوره التنسيقي يف السنة األوىل أحرز مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود  -28

 وُكرست هذه الفرقفريق عمل،  11أدى تقييم داخلي إىل إعادة تنظيمه يف و بعد عملية اإلصالح املؤسسي يف املنظمة. 
بناء و القطرية يف العديد من اجملاالت، مثل حتليل البياانت؛  لدعم منوذج تقدمي خدمة جديد يركز على مساعدة املكاتب

إلجراءات لتخطيط والتعبئة املوارد؛ ؛ و الطوارئ والربجمة حلاالتتقييم خماطر الطوارئ؛ و القدرات من أجل التأهب للطوارئ؛ 
التأهب والقدرة على  اآلن. وأصبح الصمودالقدرة على لطوارئ؛ واعتماد إجراءات االت ااالستباقية وبرامج االستجابة حل

 .لطوارئ، عنصرين متكاملني يف هذه املساعدةحلاالت االصمود، اللذان كاان يف السابق منفصلني عن االستجابة 
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يف وقت إجراء هذه املراجعة.  جاراي   وكانت إعادة تنظيم مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود عمال   -29
 وعلى سبيل املثال:

  رمسي ا على إطار النتائج اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة، مع جماالت برانجمية جديدة ذات أولوية متت املوافقة
والقدرة على الصمود اليت يقودها مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود، أو لالستجابة حلاالت الطوارئ 

 كانون األول/ولية يف ديسمربمت وضع خطط العمل األو . 2021 كانون األول/يف ديسمربيشارك يف قيادهتا، 
 .2022لكن عملية ختطيط العمل ستستمر يف عام و ، 2021

  من قبل عشر جمموعات عمل داخلية  2020اقرتاح مت تقدميها يف عام  200اجلدوى ألكثر من وكانت مراجعة
يف  اإلجنازقيد ، ومسؤولياته وبراجمه وعملياته مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودحول حتديد دور 

 .2022 كانون الثاين/يناير
  ملنظمة األغذية والزراعة،  3بشأن عملية تفعيل الطوارئ من املستوى  2013/32مراجعة نشرة املدير العام وكانت

 ، يف شكل مسودة.أعدها مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصموداليت 
  يف شكل مسودة. 11د الــ وكانت صالحيات فرق مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمو 
  بشأن "الدعم واخلدمات املقدمة للمكاتب القطرية ملنظمة األغذية والزراعة"  2020وكانت مسودة تقرير عام

 تزال قيد املراجعة الداخلية ملكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود. ال
لتوضيح مسؤولياته وحتديد املسؤوليات  الصمودملكتب حاالت الطوارئ والقدرة على فرصة وتتيح فرتة إعادة اهليكلة  -30

حدد وقد لعمليات املكاتب القطرية.  املكتبوفر فرص ا لتعزيز دعم تيف إطار حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود. كما 
، مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودمكتب املفتش العام املخاطر احملتملة واقرتح عدة إجراءات، متفق عليها مع 

تطوير آلية لتقييم و ؛ الغذائيألمن راحل االتصنيف املتكامل ملوما فوق من  3املرحلة بشأن رصد التقدم حنو حتقيق هدف 
استخدام وفعالية  ورصديف دعمه للمكاتب القطرية؛  مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودالعائد على استثمار 

 إجراءات التتبع السريع(؛ وصقل إرشادات التنشيط يف حاالت الطوارئ املقرتحة.أوقات املعاجلة احملسنة للعمليات القياسية )
، يف مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودركزت هذه املراجعة على هيكل دعم االستجابة للطوارئ وبينما  -31

حاالت الطوارئ مكتب تستحق املزيد من االهتمام ألهنا ليست مقصورة على  املنظمةظهرت عدة قضااي على مستوى 
مكتب حاالت الطوارئ قد تؤثر هذه املشكالت، املعروفة ابلفعل من املراجعات األخرى، على أداء و . والقدرة على الصمود

يف  يواجه مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود. كما توضح القضااي التحدي الذي والقدرة على الصمود وفعاليته
 واملسؤوليات املتداخلة؛ على سبيل املثال: املساءالتئ يف شبكة من لطوار االت اتنسيق االستجابة حل

 ال يزال مكتب حاالت برامج الطوارئ والقدرة على الصمود أحد أكرب مكوانت ميزانية املنظمة،  وبينما تشكل
 عتمد بشكل كبري على التمويل من خارج امليزانية.الطوارئ والقدرة على الصمود ي

   املتكرر املتمثل يف حمدودية قدرة املكاتب القطرية، والذي مت اإلبالغ عنه يف عمليات  املوضوع اكما يظهر أيض
 .مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودكعامل أثر على استدامة دعم ه املراجعة  خرى، يف هذاملراجعة األ
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 اخلالصة
مكتب حاالت لزايدة تعزيز دور  حاجة إىل بعض التحسنيخلص مكتب املفتش العام إىل أن هناك وابختصار،  -32

حيتوي التقرير و . والقدرة على الصمودتجابة حلاالت الطوارئ جهود املنظمة لالس قيادة الطوارئ والقدرة على الصمود يف
شعبة تعبئة املوارد وشراكات القطاع اخلاص مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود مع  على عشرة إجراءات اتفق

 . ويرى مكتب املفتش العام أن اإلجراءات ذات األولوية األعلى هي:2022 كانون األول/ول ديسمربعلى تنفيذها حبل
  ن يعانون من مممليون شخص  60املتمثل يف مساعدة تقسيم هدف املنظمة، على  امليدانيةمع املكاتب االتفاق

 الفرعي/البلد؛ اإلقليم/اإلقليمسب حب ،يف العامل احلاد انعدام األمن الغذائي
 مكتب حاالت نظام اللتقاط البياانت الوصفية األساسية حول نوع ومدى وطبيعة وقيمة مساعدة  ووضع وتنفيذ

للمكاتب القطرية، مع مراعاة األهداف املوضوعة، من أجل متكني اإلدارة احلكيمة  الطوارئ والقدرة على الصمود
 ؛لالسرتاتيجية واملوارد

  الطوارئ لتحديد االختناقات يف الوصول إىل مرحلة املوافقة يف دورة املشروع الت حامشاريع وفحص سري عمل
 .وتدابري التخفيف احملتملة أو التغيريات ملعاجلة هذه االختناقات

AUD0522 – مراجعة مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب  
بحر الكارييب يف برابدوس بني سبتمرب/أيلول للاإلقليمي الفرعي  املنظمةاملفتش العام مراجعة ملكتب أجرى مكتب  -33

املنسق ويشرف  الفرعي. اإلقليميف  ابلد   13املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب . ويدعم 2021ونوفمرب/تشرين الثاين 
يقودون ستة بلدان،  للمنظمة، على ثالثة ممثلني املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييباإلقليمي الفرعي، بصفته رئيس 

 متوز/إىل يوليو 2020 كانون الثاين/الفرتة من يناير املراجعة تبينما غطو ويشرف بشكل مباشر على البلدان السبعة املتبقية. 
 .2022 نيسان/، يعكس التقرير أيض ا التطورات الالحقة اعتبار ا من أبريل2021

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
يف  حباجة إىل حتسني كبريعلى أنه  املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييبمكتب املفتش العام  قيمبشكل عام،  -34

ظام الضوابط الداخلية، ويرجع ذلك أساس ا إىل العديد من أوجه القصور احملددة يف هيكل احلوكمة، ما يتعلق بتنفيذه ن
كما   ،املالية وإدارة الشؤون، واملشرتايت، اواإلبالغ عنه املشاريعد ، ورصاملشاريعالربانمج يف املنطقة الفرعية، وتنفيذ  وتنفيذ

 هو موضح يف اجلدول أدانه.

 احلوكمة:
  يف املقام األول على دعم البلدان السبعة اليت ليس لديها انصب تركيز املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب

قدم توجيهات  اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييباملكتب ممثل للمنظمة. وأظهرت نتائج دراسة استقصائية أن 
 اإلشرافجمال  كانو . اإلقليم الفرعيقدم الدعم التشغيلي الكايف للبلدان الستة املتبقية يف ياسرتاتيجية ولكنه مل 

كانت و يف سبعة مواقع خمتلفة. موظفا    22 - كن فعاال  يللغاية حبيث مل  اواسع  الفرعي ملنسق اإلقليمي اخلاص اب
أدى االستخدام املفرط و األلقاب الوظيفية املسؤوليات الفعلية. ومل تعكس ار ومسؤوليات املوظفني غري واضحة أدو 
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لدعم  املكتب اإلقليمي الفرعيحساب بريد إلكرتوين عام للتعامل مع أنواع خمتلفة من الطلبات بني موظفي  19لـ 
 .إىل أتخريات ال داعي هلا يف معاجلتها واالستجابة هلا لإلقليم الفرعياملتطلبات التشغيلية 

  عنيو من املوظفني دورات تدريبية إلزامية تتعلق ابلوعي األخالقي ومنع االحتيال. ابملائة  90وأكمل أكثر من 
اجلنسيني،  واالنتهاكاالستغالل  الوقاية منجهات تنسيق مسؤولة عن املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 

نشأ حساب بريد إلكرتوين عام لتلقي الشكاوى. ومع ذلك، يف غياب أنشطة التوعية للمستفيدين من املشروع وأ
 والنظراء اخلارجيني والسكان احملليني املتضررين، مل تكن آلية التظلم فعالة.

  بياانت املخاطر بشكل جيد يف سجالت املخاطر وخطة منع االحتيال، مع حتديث أصحاب ومتت صياغة
أجراه املكتب اإلقليمي الفرعي يف خاطر والتواريخ املستهدفة. ومع ذلك، مت اإلبالغ يف استبيان للرقابة الداخلية امل

نقاط  8نقطة ابلكامل، بينما قيم مكتب املفتش العام أن  35 مت تنفيذ، رقابةنقطة  43أنه من بني  ،2021عام 
 مت تنفيذها جزئي ا فقط.

  عالقات عمل جيدة مع أصحاب  الفرعي للبحر الكارييب بنشاط لوالية املنظمة، وأقامودعا املكتب اإلقليمي
املصلحة الرئيسيني يف منطقة البحر الكارييب، مبا يف ذلك املشاركة يف مبادرات إصالح األمم املتحدة. كما أنه 

 .طور اسرتاتيجية اتصال ونفذ سلسلة من أنشطة االتصال املخطط هلا

 العمليات:
 املكتب ، أصدر راجعةخالل فرتة املو . يتم استخدامهامل  ولكنخطة توظيف ى املكتب اإلقليمي الفرعي وكان لد

فرد ا مما أدى إىل أتخريات  157عقد ا قصري األجل إلعادة توظيف/توظيف  260اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 
مل تكن عملية التوظيف للموارد البشرية و يف التعيينات وارتفاع معدل دوران املوظفني بسبب انعدام األمن الوظيفي. 

 .احمللية من غري املوظفني تنافسية وشفافة
  كانت عملية الشراء غري و ستخدمها. يخطة شراء سنوية لكنه مل وأعّد املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب

على الرغم من ذلك، يف بعض احلاالت، كانت و مستوى مراجعة لكل طلب شراء.  13 ما ال يقل عنمع فعالة 
طرق االلتماس غري صحيحة وكانت أوامر الشراء املعتمدة تفتقر إىل أوصاف حمددة للسلع واخلدمات املطلوبة. 

هم نفس األشخاص؛ وقبل  حالة، كان مقدمو الطلبات واملوافقون 58هناك فصل كاف يف املهام: يف  مل يكنكما 
 ، كان لدى جلنة املشرتايت احمللية عضو واحد فقط يدعمه مشرت كسكرتري.2021 حزيران/يونيو

  لدى البنك الوصول إىل تطبيق اخلدمات املصرفية اإللكرتونية ملمارسة معتمدة موظفة دولية كانت موق ّعة ومل مُتنح
، يف حني ُمن ح موظف وطين دور املسؤول عن تطبيق اخلدمات املصرفية 2020 نيسان/وظيفتها منذ أبريل

ابإلضافة إىل ذلك، و وحذف املستخدمني واملدفوع هلم واملوافقة على املدفوعات.  إنشاءاإللكرتونية، مما مكنه من 
يتم  كي ولكن ململيون دوالر أمري 1.1دفعة يبلغ جمموعها  300على  املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب وافق

 كما هو مطلوب.  النظام العاملي إلدارة املواردتسجيل املعلومات املصرفية للمدفوع ألمره يف 
  حيث مت االحتفاظ ابلسجالت اخلاصة مبعدات تكنولوجيا  وقدميةسجل األصول معلومات غري دقيقة وأظهر

 النظام العاملي إلدارة املوارد. املعلومات خارج
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  وشاركت يف  ،عمل فريق إدارة األمنبشأن دورها و  علىعلى النحو الواجب  اإلقليمية الفرعيةاملنسقة ومت تدريب
، كان مجيع املوظفني قد أكملوا 2021 كانون األول/اعتبار ا من ديسمربو االجتماعات خالل فرتة املراجعة. 

ابملائة من املوظفني تفاصيل االتصال اخلاصة هبم لنظام اإلخطار حباالت  86وقدم  ،الدورات األمنية اإللزامية
 .املنظمةالطوارئ يف 

 الربانمج:
  مولة من خارج امليزانيةاملمشاريع مع معدالت ضئيلة أو معدومة لتنفيذ لل اإلقليم الفرعيستة بلدان يف كان هناك 

. 2015يع وطنية ممولة من خارج امليزانية منذ عام . ومشل ذلك أربعة بلدان ليس لديها مشار 2021-2020 فرتة يف
ذكر أن هذه البلدان استفادت من تنفيذ املشاريع  املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييبعلى الرغم من أن و 

على املستوى القطري. وقد أدى ذلك أيض ا إىل عدم املشاريع وتنفيذها ، مل يتم اإلبالغ عن نتائج الفرعيةاإلقليمية 
 .تمال اإلبالغ عن إجنازات إطار الربجمة القطرية للبلدان املعنيةاك

  ومع للمساواة بني اجلنسنيجهة تنسيق للشؤون اجلنسانية وأكمل عملية تقييم وعنّي املكتب اإلقليمي الفرعي .
 .مشاريع مت أخذ عينات منها 10 أصل من 5ا يف ا خاطئ  ا جنساني  ذلك، فقد حدد مؤشر  

  لسياسات منظمة األغذية والزراعة وعمليات املوافقة الداخلية وامتثل املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب
 الثالثة اليت مت أخذ عينات منها واليت مت استعراضها. املشاريعلصياغة املشاريع يف 

  خطاب  25خالل فرتة املراجعة، مت إصدار و . يدهامتكرر يف تنفيذ املشاريع مما أدى إىل متدوكان هناك أتخري
مزود خدمة، مت اختيارهم مجيع ا بشكل مباشر على  16 لـني دوالر أمريكي يمال 0.8بقيمة إمجالية قدرها موافقة 

 من أصل 20كان هناك ،  2022 نيسان/ابإلضافة إىل ذلك، اعتبار ا من أبريلو املتأخر يف املاضي.  التنفيذالرغم من 
 املستهدفة. التنفيذحيث مل يتم الوفاء مبواعيد  جاراي   ةخطاب موافق 33

  املشاريعحلافظة  الرصدخطة للتغطية املناسبة ألنشطة ومل يكن لدى املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 
التأخري يف تنفيذ و من خالل التجاوزات املتكررة يف امليزانية؛  كما يظهرغري فعالة،   الرصدكانت أنشطة و أبكملها. 

للجهات املاحنة للنفقات غري املؤهلة  وحاليت إعادة لألموالالتقارير إىل اجلهات املاحنة؛  يف تقدميتأخر وال؛ املشاريع
 خالل فرتة املراجعة.

 اإلجراءات املتفق عليها
التزم املكتب اإلقليمي و . اختاذهاعلى املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب  إجراء وافق 12على حيتوي التقرير  -35

 .2022 كانون األول/لتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول ديسمربالفرعي للبحر الكارييب اب

AUD0622 – مراجعة شراء اخلدمات  
مت و . 2021-2020املفتش العام مراجعة لشراء اخلدمات كجزء من خطة عمله لفرتة السنتني  أجرى مكتب -36

 يفاهلدف من املراجعة  ومتثل. 2021تنفيذ أعمال املراجعة امليدانية يف الفرتة ما بني يونيو/حزيران ونوفمرب/تشرين الثاين 
 ،تقييم فعالية الرتتيبات اليت وضعتها اإلدارة العليا يف املنظمة لشراء اخلدمات لضمان احلصول على اخلدمات ذات الصلة

ه املراجعة هذ تاستكملو فضل قيمة مقابل املال. أب إجنازهاضمان و  ،تنافسيةشفافة و بطريقة و  ،ويف الوقت املناسب
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تشرين /يف عدد من اجملاالت املتعلقة ابملشرتايت أجراها مكتب املفتش العام بني نوفمرب املراجعةسلسلة من عمليات 
 .2018 آذار/ومارس 2016 الثاين

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
العام إىل أن اإلجراءات املوضوعة لشراء اخلدمات كانت مناسبة بشكل عام ومت االمتثال  املفتشوخلص مكتب  -37

 بشكل خاص:و هلا. 
 التوجيهية واإلجراءات  واخلطوطالقواعد والسياسات  وضعت( 1: )اإلدارة العليا قد قامت مبا يلي كانت

األدوار واملسؤوليات والسلطة وحددت ووزعت ( 2) وتنفيذها؛ جراءات الشراءللتخطيط إلوالتعليمات والقوالب 
 وإدارة آليات وإجراءات لرصد توضعو ( 3واملساءلة للجهات الفاعلة الرئيسية املشاركة يف األنشطة ذات الصلة؛ )

أداء البائعني والتزاماهتم مبوجب الصكوك التعاقدية املوقعة من قبل املنظمة، مبا يف ذلك الشروط واألحكام واإلبالغ 
 .داء يف هناية العقدعن األ

  بشأن شراء من دليل اإلجراءات  502 القسم مراعاة السياسات والقواعد واإلجراءات املنصوص عليها يفومتت
المتثال هلا بشكل عام من قبل مجيع اجلهات الفاعلة ، ومت اويف دليل املشرتايت ،السلع واألشغال واخلدمات
 املشاركة يف شراء اخلدمات.

عاة نتائج املراجعات السابقة للمجاالت املتعلقة ابملشرتايت وتنفيذ اإلجراءات/التوصيات املتفق مراومن مث، ومع  -38
عليها اليت أثريت يف تلك املراجعات، يرى مكتب املفتش العام أن هناك ضماانت معقولة أبن شراء اخلدمات يف املقر 

 بطريقة شفافة ومتوافقة مع السياسات. ومكاتبها امليدانية يتمالرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة 
الحظت املراجعة وجود عدد من اجملاالت اليت حتتاج فيها إجراءات الشراء وإدارة أنشطة الشراء إىل ومع ذلك،  -39

 مزيد من التعزيز:
 كانت هناك طلبات غري منظمة للشراء يف املكاتب امليدانية مما أدى إىل أتخريات يف بدء إجراءات الشراء. (1)
من دليل اإلجراءات ودليل املشرتايت إىل التنقيح والتحديث أو الصقل، ألن  502وحتتاج بعض أجزاء القسم  (2)

 التوجيهات احلالية غري مكتملة ابلنسبة لبعض األنشطة املتعلقة ابملشرتايت.
املسبق وكانت هناك نقاط ضعف يف رصد أنشطة الشراء على مستوى املنظمة، مما قلل من ضمان التحديد  (3(

 للممارسات غري املمتثلة وغري الفعالة واألخطاء واالجتاهات غري العادية.
 حتديد املخاطر املرتبطة ابجلوانب املختلفة لشراء اخلدمات وإدارهتا بطريقة منهجية.ومل يتم  (4)

يف  التحسنيحاجة إىل بعض نتائج املراجعة ككل، قرر مكتب املفتش العام أن هناك ليف االعتبار ومع األخذ  -40
 ترتيبات شراء اخلدمات لتحسني كفاءهتا وفعاليتها وزايدة الشفافية والقدرة التنافسية يف منح العقود.
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 اإلجراءات املتفق عليها
التابعة لشعبة اخلدمات اللوجستية، ابلتنسيق مع أصحاب املصلحة وافقت وحدة املشرتايت وخطاابت االتفاق  -41

تشمل اإلجراءات ذات و اإلجراءات السبعة الواردة يف التقرير ملعاجلة القضااي احملددة.  اآلخرين حسب االقتضاء، على اختاذ
 األولوية ما يلي:

  االستثنائية واملشرتايت املباشرة من خالل املراجعة النقدية الالحقة. عمليات املنحمراقبة تعزيز 
  ودليل املشرتايت لتوحيد إجراءات رفع طلبات الشراء وعقود  من دليل اإلجراءات 502ومراجعة وحتديث القسم

 لمشرتايت.لتخطيط الالشراء، ولزايدة تعزيز استخدام 
  لتعزيز الضوابط على أنشطة  املنظمةمنظمة إلدارة املخاطر ورصد أنشطة املشرتايت على مستوى وإنشاء نظم

 املشرتايت وجتنب اآلاثر السلبية احملتملة اليت هتدد حتقيق أهداف املشرتايت.

AUD0722 – مراجعة إدارة الصحة والسالمة املهنية 
 آب/يف الفرتة ما بني أغسطس املنظمةإلدارة الصحة والسالمة املهنية يف  مراجعةمكتب املفتش العام أجرى  -42

بني ما  يف الفرتة. وغطت املراجعة اجلوانب اإلدارية والتشغيلية إلدارة الصحة والسالمة املهنية 2022 آذار/ومارس 2021
 .2022 آذار/ومارس 2018 كانون الثاين/يناير
تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة لضمان ممارسة  ومتثل اهلدف من املراجعة يف -43

ا، املنظمة لوا حتديد ما إذا كانت إدارة الصحة والسالمة  يفاهلدف من املراجعة  متثلجبها جتاه موظفيها. وبشكل أكثر حتديد 
 املهنية يف منظمة األغذية والزراعة:

 فعالة يف تلبية سياسة الصحة والسالمة املهنية يف املنظمة وأهدافها؛ 
 ومتوافقة مع أفضل املمارسات؛ 
  حمددة بوضوح، مبا يف ذلك التسلسل اإلداري واألهداف القابلة للقياس؛وهلا أدوار ومسؤوليات 
 وتسرتشد بتقييم شامل وحمّدث ابنتظام للمخاطر لتعزيز التحسني املستمر؛ 
 وختطط إلجراءات تتماشى مع تقييم املخاطر، مبا يف ذلك تقدير املوارد املطلوبة وحتديد أولوايت اإلجراءات؛ 
  ملناسبة حلوادث الصحة والسالمة املهنية والتحليل املنتظم الجتاهات اإلجازات املرضية، أحكام ا لإلدارة اوتتضمن

تتمكن املنظمة من حتديد خماطر الصحة والسالمة املهنية يف الوقت املناسب وتنفيذ التدابري التصحيحية حسب ل
 .الضرورة

 يلي: وتشمل واثئق احلوكمة الرئيسية للصحة والسالمة املهنية يف املنظمة ما -44
  بيان املبادئ املتعلقة بربانمج الصحة والسالمة املهنية يف منظمة األغذية والزراعة. 2011/17نشرة املدير العام رقم 
  مقدمة لسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن الصحة والسالمة املهنية. 2011/22والنشرة اإلدارية 
  الصحة والسالمة املهنية يف بيئة العمل.  2013/36نشرة املدير العام رقم 
  من دليل اإلجراءات، خطة احلماية الصحية والتأمني الطيب. 343القسم 
  من دليل اإلجراءات، التعويض يف حاالت الوفاة أو اإلصابة أو املرض. 342القسم 
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 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
أن ترتيبات احلوكمة واإلجراءات املوضوعة والضوابط املطبقة يف إدارة الصحة والسالمة وقيم مكتب املفتش العام  -45

 .حتتاج إىل حتسني كبرياملهنية يف املنظمة 
" بشكل مفرط جتاه  الرئيسيالحظ مكتب املفتش العام اتباع هنج "متمحور حول املقرّ وعلى مستوى احلوكمة،  -46

 من معايري الصحة والسالمة املهنية يف مجيع أحناء العامل، مما قد يؤدي إىل فشل الصحة والسالمة املهنية وغياب احلد األدىن
أكثر عرضة للمخاطر  اقد يكونو منظمة األغذية والزراعة يف توفري احلماية الكافية ملوظفيها يف املكاتب القطرية، الذين 

التنفيذيني ورؤساء  املدراءد أدوار ومسؤوليات ابإلضافة إىل ذلك، مل يتم حتديو .  الرئيسيالصحية من املوظفني يف املقرّ 
املكاتب امليدانية يف املنظمة بشكل واضح، وتطلبت وظائف ومسؤوليات الوحدات املسؤولة الرئيسية يف املقر الرئيسي 

، على النحو احملدد يف بشكل مناسب سياسة الصحة والسالمة املهنية املسؤولني عنوظائف تنفيذ لضمان أن توضيح ا 
 .إطار الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعة

الحظ مكتب املفتش العام أن املنظمة تفتقر إىل تقييم شامل وحمدث ابنتظام ملخاطر وعلى املستوى التشغيلي،  -47
احلّد الصحة والسالمة املهنية، مما قد يؤدي إىل إخفاق املنظمة يف حتديد خماطر الصحة والسالمة املهنية، وتنفيذ إجراءات 

، ويف هناية املطاف ممارسة واجب رعاية املوظفني. ونتيجة لذلك، مل يكن هناك أساس متني لتحديد أولوايت من املخاطر
خطط شاملة ذات أهداف مل يكن هناك عالوة على ذلك، و إجراءات الصحة والسالمة املهنية وحتديد املوارد املطلوبة. 

 راءات.واضحة وقابلة للقياس لرصد تنفيذ هذه اإلج
شعبة اخلدمات اللوجستية ابحلاجة إىل تعزيز ترتيبات الصحة والسالمة املهنية بشكل عام، وأشارت إىل أن وأقّرت  -48

األسباب اجلذرية للعديد من الثغرات احملددة يف التقرير هي نقص املوارد، واألولوية املعطاة لالحتياجات األخرى، والتغيريات 
 .التنظيمية املتكررة

 املتفق عليها اإلجراءات
كانون /ستة عشر إجراء وافقت اإلدارة على اختاذها والتزمت بتنفيذها ابلكامل حبلول ديسمربيتضمن التقرير  -49

 :تتمثل يف ما يلياإلجراءات ذات األولوية  أن مكتب املفتش العام يرى. و 2023 األول
   هنية؛عن تنسيق وظائف الصحة والسالمة امل تعيني وحدة/شخص واحد ليكون مسؤوال 
 ووضع احلد األدىن من معايري الصحة والسالمة املهنية للمنظمة؛ 
  وإجراء تقييم شامل ملخاطر الصحة والسالمة املهنية يكون مبثابة أساس للعناصر األخرى إلدارة الصحة والسالمة

 املهنية يف املنظمة؛
 .وتعزيز التخطيط ألنشطة الصحة والسالمة املهنية 

AUD0822 – مراجعة ضوابط كشوف املرتبات 
. وعلى وجه 2022 نيسان/وأبريل شباط/لضوابط كشوف املرتبات بني فرباير مراجعةمكتب املفتش العام أجرى  -50

حلساابت  اختبار موضوعيكشوف املرتبات ابإلضافة إىل   حوكمةلرتتيبات  مراجعةالتحديد، أجرى مكتب املفتش العام 
 .2021-2020اسبة خالل الفرتة كشوف املرتبات واملدفوعات واحمل
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وإن وحدة كشوف املرتبات يف مركز اخلدمات املشرتكة هي املسؤولة عن إجراءات العمل يف عملية كشوف  -51
كشوف مرتبات املوظفني واملوارد البشرية من غري   وأسفرتاملرتبات. وشعبة املوارد البشرية هي املسؤولة عن السياسة. 

-2020مليون دوالر أمريكي يف فرتة  656مليون دوالر أمريكي و 788املوظفني عن تكاليف الستحقاقات املوظفني بقيمة 
 ، على التوايل. 2021

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
يوفر الثقة يف أن ضوابط كشوف املرتبات كانت تعمل أي أخطاء يف اختبار املراجعة املوضوعي، مما ومل ُتالحظ  -52

 بشكل مناسب خالل الفرتة قيد االستعراض.
لتعزيز الفعالية العامة لعملية  اخلص مكتب املفتش العام إىل أن ترتيبات اإلدارة التالية تتطلب حتسين  ومع ذلك،  -53

 كشوف املرتبات والضوابط ذات الصلة:
 ب صايف احتساعملية كشوف املرتبات، أي ز اخلدمات املشرتكة مسؤولية تتحمل وحدة كشوف املرتبات يف مرك

يف املائة من  50 حوايلاليت تصل إىل املوارد البشرية من غري املوظفني للموظفني و  املستحقة املكاسب واملسامهات
جيب أن يتناسب و مستقلة كافية للعملية.  عملية رصداملصروفات السنوية للمنظمة. ومع ذلك، مل تكن هناك 

 مع األمهية النسبية لتدفقات املعامالت. الرصدمستوى 
  النظام العاملي إلدارة املسؤولني عن وحدات أصحاب العمليات بني واجبات خمتلف  فصل كافومل يكن هناك

ملسؤولية اليت تقع حتت ا النظام العاملي إلدارة املواردووحدات  ،اليت توفر مدخالت لعملية كشوف املرتبات املوارد
وحدة رتاكم املفرط ملسؤوليات ملكية وحدة األعمال يف للنتيجة  ذلككان وحدة كشوف املرتبات. و املباشرة لـ

يزيد الفصل و حتديد وتوزيع مسؤوليات نظام وحدة كشوف املرتبات على نطاق واسع للغاية. و ، كشوف املرتبات
 رتبات.غري املالئم بني الواجبات من خماطر االحتيال يف كشوف امل

  بسبب الزايدة الكبرية يف العمليات  امناسبني ملسؤولياهتومل يكن تنظيم وحدة كشوف املرتبات وتزويدها ابملوارد
خيصص املسؤوليات الفنية لتكوين ومنوذج األعمال الذي  ،املخصصة للوحدة، واملستوى العايل لدوران املوظفني

خماطر ويزيد ذلك من . من شعبة الرقمنة واملعلوماتية بدال    وحدة كشوف املرتباتوحدة كشوف املرتبات إىل
 عمليات كشوف املرتبات يف اجلداول الزمنية الشهرية املطلوبة.احتمال عدم اكتمال 

 
حتتاج إىل بعض عملية كشوف املرتبات يف املنظمة حوكمة  يرى مكتب املفتش العام أن ترتيباتوابختصار،  -54

 احلّد من خماطر االحتيال.فة و لضمان فعالية وكفاءة الوظيالتحسني 

 اإلجراءات املتفق عليها
 حزيران/على مثانية إجراءات وافقت اإلدارة على تنفيذها والتزمت بتنفيذها ابلكامل حبلول يونيووحيتوي التقرير  -55

مكتب املفتش العام، تتمثل اإلجراءات ذات األولوية يف ختصيص املسؤوليات لرصد عملية كشوف املرتبات،  ويف رأي. 2023
 .يف مركز اخلدمات املشرتكةوحدة كشوف املرتبات  يف ومراجعة الفصل بني الواجبات، وضمان مستوى مناسب من املوظفني
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AUD0922 – قيامراجعة مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي لغرب أفري 
 آب/اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا يف السنغال بني أغسطس ملكتب املنظمةالعام مراجعة أجرى مكتب املفتش  -56

قدم هلا ييف غرب أفريقيا و  قطراي   امكتب   15ويشرف املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا على . 2022 آذار/ومارس 2021
، يعكس التقرير أيض ا التطورات 2021 حزيران/يونيوو  2020 كانون الثاين/يناير ما بنيالفرتة ت املراجعة بينما غطو الدعم. 

 .2022 أاير/الالحقة اعتبار ا من مايو

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
حتسني بشكل عام، قيم مكتب املفتش العام مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا على أنه حباجة إىل  -57

تنفيذه لنظام الضوابط الداخلية، ويرجع ذلك يف املقام األول إىل العديد من أوجه القصور احملددة يف بيف ما يتعلق  كبري
املساواة بني هيكل احلوكمة، وتدابري التوعية األخالقية، وإدارة املوارد البشرية، واملشرتايت، واإلدارة املالية، وتعميم مراعاة 

 .شروع كما هو موضح يف اجلدول أدانه، ومراحل خمتلفة من دورة إدارة املاجلنسني

 احلوكمة:
  كان املدى براجمية، وقد  بشكل أساسي من فرق يتكون اهليكل التنظيمي للمكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا

اإلقليمي الفرعي لغرب  املكتبدور  مل يكن. ومع ذلك، معقوال   املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيااإلشرايف يف 
من توقع املكتب اإلقليمي ألفريقيا و  .ااإلقليم الفرعي واضح  الدعم التشغيلي للمكاتب القطرية يف  يفأفريقيا 

نقطة االتصال األوىل جلميع أنشطة الدعم على الرغم من أن  املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا أن يكون
مل يكن لديه وظائف دعم تشغيلي وكان عليه االعتماد على موظف مايل  املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا

 يف دراسة استقصائية للمراجعةوتبني . اليومي دعم التشغيليلل منتدب وممثلية منظمة األغذية والزراعة يف السنغال
لفرعي لغرب املكتب اإلقليمي ابشكل عام بشأن الدعم الذي تلقته من  اكان إجيابي  ملكاتب القطرية  موقف ا أن

مكتبا قطراي يف تقاريرها السنوية، إىل بعض اجملاالت  15مكاتب قطرية من أصل  10. ومع ذلك، أشارت أفريقيا
ما يتعلق ابلتوقيت املناسب  ، ال سيما يفيف ما يتعلق ابملكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيااليت حتتاج إىل حتسني 

التأخريات بشكل رئيسي إىل ى املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا ز يف تقدمي املوافقة الفنية للمشرتايت. وع
  الرئيسييف املقرّ  ذات الصلة الوقت الالزم للحصول على املوافقات من الوحدات املختصة من الناحية الفنية

و السلطة الالزمة اخلربة الفنية أ املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقياعندما مل يكن لدى كبار املوظفني الفنيني يف 
 .معينة يف إطار املشرتايت يف ما يتعلق ببنود

  إمتام الدورات التدريبية اإللزامية املتعلقة ابلوعي األخالقي ومنع ومل يرصد املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا
. دورات من أصل ست دورات تدريبية إلزامية يف املائة من املوظفني ثالث 20أكثر من  ومل يكمل االحتيال.

قناة إبالغ لتلقي ادعاءات االستغالل  املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقياابإلضافة إىل ذلك، مل يكن لدى و 
 .اجلنسيني بطريقة سرية واالنتهاك

  املكتب  وصف . ومع ذلك،االحتيالخطط ا جيدة الصياغة ملنع ووضع املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا
يف سجل املخاطر اخلاص به، املخاطر اليت تواجه أصحاب املصلحة اخلارجيني اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا، 

مل تكن إجراءات التخفيف مصاغة بشكل جيد أو متوائمة مع املخاطر و وليس املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة. 
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اليت مت اإلبالغ عنها على أهنا منفذة ابلكامل يف استبيان  18الـ  ابإلضافة إىل ذلك، من بني نقاط املراقبةو احملددة. 
 الرقابة الداخلية، قيم مكتب املفتش العام أن أربع نقاط رقابة مت تنفيذها جزئي ا فقط.

  وإحدى اجلهات املاحنة اإلقليمية الرئيسية أن املكتب املقابالت مع ممثلني عن هيئة حكومية دولية إقليمية وأظهرت
دافع بنشاط عن والية املنظمة وأقام عالقات عمل جيدة مع أصحاب املصلحة. كما  يمي الفرعي لغرب أفريقيااإلقل

 اسرتاتيجية اتصال ونفذ سلسلة من أنشطة االتصال املخطط هلا. املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقياطور 

 العمليات:
  دمات املقدم من ممثلية املنظمة يف السنغال يف ما يتعلق خباعتمد املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا على الدعم

 املوارد البشرية من غري املوظفنييف غالبية احلاالت اليت مت أخذ عينات منها، مل يكن توظيف و إدارة املوارد البشرية. 
ومل تفحصهم  من مؤهالت املرشحني املختارينتحقق ممثلية املنظمة يف السنغال احمللية شفاف ا وتنافسي ا، ومل ت

لتجنب توظيف أفراد لديهم سجل من التحرش اجلنسي  ClearCheckابستخدام قاعدة بياانت األمم املتحدة 
 اجلنسيني. واالنتهاكأو االستغالل /و

  ،أبداء وظيفة املشرتي، مبا يف ذلك إجراءات  ممثلية املنظمة يف السنغالقام سبعة من موظفي وخالل فرتة املراجعة
منهم مل يكن لديه ألقاب وظيفية متعلقة  ، على الرغم من أن أاي  للمكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيااملشرتايت 

مل يتم تقييم العطاءات ومراجعتها و مل تكن عملية شراء املعامالت اليت مت أخذ عينات منها شفافة. و ابملشرتايت. 
ألف دوالر أمريكي( من الفواتري غري  396يف املائة ) 81من قبل جلنة املشرتايت احمللية على النحو املطلوب، وكان 

 املطابقة أعلى من احلد املسموح به.
  ابملائة  25لـ النظام العاملي إلدارة املوارد مل يتم تسجيل املعلومات املصرفية للمدفوع ألمره يف  خالل فرتة املراجعة،و

يف بعض املعامالت اليت مت و دوالر أمريكي(.  120 000املدفوعات عن طريق اخلدمات املصرفية اإللكرتونية )من 
عالوة على و أخذ عينات منها، كانت املستندات الداعمة للمدفوعات إما غري كاملة أو حتتوي على تناقضات. 

 ة تشغيليةسلف 79يوم ا، و 90دوالر أمريكي( بعد  161 500تسوية متأخرة للسلف ) 135ذلك، كان هناك 
 دوالر أمريكي( للبائعني بدون ضماانت مالية. 9 300سلف ) 4( لألفراد، ودوالر أمريكي 559 400لسفر )لو 

  اأو دقيق   كامال  سجل األصول   ومل يكناستهالك الوقود وصيانة املركبات.  بشأنضوابط كافية ومل تكن هناك ،
 مني أو عالمات لألصول.عن األ معلوماتتكن هناك  ومل

  ابملائة لتدابري إدارة  91على إدارة األمن كافية بشكل عام مع معدل امتثال للتقييم الذايت بنسبة وكانت الضوابط
 .السالمة من احلرائق نظماملخاطر األمنية، على الرغم من احلاجة إىل حتسني 

 الربانمج:
  خطة لتعبئة املوارد و ؛ 2025-2020للفرتة  فرعي إطار برجمة إقليميوّطور املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا

. ومع الفرعي ؛ وخطط العمل السنوية املرتبطة على النحو الواجب إبطار الربجمة اإلقليمي2025-2021للفرتة 
ذلك، فإن اسرتاتيجية تعبئة املوارد مل تتضمن هدف ا لتعبئة املوارد ومل توضح خطة العمل املواعيد املتوقعة أو 

 أصحاب العمل.
 ر ؤشاملوخصص  اجلرد اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني،عملية يمي الفرعي لغرب أفريقيا ومل يكمل املكتب اإلقل

 مخسة مشاريع مت أخذ عينات منها. أصل اخلاطئ يف ثالثة مناجلنساين 
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  دون التحقق املناسب  املشاريعقوائم املراجعة التشغيلية أثناء صياغة وأكمل املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا
أربعة مشاريع مت أخذ عينات منها، مل يتم وصف آلية التظلم اخلاصة ابملستفيدين  أصل يف ثالثة منو من صحتها. 

املسؤولون الفنيون الرئيسيون خماطر اإلدارة البيئية  قيممن املشروع يف وثيقة املشروع على النحو املطلوب. كما 
طئ على أهنا منخفضة، دون إيالء االعتبار الواجب ملعايري اإلدارة البيئية خا بشكلمشروعني يف واالجتماعية 

 واالجتماعية ملنظمة األغذية والزراعة.
  خطاابت االتفاق الضوابط على  وكانت نشط ا تشغيلي ا. امشروع   12من أصل  8وكان هناك أتخريات يف

مت و ؛ 2019منذ عام  واحد مفتوح هناككان   مت أخذ عينات منها، عة خطاابت اتفاقمن بني أربو ضعيفة. 
ابستخدام صدر  ،حدخطاب اتفاق وا وقدمالتوقيع على واحد قبل استعراضه من قبل جلنة املشرتايت احمللية؛ 

من الرتكيز على توفري اخلربة الفنية،  الدعم املايل للمستفيد من املشروع، بدال  ، موارد برانمج التعاون الفين
يف مشروع آخر، كانت معايري االختيار غري واضحة ومل يتم توثيق عملية و املعمول هبا. يتعارض مع القواعد  مبا

 .االختيار على النحو الواجب
  إلجراء اجتماعات  عن الرصد مسؤوال   وعنّي  ،سنوية رصدخطة ووضع املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا

حمدودة ألن اجتماعات الرصد األسبوعية قيمت  املشاريع رصدأسبوعية. ومع ذلك، ظلت فعالية ضوابط  رصد
ومل ترصد  ،فقط على أساس النسبة املئوية من إمجايل ميزانية املشروع اليت مت إنفاقها املشاريع تنفيذالتقدم احملرز يف 

 ا.حالة مؤشرات النتائج وإجنازاهت

 اإلجراءات املتفق عليها
. والتزم املكتب اإلقليمي اختاذهاإجراء وافق املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا على  14حيتوي التقرير على  -58

 .2023الفرعي لغرب أفريقيا ابلتنفيذ الكامل جلميع اإلجراءات حبلول ديسمرب/كانون األول 

AUD1022 – مراجعة التحويالت النقدية يف املنظمة 
منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة ما بني يف مكتب املفتش العام مراجعة للتحويالت النقدية أجرى مكتب املفتش  -59

تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة  يفاهلدف من املراجعة  ومتثل. 2021مايو/أاير وأكتوبر/تشرين األول 
 االحتيال. دية ومعاجلة املخاطر احملتملة، مبا يف ذلك خماطرالتحويالت النق ملشاريعاملخاطر والرقابة لتسهيل التنفيذ الفعال 

، الذي دخل حيز التنفيذ من دليل اإلجراءات 702لقسم منظمة األغذية والزراعة لـيف التحويالت النقدية وختضع  -60
ويوفر مكتب حاالت . املشاريعدعم  شعبةبدعم من  ،مسؤولة عنه (Bechdolانئب املدير العام )و  2019 أاير/يف مايو

 .ما يتعلق ابلتحويالت النقدية اإلرشاد والدعم للمكاتب امليدانية يفالطوارئ والقدرة على الصمود 
مع الرتكيز على الرتتيبات ، 2020وديسمرب/كانون األول  2019وغطت املراجعة الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين  -61

مت حتديث مالحظات املراجعة و . من دليل اإلجراءات 702 صدور القسمالتشغيلية املعمول هبا والنفقات املتكبدة بعد 
تضمنت و . 2022 متوز/الواردة يف التقرير يف مرحلة اإلبالغ لتعكس اإلجراءات والتوجيهات املؤسسية اعتبار ا من يوليو

القيام ابلزايرات يكن ابإلمكان ومل املراجعة مراجعة مكتبية للعمليات يف أربعة بلدان )الصومال واليمن وميامنار ونيجرياي(. 
 .19-كوفيدامليدانية بسبب جائحة  
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 مالحظات املراجعة الرئيسية
، الذي سد من دليل اإلجراءات 702القسم  العديد من املمارسات اإلجيابية، مبا يف ذلك إصدارحددت املراجعة  -62

 مشاريعأن ختضع  الشرط الذي ينص على وضمنوتنفيذ التحويالت النقدية.  ما يتعلق حبوكمةفجوة سياسية كبرية يف 
أن املقر الرئيسي يتمتع برؤية  مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودالتحويالت النقدية إلجازة اجلدوى من قبل 

أيض ا نوع ا جديد ا من أوامر  من دليل اإلجراءات 702القسم قدم و كافية ويقدم مسامهته قبل املوافقة على كل مشروع. 
 من دليل اإلجراءات 702القسم . كما حدد ةالنقدي تدى إىل حتسني وضع امليزانية واحملاسبة ملشاريع التحويالالشراء أ

.  الرئيسي على حد سواءواملقرّ  امليدانيةاألدوار واملسؤوليات يف تنفيذ مشاريع التحويالت النقدية على مستوى املكاتب 
عة من املواد اإلرشادية وقدما الطوارئ والقدرة على الصمود جممو  مكتب حاالتمع ت شعبة دعم املشاريع أخري ا، طور و 

 ة.النقدي تلزايدة فعالية عمليات التحويال امليدانيةدعم ا وافر ا للمكاتب 
 ؛( عدم وجود نظام إلدارة معلومات املستفيدين1)وتتعلق نقاط الضعف الرئيسية اليت حددهتا املراجعة مبا يلي:  -63

امليدانية األدوار واملسؤوليات على مستوى املكاتب وعدم حتديد ( 3لبياانت املستفيدين؛ ) وعدم وجود محاية كافية (2)
نقاط ضعف يف ووجود ( 5نقاط ضعف يف اختيار املستفيدين وتوثيق معايري األهلية؛ )ووجود ( 4جيد دائم ا؛ )بشكل 

يف نقاط الضعف يف حتديد املستفيدين يف نقاط التوزيع و ووجود ( 6ودة البياانت؛ )يف ما يتعلق جبتسجيل املستفيدين و 
 نشطة التحقق بعد التوزيع.يتعلق أب ما

يف سياقات صعبة حيث توجد حتدايت كبرية يف التنفيذ،  ةالنقدي تبعض مشاريع التحويال امليدانيةاملكاتب وتنفذ  -64
 املستفيدين بتحديداملتعلقة و ابلفعل املوجودة الكبرية  يؤدي هذا إىل تفاقم املخاطرو مبا يف ذلك مشاكل األمن والوصول. 

، بسبب االفتقار إىل تكنولوجيا القياسات احليوية الفعالة واالعتماد املفرط على اهلواتف احملمولة ألنشطة بشكل فعال
أن هذه املخاطر  شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود كل من  وذكرالتحقق من الصحة. 

مشرتكة بني مجيع طرق التنفيذ )مثل املساعدة العينية( وأن األنشطة اإلضافية لتخفيف املخاطر ميكن أن تؤدي يف العديد 
 الكفاءة.فقدان من الظروف إىل 

ياانت املفتش العام أبن معظم نقاط الضعف الرقابية اليت مت حتديدها يف املراجعة تتعلق جبوانب إدارة بيقّر مكتب و  -65
شعبة دعم املشاريع ومكتب  أضاف كل منيف هذا الصدد، و املستفيدين اليت تنطبق بنفس القدر على األساليب األخرى. 

 ةالنقدي تيضع ابلفعل معايري لعمليات التحويال من دليل اإلجراءات 702القسم أن  حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
أن زايدة االرتقاء مبعايري مشاريع التحويالت النقدية وحده  كما أهنما يراين  أكثر صرامة من األساليب األخرى. هياليت 

مثبط ا لتصميم وتنفيذ  مع بيان خماطر قابل للمقارنة، مما قد يكون عامال   األساليبمن شأنه أن خيلق فجوة كبرية بني 
أنه  الطوارئ والقدرة على الصمودشعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت  يرى كل منولذلك . ةالنقدي تعمليات التحويال

 .التنفيذ، إىل أقصى حد ممكن أساليبسيكون من املستحسن تنسيق املعايري املطبقة على مجيع 
بشأن هذا  شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودمكتب املفتش العام مع ويتفق  -66

االفتقار إىل مالك  تتمثل يفالتنفيذ  أساليبة القضااي احلالية عرب مجيع لكنه يالحظ أن العقبة الرئيسية أمام معاجلو اجلانب، 
لسياسة محاية البياانت  صدور النشرة األخريةمع و إلدارة بياانت املستفيدين يف املنظمة ككل.  املنظمةسياسة على مستوى لل

ماية البياانت، يتوقع مكتب حلمحاية البياانت ووحدة  إشراف علىإنشاء جلنة  تتوخىمنظمة األغذية والزراعة، واليت يف 
 املفتش العام أن هذه الفجوة املهمة سيتم سدها مبجرد تشغيل هذه الكياانت.



FC 195/13.2 21 

 

 ويف ما يلي ملخص ملالحظات املراجعة الست الرئيسية: -67
 :سواء  ،ديناملنظمة نظام مؤسسي إلدارة معلومات املستفي لدىليس  نظام مؤسسي إلدارة معلومات املستفيدين

أحياان  أدوات ال تليب احلد األدىن  امليدانيةتستخدم املكاتب و للتحويالت النقدية أو أي طريقة أخرى للمساعدة. 
 Excel، مثل ملفات من دليل اإلجراءات 702القسم اليت يتطلبها إىل البياانت ومحايتها  من ضوابط الوصول

نظر ا ألن هذه األدوات مت تطويرها من قبل كل مكتب قطري على حدة، فقد أدى ذلك يف بعض و غري اآلمنة. 
شعبة دعم املشاريع ومكتب وأقّر كل من األحيان إىل عدم الكفاءة أو الفشل يف اعتماد أفضل املمارسات. 

ويف انتظار . ينددارة معلومات املستفيمؤسسي إل وجود نظام ستصواباب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ ذلك، ومع توافر موارد حمدودة من خارج امليزانية، يقوم كل من 

تطبيق ) IDEA الرقمنة واملعلوماتية، بتطوير ونشر نظام يسمى شعبة، ابلتعاون الوثيق مع والقدرة على الصمود
التحويالت  على ، مع الرتكيز، على سبيل املثال ال احلصر،نيةامليدااملكاتب  يف( التحديد والتنفيذ والتمكني

. املشاريع. ومع ذلك، فإن فرض نظام واحد على مكاتب ومشاريع متنوعة ميكن أن يضر بفعالية النقدية والقسائم
 كخيار للمكاتب املنفذة، وليس كشرط.  IDEA نظامهلذا السبب، سيتم توفري و 

  من  702القسم يتطلب و . ةالنقدي تالتحدايت الرئيسية لعمليات التحويالحد أمحاية بياانت املستفيدين تعترب
بشكل صارم أن تظل البياانت الشخصية للمستفيدين حممية وسرية يف مجيع األوقات، مع وجود  دليل اإلجراءات

غذية ثالثة، مبا يتوافق مع معايري وسياسات منظمة األالطراف األمن قبل  إليها ونقلها ضوابط على الوصول
)"سياسة محاية  AC 2022/06 الوثيقةتشمل هذه املعايري والسياسات، على وجه اخلصوص، و والزراعة. 

يف  AC 2022/06 الوثيقة ، كانتاستكمال هذه املراجعةيف اتريخ و . 2022و/متوز البياانت"( الصادرة يف يولي
كل من ، اعترب  AC 2022/06 الوثيقة قبل نشرو مرحلة مبكرة من التنفيذ دون وجود توجيهات تشغيلية بعد. 

أنه من احلكمة انتظار هذه السياسة قبل تعزيز  شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
التوجيهات املتعلقة ابلتحويالت النقدية يف هذا اجملال، مع مالحظة أن التحويالت النقدية هي يف الوقت احلايل 

حلماية إرشادات وإجراءات حمددة  معيف منظمة األغذية والزراعة  ،جمال العمل الوحيدأو  الوحيدة، الطريقة
، افتقرت املنظمة إىل التوجيه التشغيلي املؤسسي يف هذا اجملال. تها املراجعةوابلتايل، خالل الفرتة اليت غطالبياانت. 
بسد هذه الفجوة جزئي ا من  دشعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمو من وقام كل 

إلدارة محاية البياانت حملي ا. ومع  امليدانيةخالل تطوير إرشادات، مبا يف ذلك أدوات ومواد التنفيذ، للمكاتب 
 ذلك، ال تضمن الرتتيبات احمللية دائم ا اإلدارة املناسبة ملخاطر محاية البياانت.

  العمليات املختلفة املتعلقة مبشاريع إلدارة إجراءات تشغيل موحدة  ميداينطور كل مكتب : واملسؤولياتاألدوار
، ميكن أن تكون إجراءات التشغيل القياسية أداة من دليل اإلجراءات 702 لقسموفق ا لو . ةالنقدي تالتحويال

. ومع زامية، حىت لو مل تكن إلفعالة لتحسني األداء واملساءلة يف تنفيذ العمليات املعقدة مثل التحويالت النقدية
مل تتضمن إجراءات التشغيل املوحدة املسؤوليات عن مجيع/بعض اخلطوات/العمليات  يف بعض احلاالت، ذلك،

كانت هناك أيض ا ثغرات يف إجراءات التشغيل املوحدة املتعلقة ابلعمليات احليوية، وبعض األدوار و الرئيسية. 
شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة من  كلملعاجلة هذا األمر، وافق  و واملسؤوليات املتضاربة. 

، مبا يتماشى مع املتطلبات من دليل اإلجراءات 702القسم  على تضمني هنج "الدليل التشغيلي" يف على الصمود
 .، من دليل اإلجراءاتبشأن القسائم 704وبشأن منح املستفيدين  703 القسمني املرتقبني، املماثلة يف
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  معايري اختيار معقولة؛ ومع  امليدانيةحددت املكاتب  التحقق من صحة بياانهتم:املستفيدين واختيارهم و أهلية
مت إجراء عمليات و ذلك، مل تقم بعض البلدان بتخزين البياانت اليت توضح معايري التأهيل للمستفيدين املختارين. 

، مما جعلها تقتصر على املستفيدين الذين لديهم اهلاتفيةالتحقق من بياانت املستفيدين يف الغالب عرب املكاملات 
فرصة إلدراج املستفيدين غري املؤهلني يف  ورمبا أاتح ذلكمشكالت الشبكة.  بسبب عاقتهاإو  ،هواتف حممولة

شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة كل من   الحظو قوائم التوزيع من خالل اخلطأ أو االحتيال. 
اهلاتف، تستخدم العديد من املكاتب أجهزة مراقبة اتبعة جلهات خالل أنه خبالف التحقق من  مودعلى الص

إىل أن طرق التحقق البديلة يف العديد من السياقات ليست  أشاراخارجية للتحقق من بياانت املستفيدين. كما 
وصول الذين ليس لديهم املستفيدين  من غري املقبول استبعادو ، جمدية، ومكلفة للغاية و/أو تستغرق وقت ا طويال  

ملنظمة االطريقة الوحيدة يف  احالي  كذلك أن التحويالت النقدية هي   وأكداإىل هاتف حممول من دعم املنظمة. 
 على الرغم من ذلك، وافقو . صحة بياانهتماليت تطبق أي ضوابط تتعلق أبهلية املستفيدين واختيارهم والتحقق من 

على تطوير إرشادات إضافية للتحقق  املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودشعبة دعم كل من 
 من األهلية والتوثيق.

 :مسحت و تعاقدت املنظمة مع شركاء منفذين للقيام بتسجيل املستفيدين.  تسجيل املستفيدين وجودة بياانهتم
اهلوية، مما جعل من حتديد واع متعددة من واثئق اليت استعرضها مكتب املفتش العام بتسجيل أن امليدانيةاملكاتب 

 املسجلة وزاد من احتمال وجود مستفيدين مكررين وخياليني. تالصعب حتديد احلاالت الشاذة يف أرقام اهلواي
أبن هذا ميثل خطر ا متبقي ا يف  شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودكل من وأقّر  

لكن عمليات إزالة االزدواجية وتنقية و واثئق اهلوية الرمسية، والتوافر املنخفضني لنظر ا للتغطية بعض السياقات، 
البياانت ميكن أن تظل فعالة يف اكتشاف إدخاالت املستفيدين غري املؤهلة، حىت عندما ُيسمح أبنواع متعددة 

ودة البياانت يف قوائم املتعلقة جبقضااي الالعديد من  وجود من املعرفات. ومع ذلك، الحظ مكتب املفتش العام
 املستفيدين، واليت حالت يف بعض احلاالت دون إجراء حتليل هادف لتحديد االزدواجية.

 :وعدم استخدام وسائل غري موثوق هبا لتحديد املستفيدين يتيحقد  حتديد املستفيدين والتحقق منهم عند التوزيع ،
فرصة لتحويل األموال. ، ض احلاالت )عادة بسبب قضااي األمن/الوصول(وجود املنظمة يف عمليات التوزيع يف بع

عمليات بعض املكاتب أحياان  مت ستخدواان التحقق من صرف التحويالت النقدية يتم عرب اهلاتف، وعادة ، ك
 وابلتايل، كانت عمليات التحقق من املستفيد ختضع لنفس القيود املوضحة أعاله الرصد من قبل أطراف اثلثة.
 للتحقق من أهلية املستفيد.

 االستنتاجات
 ملشاريع ايرى مكتب املفتش العام أن ترتيبات احلوكمة واإلجراءات والضوابط املوضوعة خصيص  ابختصار،  -68

والتوجيهات واألدوات املرتبطة به(  من دليل اإلجراءات 702القسم  التحويالت النقدية يف منظمة األغذية والزراعة )أي
 حتيال.االخماطر من  واحلد بشكل فعاللتسهيل تنفيذها  التحسنيحتتاج إىل بعض 

 املنظمةفإن الضوابط العامة على مشاريع التحويالت النقدية تتأثر سلبا بنقاط الضعف يف سياسات ومع ذلك،  -69
راجعة مكتب املفتش مع االستنتاجات الواردة يف تقرير م امتاشي  و . ااملتعلقة إبدارة بياانت املستفيدين ومحايتهو األوسع نطاقا 

(، ال يزال هذا اجملال AUD1618بشأن محاية البياانت وإدارة اخلصوصية يف منظمة األغذية والزراعة ) 2018العام لعام 
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إجراءات متفق عليها من ذلك التقرير  10حباجة إىل حتسني كبري، على النحو الذي أبرزته املراجعة احلالية، خاصة وأن 
 تزال معلقة. ال

 ات املتفق عليهااإلجراء
التقرير مثانية إجراءات متفق عليها، مبا يف ذلك أربعة إجراءات ذات أولوية عالية، وافقت اإلدارة على يتضمن  -70

شعبة دعم املشاريع ومكتب حاالت الطوارئ والقدرة على كل من . والحظ  2024 آذار/تنفيذها ابلكامل حبلول مارس
 الرئيسي املقرّ  على مستوايتأن تنفيذ بعض اإلجراءات املتفق عليها سيتطلب موارد كبرية لتعزيز القدرات  الصمود

 واملكاتب امليدانية.

 AUD1122– مراجعة خطط التغطية الطبية للموظفني الزائدين عن احلاجة 
احلاجة )خطط التغطية الطبية الزائدين عن للموظفني ة تغطية الطبيالخلطط  مراجعةاملفتش العام أجرى مكتب  -71

وإن . 2022 أاير/ومايو آذار/بني مارس للموظفني الزائدين عن احلاجة/خطط التغطية الطبية لغري املوظفني يف املنظمة(
املوارد البشرية املقدمة يف مجيع أحناء العامل إىل  ةالطبي التغطية خططهي خطط التغطية الطبية للموظفني الزائدين عن احلاجة 

وخطط التغطية الطبية لغري املوظفني واملوظفني لفرتات قصرية الذين يعملون مع منظمة األغذية والزراعة.  غري املوظفنيمن 
اليت تغطي أنواع ا أخرى من غري املوظفني مثل املتدربني يف منظمة األغذية والزراعة  خطط التغطية الطبيةهي  يف املنظمة

 .وغريهمالنوااي احلسنة للمنظمة وأعضاء جملس املنظمة واللجان أو اهليئات املماثلة، واملتطوعني وحاملي الزماالت وسفراء 
خطط التغطية الطبية على ت املراجعة ، ركز التخطيط للمراجعةمت إجراؤه يف مرحلة وبناء على تقييم املخاطر الذي  -72

خطط ومع ذلك، فإن معظم املالحظات والتوصيات قابلة للتطبيق بشكل متساٍو على  للموظفني الزائدين عن احلاجة.
 ه.مزود اخلدمة نفس اخلطط من خالل هذهكال النوعني من ، حيث تتم إدارة  التغطية الطبية لغري املوظفني يف املنظمة

توىل املقاول احلايل وقد ارية. من قبل شركة أتمني جتيتم أتمني خطة التغطية الطبية للموظفني الزائدين عن احلاجة  -73
، 2021 كانون األول/ديسمربو  2015 كانون الثاين/يناير ما بنيخالل الفرتة و بعد مناقصة شراء.  2021يف عام  ةتنفيذ اخلط

خطط التغطية الطبية للموظفني الزائدين عن بلغت أقساط التأمني األساسية املدفوعة )مبا يف ذلك مسامهات املشاركني يف 
مطالبة تتعلق ابملصروفات  31 352 اليت متت معاجلتهامليون دوالر أمريكي. وبلغ عدد املطالبات  15.1( حوايل ةاحلاج

 مطالبة للتعويض عن األايم الضائعة. 1 662الطبية و
 املتعلقةتقييم مدى كفاية وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة  يفاهلدف الرئيسي من املراجعة ومتثل  -74
مبوجب العقد  خطط التغطية الطبية للموظفني الزائدين عن احلاجة/خطط التغطية الطبية لغري املوظفني يف املنظمة،دارة إب

؛ ومع ذلك، 2021 كانون األول/إىل ديسمرب كانون الثاين/غطت املراجعة الفرتة من ينايرو (. 1احلايل )هدف املراجعة 
جراءات التصحيحية استجابة  لنقاط الضعف والثغرات احملددة يف العقد السابق. انتهزت املراجعة الفرصة لتقييم تنفيذ اإل

للمدفوعات املقدمة من منظمة األغذية هتا شعبة املوارد البشرية تقييم التسوية اليت أجر  يفاهلدف اإلضايف للمراجعة  ومتثل
والزراعة مبوجب العقد السابق واليت مل تتم تسويتها من قبل املشرتكني، واجلهود املبذولة لتسوية أو اسرتداد هذه السلف 

 (.2)هدف املراجعة 
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 املالحظات الرئيسية للمراجعة
الطبية للموظفني الزائدين عن  التغطية دارة خططإب املتعلقة: احلوكمة وإدارة املخاطر وعمليات الرقابة 1هدف املراجعة 

 احلاجة/خطط التغطية الطبية لغري املوظفني يف املنظمة
يثين مكتب املفتش العام على و مكتب املفتش العام أن هناك قفزة نوعية كبرية من إدارة عقد التأمني السابق. يرى  -75

 لرقمنة جتربة املطالبات، مما أدى إىل أمتتة العديد من الضوابط الرئيسية. ملزود خدمةالختيارها  وحدة الضمان االجتماعي
مقدمي اخلدمات وأداء  رصدلزايدة حتسني  مكتب املفتش العام أن هناك جماال   يرىمما ورد أعاله، وعلى الرغم  -76

ابألحكام التعاقدية املتعلقة  على وجه التحديد، أشار مكتب املفتش العام إىل أن مسؤول املطالبة مل يلتزم متام او . اخلطة
لتحليل وتوثيق ونشر املعلومات الواردة من مسؤول  اإجراءاهت توثق وحدة الضمان االجتماعيجبداول التقارير واحملتوى، ومل 

 املطالبة. جيب تنفيذ هذه اإلجراءات على سبيل األولوية.
على سبيل املثال، الحظ مكتب املفتش العام عدم وجود أي وثيقة و فرص لتعزيز الضوابط الداخلية.  اوهناك أيض   -77

"صندوق الطوارئ".  وتسميتهمن غري املوظفني  دوالر أمريكي مت خصمه من املوارد البشرية 728 000تتعلق ابحتياطي قدره 
ر استخدامه وجود تفويض واضح وإجراءات تشغيل معيارية بشأن استخدام هذا االحتياطي أن خيفف من خماطومن شأن 

 ألغراض أخرى غري مقصودة.

 : تسوية السلف غري املسددة مبوجب العقد القدمي2هدف املراجعة 
أنه مبوجب العقد القدمي، وبسبب االفتقار إىل الضوابط الداخلية املالئمة يف مكتب أشار مكتب املفتش العام  -78

ني دوالر أمريكي للمشاركني يمال 1.8(، دفعت منظمة األغذية والزراعة حنو شعبة املوارد البشريةاملوارد البشرية السابق )اآلن 
معظم املبلغ غري قابل لالسرتداد ألن املدفوعات وإن . بعد مل يتم تسويتها كسلف )للتعويض عن أايم اإلجازات املرضية(

ا قد تكون قادرة فقط على أهن شعبة املوارد البشرية. ولكن حىت ابلنسبة للسلف األحدث، قدرت 2018متت قبل عام 
 .ألف دوالر أمريكي 130اسرتداد ما يقرب من 

مكتب املفتش العام أن السبب اجلذري هلذه املشكلة هو التدهور العام لعمليات احلوكمة إلدارة خطط ويرى  -79
رة خطة )مراجعة إدا AUD 0220يف ذلك الوقت، كما هو موثق ابلفعل يف تقرير مكتب املفتش العام  ةالطبي التغطية

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة(.
مكتب املفتش العام أن ترتيبات العقود احلالية ال تتوقع تقدمي أي مدفوعات من جانب املنظمة، وابلتايل ويشري  -80

 .ال ميكن أن حتدث نفس املشكلة

 اخلالصة
خطط يرى مكتب املفتش العام أن ترتيبات احلوكمة واإلجراءات املوضوعة والضوابط املطبقة يف إدارة ابختصار،  -81

حتتاج إىل بعض منظمة األغذية والزراعة الطبية للموظفني الزائدين عن احلاجة/خطط التغطية الطبية لغري املوظفني يف التغطية 
 .االحتياللتحسني فعالية وكفاءة اخلطط وتقليل خماطر  ،التحسني
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 اإلجراءات املتفق عليها
كانون /على أربعة إجراءات وافقت اإلدارة على تنفيذها والتزمت بتنفيذها ابلكامل حبلول ديسمربحيتوي التقرير  -82

ويف أن الغرض من صندوق الطوارئ  توضح وحدة الضمان االجتماعيأن  يفاإلجراء ذو األولوية ويتمثل . 2022 األول
 الطابع الرمسي على سياسة إدارة هذا الصندوق. تضفي

 AUD1222–  اجلزء األول –مراجعة شعبة األسواق والتجارة 
األسواق والتجارة كجزء من خطة عمله لفرتة السنتني  لشعبةمكتب املفتش العام اجلزء األول من مراجعة أجرى  -83

 مناهلدف من اجلزء األول  ومتثل. 2022 حزيران/ويونيو آذار/بني مارس للمراجعةمت تنفيذ العمل امليداين و . 2022-2023
، والضوابط اإلدارية املشاريعلبيئتها الرقابية، وإدارة  شعبة األسواق والتجارةتقييم فعالية الرتتيبات اليت وضعتها  يفاملراجعة 

جملاالت. وسيغطي اجلزء الثاين من ة يف هذه انظمواملالية، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك االمتثال لسياسات امل
 املراجعة التخطيط الشامل للعمل على مستوى الشعبة والربجمة والتنفيذ.

 املالحظات واالستنتاجات الرئيسية
لتحسني فعالية ترتيبات  حاجة إىل بعض التحسيناتقرر مكتب املفتش العام أن هناك بناء على نتائج املراجعة،  -84

إلدارة املوارد البشرية واملشرتايت واملساواة  املنظمةبيئتها الرقابية واالمتثال لسياسات وإجراءات  بشأن شعبة األسواق والتجارة
 بني اجلنسني.

 وخلص مكتب املفتش العام إىل ما يلي: -85
  اختاذدعم و ( 2؛ )الشعبة( تعزيز بيئة الرقابة يف 1إجراءات فعالة من أجل: )وضعت إدارة شعبة األسواق والتجارة 

تنفيذ سياسات و ( 4؛ )منطقيةبطريقة  الشعبةتوزيع األدوار واملسؤوليات والسلطات داخل و ( 3؛ )ةاملستنري  اتالقرار 
 .واملساواة بني اجلنسني املشاريعمؤسسية بشأن إدارة تنفيذ 

  املتعلقةالتوجيهية والتوجيهات واإلجراءات  واخلطوط للسياسات املؤسسيةوقد امتثلت شعبة األسواق والتجارة 
غطيها تالفرعية اليت و عاجلة العمليات اليومية يف اجملاالت الرئيسية ما يتعلق مبويف  للشعبةتنفيذ األنشطة العادية ب
 .ذه املراجعةه

مما ورد أعاله، حددت املراجعة فرص التحسني يف اجملاالت الفرعية إلدارة املخاطر، ومنع االحتيال، وعلى الرغم  -86
يتم عرض هذه الفرص و واملساواة بني اجلنسني.  ،لقياسية، وإدارة املوارد البشرية، واملشرتايتتكنولوجيا املعلومات غري ا ونظم

 ابلتفصيل يف القسم الرابع من التقرير.

 بيئة الرقابة
للمخاطر وخطة ملنع االحتيال وخطة  سجال   شعبة األسواق والتجارة، وضعت للسياسات املؤسسية امتثاال   -87

متطلبات الصحة والسالمة واألمن وتكنولوجيا املعلومات وإدارة السجالت واالتصاالت  استوفتوقد األعمال؛  الستمرارية
إدارة املخاطر لتحسني يف جمال واملطبوعات؛ ورصدت إكمال التدريب اإللزامي من قبل موظفيها. ومع ذلك، هناك حاجة ل

 ة.واالحتيال لزايدة الضماانت ضد حاالت عدم اليقني واألحداث غري املتوقع
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 إدارة املشاريع وتنفيذها
والسياسات واإلجراءات واملبادئ  املشاريعدليل منظمة األغذية والزراعة لدورة امتثلت شعبة األسواق والتجارة ل -88

املوارد والتنمية، مثل احلكومات  الشركاء يف، ورصد التنفيذ، والتواصل مع املشاريعالتوجيهية املؤسسية األخرى املتعلقة بصياغة 
تنفيذ عينة من املشاريع أجراها مكتب املفتش العام بشأن وجدت املراجعة التفصيلية اليت و . هلمالتقارير  ورفعاملستفيدة، 
لي أن التنفيذ متيز حبسن التوقيت وعالقات صحية مع ممث ،امليزانيةعن  املسؤولةبصفتها  شعبة األسواق والتجارةاجلارية مع 
 املوارد واحلكومات املتلقية. الشركاء يف

 الضوابط اإلدارية واملالية
وخطاابت إدارة املوارد البشرية، وشراء السلع واخلدمات،  بشأن امتثلت شعبة األسواق والتجارة للضوابط املؤسسية -89

ودعم ، تعاقب منظمة. ومع ذلك، هناك حاجة إىل زايدة تعزيز إدارة املوارد البشرية من خالل وضع خطط االتفاقات
معاجلة إجراءات يف تأخر اللمشرتايت لتجنب أي تعطيل للعمليات بسبب احتمال لتخطيط الالوظائف الرئيسية، وتعزيز 

 .الشراء غري املخطط هلا

 املساواة بني اجلنسني
املساواة بني خطوات حنو االمتثال الكامل لسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن اختذت شعبة األسواق والتجارة  -90

 . ومشل ذلك: وضع خطة عمللعملية اجلرد بشأن املساواة بني اجلنسنيالتوجيهية  واخلطوط 2030-2020 للفرتة اجلنسني
؛ وتطوير 2021ملساواة بني اجلنسني يف عام ة بشأن اجرد شاملعملية إجراء و قائمة بذاهتا؛  للمساواة بني اجلنسنيسنوية 

الثغرات احملددة يف تقرير التقييم. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة ملراجعة خطة العمل  إجراءات حمددة إبطار زمين لسد
ولضمان  لعملية اجلرد بشأن املساواة بني اجلنسني،التوجيهية  اخلطوطمن أجل مواءمتها الكاملة مع  2022السنوية لعام 

 .2023-2020تنفيذ توصيات التقييم ابلكامل خالل دورة 

 عليهااإلجراءات املتفق 
 وافقت شعبة األسواق والتجارة على اختاذ اإلجراءات الستة الواردة يف التقرير ملعاجلة القضااي احملددة. -91
 


