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 موجز
 

      مقدمة
 
مبوجعب  لألمعم املتحعدةلمنظمةة األغذيةة والزراعةة  املاليعةهعذا بشعأن مراجععة العمليعات يصدر تقرير املراجعع اخلعارج   -1

من الالئحة املالية ملنظمة األغذية والزراعة، واالختصاصعات اإلاعافية امللحقعة  عا. وهعو يشعمل نتعائج عمليعة املراجععة  12املادة 
والتنظععيم   املنظمععة  دارةواملالحظععات املتعلقععة بععاإل 2017ديسععمرباكانون األول  31للكشععوف املاليععة للسععنة املاليععة املنتهيععة   

 .4-12حسبما تقتضيه املادة 

 
                                                                                          الرابع الصادر على أساس سنوي، منذ اعتماد املنظمة للمعايري احملاسبية الدوليعة للقطعاا الععاإ كرطعار          التقرير        وهذا هو  - 2

        مسعععتقل                                            . وتتمثعععل األهعععداف العامعععة للمراجععععة   تقعععدمي اعععمان     2112    ن                 بعععدءان معععن السعععنة املاليعععة    ،               التقعععارير املاليعععة       إععععداد     هلعععا   
           ودعععم أهععداف    ،                                    زيععادة الشععفافية واملسععاءلة   املنظمععة          مععا يسععاعد                                              إىل الععدول األعضععاء بشععأن نزاهععة عععرض الكشععوف املاليععة، 

                                                                                                              عمل املنظمة من خالل عملية املراجعة اخلارجية. ويناقش التقريعر بالتفصعيل املسعائل املاليعة ومسعائل احلوكمعة الع  يعتقعد املراجعع 
                               األجهزة الرئاسية للمنظمة إليها.                           اخلارج  أنه ينبغ  لفت عناية 

 
                        النتيجة الكلية للمراجعة

 
، قمنعععا مبراجعععععة الكشعععوف املاليععععة للمنظمعععة امتثععععاالن لالئحعععة املاليععععة، وبعععالتواف  مععععع املععععايري الدوليععععة متاشعععيان معععع واليتنععععا -3

 املاليععععة املنتهيععععة  سععععنةالللمنظمععععة عععععن  1للمراجعععععة. وأسععععفرت مراجعتنععععا عععععن إصععععدار رأي غععععري معععععد ل بشععععأن الكشععععوف املاليععععة
 :اجلوهريععععةاجلوانععععب  مجيععععع. وقععععد خل صععععنا إىل أن الكشععععوف املاليععععة ت عععععر ض بنزاهععععة، مععععن 2117ديسععععمرباكانون األول  31  

التغيعريات   صعا  و أداءهعا املعايل؛ ) ( و ؛ )ب( 2117ديسعمرباكانون األول  31)أ( الواع املعايل للمنظمعة للسعنة املنتهيعة   
لسعععنة املعععذكورة وفقعععان   ااملقارنعععة بعععني امليزانيعععة واملبعععالغ الفعليعععة لنفقااعععا و تعععدفقااا النقديعععة؛ )هعععع( و األصعععولارأ ال األسعععهم، )د( 

 للمعايري احملاسبية الدولية للقطاا العاإ.

 
املعتمعععد   السعععنة السعععابقة، وأن وخلصعععنا أيضعععان إىل أن السياسعععات احملاسعععبية طب قعععت علعععى أسعععاس يتوافععع  معععع  لععع   -2

كجععزء مععن مراجعععة الكشععوف املاليععة،  تثلععة مععن   حتققنععا منهععا معععامالت املنظمععة العع  اطلعنععا عليهععا أ نععاء عمليععة املراجعععة، أو العع 
 مجيع النواح  اهلامة لالئحة املالية والسلطة التشريعية.

 

                                                           
                                         يستنتج أن الكشوف املالية قد أعد ت، من مجيع ، هو الرأي الذي يعرب عنه املراجع عندما 700مبوجب معيار التدقي  الدويل  –                الرأي غري املعد ل   1

 نظيف".                                                                                                                      النواح  اجلوهرية، وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به. وهو املصطلح اجلديد الذي حل  حمل "رأي غري مشفوا بتحفظات أو رأي
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وقعد للعت املراجععة  معن الالئحعة املاليعة، أجرينعا مراجععة لعألداء باإلاعافة إىل املراجععة املاليعة. 2-12ومتاشيان مع املادة  -5
علععى مسععتوى إدارة السععفر و البيععان بشععأن الرقابععة الداخليععة؛ ) ( و األقسععاإ التاليععة للمنظمععة: )أ( مركععز اخلععدمات املشععرتكة؛ )ب( 

 مة لعدعممليعات املكاتعب القطريعة. وقعد رفعنعا إىل اإلدارة توصعيات مصعم  عو نتائج الربامج؛ )ه(  عن؛ )د( ورفع التقارير املنظمة
 ا.مأهداف عمل املنظمة، وتعزيز مساءلتها وشفافيتها، وحتسني إداراا املالية وحوكمتها ورفع قيمته حتقي 
 
الثغعععرة الععع  ال تعععزال موجعععودة علعععى مسعععتوى متويعععل التزامعععات اسعععتحقاقات  بسعععدو  مععا  عععؤ الشعععؤون املاليعععة، أوصعععينا  -6

 سعتحقة، واسعتهالل إجعراءات بشعأن الععالوات املفعرتة طويلعةسعتحقة منعذ املاحلسعابات  صعفيةاملوظفني، واعرورة واعع سياسعة لت
حتسني التنفيذ العاإ لربنامج التععاون ، وارورة اسرتدادها املشكوك  و  صلةغري احمل املتوجبةلمسامهات الطوعية ل فرتة طويلةمنذ 

 اتاملتعلقة بالعدفعات املسعبقة واحلسعاب بنود التسوية، ومسائل اإلبالغ و   مت حتديدهابشأن أخطاء النظاإ ال التقين، وتوفري حل  
 الدفع. ةستحقامل
 
 ات وإجراءات و  ما  ؤ مركز اخلدمات املشرتكة، أشرنا إىل ارورة تعزيز الضوابط احلالية وواع سياس -7

البائعني ومنح التعليم وبدالت اإلعالة. وال يقل أمهية  إدارةالسفر، و  سلفاألصول واسرتداد  إدارةواأو حتديثها   جماالت 
رقابة الو  اإلدارة   هناية املطاف حتس نمن أجل حتقي  منافع  ،لتقييم املخاطر متينة عمليةبتطبي   دارةعن  ل  التزاإ اإل

 لعمليات املركز وإجراءاته. فعالتنيال
 
و  ما  ؤ البيان بشأن الرقابة الداخلية للمنظمة، شددنا على أنه بغيعة حتقيع  القيمعة الكاملعة للبيعان باعتبعارة و يقعة  -8

 بالتععع زر  ،توجيهعععاتالسياسعععات التمكينيعععة ومعععا يتصعععل  عععا معععن  علعععى إاعععفاء صعععفة مؤسسعععية للمسعععاءلة، يتععععني علعععى املنظمعععة
الالزمة معن خعالل حمتعوى البيعان  ر؛ وتصميم أدوات وإجراءات وترتيبات دعم مالئمة وتنفيذها؛ واستخالص األفكاما بينها  

 باعتبارة و يقة للمساءلة.
 
      إدخعععال           علعععى صععععيد                    والتقعععدإ العععذي أحرزتعععه    ،                 ، فعععرن جهعععود املنظمعععة                علعععى مسعععتوى املنظمعععة      السعععفر        إدارة         و  معععا  عععؤ  - 9

                                                                         اجملاالت الرئيسية ال  للها استعراانا فرص للتقدإ، تشمل من بني أمور أخرى تبسعيط         تربز   و    .           ال يستهان  ا           التحسينات، 
       السععفر؛        إدارة  ؤ   عع                     علععى نطععاق املنظمععة   مععا              وجهععات النظععر                 إ خععدمات السععفر؛ و        ؤ مقععد    عع           األداء   مععا        إدارة            السياسععات؛ و 

            عناها فتمععنح  اعع                          ات النظععر االسععرتاتيجية العع  و                                    املخععاطر، وال سععيما  ععاطر السععفر. أمععا وجهعع       إدارة                      وحتسععني وجهععات النظععر بشععأن 
                  السفر امن املنظمة.       إدارة               بشأن كيفية حتسني    ن ان            ن       ن      املنظمة أيضان منظوران خارجي

 
             نظعععاإ التخطعععيط             سعععار العمعععل    مل                                              ن                    و  معععا  عععؤ رفعععع التقعععارير ععععن نتعععائج العععربامج، شعععددنان علعععى إدرا  خطعععوة صعععر ة -  11

   ،                               نتعععائج العععربامج علعععى املسعععتوى اإلقليمععع            استعرااعععات                   ، وحتسعععني التنسعععي  خعععالل      تقيعععيم  ال           تنفيعععذ ودععععم   ال    رير  ا    د تقععع ا  ععععد إ      و      الرباجمععع
            منتصف املدة.           نتائج  ال         اإلبالغ عن    ة        وحتسني آلي
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            املندرجععة اععمن                                                                                    و  معا  ععؤ عمليععات مكاتععب التمثيععل، أوصععينا بععرجراءات لضعمان أن تكععون أنشععطة الرصععد والرقابععة -  11
                    قائمة وفعالة وكفؤة.   ،                    للمنظمة   اخلط األمام      جم ا ن    الرب        العمل              ن        ال  تعترب حيويةن لتنفيذ   و    ،        الرئيسية     عمل          إجراءات ال

 
         التوصيات      ملخص

 
                        تعزيز املسعاءلة والشعفافية  ل                    أهداف عمل املنظمة، و       حتقي             ن                                        واعنا عددان من التوصيات املضيفة للقيمة، واملصممة لدعم -  12

                                                  ا. أما التوصيات الرئيسية للمنظمة فتنؤ على ما يل : م                                       املالية واحلوكمة لديها وإاافة القيمة إليه      دارة       وحتسني اإل
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 الزمني اإلطار 2األولوية التوصيات

         المالية         المسائل

                            التزامات استحقاقات الموظفين       تمويل

1  
 

               مةن ججةل التمويةل       تينةة                                             األجهزة الرئاسةية علةا النظةر فةي وسةع اسةتراتيجية م              مواصلة تشجيع
     سمن    من                                                               تغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، وصندوق مدفوعات انتهاء الخدمة، ل ل         التدريجي 

  (  83        )الفقرة      ً                 تصدياً لمخاطر التمويل.    ،                           التزامات استحقاقات الموظفين

     9112       جساسية

                  المساهمات الطوعية

                                        ً     إجةةةراءات لشةةةطز االتزامةةةات عنةةةد المقتىةةةا، نظةةةراً إلةةةا         اسةةةته ل                سةةةتعراأل األمكةةةا  و  ا  9
                     الماليةةةة للمنظمةةةة بشةةة ن        ئحةةةة     مةةةن ال     111-   919                                 اإلجةةةراءات المنصةةةوا عليهةةةا فةةةي المةةةادة 

                                بشةة ن صةة مية اةةطز الةةديون المعدومةةة.    1- 7-  11-   919                           العجةةز فةةي المشةةاريع، والمةةادة 
   (.  38        )الفقرة 

     9113     هامة

                                      التنفيذ المالي لبرنامج التعاون التقني

                                                                   تحسةةةةين التنفيةةةةذ اإلجمةةةةالي لبرنةةةةامج التعةةةةاون التقنةةةةي، عبةةةةر اسةةةةتعراأل العمليةةةةات         مواصةةةةلة  8
                                                                             واإلجةةراءات المتصةةلة بةةد، وتحديةةد األسةةباا الجذريةةة التةةي تفىةةي إلةةا التةة  ير فةةي التنفيةةذ 

   (.  11        )الفقرة                      ومعالجة تلك األسباا.

     9113     هامة

 الحسابات المستحقة منذ فترة طويلة
بغية معالجة الذمم  وتسويتها، ة الدفعقالحسابات المستح مراجعة عملية اتجولوي حديدت 4

الدائنة المستحقة منذ فترة طويلة، والنظر في صياغة سياسة لتغطية جميع الذمم الدائنة 
المستحقة منذ فترة طويلة في عملية التصفية العادية، مع مراعاة الحدود الزمنية للتصفية، 

المستحقة و/جو إلغائها عقز المراجعة والمتابعة وإمكانية سحز ااعتراف بالمبالغ 
 (55 الفقرة) المناسبتين.

 2018 هامة

  انظو  مواصلة العمل الراهن الذي تقو  بد ومدة األعمال واعبة تكنولوجيا المعلومات 5
جولويات معالجة ج طاء النظا  التي جرى تحديدها والمشاكل األ رى في  رتيزجوراكل، لت

                                    ً                  لىمان جن تكون التقارير الصادرة كاملة  ودقيقة وموثوقة.  ،التقارير وبنود التسوية إعداد
 (59)الفقرة 

 2018 هامة

 مركز الخدمات المشتركة
وفعاليتها سمن اإلجراءات  دارةتعزيز كفاءة سوابط اإل لزيادةلتدابير الىرورية اتخاذ ا 6

ً                                     الوظيفية لمركز الخدمات المشتركة، فى   عن تحسين اامتثال للسياسات واللوائح                                     
 (63 )الفقرة خص النواقص التي تمت م مظتها.يالقائمة والمرعية في ما  والقواعد

 2018 هامة

                                                           
  وعراقيل خطرية مالية تبعات إىل يفض  قد العمل عن االمتناا أن حيث عالية،  اطر إىل املنظمة تعريض عدإ على     ن حرصا          ن إلزاميا   العمل يعترب: جساسية  2

 .العمليات مستوى على كربى
 مستوى على كربى  وعراقيل خطرية مالية تبعات إىل يفض  قد العمل عن االمتناا إن هامة حيث ملخاطر التعرض لتفادي       ن اروريا   العمل يعترب: هامة

 .العمليات
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، وفي األدلة اإلراادية دليل التعليمات اإلداريةتحديث األقسا  ذات الصلة في  7
 العملياتكل   عملإجراءات ب المتعلقةوثائق الواإلجراءات الدا لية، بما في ذلك مفظ 

 اإلدارية التي تتم 
باستخدا   ريطة للعمليات مثل  لديد المعالجة ةتعكس جنشط يالمركز، لك إدارةتحت 

  (68 )الفقرة الدليل اإللكتروني جو ما يعادلد.

 2018 هامة

وظائف األصول، واإلجراءات المتسقة مع الممارسة بش ن نقل المسؤوليات  تعجيل 8
وااتفاق بش ن مستوى الخدمات بين اعبة الشؤون المالية والمركز، األمر الذي  ،الحالية
 سيفىي 

 (.69)الفقرة  إلا موكمة واسحة المعالم وافافة ومساءلة ومسؤولية عن وظائف األصول.

 2018 هامة

لمركز، بالتنسيق مع ل الومدات الوظيفية سمنلتقييم المخاطر  متينةممارسة  استه ل 9
الموارد المسؤول عن مساعدة مكاتز المنظمة في  إدارةمكتز ااستراتيجية والتخطيط و 

 (.72)الفقرة  الجيدة للمخاطر وتطبيقها. دارةفهم ممارسات اإل

 2018 هامة

 مسائل الحوكمة
 الرقابة الدا ليةالبيان بش ن 

في إطارها للرقابة الدا لية  ،تعزيز توصيفات مكونات تقييم المخاطر والمعلومات وااتصال 10
المبادئ المعتمدة إلطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة  جفىلبما يعكس بشكل 

 (79)الفقرة  تريدواي، ودعم اإلب غ الواسح عن تلك المبادئ المعتمدة للرقابة الدا لية.

 2018 هامة

، من   ل المرامل المقبلةتحسين توجيهاتها المؤسسية بش ن اإلب غ عن الرقابة الدا لية  11
                                                  ً وجساس إلنتاج البيان بش ن الرقابة الدا لية، استنادا   ،                             ً ججل إدراج مسار عمل جكثر تفصي   

 (83)الفقرة إلا السنة األولا من  برتها في مجال اإلب غ. 

 2018 هامة

عبر التوثيق الرسمي للعملية وإسافة المزيد من التفاصيل  ،عمليتها إلنتاج البيانتعزيز  12
ومن   ل  ،خص السياق التشغيلي لمكاتبهايما  الدقيقة إلا استبيانات الرقابة الدا لية في

 (87)الفقرة الدروس. من  ستفادة ل متينةآلية 

 2018 هامة

 المنظمةعلا مستوى السفر  إدارة
13 

 
 
 

لسفر وتعزيزها وما يتصل اتحسين ترتيباتها لتخطيط السفر عبر توسيح سياستها لتخطيط 
المعلومات وبآلية فعالة  دارةنظامها إلبمدعومة بكفاءة علا جن تكون من إجراءات،  ذلكب

وتحسين سوابط كفاءة  ؛لإلاراف والرصد، من ججل تحديد المساءات بشكل جفىل
 (94. )الفقرة التكلفة وتحقيق اامتثال الكامل

 2018 هامة

    
الدرجة ااقتصادية الممتازة للسفر الجوي مع إي ء ااعتبار الواجز  النظر في استخدا  14

 ريطة طريق اعتماد  جن تعد المنظمةو بالسفر المستدا ؛  التكلفة والتزا  المنظمة لتوفير
 (101 )الفقرة. 2018التوقف   ل عا   بش ن محطاتلسياسات السفر  القياسيالمعيار 

 2018 هامة

استعراأل كامل واامل لسياسات السفر، لغاية تعزيز مىمونها وإجراءاتها بما يىمن  إجراء 15
 ؛ اتسؤولية عن السياسممساءات واسحة و  وإرساء بينها، ااتساق

بدعم من مستوى  ،تاتعقيباللتقديم مناسز مع آلية ملموسة بالشكل ال وسمان رصدها
)الفقرة . اتإاراف فعال علا تنفيذ السياستوفير و  ،الموظفين بالسياسات لوعيمرتفع 
113) 

 2018 هامة
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 دارةتحسين بياناتها بش ن مخاطر السفر وتقييمها، عبر توفير سياق جوسح وجدق إل 16
 المخاطر 

                                    ً               وتقييمها، والتوثيق الكافي لألنشطة دعما  لرصد المخاطر من ججل تحديد المخاطر 
  (118)الفقرة . والقرارات المتعلقة بها

 2018 هامة

 اإلب غ عن نتائج البرامج
تقارير التنفيذ ودعم  إعدادإدراج  طوة صريحة لمسار العمل في نظا  التخطيط البرامجي و  17

، والرصد األوثق لإلنجازات المبلغ المرفوسةبالبرامج التقييم، تغطي اإلجراءات المتعلقة 
)الفقرة  ألجل سمان اكتمال المعلومات الواردة في استعراأل منتصف المدة؛ ،عنها
 ((ج)126

 2018 هامة

التنسيق األفىل   ل استعراأل نتائج البرامج علا المستوى اإلقليمي، من ججل تحسين  18
 مخرجات،ال ثناءالجذرية الشائعة استجودة اإلنجازات المبلغ عنها؛ وتحديد األسباا 

نتائج غير دقيقة  صدور من ججل التصدي امتمال ة تلك األسبااوالتخفيف من وط 
 ((ا)126)الفقرة  للبرامج.

 2019-2018 هامة

إلب غ عن نتائج منتصف المدة، من   ل اعتماد إطار زمني جفىل ل تهاآليتحسين  19
؛ وبناء قدرات كفاءاتها مدرائهال ستعراأل؛ وإرساء إمكانات جفىل للرصد من ججل 

 المنظمة  علا مستوىالدروس المستفادة  والرجوع إلااإلقليمية للرصد 
غ عن النتائج والتنسيق دعم الشفافية في اإلب  بغيةمن استعراسات منتصف المدة ال مقة 

 (131)الفقرة  .بوجد عا  إلب غاباتجاه فرصة تحسين 

 2019-2018 هامة

 عمليات مكاتز التمثيل
 تنفيذ برنامج التعاون التقني

لتنفيذ مشاريع برنامج التعاون التقني، من   ل آليات  الفعالية بوجد عا و الكفاءة سمان  20
تؤثر في سرعة  التي المسؤوليات تتولاو  ،مناسبةورة صب المعينة الفعاليات جو الحااتتدير 

 (137)الفقرة . وموثوقيتها تنفيذ التزامات البرنامج ومستواه وكفاية معلوماتد

 2019-2018 هامة

 تنفيذ مشاريع مساا األمانة
العوامل ومسؤوليات المشاريع التي تؤثر في مسن  إدارةمن   ل  وءسمان التنفيذ الفعال والكف 21

 (141)الفقرة . اتوقيت تنفيذ مشاريع مساا األمانة، ومستوى تنفيذها وموثوقية معلوماته
 2019-2018 هامة

 تقديم التقارير إلا الجهات المانحة
سمان إب غ معلومات مسنة التوقيت وموثوقة وذات صلة إلا الجهات المانحة من   ل  22

. اب غ للمشروع وتدعمهاإلمسؤوليات  حققالجهود الحثيثة للرصد وجنشطة الرقابة التي ت
 ((ج)145)الفقرة 

 2018 هامة

ل التعليمات بش ن      تفص   بالتعاون مع اركاء التمويل، ،إدراج جمكا  في اتفاقيات التمويل 23
)الفقرة  .المكتسبةواستخدا  الفائدة  والسحز من الحسابات،جرصدة الحسابات 

 ((ا)145

 2018 هامة

 مشتريات السلع والخدمات
تعزيز رصدها لتنفيذ المسؤوليات المتعلقة بالمشتريات من جانز كافة األطراف المعنية،  24

 (149)الفقرة عمليات المشتريات في المنظمة. من   ل لىمان نتائج مىيفة للقيمة 
 2018 هامة

 الموارد البشرية إدارة
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تقييم األداء، ب التي تتصلللموارد البشرية السياسات الرئيسية تعزيز جنشطة رصد عمليات  25
، وتوثيق األنشطة من ججل ااستفادة بالكامل من المنافع ومعالجة السج ت مسكو 

 )الفقرةالموارد البشرية بشكل استباقي.  إدارة فيالشواغل الناجمة عن هذه الجوانز 
153) 

 2018 هامة

 األموال النقدية إدارة
تعزيز الرصد والىوابط الرقابية علا اإلجراءات المتعلقة بالنقدية من ججل سمان تنفيذ  26

 (157)الفقرة  .وفعالية استخدا  الموارد م ءمة الىوابطالمسؤوليات بما يكفل 
 2018 هامة

 المخزوناتو األصول  إدارة
 مراقبة األنشطة والعمليات والمسؤوليات المتعلقة باألصول والمخزون وااسط ع  27

بها علا النحو الصحيح من   ل آليات مراقبة محسنة من ججل مماية مواردها 
 (161)الفقرة واستخدامها بفعالية. 

 2018 هامة

 السفر إدارة
بغية سمان  ،والمساءات السفرتعزيز تدابير الرصد لىمان التنفيذ السليم لعمليات  28

)الفقرة األعمال.  تنفيذمن ججل تحسين  ،اامتثال لسياسات وإجراءات السفر الحالية
165) 

 2018 هامة

 الغش المفترألماات الغش و 
مواصلة إجراءاتها المحكمة لمكافحة الغش والممارسات الفاسدة علا كافة مستويات  29

إجراءات سريعة بحق ماات الغش المبلغ عنها وتعزيز آليات  اتخاذ المنظمة، من   ل
. ماات الغش مع عد  التسامحمكافحة الغش الحالية بالتمااي مع سياستها المتمثلة في 

 (175)الفقرة 

 2018 هامة

 
        اآلنفة         السنوات         مراجعات    عن         الصادرة          التوصيات       تنفيذ
 

             مرفععوا إىل جلنععة       سععتقل           ،   تقريععر م    دارة         مععن قبععل اإل               املراجععع اخلععارج                             لتوصععيات السععابقة الصععادرة عععن ا           حالععة تنفيععذ      تععرد -  13
                توصعية )معا نسعبته     13    فعذت      ، ن      2116             السنة املالية             العائدة إىل    19                                   التقرير احلايل، ومن بني التوصيات الع       إعداد      تاريخ             املالية. 

           املائعة(     86                توصية )ما نسعبته     18                          ن             املائة( قيد التنفيذ حاليان. وقد نفذت     32                 توصيات )ما نسبته    6                    املائة(، فيما أن     68
                            املائععة( قيععد التنفيععذ. وقععد     12          مععا نسععبته         الباقيععة )       الععثال                    ، فيمععا أن التوصععيات     2115                     توصععية   السععنة املاليععة     21       مععن أصععل 
         الباقيعععة    6                        ، فيمعععا أن التوصعععيات العععع    2112                      توصعععية   السعععنة املاليعععة    26                  املائعععة( معععن أصعععل     77                توصعععية )معععا نسعععبته     21     نفعععذت 

  ،     2113-    2112                      العع  قععدمت   فععرتة السععنتني     57                                                     املائععة( كانععت   طععور التنفيععذ. ومععن أصععل التوصععيات الععع    23          مععا نسععبته )
                         املائعععة( قيعععد التنفيعععذ.    2                                       املائعععة( فبقيعععت توصعععية واحعععدة )معععا نسعععبته     98         معععا نسعععبته        توصعععية )    56       حعععآل ا ن       دارة       نفعععذت اإل

                        تنفيذ التوصيات املتبقية.    ات     أولوي       ترتيب    على       دارة           وحنن نشجع اإل
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 والمنهجية والنطاق الواية -جلف
 
       الواية - 1
 

                          كمراجع خارج  للمنظمة ملد ة   3                                       بعد املائة، هيئة املراجعة جلمهوري ة الفلبني السادسة واألربعني                  عني  اجمللس،   دورته  -12
 .2112   ن         بدء ا من عاإ  سنواتست 
 

  يتعني تقوميية، سنة لكل املالية الكشوف مراجعة عن تقرير برصدار        مكل فون حنن اخلارج ، املراجع وبوصفنا -15
 االختصاصات و  املالية الالئحة من 2-12 املادة   إليها املشار باملسائل   ما يتعل  الالزمة املعلومات تشمل أن

  توجيهات أية مع املالية، جلنة خالل من اجمللس إىل املراجعة، املالية الكشوف مع جنب إىل     ن جنبا   التقرير، و ال. اإلاافية
 بالتعليقات مرفقة املؤمتر إىل ويقدمها املراجعة وتقارير املالية الكشوف يفحؤ أن اجمللس وعلى. عنها صادرة إن كانت متوفرة

 .حصيفة يراها ال 
 

                                                                                                     وهععذة هعع  السععنة الرابعععة مععن واليععة املراجعععة اجلديععدة العع  أنيطععت بنععا والتقريععر الرابععع للمراجععع اخلععارج  الععذي يصععدر  -  16
  .    2112                                                                                              ن         على أساس سنوي منذ اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاا العاإ كرطار للتقارير املالية للمنظمة بدءنا من عاإ 

 
        واألهداف        النطاق - 9
 

                                                                                              مراجعتنععا هعع  فحععؤ مسععتقل لألدلععة الداعمععة للمبععالغ واإلقععرارات الععواردة   الكشععوف املاليععة. وهعع  تشععمل تقيععيم    إن  -  17
                                         العععرض العععاإ للكشععوف املاليععة. كمععا تشععمل أيضععا      كععذل                                                                املبععادا احملاسععبية املسععتخدمة والتقععديرات البععارزة العع  أجراععا املنظمععة و 

                   والسلطة التشريعية.      ن                                 تقييمان ملدى امتثال املنظمة للوائح املالية 
 

                                                                 وتتمثل األهداف األولية للمراجعة   تقدمي رأي مستقل بشأن ما إ ا كانت: - 8 1
 

                      ، ونتعععائج أدائهعععا املعععايل،     2117                 ديسعععمرباكانون األول     31                                               الكشعععوف املاليعععة تععععرض بنزاهعععة الواعععع املعععايل للمنظمعععة     ( أ )
                                    ومقارنععععة ميزانيتهععععا مععععع املبععععالغ الفعليععععة    ،       للمنظمععععة         النقديععععة                األسععععهم والتععععدفقات       رأ ال                       والتغيععععريات   صععععا  األصععععولا
     ن                                      وفقان للمعايري احملاسبية الدولية للقطاا العاإ؛      2117                 ديسمرباكانون األول     31                               للنفقات للسنة املالية املنتهية   

                                                      امللحقععة بالكشععوف املاليععة قععد طبقععت علععى أسععاس يتفعع  مععع مثيالاععا    2          ذكرة رقععم                             السياسععات احملاسععبية الععواردة   املعع  و   ( ب )
                      للفرتة املالية السابقة؛

                                                           
 .2013أبريلانيسان  26   146ا1اعتمد القرار   3
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                                     ممتثلة، من مجيع النواح  املهمة، للوائح  ف                                                  طلعنا عليها أو ال  اختربناها كجزء من عملية املراجعة  أ            املعامالت ال       أما  (   )
 .                        املالية والسلطة التشريعية

 
      وقععععدإ                 مععععن الالئحععععة املاليععععة    2-  12        ن                           استعرااععععان لعمليععععات املنظمععععة مبوجععععب املععععادة    ،     باملثععععل   ،                   وأجععععرى املراجععععع اخلععععارج  -  19

        إدارة                                                                                                    مالحظعععات تتعلععع  بكفعععاءة اإلجعععراءات املاليعععة والنظعععاإ احملاسعععا والضعععوابط املاليعععة الداخليعععة، وبصعععورة عامعععة تسعععيري شعععؤون و 
         التقرير.   ذا      صلة                                                هذة العمليات. وجيري حبث هذة املسائل   األقساإ  ات 

 
                                                                                                وبصععفة إمجاليععة، ترمعع  املراجعععة إىل تقععدمي اععمان مسععتقل إىل الععدول األعضععاء لتعزيععز الشععفافية واملسععاءلة   املنظمععة  -  21

                                               أهداف عمل املنظمة من خالل عملية املراجعة اخلارجية.       تنفيذ       ولدعم
 
        المراجع           ومسؤوليات          المنهجية - 8
 

                                                 . وتتطلعععب هعععذة املععععايري أن نقعععوإ بتخطعععيط وإجعععراء مراجععععة        الدوليعععة          للمحاسعععبة                        ن         لقعععد أجرينعععا مراجعتنعععا طبقعععان للمععععايري  -  21
                                وتشععمل املراجعععة فحععؤ األدلععة الداعمععة                                                                   للحصععول علععى اععمان معقععول ولععو الكشععوف املاليععة مععن األخطععاء املاديععة اجلسععيمة.
                                  املراجعععة كععذل  تقيععيم املبععادا احملاسععبية                                                                          للمبععالغ املاليععة واإلقععرارات الععواردة   الكشععوف املاليععة علععى أسععاس االختبععار. وتشععمل 

                                                            وكععذل  تقيععيم العععرض الكلعع  للكشععوف املاليععة. وقععد اعتمععدنا   مراجعععة       دارة                                        املسععتخدمة والتقععديرات املهمععة العع  قامععت  ععا اإل
    ديععة                                                                                                    الكشععوف املاليععة هنععج املراجعععة القععائم علععى املخععاطر الععذي يتطلععب منععا إجععراء تقييمععات  ععاطر لتحديععد كافععة األخطععاء املا

                                                                                              اجلسيمة احملتملة   الكشوف املالية و  التأكيدات املصاحبة هلا، على أساس فهم مناسب للكيان املعين وبيئته.
 

                                                                                                  وإن مسؤولية املراجع اخلارج  ه  اإلعراب عن رأيه   الكشوف املالية على أساس املراجعة. وتتم املراجعة للحصول  -  22
                                                                   أن ما إ ا كانت الكشعوف املاليعة ولعو معن األخطعاء املاديعة اجلسعيمة النامجعة ععن                           ن      ن    على امان معقول، وليس امانان مطلقان، بش

              الغش أو اخلطأ.
 

                              املخعاطر، وعمليعات مكاتعب ميدانيعة        إدارة              ن                                                     واستعرانا أيضان فعالية الضوابط اإلدارية   اجملاالت الرئيسعية للعمليعات، و  -  23
                                                      ن وإطععار الربجمععة القطريععة وآليععة االسععتجابة خلطععر الغععش، و لعع  وفقععان                وتنفيععذ الععربامج                               رتكيععز علععى برنععامج التعععاون التقععين  ال          تععارة مععع 
                  من الالئحة املالية.   2-  12       للمادة 

 
        ملمثليعات                                                                      ، أجرينا مراجعات   املقر الرئيس  و  مركز اخلدمات املشرتكة، و  سعبعة مكاتعب     2117                و  السنة املالية  -  22

                                                                    بعنغالديش ومجهوري عة أفريقيعا الوسعطى ومجهوريعة الكونغعو الدميقراطيعة والسعودان        كعل معن                            هع  مكاتعب  ثليعات املنظمعة         املنظمة 
                       ومايل ومنغوليا ونيبال. 
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                     والتقريعر النهعائ  جملمعع    ،    2117             للسعنة املاليعة                                                             وراجعنا كذل  الكشوف املالية لصعندوق التسعليف واالدخعار   املنظمعة -  25
    العع          األمععوال                                 . وباإلاععافة إىل  لعع ، استعراععنا حالععة     شععأنني         لكععل مععن ال      ن سععتقالن  م        ن ا تقريععران  ن                              السععلع واخلععدمات   املنظمععة. وأصععدر 

                                             برنعععامج األمعععم املتحعععدة اإلوعععائ  وصعععندوق مرفععع  البيئعععة     أي                                      بالتععععاون معععع وكعععاالت أخعععرى أو نيابعععة عنهعععا،       نفعععذة        لعععربامج امل ا    وعععؤ
                        العاملية، وصادقنا عليها.

 
            ولتحديععد معععدى    ة                اجلهععود غعععري الضععروري    يععة                         املفععتش الععععاإ لتفععادي ازدواج                                    ونسععقنا جمععاالت املراجعععة املعتزمعععة مععع مكتععب  -  26

     ن                                                 أيضان مع جلنة املراجعة لتعزيز أعمال املراجعة ال  نقوإ  ا.        تعاونا           املكتب. كما              على عمل هذا              االعتماد املمكن 
 

                                                        املنظمععة   شععكل رسععائل إداريععة تتضععمن مالحظععات وتوصععيات تفصععيلية.        إدارة                                  ورفعنععا تقععارير عععن نتععائج املراجعععة إىل  -  27
  .    دارة                       ن       ن      وتوفر هذة املمارسة حواران متواصالن مع اإل

 
 المراجعة نتائج -باء

 
                املراجععع اخلععارج ،    ي                      املسععائل العع  ينبغعع ،   رأ             ، وهععو يغطعع    2117                                          يعععرض هععذا القسععم نتععائج املراجعععة للسععنة املاليععة  - 8 2
       تقععارير        إعععداد                                               املنظمععة فرصععة التعليعع  علععى مالحظععات م راجعتنععا لضععمان       دارة                            األجهععزة الرئاسععية. وقععد وفرنععا إل               توجععه إىل عنايععة   أن 

                                     فهعع  م صععممة كعع  تععدعم أهععداف واليععة املنظمععة       دارة                                                            متوازنععة وواععع احللععول بصععورة مشععرتكة. أمععا التوصععيات العع  ق ععدمت إىل اإل
                           املالية واحلوكمة لدى املنظمة.      دارة     إىل اإل                                                 وتعزز املساءلة والشفافية لديها لتحسني وإاافة قيمة

 
        المالية         المسائل  1-   باء
 
        المالية        الكشوف        مراجعة  1- 1-   باء
 

                                                                                                         خل صنا إىل أن الكشوف املاليعة ت ععر ض بنزاهعة، معن مجيعع اجلوانعب املاديعة، الواعع املعايل للمنظمعة للسعنة املاليعة املنتهيعة  - 9 2
                        األسعععهم والتعععدفقات النقديعععة       رأ ال               صعععا  األصعععولا     ريات يععع     والتغ                   ونتعععائج أدائهعععا املعععايل       2117                 ديسعععمرباكانون األول     31    

                                                                        للمعايري احملاسبية الدولية للقطاا العاإ. وبناء عليعه أصعدرنا   الكشعوف املاليعة                                                    ن واملقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية لنفقااا وفقان 
  :     التايل ك         فكانت         للمراجعة    عت       ال  خض      كشوف            ن                 للمنظمة رأيان غري معد ل. أما ال

 
  ؛               بيان الواع املايل  -    األول       البيان   ( أ )

  ؛               بيان األداء املايل  -       الثاين       البيان   و     )ب(
  ؛           رأ ال األسهم                          بيان التغيريات   صا  األصولا  -        الثالث       البيان   و     ) (
  ؛                  بيان التدف  النقدي  -        الرابع       البيان   و     )د(
  .               واملبالغ الفعلية          امليزانية                بيان املقارنة بني   -             البيان اخلامس   و     )ه(
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  .    2117                 ديسمرباكانون األول     31                      لفرتة السنتني املنتهية                    واملبالغ الفعلية          امليزانية                بيان املقارنة بني   -   ألف  -             البيان اخلامس   و     )و(
 

       السععنة                                                               املنظمععة ملعاجلعة عععدد معن التوصععيات الصعادرة   سععياق مراجععة حسععابات هنايعة        إدارة                  ر اجلهعود العع  تبعذهلا      نقعد    و  -  31
                              بشععكل عععادل وحتسععني العععرض واإلفصععا        عنيععة  امل                         مععن أجععل عععرض أرصععدة احلسععابات    ،    2117                    املاليععة للمنظمععة لعععاإ       كشععوف  لل

     تعكعععس       2117      ديسعععمرب     31          املنتهيعععة                                                                            مبعععا يتوافععع  معععع املععععايري احملاسعععبية الدوليعععة. وإن هعععذة الكشعععوف املاليعععة الععع  وعععؤ الفعععرتة
  .        اإلفصاحات                                      ، وكذل  التصحيحات واإلاافات على مذكرات       املعنية              أرصدة احلسابات            عديالت ت  ال
 

                                                                          اللوائح املالية للمنظمة، خلصنا إىل أن السياسات احملاسبية طبقعت علعى أسعاس يتوافع         ومبوجب                باإلاافة إىل  ل ،   و  -  31
                             عليهعا أ نعاء عمليعة املراجععة أو        طلعنعا أ                                                            السنة السابقة. وعالوة على  ل ، خلصعنا إىل أن مععامالت املنظمعة الع         ا ا    مثيال    مع
                                                                                                 كجزء من مراجعة الكشوف املالية،  تثلة من مجيع النواح  اهلامة لالئحة املالية والسلطة التشريعية للمنظمة.            تفحصناها    ال  
 

                                      ملزيععد مععن التحسععني   تسععجيل املعععامالت املاليععة       دارة         مععن قبععل اإل   ة   عاجلعع  امل                      علععى مسععائل هامععة تسععتوجب        وقعنععا        إال أننععا  -  32
                                                                    املاليععة. وتشععمل تلعع  املسععائل، مععن بععني أمععور أخععرى، عععدإ حتصععيل املسععامهات الطوعيععة       دارة                           ومعاجلتهععا واإلبععالغ عنهععا، و  اإل

        لععدفعات                        التسععوية العالقععة العع  وععؤ ا      بنععود                 منععذ فععرتة طويلععة؛ و    ع    الععدف                                               املسععتحقة منععذ فععرتة طويلععة؛ وتصععفية احلسععابات املسععتحقة
         إىل معاجلعععة       دارة                         املاليعععة والعمليعععات، حتتعععا  اإل      دارة                           باإلاعععافة إىل  لععع ، بغيعععة حتسعععني اإل  و   .            سعععتحقة العععدفع                  املسعععبقة واحلسعععابات امل

                                                      تنفيعذ برنعامج التععاون التقعين معن الناحيعة املاليعة. وسعتناقش       مععدل                                                     االلتزامات غري املمولة املتعلقة باستحقاقات املعوظفني، وتعدين
                             الفقرات التالية هذة القضايا.

 
   ين                         التزامات استحقاقات الموظف       تمويل  9- 1-   باء
 

                   ماليععععني دوالر أمريكعععع ،        21801    بلععععغ         ن ملحوظععععان          ن ارتفاعععععان    ة                                           شععععهد إمجععععايل التزامععععات اسععععتحقاقات املععععوظفني غععععري احلاليعععع -  33
  .     2117                        مليون دوالر أمريك    ععاإ    1    01   527   إىل       2116                        مليون دوالر أمريك    عاإ    1    01   319        من مبلغ    ،         املائة    16   أي 

                                                                                                            وت عزى الزيادة إىل فائض   التكاليف املرتتبة على مدفوعات االستحقاقات خالل العاإ، وإىل تأ ري قوة عملة اليورو، واخنفاض 
      البعععات          ن                                    عنعععه جزئيعععان االخنفعععاض   مععععدالت التكعععاليف الطبيعععة واملط                  ل اخلصعععم العععذي يععععو ض                            مععععدالت الوفيعععات، واخنفعععاض مععععد  

                                                  االسععععتثمارات املخصصععععة لععععدعم التزامععععات اسععععتحقاقات املععععوظفني       زادت                ومععععن ناحيععععة أخععععرى،                          وتكععععاليف املصععععاريف اإلداريععععة
    01   532   إىل       2116                    مليععون دوالر أمريكعع        01   222              املائععة، مععن     21                     مليععون دوالر أمريكعع  أي     01  91           مببلععغ قععدرة          غععري احلاليععة 

                     واألداء اإلجيععايف   أسععواق    ،                                                     . وترجععع هععذة الزيععادة بشععكل أساسعع  إىل دخععل الفوائععد واألربععا     2117                    مليععون دوالر أمريكعع    
                 قوة عملة اليورو.        ازدياد        األسهم و 

 
                                                                                            وعلععععى الععععرغم مععععن أن معععععد ل زيععععادة االسععععتثمارات طويلععععة األجععععل املرصععععودة مرتفععععع بشععععكل ملحععععو ، إال أن الزيععععادة  -  32

     دوالر       ماليعععني   5 .   117                                                                                        التزامعععات اسعععتحقاقات املعععوظفني تعلعععوة بكثعععري. وكانعععت النتيجعععة،   التحليعععل النهعععائ ، زيعععادة قعععدرها 
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       2116                  دوالر أمريكعع    ععععاإ       ماليعععني   6 .   875                                                    املائععة   التزامعععات اسععتحقاقات املعععوظفني غععري املمولعععة، مععن     13          أمريكعع  أي 
                                                          . وقععععد مت اسععععتخداإ االسععععتثمارات طويلععععة األجععععل وأي دخععععل نععععاجم عنهععععا،     2117                        مليععععون دوالر أمريكعععع    عععععاإ    1 .   993   إىل 

                                     لنظعاإ تععويض املعوظفني. وأفضعى  لع  إىل تعرك          الحتيعاط           والصعندوق ا   ،   ن                                        أوالن لضمان كفاية متويل خطة مدفوعات هناية اخلدمعة
                  مليععون دوالر أمريكعع       935       يمتهععا ق              أرصععدة غععري  ولعة    معع                                                             التغطيعة الطبيععة بعععد انتهعاء اخلدمععة وصععندوق معدفوعات انتهععاء اخلدمععة 

  .    2117                                   مليون دوالر أمريك  على التوايل   عاإ    1 .  58 و
 

           مليععععون دوالر    8 .  16                        دوالر أمريكععع    السعععنة )أي       ماليععععني   2 . 8                                        وسعععتحتا  املنظمعععة إىل املسعععامهة مببلععععغ إاعععا  قعععدرة  -  35
      مليعون    1 .  58        البالغعة   و    ،                                                  التزامات اخلدمة السابقة لصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة                  لك  متو ل بالكامل                      أمريك  لكل فرتة مالية( 

                                               (، كما هو مواح   الو يقعة املعرواعة علعى تقريعر جلنعة     2111   ن         عامنا تبدأ       15                                      دوالر أمريك  )باستخداإ فرتة استهالك مداا 
       معن أجعل   و                   (. وععالوة علعى  لع ، FC 170/4         )الو يقة    7 1  21     لسنة                                                         املالية بشأن التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني

                                                                                                               التمويعععل الكامعععل لقيمعععة التزامعععات اخلدمعععة السعععابقة غعععري املمولعععة للتغطيعععة الطبيعععة بععععد انتهعععاء اخلدمعععة بالعععدوالر األمريكععع  والبالغعععة
              لعععغ إمجعععايل قيمتعععه              نبغععع  املسعععامهة مبب ي   (،     2111           سعععنة تبعععدأ       31                                            مليعععون دوالر أمريكععع  )باسعععتخداإ فعععرتة اسعععتهالك معععداا      935

                                                        مليعععععون دوالر أمريكععععع    فعععععرتة السعععععنتني(. ومعععععع  لععععع    يوافععععع  املعععععؤمتر    2 .  56    )أي        السعععععنة                    مليعععععون دوالر أمريكععععع       1 .  28
  .    2119 و      2118                   على أي متويل للعامني 

 
                   واملراجعات السعابقة.       دارة                                                                 األجهزة الرئاسية إىل مسألة متويل التزامات استحقاقات املوظفني من قبل اإل        انتباة       ومت لفت  -  36

                                ن                   على املستوى التشغيل ، وميارس اغوطان وأعباء على الربامج    ر ط خ                                                 وإن التأخري   متويل التزامات استحقاقات املوظفني يشكل 
                      أن االفرتااات االكتوارية             على اعتبار                   بدون متويل مستقبل ،        وني ف       سنوات    11    سوى                                     املستقبلية للمنظمة. ولن يدوإ الصندوق 
         سعععتثمارات  ال                                                    اإليعععرادات احملتملعععة معععن حيعععث القيمعععة اال يعععة، الععع  سعععتنبث  ععععن ا        مراععععاة                                سعععتبقى كمعععا كانعععت   هنايعععة الععععاإ، معععع 

                                   االلتععزاإ بالتغطيععة الطبيععة بعععد انتهععاء     فععض                                                         طويلععة األجععل. ومععع  لعع ، نالحععة أن املنظمععة قععد نفععذت تععدابري بديلععة خل  ال      رصععودة   امل
                                                                       مثل التغيريات   أحكاإ تقاسم التكاليف ال  من شأهنا أن تقلل من تكلفة اخلطة.       اخلدمة، 

 
                     االسعععتثمارات طويلعععة          املتمثلعععة                   واملتنعععاغم للرافععععات                االسعععتخداإ الفععععال          ل يسعععتوجب                          وإن خفعععض االلتعععزاإ غعععري املمعععو   -  37

      خاطر  امل   إىل                  األجهزة الرئاسية     نظر     لفت     واصل  ت    أن      دارة  لإل         . وينبغ          املستحقات          ومدفوعات                             األجل، وأحكاإ تقاسم التكاليف، 
      دارة                                                                                              عععدإ متويععل التزامععات اسععتحقاقات املععوظفني. وباإلاععافة إىل تنفيععذ التععدابري البديلععة، نؤكععد علععى وجععوب التععزاإ اإل           النامجععة عععن

                                                  بااللتزامات غري املمولة، وتطبيقها   غضون فرتة معقولة.              ما يتعل       تينة                                   واألجهزة الرئاسية بصياغة اسرتاتيجية م
 

       مةةن ججةةل       تينةةة                                             األجهةةزة الرئاسةةية علةةا النظةةر فةةي وسةةع اسةةتراتيجية م       تشةةجيع        المنظمةةة       واصةةل                وقةةد جوصةةينا بةة ن ت -  38
             سةةةمن التزامةةةات     مةةةن                                                              تغطيةةةة الطبيةةةة بعةةةد انتهةةةاء الخدمةةةة، وصةةةندوق مةةةدفوعات انتهةةةاء الخدمةةةة،  ل                  التمويةةةل التةةةدريجي ل
        ً                تصدياً لمخاطر التمويل.   ،                  استحقاقات الموظفين
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                  المساهمات الطوعية  8- 1-   باء
 

                                                                 المعالجة المحاسبية بموجز المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا        نتيجة                                 زيادة كبيرة في المساهمات الطوعية 
 

                . وامتثعععاال للحكعععم     2112                  ينايراكعععانون الثعععاين    1                                                          بعععدأت املنظمعععة باعتمعععاد املععععايري احملاسعععبية الدوليعععة للقطعععاا الععععاإ    -  39
     فئعععة   و       2112              أي فئعععة معععا قبعععل   -                                       ، مج ععععت املنظمعععة معامالاعععا اعععمن فئتعععني رئيسعععيتني     2117                          االنتقعععايل العععذي اسعععتمر حعععآل ععععاإ 

                                                                    اتفاقععات حسععابات األمانععة العع  كانععت قععد متععت املوافقععة عليهععا وإدخاهلععا   النظععاإ       2112           فئععة مععا قبععل          . ووععؤ      2113    بعععد     مععا
                                       هعع  اتفاقععات مشععاريع حسععابات األمانععة العع  متععت       2113                     ؛   حععني أن فئععة مععا بعععد     2113                 ديسععمرباكانون األول     31     حبلععول 

                   معععن اتفاقععات مشعععاريع       2112    قبععل                  . وتألفعععت فئععة معععا    2113                 ديسععمرباكانون األول     31                                   املوافقععة عليهععا وإدخاهلعععا   النظععاإ بععععد 
             ديسعععمرباكانون     31                 املقعععرر إ ازهعععا بععععد             الععع  كعععان معععن      وتلععع       2116                 ديسعععمرباكانون األول     31                        كعععان معععن املقعععرر إ ازهعععا قبعععل 

  .    2116     األول 
 

        ، أدخلعت     2116                 ديسعمرباكانون األول     31            إ ازهعا بععد         معن املقعرر      كعان       الع       2112                              وبالنسبة إىل مشاريع فئة ما قبعل  -  21
                                   )اإليعرادات املؤجلعة( الع    يعتم االععرتاف    ،                                                                    ن تعديالت على ميزانيااعا االفتتاحيعة. ومت االععرتاف ا ن باملعدفوعات املقبواعة سعلفان 

        علععى أهنععا    ،                                                                   إطععار السياسععة احملاسععبية القدميععة )املعععايري احملاسععبية ملنظومععة األمععم املتحععدة(      2116   إىل       2113                ععا كععريرادات مععن 
                                                   للمععععايري احملاسعععبية الدوليعععة للقطعععاا الععععاإ. ونتيجعععة لعععذل ،       ن وفقعععان       2117                 ديسعععمرباكانون األول     31                        إيعععرادات للفعععرتة املنتهيعععة   

        ن ، انطالقعان     2117                 ديسعمرباكانون األول     31                    مليون دوالر أمريك        01  16                                           سج لت املنظمة قيمة إمجالية لرأ ال األسهم بلغت 
                             . ومت تسععجيل اإليععرادات العع  بلغععت     2116                 ديسععمرباكانون األول     31              دوالر أمريكعع         ماليععني     01   112                 مععن رصععيد سععلا قععدرة 

                          والععععععع  كعععععععان مععععععن املقعععععععرر إكماهلعععععععا       2112               فئععععععة معععععععا قبعععععععل عععععععاإ                                مليععععععون دوالر أمريكععععععع  للمشعععععععاريع      121               قيمتهععععععا الصعععععععافية 

   ً                                                                        وفًقا للمعاملة المحاسبية المنصوا عليها في المعايير المحاسبية الدولية للقطةاع    ،    2116                 ديسمرباكانون األول     31    بعد 
  .    9117                                                   العا ، وليس بموجز المساهمات الطوعية الجديدة في عا  

 
                                              المساهمات الطوعية المستحقة القبض وغير المحصلة

 
                                          ( املتعلقعععععة باملسعععععامهات الطوعيعععععة املسعععععتحقة القعععععبض  2     813                                    بينعععععت  صصعععععات احلسعععععابات املشعععععكوك   حتصعععععيلها ) -  21
           املائعععة     88                          دوالر أمريكععع ، بقععع  معععا نسعععبته       ماليعععني   8 . 8                        ، أنعععه معععن أصعععل رصعععيد قيمتعععه     2117                 ديسعععمرباكانون األول     31    

                            إىل عشععرين سععنة. وتتعل عع   صصععات    ت ا    سععنو     مخععس          امتععدت مععن                          دوالر أمريكعع  غععري مسععدد لفععرتة      ماليععني   8 . 7            أي مععا يعععادل 
                       معععع عجعععز   النقديعععة بقيمعععة                اختتمعععت عمليااعععا                                                         بات املشعععكوك   حتصعععيلها مبشعععاريع  ولعععة معععن خعععار  امليزانيعععة سعععب  أن    احلسعععا

  .    2111        منذ عاإ        وائ إل                                                   دوالر أمريك  للمشاريع املمولة من برنامج األمم املتحدة ا      ماليني   5 . 3              دوالر أمريك ، و      ماليني   3 . 5
 

                                                           صصععات احلسععابات املشععكوك   حتصععيلها العع  تغطعع  مشععاريع برنععامج األمععم                                 وقععد أبلغععت شعععبة الشععؤون املاليععة أن  -  22
                                                                تسعوية قدميعة ملععامالت متعت بعني برنعامج األمعم املتحعدة اإلوعائ  ومنظمعة األغذيعة                                         املتحدة االوائ ، تتصل بالدرجة األوىل ببنعود
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                                        تحقة لصاحل منظمعة األغذيعة والزراععة هع  ديعون                                                         ال  ه  مواع مناقشات جارية بني املنظمتني. ونرى أن املبالغ املس  و           والزراعة، 
                                                                                      ن                  غععري قابلععة لالسععرتجاا، مععا يععؤ ر   العععرض األمععني للمسععامهات الطوعيععة املسععتحقة القععبض املبلععغ عنهععا، نظععران إىل الفععرتة الزمنيععة 

            الغعة قيمتهعا                                                      سعنة منعذ تقعدمي املخصصعات بشعأن املسعامهات الطوعيعة املسعتحقة الب    21 و         مخعس سعنوات     بعني      ترتاو               املنقضية وال  
                   ن                 دوالر أمريك ، ونظران إىل أسباب وجودها.      ماليني   8 . 7
 

                                       ً  جةةراءات لشةةطز االتزامةةات عنةةد المقتىةةا، نظةةرًا   اإل                                           جوصةةينا بةة ن تسةةتعرأل المنظمةةة األمكةةا  وجن تسةةتهل   و  -  23
                                         الماليةةة للمنظمةةة بشةة ن العجةةز فةةي المشةةاريع،        ئحةةة     مةةن ال     111-   919                                     إلةةا اإلجةةراءات المنصةةوا عليهةةا فةةي المةةادة 

                                بش ن ص مية اطز الديون المعدومة.   1- 7-  11-   919        والمادة 
 
                                      التنفيذ المالي لبرنامج التعاون التقني  3- 1-   باء
 

                 مععا يفضعع  إىل إشععراف    ،               التقععارير املاليععة       إعععداد                                                                  يتععوخى بيععان املقارنععة بععني امليزانيععة واملبععالغ الفعليععة أن يعععزز الشععفافية    -  22
            ، بلغعت قيمعة     2117-    2116                                                                                         إاا  عن طري  قياس األداء املايل الفعل  مقابل ميزانية املنظمعة. وبالنسعبة إىل نتعائج الفعرتة املاليعة 

                      املائعععة معععن امليزانيعععة    6 .  99   ي                   مليععون دوالر أمريكععع  أ    01   998   ،            امليزانيعععة        اإلنفعععاق      مععععدل                 ثلعععة برمجعععايل صععا    ،              تنفيععذ امليزانيعععة
                           ، بلغعععععت قيمعععععة تنفيعععععذ امليزانيعععععة    2115-    2112                                           مليعععععون دوالر أمريكععععع . وباملقارنعععععة معععععع فعععععرتة السعععععنتني    1    01   111               املعدلعععععة البالغعععععة 

                   مليون دوالر أمريك .    01   986                                            املائة من امليزانية املعدلة البالغة قيمتها    2 .  99                     مليون دوالر أمريك  أي     01   981
 

                              المالي لبرنامج التعاون التقني                  تدني معدل التنفيذ 
 

                                                                                                     كشف حتليل معدالت تنفيذ امليزانية املذكورة أعالة   كل فرتة سنتني أنه   تتم مراعاة أرصدة برنعامج التععاون التقعين  -  25
                 ن               ، والع  أصعبحت جعزءان معن فعرتة السعنتني     2115-    2112 و      2117-    2116                                            غري املستخدمة   هناية كل سنة من الفرتتعني املعاليتني 

                                                               ظهععر التحليععل التفصععيل  لبيععان املقارنععة املتعلعع  بربنععامج التعععاون التقععين                                                 احلاليععة وميكععن اسععتخدامها حععآل فععرتة السععنتني املقبلععة. وي  
        ما يل :      2117 و      2112           للسنوات بني 

 
 رات األمريكيةاآاف الدو ب مسالخا البيان بنود

2014 2015 2016 2017 
 69 065 69 066 67 361 67 360 زمينالدول اجلامليزانية املواوعة حبسب 

 81 506 79 462 85 187 76 769 طروحةاملبالغ امل
 76 605 67 022 73 086 58 958 امليزانية   اإلنفاق معدل صا 

 73 966 81 506 79 462 85 171               املبالغ املرح لة
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          هعععو دليعععل                     زمين وامليزانيعععات األخعععرى   الععع    دول   اجلععع                                                   نالحعععة   اجلعععدول أععععالة أن الفعععائض   امليزانيعععة املواعععوعة حبسعععب   و  -  26
                                          إىل ترحيعل أرصعدة امليزانيعة إىل الفعرتة التاليعة.      أدى   معا                                             ، حبسعب معا يظهعر   صعا  مععدل اإلنفعاق   امليزانيعة،        التنفيعذ         على تعدين

        وقعد بعني                            اخنفعاض مععدل التنفيعذ املعايل.      تعكعس                   التنفيعذ املبلعغ عنعه،       تفعوق                                          ما يرد   اجلدول، فعرن املبعالغ املرح لعة كبعرية و     حبسب   و 
        ما يل :      2117-    2112                                               حتليل إاا  للمشاريع املنفذة مبوجب متويل فرتة السنتني 

 
 سنة التنفيذ
 

 سنتا التمويل
2014 2015 2016 2017 

     املائة 44   املائة 83 2012-2013

   املائة 40   املائة 77   املائة 56   املائة 17 2014-2015
   املائة 60   املائة 23   2016-2017

 
     نسععبة         فيمععا أن   ،                           املائععة مععن تنفيععذ امليزانيععة    83     نسععبة       2113-    2112              ميزانيععة الفععرتة       حتملععت   ،    2112               بالنسععبة إىل عععاإ   و  -  27
      تنفيعععذ                ئويععة مرتفعععة مععن  م    نسععب     لععت    مو    ،     2116 و      2115          . و  عععام      2115-    2112                 مو لععت مععن ميزانيععة     قععد               املائععة فقععط    17

           املائععة     21     نسععبة       2115-    2112        ميزانيععة      حتملععت       2117                                    للميزانيععة. وعلععى سععبيل املقارنععة،   عععاإ             فععرتات سععابقة    مععن   ،        امليزانيععة
     خعالل                                   . ومعع أن النسعبة املئويعة للتنفيعذ معن    2117-    2116                                    املائعة قعد مو لعت معن ميزانيعة الفعرتة     61                           من تنفيعذ امليزانيعة، فيمعا أن 

  .    2117                                                                      السنوات املااية، فاحلقيقة أن نسبة كبرية من امليزانية   تكن قد نفذت   هناية  ب               ارتفعت مقارنة   قد                 امليزانية احلالية 
 

                                          تنفععععذ برنععععامج التعععععاون التقععععين اععععمن فععععرتة السععععنتني                                               لمعلومععععات املقدمععععة أعععععالة، مععععن الوااععععح أن املنظمععععة       وفقععععا ل  و  -  28
      ن                                                                                  ، وبعدالن معن  لع  مت ترحيعل نسعبة مئويعة كبعرية إىل فعرتة السعنتني املقبلعة. وفيمعا أن  ارسعة ترحيعل األمعوال   هلا                   ال  واعت ميزانيته

                                                                       ن          واععرورية للسعما  بتنفيععذ العربامج اععمن املععايري احملععددة لربنعامج التعععاون التقعين )مععثالن معن اجلععائز                            مقبولعة مبوجعب الالئحععة املاليعة، 
    .         االهتماإ    ن                                                     شهران(، تشري البيانات إىل تأخريات   املوافقة و  التنفيذ تستح      36              ملشاريع حآل فرتة  ا     مدة      متديد
 

        املوافقععة     متععت                                                                           لععوحة أن النسععبة املئويععة مععن الطلبععات املتعلقععة مبشععاريع برنععامج التعععاون التقععين العع   ،              باإلاععافة إىل  لعع   و  -  29
                           حبسععب مععا يظهععر   فععرتات التععأخري   ،             مسععتواها املتععدين          حافظععت علععى    قععد                                     خععالل األشععهر الثال ععة األوىل مععن فععرتة السععنتني       عليهععا 

              التنفيذ املايل:     تدين                                                    ن املسجلة   اجلدول أدناة. وقد سامهت هذة املسألة أيضان 
 

 الفترة المالية
 2017-2016 2015-2014 2013-2012 2011-2010 2009-2008 فترة الت  ير

   املائة 71   املائة 75   املائة 75   املائة 87   املائة 90 أشهر 3حآل 
   املائة 12   املائة 9   املائة 8   املائة 8   املائة 6 أشهر 6إىل  3من 
   املائة 10   املائة 10   املائة 8   املائة 3   املائة 3     ن شهرا   12إىل أشهر  6من 

   املائة 6   املائة 6   املائة 10   املائة 3   املائة 1     ن شهرا   12أكثر من 
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                                                                    زيععععادة مسععععتوى إنفععععاق برنععععامج التعععععاون التقععععين   السععععنوات األخععععرية، فرننععععا نشععععدد                            وفيمععععا نعععععرتف ظهععععود املنظمععععة  -  51

                         تنفيعذ برنعامج التععاون       ن سعلبان                                                                                  على ارورة مواصلة استعراض العمليات واإلجعراءات احلاليعة وحتديعد األسعباب اجلذريعة الع  تعؤ ر
  .                 املراحل املقبلة   ،     التقين
 

                                                                                            جوصةةينا بةة ن تواصةةل المنظمةةة تحسةةين التنفيةةذ اإلجمةةالي لبرنةةامج التعةةاون التقنةةي، عبةةر اسةةتعراأل العمليةةات   و  -  51
                    ومعالجة تلك األسباا.   ،                                                                            واإلجراءات المتصلة بد، وتحديد األسباا الجذرية التي تفىي إلا الت  ير في التنفيذ

 
      طويلة                           الحسابات المستحقة منذ فترة   1- 1-   باء
 

                                 الحسابات المستحقة منذ فترة طويلة      تصفية       سياسة 
 

                   ( للحسعابات املسعتحقة SL                                 الذي هو مبثابة دفرت األسعتا  الفرعع  )   ،                                             توي تقرير ميزان مراجعة احلسابات مستحقة الدفع -  52
             دوالر أمريكعع        ماليععني   6 . 5                                                      مليععون دوالر أمريكعع ، بعععد خصععم بنععود التسععوية البععالغ جمموعهععا    1 .  19    تععه   قيم          علععى رصععيد   ، (    3211 )

               ن دوالر أمريكع    عان       ماليعني   5 . 2             املائعة أي     22           ل معا نسعبته                             . ومن أصل الرصيد الصا ، مث      2117                 ديسمرباكانون األول     31    
      الععذمم             وتتعلعع  هععذة  .     2112   إىل       1999                            فععواتري خاصععة بععالفرتة املمتععدة مععن        وتشععمل                                     دائنععة كانععت مسععتحقة الععدفع ألكثععر مععن عععامني 

  .      متعددة          ومطالبات                        فيها مدفوعات إهناء اخلدمة     مبا        رواتب،          ومدفوعات       للسفر      بسلف            املقاإ األول         حقة            الدائنة املست
 

                         عععدإ وجععود أيععة سياسععة خطيععة       واععحت  فأ   ،                                                     أمععا خععدمات احلسععابات مسععتحقة الععدفع لععدى مركععز اخلععدمات املشععرتكة -  53
          املتقادمعععة                         احلسعععابات املسعععتحقة الدائنعععة              ارسعععة مراجععععة  "                             البنعععود، غعععري أنعععه جيعععري تطبيععع   لععع            التعامعععل معععع ت               حعععول كيعععف يتوجعععب

                                                      من أجل تسوية البنود القدمية العالقة  ات الرصيد املرتفع.   "        وتصفيتها
 

             تأكيعععععد السعععععلا   ال     ن                                                                       ونظعععععران إىل طعععععول الفعععععرتة الععععع  بقيعععععت فيهعععععا هعععععذة املبعععععالغ مسعععععتحقة العععععدفع، واتسعععععاقها معععععع نتيجعععععة  -  52
                                                                                    جانععب معوظفني  تععارين مععن املنظمعة لععديهم مطالبعات مسععجلة مبععدفوعات إهنعاء اخلدمععة، فقعد اعتربنععا أنععه     معن   ا             الع  استخلصععناه

                        ن                                                                              من املشكوك   صالحيتها أصالن. وإن تركها بعدون حعل قعد ال يعؤدي فقعط إىل تعراكم العذمم الدائنعة املسعتحقة العدفع املشعكوك 
        ن                        اعتباران من فرتة اإلبالغ بسبب الش           وصحتها،                    الدائنة املبلغ عنها           دقة الذمم        تؤ ر                      األهم من  ل  هو أهنا   بل             حتصيلها، 
             صالحيتها.

 
                  بغية معالجةة الةذمم           وتسويها،         ة الدفع ق               الحسابات المستح        مراجعة       عملية    ات             المنظمة جولوي     حدد            جوصينا ب ن ت  و  -  55

                                                                                                          الدائنة المسةتحقة منةذ فتةرة طويلةة، والنظةر فةي صةياغة سياسةة لتغطيةة جميةع الةذمم الدائنةة المسةتحقة منةذ فتةرة طويلةة 
                                                                                                        في عمليةة التصةفية العاديةة، مةع مراعةاة الحةدود الزمنيةة للتصةفية، وإمكانيةة سةحز ااعتةراف بالمبةالغ المسةتحقة و/جو 

                 ابعة المناسبتين.                          إلغائها عقز المراجعة والمت
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                                              بش ن الدفعات المسبقة والحسابات المستحقة الدفع           ة العالقة           بنود التسوي

 
                                           املراجععة للحسعابات املسعتحقة، يشعكالن دفعرتي أسعتا         ميعزان                          لسلف املسعتحقة العدفع وتقريعر       بشأن ا                إن تقرير املنظمة  -  56

       ن                             ( تباعان. وقد أظهعرت مراجععة التقريعرين     3211       الدفع )                   ( واحلسابات املستحقة     2118                الدفعات املسبقة )                  فرعيني ألرصدة حساب
             حسععاب الععدفعات                        ، بنععود تسععوية  تلفععة     2117                 ديسععمرباكانون األول     31                                          املععذكورين مقارنععة بأرصععدة دفععرت األسععتا  العععاإ   

                       لحسابات املستحقة الدفع. ل            دوالر أمريك        ماليني   6 . 5              دوالر أمريك ، و      ماليني   7 . 1             تبلغ قيمتها       املسبقة 
 

                                                                                        وقعععد شعععرحت خعععدمات احلسعععابات املسعععتحقة العععدفع لعععدى مركعععز اخلعععدمات املشعععرتكة أن شععععبة تكنولوجيعععا املعلومعععات  -  57
           يح التقنيعة  ح                                                                     ، سعتقوإ بتصعحيح بنعود التسعوية املتعلقعة بتحعديث النظعاإ. وسعتنطوي عمليعة التصع      أوراكل   إ ا  نظ                  املنظمة مبساعدة 
                 " لتصعويب التقريعر Payables Posted Payment Register  و"  " Payables Posted Invoice Register "               علعى تصعويب بنعد

    ،                    يعتعععرب معععن األولويعععات      لععع                                      املراجععععة للحسعععابات املسعععتحقة العععدفع. ولكعععن        ميعععزان              العععذي هعععو تقريعععر         أوراكعععل   إ ا  نظععع         املعيعععاري ل
   .       أوراكل   إ ا  نظ                                           شعبة تكنولوجيا املعلومات طلب خدمة مفتو  لدى  ل      مع أن 

 
     لسععلف  ل                                                                        العع  قععدمتها منظمععة األغذيععة والزراعععة، فععرن دقععة واكتمععال ومو وقيععة تقريععر املنظمععة            التعقيبععات              وعلععى الععرغم مععن  -  58

     وجعود      جعراء                                                                          املراجعة للحسابات املستحقة مقارنة بأرصعدة دفعرت األسعتا  الععاإ  ات الصعلة، تتعأ ر        ميزان       وتقرير    ،             املستحقة الدفع
            ن مخس سنوات.                                  هذة ال    تتم تصفيتها لفرتة ال تقل ع      كبرية               بنود التسوية ال

 
     ا  نظةة  و                                                                                  المنظمةةة بمواصةةلة العمةةل الةةراهن الةةذي تقةةو  بةةد ومةةدة األعمةةال واةةعبة تكنولوجيةةا المعلومةةات        جوصةةينا  و  -  59

               التقةةارير وبنةةود        إعةةداد                                                ج طةةاء النظةةا  التةةي جةةرى تحديةةدها والمشةةاكل األ ةةرى فةةي         معالجةةة        جولويةةات    ز يةة  رت          جوراكةةل، لت
                                                     لىمان جن تكون التقارير الصادرة كاملة ودقيقة وموثوقة.   ،       التسوية

 
 مركز الخدمات المشتركة 6-1-باء
 

        ومراقبععة          عملياتععه       إدارة       لتعزيععز    ن ان    فرصعع       حععددنا   ،                  ملركععز اخلععدمات املشععرتكة      2117                           املراجعععة العع  أجريناهععا   عععاإ         مععن خععالل -  61
  .       للمعاجلة        الفعل         الواقع                      بفعالية ومبا يتماشى مع     سري         ومن أهنا ت       جراءات   اإل         سياسات و   ال                والتأكد من وجود           إجراءاته

 
                                   تعزيز الىوابط في اإلجراءات الوظيفية

 
       دارة              تعزيعز اععوابط اإل ل                                          مركعز اخلععدمات املشعرتكة باعتبعار  لع  قيمععة مضعافة        إدارة                                 قمنعا بعاإلبالغ ععن املسععائل التاليعة إىل  -  61

                                وتقدمي منح التعليم وبدالت اإلعالة:   ،                 واسرتداد سلف السفر   ،              األصول والبائعني       إدارة    مثل    ،                     إجراءااا الوظيفية
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      وجعدنا   .                                                                  بنود األصول الثابتة فةي دفتةر المعةايير المحاسةبية الدوليةة للقطةاع العةا  ب        اعتراف                  مس لة التوقيت في ا  ( أ )
   ،    2116                    مت واعها   اخلدمعة ععاإ    قد                 دوالر أمريك  كان       ماليني   9 . 1                                     من األصول الثابتة بتكلفة إمجالية قدرها      126

                           . و  حععال   تععتم معاجلععة مشععكلة     2117                                                         إال أهنععا   تقي ععد   سععجل األصععول )قسععم األصععول الثابتععة( سععوى   عععاإ 
         العقعععارات                                                                مناسعععبة فسعععوف تعععؤدي بشعععكل مسعععتمر إىل التقليعععل أو املبالغعععة   تقعععدير حسعععاب        بصعععورة            التوقيعععت هعععذة 

                             واملنشعععع ت واملعععععدات   فععععرت  اإلبععععالغ                                                               السععععابقة واحلاليععععة، علععععى التععععوايل، مععععع مععععا يقابععععل  لعععع  مععععن تقليععععل ومبالغععععة 
        ن                               ؤ ر أيضنا   فرتات اإلبالغ السابقة واحلالية؛ ت     ال                  مصاريف اإلهالك 

 
  ،     2116                                       كانععت هنععاك موجععودات مفقععودة ومسععروقة   عععاإ    .                                           اإلبةة غ المتةة  ر عةةن األصةةول المفقةةودة والمسةةروقة  و    ب( )

         ، ما أ عر     2117                      أكتوبراتشرين األول        األصول   م ي  وس ت       عملية       أ ناء                                        ولكن مت اإلبالغ عنها وسحبها من التداول فقط 
                                                       سجل األصول، وهو ما ال يتوافع  معع الالئحعة املاليعة واملعادة رقعم             املدرجة                              بالتايل   حسن توقيت سحب األصول

  ؛ 2-  11-   212
 

                     لتحقع  املعادي معن األصعول  ل            حتديد الوقت         إن  ارسة   .                المادي من األصول                       تحديد وقت مناسز للتحقق       سرورة   و     ( )
                                                                               وإجععراءات االنتقععاء   تطبيقععه ليسععت معر فععة   أيععة و يقععة ر يععة، كمععا أن اإلجععراءات احلاليععة    ،                كععل مكتععب قطععري

     اسب.                                                                                 املنفذة على أساس دوري ليست فعالة   اإلبالغ عن األصول وتصويبها   سجل األصول   الوقت املن
 

    كشععف         2117        عععاإ    .                                                            تعزيةةز اإلجةةراءات فةةي تنسةةيق عمليةةات التحقةةق المةةادي مةةن األصةةول ورصةةدها       سةةرورة  و    د( )
          املائعة     22   أي      126       ن                        مكتبعان معن أصعل مكاتعب املنظمعة العع    66   أن    ،                                     سجل تتبع عمليات التحق  املعادي معن األصعول

     فقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععط 
             التحقع  املعادي       سعجالت                                                           لتحق  املادي من األصول واستكملها. أما ععدإ االمتثعال لوجعوب تقعدمي  ل       سجالته    قدإ    قد 

                                                                                      من األصول   الوقعت املناسعب فسيفضع  إىل ععدإ التحقع  معن وجعود األصعول املسعجلة ودقتهعا   سعجل األصعول، 
                   قة وحديثة للمنظمة؛         ملكية دقي      سجالت     حفة                                                    وقد ال يتمكن مركز اخلدمات املشرتكة من االاطالا مبسؤوليته   

 
                        جتععر أيععة صععيانة منتظمععة    .                        خةةص صةةيانة بيانةةات البةةائعين ي                                            الحاجةةة إلةةا سياسةةة رسةةمية وإجةةراءات معةةززة فةةي مةةا   و    ه( )

                                                  ن                                              لقاعدة بيانات البائعني، بسعبب ععدإ وجعود أيعة سياسعة أصعالن بشعأن صعيانة قواععد البيانعات وبالتعايل ال شع ء يضعمن 
     ن                                           علمعان أنعه ال ميكعن إحالعة أي معوارد للمنظمعة إىل بعائعني    ،                                       بائعني غري معؤهلني معع منظمعة األغذيعة والزراععة           عدإ تعامل
          غري مؤهلني؛

 
                                                                       وثيقةةةة رسةةةمية تصةةةف الخطةةةوات الخاصةةةة بةةةاإلجراءات الواجةةةز اتخاذهةةةا بشةةة ن سةةةلف السةةةفر      وسةةةع       سةةةرورة  و    و( )

    ن  دوالرنا     16     811                             سفر مستحقة الدفع تبلغ قيمتها   لل                           عينة  تارة، كانت هناك س لف     53       من أصل    .              المستحقة الدفع
                       خععالل فععرتة كشععوف املرتبععات          تعععذرت                ، ولكععن تسععويتها    2117                                  توجععب اسععرتدادها   أكتوبراتشععرين األول         ن أمريكينععا

ععلف          يععؤدي إىل                                         عععدإ وجععود إرشععادات ملموسععة السععرتداد سععلف السععفر     إن                الشععهر املععذكور. و                          احتمععال عععدإ اسععرتداد س 
               السفر املستحقة؛

 



 

 الصفحة | 19

                  كانعت هنعاك مطالبعات      .                                                                           عد  تنفيذ سياسة استرداد سلف منح التعليم للمطالبات النهائية في الوقت المناسز  و    ز( )
    ن         يومععان الععذي جيععب     91                                 تتجععاوز بأشععواط اإلطععار الععزمين البععالغ   و     ن يومععان      313 و    26                                مبععنح تعلععيم ق ععدمت مععن فععرتة تععرتاو  بععني 

                                               تسعرتد علعى الفعور معن مرتبعات املعوظفني عنعد انقضعاء    ا                    إال أن السعلف املتصعلة  ع   .                             تقدمي املطالبة النهائية   غضونه
                          للسياسعة املرعيععة وإوعا يعكععس          االمتثعال     عععدإ    إىل     فقعط     يشععري   ال                         ععدإ اسععرتداد السعلف املسعتحقة      وإن      ن يومععان.    91        فعرتة العع 

          ن                    أيضا اعفان   الضوابط الداخلية؛
 

       موظفععون        تقااععى   .                                           التعلةةيم علةةا الةةرغم مةةن وجةةود س ةةلف مسةةتحقة الةةدفع                              تقةديم سةةلف إسةةافية فةةي إطةةار منحةةة   و     ( )
                            السابقة، ما أسفر عن اسعتحقاق          التعليم      منحة                                            التعليم للسنة الدراسية التالية من دون تسوية    ة    ن        سلفان على منح       معينون 
                                               ، فرن هذة املمارسة قد تؤدي إىل انكشاف مايل وينبغع         جتيز  ل                           نالحة أن السياسات القائمة      أننا       وفيما        سلفتني؛
          تعديلها؛ 

 
                                 للمعالجةةة المنصةةوا عليهةةا فةةي ااتفةةاق       ً يومةةاً     11                                                    معالجةةة طلبةةات تسةةوية مةةنح التعلةةيم التةةي تتخطةةا فتةةرة الةةة و  ( ط )

     171                                                               كانععت هنععاك طلبععات تسععوية ملععنح التعلععيم متععت معاجلتهععا اععمن فععرتة تراوحععت بععني    .                    بشةة ن مسةةتوى الخةةدمات
    ن يومان     15      ن                                                                                     يومان من تاريخ إرسال املوظفني لطلباام إىل وحدة املوارد البشرية، وهذة املدة تتخطى بأشواط فرتة الع     527 و

                                                 للمعاجلة ال  ينؤ عليها االتفاق بشأن مستوى اخلدمات. 
 

                                            بدالت إعالة حآل حني   تكن مشعفوعة بكامعل الو عائ        منحت  .        الوثائق   ل  ام  بك       شفوعة م                   منح بدات إعالة غير   و    ي( )
                                       اإلداريععة ألجععل إ بععات مقومععات الطلععب واألهليععة          تعليمععات          مععن دليععل ال     318                                 املطلوبععة املنصععوص عليهععا   املععادة رقععم 

          لالستحقاق.
 

     مركز        إدارة                    اوا  إجراءات من قبل                      سلط الضوء على ارورة                                              إن مواطن الضعف سابقة الذكر على مستوى الضوابط ت  و  -  62
                                                                              اخلدمات املشرتكة لتعزيز الضوابط   اإلجراءات الوظيفية من أجل امان فعالية العمليات.

 
                       وفعاليتهةا سةمن اإلجةراءات       دارة                    تعزيةز كفةاءة سةوابط اإل        لزيةادة                                          جوصينا بة ن تتخةذ المنظمةة التةدابير الىةرورية   و  -  63

ً                                     الوظيفية لمركز الخدمات المشتركة، فىً  عن تحسين اامتثال للسياسات واللوائح                         القائمةة والمرعيةة فةي مةا           والقواعد                                   
                             خص النواقص التي تمت م مظتها. ي
 

                                تحديث السياسات واإلجراءات الخطية
 

                        دليععععل التعليمعععات اإلداريععععة               املنصععععوص عليهعععا             والقواععععد         بعععاللوائح    ه                                    يسرتشعععد مركعععز اخلععععدمات املشعععرتكة   أداء مهامعععع -  62
                            الععع  تفص عععل مسعععار عمعععل املععععامالت    "        اإلرشعععادية "      األدلعععة              اععععت سلسعععلة معععن                                         للمنظمعععة. ومعععن أجعععل تنفيعععذ العععدليل ودعمعععه، و  

      اءااعا      برجر    ن                                                      فضالن عن  ل ، اسرتشدت كعل وحعدة وظيفيعة لعدى مركعز اخلعدمات املشعرتكة   و                                 مع اإلشارة إىل األدوار واملسؤوليات. 
                         اخلاصة  ا كمرجع للعمليات.         الداخلية 
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              )أ( املادة رقم              حتديث ما يل :                  ، خلصنا إىل ارورة     دارة                                                ولدى استعراانا للسجالت  ات الصلة واالستفسار لدى اإل -  65

                                                         املمارسة احلالية ال  تتمثل   التحق  املسعب  معن صعالحية املععامالت          مبا يعكس         اإلدارية         تعليمات              ) ( من دليل ال 2- 3-   513
                                                   املمارسعة احلاليعة املتمثلعة   املوافقعة علعى التصعرف باألصعول          مبا يعكعس      دليل  ال   من    7-   513           واملادة رقم     )ب(                 املتعلقة باألصول؛ 

                                     يعععة ألجعععل إبعععراز األنشعععطة الفعليعععة للمعاجلعععة                 واإلجعععراءات الداخل   "        اإلرشعععادية "      األدلعععة   و       ؛ ) (      شعععطبها   أو                     عدميعععة القيمعععة احملاسعععبية 
                                                    ألصول وخدمات احلسابات املستحقة، ووحدات املوارد البشرية. ل   ة ي    دار   اإل     دمات   اخل   ت       جماال

 
                                                      اسعتكمال نقعل وظعائف األصعول معن شععبة الشعؤون املاليعة إىل مركعز                       وجدنا أنه من الضروري                   و  استعراض  ي صلة،  -  66

                                       اإلداريععة. والحظنععا عععدة مععواطن لعععدإ االتسععاق          تعليمععات                              وحتععديث القسععم املتصععل  ععا   دليععل ال  ،         ومعاجلتهععا               اخلععدمات املشععرتكة
                                                                                                 االتفعععاق احلعععايل بشعععأن مسعععتوى اخلعععدمات بعععني شععععبة الشعععؤون املاليعععة ومركعععز اخلعععدمات املشعععرتكة وصعععوص األدلعععة اإلرشعععادية 

                                   ن كععل وظععائف األصععول املطلوبععة مععن املكاتعععب                                                              مععا يتعلعع  بععبعض إجععراءات وظععائف األصععول. ويشععري االتفععاق بواععو  إىل أ
    "        اإلرشععادية "                                                                                            امليدانيععة ومكاتععب املقععر الرئيسعع  جيععب أن تعععاخل لععدى مركععز اخلععدمات املشععرتكة. ولكننععا وجععدنا   عععدد مععن األدلععة 

  .FAP016 و  FAP012 و  FAP004 و  FAP003 و  FAP020 و  FAP002                               ما يفيد عكس  ل ، مثل األدلة رقم 
 

     دليعععععل        ) ( معععععن  2- 3-   513       واملعععععادة    7-   513                                        مركعععععز اخلعععععدمات املشعععععرتكة علعععععى اعععععرورة حتعععععديث املعععععادة        إدارة      وافقعععععت   و  -  67
      ن                             ، نظعران إىل املسعؤوليات املتعلقعة باألصعول    تهعا     ومالءم          الداخلية       املركز                   ما  ؤ إجراءات   "        اإلرشادية "       واألدلة                    التعليمات اإلدارية

      املادة         إشارة          املركز أن         إدارة       أك دت                            ة باألصول لدى املركز. وباملثل،  ق             املعامالت املتعل                                         املنقولة، واملمارسة احلالية املتمثلة   معاجلة 
            جيععب أن حتععد    ،                                                 عععن أداء مراجعععات الحقععة للمعععامالت لععدى املكاتععب امليدانيععة         مسععؤولون        إىل أهنععم   ل        مععن الععدلي   2- 3-   513

                                    مبا أن كل املعامالت وضع للتصدي  املسب .
 

                            اإلداريةة، وفةي األدلةة اإلراةادية          تعليمةات                                          المنظمة بتحديث األقسا  ذات الصلة في دليةل ال                جوصينا ب ن تقو    و  -  68
         مسةؤولية                     اإلداريةة التةي تةتم تحةت           العمليةات   كةل  ل     عمل  ال                                                    واإلجراءات الدا لية، بما في ذلك مفظ وثائق عن إجراءات 

                        اإللكتروني جو ما يعادلد.                                   باستخدا   ريطة للعمليات مثل الدليل       لديد          المعالجة   ة                     المركز، لكي تعكس جنشط
 

ً                                                       وفىةةً  عةةن ذلةةك جوصةةينا بةة ن تقةةو  المنظمةةة بتعجيةةل نقةةل المسةةؤوليات  -  69                        وظةةائف األصةةول، واإلجةةراءات      بشةة ن    
                                                                  وااتفةةةةاق بشةةةة ن مسةةةةتوى الخةةةةدمات بةةةةين اةةةةعبة الشةةةةؤون الماليةةةةة والمركةةةةز، األمةةةةر    ،                           المتسةةةةقة مةةةةع الممارسةةةةة الحاليةةةةة

                                        وافافة ومساءلة ومسؤولية عن وظائف األصول.                                   الذي سيفىي إلا موكمة واسحة المعالم 
 

                                        تقييم المخاطر لدى مركز الخدمات المشتركة
 

           سععجل املخععاطر       مععن م     غعذي ي                    ن                      أن املركعز قععد أنشععأ سععجالن للمخعاطر عاليععة املسععتوى     مععن                 مرحلعة سععابقة               كنعا قععد تثبتنععا -  71
                                                    ملركعععععععز الكشعععععععف ععععععععن املخعععععععاطر البعععععععارزة وتقييمهعععععععا واإلبعععععععالغ عنهعععععععا،  ا        أن يضعععععععمن               ولكعععععععن معععععععن احملبعععععععذ                  املؤسسعععععععية للمنظمعععععععة.



 

 الصفحة | 21

                                    املنعععافع وتلبيععة الغايعععات املتوقععععة منعععه.       نفيعععذ                                    بطريقعععة تعععزز قدرتعععه علعععى حتقيععع  أهدافععه وت   ،                          علعععى مسعععتوى الوحععدات الوظيفيعععة      ن أيضععان 
            نقعععاط الضععععف  ل   م         معععن مالحظعععته                                                                    ن    وهعععو بعععذل  يسعععاعد املعععدراء   التأكعععد معععن أن اسعععرتاتيجياام قعععد أصعععبحت أكثعععر رسعععوخان، و 

        املسعاءلة       ن أيضعان                            اجليدة للعمليات. ويعزز  ل       دارة                  التحدي املتمثل   اإل     قدر    على         واعوها                               ال  قد ال تكون فيها الضوابط ال  
                                                   املشاكل والتحديات املتوقعة واإلجراءات الالزمة ملعاجلتها.            تواف  بشأن                                           بني أعضاء الفرق واملشرفني عليهم عرب محلهم على ال

 
                            جير أي تقييم ر   للمخاطر    ،             على مستوى عايل                                           املركز أنه على الرغم من تنفيذ تقييم للمخاطر        إدارة          وقد أك دت  -  71

                                        ن   انسعععيابه السعععلس معععن املسعععتويات العليعععا وصعععوالن          للمخعععاطر             تقيعععيم املالئعععم  ال            وتتجلعععى قيمعععة                            علعععى مسعععتوى وحداتعععه الوظيفيعععة. 
   ا       ععن دعمهع       وأعربعت                      املركعز علعى هعذة املالحظعة        إدارة                 تواصعل. وقعد وافقعت                 عمل بشكل موحعد وم ت                        إىل الوحدات الوظيفية حبيث 

                           اإلجيايف لتحقي  الفرص املقرتحة.
 

                   لمركةز، بالتنسةيق مةةع  ل                  الومةدات الوظيفيةة     سةمن               لتقيةةيم المخةاطر        متينةة                                جوصةينا بة ن تسةتهل المنظمةة ممارسةة   و  -  72
      دارة                                                         المةةوارد المسةةؤول عةةن مسةةاعدة مكاتةةز المنظمةةة فةةي فهةةم ممارسةةات اإل       إدارة                            مكتةةز ااسةةتراتيجية والتخطةةيط و 

                         الجيدة للمخاطر وتطبيقها.
 
              مسائل الحوكمة  9-   باء
 

       إدارة                                                                     اجملععاالت احلرجععة لإلبععالغ عععن نتععائج الربنععامج، وبيععان املنظمععة للرقابععة الداخليععة، و           استعراععنا  ،     2117        خععالل عععاإ  -  73
   ،                      مراقبععة املخععاطر القائمععة                       تقيععيم كيفيععة تععأ ر آليععات            أخععرية هعع                         العمليععات القطريععة لغايععة         ن    ، وعععددان مععن                 علععى مسععتوى املنظمععة      السععفر 

                                                                                             مععععن خععععالل السياسععععات واإلجععععراءات، بالرتتيبععععات العامععععة للحوكمععععة اععععمن مكتععععب معععععني أو اععععمن املنظمععععة نفسععععها. وتتسعععع  
       الضععوء        فتسععلط                          مععة. أمععا املناقشععات التاليععة                      مععن الالئحععة املاليععة للمنظ   2-  12                                           هععذة املراجعععة مععع واليتنععا املنصععوص عليهععا   املععادة 

  .         استعراانا          على نتائج 
 
                             البيان بش ن الرقابة الدا لية  1- 9-   باء
 

                                                                                       علععى تقيعيم إطعار السياسععات   املنظمعة العذي يععدعم إصعدار البيعان بشععأن الرقابعة الداخليعة؛ وتقيععيم          املراجععة       إشعتملت  -  72
                                  املساءلة عن علم وبشكل مالئم للسعياق؛         ارسة                                                وترتيبات احلوكمة املؤدية إىل إصدار البيان متك ن من          اإلجراءات            ما إ ا كانت 

                                                                      تقييم ما إ ا كان مضمون البيان  توي على بيانات كافية لتحقي  الغرض منه.   من   و 
 

     يشععكل    ،    2117                                                                                      وإن إصععدار املنظمععة ألول بيععان هلععا بشععأن الرقابععة الداخليععة، علععى شععكل تععذييل لكشععوفها املاليععة لعععاإ  -  75
                                                                ويععربز التزامهععا مبمارسععة احلوكمععة الفعالععة. وباملثععل، تؤكععد املنظمععة مععن خععالل    ،                           علععى مسععار املسععاءلة لععدى املنظمععة              مرحلععة مفصععلية

                                                       مععع إيععالء أمهيععة جوهريععة للضععوابط الداخليععة مععن أجععل تنفيععذ أكثععر    ،            احلوكمععة اجليععدة                                       البيععان التزامهععا مبواصععلة واليتهععا علععى مسععار 
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                                                                     لبيعان املنظمعة   املقعاإ األول علعى جعانبني ا نعني مهعا: اإلطعار التمكيعين للسياسعات،            استعرااعنا                            فعالية وكفاءة للخعدمات. وركعز 
  .         استعراانا              التالية نتائج          الفقرات                                                         واإلجراءات واألدوات املستخدمة   إنتاجه ومضمونه. وسوف تناقش

 
                            لبيان بش ن الرقابة الدا لية  با     خاا           السياسات ال      إطار
 

                                           تقدمي الضعمانات، يعتمعد   املقعاإ األول علعى إطعار          يهدف إىل  ا                                                    ن إن بيان املنظمة بشأن الرقابة الداخلية، باعتبارة بيانن  -  76
                                                        ن                                                      الرقابععة الداخليععة الععذي مت إنشععا ة والععذي ينبغعع  أن يعكععس أساسععان رو  معععايري الرقابععة الداخليععة العع  ينبثعع  عنهععا. ويسععلط  لعع  

          علعى اإلطعار    ،              كافعة. و  اجلعوهر        دارة                                                                                الضوء على إرساء إطار  تزل العناصر واملبادا ويفع ل الرقابعة الداخليعة علعى مسعتويات اإل
                                    أن يتوىل اعتماد األفكار وترمجتها بتأن.   ،                                                                        باعتبارة سياسة يتم مبوجبها اتباا الثوابت املنبثقة عن املعايري وأفضل املمارسات

 
                                       المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي     لجنة         التابع                                                      إتساق إطار المنظمة مع اإلطار المتكامل للرقابة الدا لية 

 
               فئعات معن األهعداف       عال            العذي يلحعة  4                                                                   يستند إطار املنظمة إىل إطار جلنة املنظمات الراعيعة التابععة للجنعة تريعدواي -  77

            ويفرتض اإلطار    .       االمتثال      أهداف                   العمليات واإلبالغ و                              أبعاد للضوابط الداخلية وه :       ال ة                                ال  تتيح ألية منظمة أن تركز على
                          هععع  املكونعععات اخلمسعععة املتكاملعععة                                                    املخعععاطر وأنشعععطة الرقابعععة، واملعلومعععات واالتصعععاالت، والرصعععد                    بيئعععة املراقبعععة وتقيعععيم     ن    أيضعععان أن 

                                            املفعاهيم األساسعية املرتبطعة بكعل مكعون. وبنعاء علعى    ثعل  مت   ة    اعافي  اإل           من املبعادا    17                                        للضوابط الداخلية. أما إطار اللجنة فيحدد 
                          حتديعععد املخعععاطر وتقيعععيم املخعععاطر                                                                الحظنعععا أن املبعععادا املرتبطعععة مبكعععون تقيعععيم املخعععاطر   إطعععار اللجنعععة، أي:    ،           هعععذة العناصعععر

               كمعا هع  واردة                                                                     يعتم تناوهلعا   بيعان واحعد، معن دون تعوفري معلومعات مفص علة ععن املبعادا الثال عة                           والتخفيف معن وطعأة املخعاطر، 
                                                    ألهعداف واملسعموحات، وتقييمعات املخعاطر واالسعتجابات للمخعاطر  ل    كعرب     ن  تفصعيالن أ                                   إطار اللجنة. وتستوجب تلع  األخعرية 

                                                                                                 مبا    ل   اطر االحتيال والتقييم الشامل للتغيريات ال  ميكن أن تؤ ر   نظاإ الرقابة الداخلية   املنظمة.
 

      أكعععرب       بواععو      حتعععدد      جيععب أن    ن                                                               فضععالن عععن  لععع ، الحظنععا أن املبعععادا األساسععية   املكعععون الرابععع معععن إطععار املنظمعععة   و  -  78
                                                                                                    كعع  تعكععس مباشععرة املبععادا الععواردة   إطععار اللجنععة. وينبغعع  إلطععار املنظمععة أن يشععري إىل أن اهلععدف مععن مبععادا املعلومععات  ل

                                               . أما غياب هذا الذكر الصريح فقد يؤدي إىل احتمعال           املنظمة         الداخلية         الرقابة            هو دعم عمل    ،                       واالتصال الداخل  واخلارج 
         للسياسة.        الصحيح           ن           ل يؤ ر سلبان   التنفيذ                 إساءة التفسري بشك

 
                                                                                                وصينا ب ن تقو  المنظمة بتعزيز توصيفات مكونات تقييم المخاطر والمعلومات وااتصال في إطارهةا للرقابةة   وج -  79

                                                                        المبةةادئ المعتمةةدة إلطةةار لجنةةة المنظمةةات الراعيةةة التابعةةة للجنةةة تريةةدواي، ودعةةم       جفىةةل                       الدا ليةةة بمةةا يعكةةس بشةةكل 
                                                       اإلب غ الواسح عن تلك المبادئ المعتمدة للرقابة الدا لية.

 
                                                           

                                                 مت تعديلعععه بنعععاء علعععى التوجيهعععات بشعععأن نظعععم الرصعععد؛ وجلنعععة   -      2013                                                                            اإلطعععار املتكامعععل للرقابعععة الداخليعععة؛ وجلنعععة املنظمعععات الراعيعععة التابععععة للجنعععة تريعععدواي؛     4
         2009                                       املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي؛ 
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                                 توجيهات عملية إصدار بيان المنظمة
 

                                                                                             علععى املنظمععة أن تضععمن بوجععه معقععول أن تكععون االعتمععادات  ات الصععلة   الواععع املناسععب لععدعم إصععدار البيععان،  -  81
                                  أن األسععاس السياسعع  الرئيسعع  لإلبععالغ عععن       دارة                                                      يقععدإ اععمانات للكشععوفات املاليععة للمنظمععة ويكم لهععا. وشععرحت اإل  ه      مبععا أنعع

                              نا اإلشعععارة إىل أنعععه علعععى العععرغم معععن                                     معععع صعععكوك إاعععافية داعمعععة للتنفيعععذ. وتسعععر     ،                                      الرقابعععة الداخليعععة هعععو اإلطعععار احلعععايل للمنظمعععة
   مععن             متكنععت املنظمععة                                      ن                               بيععان املنظمععة وسياسععااا التمكينيععة، فضععالن عععن حمدوديععة املععوارد واإلطععار الععزمين،       رعععداد                   التعقيععدات املرتبطععة ب

                   "إطعار املنظمعة بشعأن   ن،  ا    عنعو  ب        احلاليعة          السياسات                        كبار املدراء، فرن و يقة        إليه              وحبسب ما أشار                           إ از عملية صياغة السياسات. 
       مععن حيععث    ة    كافيعع            مت اعتبارهععا       ، قععد  "                         اإلبععالغ عععن الضععوابط الداخليععة   ة            نبععذة عععن عمليعع                     التوجيهععات الععواردة   "  و    "                الرقابععة الداخليععة
                مسؤوليات اإلبالغ.       تنفيذ          املساعدة   

 
        إاععععافية     يععععة                               إىل أهنععععم يؤيععععدون إصععععدار و يقععععة توجيه                                كبععععار املععععدراء الععععذين استفسععععرنا مععععنهم     مععععن                السععععواد األعظععععم      أشععععار -  81

                                                                                                            املستقبل. وينبغ  أن تنؤ هذة التوجيهات الع  اقرتحهعا بععض كبعار املعدراء علعى األدوار الع  يتععني القيعاإ  عا، مبعا    لع  
                                                                      مسؤوليات ومساءلة  تلف فئات املدراء لضمان املساءلة عن الضوابط وفعاليتها.

 
              ، والتعليمععععات  ه      وأهدافعععع   ه                               ن                               األمهيععععة مبكععععان أن تو  عععع  املنظمعععة ر يععععان عمليععععة إنتععععا  البيععععان معععن حيععععث نطاقعععع     ، مععععن      ن أساسعععان   و  -  82

                                                                     بشأن فعاليعة الرقابعة، واألحكعاإ املتعلقعة بعدوري املراجععة اخلارجيعة والداخليعة       دارة                                    بشأن املضمون وتفصيل أساس استنتاجات اإل
                                              مععال سععوء التفسععري. وعععالوة علععى  لعع  نشععدد علععى أن واععع                                               للحسععابات، للحععد مععن احلاجععة إىل الععدعم املخصععؤ ومععن احت

                                         ودور املراجععععة اخلارجيععة والداخليععة للحسعععابات،    ،                   بشعععأن فعاليععة الرقابععة      دارة                                       سياسععة شععاملة وحمععددة علعععى أسععاس اسععتنتاجات اإل
                       عزز املساءلة والشفافية. ي                امن أمور أخرى، س

 
             ة ل المرامةل                                                                                 وصينا ب ن تقو  المنظمة بتحسين توجيهاتهةا المؤسسةية بشة ن اإلبة غ عةن الرقابةة الدا ليةة   وج -  83

                                                ً            وجسةةاس إلنتةةاج البيةةان بشةة ن الرقابةةة الدا ليةةة، اسةةتنادًا إلةةا السةةنة    ،                                  ً ، مةةن ججةةل إدراج مسةةار عمةةل جكثةةر تفصةةي ً        المقبلةةة
                               األولا من  برتها في مجال اإلب غ.

 
                                                لداعمة إلصدار بيان المنظمة بش ن الرقابة الدا لية                  العمليات واألدوات ا

 
                            ألية منظمة تتبىن هذة املمارسعة.    ن ان     حيوي   ن الن   ام ع   ،                                                         إرساء ترتيبات مناسبة لإلبالغ تدعم إصدار البيان بشأن الرقابة      يعترب -  82

       التععزاإ       حتقيعع      أجععل           بععل أيضععا مععن    ،                                                                            فععرن العمليععات والرتتيبععات العع  تععدعم إصععدار البيععان ليسععت اععرورية ملمارسععة التمثيععل فحسععب
    عععدة                                        تقععارير الرقابععة الداخليععة   املنظمععة تتضععمن        رعععداد                     أن آليععة اإلبععالغ اخلاصععة ب    إىل          مراجعتنععا       أشععارت    وقععد    .               املنظمععة باملسععاءلة
      وحدتعه                       الضعوابط الداخليعة كعل           بتقيعيم        القطعريني    ني   مثلع   وامل                 املقعر الرئيسع           واملكاتعب              ر ساء األقساإ      قياإ             ن   خطوات، بدءان من

                        خطابعات متثيليعة بشعأن جعودة       بتقعدمي                                           املدراء العامني املساعدين ونواب املعدير الععاإ     قياإ   و   ،                                    باستخداإ استبيانات الرقابة الداخلية
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              ىل جانب الكشعوف  إ                                               بيان عن الرقابة الداخلية  مل توقيع املدير العاإ      تقدمي                                         ن الضوابط الداخلية   جماالت مسؤولياام، وأخريان 
  .                         أنه نشاط إجيايف وشامل ومتكيين    على                                           آراء مدراء املنظمة بشأن استخداإ االستبيانات      ؤيد     وحنن ن         املالية.
 

      ملنظمعة  ا                أوصعينا بعأن تنظعر         نضعجها،         ولكفالعة                                                    امان التحسني املستمر لعملية اإلبعالغ ععن الرقابعة الداخليعة        من أجل   و  -  85
        الرقابة                                                     ب( وتعديل االستبيانات لتتماشى بشكل أو   مع وظائف دعم  )                                أ( إنشاء آلية للدروس املستفادة ؛  )     يل :     ما       تنفيذ    

                               تتعلععع  بالسعععياق التشعععغيل  للوحعععدات      الععع        ضعععوابط ل ا      تقيعععيم  ل                وتعععوفري دععععم إاعععا      ( )                                   الرئيسعععية الععع  هلعععا أهعععداف  تلفعععة معينعععة؛ 
                                                                    إاععافة أدوات مثععل قععوائم التحقعع  العع  تسععتخدإ جععداول التصععنيف لععدعم الرتتيبععات    عععرب   ،                األسععرة التنظيميععة               واملكاتععب   إطععار 

                               بيانعات صعادقة وقائمعة علعى األدلعة،     ربز يع                   والتنقيحعات املقابلعة             االسعتبيانات             أواعح ملراجععة       تو يع   و    ( د )                     الكمية   االسعتبيانات؛ 
              عالية املستوى.  ال          بالرقابة                                                                    تؤكد على التنفيذ الواع  ملسؤوليات الرقابة الداخلية وتعظ م أمهية الوع  

 
                                                             ن                   ارورة واع إجراءات وتدابري، قعدر املسعتطاا، تعدعم إصعدار البيعان، فضعالن ععن النتعائج املتصعلة           نشدد على         كما أننا  -  86

          التعقيبعات                                    على املمارسة من خالل الدروس املستفادة          القائمة                            الو ائ  بناء املعارف املؤسسية      تيح                            به مع تو يقها بصورة ر ية. وت
                                         عملية اإلبالغ املتكررة عن الرقابة الداخلية.    
 

                                                                                                جوصةةينا بةة ن تقةةو  المنظمةةة بتعزيةةز عمليتهةةا إلنتةةاج البيةةان عبةةر التوثيةةق الرسةةمي للعمليةةة وإسةةافة المزيةةد مةةن   و  -  87
       متينةةة             ومةةن  ةة ل آليةةة    ،                           خةةص السةةياق التشةةغيلي لمكاتبهةةا ي   مةةا                                                     التفاصةةيل الدقيقةةة إلةةا اسةةتبيانات الرقابةةة الدا ليةةة فةةي

  .         المستفادة       لدروس ل
 
                  علا مستوى المنظمة      السفر        إدارة  9- 9-   باء
 

  .     2117                               املائععة مععن إمجععايل النفقععات لعععاإ    8               دوالر أمريكعع  أي       ماليععني   3 .   112                            بلغععت نفقععات السععفر لععدى املنظمععة  -  88
                        املبلععغ اإلمجععايل لفععرتة السععنتني          مععع أن    ،      املااعع                           مسععتوى نفقععات السععفر   العععاإ               املائععة    2 .  21                           وميثععل هععذا الععرقم زيععادة بنسععبة 

       ل إجياد      يشك    و   .     2115-    2112        السنتني     فرتة            كان عليه               مقارنة مبا            دوالر أمريك        ماليني   6 . 1                قد تراجع بنسبة      2117-    2116
                                                               ، بل ويكتس  أمهية أكرب عندما تكون التكاليف مرتفعة واملعوارد شعحيحة.      منظمة         ن      ن      السفر حتدينا دائمنا لكل        إدارة             سبل للتوفري   

                              أشعععععععارت مراجعتنعععععععا إىل فعععععععرص للتقعععععععدإ                                     التقعععععععدإ العععععععذي أحرزتعععععععه   إدخعععععععال حتسعععععععينات، ب             هعععععععود املنظمعععععععة و  ظ      نععععععععرتف      وفيمعععععععا 
             على حنو أفضل.       لديها      السفر        إدارة          كيفية حتسني        حول        خارجية          وجهة نظر                        من شأهنا أن تزود املنظمة ب

 
            تخطيط السفر
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                                                  وأداة إدارية ال غىن عنها تستخدإ من أجل حتقي  الفوائد    ،     السفر       إدارة      عملية     من                  ن      ن ل وطيط السفر عنصران حيويان      يشك   -  89
                                                                                    مراجععة حسعابات السعنوات السعابقة    تلعف املكاتعب امليدانيعة للمنظمعة قعد بي نعت ععدإ وجعود وطعيط     ئج ا  نتع        بيعد أن         املرجوة.

             منتظم للسفر.
 

            ن                 أظهرت تراجعان    ارسة التخطيط       2117    عاإ                                                              والحظنا أن إحصاءات السفر ال  أجراا منظمة األغذية والزراعة -  91
           رحلعععععة فقعععععط     252       إدرا                دوالر أمريكععععع ، مت       ماليعععععني   2 .  68                          رحلعععععة   الععععععاإ بلغعععععت تكلفتهعععععا     37     138               للسعععععفر. فمعععععن أصعععععل 

                                              أمعععععا وظيفعععععة التخطعععععيط الفصعععععل  للسعععععفر احلاليعععععة فمصعععععممة   .       املعععععوارد                    النظعععععاإ الععععععامل  إلدارة                            التخطعععععيط الفصعععععل  للسعععععفر   
                                               خطة فصلية واحدة للسفر ععن كعل إدارة أو كعل إقلعيم،              ، وتتيح واع               املكاتب اإلقليمية                               لك  تستخدإ على مستوى اإلدارات و 

                      املقر العرئيس ومكتعب   ن  ا                    إدارة واحدة أو إدارت        تستخدإ                                       املكاتب القطرية   خطة السفر اإلقليمية. و            مجيع أسفار         مبا    ل  
                                  . و  معظعم األحيعان يعتم التخطعيط خعار       ن حاليعان                                                          وظيفة التخطيط الفصل  للسفر   النظاإ العامل  إلدارة املعوارد   ،           إقليم  واحد

                                    النظععاإ العععامل  إلدارة املععوارد. وقععد      رجععة                             وغريهععا مععن أدوات التخطععيط غععري املد                  باجلععداول احلسععابية،                 اإلنرتنععت باالسععتعانة      إطععار 
               املهععاإ الدوليععة.       أداء       لععرحالت                  وتكععون إلزاميععة فقععط                        الوقععت الععراهن تواععع                    اخلطععط الفصععلية للسععفر    أن               ن حظععت اإلدارة أيضععان  ال
    ،       املشعععاريع          سعععياق       بالسعععفر       تتصعععل                                    املائعععة معععن جممعععل نفقعععات السعععفر العامعععة     81    ن            أيضعععان إىل أن حعععوايل    ة ا   نتبععع  اال      دارة  اإل      لفتععت  و 

     تطععور     رهععن     أهنععا    مبععا                  ن              قععد ال تكععون دائمععان قابلععة للتخطععيط           كععم طبيعتهععا  حب       ، وهعع         امليزانيععة                              وغععري  لعع  مععن أسععفار  ولععة مععن خععار  
                                                          املائععة مععن جممععل نفقععات السععفر متصععل بسععفر األشععخاص مععن غععري مععوظف      31                                    احتياجععات املشععاريع. زد علععى أن أكثععر مععن 

         مثعل تعيعني         خارجية               أنه رهن عوامل                    يتعذر وطيط سفرهم إ     ن                                وظيفة التخطيط الفصل  للسفر والذي          ال تشملهم             املنظمة الذين 
   ،         خطعط السعفر       إععداد                    أي سعبب ظعاهر  عول دون         معع  لع        ال نرى   حنن                                               املسافر من قبل منظمة خارجية أو من قبل حكومة. و 

  .        امليزانية      عداد إ   من              مراحل مبكرة                     أن تكون قد حددت            نفقات السفر  ب         إ  يفرتض
 

         التععذاكر      وشععراء        لععرحالت     حجععز ا      جععراء   ،                            بععني وطععيط السععفر وكفععاءة التكلفععة       و يقععة            درجععة تععرابط                   قععد بععني  حتليلنععا وجععود   و  -  91
                  ن                                                                                       بصععورة مسععبقة. ونظععران إىل طبيعععة وأوععاط نفقععات السععفر لععدى املنظمععة، وبنععاء علععى حتليععل نفقععات سععفر املنظمععة للمقععر الرئيسعع ، 

                        ن  قععععد ال تكععععون كبععععرية. واسععععتنادنا    ،           واأو توقعهععععا       لععععرحالت             املسععععبقة مبوعععععد ا     عرفععععة   امل     بفضععععل               وفععععورات احملققععععة     أن ال      دارة  اإل      عتععععربت ا
                    بالعكس للسنة املالية       العكس              باجتاة روما و         تارة    مدن           عي نة من                          بشأن الرحالت ال  تنطل  من      دارة                         إىل البيانات ال  قدمتها اإل

                قبعل أقعل معن سعبعة    ،         املائعة    36         معا يقعارب    ي أ   ،    رحلة     622        ، مت حجز     ن مسجالن    ن ان     حجز    1     772      من بني   ه             توصلنا إىل أن   ،    2117
       وقععد  .     أطععول         قبععل فععرتات    ها       تععذاكر   ء    شععرا       رحععالت مت     هعع    ،         املائععة    62   أي    ،    رحلععة   1     131   أن         ، فيمععا                       ( أيععاإ مععن تععاريخ املغععادرة 7 )

        وقريبعة               تعواريخ متعأخرة           تعذاكر  ال            واأو ابتيعاا      حجعز     لعدى                  ة أعلعى بشعكل ملحعو   يع                          تذاكر الطريان للمسارات املعن       أسعار      كانت
               الرحالت املقررة.      موعد    من
 

         لعدى املقعر         األسعفار                               احلجوزات الع  أجريعت معن خعالل وكالعة     على                                            على الرغم من أن املعلومات املقدمة قد اقتصرت  و  -  92
                                                                                                          ، إال أن كميععة التععذاكر احملجععوزة واأو املشععرتاة قبععل فععرتة قصععرية مععن تععواريخ السععفر الفعليععة، كبععرية مبععا فيععه الكفايععة للتععأ ري        الرئيسعع 
                                                  أكرب إ ا ما مت احلصول على معلومعات معن املكاتعب امليدانيعة         التأ ري     لعل  و    ،          بشأن السفر                  على مستوى املنظمة      دارة  اإل            قرارات

                                                  توجيهية تفعرض علعى املسعافرين أو تشعجعهم علعى حجعز السعفر     طوط  خل  د   و                                الوقت احلاار، الحظنا أنه ال وج  و              والنظر فيها. 



 

 الصفحة | 26
 

                       عمليعات مراجععة احلسعابات         معن خعالل                         معن جتعارب املكاتعب امليدانيعة          املستخلصعة         املعلومعات       أظهعرت   و    .             قبل فرتة طويلعة         بالطائرة 
   ،     تلفعة       ألسعباب          األسعفار                                                                                   السنوات السعابقة، ععدة حتعديات   وطعيط السعفر واحلجعز املسعب    معا يتعلع  بعأنواا معينعة معن 

                                 مبا    ل  الوقت والشواغل اإلدارية.
 
 

           أدلععة وافععرة           ، أن هنععاك JIU/REP2010/2                                                           وعععالوة علععى  لعع ، الحععة مفتشععو وحععدة التفتععيش املشععرتكة   تقريرهععا رقععم  - 3 9
                                             . وأشععار املفتشععون أيضععا إىل أنععه مععع التخطععيط املسععب       تععذاكر  لل           بشععكل ملحععو      دىن               يععؤدي إىل أسعععار أ                    ن تثبععت أن احلجععز مقععدمان 
                               وطعيط السعفر املسعب  ييسعر مهعاإ مجيعع                                    رحلعة واحعدة، وشعددوا كعذل  علعى أن            ن بعثعات مععان          ععدد معن ال                للسفر، ميكن جتميع 

عععن        املنظمعععة         أن علعععى    نعععرى                      وبنعععاء علعععى مالحظاتنعععا،       املفتشعععني      رأي          نوافععع  علعععى     إ   و    .                     املشعععاركني   عمليعععة السعععفر         أداءهعععا         أن حتس 
                    جمال وطيط السفر.

 
               لسةفر وتعزيزهةا  ا                                                                              وصينا ب ن تقةو  المنظمةة بتحسةين ترتيباتهةا لتخطةيط السةفر عبةر توسةيح سياسةتها لتخطةيط   وج - 2 9

                              المعلومةةةات وبآليةةةة فعالةةةة لإلاةةةراف       دارة        نظامهةةةا إل ب              مدعومةةةة بكفةةةاءة             علةةةا جن تكةةةون             مةةةن إجةةةراءات،      ذلك          ومةةةا يتصةةةل بةةة
                            كلفة وتحقيق اامتثال الكامل.                      وتحسين سوابط كفاءة الت   ،                                       والرصد، من ججل تحديد المساءات بشكل جفىل

 
                                                   السفر الجوي وجفىل الممارسات في منظومة األمم المتحدة       إدارة
 

                     مبععا فيهععا منظمععة األغذيععة    ،                          وكالععة مععن وكععاالت األمععم املتحععدة    26                               سععتعراض الشععامل لسياسععات السععفر عععرب  ال     خععالل ا -  95
                       السفر داخل منظومعة األمعم        إدارة             لتحسني  ارسات         ن اقرتاحان     32                                                    والزراعة، قدمت وحدة التفتيش املشرتكة تسع توصيات ر ية و

                                                                                                         املتحدة. وتناقش الفقرات التالية توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ال  نرغب   تسليط الضوء عليها مبالحظاتنا املقابلة.
 

ً                 بدًا من درجة األعمال                            الدرجة ااقتصادية الممتازة        استخدا                تكاليف السفر             ألجل الحد من  
 

              العععع  تبلعععغ مععععداا       السعععفر       لعععرحالت       عتمععععدة                            للمنظمعععة يععععنؤ علعععى أن الدرجعععة امل                        دليعععل التعليمععععات اإلداريعععة         الحظنعععا أن  -  96
           ن       ملنظمة حاليان واحدة        تعتمد ا                            ساعة للسفر على درجة األعمال،     12   ع  ال             . ومع فرض حد       األعمال         ه  درجة    ق،            ساعة وما فو     12

                                                                      النظععاإ املوحععد للحسععابات والععربامج والوكععاالت املتخصصععة لألمععم املتحععدة. ولكععن وحععدة            فر صععرامة    سعع                 مععن أكثععر سياسععات ال
        اقرتحععت   قععد   ،      متععازة                                 بععدأت باسععتخداإ الدرجععة االقتصععادية امل                 األمععم املتحععدة العع    ت ا    منظمعع                              التفتععيش املشععرتكة، بنععاء علععى جتععارب 

        لمنظمععات ل       ينبغعع    ،          ية املمتععازة            درجععة االقتصععاد      علععى ال             مععن خععالل السععفر                         التكلفععة العع  ميكععن حتقيقهععا           وفععورات   ال          بععالنظر إىل     أنععه 
                                ويشري حتليلنعا إىل أن املنظمعة تسعتطيع    .   ن               بدالن من درجة األعمال       متازة                           استخداإ الدرجة االقتصادية امل       جوانب               أن تنظر ظدية   

                                                               السفر لدرجة األعمال   حال مت السفر على الدرجة االقتصادية املمتازة.    كر  ا   تذ                 املائة من سعر     51           أن توفر حآل 
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                                                                                أن الدرجة االقتصعادية املمتعازة ال تقعارن بعأي شعكل معن األشعكال ودمعة درجعة األعمعال الكاملعة،       دارة        أواحت اإل  و  - 7 9
      ن حزمعان                   سياسعة السعفر األكثعر      ن فععالن       تتبعع                        درجة األعمعال، فعرن املنظمعة          لسفر على       ساعة ل    12        حد  الع         ىل تطبي   ن  ان إ               وأاافت أنه نظر 

                                                  ن اإلنتاجية والتكلفة النقديعة املتصعلة بظعروف السعفر. وفضعالن                ق  التوازن مع                   وأن التكلفة جيب أن حت                         داخل منظومة األمم املتحدة
       الدرجعة         مقارنة ب       األعمال       درجة ب                                             اختالف كبري   املقاعد واملقصورات واخلدمات املرتبطة                       شددت اإلدارة على وجود   ،      عن  ل 

                                                                                        وأنه ال توجد بيانات مؤكدة على اإلطالق تثبت أن الدرجة االقتصعادية املمتعازة حتقع  أعلعى جعودة بأفضعل    ،                 االقتصادية املمتازة
   .                            متاحة فقط على خطوط جوية حمعددة                درجة اخلدمة هذة            إىل  ل ، فرن          باإلاافة   .                   درجة األعمال الكاملة    دمة             سعر مقارنة و
  .      للسفر                           متاحة فقط على مسارات حمددة            فهذة اخلدمة                                              اجلوية ال  تقدإ خدمة الدرجة االقتصادية املمتازة،     وط ط          ومن امن اخل

      اتساق    إ          سيتسبب بعد     ألنه                             ن       ن                          ن     ن   سياسة للسفر باعتبارها خياران مقارنان لدرجة األعمال ال يعترب خياران جمديان          تضمينها     فرن         وبالتايل
                                                                    عععن اسععتخداإ غععري متععوازن خلطععوط جويععة حمععددة تقععدإ اخلدمععة االقتصععادية املمتععازة،                                   ن   معععايري الراحععة بنععاء علععى الوجهععة، فضععالن 

   .    أدىن       تكلفة   ا   عنه     رتتب ي      لسفر ل    دىن  األ      درجة  ال   أن      يه               مبا أنه من البد
 

                                       التكععاليف املرتبطععة بالدرجععة االقتصععادية      كنععة م  امل         الوفورات  بعع          االسععتخفاف         ه ال ميكععن  أنعع                         ولكننععا مععا زلنععا نشععدد علععى -  98
                   التععزاإ األمععم املتحععدة          مبععا يشععمل                                 حتقيعع  تععوازن مععن خععالل حتليععل األولويععات              وأنععه جيععب كععذل    ، ل                          املمتععازة مقارنععة بدرجععة األعمععا

        معن درجعة                             ن املمتعازة للسعفر بالطعائرة بعدالن           القتصعادية                   يار السعفر بالدرجعة ا خل                                           باملسامهة   احلد من انبعا ات الكربون، حيث ميكن 
      ن حزمعان                                                                                 هذا االلتعزاإ. ونؤكعد باملثعل أنعه   حعني أن املنظمعة تطبع  واحعدة معن أكثعر سياسعات السعفر          ن هم أيضان  ا س    أن ي       األعمال 

         داإ لألمم                                وفعالية التزامها بسياسة سفر مست           الوفورات،              من مواصلة حتسني       ل        مينعها   ن    جيب أ   ال                      بني وكاالت األمم املتحدة، 
                        بععالنظر   االقععرتا ، وتقيععيم           العع  تقضعع                            توصععية وحعدة التفتععيش املشععرتكة      نؤيععد                               بصععمتها الكربونيععة. وهلععذة الغايععة،       ن  فضععةن        املتحعدة 

  . ا       مسافريه  و                                          ن                                                 الفرص والتحديات ال  تعرتي العملية، وانطالقان من  ل ، اوا  قرار بشأن ما هو مفيد لكل من املنظمة 
 

                                                                               ناء السفر كاستحقاق معياري من قبل جميع وكاات منظومة األمم المتحدة وااستعاسةة عنهةا                      إلغاء محطات التوقف جث
                                     فترة رامة كافية عند الوصول للمسافرين       توفير ب
 

                                                                                 توصية وحدة التفتيش املشرتكة الصادرة منذ أكثعر معن عقعدين والع  تقضع  برلغعاء حمطعات التوقعف                   نعيد التأكيد على - 9 9
                       حمطعععات التوقعععف عنعععد السعععفر                               الوجهعععة النهائيعععة، مبعععا أن معععربرات           الوصعععول إىل                                            أ نعععاء السعععفر واسعععتبداهلا بفعععرتة أطعععول للراحعععة لعععدى

                                           وأاعافت وحعدة التفتعيش املشعرتكة أن حمطعات التوقعف    .                              تشعكل وسعيلة سعفر متقادمعة ومكلفعة                         قد تالشت مبرور الوقت وأمست 
                                      التحق  معن جعوازات السعفر واجلمعارك املرهقعة          إجراءات          خضوعه إىل                                                ن   كفيلة بتعريض املسافر إىل  اطر أمنية متزايدة، فضالن عن

            يعة. كمعا كشعف                                                                                         واملستهلكة للوقت، وال  أصبحت ه  القاععدة   املطعارات   مجيعع أحنعاء الععا  بسعبب تزايعد املخعاوف األمن
       منظومعة       وكعاالت           وكالعة معن    12          عامعا، فعرن     22                                                                      تقرير وحدة التفتيش املشرتكة أنه على الرغم من التوصعية املقدمعة منعذ أكثعر معن 

                                                                                                  األمعععم املتحعععدة، مبعععا فيهعععا منظمعععة األغذيعععة والزراععععة، تواصعععل السعععما  مبخصصعععات للتوقعععف   حمطعععة أو حمطتعععني لعععدى السعععفر.
                                     ملنظمعععة بشعععأن حمطعععات التوقعععف وفعععرتات الراحعععة      ا                                   بعععأن اجلهعععود جاريعععة ملواءمعععة سياسعععة السعععفر       دارة                        و  هعععذا الصعععدد، أبلغتنعععا اإل
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                                        يععث يععتم إجيععاد بععديل عععن التوقععف   احملطععة، حععني ال                       ترشععيد معايريهععا احلاليععة حب   عععرب         ، و لعع                    وحععدة التفتععيش املشععرتكة         مععع اقععرتا  
                      للرحلة بضع ساعات فقط.            ن                                        يكون عمليان،   احلالة ال  تدوإ فيها مدة املرحلة األخرية

 
               طبيعة السياسعات                   هو شأن متجذر  ،      ابطها                                 وي تضمن تنفيذ العمليات واألنشطة و   اجل    سفر   لل      عامة      بيئة      إجياد   إن   و  - 1 1 1

                          تقعرتن بأهعداف وصعالحيات وحعدود     فهع                        آليات رقابية حبعد  ااعا،     ه                     السياسات واإلرشادات       مبا أن                       واإلرشادات التمكينية. و 
         تنفيععذها                                                                                 تغيععريات   العمليععات أو األشععخاص أو األنظمععة. وبالتععايل، فععرن صععياغة هععذة السياسععات وإيصععاهلا و  ب  و    ،             ملراقبععة املخععاطر

                      بالفععل وحتتعوي علعى بععض       حازمعة           السفر بأهنا        إدارة                            سياسة املنظمة وتوجيهااا بشأن       دارة           وقد وصفت اإل                    بفعالية أمر اروري.
   يعة  م ي    ن                                                نظعران إىل طبيععة السياسعة والتوجيهعات باعتبارهعا أدوات تنظ  و     ،                                           أفضل املمارسعات   منظومعة األمعم املتحعدة. ومعع  لع    من
       تحعديات  ل                                    ن التكعاليف، قعد تكعون حزمعة السياسعات عراعةن       دارة                       املعايري املرجعية املالية إل  و                       ألداء ومستويات مرجعية،  ل      معايري      قدإ ت

      ن                  ونظععععععران إىل هععععععذة التحععععععديات،            الداخليععععععة.   ا                   والتغيععععععريات   أولويااعععععع       منظمععععععة                                      نامجععععععة عععععععن عععععععدإ اسععععععتقرار العوامععععععل اخلارجيععععععة لل
     اجلعوي                                                             ، معن األمهيعة مبكعان أن تقعوإ املنظمعات بتصعميم وحتعديث سياسعااا للسعفر                           ن          وملا كانت السياسات تتعلع  أيضنعا باخليعارات
                                                               وقععععد قععععاإ مفتشععععو وحععععدة التفتععععيش املشععععرتكة بعععععرض هععععذة املطالععععب واالحتياجععععات،                                     لتلبيععععة املتطلبععععات واالحتياجععععات احلاليععععة.

                                        لتعزيز فعالية سياسااا   جمال السفر اجلوي.   ،                تقرير املفتشني       طروحة                                    ى املنظمة أن تنظر   املزيد من الفرص امل   وعل
 

                                                               اسةةتخدا  الدرجةةةة ااقتصةةةادية الممتةةازة للسةةةفر الجةةةوي، مةةع إيةةة ء ااعتبةةةار    فةةةي         المنظمةةةة      نظةةر           وصةةينا بةةة ن ت  وج - 1 1 1
                 المعيةار القياسةي                   ريطةة طريةق اعتمةاد                   وبة ن تعةد المنظمةة                 بالسةفر المسةتدا ؛                          التكلفةة والتةزا  المنظمةة        لتةوفير       الواجةز 

  .    9113                  ات التوقف   ل عا       محط   ب          المتعلقة              لسياسات السفر 
 
                     الشاملة لسياسة السفر      دارة  اإل
 

             اإلداريعة. كمعا         جعراءات إل ل    هعا       معن دليل     211                                                    سياسات السفر الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة   القسم    عن         رد موجز  ي - 2 1 1
      الر ع         للسعفر      2113            سعبتمرباأيلول     19          الصعادرة       52 ا    2113                                                        أن  اخلطوط التوجيهية  ات الصلة، مثل نشرة املعدير الععاإ رقعم 

            بشأن مسافات       2116            تشرين األول ا      أكتوبر   7          الصادرة       15 ا    2116                   وتوجيهات السياسات                             ملوظف  منظمة األغذية والزراعة، 
            قمنعا مبراجععة   و                                             قسعم دليعل املنظمعة مبعا    لع  لعوائح السعفر األخعرى.                          الصعفحة  ات الصعلة                          ن التنقل، قد نشرت ه  أيضعان 

          . وأجرينعا     عنهعا     بعالغ  اإل    يعة      ، وكيف  اعا     وكفاء    ها      واتسعاق             معدى تزامنهعا                                                   السياسات واخلطوط التوجيهية احلاليعة للسعفر معن أجعل حتديعد 
  .                   الفقرات التالية       رناها            الصلة ال  أ    ن                                               أيضنا مسوحات حمدودة لدعم مالحظاتنا. وترد املالحظات  ات 

 
             سياسات السفر     بين      تساق ا ا
 

    ،                                                      األولويععات حععني اعتمععدت تععدابري تتععوخى تععوفري التكلفععة مععن جهععة   ن ان                  فيهععا املنظمععة تضععارب      ظهععرت            الحظنععا حععاالت أ -  13 1
                         قعد طبقعت بطريقعة غعري متسعقة،                                                    ن                     فيما حرصعت علعى رفعاة املعوظفني معن جهعة أخعرى. والحظنعا أيضنعا أن بععض سياسعات السعفر
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          احلعاالت     هعاإ              لغايعة أداء امل                                                                              وإىل حد ما، غعري عقالنيعة. فعلعى سعبيل املثعال، تسعمح املنظمعة باسعتخداإ درجعة األعمعال للسعفر 
         العدورات                                                    ولكنهعا ال تتعيح  لع  حيعث يكعون الغعرض معن سعفر املوظعف حضعور   ،            ساعة ومعا فعوق    12           مدة الرحلة       فيها      تبلغ     ال 

                                                                                             لقععات الدراسععية واالجتماععات املما لععة. ومبوجععب لعوائح املنظمععة، إ ا كععان الغعرض مععن السععفر هعو حضععور الععدورات    واحل    يعة       التدريب
    .          رحلة اجلوية                                                                                          التدريبية واحللقات الدراسية وما شابه، فرن السفر يكون   الدرجة االقتصادية بغض النظر عن مدة ال
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             سياسات السفر       صياغة                    والمساءلة في عملية      تائج                   األدوار المحددة والن
 

                                   أننعا الحظنعا أنعه ال توجعد و يقعة مسعاءلة                         شععبة الشعؤون املاليعة. إال ب       مناطعة                     العامة لسياسات السعفر       دارة           الحظنا أن اإل -  12 1
                 علععى وجععه التحديعععد        املهمععة   ض                           . كمععا ال يوجععد أي توجيعععه يفععو    هععا                            مهمععة تصعععميم السياسععات أو تغيري      ألداء    ن ان     معينعع   ن ان    فععرد    صععؤ و

                     تقيععيم املععذكور أو اععمن   ال                                                               وال يوجععد موظععف يقععي م مععدى فعاليععة وكفععاءة سياسععات السععفر ومععآل جيععب إجععراء    ،            إىل مكتععب واحععد
                                                                              أن اقرتا  سياسة أو حتسينها ميكن أن يصدر عن أي مكتب  تا  إىل  ل ، أو عن وحدة السعفر       دارة                 ظروف. وأبلغتنا اإل   ة  أي

           ن                                     نفسها بناءن على حتليل بيانات السفر اخلاصة باملنظمة.
 

                                                                                 استراتيجيات التدريز وااتصال المتعلقة بسياسات السفر ومستوى وعي الموظفين بالسياسات
 

                                                   أجععععععععابوا أهنعععععععععم علععععععععى إدراك بسياسععععععععات السععععععععفر اخلاصععععععععة باملنظمعععععععععة،     13   ن               ردان علععععععععى االسععععععععتبيان،     21       مععععععععن أصععععععععل  -  15 1
                     يبععني إنععه ال يعععرف ويفهععم       أحععد اجمل               تفاصععيلها، وقععال  ب        ميعهععا و  ظ                                                قععال ا نععان إهنمععا علععى درايععة بسياسععات السععفر ولكععن لععيس      فيمععا 

                                  علعى درايعة بسياسعة املنظمعة بشعأن تقعدمي        يكعن     أنعه   ب                     أفصعح أحعد كبعار املعدراء   و                                      سوى القليل عن سياسات السفر   املنظمة. 
                                                                                             تقريعععععععر السعععععععفر املكتمعععععععل للفصعععععععل املععععععععني، وطعععععععرق السعععععععفر العاديعععععععة والبديلعععععععة، وفعععععععرتات الراحعععععععة وحمطعععععععات التوقعععععععف، واحلعععععععد 

                                 سياسععات السععفر اخلاصععة باملنظمععة، أجععاب ب        املتعلعع           اسععتبياننا       بععأمر      اجمليبععني        معرفععة                      أمععا   مععا يتعلعع  بكيفيععة    .      األسععفار        مععن كميععة 
                    كتعب، وأجعاب مخسعة معنهم                                                                       علموا به من خعالل الشعبكة الداخليعة للمنظمعة وتبعادل املعلومعات معع العزمالء   امل   م  أهن     منهم     11

                ال عة أهنعم علمعوا      فعاد                                  هعم أبلغعوهم ععن سياسعات السعفر تلع . وأ          إن زمال                                               أهنم اطلعوا على دليل املنظمعة بأنفسعهم، وقعال ا نعان 
  .     عملية                                                                                     بسياسات السفر من خالل الدليل املنشور على شبكة معلومات املكاتب القطرية ومن خالل املمارسة ال

 
                             ، ودورة شععععهادات لتععععوفري التععععدريب         املسععععافرين             تععععدريب لتأهيععععل      واععععع                    ن     أن املنظمععععة تعمععععل حاليععععان علععععى       دارة           وأبلغتنععععا اإل -  16 1

       وأنظمة        لوائح           على دراية ب    أهنم   و    ،                             السفر مدربون على النحو الواجب       إدارة                                          واملعلومات، والتأكد من أن األشخاص املشاركني   
                 ، األشعخاص املشعاركني     2118                                                                                 وعمليات السفر. وال تستهدف الدورة، ال  من املتوقع أن تكون جاهزة للنشر حبلول هنايعة ععاإ 

             ن                        بل تنوي أيضان تغطية مجيع موظف  املنظمة.   ،    وحسب      سفار                  الوظيفة اإلدارية لأل    
 

                                                    مستوى امتثال الموظفين لسياسات السفر الخاصة بالمنظمة
 

        للمنظمة    تني                   ، اكتشفنا أن   ثلي                        خالل األشهر الثال ة السابقة   ت   مت    ال      سفار                            يتعل  باجلدول الزمين املطلوب لأل      و  ما  -  17 1
     15-  12- 8-   211                                وبالنسعععبة إىل الشعععرط املتعلععع  بالقسعععم   .            هعععذة السياسعععة               تعيعععا وجعععود     أهنمعععا  ب  ني  ت            الو عععائ  مواعععح      قعععدمان  ت  ال 
    مقر     إىل                                                     تقدمي تقرير موجز عن املهمة   غضون أسبوا واحد من العودة                     للمنظمة الذي يستوجب                         دليل التعليمات اإلدارية   من 

   :                          ، حصعلنا علعى إجابعات متباينعة             ؤ املهعاإ األخعرى  ع                                                          العمل للمهاإ املقتصعرة علعى حضعور االجتماععات، وتقريعر مفصعل   معا 
      ععودام     معن     بوا سع     بععد أ       العبعض      قدمعه     فيمعا                      وصعوهلم إىل مقعار العمعل.     معن                                                فبعض اجمليبني قالوا إهنم قدموا التقرير بعد يوإ واحد 
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                                          و  غضون شعهرين، وقعال أحعدهم إنعه ال توجعد مهلعة        واحد،      ن             يومان؛ و  غضون شهر    12    إىل    11                        إىل مقر العمل؛ وآخرون بني 
                                                         يعرفان بوجود مهلة قياسية حمددة لتقدمي التقارير عن املهاإ.  ال                                تل  األ ناء أقر جميبان بأهنما   و   .        التقرير       لتقدمي
 

                 تلعع  السياسعععات علعععى        تنفيعععذ      اععمان      مهمعععة    رتتعععب                                حععني يعععتم اإلععععالن عععن سياسعععات السععفر، ت    نعععه أ      دارة  اإل      الحظععت  و  -  18 1
                                 بععرئيس املكتععب املععععني. وتتمثععل مسعععؤولية    أو           بعععالرئيس،              سععع  باملععدير أو ي             مناطععة بشععكل رئ       وتكعععون        املنظمععة      نطعععاق           املععوظفني علععى 

                 ا املسعؤولة العامعة  هنع                وحدة السعفر، لكو  ل         ه ينبغ                                                                       املوظفني   تطبي  السياسات بناء على اخلطوط التوجيهية املقررة. ولكننا نرى أن
                  دة واملبعادرة ملعاجلعة  ا    القي         ك  تتوىل        العليا        دارة  اإل   مع                                                         السفر   املنظمة، التعاون الو ي  مع املسؤولني عن امليزانية و        إدارة         ن برنامج  ع

                           لعديد من املخاطر التشغيلية.      أماإ ا     اجملال                           إ  أن هذة األخرية تفسح   ،               الثغرات املذكورة
 

                               بش ن سياسة السفر وآلية التقييم          التعقيبات 
 

                                                                                         الحظنعععععا أن اإلطعععععراءات والشعععععكاوى والتعليقعععععات واملالحظعععععات العامعععععة حعععععول سياسعععععات السعععععفر ت رسعععععل إمعععععا مباشعععععرة  -   119
                                                                           مععععن خععععالل منصععععة "قععععل كلمتعععع "   الشععععبكة الداخليععععة للمنظمععععة. ويععععتم التعامععععل مععععع الشععععكاوى       وإمععععا                  إىل املكاتععععب املسععععؤولة 

                                كال على حدة. إال أن  تسعة جميبعني            امليدانية       املكاتب         صدر من                                                     أو التعليقات السلبية حول سياسات السفر وخاصة تل  ال  ت
                    وحععععععدة السععععععفر للشععععععكاوى        إدارة                مععععععا يتعلعععععع  بكيفيععععععة              املعمععععععول  ععععععا          جععععععراءات                                  كشععععععفوا عععععععن عععععععدإ معععععععرفتهم بالعمليععععععات واإل

   .          التعقيبات  و 
 

                    َّ برنامج الفندق المفىَّل
 

    نعاء                        فنعادق   معدن  تعارة ب                             ن األغذية والزراعة اإلقامعة ر يعان                                  َّ              الحظنا أنه مبوجب برنامج الفندق املفضَّل، توفر منظمة  -  11 1
                                                 ددة للربنععامج. وإن هععذا الربنععامج إلزامعع  ويطبعع  علععى كععل  حمعع                                                أسعععار مت التفععاوض عليهععا مععع عععدد مععن الفنععادق   مواقععع      علععى

             الع  يععود  ععا                                     بعدل معيشعة. وإ  الحظنعا احلسعنات الرئيسعية          ويتقااععى                نيابعة ععن املنظمعة    ،                            شعخؤ يسعافر إىل املعدن املشعمولة بعه
       تقريعر  ال                    أن وحعدة السعفر تتلقعى  بع      بلغنعا  ت                   رصعد أداء الربنعامج، ف       طريقعة            استفسرنا ععن            مهمة،         ملسافرين     صاحل ا                 استخداإ الربنامج ل

                      توحيعد العداخل  للربنعامج   ال      غايعة              تسعتخدمه معن م ل ف                   لعدى املقعر الرئيسع ،   ر   سعفا أ   ة  ال  وك                             نشاط الربنامج مرة كل شهرين من       بشأن
     رصععد                                                                       يتبعني لنععا أهنعم سيسععتفيدون أكثعر إن تلقععوا املزيعد مععن التحعديثات كعع  يتمكنعوا مععن  ،                 باإلاعافة إىل  لعع   و                بصعورة مباشععرة.

   .               بطريقة متواصلة                                             استخداإ الربنامج وأداءة والوفورات النامجة عنه
 

                       هععذا األخععري مبععا    لعع  موقععع                   إىل عععدة سععيئات تشععوب                                علععى استقصععاء حمععدود حععول الربنععامج،   ني    اجمليبعع     بعععض      أشععار و -   111
        مثعل حجعم    ،                                                        بأن فنادق الربنامج تنتقى بنعاء علعى قائمعة معن املععايري املعتمعدة      دارة  اإل       وعلقت                                 الفنادق وجوداا والعملية اإلدارية.

                        تحدة لشؤون السالمة واألمعن              إدارة األمم امل    حبسب        السالمة           اعتبارات                                                   الغرف وفئة الفندق وخدماته واملسافة بينه وبني املكتب و 
                                                                                                    والتصر ات األمنيعة. باإلاعافة إىل  لع ، جتعري مشعاورات موسععة معع كعل املكاتعب القطريعة بشعأن مالءمعة الفنعادق وللحصعول 
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                            وتقيععيم تعليقععات الزبععائن بشععأن            التعقيبععات                                                                   ن       علععى موافقتهععا قبععل إدرا  الفنععادق   قائمععة الربنععامج. وةععة آليععة جاريععة أيضععان لتلقعع  
                                                                                                            الربنامج وحذف الفنادق ال  ال ترقى إىل املعايري املطلوبة. وشعددنا علعى أن الربنعامج كعان يرمع  إىل تعوفري أفضعليتني للمسعافرين 

        الغرفعة.          ن       تنعدر  أصعالن   سععر      الع                                                                من قبل املنظمة، أي األمن والسالمة وجمموعة من اخلدمات املضيفة للقيمة   ة   مهم            لغاية أداء
                                                                     مراعععاة تعليقعععات مسععتخدم  الربنععامج لععدى صععياغة السياسععات والعمليععات الراميعععة       اععمان                           و  هععذا الصععدد نشععدد علععى أمهيععة 

                                             إىل حتسني قابلية استخدامه وبالتايل حتقي  أهدافه. 
 

       إدرا         أنعععه جيعععب    نعععرى                                                          السعععفر وديناميتهعععا، علعععى وجعععه اخلصعععوص   منظمعععة األغذيعععة والزراععععة،        إدارة     ن          ونظعععران إىل تعقيعععد  -  12 1
                  وفهمهععا مععن قبععل مجيععع               تلعع  السياسععات                 يععث يععتم اإلبععالغ عععن حب   ،                   اععمن سععيناريو للتنفيععذ         القائمععة                       سياسععات السععفر التمكينيععة 

               اإلبعالغ ععن القعيم     معع  ،       بأكملعه                                   وسط بيئة ديناميكيعة واعمن النظعاإ                 والتنسي  بينها              تل  السياسات   ت ي   تثب        وينبغ    .      املعنيني
                                        إن  مععا طرحنععاة   املناقشععات السععابقة يتعلعع    و                                     صععائؤ رقابيععة جيععدة وموجهععة حنععو النتععائج.  و       مععزودة  و        واقعيععة        جعلهععا           واألهعداف، و 

    واععع                                                                                   جععدول أعمععال السياسععات؛ واعتمععادة؛ وتنفيععذة؛ وتقييمععه؛ واحلفععا  عليععه أو االنتقععال إىل غععرية أو      واععع                املقععاإ األول ب
                                            سععات السععفر، وواععع جععدول أعمععال للسياسععات، وحتديععد                                              قررنععا أن علععى املنظمععة أن تتقععدإ   جمععاالت اتسععاق سيا  و   .      حععد لععه

                    وامتثعععاهلم هلعععا، واإلدالء              سياسعععات السعععفر  ب                                                                   أدوار صعععانع  السياسعععات واملعععدراء   جمعععال السعععفر ومسعععؤولياام، وتوعيعععة املعععوظفني 
                بتعليقات عليها.

 
ً                       جوصينا ب ن تجري المنظمة استعراسًا كامً  واامً  لسياسات السفر لديها،   و  -  13 1       ً     هةا        إجراءات                تعزيةز مىةمونها و       لغاية                                ً     

                      جن تخىةع لرصةد مناسةز مةع        وسةمان                   سةؤولية عةن السياسةة؛  م               مسةاءات واسةحة و         وإرسةاء        بينهةا،                 بما يىةمن ااتسةاق
   ً اً      إاةةراف     تةةوفر    جن                      المةةوظفين بالسياسةةات و       لةةوعي               مةةن مسةةتوى مرتفةةع                  وجن تكةةون مدعومةةة   ،         التعقيبةةات       لتقةةديم             آليةة ملموسةةة 

       ً فعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااً 
  .  ات                علا تنفيذ السياس

 
                            بيانات مخاطر السفر وتقييمها

 
                      معا يتعلع  مبسعائل السعفر،                    املخعاطر   املنظمعة         إدارة     نظعاإ  ل                          شععبة الشعؤون املاليعة مسعامهات      لدى           وحدة السفر       تقدإ -  12 1

                املخعععاطر املؤسسعععية      علعععى      وافععع                       السعععفر، و  هنايعععة املطعععاف ت       ردارة                              الشععععبة لتععععداد املخعععاطر املرتبطعععة بععع       إدارة                 وهععع  تعمعععل معععع فريععع  
                                                                       قمنععا بامتحععان جعودة بيانععات املخععاطر الععواردة   سعجل املخععاطر لععدى الوحععدة لتحديععد    ،       علعى  لعع    ء                جععرى حتديععدها. وبنععا     الع 

                                                                                 املخععاطر داخععل الوحععدة وعلععى مسععتوى املنظمععة. وتنععاقش الفقععرات التاليععة املالحظععات العع  أدلينععا        إدارة         إجععراءات            مسععتوى تطبيعع  
                 ا   هذا الشأن.

 
         ن شعكل جعزءان  ت  ،     نظمعة                                    الفشعل   رصعد أنشعطة السعفر علعى مسعتوى امل       ة       واملتمثلع                      املخاطرة ال  مت حتديدها         الحظنا أن  -  15 1
                                                 . ومععن املتوقععع للمخععاطر املتمثلععة   عععدإ حتقيعع  الكفععاءة                                القسععم األخععري مععن تنفيععذ العمليععة   مععن  ك ت   ا           السععفر ولكنهعع       إدارة   مععن 
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   ،                                                        دعم نظم املعلومات لتخطيط السفر الع  أشعرنا إليهعا   مراجعتنعا                                                 من حيث التكلفة، وعدإ فعالية تصميم السياسات، وعدإ 
                                                                                               أن تظهعععر   مرحلعععة حتديعععد املخعععاطر،   حعععال مت حتديعععد سعععياقات املخعععاطر بالشعععكل املناسعععب. وإن وزن هعععذة املخعععاطر يفعععوق 

               يعععد املخعععاطر اعععمن                                                                                ط جمعععرد ععععدإ القعععدرة علعععى  ارسعععة أنشعععطة الرصعععد. واملسعععألة اجلوهريعععة   هعععذة احلالعععة هععع  كيفيعععة حتد ا     بأشعععو 
          سياق حمدد.

 
                                        سعععجل املخععاطر لعععدى وحععدة السعععفر، متثععل عامعععة            شعععار إليهععا   وامل   ،           ن                          والحظنععا أيضععان أن تعععأ ريات املخععاطر املععععرتف  ععا -   116

                                                                                                    االمتثعال للسياسعات الع  جيعب تناوهلععا مبععزل ععن مالءمعة أنشعطة الرصععد. ويععود  لع  بالدرجعة األوىل إىل أن السياسعات حبكععم 
                                                             اجلوهريععة، وهعع  تشععكل اععوابط حبععد  ااععا. وبالتععايل، قبععل النظععر   احتمععال         جععراءات   واإل       للععنظم       الفقععري        العمععود              طبيعتهععا متثععل

                                                                     ن                     ن                   الفشعععل   إرسعععاء اعععوابط الرصعععد املتعلقعععة بالعمليعععة املعينعععة، ينبغععع  التعامعععل أوالن معععع الرصعععد األوسعععع نطاقعععان للسياسعععات الفعالعععة. 
             فعالعععة معععن حيعععث                    السياسعععة التمكينيعععة               ولكعععن إن   تكعععن                                               ن  وهعععذا األمعععر حيعععوي بوجعععه خعععاص، فحعععآل حعععني يكعععون الرصعععد فععععاالن، 

     وفيعف          إجعراءات                                                                        ن                 تصميمها، فرن احتمال عدإ كفاءة النظعاإ والتكعاليف غعري املضعبوطة قعد يبقعى مطروحعان. والحظنعا كعذل  أن 
                        ن  وفيععععف األ عععر أن تعتمععععد فعلينععععا          إجعععراءات                 املعينعععة. ولععععذا علععععى    ة       املخععععاطر                                           األ عععر العععع  مت حتديعععدها ال ميكععععن أن تعععععزى مباشعععرة إىل 

                                                                        ن          عامل املخاطرة الذي يتناوله إجراء وفيف األ ر. ولك  يكون اإلجعراء املخفعف فععاالن يتععني عليعه     على                     على مؤشر املخاطرة أو
                                ي مت حتديدة من خالل معاجلة مسبباته. ذ  ال      لخطر ل        التصدي

 
                                             املخعععاطر اعععمن وحعععدة السعععفر، فرننعععا نعععدرك أن املنظمعععة        إدارة                                         وفيمعععا أن املالحظعععات أععععالة قعععد أ عععريت لتعزيعععز نضعععج  -   117

                                                                               املخاطر من أجل حاالت الطوارا واألزمات. وفيما أن املنظمة تزخر بالسياسات واأو التدبري       دارة                     قد أرست عدة بىن حتتية إل
                  وإن الر يعععة األواعععح               أن تنمعععو وتنضعععج.  بععع       املخعععاطر       دارة           إن   يسعععمح إل       مكاهنعععا    او                    فعععرن تلععع  األدوات سعععرت    ،         ة باملخعععاطر قععع     املتعل
                 بالنسعبة إىل تصععاعد       نظمعة                  النشععاط علعى نطعاق امل ب         االرتقعاء            ، تععين وجعوب                       السعفر علعى املسععتوى املؤسسع        إدارة    اطر   ع       علومعات  مل

                                جعودة معن أجعل تصععيد املخعاطر واإلبعالغ                                           ولكن حآل لو كانت البنيعة التحتيعة املناسعبة مو    .          إىل الصدارة       عنها،               املخاطر واإلبالغ
                      احملافظة على هذة اجلودة.         إجراءات                                                                      عنها، تبقى هناك حاجة ماسة إىل مزيد من النضج   جمال جودة بيانات املخاطر و 

 
                                                                                            جوصةةينا بةة ن تقةةو  المنظمةةة بتحسةةين بياناتهةةا بشةة ن مخةةاطر السةةفر وتقييمهةةا، عبةةر تةةوفير سةةياق جوسةةح وجدق   و  -   118
                                                                  ً                        المخةةةاطر مةةةن ججةةةل تحديةةةد المخةةةاطر وتقييمهةةةا، والتوثيةةةق الكةةةافي لألنشةةةطة دعمةةةاً لرصةةةد المخةةةاطر والقةةةرارات       دارة إل

              المتعلقة بها.
 
                       اإلب غ عن نتائج البرامج  9- 8-   باء
 

                                                                              ن                     تعععرى املنظمعععة أن اإلبعععالغ ععععن النتعععائج هعععو مبثابعععة أداة تعععدعم بنعععاء منظمعععة أقعععوى وأكثعععر تركيعععزان وأكثعععر اسعععتجابة وأكثعععر  -  19 1
                                             املنظمعععة مسعععتويات السعععتعراض نتعععائج العععربامج   الفعععرتة       أرسعععت          املوصعععى  عععا،         جعععراءات                              مصعععداقية. والحظنعععا أنعععه، معععن حيعععث اإل

  .     2117-    2116                                              و  هنايعة املطعاف، تقريعر تنفيعذ العربامج لفعرتة السعنتني    ،    2116                        استعراض منتصف املدة لعاإ        إعداد         ال  سبقت 
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                                                                                                               وإن منسق  الربامج االسرتاتيجية اإلقليمية الذين قاموا باستعراض كافة النتعائج علعى املسعتوى القطعري بالتشعاور معع فعرق العدعم 
                                                                                                            التابعععة لكععل مععنهم، واملنسععقني اإلقليميععني الفععرعيني وقععادة الععربامج االسععرتاتيجية واملععدراء اإلقليميععني واملععدراء العععامني املسععاعدين 

                 ئيسية   العملية.          اجلهات الر    ن     عتربو  ي
 

                                            بشعععأن اإلبعععالغ ععععن النعععواتج   اسعععتعراض منتصعععف املعععدة           التوجيهعععات         ن       معععدعومان معععن قبعععل                اسعععتعراض النتعععائج      كعععان     وقعععد   -  21 1
                     ، و  خعالل  لع  تعاطينعا  ة                  علعى أهنعا دراسعات حالع   5 و   2 و   1                                             . وقد اعترب استعرااعنا نتعائج األهعداف االسعرتاتيجية     2116     لعاإ 

                                   قععادة الععربامج االسععرتاتيجية. كمععا أجرينععا    مععع   و    ،              ثليععة للمنظمععة    17                                       فععرق إقليميععة معنيععة بععالربامج االسععرتاتيجية، و    11         مععع أعضععاء 
       الععربامج        إدارة                                          تقععارير التنفيععذ ودعععم التقيععيم ونظععاإ معلومععات        إعععداد  و         ن                                            حتلععيالن لنتععائج البيانععات املسععجلة   نظععاإ التخطععيط الرباجمعع

                    استعراض منتصف املدة.       و يقة                         امليدانية وتل  الواردة  
 

               لنتائج البرامج             منتصف المدة              عملية استعراأل 
 

      عشعرة                    قررنعا أن سعتة معن أصعل    ،                           لإلنجازات علا المسةتوى القطةري         اإلقليمي          ااستعراأل                     النشاط الذي يشمل  -  21 1
      2116                                          مبراجعععة مجيععع النتععائج علععى املسععتوى القطععري لعععاإ         يقومععوا                          عنيععة بععالربامج االسععرتاتيجية     امل       قليميععة   اإل    عمععل   ال    فععرق  ل       أعضععاء

                                                قعادة العربامج االسعرتاتيجية إل عازات الربنعامج االسعرتاتيج               الع  يقعوإ  عا       راجععة  امل                                        ال  تغطيها مكاتبها اإلقليمية. وعلى مسعتوى 
            ب( والنتععائج  )  ؛     2116           ععازات عععاإ         تتعلعع  بر   ال               أ( النتععائج العع   )  :               لألسععباب التاليععة      ن بلععدان     29    وععؤ       إ ععازات          اسععتبعاد        ، الحظنععا  5

                                          د نتعائج حمعددة، معن بعني أمعور أخعرى. وعل ع  مكتعب   و           د( وععدإ وجع )  ؛            قيعد التطبيع                        ( واألنشعطة الع  ال تعزال  )  ؛    دوى  اجل      عدمية
                                          الععربامج االسععرتاتيجية اإلقليميععة أمععر بععالغ األمهيععة                   علععى مسععتوى منسععق         السععتعراض            املععوارد بععأن ا       إدارة                      االسععرتاتيجية والتخطععيط و 

                                        وبشععكل جععوهري، فععرن التحقعع  مععن صععحة النتععائج    .               القطععري واإلقليمعع     يني         مععن املسععتو                                   بالنسععبة إىل جععودة اإلبععالغ عععن النتععائج
عععل ا             لنتعععائج حيعععث                      معععع زيعععادة الرتكيعععز علعععى ا   ،       اإلقليمععع          السعععتعراض                                                     الععع  توصعععل إليهعععا الفريععع  املععععين بعععالربامج االسعععرتاتيجية يكم 

                                                                           أن األقاليم   واع أفضل من حيث امان عدإ وجود حاالت خطرية من اإلغفال وعدإ الدقة.
 

    بععني          ة، فقععد                               علععى مسععتوى قععادة الععربامج االسععرتاتيجي                                        التحقةةق مةةن معلومةةات جداء البرنةةامج المؤقةةت               أمععا بالنسععبة إىل  -122
       تقععارير        إعععداد  و                       نظععاإ التخطععيط الرباجمعع     اععمن  "  ة     "جمهولعع   ا      علععى أهنعع   ت    ن       بلععدان قععد وصععف    51   مععن        ن نتيجععةن     81                   حتققنععا مععن النشععاط أن 
   ني      الربنعععععاجم     ئعععععدا  قا           وقعععععد أبلغنعععععا                          اسعععععتعراض منتصعععععف املعععععدة.           هعععععذة األخعععععرية                 أدى إىل ععععععدإ إدرا       ، معععععا                     التنفيعععععذ ودععععععم التقيعععععيم

     كعى                         ععدإ إدخعال أيعة نتيجعة، إ           ناجتعة ععن      وإمعا                          إمعا عبعارة ععن نتيجعة مكعررة،    ه                    أن تل  االستثناءات    2 و   1            االسرتاتيجيني
       إدارة                                               املخرجعات. وقعد أبلغنعا مكتعب االسعرتاتيجية والتخطعيط و                          ععن تععذر التثبعت معن صعالحية      وإمعا      يجعة،               عدإ حتقي  أية نت   عن 

            من العملية.     قسم       ل                                 أن االستثناء الصريح للنتائج قد أدخ       املوارد 
 

        النظعاإ                            ت معن مسعببات االسعتثناء إ  أن          ر التثب ع     تععذ          أنعه قعد         تعدقيقنا      بعني      فقعد   ،  ة         ئج المحققة             اسةتثناء النتةا         و  ما  عؤ  -   123
                     ثليعة للمنظمعة أشعارت     17       معن أصعل    9             ن    . وحددنا أيضعان أن            فرتة املراجعة          لدى حلول                        لفرتة السنتني اجلديدة،        قد حد           يكن
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                         مكتععب االسععرتاتيجية والتخطععيط         . وشععر     2116                                                                 إىل أهنععا   تتبلععغ مبسععببات اسععتثناء إ ازااععا مععن اسععتعراض منتصععف املععدة لعععاإ 
           فيعععتم تبليعععغ   ،                              معععن قبعععل قعععادة العععربامج االسعععرتاتيجية        لنتعععائج ا     رفعععض                         خطعععوة صعععر ة ملسعععار العمعععل تلععع        توجعععد        بأنعععه ال       املعععوارد        إدارة  و 

  .    2116                  خار  النظاإ   عاإ                         ؛ وقد كان هذا اإلبالغ يتم       بالرفض   ا        التلقائي         املمثليات 
 

      ألهعداف         يتعلع  با      2116     ن      ن     إ عازان مقعدمان خعالل    1     971      معن بعني       أن     ،      النظةا  ب       الخةاا           قسةم الرصةد           ن   والحظنا أيضعان    -  22 1
    حبسعب     . و     2116                                  تقارير استعراض منتصف املدة عاإ    ،         املائة    51     ن             إ ازان أي ما نسبته      989         يرد  ،  5 و   2 و   1           االسرتاتيجية 

           معع املخرجعات           غعري متسعقة   أو    ،       املؤسسعية                                  أ( نتعائج غعري مطابقعة ملؤشعرات املخرجعات  )                    نسعبت االسعتثناءات إىل:               استقصائنا فقعد 
       جلميعععععع؛      علععععى ا              املؤشععععرات نفسععععها      فيععععه      تطبعععع     أن                                  ن   ب( وأن السععععياق القطععععري أكثععععر تعقيععععدان مععععن )                           التنظيميععععة املختععععارة للبلععععدان؛ 

           تكن        النتائج         تأ ريات     وأن   د(  )                               األبعاد املتعددة لتنفيذ املشاريع؛                   تفهم بالكامل           االسرتاتيج     دف   باهل                      ( وأن الفرق املعنية )
           ( واالحنععراف   )و       اإلبععالغ؛      وقععت      حبلععول           قععد اسععتكملت          تكععن        املخرجععات     أن  و    ه(  )                      ن  تسععتح  اإلبععالغ عنهععا عامليععان؛     لكعع        كافيععة 

                             عدإ اإل از، من بني أمور أخرى.        مربرات                                  من قبيل غياب الو ائ  الداعمة واعف           املطلوبة،              عن التوجيهات
 

                         النتععععائج إىل بيانععععات مفيععععدة       بشععععأن        علومععععات  امل                                           اسععععتعراض نتععععائج الربنععععامج   املقععععاإ األول إىل حتويععععل    ة          وترمعععع  عمليعععع -  25 1
     ن                               حيويان بوجعه خعاص حعني يعتم   منتصعف املعدة،       ل       ويعترب                                  ن صحة البيانات، وهذا أمر صعب امنان.           ، مع امان         ات مغزى

     تضععمن                    فاملنظمععة ملزمععة بععأن                      هنايععة فععرتة السععنتني. ولععذا                                                          لضععمان تنفيععذ التعععديالت وتطبيعع  الععدروس املسععتفادة لععدعم اإلبععالغ   
                                                                             ازااا خالل هذة العملية. أما املسائل ال  عراناها   الساب  فنامجعة إمعا ععن عمليعات  إ                           سالمة املعلومات لدى اإلبالغ عن 

                  ن تلع  املسعائل توخيعان        غع  حعل                               عدإ تنسي  املهاإ. و  احلالتني، ينب    عن                                                     تنتقؤ من دقة املعلومات املبلغ عنها بشأن النتائج، وإما
                                                                  صدار تقارير أكثر مغزى وما يتصل  ا من قرارات إدارية ودروس مستفادة. إل
 

   ،                   فةي المرامةل المقبلةة                                                                           جوصينا ب ن تقو  المنظمة بتعزيز عملية اإلب غ عةن نتةائج برامجهةا فةي منتصةف المةدة   و  -  26 1
             وذلك من   ل:

 
                                  تقةارير التنفيةذ ودعةم التقيةيم، تغطةي        إعةداد  و           البرامجةي                                             إدراج  طوة صريحة لمسار العمةل فةي نظةا  التخطةيط   ( أ )

                                                         بةةرامج، والرصةةد األوثةةةق لإلنجةةازات المبلةةغ عنهةةا ألجةةل سةةمان اكتمةةةال   ال            بةةرفض نتةةائج         المتعلقةةة         جةةراءات  اإل
                                          المعلومات الواردة في استعراأل منتصف المدة؛

 
                                                                     ستعراأل نتائج البرامج علا المستوى اإلقليمي، من ججل تحسين جودة اإلنجازات                     والتنسيق األفىل   ل ا   ا( )

             ة تلةةك األسةةباا               والتخفيةةف مةةن وطةة          مخرجةةات،  ال      ثناء                                              المبلةةغ عنهةةا؛ وتحديةةد األسةةباا الجذريةةة الشةةائعة اسةةت
                         نتائج غير دقيقة للبرامج.      صدور                      من ججل التصدي امتمال
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 التقرير التجميعي لمنتصف المدة
 

        خعالل فعرتة    ،  هعا           وسعحب تركيز      امج    العرب               موااعيع تركيعز   إىل           أمهيعة خاصعة       2116                        استعراض منتصف املدة لعاإ        إعداد     أوىل -  27 1
                                                                             برنعامج العمعل وامليزانيعة اخلعاص باملنظمعة. وقعد اسعتلزمت هعذة التغيعريات الربناجميعة                                      السنتني لتحسني التنفيذ علعى النحعو املبعني  

                                                                  بقعاء مكاسعب الكفعاءة والوفعورات معن أولويعات املنظمعة. وأفعاد تقريعر منتصعف       جعراء                لنتائج الع  حتققعت  ا   إىل                 إيالء اهتماإ أكرب 
             أشععار التقريععر   و                                              رجعات اهلععدف االسععرتاتيج  للسعنة قععد حتققععت بالكامعل.        غايععات     ( مععن   23           املائعة )    86   أن       2116          املعدة لعععاإ 
                     ، فععرن التقععدإ قععد أحععرز     2116                   مقارنععة بر ععازات عععاإ      117 2                         كانععت منحرفععة بشععكل عععاإ          غايععات                  علععى الععرغم مععن أن ال       إىل أنععه 

        غايععععات                           املائععععة مععععن اإل ععععازات مقابععععل     51                         ( مععععن املؤشععععرات مععععا ال يقععععل عععععن   32           املائععععة )    62     حقعععع              بشععععكل جيععععد حيععععث 
   .     2116                                                                 وسوف تناقش الفقرات التالية نتائج استعراض منتصف املدة للمنظمة لعاإ   .     2117    عاإ 

 
       التقععدإ  "        بعنععوان  -           منتصععف املععدة         سععتعراض ال   2                ، الحظنععا   امللحعع        مخرجةةات                  بإنجةةازات مؤاةةرات ال            و  مععا يتعلعع   -  28 1

    ن                  مؤشعرنا للمخرجعات   إطعار     13       من أصل         مؤشرات            ، أن أربعة "    2117  –      2116               اهلدف االسرتاتيج          رجات             مقابل مؤشرات 
   ن ان          أظهععرت نسععب     223 و     213 و     212  و      211               حيعث أن املؤشععرات   -      2116                      غايااعا النهائيععة لعععاإ        حتقعع     2               اهلعدف االسععرتاتيج  
                                                         املائة على التوايل. والحظنا أيضا أنه   يتم تقدمي أي تفسعري     79 و    79 و    76 و    92     بلغت       2116       غايات                   مئوية للتقدإ مقابل 

       التقعدإ        تحقيع         املتعلع  ب     اجلعزء              الغايعات                    أسعباب التفعوق   حتقيع       فقعط          قعد نوقشعت                                   ملسببات قلة التقدإ   مؤشعرات أخعرى، و 
                              تععععزى إىل ععععدإ كفايعععة الوقعععت لتقعععدمي      213  و      212  و      211        املؤشعععرات     لعععة                                     اسعععتعراض منتصعععف املعععدة. وقعععد تبلغنعععا بعععأن حا     اععمن

      223                              بعععععععاإلبالغ، والصععععععععوبات   فهعععععععم املؤشعععععععر       تقعععععععوإ                                            إىل املكاتعععععععب القطريعععععععة بعععععععالنظر إىل ععععععععدد البلعععععععدان الععععععع            التعقيبعععععععات 
      ثبععت           يععتم الت      2116                                                         املائععة. وعععالوة علععى  لعع ، تبل غنععا بععأن العديععد مععن إ ععازات عععاإ       51                      أدى إىل معععدل رفععض بنسععبة     مععا

             اإلطعععار العععزمين            وععععدإ كفايعععة   ،                                                                      منهعععا اعععمن اجلعععدول العععزمين العععذي حددتعععه املنظمعععة بسعععبب قلعععة القعععدرات لعععدى بععععض املعععوظفني
  .      ثنائها                             لمراجعة، ما أدى بالتايل إىل است ل

 
                          ، أشعار اسعتعراض منتصعف املعدة     9111                                  من عملية استعراأل منتصف المدة لعةا                   الدروس المستفادة            بالنسبة إىل   و  -  29 1
                                          والعع  كانععت مفيععدة بالنسععبة إىل خطععط عمععل األهععداف       2115-    2112                                  إىل الععدروس املسععتفادة خععالل فععرتة السععنتني       2116     لععاإ 

                    عمليعة اسعتعراض منتصعف  ب       يتعلع    معا        خعاص                                      و  جتعر أيعة عمليعة السعتفادة العدروس بوجعه   .     2117-    2116                 االسرتاتيجية للفرتة 
  .    2116          املدة لعاإ 

 
           معن أجعل حتسعني                                     العدروس املسعتفادة معن املمارسعة السعابقة                        يتعزز أكثر لدى اسعتخداإ                           الرتكيز على الرصد والتقييم    إن  و  -  31 1

                لضعععمان جعععودة أفضعععل                أ نعععاء العمليعععة                                                  ويكتسععع  هعععذا األمعععر أمهيعععة حيويعععة بشعععكل خعععاص عنعععد القيعععاإ بعععه                    اإل عععازات املسعععتقبلية. 
                      العدروس املسعتفادة لععدعم              أداء الربنععامج      بشعأن         أي تقريعر         يتنععاول   أن    ن ا  مبكع     مهيعة                                      للمعلومعات   هنايعة فععرتة اإلبعالغ. لعذل  مععن األ

                         توجيهات املنظمة وقرارااا.
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                                                                            ً          جوصةةينا المنظمةةة بةة ن تقةةو  بتحسةةين آليةةة اإلبةة غ عةةن نتةةائج منتصةةف المةةدة لةةدى المىةةي قةةدماً، مةةن  ةة ل   و  -  31 1
                                                                                               اعتمةةةاد إطةةةار زمنةةةي جفىةةةل ل سةةةتعراأل؛ وإرسةةةاء إمكانةةةات جفىةةةل للرصةةةد مةةةن ججةةةل المةةةدراء؛ وبنةةةاء قةةةدرات كفاءاتهةةةا 

                                               لدى المنظمة من استعراسةات منتصةف المةدة ال مقةة مةن                   الدروس المستفادة     إلا       لرجوع  وا                         اإلقليمية للرصد والتقييم؛ 
  .        بوجد عا       إلب غ ا                                                                ججل دعم الشفافية في اإلب غ عن النتائج والتنسيق باتجاه فرصة تحسين 

 
                     عمليات مكاتز التمثيل  3- 9-   باء
 

                                         أنشععطة الرقابعععة علعععى مكاتعععب التمثيعععل املوجعععودة         فعاليعععة                                     النتعععائج معععن جانعععب املنظمععة إىل حعععد كبعععري علعععى      قيععع        يعتمععد حت -  32 1
       املعوارد        إدارة           املشعرتيات، و         ال  وؤ                 الرئيسية للمنظمة    ت                                                            اخلطوط األمامية. وقد صممت أنشطة الرقابة هذة   إطار العمليا

                                                              ن  السععفر. وتعتععرب الفعاليععة الوظيفيععة لضععوابط هععذة العمليععة الرئيسععية أمععرنا        إدارة    ، و          واملخزونععات      األصععول        إدارة         النقععد، و        إدارة           البشععرية، و 
                       رفع التقارير إىل املاحنني. ب         املتعلقة                 ومسؤوليات املنظمة    ،    ن                حيوينا لتنفيذ املشاريع

 
        املخععاطر        إدارة                                                      لتقيععيم الكفععاءة الوظيفيععة للضععوابط   العمليععات الرئيسععية و                عمليععات مراجعععة                    و  هععذا الصععدد، أجريععت  -  33 1

        أفريقيععا        مجهوريععة                                             املنظمععة   بععنغالديش ومنغوليععا ونيبععال والسععودان و     ات                           وقععد قيمنععا عمليععات كععل مععن  ثليعع                    مكاتععب التمثيععل.
                       احليويعععة املختلفعععة اعععمن تلععع          جعععراءات                                                                          الوسعععطى ومجهوريعععة الكونغعععو الدميقراطيعععة ومعععايل. وقعععد بي نعععت نتعععائج معاينتنعععا لضعععوابط اإل

                                 صيغت توصيات بصورة مشرتكة   صددها.     وقد   ،     لتحسني                                املكاتب، كما سنناقش أدناة، جماالت ل
 
                            تنفيذ برنامج التعاون التقني  1- 3- 9-   باء
 

            هادفععة وقصععرية         حتفيزيععة                              خربتععه التقنيععة، إىل تععوفري مشععاريع      بفضععل                                           برنععامج التعععاون التقععين ملنظمععة األغذيععة والزراعععة       يرمعع  -  32 1
                                                                  الزراععععة ومصعععايد األ عععاك والغابعععات وسعععبل املعيشعععة الريفيعععة الععع  متنعععع البلعععدان     الت            لتحعععديات   جمعععا         ل معاجلعععة ا          األجعععل معععن أجععع

         توجيهععات   وال     تقععين                      دليععل برنععامج التعععاون ال      عععني   ي                                              ، مععن تنفيععذ براجمهععا اإلوائيععة. ولتحقيعع  هععذا الغععرض،      ن         ن فرديععان أو مجاعيععان          األعضععاء،
        واسعتخدإ    .   تقعين                 برنعامج التععاون ال        مشعاريع        تنفيعذ                                                                 ات الصلة تدابري للتأكد من حسن توقيعت املعلومعات ومسعتوى مو وقيتهعا  

    .   تقين                        املنظمة لربنامج التعاون ال       تنفيذ                    لقياس كفاءة وفعالية             البارامرتات          االستعراض
 

      ماليعني   9 .   132      قيمعة                                      االعتمادات املعدل لربنامج التعاون التقعين           ، بلغ صا     2117-    2116           فرتة السنتني             وبالنسبة إىل  -  35 1
    بلغ     قد                                        مليون دوالر أمريك  فيما أن إمجايل النفقات   2 .   126                                إمجايل موافقة الربنامج لفرتة السنتني         ت قيمة                 دوالر أمريك . وبلغ

          املائععة    1 .   111                  بلععغ معععدل املوافقععات     فقععد    ،                 الو ععائ   ات الصععلة    مععن                      نععاء علععى مععا استشععفيناة ب  و              دوالر أمريكعع .       ماليععني   8 .  83
              ن                   املائععععة اسععععتنادان إىل صععععا  االعتمععععادات،         63                 يععععرق عععععن نسععععبة    فيععععذ                                           باالسععععتناد إىل صععععا  االعتمععععادات. إال أن معععععدل التن

         تععأخريات                  العع  تععرتبط عععادة بال  و                ن                                                              املائععة اسععتنادان إىل املوافقععات. وقععد لوحظععت هععذة الشععواغل علععى مسععتوى تنفيععذ املشععاريع     57 و
                                         ومجهوريعة الكونغعو الدميقراطيعة ومعايل ومنغوليعا         الوسعطى                        بنغالديش ومجهورية أفريقيعا                       كل من  ثليات املنظمة          لدى       ملشاريع      ا

                                      برنامج التعاون التقين قعد ظهعرت    ثليعات                              مو وقية معلومات تنفيذ مشاريع         ال  وؤ      شاكل  امل   ن            فضالن عن  ل  فرن   و   .       ونيبال
          ومنغوليا.                       ومجهورية أفريقيا الوسطى                  املنظمة   بنغالديش 
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    ات                                    لمشعععاريع و  عمليعععات املوافقعععة. وإن تعععأ ري  ل               إصعععدار الرتاخعععيؤ                نامجعععة ععععن العععبطء      ري                    والحظنعععا أن فعععرتات التعععأخ -  36 1

    أمعععا                                                    قعععد اعتعععربت معععن مسعععببات تعععدين مععععدل تنفيعععذ مشعععاريع الربنعععامج.   ،                خعععالل تنفيعععذ األنشعععطة      املهعععل        بتمديعععد   ة            التعععأخري، مقرتنععع
                                     ر   اإلبالغ عن بيانات املشاريع ورصدها.                              عن عدإ أداء املسؤوليات ال  تؤ       نامجة                                    التحديات على صعيد مو وقية املعلومات ف

 
                                        لتنفيةةذ مشةةاريع برنةةامج التعةةاون التقنةةي، مةةن      عةةا       بوجةةد           والفعاليةةة             ىةةمان الكفةةاءة                          جوصةةينا بةة ن تقةةو  المنظمةةة ب  و  -   137

                             المسؤوليات التي تؤثر في سةرعة  ب            ىمن ااسط ع ت  و    ،                                                         ل آليات تدير الفعاليات جو الحاات المعينة بصورة مناسبة
                                                        التزامات البرنامج ومستواه وكفاية معلوماتد وموثوقيتها.      تنفيذ 

 
                         تنفيذ مشاريع مساا األمانة  9- 3- 9-   باء
 

                 املنظمععة للفعاليعععات        إدارة                                                        تنفيععذ مشعععاريع برنععامج التععععاون التقععين، نظعععر االسععتعراض   كيفيعععة           مععا حصعععل            علععى غعععرار -  38 1
                                                                                                   واحلعععععاالت واملسعععععؤوليات الععععع  تعععععؤ ر   حسعععععن توقيعععععت التنفيعععععذ ومسعععععتواة، وإتاحعععععة املعلومعععععات املو وقعععععة ععععععن املشعععععاريع وصعععععيانة 

   قععد                                   علعى تنفيععذ مشعاريع حسععابات األمانعة. و           بشعكل كبععري       تعتمععد        واليتهعا     كععون                                            تلع  املعلومعات. وتععربز مسعؤولية املنظمععة تلع  
                                          دوالر أمريك  من إمجايل إيرادات املنظمة البالغ       ماليني     206  95   أي    ،         املائة    62                 املسامهات الطوعية    عن        الناجتة             شكلت املوارد

  .    2117-    2116                        دوالر أمريك  لفرتة السنتني       ماليني       16705
 

                ومجهوريعة الكونغعو                                                               ، الحظنا فرتات تأخري   تنفيذ املشاريع لعدى  ثليعات املنظمعة   بعنغالديش        املراجعة          و  عمليات  -  39 1
                              ن                                                    ونيبعععال نامجعععة ععععن أحعععدا  تعععؤ ر سعععلبان   عمليعععات املشعععاريع، مثعععل ععععدإ االسعععتقرار السياسععع . والحظنعععا                     الدميقراطيعععة والسعععودان 

                                                          بنغالديش ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهوريعة الكونغعو الدميقراطيعة                                   املشاريع لدى كل من  ثليات املنظمة          إقفال         تأخريات   
                                                             ن             التععأخر   تقععدمي التقععارير وإصععدار الرتاخععيؤ الضععرورية. واكتشععفنا أيضععان حتععديات تتعلعع           ناجتععة عععن  ،        منغوليععا    و              والسععودان ومععايل

                                                                                                         مبو وقيعة املعلومععات اخلاصعة باملشععاريع    ثليعات املنظمععة لعدى كععل معن بععنغالديش ومجهوريعة أفريقيععا الوسعطى ومجهوريععة الكونغععو 
                                                         خطععععة العمعععل ومصععععفوفة نتععععائج املشعععاريع وسععععجل املخعععاطر   نظععععم الععععدعم                                        الدميقراطيعععة نامجععععة ععععن غيععععاب واأو عععععدإ حتعععديث

                 التابعة للمنظمة.
 

                        النتععائج املتوقعععة للععربامج.                                                                             وقععد تكععون للتععأخريات   تنفيععذ املشععاريع تععأ ريات ملموسععة   حتقيعع  أهععداف املمثليععات و  -  21 1
                                                                                                   واألهعععععم معععععن  لععععع ، أنعععععه بعععععالنظر إىل العععععنقؤ امللحعععععو    مععععععدالت التنفيعععععذ، يتععععععني تنفيعععععذ املسعععععؤوليات التشعععععغيلية واإلداريعععععة 

                       املخاطر على هذا النطاق.      دارة إل                                            على حنو أكثر فعالية، كما جيب تطبي  اسرتاتيجيات 
 

                            العوامةةل ومسةةؤوليات المشةةاريع        إدارة       مةةن  ةة ل     وء            الفعةةال والكفةة                                     وصةةينا بةة ن تقةةو  المنظمةةة بىةةمان التنفيةةذ   وج -  21 1
                                           األمانة، ومستوى تنفيذها وموثوقية معلوماتها.                                          التي تؤثر في مسن توقيت تنفيذ مشاريع مساا
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                                  تقديم التقارير إلا الجهات المانحة  8- 3- 9-   باء
 

                       تقعدمي التقعارير إىل اجلهععات             ؤوليتها ععن                            حسعاب األمانعة ال تقعل أمهيعة عععن مسع        مشععاريع                            إن مسعؤولية املنظمعة ععن تنفيعذ -  22 1
                                                      معلومات مالية وغري مالية، عادلة ومالئمعة ومو عوق  عا، تزيعد      على                                                      املاحنة. وإن  القدرة على توفري تقارير للجهات املاحنة حتتوي

                                                    تدفقات حمتملة من املعوارد الالزمعة للعمعل الربنعاجم  املنظمعة.       وحتفز   ،      املنظمة     جتاة        اخلارجيني                              من  قة الشركاء وأصحاب املصلحة 
     األمععر    ،                       املعوارد معن خععار  امليزانيعة       إتاحععة       ،                     رفعع التقععارير إىل املعاحنني     رقعل                       قعد تععؤ ر التحعديات العع  تع ف                   وعلعى العكعس مععن  لع ، 

     ن                                                نظران إىل أن عملها يعتمد بشكل كبري على املسامهات الطوعية.        املنظمة       يعط ل   د ق      الذي
 

        بعنغالديش       كعل معن                                                            علعى صععيد رفعع التقعارير إىل اجلهعات املاحنعة    ثليعات املنظمعة        حتعديات          استعرااعنا      حدد    وقد  -  23 1
                    متثلععععت تلعععع  التحععععديات      . وقععععد                                                                                ومجهوريععععة أفريقيععععا الوسععععطى ومجهوريععععة الكونغععععو الدميقراطيععععة والسععععودان ومععععايل ومنغوليععععا ونيبععععال

                                                                                         لتقارير املرحلية أو النهائية، و ل  جراء التأخر   أداء مسؤوليات اإلبعالغ أو ععدإ أدائهعا، واملعدة  ا            أو عدإ تقدمي     ات     تأخري   ال    
                     برصعععيد صعععندوق املشعععاريع           ن      عملنعععا علمعععان كعععذل                                        إصعععدار الرتاخعععيؤ اخلاصعععة بالتقعععارير. وأحعععاط         إجعععراءات                    املطولعععة الععع  تسعععتغرقها 

               مشعععروا إىل آخعععر.        مععععني  لل                  النفقعععات معععن صعععندوق     نقعععل      يع، و                                                   غعععري املسعععرتد، واسعععتخداإ الفائعععدة املكتسعععبة معععن صعععندوق املشعععار 
                                                                                         املتعلقعععة بتلععع  املبعععالغ أن تفصعععل إ ا أمكعععن   االتفعععاق، أو علعععى األقعععل أن تنعععاقش معععع اجلهعععة املاحنعععة املمولعععة         جعععراءات       وعلعععى اإل

      ن                                            مسبقان، من أجل تفادي ا راء السلبية إزاء املنظمة.   
 

                                                    ملشعاريع هع  األدوات الرئيسعية إلبعالغ املعاحنني وأصعحاب املصعلحة،       بشعأن ا                              أن التقارير املرحلية والنهائيعة          شدد على  ون -  22 1
        إدراجهعا        ينبغع                                       قواععد سعليمة للقعرارات اإلداريعة وبالتعايل      كذل                                 الفعالية واالستدامة. وه  تشكل       تقييم                   وه  ارورية من حيث

                               أنشطة الرصد لدى املمثليات. 
 

                      تقو  المنظمة بما يلي:         وصي ب ن  ون -  25 1
 
                      مةن  ة ل الجهةود الحثيثةة                                                                    سمان إب غ معلومات مسنة التوقيت وموثوقة وذات صةلة إلةا الجهةات المانحةة   ( ج )

   .  ا                  ب غ للمشروع وتدعمه  اإل         مسؤوليات      حقق        ة التي ت                   للرصد وجنشطة الرقاب
 

                          تفصةةل التعليمةةةات بشةة ن جرصةةةدة    ،       التمويةةل    فةةةي       شةةركاء  ال           التعةةاون مةةةع  ب   ،                         جمكةةا  فةةي اتفاقيةةةات التمويةةل       إدراج  و     )ا(
    .        المكتسبة                 واستخدا  الفائدة                      والسحز من الحسابات،         الحسابات 

 
                       مشتريات السلع والخدمات  3- 3- 9-   باء
 

         . وتتطلعب  "                                        ا أن تقعوإ علعى مبعدأ "أفضعل قيمعة مقابعل املعال هع    فعلي   ،                                  املشرتيات لدى املنظمة هع  عمليعة مؤسسعية       مبا أن -   126
                            للمسععععؤوليات الععع  تشععععمل التخطععععيط        ن مالئمعععان         ن تنفيععععذان    ،       للمنظمعععة                   التعليمعععات اإلداريععععة      دليععععل   معععن      517 و     512             أحكعععاإ القسععععمني 

                      ن                                                                            للمشععرتيات وتنفيععذها، فضععالن عععن شععروط التو يعع  مععن أجععل اععمان شععراء السععلع واألعمععال واخلععدمات بطريقععة حسععنة التوقيععت 
                ن           مة للمشعععرتيات نظعععران إىل القيمعععة      السعععلي      دارة             تلععع  هععع  أسعععس اإل  و                   املزايعععا والتكعععاليف.     معععن     معععزيج            تقعععدإ أفضعععل   ،               وتنافسعععية وشعععفافة
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      ماليععني   9 .   852     بلغععت       والعع       2117-    2116                                                         الشععراء العع  أصععدراا املنظمععة لقععاء السععلع واخلععدمات للفععرتة املاليععة        ألوامععر        اإلمجاليععة 
             دوالر أمريك .

 
        بعنغالديش                       كعل معن  ثليعات املنظمعة            ،      ملشرتيات ا                     حتديات على مستوى وطيط       وجود                      وقد الحظنا   املراجعات -  27 1

    ،               القععدرات املقي ععدة               الدرجععة األوىل عععن  ب       ، نامجععة                                                                       ومجهوريععة الكونغععو الدميقراطيععة وجهوريععة أفريقيععا الوسععطى ومععايل ومنغوليععا ونيبععال
        ؤ تنفيععذ   عع                           احتععوت معلومععات ناقصععة. و  مععا    قععد                                                               فععرن التخطععيط املطلععوب إمععا   ينفععذ بالكامععل وإمععا أن اخلطععط النامجععة عنععه 

                                    ن        ميععارس املوظفععون املعنيععون باملشععرتيات مهامععان تتنععاقض    ،                     السععودان ومععايل ومنغوليععا                 ثليععات املنظمععة                لععوحة أن لععدى   ،       املشععرتيات
                                                                                              معععع واليعععتهم. أمعععا الثغعععرات األخعععرى الععع  لوحظعععت   أنشعععطة املشعععرتيات فتضعععمنت: غيعععاب اسعععتعراض جلنعععة املشعععرتيات احملليعععة 

                              ثلية املنظمة   نيبال؛ وتسليم      لدى            دوالر أمريك     5     111   ها                              ؤ عمليات الشراء ال  تفوق قيمت                        للمشرتيات املباشرة   ما 
                االنتقعععاء املباشعععر           لعمليعععة                          منغوليعععا؛ والتو يععع  غعععري الكعععا           السعععودان و                                                  سعععلع وخعععدمات خعععار  التعععواريخ املقعععررة    ثليععع  املنظمعععة   

    .       السودان           ثلية 
 

عع  و  -  28 1              اإلطععار العععزمين    ات            مبععا يشععمل توقععع   ،                 االحتياجععات والقيععود                    لععدى املنظمععة علععى حتليعععل                       ز عمليععة وطععيط املشععرتيات     ترك 
   ت           شعروط املشعرتيا                    ال تكعون إدارة تنفيعذ                                                                        املعقول الذي يستوجبه تنفيذ عملية املشرتيات. فمن دون خطة كاملة للمشعرتيات، قعد 

            بدرجعععة أكعععرب                                               العععدعم العععالزإ. وبعبعععارة أدق، سعععوف تسعععتفيد املمثليعععات ب     تهعععا   والي      نفيعععذ ت    ظعععى                       ملمثليعععات فعالعععة، وقعععد ال     دى ا لععع
                 املناسب وامللموس.               ات التخطيط        املشرتيات    ة    أنشط        ارسة    من
 

                                                                                              وصينا ب ن تقو  المنظمة بتعزيز رصدها لتنفيةذ المسةؤوليات المتعلقةة بالمشةتريات مةن جانةز كافةة األطةراف   وج -   129
                             عمليات المشتريات في المنظمة.       من   ل                                   المعنية، لىمان نتائج مىيفة للقيمة 

 
                الموارد البشرية       إدارة  1- 3- 9-   باء
 

                             دوالر أمريكعع  علععى مزايععا املععوظفني       ماليععني   3 .   792     مبلععغ       ألخععرية                               هععم الثععروة األةععن للمنظمععة، أنفقععت ا              مبععا أن املععوظفني -  51 1
                                             دوالر أمريكع  كنفقعات لالستشعاريني خعالل فعرتة السعنتني.       ماليعني   7 .   291      ومبلعغ    ،                           من التكاليف املتعلقعة بعاملوظفني      ل      وغري

                               املائععة مععن إمجععايل نفقععات املنظمععة     29      نسععبة                                   مليععون دوالر أمريكعع  للمععوارد البشععرية   1     279                          وقععد شععكل املبلععغ اإلمجععايل بقيمععة 
                           تعزيععز أنشععطة الرصععد املتعلقععة                                                                                     لفععرتة السععنتني. وبالتععايل، يتعععني علععى املنظمععة أن تععدير مواردهععا البشععرية بفعاليععة وكفععاءة مععن خععالل

                                                                              شععععفافة وتنافسععععية؛ وتقيععععيم اجلععععودة أو تقيععععيم األداء؛ والتو يعععع  الكععععا  واملنهجعععع  وحفععععة سععععجالت       طريقععععة                اختيععععار املععععوظفني ب ب
        املوظفني. ب                 باملعلومات اخلاصة

 
         وععؤ غيععاب       مسععائل           الضععوء علععى                                مجهوريععة الكونغععو الدميقراطيععة ومععايل           املنظمععة                             وقععد سععلطت املراجعععات    ثليعع -  51 1

               مجهوريعععة أفريقيعععا                        ثليعععات املنظمعععة   كعععل معععن                       تقيعععيم أداء املعععوظفني      سعععجالت                     . ولوحظعععت شعععواغل بشعععأن       تنافسععع           االنتقعععاء ال
                                لوحظعت مشعاكل بشعأن التو يع  املنهجع     ،   ن       فضعالن ععن  لع     . و                       والسعودان ومعايل ومنغوليعا                    الكونغعو الدميقراطيعة               الوسطى ومجهوريعة 

  .                            السودان ومايل ومنغوليا ونيبال      كل من                          ثليات املنظمة    ،                             سجالت مبعلومات املوظفني  ات الصلة     حفة  و 
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    هععذا       ، فععرن              وعععالوة علععى  لعع    .      لمععوظفني ل        املنظمععة       إدارة                          تشععجيع الشععفافية والكفععاءة       إىل             تلعع  االشععرتاطات       ترمعع   و  -  52 1

  .       للمنظمة              وارد البشرية  امل     أداء    ؤ         ما                اجلودة واملساءلة              من أجل امان       اروري               النشاط الرقايف
 

                عمليةةة اا تيةةار،                              الرئيسةةية للمةةوارد البشةةرية مثةةل          السياسةةات                                         جوصةةينا بةة ن تقةةو  المنظمةةة بتعزيةةز جنشةةطة رصةةد   و  -  53 1
                                                                                لسج ت، وتوثيق األنشطة من ججل ااستفادة بالكامل من المنةافع ومعالجةة الشةواغل الناجمةة  ا     مسك    ، و            تقييم األداء  و 

                              الموارد البشرية بشكل استباقي.       إدارة                  عن هذه الجوانز من 
 
               األموال النقدية       إدارة  1- 3- 9-   باء
 

       املاليعععة      ئحعععة                                                           محايعععة املعععوارد النقديعععة بشعععكل كعععاف واسعععتخدامها بفعاليعععة. وتتضعععمن الال    يعععة             السعععليمة للنقد      دارة       تضعععمن اإل -  52 1
                                                               واالسعععتخداإ والتسعععجيل واحلفعععة واإلبعععالغ ععععن النقعععد. وإن هعععذا التوجيعععه ينعععيط                 رصعععدار التصعععاريح                      لمنظمعععة تعليمعععات تتعلععع  ب ل

                                                             لتقليععل مععن اخلسععائر ومععن إهععدار األصععول واملععوارد، سععواء أمععن خععالل اجلهععود       غايععة ا                                 مسععؤولية اإلشععراف ظميععع مععن   املنظمععة ل
               ن                      وكما  كرنا سابقنا، فقد نظرنا    ارسات    .  غش                     أو سوء االستخداإ أو ال      دارة      سوء اإل   و أ   ،                    األخطاء ال  ميكن جتنبها   و أ       املضللة 
                                منعا معا إ ا كانعت الضعوابط املطلوبعة     قي    و                  ح املالية احلاليعة.      للوائ        امتثال                    منا ما إ ا كان هناك                                  النقد لدى املمثليات القطرية، وقي         إدارة

   ،                                 وصعععندوق املصعععروفات النثريعععة خعععار  املقعععر                   والنثريعععات العاديعععة     ن                                              قائمعععةن وتعمعععل بفعاليعععة   معععا  عععؤ األمعععوال النقديعععة   البنععع  
                                       وحسابات السلف األخرى والتحويالت النقدية.   ،                         واحلسابات النقدية للعمليات

 
                        عععدإ إجععراء عمليععات مفاجئععة     عععن        ونيبععال                         هوريععة الكونغععو الدميقراطيععة  مج                                   وقععد كشععفت املراجعععات    ثليعع  املنظمععة    -  55 1

                      مجهوريعة أفريقيعا الوسعطى                                               أي تقريعر ععن األمعوال النقديعة    ثليعة املنظمعة        إععداد           فيمعا   يعتم    ،                            إلحصاء املبعالغ النقديعة النثريعة
       كبععدة                                ن                                          إلحصععاء املبععالغ النقديععة. ولععوحة أيضععان    ثليععة املنظمععة   نيبععال أن بعععض النفقععات املت             تنفيععذ عمليععات              علععى الععرغم مععن 

                                                             ن                          الغايععة العع  أنشععق صععندوق املصععروفات النثريععة العاديععة مععن أجلهععا. وفضععالن عععن  لعع  كانععت هنععاك مصععروفات      ألجععل      تصععرف    
                   ثليععععع  املنظمعععععة    ،               نثريعععععة خعععععار  املقعععععر                          واحعععععدة معععععن صعععععندوق املصعععععروفات ال                       احلعععععد األقصعععععى لعععععدفع معاملعععععة        قيمتهعععععا       تتخطعععععى

                     املهعععععاإ حيعععععث أن القعععععي م                          جيعععععر التمييعععععز الكعععععا  بعععععني   ه           وقعععععد لعععععوحة أنععععع   .        ومنغوليعععععا                                     كعععععل معععععن مجهوريعععععة الكونغعععععو الدميقراطيعععععة
       نيبععال.       معايل و                      كعل مععن  ثليع  املنظمععة          لععدى            االت املصعرفية      احلععو                      شعيكات مصععرفية وأرسعل     علععى    ن أيضعان   ع     وق عع   قعد             علعى الشععيكات 

             ن       قعد منحعوا سعلفان نقديعة           غعري مسعددة،                                                            ن          ثلية املنظمة   السودان الحظنعا أن بععض املعوظفني  عن تقااعوا سعلفان نقديعة    ،     ن وأخريان 
                  وقععععد فاقمععععت املشععععاكل    ،                        سععععؤولياام املتصععععلة بالنقديععععة مل              املععععوظفني املعنيععععني       أداء                                   أخععععرى الحقععععة. وتعععععزى هععععذة املسععععائل إىل عععععدإ 

  .    ل                    على مستوى القدرات
 

           ما يتصل  عا                                               الضمانات الضرورية املواوعة لغاية صون النقدية و                             الالئحة املالية للمنظمة يضعف   عن    ف    احنرا    أي    إن  و  -  56 1
   .           من مدفوعات
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                              المتعلقة بالنقديةة مةن ججةل سةمان         جراءات        ة علا اإل ي           وابط الرقاب ى  ال                                ن تقو  المنظمة بتعزيز الرصد و        وصينا ب  وج -  57 1
  .                       وفعالية استخدا  الموارد         الىوابط      م ءمة                           تنفيذ المسؤوليات بما يكفل 

 
           والمخزونات      األصول        إدارة  7- 3- 9-   باء
 

                                     ، أبلغععت املنظمععة عععن  زونععات تصععل قيمتهععا  7   211                 ديسععمرباكانون األول     31                               مععا  ععؤ فععرتة السععنتني املنتهيععة    -   158
                                       املائة( مبدخالت املشعاريع الع  توجعد ععادة     91                   مليون دوالر أمريك  )   2 . 7                يتصل منها مبلغ                  ماليني دوالر أمريك    9 . 7   إىل 

   2-  11-   212                                                             خطعوط أماميعة للعمعل الربنعاجم  للمنظمعة. و  هعذا الصعدد، حعدد القسعمان              ال  ه  مبثابعة    ة                   املمثليات القطري
       وإجعراء   ،  ا هع   حفظ  و        عليهعا                 السجالت والوصعاية    ون                           العمليات والضوابط الالزمة لص   ،      لمنظمة                   التعليمات اإلدارية ل      دليل   من      513 و

        الفعالعة       دارة                                                                                               التحق  املادي، وعمليات نقل األصول والتخلؤ منها. ولذا فرن االمتثال املعقول هلذة الشروط اعروري لتعأمني اإل
            علعععى حنعععو فععععال       ضعععطلع                 ال لعععزوإ هلعععا إ ا   ت    ئر                          سعععتعر ض املنظمعععة نفسعععها إىل خسعععا                     و  حعععاالت ععععدإ االمتثعععال،            هلعععذة األصعععول. 

                                         برساءة االستعمال، والنهب والضرر والتقادإ.     صلة   املت        املخاطر       إدارة             املسؤوليات عن  ب
 

                                                           بعنغالديش ومجهوريعة أفريقيعا الوسعطى ومجهوريعة الكونغعو الدميقراطيعة                                       وأشارت مراجعات أجريت    ثليات املنظمة    -  59 1
                                                ن                                         إىل شععواغل بشععأن سععجالت الوصععاية علععى األصععول، مبععا أن عععددان مععن جتهيععزات املكاتععب كانععت ال تععزال حتععت مسععؤولية        ونيبععال 

             يعتم اسعتخداإ            منغوليعا   و                        مجهوريعة أفريقيعا الوسعطى                                        ن                  أشعخاص سعب  فصعلهم ععن املكاتعب املعذكورة. وأيضعان    ثليع  املنظمعة   
                      ؤ سعجالت املخعزون املدرجعة   ع                                لتسعجيل الوصعاية علعى األصعول. و  معا               كعل احلعاالت                               وو   القعروض العقاريعة املوصعى بعه

                                                                معلومعععات األصعععول حتتعععا  إىل حتعععديثها   تقريعععر التثبعععت املعععادي معععن صعععحة األصعععول.        أن بععععض                          نظعععاإ املعلومعععات، الحظنعععا 
   ن                 صععوالن مت الععتخلؤ منهععا ال      وأن أ        ذكورة،                             نيبععال أن مواقععع بعععض األصععول غععري معع          السععودان و                                وباملثععل، الحظنععا    ثليعع  املنظمععة   

                       ومجهوريعة أفريقيعا الوسعطى                                                                                تزال مدرجة   تقرير التثبعت املعادي معن صعحة األصعول. و   ثليعات املنظمعة   كعل معن بعنغالديش 
                            ن                       ن                                     ومنغوليععا، ال حتمععل األصععول أوسععامان تشععري إىل ملكيتهععا وأرقامععان تسلسععلية   تقريععر التثبععت املععادي مععن صععحة               والسععودان ومععايل 

     دوالر      511        ععععن العععع                 سععععر الوحعععدة منهعععا    قعععل                                                             ثليعععة املنظمعععة   مجهوريعععة أفريقيعععا الوسعععطى، ال تعععزال األصعععول الععع  ي         األصعععول. و 
                                                   أمريك  مذكورة   تقرير التثبت املادي من صحة األصول.

 
       تسععجيل                ، مععن األمهيععة مبكععان  ة     املعنيعع     يئععة               صععون أصععول اهل         بفعاليععة                                           ومععن أجععل الععتمكن مععن  ارسععة املسععاءلة واملسععؤولية -  61 1
                                     د عة،  سعر األوصعياء علعى األصعول فرصعة حتديعد   احمل          ناقصعة وغعري   ال       علومعات   امل                                   علومات ععن األصعول بالشعكل الصعحيح. فمعع   امل

                    فقعععدان األصعععول وتضعععررها              فعالعععة ملسعععألة       إدارة         ه ال توجعععد                                                         تلععع  األصعععول وحتمعععل املسعععؤولية عنهعععا بالصعععورة املطلوبعععة. واحلقيقعععة أنععع
   .      حمتملة                              ، األمر الذي يعرض املنظمة خلسارة  ا       وتقادمه

 
                                                                                    وصةةةةينا بةةةة ن تىةةةةمن المنظمةةةةة مراقبةةةةة األنشةةةةطة والعمليةةةةات والمسةةةةؤوليات المتعلقةةةةة باألصةةةةول والمخةةةةزون   وج -161

                                                                                                وااسط ع بها علا النحو الصحيح من   ل آليات مراقبة محسنة من ججل مماية مواردها واستخدامها بفعالية.
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      السفر       إدارة  3- 3- 9-   باء
 

           املائععة    1 9 . 7      نسعبة                   دوالر أمريكعع  وشعكلت      ماليعني   5 .   218                                          خعالل فعرتة السععنتني، بلغعت نفقعات السععفر   املنظمعة  -   162
                             املهععاإ وحتقيعع  االلتزامععات مععن قبععل             لغايععة أداء          الععذي يععتم       السععفر       إدارة         إن اععرورة   و                                      مععن نفقععات فععرتة السععنتني اإلمجاليععة للمنظمععة. 

      خلاصعة ا       لعوائح         . وتعرد ال            تنفيعذ العربامج ب                          املكاتعب القطريعة   معا يتعلع                مبا    ل  لدى          أمر حيوي،    ،                     وحدات األعمال   املنظمة
        . وركعععزت   52 ا    2113                                    جنبعععا إىل جنعععب معععع نشعععرة املعععدير الععععاإ رقعععم      251 و     216 و     211                 الر يعععة حتعععت األقسعععاإ             رحالت السعععفر بععع
                                              على وطيط السفر والتنفيذ واإلبالغ واسرتداد السلف.         توجيهات  ال
 

    خطعة        رعداد           الذي يقض  ب                              الحظنا عدإ امتثال للشرط األساس     ،                املمثليات القطرية     لدى      السفر       دارة              و  مراجعاتنا إل -  63 1
   .                             والسعودان ومعايل ومنغوليعا ونيبعال   ى                             بعنغالديش ومجهوريعة أفريقيعا الوسعط                                            السفر الفصعلية معن جانعب  ثليعات املنظمعة   كعل معن 

                                                                                                    و  مععا  ععؤ شععرط اإلبععالغ بشععأن السععفر، لوحظععت مشععاكل تتعلعع  بالتقععارير عععن املهععاإ    ثليعع  املنظمععة   مجهوريععة أفريقيععا 
                                               ن                                                  الوسععععطى ومجهوريععععة الكونغععععو الدميقراطيععععة. والحظنععععا أيضععععان شععععواغل بشععععأن اسععععرتداد سععععلف السععععفر    ثليععععات املنظمععععة   كععععل 

           ومنغوليا.                  ية والسودان ومايل                         ومجهورية الكونغو الدميقراط           من بنغالديش 
 

        اسععتخداإ               تسعععى إىل تفععادي                  ، هععو آليععة مراقبععة      طلوبععة              مععن االشععرتاطات امل                                  وإن وطععيط السععفر، بغععض النظععر عععن كونععه  -  62 1
                                 لسفر بصورة غري اقتصادية وغري كفؤة. ل        املخصصة      موال  األ
 

     سةةمان       بغيةةة   ،         والمسةاءات        السةةفر                                                                   جوصةينا بةة ن تعةزز المنظمةةة تةةدابير الرصةد لىةةمان التنفيةةذ السةليم لعمليةةات  -   165
        األعمال.       تنفيذ             من ججل تحسين    ،             السفر الحالية         إجراءات                  اامتثال لسياسات و 

 

 دارةاإل من فصاماتإ -يمج
 

       دارة                                                  علععععى اإلفصععععا  عععععن معلومععععات هامععععة. و  هععععذا القسععععم، أفصععععحت اإل   ة      اخلارجيعععع   ة                   تععععنؤ اختصاصععععات املراجععععع -  66 1
  .    مفرتض            حاالت غش وغش    عن                          عن حذف خسائر وإكراميات و 

 

          المستحقات /              خسائر النقدية       اطز ال  1-  يم ج
 

                                 يععورو ملبععالغ مسععتحقة تعععود إىل معععامالت    2     223    ن        ن   دوالرنا أمريكينععا و     162 .  32                    ، مت شععطب مبععالغ بقيمععة     2117        عععاإ  -  67 1
                                                                                              صععععرف. وقععععد متععععت مراجعععععة عمليععععات الشععععطب هععععذة فتبععععني أهنععععا متماشععععية مععععع اللععععوائح وقععععد مت التصععععريح  ععععا مععععن قبععععل مععععدير 

    6-  11-   212                                      ، كععل اععمن نطععاق صععالحياته مبوجععب القسععمني رقععم                للخععدمات املؤسسععية                                 الشععؤون املاليععة ومسععاعد املععدير العععاإ 
         اإلدارية.          لتعليمات ا        من دليل    7-  11-   212 و
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          اإلكراميات  9-  يم ج
 

  .    2117                                                   عن عدإ دفع إكراميات من قبل املنظمة خالل السنة املالية       دارة        أبلغت اإل -  68 1
 

             الغش المفترأل           ماات الغش و  8-  يم ج
 

   (  1     ) ( )   6         ن         إليهعععا عمعععالن بعععالفقرة         املاليعععة     جلنعععة                يتوجعععب لفعععت عنايعععة       مفعععرتض               ععععن حعععاالت غعععش وغعععش       دارة        أبلغعععت اإل -  69 1
         باإلفصعععا        دارة                     ئحعععة املاليعععة(. وتقعععوإ اإل ال ل    معععن ا   1         ، امللحععع    212                                            االختصاصعععات اإلاعععافية الععع  تعععنظم املراجععععة اخلارجيعععة )   معععن 

                    )التعمعععععيم اإلداري رقعععععم                                               سياسععععة املنظمعععععة اعععععد الغععععش واملمارسعععععات الفاسعععععدة األخععععرى                          عععععن حعععععاالت الغعععععش مبععععا يتماشعععععى معععععع 
                                                           عععد اإلفصععا    اععوء تعريععف الغععش املفععرتض الععذي أوصععت بععه وحععدة التفتععيش      ، أ            الغش املفععرتض بعع              مععا يتعلعع   و    (.   18 ا    2115

  .JIU/REP/2016/4               من تقريرها رقم     32                            املشرتكة لألمم املتحدة   الفقرة 
 

     9111       في عا          مراجعة           ماات قيد ال
 

                               كانععععععت معلقععععععة ومععععععا لبثععععععت أن اختتمععععععت         2116        عععععععاإ    ة سعععععع ا   در                       أن هنععععععاك مخععععععس حععععععاالت قيععععععد ال      دارة          أبلغتنععععععا اإل -  71 1
                    . وتضمنت تل  احلاالت:    2117        عاإ 

 
                                                                                          مطالبععععات كا بععععة مقدمععععة مععععن أحععععد املععععوظفني   أحععععد املكاتععععب امليدانيععععة بتسععععديد نفقععععات طبيععععة مععععن شععععركة التععععأمني   ( أ )

       السعرتداد          إجعراءات     اوعذت   و      حبقعه           التأديبيعة        جعراءات                                                        ال  تتعامل مع املنظمة. وقد استقال املوظف قبعل االنتهعاء معن اإل
      ن        ن          دوالران أمريكيان من املوظف؛     972     مبلغ 

 
                                                           يععرجح أهنمععا كانععا علععى تواطععؤ   سععياق مناقصععة للبععذور قععدرت قيمتهععا   و         قععدماها                   زعم أن بععائعني ا نععني يعع            و ععائ  مععزورة   و   ( ب )

نح أي     ( 1 )            بنحو مليون                                                                من البائعني أمر الشعراء، لعذا   تكعن هنعاك أيعة خسعارة ماليعة للمنظمعة،                            دوالر أمريك . و  مي 
  ؛                            توقيع العقوبات على املتعاقدين                                                          وجيري واع اللمسات األخرية على التقرير  ي الصلة لتقدميه إىل جلنة 

 
      املكتععب        ردارة                        ومبععالغ أخععرى   مععا يتعلعع  بعع        أمععوال،                               أحععد املععوظفني   مكتععب ميععداين السععرتداد        صععدرها             فععواتري مععزورة أ  و   (   )

    ،                               العمععععل بسععععبب سععععوء السععععلوك علععععى املوظععععف    عععععن                                     . وفععععرض اإلجععععراء التععععأديا املتمثععععل   الفصععععل      شععععاريع  امل       وتنفيععععذ 
               السعععرتداد األمعععوال          إجعععراءات            ، وجيعععري اوعععا      2117           كانون األول       ديسعععمربا    18                               ن   والعععذي دخعععل حيعععز التنفيعععذ اعتبعععاران معععن

  ؛     ن        ن دوالران أمريكيان     21     828                                           من مدفوعات إهناء خدمة املوظف والبالغة قيمتها 
 

                                                    تقععدمي عطععاءات زائفععة تعععود لشععركات ومهيععة، حبيععث كععان البععائع           مبععا    لعع               مععع أحععد املععوظفني      ئعني ا بعع      أحععد ال      تواطععؤ   و   ( د )
                ملكاتعب امليدانيعة،  ا    أحعد    معن                             دوالر أمريك  للحصول على عقود    5     211                  قيمة مع مبلغ راو                      هو مقدإ العرض األدىن

               وقعد فعرض اإلجعراء    .                                                       مضللة حول العالقعة بعني املوظعف والبعائع إلخفعاء عالقتهمعا السعابقة                       وتقدمي معلومات خاطئة أو 
              وأحيلعععت القضعععية       2116            سعععبتمرباأيلول     26                                                     التعععأديا املتمثعععل   فصعععل املوظعععف ععععن عملعععه بسعععبب سعععوء السعععلوك   

                                         املتعلقة بالبائع إىل دائرة املشرتيات لإلحاطة؛
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   ت     دوالرا    96     617                                              ميداين ليثبت جودة سلعه من أجل محل املكتب علعى صعرف    ب   مكت                          و ائ  مزورة قدمها بائع    و    ه( )

                          ن العع  أرسععلت إىل البععائع إخطععاران                               توقيععع العقوبععات علععى املتعاقععدين                                   لقاءهععا. وقععد رفعععت هععذة املسععألة إىل جلنععة    ة      أمريكيعع
        اجلارية.        جراءات  اإل          ، وه  من        العقوبات         رجراءات ب

 
     9117                              الحاات التي تم تناولها في عا  

 
                                          ( قيعاإ أحعد املعوظفني برصعدار فعواتري زائفعة لصعاحل  1 )                                 ، تضعمنت احلعاالت املبلعغ عنهعا معا يلع :     2117    عاإ    إىل         بالنسبة  -   171

                                                                                                          أحد البائعني من أجل محل املكتب بطريقة احتيالية على دفع ةن السعلع الع  كعان املوظعف يزمعع إععادة بيعهعا   السعوق احملليعة 
                         ن العمععععععل بسععععععبب سععععععوء السععععععلوك  ععععععع    ن        ن                                      دوالرنا أمريكينععععععا. وفععععععرض اإلجععععععراء التععععععأديا املتمثععععععل   الفصععععععل    1     152      راو        بقيمععععععة تعععععع

               السععرتداد األمععوال          إجععراءات                   أغلقععت القضععية واوععذت   و   .     2118                  ينايراكععانون الثععاين    9                             ن   علععى هععذا املوظععف الععذي أصععبح نافععذان   
                                                ( وأصعدر رئعيس أحعد املكاتعب امليدانيعة تعليمعات برصعدار  2     ن        ن   دوالران أمريكيان؛ )   1     152           ملوظف بقيمة  ا                     من مدفوعات إهناء خدمة 
                                                     دفععة للسعفر إىل اخلعار ، كمعا صعر  بعدفعات لصعاحل أحعد البعائعني          معن تلقع        وظفيعه م          لتمكني أحعد                        تصريح زائف بالسفر احملل  

              تمثعععل   الفصعععل      ن        ن                           دوالران أمريكيعععان. وقعععد فعععرض اإلجعععراء التعععأديا امل     675                                                بنعععاء علعععى معلومعععات زائفعععة بقيمعععة إمجاليعععة بلغعععت تقريبعععا 
             أغلقععت القضععية   و    .    2117             يونيععواحزيران    2                                                              ن العمععل بععدون سععاب  إنععذار بسععبب سععوء السععلوك اجلسععيم علععى هععذا املوظععف    ععع

              ( وقيععععاإ موظععععف  3 )       ن        ن دوالران أمريكيععععان؛     675                                               السععععرتداد األمععععوال مععععن مععععدفوعات إهنععععاء خدمععععة املوظععععف بقيمععععة          إجععععراءات      واوعععذت 
                                    مت إغالق القضية وفرض تدبري تأديا متمثل   و                                                                 مكتب ميداين بتزوير توقيع زميل له لدعم طلب قرض شخص  من املصرف. 

  .    2117          مايواأيار     31      ن     اعتبارنا من    ى   سر                           بسبب سوء السلوك على املوظف           عن العمل           الفصل
 

     9113      ً                        اعتبارًا من يناير/كانون الثاني                   الجارية والمغلقة              الغش المفترأل       قىايا
 

                                                                  ( أن أحععععد املععععوظفني   مكتععععب ميععععداين قععععدإ مطالبععععة باسععععرتداد نفقععععات طبيععععة احتععععوت  1 )        مبععععا يلعععع :       دارة        أفععععادت اإل -  72 1
        بطاقعات                                      مت التحقيع  معع أحعد االستشعاريني بشعأن تقدميعه   و   (  2       يعورو؛ )     511                                              على فاتورة معدلة،  دف زيادة قيمة املطالبة مببلعغ 

                              الزمنية قد خضع لإلجعراء التعأديا           البطاقات                                                                      زمنية مزورة، كما أن أحد املوظفني، وهو رئيس خدمة، الذي واف  عن معرفة على 
      وأنععتج        اريع، شعع  ن          االن مععن أحععد امل                              شععري  منفععذ ي ععزعم أنععه اخععتلس أمععو   و   (  3                                           الععذي يقضعع  بفصععله عععن اخلدمععة بسععبب سععوء السععلوك؛ )

                 ن  ضع للتحقي  حاليان.                                     و ائ  مزورة للحصول على قرض ائتماين،  
 

  .     2116    عععاإ         اخلمعس       االت  احلعع                بنسععبة حعالتني ععن             قععد كانعت أقعل      2117                               والحظنعا أن حعاالت الغععش العثال  لععاإ  -  73 1
              وهعع  قععد أغلقععت        العمععل  ن  ععع       الفصععل                    التأديبيععة املتمثلععة           جععراءات                                           وقععد تععورط   احلععاالت الععثال  موظفععون فراععت علععيهم اإل

   .     2117        عاإ 
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                             املنظمععة   مواصععلة جهودهععا إلدارة       صععواب    علععى                    الفععرتات السععابقة         واملفععرتض            الغععش الفعلعع            وجععود حععاالت     دل  ويعع -  72 1
                                                                                             الغععش علععى نطععاق املنظمععة كلهععا، وال سععيما   مكاتععب التمثيععل العع  تعععاين مععن اعععف كبععري   هععذا الشععأن. وقععد يععؤدي        ععاطر

  .               املخاطرة بسمعتها               داخل املنظمة إىل                    استمرار وجود الغش
 

                                                    هةةا المحكمةةة لمكافحةةة الغةةش والممارسةةات الفاسةةدة علةةا كافةةة        إجراءات                               وصةةينا بةة ن تقةةو  المنظمةةة بمواصةةلة   وج -  75 1
                                                         سةريعة بحةق مةاات الغةش المبلةغ عنهةا وتعزيةز آليةات مكافحةة الغةش          إجةراءات       اتخةاذ                         مستويات المنظمةة، مةن  ة ل

           ماات الغش.                عد  التسامح مع                                        الحالية بالتمااي مع سياستها المتمثلة في 
 

  وتقدير اكر -دال
 

       مثلععععون                                                                                            نععععود أن نعععععرب عععععن تقععععديرنا ملععععا قدمععععه املععععدير العععععاإ، ونععععواب املععععدير العععععاإ، واملععععدراء العععععامون املسععععاعدون، وامل -  76 1
                                                                                                             اإلقليميععون، ومععدراء املقععر الرئيسعع ، ومععدير الشععؤون املاليععة، واملمثلععون القطريععون، وموظفععوهم، مععن تعععاون ومسععاعدة إىل املراجععع 

                                   اخلارج  أ ناء املراجعة ال  أجريناها.
 

 Michael G. Aguinaldo 
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