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 موجز
 

 مقدمة

ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة هذا بشددددددددددددددلن مراجعة العمليات املالية يصدددددددددددددددر تقرير املراجع اخلارج   -1
من الالئحة املالية للمنظمة، واالختصدداصددات اإلضددافية امللحقة وا. وهو يشددمل نتائج مراجعة  12( مبوجب املادة املنظمة)

واملالحظات املتعلقة إبدارة املنظمة وتدبري  2019ديسدددددددددددمرب كانون األول  31الكشدددددددددددوف املالية للسدددددددددددنة املالية املنتهية يف 
و تقريران النهائ  كمراجع خارج  ما بني عام  . وهذا همن الالئحة املالية 4-12شددددددددددددددؤوعا، حسددددددددددددددبما تنص علي  املادة 

 .2019و 2008
 
وتتمثل األهداف العامة للمراجعة يف تقدمي ضددددددددددمان مسددددددددددتقل بشددددددددددلن نزاهة عرض الكشددددددددددوف املالية إىل الدول  -2

واملسدددددددداءلة يف املنظمة، ويدعم أهداف عمل املنظمة من خالل عملية املراجعة  األعضدددددددداء، ما يسدددددددداعد يف  ايدة الشددددددددفافية
اخلارجية. ويناقش التقرير ابلتفصدددددددددددديل املسددددددددددددائل املالية ومسددددددددددددائل احلوكمة الن يعترب املراجع اخلارج  أن  ينبغ  لف  عناية 

 .األجهزة الرائسية للمنظمة إليها

 
 النتيجة الكلية للمراجعة

، قمنا مبراجعة الكشدددددددددددوف املالية للمنظمة مبوجب الالئحة املالية، وابلتواف  مع املعايري الدولية واليتنامع  متاشدددددددددددي ا -3
بشلن الكشوف املالية للمنظمة عن الفرتة املالية املنتهية  1ملراجعة احلساابت. فلسفرت مراجعتنا عن إصدار رأي غري معّدل

. وقد خُلصدددنا إىل أن الكشدددوف املالية تبعراض بنزاهة، من ويع اجلوانب اجلوهرية  )أ( 2019ديسدددمرب كانون األول  31يف 
؛ )ب( وأداءها املال؛ )ج( والتغيريات يف صدددايف 2019ديسدددمرب كانون األول  31الوضدددع املال للمنظمة للسدددنة املنتهية يف 

يزانية واملبالغ الفعلية لنفقاهتا للسنة املذكورة تتماشى األصول رأس مال األسهم، )د( وتدفقاهتا النقدية؛ )ه( واملقارنة بني امل
 مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 
ا إىل أن السدياسدات احملاسدبية قد طّبق  على أسداس يتواف  مع األسداس املعتمد يف السدنة السدابقة،  -4 وخلصدنا أيضد 

اجعة، أو الن حتققنا منها كجزء من مراجعة الكشوف املالية، ممتثلة وأن معامالت املنظمة الن اُطلعنا عليها أثناء عملية املر 
 من ويع النواح  اهلامة لالئحة املالية وللسلطة التشريعية.

 
من الالئحة املالية، قمنا مبراجعة لألداء ابإلضافة إىل املراجعة املالية. وقد مشل  املراجعة  4-12مع املادة  متاشي او  -5

ووظيفة التقييم؛ )د( وإدارة وتعبئة املوارد املؤسدددددددسدددددددية؛ )ج( األقسدددددددام التالية للمنظمة  )أ( مركز اخلدمات املشدددددددرتكة؛ )ب( 
اإلدارة توصيات مصممة لدعم أهداف عمل املنظمة، وتعزيز  وعمليات ممثليات املنظمة. وقد رفعنا إىلخماطر الغش؛ )ه( 

 .قيمتها مساءلتها وشفافيتها، وحتسني إدارهتا املالية وحوكمتها ورفع

 

                                                           
هو الرأي الذي يعرب عن  املراجع عندما يسددددددددددددتنتج أن الكشددددددددددددوف املالية قد أعّدت، من ويع  700مبوجب معيار التدقي  الدول  –الرأي غري املعّدل  1

 ت أو رأي نظيف".النواح  اجلوهرية، وفق ا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول ب . وهو املصطلح اجلديد الذي حيّل حمل عبارة "رأي غري مشفوع بتحفظا
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 النتائج الرئيسية للمراجعة

 إبجيا  على النحو التال الحظات األكثر أمهية الناجتة عن مراجعتنا مت تلخيص امل -6
 

 املدفوعات املسبقة والنفقات
مليون  3.707بقي  كسلف مستحقة للموردين بقيمة إوالية تبلغ  2019لعام  كان  هناك نفقات فعلية (أ)

ا دوالر أمريك  من السدددددددلع واخلدمات. ويُعزإ بذلق إىل القيود نتيجة عملية تسدددددددوية سدددددددلف املوردين تبع  
ؤثر على امتثال ي، مما ايوم  لسدددياسدددة تسدددوية النفقات الن ال تزيد مدهتا عن ثالثة أشدددهر أو قاعدة التسدددعني 

 .1املنظمة لطريقة االستحقاق مبوجب املعيار احملاسيب الدول للقطاع العام 
 

 التزامات استحقاقات املوظفني
للتغطيددة الطبيددة بعددد انتهدداء اخلدددمددة وصددددددددددددددندددوق مدددفوعددات إعدداء اخلدددمددة يؤدي عدددم وجود متويددل منتظم  (ب)

والعائدات السددددددددددددنوية على االسددددددددددددتثمارات الطويلة األجل األداي من املعايري املرجعية إىل  ايدة اخلطر على 
 املدفوعات واملنافع املستقبلية املستدامة والعادلة للمشاركني. 

 
 التقين التعاونبرانمج 

ا 22كدان هندداك  (ج) وإن إطدار الربجمدة القطريدة مطلوب جلميع البلدددان الن  للربجمدة القطريدة. أطرمن دون  بلددد 
مبا أن  حيدد أولوايت التعاون التقين بني ، تتلقى الدعم من املنظمة، بغض النظر عن حالة ممثليات املنظمة

املنظمة والبلدان األعضدددددددددددددداء. كما هناك  خر  مين متزايد يف طلبات املوافقة ومعدل تنفيذ أقل لربانمج 
 .2019-2018التعاون التقين يف تنفيذ برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

 
 مركز اخلدمات املشرتكة

ا كبرية لتحسددني حتقي  الوفورات يف التكاليف، وحتسددني الكفاءة يف السددياسددات وعمليات لقد حددان فرصدد   (د)
االحتفاظ ابملوظفني القدرة على . وهناك خطر يف جمال املوارد البشددددرية، يتمثل يف مركز اخلدمات املشددددرتكة

ت األمم يف مركز اخلدمات املشددددددددددرتكة بسددددددددددبب ما يبدو أن  عيب يف هيكل الدرجات احلال مقارنة بوكاال
. ومل يتم على مر السنني معدل دوران املوظفنينسيب يف املتحدة األخرإ يف بودابس ، مما أدإ إىل ارتفاع 

بعد تنفيذ املركزية املوصددددى وا لعملية إعداد الفواتري بشددددكل كامل. كما أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ إدارة 
ات، وحتسددددددني عمليات بدالت املعالني من جودة قاعدة بياانت البائعني أكثر كفاءة، وتوضدددددديح السددددددياسدددددد

 الدرجة الثانية، ومنح التعليم، وإعاانت اإلجيار. 
 

 املواردتعبئة 

من إوال  املائةيف  65 حالي ااملرتفع العتماد املنظمة على املسدددامهات الطوعية، الن تبلغ يسدددتلزم املسدددتوإ  (ه)
وال يتواف  نظام اسددددددددددددددرتاتيجية تعبئة  ميزانيتها، أن ختل  املنظمة بيئة داعمة لطموحها اخلاص بتعبئة املوارد.
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املوارد يف املنظمة مع احتياجات  املتطورة وهو حباجة إىل أن يسرتشد ابملسار املال الصحيح، ووضع آليات 
ة مع الشدددركاء يف املوارد على ويع املسدددتوايت، وتوضددديح قوية لألداء والرصدددد، وتسدددهيل املشددداركة االسدددتباقي

األدوار واملسدددددؤوليات مبا يف دلق إدارة املخاطر التشدددددغيلية. ولذلق، جيب تعزيز اإلدارة العامة لتعبئة املوارد 
اال يتمثل فقط يف وع األموال الكافية، ولكن  حتداي  يف املنظمة، حيث تواج  املنظمة  يف حشددددددددددددد  أيضدددددددددددد 

 حقي  أولوايهتا االسرتاتيجية.األموال لت
 
 التقييموظيفة 

يتماشددديان مع مل يعد تصدددميم وقدرة سدددياسدددة التقييم احلالية يف املنظمة أو ميثاقها ملكتب التقييم يف املنظمة  (و)
واقع التشغيل يف املنظمة، مبا يف دلق التواف  مع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة والتقييم املستقل لوظيفة 
التقييم يف املنظمة، وقواعد ومعايري فري  األمم املتحدة املعين ابلتقييم. وتتجلى فجوة املساءلة هذه يف إدارة 

وفعالية تصدددددددميم االسدددددددتقالل التنظيم  اهليكل  وتشدددددددغيل ؛ اسدددددددرتاتيجياهتا وخطط عملها؛ ورصدددددددد األداء؛ 
وعرض التقييم يف املكاتب امليدانية؛ وحىت إدارة املوارد املالية والبشدددددرية. وابلتال، هناك حاجة ملحة لتعزيز 

 ، وعمليات أكثر فعالية.وضوح اوهيكل أكثر ، ومسؤوليات مشوال  وظيفة التقييم من خالل سياسة أكثر 
 

 خماطر الغشإدارة 
بينما ُتظهر املنظمة التزامها بعدم التسددددددددددامح املطل  جتاه الغش والفسدددددددددداد، فنعا حباجة إىل إعادة النظر يف  ( )

إدارة خماطر الغش، وحتسددددددددني أنشددددددددطة تقييم املخاطر ومكافحة الغش، واسددددددددتجاابهتا حلاالت الغش مبا يف 
الغش. ويظهر اعتماد اسدددرتاتيجية املنظمة وخطة  دلق التحقيقات املتعلقة ابلغش والرقابة الشددداملة ملخاطر

عملها ملكافحة الغش يف معاجلة االجتاه املتزايد للشدددددددددددددكاوإ اجلديدة املتعلقة ابلغش، النية اجلادة للمنظمة 
 ا يف إدارة نقاط الضعف املتعلقة ابلغش.يف جعل الرتقب معيار  

 
 املؤسسيةإدارة املخاطر 

عن التحدايت بشددلن  فضددال  إىل  ايدة التوقعات  2009أدإ اعتماد نظام إدارة املخاطر املؤسددسددية يف عام  (ح)
قيمتها املرجوة. وكشف  نتائج سلسلة املراجعات الن أجريناها حول إدارة املخاطر املؤسسية، إن تنفيذها 

والفعالية الكلية إلدارة املخاطر املطبقة. وقد أاتح   تعرض للتقزم و ثر بعدة قيود تتعل  بقدرة املوظفني
ااملبادرة احلالية للمنظمة املتعلقة إبعادة تنشدددددديط إدارة املخاطر املؤسددددددسددددددية  عديدة جلعل عج اإلدارة  فرصدددددد 

 إىل نتائج التقييمات الذاتية ملستوإ نضج املخاطر. استناد ايف النهاية،  فعاال  
 

 إلقليمية والقطريةا املكاتبالبيئة الرقابية يف 

، وه  حتتاج 2019الرقابة يف املكاتب اإلقليمية والقطرية الن مت  مراجعتها يف عام لوحظ  ثغرات يف  (ط)
إىل ضددددوابط إشددددرافية معز ة، ورصددددد شددددامل للنتائج، وإنفاد صددددارم للوائح والسددددياسددددات، مع تقييم مسددددتمر 
لالمتثال للضدددددددوابط املوضدددددددوعة يف اخلطوط األمامية. ومن شدددددددلن دلق أن يدعم بشدددددددكل أفضدددددددل ممثليات 

 املكاتب امليدانية يف ما يتعل  ببيئتها الرقابية.
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 ضحاالت الغش والغش املفرت 

تعلق  غالبية احلاالت الن أبلغ  عنها اإلدارة ابلبائعني واملوظفني. وعلى الرغم من اإلشددددددارة إىل أن هذه  (ي)
على غرار اخلطر احلاالت مل تسدددددفر عن خسدددددارة مالية للمنظمة، مل يتم أخذ املخاطر األخرإ دات الصدددددلة 

كل سنة، مما   الحظنا  ايدة يف حاالت الغشيف االعتبار عند معاجلة هذه احلاالت. كما املتصل ابلسمعة 
على التسددددددددددداهل يف تنفيذ أنشدددددددددددطة مكافحة الغش، واالسدددددددددددتجاابت حلاالت الغش، مبا يف دلق إما يدل 

أو ا دايد وع  املوظفني بشدددددددددلن ما يشدددددددددكل الغش ومسدددددددددؤولياهتم على  التحقيقات والرقابة املتعلقة ابلغش
 صعيد رفع التقارير. 

 
 ملخص التوصيات

توصدديات مضدديفة للقيمة ومصددممة لدعم حتقي  أهداف عمل املنظمة، وتعزيز املسدداءلة والشددفافية، وحتسددني رفعنا  -7
 . أما التوصيات الرئيسية فتنص على قيام املنظمة مبا يل  اإلدارة املالية واحلوكمة يف املنظمة وإضافة القيمة إليهما

 التوصيات 2األولوية اإلطار الزمين
 املسائل املالية

 املدفوعات املسبقة والنفقات
ضمان االمتثال الحتساب املدفوعات املسبقة والنفقات مبوجب املعايري  هامة 2021

على  يوًمااحملاسبية الدولية للقطاع العام من خالل تطبيق قاعدة التسعني 
املدفوعات املسبقة املؤقتة يف أوقات إجراءات اإلغالق يف هناية العام، 

االمتثال لطريقة االستحقاق مبوجب املعيار احملاسيب الدويل للقطاع  حتديًداو 
بتعزيز عملية التسوية للمدفوعات املسبقة املؤقتة،  أيًضاونوصي . 1العام 

لضمان االتساق مع تعليمات اإلغالق بشأن تسجيل إيصاالت مجيع السلع 
 (35)الفقرة . واخلدمات املستلمة يف هناية الفرتة املالية أو قبل هنايتها

1 

 التزامات استحقاقات املوظفني
لتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات إهناء اخلدمة متويل ا أساسية 2021

ابنتظام، وتعظيم أداء االستثمارات الطويلة األجل لتوفري عائدات سنوية أعلى 
من املعايري املرجعية لضمان املساواة بني األجيال واحلفاظ على املدفوعات 

 (43الفقرة ) .العاملنيوغري  العاملنيواملنافع املستقبلية للمشاركني 

2 

 إطار الربجمة القطرية

                                                           
  من اإللزام  اختاد اإلجراءات يف هذا الصدد حرص ا على عدم تعرض املنظمة إىل خماطر عالية. أّما االمتناع عن اختاد اإلجراءات فقد يفض أساسية: 2

  إىل تبعات مالية خطرية وعراقيل تشغيلية كربإ.

أّما االمتناع عن اختاد اإلجراءات فقد يفضدددد  إىل تبعات مالية يعترب اختاد اإلجراءات يف هذا الصدددددد ضددددروراي  لتفادي التعرض إىل خماطر عالية.   هامة   
 وعراقيل تشغيلية.
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مواصلة املشاركة الديناميكية مع البلدان األعضاء، وفرق األمم املتحدة  هامة 2021

القطرية واملنسقني املقيمني لصياغة مشرتكة ألطر األمم املتحدة للتعاون يف 
جمال التنمية املستدامة، اليت جيب أن ُتشتق منها أطر الربجمة القطرية على 
النحو الواجب من أجل وضع أطر الربجمة القطرية يف الوقت املناسب يف 
مجيع البلدان اليت تقدم فيها املنظمة الدعم. كما أوصينا أبن تقوم املنظمة، 
من خالل وحدة التدريب التابعة هلا، إبعداد/مراجعة وحدة تدريب بشأن 

لربجمة القطرية، أطر الربجمة القطرية على أساس اخلطوط التوجيهية بشأن أطر ا
 (50)الفقرة  .ونشرها

3 

 برانمج التعاون التقين
أ( أن يكثف املسؤولون الفنيون واملسؤولون عن الربامج مشاركتهم ) أساسية 2021

يف  50االستباقية مع القائمني على صياغة املشاريع حبيث تتم املوافقة على 
)ب(  على األقل من املشاريع خالل السنة األوىل من فرتة السنتني؛ املائة

وأن يعمل ممثلو املنظمة جبهد أكرب مع النظراء احلكوميني ملعاجلة التأخريات؛ 
)ج( وأن تراقب إدارة دعم الربامج والتعاون التقين مع املمثلني اإلقليميني 

لة ابلكامل يف هناية تنفيذ املشاريع عن كثب، لضمان استخدام املبالغ املرح
، وأن يتم زايدة معدل التنفيذ للميزانية املعتمدة لربانمج العمل 2021عام 

 (58)الفقرة  .على األقل املائةيف  40إىل  2021-2020وامليزانية لفرتة 

4 

 مركز اخلدمات املشرتكة
إجراء استعراض فوري ملتطلبات االحتفاظ ابملوظفني والتوظيف ملواجهة  أساسية 2021

معدل الدوران املرتفع واملخاطر احلالية املتمثلة يف عدم احتفاظ مركز 
اخلدمات املشرتكة ابملوظفني ذوي اخلربة، واستكمال التحليل لدعم املضي 

شرتكة يف يف إعادة تنظيم منط التوظيف احلايل يف مركز اخلدمات امل قدًما
املنظمة للتأكد من أن هيكل الدرجات اخلاص به مماثل للهيكل يف وكاالت 

 (66)الفقرة  .األمم املتحدة األخرى يف بودابست

5 

إعداد خطة عمل عقب استكمال حتديد معامالت إعداد الفواتري )ابإلضافة  هامة 2021
، وأجر ساعات العمل اإلضايف( حيث اخلطرإىل السلف التشغيلية، وبدل 

يف مشروع مركزية  قدًماميكن إدخال التبسيط أو التشغيل اآليل للمضي 
إعداد الفواتري وضمان معاجلة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة 

 (72)الفقرة للفواتري. 

6 

صياغة وثيقة اقرتاح جيدة اإلعداد هتدف إىل التشغيل اآليل لعملية إعداد  هامة 2021
؛ )ج( وأجر اخلطرالفواتري من أجل: )أ( السلف التشغيلية؛ )ب( وبدل 

7 
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ساعات العمل اإلضايف. وجيب أن تتضمن وثيقة االقرتاح، من بني أمور 
أخرى، خطة ملموسة مع قائمة ابألنشطة واجلداول الزمنية اخلاصة هبا 

 (73)الفقرة لضمان استكمال املشروع. 
كجزء من   البائعنيإعداد خطة عمل بشأن تنفيذ إدارة جودة قاعدة بياانت  هامة 2021

إدارة جودة البياانت املقرتحة، مع اإلشارة، من بني أمور أخرى، إىل خطة 
ملموسة مع قائمة ابألنشطة واجلداول الزمنية اخلاصة هبا لرصد تنفيذها 

 (79)الفقرة بشكل صحيح وضمان استكماهلا. 

8 

صياغة سياسة واضحة املعامل بشأن أهلية موظفي اخلدمات العامة العاملني  أساسية 2021
خارج املقر الرئيسي يف روما، للحصول على بدل املعالني من الدرجة الثانية، 

 (86)الفقرة وابلتايل، ضمان عدم منح االستحقاق إال للموظفني املؤهلني. 

9 

العينية املسموح هبا، مبا يف ذلك وضع خطوط توجيهية توضح املخصصات  أساسية 2021
املبالغ القصوى، واألدلة الواثئقية اليت حيتاج املوظفون إىل تقدميها، لدعم 
 احتساب ثلث إمجايل دخل املعال من الدرجة الثانية، ليكون مؤهاًل 

 (92)الفقرة للحصول على بدل املعالني من الدرجة الثانية. 

10 

مراجعة شروط التوثيق لدعم مطالب منح التعليم ملواءمتها مع االجتاهات  هامة 2021
والتطورات احلالية مثل التقارير اليت يتم إعدادها بواسطة النظام اإللكرتوين 
يف التسجيل وإعداد الفواتري واملدفوعات، ولكن جيب مراعاة الضوابط 

تعليمية مناسبة ومرنة الالزمة ملنع تقدمي املستندات املزورة، للسماح برتتيبات 
 (97)الفقرة أكثر ألوالد املوظفني. 

11 

تبسيط اإلجراءات يف معاجلة إعانة اإلجيار يف إطار املخطط األساسي من  هامة 2021
خالل مراجعة ضرورة العملية اليت توصي فيها وحدة املوارد البشرية يف مركز 

ابملوافقة عليها  Thomas السيد اخلدمات املشرتكة انئب املدير العام
وتسعى للحصول عليها قبل املوافقة على طلب إعانة اإلجيار. وبدال من 
ذلك، النظر يف قصر إحالة احلاالت اليت حتيد عن معايري األهلية فقط إىل 

 (102)الفقرة . Thomas السيد انئب املدير العام

12 

 مسائل احلوكمة
 استعراض وظيفة تعبئة املوارد

تنشيط اسرتاتيجية تعبئة املوارد املؤسسية لتعكس واقع التشغيل احلايل  أساسية 2021
للمنظمة لزايدة تعزيز ترتيبات حوكمة تعبئة املوارد ومواءمة األنشطة ذات 

 (113)الفقرة مجيع املستوايت التنظيمية.  علىالصلة 

13 

 املوارد لتحقيق آتزر وتنسيق أفضل من خالل: تعزيز نظام إدارة اسرتاتيجية تعبئة  أساسية 2021
 

14 



 

 الصفحة | 7

 التوصيات 2األولوية اإلطار الزمين
إعداد خطة عمل مؤسسية لتعبئة املوارد تتضمن األنشطة الرئيسية  -أ

اليت سيتم تنفيذها بناءً على املخرجات املخطط هلا واالسرتاتيجيات 
 املؤسسية احملدثة إلجراء مساءلة أوضح؛

التنسيق بشكل أوثق مع املكاتب امليدانية لضمان إعداد وتنفيذ و  -ب
اسرتاتيجيات تعبئة املوارد وخطط العمل من قبل املكاتب يف إطار 
االسرتاتيجيات املؤسسية وخطط عمل املنظمة، من أجل استيعاب 
أكثر فعالية ملعلومات النتائج، وابلتايل القضاء على الفجوات يف 

 (119)الفقرة املساءلة. 
حتديد تعريف هدف تعبئة املوارد والبارامرتات ذات الصلة بوضوح، من أجل  هامة 2021

 (125)الفقرة توجيه أكثر فعالية يف حتديد التوقعات والنتائج املتوقعة. 
15 

توضيح ومواءمة اإلجراءات ونظام حتديد أهداف تعبئة املوارد على مجيع  هامة 2021
ذات الصلة ملواءمة االحتياجات التنظيمية املستوايت وتعزيز األنشطة 

ا لتنسيق تعبئة املوارد واختاذ القرارات وحتقيق زخم أكثر فعالية واستقرارً 
 (131)الفقرة وتنفيذ الربامج. 

16 

صياغة آلية لرصد تعبئة املوارد املؤسسية مدعومة ابألدوات والتقنيات  أساسية 2021
لضمان أن يسرتشد تنفيذ اسرتاتيجيات تعبئة املوارد وخطط العمل اخلاصة 
هبا ابلواقع التشغيلي السائد بشكل منهجي، ولتمكني املنظمة من التفكري 

 (136)الفقرة فيها بشكل أكثر فعالية. 

17 

مؤشرات األداء الرئيسية  وضعتعزيز إطار النتائج لتعبئة املوارد من خالل  هامة 2021
والقابلة للقياس الكمي لكل انتج متوقع لضمان قياس ذات الصلة 

اإلجنازات مقابل معايري األداء املناسبة للحصول على معلومات عن النتائج 
 (142)الفقرة أكثر أمهية وأساس الختاذ القرارات. 

18 

تعزيز آلية الرصد اخلاصة ابملنظمة يف ما يتعلق بتنفيذ املشاريع وآلية اإلبالغ  أساسية 2021
عن املعلومات املؤسسية ذات الصلة، من خالل املزيد من املشاركات القوية 
مع املسؤولني املعنيني عن امليزانية لضمان استمرارية مشاركات اجلهات 

 (149الفقرة )املاحنة، وتعزيز تقارير اجلهات املاحنة. 

19 

التفكري يف األدوار واملسؤوليات التنظيمية احلالية لتعبئة املوارد وترابطها،  هامة 2021
، ودعم ذلك ابلسياسات حتديًداوتقدمي هيكل لتعبئة املوارد أوضح وأفضل 

الرمسية ومن خالل السلطات، لضمان توافق ديناميكيات تعبئة املوارد مع 
 (156)الفقرة املبادئ املؤسسية بشأن املساءلة والرقابة الداخلية. 

20 
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يتعلق بعالقات  إجراء استعراض لنمط التوظيف واحتياجات الشعبة يف ما هامة 2021

املساءلة والرقابة الداخلية لضمان إدارة املخاطر التشغيلية ذات الصلة، 
 (162)الفقرة وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات العمل. 

21 

االخنراط عن كثب مع مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد لضمان  هامة 2021
ر رمسية وموثقة بشكل جيد مع أن تكون عملية إدارة خماطر تعبئة املوارد أكث

مراعاة متطلبات املعايري السائدة، حبيث يتم حتديد املخاطر وتقييمها على 
النحو األمثل للتقدم املستمر ملستوى نضج إدارة املخاطر وحتسني القيمة 

 (170)الفقرة املقصودة. 

22 

 استعراض وظيفة التقييم
حتديث سياسية التقييم اخلاصة هبا لضمان تبين القواعد واملعايري السائدة  أساسية 2021

وواقع التشغيل احلايل واملبادرات احلالية من أجل زايدة تعزيز دعمها لسياسة 
 (175)الفقرة التقييم وزايدة توضيح مسؤولياهتا. 

23 

االخنراط عن كثب مع جهازها الرائسي وإعادة تقييم أحكام ميثاقها بشأن  أساسية 2021
التوظيف والتعيني واإلهناء ملنصب مدير مكتب التقييم، لضمان وضع 
ضماانت للعملية لتعزيز استقاللية الوظيفة واحلفاظ على مصلحة املنظمة. 

  (182)الفقرة 

24 

الرائسي ومراجعة االستقاللية اهليكلية احلالية االخنراط عن كثب مع جهازها  أساسية 2021
لوظائفها لتحديد خطوطها اإلدارية وشروط اخنراط اإلدارة مع وظيفة التقييم 

يف إدارة املوارد املالية والبشرية  ادون املساس ابستقالليتها، وال سيم
  (189)الفقرة املخصصة هلا لتحسني مصداقية الشعبة وقيمتها. 

25 

جتديد اسرتاتيجية التقييم اخلاصة هبا من خالل تفصيل أولوايهتا لفرتة السنتني  أساسية 2021
، السابقة لالسرتاتيجيةتنفيذ الاحلالية وحبسب مدخالت سياسة التقييم و 

وأن أعماهلا تتماشى بشكل وثيق مع اخلطة  لضمان تزامن املسؤوليات
املتوسطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية احلاليني، من أجل آتزر تشغيلي 

 (195)الفقرة أفضل وتقييم أكثر جدوى لألداء. 

26 

 وضع خطة اسرتاتيجية لفرتة السنتني من خالل ما يلي: أساسية 2021
 

 عن أنشطة التقييم توفري معلومات أوضح وأكثر تفصياًل  -أ
تقييمات املشروع/الربانمج احملدد، ذلك املخطط هلا مبا يف 

واملوارد املالية، واستخدامها ألداء الوظيفة من أجل حتسني 
 الشفافية وقيمة املعلومات؛

27 
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صد عمليات التنفيذ املتعلقة ر وضع بروتوكول أكثر فعالية ل -ب

ملراجع مثل حبسن التوقيت واكتمال نشر التقارير مبا يف ذلك ا
خطط التقييم واالختصاصات واستجاابت اإلدارة ومنتجات 
التقييم الرئيسية األخرى، لضمان اختاذ إجراءات ملعاجلة 

 (200)الفقرة االحنرافات، حسب الضرورة. 
ضمان دعم اقرتاح سياسة مكتب التقييم بشأن تعزيز وظيفة التقييم الالمركزية  هامة 2021

اإلقليمي والقطري خبطة عمل تشغيلية فعالة، مبا يف ذلك على املستويني 
جداول زمنية واقعية، وابلضماانت الالزمة والدعم املؤسسي يف سياق تنفيذ 

 (207)الفقرة ا، لزايدة فرص النجاح وخلق التغيري املطلوب. حمدد جيدً 

28 

تعزيز الشفافية يف تنفيذ ميزانية مكتب التقييم من خالل سياسات وعمليات  هامة 2021
، تتعلق ابلتخصيص واالستخدام حتديًداو  وضوًحاوهياكل رمسية أكثر 

 واإلبالغ واإلدارة العامة مليزانية الربانمج العادي والصندوق االستئماين
للتقييم لضمان توافق ديناميكيات وظيفة التقييم مع املبادئ املؤسسية بشأن 

 (215)الفقرة املساءلة والرقابة الداخلية، ودعم التدقيق يف امليزانية. 

29 

 إدارة خماطر الغش
صياغة سياسة ألفضل املمارسات يف إدارة خماطر الغش، من شأهنا أن  أساسية 2021

الصلة مبا يف ذلك السياسات ضد الغش وممارسات تلخص السياسات ذات 
ملواطن الضعف املتصلة  مشواًل ا و الفساد األخرى، من أجل إدارة أكثر تركيزً 

  (221)الفقرة ابلغش. 

30 

األخالقية لتجسيد وتعزيز توقعات السلوك  السلوكتيسري إعداد مدونة  أساسية 2021
 (225)الفقرة األخالقي للموظفني. 

31 

، للتحديث القادم لسجل املخاطر مشواًل توفري إرشادات أكثر  -أ أساسية 2021
وتقييم خماطر الغش، تتعلق بتقييم خماطر الغش بناء على هنجها 
احلايل، من خالل صياغة عملية تقييم خماطر الغش واألدوات اليت 
تضمن إعداد عامل خماطر الغش املؤسسي، وسجل أكثر فعالية 

لبياانت خماطر الغش وإجراءات للمخاطر، وحتديد أفضل 
 التخفيف منه؛

إجراء مترين أكثر رمسية لتقييم خماطر الغش على مستوى املنظمة و  -ب
لدعم عامل أو كتالوج املخاطر الكامل، ولضمان اتباع هنج من أعلى 

 (.230)الفقرة إىل أسفل يف تقييم خماطر الغش. 

32 

 ضمان: هامة 2021
 

33 
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 التوصيات 2األولوية اإلطار الزمين
تقدمي الدعم يف جمال السياسات للتأكيدات السنوية جلميع املوظفني  -أ

لضمان حتديث إفصاحات املوظفني وتوفري التغيريات للمعلومات 
 ؛ذات الصلة، من أجل رصد أكثر فعالية ومساءلة أوضح

صياغة سياسية وإجراءات تتضمن التحقق من املرجع يف إجراءات و  -ب
ن مصدر التمويل وطبيعته التوظيف جلميع الوظائف بغض النظر ع

 (235)الفقرة وموقعه، لزايدة قيمة ردع الغش يف عملية التوظيف. 
صياغة اسرتاتيجية لضمان مناقشة مسؤوليات املوظفني بشأن منع الغش  هامة 2021

واكتشافه خالل عمليات استعراض نظام تقييم وإدارة األداء لتعزيز سياسة 
  (239)الفقرة عدم التسامح مع الغش يف املنظمة. 

34 

جلميع املوظفني  صياغة سياسة وإجراء بشأن إجراء مقابالت انتهاء العمل هامة 2021
املنتهية خدمتهم كجزء من عملية االستغناء عن اخلدمات، لتعزيز آليات 

 (242)الفقرة منع الغش والكشف عنه، ولتحسني التعلم التنظيمي. 

35 

حتسني استيعاب شكاوى وادعاءات الغش من خالل تبسيط القنوات  أساسية 2021
اكتمال سجالت مكتب واآلليات املختلفة لإلبالغ عن الغش لتمكني 

 (248)الفقرة االستجابة حلاالت الغش بكفاءة أكرب.  املفتش العام لتحسني

36 

صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية حمددة لدعم عبء التحقيق املتزايد يف مكتب  أساسية 2021
املفتش العام وحل القيود التشغيلية لتعزيز الكفاءة يف تصريف قضااي الغش 

  (253)الفقرة والفساد. 

37 

التأكد من أن املراجعة املخطط هلا للخطوط التوجيهية بشأن التحقيق تراعي  هامة 2021
اإلجراءات اخلاصة مبقابلة الشهود والشخص املعين؛ وختطيط التحقيق؛ 
وإخطار املشتكني؛ وهيكل تقارير التحقيق؛ واإلحالة إىل السلطات؛ ومحاية 

تخدمني. للمس مشواًل األصول وسلسلة املسؤولية، لتوفري إرشادات أكثر 
 (257)الفقرة 

38 

اعتماد جمموعة من مؤشرات األداء املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية وخطة العمل  هامة 2021
ملكافحة الغش لضمان دعم أداء األنشطة يف إطار كل هدف بتوقعات أداء 

  (262)الفقرة واضحة من أجل قياس أكثر جدوى ألداء السياسات. 

39 

 املؤسسيةتنفيذ إدارة املخاطر 
تعزيز إدارة املخاطر املؤسسية من خالل ضمان تنفيذ األعمال املخططة  هامة 2021

ومدعومة أبنشطة ذات الصلة والركائز األساسية املطلوبة ابلتسلسل الزمين؛ 
إدارة التغيري القوية، من أجل حتسني القدرة على املناورة يف التنفيذ وزايدة 

 (271)الفقرة فرص النجاح. 

40 
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 التوصيات 2األولوية اإلطار الزمين
 البيئة الرقابية يف املكاتب امليدانية

مواصلة تنفيذ حلول اسرتاتيجية لتعزيز ضوابطها اخلاصة ابإلشراف والرصد  أساسية 2021
بشأن اإلجراءات والقرارات احلرجة، لضمان الكفاءة والفعالية التشغيليتني؛ 

خيص  وتعزيز دعم إصدار الشهادات من قبل مدراء املكاتب امليدانية يف ما
 (299)الفقرة بيئتهم الرقابية. 

41 

 حاالت الغش والغش املفرتض
إعادة ضبط اسرتاتيجية وخطة العمل ملكافحة الغش للرتكيز بشكل أكرب  هامة 2021

على معاجلة حاالت الغش املتزايدة اليت تنطوي على تواطؤ يشارك فيه 
ما يتعلق  موظفو املنظمة، ولتطوير دور أكثر صرامة ملديري الوحدات يف

بتحديد ومنع الغش داخل وحداهتم/مكاتبهم، وكل ذلك لضمان أن املنظمة 
تدير خماطر تشويه السمعة، من بني أمور أخرى، نتيجة حلوادث الغش 

 (309)الفقرة املتزايدة حالًيا. 

42 

 
 مراجعات السنوات السابقةتنفيذ التوصيات الصادرة عن حالة 

ترد حالة تنفيذ توصدددددددديات مراجعة احلسدددددددداابت السددددددددابقة الصددددددددادرة عن املراجع اخلارج  من قبل اإلدارة يف تقرير  -8
، 2018الصادرة يف السنة املالية  41منفصل مرفوع إىل جلنة املالية. ويف اتريخ إعداد التقرير احلال، ومن بني التوصيات الدددددددددد

يف  50توصدددددديات ) 5يف املائة( قيد التنفيذ حالي ا. ومت تنفيذ  44) ةوصدددددديت 18أن  يف مايف املائة(،  56توصددددددية ) 23نفذت 
يف املائة( ال تزال قيد  50توصيات املتبقية ) 5، يف حني أن الددددددددددددددد2017املائة( من التوصيات العشرة املتبقية يف السنة املالية 

، يف 2016يف املائة( من التوصدددديات السددددتة املتبقية يف السددددنة املالية  83توصدددديات ) 5التنفيذ. وعالوة على دلق، مت تنفيذ 
يف املائة( من توصددددديتني  50، مت إغالق توصدددددية واحدة )أخري ايف املائة( ال تزال قيد التنفيذ. و  17حني أن التوصدددددية املتبقية )
( قيد التنفيذ. وحنن نشجع اإلدارة بعد على ئةاملايف  50، يف حني ال تزال التوصية املتبقية )2014متبقيتني يف السنة املالية 

 .منح األولوية إىل تنفيذ التوصيات املتبقية
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 والنطاق واملنهجيةالوالية  –ألف 
 

 الوالية 1-ألف
، رئيس هيئة املراجعة جلمهوريّة الفلبني كمراجع خارج  3عنّي اجمللس، يف دورت  السدددددددددددادسدددددددددددة واألربعني بعد املائة -9

، ويف دورت  الثانية والثالثني بعد 2013-2012بعد املائة لفرتة  4، ويف دورت  احلادية واألربعني2019-2014للمنظمة لفرتة 
 .2011-2008لفرتة  5املائة

 
، يتعني أن سددنة اشددرتاكوبوصددفنا املراجع اخلارج ، حنن مكّلفون إبصدددار تقرير عن مراجعة الكشددوف املالية لكل  -10

من الالئحة املالية ويف االختصددددددددداصدددددددددات  4-12يتعل  ابملسدددددددددائل املشدددددددددار إليها يف املادة  تشدددددددددمل املعلومات الال مة يف ما
اإلضددددددافية. وحيال التقرير مشددددددفوع ا ابلكشددددددوف املالية املراجعة إىل اجمللس من خالل جلنة املالية، مع أية توجيهات صددددددادرة 

املراجعددة وأن يقدددمهددا إىل املؤمتر مرفقددة   عنهددا، يف حددال وجدددت. وعلى اجمللس أن يدددق  يف الكشددددددددددددددوف املدداليددة ويف تقددارير
 ابلتعليقات الن يراها حصيفة.

 
 النطاق واألهداف 2-ألف
إن مراجعتنا ه  فحص مستقّل لألدلة الداعمة للمبالغ واإلقرارات الواردة يف الكشوف املالية. وه  تشمل تقييم  -11

املنظمة والعرض العام للكشوف املالية. كما تشمل أيضا تقييم ا املبادئ احملاسبية املستخدمة والتقديرات البار ة الن أجرهتا 
 ملدإ امتثال املنظمة للوائح املالية والسلطة التشريعية.

 
 وتتمثل األهداف األولية للمراجعة يف تقدمي رأي مستقل بشلن ما إدا كان   -12
 

، ونتائج 2019ديسددددددمرب كانون األول  31الكشددددددوف املالية تعرض بنزاهة الوضددددددع املال للمنظمة كما يف  )أ(
أدائها املال، والتغيريات يف صدددددايف األصدددددول األسدددددهم والتدفقات النقدية للمنظمة ومقارنة ميزانيتها ابملبالغ 

وفق ا للمعايري احملاسددددبية الدولية  2019ديسددددمرب كانون األول  31الفعلية للنفقات للسددددنة املالية املنتهية يف 
 للقطاع العام؛

امللحقة ابلكشددددوف املالية قد طبق  على أسدددداس يتف  مع  2والسددددياسددددات احملاسددددبية الواردة يف املالحظة  )ب(
 مثيالهتا للفرتة املالية السابقة؛

واملعامالت الن اطلعنا عليها أو الن امتحناها كجزء من عملية املراجعة، ممتثلة من ويع النواح  املهمة،  )ج(
 ريعية.للوائح املالية والسلطة التش

                                                           
 .2013أبريل نيسان  26يف  146 1اعتمد القرار  3
 .2011أبريل نيسان  15يف  141 1اعتمد القرار  4
 .2007يونيو حزيران  22يف  132 1اعتمد القرار  5
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ا لعمليات املنظمة مبوجب املادة  -13 من الالئحة املالية إلبداء  4-12وأجرإ املراجع اخلارج  ابملثل اسددددددددددددددتعراضدددددددددددددد 
مالحظات تتعل  بكفاءة اإلجراءات املالية والنظام احملاسدددددددددددددديب والرقابة املالية الداخلية، وبصددددددددددددددورة عامة تسدددددددددددددديري شددددددددددددددؤون 

 ل يف األقسام دات الصلة من هذا التقرير.العمليات وإدارهتا. وجيري حبث هذه املسائ هذه
 

وبصدددفة إوالية، ترم  املراجعة إىل تقدمي ضدددمان مسدددتقل إىل الدول األعضددداء من أجل تعزيز الشدددفافية واملسددداءلة  -14
 املنظمة ودعم أهداف عمل املنظمة من خالل عملية املراجعة اخلارجية. يف

 
 املنهجية ومسؤوليات املراجع 3-ألف
ا للمعددايري الدددوليددة ملراجعددة احلسددددددددددددددداابت. وتتطلددب هددذه املعددايري أن  طط للمراجعددة لقددد أجرينددا  -15 مراجعتنددا طبقدد 
نؤديها للحصول على ضمان معقول خبلو الكشوف املالية من األخطاء املادية. وتشمل املراجعة فحص األدلة الداعمة  وأن

االختبار. وتشدددمل املراجعة كذلق تقييم املبادئ احملاسدددبية للمبالغ املالية واإلقرارات الواردة يف الكشدددوف املالية على أسددداس 
املسددتخدمة والتقديرات املهمة الن قام  وا اإلدارة وكذلق تقييم العرض الكل  للكشددوف املالية. وقد اعتمدان يف مراجعة 

كافة األخطاء املادية الكشددددددددددددددوف املالية عج املراجعة القائم على املخاطر الذي يتطلب مّنا إجراء تقييم للمخاطر لتحديد  
 احملتملة يف الكشوف املالية ويف التلكيدات املصاحبة هلا، على أساس فهم مناسب للهيئة املعنية وبيئتها.

 
وإن مسدددددددددؤولية املراجع اخلارج  ه  اإلعراب عن رأي  يف الكشدددددددددوف املالية على أسددددددددداس املراجعة. وتتم املراجعة  -16

ق ا، بشلن ما إدا كان  الكشوف املالية ختلو من األخطاء املادية اجلسيمة للحصول على ضمان معقول، وليس ضماان  مطل
 الناوة عن الغش أو اخلطل.

 
اواسددتعرضددنا  -17 فعالية الرقابة اإلدارية يف اجملاالت الرئيسددية للعمليات يف  س مكاتب ميدانية، مع الرتكيز على  أيضدد 

برانمج التعاون التقين وتنفيذ الربامج وإعداد التقارير للجهات املاحنة وإدارة األصول والنقد واملشرتايت والسفر وإدارة املوارد 
 من الالئحة املالية. 4-12للمادة  ق اوفالبشرية مبا يف دلق تنفيذ إدارة املخاطر، 

 
، أجرينا مراجعات يف املقر الرئيسددددددد  للمنظمة، ويف مركز اخلدمات املشدددددددرتكة، 2019وابلنسدددددددبة إىل السدددددددنة املالية  -18
مكتدب املنظمدة اإلقليم  ألفريقيدا، واملكتدب اإلقليم  ألمريكدا الالتينيدة والبحر الكدارييب، وممثليدات املنظمدة يف كدل من  ويف

 ميامنار، ومدغشقر، وتشاد. 
 

الن أصدددران بشددلعا  2019الدخار يف املنظمة للسددنة املالية وراجعنا كذلق الكشددوف املالية لصددندوق التسددليف وا -19
تقرير ا مستقال. وابإلضافة إىل دلق، استعرضنا حالة األموال للربامج الن نُفذت ابلتعاون مع وكاالت أخرإ أو نيابة  عنها، 

 أي برانمج األمم املتحدة اإلمنائ  وصندوق مرف  البيئة العاملية، وصادقنا عليها.
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العاملية، الن أثرت على اجملتمع الدول، مت  مراجعة الكشدددددددددددددوف املالية للمكتب  19-ويف ضدددددددددددددوء جائحة كوفيد -20
 وظيفة التقييم، خارج املوقع. ومت االنتهاء من اإلقليم  ألفريقيا واملكتب اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب واسددتعراض

 من تقدمي استنتاجات معقولة بشلن املراجعة. نفيذ ويع إجراءات املراجعة لتمكيننااملراجعة دون أي قيود على النطاق، ومت ت

 
ونسدددددددددددقنا جماالت املراجعة املعتزمة لدينا مع مكتب املفتش العام لتفادي ا دواج اجلهود غري الضدددددددددددروري ولتحديد  -21
ا مع جلنة  إىل لتعزيز جهودان يف  االسدددددتشددددداريةاإلشدددددراف أي مدإ ميكن االعتماد على عمل هذا املكتب. كما تعاوان أيضددددد 

 جمال املراجعة.

 
ورفعنا تقارير عن نتائج املراجعة إىل إدارة املنظمة يف شكل رسائل إدارية تتضمن مالحظات وتوصيات تفصيلية.  -22

 اإلدارة.وتتيح هذه املمارسة حوار ا متواصال  مع 
 
 

 نتائج املراجعة –ابء 
 

الن غط  مسدددائل ينبغ ، يف رأإ املراجع اخلارج ، لف   2019يعرض هذا القسدددم نتائج املراجعة للسدددنة املالية  -23
عناية األجهزة الرائسدددية إليها. وقد أحتنا إلدارة املنظمة فرصدددة التعلي  على املالحظات املنبثقة عن ُمراجعتنا، لضدددمان إعداد 

أما التوصدددددديات الن ُقدم  إىل اإلدارة فُمصددددددممة ك  تدعم أهداف والية  تقارير متوا نة ووضددددددع احللول بصددددددورة مشددددددرتكة.
 املنظمة وتعز  مساءلتها وشفافيتها لتحّسن وتضيف قيمة إىل اإلدارة املالية للمنظمة وحوكمتها.

 
 
 املسائل املالية 1-ابء
 

 مراجعة الكشوف املالية 1-1-ابء
خُلصدددددنا إىل أن الكشدددددوف املالية تبعراض بنزاهة، من ويع اجلوانب اجلوهرية، الوضدددددع املال للمنظمة للسدددددنة املالية  -24

ونتائج أدائها املال والتغيريات يف صايف األصول رأس مال األسهم والتدفقات  2019ديسمرب كانون األول  31املنتهية يف 
بالغ الفعلية وفق ا للمعايري احملاسددددددددددبية الدولية للقطاع العام. وبناء علي  أصدددددددددددران بشددددددددددلن النقدية واملقارنة بني امليزانية وبني امل

 التالية   الكشوف املالية للمنظمة رأاي  غري معّدل. أما الكشوفات الن خضع  للمراجعة فه
 

 بيان الوضع املال؛  الكشف األول )أ(
 بيان األداء املال؛  الكشف الثاين )ب(
 بيان التغيريات يف صايف األصول رأس مال األسهم؛   الثالثالكشف  )ج(
 بيان التدف  النقدي؛  الكشف الرابع )د(
  بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية.و   الكشف اخلامس )ه(
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 2019وحنن نقّدر اجلهود الن تبذهلا إدارة املنظمة لتناول عدد من التوصدددددددديات الن صدددددددددرت خالل مراجعة عام  -25
من أجل عرض أرصدددة احلسدداابت املعنية بشددكل منصددف وحتسددني العرض واإلقرارات مبا يتواف  مع املعايري احملاسددبية الدولية 

التعديالت يف أرصدددة احلسدداابت  2019ديسددمرب كانون األول  31للقطاع العام. وتعكس البياانت املالية للفرتة املنتهية يف 
 فات على مذكرة اإلقرارات الن دكرانها يف املراجعة.املعنية، وكذلق التصحيحات واإلضا

 
وابإلضددددددددددافة إىل دلق، وكما تتطلب اللوائح املالية للمنظمة، خلصددددددددددنا إىل أن السددددددددددياسددددددددددات احملاسددددددددددبية قد طّبق   -26
الن أساس يتواف  مع نظريه يف السنة السابقة. وعالوة على دلق، خلصنا إىل أن معامالت املنظمة الن أطلعنا عليها أو  على

 اختربانها كجزء من مراجعة الكشوف املالية، ممتثلة من ويع اجلوانب اجلوهرية لالئحة املالية وللسلطة التشريعية للمنظمة.
 

إال أنّنا وقعنا على مسددددددائل هامة تسددددددتوجب معاجلتها من قبل اإلدارة ملزيد من التحسددددددني يف تسددددددجيل املعامالت  -27
اإلدارة املالية. وه  تتضددددددددددددمن، يف ولة أمور، شددددددددددددواغل بشددددددددددددلن احتسدددددددددددداب املنظمة املالية ومعاجلتها واإلبالغ عنها، ويف 

 للمدفوعات املسبقة والنفقات، وااللتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني؛ وتنفيذ برانمج التعاون التقين.
 

 املدفوعات املسبقة والنفقات 1-1-1-ابء
مليون دوالر أمريك   7.403ا للموردين بلغ  سددددلف   2019كشددددف تقرير املنظمة للسددددلف املسددددتحقة الدفع لعام  -28

( ولكن مت عكس 2807( إىل حساب املدفوعات املسبقة األخرإ )2800أعيد تصنيفها من حساب املدفوعات املسبقة )
يف املائة منها تتعل  بوحدة التشددددغيل يف  70.95وأشددددارت مكوانت السددددلف للموردين إىل أن . 2020ا يف عام دلق الحق  

يف املائة بوحدات التشدغيل األخرإ، وقد بلغ   8.04يف املائة بوحدة التشدغيل يف جنوب السدودان، و 21.01الصدومال، و
مليون دوالر أمريك  على التوال. والحظنددددا يف  0.342مليون دوالر أمريك ،  1.742مليون دوالر أمريك ، و 5.319

مليون دوالر أمريك  للصدددددددددومال وجنوب السدددددددددودان، ظل مبلغ  7.061مراجعتنا أن  من السدددددددددلف املقدمة للموردين البالغة 
 . 2019ديسمرب كانون األول  31مليون دوالر أمريكية مبثابة مدفوعات مسبقة مستحقة يف  6.809

 
 3.707دوالر أمريك  أن مبلغ  مليون 6.809للمدفوعات املسدددبقة املسدددتحقة البالغة  وكشدددف  املراجعة اإلضدددافية -29

، وابلتال ال ينبغ  2019مليون دوالر أمريك  قد مت اسددددددددددتهالك  ابلفعل بسددددددددددبب تسددددددددددليم السددددددددددلع واخلدمات خالل عام 
 . والتفاصيل موضحة أدانه  2019تصنيفها على أعا مدفوعات مسبقة يف عام 

 
 اجملموع جنوب السودان الصومال 

 جمموع السلف للموردين املدفوعة
 

5,318,523.04 1,742,037.50 7,060,560.54 

 6,808,659.17 1,555,709.50 5,252,949.67 خمصوم منها  السلف للموردين يف عاية العام
 251,901.37 186,328.00 65,573.37 النفقات املسجلة

 3,958,986.39 1,015,478.02 2,943,508.37 كنفقاتخمصوم منها  ما ينبغ  تسجيل   
 3,707,085.02 (829,150.02) (2,877,935.00) النقص يف النفقات
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طرق تسدددددددددددليم النقد للربامج القائمة على النقد الن تدعم املزارعني من أصدددددددددددحاب الصدددددددددددومال، حتول  ويف حالة  -30

ا من اخلدمات املادية إىل اخلدمات الرقمية من خالل احليا ات الصددددددددددددددغرية وغريهم من الرجال والنسدددددددددددددداء األكثر ضددددددددددددددعف  
التحويالت املالية الالسدددلكية عرب اهلاتف احملمول. وأظهر التحق  من تفاصددديل املدفوعات املسدددبقة املسدددتحقة ألكرب ثال  

ريك  مليون دوالر أم 5.157شدددركات اتصددداالت للموردين تقدم خدمات حتويل األموال عرب اهلاتف احملمول أن  من أصدددل 
. وبناء  على البياانت املشددددددار إليها يف 2019مليون دوالر أمريك  على املسددددددتفيدين يف  2.877مت منحها، مت ابلفعل تو يع 

 2019يف املائة منها يتعل  بتحويالت مالية عرب اهلاتف احملمول مت  يف ديسددددددددددددددمرب كانون األول  54فواتري البائعني، فنن 
مليون دوالر  1.323يف املددائددة والبددالغددة  46يك ، يف حني أن النسددددددددددددددبددة املتبقيددة البددالغددة مليون دوالر أمر  1.554وه  تبلغ 

 . 2019أمريك  تتعل  ابلتحويالت املالية لألشهر ما بني أغسطس آب ونوفمرب تشرين الثاين 
 

دان، ، أظهر اسدددددددتعراض عينة من فواتري املوردين لبعثة األمم املتحدة يف جنوب السدددددددو وابلنسدددددددبة جلنوب السدددددددودان -31
مليون  1.742للمدفوعات املسدددددددددبقة أن  من أصدددددددددل  ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسدددددددددف( وبرانمج األغذية العامل 

. وأظهر 2019مليون دوالر أمريك  ابلفعل بسبب تسليم البضائع واخلدمات يف عام  1.015دوالر أمريك ، مت استهالك 
جنوب السدددددودان، أن إمدادات الوقود لألشدددددهر  –السدددددودان إىل املنظمة من بعثة األمم املتحدة يف جنوب إشدددددعار اخلصدددددم 

قد مت حتميلها على املدفوعات املسددددددددددبقة لبعثة األمم املتحدة يف  2019بني يناير كانون الثاين وديسددددددددددمرب كانون األول  ما
ورد فواتري إلمدادات الوقود . ومن املبلغ املذكور، أصدددددددددددر املاأمريكي   ادوالر   222 995 جنوب السددددددددددودان، مببلغ إوال قدره

. وابإلضددددافة إىل دلق، أظهرت فواتري البائعني 2020يناير كانون الثاين  29فقط يف  2019لشددددهر ديسددددمرب كانون األول 
والن تتعل  خبدمات  اأمريكي   ادوالر   863 672 للمدفوعات املسددددددددبقة املسددددددددتحقة لربانمج األغذية العامل  الن يبلغ جمموعها

الطريان التابعة خلدمات األمم املتحدة للنقل اجلوي للمسدددددددددداعدة اإلنسددددددددددانية، أن  قد مت اسددددددددددتخدام خدمات طريان بتكلفة 
. كما 2019إىل ديسددددددددددددددمرب كانون الثاين  2018ابلفعل من أكتوبر تشددددددددددددددرين األول  اأمريكي   ادوالر   855 351 إوالية تبلغ

 . PP-179557عن الفاتورة احململة على الفاتورة رقم  اأمريكي   ادوالر   42 083ق البالغ تضمن املبلغ املذكور الفر 
 

للسدياسدة ال جيب أن تسدتغرق عملية التصدفية أكثر من ثالثة  وفق ا  أن اإلجراء جملموعة حسداابت امليدانأشدران يف  -32
، جيب تقدمي كشف حساب كامل لكل يوم اأن  يف عاية كل شهر ويف عاية فرتة التسعني  أيض اأشهر، ومع دلق فقد دُكر 

النفقات املتكبدة مع الواثئ  الداعمة. ويف عاية اإلجراء، جيب إعادة أي أموال غري منفقة إىل مكتب الصددددددددددرف. ويشددددددددددري 
اتدف  العمل اخلاص ابإلجراء جملموعة حسددددددداابت امليدان  املسدددددددؤول عن النقد التشدددددددغيل  أن يقدم  إىل أن  جيب على أيضددددددد 

بعد عاية الشدددهر.  يوم ا 30كشدددف حسددداب مع ويع الواثئ  الداعمة األصدددلية إىل مكتب الصدددرف يف املنظمة يف غضدددون 
 ا للمسؤول عن الصرف لتسجيل النفقات يف النظام العامل  إلدارة املوارد.وسيكون كشف احلساب املذكور أساس  

 
التلكد من  ةتتطلب من املسددددددددددؤولني عن امليزاني 2019وابإلضددددددددددافة إىل دلق، الحظنا أن تعليمات اإلغالق لعام  -33

 31، حبلول 2019ديسدددددددددددددمرب كانون األول  31 اتريخ حىتتسدددددددددددددجيل إيصددددددددددددداالت ويع السدددددددددددددلع واخلدمات املسدددددددددددددتلمة 
ومع تعليمات اإلغالق املذكورة، يكون تطبي  حكم  ا بتوقي  روما.صدددددباح   10يف السددددداعة  2019ديسدددددمرب كانون األول 

 ا.على الدفعات املسبقة املؤقتة متناقض   يوم االتسعني 
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ومع األخذ يف االعتبار لعملية التصفية احلالية، من الواضح أن هناك حاجة إىل إعداد وتقدمي كشوف احلساابت  -34
ا، وابلتال ضددمان تسددجيل النفقات يف الوق  املناسددب للفرتة. ومع دلق، ميكن شددهراي   اسددتنتاج وجود قيود يف عملية  أيضدد 

التسدددوية والتحق  من فواتري املوردين، مما منع املسدددؤولني عن امليزانية من ضدددمان تسدددجيل النفقات دات الصدددلة ابملدفوعات 
، أثر تطبي  اإلجراء جملموعة حسددددداابت امليدان على تصدددددفية املدفوعات املسدددددبقة يف الوق  املناسدددددب. وابإلضدددددافة إىل دلق

املسدددددبقة املؤقتة على العرض العادل للكشدددددوف املالية بسدددددبب عدم اسدددددتحقاق السدددددلع واخلدمات الن مت تسدددددليمها ابلفعل 
 مليون دوالر أمريك . 2.545والن تبلغ  2019لشهري نوفمرب تشرين الثاين وديسمرب كانون األول 

 
االمتثال الحتساب املدفوعات املسبقة والنفقات  وصينا أبن تضمن املنظمة من خالل شعبة الشؤون املاليةأ -35

على املدفوعات املسبببببقة  يوًمامبوجب املعايري احملاسبببببية الدولية للقطاع العام من خالل تقييم تطبيق قاعدة التسببببعني 
يف امتثاهلا لطريقة االسبببببببببتحقاق مبوجب املعيار احملاسبببببببببيب الدويل للقطاع  حتديًدااملؤقتة خالل إجراءات هناية العام، و 

بتحسني عملية التسوية للمدفوعات املسبقة املؤقتة، لضمان االتساق مع تعليمات اإلغالق  أيًضا. ونوصي 1العام 
 بشأن تسجيل إيصاالت مجيع السلع واخلدمات املستلمة يف هناية الفرتة املالية أو قبلها.

 
، فنن  مل يتم 2019  شددعبة الشددؤون املالية أن  على الرغم من كون النفقات صدداحلة ابعتبارها نفقات لعام أوضددح -36

تسددددجيلها يف الوق  املناسددددب يف النظام العامل  إلدارة املوارد. ومتثل أحد األسددددباب يف أن عملية التسددددوية للتحق  من دقة 
تصفية سلف املوردين تتبع سياسة تطبي   . وعالوة على دلق، فنن عمليةااملبلغ لكل فاتورة من فواتري املوردين تستغرق وقت  

ال ينبغ  أن تسددددددددتمر تصددددددددفية النفقات ألكثر من ثالثة أشددددددددهر. (، حيث 046DGPاإلجراء جملموعة حسدددددددداابت امليدان )
إىل ديسدددمرب كانون  2019، قد تكون سدددلف املوردين املمنوحة من أكتوبر تشدددرين األول يوم اولذلق، مع قاعدة التسدددعني 

  تسجيلها كنفقات. قيد عملية التسوية ومل يكن مطلواب   2019األول 
 
 التزامات استحقاقات املوظفني 2-1-1-ابء

على مدإ السددددددددددنوات اخلمس املاضددددددددددية، الحظنا أن  على الرغم من  ايدة املبلغ اخلاص ابلتزامات اسددددددددددتحقاقات  -37
مليون  600إىل  400أن حالة متويلها قد  اد بشكل طفيف إىل ثلث حافظة االستثمارات طويلة األجل من  املوظفني، إال

 ، بلغدد  القيمددة احلدداليددة اللتزامددات اسددددددددددددددتحقدداقددات املوظفني2019سددددددددددددددمرب كددانون األول دي 31دوالر أمريك . وبتدداريخ 
ألف دوالر أمريك  كما  552 042، بينما بلغ  القيمة السددددوقية لالسددددتثمارات الطويلة األجل اأمريكي   ادوالر   1 481 663

 هو موضح أدانه  
 
 ويع األرقام آبالف الدوالرات األمريكية()

 خاص 2015 2016 2017 2018 2019
 التزامات استحقاقات املوظفني 1,124,780 1,319,199 1,527,419 1,364,500 1,481,663
 االستثمارات الطويلة األجل 407,489 442,950 522,784 480,370 552,042

 ممول )٪( 36٪ 34٪ 34٪ 35٪ 37٪
 

https://home.fao.org/faohandbook/area/finance/dgp046_how_to_open_an_operational_cash_account/how_to/,DanaInfo=intranet.fao.org+
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التزامات استحقاقات املوظفني إىل اال فاض يف معدالت اخلصم املستخدمة والنسبة املفرتضة يف  اتوتعود الزايد -38
يف املددائددة، و ايدة يف معدددالت  90إىل  95للموظفني الددذين اتددارون التغطيددة الطبيددة بعددد انتهدداء اخلدددمددة عنددد التقدداعددد من 

، يقابلها التلثري اإلجيايب 64إىل  61االنسحاب واملعدالت املفرتضة للتقاعد املبكر، وا فاض يف معدالت التقاعد من سن 
 ال فاض قيمة اليورو مقابل الدوالر، وا فاض معدل التضخم الطيب واملطالبات الفعلية والنفقات اإلدارية.

 
احلاضدددر، تدفع املنظمة تكاليف التزامات اسدددتحقاقات املوظفني ابسدددتخدام أصدددوهلا العامة أو ميزانيتها ويف الوق   -39

من سحبها من االستثمارات الطويلة األجل املخصصة أو إيراداهتا، مما قد يؤثر على مركز السيولة يف  الرباجمية العادية بدال  
 اأمريكي   ادوالر   10 206 188 أو يف املائة 31ن املوظفني العاملني دعم املنظمة على املدإ الطويل. واسددددتلزم النهج احلال م

( ممدا يعين أن املوظفني العداملني يددفعون 2018يف عدام  ةأمريكيد اتدوالر  11 476 008) 2019خلطدة املتقداعددين يف عدام 
توسددددددددددددع عدد املتقاعدين، هناك ا من رواتبهم اللتزامات اسددددددددددددتحقاقات املوظفني الن يتم دفعها خلطة املتقاعدين. ومع جزء  

خطر يتمثل يف أن املوظفني العاملني قد ال يعودون قادرين على دعم خطة املتقاعدين يف املسدددددددددتقبل بسدددددددددبب االختالالت 
بني األجيال مما يؤدي إىل  ايدة املسددؤولية. وابلتال، سدديتعني معاجلة الزايدات يف العجز عن طري   ايدة مسددامهة املشددرتكني 

 يل من املنظمة.و أو التمو 
 

نعرض أدانه اإلجراءات الن اختذهتا منظمة األغذية والزراعة أو نفذهتا ابسددددددددددددددتمرار للبحث عن حّل لتحسدددددددددددددني  -40
 ومعاجلة الزايدة يف التزامات استحقاقات املوظفني على امتداد جماالت التدابري بني أعضاء النظام املشرتك لألمم املتحدة  

 
 اإلجراءات املتخذة التدابري

 ايدة مسدددددددددددددددددددددددامهددددددددددة  -أ
املشددددددداركني يف التغطية 
الطبيددددددة بعددددددد انتهدددددداء 

 اخلدمة

بشكل أساس  بسبب  2019و 2015 ادت مسامهات املشاركني ما بني عام  
، مت ختفيض مسدددددددامهة املشددددددداركني 2020الزايدات يف املطالبات الفعلية. ويف عام 

ويتم تعويض يف املائة.  62.29يف املائة، بينما بلغ  حصدددددة املنظمة  37.71إىل 
دلدق من خالل العنددايدة الواجبددة يف معدداجلدة املطددالبددات وتددابري احتواء التكدداليف 

 املتف  عليها بني شركة التلمني اجلديدة ومنظمة األغذية والزراعة.
احددددتددددواء تددددكدددددددالدددديددددف  -ب

التغطيدددددة الطبيدددددة بعدددددد 
 انتهاء اخلدمة

احتواء التكاليف نفذت منظمة األغذية والزراعة مع شركة التلمني اجلديدة تدابري 
( املوافقة املسبقة على العالج املخطط ل  يف 1اجلديدة ابلكامل، مبا يف دلق  )

( 2دوالر يورو(؛ ) 1000 >املستشفيات والعالجات اخلارجية ابهظة الثمن )
املوافقة املسبقة يف احلاالت الن يلزم فيها ضمان الدفع ملقدم  اخلدمة داخل 

( الرتويج لألدوية 3دوالر أمريك ؛ ) 400الشبكة عندما تكون الكلفة أعلى من 
( تفضيل اختيار مقدم  اخلدمات داخل الشبكة يف مراكز العمل 4اجلنيسة؛ )

 بعد.تطبي  اخلدمات الصحية عن و ( 5االسرتاتيجية؛ )
وبشدددددددددددددكل عام، سدددددددددددددتسددددددددددددداعد فعالية تدابري احتواء التكاليف على تقليل مبالغ 

ويف السددددددددددددددنوات القدادمدة، ممدا سدددددددددددددديمنع  ايدة  2020املطدالبدات الفعليدة يف عدام 
 مسامهات األقساط يف املستقبل.
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الددددتددددمددددويدددددددل املددددنددددتددددظددددم  -ج
للتغطيددددة الطبيددددة بعددددد 
اندددددددتدددددددهددددددداء اخلددددددددمدددددددة 
وصددددددددندوق مدفوعات 

 عاية اخلدمة

، واف  2017-2016وطوال فرتة السنتني  2005-2004ا من فرتة السنتني اعتبار  
مليون دوالر  14.1املؤمتر على اشرتاكات إضافية منفصلة على األعضاء، بقيمة 

أمريك  يف كل فرتة سنتني، بغرض متويل التزامات اخلدمة السابقة للتغطية الطبية 
رتاكات مقدرة إضافية منفصلة بعد انتهاء اخلدمة. ومل يواف  املؤمتر على أّي اش

. وبناء  على دلق، مت 2021-2020وفرتة السنتني  2019-2018لفرتة السنتني 
حتويل األموال املقررة إىل حافظة االستثمارات استناد ا إىل النسبة املئوية من جمموع 
اشرتاكات األعضاء احملصلة ابلفعل. وابلنسبة لصندوق مدفوعات عاية اخلدمة، 

اللتزامات غري املمولة من اخلدمة السابقة، مل تسدد قط من اعتمادات فنن هذه ا
 امليزانية أو برانمج العمل.

 
 تعلي  املراجع اخلارج  

يتم التلكيد على أن التمويل املنتظم اللتزامات اسدددددددددتحقاقات املوظفني يشدددددددددكل 
ممارسددددة حكيمة تسدددداعد على حتقي  اإلنصدددداف بني األجيال بني املشدددداركني غري 
العاملني والعاملني، وجتنب حتويل تكاليف وخماطر التمويل إىل األجيال القادمة. 
وكددذلددق، فددنن التمويددل املنتظم للتغطيددة الطبيددة بعددد انتهدداء اخلدددمددة وحتويلهددا إىل 
اسددددددددتثمارات طويلة األجل يزيد من فرص الكسددددددددب عندما يكون أداء السددددددددوق 

 ا.املال إجيابي  
تعظيم العائدات على  -د

 ماراتاالستث
يتمثل اهلدف الرئيس  من االستثمارات الطويلة األجل يف توليد العائدات مع 

 50مرور الوق . ويتللف تو يع األصول احلال لالستثمارات الطويلة األجل من 
يف املائة احنراف مسموح  5 -يف املائة دخل اثب  مع +  50يف املائة أسهم و

 ب  قبل إعادة املوا نة اإللزامية.
 

 املراجع اخلارج   تعلي 
ا فض  العائدات السنوية على حافظة االستثمارات الطويلة األجل للسنوات 
اخلمسة املاضية إىل ما دون املستوإ املعياري، و أو مت تعويض أي أرابح  ائدة 
بعائدات سلبية يف العام التال. ومع دلق، بلغ  العائدات اإلوالية على 

 يف املائة. 6.078ها ئإنشا االستثمارات الطويلة األجل منذ
وأظهرت مقارنة صايف العائدات على االستثمارات الطويلة األجل مقابل تكاليف 
فائدة االلتزامات املتعلقة ابملوظفني للسنوات اخلمس املاضية، أن صايف العائدات 
 هالسنوية غري كاٍف لتغطية تكاليف الفائدة السنوية املتزايدة مع عجز قدر 

 . 2019يف عام  اأمريكي   ادوالر   38 250
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ويتم التلكيد على أن اهلدف األسدددداسدددد  لالسددددتثمارات الطويلة األجل يتمثل يف 
توليد عائدات لزايدة رأس املال الصندوق املخصص لدفع التزامات استحقاقات 
املوظفني على املدإ الطويل. وابلتال، من الضروري أن تعمل املنظمة عن كثب 

هم على مدإ فرتة تزيد عن مع املدراء اخلارجيني حبيث تتجاو  العائدات معايري 
 سنوات. 10

 
إىل أن  2019مع مراعاة هذه التدابري واإلجراءات املتخذة املذكورة، يشددددددددددددددري تقرير التقييم االكتواري لعام وحىت  -41

لتمويل التغطية الطبية  سددنواي   اأمريكي   ادوالر   40 187 970 منظمة األغذية والزراعة سددتحتاج إىل املسددامهة مببلغ إضددايف قدره
لتمويل صدددددددندوق  سدددددددنواي   اأمريكي   ادوالر   12 576 026 ، ومبلغ إضدددددددايف قدره2039بعد انتهاء اخلدمة ابلكامل حبلول عام 

 .2024مدفوعات عاية اخلدمة حبلول عام 
 

التمويل العادي املخصدددددددص  بوابملثل، مع ارتفاع مدفوعات االسدددددددتحقاقات املتوقعة يف السدددددددنوات القادمة، وغيا -42
أن يكون من الصدددددعب على  ح، فمن املرجاملعيار القياسددددد حلافظة االسدددددتثمارات الطويلة األجل وأدائها السدددددنوي أداي من 

املنظمة أن حتافظ على مدفوعات التزامات اسدددددددتحقاقات املوظفني املتوقعة للمشددددددداركني على املدإ الطويل، مما قد يتطلب 
 ا.حتمل املخاطر من خالل  ايدة مسامهتهم و أو تلق  فوائد أقل مما كان متوقع   العاملنيمن املشاركني 

 
أوصببببينا أبن متول منظمة األغذية والزراعة ابنتظام التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصببببندوق مدفوعات هناية  -43

ار القياسببي لضببمان اإلنصبباف وبتعظيم أداء االسببتثمارات الطويلة األجل لتوفري عائدات سببنوية أعلى من املعياخلدمة، 
 بني األجيال واحلفاظ على مدفوعات االستحقاقات املستقبلية املتوقعة لكل من املشاركني العاملني وغري العاملني. 

 
أشددارت شددعبة الشددؤون املالية ظن املنظمة تقدم تقاريرها إىل األجهزة الرائسددية على أسدداس سددنوي، من خالل جلنة  -44

يف دلق مسدددتوإ التمويل املخصدددص هلا. وهذا اجلهد مسدددتمر  التزامات اسدددتحقاقات املوظفني، مباملالية، مع تفاصددديل عن ا
وسددددديسدددددتمر. وقد شدددددددت األجهزة الرائسدددددية يف املنظمة ابسدددددتمرار على أمهية اعتماد عج مشدددددرتك بني أعضددددداء نظام األمم 

ملنظمة على املشددددداركة يف سدددددع  هذا املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واالسدددددتحقاقات بشدددددلن هذه املسدددددللة، وشدددددجع  ا
 النظام إىل البحث عن حّل هلذه املسللة.

 
 إطار الربجمة القطرية 2-1-ابء

ا جلميع البلدان الن تتلقى دعم املنظمة، بغض النظر عن حالة ممثلية املنظمة، ألع ةالربجمة القطرية مطلوب أطر إن -45
األعضدددددداء. كما أعا تعترب أداة ُتسددددددتخدم لتحديد االسددددددتجابة املتوسددددددطة التقين بني املنظمة والبلدان دد أولوايت التعاون حت

ا وراء حتقي  أهداف التنمية الوطنية الن تتس  مع اإلطار االسرتاتيج  األجل الحتياجات املساعدة للبلدان األعضاء سعي  
 للمنظمة واألولوايت اإلقليمية وأهداف التنمية املستدامة. 
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ديدة إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسدددددددددددتدامة يف يونيو حزيران ومنذ إطالق التوجيهات اجل -46
، جيب أن تسدددتند أطر الربجمة القطرية اإن إىل التحليل القطري املشدددرتك ونظرية التغيري يف إطار تعاون األمم املتحدة 2019

ف التنمية املسددتدامة كجزء من العرض اجلماع  لألمم لتحديد مسددامهة املنظمة والتزامها بدعم اجلهود الوطنية لتحقي  أهدا
املتحدة. وهلذه الغاية، قام  املنظمة مبراجعة اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية الصددددددددددددادرة يف أكتوبر تشددددددددددددرين األول 

، لك  تكون أداة التخطيط والربجمة يف املنظمة على املسددددددددددددددتوإ القطري مسددددددددددددددتمدة ابلكامل من إطار تعاون األمم 2019
املتحدة، وملواءمتها على النحو الواجب مع دورهتا، على النحو املطلوب يف توجيهات إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف 

 جمال التنمية املستدامة. 
 

بياانت رصددد أطر الربجمة القطرية ملكتب االسددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ُتظهر قاعدة  إىل اسددتناد اغري أن    -47
ا 154نظرة عامة على حالة أطر الربجمة القطرية احلالية أن  من بني  ا 22، هناك بلد  من دون إطار للربجمة القطرية، كما  بلد 

  هو موضح أدانه 
 

 
 

احلكومات وتغري السددددددددددددياق داخل الو ارات  إىل أن التغيريات يف هيكل 2018أشددددددددددددار تقرير التوليف العامل  لعام  -48
تسدددددددددددددبب يف  خريات يف إعداد أطر الربجمة القطرية. ومن انحية أخرإ، وابالسدددددددددددددتناد إىل تقارير التوليف اإلقليمية يف عام 

 إصددددددار اخلطوط التوجيهية ، متثل  إحدإ القضدددددااي الرئيسدددددية املتعلقة بعدم اسدددددتكمال بعض أطر الربجمة القطرية يف2019
ألطار الربجمة القطرية اخلاص ابملنظمة من أجل أن ُتستمد أدارة التخطيط والربجمة يف املنظمة على املستوإ القطري بشكل 

 .يف جمال التنمية املستدامة كامل من إطار األمم املتحدة للتعاون
 

نطالق لتحديد أولوايت املسددددددددددددداعدة التقنية املقدمة من ومت التلكيد على أن إطار الربجمة القطرية هو مبثابة نقطة ا -49
 السدددددددددددددتخدام موارد برانمج قبل برانمج التعاون التقين داخل البلدان. وتعترب األولوايت احملددة يف أطار الربجمة القطرية دليال  

احلكومات وتشدددددجيع التعاون التقين من أجل تقدمي املسددددداعدة التقنية املسدددددتندة إىل الطلب ودف االسدددددتجابة الحتياجات 
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التغيري وتنمية القدرات واملسدددداعدة يف تعبئة املوارد. وسدددديسدددداعد وجود إطار برجمة قطرية على تسددددريع طلبات برانمج التعاون 
 التقين، وتقييمها واستكماهلا، واملوافقة النهائية عليها.

 
ان األعضببباء والفرق القطرية ها، املشببباركة الديناميكية مع البلدأوصبببينا أبن تواصبببل املنظمة، من خالل ممثلي -50

لألمم املتحدة واملنسبببقني املقيمني، للمشببباركة يف صبببياغة أطر األمم املتحدة للتعاون يف جمال للتنمية املسبببتدامة اليت 
جيب أن ُتشببببتق منها أطر الربجمة القطرية على النحو الواجب من أجل وضببببعها يف الوقت املناسببببب يف مجيع البلدان 

دعم فيها. كما أوصبببببببببببينا أبن تقوم املنظمة، من خالل وحدة التدريب التابعة هلا، إبعداد/مراجعة اليت توفر املنظمة ال
 وحدة تدريبية بشأن أطر الربجمة القطرية على أساس اخلطوط التوجيهية اجلديدة بشأن إطار الربجمة القطرية، ونشرها.

 
 

 برانمج التعاون التقين 3-1-ابء
للمنظمة اسددددددددددددددتخدام موارد برانجمها العادي إلاتحة كفاءهتا التقنية بسددددددددددددددرعة للبلدان يتيح برانمج التعاون التقين  -51

ا يف قطاعات األعضدداء بناء على طلبها. ويسدداهم برانمج التعاون التقين يف تلبية احتياجات األعضدداء اإلمنائية األكثر إحلاح  
ااي االجتماعية واالقتصددادية. وابلنسددبة لربانمج العمل الزراعة ومصددايد األكاك والغاابت ويف ما يتعل  ابلتنمية الريفية والقضدد

مليون دوالر أمريك ، مبا يعدادل  140.8،  ادت امليزانيدة املعتمددة لربانمج التعداون التقين إىل 2019-2018وامليزانيدة للفرتة 
 من صايف االعتمادات.  املائةيف  14
 

أهداف التنمية املسددتدامة السددبعة عشددر الن تقدم ر ية وتتواف  األهداف االسددرتاتيجية للمنظمة بشددكل وثي  مع  -52
، سدددامه  عمليات التنفيذ يف إطار 2019-2018ا واسدددتدامة . وابلنسدددبة لفرتة السدددنتني ا وسدددالم  ا وا دهار   أكثر إنصددداف  مللعا

ضاء التام على اجلوع، يف حتقي  أهداف التنمية املستدامة املتمثلة يف  القضاء على الفقر، والق 5و 2اهلدفني االسرتاتيجيني 
واملساواة بني اجلنسني، واملياه النظيفة والصرف الصح ، واملدن واجملتمعات احمللية املستدامة، والعمل املناخ ، واحلياة حت  

 املاء، واحلياة يف الرّب، والسالم، والعدل، واملؤسسات القوية. 
 
 

املوافقة واخنفاض معدل تنفيذ برانمج العمل وامليزانية لفرتة  اتالزمين يف طلب الفاصبببببببببببلزايدة  1-3-1-ابء
 2019-2018سنتني ال

-2014ا يف فرتة السدددنتني طلب   477يف املائة، من  60 بنسدددبة ين ادت طلبات البلدان األعضددداء لربانمج التعاون التق -53
، مما يسددددددلط الضددددددوء على أمهية برانمج التعاون التقين. ومع دلق، بناء  2019-2018ا يف فرتة السددددددنتني طلب   770إىل  2015

على بياانت نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، ا فض معدل املوافقة على املشددداريع املعتمدة خالل األشدددهر الثالثة األوىل 
 ، كما هو موضح أدانه.2019-2018إىل فرتة  2015-2014يف املائة من فرتة  60إىل  75من اتريخ الطلب من 
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، فنن نسدددددددبة تنفيذ برانمج التعاون التقين العتمادات فرتة السدددددددنتني لكل سدددددددنة تنفيذ تظهر أن  يف الفرتات وابملثل -54

املتوسددددددددددددددط من امليزانية املعتمدة خالل الفرتة املالية الن مت  املوافقة فيها  ئة يفايف امل 40املالية الثالثة األخرية، مت تنفيذ 
ا، فنن عليها. وعلى الرغم من أن  من املعتاد أن يكون تنفيذ مشددددددددروع برانمج التعاون التقين يف فرتة املوافقة املالية منخفضدددددددد  

 ئة.يف املا 36كان أقل من املتوسط بنسبة   2019-2018معدل التنفيذ يف فرتة 
 

إىل أن أحد جماالت التحسدني الن ميكن أن تعا  التلخري تتمثل يف  2019وتشدري التقارير التوليفية اإلقليمية لعام  -55
 ايدة املرونة وتقليل البريوقراطية يف إجراءات املوافقة على أموال برانمج التعاون التقين واسددددددتخدامها. وابإلضددددددافة إىل دلق، 

 الت معينة.قد يُعزإ ابلتلخري يف تنفيذ برانمج التعاون التقين إىل النظراء احلكوميني يف حا
 

أن  ابلنسددددددددددددددبة ملمثلية املنظمة يف وهورية  2019الحظنا يف مراجعتنا للمكاتب امليدانية لعام ومن انحية أخرإ،  -56
احتاد ميامنار، تسدددبب  العوامل الن ال مفّر منها يف التلخري يف مرحلة صدددياغة املشدددروع، مبا يف دلق، يف ولة أمور، صدددياغة 

املرحلة الثانية، وتعديل وثيقة التقييم، ومراجعة أنشطة املشروع لتالئم النمودج اجلديد، والتلخر يف ا من االقرتاح الكامل بدء  
حتديد املوارد وتصددميم االقرتاح. وابلنسددبة ملمثلية املنظمة يف تشدداد، فنن عمليات املوافقة لربانمج التعاون التقين تواج  عوائ  

املتعددة مع واضدددع  املشدددروع واملسدددتفيدين من احلكومة. وابملثل، ابلنسدددبة  متلصدددلة، يتمثل أحدها يف التنسدددي  واملشددداركات
ملكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، تتمثل التحدايت يف املوافقة على املشددددداريع يف الوق  املناسدددددب 

كما أن مراجعة واثئ  املشددددروع من قبل   يف الوق  الطويل الذي يسددددتغرق  القائمون على الصددددياغة يف إنتاج واثئ  املشددددروع،
 ا يف كثري من األحيان.النظري الرئيس  تستغرق وقت  

 
وملعاجلة بعض الشددددددواغل املذكورة، الحظنا أن املنظمة قام  بتبسدددددديط شددددددكل وثيقة املشدددددداريع يف برانمج التعاون  -57

ومت تعزيز التقرير النهائ  لربانمج التعاون  التقين، وقد صدر دليل جديد لربانمج التعاون التقين أدإ إىل تبسيط اإلجراءات،
مليون دوالر أمريك  خالل فرتة  135التقين بصدددددددددديغة موجزة. ومع دلق، فنن متوسددددددددددط نفقات برانمج التعاون التقين تبلغ 

 ، وامليزانية2021-2020مليون دوالر أمريك  من برانمج التعاون التقين للتنفيذ يف فرتة  86السدددددددددددنتني، ومت ترحيل رصددددددددددديد 
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، مليون دوالر أمريك  140.8تبلغ  2021-2020املتداحدة يف برانمج العمدل وامليزانيدة لفرتة  املعتمددة لربانمج التعداون التقين
 ولذلق حتتاج املنظمة إىل مزيد من الكفاءات من أجل التنفيذ الكامل ويف الوق  املناسب ملشاريع برانمج التعاون التقين.

 
أوصببببببينا املنظمة مبا يلي: )أ( أبن يكثف املسببببببؤولون الفنيون واملسببببببؤولون عن الربامج املزيد من املشبببببباركة  -58

يف املائة على األقل من املشبببببباريع خالل السببببببنة  50االسببببببتباقية مع القائمني على الصببببببياغة حبيث تتم املوافقة على 
أكرب مع النظراء احلكوميني ملعاجلة التأخريات؛ )ج( األوىل من فرتة السبببببببببببنتني؛ )ب( أبن يعمل ممثلو املنظمة جبدية 

تنفيذ املشبببببببباريع عن كثب لضببببببببمان  أبن تعمل إدارة دعم الربامج والتعاون التقين مع املمثل اإلقليمي على رصببببببببدو
نية وزايدة معدل تنفيذ امليزانية املعتمدة لربانمج العمل وامليزا 2021اسبببببببببببتخدام املبالغ املرحلة ابلكامل يف هناية عام 

  يف املائة على األقل. 40إىل  2021-2020لفرتة 
 

 تقبل املنظمة التوصيات وستنظر يف تنفيذها بشلن أطر الربجمة القطرية وتنفيذ برانمج التعاون التقين. -59
 

 مركز اخلدمات املشرتكة 4-1-ابء
ملركز اخلدمات املشددددددددددددددرتكة أن عمليات الرقابة يف إطار اخلدمات الوظيفية ملركز  2019بّين  نتائج مراجعة عام  -60

اخلدمات املشددددددرتكة كان  فعالة بشددددددكل عام؛ وكان  ترتيبات معاجلة املعامالت متوافقة مع سددددددياسددددددات املنظمة ومعايريها 
دمة على فرص التحسدددني الكبرية من ولوائحها وقواعدها وإجراءاهتا. ومهما كان األمر، فقد سدددلطنا الضدددوء يف الفقرات القا

 أجل تعزيز إدارة عمليات  الرئيسية ومراقبتها.
 

 استبقاء املوظفني وإدارة التوظيف 1-4-1-ابء
، الحظنا أن ستة موظفني من وحدة اخلدمات املالية )أربعة موظفني واثنان من 2019خالل الربع األول من عام  -61

وأثر املوارد البشددددددرية من غري املوظفني( مت نقلهم من مركز اخلدمات املشددددددرتكة يف املنظمة إىل وكاالت أخرإ لألمم املتحدة. 
يف املائة عن معدل االمتثال  9.26بة هذا النقل على امتثال الوحدة التفاق مسددددددددددددتوإ اخلدمة، مما أدإ إىل ا فاض بنسدددددددددددد

ا من اتريخ إعداد هذا التقرير، كان معدل يف املائة. واعتبار   95.02البالغ  2019التفاق مسدددددددتوإ اخلدمة يف أبريل نيسدددددددان 
يف املائة، أي أقل من هدف اتفاق مسدددتوإ اخلدمة لوحدة اخلدمات  85.76االمتثال التفاق مسدددتوإ اخلدمة ال يزال عند 

ية. وأدإ نقل هؤالء املوظفني، الذي يعادل فقدان اخلربة واخلربة املرتاكمة، إىل تعطيل عمليات مركز اخلدمات املشدددرتكة املال
 بشكل عام وا فاض معدل االمتثال التفاق مستوإ اخلدمة.

 
املوظفني املرتفع يُعزإ إىل منط التوظيف يف مركز  نأن معدددل دورامركز اخلدددمددات املشددددددددددددددرتكددة    إدارةأوضددددددددددددددحدد -62

اخلدمات املشدددددددرتكة يف املنظمة. فباملقارنة مع وكاالت األمم املتحدة األخرإ، وال سددددددديما مفوضدددددددية األمم املتحدة السدددددددامية 
يف  حالي ا، فنن رتبة الدخول 7-ع-والرتبة األعلى ه    5ع-لشددددؤون الالجئني واليونيسدددديف، حيث رتبة الدخول ه   

. وابإلضددددددددددافة إىل دلق، فنن رتبة ر سدددددددددداء الوحدات يف 6-ع-والرتبة األعلى ه    4ع-منظمة األغذية والزراعة ه   
يف منظمة األغذية والزراعة.  4-مقارنة برتبة ف 5-مراكز اخلدمات املشددددددددددددددرتكة األخرإ يف منظومة األمم املتحدة ه  ف

 للموظفني ألعم مييلون إىل االنتقال إىل بيئة عمل أكثر رحبية.املستثمرة وبذلق، مل يتم تعظيم فوائد التدريبات 
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خطة إلعادة مواءمة منط التوظيف احلال لضددمان وملعاجلة هذه املشددكلة، أوضددح  إدارة مركز اخلدمات املشددرتكة  -63

، على أن اموظف   45تواف  هيكل الرتب احلال مع وكاالت األمم املتحدة األخرإ. وتوقع  اخلطة تعديالت يف مرتبات 
، مما حيق  اقرتاح حمايد التكلفة من شلن  أن يقلل من 4-يتم متويلها من الوفورات الناجتة عن إلغاء أربع وظائف من فئة ف

 مقارنة بوكاالت األمم املتحدة األخرإ. االمتيا اتخماطر فقدان املوظفني بسبب التفاوت يف 
 

يف املقّر الرئيسددددددد  أاثر بعض املخاوف بشدددددددلن االقرتاح الذي قدم  غري أن  قد الحظنا أن مكتب املوارد البشدددددددرية  -64
مركز اخلدمات املشددددرتكة. واقرتح مكتب املوارد البشددددرية أن يتم تعلي  مقرتحات اسددددتبقاء املوظفني والتوظيف من أجل مزيد 

حماور مراكز اخلدمات املشرتكة من املناقشة، إد يعتقد مكتب املوارد البشرية أن االقرتاح يفتقر إىل حتليل متعم  ومقارن مع 
للمعيار الرئيسددد   وفق ااألخرإ املوجودة يف بودابسددد . ودُكر أن  جيب أن تسدددتند املقارنة بني أعباء العمل إىل معايري حمددة 

للجنة اخلدمة املدنية الدولية بشددددددلن تصددددددنيف الوظائف، وكذلق مبدأ "األجر املتسدددددداوي للعمل املتسدددددداوي القيمة". وتعترب 
جيب أن تتسدددددددددددددد  أي إعادة تصددددددددددددددنيف للوظائف يف وحدات املنظمة مع اهليكل التنظيم    ومات املذكورة حاكة ألناملعل

 ا.للمنظمة دائم  
 

ا ألن معدل دوران املوظفني يف مركز اخلدمات املشددرتكة يُعزإ إىل املسددتوإ العال من املنافسددة يف بودابسدد ، ونظر   -65
على قدرة مركز اخلدمات املشددددرتكة على  بسددددرعة لتحديد التدابري الال مة للحفاظفمن الضددددروري أن تتصددددرف اإلدارة العليا 

توظيف األفراد املهرة واالحتفدداظ مبوظفيهددا دوي اخلربة. وجيددب التددلكيددد على احلدداجددة إىل النظر يف  ايدة مسددددددددددددددتوإ القدددرة 
لتكاليف الن ااألخذ ابالعتبار التنافسددددددددية للمنظمة يف ظل سددددددددوق بودابسدددددددد  احلال ووكاالت األمم املتحدة األخرإ، مع 

الن سدددددتؤمنها على املدإ الطويل، مبا أن عدد حماور مراكز اخلدمات املشدددددرتكة، سدددددواء يف  واالمتيا اتسدددددترتتب على دلق 
 وكاالت األمم املتحدة أو الوكاالت األخرإ، يتزايد ابستمرار يف اجملر.

 
اسببببتبقاء املوظفني والتوظيف ملواجهة الدوران املرتفع  ملتطلبات ا فورايً أوصببببينا أبن جتري املنظمة اسببببتعراضببببً  -66

واملخاطر احلالية املتمثلة يف عدم اسبببببتبقاء املوظفني ذوي اخلربة يف مركز اخلدمات املشبببببرتكة، وإكمال التحليل لدعم 
يل يف إعادة مواءمة النمط احلايل للتوظيف يف مركز اخلدمات املشببببببرتكة، لضببببببمان أن هيكل الرتب احلا قدًمااملضببببببي 

 ميكن مقارنته مع وكاالت األمم املتحدة األخرى يف بودابست.
 

ا، ومن املقرر إعادة تقدمي خطة اسدددددددتبقاء اسدددددددتؤنف  املناقشدددددددات مع رئيس مركز اخلدمات املشدددددددرتكة املعني حديث   -67
  .Thomas السيد انئب املدير العامو املوظفني والتوظيف إىل مكتب املوارد البشرية 

 
 ابلكاملعملية مركزية إعداد الفواتري  عناصر جعل 2-4-1-ابء

مع توصددددية املراجع اخلارج  ابلنظر يف جعل إعداد الفواتري عملية مركزية وابلنظر إىل كمية وحجم املعامالت  متاشددددي ا -68
ا إلطالق أساسي  ا ، أُبلغنا ظن التشغيل اإل لعملية إعداد الفواتري ه  أحد اجملاالت الن تُعترب شرط  حالي االن تعاجلها املنظمة 

مشدددددددروع جعل إعداد الفواتري عملية مركزية. وبدأت وحدة اخلدمات املالية يف حتديد جمموعات الفواتري الن تتم معاجلتها والن 
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ا. لفواتري املعدة أوتوماتيكي  اب فواتري املعدة يدواي  واإل الة التدرجيية للميكن تبسددددددددددددديطها و أو جعلها آلية لتقليل التدخل اليدوي 
 .تعل  هذه الفواتري مبا يل   )أ( السلف التشغيلية؛ )ب( وبدل اخلطر؛ )ج( وأجر ساعات العمل اإلضايفوت
 

تتعل  السددلف التشددغيلية ابملدفوعات املسددبقة املطبقة على املوظفني واالسددتشدداريني واتفاقات اخلدمات الشددخصددية  -69
دفع المل خارج املوقع، وأنشطة املشاريع قصرية األجل، و وغري املوظفني نيابة عن املنظمة لتنفيذ أعمال ركية مثل ورش الع

ال يدخل يف حساب املعاش التقاعدي  للموردين الذين ال ميكن أن تدفع هلم املنظمة مباشرة. وبدل اخلطر هو بدل خاص
ا. أما أجر جد   ا الذين يطلب منهم أن يعملوا يف مواقع تسددددود فيها ظروف خطريةا وحملي  يتم حتديده للموظفني املعينني دولي  

 ساعات العمل اإلضايف فهو تعويض عن الساعة األوىل من العمل املتواصل بعد ساعات العمل احملددة.
 

روع املقرتح جلعل أجر سددددداعات العمل اإلضدددددايف عملية آلية قد أثري يف وعلق  وحدة كشدددددوف املرتبات ظن املشددددد -70
ع أخرإ دات أولوية للتعامل معها. ومع العملية اإلية عدة مناسددددددددددددددبات ولكن مل متم متابعت  ألن الوحدة لديها مشدددددددددددددداري

املقرتحة، سيتم التخلص من االحتساب اليدوي والتحق  من أجر ساعات العمل اإلضايف وبدل اخلطر، مما سيقض  على 
 األخطاء البشرية واملدفوعات غري الدقيقة.

 
إعداد الفواتري وسيكون ل   ثري قيم على ونسلط الضوء على أن إدخال العملية اإلية من شلن  أن يبسط عملية  -71

الن تنطوي عليها عملية إعداد الفواتري ابإلضددددددددددددددافة  املبالغا حلجم كفاءة العملية من خالل تقليل وق  معاجلة الفواتري نظر  
 إىل العمليات اليدوية يف سري عملها احلال.

 
ا السببببتكمال حتديد إبعداد خطة عمل سببببعيً أوصببببينا أبن تقوم املنظمة، من خالل مركز اخلدمات املشببببرتكة،  -72

معامالت الفواتري )ابإلضببافة إىل السببلف التشببغيلية وبدل اخلطر وأجر سبباعات العمل اإلضببايف( حيث ميكن إدخال 
يف مشببببببروع جعل إعداد الفواتري عملية مركزية وضببببببمان معاجلة الفواتري  قدًماالتبسببببببيط أو التشببببببغيل اآليل للمضببببببي 

 بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
 

شعبة الشؤون وعالوة على ذلك، أوصينا أبن تقوم املنظمة، من خالل التعاون مع مركز اخلدمات املشرتكة و  -73
ا يلي: )أ( السلف ملإىل جعل إعداد الفواتري عملية آلية  املالية يف املقر الرئيسي، بصياغة حمكمة لوثيقة مقرتح يهدف

التشببببغيلية؛ )ب( وبدل اخلطر؛ )ج( وأجر سبببباعات العمل اإلضببببايف. وجيب أن تتضببببمن وثيقة املقرتح، من بني أمور 
 أخرى، خطة ملموسة مع قائمة ابألنشطة واجلداول الزمنية املقابلة هلا لضمان استكمال املشروع. 

 
ا -74 تقييم األداة اإليددة )الروبوتيددة(. وابملثددل، مت  حدداليدد اوجيري  2019االنتهدداء بنجدداح من جتربددة يف عددام  لددذلددق، مت وفقدد 

من الناحية الوظيفية والتقنية. وخالل املرحلة األوىل، سددددددددديتم وضدددددددددع اخلطط  يف املنظمةوارد املإدخال حتسدددددددددينات على ختطيط 
 )املرحلة األوىل الن أقرها جملس ختطيط املوارد يف املنظمة وه  رهن التمويل من مرف  اإلنفاق الرأكال(. التفصيلية وتوثيقها
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 خطة العمل بشأن تنفيذ إدارة جودة قاعدة بياانت البائعني 3-4-1-ابء
مسددتقلتني عن بعضددهما مصددرفيتني يف النظام العامل  إلدارة املوارد حتتفظ منظمة األغذية والزراعة بقاعديت بياانت  -75

البعض، ومهددا قدداعدددة بيدداانت الرواتددب وقدداعدددة البيدداانت غري املتعلقددة ابلرواتددب. ويتحمددل كددل من املوظفني وغري املوظفني 
)ويع أنواع عقود املوارد البشددددددرية من غري املوظفني( مسددددددؤولية إدخال حتديث التعليمات املصددددددرفية اخلاصددددددة وم، والتحق  

املوارد البشدددددددددرية اخلاصدددددددددة وم، ابسدددددددددتخدام إحدإ مسدددددددددؤوليات النظام العامل  إلدارة املوارد التالية  من احلفاظ على عناوين
على نوع العقد مع املنظمة(  موظف املوارد البشددددددددددددددرية يف املنظمة )للموظفني( وموظف املوارد البشددددددددددددددرية من غري  ا)اعتماد  

لبائعني ويع املعلومات لتسدددددددددددددهيل عمليات حسددددددددددددداابت الدفع املوظفني يف املنظمة )لغري املوظفني(. وختزن قاعدة بياانت ا
 واملشرتايت يف املنظمة بكفاءة. 

 
نشاء وحتديث سجالت املدفوعات غري املتعلقة إل Supplier Wizardأداة  حالي اوالحظنا أن املنظمة تستخدم  -76

ديث أي نوع من السددددددددددددددجالت. وه  بكشددددددددددددددوف املرتبات للموردين يف النظام العامل  إلدارة املوارد. وتتيح هذه األداة حت
اتتضددمن  بتسددجيل أرقام التسددجيل يف بوابة األمم ( وتسددمح IBANالتحق  من صددحة رقم احلسدداب املصددريف الدول ) أيضدد 

وعلى الرغم من أن النظام يتضدمن عناصدر حتكم ملنع إنشداء إدخاالت مكررة، جيب أن تكون املتحدة العاملية للمشدرتايت. 
ا حىت يتم اعتبارها مكررة. وال تزال هناك حاجة إلجراء مراجعة يدوية واسدددددددتقصددددددداء لتصدددددددفية متام  هذه اإلدخاالت مطابقة 

 يف قاعدة سددددددددددددددجال   360000ا من اتريخ إعداد التقرير، كان لدإ املنظمة اال دواجية احملتملة يف قاعدة البياانت. واعتبار  
 بياانت البائعني لديها.

 
إىل أن صددددددديانة وتنظيف قاعدة البياانت تعتمد على القوإ العاملة لفري  أشدددددددارت إدارة مركز اخلدمات املشدددددددرتكة  -77

ا ملعاجلة هذه املشددكلة. اخلدمات املصددرفية للبائعني، وأوضددح  ظن حتسددني النظام مثل إدارة جودة البياانت قد يكون مفيد  
لبائعني وقاعدة البياانت املصددرفية. وسددتغط  إدارة جودة البياانت بنية اجملتمع التجاري ابلكامل، مما سدديتجاو  التحق  من ا

وهتدف إدارة جودة البياانت إىل تقدمي حلول للقضااي املتعلقة بقاعدة بياانت البائعني وقاعدة البياانت املصرفية. وستشكل 
ويهدف حتسني النظام إىل بياانت البائعني يف املنظمة.  ا من إدارة اجلودة الشاملة لتعزيز حالة قاعدةاملفاهيم والضوابط جزء  

دلق، مت إبالغنا ظن  مت  بنية اجملتمع التجاري ظكمل . وابإلضددافة إىلاختاد تدابري اسددتباقية ملنع األخطاء واال دواجية ضددمن 
شركة استشارية إبجراء دراسة بشلن التحسينات احملتملة الن ميكن إدراجها يف إدارة قاعدة البياانت احلالية ملنظمة تكليف 

 ألغذية والزراعة.ا

 
ونسدددلط الضدددوء على أن  من الضدددروري ضدددمان جودة البياانت لتقليل خماطر األنشدددطة احملتملة غري املصدددرح وا أو  -78

احلاجة إىل تنظيم قاعدة بياانت البائعني وحتسددددددددينها. ومع غري املناسددددددددبة، واملدفوعات املكررة، وعدم كفاءة النظام، وابلتال 
دة البياانت الن حيتفظ وا فري  اخلدمات املصدددددددرفية للبائعني، سددددددديؤدي حتسدددددددني قاعدة بياانت احلجم الكبري ملعلومات قاع

البائعني وقاعدة البياانت املصدددددددددددددرفية على املدإ الطويل إىل ما يل   )أ( خفض تكاليف نقل املعرفة واالعتماد على القوإ 
ملدجمة يف تدف  العمل الرقم ؛ )ب( وجتنب املدفوعات العاملة البشدرية يف صديانة قاعدة البياانت بسدبب الضدوابط احملسدنة ا

اخلاطئة واملزدوجة بسددددددددددددددبب وجود تكرارات يف البائعني يف قاعدة البياانت؛ )ج( وإعادة تنظيم املوارد املسددددددددددددددتخدمة للقيام 
 إىل مهمة دات قيمة مضافة داخل املنظمة. ابإلجراءات التصحيحية كجزء من صيانة قاعدة البياانت
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أبن يعد مركز اخلدمات املشببببببببرتكة يف املنظمة خطة عمل بشببببببببأن تنفيذ إدارة جودة قاعدة بياانت أوصببببببببينا  -79

البائعني كجزء من إدارة جودة البياانت املقرتحة، مع اإلشبببببببببببارة، من بني أمور أخرى، إىل خطة ملموسبببببببببببة مع قائمة 
 كماهلا.ابألنشطة واجلداول الزمنية املقابلة هلا لرصد تنفيذها بشكل صحيح وضمان است

 
. وقد بدأت عملية 2020قاعدة بياانت البائعني يف مارس آدار إلدارة جودة  KPMGاسدددددددددددددُتكمل اسدددددددددددددتعراض  -80

 . 2020. وستتوفر خطة عمل كاملة حبلول أغسطس آب حالي اتنظيم قاعدة بياانت البائعني وه  مستمرة 
 

 السياسة والعملية بشأن بدل املعالني من الدرجة الثانية، ومنح التعليم، وإعاانت اإلجيار  4-4-1-ابء
 

 بدل املعالني من الدرجة الثانية  1-4-4-1-ابء
من دليل اإلجراءات اإلدارية على اخلطوط التوجيهية ألهلية بدل املعالني من  318  ابء من القسدددددددددددددم رفحيتوي امل -81

الدرجة الثانية ملوظف  اخلدمات العامة يف املقر الرئيسدددددددددددد . وه  تنص، من بني أمور أخرإ، على أن  حي  ألب يزيد عمره 
ائم، احلصدددددددول على خمصدددددددصدددددددات، ا، أو إدا كاان يعانيان من عجز بشدددددددكل دعام   60ا، أو أم يزيد عمرها عن عام   65عن 

بشددددددددددددددرط أال يتجدداو  إوددال الدددخددل الفردي لكددل من الوالدددين احلددد األداي ملبلغ املعدداش التقدداعدددي املمنوح للموظفني أو 
 يورو أو حوال 8 370.18 وهو(، INPSاإليطالية ) العاملني حلسددددداوم كما مت حتديده من مؤسدددددسدددددة الضدددددمان االجتماع 

 .2019لعام  اأمريكي   ادوالر   9 323.54
 

حتكم أهلية األب أو األم أو األ  أو األخ  لبدل املعالني من الدرجة  غري أننا الحظنا أن  ال توجد سدددددددددددياسدددددددددددة -82
(. وغريهايعملون خارج املقر الرئيسدددددددددددددد  يف روما )مثل الوالايت املتحدة األمريكية،  نالثانية ملوظف  اخلدمات العامة الذي

من دليل اإلجراءات الن تنص  137-3-302والقاعدة الوحيدة الن ميكن اإلشدددددددددارة إليها ه  اجلملة األخرية من القسدددددددددم 
يف مراكز العمل حيث يرإ املدير العام أن  يف ظل ظروف املمارسدددددة احمللية السدددددائدة خبالف ما سدددددب ، جيو  دفع على أن  "

 ".امة يف ظل الشروط األخرإ هذهبدل املعالني للموظفني من فئة اخلدمات الع
 

يتلقون بددل املعددالني من  ثالثدة موظفني من فئددة اخلددمدات العددامدة يف واشددددددددددددددنطن وواحدد يف نيويورك حداليدد ايوجدد  -83
 االمتيا ات. وتراوح  2016و 2007الدرجة الثانية، وقد مت تسددددجيلهم ألول مرة يف النظام العامل  إلدارة املوارد بني عام  

 إىل 1 019.25 من 2019سددددددددددددددبتمرب أيلول  30يندداير كددانون الثدداين و 1اإلودداليددة املمنوحددة لكددّل منهم يف الفرتة مددا بني 
، بغض النظر عن الشددددددددروط املتعلقة ابحلّد األقصددددددددى لدخل املعالني، على عكس احلد األقصدددددددى اأمريكي   ادوالر   1 155.93

 لرئيس . والتفاصيل معروضة أدانه املوجود ملوظف  فئة اخلدمات العامة يف املقّر ا
 

بدل املعالني من الدرجة الثانية املستلم )من  اتريخ بدء حالة اإلعالة
 يناير كانون الثاين إىل سبتمرب أيلول(

املعال من الدرجة  إوال الدخل الفردي
 الثانية

 السنة املبلغ
 األم اأمريكي   ادوالر   10 136  2019 اأمريكي   ادوالر   1 155.93 2013يوليو متو   1
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بدل املعالني من الدرجة الثانية املستلم )من  اتريخ بدء حالة اإلعالة
 يناير كانون الثاين إىل سبتمرب أيلول(

املعال من الدرجة  إوال الدخل الفردي
 الثانية

 السنة املبلغ
 األب يورو 15 152.62 2019 اأمريكي   ادوالر   1 019.25 2016مايو أاير  9

 األم اأمريكي   ادوالر   7 524 2019 دوالر ا أمريكي ا 1 155.93  2007ديسمرب كانون األول  11
 األب دوالر أمريك  0 2019 دوالر ا أمريكي ا 1 155.93  2009أكتوبر تشرين األول  7

 
إىل اجلدول الساب ، املعالون من الدرجة الثانية إلثنني من موظف  اخلدمات العامة األربعة العاملني خارج  استناد ا -84

من دليل اإلجراءات املرف  ابء  318املقّر الرئيس  غري مؤهلني للحصول على املنح إدا مت اعتبار األحكام الواردة يف القسم 
 8 370.18 األهلية للحصدددول على بدل املعالني. وجتاو  إوال الدخل الفردي لكل من الوالديناإلدارية كلسددداس لتحديد 

. ولألسف، ال يوجد سقف لألهلية يف الوق  احلال ملوظف  فئة اخلدمات العامة اأمريكي   ادوالر   9 323.54 يورو أو حوال
 س  يف روما.الذين يتلقون بدل املعالني من الدرجة الثانية خارج املقر الرئي

 
 ونشدددددددد على أن عدم وجود خطوط توجيهية حمددة )أي يف ما يتعل  ابلعمر والسددددددقف األقصددددددى لدخل املعال( -85

ال   لألهلية للحصددددددددددددددول على بدل املعالني من الدرجة الثانية ملوظف  فئة اخلدمات العامة خارج املقّر الرئيسدددددددددددددد  يف روما
ااالرتباك ليس فقط للموظفني ولكن  ني يف مركز اخلدمات املشددددددرتكة. وإن عدم وجود خطوط توجيهية حمددة للمعاجل أيضدددددد 

 كلساس ملعاجلة احلاالت واملوافقة عليها يعرض املنظمة خلطر اخلسارة املالية.
 

يف املقر الرئيسببببي، مكتب املوارد البشببببرية أوصببببينا أبن تقوم املنظمة ابلتعاون مع مركز اخلدمات املشببببرتكة و  -86
بشبببأن أهلية موظفي فئة اخلدمات العامة العاملني خارج املقرل الرئيسبببي يف روما للحصبببول بصبببياغة سبببياسبببة واضبببحة 

 على بدل املعالني من الدرجة الثانية، وابلتايل، ضمان منح االستحقاق فقط للموظفني املؤهلني.
 

امن دليل اإلجراءات اإلدارية ينطب   161-5-318على أن القسددددم مكتب املوارد البشددددرية واف  مدير  -87 على  أيضدددد 
 موظف  فئة اخلدمات العامة. 

 
 79ملتوسط  اأمريكي   ادوالر   276 143كما الحظنا أن  خالل السنوات األربع املاضية، دفع  املنظمة ما جمموع   -88

  لتغطية معاليهم من الدرجة الثانية، على النحو املبني أدانه سنواي  ا موظف  

 

 اجملموع
2019 

يناير كانون الثاين إىل 
 أكتوبر تشرين األول

 التفاصيل 2016 2017 2018

عدد املوظفني الفنيني الذين يتلقون بدل  74 77 80 84 315
 املعالني من الدرجة الثانية

املبلغ اإلوال لبدل املعالني من الدرجة الثانية  68,444 72,956 71,143 63,600 276,143
 املدفوع للموظفني )ابلدوالر األمريك (
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يف حالة عدم وجود  وج معال، يُدفع "من دليل اإلجراءات اإلدارية على ما يل    137-3-302القسدددددددددددم ينص  -89

بدل اإلعالة عن معال من الدرجة الثانية يوفر ل  املوظف ما ال يقل عن ثلث إوال دخل املعال، مبا يف دلق الدخل 
وتقع على عات  املوظف مسدددؤولية تقدمي  املطالب ب ".ا، وعلى األقل ضدددعف مبلغ البدل ا وعيني  الذي يقدم  املوظف، نقد  

 الدليل السنوي هلذه املعايري.
 

اولوحظ يف ويع احلدداالت الن متدد  مراجعتهددا  -90 أن املواد الغددذائيددة واللوا م املنزليددة، املددائددة(، يف  95إىل  90) تقريبدد 
كاان يعيشددددددددددان يف نفس العقار(، ودفع اإلجيار، ودفع نفقات املراف  والنقل والسددددددددددفر، )إدا   والسدددددددددكن وحىت الرهن العقاري

واألغراض الشدددخصدددية، واملالبس، والنظافة، وقص الشدددعر، واملسددداعدة الشدددخصدددية واملنزلية، واهلدااي، يف ولة أمور، ويعها 
مركز اخلدمات املشرتكة، أن هناك . وعالوة على دلق، كشف مؤهال  مشمولة يف حساب ثلث إوال دخل املعال ليكون 

يف املائة( عندما يتم أخذ مدفوعات املوظف لشدددركة التلمني الطيب اخلاصدددة  20إىل  15حالة )حوال  15إىل  10ما يقارب 
 ملعال  من الدرجة الثانية يف االعتبار يف احلساب. 

 
-302القسددم  أحكاموالفئات العليا، إن  وافق  وحدة املوارد البشددرية على أن  ابلنسددبة للموظفني من الفئة الفنية -91

 إىل مزيد من التوضيح.  وحتتاج ةمن دليل اإلجراءات اإلدارية كما هو مذكور أعاله غامض 3-137
 

ومكتب الشببببؤون  مكتب املوارد البشببببريةأوصببببينا أبن تقوم املنظمة، ابلتعاون مع مركز اخلدمات املشببببرتكة و  -92
يف املقرل الرئيسي، بوضع خطوط توجيهية توضح األحكام العينية املسموح هبا مبا يف ذلك املبالغ القصوى،  القانونية

دخل املعال من الدرجة الثانية، ليكون  واألدلة الواثئقية اليت حيتاج املوظفون إىل تقدميها، لدعم احتساب ثلث إمجايل
 . للحصول على بدل املعالني من الدرجة الثانية مؤهاًل 

 
ومكتب الشؤون القانونية ابعتبارها مسللة تتعل  ابلسياسات. مكتب املوارد البشرية وحتال املسللة اإن الهتمام  -93

جبمع معلومات عن ممارسددات املنظمات األخرإ، مبا يف دلق  حالي اويقوم رئيس املوارد البشددرية يف مركز اخلدمات املشددرتكة 
برانمج األغذية العامل ، للحصددددول على بعض املؤشددددرات حول كيفية إدارة مسددددللة املسددددامهات "العينية" يف دخل املعال من 

 ومكتب الشؤون القانونية للنظر فيها. مكتب املوارد البشرية الدرجة الثانية. وستتم إحالة النتائج إىل 

 
 التعليم  منح 2-4-4-1-ابء

عاجل  وحدة املوارد البشددددددددددددددرية يف مركز ، 2019سددددددددددددددبتمرب أيلول  30يناير كانون الثاين و 1خالل الفرتة ما بني  -94
 846ملنح التعليم من  طلب ا 1 457ا؛ وموظف   444للحصدددددددددول على سدددددددددلف ملنح التعليم من  طلب ا 795 املشدددددددددرتكةاخلدمات 

 6موظفني قدموا طلبات للحصددددددول على منح تعليم، والحظنا أن  7 لددددددددددددددددددددمعاال   14ا عينة من ا. وقد اخرتان عشددددددوائي  موظف  
 للنفقات املدرسية، مل يتم ختمها من قبل املؤسسة التعليمية. ADM29 استمارات للمنشور اإلداري
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وأوضدددددددح مركز اخلدمات املشدددددددرتكة أن  ال توجد مشدددددددكلة مع ختم املدارس الدولية الرائدة يف املقر الرئيسددددددد  يف روما  -95
ء األمر من املوظفني يواجهون صدددددددددددعوابت يف طلب من قبل املدرسدددددددددددة. غري أن أولياوتوقيع   ADM 29للمنشدددددددددددور اإلداري 

الوالايت املتحدة وكندا وبعض املدن األوروبية، حيث يقوم الطالب أو املسددتندات الداعمة املطلوبة للمؤسددسددات التعليمية يف 
أحددد الوالدددين من املوظفني ابلتسدددددددددددددجيددل والدددفع عرب اإلنرتندد  من خالل وظددائف اخلدددمددة الددذاتيددة، ويتم  كيددد املدددفوعددات 

ا عن مركز عمل بعيد  بكشددددوف حسدددداابت إلكرتونية داتية بدون طوابع أو توقيعات. وعالوة على دلق، عندما يدرس األوالد 
 والديهم، خاصة يف البلدان النامية، يتم تزويد الوالدين إبيصاالت منفصلة وال تقوم املدرسة ابلتوقيع أو خبتم أي استمارة.

 
قد جتعل السدددياسدددة احلالية بشدددلن املسدددتندات املطلوبة لدعم طلبات منح التعليم األهال من املوظفني غري مؤهلني  -96

ا على كل من املوظف ىت لو مل يكونوا خمطئني أو مل تكن الظروف حت  سددددددددديطرهتم. ويضدددددددددع دلق عبئ  لتلق  منح التعليم ح
واملعاجلني يف وحدة املوارد البشدددرية يف مركز اخلدمات املشدددرتكة ألن السدددياسدددة ال تتواف  مع االجتاهات واملمارسدددات احلالية. 

وين يف التسددددددددددددددجيددل وإعددداد الفواتري والدددفع مبثددابددة عج بددديددل واليوم، يعترب التقدددم التكنولوج  مثددل وظددائف النظددام اإللكرت 
لتسدددددجيل األوالد يف املدارس واجلامعات. وهناك  ايدة يف عدد املؤسدددددسدددددات التعليمية الن تسدددددتخدم مثل هذه األسددددداليب، 

اإلدارة النظر والن تعترب فعالة من حيث التكلفة ومرحية لألهل مقارنة ابلطرق التقليدية لاللتحاق. ومع دلق، جيب على 
 املستندات املزورة يف الطلبات.استخدام يف توفري ضوابط ملنع 

 
ومكتب الشببببببؤون  مكتب املوارد البشببببببريةأوصببببببينا أبن تقوم املنظمة، من خالل مركز اخلدمات املشببببببرتكة و  -97

القببانونيببة يف املقر الرئيسبببببببببببي، مبراجعببة املتطلبببات من حيببث املسبببببببببببتنببدات لببدعم طلبببات منح التعليم ملواءمتهببا مع 
االجتاهات والتطورات احلالية مثل التقارير اإللكرتونية عن التسببببببببجيل وإعداد الفواتري والدفع، ولكن ينبغي النظر يف 

 ت املزورة، والسماح برتتيبات تعليمية أكثر مالءمة ومرونة ألوالد املوظفني.الضوابط الالزمة ملنع تقدمي املستندا
 

مالق السدددياسدددة، لتقييم احلاجة ملراجعة ، بصدددفت  مكتب املوارد البشدددريةالتوصدددية قيد التنفيذ. ومت تقدمي اقرتاح إىل  -98
 ت األخرإ.املمارسات املستخدمة من الوكاالاملتطلبات لدعم طلبات منح التعليم من خالل توفري 

 
 اإلجيار  إعاانت 3-4-4-1-ابء

خطة إعاانت اإلجيار األسددداسدددية، الن تنطب  على مراكز العمل خارج  –هناك نوعان من خطط إعاانت اإلجيار  -99
ا يف الفئة الفنية والفئات أورواب والوالايت املتحدة وكندا؛ وخطة إعاانت اإلجيار املوسددددددددددددددعة، املتاحة للموظفني املعينني دولي  

وقد الحظنا أن  يف املمارسددددددددددددددة احلالية ملعاجلة الطلبات يف العليا ملراكز العمل يف أورواب والوالايت املتحدة األمريكية وكندا. 
، الطلب ويواف  علي  بناء  على تقييم Thomasير العام، السدددددديد إطار خطة إعاانت اإلجيار األسدددددداسددددددية، يراجع انئب املد

واالسددددددددتحقاقات  االمتيا اتية وحدة املوارد البشددددددددرية يف مركز اخلدمات املشددددددددرتكة، حىت ولو كان  مراجعة طلبات وتوصدددددددد
والتحق  منها واملوافقة عليها، مثل منح التعليم وعالوة اللغة وبدل الوظيفة اخلاص، مبا يف دلق إعاانت اإلجيار، ضددددددددددددددمن 

 ت املشرتكة.نطاق وظائف وحدة املوارد البشرية يف مركز اخلدما
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يف دليل  318املرف  حاء من القسم  من 30و 28يستند إىل الفقرتني مركز اخلدمات املشرتكة أن اإلجراء وكشف  -100
، بناء  على Thomasوصددددددددددية إىل انئب املدير العام، السدددددددددديد اإلجراءات اإلدارية، حيث يُنص على وج  التحديد بتقدمي ت

مراجعة وحدة املوارد البشدددرية التابعة ملركز اخلدمات املشدددرتكة وحتققها منها وتقييمها هلا؛ لك  ينظر فيها انئب املدير العام، 
عليها. كما دُكر أن السياسة قد تكون قابلة للتطبي  من قبل، عندما ال تكون القواعد ، ويراجعها ويواف  Thomasالسيد 

وضدددددوح بعد. وُأضددددديف أن  يف الوق  احلاضدددددر، فنن متطلبات األهلية واإلجراءات واحلسددددداابت واضدددددحة والوظائف حمددة ب
"حتديد مسددددددددتوإ إجيار من دليل اإلجراءات اإلدارية على أن  318  حاء من القسددددددددم رفمن امل 9ومبسددددددددطة. وتنص الفقرة 

الدولية املدنية معقول أيخذ يف االعتبار ما هو أعلى بني نتائج اسدددددددددددددتقصددددددددددددداءات تكلفة املعيشدددددددددددددة الن أجرهتا جلنة اخلدمة 
يف املائة ومتوسط اإلجيار الذي يدفع  املوظفون يف نفس مركز العمل مع ظروف عائلية  15ابإلضافة إىل مبلغ إضايف قدره 

مل مثل نوع مركز العمل، ومسددددتوإ األمن إلدارة شددددؤون السددددالمة واألمن لألمم املتحدة، وإحصدددداءات مماثلة، وكذلق العوا
وبذلق ميكن حتديد إعاانت اإلجيار ومعاجلتها واملوافقة  سدددددددددددوق اإلجيار الن يقدمها وكالء كاسدددددددددددرة اإلجيار املرخص هلم"،

  عليها من قبل وحدة املوارد البشرية يف مركز اخلدمات املشرتكة.
 

وابلنظر إىل أن العوامل املذكورة أعاله متاحة بسددددددهولة عرب اإلنرتن  وميكن احتسدددددداوا ومقارنتها وحتليلها من قبل  -101
، ومسدددددددددددتوايت املوافقة داخل الوحدة ووظيفتها املال مة ملراجعة طلبات وحدة املوارد البشدددددددددددرية يف مركز اخلدمات املشدددددددددددرتكة

وحدة املوارد البشددرية يف مركز اخلدمات املشددرتكة بتقدمي  الفعال مواصددلة عمليةقد ال يكون من االمتيا ات واالسددتحقاقات، 
للنظر يف طلبات املوظفني إلعاانت اإلجيار واملوافقة عليها. وإدا مل يتم  Thomasتوصدددددددددددددية إىل انئب املدير العام السددددددددددددديد 

لعملية مت تنفيذها ابلفعل  Thomasتبسيط العملية، فقد يؤدي دلق إىل ختصيص ساعات عمل انئب املدير العام السيد 
 من قبل وحدة املوارد البشرية يف مركز اخلدمات املشرتكة، وه  ساعات ميكن استخدامها يف مهام أساسية أخرإ. 

 
يف املقر الرئيسبببي،  مكتب املوارد البشبببريةأوصبببينا أبن تقوم املنظمة، ابلتعاون مع مركز اخلدمات املشبببرتكة و  -102

جلة إعاانت اإلجيار يف إطار اخلطة األسببباسبببية من خالل مراجعة ضبببرورة العملية اليت تقدم بتبسبببيط اإلجراءات يف معا
، وتطلب Thomasفيها وحدة املوارد البشبببببرية يف مركز اخلدمات املشبببببرتكة توصبببببية إىل انئب املدير العام، السبببببيد 

 قصببببببر اإلحالة إىل انئب من ذلك، يوصببببببى ابلنظر يف موافقته قبل منح طلب احلصببببببول على إعاانت اإلجيار. وبداًل 
 ، فقط للحاالت اليت ختتلف عن معايري األهلية.Thomasاملدير العام، السيد 

 
جيري النظر يف تفويض خطوة املوافقة على عملية إعاانت اإلجيار كجزء من مراجعة منظمة لتفويض السدددددددددددلطات  -103

 .مكتب املوارد البشريةالن يضطلع وا مكتب الشؤون القانونية و 
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 مسائل احلوكمة 2-ابء

 
هذه الثقة، ويف  مة السدددددددددليمة يف قدرة املنظمات على احلفاظ على ثقة أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة وتعزيزكتتجلى احلو  -104

الثغرات العملياتية وجود أسددددددددداس متني لألداء القوي عندما ُيسدددددددددتجاب بفعالية للتغريات يف بيئات عملها وعندما تصدددددددددبح 
احلوكمة الرشددددديدة تدفع املنظمة إىل حتقي  أهدافها العملياتية، فنن غياوا يعوق ومبا أن . أوضدددددح بغية إصدددددالحها على الفور

، من املهم من مث. فعاليتها، ما قد يؤدي يف عاية املطاف إىل انتفاء مواءمة أنشددددددددددطة املسددددددددددتوإ األداي مع رسددددددددددالة املنظمة
احلوكمة املتعددة كاملساءلة وإدارة املخاطر والضبط التلكيد على أن األمر احملوري يف احلوكمة الفّعالة هو املواءمة بني آليات 

وتقوم هذه األطر التلسددديسدددية ببناء احلوكمة الرشددديدة عرب وضدددوح السدددلطات واألدوار واملسدددؤوليات ووجود قدرات . الداخل 
 . إلدارة املخاطر متينة وضوابط داخلية جيدة التصميم تُنّفذ وتُنجز

 
احلوكمة على امتداد جمموعة متنوعة من الوظائف الن ُتطّب  يف بيئة العمل املعقدة لدإ منظمة األغذية والزراعة،  -105

وإد ما ُوضدددددددددع  احلوكمة يف إطار اإلدارة الكل ، فنعا األسددددددددداس الال م . تسدددددددددهم يف اإل ا  الكفؤ للخدمات الن تقدمها
على أسددددداس . ي  املسددددداءلة عن األداء، وكل دلق لتحقي  النتائج املرجوةلالسدددددتخدام الكفؤ للموارد وتنفيذ األنشدددددطة لتحق

، اسددتعرضددنا تنفيذ املنظمة ألنشددطة تعبئة املوارد ووظيفتها التقييمية ومسددؤوليات إدارة خماطر الغش فيها وبيئة تاملعطياهذه 
 .املنظمة من لوائح 4-12الضبط يف املكاتب امليدانية، مبا يتماشى مع واليتنا مبوجب الالئحة 

 
 استعراض وظيفة تعبئة املوارد 1-2-ابء

 
 نظام إدارة االسرتاتيجية 1-1-2-ابء

أثّر اعتماد منظمة األغذية والزراعة اإلدارة القائمة على النتائج  ثري ا مباشددددددددددر ا على كيفية تصددددددددددميم وتنفيذ وقياس  -106
الحظنا أن املسارات االسرتاتيجية التنظيمية للمنظمة وقد . االسرتاتيجيات التنظيمية، فضال  عن إدارة هذه االسرتاتيجيات

تتشكل من خالل اتفاق مساءلة مع الدول األعضاء يُوّضح وحُيّدد يف البداية يف اخلطة املتوسطة األجل الن يضعها املدير 
 - 8إطددار اهلدددف الوظيف  ، ترد األهددداف املتعلقددة بتعبئددة املوارد يف 2021-2018ويف اخلطددة املتوسددددددددددددددطددة األجددل . العددام

شددددددددراكات املصددددددددحوب ببيان نواتج يفيد أن إ ا  هذا اهلدف تدعم   2019-2018ويف برانمج العمل وامليزانية  التواصددددددددل
عة وعمل دعوي وتوعية  ويف إطار . ودعم سددددددددددياسددددددددددايت وموارد وتنمية معز ة للقدرات وللمعرفةعامة متزايدة متنوعة وموسددددددددددّ

 8احملددة املتوقعة الن سدددددددُتسدددددددهم يف حتقي  نواتج اهلدف الوظيف  املخرجات تتضدددددددمن املوارد،  تعبئة 3-8اهلدف الوظيف  
واملسددددامهات الطوعية الن تُعبّل وتسددددتخدم وحُتتسددددب؛  التواصددددل والتسددددوي  االسددددتباقيني جملاالت عمل املنظمة دات األولوية؛

تشدددجع املنظمة صدددياغة وتنفيذ اسدددرتاتيجيات تكميلية لتعبئة كما . وقدرات تعبئة للموارد معز ة ودورة إدارة للمشددداريع فعّالة
دون اإلقليم ، مبا يضمن أن تكون اسرتاتيجيات تعبئة املوارد اإلقليمية مبنية حول املبادرات  املوارد على املستويني اإلقليم 

ى حتقي  أهداف التمويل للوفاء املوارد علتعبئة اإلقليمية مع املوارد املطلوبة، وعلى املسدددددددتوإ القطري، حيث تقوم مبادرات 
 .ابلتزام املنظمة ابألولوايت الوطنية
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 تعبئة املوارد وإدارهتا على املستوإ املؤسس   اسرتاتيجية 1-1-1-2-ابء

متّكن اسدرتاتيجية تعبئة املوارد، بوصدفها املسدار الرئيسد  حلوكمة تعبئة املوارد يف املنظمة املعنية، إنشداء البنية األمثل  -107
ا العمليات واملهارات والربامج واملبادرات األمثل لذلق، كما أعا متّكن غرس القّيملتعبئة  وتعز  اسددددرتاتيجيات . املوارد وأيضدددد 

تعبئة املوارد قدرات تعبئة املوارد، ولك  يتم تنفيذ دلق، جيب أن تتجلى على املستوإ امليداين كيفية سري العمليات وقياس 
، إىل جدول أعمال 2011وتعود جذور اسدددددرتاتيجية تعبئة املوارد، الن صددددديغ  يف عام . ةاألداء ودف  املعلومات عن اجلود

احلاجة إىل  مني املوارد لدعم كما قام  هذه االسدددرتاتيجية على .  جتديد املنظمة الرام  إىل توسددديع جهود تعبئة املوارد فيها
بتحقي  مسدددددددددامهات طوعية وافية الن أكّدت التزام املنظمة  اإلطار االسدددددددددرتاتيج  للمنظمة وخطة العمل املتوسدددددددددطة األجل

وقد الحظنا أن املنظمة كان  قد توّخ  أن يكون السددرتاتيجية تعبئة املوارد عمر يعادل . وأكثر قابلية للتنبؤ وا ومسددتدامة
ا بعد دلق ، ومدهتا أربع سدددددددددددددنوات، على أن جتري مراجعتها وجيري تنقيحه2013-2010عمر اخلطة املتوسدددددددددددددطة األجل 

وقد ظل  اسددددرتاتيجية تعبئة املوارد . 2017-2014مع وضددددع الصدددديغة النهائية للخطة املتوسددددطة األجل  2013خالل عام 
 2011وبني عام  . يتعل  بتعبئة املوارد يف مااملرجع الرئيسدددددددددددد  ملوظف  املنظمة وغريهم من أصددددددددددددحاب املصددددددددددددلحة  2011

 .ا فرص ا لتحدد مسارات اسرتاتيجية جديدة وتتكّيف معها، شهدت املنظمة حتوالت وتغريات أاتح  هل2019و

 
احلالية ملنظمة األغذية والزراعة الضدددددددوء على بعض التغريات يف بيئتها التمويلية  العملياتيةسدددددددّلط  مراجعتنا للبيئة  -108
اهلدف الضددددددددمين للمنظمة هو  أن 2018-2017وقد أشددددددددار تقرير شددددددددبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف . احلالية

. على ما يبدو  ايدة حجم وحصدددة املسدددامهات الطوعية، ولكن مل جيرا تفصددديل دلق يف اإلطار االسدددرتاتيج  الطويل األجل
اقتضددددددددد  هذه املالحظة أن تُلق  ف. وترتبط ابالعتماد املتزايد على املسدددددددددامهات الطوعية خماطر من حيث القدرات والتنفيذ

ااملنظمة على األمر   .نظرة فاحصة ألعا حتتاج مسار ا اسرتاتيجي ا جديد 

 
، ورد أن األهداف السنوية لتعبئة املوارد ال تزال تواج  2018التوليف الشامل لتقارير مكاتب املنظمة القطرية يف  -109

حمدود وأن حضدددور اجلهات املاحنة يف البلدان دات الدخل املتوسدددط األعلى حتدايت بسدددبب عوامل عدة من بينها مثال  أن 
ا إدراج عوامل . لدإ اجلهات املاحنة وحدات تنفيذ خاصدددة وا وأعا تعقد مع احلكومات اتفاقات ثنائية مباشدددرة وجيب أيضددد 

 .املخاطر هذه يف السياق العام لتنفيذ الربامج

 
اجملاالت التقدم يف جمال أو أكثر من ، أقرت املنظمة أن 2019ابإلضددافة إىل دلق، يف سددجل املخاطر املؤسددسددية  -110

كما أورد سددجل   .دات األولوية يف برانمج عملها سدديتعطل بشدددة إدا ما فشددل  تعبئة املوارد يف توليد ما يكف  من األموال
ا أدت إىل ضددرورة وجود . املخاطر املؤسددسددية تفاصدديل عدد من األسددباب احملتملة للمخاطر وإجراءات التخفيف وهذه أيضدد 

 .اسرتاتيجية متجددة لتعبئة املوارد

 
الحظنا القوإ الدافعة لتغيري االسددددددددددرتاتيجية وأُعلمنا ابلتحول يف النمودج الذي قام  ب  شددددددددددعبة تطوير األعمال  -111

وقد . وتعبئة املوارد يف منظمة األغذية والزراعة يف تسدددويقها للميزة التفاضدددلية للمنظمة لدإ شدددركاء املوارد احلاليني واحملتملني
ل اجلديدة، إىل حث الشددركاء على  ايدة اسددتثماراهتم يف األغذية والزراعة بتسددليط سددع  املنظمة، يف حافظة تطوير األعما

كما الحظنا بعض التغيريات .  الضدددددددوء على جماالت الرتكيز الن ميكن فيها للشدددددددراكات االرتقاء ابلنتائج بصدددددددورة ملموسدددددددة
مل تكن جزء ا من اسددددددددددددددرتاتيجية تعبئة املوارد  واالبتكارات التحويلية الن كان  املنظمة تتبعها يف جمال تعبئة املوارد ولكنها
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القائمة حالي ا، مثل التحول التنظيم  احلال لتعبئة املوارد، وحتديد ا يف إدارة دعم الربامج والتعاون التقين وشددددددددددددددعبة تطوير 
هددداف التنميددة يتعل  مبسدددددددددددددددامهتهددا يف حتقي  أ يف مددااألعمددال وتعبئددة املوارد؛ كمددا الحظنددا جهود املنظمددة يف تعبئددة املوارد 

مع دلق، أكدت شددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد أعا ال تزال جتد أن اسددددرتاتيجية تعبئة املوارد وإدارهتا على . املسددددتدامة
هكذا، . 2011املسددتوإ املؤسددسدد  كفؤة وأن بعض املخرجات الفعلية تتماشددى مع النتائج املتوقعة السددرتاتيجية تعبئة املوارد 

 .2008-2007نكرر التلكيد أن اسرتاتيجية تعبئة املوارد قد ُوضع  يف سياقها على خلفية التطورات الناشئة يف الفرتة 

 
جيب أن تتماشدددددددددى االعتبارات االسدددددددددرتاتيجية، من مثل حتديد وتو يع املسددددددددداءالت، وعملية االتصدددددددددال، واملعايري  -112

احلال، حبيث ميكن أن تّكمل  العمليايتصددميم النظم وتنفيذها مع الواقع واملمارسددات الرئيسددية، واملسددؤوليات املؤسددسددية، وت
لذا، ينبغ  أن تضددددددددددددددع املنظمة لتعبئة املوارد الال مة اسددددددددددددددرتاتيجيات فّعالة من خالل األخذ . هذه ويعها النتائج املتوقعة

طتها يف جمال تعبئة املوارد، وآليات وابتكاراهتا ومبادراهتا وأنشدددددددددددددد 2011ابالعتبار التغريات البنيوية الن حدث  بعد عام 
احلوكمة احملّدثة بشددددددددددددلن املسدددددددددددداءلة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، ودلق لتعزيز قدرهتا على حتقي  النتائج الن خُتطط هلا 

 .واردوعلي ، جيب أن تكون جاهزة  اسرتاتيجيٌة حمددة وركية تبتغ  حتقي  األهداف املوضوعة لتعبئة امل. بعناية فائقة

 
احلايل بغية متتني  العمليايتأوصبببببينا أن تُقولي املنظمة اسبببببرتاتيجيتها املؤسبببببسبببببية لتعبئة املوارد لتعكس واقعها  -113

 . ترتيبات حوكمة تعبئة املوارد ومواءمة األنشطة ذات الصلة على املستوايت التنظيمية مجيعها

 
كانون  يتوقع أن توضدددع صددديغتها النهائية يف ديسدددمربسدددتتلقى االسدددرتاتيجية املؤسدددسدددية اجلديدة لتعبئة املوارد، الن  -114

، مدخالت من املراجعة اجلارية السدددددرتاتيجية املنظمة للقطاع اخلاص، واسدددددرتاتيجية التعاون بني بلدان اجلنوب 2020األول 
ا بيد"والتعاون الثالث ، وعج  لناجحة كما سددددددددددددتتضددددددددددددمن، من بني أمور أخرإ، مبادرات مثل املراجعة ا.  اجلديد" العمل يد 

لتتماشدددددى على حنو أفضدددددل مع خطة أهداف التنمية املسدددددتدامة الن  أطر التعاون لآلليات الرئيسدددددية للتمويل اجملّمع، وتنقيح
ا موثوقة السددرتاتيجية مؤسددسددية لتعبئة املوارد حُمد ثة واتّباع ا لعملية إصددالح األمم املتحدة، سددُتشددارك املكاتب . تشددكل أسددسدد 

 .أيض ا بنشاط يف حتديث تعبئة املواردالقطرية واإلقليمية 

 
 الالمركزياالسرتاتيجية وخطط العمل على املستوإ  2-1-1-2-ابء

نّظم  وفق ا  2013-2010القائمة حالي ا خطة عمل مؤسددددسددددية للفرتة  2011تضددددمن  اسددددرتاتيجية تعبئة املوارد  -115
أن اسدددرتاتيجية تعبئة املوارد حيوية األمهية ألعا " السدددريعالدليل "ومن انحية أخرإ، أكد . للنواتج األربعة احملددة يف وثيقتها

املوارد وأّكد اعتمادية خطة العمل على اسدددرتاتيجية تعبئة  من كيفية حشدددد املوارد لتلبية متطلبات املنظمةتتناول ابلتفصددديل 
احملددة املطلوبة للتعامل مع الشركاء استناد ا إىل خطوات تعبئة  األنشطة ابلتفصيلخطة العمل لتعبئة املوارد وأوردت . املوارد

توجيهات لوضددددع اسددددرتاتيجية دليل تعبئة املوارد على املسددددتوإ القطري قدم على املسددددتوإ القطري، ف. املوارد اخلمس احملددة
مع اسددددددرتاتيجيات جيب أن تتماشددددددى إن االسددددددرتاتيجية القطرية على  اانصدددددد  املوارد القطرية، وأكد أمهيتها وخطة عمل تعبئة 

مرة  .حبيث تتضدددددددددددافر اجلهود وتت  ر تعبئة املوارد املوضدددددددددددوعة على املسدددددددددددتويني اإلقليم  ودون اإلقليم  والعكس ابلعكس،
 .أخرإ، يف هذه احلالة ُيسّلط الضوء على اعتمادية خطة العمل على اسرتاتيجية تعبئة املوارد
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خطط عمل لتعبئة املوارد على  ابقة، تبنّي لنا أن  مل تقّدم أي خطةلدإ مالحظتنا للسددددددياسددددددات املؤسددددددسددددددية السدددددد -116
وعلى املسدددددددتوإ . 2014-2011، وكان  آخر خطة ه  خطة 2021-2018و 2017-2014مسدددددددتوإ املنظمة للفرتتني 

اإلقليم ، وجدان أن مكتب املنظمة اإلقليم  للشرق األداي ومشال أفريقيا صمم اسرتاتيجيت  اخلاصة ب  لتعبئة املوارد وخطة 
-2018اسددددرتاتيجيت  وخطة عمل  للفرتة  اهلادئالعمل املقابلة هلا، يف حني حّد  مكتب املنظمة اإلقليم  إسدددديا واحمليط 

اسددددددددرتاتيجية لتعبئة املوارد لفرتة السددددددددنتني وآسدددددددديا الوسددددددددطى لدإ مكتب املنظمة اإلقليم  ألورواب كما الحظنا أن .  2019
حددت بوضدددوح األدوار واملسدددؤوليات على املسدددتويني اإلقليم  والقطري، فضدددال  عن حتديد ثغرات التمويل  2019 2018

م  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومكتب يتعل  مبكتب املنظمة اإلقلي يف ماو . والفرص املتاحة مع خطة عمل مقابلة
دون  2019 2018إطار تعبئة املوارد لفرتة السددددنتني  املنظمة اإلقليم  إسدددديا واحمليط اهلادئ، مل يقّدم لنا سددددوإ اسددددرتاتيجية

غري  2019 2018وما  ال  اسدددددددددرتاتيجية تعبئة املوارد ملكتب املنظمة اإلقليم  ألفريقيا لفرتة السدددددددددنتني . خطة عمل مقابلة
غري أن منودج مصددددددفوفة شددددددركاء املوارد . 2017-2014ركية، لكن املكتب أشددددددار أن لدي  اسددددددرتاتيجية وخطة عمل للفرتة 

 .املطلوبة الذي ينبغ  أن يدعم اسرتاتيجية وخطة عمل تعبئة املوارد مل يكن متاح ا وق  إجراء التدقي 

 
ومن بني هذه . اخلاصة لددددددددددتعبئة املوارد ااسرتاتيجياهت تمكتب ا قطراي  قد أعدّ  13على املستوإ القطري، وجدان أن  -117

املكاتب، تبنّي لنا أن سددتة منها وضددع  اسددرتاتيجياهتا اسددتناد ا إىل التدريب والدعم عرب اإلنرتن  من شددعبة تطوير األعمال 
اء  على اخلربة والبحو  ألعا مل تكن على علم اسددددددددددددرتاتيجياهتا بنأعدت وتعبئة املوارد يف حني أن املكاتب السددددددددددددبعة الباقية 

كما وجدان إضدددددافة إىل دلق أن بضدددددعة مكاتب قطرية اعتمدت .  ابألدوات الن توفرها شدددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد
ا أن م. اسدددرتاتيجية تعبئة املوارد الن وضدددعها مكتبها اإلقليم  ومل تُعّد اسدددرتاتيجيتها اخلاصدددة وا عظم املكاتب والحظنا أيضددد 

دون اإلقليم  يقضددد  ابسدددتكمال إطار الربجمة  القطرية وضدددع  اسدددرتاتيجياهتا لتعبئة املوارد كمتطلب من املسدددتوإ اإلقليم 
لكن بعض املكاتب اإلقليمية أشدددددار إىل احلاجة إىل توجيهات عملية لصدددددياغة ووضدددددع وتنفيذ اسدددددرتاتيجية وخطط . القطرية

كما خلصددنا إىل أن وضددع وتقدمي اسددرتاتيجية وخطة عمل .  عمليات املنظمة على حنو أفضددلعمل لتعبئة املوارد ك  تعكس 
لتعبئة املوارد مل يكن إلزامي ا، وإن كان قد ُنصدددددح ب  بشددددددة يف صدددددياغة إطار الربجمة القطرية لتمكني املقر الرئيسددددد  للمنظمة 

 . على حنو أفضل من دعم اجلهود املتعلقة بتعبئة املوارد

 
مة األغذية والزراعة تعمل يف بيئة دينامية بطبيعتها ترتبط فيها التوقعات ابسددددددددددرتاتيجيات املنظمة لتعبئة مبا أن منظ -118

املوارد، هناك حاجة إىل حتويل اسددددددددرتاتيجيات لتعبئة املوارد يف عاية املطاف إىل خطط عمل وأنشددددددددطة مدعومة ابقتدار من 
قدة جيدد ا، وابلنتيجدة، جيد. خالل نظدام إلدارة االسددددددددددددددرتاتيجيدة أمن ب أن تكون القرارات عرب ويع طبقدات اإلدارة منسددددددددددددددّ

ميكن حتقي  دلق إال إدا كان  املسارات االسرتاتيجية واضحة واالسرتاتيجيات متتابعة ومفهومة على حنو مناسب من  وال
 .ويع األطراف الفاعلة الداخلية

 
 :تحقيق آتزر وتنسيق أفضل من خاللأوصينا أن تعزز املنظمة نظام إدارة اسرتاتيجية تعبئة املوارد ل -119

 
إعداد خطة عمل مؤسببسببية لتعبئة املوارد تشببمل األنشببطة الرئيسببية اليت يتعني إجنازها على أسبباس  (أ)

 املخرجات املخطط هلا واالسرتاتيجيات املؤسسية احملدلثة لتحقيق مساءالت أوضح؛ 
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تُعدل املكاتب وتُنفلذ اسبببرتاتيجيات وخطط التنسبببيق تنسبببيًقا أوثق مع املكاتب امليدانية لضبببمان أن و  (ب)
عمل لتعبئة املوارد يف إطار االسببببرتاتيجيات وخطط العمل املؤسببببسببببية، بغية حتقيق اسببببتيعاب أكثر 

 .فعالية ملعلومات النتائج، وابلتايل إزالة الثغرات يف املساءلة

 
مدهتا أربع سددنوات، تعكس املدخالت ينبغ  أن تشددمل االسددرتاتيجية املؤسددسددية لتعبئة املوارد اجلديدة خطة عمل  -120

املخطط هلا واألنشددددددددطة الرئيسددددددددية واجلهات الفاعلة املسددددددددؤولة واملخرجات والنواتج املتوقعة، على أن يدعى كل من مكتب 
االسدددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، وشدددددعبة الطوارئ والقدرة على الصدددددمود، وشدددددعبة الشدددددراكات، واملراكز اجلامعة لعدة 

 .ملكاتب اإلقليمية إىل القيام بدور نشط يف هذه العمليةخدمات وا

 
 تقديرات األهداف واملسامهات من خارج امليزانية 2-1-2-ابء

مع تركيز املنظمة األساس  على النتائج املتوقعة واستخدام مؤشرات األداء لقياس مدإ حتقي  هذه النتائج، يقدم  -121
برانمج العمل وامليزانية للمنظمة حملة  متكاملة عن جممل املتطلبات من املوارد لتنفيذ واليتها وحتقي  أهدافها لفرتة السددددددددددددددنتني 

وقد الحظنا أن املوارد من خارج . ادات الصددددددددافية يف امليزانية واملسددددددددامهات الطوعيةاالعتممبوجب إطار النتائج، من خالل 
امليزانية ميكن أن يقدمها األعضددداء والشدددركاء اإخرون على أسددداس طوع  من خالل الدعم املباشدددر لربانمج العمل، أو عن 

املوارد ، أن 2018-2017ة األطراف غري أن  أشددددددددري يف تقرير شددددددددبكة تقييم أداء املنظمات املتعدد. طري  حسدددددددداابت أمانة
من خارج )املالية للمنظمة قد ا دادت من حيث القيمة اإلوالية، لكن التحدايت ال تزال قائمة، وأن املسدددددامهات الطوعية 

، تسدددددددددددعى املنظمة بنشددددددددددداط إىل تعزيز أدواهتا التمويلية وإعادة مع دلق .قد دفع  النمو يف إوال نفقات املنظمة( امليزانية
. تنظيمها الجتذاب املزيد من التمويل اجملمّع املرن واألقل ختصيص ا من اجلهات املاحنة واحلكومات الشريكة على حّد سواء

 .ابلرغم من هذه املبادرات، يفرض اإلطار املال خماطر على قدرات املنظمة على التنفيذ لكن التقرير أشار أن 

 
 حتديد هدف تعبئة املوارد وتقديرات املسامهات الطوعية ابلعالقة مع برانمج العمل وامليزانية  1-2-1-2-ابء

يقوم مكتب االسددددددددددددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، بتعاون وثي  مع إدارة دعم الربامج والتعاون التقين، بقيادة  -122
ا وضددع ورصددد أنشددطة تعبئة املوارد وتنسددي  إعداد خطط املنظمة االسددرتاتيجية والرباجمية واملتعلقة ابمل يزانيات الن تشددمل أيضدد 

ا ختصدددددديص املوارد، ويرصددددددد تنفيذ الربامج . املؤسددددددسددددددية املتكاملة ويدير مكتب االسددددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد أيضدددددد 
دعم الربامج والتعاون  ومن انحية أخرإ، تقوم شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد، حت  إدارة. املؤسسية ويرفع تقارير عنها

وإىل جانب اإلدارات األخرإ . التقين، بقيادة وتنسددددددي  تعبئة املسددددددامهات الطوعية دعم ا لألولوايت االسددددددرتاتيجية للمنظمة
واملكاتب امليدانية، مكتب االسدددددددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد وشدددددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد مها املسدددددددددتخدمان 

 أن دليل املنظمة لتعبئة املواردوقد أكد . علومات امليزانية من حيث صلتها بتقديرات امليزانية وهدف تعبئة املواردالرئيسيان مل
وينص هذا الدليل، الذي أصدددرت  شددعبة تطوير األعمال وتعبئة . تعبئة املوارد جزء ال يتجزأ من تنفيذ وأثر املشدداريع والربامج

. تعبئة املوارد يعادل مبلغ املسددددددددددددددامهات الطوعية املدرجة يف برانمج العمل وامليزانية، على أن هدف 2015املوارد يف عام 
كذلق طرح  شددددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد وجهة النظر الن تذهب إىل أن هدف تعبئة املوارد لفرتة السددددددددنتني هو 

ا أن هدف تعبئة املوارد املدرج يف نفس مبلغ املسدددددددامهات من خارج امليزانية الوارد يف برانمج العمل وامليزانية ، وأكدت أيضددددددد 
 .مليار دوالر أمريك  1.5يبلغ  2019-2018برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
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من انحية أخرإ، أوضدددددح مكتب االسدددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد أن هدف تعبئة املوارد ومبلغ املسدددددامهات  -123
املسددددامهات الطوعية يف برانمج العمل وامليزانية ه  تقديرات للحدود ف. مفهومان خمتلفان الطوعية يف برانمج العمل وامليزانية

املوضددوعة لفنفاق لفرتة السددنتني كتوجيهات ألصددحاب املصددلحة يف املنظمة وه  ختتلف عن املوارد الن سددُتعّبل خالل فرتة 
مليار  1.5أن املسامهات من خارج امليزانية، والبالغة وأضاف مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد شارح ا . السنتني

دوالر أمريك ، كان  املشدددددددددددددداريع الراهنة قيد التنفيذ يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية وكذلق تعقيبات الزمالء الن 
تقرير وحدة التفتيش  ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن منظمة األغذية والزراعة دُكرت يف. أشارت إىل مشاريع طوارئ

كواحدة من منظمات األمم املتحدة الن كان  " حتليل لوظيفة تعبئة املوارد ضددددمن منظومة األمم املتحدة" 2014املشددددرتكة 
ترتجم أهددداف تعبئددة املوارد إىل برامج عمددل وميزانيددات، مددا ميّكن أجهزهتددا التشددددددددددددددريعيددة من ر يددة الصددددددددددددددلددة بني األولوايت 

وأيد تقرير وحدة التفتيش املشددددرتكة وجهة النظر الن تذهب إىل أن تقدير . واملوارد الال مة لتحقيقهااالسددددرتاتيجية للمنظمة 
 . املسامهات الطوعية يف برانمج العمل وامليزانية اّص أيض ا هدف تعبئة املوارد لفرتة السنتني

 
ملسددددددامهات الطوعية يف برانمج مع دلق، إدا كان  املنظمة تعّرف هدف تعبئة املوارد على أن  خمتلف عن هدف ا -124

وإدا مددا ُأخددذ بوجهددة نظر مكتددب . العمددل وامليزانيددة، يصددددددددددددددبح من املمكن حينئددذ تروددة الفرق يف املع  إىل فرق يف املبددالغ
االسددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد وابلنظر إىل املعلمات الن اسددددتخدمها لتحديد حّد اإلنفاق لألموال الن ٌعّبئ  لفرتة 

ا بذلق أن يكون هدف تعبئة املوارد للفرتة نفسدددها خمتلف ا عما جيري حبث السددد ويف احلالتني كلتيهما، يتعني . نتني، أمكن جد 
بني ما تعرض  شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد وما يعرض  مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ألن من  التوفي 

 .ر على تنفيذ أنشطة تعبئة املوارد والنتائج املتوقعةشلن الفرق امللحوظ عندئذ أن يؤث

 

من خالل مكتب االسببببرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد وشببببعبة تطوير األعمال  ،أوصببببينا أن تورد املنظمة -125
 وتعبئة املوارد، تعريًفا واضًحا هلدف تعبئة املوارد واملعلمات ذات الصلة لتقدمي توجيه أكثر فعالية يف وضع التوقعات

 .وحتديد النتائج املتوقعة

 
سدددُتقدم االسدددرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد يف املنظمة تعريف ا تقني ا ألهداف تعبئة املوارد أيخذ ابالعتبار األهداف  -126

بدور وسُيدعى للقيام  .االسرتاتيجية للمنظمة واالحتياجات املالية على املستويني القطري واإلقليم  ومستوإ املقر الرئيس 
يف هذه العملية كل من شعبة الطوارئ والقدرة على الصمود وشعبة الشراكات واملركز اجلامع لعدة خدمات ومكتب  نشط

 .دعم املكاتب امليدانية واملكاتب اإلقليمية

 
 السياسات والنهج املتبعة يف حتديد أهداف تعبئة املوارد عرب املنظمة 2-2-1-2-ابء

قّدم مذكرة موجزة حول كيفية حتديد تنفيذ التمويل من  2019-2018وجدان أن برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -127
أن املوارد من خارج امليزانية تعكس التقديرات األولية ودكرت املذكرة على وج  التحديد . خارج امليزانية أو التمويل الطوع 
ل 2019-2018للمسدددددددددددددددامهدات الطوعيددة يف الفرتة  من جممددل ( مليون دوالر أمريك  1555)يف املدائدة  61، والن تشددددددددددددددكددّ

وترتكز تقديرات إ ا  هذه املسددددددامهات على املشدددددداريع قيد التنفيذ الن سددددددتمتد إىل فرتة السددددددنتني . االحتياجات من املوارد
سددددددداس أفكار املشددددددداريع واالتصددددددداالت املقبلة واملشددددددداريع املقرتحة حالي ا الن من املرّجح املوافقة عليها وعلى التوقعات على أ

طلبنا، مسددددددتخدمني هذه املعلمات، قائمة ابملشدددددداريع يُفرتض أعا ُأخذت يف احلسدددددداب، ولكن  وقد. اإلجيابية مع الشددددددركاء
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مكتب االسددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مل يقّدم لنا سددوإ التو يع حسددب الناتج االسددرتاتيج  واإلقليم واملقر، فلم يتح 
ورغم أن تقدير املسددددامهات الطوعية لفرتة سددددنتني مسددددعى مؤسددددسدددد  هام، مل تزوّدان . لق إجراء االختبارات املخطط هلالنا د

شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد وال مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد حىت اإن ابلواثئ  الن تغط  احلوارات 
 .ينهما وبني مكاتب املنظمة الرئيسية األخرإواملشاورات يف هذا الصدد الن أجري  ب

 
اتضدددددددح  من نتائج املسدددددددح الذي أجريناه ف. حققنا يف كيفية تنفيذ سدددددددياسدددددددات تعبئة املوارد يف املكاتب القطرية -128

مكتب ا قطراي  وجهات النظر والتعليمات املختلفة الن وضددددع  من  24ألربعة مكاتب يف املقر الرئيسدددد  ومكتبني إقليميني و
 . خالهلا مكاتب املنظمة املختلفة أهداف تعبئة املوارد

 
أشدددددددددارت ردود املكاتب القطرية أن أهداف تعبئة املوارد حددت من خالل اسدددددددددرتاتيجية وخطة عمل تعبئة املوارد  -129

ة أعا مل تشددددددددارك يف حتديد أهداف تعبئة املوارد، بينما أوضددددددددح  مكاتب ورّد بعض املكاتب القطري. إلطار الربجمة القطرية
أخرإ أن أهدافها لتعبئة املوارد ُوضددددددددددددددع  ابسددددددددددددددتخدام نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية واعتقدت أن هذه األهداف 

اتب القطرية تسددددتخدم يف ومن انحية أخرإ، أكد مكتبان إقليميان أن املك. ُأخذت ابحلسددددبان يف هدف تعبئة املوارد العام
ويف املقر الرئيس ، أشار ضمن ا مديرو أربعة . حتديد أهداف تعبئة املوارد آلية خمتلفة عن تلق الن يستخدمها املقر الرئيس 

مكاتب  ّودت تقديرات كبرية يف املسدددددامهات الطوعية يف برانمج العمل وامليزانية أن مبلغ املسدددددامهات الطوعية في  هو املبلغ 
ح يف . حيتاجون إىل تعبئت  لفرتة السددنتني الذي وكانوا مدركني أن أهدافهم كان  تسددتند إىل وضددع مشدداريعهم كما هو موضددّ

 .برانمج العمل وامليزانية

 
، بينما كان بعض كياانت األمم املتحدة يعّد ميزانيات 2014ما أفاد مفتشو وحدة التفتيش املشرتكة يف عام  حبسب -130

لتحديد املبلغ الذي سددددددددتجري  "فجوة التمويل"أو منهجية امليزانية القائمة على االحتياجات تعبئة املوارد ابسددددددددتخدام منهجية 
لسددددياسدددد  واالقتصددددادي تعبئت  لفرتة معينة، كان  كياانت أخرإ حتدد أهدافها من خالل حتليل االجتاهات التاراية والوضددددع ا

وقد الحظنا أن هذا النهج األخري هو الذي . للبلدان املاحنة واالجتاهات يف متويل املنظمات وبيئة متويل األعمال اإلنسدددددددددددددانية
يف هذه احلالة، نظر ا لوجود ختمينات . تعبئة املوارد لتنفيذ الربانمج القطريتتوخاه املنظمة للمكاتب القطرية من خالل سياسة 

ة مقّدمة من عدد من مكاتب للمنظمة، جيب اتباع عج أوضددددددددددددح وأكثر اتسدددددددددددداق ا يف حتديد أهداف تعبئة املوارد وكيفية متنوع
فالطريقة الن كان  املنظمة تقّدر وا مبلغ املسامهات الطوعية لفرتة السنتني الواحدة مسللة . عرضها يف برانمج العمل وامليزانية
 .ن العثور بشلعا على أي سياسة أو توجيهات أو اسرتاتيجية مؤسسيةيتعنّي حلها، إد أننا مل نتمكن م

 
أوصينا أن توضح املنظمة وتنسق إجراءاهتا ونظامها لتحديد أهداف تعبئة املوارد على املستوايت كافة وأن  -131

لتنسببيق تعبئة متّتل األنشببطة ذات الصببلة بغية مواءمتها مع االحتياجات التنظيمية وحتقيق زخم أكثر فعالية واسببتقرارًا 
 .املوارد واختاذ القرارات بشأهنا وتنفيذ براجمها

 
بدعم من مكتب االسدددددددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد وبتنسدددددددددي  وثي  مع املكاتب اإلقليمية وشدددددددددعبة الطوارئ  -132

ديد أهداف والقدرة على الصمود، ومكتب دعم املكاتب امليدانية، ستستعرض شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد طرق حت
تعبئة املوارد، مع األخذ ابحلسدددددددبان األهداف االسدددددددرتاتيجية للمنظمة واحتياجاهتا املالية على املسدددددددتويني القطري واإلقليم  

 .ومستوإ املقر الرئيس 
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 آليات الرصد 3-1-2-ابء

التعلّم يف منظمددة األغددذيددة والزراعددة " اإلدارة من أجددل حتقي  النتددائج"املبددادئ الن يقوم عليهددا إطددار يتندداول أحددد  -133
حتديد النتائج وتتبعها وتبياعا ويتوقع أن يؤدي هذا اإلطار إىل مزيد من املسددددددددداءلة من خالل التشدددددددددجيع على  .واملسددددددددداءلة
رصددددد التقدم وتقدمي تقرير عن يف عج املنظمة لتعبئة املوارد ضددددرورة " مرحلة االنعكاس"وابلطريقة نفسددددها، تتناول . بوضددددوح

نقطة عاية هامة يف الدورات الثالثة لتعبئة املوارد تعترب أسدددددددددداسددددددددددية للتخطيط ، وتلق اسددددددددددرتاتيجية وخطة عمل تعبئة املوارد
ا احلاجة إىل  .املسددددددددتقبلينيوالعمل  قياس اسددددددددرتاتيجية وخطة عمل تعبئة املوارد على فرتات ويشددددددددمل عج تعبئة املوارد أيضدددددددد 
 .إجراء تقييم عائ  للموارد الن عُبّئ  للربانمج أو إلطار املشروعتمد، ينبغ  هو مطلوب يف النهج املعوكما . منتظمة

 
يشدددددّكل رصدددددد التقدم يف تنفيذ اسدددددرتاتيجية وخطة عمل تعبئة املوارد على املسدددددتوايت العامل  واإلقليم  والوطين و  -134

وتتلثر نوعية املعلومات املسدددددتخدمة يف . دليل املنظمة لتعبئة املواردعلي  يشددددددد حبسدددددب ما  ،دروة هامة يف دورة تعبئة املوارد
ومع املتطلبات . كبري ا بكيفية رصدددددددددددددد النتائج وكيفية حتليل البياانت الن ُوع  قبل تروتها إىل تقرير ثر ا  االنعكاس مرحلة 

 2011الن حتددها اإلدارة القائمة على النتائج، على النحو املنصددددددددددددددوص علي  يف دليل اإلدارة املسددددددددددددددتندة إىل النتائج لعام 
الصدددددددددادر عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، يزّود التوجي  والرصدددددددددد فعال  املنظمة املعنية إبجراءات ملعاجلة املخاطر ومواطن 

 .ل، من بني أمور أخرإو تساق تطبي  السياسات وللتكامل والشمالضعف وتعزيز ا

 
مليون دوالر أمريك   700، أفيد أن املنظمة متّكن  من تعبئة أكثر من 2018يف التقرير التوليف  ملنتصددددددف املدة  -135

كما أفيد أن .  يك مليار دوالر أمر  1.7بلوغ هدفها لفرتة السدنتني البالغ كان  يف سدبيلها إىل من املسدامهات الطوعية وأعا  
 برجمية أكثروالن قدم ، من بني أمور أخرإ، عج ا اإليات املتعددة الشددددراكة الن جددت املبلغ الذي ُعّبئ حتق  بفضددددل 

دإ سددري املنظمة على ملومبا أن التقرير التوليف  ملنتصددف املدة ال يشددري إالّ . وإجراءات حوكمة وإعداد تقارير أعلى مسددتوإ
املسددار الصددحيح حنو حتقي  املخرجات مقابل املؤشددرات واألهداف ويسددّلط الضددوء على اإل ا ات على املسددتوايت العامل  

ربط النشدددددددددددداط بتقارير األداء ويف مرحلة االنعكاس يف يف  جتارب التعلّم والتكييفواإلقليم  والوطين، ال ميكن التحق  من 
واسددددددددتناد ا إىل ا راطنا مع شددددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد واملكاتب امليدانية، تبنّي لنا أن  ليسدددددددد  . عملية تعبئة املوارد

هناك خطوط توجيهية معيارية بشدددددلن من سددددديقوم برصدددددد وتقييم أنشدددددطة تعبئة املوارد؛ ويف أي مرحلة أو كيف ينبغ  إجراء 
وعالوة على دلق، كشف  . ا أو إنتاجها إلقامة الدليل على العمليةالرصد والتقييم؛ وما ه  الوثيقة الن ينبغ  استخدامه

التعقيبات الواردة من املكاتب القطرية أن  مل يكن هناك أي رصددددددددد وتقييم ركيني على املسددددددددتوإ اإلقليم  السددددددددرتاتيجيات 
قييم املنتظم لألداء يف وخطط عمل تعبئة املوارد، رغم أن هذه حبث  خالل االجتماعات مع املكتب اإلقليم  أو أثناء الت

 .املكتب القطري

 
أوصبببينا أن تصبببمم املنظمة آلية مؤسبببسبببية لرصبببد تعبئة املوارد تكون مدعومة أبدوات وأسببباليب لضبببمان أن  -136

السائد ولتمكني املنظمة  العمليايتيكون تنفيذ اسرتاتيجياهتا وخطط عملها لتعبئة املوارد واعًيا بشكل منهجي للواقع 
 .من التفكري فيه بصورة أكثر فعالية
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سددديتضدددمن النظام اجلديد إلدارة بياانت دورة حياة املشددداريع الذي جيري تطويره حالي ا حىت ديسدددمرب كانون األول  -137
واإلقليم   معلومات تتعل  ابملسددددددددددددددامهات الطوعية، مبا يف دلق مراقبة أداء تعبئة املوارد على املسددددددددددددددتويني القطري 2020

 ومستوإ املقر الرئيس . 

 
 مؤشرات األداء 4-1-2-ابء

تتضدددددددددح أمهية التعبئة للحصدددددددددول على املبلغ املسدددددددددتهدف من املسدددددددددامهات الطوعية والحق ا حتقي  هذا املبلغ يف  -138
 :8للهدددف الوظيف  فف  منظمددة األغددذيددة والزراعددة، تعبئددة املوارد حمدداديددة مبدداشددددددددددددددرة . الطريقددة الن تقدداس وددا اإل ددا ات

ا للمخرجات جلميع جماالت نتائج تعبئة  ،التواصدددل الذي يسدددتخدم مبلغ املسدددامهات الطوعية لفرتة السدددنتني مؤشدددر ا وحيد 
، حيظى حتقي  أهداف املنظمة بدعم من شددددددددددراكات وجهود دعوة متنوعة 8أشددددددددددار بيان الناتج للهدف الوظيف  . املوارد

، إىل أنشددطة اجلماهريية والدعم السددياسدد  واملوارد، وتنمية معزّ ة للقدرات واملعارف وموسددّعة، ومسددتوإ أعلى من التوعية
؛ (2-8) ؛ واالتصاالت(1-8)الشراكات   واملخرجات احملددة الثالثة من جماالت النتائج الثالثة ه . وخمرجات متنوعة

ابهلدف الوظيف  يتعل   يف ماولتعبئة املوارد، مشل  املخرجات املقابلة الن تدعم الناتج املؤسدسد  (. 3-8)وتعبئة املوارد 
التواصددددددددل والتسددددددددوي  االسددددددددتباقيني جملاالت عمل املنظمة دات األولوية واملتطلبات من املوارد،  -1-3-8 التواصددددددددل  8
املسددددددامهات الطوعية الن عُبئ   - 2-3-8، واملنظمةأاتح قاعدة موسددددددّعة ومتنوعة من الشددددددركاء الذين تعمل معهم  ما

تعبئة املوارد واإلدارة قدرات التنظيمية املعز ة لال -3-3-8و، واسدددددتخدم  واحتسدددددب  مبا يتّسددددد  مع سدددددياسدددددات املنظمة
 .الفعّالة لدورات املشاريع

 
، أن لكل خمرج من املخرجات متوّقع مؤشددددددددددددددرات أداء 2-8و 1-8يتعل  مبجال النتائج  يف ماكشددددددددددددددف حتليلنا  -139

وقد خلصنا إىل أن مؤشرات األداء الرئيسية . 3-8رئيسية مقابلة، بينما ليس هناك غري مؤشر أداء رئيس  واحد للمجال 
، ألن األنشددطة تنطوي 2-3-8ال ميكن قياسددها ابسددتخدام مؤشددر األداء الرئيسدد  للمجال  3-3-8و 1-3-8للمجالني 
هكذا، لن ميّكن اسددددددتخدام مؤشددددددر أداء شددددددامل واحد حتديد وقياس النتائج . على جمموعات خمتلفة من املخرجاتضددددددمن ا 

كما أن أي مؤشدددددر أداء رئيسددددد  غري متواف  مع النتائج .  املتوقعة بصدددددورة صدددددحيحة كما يشدددددري هلا املخرج أو اهلدف املتوقع
ا على تق ييم الناتج املتوقع حيث تتقاسددم املنظمة والدول األعضدداء املسدداءلة احملددة املتوقعة، ابعتبارها خمرجات، سدديؤثر أيضدد 

وال يتماشدددددددددددى دلق مع الطريقة الن تنّفذ وا اإلدارة القائمة على النتائج يف منظمة . عن مؤشدددددددددددرات األداء الرئيسدددددددددددية هذه
كان  تتبع بصددرامة عدد ا كبري ا  ، الذي يشددري أن املنظمة2018األغذية والزراعة، كما يعلنها التقرير التوليف  ملنتصددف املدة 

لكن مل يكن ابإلمكان قياس األداء يف جمال النتائج بفعالية بسددددددبب االفتقار إىل و  من االسددددددرتاتيجيات لتحقي  املخرجات،
 .مؤشرات أداء رئيسية فعالة

 
وتعبئة املوارد قد ، الحظنا أن شددددعبة تطوير األعمال 3-3-8يف تنمية القدرات، الن ترتبط ارتباط ا وثيق ا ابملخرج  -140

وخلصدددنا من واثئ  . سدددلسدددلة من الندوات على شدددبكة اإلنرتن  إىل ممثل  املنظمة قام  بتطوير بوابتها لتعبئة املوارد مقدمة  
. املقررة حول تعبئة املوارد 34التدريب واالستفسارات دات الصلة أن املنظمة يف سبيلها إىل تقدمي الدورات التدريبية الددددددددددددددد 

أن املنظمة أدخل  حتديثات وحتسدددددددددينات على قسدددددددددم  2018وعالوة على دلق، أوضدددددددددح التقرير التوليف  ملنتصدددددددددف املدة 
ط  إجراءات دورة املشدداريع اخلاصددة إبعادة تعيني . املشدداريع يف دليل املنظمة  نيملسددؤولافمن بني أمور أخرإ، نُّظم  وُبسددّ
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". افتتاح املشاريع"جديد لدددد  عملياتيةة الربامج امليدانية دليل توجيهات ميزانيات املشاريع وصدر يف نظام معلومات إدار عن 
 .وجيب أيض ا قياس حتقي  هذه املخرجات احملددة مبؤشر األداء الرئيس  األنسب

 
اسدددددددتخدام مؤشدددددددرات األداء الرئيسدددددددية أمر ابلغ األمهية يف تتبع وقياس وتقييم التقدم يف تعبئة املوارد يف املنظمة إن  -141

كما أن استخدام مؤشر أداء رئيس  مناسب يتماشى مع النداء األخري الذي .  ومسامهتها يف حتقي  األهداف االسرتاتيجية
اإلحصددددددددداءات وجودهتا لتنوير عملية اختاد القرارات املتعلقة ظهداف توفر أصددددددددددره شدددددددددركاء املنظمة يف املوارد منادين بزايدة 

 .على املسار الصحيح 2030عناصر وضع خطة عام  التنمية املستدامة، ودلق عنصر رئيس  من

 
أوصبببينا أن تعزز املنظمة إطار النتائج لتعبئة املوارد من خالل وضبببع مؤشبببرات أداء رئيسبببية مناسببببة وميكن  -142

قياسببها كمًيا لكل خمرج متوقع من املخرجات، بغية ضببمان قياس اإلجنازات مقابل معلمات أداء مناسبببة للتوصببل إىل 
 .قرارات أجدىقاعدة معلومات و 

 
ستحّد  االسرتاتيجية املؤسسية اجلديدة لتعبئة املوارد إطار النتائج احلال لتعبئة املوارد بتوفري جمموعة جديدة من  -143

 .مؤشرات األداء الرئيسية

 
 التقارير إىل اجلهات املاحنة وااللتزامات جتاهها 5-1-2-ابء

يف تعبئة مواردها والتعامل مع الشددددددددددددددركاء يف املوارد، تطب  املنظمة  سددددددددددددددة مبادئ توجيهية تعز  ما تنص علي   -144
ويع املوارد الن تُعبّل جيب أن تُرصددددددددد وحتصددددددددر ركي ا داخلي ا أن اسددددددددرتاتيجية تعبئة املوارد وإدارهتا، من بني أمور أخرإ، من 

ومن  .الثقة واملساءلة املتبادلةالقات وثيقة مع الشركاء يف املوارد قائمة على احلفاظ على عوجيب  وخارجي ا على حد سواء،
وسدددددددددددائل إدارة النتائج الن تضدددددددددددمن أن تكون انحية أخرإ، يتميز إطار املنظمة للمسددددددددددداءلة ظن  جيعل من التقارير إحدإ 

الشددددددددركاء، وهذا بدوره ميكن أن يسدددددددداعد على وإجيابية، ما يعز  الثقة والعالقات البناءة مع االلتزامات جتاه الشددددددددركاء مرّكزة 
 .جذب موارد إضافية وال  بيئة أكثر متكين ا لتحقي  األهداف االسرتاتيجية للمنظمة

 
خطوة حاكة يف " اإلدارة ورفع التقارير"الصددددددادر عن املنظمة أن خطوة  2015لتعبئة املوارد  الدليل السددددددريعيؤكد  -145

كما أوضددددددح أن رفع   .اجلارية احملتملةاملوارد وتشددددددكل حجر األسدددددداس للموارد احلفاظ على عالقات جيدة مع الشددددددريق يف 
يتم يف الوق  املناسدددب، عن طري  آليات رفع التقارير يف املنظمة كما على النحو املتف  علي  مع الشدددركاء التقارير جيب أن 

خطوة أسددددددددددداسدددددددددددية لتعزيز برو  يف سدددددددددددياق تعبئة املوارد " اإلبالغ عن النتائج"ومن انحية أخرإ، اعتربت خطوة  .يف املوارد
ويف دعم دلق، الحظنا أن شددددددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة  .املنظمة لدإ اجلمهور العام املسددددددددددتهدف وبناء االحرتام لعملها

من املسدددددامهات املوارد تعتمد على نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية كلداة للمعلومات ورصدددددد األنشدددددطة امليدانية املمّولة 
والحظنا من تقرير الرصدددددددددددد يف نظام معلومات إدارة الربامج . الطوعية ومن برانمج التعاون التقين، من بني مصدددددددددددادر أخرإ

مشددددروع ا نشددددط ا ممولة من  1379ما جمموع   2019تشددددرين الثاين  نوفمرب 26امليدانية للمشدددداريع النشددددطة أن  كان هناك يف 
مشددددروع ا ال تعتورها مسددددائل، بينما كان  898دهتا شددددبكة دعم الربامج امليدانية، منها مسددددامهات طوعية مرفقة بشددددروط حد

عدم جتاو  املواعيد النهائية،  بشدددددددددرط إخالال   71، ومن هذه، لوحظ أن لدإ إخالل بشدددددددددروط معينةمشدددددددددروع ا  481لدإ 
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ىت لو كان  هذه املشاريع قد جتاو ت ابلفعل ، ما يعين أن التقارير النهائية هلذه املشاريع مل ُتستلم حمطلوب التقرير النهائ 
 .مواعيدها النهائية

 
أُبلغنا كذلق أن شدددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد أو الوحدات التقنية مل تشدددددارك إال يف رصدددددد تقارير املشددددداريع  -146

هكذا، من الواضددح أن شددعبة . أو إدا مل يتمكن املسددؤول عن امليزانية من إعداد التقرير املسددؤول عن امليزانيةبناء على طلب 
تطوير األعمال وتعبئة املوارد ال تشارك مشاركة كاملة يف دورة املشاريع ابستثناء دورها اإللزام  من خالل مسؤول االتصال 
لشدددؤون التمويل، الذي يقوم بدور شدددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد يف دورة املشددداريع، غري أن الشدددعبة ه  املسدددؤولة عن 

لتقارير النهائية إىل احلكومات املاحنة على النحو املبني يف اتفاقيات املشددددددددددداريع املوقّعة أو اتفاقيات البلد املضددددددددددديف، تقدمي ا
 .بينما تقّدم شعبة الشؤون املالية التقارير املالية

 
رفع تقارير مبا أن شددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد ه  مدير العقود واملشددرف األمشل على الربانمج العامل  و و  -147

املشدداريع إىل الشددركاء من املوارد، األنسددب أن تشددارك مشدداركة أكرب يف دورة املشدداريع لضددمان اإلبالغ عن نتائج الربامج 
وكما ميكن . أو املشدددددددددددددداريع يف الوق  املناسددددددددددددددب وفق ا لفطار القائم على النتائج وإجراءات اإلبالغ املوحدة يف املنظمة

االستنتاج من املناقشات السابقة، إدا مل يوفب ابملواعيد النهائية لتقدمي التقارير، ترتب على دلق أن ال ُتقّدم التقارير إىل 
ومبا أن شدددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد حتتل املوقع األمام  يف التعامل مع . الشدددددددركاء يف املوارد يف الوق  املناسدددددددب

يف جمال  16ويف تباحثنا مع شركاء املنظمة الددددد .   أن تكون جمّهزة آبلية الضبط الال مة لالستجابة والتفاعلاملاحنني، ينبغ
وبينما كان . املوارد، تبنّي لنا أن هناك حاالت  خرت فيها املنظمة يف تقدمي التقارير املتف  عليها يف اتفاقات التمويل

حديثات أو املعلومات من خالل نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، لدإ الشدددددريق يف املوارد خيار احلصدددددول على الت
اجمليبني على علم وذا النظام، أما من كانوا على علم بوجوده فقد وجدوا صعوبة  16مل يكن معظم الشركاء يف املوارد الددددد 

 .يف الدخول إلي 

 
د اختاد موقف أكثر إجيابية يف التعامل مع الربامج ينبغ  أن متّكن آليات املنظمة شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوار  -148

وميكن أن يؤدي عدم قدرة . العادية يف املنظمة ألن تعبئة املوارد ليسددددددد  مهمة شدددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد وحدها
نب أصددددددددددددددحاب املنظمة على الوفاء مبتطلبات رفع التقارير إىل تقويض اسددددددددددددددتدامة النتائج املخطط هلا ودعم املتابعة من جا

 .املصلحة الرئيسيني

 
أوصبببينا أن تعزز املنظمة آلية رصبببد تنفيذ املشببباريع وآلية اإلبالغ عن املعلومات املؤسبببسبببية املتعلقة بذلك،  -149

من خالل حتقيق مزيد من االخنراط املتني مع املسبؤولني عن امليزانية املعنيني لضبمان اسبتمرار االرتباطات مع اجلهات 
 .التقارير هلااملاحنة وتعزيز تقدمي 

 
سدددددديشددددددمل نظام إدارة الربامج امليدانية احملوسددددددب كات رئيسددددددية لرصددددددد تنفيذ املشدددددداريع، مبا يف دلق حالة التقدم  -150

حىت اإلغالق الطريقة الن ُتدار وا املشدددددداريع من البداية  لتحسددددددنيوالتقارير النهائية، على أسدددددداس إطار مسدددددداءلة واضددددددح، 
الحظ  أن املسددددددددؤولني عن املشدددددددداريع يتخذون إجراءات، وأن إوال عدد املشدددددددداريع الن وأضدددددددداف  اإلدارة أعا . النهائ 

 .تتطلب أوضاعها من املسؤول عن امليزانية اختاد إجراءات قد حتّسن
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 البنية واألدوار واملسؤوليات 6-1-2-ابء

ويع مديري املنظمة وكبار تدرك املنظمة أن تعبئة املسددددامهات الطوعية ه  يف املقام األول مسددددؤولية مشددددرتكة بني  -151
. مسدددددؤوليها، الذين يتحملون مسدددددؤولية ضدددددمان أن يدعم من هم حت  إشدددددرافهم من موظفني وفرق األولوايت املتف  عليها

وقد الحظنا أن متابعة تعبئة املوارد جتري بنشدددددددددداط على املسددددددددددتوايت اإلقليم  ودون اإلقليم  والقطري ليكون هناك تنفيذ 
بتعبئة املوارد على املسدددددتوايت التنظيمية ويعها، وتعز ت هذه اجلهود مببدأ املسددددداءلة يف املنظمة واضدددددح لكل تفويض يتعل  

ا إطار الرقابة الداخلية يف املنظمة الذي أكد على . واضحة حتديد أدوار ومسؤولياتالذي يقتض   وهذا املبدأ يدعم  أيض 
 .السياسات املؤسسية احلالية وأدوات رصد االمتثال ظدوار ومسؤوليات ومساءالت املديرين واملوظفني ربط

 
 تسلسالت املسؤوليات والتبعيات للجهات الفاعلة يف تعبئة املوارد على مستوإ املنظمة  1-6-1-2-ابء

من الضددروري دائم ا يف أي مسددعى تنظيم  حتديد أدوار ومسددؤوليات كل جهة فاعلة بوضددوح وتفصدديل ك  تكون  -152
ووذا املع ، قد يؤدي غياب عج منسددّ  قائم على أدوار ومسددؤوليات واضددحة إىل . هناك مسدداءالت ويكون هناك تنسددي 

رة العمليات التشددددددغيلية، ويف عاية املطاف إىل العجز عن االفتقار إىل الكفاءة وإىل العجز وثغرات يف األداء ويطيل مدة دو 
 .العملياتيةحتقي  األهداف 

 
وتشمل . املكاتب تشارك يف أنشطة تعبئة املوارد يف املنظمة جمموعة من اجلهات الفاعلة 22توصلنا إىل أن هناك  -153

ابإلدارة التنفيذية والرصدددددددددددددد، وفري  املهام هذه اجلهات الفاعلة من ينتمون إىل جمموعة احلوكمة واملنسدددددددددددددقني، والفري  املعين 
وابلنظر إىل  .ثننياملعين بتطوير األعمال، وتتللف اجلهات الفاعلة الرئيسدددددددية من املدير العام إىل جانب انئيب املدير العام اال

وتسدددددددلسدددددددالت الشدددددددبكة املعقدة ملسدددددددؤوليات تعبئة املوارد يف أحناء املنظمة، من األمهية مبكان إيضددددددداح وإشدددددددهار الرتابطات 
يتعل  بتعبئة املوارد أن أدوار ومسددؤوليات مكتب  يف ماوعالوة على دلق، الحظنا . املسددؤوليات واملسدداءالت دات العالقة

الشدددددددددراكات والدعوة وتنمية القدرات، ومكتب دعم مكتب االسدددددددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتب االتصدددددددددال، و 
أدوار ا هامة جد ا يف رعاية الن تنص على أن هلذه ويعها  DGB 2014/53ثيقة املكاتب امليدانية، دكرت بوضددددددددوح يف الو 

 .وعلى حنو مشاب ، مل حتدد عالقة املكاتب مع اجلهات الفاعلة األخرإ يف تعبئة املوارد. بيئة متكينية لتعبئة املوارد

 
اخلاصدددددة بكل منها و كدان ( اإلنرتان )ابملثل، نظران يف وظائف املكاتب كما ترد يف صدددددفحة الشدددددبكة الداخلية  -154

أن ، ابسددددتثناء مكتب االسددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد الذي حدد مسددددؤوليات  جتاه تعبئة املوارد، مل حُتدد وظائف تعبئة 
مبا يف دلق امليدانية املوارد لدإ مكتب االتصددددددددددددددال ومكتب الشددددددددددددددراكات والدعوة وتنمية القدرات ومكتب دعم املكاتب 

ومبا يتف  مع دلق، مل تقدم السددددددياسددددددات الراهنة معلومات عن عالقات العمل أو . ؤوليات والرتابطاتتسددددددلسددددددالت املسدددددد
سدددددددلسدددددددلة املسدددددددؤوليات بني شدددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد، وإدارة دعم الربامج والتعاون التقين، وجملس رصدددددددد برامج 

 اإلقليميني، وممثليات املنظمة، والعاملني كجهات تنسدددددددددددي  يف املنظمة، والفري  املعين ابإلدارة التنفيذية والرصدددددددددددد، واملمثلني
كما توصددددددددددلنا إىل أن هناك مكتبني إقليميني أشددددددددددارا إىل أن  على الرغم من أن مركز دعم تعبئة املوارد مفيد يف .  تعبئة املوارد

واضحة، بل إن بعض املكاتب  حتديد أدوارمها ومسؤولياهتما، مل تكن جهود تعبئة املوارد منهجية وال خاضعة إلية مؤسسية
ح ل ا سددلسددلة  يساإلقليمية أشددار إىل ضددرورة أن توضددّ فقط أدوار ومسددؤوليات املوظفني املتخصددصددني بتعبئة املوارد، بل أيضدد 

مسددددؤوليات تعبئة املوارد من املدير العام إىل انئب املدير العام إىل املدير العام املسدددداعد إىل املدير وصددددوال  إىل املوظف الفين 
وابملثل، هناك حاجة إىل توضدديح إمكانية إنشدداء وظيفة حمددة ملوظف . املكاتب امليدانية وممثليات املنظمة  املقر الرئيسدد يف
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تعبئة موارد يف املكتب اإلقليم  بفعل القيود إ اء العمل يف تعبئة املوارد، ال سددددديما من حيث القدرات البشدددددرية يف املكاتب 
. ويف الوق  نفسدددددد  توفري دعم أكثر نُظمية للمكاتب امليدانية يف املسددددددائل املتعلقة بتعبئة املوارداإلقليمية واملكاتب القطرية، 

املرء يف  يرأسمن يشدددرف على من؛ ومن   ومن الواضدددح، بناء  على ما سدددب  أن من الضدددروري اإلجابة على األسدددئلة التالية
 .صد ماداالتسلسل اإلداري، وجتاه من يكون املرء مسؤوال  مباشرة؛ ومن ير 

 
، ينبغ  أن يكون ُعّددتبينما نسددددددددددددددّلم ظن غالبية األدوار واملسددددددددددددددؤوليات املنوطة مبالك  عملية تعبئة املوارد قد  -155

فلتعقيد تعبئة املوارد يف املنظمة واتسددددددداع نطاقها، من حيوي األمهية حتديد . تفصددددددديلها كامال  وُتضدددددددفى علي  الصدددددددفة الركية
 .بوضوح يف بنية حُتّدد فيها املساءالت واملسؤولياتترابطات األدوار واملسؤوليات 

 
تعبئة املوارد وترابطاهتا، وأن املتعلقة بأوصينا أن تفكر املنظمة ملًيا يف األدوار واملسؤوليات التنظيمية احلالية  -156

ديناميات توفر بنية أوضح وأفضل حتديًدا لتعبئة املوارد وتدعم ذلك بسياسات وصالحيات رمسية، لضمان أن تكون 
 .تعبئة املوارد متوافقة مع املبادئ املؤسسية للمساءلة والرقابة الداخلية

 
دوار ، يورد بوضددوح األإطار ا للمسدداءلة الداخلية لتعبئة املواردسددتقّدم االسددرتاتيجية املؤسددسددية اجلديدة لتعبئة املوارد  -157

 .يس واملسؤوليات على املستويني القطري واإلقليم  وعلى مستوإ املقر الرئ

 
املساءلة والقدرات يف شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد ابلعالقة مع استخدام املوارد البشرية  2-6-1-2-ابء

 احلال من غري املوظفني وطاقم املوارد البشرية

وحدة إدارة الشددددددراكات يف الحظنا أن شددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد منّظمة يف ثال  فرق أسدددددداسددددددية، ه   -158
وعلى رأس هذه الفرق . وحدة تطوير األعمال؛ ووحدة االتصددددال والتسددددوي  واإلبالغالتابع هلا؛ و الدعم اإلداريمع  املوارد

، كان هيكل التوظيف يف شدددددعبة تطوير األعمال وتعبئة 2019تشدددددرين الثاين  ويف نوفمرب. مكتب املديراألسددددداسدددددية، هناك 
، فمن املوارد البشدددددرية من املائةيف  60موظف ا منتظم ا، أما الباقون، وهم يشدددددكلون  25موظف ا منهم  63املوارد يتشدددددكل من 

 .غري املوظفني

 
أو متخصددصددني  متخصددصددني يف تطوير األعمالاسددتشدداراي  يشددغلون مناصددب هامة بوصددفهم  29تبنّي لنا أن هناك  -159

يف الربامج أو متخصددصددني يف تعبئة املوارد،  يف إعداد التقارير أو منسددقني أو حملل  بياانت أو حمللني ماليني أو متخصددصددني
اإلقفال التشغيل  واملال جلميع املشاريع  وبّين  واثئ  اختصاصاهتم املرجعية أن وظائفهم تشمل .ختصصات أخرإمن بني 

املمولة من آلية دعم برامج الشددددددددددددركاء املتعددين يف املنظمة الن ُأ زت يف النظام العامل  إلدارة املوارد؛ وضددددددددددددمان أن تكون 
الذي يعنّي  ومن انحية أخرإ، يقوم املستشار .شغّالنيمساحة العمل ويكون املوقع اإللكرتوين للمبادرات املتعددة الشركاء 

افظة احلاملاحنة من  كمسددددددؤول اتصددددددال مع الشددددددركاء ومسددددددتشددددددار لتعبئة املوارد، من بني مهام أخرإ، ابلتواصددددددل مع البلدان
وينس  مع البلدان املاحنة التفاوض مشاريعها، املخصصة ل  لتيسري املسائل املتعلقة ابمتثال اجلهات املاحنة طوال دورة حياة 

وقد تراوح  عقود االستشاريني . ومقرتحات املشاريع واألحكام والشروط دات الصلة التمويلواتفاقات  بشلن الشراكات
وميكن أن يعزإ خيار . من أربعة أشهر إىل سنة واحدة، ووفق ا لسياسة املنظمة، فنعم ال اضعون لنظام تقييم وإدارة األداء

املوظفني، من بني أمور أخرإ، إىل قيود امليزانية الن شددددددددددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد توظيفب موارد بشددددددددددددددرية من غري 
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غري أن  نظر ا للطبيعة غري املستقرة لعمل املوارد . تفرض توفري التكلفة، إد ال ميكن التنبؤ بطبيعة تدف  األموال يف أي منظمة
الضددددددددددددددروري عن كثددب البشددددددددددددددريددة من غري املوظفني، وألن معظمهم يؤدون أعمدداال  يقوم وددا عددادة موظفون منتظمون، من 

 .اإلشراف على العمل الذين يقومون ب  وتقييم 

 
، كشددددددددف 2019تشددددددددرين الثاين  إىل نوفمرب 2018يتعل  مبدة اإلشددددددددغال للموظفني غري النظاميني من عام  يف ما -160

ينما ترك ، اسدددددددتمر قانية فقط يف عملهم مع املنظمة، ب2018موظف ا غري منتظم وظّفوا يف بداية عام  87حتليلنا أن من بني 
وابلنسبة لوحدة تطوير األعمال، الحظنا أن وظيفتها تغط  . بسبب إعاء عقودهم 2019يف عام  22و 2018يف عام  35

جمموعة واسدددددددددعة من األنشدددددددددطة تشدددددددددمل رصدددددددددد حافظة تطوير األعمال والتعامل مع الشدددددددددركاء يف املوارد واملكاتب امليدانية 
 ؛ وقيادة مبادرات منذجة األعمال يف تصدددددددميم الربامج وبناء الشدددددددراكات ووع واإلدارات الفنية وفرق الربانمج االسدددددددرتاتيج

ونظر ا للنطاق الواسدع لعمل هذه الوحدة مقابل طاقمها احلال من املوظفني، كان هناك اختالل واضدح ميكن أن . التربعات
 .يؤدي إىل عدم كفاءة العمليات والتعرض خلطر ضعف القدرات

 
بينما قد يبدو أن املنظمة حتق  بتوظيفها اسدددددددددددددتشددددددددددددداريني وفورات يف التكلفة املالية، إال أن تكاليف إعادة التعّلم  -161

. املوظفنيدوران وإعادة التعليم قد تكون أكرب بكثري على املدإ الطويل بسدددددددبب الطبيعة املؤقتة للعمالة ابلعالقة مع معدل 
فقدان ألعمال وتعبئة املوارد أن دلق يواج  املنظمة مبخاطر عدة من مثل ويف ظل الوضددددددددددع احلال، أدرك  شددددددددددعبة تطوير ا

ويف وخماطر مالية وقانونية وأخرإ على السمعة، املوارد يف  الشركاءوتبين جدول أعمال يدفع ب  الذاكرة املؤسسية والقدرات 
وتقرير وحدة  2018-2017للفرتة  ةتقرير شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ألداء املنظمدلق صدإ لكل من 

يتعل  بدددددددوحدة تطوير األعمال، أشارت الشعبة إىل أن  نظر ا ألعا  يف ماو  (.JIU/REP/2012/5) 2012املشرتكة التفتيش 
 .وظيفة جديدة، ينبغ  أن توج  املنظمة ظكملها حنو توج  اسرتاتيج  طويل األجل من خالل مزيد من التمويل املناسب

 
يتعلق بعالقات املسبباءلة ومواطن  يف ماأوصببينا أن تقوم املنظمة ابسببتعراض منط التوظيف واحتياجات الشببعبة  -162

 .الضعف يف الضبط الداخلي لضمان إدارة املخاطر التشغيلية ذات الصلة وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية

 
تعبئدة املوارد لدإ املنظمدة حباجة إىل تعزيز وأن  كان  شددددددددددددددعبدة تطوير األعمدال وتعبئدة املوارد مقتنعدة أن قدرات -163

موظف  الربانمج العادي هم العنصر الرئيس  إلنشاء شعبة تعبئة موارد أفعل وطويلة األجل واسرتاتيجية لضمان االستدامة 
 .املالية للمنظمة

 
 إدارة املخاطر يف جمال تعبئة املوارد 7-1-2-ابء

وافق  جلنة املالية يف دورهتا اخلامسددددددددددددددة والثالثني بعد املائة على اعتماد معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  -164
وأخذت ابالعتبار الدروس املستفادة واملمارسات املرجعية املستمدة من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة،  31000رقم ( آيزو)

ا . ديلوي ، والقاضددية بضددرورة إرسدداء إدارة املخاطر ركي ا يف املنظمة كةفضددال  عن التوصدديات الواردة يف تقرير شددر  وأدرج أيضدد 
تنفيذ إدارة املخاطر على نطاق املنظمة  أي، 12مقتطف من ر ية املنظمة بشددددددددددددددلن إدارة املخاطر يف خطة العمل الفورية 

وينبغ  أن يشددمل  .صددوص إلدارة املخاطربقيادة داخلية وتصددميم منودج مناسددب إلدارة املخاطر يف املنظمة لتطوير إطار خم
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إطار إدارة املخاطر هذا مكوانت أسدددددداسددددددية تُع  ابألهداف واالسددددددرتاتيجية والتنظيم وعمليات املخاطر والرصددددددد والتقارير، 
 .ال يستث  تعبئة املوارد وهذا

 
 خماطر تعبئة املوارد على مستوإ املنظمة  1-7-1-2-ابء

على أن  يتعل  بتعبئة  5يسددددّجل اخلطر رقم  2019 أاير  املؤسددددسددددية الصددددادر يف مايوالحظنا أن سددددجل املخاطر  -165
التقدم احملر  يف جمال واحد أو أكثر من اجملاالت دات األولوية لربانمج عمل املنظمة يتعطل بشددددددددددددة إدا ما أن  وأفاداملوارد 

التقدم احملر  يف جمال واحد أو أكثر من "األوىل القائلة إن وميكن اعتبار العبارة . فشدددددددددل  تعبئة املوارد يف توليد أموال كافية
العبارة على أعا تشدددري إىل حد  اخلطر الواضدددح، بينما تشدددري  "اجملاالت دات األولوية لربانمج عمل املنظمة يتعطل بشددددة 

ووذا املع ، . اخلطرعامل اخلطر الذي أدإ إىل حد  إىل  "إدا ما فشل  تعبئة املوارد يف توليد أموال كافية"التالية القائلة 
. أصدددددبح عامل اخلطورة حداث  مرصدددددود ا كان يُفرتض أن ُيسدددددتخلص من حتليل كامل للسدددددياق الذي أنشدددددئ لتحديد املخاطر

 ، تكون في  العبارة األوىل ه  األثر والعبارة الثانية ه 5وميكن تكوين سدددددددددددددديناريو آخر على الوصددددددددددددددف الوارد للخطر رقم 
وال ميكن الفصل بني هذين التخمينني املختلفني إال إدا أصبح  املنظمة واضحة بشلن أنشطة عملية إدارة . حد  اخلطر

 .املخاطر، مثل حتديد سياق املخاطر وتقييمها واإلبالغ عنها، من بني أمور أخرإ

 
، 5ي إىل اخلطر رقم يف سدددجل املخاطر املؤسدددسدددية نفسددد ، الحظنا أن املنظمة حددت عشدددرة أسدددباب حمتملة تؤد -166

ا يدعم  سبب جذري آخر، ما يفتح . والحظنا أن بعض البياانت حيتاج مزيد ا من اإليضاح ، تبّينا سبب ا حمتمال  واحد  فمثال 
وقة مسدددددللة . الذي ينبغ  أن يكون األثرما جماال  التخمني بشدددددلن ما الذي ينبغ  حق ا أن يكون السدددددبب اجلذري احملتمل و 

بشدددددددلن قائمة األسدددددددباب احملتملة ه  أن السدددددددبب احملتمل قد ال يكون سدددددددبب ا حمتمال  على اإلطالق لو  أخرإ ميكن طرحها
كما أشدددددارت مسدددددللة كيفية دكر األسدددددباب احملتملة إىل أن التوجي  احملدد الذي اتّبع مل .  كان  األحدا  ويعها مرتبة  مني ا

عامل اخلطر، والسدبب  -وانت األسداسدية لبيان املخاطر يضدمن توحيد البياانت حبيث يكون هناك  كيد واضدح على املك
وهذه املعلومات حيوية األمهية، ال سدددددددددددددديما عندما تُقّيم املخاطر احملددة . اجلذري، وحد  اخلطر، وعواقب أو أثر اخلطر

ا .  وتعا  يف عاية املطاف ة احملتملة الن يفرتض أن تعا  األسددباب العشددر  إجراءات التخفيف اإلضددافيةكذلق فحصددنا أيضدد 
عدد إجراءات التخفيف ال يتواف  مع عدد األسددددباب احملتملة احملددة، أي أن ( أ  )وخلصددددنا إىل أن. 5احملددة للخطر رقم 

( ب)هناك عشدددددددرة أسدددددددباب حمتملة بينما هناك قانية إجراءات ختفيفية فقط، ما يرتك سدددددددببني حمتملني آخرين دون تناول؛ 
إلجراءات التخفيفية بوضددددددوح مقابل األسددددددباب احملتملة احملددة، ويصددددددعب عزو كل من ميكن حتديد غري عدد قليل من ا ال

كان هناك انطباع ظن  يقصد ببعض اإلجراءات احملتملة أن تعا  سببني و ( ج)اإلجراءات األخرإ إىل سبب واحد حمتمل؛ 
 .حمتملني أو أكثر، ما قد يعقد قياس املخاطر املتبقية، حسب االقتضاء

 
 عملية إدارة خماطر تعبئة املوارد 2-7-1-2-ابء

جزء ا من عملية إنشددددددداء سدددددددّجل الحظنا أن شدددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد متارس إدارة املخاطر وأعا كان   -167
تقييم ا  2018كما أبلغتنا الشددددعبة أعا أجرت يف عام .  املخاطر املؤسددددسددددية والعديد من إجراءات التخفيف يف هذا السددددّجل

ا للتحّول الذي قام  ب  وقدم  عدد ا من الواثئ  الن استخدم   ملقاربة املخاطر الن تواج  تعبئة املوارد، للمخاطر متهيد 
ا أن أسس .  قّدم  األساس لتحديد سجل املخاطر املؤسسية بلولكنها ال تشّكل واثئ  حتليل خماطر،  كما الحظنا أيض 

خلصدددددددة من سدددددددلسدددددددلة من املقابالت مع ممثليات املنظمة، ومن تقرير شدددددددبكة تقييم أداء حتديد املخاطر مشل  نتائج مسدددددددت
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غري أننا  .2021-2018، ومن النظرة العامة السرتاتيجية تعبئة املوارد املؤسسية 2018-2017املنظمات املتعددة األطراف 
ء  على الواثئ  الن اسددددددددددددددتخدم  لتحديد املخاطر لكننا تبّينا أن  بنا. مل نُبّلغ عن كيفية حتليل هذه الواثئ  لتحديد املخاطر

ومن . حيدد غري املخاطر على مسددددددددددتوإ املنظمة، الن أشددددددددددارت فقط إىل فئة خماطر واحدة، ه  املخاطر االسددددددددددرتاتيجية مل
الن تواج   املخاطر مالمحالواضددددددح أن هذه العملية مل تسددددددمح بتحديد املخاطر التشددددددغيلية واالئتمانية واملالية السددددددتكمال 

ا أن اخلطر املؤسدددسددد  رقم .  تعبئة املوارد ا على أسددداس مدخالت من شدددعبة تطوير األعمال  5كما أُبلغنا أيضددد  صددديغ أسددداسددد 
لكن حتديد املخاطر ال ميكن أن جيري عرب االقرتاحات وحدها، بل جيب . وتعبئة املوارد، إد ُأخذ ابلعديد من اقرتاحاهتا

 .اتباع عملية ركية

 
دلددق، الحظنددا أن جزء ا من متطلبددات إدارة املخدداطر املدددرجددة يف الدددليددل املوجز إلدارة املخدداطر يف  عالوة على -168

عب كشددددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة  املنظمة، هو إعداد سددددددددجالت خماطر على كافة مسددددددددتوايت املنظمة، مبا يف دلق الشددددددددُ
تشددددددرين  رتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف أكتوبروالحظنا يف رسددددددالة الربيد اإللكرتوين الن أرسددددددلها مكتب االسدددددد. املوارد
، موضدددددح ا ابلتفصددددديل تعليمات إدارة املخاطر لذلق العام، أعا أشدددددارت إىل البدء يف إعداد سدددددجالت خماطر 2019األول 

ة جلميع مكاتب املنظمة يف أحناء العامل، بعد سددددددددددددددلسددددددددددددددلة من اإلحاطات واالجتماعات لبدء اخلطوات التالية لتمتني إدار 
ولكن يف تواصددددددددددلنا مع شددددددددددعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد ومكتب االسددددددددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة . املخاطر يف املنظمة

هكذا، يقصدددددددد ابلدليل . املوارد، أُبلغنا أن هناك توجيهني سدددددددابقني إلدارة املخاطر ُنشدددددددرا ولكن ال يزال من املمكن تعزيزمها
 .ط العملية إد تواصل املنظمة بناء توجيهات جديدة وأفضل للمض  قدم ااملوجز احلال إلدارة املخاطر تبسي

 
نشددد على حقيقة واقعة ه  أن مسدتوايت نضدج املخاطر تُب  مبرور الوق ، ويف الطري ، تنشدل حتدايت من مثل  -169

يعوق الرشدددددددددددددداقة سددددددددددددددوء فهم قيمدة مبدادرات إدارة املخداطر وتكلفدة الوق  التنفيدذي املعزو والتنفيدذ البط ء واملربق الذي 
 .غري أن دلق ينبغ  أال يثين املنظمة عن املض  ُقدم ا. التشغيلية، وويعها حتدايت متوقعة يف إدارة التغيري

 
أوصبببببينا أن تنخرط املنظمة عن كثب مع مكتب االسبببببرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد لضبببببمان أن تكون  -170

جيًدا ابلنظر إىل متطلبات املعايري السبببببببببببائدة، كي حُتدلد املخاطر عملية إدارة خماطر تعبئة املوارد أكثر رمسية وموثقة 
 .وتُقيلم على النحو األمثل ليستمر تقدلم مستوى نضج إدارة املخاطر وتعظيم القيمة املقصودة

 
سددتتضددمن اسددرتاتيجية تعبئة املوارد املؤسددسددية اجلديدة أن يقوم مكتب االسددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد بدعم  -171
 .تطوير األعمال وتعبئة املوارد يف قيامها بتحليل وإدارة املخاطر شعبة

 
 استعراض وظيفة التقييم 2-2-ابء

وحتدد خطة التنمية املسدددددتدامة . أدرك  منظومة األمم املتحدة دائم ا قيمة وظيفة التقييم يف تعزيز التعّلم واملسددددداءلة -172
رئيسددي ا يف تنوير عملين املتابعة واالسددتعراض يف إطار عمل األمم  أن البياانت والرصددد والتقييم تلعب كلها دور ا 2030لعام 

واسددددددددددتجابة للتحدي املتمثل بتطور سددددددددددياق التقييم، . ويعها املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسددددددددددتدامة يف البلدان املعنية
وثيقة القواعد واملعايري احملّدثة، الن حل  حمل نسدددددددددددخة  2016حزيران  أصددددددددددددر فري  األمم املتحدة املعين ابلتقييم يف يونيو

 .ويكفل اإلصدار اجلديد استمرار مالءمة هذه الوثيقة لتوجي  وتعزيز ممارسات التقييم. 2005
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 سياسة التقييم 1-2-2-ابء

امليثاق قد أصددددددددبح متقادم ا ووجد أن  2016الحظنا أن تقييم ا مسددددددددتقال  لوظيفة التقييم يف املنظمة أجري يف عام  -173
سنوات  6وأت  هذه التوصية بعد . 2017للمنظمة تنّفذ خالل النصف األول من عام " سياسة تقييم"وينبغ  استبدال  بددددد 

ومع . من صدددددددددور امليثاق، أي أن عقد ا من الزمن قد مضددددددددى علي ، وقد طرأت على مشددددددددهد التقييم ابلفعل تغيريات أكثر
، ميثاق مكتب التقييمومبا أن السدددددياق الشدددددامل املهيمن للتقييم يف املنظمة موجود يف . امليثاق حىت اإندلق، مل ُيسدددددتبدل 

غري أن . خلصددددددنا إىل أن للميثاق السددددددمات الرئيسددددددية الن لسددددددياسددددددة التقييم الن يتوخاها فري  األمم املتحدة املعين ابلتقييم
فري  األمم املتحدة املعين ابلتقييم، إد أن  حيتاج إىل التسددددددددددددددليم ابلتغيريات امليثاق ال يتواف  حالي ا مع أحد  قواعد ومعايري 

  وهذه تشمل ما يل . التحّولية الداخلية اهلامة الن أدخلتها املنظمة على التقييم يف السنوات العشر األخرية
 

ُوضدددددددددع  سدددددددددياسدددددددددة التقييم احلالية يف املنظمة يف سدددددددددياق قواعد ومعايري فري  األمم املتحدة املعين ابلتقييم  (أ)
، والن عددت للتقييم األسددددددداسددددددد   سدددددددة مبادئ فقط، بينما أضددددددداف  قواعد ومعايري فري  األمم 2005

ثالثة معايري عامة تنطب  على املنظمة وأربعة معايري مؤسدددسدددية، وهذه املعايري  2016املتحدة املعين ابلتقييم 
 .جيب أن تنعكس يف سياسة حمّدثة

تقييمات و ( 2)تقييمات لألجهزة الرائسدددية، ( 1)تصدددّنف سدددياسدددة التقييم يف املنظمة أنواع التقييم على أعا  (ب)
وكشدددددددددددف  . عادة من موارد خارجة عن امليزانية تقييمات الربامج واملشددددددددددداريع الفردية، املمو لةو ( 3)قطرية، 

التقييمددددات املواضدددددددددددددديعيددددة ( 1)أحددددد  الواثئ  الركيددددة أن املنظمددددة تصددددددددددددددّنف التقييم على النحو التددددال 
التقييمددات و ( 4)الربامج،  تقييمددات املشددددددددددددددداريعو ( 3)تقييمددات الربامج القطريددة، و ( 2)واالسددددددددددددددرتاتيجيددة، 

التسدميات والتوصديفات مربكة للمعنيني، فتؤدي إىل توقعات خمتلفة، وقد تكون االختالفات يف . املشدرتكة
 .ما حيّتم العمل على توفري الوضوح واالتساق

إصددددارين رئيسددديني يؤثران على التقييم فعل تضددداءل تعداد أدوار ومسدددؤوليات مكتب التقييم بشدددكل كبري ب (ج)
أصددددددددددددره مكتب التقييم والذي حّدد ، الذي 2019دليل تقييم املشددددددددددداريع للمكاتب امليدانية  -املنظمة يف

مسددددؤوليات التقييم للمسددددؤولني عن امليزانية يف املكاتب القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية واخلدمات الفنية 
ومن انحية أخرإ، أدخل  . الرئيسددددددددددددية وويع الوحدات األخرإ يف املقر الرئيسدددددددددددد  خارج مكتب التقييم

إىل جمال التقييم جهات فاعلة  2013من املسدددددددددددددامهات الطوعية سدددددددددددددياسدددددددددددددة متويل تقييم املبادرات املمّولة 
ولذا، يلزم يف هذه احلالة إيضددددددداح املسدددددددؤوليات، إد أن أداء وظيفة التقييم ال يقتصدددددددر على إجراء . جديدة

 .التقييم حبد دات ، بل يشمل أيض ا، من بني أمور أخرإ، أنشطة أخرإ كاالعتمادات للتقييم والرصد

املنظمة للتقييم نظام الصددددددددندوقني ألموال األمانة اجملّمعة الذي أُنشددددددددئ لتلق  أموال  ، اتبع 2010يف عام  (د)
صدددندوق ملشددداريع الطوارئ وإعادة التلهيل، وآخر للتعاون التقين يف املشددداريع اإلمنائية، مبا يف دلق   التقييم

سدددددددددددددديدداسدددددددددددددددات  عندددمددا أدخلدد  املنظمددة 2013وقددد تغري دلددق يف عددام . الدددعم الربانجم  للعمددل املعيدداري
وإجراءات جديدة لتخصدددددددددددددديص االعتمادات املالية لتقييم ويع مبادرات املنظمة املمّولة من املسددددددددددددددامهات 

وكان الصدددددددددندوقان اللذان يتحمل مكتب التقييم مسدددددددددؤولية امليزانية عنهما قد ُدجما يف حسددددددددداب . الطوعية
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الورق، تعمل ابسددددددددددددددتخدام  غري أن املنظمة ال تزال، على". حسدددددددددددددداب األمانة اخلاص ابلتقييم"واحد هو 
 . صندوق  حساب أمانة للتقييم

ليس  لدإ سياسة التقييم يف املنظمة سياسة إفصاح لنشر نتائج التقييم نظر ا ألن تقارير التقييم ينبغ  أن  (ه)
 .تعترب ويعها واثئ  عامة

عن  ليس لدإ هذه السدددددددددددددياسدددددددددددددة إطار للتقييمات الالمركزية، ومع دلق أصددددددددددددددرت املنظمة ابلفعل دليال   (و)
 .تقييمات املشاريع للمكاتب امليدانية

 
مما سدددب ، نُؤكد أن السدددياسدددات ه  يف جوهرها واثئ  مسددداءلة وآليات رقابة يف آن، ويتطلب فري  األمم املتحدة  -174

وابلنظر إىل أن ملتطلبات كل منظمة خصدددوصدددياهتا، سدددّلط فري  . املعين ابلتقييم أن تضدددع كل منظمة سدددياسدددة تقييم صدددرحية
واضدددح ا لغرض  شدددرح امن بني أمور أخرإ، ، أن سدددياسدددة التقييم جيب أن تتضدددمن ىاملتحدة املعين ابلتقييم الضدددوء علاألمم 

التقييم ومفاهيم  وقواعده واسددتخدام  داخل املنظمة؛ واإلطار املؤسددسدد  واألدوار واملسددؤوليات؛ وتدابري لضددمان اسددتقاللية 
وأوصى الفري  أيض ا بضرورة أن تواف  األجهزة الرائسية للمنظمة على . الالمركزيةوإطار ا للتقييمات  التقييم واملساءلة العامة؛

غري أن ما يشدددكل تصدددميم ا فعاال  للسدددياسدددات، أي يف . سدددياسدددة التقييم، وأن هذه السدددياسدددة ينبغ  أن تُراجع وحتّد  دوراي  
يريات الضددددددرورية الن جترإ بناء  على ما كان هذه احلالة سددددددياسددددددة التقييم يف املنظمة، هو مسددددددللة القدرة على التلثري يف التغ

وبوصفها وثيقة مساءلة وآلية مساءلة، جيب أن تكون سياسة التقييم قادرة على متكني ضبط تنفيذ نشاط التقييم، . متوقع ا
 ويتوجب التلكيد على أن هذه السدددددياسدددددة، بوصدددددفها شدددددكال  من أشدددددكال. مبا يف دلق بنية احلوكمة املطلوبة لألداء الفعال

ومن السليم منطقي ا دائم ا . العملياتيةالتصميم والفعالية   تعمل جيد ا يف جانبني خمتلفني لكنهما مرتابطنيأن الضبط، جيب 
 .أن جودة فعالية التنفيذ ال ميكن أن تتخطى جودة تصميم السياسة

 
أوصبببينا أن حتدلث املنظمة سبببياسبببة التقييم لضبببمان احتضبببان القواعد واملعايري السبببائدة والوقائع العملياتية  -175

 .واملبادرات احلالية بغية املزيد من متتني الدعم لسياسة التقييم وزايدة توضيح مساءالهتا

 
، وقد أخذان 2021سدد  يف عام عّلق  اإلدارة أعا التزم  من قبل بتقدمي سددياسددة شدداملة جديدة إىل اجلها  الرائ -176

 .علم ا وذا التطور اإلجيايب

 
 اهليكلية/االستقاللية التنظيمية 2-2-2-ابء

جيب أن تتناول وظيفة التقييم يف املنظمات متطلبات االستقاللية الن تتلثر إىل حّد كبري ويكل حوكمة التقييم وبيئة  -177
ومن شلن االستقاللية، الن . وتتمتع ابلصدقية الال مة إل ا  عملها الضبط التنظيم  لك  تصبح هذه الوظيفة مستقلة متام ا

، أن تعز  الثقة ظن لوظيفة التقييم سددددددلطتها ومسدددددداءلتها اخلاصددددددة وا . ينظر أصددددددحاب املصددددددلحة إليها على أعا توفر ضددددددماان 
ظن  2016ولتسددددددددددليط الضددددددددددوء على أمهية وظيفة التقييم، أقر التقييم املسددددددددددتقل لوظيفة التقييم يف املنظمة الذي أجري يف عام 

كما الحظ أن االسدددددتقاللية التنظيمية ملكتب .  يتعل  ابسدددددتقالليت  السدددددلوكية يف مااسدددددتقاللية مكتب التقييم حمدودة، خاصدددددة 
 . من املمارسات؛ وأن ميثاق التقييم اخلاص مبكتب التقييم أصبح متقادم االتقييم تتلثر ابلتصميم بسبب جمموعة 
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 تعيني رئيس التقييم 1-2-2-2-ابء

دعم ا السدددددددددددتقاللية وظيفة التقييم يف منظومة األمم ( JIU/REP/2014/6)أوصددددددددددد  وحدة التفتيش املشدددددددددددرتكة   -178
ينبغ  حتديد املرشددددددددددددددحني  (أ)  يتعل  بتعيني الرقابة الداخلية أن تقرر ما يل  يف مااملتحدة، أن  ينبغ  لألجهزة الرائسددددددددددددددية 

ينبغ  أن يكون التعيني رهن ا ابلتشاور مع  (ب)املؤهلني على أساس إعالن عن الوظائف الشاغرة يُنشر على نطاق واسع؛ 
ينبغ   (د)هن ا مبوافقة اجلها  الرائس ؛ ينبغ  أن يكون إعاء اخلدمة لسبب عادل ور ( ج) اجلها  الرائس  وموافقت  املسبقة؛

تطبي  قاعدة أن تكون مدة الوالية بني  سة وسبعة أعوام غري قابلة للتجديد، وأال جيري أي تعيني آخر يف مؤسسة األمم 
 .املتحدة نفسها لدإ انتهاء مدة الوالية

 
التناقضددددات مع توصدددديات وحدة ف اسددددتعراضددددنا ألحكام ميثاق مكتب التقييم بعض شددددبناء على ما سددددب ، ك -179

فقد الحظنا أن  ليسددددد  لدإ املنظمة سدددددياسدددددة حمددة السدددددتقطاب املرشدددددحني واختيار مدير مكتب . التفتيش املشدددددرتكة
كما الحظنا أن فريق ا يتللف .  التقييم، فما يُدّتبع هو أحكام التوظيف يف مكتب التقييم الواردة يف ميثاق مكتب التقييم

عام وجلنة الربانمج ومتخصددصددني يف التقييم من وكاالت األمم املتحدة يسددتعرضددون االختصدداصددات من ممثلني عن املدير ال
وبناء  على هذا االستعراض، يُعّد إعالن عن الوظيفة الشاغرة ويُنشر على نطاق واسع . املرجعية وبيان املؤهالت للوظيفة

خالل إجراء تنافسدددددددددد ، يُوصددددددددددى إىل املدير العام ومن . وجيري جتميع قائمة ابملرشددددددددددحني املؤهلني إلجراء مقابالت معهم
وتقتصدددددر مشددددداركة اهليئة التشدددددريعية، من خالل جلنة الربانمج كعضدددددو يف فري  . ابملرشدددددحني ملنصدددددب مدير مكتب التقييم

ولكن مبا أن  يوصدددددددى عادة ظكثر من مرشدددددددح واحد . التوظيف، على اسدددددددتعراض املرشدددددددحني وتقدمي التوصددددددديات النهائية
القيادة واضع قرار االختيار النهائ  لتقدير املدير العام، ال تزال قائمة املسللة الن أاثرهتا وحدة التفتيش املشرتكة بشلن 

ية وحدة وللتلكيد نقول إن توصددددد. ودورها املباشدددددر يف تعزيز الصددددددقية والثقة بني جمموعة متنوعة من أصدددددحاب املصدددددلحة
وهذه الفجوة تلح  . التفتيش املشرتكة بضرورة إخضاع تعيني رئيس التقييم للتشاور مع اجلها  الرائس  وموافقت  مل تُنّفذ

 .ضرر ا ابحلياد الذي ينبغ  لرئيس التقييم أن يتحلى ب 

 
ّدد مدة والية يتعل  بشروط مدة شغل منصب رئيس وظيفة التقييم، أوص  وحدة التفتيش املشرتكة أن حتُ  يف ما -180

غري قابلة للتجديد ترتاوح من  س إىل سدددددبع سدددددنوات وأال جيري أي تعيني آخر يف مؤسدددددسدددددة األمم املتحدة نفسدددددها لدإ 
. ووفق ا للمفتشددني، يُعتقد أن هذه السددياسددة متنح قدر ا من اسددتقاللية أكرب مما تفعل سددياسددة جُتيز التجديد. انتهاء هذه املدة

سدددارية املفعول،  2010  املنظمة دلق، لكنها مل تعتمده، إد تظل أحكام ميثاق مكتب التقييم وكان من املفروض أن تُرسددد
وه  جُتيز إعددادة التعيني مرة واحدددة لفرتة أربع سددددددددددددددنوات فقط وال جتو  إعددادة التعيني يف وظيفددة أخرإ داخددل املنظمددة أو 

وعلى حنو مشدداب ، وجدان أن إعاء تعيني مدير . االسددتخدام كاسددتشدداري فيها خالل مدة سددنة عقب انتهاء أو إعاء التعيني
مكتب التقييم ال يزال خاضدددددع ا لتقدير مكتب املدير العام بعد التشددددداور مع جلنة الربانمج، دون تطّلب أسدددددباب أو أسددددداس 

عادل وال تتماشى هذه املمارسة مع توصية وحدة التفتيش املشرتكة، الن تقض  ظن يكون اإلعاء لسبب . ضروري لفعاء
 .وأن اضع ملراجعة وموافقة اجلها  الرائس 

 
، وبعد عشددر سددنوات تقريب ا، مل ُتدخل املنظمة أي تعديل أو حتسددينات  خذ 2010اعُتمد ميثاق املكتب يف عام  -181

ظمة أقر ابالعتبار تطور وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة، بل إن تقرير جلنة الربانمج عن تقييم وظائف التقييم يف املن
كما أن عدم تبين املنظمة .  ظن ميثاق مكتب التقييم قد أصدددددددددددددبح متقادم ا وأن هذا امليثاق ال يُعترب مبثابة سدددددددددددددياسدددددددددددددة تقييم
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ا االسدددتقاللية اهليكلية ملكتب  لتوصددديات وحدة التفتيش املشدددرتكة السدددابقة املتعلقة بتعيني رئيس مكتب التقييم تضدددعف أيضددد 
الكثري من حيث احلفاظ على االسددتقاللية، جيب على املنظمة أن تُقّيم ما يصددلح وما ال يصددلح ومبا أن على احمّلق . التقييم

 .لدإ تعيني رئيس مكتب التقييم وتوفري السلطة ل ، وكل دلق بغية احلفاظ على االستقاللية والنزاهة واملوثوقية

 
لرائسببببببي عن كثب إلعادة تقييم أوصببببببينا أن تعمل املنظمة، آخذة ابلتوصببببببيات الرمسية املخوللة، مع اجلهاز ا -182

أحكام ميثاقها بشأن توظيف وتعيني وإهناء منصب مدير مكتب التقييم، لوضع ضماانت عملية تعزز استقاللية هذه 
 . الوظيفة وللحفاظ على مصلحة املنظمة

 
أو  و شدددددددد مكتب التقييم على أن عدد ا من العناصددددددر الواردة يف التوصدددددديات ينبغ  أن يعاجلها اجلها  الرائسدددددد  -183
وإدا كان . وابلتال ال يسددددددددتطيع مكتب التقييم وحده اختاد ويع القرارات الال مة بشددددددددلن طريقة تنفيذ التوصدددددددديات. اإلدارة

 2021-2020اثني ا، فرتة السنتني احلالية . دلق مناسب ا، سنقّدم اقرتاحات إىل اجلها  الرائس  واإلدارة بشلن هذه العناصر
ومن املقرر وضددددع سددددياسددددة تقييم جديدة وتقدميها إىل اجلها  الرائسدددد  للموافقة . تقييم يف املنظمةه  فرتة انتقالية لوظيفة ال
ويف الوق  نفسددددد ، سددددديشدددددرع مكتب التقييم يف خطة تطبي  الالمركزية خالل فرتة السدددددنتني . 2021عليها حوال عاية عام 

 .2023-2022من فرتة السنتني املقبلة ولذا، يُتوقع أن يبدأ التنفيذ الكامل للتوصيات بدء ا . االنتقالية

 
 البنيوية االستقاللية  3-2-2-ابء

الحظنا أن ميثاق مكتب التقييم يف املنظمة ينص بوضددددددددددددددوح على أن وظيفة التقييم ينبغ  أن تكون متحررة من  -184
املوارد املالية والبشددرية املخصددصددة للتقييم، مبا يف دلق التقييم املسددتقل  ة علىاملسددتقل الرقابةنفود اإلدارة غري املربر عن طري  

البنيوية ملكتب التقييم أن  مسدددددؤول جتاه املدير العام  وقد كشدددددف اسدددددتعراضدددددنا لالسدددددتقاللية التنظيمية. ألداء موظف  التقييم
سددؤولني مباشددرة عن تنفيذ السددياسددات ورغم أن مكتب التقييم منفصددل عن أولئق امل. وجتاه اجمللس من خالل جلنة الربانمج

وقد أشار تقرير التقييم . والعمليات الن جيري تقييمها، إالّ أن  مع دلق غري مستقل متام ا بسبب مسؤوليت  جتاه املدير العام
كتب يتعل  ويكل احلوكمة مل يف ماأن هناك جماال  لتحسدددددددني االسدددددددتقاللية  2016املسدددددددتقل لوظيفة التقييم يف املنظمة لعام 

 .التقييم وا دواج املسؤولية عن  والقيود املفروضة على ميزانيت 

 
كشددددف اسددددتفسدددداران عن االسددددتقاللية البنيوية ملكتب التقييم عن اسددددتمرار وجود قيود على تعيني واختيار موظفي   -185

لتعيني واختيار  فليسدد  هناك سددياسددة منفصددلة وإجراءات منفصددلة. وعلى القرارات املتعلقة ابلسددفرايت الن يتخذها مديره
ورغم أن مدير مكتب التقييم ومكتب املوارد البشدددددددرية يتفقان على اسدددددددرتاتيجية التوظيف للوظائف . موظف  مكتب التقييم

املوظفني وقائمة توظيف املوظفني الفنيني وعملية التوظيف التنافسدددد ، فنن اإلعالن عن الوظائف الشدددداغرة  تنقلالشدددداغرة و 
وعالوة على دلق، أُبلغنا أن مشدددددددددددددداركة مكتب التقييم يف التوظيف . موافقة املدير العاميزال يتطلب احلصددددددددددددددول على  ال

واالختيار من خالل عملية التوظيف التنافسدددد  تقتصددددر على اسددددتعراض وصددددف املنصددددب وإكمال  ابسددددتخدام التوصدددديفات 
 يشدددارك مدير مكتب التقييم يف وال .العامة للوظائف وعلى إعداد القائمة الطويلة للمتقدمني بطلبات، من بني أمور أخرإ

اختيار القائمة القصدددرية الن سدددُيختار منها من سدددُيعنّي، بينما يظل للمدير العام اختاد قرار التعيني النهائ ، وإن كان يُطلب 
على أي حال، يبدو أن دلق . من مكتب التقييم مدخالت أخرإ للوظائف املمّولة من حسددددددددددداب األمانة اخلاص ابلتقييم

إدارة املوارد البشددددددددددددرية  ينبغ  أن تقع  من القواعد الن وضددددددددددددعها فري  األمم املتحدة املعين ابلتقييم 13مع القاعدة ال يتف  
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واملالية املخصدددددددددددصدددددددددددة للتقييم على عات  رئيس التقييم لضدددددددددددمان تزويد وظيفة التقييم مبهنيني دوي كفاءات يف جمال التقييم 
 .  األمم املتحدة املعين ابلتقييميتماشى مع إطار الكفاءات الذي وضع  فري مبا

 
يتعل  بتوظيف اسددتشدداريني، الحظنا أن مكتب التقييم ميكن  التوظيف دون أخذ موافقة إدا كان املرشددحون  يف ما -186

، ابسدددتثناء توظيف مسدددتشدددار من الفئة ألف، إد يلزم احلصدددول على موافقة جديدة من مكتب حيتفظ وامدرجني يف قائمة 
عملية توظيف جديدة حىت لو كان دلق يف حالة تعيني اسددددددتشدددددداري ما بعقدين متتاليني ومبهام متشدددددداوة املدير العام لكل 
اختاد القرار بتحديد املسدددتوإ ألف يتطلب موافقة وقد ادعى مكتب التقييم أن احلكم الذي يقضددد  ظن . وابلدرجة نفسدددها

بينما مدير مكتب   ورّد مكتب املوارد البشرية. التقييممن ميثاق مكتب  34يتعارض مع القسم  املدير العام املساعد املعين
عن التوظيف واستخدام املوارد، ينطب  األمر نفس  أيض ا على املدير العام املسؤول مباشرة عن مدير مكتب  التقييم مسؤول

املرجعية املقرتحة وتقتصدددر املوافقة على فئة وأجر االسدددتشددداري املقرتح، وليس على اختيار الفرد أو االختصددداصدددات . التقييم
ولكن رغم أن من الصدددددحيح  .هكذا، االسدددددتقاللية املطلوبة ملكتب التقييم مضدددددمونة مبا في  الكفاية. الن يوّظف من أجلها

من الدليل ال تشددري إالّ إىل حتديد فئة وأجر االسددتشدداري املقرتح، يبدو أن يف شددرط موافقة  317من القسددم  7-1أن الفقرة 
وتعادل . أو اختصددددددداصددددددداهتم املرجعية غري مباشدددددددر على اسدددددددتقاللية مكتب التقييم يف اختيار املقيّامني واملدير العام التفاف 

ميضدددد  يف  موافقة املدير العام إطالق إشددددارة املضدددد  يف التوظيف، وإدا مل حُيصددددل على دلق، فنن مكتب املوارد البشددددرية ال
 . توظيف املقّيم، ويُطلب من مكتب التقييم اختيار استشاري آخر

 
يتعل  ابسددددددتقاللية امليزانية، وجدان أن مدير مكتب التقييم يعمل مع مدير مكتب االسددددددرتاتيجية والتخطيط  يف ما -187

الذي رفضدددددد  املدير العام السدددددداب  يف عاية املطاف، إد كان  1-وإدارة املوارد على مقرتح امليزانية واسددددددتحدا  منصددددددب مد
وابإلشددددددارة إىل سددددددفرايت مدير مكتب التقييم، ال يزال قائم ا . 1-هناك ابلفعل التزام بعدم  ايدة عدد الوظائف من فئة مد

ا تدخل غري مباشدددر يف إدارة امل وارد املالية املخصدددصدددة القيد الذي يتطلب موافقة املدير العام على كل حالة، ويف دلق أيضددد 
وقد أبلغنا مكتب التقييم أن  عندما صيغ ميثاق املكتب، اقرتُح منودج ا دواج املسؤولية عن  ليشّكل انتقاال  . لدمكتب التقييم

ا إىل االسددددتقالل الكامل ا . سددددلسدددد  يتعل  ابملسددددؤوليات جتاه املدير العام، ما يرتك الباب  يف ماغري أن امليثاق ال يزال غامضدددد 
ونتيجة لذلق، كان هناك يف ظل اإلدارة السددددددددددددابقة بعض حاالت التدخل يف التقييم، وبذلق . توح ا أمام عدة ختميناتمف

وعالوة على دلق، أُبلغنا أن مكتب التقييم يعتقد، وحنن . أثّر ا دواج املسؤولية عن مكتب التقييم على استقالليت  حينذاك
االستقاللية الوظيفية ملكتب التقييم من خالل مسؤولية واحدة جتاه األجهزة  نتف  مع ، أن من املمكن حتقي  قدر أكرب من

يتعل  ابسدددددتخدام  يف ماوينبغ  أن يكون دلق مشدددددروط ا مبسددددداءلة واضدددددحة ملدير مكتب التقييم جتاه املدير العام . الرائسدددددية
 .تياجات التقييم الن يطرحها املدير العامميزانية الشعبة وضرورة التشاور مع املدير العام واستجابة مدير مكتب التقييم الح

 
 خر طويال  ابلفعل االنتهاء من التعزيز املفرتض السدددددددددتقالل مكتب التقييم وإ الة القيود واحملددات السدددددددددابقة، إد  -188

ت  إننا نؤكد أن االسدتقاللية البنيوية ملكتب التقييم تدعم وتضدمن حري. 2017سدبتمرب أيلول كان املوعد املسدتهدف إل ا ه 
يف إجراء التقييمات ورفع تقارير عن النتائج إىل اجلها  الرائسدددددددددددد ، أما القيود املفروضددددددددددددة على قرارات مدير مكتب التقييم 

وكخطوة يف االجتاه الصدددحيح، أُبلغنا أن مكتب التقييم اطط لوضدددع سدددياسدددة شددداملة للتقييم، . فيمكن أن تعي  هذه احلرية
قاللية الوظيفية وإيضددددددداح موقع مدير مكتب التقييم يف التسدددددددلسدددددددل اإلداري وسدددددددتكون تلق فرصدددددددة ملعاجلة مسدددددددللة االسدددددددت

وال شق أن جتاو  استقاللية التقييم ينتقص من مبادئ التقييم يف املنظمة كما من التوقعات املرتبطة . ومسؤوليات  ومساءلت 
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ضدددددددماانت لألجهزة الرائسدددددددية يف فمكتب التقييم، إد يوفر خط دفاع اثلث رئيسددددددد  لتحسدددددددني فعالية العمليات، يقّدم . وا
وحنن نسددددددّلط الضددددددوء، كما يقول فري  األمم املتحدة املعين . املنظمة بشددددددلن سددددددري عمل كل من خط  الدفاع األول والثاين

ابلتقييم، على أن اسدددتقاللية أنشدددطة التقييم ضدددرورية لتحقي  الصددددقية وتؤثر على طرق اسدددتخدام التقييم وتتيح إجراء تقييم 
وينبغ  أن تكون االسددددتقاللية كة متلصددددلة يف رئيس التقييم ك  . ر من الضددددغط غري املربر طوال عملية التقييمحمايد ومتحرّ 

يقوم مباشدددرة بتكليف إعداد تقارير تقييم مضدددمونة اجلودة وإصددددار هذه التقارير ونشدددرها وتعميمها يف اجملال العام دون أن 
 .يتعرض لتلثري غري مربر من أي طرف

 
تعمل املنظمة عن كثب مع جهازها الرائسببببي على مراجعة االسببببتقاللية البنيوية القائمة لوظائفها أوصببببينا أن  -189

لتحدد بوضببببببوح ترتيب املسببببببؤوليات عن وظيفة التقييم وشببببببروط تعامل اإلدارة معها دون املسبببببباس ابسببببببتقالليتها، 
 .وقيمة هذه الشعبةسيما يف إدارة مواردها املالية والبشرية املخصصة هلا، بغية حتسني صدقية  وال

 
ويتطلب هذا اجلانب . يواف  مكتب التقييم متام ا على التوصيات وسيعكسها يف مقرتح  لسياسة التقييم اجلديدة -190

من السددياسددة إجراء مشدداورات كاملة مع اجلها  الرائسدد  واإلدارة، ألن مكتب التقييم ال ميكن  اختاد قرار بشددلن اسددتقالليت  
يف احلفداظ على ارتبداط مكتدب التقييم الوثي  ابإلدارة، إدا كدان ال بدد من احلفداظ على ا دواج ونظر ا ألن هنداك قيمدة . هو

وعالوة على دلق، يتفهم مكتب التقييم قل  اإلدارة بشددلن . املسددؤولية عن ، جيب أن يكون واضددح ا ما يعني  دلق ابلضددبط
االمتثال للقواعد واللوائح التنظيمية وغريها من  املسدددددددددددداءلة العامة جتاه املدير العام بشددددددددددددلن اسددددددددددددتخدام املوارد كما بشددددددددددددلن

ولذا، رغم أن مكتب التقييم يؤيد ابلكامل التوصيات جبعل  مستقال  هيكلي ا، إال أن  يعتزم . التوجيهات السياساتية األخرإ
املوظفني  يتعل  ابسددددددددددتخدام موارده، مبا يف دلق اإل ا ات وتوظيف يف مااقرتاح آلية لضددددددددددمان مسدددددددددداءلت  مسدددددددددداءلة كاملة 

وميكن أن يكون دلق على شددددكل تقرير مسدددداءلة يُقدم كل سددددنتني إىل . العملياتيةواالسددددتشدددداريني، وغري دلق من اجلوانب 
 .أو اإلدارة اجلها  الرائس  و

 
 إدارة االسرتاتيجية 4-2-2-ابء

يف النواتج، ومن مث  يف سلسلة نتائج املنظمة، تصبح النتائج الن تتخذ شكل خمرجات املسامهة الرئيسية للمنظمة -191
بعدئذ، تبدأ املنظمة، مدفوعة ابخلطة املتوسددددددددددطة األجل، يف إعداد برانمج العمل . تتحمل املسددددددددددؤولية الكاملة عن حتقيقها

األولوايت الرباجمية وأطر النتائج، مبا يف دلق التكاليف واالحتياجات من املوارد من االشددددددددددددددرتاكات وامليزانية الذي يعرض 
ولتنفيذ برانمج العمل وامليزانية، جيري إعداد اسرتاتيجيات وخطط عمل حمددة على مستوايت . ات الطوعيةاملقررة واملسامه

ا خطط العمل املفردة للموظفني وقد بّين  املنظمة يف ويع أنشدددددطتها أن لديها نظام ا إلدارة . تنظيمية خمتلفة تشدددددمل أيضددددد 
ع  إىل احلصدددول على سدددلطة من الدول األعضددداء، إىل وضدددع اخلطط لالسدددرتاتيجية، بدء ا من إجراء حتليل اسدددرتاتيج  والسددد

كما تسددلط إدارة املنظمة لالسددرتاتيجية الضددوء على .  تقييمها وتكييفها للتغيريات لدإ حدوثها وتروتها وتنفيذها ورصدددها
 .أوج  اعتماد كل مرحلة من هذه املراحل على غريها

 
 التخطيط االسرتاتيج  1-4-2-2-ابء

إدارة االسرتاتيجية ضمن وظيفة التقييم يف املنظمة أن تكون متجذرة يف سياسة التقييم املتبناة الن تعلن يُتوقع من  -192
كذلق تُفّعل .  مبادئ التقييم، بينما حتدد اسددددددددددددددرتاتيجيتها للتقييم النواتج واملعامل واألهداف امللموسددددددددددددددة لتنفيذ تلق املبادئ
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ر التنفيذ الفّعال  اسددرتاتيجية وبرسددوخها على سددياسددة التقييم، يُقصددد ابالسددرتاتيجية أن تسدداعد . لسددياسددة التقييمالتقييم وتُيسددّ
وقد . على جعل التقييم أداة إدارية حاكة لتعزيز املسددددداءلة وتعزيز التعّلم التنظيم  وإدارة املعرفة وتنوير عمليات صدددددنع القرار

كان  أن تضددددددع املنظمة اسددددددرتاتيجية   2016املنظمة الحظنا أن إحدإ التوصدددددديات الواردة يف تقرير تقييم وظيفة التقييم يف 
واسدددددددتجابة لذلق، قدم مكتب التقييم إىل جلنة . لتعزيز التعّلم واملسددددددداءلة يف جمال التقييم 2019-2017وخطة عمل للفرتة 

غري أنندا الحظندا أن مكتدب التقييم . 2018-2017اسددددددددددددددرتاتيجيدة وخطدة عمدل للفرتة  2017مدارس  آدار 31الربانمج يف 
وأوضددددددح مكتب التقييم أن إعداد اسددددددرتاتيجية وخطة العمل للفرتة . يعّد اسددددددرتاتيجية وخطة عمل يف فرتة السددددددنتني التالية مل

كان حمدود ا بزمن  ألن  جاء فقط اسدددددددددددددتجابة لتقييم وظيفة التقييم، وأن مكتب التقييم سدددددددددددددب  وقدم التقرير   2017-2018
 .املرحل  دا الصلة إىل جلنة الربانمج

 
ا  ّنا أن يف موقف مكتب التقييم صدددددإ لالسددددتنتاج الذي توصددددل  إلي  وحدة التفتيش املشددددرتكة يف عام غري أنن -193

اخلطط االسدددددددرتاتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة ما  ال  توضدددددددع على أسددددددداس مؤق  وخمصدددددددص  ، وهو أن2012
ا  .استجابة  لطلبات من األجهزة الرائسية أو من املنظمات نفسها ويف هذا الصدد، أوضح  وحدة التفتيش املشرتكة أيض 

التخطيط  وأشارت يف تقريرها أن االسرتاتيجيات ليس  جامدة أبد ا قائلة إن، جمرد موضةالتخطيط االسرتاتيج  ليس أن 
واحتياجات  االسدرتاتيج  يسداعد املنظمة املعنية على انتقاء اخليارات واالسدتجابة جلميع الضدغوط القائمة من قضدااي انشدئة

أن التخطيط االسدددددرتاتيج  هو العملية الن حتّدد من خالهلا كما أوضدددددح  وحدة التفتيش املشدددددرتكة كذلق   .وتفويضدددددات
وابلنسدددددددددية للمفتشدددددددددني، تتمثل  .األجل، فضدددددددددال  عن خطط املوارد لتحقيقهاالطويلة  أهداف املنظمة املعنية املتوسدددددددددطة إىل

ويف هذا . يدة، يف التغطية واإلطار الزمين ومواءمة امليزانية معهما واختاد القراراتالعناصدددر الرئيسدددية ألي خطة اسدددرتاتيجية ج
، وخلصدددنا إىل أن املكوانت األسددداسدددية 2018و 2017اسدددرتاتيجية وخطة عمل مكتب التقييم لعام   السدددياق، اسدددتعرضدددنا

 وخطوط األسدددددداس، قد ُأخذت للخطط االسددددددرتاتيجية، من مثل األهداف واألنشددددددطة واملؤشددددددرات والغاايت واإلطار الزمين
ولكن لوحظ غياب أي بيان أو مقرتح بشدددددددددلن كيفية متويل تنفيذ اإلجراءات االسدددددددددرتاتيجية ومقدار هذا . ويعها ابالعتبار

ويف االسرتاتيجية وخطة العمل هذه، سعى مكتب التقييم إىل إ ا  عدة أنشطة مثل تنقيح مواد توجيهية خمتلفة، . التمويل
غري أن هذا ال يضدددددددددددمن أن االحتياجات احلالية للمنظمة على النحو املبني يف برانمج العمل وامليزانية . رإمن بني أمور أخ

 .يةلتشغيوالميكن أن تُعا  بسبب التغيريات يف األولوايت الربانجمية  2021-2020و 2019-2018للدفرتتني 

 
بصددفت  اهليئة اإلشددرافية على وظيفة التقييم، نشدددد على أن مكتب التقييم يتحمل مسددؤولية تزويد جملس املنظمة،  -194

ولذا، من الضروري أن . مبعلومات اسرتاتيجية كاملة ومالئمة ودقيقة ويف الوق  املناسب ليتمكن من اختاد قرارات مستنرية
ا مع بر  انمج العمل تدرك املنظمة أن  رغم أن اسدددددددرتاتيجية التقييم تكون دائم ا حمددة  مني ا، إال أعا جيب أن تتماشدددددددى أيضددددددد 

 دليل األمم املتحدةويسددددددددددددددلط . وامليزانية يف املنظمة إلاتحة قياس فّعال لألداء وغري دلق من االعتبارات االسددددددددددددددرتاتيجية
الضددوء على أمهية أن تضددع ويع وكاالت األمم املتحدة خطة اسددرتاتيجية لفدارة والشددعبة  للتخطيط االسددرتاتيج  للمديرين
يتعل  ابخلارج، توج  اخلطة  يف ماو . فري  ملواءمة أولوايت كل منها مع االسدددددرتاتيجية األعلىواملكاتب والقسدددددم والوحدة وال

ويف ظل البيئة الدينامية بطبيعتها . االسددددرتاتيجية املنظمة وتوفر اإلطار ملسدددداءلتها جتاه شددددركائها وأصددددحاب املصددددلحة عموم ا
الن تعمل فيها املنظمة، جيب أن يرتكز حتديد موقع وظيفة التقييم يف املنظمة على روابط ومسدددددددددددددداءالت أوضددددددددددددددح، وميكن 

ونؤكد أن توفر جمموعة متماسكة ومبّسطة . حتقي  دلق إدا حتقق  املواءمة بني ويع املكوانت الرئيسية لنظام االسرتاتيجية
 .سرتاتيجيات ينتج مساءالت أوضح تؤدي يف عاية املطاف إىل التحقي  الفعال لألهداف واألولوايتمن اال
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أوصينا أن حتدلث املنظمة اسرتاتيجية التقييم ابلتحديد التفصيلي ألولوايهتا لفرتة السنتني احلالية وكما تقضي  -195

ليات ومواءمة أعماهلا بشبببكل وثيق مع اخلطة سبببياسبببة التقييم وإجنازات االسبببرتاتيجية السبببابقة لضبببمان تزامن املسبببؤو 
 .أفضل وتقييم لألداء أجدى عمليايتاملتوسطة األجل احلالية وبرانمج العمل وامليزانية، بغية حتقيق آتزر 

 
 ختطيط وإ ا  العمل  2-4-2-2ابء 

. ختطيط العملينادي دليل األمم املتحدة للتخطيط االسددددددددددددرتاتيج  للمديرين بتكامل اخلطط االسددددددددددددرتاتيجية مع  -196
القصرية األجل ألي كيان  العملياتية، كمكوانت ألي نظام اسرتاتيجية، حتدد األهداف ليةتشغيالفخطط العمل أو اخلطط 

 2016العائد إىل عام  3-1ومتاشي ا مع دلق، ينص معيار فري  األمم املتحدة املعين ابلتقييم . وخمرجات  ومشاريع  وعمليات 
أو اإلدارة  لدإ خطة التقييم والتقييمات الن توضدددددددددددددع يف تقارير آلية إلبالغ اجلها  الرائسددددددددددددد  وعلى أن  ينبغ  أن تكون 

أو اسدددرتاتيجية تقييم واضدددحة،  وينبغ  أن تسدددتند خطة التقييم إىل سدددياسدددة و. بشدددلن خطة التقييم والتقدم احملر  يف تنفيذها
وضددددع ودف واضددددح ونطاق واسددددتخدام مقصددددود واضددددحني لكل تُعّد مع األخذ ابالعتبار املنفعة وقابلية التطبي  العمل  وت

خطط العمل يف إطار توجيهات خطة اسدددددرتاتيجية وينبغ  أن  ووذا املع ، جيب أن تُب  (.أو كل جمموعة تقييمات)تقييم 
 .عملياتيةحتتوي تفاصيل 

 
خطة عمل إشددددددددددددددارية متجددة لعمليات التقييم امتثاال  مليثاق ، يقدم مكتب التقييم يف املنظمة إىل جلنة الربانمج  -197

وقد الحظنا أن املبادئ واملعايري واألسدداس املنطق  الختيار . تغط  فرتة ثال  سددنوات السددتعراضددها والتعلي  عليها وإقرارها
ر بوضدددددددددددوح يف خطة العمل يم من انحية أخرإ، عمال  ابخلطوط التوجيهية احلالية للتقي. عمليات التقييم املخطط هلا تُفسدددددددددددّ

ما  ال مكتب التقييم يعطى متويل تقييم املبادرات املمولة من املسددددددددددددددامهات الطوعية، وإجراءات  2007وقرار اجمللس عام 
كذلق جتري .  ماليني دوالر أمريك  4د قيمتها على ياألولوية لعمليات تقييم املشدددددددددددددداريع املمولة من خارج امليزانية الن تز 

ن حجم امليزانية، ملشددددددددداريع مرف  البيئة العاملية واسدددددددددتجابة ملطالبات حمددة من عمليات تقييم منفصدددددددددلة، بصدددددددددرف النظر ع
وقد تبّينا أن مكتب التقييم اقرتح على جلنة الربانمج من خالل خطط العمل . الشدددددددددددركاء يف املوارد وأصدددددددددددحاب املصدددددددددددلحة

. 2019-2017ييمها خالل الفرتة اإلشدارية املتجددة لعمليات التقييم سدتة برامج مواضديعية وعشدرة برامج قطرية ليجري تق
 أن تقييم منتصددددددددددددف املدة جيري عادة قرابة منتصددددددددددددف عمر دليل دورة املشدددددددددددداريع علىينص يتعل  بتوقي  التقييم،  يف ماو 

وجتري عمليات . املشددددددددددددروع أو قرب انتهائ  ومن انحية أخرإ، جيري تقييم عائ  لدإ انتهاء الربانمج. املشددددددددددددروع الربانمج
ألغراض املسددددددددددددددداءلددة كمددا ألغراض التعّلم، وتكون يف أحيددان كثرية على صددددددددددددددلددة ابلقرارات املتعلقددة بتمددديددد  التقييم النهددائيددة

 . املشروع الربانمج

 
اخلاصدددة مبكتب التقييم وعمليات  2019-2017يف اسدددتعراضدددنا خلطة العمل اإلشدددارية املتجددة لعمليات التقييم  -198

أفضدددددددددددل املمارسدددددددددددات املتبعة يف األمم املتحدة ومعايري فري  األمم املتحدة التنفيذ املقابلة هلا، الحظنا بعض االحنرافات عن 
  يتعل  ابلشفافية، على النحو املبني أدانه يف مااملعين ابلتقييم 

 
على غرار اخلطة االسددرتاتيجية وخطة العمل، مل تكشددف خطة عمل مكتب التقييم تقديرات امليزانية لتنفيذ  (أ)

 .لربجمة قطريةكل تقييم مواضيع  وكل تقييم 
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مشددددددروع ا خالل  40إىل  30أشددددددار مكتب التقييم يف خطة العمل اإلشددددددارية املتجددة أن  سدددددديجري تقييم  (ب)
وقد خلصنا إىل . ، ولكن مل يرد دكر أٍي من مئات مشاريع املنظمة سيخضع للتقييم2019-2017الفرتة 

ا للخطوط التوجيهيددة لتقييم . 2019-2017عمليددات تقييم قيددد الرصدددددددددددددددد من الفرتة  108أن هندداك  ووفقدد 
الن ُ ودان وا كان جيب أن تشددددددددمل على  2019-2017املشدددددددداريع، خلصددددددددنا إىل أن خطط العمل للفرتة 

، خلصنا املعلماتوابستخدام هذه . 2020وأوائل عام  2019-2017األقل مشاريع يقع أجلها يف الفرتة 
ماليني دوالر أمريك  أو ممّولة  4ية مبيزانية تزيد عن مشروع ا من خارج امليزان 133إىل أن هناك ما جمموع  

مشددددروع ا، الحظنا أن  133ومن بني الدددددددددددددددددد . 2020-2019من مرف  التمويل العامل  يقع أجلها يف الفرتة 
 املائةيف  38أو  40من اإلوال ليجري تقييمها، منها  املائةيف  77مشاريع أو  103مكتب التقييم اختار 

مشدددددددددددروع ا من املشددددددددددداريع املختارة  65وحىت اتريخ التدقي ، أُبلغ عن إ ا  . ممُولة من مرف  التمويل العامل 
فقط من عمليددات التقييم املكتملددة املبلغ عنهددا رُفعد   35من دلددق، حتققنددا من أن . 103البددالغ عددددهددا 

من  املائةيف  53وميثل هذا الرقم . عنها تقارير تقييم منشددددورة يف موقع مكتب التقييم على شددددبكة اإلنرتن 
 . 2019-2017فقط من املشاريع املخطط هلا للفرتة  املائةيف  34املشاريع املنجزة و

كما هو   2019-2017بناء  على دلق، أ زت ويع عمليات التقييم املواضدددددديعية السدددددد  املخطط هلا للفرتة  (ج)
 24 فقد الحظنا أن من بني تقارير التقييم لدددد. مقرر، لكن إصدار تقارير تقييم املشاريع كشف سيناريو خمتلف ا

 3شدددددهر ا، بينما  خر نشدددددر  12حاالت  خري تراوح من شدددددهرين إىل  10مشدددددروع ا فحصدددددناها، كان  هناك 
 11مكن من حتديد توقي  تقارير تقييم وعالوة على دلق، مل نت. تقارير تراوح  مدهتا من عام إىل عامني

 . أو خطط التقييم املقابلة مل تُوفّر لنا مع التقارير الرئيسية مشروع ا ألن وثيقة االختصاصات املرجعية و

يف البوابة اإللكرتونية ملكتب  2019إىل  2018الن نشددددددرت يف الفرتة من  48من بني تقارير التقييم الدددددددددددددددددددد  (د)
 9 ابلنسبة إىلكن يأو خطط تقييم، ومل  منها وثيقة االختصاصات املرجعية و 17التقييم، مل يكن مرفق ا بدددد 

 .فدارة لمنها ردّ 

 
وهذا أمر هام بوج  خاص . وايتيح ختطيط العمل االبتكار ويوفّر تنسددددددددديق ا أفضدددددددددل لألنشدددددددددطة الن يتعني القيام  -199

عندما توضددددددع األولوايت االسددددددرتاتيجية موضددددددع تنفيذ، كما يتضددددددح من إطار اإلدارة القائمة على النتائج يف املنظمة حيث 
نتاج ختطيط اسددددرتاتيج  قائم على برانمج العمل وامليزانية واخلطة املتوسددددطة األجل وحيث تصددددبح  العملياتيةتصددددبح اخلطط 

ات ملموسددددة لتوثي  النتائج واملخرجات املتوقعة من منتجات وخدمات، وكل دلق ضددددمن سددددلسددددلة خطط العمل مبثابة أدو 
ا ضددددرورة حيوية متكني ختطيط العمل من دعم تنسددددي  العمل والت  ر ضددددمن أي وحدة . النتائج احملددة ومن الضددددروري أيضدددد 

ا متين ا لومات عموم ا، من األمهية مبكان أن ومبا أن اخلطة تتضدددددددمن مع. تنظيمية لضدددددددمان حتقي  التوقعات ورصددددددددها رصدددددددد 
هكذا، من املهم أن تتضمن خطط عمل . تكون هذه املعلومات مالئمة وموثوقة، لتوفري قاعدة أكثر فعالية الختاد القرارات

 .التقييم معلومات رئيسية تدعم الشفافية وتوفر قاعدة فّعالة الختاد القرارات، ما جيعل رصد إ ا  العمل حاسم األمهية

 
 :وصينا أن تضع املنظمة خطة اسرتاتيجية لفرتة سنتني من خاللأ -200

 
توفري معلومات أوضببببببببببح وأكثر تفصببببببببببياًل عن أنشببببببببببطة التقييم املخطط هلا، مبا يف ذلك عمليات تقييم  (أ)

 الربامج احملددة واملوارد املالية واستخدامها ألداء الوظيفة بغية حتسني الشفافية وقيمة املعلومات؛/املشاريع
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يتعلق حبسببببببببن توقيت واكتمال نشببببببببر  يف ماوضببببببببع بروتوكول أكثر فعالية لرصببببببببد عمليات التنفيذ و  (ب)
التقارير، مبا يف ذلك مراجع من مثل خطط التقييم واالختصاصات املرجعية وردود اإلدارة ومنتجات 

 .التقييم الرئيسية األخرى لضمان اختاذ قرارات عالجية لالحنرافات، حسب الضرورة

 
ويف الوق  . التقييم بشكل منفصل خطة اسرتاتيجية لفرتة السنتني تتضمن العناصر املذكورة أعالهسيضع مكتب  -201

 .نفس ، يرغب املكتب يف اإلبقاء على اخلطة اإلشارية املتجددة

 
 التقييم يف املكاتب امليدانية 5-2-2-ابء

حتقي  تفويض أمثل للسلطة، أي التو يع يكل جيد التصميم، قد يعي  العجز عن الن تتمتع وحىت يف املنظمات  -202
األمثل للمهام الن ينبغ  أن تؤديها السدددددددددددلطة املركزية وتلق الن ينبغ  أن تؤديها املكاتب امليدانية، إسدددددددددددناد املسدددددددددددؤوليات 

ا هذا اخلط بتوخي  املسدددداءلة واالسددددتجابة والكفاءة. واألدوار لتطبي  ويرتبط األسدددداس املنطق  . ويتبع تطبي  الالمركزية أيضدددد 
الالمركزية يف منظمة األغذية والزراعة أيض ا واتني امليزتني التشغيليتني إد تُفو ض سلطة اختاد القرار إىل اإلدارة دات املستوإ 

غري أن وثيقة . األداي، حيث نطاق الضدددبط أوسدددع واملسدددتوايت التنظيمية أقل عدد ا والقرارات تتدرج من القاعدة إىل القمة
أو التقييمات  التقييمات الذاتية وأشددارت أن " تقرير التقييم املسددتقل لوظيفة التقييم يف املنظمة"يف  1املعلومات األسدداسددية 

الالمركزية قد توقف  على ما يبدو بدال  من تعزيزها، كما كان احلال يف الصددددددددندوق الدول للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية 
الوقدد  احلدداضددددددددددددددر، ال يتضددددددددددددددمن ميثدداق مكتددب التقييم يف منظمددة األغددذيددة والزراعددة أي حكم يتعل  ابلتقييم  ويف .العددامل 

وليس هناك أي حبث آخر أو أي ُحكم بشلن إطار للتقييم الالمركزي . 34الالمركزي، وهو منّوه ب  ضمني ا فقط يف القسم 
وقددد الحظنددا يف تقرير . تقييم الالمركزي أو التقييم الددذايتوتطبيقدد  على عمليددات املنظمددة، ودور مكتددب التقييم يف إجراء ال

التقييم املسدددددددددتقل نفسددددددددد  أن املنظمة ال تزال تعمل بقوة على  ايدة تطبي  الالمركزية يف عملياهتا، لكن وظيفة التقييم مركزية 
مات المركزية، مبا يف دلق هكذا أوصددددددددددددددى تقرير التقييم املسددددددددددددددتقل أن  ينبغ  على املنظمة إعداد برانمج إلجراء تقيي. متام ا

تقييمات منتصدددددددددددددف املدة، من خالل مكاتبها اإلقليمية، بتمويل جزئ  من حسددددددددددددداابت األمانة للتقييم، وميكن تنفيذ هذا 
 . 2017أيلول  الربانمج حبلول سبتمرب

 
تقدم ا كبري ا يف  2019تلبية  لتوصدديات التقييم املسددتقل لوظيفة التقييم، توصددلنا إىل أن مكتب التقييم حق  يف عام  -203

الذي نشددددددددددددددر وعمم يف  دليل تقييم املشدددددددددددددداريع للمكاتب امليدانيةتطبي  الالمركزية يف وظيفة التقييم من خالل صددددددددددددددياغة 
وكشددددددف  نظرة فاحصددددددة على الدليل أن  ينص . ، بعد مضدددددد  أكثر من عام على الوق  املقرر إل ا ه2019حزيران  يونيو

ا أن الدليل ال يقدم منودج ا شدددددامال  لتطبي  . ملية التقييم، مثلما ميارس فعال  على املفهوم العام للتقييم وعلى ع ووجدان أيضددددد 
الالمركزية يف وظيفة التقييم وال ينص حتديد ا على أنواع أخرإ من التقييم يتعني إجرا ها يف املكاتب امليدانية، بل يقتصدددددددددددددر 

وعالوة على دلق، فنن إجراء تقييمات منتصدددددددددددف املدة يف املكاتب امليدانية ال يزال . فقط على تقييمات منتصدددددددددددف املدة
وابإلضافة إىل دلق، ليس  هناك معايري أو . امليزانية املسؤول عناضع لشروط معينة حيددها مكتب التقييم ابلتشاور مع 

هكذا، ابلنظر إىل . يم وال للمكتب امليداينسدددددددددياسدددددددددة لتحديد املسدددددددددؤولية عن إدارة التقييم أو الوالية عليها ال ملكتب التقي
، إبعداد برانمج إلجراء تقييمات المركزية، مبا يف دلق تقييمات منتصددف املدةتوصددية تقرير التقييم املسددتقل لوظيفة التقييم 

 . يتبني أن الدليل ما يزال غري واف
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وظيفة تقييم المركزية أوضددددح من خالل اقرتاح تقّدم ب  من املهم اإلشددددارة إىل أن املنظمة أقّرت مؤخر ا ابحلاجة إىل  -204
تعزيز استخدام التقييم الستخالص الدروس على املستويني اإلقليم  والقطري بعنوان  2020آدار  مكتب التقييم يف مارس

توصددلنا تعراضددنا، واسددتناد ا إىل اسدد. ، الذي صددادق  علي  جلنة الربانمجيف منظمة األغذية والزراعة من خالل التقييم امليداين
واالقرتاح هو توسدديع . دليل تقييم املشدداريع للمكاتب امليدانيةأن اقرتاح مكتب التقييم يكّمل على ما يبدو أوج  قصددور إىل 

ميكن أن مهمة التقييم يف املنظمة لتشددددددددددددددمل التقييم امليداين إىل جانب منودج مركزي يتواف  مع والية مكتب التقييم بطريقة 
ا إىل . التقييم بفعالية أكرب ويسدددددددددددددهم يف التعلّم التنظيم يؤدإ وا  حتفيز مديري الربامج والحظنا أن االقرتاح يهدف أيضددددددددددددد 

واملشاريع ودعمهم يف تنشيط املراحل األخرية من دورة املشاريع، وتوليد أدلة من التقييمات وجعلها شفافة ومتاحة لتحقي  
 .تعلّم أوسع نطاق ا على املستوإ اإلقليم 

 
الحظنا كذلق أن املقرتح يقّر ظن الفرتة األوىل من تنفيذ التقييمات الالمركزية سدددددّلط  الضدددددوء على االفتقار إىل  -205

كما يؤكد ما خلص إلي  تقرير التقييم املسدددددددددتقل .  القدرة على التقييم يف املكاتب امليدانية ابعتبارها أحد املعوقات الرئيسدددددددددية
نفصدددام بني التقييم واإلدارة وفرصددد ا ضدددائعة ملسدددامهة التقييم يف دورة الربجمة واإلدارة القائمة االلوظيفة التقييم ظن هناك بعض 

والحظنا أن املقرتح أيمل يف االسددتفادة من نتائج الدراسددة كما من الدروس . على النتائج على املسددتويني اإلقليم  والقطري
ة يف وضدع قدرة للتقييم يف مكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية املسدتفادة من املرحلة األوىل من تطبي  الالمركزية واخلرب 

تطبي  الالمركزية على أنواع خمتارة من تقييمات   والتدابري الرئيسددددددددددية الثالثة املقرتحة لتطبي  الالمركزية ه . والبحر الكارييب
مية األكرب تتشكل من موظف  تقييم يوفدون من إنشاء فرق تقييم إقليمية يف املكاتب اإلقلي؛ واملشاريع والتقييمات القطرية

ويرّكز املقرتح على تلبية احتياجات . وتعزيز القدرة على التقييم دعم ا للتقييم امليداين والسددددتخدام التقييمات؛ مكتب التقييم
ئمة على النتائج ويف املنظمة املتعلقة ابلتقييم على املسدددددددتويني اإلقليم  والقطري، دلق أن مسدددددددامهات التقييم يف اإلدارة القا

كما أن دلق سدددددددددددددديعيد تركيز عمل .  عاية املطاف يف األداء التنظيم  والرباجم  ه  الن تتطلب القدر األكرب من االهتمام
 .مكتب التقييم املركزي على ما ميكن أن يقوم ب  على حنو أكثر فعالية

 
غم أن تكييفها بشددددددكل عائ  قد يسددددددتغرق وقت ا أبلغنا مكتب التقييم أن  سدددددديعّد خطة عمل تشددددددغيلية للمقرتح، ر  -206

ا أمد تطوير القدرات وتنفيذ التحسدددددينات املقرتحة ، ويف النتيجة سددددديطول أيضددددد  ولكن حىت وحنن ندرك أن هذه ه  . طويال 
خام ا املرة األوىل الن يقوم فيها مكتب التقييم بوضددددددددددددددع دليل تقييم للمكاتب امليدانية وأن من املتوقع أن يكون هذا الدليل 

، نعتقد ظن  ينبغ  على الشدددعبة أن متام ا ومفتوح ا على احتماالت تعزيز اسدددتخدام  ابسدددتخالص الدروس من تنفيذه األول
ا خالل املسددددرية حتقي  بعض النجاحات السددددريعة ويف . تكون مسددددتعدة لتقلبات دورة السددددياسددددة، رغم أن  يتعني عليها أيضدددد 

على بعض املفاصددددددددل احليوية األمهية الن قد حيتاج املكتب إىل األخذ وا يف خطة األثناء، يتعني علينا أن نسددددددددّلط الضددددددددوء 
ينبغ  أن يكون يف املقام األول يف جدول األعمال نظام لدعم تنفيذ السددددددددددددياسددددددددددددات ألن اإلجراءات . عمل تنفيذ مقرتح 

كما أن من شدددلن النظر يف احليز .  العادية وقنوات التشدددغيل قد ال تكون كافية، فلرمبا تكون هناك حاجة إىل آليات خاصدددة
ا وهكذا ينبغ  أن يكون واضددددددددح ا ملكتب التقييم كيف . السددددددددياسددددددددايت متكني املكتب من حتديد الدعم املؤسددددددددسدددددددد  أيضدددددددد 

وقة ضددددرورة أخرإ واضددددحة يف تنفيذ السددددياسددددة ه  ضددددرورة تتبع مسددددارها حيث ُيضددددطّلع ابألداء . سدددديسددددتجيب هلذا الواقع
ر  وحل املشدددددداكل لضددددددمان تنفيذ املقرتح السددددددياسددددددايت ظقل العوائ ، ال سدددددديما تلق املتعلقة السددددددياسددددددايت وتقييم التقدم احمل

ا معايرة مقرتح  مع . ابلكفاءة ولضدددمان أن تظل املقاومة للسدددياسدددة املقرتحة عند احلد األداي، قد اتار مكتب التقييم أيضددد 
إىل الوع  للظروف اخلارجة عن مكتب التقييم  وفوق دلق كل ، هناك ضرورة. أفضل املمارسات يف منظومة األمم املتحدة
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وإدا ما نُظر إىل مقرتح مكتب التقييم على أن  سددددددياسددددددة للتغيري، ميكن أن تُب  توقعات حول . الن ميكن أن تشددددددّل املبادرة
لن جيري عمل  وما سددددددددددديجري عمل  وأن  ينبغ  وضدددددددددددع اخلطط كخطة العمل التشدددددددددددغيلية يف سدددددددددددياقها ودعمها ابقتدار  ما

 . انت، إدراك ا للمخاطر الن حتيط بتنفيذ السياساتبضما

 
أوصبببببببببينا أبن تضبببببببببمن املنظمة دعم مقرتح السبببببببببياسبببببببببة الذي تقدم به مكتب التقييم لتعزيز وظيفة التقييم  -207

الالمركزي على الصبببببببعيدين اإلقليمي والقطري وتنفيذ هذا املقرتح خبطة عمل تشبببببببغيلية فعلالة تشبببببببمل جداول زمنية 
دعم مؤسبببسبببي يوضبببع يف سبببياق تنفيذي حمدد جيًدا لزايدة فرصبببه يف النجاح وحتقيق بماانت الالزمة و واقعية وابلضببب

 .التغيري املطلوب

 
 2020 وستوضع يف عام. يواف  مكتب التقييم متام ا على التوصية ألعا تتماشى مع اخلطة احلالية هلذه التقييمات -208

 .خطة عمل ابلتشاور مع اإلدارة، ال سيما مع كبار املديرين يف امليدان

 
 إدارة ميزانية الربانمج العادي وحساب األمانة اخلاص ابلتقييم 6-2-2-ابء

املالية يف املنظمة يف إطارها االسدددددددددددرتاتيج  الذي يُفّعل من خالل اخلطة املتوسدددددددددددطة يف نظام اإلدارة تبدأ احلوكمة  -209
الن حتدد األهداف االسددددددددرتاتيجية واملخرجات الن يتعني على األعضدددددددداء واجملتمع الدول حتقيقها بدعم من املنظمة األجل 

ل أولوايت . خالل الفرتة املعنية مث تُفّعل اخلطة املتوسددطة األجل من خالل برانمج العمل وامليزانية لفرتة السددنتني الذي يفصددّ
ويعرض برانمج العمل .   إىل الدفع قدم ا ابإلطار االسددددرتاتيج  واخلطة املتوسددددطة األجلالربانمج وإطار النتائج الداعم الرام

وامليزانية التكاليف واملتطلبات التمويلية من املسدددامهات املقررة والطوعية لفرتة السدددنتني، وُتصددددر املخصدددصدددات السدددنوية ملنح 
 . ط عملهمامليزانيات للمساعدة على تنفيذ خط ملسؤولني عنسلطة التنفيذ إىل 

 
أمريك  ابإلضددددددافة  مليون دوالر 8.025، تبلغ ميزانية الربانمج العادي ملكتب التقييم 2019-2018لفرتة السددددددنتني  -210
يف املددائددة من إوددال  0.8مليون دوالر أمريك  أو  8.045ألف دوالر أمريك  من خددارج امليزانيددة، أي مددا جمموعدد   20إىل 

وهذا يتف  مع متطلب احلد األداي املنصدددددددددوص علي  يف ميثاق مكتب . االعتماد الصدددددددددايف للمنظمة لفرتة السدددددددددنتني املذكورتني
يتعل  بتنفيذ ميزانية املكتب، اسددددتفسددددران عن وجود سددددياسددددة حتكم بنود اإلنفاق احملددة فلُبلغنا أن  ما ويف. 2010التقييم لعام 

ولكن قيل لنا إن املمارسدة القائمة . مكتب التقييم ال ميلق خطوط ا توجيهية بشدلن اسدتخدام ميزانيت  يف إطار الربانمج العادي
نة الربانمج وتقّدم هلا مُتّول ويعها من حيث املبدأ متويال  كامال  من حالي ا ه  أن التقييمات املواضددددددددددددديعية الن خُتطط مع جل

ا على .  برانمج العمل وامليزانية ألن هذه التقييمات كبرية جد ا ومعقدة كما الحظنا أن تقييمات الربامج القطرية حُتم ل أيضددددددددددددد 
ا أن الرتتيب احلال. برانمج العمل وامليزانية ( ف)هو أن مدفوعات مرتبات تسددددددعة من الفئة الفنية  وأبلغنا مكتب التقييم أيضدددددد 

وثالثة استشاريني بعقود طويلة األمد وأنشطة غري تقييمية مثل االتصاالت، ( ع. )وثال  وظائف من فئة اخلدمات العامة 
يم، واملشددددداركة يف فري  األمم املتحدة املعين ابلتقي)ما بني الوكاالت  ابسدددددتثناء االسدددددتشددددداريني يف جمال االتصددددداالت والتعاون يف

ومن انحية أخرإ، حُتم ل أجور تسع وظائف من الفئة . وبعض نفقات التدريب، حُتم ل على برانمج العمل وامليزانية( املؤمترات
وبرر مكتب التقييم دلق ظن . اسدددددددتشددددددداراي  على حسددددددداب األمانة اخلاص ابلتقييم 16الفنية ووظيفتني من فئة اخلدمة العامة و

 . ريني هم استشاريون بعقود طويلة األمد يعملون يف الغالب على تقييم مشاريع املسامهات الطوعيةهؤالء االستشا

 



 

 الصفحة | 61

توصددددددددددددددلندا إىل أند  مبوجدب هيكدل مكتدب التقييم، لكدٍل من اجملموعدات األربع، الن تتدللف من قدائدد جمموعدة مع  -211
هو أفريقيا  1وللتوضددديح، الرتكيز اإلقليم  للمجموعة . حملل  تقييم، تركيزها اإلقليم  واملواضددديع  موظف  تقييم وأخصدددائي 

هو أمريكا الالتينية  2وتركيزها املواضددددديع  هو األمن الغذائ  والتغذية واإلجراءات اإلنسدددددانية، والرتكيز اإلقليم  للمجموعة 
 1ل رواتب قائد اجملموعة وحُتمّ . ومنطقة البحر الكارييب والشددددددرق األداي ومشال أفريقيا وتركيزها املواضدددددديع  هو نظم األغذية

كذلق حت  مدير مكتب التقييم، .  على برانمج العمل وامليزانية 2على حسدددددددددددداب األمانة بينما حتمل رواتب قائد اجملموعة 
ال يندرج ضددددددددمن برانمج العمل وامليزانية غري قائد فري  املوظفني اإلداريني واثنني من األعضدددددددداء الثالثة، وويعهم يشددددددددغلون 

واملوّلدة من  2019-2018كما تثبتنا من التقارير املالية الصددددددددادرة عن مكتب التقييم للفرتة .  اخلدمة العامةوظائف من فئة 
نظام املعلومات اإلدارية املتكامل أن مكتب التقييم مّحل نفقات السددددفر والضدددديافة واملشددددرتايت املسددددتهلكة والعمالة املتعاقد 

ويف هذه الرتتيبات، من الضددروري دوم ا إدراك أن السددلطة . مج العمل وامليزانيةعليها حملي ا ونفقات التشددغيل العامة على بران
 . التقديرية لتنفيذ امليزانية تنطوي على قدر معني من املخاطر، ال سيما لدإ فرض ضوابط ميزانية ومساءلة صارمة

 
يف إدارة حسدددددداابت األمانة، الحظنا أن إنشدددددداء وإدارة حسدددددداب األمانة اخلاص ابلتقييم يف مكتب التقييم اضدددددع  -212

ا  وامتثاال  لسدددددياسدددددة املنظمة  .2013الصدددددادرة عام إلجراءات متويل تقييم املبادرات املموّلة من املسدددددامهات الطوعية أسددددداسددددد 
ية، ُدمج حسااب األمانة اللذان جيّمعان مسامهات من مشاريع الطوارئ القاضية بدمج أنشطة الطوارئ وإعادة التلهيل والتنم

املذكور تقييم ا منفصدددددددددددددال   2013ويفرض إصددددددددددددددار عام  .وإعادة التلهيل والتنمية يف حسددددددددددددداب أمانة واحد خاص ابلتقييم
ثناء املبادرات الن تشددكل ماليني دوالر أمريك ، ابسددت 4للمبادرات املمولة من املسددامهات الطوعية الن تزيد ميزانيتها على 

كما يُلزم اإلصدددددددار .  جزء ا من برامج الطوارئ وإعادة التلهيل واملشدددددداريع املمولة من مرف  البيئة العاملية، من بني أمور أخرإ
كما الحظنا يف .  ويع املوظفني املسددددؤولني عن املوافقات على املشددددروع وأدون التشددددغيل بضددددمان االمتثال للقاعدة املذكورة

بدور املسدددددددؤول عن امليزانية والوحدة الفنية  يتوىل إدارة حسددددددداب األمانة اخلاص ابلتقييم فيقوم مكتب التقييمجيهات أن التو 
ويكون مدير مكتب التقييم مسددددؤوال  عن القرار النهائ  بشددددلن اسددددتخدام املوارد املسددددتحقة، مبا يف دلق التوقي  . الرئيسددددية

ا بتمويل مبادرات التقييم وال تتناول هكذا، تتعل  . املعنية والنهج املتبع، بعد التشددداور مع األطراف سدددياسدددة املنظمة أسددداسددد 
ا الذي يفوض هذه املسؤولية إىل مدير  ابلتفصيل كيفية استخدام األموال الواردة أو صرفها، ابستثناء البيان العام املوجز جد 

 .مكتب التقييم

 
لتقييم أن هناك عمليات وطرق سددددددددري عمل وممارسددددددددات مالئمة يف ما يتعل  ابملسددددددددائل الن أثريت، أكد مكتب ا -213

ويف واقع األمر، حىت تفويض السدددلطة من مدير مكتب التقييم، . قائمة، لكنها غري موثقة وليسددد  ُمعتمدة ركي ا كسدددياسدددة
، بل ينعكس فقط يف الن مسدددؤولامليزانية حبكم منصدددب ، إىل القائم ظعمال  مسدددؤولوهو  ظم املؤسدددسدددية امليزانية ليس مكتواب 

مل  2015كما الحظنا كذلق أن دليل التقييم ملكتب التقييم لعام .  للمنظمة، وهذا ما يتعارض مع لوائح املنظمة القائمة
وبناء  . 2019يقدم سددددددوإ القليل من املعلومات عن هذا املوضددددددوع، كما مل تفعل أدلة مكتب التقييم لتقييم املشدددددداريع لعام 

توصدددلنا إىل ترتيبات العمل غري املكتوبة يف إدارة حسددداب األمانة يف مكتب التقييم، املنبثقة  على املزيد من االسدددتفسدددارات،
ووضدددع التقارير ختويل االعتمادات عن اسدددتالم خمصدددصدددات التقييم وإعداد ميزانية التقييم ومراجعة امليزانيات واملوافقة عليها و 

 . عن استخدام حساب األمانة
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وعلى العكس من . وصنع القرار املنّس  التواصل الفعالنؤكد هنا أن وضوح السياسات والعمليات واألدوار يوّلد  -214
قة وبينما . دلق، قد تؤدي عالقات وبروتوكوالت العمل املبهمة إىل معلومات مضددللة وتوقعات خاطئة وإجراءات غري منسددّ

يناميات الداخلية املتضددمنة بني امليزانية اإلوالية وجمال العمل احملدد، تتوقف فعالية تصددميم املسدداءالت عن امليزانية على الد
. مدعومة دائم ا مبتطلبات الشددددفافية والنزاهة واالنفتاح واملسدددداءلة، من بني أمور أخرإ عملية وضددددع امليزانيةينبغ  أن تكون 

اجليدة ه  الشفافية الن تتطلب الوضوح واملوثوقية ومشولية اإلبالغ عن نتائج امليزانيات  لوضع امليزانيةغري أن السمة املميزة 
وبسددددددبب شددددددفافية امليزانية، تكون هناك مسدددددداءلة ونزاهة بشددددددلن اسددددددتخدام األموال، ودلق ضددددددروري بسددددددبب نقاط . املنّفذة

ويؤدي بناء الثقة يف تنفيذ امليزانية إىل . لغشالضدددددعف الكامنة يف امليزانيات واملتمثلة ابهلدر وسدددددوء االسدددددتخدام، بل وحىت ا
والواقع أن شفافية امليزانية تدعم حتقي  نواتج أفضل، لكن هذه ينبغ  أن . إ الة أي جدل حول كيفية إنفاق األموال العامة

 .تتلتى أوال  من عمليات مساءلة عن تنفيذ امليزانية أوضح وأمن
 

فيذ ميزانية مكتب التقييم من خالل سببياسببات وعمليات وهيكل أوضببح أوصببينا أن تعزز املنظمة شببفافية تن -215
وأكثر حتديًدا وملموسبببة ورمسية يف ما يتعلق بتوزيع املخصبببصبببات يف ميزانية الربانمج العادي وحسببباب األمانة اخلاص 

يم متناغمة مع ابلتقييم وابستخدامهما ووضع التقارير عنهما وإدارهتما العامة لضمان أن تكون ديناميات وظيفة التقي
 .مبادئ املنظمة املتعلقة ابملساءلة والرقابة الداخلية ولدعم تدقيق امليزانية

 
. وسدددددُتنفذ من خالل اخلطة االسدددددرتاتيجية لفرتة السدددددنتني وتقرير املسددددداءلة. يتف  مكتب التقييم متام ا مع التوصدددددية -216

ويف هذا السددددياق، يعتزم مكتب التقييم . األمانةوسددددُتوضددددع سددددياسددددات أوضددددح بشددددلن اسددددتخدام ميزانية الربانمج وحسدددداب 
مراجعة كيفية متويل كل نشدددددددددددداط من أنشددددددددددددطة التقييم، نظر ا إىل أن برامج املنظمة امليدانية متّول من خالل مزيج من ميزانية 

كة بني وقة عامل آخر ينبغ  النظر في  هو تزايد الطلب على االتسددددددداق واألنشدددددددطة املشدددددددرت . الربانمج واملسدددددددامهات الطوعية
وكاالت األمم املتحدة على نطاق املنظومة ككل، واحلاجة إىل تعزيز املسدددددددداءلة عن النتائج على الصددددددددعيد القطري كمدخل 

 . إلية املساءلة الشاملة يف منظومة األمم املتحدة

 

 إدارة خماطر الغش 3-2-ابء

 
 حوكمة خماطر الغش 1-3-2-ابء

. الفعالة ملخاطر الغش، ويقّوض االفتقار إليها أية جهود إلدارة خماطر الغشترس  حوكمة الغش األساس لفدارة  -217
وتقع يف نطاق احلوكمة إدارة املخاطر، وه  عملية حُتّدد فيها املخاطر، ويف هذه احلالة خماطر الغش، وتُقّيم وختفف حدهتا، 

 .لتشغيلية عوائُ  تتعل  ابلنزاهةملساعدة املنظمة املعنية على أداء واليتها دون أن تعرتض حتقي ب أهدافها ا

 
 سياسة إدارة خماطر الغش 1-1-3-2-ابء

من األمور الضرورية ضرورة حيوية إلدارة خماطر الغش السياسات وهياكل احلوكمة التنظيمية الشاملة املهيمنة الن  -218
ا متين ا الختاد القرار ولدإ املنظمة إطار الرقابة الداخلية اخلاص وا الذي يسدددددددددتند إىل منودج جلنة املنظمات . توفر أسددددددددداسددددددددد 

عملية متف  عليها الن أكدت على املسدددددداءلة بوصددددددفها  2014الراعية التابعة للجنة تريدواي وإىل سددددددياسددددددة املسدددددداءلة لعام 
ا إىل الفائدة الن ميكن أن جُت   والنعن اإلجراءات املتخذة أو الفشدددل يف اختاد إجراءات،  لتحمل املسدددؤولية أشدددارت أيضددد 
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كذلق .  (احلماية)واملتمثلة بدددددددددددددددد احلفاظ على املوارد يف مواجهة الغش والضددرر واألدإ والسددرقة والفقدان  من هذه السددياسددة
ا نظام ا ملكافحة الغش وسدددددياسدددددات دات صدددددلة وذا النظام، ويف مقدمتها  اسدددددة مكافحة الغش سددددديوضدددددع  املنظمة أيضددددد 

ومنع واكتشاف الغش  ؛عدم التسامح املطل سياسة الن تتضمن، من بني سياسات أخرإ، ارسات الفاسدة األخرإ واملم
املمارسددددددات الفاسدددددددة األخرإ وخطط املكاتب ملكافحة الغش واملمارسددددددات الفاسدددددددة األخرإ؛ واإلبالغ عن املخالفات و 

 .ومحاية املبّلغني عنها

 
يتعل  ابلسددددددياسددددددات واإلجراءات املذكورة، ما يزال بوسددددددع املنظمة أن تبين من السددددددياسددددددات املتفرقة عملية  يف ما -219

ا اتباع منهجية لتقييم املخاطر أوا واالسدددتجابة السدددريعة الدعاءات . حوكمة أقوإ وأوضدددح وأصدددرم كما أن ابإلمكان أيضددد 
دارة خماطر الغش، وقدم  صددددورة أمشل إلدارة خماطر الغش إدا ما حددت بوضددددوح نقاط الرتكيز لكل نشدددداط من أنشددددطة إ

ويف ظل مشددددددددددهد إدارة خماطر الغش املل ء ابلتحدايت، ميكن أن يؤدي اعتماد عج أمشل وأوضددددددددددح إىل تعزيز قدرة . الغش
ت ونشدددددري يف هذا اجملال إىل إطار إدارة خماطر الغش اخلاص بلجنة املنظما. املنظمة على إدارة نقاط انكشدددددافها على الغش

 . الراعية التابعة للجنة تريدواي الذي حتدد في  نقاط الرتكيز بوضوح
 

وضددددع سددددياسددددة كنقطة تركيز حيوية األمهية لتنفيذ برانمج إلدارة خماطر الغش على النحو احملدد يف اإلطار، يدعم  -220
ا تصددميم آلية حوكمة الغش الغش أمشل إلدارة خماطر ووضددع ضددوابط وافية اسددتناد ا ومبا أن املنظمة شددرع  يف تصددميم . أيضدد 

كافحة ماسددرتاتيجية  تشددكلإىل نتائج التدقي  وتقارير الرقابة الداخلية ومصددفوفة املخاطر وأدوات الرصددد ومبادرات التعّلم، 
ا الغش  .وخطط العمل دات الصلة إجراء  مكّمال  جيد 

 
تتضبببمن مجيع السبببياسبببات ذات أوصبببينا أن تصبببوغ املنظمة سبببياسبببة ألفضبببل ممارسبببات إدارة خماطر الغش  -221

الصببببلة، مبا يف ذلك سببببياسببببتها ملكافحة الغش واملمارسببببات الفاسببببدة األخرى، بغية حتقيق إدارة أكثر تركيًزا ومشولية 
 .إلدارة مواطن انكشافها على خماطر الغش

 
يتضمن ويع العناصر ستعمل وحدة الرقابة الداخلية واالمتثال على وضع إطار شامل لسياسة إدارة خماطر الغش  -222

وسدديجري . الرئيسددية والسددياسددات دات الصددلة لتمكني اتباع عج أكثر تكامال  إلدارة مواطن االنكشدداف على خماطر الغش
العمل على وضددددع الصدددديغة النهائية هلذه السددددياسددددة ابلتعاون مع أصددددحاب املصددددلحة الرئيسدددديني، مبا يف دلق مكتب املفتش 

 .الشؤون القانونية، ومكتب الشؤون األخالقية، والوحدات األخرإ دات الصلة البشرية، ومكتب املواردالعام، و 

 
  السلوكمدونة  2-1-3-2-ابء

ا ملنع الغش و  السدلوكمدونة  تشدكلال  -223 ا تسداعد بل إعا  فحسدب، األعمال اإلجرامية وكشدفها وردعهاأسداسد  أيضد 
ح سددددددددياسددددددددة األخالقيات . اتختاد القرار على خل  بيئة سددددددددليمة من الناحية األخالقية ال ويف العديد من املنظمات، توضددددددددّ

 حمددة غري أننا الحظنا أن  ليسدد  لدإ املنظمة سددياسددة أخالقيات. ابلتفصدديل التوقعات احملددة بشددلن السددلوك يف املنظمة
 .وأن ما تستخدم  املنظمة حالي ا كمرجع هو معايري السلوك ملوظف  اخلدمة املدنية الدولية
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دات سياسات واضحة ومتسقة يف ما يتعل  ابألخالقيات والقيم والسلوك أن تقلل من قدرة احملتال  ميكن ملنظمة -224
ر مدونة . احملتمل على تربير أفعال  وعالوة على دلق، بتحديدها ألنواع السددددددددددددددلوك الن تعتربها املنظمة غري مقبولة، تيسددددددددددددددّ

ال تسدددتخدم املنظمة سدددوإ املعايري العامة للسدددلوك، وه   ويف الوق  الراهن،. األخالقيات اإلبالغ عن السدددلوك غري الالئ 
( ب)القّيم والتطلعات احملددة للمنظمة من حيث السددددددددددددددلوك التنظيم ؛ ( أ  )بذلق ال تشددددددددددددددري، من بني أمور أخرإ، إىل

عالقتها بسدياسدات احلوكمة يف املنظمة مثل أطر املسداءلة والرقابة الداخلية وإطار النتائج واللوائح التنظيمية والقواعد املالية؛ 
وبينما تسددددداعد مدونة . مسدددددؤولية حمددة عن املوارد( د)احلدود احملددة الن تسدددددمح وا املنظمة لألنشدددددطة السدددددياسدددددية؛ ( ج)

ا مبثابة إعالن عن التزام املنظمة ظعلى معايري النزاهةعلى حل القضدددددااي، فنع السدددددلوك كل دلق يربر حاجة املنظمة .  ا أيضددددد 
 .إىل مدونة قواعد سلوك خاصة وا

 
 .لتجسيد وتوطيد التوقعات األخالقية من موظفيها السلوكأوصينا أن تيسلر املنظمة إعداد مدونة  -225

 
مكتب املفتش العام )، وسددددديطلع أصدددددحاب املصدددددلحة السدددددلوكبدأ مكتب الشدددددؤون األخالقية العمل على مدونة  -226

ومن املقرر وضدددع الصددديغة  .على مشدددروعها للتشددداور واالسدددتعراض( واملوارد البشدددرية ومكتب الشدددؤون القانونيةوأمني املظامل 
 .2020يف الربع األخري من عام  السلوكالنهائية ملدونة 

 
 تقييم خماطر الغش 2-3-2-ابء

الن  عملية حتديد وحتليل وتقدير املخاطر، تقييم املخاطر هو (2018) 31000كما هو موضددددددددددح يف معيار آيزو  -227
ويوفر تنفيذ تقييم حمدد أكثر . ابالعتماد على معارف وآراء أصددددددددحاب املصددددددددلحةوتعاوني ا، وتكراراي  ا يتعني إجرا ها منهجي  
. كعملية منفصدددددلة إلدارة املخاطر مزيد ا من التلكيد على أن التقييم يظل منصدددددب ا على األفعال املتعّمدةتركيز ا ملخاطر الغش  

ومن انحية أخرإ، أكد إطار إدارة املخاطر املؤسددددددسددددددية، الذي وضددددددعت  جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي، على 
من دليل إدارة  2وعلى وج  التحديد، يوضدددددددح املبدأ . أو كليةوجوب أن تكون لدإ املنظمات نظرة إىل املخاطر متكاملة 

لتحديد اخلطط واملخاطر احملددة املتعلقة ابلغش خماطر الغش الذي وضددددددددددددددعت  اللجنة أن  يتعني إجراء تقييم خماطر الغش 
ويدعم . املتبقية وتقييم احتماليتها وأمهيتها، وتقييم أنشددددددددطة مكافحة الغش القائمة، وتنفيذ إجراءات لتخفيف خماطر الغش

 .إدارة املخاطر حاجة أي منظمة إىل أن تكون هلا لغة مشرتكة للتعبري عن املخاطر الن حتي  ظعماهلا اإطار 

 
ينطوي على عمليددة ديندداميددة يُعّرف إطددار الرقددابددة الددداخليددة يف منظمددة األغددذيددة والزراعددة تقييم املخدداطر ظندد  تقييم  -228

. مبا يف دلق خماطر الغش واملمارسددددددددات الفاسدددددددددة األخرإ، على حتقي  األهدافلتحديد وتقييم وإدارة املخاطر، وتكرارية 
 ثري عدم اليقني على األهداف حيث يكون التلثري احنراف ا عما هو متوقع، ومن انحية أخرإ، تعّرف املنظمة املخاطر ظعا 

ا أي جمموعة من األعمال أو أعالغش، تعّرف املنظمة ممارسددددة الغش على  وبربط هذه التعاريف مبخاطر .أو سددددلب ا إجيااب  و
ادعاءات كادبة تُضدددلال، عن علم أو هتور، أو حتاول تضدددليل طرف للحصدددول على منفعة مالية أو  اإلغفاالت، مبا يف دلق

تقدمي أو إعطاء أو أعا  وعالوة على دلق، تنظر املنظمة إىل ممارسدددددددة الفسددددددداد على .منفعة أخرإ أو التنصدددددددل من التزام ما
التماس، مباشددددددرة أو بصددددددورة غري مباشددددددرة، أي شدددددد ء دي قيمة سددددددواء كان ماداي  أم معنواي  ألجل التلثري غري السددددددليم على 

ويف املذكرة التفسدددريية ملصدددفوفة خماطر الغش يف املنظمة، الحظنا التفاصددديل عن كيفية القيام بتحديد . تصدددرفات طرف آخر
كما حددت املالحظات التفسدددددددددريية املذكورة كذلق نطاق إدارة خماطر الغش مبا يف دلق التحق  من .  وتقييم خماطر الغش
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اكتمددال سددددددددددددددجددل خمدداطر الغش وحتددديددد املخدداطر املغفبلددة، واسددددددددددددددتعراض مددا إدا كدداندد  تدددابري الرقددابددة القددائمددة فعددالددة يف منع 
التحسددددينات الال مة للمجاالت  د الثغراتاكتشدددداف ممارسددددات الغش احملتملة على النحو الذي صددددمم  ألجل ، وحتدي أو

 .دات املخاطر العالية

 
لقد قمنا بتفحص سددددياسددددات وأدوات املنظمة احلالية مثل السددددجل املؤسددددسدددد  للغش واملذكرة التفسددددريية ملصددددفوفة  -229

  خماطر الغش والتوجيهات دات الصلة إبدارة املخاطر املؤسسية، فالحظنا ما يل 
 

، إالّ أعا مل تنص تركيز املراجعةرغم أن املذكرة التفسدددريية الن تدعم مصدددفوفة خماطر الغش توضدددح ابلتفصددديل  (أ)
أو املؤشددرات الن سددتكون ال مة لتيسددري حتديد خماطر الغش وسددياق حتديد  واملخاطر  على اسددتخدام عوامل

ش الن يكتشدددفها مكتب املفتش ويف هذه املرحلة األولية، اعتمدت بشدددكل خاص على خماطر الغ. املخاطر
 .العام وعلى جتربة أصحاب األعمال

الن  ومقياس التصددددنيف العام للمخاطر املالحظاتحىت اإن، ال يتضددددمن تصددددنيف خماطر الغش، مبا يف دلق  (ب)
ستخدم كمعايري لتحديد املخاطر وتقييمها، اسرتاتيجية خماطر الغش الن يتعني اختادها يف ظل مستوإ شدة تُ 

 .احملدد ابستثناء احلاجة إىل إدراج إجراءات التحسني املطلوبة للتصدي للثغرات يف الرقابة الداخلية املخاطر

والسددددددددددفر  ةيعرض سددددددددددجل املنظمة اخلاص مبخاطر الغش خماطر الغش حسددددددددددب جمال العمل مثل إدارة الباع (ج)
الدفع، من بني أمور أخرإ، وويعها تتعل  مبخاطر الغش يف املسددددددددددددددائل املالية، -إىل-الشددددددددددددددراء-والدورة من

املدرجة يف )ابستثناء حتديد وصياغة وتقييم املشاريع وتقدمي التقارير دات الصلة بذلق إىل الشركاء يف املوارد 
شددددددددمل بعد خماطر الغش غري غري أن جماالت املخاطر احملددة ال ت(. املالية إطار اإلدارة املالية وتقدمي التقارير

 .خمرجات برانمج  نواتج املال مثل التقدمي املتعمد ملعلومات خاطئة عن نتائج

أو ممارسددات الغش  كجزء من تصددنيف املخاطر، تنوعات خماطر الغش املختلفة وعالمات اإلنذار احلمراء و (د)
ما يتعل  بسددددجل منظمة األغذية وابإلضددددافة إىل دلق، ويف . احملتملة واسددددعة ما جيعل جتميعها يشددددّكل حتداي  

والزراعة اخلاص مبخاطر الغش، ال تزال غري كاملة بعد املقوالت عن أحدا  خماطر الغش يف العمود اخلاص 
نظر ا ألن هذه املقوالت ال حتدد األسددددباب أو ممارسددددات الغش احملتملة،  العالمات احلمراء و  مبخاطر الغش

 .النتيجة احملددة الن ستؤثر على تصميم إجراء التخفيف املطلوباجلذرية ملخاطر الغش وبعضها ال يتضمن 

األسدداس الذي تقوم علي  عملية إعداد سددّجل املنظمة اخلاص مصددفوفة خماطر الغش حسددب اجملال، وه  أن  (ه)
مبخاطر الغش، ال حتدد بوضدددددددددوح، من بني ولة أمور أخرإ، مقوالت كاملة عن املخاطر يف ويع احلاالت 

 .اطروتفسري وقع املخ

 
 :أوصينا املنظمة أبن -230

 
توفر للتحديث القادم لسبببببببببببجلل خماطر الغش وتقييم خماطر الغش توجيهات أمشل لتقييم خماطر الغش  (أ)

مبنية على هنجها احلايل، وذلك بتصميم عملية وأدوات لتقييم خماطر الغش تضمن إعداد فضاء خماطر 
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وحتديد مقوالت أفضببببببل ملخاطر الغش الغش على املسببببببتوى املؤسببببببسببببببي وسببببببجل خماطر أكثر فعالية 
 وإجراءات التخفيف؛

تقوم بعملية تقييم أكثر رمسية ملخاطر الغش على املسببببببتوى املؤسببببببسببببببي لدعم إعداد فضبببببباء ملخاطر و  (ب)
الغش على املسببتوى املؤسببسببي أو كتالوج خماطر كامل وضببمان اتباع هنج من أعلى إىل أسببفل يف تقييم 

 .خماطر الغش

 
وسدددددينظر هذا التحديث يف . 2020جيري حالي ا أول حتديث للتوجيهات حتضدددددري ا إلطالق خطط منع الغش لعام  -231

كذلق سددددددددديجري املزيد من .  ، فضدددددددددال  عن املالحظات2019الدروس املسدددددددددتفادة من عملية إعداد خطط منع الغش لعام 
والربع  2020الرابع من عام  الربع)املنظمة  التحديث للتوجيهات واألدوات لدإ اإلعداد لتقييم خماطر الغش على مسددددتوإ

 .2021وإطالق عملية خطط منع الغش لعام ( 2021األول من عام 

 
 أنشطة مكافحة الغش يف إجراءات إدارة املوارد البشرية 3-3-2-ابء

مكافحة الغش نشددددداط ينشدددددل من خالل سدددددياسدددددات وإجراءات تسددددداعد على ضدددددمان تنفيذ توجيهات اإلدارة إن  -232
وال يقل عن دلق أمهية يف برانمج إدارة خماطر الغش مبدأ جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة . للتخفيف من خماطر الغش

ختتار املنظمة املعنية وتطوّر وتنّفذ أنشدددددطة مكافحة الغش الوقائية واالكتشدددددافية للتخفيف من تريدواي الذي ينص على أن 
وتشدددددّكل جزء ا ال يتجزأ من هذا املبدأ قاين نقاط تركيز . ا يف الوق  املناسدددددبخماطر وقوع أحدا  غش أو عدم اكتشدددددافه

ا على احلاجة إىل تصدددددددددميم أنشدددددددددطة مكافحة الغش بطريقة ختفف من خماطر الغش املقّدرة، وأن تُنجز هذه  تقوم أسددددددددداسددددددددد 
وكجزء من نظام . سددددددياسددددددة تنظيميةاألنشددددددطة يف ويع أحناء املنظمة، وُتدعم ابألدوات املناسددددددبة وجيري متكينها من خالل 
 .املكافحة، ينبغ  لضوابط الغش أن تكون مصممة ملنع الغش أو ردع  ولكشف حدوث 

 
 التوظيف واإلقرار السنوي 1- 3-3-2-ابء

بتوقيعهم على شدددددددددددروط التوظيف، يؤكد املوظفون اجلدد الذين يدخلون منظمة األغذية والزراعة، أعم اضدددددددددددعون  -233
وابإلضافة إىل دلق، . اإلداري لشؤون العاملني واللوائح اخلاصة مبوظف  املنظمةالدليل لشؤون املوظّفني و للنظام األساس  

يطلب منهم خالل عملية االلتحاق توقيع منودج مشدددددددددرتك لففصددددددددداح ولفقرار ظعم ليسدددددددددوا موظفني يعلنون في  انتفاء أي 
حظنا أن  ليسدددد  لدإ املنظمة الوسدددديلة الال مة إلجراء جتديد ولكن بعد التصددددريح واإلقرار األول، ال. تضددددارب يف املصدددداح

سدددنوي هلذا التصدددريح واإلقرار، وتلق عملية ضدددرورية بسدددبب الظروف املتغرية وخاصدددة يف ما يتعل  ابلعالقات والوضدددع أثناء 
على الظروف مع دلق، وجدان أن التغيريات الن تطرأ . التوظيف من حيث الصدددلة بتضدددارب املصددداح، من بني أمور أخرإ

 .الن أعلن عنها املوظفون يف البداية ينبغ  أن تُبّلغ إىل مسؤول الشؤون األخالقية
 

عالوة على دلق، ثب  يف تقرير جلنة املالية للموارد البشدددددرية أن املنظمة مل تقم بصدددددورة منهجية ومتسدددددقة ابلتحق   -234
ع، ال سدددددددددددددديما لدإ تعيني موظفني من فئة الفنيني من  وملعاجلة هذه الثغرة، قام  . يف وظائف الربانمج العادي( ف)املراجا

ععمليات قياسدددد  يشددددعبة إدارة املوارد البشددددرية بصددددياغة إجراء  غري أن مشددددروع . هدف إىل مواءمة عملية التحق  من املراجا
ض النظر عن اإلجراء هدذا ال يشددددددددددددددمدل غري املوظفني الفنيني املعينني يف وظدائف حمدددة املددة ملددة عدام واحدد أو أكثر، بغ
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وحنن نعتقد أن عملية االختيار والتوظيف العادلة والشددددددفافة تنشددددددر السددددددلوك . مصدددددددر التمويل ومسددددددتوإ الوظيفة وموقعها
 .ومن هنا جيب تطبي  هذه العملية على ويع أنواع الوظائف وعلى كافة مستوايت املنظمة. األخالق  يف أي بيئة عمل

 
 :أوصينا أن تضمن املنظمة -235

 
تقدمي الدعم السبببببببياسبببببببايت لإلقرارات السبببببببنوية جلميع املوظفني لضبببببببمان حتديث املوظفني لبياانت  (أ)

اإلفصبباح وتقدمي التغيريات اليت طرأت على املعلومات ذات الصببلة، بغية التوصببل إىل رصببد أكثر 
 فعالية ومساءلة أوضح؛

ع يف إجراءات التوظيف جلميو  (ب) ع الوظائف بغض النظر تصببميم سببياسببة وإجراء يضببملنان تدقيق املراجا
 .عن مصدر متويل الوظيفة وطبيعتها وموقعها لزايدة قيمة ردع الغش يف عملية التوظيف

 
عمددل مكتددب الشددددددددددددددؤون األخالقيددة مع شددددددددددددددعبددة املوارد البشددددددددددددددريددة على حبددث طريقددة عمددل تتيح إجراء اإلقرارات  -236

البشدددرية وعلى االتفاق على هذه الطريقة، كما اتف  املوارد  واإلفصددداحات سدددنواي  من خالل وحدة مركز اخلدمات املشدددرتكة
 .على أن تعمل الوحدة مع شعبة تكنولوجيا املعلومات الستكشاف اخليارات املتاحة ألمتتة منودج اإلقرارات واإلفصاحات

 
 تقييم األداء 2-3-3-2-ابء

. إبددداءهددا لتحقي  نتددائج جيدددة حيدددد إطددار الكفدداءة يف املنظمددة السددددددددددددددلوكيددات املتوقعددة الن يتعني على موظفيهددا -237
ولتحديد كيفية ممارسة هذا اإلطار، ونتيجة ردود جمموعة خمتارة من املوظفني عن األخالقيات والغش، توصلنا إىل أن أربعة 

دكروا أن املقاييس املتعلقة ابألخالقيات غري مدرجة يف ( اإلدارة العليا)من بني كل سددتة جميبني من موظف  املسددتوإ األول 
مسددددددتواي الفئتني ف )إجابة من موظف  املسددددددتوإ الثاين  49من بني  14يف املائة أو  28.5أشددددددار ية تقييم األداء، كما عمل
املشددرف املباشددر عليهم مل يبلغهم بواجباهتم ومسددؤولياهتم وال بتوقعات اإلدارة يف ما يتعل  بدورهم يف املسدداعدة أن ( ع.  و

حيتوي ولدإ االسددددتفسددددار، أوضددددح املسددددؤول عن الشددددؤون األخالقية أن إطار الكفاءة . على احليلولة دون الغش واكتشدددداف 
ا عن القيم يتضدددددددددمن جمموعة شددددددددداملة من املعايري الن يتعني على املوظفني الوفاء وا، وه  تشدددددددددمل  ابلفعل قسدددددددددم ا خاصددددددددد 

جزء من االسدددددددددتعراض جيب أن تُبحث ك" الكفاءات"وأكّد املسدددددددددؤول كذلق أن  .متطلبات السدددددددددلوك األخالق  يف العمل
وقد تكون املشدددددددكلة أن املديرين ال يبحثون هذه املسدددددددائل  ".األهداف"مبوجب نظام تقييم وإدارة األداء، متام ا كما تُبحث 

 .بينما ينبغ  عليهم أن يفعلوا، وبدال  من دلق يتخطوعا على اعتبار أعا أقل أمهية
 

املسدددددددددددح، إالّ أننا نرإ أن  جتب إعادة تقييم املقاييس املتعلقة رغم أن  ال ميكننا اسدددددددددددتخالص اسدددددددددددتنتاج من نتائج  -238
وعالوة على دلق، فنن . ابألخالقيات املستخدمة يف عملية تقييم األداء، ألن  كيدات اجمليبني قد متّثل رأي جمموعة أكرب
يف  ايدة الوع  األخالق  احلوار بني املشدددرف واملوظفني حول دور املوظفني يف احليلولة دون الغش واكتشددداف  عامل حاسدددم 

وال تقتصدددددددر كفاءة املوظفني على القدرات الفنية فحسدددددددب ألن القيم املهنية . والشدددددددعور ابملسدددددددؤولية املهنية يف أحناء املنظمة
 .النزاهة والشفافية وااللتزام جتاه املنظمة واحرتام اجلميعملوظف  املنظمة ترتكز أيض ا على 
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اسببرتاتيجية لضببمان أن تُبحث مسببؤوليات املوظفني املتعلقة ابحليلولة دون الغش أوصببينا أن تصببمم املنظمة  -239
واكتشبببببافه أثناء عمليات االسبببببتعراض مبوجب نظام تقييم وإدارة األداء وأثناء عمليات التقييم هبدف متتني سبببببياسبببببة 

 .املنظمة بعدم التسامح مع الغش مطلًقا
 

سددددتحدد شددددعبة املوارد البشددددرية ابلتنسددددي  مع مكتب الشددددؤون األخالقية وتنفذ اسددددرتاتيجيات لضددددمان أن تُبحث  -240
مسددددددددؤوليات املوظفني املتعلقة ابحليلولة دون الغش واكتشدددددددداف  أثناء عمليات االسددددددددتعراض مبوجب نظام تقييم وإدارة األداء 

 .إلحاطات املتعلقة إبدارة األداءواالبياانت وأثناء عمليات التقييم، مبا يف دلق من خالل 
 

 السياسة واإلجراءات املتعلقة مبقابالت االنتهاء من العمل 3-3-3-2-ابء

وتكمن أمهية هذا النوع . عموم ا، مقابلة االنتهاء من العمل ه  عبارة عن مسددددح جيري مع موظف يغادر املنظمة -241
تشددددمل أسددددباب ترك املنظمة وتقدم صددددورة عن كيفية تعامل املنظمة مع من املقابالت يف أعا تقدم إىل املنظمة تعقيبات قد 

كما تتيح املقابلة للمنظمة معرفة بعض شددواغل املوظفني املغادرين، بل وميكنها حىت الكشددف عن مسددائل أخطر .  موظفيها
نتهاء من العمل جزئي ا وقد توصلنا إىل أن شعبة املوارد البشرية جتري مقابالت اال. كسوء السلوك وادعاءات متعلقة ابلغش

على اإلنرتن  من خالل مطالبة املوظفني الذين انته  خدمتهم اإلجابة على اسددددددددددددددتبيان االنتهاء من العمل من خالل 
تطبي  على شددددبكة اإلنرتن  وإرسددددال نسددددخة ممسددددوحة ضددددوئي ا من االسددددتبيان عرب الربيد اإللكرتوين إىل مدير شددددعبة املوارد 

ا إن مقابلة االنتهاء من العمل ليسددددددددد  يف املنظمة جزء ا إلزامي ا من اإلجراءات الن يقوم وا ولكن قيل لنا أيضددددددددد  . البشدددددددددرية
وحيرم االفتقار إىل مثل هذه السدددددياسدددددة املنظمة من .   لعدم وجود سدددددياسدددددة تتطلب دلقتاملوظف املغادر لدإ انتهاء خدم

االنكشاف على الغش من منظور املوظف الذي  فرصة احلصول على تعقيبات مفيدة من املوظفني ومن فرصة تقييم مواطن
 .انته  خدمت 

 
أوصببينا أن تقوم املنظمة بصببياغة سببياسببة وإجراءات بشببأن إجراء مقابالت االنتهاء من العمل جلميع املوظفني  -242

 .لتنظيميالذين تنتهي خدمتهم كجزء من عملية املغادرة لتمتني آلياهتا للحيلولة دون الغش واكتشافه وحتسني التعللم ا
 

سددتعمل شددعبة املوارد البشددرية مع مكتب الشددؤون األخالقية ومكتب الشددؤون القانونية ومركز اخلدمات املشددرتكة،  -243
واملكاتب األخرإ دات الصدددددلة، على تصدددددميم سدددددياسدددددة وإجراءات بشدددددلن إجراء مقابلة االنتهاء من العمل جلميع املوظفني 

 .الذين تنته  خدمتهم
 

 التصدي للغش 4-3-2-ابء

ينبغ  للمنظمة أن تضع وتنفذ نظام ا للمراجعة الفورية والكفؤة والسرية الدعاءات الغش واألنشطة األخرإ دات  -244
وهذا النشدددداط متضددددمن يف إطار مبدأ جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي إلدارة . الصددددلة والتحقي  فيها وتسددددويتها

ويسددّلط هذا املبدأ الضددوء على  س نقاط تركيز تشددمل . يف الغش واإلجراءات التصددحيحية التحقي  -4خماطر الغش رقم 
 .إنشاء عملية لتلق  االتصاالت حول حاالت الغش احملتملة وتقييمها ومعاجلتها وتوثيقها ركي ا
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للغش على حنو واضدددددح لضدددددمان اسدددددتمرار املنظمة يف التزامها ابلنزاهة واألخالق، ينبغ  إشدددددهار آلياهتا للتصددددددي  -245
وقد الحظنا أن املنظمة أنشددددددددددددددلت قنوات . وكامل مع إيالء االعتبار الواجب لسددددددددددددددرية املعلومات لبعض إجراءات التحقي 
وال ميكن للمنظمة، بوصددددددفها منظمة دات . خمتلفة لفبالغ عن حاالت الغش والفسدددددداد وغريها من احلاالت دات الصددددددلة

فقد أشدددار مفتشدددو وحدة التفتيش . ط الضدددوء على آلية واحدة أو آليتني فحسدددبعمليات عاملية، يف تصدددديها للغش تسدددلي
أن ( JIU/REP/2016/4) الغش وكشددف  والتصدددي ل  يف كياانت منظومة األمم املتحدة احليلولة دوناملشددرتكة يف تقريرهم 

وضوح املسؤولية واملساءلة اجلهود الفعالة ملكافحة الغش تعتمد على سياسة شاملة وهيكل حوكمة ملكافحة الغش حيددان ب
 .عن احليلولة دون الغش وكشف  والتصدي ل  ويشكالن جزء ا من إطار املساءلة يف الكيان املعين

 
 آليات اإلبالغ عن الغش 1-4-3-2-ابء

قد ُيسدددددددددددرتعى انتباه املنظمات إىل الغش بعدة طرق كاإلبالغ أو املعلومات من أفراد والتدقي  الداخل  واخلارج   -246
ومتاشددددددددي ا مع دلق، الحظنا أن ويع موظف  املنظمة ملزمون ابإلبالغ عن االنتهاكات احملتملة للوائح املنظمة . وابلصدددددددددفة

وميكن القيام بذلق عن طري  إبالغ رئيس املكتب أو . وقواعدها وسدددددددياسددددددداهتا اإلدارية األخرإ، ومن بينها حاالت الغش
وترد الطرق املختلفة لفبالغ . أو الربيد اإللكرتوين السدددري أو الربيد العادي االتصدددال مباشدددرة مبكتب املفتش العام ابهلاتف

عن سدددوء السدددلوك يف أماكن خمتلفة، مبا يف دلق شدددبكة اإلنرتن  الداخلية ملكتب املفتش العام والسدددياسدددات األخرإ دات 
ب هذه السددياسددة، يتوجب على الفرد أو ومبوج. الصددلة، مبا يف دلق سددياسددة املنظمة املتعلقة حبماية املبّلغني عن املخالفات

املكتب الذي يتلقى البالغ أن حيافظ قدر اإلمكان على سدددرّية البالغ يف ويع املراسدددالت األخرإ املتصدددلة ابلشدددكوإ، مبا 
اإلبالغ إىل مكتب املفتش العام  لكن هذه السددددددياسددددددة ال توفر آلية لفحالة. يف دلق حني حييلها إىل مكتب املفتش العام

إجراء  وميكن أن تشددددددددددمل هذه اإلية عملية. لة الشددددددددددكاوإ الن يتلقاها رئيس املكتب ومكتب الشددددددددددؤون األخالقيةيف حا
ولدإ االسدددددتفسدددددار، أبلغنا مكتب الشدددددؤون األخالقية أن ر سددددداء املكاتب ملزمون . اإلبالغ واإلطار الزمين لتقدمي اإلبالغ

األطر الزمنية وأوضدددددددددح مكتب املفتش العام كذلق أن . آخر ابإلبالغ عن املخالفات واحلاالت الن يتلقوعا من شدددددددددخص
وال . إلحالة املسدددائل إىل املكتب تتوقف ابلضدددرورة على طبيعة احلالة، ومن الصدددعب حتديد ما ينبغ  أن تكون علي  مسدددبق ا

من اختصدداص تُقّدم ويع الشددكاوإ نفسددها يف البداية على أعا شددكاوإ، وقد تتطور الحق ا حاالت يبدو أعا يف األصددل 
وجيب على ويع موظف  املنظمة إبالغ مكتب . إدارة رئيس املكتب إىل مسددددددددددددددائل تتعني إحالتها إىل مكتب املفتش العام

 .املفتش العام ابدعاءات الغش يف أقرب وق  ممكن بعد علمهم وا
 

. التصددددي للغش األخرإيؤثر إنشددداء آلية فعالة لتقدمي الشدددكاوإ واإلبالغ عن حاالت الغش على إ ا  مراحل  -247
كذلق سدّلط مفتشدو وحدة التفتيش املشدرتكة الضدوء على أمهية آلية .  كما ميكن أن يصدبح وجود آلية لفبالغ رادع ا للغش

املخالفات واملبلّغني عنها دور حاسم األمهية يف احلاالت الن يرتكب فيها الغش  إن لالفن النظر إىلاإلبالغ الفّعالة قائلني 
تواطؤ ويف حدداالت خطط الغش املعقددّدة الن ال ختّلف وراءهددا أثر ا ورقيدد ا أو يف احلدداالت الن يصددددددددددددددعددب جددد ا من خالل ال

وكما . عنها، مثل حاالت الغش العال القيمة يف املشددددرتايت واملنح واألموال املدفوعة للشددددركاء املنفذين حتديدها ووع أدلة
داخل املنظمة جمزأة بسبب عدم وضوح السبل الن ميكن أن تصل وا  لوحظ، اخلطوط املختلفة لفبالغ عن الغش القائمة

ونظر ا لآلاثر اخلطرية . إىل مكتب املفتش العام ادعاءات أو حاالت الغش الن يبّلغ عنها من املسدددتوايت التنظيمية األخرإ
 .املرتبطة ابلغش، جيب أال يُغفل حتديد خطوط إبالغ واضحة وإنشاء آليات لتبادل املعلومات
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أوصببينا أن تقوم املنظمة بتحسببني اسببتيعاب شببكاوى وادعاءات الغش بتبسببيط القنوات واآلليات املختلفة  -248
لإلبالغ عن حاالت الغش لتمكني اكتمال سبببببببببببجالت مكتب املفتش العام بغية مواجهة حاالت الغش بقدر من 

 .الكفاءة أكرب
 

إيضدددددداح قنوات إبالغ  ابدعاءات سددددددوء السددددددلوك ابعتباره اهليئة يواف  مكتب املفتش العام على أن هناك حاجة إىل  -249
ا إبالغ ر سدددددداء املكاتب أو اإلدارات ابالدعاءات، ينبغ  أن يراف  دلق التزام املتلقني . املسددددددؤولة الرئيسددددددية وبينما ميكن أيضدددددد 

 . سيط وتوحيد قنوات اإلبالغوسيدعو مكتب املفتش العام إىل القيام ابملزيد من تب. إببالغ مكتب املفتش العام دون  خري

 
 الب  يف حاالت الغش 2-4-3-2-ابء

وحدة التحقي  يف مكتب املفتش العام ه  املسدددددددددؤولة عن إجراء التحقيقات يف الشدددددددددكاوإ املتعلقة ابرتكاب إن  -250
االنتهاك خمالفات مثل ممارسددددات الغش والفسدددداد والتحرش وإسدددداءة اسددددتخدام السددددلطة والتحرش اجلنسدددد  واالسددددتغالل أو 

اجلنسدديني والفعل املتعمد أو اإلمهال الفادح الذي يعرض األرواح للخطر أو يلح  الضددرر مبمتلكات املنظمة أو االسددتعمال 
الصدددددددددديغة املنقحة للخطوط التوجيهيّة حول ويف إجراء التحقيقات، يتبع مكتب املفتش العام . غري املناسددددددددددب ملوارد املنظمة
حالة تلقتها وحدة التحقيقات يف مكتب  392هناك و  .(AC 2017/03)وضددددددددددددددعها  الن ةالتحقيقات اإلداريّة الداخليّ 
يف املائة من  35وتعكس غالبية هذه احلاالت انتهاكات لدليل املنظمة بنسدددددددددددبة . 2019-2016املفتش العام خالل الفرتة 

يف املائة، بينما تتعل  بقية احلاالت ابلفسدداد واجملا اة  13يف املائة والتحرش بنسددبة  27احلاالت، تليها حاالت الغش بنسددبة 
من حاالت  106حالة من أصدددل  83ن  ، كا2019تشدددرين األول  أكتوبر 31ويف . ومعاقبة املوردين، من بني أمور أخرإ

الغش قد أُغلق ، أما البقية فكان  قيد املراجعة األولية أو التحقي  األول، ويف ما يتعل  حباالت الفسددداد الن بلغ عددها 
وهندداك قيددد املراجعددة ومراحددل التحقي  األوليددة . حدداالت قيددد املراجعددة األوليددة 8حددالددة قددد أغلقدد  وكدداندد   14كدداندد    22

 .منذ فرتة طويلةعلقة محاالت 
 

يف ما يتعل  ابإلحصاءات املقدمة، أبلغنا مكتب املفتش العام أن عدد املوظفني الذين جيرون التحقيقات حمدود،  -251
كالعمل االسددددددددددددددتشدددددددددددددداري أو التدريب أو العمل )وأن هناك مهام أخرإ يقوم وا موظفو التحقي  يف مكتب املفتش العام 

وقد أدإ االفتقار إىل املوارد الال مة لوظيفة التحقي  الن يقوم وا مكتب املفتش . اهتمام ا فوراي  تتطلب أحياان  ( السياسايت
ومع دلق، اسدددددددتكمل  ويع احلاالت . العام إىل اسدددددددتغراق املراجعة األولية للشدددددددكاوإ والتحقي  األول فيها وقت ا إضدددددددافي ا

 .ظسرع ما ميكن يف ظل مستوايت التوظيف واملوارد احلالية
 

وابملثل، . ابلنظر إىل طبيعة الغش و ثريه على املنظمة، يقتضدددددددددددد  األمر البّ  يف حاالت الغش يف أقرب فرصددددددددددددة -252
ا، يتهدددد طول مدددة البددّ  يف احلدداالت ابخلطر جودة األدلددة ألن معظمهددا غري مسددددددددددددددتقر بطبيعتدد ، أي أن الددذ كرات ا عمومدد 

التسامح مطلق ا إ اء الغش ميكن أن ُتصان إدا ما جرإ بفعالية متكني غري أن سياسة املنظمة بعدم . تتالشى واألدلة تفسد
 .آليتها للتصدي للغش

 
يتحمله به  املتنامي الذيأوصينا أن تقوم املنظمة بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجية جازمة لدعم عبء التحقيقات  -253

 .مكتب املفتش العام وتسوية املعوقات التشغيلية اليت جياهبها لتعزيز كفاءة البتل يف حاالت الغش والفساد

https://home.fao.org/3/,DanaInfo=www.fao.org+a-br628e.pdf
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يعكس امليثاق اجلديد ملكتب املفتش العام مسددددددددددددددؤولية املدير العام عن تزويد مكتب املفتش العام مبوارد كافية،  -254

يزانية لدعم تكاليف مكتب املفتش العام، ويعهد إىل جلنة املراجعة بدور ويغط  مسددددددددددددددامهة األنشددددددددددددددطة املمولة من خارج امل
اسددتشدداري بشددلن كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام وسددتسددتمر اللجنة يف رصددد موارده عن كثب ولف  انتباه اإلدارة 

 .العليا إىل أي نقص فيها

 
 للتحقي  اخلطوط التوجيهية 3-4-3-2-ابء

الصددددددددددديغة املنّقحة للخطوط التوجيهية الن اعتمدهتا املنظمة للتحقيقات اإلدارية الداخلية ال توضدددددددددددح الحظنا أن  -255
فه  تنص فقط على أن مكتب املفتش العام يفهرس األدلة يف ملف القضدددددية املعنية مع . محاية األصدددددول وسدددددلسدددددلة الُعهبد

كما .  احلصددددول علي  واسددددم احملق  الذي قّدم الدعوإ حتديد أصددددل املسددددتند أو أي بند آخر من بنود األدلة واملكان واتريخ
تورد اخلطوط التوجيهية أمثلة منودجية عن املقابالت مع الشدددهود والشدددخص املعين وال توجيهات بشدددلن إجراء املقابالت  ال

ن أن ولدإ االسددتفسددار،  كدان م. والتخطيط للتحقي  وإخطار املشددتكني وهيكل تقارير التحقي  واإلحالة إىل السددلطات
عملية للحفاظ على سددددددلسددددددلة العُهبد وتوثي  اسددددددتالم األدلة املادية واألدلة الواردة عن طري  نظم لدإ مكتب املفتش العام 

غري أن مكتب املفتش العام أشددددددددددار إىل أن  ميكن النظر يف إدراج تلق التعليمات يف الصدددددددددديغ املقبلة . تكنولوجيا املعلومات
اخلطوط التوجيهيدددة ال تنطب  على كدددافدددة التحقيقدددات الن جيريهدددا اد ظنددد  نظر ا ألن للخطوط التوجيهيدددة للتحقيقدددات؛ وأفددد

 .املكتب، فقد يكون من املستصوب نقل التوجيهات إىل اإلجراءات التنفيذية املوحدة
 

تبني كذلق أن مكتب املفتش العام كان قد أعّد ابلفعل يف شددددددددددددددكل مشددددددددددددددروع عدة إجراءات تنفيذية موحدة  -256
ومبا أن اخلطوط التوجيهية للتحقي  تُرشدد . 2020ُتدرج مسدللة إمتامها يف برانمج ضدمان اجلودة وحتسدينها لعام وسد. مالئمة

املشدداركني يف التحقي ، مبا يف دلق أصددحاب املصددلحة اإخرين، جيب أن تكون كاملة لضددمان ضددبط أنشددطة التحقي  من 
 .للمعايري وأفضل املمارساتحيث الدقة واملوضوعية والفعالية وأن يكون دلق كل  وفق ا 

 
أوصبببببببببببينا أن تتأكد املنظمة من أن  خذ التنقيح املقرر للخطوط التوجيهية للتحقيق ابالعتبار اإلجراءات  -257

املتعلقة مبقابلة الشببهود والشببخص املعين والتخطيط للتحقيق وإخطار املشببتكني وهيكل تقارير التحقيق واإلحالة إىل 
 .وسلسلة الُعَهد، بغية توفري توجيهات للمستخدمني أمشلالسلطات ومحاية األصول 

 
بدأ مكتب املفتش العام ابلفعل عملية اسددددددددددددددتعراض وتقنني ممارسددددددددددددددات  املتعلقة ابملراحل واجلوانب املختلفة لعملية  -258

توجيهات شدددددداملة وتوفر اخلطوط التوجيهية للتحقيقات الن اعتمدهتا املنظمة . التحقي  على هيئة إجراءات تنفيذية موحدة
 .للمشاركني يف التحقي ، لكنها سرتاجع وحتّد  لتعكس التغيريات يف اإلطار القانوين والتطورات يف املهنة

 
 أنشطة رصد حاالت الغش 5-3-2-ابء

يسددتدع  إنشدداء برانمج فّعال إلدارة خماطر الغش عملية حتسددني مسددتمرة تتطلب حتديث وضددع املنظمة من انحية  -259
ومن مث، فنن اسددددددددددددددتخدام بروتوكوالت لتقدمي . يلزم فيها دلقواحلاالت الن  واكتشدددددددددددددداف  ومنع  على حنو فّعالردع الغش 

من مبددادئ إدارة خمدداطر الغش الن اعتمدددهتددا جلنددة املنظمددات الراعيددة التددابعددة  5وحيدددد املبدددأ . التعقيبددات أمر حيوي األمهيددة
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ختتار وتطور وتنفذ تقييمات مسددتمرة للتلكد مما إدا كان كال   عنية أنعلى املنظمة املأن  -رصددد األنشددطة -للجنة تريدواي 
من املبادئ اخلمسددددددددة إلدارة خماطر الغش موجود ا وعامال  ويبّلغ يف الوق  املناسددددددددب أوج  القصددددددددور يف برانمج إدارة خماطر 

 .وجملس اإلدارة الغش إىل األطراف املسؤولة عن اختاد اإلجراءات التصحيحية، مبا يف دلق اإلدارة العليا

 
 آليدددة رصددددددددددددددددد تنفيدددذ اسدددددددددددددرتاتيجيدددة منظمدددة األغدددذيدددة والزراعدددة وخطدددة عملهدددا ملكدددافحدددة الغش 1-5-3-2-ابء

(2018-2021) 

الحظنا أن اسدددددددرتاتيجية املنظمة وخطة عملها وضدددددددع  لتعزيز إدارة خماطر الغش على املدإ املتوسدددددددط، كما أعا  -260
على ثالثة  2021إىل عام  2018وتركز االسددددددددددددددرتاتيجية الن تغط  الفرتة من عام . متماشددددددددددددددية مع إطارها للرقابة الداخلية

ا وإجراءات دات أولوية متصددددلة وا وكما يشددددار يف االسددددرتاتيجية، سددددرُيصددددد ابنتظام التقدم يف . أهداف يعز  بعضددددها بعضدددد 
، ابعتباره القّيم على سدددددددددياسدددددددددة (لياتالعم)تنفيذ اإلجراءات املتف  عليها، مع تقدمي تقارير فصدددددددددلية إىل انئب املدير العام 

 .مكافحة الغش
 

يف املرحلة ، قيل لنا إن املنظمة ما  ال  2018مبا أن االسددرتاتيجية وخطة العمل املتصددلة وا مل تصدددرا إال يف عام  -261
ثالثة، من الضددروري ولكن على اعتبار أن لالسددرتاتيجية وخطة العمل أهداف ا . لتعزيز إدارة خماطر الغش األوىل من مسددريهتا

. أن تدعم هذه األهداف مؤشرات أداء أو آلية لقياس األداء بفعالية ابلنظر إىل أن تنفيذ السياسة ال يزال يف مرحلة مبكرة
ح خطة العمل أن  يتعني حتديد خطوط أسددددداس ووضدددددع مؤشدددددرات أداء ويف اجلزء من الوثيقة نفسدددددها املتعل  . كذلق توضدددددّ

سددددتجري مراجعة التقدم احملر  يف حتقي  األهداف يف منتصددددف ، يشددددار إىل أن  ية وإعداد التقاريربرتتيبات تنفيذ االسددددرتاتيج
وكجزء من . وكذلق يف عاية فرتة التنفيذ، وسددددددددديقّدم تقرير وذا الشدددددددددلن إىل جملس الرقابة الداخلية( 2019عاية عام )املدة 

تسددتند مراجعة أدائها إىل معايري حمددة مسددبق ا مثل املؤشددرات الرصددد الوظيف  ألي سددياسددة، من املهم يف بداية تنفيذها أن 
فاملرحلة األولية من تنفيذ أي سددددياسددددة ه  الن تتحق  فيها مكاسددددب سددددريعة، ولذا . اخلاصددددة مبعلمات أوضددددح وابملسدددداءلة

 .ينبغ  تسليط الضوء على هذه املكاسب خالل جمموعة ركية من مؤشرات األداء تؤكد قيمتها
 

اسببرتاتيجيتها وخطة أن تعتمد املنظمة، وهي متضببي قدًما، جمموعة من مؤشببرات األداء تتعلق بتنفيذ أوصببينا  -262
لضبببببببببببمان أن يكون أداء األنشبببببببببببطة يف إطار كل هدف من األهداف مدعوًما بتوقعات أداء عملها ملكافحة الغش 

 .واضحة بغية قياٍس أجدى ألداء السياسة املعنية
 

سديجري توثي  عملية رصدد التقدم احملر  يف تنفيذ االسدرتاتيجية، مبا يف دلق قائمة مؤشدرات ابالسدتناد إىل اخلربة،  -263
 .األداء واملنهجية املتصلة وا وسيضفى عليها الطابع الرك 

 

 تنفيذ إدارة املخاطر املؤسسية  4-2-ابء

 
عندما شدددّكل  جزء ا من خطة  2009ما  ال  إدارة املخاطر املؤسدددسدددية جزء ا من املباحثات يف املنظمة منذ عام  -264

، أن املقرتح املتعل  بتصددددددددددددميم إطار إدارة املخاطر (FC 135/13) 2010فقد ورد يف تقرير جلنة املالية لعام . العمل الفورية
، أحر ت املنظمة 2011ويف عام . ألف دوالر قد وضددع  ويعا ابلفعل 700املؤسددسددية وخطة العمل علي  وميزانيت  البالغة 
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إد توقعد  جلندة املداليدة أن يكون اإلطدار قدد دخدل حيز التنفيدذ الكدامدل  ،FC 138/12بعض التقددم، كمدا ورد يف الوثيقدة 
أن فري  إدارة املخاطر املؤسدددددددددسدددددددددية واج  بعض التحدايت،  2012غري أن اللجنة أفادت يف عام . 2011حبلول عاية عام 

كل اإلدارة واحلوكمة واملساءلة يف املنظمة، ما جعل من الصعب ربط تقييمات املخاطر مثل دمج إدارة هذه املخاطر يف هي
 2013كما واج  التزام املنظمة ابلتنفيذ الكامل إلدارة املخاطر املؤسسية عقبة أخرإ حبلول عاية عام .  ابلنتائج املخطط هلا

ارة املخاطر يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج يف للسددددماح للمنظمة إبعادة تقييم دمج إد 2012إد عّل  املشددددروع يف عام 
 .ضوء التجربة وابلنظر إىل نتائج مراجعات مكتب املفتش العام

 
، راجعنا بدأب تنفيذ إدارة املخاطر املؤسددسددية يف خمتلف مسددتوايت املنظمة، مبا يف دلق املكاتب 2014منذ عام  -265

وعلى وج  التحديد، الحظنا . اخلاص وا والحظنا أن تنفيذ إدارة املخاطر قد تقّزمامليدانية، بناء  على دليل إدارة املخاطر 
أن  كان هناك عجز واسع االنتشار عن توفري السياق الصحيح لتقييم املخاطر وحتديد وتقييم املخاطر وتطبي  اسرتاتيجيات 

، وخاصدددددة 2020-2019ملؤسدددددسدددددية يف الفرتة كما أاثرت مراجعتنا لتنفيذ إدارة املخاطر ا.  وإجراءات التخفيف من املخاطر
ومن انحية أخرإ، اسدددددددددتلزم وضدددددددددع اسدددددددددرتاتيجية . يف جمال تعبئة املوارد ووظيفة التقييم، خماوف تتعل  بعملية إدارة املخاطر

وضددددددددع سددددددددياسددددددددة للمنظمة متعلقة مبخاطر الغش، وهذه ينبغ  أن  2021-2018املنظمة وإجراءاهتا ملكافحة الغش للفرتة 
وتتطلب هذه املخاوف من املنظمة إعادة تنشيط إدارة املخاطر وضمان حتقيقها . ياسة املنظمة إلدارة املخاطرُتدمج مع س
 .الفوائد املرجوة

 
قمنا إببالغ مكتب االسدرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد أن املنظمة حباجة إىل النظر يف نتائج مراجعاتنا السدابقة  -266

يف الواردة ري قادرة على تزويدان بتفسددددددددددددددريات مقبولة بشددددددددددددددلن كيفية حتديد وتقييم املخاطر حيث كان  املكاتب ال تزال غ
. سدددجالت املخاطر اخلاصدددة وا، كما أعا مل تسدددتطع تزويدان مبربرات واضدددحة حول كيف كان  عملية إدارة املخاطر تسدددري

 .بسرعةومن الضروري أن تعاجلها املنظمة  2014وهذه قضااي مستمرة الحظناها منذ عام 
 

ا ابملخاوف الن أبلغناه وا وواف  عليها -267 كما .  يف رّده، أخذ مكتب االسددددددددددددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد علم 
مم   2020 ودان بعدد من التحديثات عن حالة تنفيذ إدارة املخاطر يف املنظمة وأشددددددددددددددار أن خطة العمل لعام  قد صددددددددددددددُ

وكان من املقرر أصال  حتديث سجل املخاطر املؤسسية يف املنظمة يف الصيف، ولكن كان ال بّد من االنتظار فرتة . ابلفعل
أما يف ما يتعل  ابسرتاتيجية التنفيذ الشامل إلدارة . صرية إىل أن جُترإ مباحثات مع اإلدارة العليا حول العمليات املقرتحةق

عا هتدف إىل املضددددددد  قدم ا على حنو تدرجي  على امتداد حمور منودج النضدددددددج بغية املخاطر يف املنظمة، فقد توصدددددددلنا إىل أ
وأكد مكتب االسدددددرتاتيجية . حتقي  مزيد من النضدددددج يف إدارة املخاطر املؤسدددددسدددددية بدال  من اسدددددتخدام عج الضدددددربة الناجزة

تغيري شدددددامل يف املنظمة، بسدددددط إ والتخطيط وإدارة املوارد أن اتباع عج مسدددددتوإ النضدددددج مييل إىل حتقي  نتائج أفضدددددل لد
كما الحظنا أيض ا أن متطلب إعداد سجالت .  ميكنها من مواكبة التغيريات وتعزيز إدارة املخاطر ابلدعم وبناء القدرات ما

، إىل جانب التوجيهات املنّقحة بشددددددددددددددلن حتديد 2019ا يف النصددددددددددددددف الثاين من عام املخاطر قد عّمم على املكاتب ويع  
ومتشددددددددددددي ا مع هذه . ر وعملية إدارة املخاطر نفسددددددددددددها بدعم من أداة تكنولوجيا معلومات خمصددددددددددددصددددددددددددة لذلقوتقييم املخاط

اإلقرارات، توصددلنا أن املنظمة  خذ اإن بنهج تقّبل املخاطرة يف دجمها إدارة املخاطر ضددمن املنظمة مع التسددليم ظن لديها 
خاطر وإجراءات التخفيف منها، رغم أن  ال يزال يتعني ابلفعل سددياسددة وإجراءات وأدوات وتوجيهات إلعداد سددجالت امل

 . إعداد إجراءات اإلحالة إىل املستوايت األعلى وإجراءات اإلبالغ االعتيادية وبيان أو حتليل مدإ تقّبل املخاطرة
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ا أن مكتب االسددددرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد سدددديوفر التعقيبات الال مة عندما  -268 يعتقد أن السددددبب أُبلغنا أيضدددد 

اجلذري للمخاطر مل حُيدد، لكن  علّل أن حتقي  فهم كامل للمخاطر وتوفّر سدددجل خماطر عال اجلودة لكل مكتب يف كافة 
وأشار أيض ا أن  سيستعرض يف هذه املرحلة األولية ويع سجالت املخاطر ويقّدم تعقيبات . أحناء املنظمة قد يستغرق وقت ا
ن تدرجي  يف اجلودةحسددددددددب االقتضدددددددداء، ونتوقع أ ويف هذا الصدددددددددد، الحظنا أن خطوة كبرية قد . ن يؤدي دلق إىل حتسددددددددّ

اختذت حنو تنشدددديط إدارة املخاطر املؤسددددسددددية، فمؤخر ا، مع إنشدددداء فري  مهام لتعزيز نضددددج إدارة املخاطر يف منظومة األمم 
ويف حني عكسددددددددد  نتائج هذا التقييم . خاطرام  املنظمة إبجراء تقييم دايت يسدددددددددتند إىل منودج نضدددددددددج إدارة املقاملتحدة، 

ولك  تنضدددددج إدارة . الذايت يف الغالب ما الحظناه فعال  يف املاضددددد ، نعتقد أن الرتكيز ينبغ  أن يتوج  اإن إىل توليد قيمة
تائج وبناء  على ن. املخاطر، يتعني على املنظمة أن تعيد االلتزام بدمج إدارة املخاطر يف املنظمة ككل وتسددددددددددددددرع إىل دلق

ن  مراجعاتنا السدددابقة، خلصدددنا إىل أن تنفيذ إدارة املخاطر يف املنظمة جيب أن يتقدم بوترية أسدددرع إدا كان للمنظمة أن حتسدددّ
وتوصددددددلنا أن  جيب على املنظمة لدإ قيامها بذلق أن تضددددددمن اكتمال تشددددددخيص املخاطر، . مسددددددتوإ نضددددددج هذه اإلدارة

افلتخفيف املخاطر على حنو أفضدل، ينبغ  أال ت . تناول املخاطر والعالجات األعراض فحسدب، بل األسدباب اجلذرية أيضد 
كما اعتقدان أن  جيب تفادي حتديد املخاطر العامة ك  ال حتجب هذه املسددددددددددددددائل احملددة املاثلة، فيضددددددددددددددمن دلق تطبي  

 . االسرتاتيجية الصحيحة إلدارة وضبط املخاطر
 

إىل إمكانية اقتفاء مسددددارات تقييمات املخاطر، كتحديد السددددياقات  ابإلضددددافة إىل دلق، توصددددلنا إىل أن االفتقار -269
، أدإ إىل حتدديدد املخدداطر اعتبدداطد ا ومل يعددا  املخدداطر احلقيقيددة ولن ميّكن وجود نظرة غري مكتملددة للمخدداطر يف ظدل . مثال 

اكل تتعل  بتخفيف غياب املنظور الصددددددددحيح املنظمة من إحالة املخاطر إىل مسددددددددتوايت أعلى بفعالية، ما يؤدي إىل مشدددددددد
وقة شددددددددداغل آخر جتب معاجلت  هو االفتقار إىل منودج أو تصدددددددددنيف صدددددددددحيح للمخاطر يدعم عمليات املنظمة، . املخاطر

ولكن حىت مع كل هذه التجليات، نعتقد أن املنظمة قد حقق  ابلفعل مكسب ا سريع ا . قد يعوق حتديد كات املخاطر ما
ا عدة السددددددتكمال عملية اعتماد إدارة  بسدددددديط ا بقيامها بتقييم دايت لنضددددددج إدارة املخاطر املؤسددددددسددددددية، فقد وّلد دلق فرصدددددد 

غري أن إدماج اعتبارات املخاطر يف . ريسددددنوات من إقرارها األول واعتمادها ركي ا كنهج إدا 10املخاطر املؤسددددسددددية، بعد 
 . أنشطة اإلدارة القائمة حالي ا يتطلب دائم ا االنتباه إىل نطاق هذه املبادرة

 
الن ( 8)كشف  نتائج التقييم الذايت ملستوإ نضج إدارة املخاطر يف املنظمة أن  يف كافة جماالت التقييم الثمانية  -270

وقد الحظنا أن جماالت التقييم الن . عدة آليات لتحقي  قدر أكرب من نضج إدارة املخاطرنُظر فيها، ال يزال يتعني إنشاء 
األدلة  الثقافة، والقدرات، والعملية والتكامل، ومكوانت اإلطار وتغطيت ، والواثئ   توفر أكرب عدد من فرص التحسني ه 

تدرك أن  بينما ميكن دمج إدارة املخاطر  ولكن، يف ما يتعدإ كل دلق، على املنظمة أن. للتحق  من مسدددددددددتوإ النضدددددددددج
ا التلسددديس املنطق  للبنات بناء هذه اإلدارة ولذا، من الضدددروري ضدددرورة . املؤسدددسدددية تدرجيي ا، جيب أن يؤخذ ابالعتبار أيضددد 

حيوية أن تكون مبادئ إدارة املخاطر املعتمدة واضددددددحة وأن تعكس ما تقصددددددده املنظمة وتضددددددمن بناء ثقافة املنظمة حول 
 .ه املبادئ، دلق أن املبادئ ه  ما يوفر القاعدة األساس لتنفيذ إدارة املخاطرهذ
 

أوصينا أن تقوم املنظمة من خالل مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد بتحصني املربرات املنطقية  -271
ولبنات البناء املطلوبة ابلتسبببلسبببل لتنفيذ إدارة املخاطر املؤسبببسبببية بضبببمان إجناز األعمال املتعلقة بذلك املخطط هلا 
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الزمين املناسببببببب وأن تكون هذه األعمال مدعومة أبنشببببببطة قوية إلدارة التغيري، بغية حتسببببببني القدرة على املناورة يف 
 .التنفيذ وزايدة فرص النجاح

 
و حتقي  مزيد وهتدف املنظمة إىل املضددد  قدم ا خطوة فخطوة على امتداد حمور منودج النضدددج حن. قُبل  التوصدددية  -272

 .من نضج إدارة املخاطر املؤسسية، بدال  من استخدام عج الضربة الناجزة كاسرتاتيجية للتنفيذ شاملة
 

 البيئة الرقابية يف املكاتب امليدانية 5-2-ابء

 
لدإ ، راجعنا تصددددددميم وفعالية تشددددددغيل الضددددددوابط الرقابية املتضددددددمنة يف العمليات احلرجة 2019يف السددددددنة املالية  - 273

مكتب املنظمة اإلقليم  ألفريقيا؛ ومكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وممثلية املنظمة يف وهورية 
وأجري  املراجعة يف املقام األول لتحديد كفاية تنفيذ . احتاد ميامنار؛ وممثلية املنظمة يف مدغشددددقر؛ وممثلية املنظمة يف تشدددداد

  ضمن تلق العمليات، وكيفية  ثريها على الكفاءة والفعالية التشغيليتني وكيفية االمتثال للسياسات ضوابط اخلط األمام
ا ابلضدددددوابط اإلدارية، مسدددددتوإ فعالية البيئة الرقابية . ولفجراءات ويعكس تنفيذ ضدددددوابط اخلط األمام  هذه، املعروفة أيضددددد 

عمليات الرئيسددددددية ألعمال املنظمة، من مثل تنفيذ ورصددددددد وقد صددددددمم  أنشددددددطة املراقبة هذه يف إطار ال. ضددددددمن املكاتب
 املشاريع، وبرانمج التعاون التقين، وتقدمي التقارير إىل املاحنني، وإدارة املشرتايت، وإدارة النقد، وإدارة األصول، وإدارة املوارد

ئيسدددددددية هذه حيوية األمهية لتمّكن والفعالية الوظيفية للضدددددددوابط الرئيسدددددددية يف جماالت األعمال الر . البشدددددددرية، وإدارة السدددددددفر
 .املنظمة من إ ا  وحتقي  أهدافها

 
 تنفيذ ورصد املشاريع 1-5-2-ابء

ويف دورة . تنطوي إدارة املشددداريع على اسدددتخدام املعلمات واملبادئ واإلجراءات املعمول وا من البداية حىت اإل ا  -274
ية وتنته  ابختتام إجراءات التشدددغيلإدارة املشددداريع، تبدأ مرحلة التنفيذ والرصدددد عندما يعلن أن املشدددروع قد بدأ من الناحية 

 . اإلغالق الضرورية

 
الحظنددا أن التنفيددذ يف مكتددب املنظمددة اإلقليم  ألمريكددا الالتينيددة والبحر الكددارييب، ومكتددب املنظمددة اإلقليم   -275
يا، وممثلية املنظمة يف وهورية احتاد ميامنار، وممثلية املنظمة يف تشددددددددددداد قد تعدإ احلّد املوضدددددددددددوع يف امليزانية أو ختطى ألفريق

وابإلضدددددددددافة إىل دلق، . اإليرادات النقدية املتاحة، وأن التلخريات يف عمليات اإلغالق التشدددددددددغيلية واملالية كان  واضدددددددددحة
ا بعدد اتريخ بداية الحظندا يف مكتدب املنظمدة اإلقليم   ألمريكدا الالتينيدة والبحر الكدارييب عدم إ ا  أي مشدددددددددددددداريع مطلقد 

ويف . اخلدمة، كما أن هناك مشددداريع مغلقة مالي ا لكن لديها أرصددددة نقدية ومل يقدم إىل اجلهة املاحنة أي تقرير مال بشدددلعا
ا أن هناك  قيد النظر الناشدددط فيها مدة ثال  سدددنوات على  مشدددروع ا ظل  45حالة ممثلية املنظمة يف تشددداد، الحظنا أيضددد 
وأخري ا، يف ممثلية املنظمة يف مدغشقر، توصلنا إىل أن . سنوات 10األقل وأن معظم هذه املشاريع كان معلق ا ما يزيد على 

 . هناك تقارير عائية قد  خرت ومشاريع تعّطل إغالقها وأخرإ تعدت املواعيد احملددة لالنتهاء منها

 
حد األنشدددطة اهلامة يف إدارة املشددداريع هو ضدددمان االنتهاء يف الوق  املناسدددب من اإلجراءات التقنية والتشدددغيلية أ -276

. واإلدارية للمشاريع، ال سيما تنفيذ اإلغالق التشغيل  واملال للمشروع لضمان تنفيذ الربوتوكوالت القائمة تنفيذ ا صحيح ا
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وتوكوالت على النظام واالتسدددددداق يف التحديث الدقي  والسددددددريع للمعلومات عن وميكن أن يؤثر التقصددددددري يف اتباع هذه الرب 
وعالوة على دلق، أحد جماالت تركيز املنظمة هو شدددراكتها مع اجلهات . املشدددروع يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية

يف أرصدددددة املشدددداريع غري املنفقة وسدددديلة من  والبّ  املناسددددب. املاحنة، تلق الشددددراكة الن تقوم على الثقة واملسدددداءلة املتبادلة
وسدددائل إبداء املنظمة التزامها ابملسددداءلة من جانبها، ولذا ينبغ  للمنظمة أن تبادر إىل دلق، ال سددديما وأن مواعيد االنتهاء 

 .احملددة للمشاريع قد انقض  منذ فرتة طويلة

 
 تنفيذ برانمج التعاون التقين 2-5-2-ابء

التعاون التقين لتمكني املنظمة من تزويد البلدان األعضاء بدرايتها وخربهتا الفنية من خالل مشاريع أنشئ برانمج  -277
ويقّدم الربانمج املسددداعدة يف ويع اجملاالت املتعلقة بوالية املنظمة واختصددداصددداهتا . هادفة وقصدددرية األمد وحتفيزية ومسدددتدامة

 .ات دات األولوية لدإ احلكوماتالن يشملها اإلطار االسرتاتيج  تلبية  لالحتياج

 
يف مكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب وممثلية املنظمة يف تشدددددددددددددداد، الحظنا  خريات دات  -278

ويف الواقع، وصددددددددل  فرتة التلخري بني اتريخ املوافقة واتريخ بداية . شددددددددلن يف املوافقة على طلبات احلكومات للتعاون التقين
مشروع ا يف مكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بينما يف ممثلية املنظمة  15يوم ا يف  269اخلدمة إىل 

ا قبل املوافقة عليها، ويف ممثلية يوم   42يف تشددددداد بقي   سدددددة مشددددداريع قيد النظر الناشدددددط فيها أكثر من سدددددتة أسدددددابيع أو 
 23املنظمة يف وهورية احتاد ميامنار الحظنا أن يف مرحلة صددددددددددياغة مشدددددددددداريع برانمج التعاون التقين فرتة  خري تصددددددددددل إىل 

 (.P3وضع )إىل مرحلة التشاور النهائ  ( P2وضع )د النظر الناشط يأسبوع ا من مرحلة ق
 

ه  مسددددداعدة تقنية مدفوعة ابلطلب عليها تسدددددتجيب الحتياجات احلكومة دات  مشددددداريع برانمج التعاون التقين -279
وتشددكل التلخريات الن ووجه  . األولوية، وحتّفز التغيري وتعز  تنمية القدرات وتسدداعد البلدان األعضدداء على تعبئة املوارد

وابملثل، قد ال تكون للمسدددددددداعدة . ناسددددددددبخطر ا يتمثل يف عدم اسددددددددتفادة احلكومة املتلقية من الفوائد املتوقعة يف الوق  امل
 .التقنية القيمة نفسها واملالءمة نفسها إدا ما ُقّدم  يف تواريخ الحقة

 
 تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة 3-5-2-ابء

على تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة آلية توجز عموم ا التقدم والنتائج يف تنفيذ الربامج، مسدددددددددددددّلطة الضدددددددددددددوء إن  -280
 . املسائل الن أعاق  اإل ا  وأدت إىل االفرتاق عن خطة العمل املوضوعة يف البداية وحمّددة متطلبات املساندة

 
. الحظنا يف كل من ممثلية املنظمة يف مدغشدددددددددقر وممثلية املنظمة يف تشددددددددداد،  خر تقدمي التقارير املرحلية والنهائية -281

  .مل حيّمل كل التقرير املرحل  والتقارير النهائية يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةويف مكتب املنظمة اإلقليم  ألفريقيا 
 

إدارة التدددابري التصددددددددددددددحيحيددة ملعدداجلددة ( أ  )قددد حيول التددلخري يف تقدددمي التقددارير النهددائيددة دون قيددام املنظمددة مبددا يل  -282
ن التربعات والشددددراكات املسددددتقبلية بسددددبب عدم القدرة على فقدا( ب)املشدددداكل احملددة يف تنفيذ املشدددداريع؛  االسددددتثناءات

 .الوفاء ابلتزامات تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة يف الوق  املناسب
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 املشرتايت وخطاابت االتفاق 4-5-2-ابء

مقابل جتري املشرتايت يف املنظمة على أساس تنافس  وبناء  على مبادئ أساسية ه  حتقي  أفضل قيمة عموم ا،  -283
ويف ما يتعل  بذلق، خطاب االتفاق أداة تعاقدية تسددتخدم للحصددول يف . املال واإلنصدداف والشددفافية واالقتصدداد والفعالية

الوق  املناسب بطريقة شفافة وغري منحا ة على خدمات من كياانت مؤهلة، مع األخذ ابالعتبار االقتصاد والكفاءة بغية 
 .ملنافع طوال املدةحتقي  املزيج األمثل من التكاليف وا

 
يف ممثلية املنظمة يف وهورية احتاد ميامنار، ومكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وممثلية  -284

وعالوة على . املنظمة يف تشاد، الحظنا أن خطة املشرتايت تفتقر إىل تفاصيل وافية وفق ا للوائح التنظيمية املنصوص عليها
مكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، توصددددددددددلنا إىل أن  ليسدددددددددد  هناك مربرات السددددددددددتخدام دلق، يف 

. املشددرتايت املباشددرة واحلصددول على عرض أسددعار واحد فقط بدال  من ثالثة وعدم وجود مراجعة من جلنة املشددرتايت احمللية
 .أن هناك موظف  مشرتايت يؤدون مهام متعارضة مع وظائفهمعالوة على دلق، يف ممثلية املنظمة يف تشاد، الحظنا 

 
ميكن للتخطيط الوايف للمشددددددددددددرتايت أن يؤدي إىل تفادي االضددددددددددددطرار إىل إجراء مشددددددددددددرتايت يف اللحظة األخرية  -285

األداي اسدددددددددات وابملثل، جيب التلكيد على ضدددددددددرورة االلتزام بسدددددددددي. واحتمال التلخر يف التسدددددددددليم أو التقليل منهما إىل احلد ّ
 .املشرتايت وأنظمتها وقواعدها وإجراءاهتا لضمان االمتثال جلميع املبادئ األساسية للمشرتايت يف املنظمة

 
 إدارة النقد واإلدارة املالية 5-5-2-ابء

من دليل اإلجراءات اإلدارية، من بني أمور أخرإ، اللوائح والقواعد  3-10-202و 8-202حيتوي القسددددددددددددددمان  -286
وتضمن تلق اللوائح والقواعد . اخلاصة ابألموال النقدية من حيث املوافقات واالستخدام والتسجيل والُعهبد ووضع التقارير
لفعل لتحقي  أفضل قيمة وصون أن اإلجراءات الن يتخذها مديرو املنظمة وموظفوها وترتجم إىل تكاليف تُتخذ ويعها اب

وقد مشل تدقي  إدارة النقد واإلدارة املالية تقييم مدإ فعالية وكفاية الضدددددددددددوابط على احلسددددددددددداابت النقدية . رسدددددددددددالة املنظمة
 .وحتديد مدإ االمتثال للسياسات والقواعد واللوائح املالية يف املنظمة

 
امنار أن أموال املصددددددددروفات النثرية قد اسددددددددتنفدت تقريب ا عندما حان الحظنا يف ممثلية املنظمة يف وهورية احتاد مي -287

وعلى حنو مشددددداب ، يف . ويف بعض احلاالت، كان رصددددديد حسددددداب السدددددلف الشدددددهري مرتفع ا نسدددددبي ا. موعد جتديد مواردها
ثريدة أ يدد من املبلغ مكتددب املنظمددة اإلقليم  ألمريكددا الالتينيددة والبحر الكددارييب، كدان املبلغ احملددد ألموال املصددددددددددددددروفدات الن

وعالوة على دلق، الحظنا أن . املطلوب فعال  لتغطية النفقات أو املصددددددددددروفات الصددددددددددغرية الن ال يتكبدها املكتب ابنتظام
 .ممثلية املنظمة يف تشاد ال حتتفظ حبساب بنك  للسلف

 
األداي خماطر نشدد على السياسة املتبعة الن تقض  ظن يظل الرصيد من العملة احمللية منخف -288 ض ا للتقليل إىل احلد ّ

التخطيط والرصد الوافيني للرصيد النقدي ضروراين لضمان أن جتري يف الوق  املناسب فنن من مث، . ختفيض قيمة العملة
التحويالت من حسدددددداابت الدوالر الن يلزم االحتفاظ وا إىل حسدددددداابت ابلعملة احمللية لتغطية املدفوعات املتوقعة وتفادي 

 .دمة احلساب النقدي كذلق قد تشكل ضخامة النقد الفوري خماطر على عهدة.  احتمال ختفيض قيمة العملة
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 إدارة األصول 6-5-2-ابء

 503ويوفر القسدددددم . كفاية وتوفر األصدددددول أمران حيواي األمهية ألداء التزامات املنظمة التشدددددغيلية وإ ا ها بفعالية -289
من دليل اإلجراءات اإلدارية اخلطوط التوجيهية إلدارة األصددول، الن تفرض اإلجراءات والضددوابط الرقابية على األصددول يف 

 .ما يتعل  مبسق السجالت والُعهبد والذمم وإجراءات التحق  املادي والنقل والتصرف
 

الكارييب ومكتب املنظمة اإلقليم  ألفريقيا كان شددددددددددددددائع ا يف مكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر  -290
وممثلية املنظمة يف مدغشددددددقر وممثلية املنظمة يف وهورية احتاد ميامنار وممثلية املنظمة يف تشدددددداد أن سددددددجل األصددددددول ال يوفر 

، هناك أصول ال حتمل رقم ا تسلسلي ا ورقم أمر الشراء واسم البائع وبطاقا ت الرمو  سجالت كاملة ودقيقة لألصول، فمثال 
ا أصدددول مسدددجلة على اسدددم موظفني متقاعدين وأرقام مكررة  ؛الشدددريط  واملوقع( الكود) وابإلضدددافة . كما كان  هناك أيضددد 

إىل دلق، كان  هناك يف ممثلية املنظمة يف تشددددددددددددداد ويف مكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب معدات 
 . ليسوا موظفنيتكنولوجيا معلومات يف عهدة أشخاص 

 
من شدددددلن إدخال التفاصددددديل الكاملة يف سدددددجل األصدددددول التلكد من وجود املمتلكات وحتديد القّيم عليها وموقعها  -291
وعلى حنو شدددددددبي ، . ويؤثر االفتقار إىل التفاصددددددديل املطلوبة، ال سددددددديما القّيم واملوقع، على موثوقية سدددددددجالت األصدددددددول. احلال

 .ص ليسوا موظفني يف املنظمة املساءلة عن األصول ويتسبب خبطر خسارة املنظمة هلايتحدإ وضع أصول يف عهدة أشخا

 
 إدارة املوارد البشرية يف املكاتب امليدانية 7-5-2-ابء

تدرك املنظمة أن العامل الرئيسددد  يف حتقي  أهدافها االسدددرتاتيجية وتنفيذ واليتها يتمثل يف اإلدارة الفعالة والكفؤة  -292
واملوظفون هم من ُعّينوا ألداء مهام . وتتكون فئة العاملني لدإ املنظمة من املوظفني ومن غري املوظفني. البشددددددددددددددريةللموارد 

متواصددددددددددددلة، أما الذين من غري املوظفني فهم من ُعّينوا ألداء مهام مؤقتة حمّددة تنص عليها شددددددددددددروط  منتظمة طويلة األجل
الذين من غري املوظفني اخلرباء االسددددددتشدددددداريني واملشددددددرتكني يف اتفاقات  وتشددددددمل فئة. االختصدددددداصددددددات املرجعية احملددة هلم

 .اخلدمات الشخصية وموظف  املشاريع الوطنيني وغريهم
 

كشددددددددددددف  مراجعتنا لعينات عن امللفات الشددددددددددددخصددددددددددددية يف مكتب املنظمة اإلقليم  ألفريقيا ويف مكتب املنظمة  -293
ثلية املنظمة يف مدغشددددددددددددقر وممثلية املنظمة يف وهورية احتاد ميامنار عن وجود اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومم

ملفات غري صدددددحيحة غري كاملة أو غري حمدثة، وخطاابت تعديالت غري موقعة يف اتفاقات اخلدمات الشدددددخصدددددية، وعدم 
واثئ  تثب  االختيار التنافس   كفاية الواثئ ، وأوج  قصور يف شروط االختصاصات املرجعية املرفقة ابلعقود، واالفتقار إىل

 الذي أجري، فضال  عن عدم وجود تقييمات جودة أداء ملوظف  املشاريع الوطنيني.

 
من شلن نسخ الواثئ  املودعة بشكل صحيح أن تشّكل دليال  إلثبات أن اختيار وتوظيف وإدارة املوارد البشرية،  -294

وموظف  املشدددداريع الوطنيني، تتسددددم ابلتنافسددددية والشددددفافية، وأن هذه وخاصددددة املشددددرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشددددخصددددية 
 االعمليات كلها جتري وفق ا للسددددددددياسددددددددات واإلجراءات املطلوبة. وصدددددددديانة واثئ  املوظفني ضددددددددرورية لتوفري سددددددددجل لوجوده

عملية االختيار،  . ومن انحية أخرإ، يوفر تقييم جودة األداء مدخالت قيمة للموظفني املعنيني املشدددداركني يفاوصددددالحيته
 .إد ميكن استخدامها كمرجع إدا ما نظرت املنظمة يف االستفادة من خدمات موارد بشرية من خارج املالك
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 إدارة السفرايت 8-5-2-ابء

ة متخصصة توا ن بني احتياجات سفر املوظفني وأهداف املنظمة ومقاصدها. وه  تضمن وظيفإدارة السفرايت  -295
 وضبطها وتيسري االلتزام بسياسات السفرايت.تتبع تكاليف السفر 

 
كشدددددددف تدقي  معامالت السدددددددفر يف مكتب املنظمة اإلقليم  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب وممثلية املنظمة  -296

مسددافر ا رغم وجود سددلف سددفر سددابقة مل يكن قد أجا ها بعد املسددؤولون  24يف مدغشددقر عن منح سددلف إضددافية لددددددددددددددددد 
التقنيون. وابإلضدددددددددددددافة إىل دلق، وجدان يف ممثلية املنظمة يف مدغشدددددددددددددقر ويف مكتب املنظمة اإلقليم  ألفريقيا أن هناك 

يم  ألمريكا حسدداابت مسددتحقة سددابقة كان وضددعها "مهمة منتهية". وعالوة على دلق، لوحظ يف مكتب املنظمة اإلقل
امليزانية على مطالبات رد مصددددددددددددروفات السددددددددددددفر املسددددددددددددؤول عن الالتينية والبحر الكارييب وجود حاالت  خر يف موافقة 

املقدمة، بينما لوحظ يف مكتب املنظمة اإلقليم  ألفريقيا أن هناك مطالبات رد مصددددروفات سددددفر غري مدرجة يف النظام 
 الشامل إلدارة املوارد.

 
وتلزم تسدددوية سدددلف . أمهية االمتثال لسدددياسدددات السدددفرايت يف املنظمة ابعتبارها تدابري ضدددبط داخل  نشددددد على -297

السددفر السددابقة للحصددول على سددلف سددفر جديدة لضددمان التسددوية السددريعة لسددلف السددفر السددابقة وتفادي تراكم سددلف 
ولربط . املسددددتحقة أو اسددددرتدادهاوعلى حنو شددددبي ، لألغراض نفسددددها، تلزم إجا ة سددددلف السددددفر السددددابقة . سددددفر مسددددتحقة

نفقات السفر ابلفرتة املعنية وألن تقارير املهمات دات الصلة جزء من منجزات املشاريع، جيب أن تُفّصل يف احلال نفقات 
 .السفر الفعلية

 
قطرية والن بناء  على نتائج عمليات التدقي  الن أجريناها للعمليات التشددددددددددددددغيلية احلرجة يف املكاتب اإلقليمية وال -298

تُبلغ يف رسددائل اإلدارة املوجهة إىل ر سدداء املكاتب املعنية، اعتربان أن من حيوي األمهية تسددليط الضددوء على أمهية الضددوابط 
وعلى وج  التحديد، كان  كافة الضددوابط الرقابية الن اختربانها يف سددياق عمليات التدقي  ضددوابط إدارية  .كوظيفة إدارية

وتعتمد فعالية التصددددي لتلق املخاطر يف مصددددرها . لدفاع األمام  يف وج  املخاطر يف املكاتبأو ضدددوابط تشدددكل خط ا
وبينما رأينا امتثاال  للضددوابط يف عدة عمليات . بصددورة رئيسددية على تصددميم الضددوابط املعمول وا ومدإ فعاليتها التشددغيلية

مّم  هذه قام  وا املكاتب، اعتربان أن من األمهية مبكان قيام تلق املك اتب بتمتني االمتثال وحتقي  األهداف الن صدددددددددددددُ
يف اجلوهر، ما الحظناه هو ضددددددددرورة أن حتق  املنظمة قدر ا من الفعالية أكرب يف ضددددددددوابط . الضددددددددوابط وأُرسددددددددي  من أجلها

كما  .شددرافيةويف بعض احلاالت الن شددهدانها، الحظنا أن هناك حاجة إىل تعزيز الضددوابط اإل .أعماهلا اإلشددرافية والرقابية
أن جعل الضددوابط تعمل بقدر من الفعالية أكرب يتطلب تقييم ا مسددتمر ا على كافة مسددتوايت اإلدارة يف املنظمة وليس فقط 

 .يف املكاتب اإلقليمية
 

أوصبببببينا أن تواصبببببل املنظمة جهودها لتنفيذ حلول اسبببببرتاتيجية لتعزيز الضبببببوابط اإلشبببببرافية والرقابية على  -299
العمليات والقرارات احلرجة لضبببببببمان الكفاءة والفعالية التشبببببببغيليتني، وأن تدعم على حنو أفضبببببببل تصبببببببديق مديري 

 .حالة البيئة الرقابية لديهماملكاتب امليدانية على 
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، نّقح  شدعبة املوارد البشدرية 2020كانون الثاين  املنظمة على تنفيذ التوصدية، ويف هذا الصددد، يف ينايروافق   -300
اخلطوط التوجيهية لتوظيف املشرتكني الوطنيني يف اتفاقيات اخلدمات الشخصية وموظف  املشاريع الوطنيني لتعزيز الكفاءة 

تفاضلية شفافة وتؤكد أمهية  اخلطوط التوجيهية بقوة عملية اختيار تنافسيةوتشّجع هذه  .التشغيلية وفعالية عملية االختيار
 .توفري وصيانة سجالت مكتوبة

 

 إقرارات اإلدارة -جيم

 
هذا القسم يف وترد . تنص شروط االختصاصات املرجعية للمدق  اخلارج  على اإلفصاح ل  عن املعلومات اهلامة -301

 .شطب اخلسائر ودفع اإلكراميات وحاالت الغّش والغّش املفرتض اإلقرارات الن قدمتها اإلدارة بشلن

 
 شطب اخلسائر النقدية وحساابت املقبوضات 1-جيم
ا دوالر   12 520.81 (أ  )ويتددللف هددذا املبلغ من. اأمريكيدد   ادوالر   26 137.41 ، شددددددددددددددطددب مبلغ2019يف عددام  -302

ا ادوالر   9 484.82 (ب)من اخلسددددددددددددددددائر النددداودددة عن السددددددددددددددرقدددة؛  أمريكيددد   تسددددددددددددددببددد  ودددا مددددفوعدددات احتيددداليدددة؛  ا أمريكيددد 
وقد أجري تدقي  هلذه املبالغ املشدددددطوبة . تعود إىل مدفوعات تفاصددددديلها املصدددددرفية خاطئة ا أمريكي ادوالر   4 131.78و (ج)

 .فتبني أعا مّت  وفق ا للوائح التنظيمية وأن  كان هناك تقّيد ابإلجراءات املناسبة
 

 اإلكراميات 2-جيم

 212 500 فُدفع مبلغ. اأمريكي   ادوالر   280 950 بلغ 2019أقّرت اإلدارة أن إوال اإلكراميات يف السدددنة املالية  -303
شددخصددية الذي تويف يف حاد  حتطم  اتكتعويض عن الوفاة لورثة االسددتشدداري املتعاقد مبوجب اتفاق خدم  ا أمريكي ادوالر  

أيلول  سددددددددددددددبتمرب 2إلعادة موظف وجد فاقد الوع  يف  ا أمريكي ادوالر   68 450 مبلغودفع . طائرة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية
، مقره أربيل، العراق عمل أخصددائ  ري دول يف (حالة دولية)شددخصددية  اتإىل وطن ، وهو مشددرتك يف اتفاق خدم 2019

 . مكتب املنظمة يف أربيل

 
 حاالت الغشل والغشل املفرتض 3 -جيم

أبلغ  اإلدارة عن حاالت غّش وغّش مفرتض أو سددددددددددددددرقة كان  املنظمة على علم وا ويتوجب لف  عناية جلنة  -304
، 1امللح  )من شددروط االختصدداصددات املرجعية اإلضددافية الن تنظم التدقي  اخلارج  ( 1( )ج) 6املالية إليها عمال  ابلفقرة 

ل  ابلغش مع تعريف الغش املتضمن يف سياسة املنظمة ملكافحة الغش وتتماشى إقرارات اإلدارة يف ما يتع(. الالئحة املالية
ويف ما يتعل  (. 08 2015التعميم اإلداري رقم ) 2015آدار  مارس 12واملمارسدددددات الفاسددددددة األخرإ، الن وضدددددع  يف 

مم املتحدة يف ابلغّش املفرتض، أُعّد اإلقرار حبسددددددددب تعريف الغّش املفرتض الذي أوصدددددددد  ب  وحدة التفتيش املشددددددددرتكة لأل
 .JIU/REP/2016/4تقريرها رقم 

 
 2018حاالت قيد املراجعة يف عام  (1)
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وقددد الحظنددا أن هدداتني احلددالتني . أبلغدد  اإلدارة أندد  ال تزال هندداك حىت اتريخ اإلبالغ حددالتددا غش قيددد التحقي  -305
واثئ  مزورة ورمبا يكوانن قد تواطئا يف سياق ادعاءات غش ختص ابئعني قّدما ( أ  )، ومها2017 التا جاريتني منذ عام  ما

ولكن مل مُينح أي من البائعني أمر شددددددراء، فلم تتكبد املنظمة أي . مناقصددددددة للبذور تقدر قيمتها بنحو مليون دوالر أمريك 
إجراءات بدء إخطار "وكان  جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين قد أصدددددددددددددددرت إىل كل من البائعني . خسددددددددددددددارة مالية

فلم يرّد أحد البائعني، ولذا سددددددددددددددتعّد جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين مقرتح عقوبة تقدم  إىل املدير العام ". قوابتع
واثئ  مزورة قدمها ( ب)ورّد البائع اإخر، وال تزال القضية يف انتظار إمتام اإلجراءات؛ . املساعد، إدارة اخلدمات املؤسسية

ومل يرّد البائع . لقاءها ةأمريكي اتدوالر  96 607 جودة سددددددلع  حلمل املكتب على دفع مبلغابئع إىل مكتب ميداين ليثب  
على إخطار بدء إجراءات عقوابت الذي أرسدددددلت  جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين، ولذا سدددددتقوم اللجنة إبعداد مقرتح 

 إىل املدير العام املساعد، إدارة اخلدمات املؤسسية  قدميلتعقوبة 
 

 2019احلاالت اليت جرى تناوهلا يف  (2)

 
قد أصدددددددبح  اإن مغلقة، ا ، الحظنا أن  سددددددد  2019من بني حاالت ادعاءات الغش الن جرإ تناوهلا يف عام  -306

بينما ال تزال  س أخرإ إما معلقة لدإ جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين أو جيري فيها اختاد إجراءات السددددددددددددددرتداد 
   حق  مكتب املفتش العام يف هذه احلاالت ووجدوقد . األموال

 
واف  عدد من املوظفني يف املنظمة، عن علم أو هتور، على شروط اختصاصات ( 1). احلاالت املغلقة (أ)

أو على بطاقات وق  تورد أايم ا مل يعمل فيها  مرجعية خلبري اسددددددتشدددددداري تتضددددددمن مهام مل يكن مزمع ا تنفيذها و
تورط موظفا ( 2)متعاقد ابتفاق خدمات شددددددددددددددخصددددددددددددددية يف جمال التحرير، ودلق لتغطية عمل أ ز دون عقد؛ 

مشددددددددددددداريع وطنيان يف مكتب قطري يف ممارسدددددددددددددات تواطئية، فطلبا مدفوعات من املنظمات غري احلكومية مقابل 
ومل جيدد عقدا املوظفني . رتتب على دلق أي خسددددددددددددددارة للمنظمةيومل . املسدددددددددددددداعدة على منحها خطاابت اتفاق

أجرإ موظف مشدداريع وطين ترتيب ا مع موظفني اثنني ( 3)املعنيني وأدرج حتذير يف امللف الشددخصدد  لكل منهما؛ 
هدددذه حملددداابة آخرين على األقدددل من موظف  املنظمدددة يف نفس املكتدددب القطري ومنظمدددات غري حكوميدددة خمتلفدددة 

وقد اسدددددددتقال . ومل ترتتب على دلق أية خسدددددددارة للمنظمة. ت على حنو غري سدددددددليم لتحابيهم ه  ابملقابلاملنظما
أدرج موظف مشدداريع وطين بنود فواتري  ائفة ( 4)املوظف لدإ انتهاء التحقي  وأدرج حتذير يف ملف  الشددخصدد ؛ 

سدددلف تشدددغيلية غري مسدددددة، متعددة يف نظم املنظمة أسدددفرت عن اسدددتالم  مدفوعات مزدوجة وتفادي اسدددرتداد 
ا قرابددة دد عقددد املوظف وأُدرج . من املدددفوعددات غري احملقددة اأمريكيدد   ادوالر   7 983.42 بلغدد  قيمتهددا ويعدد  ومل جيددُ

قدم أحد املوردين إىل املنظمة واثئ  مزورة أسددددددددددددفرت عن دفع مبالغ مقابل و ( 5)حتذير يف ملف  الشددددددددددددخصدددددددددددد ؛ 
احلالة على املدير العام املسددددددداعد، إدارة اخلدمات املؤسدددددددسدددددددية، الختاد وقد ُعرضددددددد  . خدمات مل تقّدم يف الواقع

 .اإلجراء املناسب

قدم أحد الباعة املرتقبني يف سددددددددددددياق ( 1) .حاالت معللقة لدى جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين (ب)
عقود ا  اسدددددددددتجابت  لدعوة إىل تقدمي عروض بشدددددددددلن سدددددددددلع ينبغ  توريدها إىل مكتب قطري واثئ  احتيالية ختص

تورط ( 2)ومل ُيصددددر العقد للبائع املعين ومل ترتتب على دلق أية خسدددارة للمنظمة؛ . سدددابقة ل  مع األمم املتحدة
 2001موظف من مالك املنظمة يف ممارسددددات غش وتواطؤ يف ما يتعل  إبصدددددار عقود السددددتشدددداريني بني عام  
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، ما اأمريكي   ادوالر   177 821.38 بالغ بلغ وقد أدت تصددرفات املوظف إىل تضددليل املنظمة فدفع  م. 2018و
وجيري اختاد . 2019تشددددددرين األول  أكتوبر 11وقد ُفصددددددل املوظف دون أخذ ورد يف . أفاده مالي ا دون وج  ح 

قام شدددددريق يف التنفيذ بتزوير واثئ  قدمها إىل املنظمة دعم ا لطلب  ( 3)إجراءات السدددددرتداد األموال من مكاف ت ؛ 
وحسدددددددددددددب اعرتاف ، قدم البائع إىل املنظمة معلومات . عمال  خبطاب اتفاق اأمريكي   ادوالر   15 044 سدددددددددددددداد مبلغ

قدم طرف اثلث مراقب استعان ب  مكتب قطري و ( 4)؛ اأمريكي   ادوالر   2 375 خاطئة ضّخم  طلب  مبا جمموع 
وقد أمّت مكتب املفتش العام تقريره وصدر يف أوائل . للمنظمة تقارير احتيالية تشري إىل تنفيذ سليم ملشروع ميداين

 .2020عام 

 
 2020نيسان /املسائل اجلارية للغشل املفرتض كما يف أبريل (3)

 
، أبلغ  اإلدارة عن قاين مسدددددائل جارية تتعل  بغش مفرتض كان مكتب املفتش العام 2020نيسدددددان  حىت أبريل -307

وترد . بثالثدة من العدداملني من غري املوظفني وأربعددة موردين ومتقدداعدد واحدد ال يزال حيق  فيهددا وتتضددددددددددددددمن ادعداءات تتعل 
  التفاصيل أدانه

 
ا نقل سدددددددكن  لتربير اسدددددددتالم منحة انتقال .حاالت تتعلق ابملوظفني (أ) وقد سددددددددد . ادعى أحد هؤالء غشددددددد 

ا حالة أمر فيها املوظف . املوظف قبل بدء التحقي  األموال الن ُ عم أعا تُلقي  بذرائع كادبة وكان  هناك أيضددددددددددددد 
 10املسدددتفيدين إبيداع أموال لتسدددتخدم كجزء من املشدددروع يف حسددداب طرف اثلث، وبذلق حّول أمواال  تبلغ حنو 

وقد يكون هناك ملوظف آخر تضددارب مسددتمر يف املصدداح مع أحد ابئع  املنظمة ولرمبا كان . آالف دوالر أمريك 
 .اأمريكي   ادوالر   315 850 يف احلصول على عقود تبلغ قيمتها قرابةقد تواطل مع هذا البائع 

كان هناك مورد  ود املنظمة مبذكرات تسددددددددليم مزورة حتمل توقيعات موظفني   .حاالت تتعلق مبوردين (ب)
ألف  45وتبلغ قيمة البضددددائع الن يُزعم أعا مل ُتسددددلم حنو . من املنظمة إلثبات تسددددليم سددددلع مل ُتسددددّلم يف الواقع

ومن انحية أخرإ، كان  هناك . ومل يتل  املوّرد أي مدفوعات تتعل  مبذكرات التسدددددددددددليم املزورة. دوالر أمريك 
ثال  حدداالت خمتلفددة قدددم فيهددا موردون واثئ  مزورة وأخفوا ارتبدداطدداهتم مع شددددددددددددددركددات أخرإ تقدددم عطدداءات 

 .مشاوة لتوفري بذور

قدم متقاعد من املنظمة عن علم إىل شددددددددددددددركة التلمني الطيب الن تتعامل معها . حالة متعلقة مبتقاعد (ج)
وقد عرضددددددددددد  املسدددددددددددللة على املدير . ألف دوالر أمريك  100املنظمة مطالبات طبية احتيالية بقيمة تبلغ حوال 

 .ملنظمةالعام للب  بشلن استمرار مشاركة هذا املتقاعد يف التغطية الطبية ملا بعد اخلدمة الن تقدمها ا

 
تشدددكل املعايري األخالقية ومدونة الشدددؤون األخالقية والسدددياسدددات واالسدددرتاتيجيات الصدددارمة، فضدددال  عن هياكل  -308

وبينما نالحظ اإلجراءات الن تتخذها اإلدارة بشددددلن حاالت الغش . اإلبالغ، أسدددداس اإلدارة الفّعالة للغش داخل املنظمة
اسددتمرار تورط موظف  املنظمة، األمر الذي نرإ أن  ابلغ األمهية ويسددتدع  أن تول وسددوء السددلوك، فنننا نشددعر ابلقل  إ اء 

وحنن ننوه أن املنظمة قد تتعرض نتيجة هلذه احلاالت جملموعة واسعة . ل  اإلدارة القدر نفس  من االهتمام، إن مل يكن أكثر
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ومن مث يتحتم على املنظمة أن تواصددددل . فادح ا من املخاطر، مبا يف دلق خماطر تشددددوي  السددددمعة الن تلح  ابملنظمة ضددددرر ا
 . حتسني ضوابط الغش لردع موظفيها بفعالية واحليلولة دون ارتكاوم أعمال غش وسوء سلوك

 
أوصينا أن تعيد املنظمة دوزنة اسرتاتيجيتها وخطة عملها ملكافحة الغش بغية الرتكيز بقدر أكرب على معاجلة  -309

تنطوي على تواطؤ يشبببببببببببارك فيه موظفو املنظمة، وإعطاء دور أكثر صبببببببببببرامة ملديري  حاالت الغش املتزايدة اليت
مكاتبهم، وذلك كله لضمان أن تقوم املنظمة إبدارة املخاطر املتعلقة /الوحدات يف حتديد ومنع الغش ضمن وحداهتم

  .ابلسمعة، من بني أمور أخرى، نتيجة للتزايد احلايل حلوادث االحتيال

 
 

 وتقديرشكر  –دال 

 
نود أن نعرب عن تقديران ملا قدم  لنا كل من املدير العام، ونواب املدير العام، واملدراء العامون املسدددددددددددددداعدون،  -310

واملمثلون اإلقليميون، ومدراء املقر الرئيس ، ومدير الشؤون املالية، واملمثلون القطريون وموظفوهم من تعاون ومساعدة أثناء 
 .التدقي  الذي أجريناه

 
كما نود أن نعرب عن تقديران للجنة املالية يف املنظمة وجملس املنظمة ومؤمتر املنظمة على دعمهم املتواصددددددددددددددل  -311

 .2019إىل  2008واهتمامهم بعملنا كمدق  خارج  من 
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