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 موجز
 

 مقدمة
وجب مب لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةبشددددرن مراجعة العمليات املالية ذا هملراجع اخلاةجي افتقرير يصدددددة  -1

راجعة . وهو يشددددمل نتائج عملية املامللحقة هبااإلضددددافية  االختصدددداصدددداتو املالية ملنظمة األغذية والزةاعة الالئحة  من 12 املااد 
ملنظمة ا والتنظيم يفواملالحظات املتعلقة باإلاداة   2015اديسدددددددمرباكانون األول  31املالية للسدددددددنة املالية املنتهية يف  للكشدددددددوف
 . 4-12 املااد  هضيتفتقحسبما 

 
 ا  إطاة لعام نظمة للمعايري ااحماسبية الدولية للقطا  اامل يف ضوء اعتماادالصاادة على أساس سنوي هو التقرير الثاين  هذا -2

وفتتمثل األهداف العامة للمراجعة يف فتقدمي ضدددددددددمان مسدددددددددتقل إىل الدول . 2014السدددددددددنة املالية بدءا  من املالية إلعدااد التقاةير 
زيااد  الشددفافية واملسدداءلة يف املنظمة وادعم أهداف عمل املنظمة واملسدداعد  على  اليةالكشددوف املعرض  نزاهةبشددرن األعضدداء 
 هاملراجع اخلاةجي أنقد عتيتفصددددديل املسدددددائل املالية ومسدددددائل احلوكمة ال  بالعملية املراجعة اخلاةجية. ويناقش التقرير من خالل 

 .إليها لمنظمةل عناية األجهز  الرئاسية لفت ينبغي
 

 لكلية للمراجعةالنتيجة ا
 .للمراجعة لمنظمة امتثاال  لالئحة املالية وبالتوافق مع املعايري الدوليةل الكشوف املاليةقمنا مبراجعة  مع واليتنا ا  شيامت -3

 
للمنظمة عن الفرت  املالية املنتهية يف  الكشددددددددددددددوف املالية بشددددددددددددددرن 1معّدلةأي غري أسددددددددددددددفرت مراجعتنا عن إصددددددددددددددداة  -4
 وضدددددعالاجلوانب املاادية: )أ(  كافةفَتعِرض بنزاهة، من   الكشدددددوف املاليةوقد خُلصدددددنا إىل أن . 2015ألول اديسدددددمرباكانون ا 31

اةأس األصددددولاملايل؛ )ج( التغريات يف صددددايف أادائها )ب(  ؛2015اديسددددمرباكانون األول  31املنتهية يف لسددددنة منظمة للاملايل ل
 للمعايري ااحماسدددددددبية الدولية وفقا  ذكوة سدددددددنة املواملبالغ الفعلية لنفقاهتا لل يزانيةامل( املقاةنة بني دددددددددددددددددددددالنقدية؛ )ه ااملال، )اد( فتدفقاهت

 .العام للقطا 
 
نظمة ال  ملاأيضددا  إىل أن السددياسددات ااحماسددبية طبقت على أسدداس يتوافق مع السددنة السددابقة، وأن معامالت  ناخلصدد -5

هلامة لالئحة من مجيع النواحي اممتثلة  الكشددددددددددددددوف املاليةن مراجعة ا أثناء عملية املراجعة أو ال  اخُتربت كجزء مهعلي اطلعنا
 املالية والسلطة التشريعية.

 

                                                           
 يعاملالية قد أعّدت، من مج الكشدددددددددددوف، هو الرأي الذي يعرب عنه املراجع عندما يسدددددددددددتنتج أن 700هذا، مبوجب معياة التدقيق الدويل  –ةأي غري معّدل   1

 ".فالنواحي اجلوهرية، وفقا إلطاة إعدااد التقاةير املالية املعمول به. وهو املصطلح اجلديد الذي حّل حمل "ةأي غري مشفو  بتحفظات أو نظي
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من الالئحة، أجرينا مراجعة لألاداء باإلضافة إىل املراجعة املالية. وفتتماشى مراجعتنا لألاداء مع  4-12 املااد مع شيا  امت -6
ب( إاداة  املخاطر؛ )اإلاداةي يف اجملاالت التشدددغيلية الرئيسدددية؛ ضدددبط )أ( ال املراجعةمشلت قد و  نظمة.املاملخاطر ال  فتتعرض هلا 
افيتها، ، وفتعزيز مسددددداءلتها وشدددددفاملنظمةوزوادنا اإلاداة  بتوصددددديات فترمي إىل ادعم أهداف عمل . يدانية)ج( عمليات املكافتب امل

 حوكمتها.املالية و  هتاقيمة إاداة  وحتسني وزيااد 
 

 موجز التوصيات
نظمة. وفتتمثل ملاحتسني اإلاداة  املالية واحلوكمة لدى تحقيق املزيد من من التوصيات ال  فُتضيف قيمة ل ا  عدادوضعنا  -7

 :أن فتعمد إىل التوصيات الرئيسية يف أنه ينبغي للمنظمة
 

 الزمنياإلطار  األولوية التوصيات

  الكشوف الماليةمراجعة 

 التزامات استحقاقات الموظف غير الممولة

املة والخروج بخطة ش ثابت تحديد مصدر تمويل متسقمل على العمواصلة  1
على مدى فترة من  كاملا   ين تمويلا استتتتتتتتتتتتحقاقات الموظف لتمويل التزامات

 (32. )الفقرة مستهدفةمحددة  الزمن

 2017 أساسية

 األموال النقديةو قسائم النظام 

ال مو القستتتتتتائم واأل ةنظمأصتتتتتتياغة وقصتتتتتتدار قواعد قدارية تتعلق باستتتتتتتخدام  2
؛ وضتتتتمان صتتتتحة المالالنقدية لضتتتتمان الحصتتتتول على أفضتتتتل قيمة مقابل 

في لك بذللحستتتتابات المت ثرة  نزيهالمعاملت؛ وضتتتتمان عر  هذه وانتظام 
 (39 . )الفقرةالكشوف المالية

 2017 أساسية

فات المعنية بتستتتتتتتتجيل المصتتتتتتتترو ميدانية توفير توجيه محاستتتتتتتتبي للمكات  ال 3
لعمتتتتل المتتتتدفو  ا يتتتتة لقتتتتا نقتتتتدموال الواألعتتتتة الموز  لمتتتتدالت الزراعيتتتتةل
 اه، لضتتتتمان اقتستتتتاي في تستتتتجيلموردي أموالعبر ستتتتدد ت، التي نتفعينللم
أيضتتتتتتتتتا في استتتتتتتتتتخدام  أن تنظر )لجن شتتتتتتتتتعبة الشتتتتتتتتت ون الماليةيمكن لقد و 

 األموالقستتتتتتتتتائم  امالمعاملت من الل نظبين لتمييز لحستتتتتتتتتابات جديدة 
 (41. )الفقرة النقدية

 2017 هامة

  ينومستحقات الموظف لخدمات المقدمةا

في الوقت المناستتتتت  من الل  الستتتتتلفرصتتتتتد تستتتتتوية جميع تعزيز آليات  4
قنفاذ الستتتياستتتات المتعلقة باستتتترداد الستتتلف غير المستتتددة وضتتتمان تجهيز 

 (47المطالبات في الوقت المناس . )الفقرة 

 2016 هامة
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 الزمنياإلطار  األولوية التوصيات

 مركز الخدمات المشتركة

لنظام لإنفاذ اقمتثال الصارم بتعرا  المعاملت تحسين تجهيز واس مواصلة 5
التنظيميتتة واإلجرا ات ذات و المتتاليتتة  واللوائحالموظفين  اإلداري لشتتتتتتتتتتت ون

  (49. )الفقرة الصلة

 2016 هامة

 النظام العالمي إلدارة الموارد

ق تطبي يفت ثر  قصور وأوجهمسائل  ما جرى تحديده من استعرا  وتحليل  6
 الحستتابات مستتتحقة الدفعبشتت ن عمليات الشتترا ، و  وظائف النظام العالمي

)الفقرة  ستتعياا قلى تحقيق المنافع الكاملة من النظام وتوفير الحلول ،والستتفر
53)  

 2016 هامة

 استعرا  الضوابط اإلدارية

 قدارة البرامج

ي هية المحددة إلغلتعزيز اإلشتتتتتتتتراف على ضتتتتتتتتمان التقيد بالخطو  التوجي 7
المشتتتاريع وتحستتتين قدارة معلومات المشتتتاريع، وذلك عبر رصتتتد أدي لنظام 
 بيانات اشتتتلال وتعطل المشتتاريع لتحستتين الدعم للقرارات المتعلقة بإدارتها

  (66)الفقرة 

 2016 أساسية

في قطتتار عمليتتة تقرير تنفيتتذ البرامج أو في وظتتائف أارى آليتتة تتيح توفير  8
  (69لفقرة )ا نفيذ قياس أدائها الخاص بها في تحقيق النتائجلوحدات الت

 2017 هامة

 مشتريات السلع والخدمات

 امتثال مس ولي األنشطة في عمليات المشتريات ضوابط الرصد بش نتعزيز  9
ين عن ؛ وبنا  كفا ات الموظفين المس ولالمطبقةللقواعد واللوائح التنظيمية 
  (79ة )الفقر  ثلرات الملحوظة معالجة فعالة.قنجاز المشتريات لمعالجة ال

 2016 أساسية

 اقتفاي اطابات

تعزيز استعرا  ورصد أنشطة اطابات اقتفاي لضمان اقمتثال للوائح  10
 (84)الفقرة  .التنظيمية ودقة الوثائق والكفا ة في التنفيذ وتحسين المسا لة

 2016 هامة
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 الزمنياإلطار  األولوية التوصيات

 قدارة الموارد البشرية

ل اقاتصتتاصتتات في المستتتقبل بوضتتوو أدوار ومستت وليات تفصتت  أن  ضتتمان 11
اقستتتتشتتتاريين واألطراف المتعاقدة األارى لتعزيز الضتتتوابط وحماية مصتتتالح 

 .(93)الفقرة  .المنظمة

 2016 هامة

تعظيم القيمة التي تحصتتل عليها من توظيف موارد بشتترية من غير الموظفين  12
ي م وتقييم أدائهم فمن الل استتتتتتتعرا  وتوضتتتتتتيح كافيين قاتصتتتتتتاصتتتتتتاته

الوقت المناستتتتتتتتت  وضتتتتتتتتتبط مخاطر تعطل العمل واروقات أمن المعلومات 
 (98الناجمة عن طبيعة عملهم على نحو مناس  )الفقرة 

 2016 هامة

 يةالنقداألموال قدارة 

نها رفع تقارير عو  هاتستتتتتتتتتتتجيلو األموال النقدية قدارة عملية تعزيز ضتتتتتتتتتتتوابط  13
األموال ة عاير  لضمان المتصلة بهاطة الرصد أنشو تحسين امتثال الموظفين ب

 (101 . )الفقرةاواقتصادي اا كف  استخداماا  آمنة واستخدامها رعاية 

 2016 هامة

 المخزوناتقدارة األصول و 

من الل قيام المستتتتتت ولين عن  الثابتة المخزوناتو تعزيز صتتتتتتيانة األصتتتتتتول  14
ليها لضتتمان وص عالعمليات بتحستتين التوجيهات واللوائح التنظيمية المنصتت

حماية لألصتتتتول أفضتتتتل وجودة المعلومات عن األصتتتتول ودعم اقنتقال قلى 
 (104)الفقرة  المعايير المحاسبية الدولية للقطا  العام

 2016 هامة

 للجهات المانحةتقديم التقارير 
 

، بما في عاريالمشتتتالمتعلقة بمعلومات الو مستتت وليات الضتتتوابط رصتتتد تعزيز 
محفزات لتدعم من الل تحستتتتتتتتتتتين وظتائف النظتام يتة، ذلتك التقتارير المتال

 ،لهاالتقارير ودقة البيانات واكتماتتبع و  عير المشتتتتتتعن ا اتمستتتتتت وليال تحمل
 (115. )الفقرة الجهات المانحةقلى تقديم التقارير يضمن كفا ة بما 

 

 2016 كبيرة
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 الزمنياإلطار  األولوية التوصيات

 قدارة السفر

الكافي؛  يط)أ( التخطعبر مواصتتتتتلة تحستتتتتين كفا ة وفعالية ستتتتتفر الموظفين  16
قضتتتتتتتتافية في الحاقت التي ستتتتتتتتلف  لمنع تقديم)ب( تعزيز آليات الرصتتتتتتتتد 

 يافكالرصتتتد ال؛ )ج( تزال فيها الستتتلف الستتتابقة غير مستتتددة ومستتتتحقة ق
تقديم  ()د؛ في الوقت المناستتتتتت  تقديم وتجهيز مطالبات الستتتتتتفرعمليات ل

في  تالستتتتتتتتتفريا استتتتتتتتتتكمالبعد  التقارير عن المهماتمثل الوثائق الداعمة 
 (120)الفقرة  .مهام رسمية

 2016  هامة

 قدارة المخاطر

بفعالية   قراراتالالتشتتتتتتتتتليلية و عمليات الفي قدارة المخاطر تعميم الت كد من  17
 ب( وضع)أ( عمل ورصد م سسين أفضل تنسيقاا؛ ) :عبر ،كما هو مخطط

 (125)الفقرة  تدابير ذات صلة لبنا  ثقافة مدركة للمخاطر.

 2017 أساسية

 الميدانيةعمليات المكات  

 برنامج التعاون التقني

الدول األعضتتتتا  لتحديد المشتتتتاريع  ضتتتتمان تمثيل متين لدىاقستتتتتمرار في  18
 اتالعمليتتأصتتتتتتتتتتتحتتاب  كتتد من قيتتام والتتتوالموافقتتة عليهتتا في وقتتت مبكر، 

للموافقة همية األلحيوية اريع برنامج التعاون التقني امشتتتتتجاه  هممستتتت ولياتب
، له مواردلاوتخصيص تجاه البرنامج لتزامات تنفيذ اقو  ،مشاريعالهذه على 

. املةشتتتتتتتنفيذه فعالية لضتتتتتتمان فعالية  ه،إلنجاز وبلوغ المستتتتتتتوى المنشتتتتتتود 
 (132)الفقرة 

 2016 أساسية

 قطار البرمجة القطرية

 موثقة توثيقاا كاملا بخطط عمل قطرية  دعم أطر البرمجة القطريةضتتتتتتتتتتتمان  19
ي متعددضتتتتتمان الجودة لتقني واستتتتتتعرا  ستتتتتتعرا  اضتتتتتعت ققد تكون 

ضتتتتتتتتمان ل ،إلطار البرمجة القطريةالتوجيهية  للخطو  وفقاا التخصتتتتتتتتصتتتتتتتتات، 
لمنظمة. ل في تحقيق األهداف اقستتتتتتراتيجية مستتتتتاهمة أطر البرمجة القطرية

 استتتتتتراتيجية تعبمة الموارد واططقعداد منظمة ال ن تكفل بكذلك   يناوصتتتتتأو 
 ، دعماا أكبر ا ةوكفبفعالية ستتتراتيجيات اقتفعيل  علىستتاعد بحيث تالعمل 
 (139في المكات  القطرية. )الفقرة  قطار البرمجة القطريةلتنفيذ 

 2016 هامة
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 اللش لمخاطراقستجابة آلية 

في ما ب ،لشضبط الل هااططكافة المكات  القطرية  ٌتحد ث الت كد من أن  20
كثر أالتي تستدعي نظرة  غيره من ممارسات الفسادو تقييمات اللش ذلك 
افة قلى مستوى المخاطر. وباإلض علىلتطورات الراهنة التي ت ثر قلى اشموقا 
يمات تقيلالتالي أن يشمل السياي من منظمة تت كد ال ن ب ناوصيأذلك، 
طر اخمت فماكفمة من ع  ير اتقارير تنفيذ المشاطط ضبط اللش و المخاطر 
ة المخاطر الناجمة عن ذلك. لتحسين نوعية استراتيجيات قدار  ،اللش
 (145 )الفقرة

 2016 أساسية

 المفتر  حاقت اللش واللش

المحددة طر اللش اخماستعرا  عوامل عبر اللش طر اخم ةكمو تعزيز ح 21
دارة قتحسين ذات الصلة للمخاطر لستجابة اقومدى مل مة آليات  حالياا 

 (154. )الفقرة اقنكشافات على اللش

 2016 كبيرة

 
 توصيات المراجعة السابقة

 .اةجيحالة فتنفيذ اإلاداة  لتوصدددديات املراجعة السددددابقة ال  قدمها املراجع اخل ُقدم إىل جلنة املالية يف فتقرير منفصددددلفتراد  -8
فتوصية  21فتزال  الو ( يف املائة 19مخس فتوصيات ) 2014ال  وضعت يف السنة املالية  26ددددددددددددددد توصيات المن بني القد نّفذت و 
، نّفذت اإلاداة  2013-2012فتوصدددددية ال  وضدددددعت لفرت  السدددددنتني  57الددددددددددددددددددد التوصددددديات ومن بني  ( قيد التنفيذ.املائةيف  81)

فتزال  الف ،2009-2008أما بالنسدددبة لفرت  السدددنتني  .ذ( قيد التنفييف املائة 51فتوصدددية ) 29( وال فتزال يف املائة 49فتوصدددية ) 28
يات الدددددددددددددددددددددددددددد  بنييف املائة( من  7)فتوصدددددددددددددديتان قيد التنفيذ  اإلاداة  بتنفيذ ضددددددددددددددروة  قيام على  نؤكد جمدادا  حنن . و 27التوصدددددددددددددد
 املتبقية. التوصيات

 الوقية والنطاي والمنهجية -ألف

 وقيةال
، هيئة املراجعة جلمهوةيّة الفلبني كمراجع خاةجي للمنظمة ملّد  سددتة 2عنّي اجمللس، يف ادوةفته الرابعة والسددتني بعد املائة -9

 .2014ام أعوام بدء ا من ع
 

                                                           
 .2013أبريلانيسان  26يف  146ا1اعتمد القراة   2
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فتشمل تعني أن يلكل سنة فتقوميية،  الكشوف املاليةفون بإصداة فتقرير عن مراجعة راجع اخلاةجي، حنن مكلّ بوصفنا امل -10
ضدددددافية. و ال يف االختصددددداصدددددات اإلالالئحة املالية و من  4-12 املااد  املعلومات الالزمة فيما يتعلق باملسدددددائل املشددددداة إليها يف

على و . اعنه فتوجيهات صدددداادة  ةجلنة املالية، مع أيمن خالل املراجعة، إىل اجمللس  الكشددددوف املاليةمع  جنبا إىل جنب ،التقرير
 .صيفةحال  يراها تعليقات المرفقة بإىل املؤمتر ويقدمها راجعة املوفتقاةير  الكشوف املاليةأن يفحص اجمللس 

 
صدددددددة على لذي يامراجع اخلاةجي للالثاين التقرير و طت بنا أني ال اجلديد  ة املراجعة السددددددنة الثانية من واليه هي هذ -11

 .2014ام بدء ا من عللمنظمة للتقاةير املالية كإطاة املعايري ااحماسبية الدولية للقطا  العام  أساس سنوي نظرا  العتمااد 
 
 هدافاألنطاي و ال

مل فتقييم فتشدددددددهي و  .الكشدددددددوف املالية الواةاد  يف واإلقراةاتالداعمة للمبالغ  لألادلةفحص مسدددددددتقل هي مراجعتنا إن  -12
 أيضدددددا فتقييما  شدددددمل فت، كما للكشدددددوف املاليةاملباادئ ااحماسدددددبية املسدددددتخدمة والتقديرات املهمة ال  أجرهتا املنظمة والعرض العام 

 نظمة للوائح املالية والسلطة التشريعية.اململدى امتثال 
 
 :قل بشرن ما إذا كانتفتتمثل األهداف األولية للمراجعة يف فتقدمي ةأي مست -13
 

نتائج أادائها و ، 2015 اديسددددمرباكانون األول 31يف  كماظمة  منلللوضددددع املايل ا فتعرض بنزاهة الكشددددوف املالية (أ)
فعلية للنفقات مع املبالغ ال ميزانيتهاوالتدفقات النقدية ومقاةنة األسددددددددهم صددددددددايف األصددددددددولايف املايل، والتغريات 

 ؛ااحماسبية الدولية للقطا  العامللمعايري  وفقا   2015 اكانون األولاديسمرب 31للسنة املالية املنتهية يف 
هتا مثيالعلى أسددداس يتفق مع قد طبقت  الكشدددوف املاليةامللحقة ب 2الحظة يف امل  ةاداالو لسدددياسدددات ااحماسدددبية ا (ب)

 لفرت  املالية السابقة؛ ل

املهمددة،  ، من مجيع النواحيةتثلددمم جعددةأو ال  اختربندداهددا كجزء من عمليددة املرااطلعنددا عليهددا املعددامالت ال  و  (ج)
 للوائح املالية والسلطة التشريعية.

 
من الالئحة املالية إلبداء مالحظات  4-12 املااد أجرى املراجع اخلاةجي باملثل استعراضا  لعمليات املنظمة مبوجب  -14

عمليات. ذه الهوبصوة  عامة فتسيري شؤون وإاداة  املالية والنظام ااحماسيب والضوابط املالية الداخلية،  اإلجراءاتفتتعلق بكفاء  
 من هذا التقرير.العالقة وجيري حبث هذه املسائل يف األقسام ذات 

 
دعم ل املنظمة و الشفافية واملساءلة يفتعزيز بصفة إمجالية، فترمي املراجعة إىل فتقدمي ضمان مستقل إىل الدول األعضاء ل -15

   اجعة اخلاةجية.أهداف عمل املنظمة من خالل عملية املر 
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 مراجعالالمنهجية ومس وليات 
ة للحصول وفتتطلب هذه املعايري أن نقوم بتخطيط وإجراء مراجع. لمحاسبةللقد أجرينا مراجعتنا طبقا  للمعايري الدولية  -16

مبالغ املالية وفتشمل املراجعة فحص األادلة الداعمة لل .من األخطاء املاادية اجلسيمة الكشوف املاليةعلى ضمان معقول خبلو 
رات على أساس االختباة. وفتشمل املراجعة كذلك فتقييم املباادئ ااحماسبية املستخدمة والتقدي الكشوف املاليةالواةاد  يف  اإلقراةاتو 

هنج املراجعة  الكشوف املاليةقد اعتمدنا يف مراجعة و  .للكشوف املاليةاملهمة ال  قامت هبا اإلاداة  وكذلك فتقييم العرض الكلي 
 لكشوف املاليةاإجراء فتقييمات خماطر لتحديد كافة األخطاء املاادية اجلسيمة ااحمتملة يف منا قائم على املخاطر الذي يتطلب ال

 وبيئته.املعين على أساس فهم مناسب للكيان  ،لتركيدات املصاحبة هلاويف ا
 
ة للحصول تم املراجعفتلى أساس املراجعة. و ع الكشوف املالية يفإن مسؤولية املراجع اخلاةجي هي اإلعراب عن ةأيه   -17

عن امجة نختلو من األخطاء املاادية اجلسيمة ال الكشوف املاليةمطلقا ، بشرن ما إذا كانت ضمانا  وليس  ،على ضمان معقول
 .الغش أو اخلطر

 
ميدانية مكافتب  وعمليات ،إاداة  املخاطرو  ،عملياتلفعالية الضوابط اإلاداةية يف اجملاالت الرئيسية لأيضا  استعرضنا  -18

من  4-12 للمااد قا  ذلك وفو  ،طر الغشخلستجابة االخمتاة  مع فتركيز على برنامج التعاون التقين وإطاة الربجمة القطرية وآلية 
 .الالئحة املالية

 
وآسيا  وةوباأل املكتب اإلقليميهي مكافتب إقليمية، ثالثة ؛ ويف الرئيسييف املقر ات مراجع 2015ملالية أجرينا للسنة ا -19

مريكا الوسطى؛ عي ألاإلقليمي الفر كتب امليف و  ؛ألفريقيا املكتب اإلقليميو  سيا وااحميط اهلاادئآل املكتب اإلقليميو الوسطى 
 .زمبابوي وجوةجياو  فييت ناميف ، اتممثليويف ثالثة مكافتب 

 
للسنة املالية نظمة امل السلع واخلدمات يف معجملو لصندوق التسليف واالادخاة يف املنظمة  الكشوف املاليةكذلك ةاجعنا   -20

ذت بالتعاون للربامج ال  نُفاالعتماادات حالة  ناوباإلضافة إىل ذلك، استعرض. كل منهماعن   ا  منفصال  وأصدةنا فتقرير  2015
 .ليهاا ع، وصاادقنبرنامج األمم املتحد  اإلمنائي وصندوق مرفق البيئة العاملية وهي، أو نيابة عنها مع وكاالت أخرى

 
االعتمااد  غري الضروةي ولتحديد مدىاجلهواد نسقنا جماالت املراجعة املعتزمة مع مكتب املفتش العام لتفاادي ازادواج  -21

 .ال  نقوم هبا ل املراجعةاعملتعزيز أفتعاونا أيضا  مع جلنة املراجعة كما .  املكتبعمل هذا املمكن على 

 
فتوفر . و فصيليةفتنظمة يف شكل ةسائل إاداةية فتتضمن مالحظات وفتوصيات املإاداة  إىل املراجعة ةفع فتقاةير عن نتائج  -22

   مع اإلاداة .ا  متواصال  هذه املماةسة حواة 
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 مراجعةالنتائج  -ا ب

للقطا   ةاملعايري ااحماسبية الدوليفيها نفذ فتال  السنة الثانية وهي ، 2015للسنة املالية يعرض هذا القسم نتائج املراجعة  -23
وفرنا إلاداة  املنظمة  وقد أن فتوجه إىل عناية األجهز  الرئاسية. ،وهو يغطى املسائل ال  ينبغي، يف ةأى املراجع اخلاةجي. لعاما

يات ال  ُقدمت أما التوص .بصوة  مشرتكة لولاحلوضع لضمان إعدااد فتقاةير متوازنة و  تنالتعليق على مالحظات ُمراجعافرصة 
اإلاداة  املالية  تحسني وإضافة قيمة إىللنظمة وفتعزز املساءلة والشفافية لديها املي فتدعم أهداف والية إىل اإلاداة  فهي ُمصممة ك
  واحلوكمة لدى املنظمة.

 
 المسائل المالية 1-با 
 الكشوف الماليةمراجعة  1-1 با 

 الكشوف الماليةفي رأي 
، من مجيع فَتعِرض بنزاهة الكشدددددوف املاليةصدددددنا إىل أن . وقد خلُ ةأيا  غري معّدل للمنظمة الكشدددددوف املاليةيف أصددددددةنا  -24

نتائج أادائها املايل والتغريات و  2015 اديسدددمرباكانون األول 31للسدددنة املالية املنتهية يف منظمة لاجلوانب املاادية، الوضدددع املايل ل
 معايري ااحماسددددددددددبية الدوليةاهتا وفقا للواملبالغ الفعلية لنفق امليزانيةوالتدفقات النقدية واملقاةنة بني  األسددددددددددهمااألصددددددددددوليف صددددددددددايف 

 .العام للقطا 
 

 تطبيق السياسات المحاسبية وااتبار المعاملت
 ، خلصددددنا إىل أن السددددياسددددات ااحماسددددبية طبقت على أسدددداسلمنظمةلتطلب اللوائح املالية فتكما و ذلك، باإلضددددافة إىل  -25

راجعة أو ال  ملعملية اأثناء  هاعلياطلعنا ال  املنظمة مالت معاعالو  على ذلك، خلصددددنا إىل أن و مع السددددنة السددددابقة. يتوافق 
 .الئحة املالية والسلطة التشريعيةل اهلامةمن مجيع النواحي  ةتثلمم الكشوف املاليةكجزء من مراجعة ناها  خترب ا
 

 والمبالغ الفعلية الميزانيةمقارنة بين البيان 
 2014ولسددددددددددددددنة  2015للسددددددددددددددنة احلالية  بياناتون من ملنظمة يتكا كشددددددددددددددوفمن  اخلامس  الكشددددددددددددددفأن  ناحظال -26
لخصدددا  ميوفّر ، و 2015-2014خالل الفرت   للميزانيةلفرت  السدددنتني أفضدددل لالسدددتخدام السدددنوي و  ا  فهمما يتيح السدددنتني  ولفرت 
 .املعتمد  للميزانيةملنظمة االمتثال ومفهوما  هاما  
 
جتاوزا  يف املصدددروفات  2015اديسدددمرباكانون األول  31تهية يف بنّي الكشدددف اخلامس من كشدددوف املنظمة للسدددنة املن -27

مليون ادوالة أمريكي يف عام  34.11بالرصدددددددديد غري املنفق البالغ  ت فتغطيتهليون ادوالة أمريكي متم 28.54بلغ صددددددددايف جمموعه 
ةصددد  رتحيل األب 2015يف أبريلانيسددان التوجيهات الصدداادة  عن مكتب االسددرتافتيجية والتخطيط وإاداة  املواةاد  وأذنت. 2014

مبوجب جمموعة الرموز نفسدددددها. وقد عرض الكشدددددف  2015إىل ختصددددديصدددددات عام  2014صددددديصدددددات عام غطية ختفائضدددددة لتال
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-2014االسددددددتخدام العام مليزانية السددددددنتني للفرت   2015اديسددددددمرباكانون األول  31اخلامس اخلاص بفرت  السددددددنتني املنتهية يف 
 ي.مليون ادوالة أمريك 5.6بلغ  إنفاق هنائي صاف مع 2015

 
املالية املعامالت  لفتسددددجيحتسددددني من ق املزيد يلتحقهلا مسددددائل مالية أخرى حتتاج إىل معاجلة اإلاداة  ةفعنا فتقاةير عن  -28
أقرت اإلاداة  أن هناك  وقد. إعدااد التقاةير التاليةيف فرت  املالية  للكشددددددددددددوف النزيهوضددددددددددددمان العرض جتهيزها وةفع فتقاةير عنها و 

 سددددددتحقاتوم دمةوالدفعات املق، مئالنقد والقسددددددا ةنظمأو ، ينبغي القيام به يف جماالت اسددددددتحقاقات املوظفني غري املمولة عمال  
 املواةاد.اداة  العاملي إل نظامالمركز اخلدمات املشرتكة، و و ، نياملوظف
 
 غير الممولة يناستحقاقات الموظفالمتعلقة بلتزامات اق 2-1 با 
يف املائة(  19.01مليون ادوالة أمريكي ) 267.47قداة مب تاخنفضالكلية  نيات استحقاقات املوظفالحظنا أن التزام -29
 أساسا  ويعزى ذلك . 2015يف عام  ادوالة أمريكيمليون  1,139.47إىل  2014يف عام  ادوالة أمريكيمليون  1,406.94من 

ادوالة مليون  250.15ية ما بعد انتهاء اخلدمة مبقداة التغطية الطبإىل اخنفاض ةصدديد التزامات اسددتحقاقات ما بعد اخلدمة من 
بسبب وذلك ، 2015يف عام  ادوالة أمريكيمليون  989.59إىل  2014يف عام  ادوالة أمريكي مليون 1 239.74 من أمريكي

هناية  ، وحركة معدالت الصددددددددرف بني اليوةو والدوالة يفاملفرتضددددددددة الطبية فتغري التكاليفزيااد  معدل اخلصددددددددم وفتراجع معدالت 
ادوالة مليون  951.86يف املائة من  25.42نتيجة لذلك اخنفض اجلزء غري املمول من اسددددددددددتحقاقات املوظفني بنسددددددددددبة و  .العام

 .2015 عاميف  ادوالة أمريكيمليون  709.94إىل  2014يف عام  أمريكي
 
 989.59من أصدددددددددددددل  كيادوالة أمريمليون  649.12كان مبلغ ،  2015 اديسدددددددددددددمرباكانون األول 31أنه يف حظنا ال -30

غري تمر غري ممول، بينما اسدددددددددددددالتغطية الطبية ملا بعد انتهاء اخلدمة من جممو  التزامات  ،يف املائة 66 يأ ،ادوالة أمريكيمليون 
طبية لتغطية الاالتزامات و . من التزامات صندوق مدفوعات هناية اخلدمة ،ادوالة أمريكيمليون  60.82 يأ ،يف املائة 100ممول 
مثيالهتا من  ،ادوالة أمريكيمليون  238.24 بددددددددددددددددددددددددددددي أ ،يف املائة 27أقل بنسددددددددددددددبة غري املمولة  ةاحلالي انتهاء اخلدمة ملا بعد
 .2014 لعام
 
أكدت اإلاداة  أهنا فتواصددددددددل قد لكامل. و لتمويل االلتزامات باخطة شدددددددداملة بعد أيضددددددددا أن اإلاداة    فتضددددددددع الحظنا  -31
ّدثددة عن حجم االلتزامددات معلومددهلددا  ةقدددمددممع جلنددة املدداليددة بحددث ال التزامددات ويددل متالثغر  يف واخليدداةات املتدداحددة ملعدداجلددة ات حمددُ

وصددل إىل حل على للت منظومة األمم املتحد ضددمن اجلاةية املداوالت عن املشدداةكة يف  ، فضددال  التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة
 .نطاق األمم املتحد  ملعاجلة هذه املسرلة

 
العمل على تحديد مصتتتدر تمويل متستتتق ثابت والتوصتتتل قلى اطة شتتتاملة منظمة التواصتتتل ن  بنكرر توصتتتيتنا  -32

  .مستهدفةمحددة  الزمناستحقاقات الموظفين تمويلا كاملا على مدى فترة من  لتمويل التزامات
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 القسائم واألموال النقدية ةنظمأ 3-1 با 
هذه األنظمة خصددددددددددددائص وفتطرح قواعد إاداةية واضددددددددددددحة.  ادون املنظمةيف  القسددددددددددددائم واألموال النقدية ةنظمأ تنّفذ -33

فتغطي و  .هافتنفيذ علىينطبق  ا  الصددددددددددلة يعترب فتوجيه يذ ادليل اإلجراءات اإلاداةيةقسددددددددددم من أقسددددددددددام تقرير أي بفتتعلق حتديات 
هذه  وجبمبهي كيانات ال فتستهدف الربح، حيث فتداة املشرتيات و  ،اجلهات املقدِّمة للخدماتمع  خطابات االفتفاق العقواد

ل ال  فُتدفع لقاء النقد مقابل العمأو اخلدمات ال  فتوز  املدخالت الزةاعية أما . من الدليل 507مبوجب القسددددم  ذوفتنفالعقواد 
اءات الشراء وذلك على العكس من إجر  ،هافتفتشال فتشرتيها أو فتستلمها واأو فإن املنظمة يف الواقع نظام القسائم باستخدام 

 .شراء السلع واألشغال واخلدماتعلى طبق نالذي ي من الدليل 502مبوجب القسم كن فتصنيفها ال ميالعاادية، ومن هنا 
 
فتترلف و  ها وبني منتفعني خمتاةين.وسدددددددددددددديط مايل بينك  يةالنقداألموال قسددددددددددددددائم دفع موةادي األموال ب املنظمةفتكّلف  -34

 النقدية املدفوعة.األموال قسائم سدااد من و  املدفوعات إىل موةادي األموال من العمولة املدفوعة مقابل اخلدمة املقدمة
 
ال   لموةادي األموادفوعات إىل يف الصدددددومال يف النظام العاملي إلاداة  املواةاد أن امل املنظمةمكتب أظهرت سدددددجالت  -35

. وصدددددددنفت هذه متنوعةحسدددددددابات من خالل سدددددددجلت  2015مليون ادوالة أمريكي على أقل فتقدير يف عام  34بلغ جمموعها 
 ."اللوازم واملوااد االستهالكية املستخدمة"بند حتت و  "اخلدمات املتعاقد عليها"حتت  األاداء املايل بيانات يف احلساب
 
لقسددددددائم ا ةنظمأ مبوجبأن السددددددياسددددددات ااحماسددددددبية احلالية ال فتغطي املعامالت يف الصددددددومال  املنظمةمكتب أوضددددددح  -36

اد اخلدمات(.  و )عق 5571احلسدددددددددددددداب لت يف جّ قد سددددددددددددددُ ةادي األموال، فبعقواد مو املدفوعات فتتعلق مبا أن و . واألموال النقدية
 .ع أو الربامجاةيقات املشانفإمن حيث إمجايل  عنها تقاةيرالأنه ال يوجد أي فتشويه يف أشري إىل  كما
 
 فتنتظر منقد والقسددائالنظام مبوجب أن التوجيهات املتعلقة باملعاجلة ااحماسددبية للمعامالت  شددعبة الشددؤون املاليةأكّدت  -37

 .ذات الصلة دليلالإصداة القواعد اإلاداةية وأقسام 
 
 ةنظمرقة بفتساق يف فتسجيل املعامالت املتعلافتقاة إىل االهناك ، ذات الصلة الدليل غياب القواعد اإلاداةية وأقساميف  -38

ن إاداة  املخاطر كمت. وهكذا، ال الكشددددوف املاليةاملصددددروفات يف التقاةير عن ؤثر على نزاهة يقد ما ، القسددددائم واألموال النقدية
 .الةفعّ إاداة   النقد والقسائمنظام املرفتبطة بتنفيذ 

 
دية القستتتائم واألموال النق ةنظمأتعلق باستتتتخدام تقدارية  أوصتتتينا ووافقت اإلدارة على صتتتياغة وقصتتتدار قواعد -39

 زيهن؛ وضمان عر  المذكورة المعاملتهذه قيمة مقابل المال؛ وضمان صحة وانتظام الحصول على أفضل لضمان 
   .الكشوف الماليةفي بذلك للحسابات المت ثرة 
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 ةمشرتك عمل جمموعةوأنشرت األموال النقدية و قسائم النظام لايت سياسحاجة إىل إطاة على أن هناك اداة  افتفقت اإل -40
 .مالنقد والقسائنظام لصقل سياسة ل ،شعبة فتعبئة املواةاد هافتشرف على فتنسيق ،اإلاداةاتبني 
 
يل المصتتروفات المعنية بتستتجميدانية لمكات  القلى ا اا محاستتبي اا توجيه شتتعبة الشتت ون الماليةتوفر أوصتتينا ب ن  -41
ضمان اقتساي ، لموردي األموالعبر ، التي تسدد نتفعينلعمل المدفو  للممقابل ا والنقدالموزعة لمدالت الزراعية ل

ن المعاملت لتمييز بيلأيضتتا في استتتخدام حستتابات جديدة أن تنظر  شتتعبة الشتت ون الماليةيمكن لو . ذلكفي تستتجيل 
 .األموال النقديةو قسائم النظام من الل 

 
متعلقة يل أقسام ادلبالتوازي مع إصداة قواعد إاداةيةا ،صياغة وإصداة فتوجيه حماسيبالسعي إىل وافقت اإلاداة  على  -42
 .نظام قسائم األموال النقديةب
 
 ينومستحقات الموظفقدمة الدفعات الم 4-1 با 
ماضية  ا  سلف املتولد  من النظام العاملي إلاداة  املواةاد 2015عام ل لتقرير السلف املستحقة الدفعاستعراضنا كشف  -43

سلف بمنها  ادوالة أمريكيمليون  1.76يتعلق ، ادوالة أمريكي مليون 4.10مستحقة الدفع ختضع لالسرتادااد يبلغ جمموعها 
 اية اخلدمةمدفوعات هنرفتبات و املأساسا بالسفر ومنح التعليم و فتتعلق هذه السلف و . 2014إىل عام  1999م أعوام سابقة من عا

يف اجلدول يراد و . قاقاتذلك من االستح وغرياملرفتبات  بياناتبنواد يف وشطب  تشغيلية وللموةادينالسلف األمريكية والضريبة وال
 :املستحقة غري املسداد  لسلفاأادناه فتوزيع 

 
 (األمريكيةدوقرات ال)ب السلف المستحقة غير المسددة – 1ول الجد

  
عدد األيام  نو  السلفة

استحقاي  منذ
 السداد

رصيد األعوام 
 السابقة

(1999-2014) 

السنة الحالية 
2015 

مجمو  
المستحقات 
 غير المسددة

النسبة 
المموية من 
مجمو  
المستحقات 
 غير المسددة

 %30.46 1,247,436.38 62,071.10 1,185,365.28 517 إىل 31 منح فتعليم

 %10.09 413,226.03 397,781.06 15,444.97 6070 إىل 1 سلف فتشغيلية

 %3.36 137,426.37 95,311.25 42,115.12 3882 إىل 1 استحقاقات أخرى

 %2.43 99,899.52 34,728.24 65,171.28 6057 إىل 15 اتاملرفتب كشوفشطب بنواد من  

 6057  ىلإ 1 سلف على الرافتب
24,864.83 190,509.93 215,374.76 5.26% 

سدددددددددددددددددددلددددف عددددلددددى مدددددددددفددددوعددددددددات 
 اخلدمة هناية

 %5.59 228,864.18 205,751.15 23,113.03 6057 إىل 7

 %34.77 1,424,111.04 1,135,043.77 289,067.27 5802 إىل 1 سلف سفر 

 %0.79 32,299.30 - 32,299.30 442 إىل 77 سلف للضريبة األمريكية 

 933 ىلإ 1 لف املوةادينس
79,233.04 217,651.97 296,885.01 7.25% 

  4,095,522.59 2,338,848.47 1,756,674.12  المجمو 
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قيا وممثلية املنظمة املكتب اإلقليمي ألفريملوظفني وخرباء استشاةيني يف منحت الحقة فتشغيلية  ا  أيضا أن سلف الحظنا -44
 .فتُفسر فتفسريا  كامالو   سوّ   فتُ  ةةغم أن السلف السابقيف زميبابوي 

 
كون و البات،  يف فتقدمي املطريترخهو الهذه اسرتادااد السلف غري املسداد  فتصفية و إىل أن أسباب فترخر أشاةت اإلاداة   -45

 جتهيز الترخري يفو  ،، وعدم اسددددددددرتادااد املدفوعات الزائد غري كاملة ملطالبات املقدمة من املوظفني واخلرباء االسددددددددتشدددددددداةينياوثائق 
املالية  الشدددؤون شدددعبة األنشدددطةمتويل ادفعت احلاجة امللحة إىل فقد تعداد ، املتشدددغيلية اللسدددلف أما بالنسدددبة لاملطالبات املقدمة. 

 منح سلف إضافية.إىل 
 
 فتراكم السلف غري املسداد ، وأثّ املزيد من إىل الوقائع هذه أادت  -46

ُ
وقت نها املبّلغ عو جلة سّ رت على ادقة وصحة املدفوعات امل

،  وبوصفها كذلك. استكملت أثناء العامقد فتقريبا  كانت مجيعها هذه مبا أن  ،باألسفاةالسلف املتعلقة األخص ؛ وعلى التقريرإعدااد 
 .اسرتادتيف الوقت املناسب واأو قد قّدمت وجّهزت طالبات املإذا كانت نفقات املناسبة كان ينبغي أن فتسّجل ال

 
قة باسترداد إنفاذ السياسات المتعلبفي الوقت المناس  تصفية السلف رصد  ة آلياتمنظم ن تعزز البأوصينا  -47

 .السلف غير المسددة وضمان تجهيز المطالبات في الوقت المناس 
 
 المشتركةمركز الخدمات  5-1 با 
املواةاد البشددرية من ات مدفوعباملدفوعات للموظفني، و عمليات منتقا  فتابعة ملركز اخلدمات املشددرتكة فتتعلق  اسددتعرضددنا -48

يتعني على مركز   التالية الثغرات أخذنا علما بالو وإاداة  األصددددددول.  ،اليوميةقيواد ادفرت ، وجتهيز قسددددددائم غري املوظفني، والسددددددفر
 :ملناسبوقواعد املوظفني واللوائح يف الوقت ااملالية للقواعد  املعامالت وفقا  جّتهز أن لضمان معاجلتها اخلدمات املشرتكة 

 
ال  املوظفني من النظام اإلاداةي لشؤون  302.3.17 للمااد فتشكل خرقا  نظمة من املمطالبات واُدفعت  تز هّ جُ  (أ)

عد مدفوعات قائمة ولكنها غري مدفوعة باملطالبة بري بدل أو منحة أو يف ملوظف احق يسقط أن "فتنص على 
 االستحقاق".وء فتاةيخ نشانقضاء سنتني على 

 الية الصددحيحة خالفايف الفرت  امل فتكاليف إعاة  املوظفنيبشددرن فتعديالت اجملّهز  اليومية رت ادفقسددائم سددّجل   فتُ  )ب(
 ؛احلسابات تعليمات إغالقخالفا  لو  GLP001 للخطوط التوجيهية

تابعة ملركز وحد  املواةاد البشددددددددددددددرية الال  جهّزهتا ووافقت عليها املطالبات اتعليمالسددددددددددددددلف منح كافة ّمل    حتُ  )ج(
 ؛ اإللكرتوين إلاداة  الوثائقنظام على الت املشرتكة اخلدما

 .فتواةيخ استحقاقهابعد  األصولةير التحقق املاادي من اقدمت املكافتب امليدانية فتقو  )اد(
 
 معاملتلاتجهيز واستعرا   شعبة الش ون الماليةتعاون مع ُيحس ن مركز الخدمات المشتركة بالأوصينا ب ن  -49
  صلة.ذات ال واإلجرا اتالتنظيمية و المالية  واللوائحالموظفين  للنظام اإلداري لش ونإنفاذ اقمتثال الصارم ب
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ويت سهوا  من فرت  السنتني املسموح هبا قد س تختط التعليم منح لتسويةأن طلبات  إىل مركز اخلدمات املشرتكة شاةأ -50
 لخطوطثال لبرمهية االمت ةاملسؤولني عن امليزاني كذلك فتذكري  ة الشؤون املاليةجانب حموة اخلدمات املسؤول. وفتواصل شعب

 مركز اخلدمات املشرتكة وشعبة اخلدمات املالية بصوة  وثيقة جدا   فتعاونإغالق احلسابات. وقد  تعليماتلو  GLP001التوجيهية 
ة االمتثال وسوف يستمر يف التشديد على أمهي األصولفتقاةير التحقق املاادي من مع املكافتب القطرية من أجل استكمال 

 للجدول املوضو  أصال  فضال  عن فتذكري املكافتب امليدانية بطرق فتنفيذ التحقق املاادي. 
 
 دارة المواردالعالمي إلنظام ال 6-1 با 
مناحي كشددف عن ما  ، ةيدانيختلفة يف املكافتب املاملوظائف العلى فتطبيق لنظام العاملي إلاداة  املواةاد اسددتعراضددنا لةّكز  -51

 .زيد من الكفاء  والفعالية للعملياتامللتحقيق النظام فتشري إىل احلاجة إىل فتعزيز  اقصوةمثري  للقلق
 

 /الشرا وحدة المشتريات
التابعة  وحد  املشددددرتياتيف النظام ادون أن حتداد فتاةيخ االسددددتالم الصددددحيح عدم إادةاج حال  ،يف املقر الرئيسددددي )أ(

ر السددددددلع . وهذا يؤثر على قيمةاسددددددعاملقطوعةغرامات يها العلق ال  فتنطباملشددددددرتيات لشددددددعبة اخلدمات اإلاداةية 
يف النظام العاملي ها الركون إليميكن ال  ال البيانات هكذا حتد املشددددددددرتا  يف فرت  مالية معينة ال  قد فتكون أقل. 

  النظام.نزاهة على وفتؤثر  ختاذ القراةاتافائدهتا ألغراض من إلاداة  املواةاد 
 

 اسددددددددددددددتحقاقات خدمة املشددددددددددددددرتيات فتعديال  يدويا  بلغ جمموعهمن فتولدت ري الدقيقة ال  املعلومات غفتطلبت  (ب)
اةي" "حتليل الترجري التجإمكانية النظام يتضدددددددددددددمن و مليون ادوالة أمريكي على أسددددددددددددداس العقواد الفعلية.  1.85

 ذلك نظرا  ألنو ولكن، ؛ وحد  املشددددرتياتيف إطاة أادا  مفيد  يف جتاوز القيواد الذي يقصددددد به أن يكون مبثابة 
 لألخطاء.ة عرضفتكون النتائج فإن يتم يدويا ، 

 
 الدفع مستحقةنموذج الحسابات 

املسدددجلة قد  فعالد مسدددتحقةبقة فتلقائيا  فيما خص احلسدددابات فتطبيق املدفوعات املسددد إن عدم قدة  النظام على )ج(
الدفع  تحقةمسدددداملسددددجلة للحسددددابات  املعامالت غرييدويا  يف ادفرت األسددددتاذ العام  فتدةجباإلاداة  إىل أن  تادفع

صدددددددددالح الفوةي ، نشدددددددددجع اإلفتنظر حاليا  يف هذا اخلطر اإلاداة  فتبلغنا برنوفيما لدفرت األسدددددددددتاذ الفرعي.  التابعة
  املشكلة نفسها يف أوقات الحقة.  كامل خلطر النظام من أجل منع فتكرةوال

 
 لسفروحدة ا

 :وظيفيتهاالستفااد  الكاملة من امن  "خطة السفر الفصليةحالت مناحي قصوة " (اد)
 

 يسددددتطيع و . ملالعائق ف  وثحبملسددددتخدم واحد إال يسددددمح ال و وثيقة تلقائي للباإلقفال ال النظام ال يسددددمح
رن هناك بيف الوقت نفسددددددددده ادون احلصدددددددددول على ةسدددددددددالة حتذير معينة فتح خطة ن و املتعدادن و املسدددددددددتخدم
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خيسددر نما ، بيالقيام بذلكسددتخدم  ف  اخلطة مأول يكون مبقدوة و . أيضددا آخر يسددتخدم اخلطة ا  شددخصدد
 من جديد.يتعني عليهم البدء ن عملهم و و ن اآلخر و املستخدم

  ينبغي أن  هنبالنظر إىل أقصددددددري ، على مسددددددتوى اإلاداة   خطة السددددددفر الفصددددددليةللموافقة على الفرت  الزمنية
ل النظدام قبدل أن يقبداخلطدة  من خطوطعلى كدل خط مفراد املعنيدة  امليزانيدةعن سددددددددددددددؤول املال يوافق ايوافق
 .كاملةطة  اخل

 حدا   األادقة يف يسددددددددتدعي النظام العاملي إلاداة  املواةادخطة السددددددددفر الفصددددددددلية املعّد  يدويا ، مع  قاةنةبامل
 .عااديةالة رمسيالهمات املإادخال سفريات  سهال  ليس  الذو معينة مربجمة،  تفاصيلمقرتنة باملخطط هلا 

 
عد فتواةيخ بنشددددطا   سدددداباتاحلظل بعض قد فلنظام. اإىل نفاذ الضددددبط حظنا أوجه ضددددعف يف باإلضددددافة إىل ذلك، ال -52

 .ىبرنه انتهيوسم و   هماستخداانتهاء 
 
لى تطبيق التي ت ثر عأوجه القصتتتور و للمستتتائل  وتحليلا  اا استتتتعراضتتتذات الصتتتلة المكات  تجري  ن بأوصتتتينا  -53

 .من النظام ةكاملمنافع الالتحقيق قلى سعياا النظام العالمي إلدارة الموارد وظائف 
 
 الحوكمةمسائل  2-با 
وابط املالية الداخلية، املالية والنظام ااحماسيب والضالتدابري تعلق بكفاء  فتإبداء مالحظات بال  فتقضي متشيا مع واليتنا  -54

الضوابط اإلاداةية املنفذ  يف  استعرضنا، نظمةالالئحة املالية للممن  4-12 باملااد  عمال   ،املنظمة وعملياهتاإاداة  ة عام وبصوة 
وإطاة الربجمة  رتكيز على برنامج التعاون التقينالمع  ،يدانيةاالت الرئيسية للعمليات؛ وإاداة  املخاطر؛ وعمليات املكافتب املاجمل

اداة  برنامج العمل إي ه استعراض الضوابطاجملاالت الرئيسية للعمليات ال  مشلها و . لغشطر اخلوآلية االستجابة القطرية 
 .املاحنة والسفر وفتقدمي التقاةير إىل اجلهات املخزوناتاألصول و و  يةالنقداألموال واملشرتيات وخطابات االفتفاق واملواةاد البشرية و 
 .مع اإلاداة  لتعزيز كفاء  وفعالية إاداة  املنظمةوقد قدمت فتوصيات فتضيف قيمة ونوقشت 

 
 الرئيسيةالتشليلية جاقت الضوابط اإلدارية في الم 1-2با  
وفتعمل فيها املسددددداءلة ها فيفتعزز  جيدا  طة و عمليات مضدددددبتوفري بيئة بنظمة املالتزام  ا  حالياملوجواد   ةكمو آليات احلفتؤكد  -55

لوح  وقد  املخاطر.حد  الفّعال من لتخفيف لفتعزيز قدةات إاداة  املخاطر فيها وجيري الضددددددددددددددوابط الداخلية كما هو متوقع 
 .فتتسم باجلواد  الرقابة الداخليةو مساءلة وإاداة  املخاطر للدمي أطر لتقدير عزم املنظمة على فتقظي باوح
 
 واملايل.تشغيلي ائها الأاد حتقيق أهدافإىل املنظمة إلاداة  االستمراة يف الرتكيز على سعي لللرقابة الداخلية يتيح نظام  -56
 ينبغيفإنه  ابة الداخليةالرقنجح فتكي و  .يع املسددددتويات ويف مجيع الوظائفعلى مجو املنظمة كافة أةجاء يف   الرقابةأنشددددطة جتري و 

هد الطريق لتعزيز متأن  ينبغيكما ؛  واضددددددددحة ومسددددددددؤوليات ا  داد أادواة حتتحفيزية و الثقافة العزز فتو  الفرادي ملوظفنيارفتبط براداء فتأن 
   .الشفافية واملساءلة
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فية ال  فتدفع والكيإاداة  املخاطر النضددددج السددددائد يف مسددددتوى منظمة هو يف أي  ةالفعّ ال ةكمو األمر ااحموةي يف آلية احل -57
ن هنا، كي يتواصدددل ماملنظمة. فتلك يف ن فتصدددبح جزءا  ال يتجزأ من القراةات والعمليات أل الرقابة الداخليةاملقّيمة املخاطر فيها 

للبىن سددددليم الم تصددددميأن الحني ويف . هافتصددددميمو قاصدددددها مل وفقا   الرقابةوأنشددددطة إاداة  املخاطر ينبغي أن فتعمل  ،ةكمو جناح احل
العمل الفعلي ، فإن يةنعامل نظمةيف امل الرقابةلتحسددني عمليات الصددحيحة بيئة الوفر ي الرقابة الداخليةو إلاداة  املخاطر األسدداسددية 

 املعلومات عن فعاليتها.يوفر ي ذال واملتبعة ه الرقابةهلذه 
 
حسددددب ، الفعاضددددبطا  عملياهتا األمامي لضددددبط  هاخط ادفاعوهي ملنظمة، ا ضددددوابط اخلط األول يفاسددددتعرضددددنا عمل  -58
فعاليتها ديد مسددددددددتوى على حتقد فترّكزت اختباةافتنا و . نتقا يف مكافتب مامسة عرب العديد من العمليات احلهذه الضددددددددوابط ذ فتنفي

لمعايري بقا  لط الذي أجريناه ضسددددددددتعرامت اال. وباإلضددددددددافة إىل ذلك، ات على العملياتحتسددددددددينإلادخال وحتديد الفرص املتاحة 
 لرقابة الداخليةاروجه القصددددددوة يف ب واإلاداة  ةكمو احلاملسددددددؤولني عن أن يبلغ يف راجع املاملتعلقة مبسددددددؤولية  265الدولية للمراجعة 

 .الكشوف املاليةمراجعة فتبّينها أثناء ال  
 
 الرقابة الداخليةبشرن  "ةسالة فتركيد"فتقدمي وادعم  يف املستقبلنطاقات املراجعة لتعريف  ناستستخدم نتائج استعراض -59
 .الكشوف املاليةبحق لليُ  الرقابة الداخليةعن  ا  سنوي ا  بياننظمة املستتزامن مع إعدااد ملنظمة يف ا
 
 فتراد أادناه نتائج االستعراض الذي أجريناه. -60
 
 قدارة البرامج 1-1-2 با 

 الثلرات في كفا ة تنفيذ المشاريع
 عراضنا حتديات فتواجه التنفيذ الفعال للمشاةيع يف املقر الرئيسي ويف املكافتب امليدانية على النحو التايل:كشف است -61
  

 "األنشددددددطة"اسددددددتكمال أوضددددددحت اإلاداة  أن فتاةيخ  .المحدد بعد انقضتتتتتا  الموعد النهائيتنفذ  مشتتتتتاريع  )أ(
شرو ، ذلك على استكمال فتنفيذ امل ا  موثوقا  ر مؤشليس  ة"نظام معلومات إاداة  الربامج امليداني"املشاة إليه يف 

يتم ذلك وقت اإلغالق التشغيلي. كما أن جدوى هذا املؤشر ما ، وعااد  املعين يُعبر يدويا  يانات البحقل أن 
مات لترجيل فتاةيخ املوعد النهائي على النحو الواجب يف نظام معلو  امليزانيةفتنقيحات  ما ال حُتّملفتترثر عند

  .ةامليداني إاداة  الربامج
 

يف إاداةات التنمية االقتصدددددداادية  مشددددددروعا   49. الحظنا أن الميزانيةفي  اا وهي تعاني عجز  مالياا تللق مشتتتتتاريع  )ب(
يف ، امليزانية يف ا  وهي فتعاين عجز  واالجتماعية، ومصددددددددددددددايد األمساك وفتربية األحياء املائية، والغابات أغلقت ماليا  

واأو عجز  مليزانيةاعجز يف ب  و . واإلغالق املايل للمشددددددددر ال  فتتبناها املنظمة "امليزانيةلقاعد  "ال عجز يف خرق 
ائقة كون املشددددداةيع الفإىل جانب  . و ليس فّعاال  متاما مسدددددؤول امليزانيةلرصدددددد من جانب على أن انقدي مؤشدددددر 
أنشددددطة فتعبئة ى ل علصددددو فقد ال يكون احل ،عية االسددددياسددددة التنظيمية املتبعة يف فتنفيذ املشددددلى ع ا  النفقات خروج
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 هامموأعضددددددداء فريق  مسدددددددؤويل امليزانيةأن يضدددددددعف قدة  لذلك . كما ميكن ادائما   املواةاد متاحا  أو مسدددددددموحا  به
  تقدم يف فتنفيذ املشاةيع.املعين على فتتبع الاملشرو  

 
يط لمحي لاملكتب اإلقليممشددروعا يف املكتب اإلقليمي آلسدديا و  21ذلك يف  . لوح انقدي اا مشتتاريع تعاني عجز  )ج(

ظة و لعجز امللحاحاالت أوضددددددددحت اإلاداة  أن قد اهلاادئ واملكتب اإلقليمي ألفريقيا وممثلية املنظمة يف زميبابوي. و 
لرئيسددددي؛ واملقر ا اجلهات املاحنة( فترخر وصددددول التمويل واأو جتديد املواةاد من )أ ، من بني أموة أخرى، إىل:ىعز فت
راجعة لقيام مبل اجلهات املاحنةمن ج( طلبات )قبل الدفع النهائي؛  ةللجهات املاحنب( فترخر فتقدمي االحتياجات )
 وامليسر  لصاةمةاادون أخذ االلتزامات  امليزانيةخفض ه( )؛ املشرو  فتكاليف بعد إغالقفتكّبد اد( )؛ عيناملشرو  امل

  ية الواةاد .نقدملبالغ الاادون اعتباة  امليزانيةاإلنفاق على أساس و و( )؛ باالعتباة لفرت  السنتني اجلديد 
 

املشددرو   امعداتأصددولقت اإلاداة  أن الترخري يرجع أسدداسددا إىل نقل مجيع . علّ أنشتتطة قغلي تشتتليلية طويلة )د(
 وإعدااد وفتقدمي التقرير النهائي املطلوب. أو التخلص منها

 
وقت الذي على الاما  فترثريا  هأوضحت اإلاداة  أن االلتزامات غري املسداد  فتؤثر  .مت ار قغلي مالي للمشاريع )ه(

ذلك تطلب يضروة  اختاذ إجراء فتصحيحي، قد ما فتقتضي العند وعلى األخص،يستغرقه حتقيق إغالق كامل. 
 فتكن  ألفريقيا،  املكتب اإلقليميإىل حني حتديد وفتنفيذ حل للمسددددددددددددددرلة. ويف حالة عد  وحدات مسددددددددددددددامهة 
 اةيع.إغالق املشما أعاق ملكتب القدمية متاحة، املشاةيع ال  كانت فتداة من خالل عمليات ا عناملعلومات 

 
 املشاةيع ال  استعرضت يف املكتب اإلقليمي آلسيا وااحميط اهلاادئ واملكتب . كان إجنازتدني قنجاز المشاريع )و(

عة أةبإجناز متدٍن يف خصددددددددددددددصددددددددددددددات النقدية. ولوح  املأو  امليزانيةيف املائة من  40اإلقليمي ألفريقيا أقل من 
بسددددبب عدم  ،يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا وماليزيا جتاوزت موعدها النهائي، وكان ذلك، وفقا لإلاداة  مشدددداةيع

التغاضددددددددي عن إجراءات إغالق املشددددددددرو . وقدمت اإلاداة  عد  أسددددددددباب  التمويل من اجلهة املاحنة أو بسددددددددبب
ت املشدددرو  تعلقة مبشدددرتياكواة  طبيعية أبطرت البدء باألنشدددطة املوجواد  و  ،أخرى، مثل وجواد قضدددايا سدددياسدددية

 املشاةيع. ايف عملية التوظيف وحتديد املشاةكني، وعدم متويل األنشطة ات، والترخري املعين
 

 عير اعيوب أدوات رصد المش
 يف إاداةات الشدددددددددؤون االقتصددددددددداادية واالجتماعية، والغابات، والشدددددددددؤون املالية أنه:عاملة من مشددددددددداةيع  ةكشدددددددددفت عين -62
بعض ن   يكج( )لنتائج واأو ااملخرجات؛ لشر إىل خطوط أساس وغايات ب(   يُ ) ؛إاداة  املخاطريعرب بوضوح عن    أ()

اء فتقييم قسم مد  فتنفيذ املشرو  إىل معا  ما حال ادون إجر   فتُ و اد( )زمنيا ؛  ا  للقياس وحمداد النتائج واملخرجات واملؤشرات قابال  
   ألاداء املشرو  يف أي وقت من األوقات.
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ألاداء( )مقاييس خط األسدداس واملشددرو  معني للنمط املضددبوط ت اإلاداة  أنه ال ميكن حتديد التفاصدديل األادق أوضددح -63
على لمشددددداةيع لجناز إال عندما يبدأ الربنامج بالتنفيذ. كما أكدت صدددددعوبة صدددددياغة مؤشدددددرات حمداد  وواقعية وقابلة للقياس واإل

 داية ألن املشرو  وضع كآلية ادعم مدفوعة بالطلب.غري معروفة عند نقطة البفتكون القطري ال  املستوى 
  

الواةاد  يف كتملة املوفر املعلومات فت، عندئذ. و همشددددددددددرو  أثناء مرحلة ختطيطكل عّد وثيقة  فتُ  ه ينبغي أننشددددددددددداد على أن -64
ن املهم أن مذا، هكيف جواد  التنفيذ الفعلي للمشددددددددددددددرو .  ا  ةقاعلى جواد  التخطيط وقد  د  ذلك ف معلومات واةاد  الوثيقة

عالو  على ذلك، و نفذي املشدددددرو . ملفتوفر املعلومات الضدددددروةية يف مصدددددفوفة النتائج وغريها من أادوات الرصدددددد معلومات كافية 
ألاداء الفعلي الئم اا يحتديد بيانات خط األسدددددددددددددداس وحتديد غايات املشدددددددددددددداةيع أثناء التنفيذ خطر أن حتداد الغايات مب يفاقم

   فعال.أن جيعل فتقييم أاداء التنفيذ غري همن شرنما املشرو ،  ةأثناء صياغ ى  على ما كان متوخللمشرو ، بدال  من الرتكيز 
 

 نظام معلومات قدارة البرامج الميدانية بيانات قديمة ومحدودة في
وفتقاةير  مليزانياتامثل خطط العمل املطلوبة و  ،حتققنا من أن بعض املعلومات يف نظام معلومات إاداة  الربامج امليدانية -65

خلدمة املقرتح ما يتعلق بإادخال فتاةيخ بدء ا مسدددتويات النتائج واملخرجات، فضدددال  عن فتنقيحات بيانات املشدددرو  خصدددوصدددا  يف
حتديث من شدددددرن صددددديانة و و من فعاليتها كرادا  معلومات وإاداة .  حدّ ما ما قدمية أو غري متوفر ، إوفتاةيخ املوعد النهائي، كانت 

عّد  عن التقدم ااحمرز يف املشدددددددددداةيع. ومن امات إاداة  الربامج امليدانية أن يعزز املعلومات يف نظام معلو 
ُ
ناحية  شددددددددددفافية التقاةير امل

 اختاذ قراةات مستنري .متكن من أخرى، فتقلل املعلومات القدمية من فعالية النظام كرادا  ةصد 
 
ع وتحسين غلي المشاريحددة إلهية المالتوجيبالخطو  أوصينا ب ن تعزز المنظمة قشرافها على ضمان التقيد  -66

 ع لتحستتتتتين الدعم للقراراتير ال وتعطل المشتتتتتالتشتتتتتارصتتتتتد أدي لنظام بيانات وذلك عبر قدارة معلومات المشتتتتتاريع، 
 .تهاالمتعلقة بإدار 

  
 مج رير تنفيذ البراتق في بائنةغير الشاملة مواضيع للالعالمي و على مستوى الُشع  وعلى المستوى منتجات المنجزات 

ية يف الشددداملة وبعض املنتجات العاملللمواضددديع منجزات اإلاداةات واإلجنازات   يتم فتسدددليط الضدددوء على  هحظنا أنال -67
فراد  اداء اإلاداةات التقنية املأال ميكن التعرف بوضددوح يف فتقرير فتنفيذ برنامج على  هقد أوضددحت اإلاداة  أنو فتقرير فتنفيذ الربامج. 

، 2017-2014د القائم على النتائج يف اإلطاة االسرتافتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرت  مبوجب نظام الربامج والرص
ات القطري يقّدم مديرو التنفيذ فتقاةير عن إجنازات النوافتج على املسددددددددددددددتويو فتقييم هناية فرت  السددددددددددددددنتني. عرب مع اداخليا لكنه جيُ 

إجناز يف   مسدددددددددددامهة كل وحدوليسدددددددددددت . االسدددددددددددرتافتيجي ة نتائج الربنامجواإلقليمي والعاملي مجيعها مقابل نوافتج وخمرجات إطا
يف لوحة النتائج، ذلك أن النوافتج مشدددددددددددرتكة بني القطاعات بالضدددددددددددروة  صدددددددددددر ة على مسدددددددددددتوى املنظمة واضدددددددددددحة  املخرجات

  .مبفرادهمكتب حتداد إجناز كل  والتخصصات وال
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ذايت. التقييم الاإلاداةات ووحدات التنفيذ األخرى بقيام داة باقت 2015-2014الوضددددع احلايل لفرت  السددددنتني ال يدعم  -68
ون املنظمدة وكدل فيدد أن فتكفتوفري املعلومدات عن األاداء على نطداق املنظمدة، من امل فتقرير فتنفيدذ الربامج هوغرض ففي حني أن 

ال عن معرفة أسدددباب عدم وقعة، فضدددتحقق من مسدددامهتها يف حتقيق النتائج املتيُ وحد  فيها قاادة  على معرفة نواجتها ااحمداد  ال  
ءلة وقياس امج. وسدددددددديعزز التقييم الذايت على مسددددددددتوى اإلاداة  للنتائج ال  حتققت املسدددددددداالرب إادةاج بعض النوافتج يف فتقرير فتنفيذ 
 ا. نيطت هباألاداء يف إاداة  املواةاد املالية ال  أ

  
التنفيذ  مج أو في وظائف أارى آلية تتيح لوحداتاتقرير تنفيذ البر أوصتتتتتينا ب ن توفر المنظمة في قطار عملية  -69

 .قياس أدائها الخاص بها في تحقيق النتائج
 
 مشتريات السلع والخدمات 2-1-2 با 
فافة، ويف السلع واألشغال واخلدمات يف الوقت املناسب بطريقة فتنافسية وشاء شر املتمثل بفتعتزم املنظمة حتقيق هدفها  -70

قد و ملستخدم. ايتطلب كما   ،بركملها مقابل فتكلفة اإلنتاجعلى امتدااد الدوة  نفعة املمن  الوقت نفسه ضمان أفضل مزيج
ها تحديد ما إذا كانت العمليات ال  استخدمتها املنظمة متتثل للمتطلبات املنصوص عليللسلع واخلدمات ااستعرضنا أوامر شراء 

ذلك  غريو ملعايري ااحماسبية الدولية للقطا  العام املستند  إىل اة لسياسة ااحماسبيلو  ادليل اإلجراءات اإلاداةيةمن  502قسم اليف 
الل الفرت  قيد لسلع واخلدمات ال  قدمت خابلغ جممو  قيمة أوامر شراء و . ال  فتتبناها املنظمةمن القواعد واللوائح التنظيمية 

 . ولقد لوحظت املشاهدات التالية:أمريكي مليون ادوالة 138.48املراجعة 
  

 ،وةجيا خطة مشرتياتوممثلية املنظمة يف ج فييت ناميف مراجعة املكافتب امليدانية، وجدنا انه ليس لدى ممثلية املنظمة يف  -71
مريكا ألاملكتب اإلقليمي الفرعي ألوةوبا وآسيا الوسطى و  املكتب اإلقليميكل من خطط مشرتيات   ت منقوصةبينما كان
ايد ألفريقيا. وبشكل مشابه، كشفت مراجعة إاداة  مص املكتب اإلقليمياهلاادئ و آلسيا وااحميط املكتب اإلقليمي الوسطى و 

ية وشعبة هي شعبة اقتصااديات التنمية الزةاع ،األمساك وفتربية األحياء املائية يف املقر الرئيسي أن ثال  شعب يف اإلاداة 
كن شعبة ل ،ات اإلاداةية خطط مشرتياتقّدمت إىل وحد  املشرتيات يف شعبة اخلدم ،اإلحصاءات وشعبة التجاة  واألسواق

. ويف عداد من احلاالت، خاصة 2015كن لديها مشرتيات ةئيسية خمطط هلا لعام فتنظم األغذية والتغذية   فتقدم أية خطة إذ   
خرى فتتضمن أمشرتيات خطابات افتفاق ومعدات وأصول يف خطط املشرتيات على اإلطالق يف املكافتب امليدانية،   فتدةج 

  كبري .  مبالغ
  

يات وحدات املنظمة خطط مشرتيات، إذ أن ختطيط املشرتيات يوفر التوجيه لعملية املشرت تنا برن فتضع كافة فتوصينؤكد  -72
وفتدين مستوى  الشفافية وافتقاة إىل غري ضروةيةاستثنائية ومشرتيات مباشر   إجراءات فتوةيدبركملها. ويؤادي غياب التخطيط إىل 

و عدم فتسليم املدخالتااخلدماتااألشغال. ويف الواقع، الحظنا يف املكتب اإلقليمي ألوةوبا وآسيا فترخر فتسليم أاجلواد  و 
املكتب اإلقليمي إىل أةبعة أشهر. ويف  يوما   15أمر شراء جتاوز التواةيخ املوعواد  وفتراوحت الترخريات من  23الوسطى أن فتسليم 

  .ايوم 150واق فتراوحت بني أةبعة أيام لوحظت فترخريات يف فتسليم سبعة خطابات افتف ،ألفريقيا
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يف إاداة  التنمية االقتصاادية واالجتماعية وإاداة  مصايد األمساك وفتربية األحياء املائية، صنف عداد من األوامر ذات  -73
كي أمريادوالة  1 000حىت عندما فتراوحت مبالغ املعامالت من  ،القيمة املنخفضة على أنه مشرتيات ذات قيمة منخفضة جدا  

املوةادون عن طريق الشراء املباشر، وهو أسلوب اختياة مسموح باستخدامه يف املشرتيات  واختري ،أمريكي ادوالة 15 000إىل 
، ا أمريكياادوالة  73,762قيمتها بلغت  ،معاملة 29يف   فتوثق فتوثيقا  كافيا  قيمة املنخفضة جدا . والحظنا أن املشرتيات الذات 

ة أن كشف استعراضنا ملشرتيات إاداة  التنمية االقتصاادية واالجتماعيو ممكنا  أو جمديا . فيها لتنافسي   يكن إجراء االختياة ا
 ."جمموعة الطباعة والتوزيع"بدال  من أن فتكون مع  ا أمريكياادوالة  15,134خدمة طباعة مع موةادين خاةجيني مببلغ  11هناك 
 
مببلغ  مر شراء واحدطلب شراء أل ، كان هناكممثلية املنظمة يف زميبابويما يتعلق مبسرلة املوافقات، الحظنا أنه يف  يف -74

ملشرو  لربنامج التعاون التقين وافق عليه يف النظام العاملي إلاداة  املواةاد مسؤول إاداةي وطين بدال  من  ا أمريكياادوالة  164,164
وهو ، أمريكيا ادوالةا   860,568ندما كان املبلغ حىت ع ،. وباملثل، وقع موظف مشددددددرتيات على أمر شددددددراءامليزانيةاملسددددددؤول عن 

. والحظنا أيضا أن عد  أوامر شراء يف ممثلية املنظمة أمريكي ادوالة 150,000بلغ فت ال سلطة املشرتيات املفوضة  يتجاوزمبلغ 
مع أن قعها املوةاد، و ويف ممثلية املنظمة يف جوةجيا   ي ىيف أمريكا الوسددددددددددددددطالفرعي ويف مكتب املنظمة اإلقليمي  فييت ناميف 

 على االمتثال لألحكام والشروط. فتوقيع املوةاد هام ألنه يدلّ 
  

األساسي هو الفصل بني واجبات ةئيسية معينة. غري أننا الحظنا أن موظفي املشرتيات  الرقابة الداخليةصر اعنأحد  -75
كانوا يؤادون   اة  مصددددددددايد األمساك وفتربية األحياء املائيةيف بعض املكافتب امليدانية ويف إاداة  التنمية االقتصدددددددداادية واالجتماعية وإاد

وكان أيضددا  لية كان أحد املوظفني مشددرتيا  وعضددوا  يف جلنة املشددرتيات ااحم  ،فييت نام. فمثال ، يف ممثلية املنظمة يف متعاةضددةمهام 
ااحملية الذين فتحوا  نة املشدددددرتياتكان أعضددددداء جل  ،للسدددددلع. ويف ممثلية املنظمة يف جوةجيا متلقٍ نفسددددده شدددددرتي ويف الوقت املآخر 

اسددتعرضددوا العروض. أنفسددهم من هم  اأمريكي اادوالة  54,063وقّيموا العطاءات املختومة املقدمة ألمري شددراء مببلغ إمجايل قدةه 
حنو سدددليم  ى  يالح  وجواد فصدددل عل ،ويف إاداة  التنمية االقتصددداادية واالجتماعية وإاداة  مصدددايد األمساك وفتربية األحياء املائية

أ( وظائف طلب وشراء؛ : )ماإكانت   اأمريكي اادوالة  190,460مببلغ إمجايل قدةه  ،من املشرتيات 123لألادواة واملسؤوليات يف 
 .موافقة أاداها الشخص نفسهو ج( وظائف طلب ) ؛ أوموافقةو شراء وظائف  ب() أو
 
ملتعلقة تثل ملتطلبات النظام العاملي إلاداة  املواةاد، إذ   حتّمل الوثائق اميالحظنا باملثل أن بعض املكافتب امليدانية    -76

 باملشرتيات مجيعها يف النظام.
  

قد و  أفريقيا. يف املكتب اإلقليميوثائق الدعم الكاملة ألوامر الشدددددددراء يف ذلك   مُتسدددددددح ضدددددددوئيا  وحتّمل يف النظام ك -77
أمر شدددددراء ومخسدددددة  11الوسدددددطى وثائق غري مكتملة يف النظام العاملي للمواةاد عن  ألمريكااملكتب اإلقليمي الفرعي الحظنا يف 

يف ممثلية املنظمة يف زميبابوي أمرا شددددددددددددددراء اثنان   فتقدم طلبات شددددددددددددددرائهما أنه كان هناك خطابات افتفاق. وباملثل، الحظنا 
  شراء يف النظام العاملي إلاداة  املواةاد.الباستخدام وظيفة طلب 
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مليات الشددراء عنظمة أن فتعاجل الثغرات املشدداة إليها أعاله فوةا. وعالو  على ذلك، ينبغي على املسددؤولني عن على امل -78
 . لضمان االمتثال للقواعد واللوائح ذات الصلةهذه العمليات ةصد مجيع 

  
لوائح لللقواعد واات المشتتتتتريات عملياألنشتتتتطة في امتثال مستتتت ولي رصتتتتد أوصتتتتينا ب ن تعزز المنظمة ضتتتتبط  -79

المشتتتتتتتتتتتتريات لمعالجة الثلرات الملحوظة قنجاز ؛ وبنا  كفا ات الموظفين المستتتتتتتتتتت ولين عن ذات اقنطبايالتنظيمية 
 فعالة.معالجة 

 
 اطابات اقتفاي 3-1-2با  
اد  فيعة اجلو ة املنظمة أن لدى املنظمات غري احلكومية والتطوعية واجملتمعية ادوةا  حامسا يف فتقدمي خدمات عامة فتدةك  -80

من ادليددل  507قسددددددددددددددم الفتنتفع املنظمددة من هددذا القطددا  عن طريق التعدداقددد مع هددذه الكيددانددات يف إطدداة و . ذلددكعلى   والقدددة 
 صدة منوذج يدعى خطاب افتفاق لتعيني احلد األادىن من متطلبات العقد. يُ و . اإلجراءات اإلاداةية

  
قد اسددددتعرضددددنا و . ادوالة أمريكيمليون  124.94فتفاق ا اتطاباملغطا  خباخلدمات التعاقدية قيمة ، بلغت 2015لعام  -81

من ادليل  507قسددددم الكما هو مطلوب يف   ،تقييم املخاطر واملشددددرتيات واإلاداة  والتسددددجيللخطابات االفتفاق  ضددددبطإجراءات 
ملنظمة ااملباادئ والقواعد ال  حتكم اسددددددددددتخدام هذا  داد قسددددددددددم الدليل و واملباادئ التوجيهية ذات الصددددددددددلة.  اإلجراءات اإلاداةية

بطريقة واد يف العقينظر ، وهو يقضددددددددي برن االفتفاق للحصددددددددول على خدمات من كيانات مؤهلة يف الوقت املناسددددددددب خلطابات
 . شفافة ونزيهة للحصول على القيمة األفضل مقابل املال

  
 :الضوابطوجد استعراضنا الثغرات التالية يف  -82
  

 اطابات اقتفاي ضبطفي ثلرات ال – 2الجدول 
 المكت  ثلرات لا  

 ييت نامفاملقر الرئيسي، ممثلية املنظمة يف    يرا  متاما  استعراض املهام والفصل بينها يف جمال املشرتيات  1
 املقر الرئيسي األخري  الصلة لدعم الدفعة وذمزواد اخلدمة فتقييم أاداء فتصفية املدفوعات و عّد فت   2
 الرئيسي، املكتب اإلقليمي ألفريقيا  املقر االفتفاق اتفترخريات يف إكمال خطاب 3

هو احلدد األقصدددددددددددددددى ااحمدداد للمبدالغ هدذا و  ،%30كداندت مددفوعدات أوليدة أكثر من  4
 507 10.33 ادون املربة املطلوب وفقا  لقسم الدليل ذلك وكان ،املدفوعة مقدما  

 فييت نامممثلية املنظمة يف 

 املقر الرئيسي، املكتب اإلقليمي ألفريقيا إلاداة  املواةاد على النظام العاملي وئائق غري مكتملةاغري حمّملة  5

  
هذه املسدددددددائل متاما. وحنن ندةك قلق اإلاداة  بشدددددددرن التكراة ااحمتمل للمسدددددددائل من غري املمكن إزالة عّلقت اإلاداة  أن  -83

غري أننا املالية. و ة ياإلاداة الضوابط االلتزام بسؤولون عن املوهم  اتالعمليأصحاب وجهنا فتوصيافتنا إىل ، ولذا املشمولة باملراجعة
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الحظنا أن فتكراة االسدددتثناءات كان بسدددبب فتفاوت مسدددتوى مهاةات املوظفني املعنيني يف وحدات التشدددغيل املختلفة واملكافتب 
 عليها. املسؤولني املعنيني وحتسني استعراض املعامالت أو اإلشراف الرقايبوفترهيل ينبغي على املنظمة بناء قدةات و امليدانية. 

 
أنشتتتطة اطابات اقتفاي لضتتتمان اقمتثال للوائح التنظيمية ودقة ورصتتتد أوصتتتينا ب ن تعزز المنظمة استتتتعرا   -84

 الوثائق والكفا ة في التنفيذ وتحسين المسا لة. 
 
 قدارة الموارد البشرية 4-1-2با  

 حالة التوظيف في قدارات المقر الرئيسي الثلث
شاغر  يف إاداةات التنمية االقتصاادية واالجتماعية ومصايد الوظائف من ال 109هناك  تكانحىت فتواةيخ االستعراض،   -85

 .األمساك وفتربية األحياء املائية والغابات
  

رشحني ب( عدم وجواد م)أ( طول عملية التوظيف؛ )كانت الترخريات يف ملء هذه الشواغر بسبب العوامل التالية:  -86
ت إلجراءات اد( فتعليق مؤق)إىل فتغيريات يف وصدددددددف الوظائف؛ أاّدت فتعديالت هيكلية ج( )مؤهلني لشدددددددغل بعض املناصدددددددب؛ 

خفض  ()و( فتنقيح اإلعالنات عن الوظائف الشددددددداغر  أو االختصددددددداصدددددددات؛ )هالتوظيف لوظائف املهنيني واخلدمات العامة؛ 
  ة.لكل شعب امليزانيةالعمل و يف املائة لوظائف برنامج  15–10احلفاظ على معدل شغوة بنسبة و ( )زمستوى بعض الوظائف؛ 

 
يف املائة يف إاداة  التنمية االقتصددددددددددددداادية  42ملواصدددددددددددددلة العمل التنظيمي، شدددددددددددددّكلت املواةاد البشدددددددددددددرية من غري املوظفني  -87

 ةجعيف وقت املرا ، كليف املائة يف إاداة  الغابات 53ومصايد األمساك وفتربية األحياء املائية إاداة  يف يف املائة  49واالجتماعية، و
 لوظائف الشاغر .ااملوظفون احلاليون عبء عمل فتقاسم اخلاصة هبا. ويف أوقات أخرى، 

 
ميكن أن يضدددعف فتويل املوظفني احلاليني مهام إضدددافية بسدددبب الوظائف الشددداغر  فعاليتهم وكفاءهتم يف أاداء وظائفهم  -88

ال  فتتبناها شددددرية لطويلة األجل السددددرتافتيجيات املواةاد البنتائج. هكذا، ينبغي على اإلاداةات النظر يف اآلثاة االالرئيسددددية وحتقيق 
نتائج. من ناحية أخرى، ميكن أن فتشددددددددّكل االسددددددددتعانة خبدمات اخلرباء االسددددددددتشدددددددداةيني عدادا  من املخاطر عندما الحتقيق على 
الظروف خاةجة  ههذو . ةمؤقتأيضددا  الوظائف الشدداغر  بصددوة  ميلؤون فحسددب بل يقدم هؤالء خدمات حتليلية أو اسددتشدداةية  ال

طرح يقد ا مإىل استخدام املواةاد املتاحة، ذلك يؤادي هبا فعن سيطر  اإلاداةات، وحتد من خياةاهتا يف جمال إاداة  املواةاد البشرية، 
 خماطر إضافية. على املنظمة 

 
 الموارد البشرية من غير الموظفين عملية ااتيار

الذين اسددتخدمهم  ني غري املوظفاخلاصددة بظفني وملفات املواةاد البشددرية كشددفت طلبات املعاجلة اإللكرتونية ملسددائل املو  -89
 واملكتددب اإلقليمي ألفريقيددا عن عدددم وجواد أيددة سددددددددددددددجالت فتشددددددددددددددرح عمليددة االختيدداة. فييددت نددامكددل من ممثليددة املنظمددة يف 
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  املواةاد لدعم اداة النظام العاملي إلعلى الوثائق فتقم بصددددددددددددددوة  منهجية بتحميل ذلك هو أن وحدات التوظيف    يف والسددددددددددددددبب
  فتراد أية  إذ ،هناك أيضدددددا عملية اختياة مقاةنة للمواةاد البشدددددرية من غري املوظفني تعالو  على ذلك، ليسدددددو عملية االختياة. 

األمم املتحد  األخرى.  وكاالتإىل فتوصددديات، ةغم أن احلاجة إىل التوظيف فتُبّلغ يف البداية إىل الوحدات املختلفة يف األقاليم و 
املشدداةيع الوطنيني يف املكتب اإلقليمي  يموظفمن  12 ت العينات الدددددددددددددددد، ليسددت هناك عملية فتوظيف موحد  كما كشددفوأيضددا

 بالتوظيف بشكل منفصل.إذ يقوم كل مكتبابرنامجاوحد  ألوةوبا وآسيا الوسطى، 
  

قواعددد املنظمددة ولوائحهدا ل ي وفقددا  يزيددد االفتقدداة إىل الوثددائق املتعلقددة بعمليددة التوظيف خمدداطر أال يكون التعيني قددد أجر  -90
  التنظيمية، ما يضع عملية االختياة ومؤهالت املرشحني املختاةين موضع شك.

 
 للخبرا  اقستشاريين اقاتصاصات

املقر الرئيسي ويف  يفالثال  اداةات اإلالح  استعراضنا لالختصاصات املرجعية للمواةاد البشرية من غري املوظفني يف  -91
 :يدانيةاملكافتب امل

 
 للخبري االستشاةي ذافته؛ االختصاصاتكانت هناك جمموعتان من  )أ(
ان كمبقتضى افتفاقات اخلدمات الشخصية بواجباتامهام   املتزماستشاةيأاّداها يتعلق عداد من األنشطة ال   )ب(

 ينبغي أن يؤاديها موظفون عااديون؛
 قياس وموضوعية؛املؤشرات املتوقعة من استشاةي قابلة للا  فتكن النوافتج )ج(

 
ينتهي النافتج يف  على أنأبرم فتعاقد مع خبري استشاةي يف وقت أبكر بكثري من التاةيخ ااحمداد األول للتسليم  -)اد(

 وقت أبعد بكثري من التاةيخ ااحمداد األخري لتسليم النافتج؛
 

 عينة؛خرباء استشاةيني آخرين ادون حدواد معلى أعطي استشاةي إشراف إاداةي على موظفني و  (ه)
 ؛االختصاصاتيف معلومات غري كاملة  (و)
 الفتفاقات اخلدمات الشخصية الستشاةي؛ االختصاصاتاستخدمت  (ز)
 السابقة؛  االختصاصاتمدادت خدمات استشاةي ةغم عدم وجواد فتواةيخ متوقعة للبداية والنهاية يف  (ح)
 .  فتعّد اختصاصات منقحة لتمديدات العقواد (ط)

  
لثغرات إىل ضدددعف يف فتعريف األادواة واملسدددؤوليات واملسددداءالت يف العقواد مع مقدمي اخلدمات. وبوجواد فتشدددري هذه ا -92
 فعال ألاداء املواةاد البشرية من غري املوظفني وإجناز النتائج.الالضعف هذه فتقّل قدة  الوحدات على الرصد  هأوج
  

ل  -93 ستتتشتتاريين اق بوضتتوو أدوار ومستت ولياتفي المستتتقبل  اقاتصتتاصتتاتأوصتتينا ب ن تكفل المنظمة أن تفصتت 
  وحماية مصالح المنظمة. واألطراف المتعاقدة األارى لتعزيز الضوابط
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 موظفين وموظفي المشاريع الوطنيينغير ال منتقييم أدا  الموارد البشرية 
وممثلية املنظمة يف  مافييت ن  فترفق فتقاةير ضددددددددددددددمان اجلواد  للمواةاد البشددددددددددددددرية من غري املوظفني يف ممثلية املنظمة يف  -94

زميبابوي واملكتب اإلقليمي آلسدديا وااحميط اهلاادىء واملكتب اإلقليمي ألوةوبا وآسدديا الوسددطى واملكتب اإلقليمي ألفريقيا مبلفات 
بعد انتهاء عقوادهم. وجتدة اإلشددددداة  إىل أن معظم هذه املكافتب أعااد فتوظيف املواةاد البشدددددرية من غري املوظفني  نيوظفهؤالء امل

ة حاالهتم معاين الذين جرتالوطنيني  نفسدددده على موظفي املشدددداةيعاألمر حىت يف غياب فتقاةير ضددددمان جواد  مكتملة. وينطبق 
، ةغم أن عد  عقواد لكل على أساس سنويإال يعّد فتقرير فتقييم موظفي املشاةيع الوطنيني ، إذ   يف ممثلية املنظمة يف زميبابوي

 .2015منهم انتهت عام 
  

اةير ضمان ظر على املنظمة التعاقد مع موظفني   يعّد املشرفون عنهم فتقما  تنظيمية وائح الليف الوجد يغنا أنه ال بلأُ  -95
ني السدددددابقني أو املشدددددرف كن متابعة فتقاةير ضدددددمان اجلواد  منمي ،قبل إعااد  التعاقد مع املواةاد البشدددددرية من غري املوظفنيو جواد . 

إجراءات إعااد  التعاقد على أولئك عوضددددددددددا  عن قصددددددددددر اد التحقق من املصدددددددددداادة املرجعية ميكن للمشددددددددددرفني اجلدبدال  من ذلك 
سددتخدمني أشدداة املكتب اإلقليمي ألفريقيا أن امل ،االسددتشدداةيني الذين أمت املشددرفون عليهم فتقاةير ضددمان جواد . يف هذا الصددداد

 
ُ
حميل فتقاةير ضددمان ظام العاملي إلاداة  املواةاد   يقوموا بتهمة بدء طلبات املعاجلة اإللكرتونية ملسددائل املوظفني يف النكلفني مبامل

 .ةاستشاةياخدمة شخصية اتافتفاقمبوجب قبل التمديد أو إعااد  التعاقد بشكل منهجي اجلواد  
 
ووافقت على أهنا سددددددددتتبع  2015عام أوائل فتقرير ضددددددددمان اجلواد  يف  عّد باسددددددددتمراةأّكدت إحدى املمثليات أهنا   فتُ  -96

 .أمر إلزامي متام فتقرير ضمان اجلواد  يف هناية كل عقدإالذي ينص على أن  375.9.1 الدليل متطلبات قسم
 
سدددديحرم االفتقاة إىل قياس أاداء املواةاد البشددددرية من غري املوظفني صددددانعي القراة من معلومات حيوية وأادلةامسددددوغات  -97

  مثل هؤالء.موضوعية إلعااد  التعاقد مع 
 
حصتتتتتتل عليها من توظيف موارد بشتتتتتترية من غير الموظفين من الل التي تنظمة القيمة ب ن تعظ م الم ناوصتتتتتتيأ -98

العمل عطل ضتتتبط مخاطر تدائهم في الوقت المناستتت  و أوتقييم  المرجعية استتتتعرا  وتوضتتتيح كافيين قاتصتتتاصتتتاتهم
 لمعلومات الناجمة عن طبيعة عملهم على نحو مناس .اواروقات أمن 

 
 يةنقدالاألموال قدارة  5-1-2 با 
حتكم  يف املنظمة وقّيمنا امتثاهلا للقواعد واللوائح التنظيمية املالية القائمة ال األموال النقدية استعرضنا مماةسات إاداة   -99

ملصددددروفات النقدية يف البنك والنثريات العاادية وصددددندوق ااألموال مثل  ،املختلفة املسددددتخدمة لتسددددوية االلتزامات املالية الوسددددائل
خاةج املقر واحلسابات النقدية للعمليات وحسابات السلف األخرى. واستعرضنا أيضا ما إذا كانت الضوابط املنصوص النثرية 

  عليها موجواد  أو فتعمل بفعالية.
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الثغرات التددددداليدددددة ال  وافقدددددت اإلاداة  على ضددددددددددددددروة  إادخدددددال  إىلاملنظمدددددة لألموال النقدددددديدددددة أشدددددددددددددددددداة فتقييم إاداة   -100
  ملعاجلتها: حتسينات

 
 األموال النقديةفي قدارة التي لوحظت الثلرات  - 3الجدول 
 المكت  الثلرات  الرقم

كتددددب امل، فييددددت نددددامممثليددددة املنظمددددة يف  فتتجاوز احلد األقصى املسموح به للمدفوعات النثرية املفراد  ادفعات 1
اإلقليمي ألوةوبدددا وآسددددددددددددددديدددا الوسدددددددددددددددطى، 
املددددددددكددددددددتددددددددب اإلقددددددددلدددددددديددددددددمددددددددي الددددددددفددددددددرعددددددددي 

 الوسطى  ألمريكا
كتددددب امل، فييددددت نددددامممثليددددة املنظمددددة يف  املتبع لتجديد مواةاد الصندوق  يف املائة 20مستوى الد  لتقيد باستخدامعدم ا 2

اإلقليمي ألوةوبدددا وآسددددددددددددددديدددا الوسدددددددددددددددطى، 
املددددددددكددددددددتددددددددب اإلقددددددددلدددددددديددددددددمددددددددي الددددددددفددددددددرعددددددددي 

 الوسطى ألمريكا
ل ألغراض األنشدددددددددددددددطة العمليافتية املؤقتة ادفعات  3 ية من احلسدددددددددددددددابات النقد  حتصدددددددددددددددّ

 مناسب للعمليات بشكل

 فييت نامممثلية املنظمة يف 

 فييت نامممثلية املنظمة يف  املتعاةضةعدم الفصل بني الواجبات  4
كتب اإلقليمي ألوةوبا وآسدديا الوسددطى، امل بانتظاماألموال النقدية  عدم إجراء عدّ  5

 سطىألمريكا الو املكتب اإلقليمي الفرعي 
كتب اإلقليمي ألوةوبا وآسيا الوسطى، امل مالئمة غري كافية واأو غري  دفعاتوثائق اداعمة لل 6

ألمددريددكددددددددا املددكددتددددددددب اإلقددلدديددمددي الددفددرعددي 
 الوسطى، ممثلية املنظمة يف زميبابوي 

ألمددريددكددددددددا املددكددتددددددددب اإلقددلدديددمددي الددفددرعددي  ضمان احليلولة ادون ازادواج املدفوعات ضبط الرامية إىل فتدابري ال ا راععدم م 7
كتدددددب اإلقليمي ألوةوبدددددا املالوسدددددددددددددددطى، 
الوسدددددددددددددددطى، ممثليدددة املنظمدددة يف  وآسددددددددددددددديدددا

 جوةجيا، ممثلية املنظمة يف زميبابوي
ممثليددددددة املنظمددددددة يف زميبددددددابوي، املكتددددددب  عدم فتصفية السلف النقدية ومنح سلف نقدية إضافية ادون فتصفية السلف السابقة 8

 اإلقليمي ألفريقيا
 فريقيامي ألاملقر الرئيسي، املكتب اإلقلي بنواد فتسوية بنكية معلقة منذ أمد طويل  9

 

 
ضتتتتوابط عملية قدارة األموال النقدية وتستتتتجيلها ورفع تقارير عنها بتحستتتتين امتثال  أوصتتتتينا ب ن تعزز المنظمة -101

 .الموظفين وأنشطة الرصد المتصلة بها لضمان رعاية األموال رعاية آمنة واستخدامها استخداماا كف اا واقتصاديا
 
 المخزوناتو قدارة األصول  6-1-2 با 

 صددددددددددددافيةالدفرتية تها القيمفتبلغ أصددددددددددددول ثابتة  2015اديسددددددددددددمرباكانون األول  31يف لديها  ه كانتأفاادت املنظمة أن -102
قيمت املراجعة ما إذا كانت املنظمة وقد مليون ادوالة أمريكي.  14.60 تهاقيمفتبلغ  وموجوادات أمريكي مليون ادوالة 23.20
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السددددددجالت كاملة. ويشددددددمل ذلك اإلضددددددافات فتكون يضددددددمن أن  ا  مناسددددددبفتقييما   املخزوناتنظام إاداة  لألصددددددول الثابتة و قيم فت
 تاسدددددتعرضددددد اادوةية والتسدددددوية مع السدددددجالت. كمة والتحويالت وفتقاعدات األصدددددول وحف  األصدددددول وإجراء حسدددددابات ماادي

وفقا للمعايري ا هعنتقاةير الرفع فتو فتسدددددددددجل املعامالت أن فتكون أيضدددددددددا  مدى كفاية وفعالية الضدددددددددوابط املالية لضدددددددددمان املراجعة 
 الضددددددددددددددبطثغرات خمتلفة يف  2015ما يتعلق بعام  يفوقد الحظنا . للمنظمة املاليةة ئحالالااحماسددددددددددددددبية الدولية للقطا  العام و 

 :اجماالت حتتاج حتسين أو
 

 المخزوناتو حظة في قدارة األصول الثلرات المل - 4الجدول 
 المكت  الثلرات   

فرعي املكتددب اإلقليمي الليددة املنظمددة يف جوةجيددا، ممث سجالت األصول عدم فتسوية 1
كتب اإلقليمي ألوةوبا وآسددددددددديا املألمريكا الوسدددددددددطى، 

املكتدددددب  ،ممثليدددددة املنظمدددددة يف زميبدددددابوي الوسدددددددددددددددطى،
اإلقليمي ألفريقيدددا، إاداة  مصددددددددددددددددددايدددد األمسددداك وفتربيدددة 

 األحياء املائية 
 جياممثلية املنظمة يف جوة    فتدةج يف سجل األصول  مثينةبنواد  2
 املكتب اإلقليمي ألفريقيا بنواد ال ميكن فتتبعها مدةجة يف سجل األصول 3
سددددددددددددددديا املكتب اإلقليمي آلممثلية املنظمة يف جوةجيا،  سجل األصول واأو أصول ادون فتوسيم  يف معلومات غري كاملة 4

مريكددددا ألاملكتددددب اإلقليمي الفرعي  ،وااحميط اهلدددداادئ
ى، آسددديا الوسدددطكتب اإلقليمي ألوةوبا و املالوسدددطى، 

ممثليددددددة املنظمددددددة يف  ،فييددددددت نددددددامممثليددددددة املنظمددددددة يف 
زميبددددابوي، املكتددددب اإلقليمي ألفريقيددددا، إاداة  التنميددددة 

 االقتصاادية واالجتماعية.
املكتددب  وااحميط اهلدداادئ،املكتددب اإلقليمي آلسددددددددددددددديددا  متلكاتاملأصول ليست باسم القّيم أو عدم استخدام استماة  استعاة   5

ليمي كتب اإلقاملألمريكا الوسددطى، رعي اإلقليمي الف
 ،ييت نامفألوةوبا وآسدددديا الوسددددطى، ممثلية املنظمة يف 

ألفريقيا،  ياملكتب اإلقليمممثلية املنظمة يف زميبابوي، 
 إاداة  التنمية االقتصاادية واالجتماعية. 

 
ادون الددتددقدديددددددددد جددرت عددمددلدديددددددددات ختددلددص مددن األصدددددددددددددددددول   يددبددلددّغ عددنددهددددددددا واأو  6

 ئية اإلجرا اتبالتوجيه

ألوةوبا وآسددددددددددددددديا الوسدددددددددددددددطى، ممثلية املكتب اإلقليمي 
 املنظمة يف زميبابوي، 

 
ية ألفريقيا، إاداة  التنمية االقتصدددددددددددددااد املكتب اإلقليمي
 واالجتماعية.

 أو عدم فتقدمي فتقرير حتققاوسدددددددددددليمة يف الغري حتقق ماادي من األصدددددددددددول إجراءات  7
 ماادي من سالمة األصول كامل وهنائي 

ممثليددددددة املنظمددددددة يف  ،فييددددددت نددددددامة يف ممثليددددددة املنظمدددددد
إاداة  التنمية االقتصاادية واالجتماعية، إاداة   زميبابوي،

 مصايد األمساك وفتربية األحياء املائية
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مع نفقات اسدددتهالكها   فتضدددف ادوالة أمريكي  مليون 0.73قيمتها فتبلغ  ،صددددةت بشدددرهنا فوافتري حظنا أن أصدددوال  ال -103
ةغم أهندددددا اسددددددددددددددتحقدددددت  ،2015أوةاكدددددل إال يف عدددددام يف نظدددددام إىل منوذج األصددددددددددددددول  أمريكيادوالة مليون  0.06البدددددالغدددددة 

لكمي اتقرير العنها يف بلغ بني األةقام امل ادوالة أمريكيمليون  1.20قدةه .وعالو  على ذلك، كان هناك فتباين ،2014 عام يف
طبوعات م خمزونات يف ملواةاد. والحظنا أيضددددددددددددددا  جلنوب السددددددددددددددوادان مقاةنة بالبيانات يف النظام العاملي إلاداة  ا املخزوناتعن 
جراء بإنصددددددفة بصددددددوة  متقدمي احلسددددددابات لباجلهواد ال  بذلتها املنظمة ننوه حنن و  أمريكيمليون ادوالة. 0.85متحركة فتبلغ  غري

 التعديالت املوصى هبا.
 

بتحستتين  ولين عن العملياتب ن تعزز المنظمة صتتيانة أصتتولها الثابتة وموجوداتها من الل قيام المستت   ناوصتتيأ -104
لتوجيهات واللوائح التنظيمية المنصتتتوص عليها لضتتتمان حماية أفضتتتل لألصتتتول وجودة المعلومات عن لرصتتتد اقمتثال 

 . للقطا  العام األصول ودعم اقنتقال قلى المعايير المحاسبية الدولية
 
 الجهات المانحةقلى تقارير التقديم  7-1-2 با 

ر املايل هو فتوفري يف حني أن هدف التقرياملعين لعمل الذي قام به املشددرو  لالتقين هو فتوفري سددجل  الغرض من التقرير -105
فتقاةير ادوةية قدمي فتتسددتفيد منه اجلهات املاحنة يف فتقييم التقدم ااحمرز. ويتوقف ذلك على لواألاداء املايل املايل الوضددع صددوة  عن 

 فتعمل بفعالية.اسبا  فتصميما  منمصممة  ا  ت وموثوقيتها. ويتطلب ذلك أيضا نظمفتوفر املعلوماعلى وهنائية يف الوقت املناسب و 
  فتقدمها لتقاةير الجتاه افتدعم مسددددددددددددداءلة املنظمة واملسدددددددددددددؤوليات عنها وفتوفر هذه النظم أوجه ةقابة على معلومات املشددددددددددددداةيع 

الشددددددددددددركاء رض فالوقت املناسددددددددددددب إىل احتمال املنظمة على فتقدمي فتقاةير ادقيقة ويف يؤادي عجز إن وميكن . اجلهات املاحنة إىل
راجعة متمويل وحىت سددددددحبه. وفتشددددددّكل هذه األموة مجيعها معلمات يف الوحجب الشددددددركاء يف التمويل شددددددرائح عليها  عقوبات

 .اجلهات املاحنةإىل تقاةير ال
 

 الجهات المانحةقلى والمالية  ت ار تقديم التقارير التقنية
 تافتشددددداد على اإلجناز الكفؤ والفّعال ملشدددداةيع الشددددراكة. وفتعترب املنظمة أن الشددددراكهي و  ،فتدةك املنظمة أهنا مسدددداءلة -106

 دعم جهوادها العاملية يف فتنفيذ املشدددداةيع. واسددددتناادا  إىل بيانات نظام معلومات إاداة  الربامج امليدانية لفرت  السددددنتنيلطريقة فّعالة 
ادوالة مليون  832.1على التوايل مددا قيمتدده  2015و 2014امني ، أجنزت املنظمددة من املشددددددددددددددداةيع املعتمددد  للعدد2015–2014
 ونيف املائة(. ومن بني هذه املشدددددددددددددداةيع املنجز  مّول املاحن 94.08) ادوالة أمريكيمليون  794.4يف املائة( و 86.78) أمريكي

( يف املدددائدددة 91.43) ادوالة أمريكيمليون  726.3و 2014( لعدددام يف املدددائدددة 93.33) ادوالة أمريكيمليون 776.60قيمتددده  مدددا
مهية أ فتؤكد أيضدددددددا  فحسدددددددب، بل هذه األةقام الضدددددددوء على اعتمااد املنظمة على التمويل من الشدددددددركاء وال فتسدددددددلط . 2015 لعام

   .اجلهات املاحنةإىل التقاةير املقدمة 
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لتنمية االقتصدددددداادية ة  اإاداة  الغابات وإاداإىل اجلهات املاحنة يف فتقدمي التقاةير عن لمسددددددؤوليات لأثناء فتقييمنا  تلوحظ -107
 واالجتماعية وإاداة  مصايد األمساك وفتربية األحياء املائية الثغرات التالية:

  
يف  امشدددددروع 124( يف فتنفيذ ااحمداد لوح  فترخري يف إجناز أنشدددددطة املشددددداةيع )أنشدددددطة جتاوزت التاةيخ النهائي (أ)

األمساك وفتربية األحياء املائية يف إاداة  مصددددددددددددددايد  امشددددددددددددددروع 72إاداة  التنمية االقتصدددددددددددددداادية واالجتماعية و
 مشرو  يف إاداة  الغابات؛ 102و

عن مشدددداةيع  ا  مرحلي ا  فتقرير  149مرحلية( كما أشدددداة إىل ذلك فتقدم فترخري أو عدم فتقدمي فتقاةير ادوةية )فتقاةير  (ب)
 حياءعن مشددددددداةيع إاداة  مصدددددددايد األمساك وفتربية األ ا  مرحلي ا  فتقرير  92إاداة  التنمية االقتصددددددداادية واالجتماعية و

 عن مشاةيع إاداة  الغابات؛ ا  مرحلي ا  فتقرير  170املائية و
مشدددددروعا  18مشدددددروعا يف إاداة  التنمية االقتصددددداادية واالجتماعية و 54لوح  فترخري يف فتقدمي فتقاةير هنائية يف  (ج)

 يف إاداة  الغابات. امشروع 24يف إاداة  مصايد األمساك وفتربية األحياء املائية و
 

سددددؤوليات يف إجناز امل ،امليزانياتوخاصددددة املسددددؤولني عن  ،ة  أن فترخر املسددددؤولني عن العملياتكشددددفت بيانات اإلادا -108
 .أعاله تللمسائل الواةاد  ال  لوحظالشائعة ع كانت األسباب اةياملشيف علومات املسؤوليات و املوعدم كفاية الرقابة على 

 
قدمي التقاةير ملنجزات والترخريات يف فتعن ااةير الدوةية ع وعدم فتقدمي التقية الترخري يف إجناز أنشددددددددددددددطة املشددددددددددددددنتيجة ل -109
 التقاةير املالية النهائية.وفتقدمي فترخر إعدااد كما فترّخرت فتقاةير اإلغالق املايل  ، النهائية

 
هنائية  أةسلت فتقاةير مالية ،جملموعة التشغيل يف املقر متت معاينتها 2015يف عام  تغلقأ ا  مالي ا  مشروع 83من أصل  -110
يوما. ولوح  كذلك أن ثالثة  1,552و 316رتاوح بني فت دادبعد مواعيدها النهائية الفعلية مب اجلهات املاحنةمنها إىل  21عن 

ا بني شددهر إىل مخالل ومثانية  ،الذي طلب فيه اإلغالق املايل، وعشددر  خالل شددهر واحدنفسدده مشدداةيع أغلقت ماليا يف اليوم 
لت ، أةساجلهات املاحنةإىل فتقدمي فتقاةير مالية هنائية  21من أصل  امشروع 15فتطلب و  .يوما 37يبلغ أكثر من سنة، مبتوسط 

هر وأقل من ثالثة شددددددما يرتاوح بني ثالثة منها يف اليوم الذي أغلقت فيه املشدددددداةيع ماليا، ومثانية يف غضددددددون شددددددهر، وأةبعة بعد 
 أشهر.
 

يف  ا  مشروع 11و 2014مشاةيع يف عام  10، لددددددد امليزانيات املسؤولني عناإلغالق التشغيلي، وهو من مسؤولية جرى  -111
 اإلغالق املايل هلذه املشدددددددددددددداةيعموعد املواعيد النهائية الفعلية. وبعد ذلك، فتراوح من يوما  1,447إىل  78بعد ، 2015 عام
  يوما. 437أيام و 4بني  ما
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 –ت يف حسدددداب األمانة )شددددعبة الشددددؤون املالية تجهيز طلبات اإلغالق املايل، أكدت وحد  االفتصدددداالما يتعلق ب يف -112
قق اخلطوات ال  فتعداد قائمة التحو حماسبة املشاةيع( أن فتلقي طلبات اإلغالق املايل ال يعين أن املشاةيع جاهز  فعال  لإلغالق. 

 –ة الشدددؤون املالية شدددعبعواد ينبغي أن فت ،سدددتكمل أي من هذه اخلطواتيإذا   و ع ماليا. اةيل إغالق املشدددبيتعني االمتثال هبا ق
 حماسبة املشاةيع إىل فريق املشرو  لتطلب إمتامها.

 
ةير االتقذه هالتقاةير املالية النهائية بعد املوعد النهائي مبد  طويلة يقلل من فائد  وأمهية إصددددددددددددددداة نشددددددددددددددداد على أن  -113

 ويل.افتفاقات التم على أساس يةوقد يؤثر على مصداقية املنظمة يف فتنفيذ وإاداة  املسامهات الطوع للجهات املاحنة
 

( مسؤوليات 1) :يتطلبان عالجاالضوء على جمالني  اجلهات املاحنةإىل تقاةير الفتسلط التحديات الواةاد  أعاله بشرن  -114
( ضدددددوابط الرصدددددد النظري  على مسدددددؤوليات ومعلومات 2) ؛امليزانياتاملسدددددؤولني عن  شددددداةيع خاصدددددة  املسدددددؤولني عن عمليات امل

اإلجناز بدقة أمر فإن  ولذا. امليزانياتعلى عافتق مسدددؤويل  وفتضدددع عمليات التشدددغيل احلالية اجلزء األكرب من املسدددؤولية ع.اةياملشددد
األنشطة يف الوقت ااحمداد وأن فتقدم التقاةير ضمن احلدواد الزمنية املنصوص عليها. وعالو  على ذلك، جتري حاسم لضمان أن 

 ع هام بالقدة ذافته ملسددداند  وإنفاذ مسدددؤوليات اإلجناز. وغين عنية امعلومات املشدددالرصدددد على مسدددؤوليات و  فتعزيز ضدددوابطفإن 
وادقة البيانات  ع وفتتبع التقاةيرية ااملشدددددددددددات مسدددددددددددؤوليبنوابض ما يتعلق خاصدددددددددددة في ،حتسدددددددددددن وظائف النظامأن ينبغي نه إ القول

للتقليل من  زانياتامليثب مع املسددددددددؤولني عن واكتماهلا. وفتوافق اإلاداة  على أنه يتعني على شددددددددعبة الشددددددددؤون املالية العمل عن ك
على فتقدمي  ياتامليزانوقت جتهيز طلبات اإلغالق املايل واالنتهاء من األعمال املرتاكمة عن طريق فتعزيز قدة  املسددددددددددددددؤولني عن 

 ميع املتطلبات الواةاد  يف قائمة التحقق.جليف الوقت املناسب واالمتثال الكامل الطلبات 
 

رير المشتتتتاريع بما في ذلك التقاالمتعلقة بمعلومات المستتتت وليات و الرصتتتتد ضتتتتوابط عزز المنظمة أوصتتتتينا أن ت -115
المشتتتتتتتتتتاريع وتتبع التقارير ودقة  عن مستتتتتتتتتت ولياتمحفزات تحمل الالمالية، من الل تحستتتتتتتتتتين وظائف النظام لدعم 

 .الجهات المانحةالبيانات واكتمالها، بما يضمن كفا ة تقديم التقارير قلى 
 
 قدارة السفر 8-1-2 با 

يف املائة من  8.27متثل  ،مليون ادوالة أمريكي 105.46 ت، فتكبّدت املنظمة مصددددددددددددداةيف سدددددددددددددفر بلغ2015يف عام  -116
غري و  نيللراحة واالسددتجمام، وسددفر االسددتشدداةيسددفر إمجايل نفقات املنظمة. وميكن فتصددنيف السددفر كسددفر يف مهمات ةمسية، و 

 ملشاةيع امليدانية.إىل افتقنية  نني املسؤولني عن فتقدمي مساعد املوظفني واملوظفني املهنيني املعاو 
 

هائي التخطيط واملوافقة والدفع والتجهيز الن :راحل السدددفر املختلفةملوضدددعت املنظمة وأصددددةت سدددياسدددات وإجراءات  -117
  لتحقيق إاداة  فّعالة وكفؤ  للسفر. ،قةالعالذات للمطالبات 
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د حدادنا قو ات القائمة واإلجراءات والضددددددوابط املعمول هبا فتعمل بفعالية وكفاء . إذا كانت السددددددياسددددددما اسددددددتعرضددددددنا  -118
 التالية:الضبط ثغرات 

 
  في مجال السفر التي لوحظتالثلرات  - 5الجدول 

 المكت  الثلرات  

إاداةات التنمية االقتصدددداادية واالجتماعية، ومصددددايد األمساك  أسفاة يف مهام ةمسية ادولية غري خمطط هلا  1
ملكتب اوفتريبة األحياء املائية والغابات يف املقر الرئيسدددددددددددددددي، 

آلسدددددديا وااحميط اهلاادئ، ممثلية املنظمة يف جوةجيا، اإلقليمي 
 زميبابوي ممثلية املنظمة يف

م السددددددددفر املنصددددددددوص عليها يف نشددددددددر  املدير ايعلى أدواد ختطت احلة اسددددددددفأ 2
 54ا2013ةقم  العام

مساك مصايد األوإاداة   اعيةالتنمية االقتصاادية واالجتم  إاداة 
 وفتريبة األحياء املائية يف املقر الرئيسي

 فييت نام ممثلية املنظمة يف يف غري النسق ااحمدادم منوذج إذن السفر للسفريات ااحملية ااستخد 3
ي عاملكتددددددددب اإلقليمي الفر ألوةوبددددددددا،  املكتددددددددب اإلقليمي منح سلف سفر إضافية ةغم عدم فتسوية سلف لرحالت سابقة  4

ملكتددب ازميبدددابوي،  ألمريكدددا الوسدددددددددددددددطى، ممثليدددة املنظمدددة يف
 فريقياأل املكتب اإلقليميآلسيا وااحميط اهلاادئ، اإلقليمي 

ةوبا وآسدددددددديا ألو املكتب اإلقليمي ممثلية املنظمة يف جوةجيا،  عدم فتقدمي مطالبات ةاد مصاةيف السفر ضمن الفرت  ااحمداد   5
ملكتب ايط اهلاادئ، آلسددديا وااحماملكتب اإلقليمي الوسدددطى، 
 ألفريقيا اإلقليمي

 زميبابوي ممثلية املنظمة يف  ذون السفرفتداخل أو  امليزانياتمسؤويل  على مطالبات اتفترخري يف املوافق 6
 دمصددددددددددددددددايوإاداة   التنمية االقتصدددددددددددددددداادية واالجتماعية  إاداةا عدم فتقدمي فتقاةير العواد  إىل املكتب عن ةحالت املهام الرمسية الدولية  7

األمساك وفتريبة األحياء املائية والغابات يف املقر الرئيسددددددددددددددي، 
قليمي املكتب اإل آلسددددددددديا وااحميط اهلاادئ،املكتب اإلقليمي 

، ت نددامفييددألمريكددا الوسدددددددددددددددطى، ممثليددة املنظمددة يف الفرعي 
   أفريقيا.يف املكتب اإلقليميزميبابوي،  ممثلية املنظمة يف

 

 
طيط السدددددفر يف صدددددر ختقو ؛ الربجمية وحد  السدددددفريف ة يوظيفالدواديات ااحمفتعواد إىل: بط الضدددددعّلقت اإلاداة  أن ثغرات  -119

سفاة األصحيحة عن التفاصيل غري الو بعوثني يف مهمات ةمسية ممولة من الربنامج العاادي فقط؛ املألعضاء على امهمات ةمسية 
عليها يف  بات من جانب املسدددافرين ضدددمن املد  املنصدددوصقرتحة يف أذون السدددفر؛ وعدم فتقدمي املطالاملدولية الرمسية الهام امليف 
صددفية السددلف عدم فتو على املطالبات؛  امليزانيات؛ وفترخر موافقة املسددؤولني عن ادليل اإلجراءات اإلاداةيةذي العالقة من قسددم ال

بسفريات يف مهام قومون ي نممفتقدمي فتقاةير العواد  إىل املكتب غري مطلوبة إلزاميا  وكون السابقة بسبب مواعيد السفر الضيقة؛ 
 ،قا خلطةواأو وفخطة ضمن جتري وفتكتمل ةمسية ادولية. وهكذا،  ال ادون حصول املنظمة على ضمان كاف برن السفريات 

ويعواد ذلك لعدم االمتثال للسياسات واإلجراءات القائمة. وبشكل مشابه، بالنسبة للسلف املتعداد ، قد يؤادي ذلك إىل زيااد  
  ادااد عندما ال فتقّدم املطالبات يف الوقت ااحمداد.احتمال عدم االسرت 



 

31 | P a g e  

ب ن تواصل المنظمة تحسين كفا ة وفعالية سفر الموظفين من الل )أ( التخطيط الكافي؛ )ب( تعزيز  ناوصيأ -120
 ؛تقديم سلف قضافية في الحاقت التي ق تزال فيها السلف السابقة غير مسددة ومستحقة منع لضمان آليات الرصد

دة قلى )د( تقديم وثائق داعمة مثل تقارير العو  المناست ؛لتقديم مطالبات الستفر وتجهيزها في الوقت  صتد كاف  )ج( ر 
 في مهمات رسمية. المكت  بعد اقنتها  من األسفار

 
 قدارة المخاطر 2-2 با 

ات اطر يف املماةسددددددددددددات والعمليلتزام املنظمة بإاداة  املخاطر الداخلية واضددددددددددددح يف إعالهنا أن املنظمة فتدةج إاداة  املخا -121
عتمااد إاداة  ال  فتدةك فوائد ابشددرن إاداة  املخاطر  يةسددياسددة املؤسددسددالفتصددبح جزءا من ثقافة املنظمة. وفتدعم ذلك كي القائمة  

فتقدددمي قدددة  املددديرين واملوظفني على فتددداةك الثغرات اخلطري  و على وقراةات مسددددددددددددددتنري  و  متددانددةخمدداطر فتنطوي على ختطيط أكثر 
 حتقيق واألمهية القصددددوى إلاداة  املخاطر يفالقوي التوجه هذا اسددددتناادا  إىل و مات يف الوقت املناسددددب بشددددرن هذه الثغرات. معلو 

 للمماةسات املتعلقة بإاداة  املخاطر يف خمتلف إاداةات املنظمة. جرت مراجعتنا ،النتائج التنظيمية
 

تجزأ من نطاق عملنا املاضدددددددددددي يف عمليات املراجعة، ومنذ عام ال ي جتدة اإلشددددددددددداة  إىل أن إاداة  املخاطر كانت جزءا   -122
من التوصددددديات لوضدددددع الصددددديغة النهائية إلطاة إاداة  املخاطر يف املنظمة لتوفري فتوجيه بشدددددرن إاداة  املخاطر  قدمنا عدادا   ،2011

 املنظمة مبماةسات ية أن الوعي يفوجد استعراضنا للسنة املالية احلالوقد من العمليات التشغيلية للمنظمة. أصيال   جزءا  صبح لت
إاداة  املخاطر أصدددددددبح أكثر انتشددددددداةا، ولكن ال فتزال هناك حتديات. وفتشدددددددمل هذه التحديات ضدددددددروة  فتقوية التحليل السدددددددياقي 

  .ق الرمسي إلاداة  املخاطريوثتوال
 

ملخاطر اعتمااد وضع ا كانت إحدى نقاط الضعف األكثر وضوحا  ال  الحظناها يف جمال حتديد املخاطر هي ضروة  -123
أمر يعا  مج ذات الشددددرنيؤثر على إجراءات إاداة  املخاطر الالحقة. ونؤكد على أن فتوثيق املخاطر فذلك  ،يف السددددياق األنسددددب

خاطر من ناحية أخرى، التوثيق الرمسي للمو املخاطر العمليافتية اهلامة على صدددددددددددددانعي القراة.  كافةبالغ األمهية لضدددددددددددددمان عرض  
كي   ،، مثل سدددجالت املخاطرلإلاداة  معلومات عن املخاطريؤادي إىل إنشددداء مراجع عمل فتوفر أنه إذ  ،لقةضدددروة  مطضدددروةي 

 ملخاطر. ا ضبطيف جمال استناة  ر اختاذ قراةات أكثر يسيكما   ،فعاال  فتعقبا  فتعقب هذه املخاطر يصبح باإلمكان 
 

بالفعل يت بإاداة  املخاطر، وأجر  ةتعلقاملاألسددداسدددية  التوجيهية اخلطوطفعال  جمموعتني من قد وضدددعت املنظمة كانت  -124
الذي اة  املخاطر ادالسدددددياسدددددايت إلطاة اإلذلك، يتعني على فضدددددال  عن خالل فرت  السدددددنتني املاضدددددية. متعلقة هبا حلقات عمل 
ضددددددددبط صددددددددميم أوجه فتفتؤثر على  ةقّيمنظرا  ألن املخاطر امل ،عملياهتاضددددددددبط ، بوصددددددددفه أادا  فتنفيذية وإاداةية، ادعم فتتبناه املنظمة

جمراد على أهنا ها ال أن فتنظر إلي ،كربأونشددددددددداط تابع إاداة  املخاطر بقو  أن فتينبغي على املنظمة و املخاطر يف العمليات مجيعها. 
أن  د خماطر جيثقافة نشدددددر املخاطر لدى املنظمة و إاداة  عملية امتثال فحسدددددب. ومن شدددددرن العمل على زيااد  مسدددددتوى نضدددددج 

  يعزز هذا اجملال.
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كما هو   ،ةالتشتتتتتتليليوالقرارات في العمليات  فعاقا تعميماا م قدارة المخاطر يب ن تضتتتتتتمن المنظمة تعمينا وصتتتتتتأ -125
 خاطر.لمة لدركمب( وضع تدابير ذات صلة لبنا  ثقافة ) أفضل تنسيقاا؛م سسين أ( عمل ورصد ) :عبر ،مخطط

 
 عمليات المكات  الميدانية 3-2 با 

كمركز نظمة  امل لدى املنظمة على أن الالمركزية جزء من عملية إصددددالح أوسددددع نطاقا لتعزيز ادوة ينص ادليل الالمركزية -126
كزية يف املنظمة لتنمية الزةاعية املسددتدامة. وهتدف اسددرتافتيجية الالمر ل ا  ادعمحتديدا  أفضددل ز وحتديد برنامج عملها ومسددؤولياهتا متيّ 

زية على بنية أكثر الالمركواإلقليمي. وال فتنطوي  الفرعي طري واإلقليميإىل حتسدددددددددددني فعالية عمل املنظمة على املسدددددددددددتويات الق
مركزية فحسب، بل أيضا على هنج إاداة  جديد  يقرتن مبزيد من فتفويض السلطة وبيئة فتشجع املوظفني على اإلبدا  واملباادة . ال
لى فتنفيذ الالمركزية فتطبيق الالمركزية. ومن مث، عةّكزنا مراجعتنا على األنشددطة الرئيسددية ال  فتؤثر على  ،هذا السددياقإىل نظر بالو 

 طر الغش.خليف برنامج التعاون التقين ووظيفة إطاة الربجمة القطرية واعتمااد آلية لالستجابة 
 
 برنامج التعاون التقني 1-3-2 با 

الدسددددددددددتوةية  ةيفوظالة إىل يهدف برنامج التعاون التقين، املمول من مواةاد الربنامج العاادي يف املنظمة، إىل االسددددددددددتجاب -127
إىل الدول األعضددداء عرب  خربهتا التقنيةفتوفري  من خالل "كما قد فتطلبها احلكوماتالتقنية  "فتوفري املسددداعد   يفاملتمثلة للمنظمة 

مشاةيع موجهة قصري  األجل حفاز  ومستدامة. واإلاداة  الفعالة لألنشطة والعمليات خالل التعاقدات مع احلكومات، من بدء 
لنجاح برنامج وية ضددددددروةية ضددددددروة  حيفتنفيذ املشدددددداةيع، األموال هلا إىل  وختصدددددديص امليزانيةإىل وضددددددع شددددددرو  إىل املوافقة عليه امل

أيضددددددددددددددا  واجه بل قد فتفحسددددددددددددددب  ، وليس ذلكالتعاون التقين. وإال قد فتواجه املنظمة بتحديات يف أاداء وظيفتها الدسددددددددددددددتوةية
لدى لى هذه اخلطوط عسددددري إن مراجعافتنا إلجناز برنامج التعاون التقين فتن هنا فوم ما يتعلق بسددددمعتها. انعكاسددددات سددددلبية يف

  . املذكوة على مدى األنشطة والعمليات تقييمات اء الجر إ
  

نظمة املأن  نظام معلومات الربامج امليدانيةيف  2015اديسددددددددمرباكانون األول  31يف ال  فتوفرت الحظنا من البيانات  -128
أمريكي مليون ادوالة  142.78من مبلغ  يف املائة 51.1 ، أيادوالة أمريكيمليون  72.96تها فتقين قيم أجنزت مشدددددددداةيع فتعاون

   . وفتراد التفاصيل أادناه.2015-2014موافق عليه ممول من مواةاد فرت  السنتني 
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 قنجازات برنامج التعاون الفني – 6 الجدول
 

 2015-2014اإلنجاز لفترة السنتين 

 اإلنجاز   المبلغ الموافق عليه   المبلغ المخصص    

النسبة المموية 
 لإلنجاز

 الدعم التنموي
              

 %46.82  21,878,151.00  $  46,732,398.00     $  42,297,848.00    $ أفريقيا

 %50.57  14,010,317.00    27,702,300.00       25,378,227.00     آسيا

 %40.98  4,765,047.00     11,627,582.00       10,509,610.00     أوةوبا

 %23.31  609,328.00        2,614,000.00         3,861,009.00       بني األقاليم

 %51.31  10,756,277.00    20,964,447.00       19,034,572.00     أمريكا الالفتينية

 %49.92  4,769,930.00     10,388,588.00       9,205,964.00       الشرق األادىن

 الدعم التنموي الكلي
$  110,287,230.00  $   120,029,315.00  $  56,789,050.00  47.31% 

 المعونة الطارئة
              

 أفريقيا
  $     13,807,000.00  $  10,590,845.00  76.71% 

 آسيا
         3,914,000.00     2,132,482.00  54.48% 

 باأوةو 
           488,000.00        405,799.00  83.16% 

 أمريكا الالفتينية
         2,300,000.00     1,823,913.00  79.30% 

 الشرق األادىن
         2,243,000.00     1,215,192.00  54.18% 

 المعونة الطارئة الكلية
$ - $     22,752,000.00  $  16,168,231.00  71.06% 

 مو  الكليالمج
$  110,287,230.00  $   142,781,315.00  $  72,957,281.00  51.10%  

 القضايا:يف عداد من ما زال يواجه حتديات  التقينادنا خالل مراجعافتنا أن إجناز برنامج التعاون حدّ  -129
  

ليمي ألفريقيا آلسيا وااحميط اهلاادْى واملكتب اإلقاملكتب اإلقليمي يف  املوافقة على املشاةيعفترخريات هامة يف  (أ)
 ة؛العام على مستوى املنظمالترخري حتّسن ةغم  ،من املشاةيع ا  معين ا  عداداكتنفت بسبب صعوبات 

 ا  لفعلي صددفر التخصدديص اكون و  ةاإلةشددااديالفعلية للحدواد  اتخصددصددجتاوز املمثل  ،املواةادختصدديص مسددائل يف  (ب)
 ألفريقيا؛ اإلقليمي املكتبآلسيا وااحميط اهلاادئ و  املكتب اإلقليميكتب اإلقليمي ألوةوبا وآسيا الوسطى و امليف 

ال   ،يف املائة 70 ملقرتحة وهيلتزام باملواةاد خالل السددنة األوىل من فرت  السددنتني أقل من الددددددددددددددددنسددبة اكون اال (ج)
ملكتب األوةوبا وآسدددددددددددديا الوسددددددددددددطى و  املكتب اإلقليمييف وذلك  ،شددددددددددددجع املمثلون اإلقليميون على بلوغهايُ 

  ألفريقيا؛ املكتب اإلقليميآلسيا وااحميط اهلاادئ و  اإلقليمي
ليمي الفرعي تددب اإلقاملكممثليددة املنظمددة يف زميبددابوي و  يف البدددايددة يفموجوادا  كددان   منخفضإجندداز مسددددددددددددددتوى  (اد)

 ألفريقيا. املكتب اإلقليميوآسيا الوسطى و واملكتب اإلقليمي ألوةوبا أمريكا الوسطى  يف
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أن بب سم املخصصات اإلةشاادية ال  أبلغت إىل املكافتب القطرية و يكان سبب اختالف املخصصات الفعلية عن ق -130
يف املائة من  70نسددددددددبة  منلول هناية السددددددددنة األوىل من فرت  سددددددددن  التمويل حبكانت أقل   االلتزامات املتعلقة باملواةاد يف األقاليم

عليها يف ووفق اةيع لت إىل مشوّ هو العداد املنخفض نسبيا  للطلبات الواةاد  من احلكومات ال  حُ املقرتحة التخصيص اإلقليمي 
يف املائة من اعتماادات برنامج التعاون  100م بد ، مت االلتزا2015-2014بداية فرت  السنتني. ومع ذلك، قبل هناية فرت  السنتني 

اةيع املوافقة على بعض املشددددددددددالتقين املخصددددددددددصددددددددددة للمشدددددددددداةيع يف مشدددددددددداةيع موافق عليها. من ناحية أخرى، سددددددددددبب فترخريات 
از برنامج أن إجنسددددبب يف املائة من املشدددداةيع يصددددا  ويعتمد يف غضددددون أةبعة أشددددهر من اسددددتالم الطلب الرمسي( و  80 )حوايل

 عن العمليات يف األنشطة ويف مسائل متعلقة بتنفيذ مسؤوليات املسؤولنيهو الترخريات تعاون التقين كان منخفضا  يف البداية ال
 .امليزانياتاملسؤولني عن  وخاصة  

 
على يدانية و فتؤثر املسائل املتعلقة باملوافقة على املشاةيع وختصيص املواةاد وااللتزام هبا ومستوى اإلجناز على املكافتب امل -131

ن فتنفو . من بني مجلة أموة مشدداةيع برنامج التعاون التقين يذ من شددرن الفهم اجلماعي للتحديات الواةاد  أعاله وأسددباهبا أن  سددّ
من ثر فعالية، أكلدول األعضددداء فتواصدددل مع االسدددعي إىل حتقيق وسددديضدددمن وخاصدددة مشددداةيع برنامج التعاون التقين.  ،املشددداةيع

برنامج مشدددددددداةيع  حتديد ،الربجمة القطرية وملحق املؤشددددددددر اإلةشدددددددداادي لربنامج التعاون التقين املتصددددددددل به خالل طرائق مثل إطاة
.  الربنامج مواةادص ختصددددديت املوافقة وزيااد  مسدددددتوى اوقأاملمكنة يف أقرب وقت ممكن، ما ميهد الطريق لتحسدددددني التعاون التقين 
 يكّمل السعيَ  أن ويتعنيتخصيص املواةاد. ب ةتعلقامللمسائل لقّيمة معلومات التواصل األفضل مع الدول األعضاء كما سيوفر 

ا سدددديؤادي إىل حتسدددني مإجنازا  ادقيقا ، إجناز مسددددؤوليات مشدددداةيع الربنامج باملسددددؤولني عن العمليات  أكثر فعالية قيامُ فتواصددددل إىل 
 .الربنامج ككل مستويات إجناز

 
ي فلدول األعضتتا  لتحديد المشتتاريع والموافقة عليها مع ا ينتواصتتل متأوصتتينا ب ن تواصتتل المنظمة الستتعي قلى  -132

وأن تت كد من قيام أصتتتتتتحاب العمليات بمستتتتتت ولياتهم تجاه مشتتتتتتاريع برنامج التعاون التقني الحيوية األهمية وقت مبكر، 
ود إلنجازه، شتتللموافقة على هذه المشتتاريع، وتنفيذ اقلتزامات تجاه البرنامج وتخصتتيص الموارد له، وبلوغ المستتتوى المن

 لضمان فعالية تنفيذه فعالية شاملة.
 
 قطار البرمجة القطرية 2-3-2با  
إطاة الربجمة القطرية على التزام املنظمة بدعم احلكومات يف جهوادها الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية وفتنفيذ  ليدلّ  -133

تعدداون بني اإلطدداة أولويددات التنميددة للهددذا  ددداد و ق عليهددا. األهددداف اإلمنددائيددة لأللفيددة وغريهددا من أهددداف التنميددة الدددوليددة املتف
اد والشدددددددددددددراكات واملواة  ،ونتائج املنظمة ،يف األولويات الوطنية واإلجنازات املخطط هلا مسدددددددددددددامهة   ،العضدددددددددددددو املعين بلدالاملنظمة و 

إطاة الربجمة صدددددياغة و ة. واملنظمية املعناملطلوبة. وهو الوثيقة االسدددددرتافتيجية للمنظمة على املسدددددتوى القطري وافتفاق بني احلكومة 
  لربجمة القطرية الفّعالة.يف اهو اخلطو  األوىل القطرية 
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ر الربجمة بعض أطليس أطر برجمة قطرية مصدددددددددددددداادق عليها على النحو الواجب، و بعد غري أن بعض البلدان ال ميلك  -134
عال

ُ
ية ملكافتب ّد  لذلك، كما ظهر يف نتائج زياةفتنا احلالقطرية لبعض البلدان متوافقا  مع السددددددددددددددياسددددددددددددددات واخلطوط التوجيهية امل

 ميدانية خمتاة .
 
ذلك هو و  ،ال فتزال أةبعة يف طوة اسدددددتكمال أطر الربجمة القطرية ،آلسددددديا وااحميط اهلاادئ املكتب اإلقليميمن بني بلدان  -135 

  متتثل أطر  ،ىألوةوبا وآسدددددديا الوسددددددط اإلقليمياملكتب بلدان بني من يف أفريقيا. و  املكتب اإلقليميبلدان من أةبعة أيضددددددا  حال 
نالح   بلد واحد،  حالة ، وفيما عدا 2012لسددياسددات واخلطوط التوجيهية ال  وضددعت يف أوائل عام ة لالربجمة القطرية يف مثاني

  جب.لنحو الواا علىعليها  ةادقاملصاأن هناك أية وثائق استعراض أجري قبل وضع الصياغة النهائية ألطر الربجمة القطرية و 
 

العمدل القطريدة  ة، إاّل أن خطدة برجمدة قطريدةاطدإوممثليدة املنظمدة يف جوةجيدا  فييدت ندامممثليدة املنظمدة يف لددى كدل من  -136
لتنفيذ فتفصدددديال   خطة أكثرالقطرية فتوفر خطة العمل و خطة عمل. ااسددددرتافتيجية فتعبئة مواةادليسددددت هناك و   معدّ النظري  ليسددددت 

شدددددداملة عن  خطة العمل معلوماتاواةاداملمن ناحية أخرى، فتضددددددم اسددددددرتافتيجية فتعبئة و ق النوافتج املنشددددددواد . حقكي فتتشدددددداةيع  امل
فتعبئة املواةاد ة نويع أنشدددددددددطلتشددددددددديئا  غري التخطيط ممثلية املنظمة يف جوةجيا و  فتفعل احتياجات إطاة الربجمة القطرية من املواةاد. 

كجزء من البنيدة . و ةالقطريد ةربجمداليدديدة على املسددددددددددددددتوى القطري لددعم إطداة عن طريق التوجده إىل ممثلي جهدات مداحندة غري فتقل
ألوةوبا وآسدددددددددددددديا  اإلقليمي املكتباإلقليمية املتكاملة للمنظمة، فتتبع ممثلية املنظمة يف جوةجيا خطة فتعبئة املواةاد ال  يعتمدها 

أنه  ييت نامفمثلية املنظمة يف مللقطرية اسددددددتعراض إطاة الربجمة ااملزيد من هبا. وكشددددددف  ةخاصددددددخطة الوسددددددطى ادون أن فتضددددددع 
 يكن لدى قسم الرصد والتقييم بروفتوكول حمداد بوضوح للرصد والتقييم.   
 

شدددددداةيع قد املفتنفيذ  نمحتديد ما إذا كانت النتائج املتوقعة باإلمكان   يكن  ،مثلية املنظمة يف زميبابويمب ما يتعلق يف -137
الواةاد  يف التقرير السددددنوي القطري   فتوفر معلومات كمية ميكن اسددددتخدامها لقياس أو فتقييم  ققت أم ال نظرا  ألن اإلجنازاتحت

ؤشددددددددر إطاة الربجمة القطرية ااحمداد. و  يُتحقق من صددددددددحة اإلجنازات ال  ةفعت فتقاةير عنها بسددددددددبب غياب طبقا  ملالتقدم ااحمرز 
ة القطرية. إطاة ةصدددددددددد إطاة الربجممع بط نتائج املشدددددددددرو  واة  املعلومات أو البيانات ال  ميكن أن فتسدددددددددتخدم كمرجع يف حتديد

وافتج مشددددددددددداةيع برنامج التعاون التقين يف ممثلية املنظمة يف زميبابوي أي ةابط مبخرجات ونمن   يكن إلجنازات ثالثة أنه  والواقع
 . ةإطاة الربجمة القطري

 
للزةاعة  ط ادعما  النتائج ال  يتعني حتقيقها يف األجل املتوسيف غياب أطر برجمة قطرية، قد ال ميكن حتديد األولويات و  -138

الوطنية والتنمية الريفية وأهداف فتنمية األمن الغذائي والتغذية. فبدون خطة عمل قطرية ال ميكن حتديد التقدم ااحمرز يف فتنفيذ 
فتكن    وعب العناصددددددددر اإلضددددددددافية ال ادون أن حتداد األطراف املعنية وفتسددددددددتذلك إطاة الربجمة القطرية حتديدا  ملموسددددددددا  و ول 
جمة القطرية قد خطة عمل إلطاة الرب ا. وأخريا ، ويف غياب اسدددددددددددددرتافتيجية لتعبئة املواةادةمتوقعة وقت صدددددددددددددياغة إطاة الربجمة القطري

  .مع الشركاء يف املواةاد فعاال  فتنفيذا  يف البلدان  لتنفيذلملنظمة فتعبئة املواةاد الالزمة بوسع ايكون  ال



 

36 | P a g e  

ون قد تك دعم أطر البرمجة القطرية بخطط عمل قطرية موثقة توثيقاا كاملا وصتتتتتتتتتتتينا ب ن تضتتتتتتتتتتتمن المنظمة أ -139
لضمان الجودة، وفقاا للمبادئ التوجيهية إلطار البرمجة القطرية، لضمان  متعدد التخصصات اضعت قستعرا  تقني

اد . وأوصتتتتتينا كذلك ب ن تكفل المنظمة قعدمستتتتتاهمة أطر البرمجة القطرية في تحقيق األهداف اقستتتتتتراتيجية للمنظمة
دعماا لتنفيذ  اقستتتتتتتراتيجيات بفعالية وكفا ة أكبر،تفعيل استتتتتتتراتيجية تعبمة الموارد واطط العمل بحيث تستتتتتتاعد على 

 قطار البرمجة القطرية في المكات  القطرية.
 
 بة لخطر اللش في المكات  القطريةآلية اقستجا 3-3-2 با 

 هو فتقدير وفتقييم إطاة االسدددتجابة خلطر الغش الذي اعتمدفته املنظمة إن وجد واسدددتعراضددده من حيث هدف املراجعة -140
 فعالية فتنفيذه.

 
 يا وااحميط اهلاادئآلسددد املكتب اإلقليميأنه   جير حتديث خطط مكافحة الغش يف الذي قمنا به حظنا يف التحقق ال -141
  يكن لدددى بددل  ،وممثليددة املنظمددة يف جوةجيددا فييددت نددامثليددة املنظمددة يف ألمريكددا الوسددددددددددددددطى ويف مماملكتددب اإلقليمي الفرعي و 

  يكن مبقدددوة و رتفتكز عليهددا املكددافتددب القطريددة التددابعددة هلددا. للغش لآلسدددددددددددددديددا وااحميط اهلدداادئ خطددة مكددافحددة  املكتددب اإلقليمي
 هذا املكتب اإلقليمي إعدااد خطط ملكافحة الغش حمّدثة. فتابعا   ا  قطري ا  مكتب 17
 

  جير  هأن يت نامفيكذلك كشددددددف اسددددددتعراض لفئات املخاطر املختلفة يف خطة مكافحة الغش يف ممثلية املنظمة يف  -142
نفيذ املشدددددداةيع ميكن أن يوفر حتديد املخاطر الكامنة يف إطاة فتو لمخاطر ااحمتملة يف فتنفيذ املشدددددداةيع وفتقدمي التقاةير. التصدددددددي ل

 ال  خلطة مكافحة الغش.وفتقدمي التقاةير نطاقا  أوسع وأكثر مشو 
 

طلب أن يكون تملواةاد البشددددددددددددرية و  ميتثل املوةادون امل  متتثل  ،يف خطة مكافحة الغش لدى ممثلية املنظمة يف جوةجيا -143
اق يف خطة مكافحة االفتف اتفية إاداة  خطاباكمعاجلة  ،   فتعاجل األثناءبيان للتوعية بالغش. ويف يف إطاة خطة مكافحة الغش 

 ،يف شددددددددددددددبكة معلومات املكافتب القطرية. ومن ناحية أخرىهذه اخلطة   حتّمل  ، كمادى ممثلية املنظمة يف زميبابويالغش ل
 ستجابة خلطر الغش.االألفريقيا يف طوة إعدااد آلية  املكتب اإلقليمييزال  ال
 

ديثة والتطوةات احلهات وسدددددددديلة لدمج الوجأن يوفر للمنظمة التحديث املنتظم خلطة مكافحة الغش من شددددددددرن كان  -144
 من املماةسات ذات الصلة.ذلك  مكافحة الغش وغرياملنظمة يف استجابة ات العهد ال  فتؤثر على آلي

 
المكات  القطرية كافة اططها لضتتتتتبط اللش، بما في ذلك تقييمات أوصتتتتتينا ب ن تضتتتتتمن المنظمة أن ُتحد ث  -145

كثر شتتتتتتموقا قلى التطورات الراهنة التي ت ثر على مستتتتتتتوى اللش وغيره من ممارستتتتتتات الفستتتتتتاد التي تستتتتتتتدعي نظرة أ
المخاطر. وباإلضتتتتتافة قلى ذلك، أوصتتتتتينا ب ن تت كد المنظمة من أن يشتتتتتمل الستتتتتياي التالي لتقييمات المخاطر واطط 
ضتتبط اللش تقارير تنفيذ المشتتاريع كفمة من فمات مخاطر اللش، لتحستتين نوعية استتتراتيجيات قدارة المخاطر الناجمة 

  ن ذلك.ع
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 اإلدارةمن  قفصاحات -جيم

 ومبالغ قيد التحصيل يةنقدأموال شط  اسائر  1-جيم
. وقد 2011 سبتمرباأيلول 22اد مؤةخة يف متثل فافتوة  ملوةّ  ادوالةا  أمريكيا   2,463، بلغ جممو  الشطب 2015يف عام  -146

 من ادليل اإلجراءات اإلاداةية. 92-202لخدمات مبوجب القسم لوافق على عملية الشطب املدير العام املساعد 
 
 اإلكراميات 2-جيم

 .2015أبلغت اإلاداة  أن املنظمة   فتدفع إكراميات يف السنة املالية  -147
 
 فتر حاقت اللش واللش الم 3-جيم
ة(، لالئحة املاليبا 1اإلضددددددددافية ال  حتكم املراجعة اخلاةجية )امللحق  االختصدددددددداصددددددددات( من 1( )ط) 6مال  بالفقر  ع -148

 .أعلنت اإلاداة  عن وجواد حاالت غش وغش مفرتض

 
ت وكان ، أُبلغ عن حالة غش فتنتظر البت فيها وكذلك عن حاالت مغلقة.2015مايواأياة  19يف الرسالة املؤةخة يف  -149

زيع فتو  أغلقت القضددددددددددددددية اآلن بعد أن وافق الشددددددددددددددريك يف التنفيذ على إعااد وقد . 2014احلالة ال  ينتظر البت فيها من عام 
يف الصدددددددددددومال.  وحتققت منه ممثلية املنظمة 2015يف أوائل عام ما مت املدخالت )البذوة واللوبيا( على نفقته اخلاصدددددددددددة، وذلك 

التوزيع  ب فتتعلق هذه القضددددددددددددددية بوثائق مزوة  فتدل على أن فتوزيع املدخالت جرى ةغم إخفاق الشددددددددددددددريك يف التنفيذ يف القيامو 
عمل ال الشددددددددددددددريك يف التنفيذ إىل املربم مع املنظمة. وأعاادت ممثلية املنظمة يف الصددددددددددددددوماليف خطاب االفتفاق مطلوب هو  كما
 .2015حزيران ايونيو 17 يف

 
مصددددا   فتضدددداةبعن مها ااحلالتان كلتنشددددرت منها باملوظف نفسدددده. و اثنتان قت فتعلّ حالة،  11أبلغ عن ، 2015لعام  -150

عوقبت و نه يف انتهاك ملدونة السددددلوك للموةادين التابعة لألمم املتحد . شددددركتني خمتلفتني مع أحد موظفي املنظمة   يكشددددف ع
   متتثال للشدددددددروط ال  فرضدددددددها املدير العام نيألن الشدددددددركت ،سدددددددنوات 3ن العمل مع فتسدددددددريح مشدددددددروط ملد  م الشدددددددركتان باملنع

 .ان اآلنأغلقت احلالتوقد  .مكتب اخلدمات املؤسسية بعد عقوبة أولية بعدم املنع املشروطااملساعد

 
ر الباقية. وصدة فتقرياحلاالت ّلت حُ بينما  ،  يبت فيها 2015لعام  11هناك حالة واحد  فقط من بني احلاالت الددددد  -151

 مصدةلتبيان أن وثائق البائع افتضح . وقد 2015مكتب املفتش العام بشرن القضية ال    يبت فيها يف اديسمرباكانون األول 
وصددديات بشدددرن فتيف املسدددرلة لتقدمي حاليا "اللجنة" فتب املنظمة كانت يف احلقيقة مزوة . وفتنظر اكأحد مونو  البذوة املوةاد  إىل 

 .مكتب اخلدمات املؤسسيةاالعقوبات إىل املدير العام املساعد
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أ( إادعاء كاذب من جانب ) :2015ال  أبلغ عنها يف عام فرتض  األخرى فتضددددددددددددددمنت حاالت الغش أو الغش امل -152
اء يف التنفيذ بشدددددرن فتنفيذ أنشدددددطة نقد مقابل العمل يف الصدددددومال بغية االحتفاظ  زء من املدفوعات املسدددددتحقة موظفي شدددددرك

ب( سددوء اسددتخدام مواةاد )؛ ا أمريكياادوالة  52,489للمنتفعني واأو االحتفاظ مبدخالت زةاعية أو إعااد  بيعها خبسدداة  بلغت 
 موظف يف املنظمة اسدددتخدم موقعه وشدددبكته املهنية لتعزيز املصدددا  من جانب املنظمة وعدم الكشدددف عن فتضددداةب يف املصدددا 

رف موظف اد( صدد) ك غري مشددرو  لالسددتخدام الشددخصددي من جانب موظف لبقالة فتابعة للمنظمة؛ج( متلّ )التجاةية لزوجته؛ 
 1,800فتقدمي موظف مطالبات بتسديد نفقات طبية بلغت حوايل ه( )شيكات ادفع ملوظفني آخرين الستخدامه الشخصي؛ 

وافتري لددددعم ففتعدددديدددل موظف لو( )طبيدددب؛ لغطيدددت جزئيدددا أو كليدددا  ببوالص فتدددرمني أخرى أو   فتددددفع مطلقدددا   أمريكي ادوالة
أحد ز( فتواطؤ بني ) ؛ات أمريكيةادوالة  3,809قيمته  تمطالبات براد مصروفات طبية واحلصول بذلك على مكسب مايل بلغ

 .فوز األخري بالعقدعلى ساعد  ما ،علومات عطاء سريةمبإعطاء نظمة مع مقاول بناء حمتمل املموظفي 

 
يف  45 أناةفتكبها موظفون و فرتض من حاالت الغش أو الغش امل ،11من أصددددددددددددددل  9 يأ ،يف املائة 82الحظنا أن  -153
 أةبع من أصدددددل فتسدددددع حاالت اختالسَ وفتضدددددمنت فتضدددددمنت مشددددداةكة أطراف ثالثة.  تاالمن احل ،11من أصدددددل  5 يأ ،املائة
 .2015 عداد من احلاالت املبلغ عنها يف عامربأكبذلك لت كّ شف ،أصول
 

 حالياا ة نتبي  طر اللش الماخماستتتتتتتتعرا  عوامل  عبرالمنظمة على مواصتتتتتتتلة تعزيز حوكمة اطر اللش  شتتتتتتتج عتُ  -154
  .للشاقنكشافات على اتحسين قدارة لذات الصلة ومدى كفاية آليات اقستجابة للمخاطر 

 
 شكر وتقدير -دال

مثلني اإلقليميني ن واملياملسدددددددددداعد نين العامواملديريننا نرغب يف اإلعراب عن فتقديرنا للمدير العام ونائب املدير العام إ -155
أثناء  وظفيناملواملديرين لدى املقر الرئيسدددددي ومدير املالية واملمثلني القطريني وموظفيهم ملا أبدوه من فتعاون وقدموه من مسددددداعد  

 عملية املراجعة.
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