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 موجز
 

 مقدمة
 مبوجب  املتحد لألمم والزراعة األغذية لمنظمة املالية العمليات مراجعة بشددددددددأن هذا اخلارجي املراجع تقرير يصدددددددددر -1

 املراجعة مليةع نتائج يشددددمل وهو .هبا امللحقة إلضددددافيةا واالختصدددداصددددات والزراعة األغذية ملنظمة املالية الالئحة من 12 املااد 
 املنظمة يف والتنظيم ادار باإل املتعلقة واملالحظات 2016 األول كانون/اديسدددددددمرب 31 يف املنتهية املالية للسدددددددنة املالية للكشدددددددوف

  .4-12 املااد  تقتضيه حسبما

 
  العام للقطاع يةالدول احملاسدددبية للمعايري املنظمة اداعتما ضدددوء يف ،سدددنو  أسدددا  على الصددداادر الثالث التقرير هو وهذا -2

  مسددددددتقل ضددددددمان تقدمي يف للمراجعة العامة األهداف وتتمثل .2014 املالية السددددددنة من بدءا   املالية التقارير إعدااديف  هلا كإطار

 عمل أهداف موادع املنظمة يف واملساءلة الشفافية زيااد  على واملساعد  املالية الكشوف عرض نزاهة بشأن األعضاء الدول إىل
 املراجع يعتقد اليت احلوكمة ومسددددددددددددائل املالية املسددددددددددددائل بالتفصدددددددددددديل التقرير ويناقش .اخلارجية املراجعة عملية خالل من املنظمة

 .إليها للمنظمة الرئاسية األجهز  عناية لفت ينبغي أنه اخلارجي
 

 النتيجة الكلية للمراجعة
 
 .للمراجعة الدولية عايريامل مع وبالتوافق املالية لالئحة امتثاال   للمنظمة املالية الكشوف راجعةمب قمنا ،واليتنا مع متاشيا   -3

 
  املنتهية املالية السددددددددددددنة عن للمنظمة 1 املالية الكشددددددددددددوف بشددددددددددددأن معّدل غري رأ  إصدددددددددددددار عن مراجعتنا أسددددددددددددفرتو  -4
 الوضددع (أ) :املاادية اجلوانب كافة  من بنزاهة، َتعِرض ةاملالي الكشددوف أن إىل خُلصددنا وقد. 2016 األول كانون/اديسددمرب 31 يف

 صدددددددددددددايف يف والتغريات( ج) املايل؛ وأاداءها( ب) ؛2016 األول كانون/اديسدددددددددددددمرب 31 يف املنتهية املالية للسدددددددددددددنة للمنظمة املايل
 للمعايري وفقا   املذكور  لسنةا خالل النفقاهت الفعلية واملبالغ امليزانية بني واملقارنة( هددددد) النقدية؛ وتدفقاهتا( اد) املال، رأ /األصول
 .العام للقطاع الدولية احملاسبية

 
  ملنظمةا معامالت وأن السددددابقة، السددددنة مع يتوافق أسددددا  على طبقت احملاسددددبية السددددياسددددات أن إىل أيضددددا   خلصددددناو  -5

 لالئحة اهلامة لنواحيا مجيع من ممتثلة ةاملالي الكشددوف مراجعة من كجزء  اخُتربت اليت أو املراجعة عملية أثناء عليها طلعناأ اليت
 .التشريعية والسلطة املالية

 

                                                           
 واحيالن مجيع من أعّدت، قد املالية الكشوف أن يستنتج عندما املراجع عنه يعرب الذ  الرأ  هو ،700الدويل  التدقيق معيار بمبوج – معّدل غري رأ   1

 ".نظيف أو بتحفظات مشفوع غري رأ " حمل حلّ  الذ  اجلديد املصطلح وهو. به املعمول املالية التقارير إعدااد إلطار وفقا اجلوهرية،
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 راجعتنام وتتماشددددددى. املالية املراجعة إىل باإلضددددددافة لألاداء مراجعة أجرينا املالية، الالئحة من 4-12 املااد  مع ومتاشدددددديا   -6
  اخليددة؛الددد الرقددابددة بشدددددددددددددددأن بيددان إلصددددددددددددددددار اجلهوزيددة( أ: )املراجعددة مشلددت وقددد. املنظمددة هلددا تتعرض اليت املخدداطر مع لألاداء

 إىل رفعنا وقد. خاطرامل إادار و ( اد) املشاريع يف اإلادارية والضوابط( ج) الرئيسية؛ التشغيلية اجملاالت يف اإلادارية والضوابط( ب)
 املالية اهتإادار  قيمة وزيااد  وحتسددددددددددددني وشددددددددددددفافيتها، مسدددددددددددداءلتها وتعزيز املنظمة، عمل أهداف ادعم إىل ترمي توصدددددددددددديات ادار اإل

 .وحوكمتها
 
 وحتسني ،ملوظفنيالتزامات استحقاقات ا متويل ثغر  معاجلة ضرور  التوصيات تلك تضمنت املالية، الشؤون يف ما خيصو  -7

 ادار إل العاملي النظام يف السفر بنموذج املتعلقة اإلبالغ قدرات وتعزيز االستثمارات، مصاريف باستحقاق املتعلقة اإلجراءات
 .املواراد

 
 وضرور  لية،الداخ الرقابة بشأن بيان إلصدار اجلهوزية لتحسني جماالت حدادنا فقد احلوكمة، مسائل يف ما خيص أما -8

 واملخزونات صددددولواأل النقدية واألموال البشددددرية واملواراد االتفاق وخطابات املشددددرتيات، إادار  يف الرقابية الضددددعف مواطن معاجلة
  .املوظفني وسفر

 
 وتعقيدها املنظمة نظم اسددددددتخدام سددددددهولة حول توصدددددديات رفعنا مشدددددداريعها، إادار  يف املنظمة بأسددددددلوب علقيت ما ويف -9

 .به املتعلقة علوماتامل وكفاية ومستواه املشاريع تنفيذ سرعة لتحسني املطلوبة واإلجراءات استخدامها، على التدريب وكفاية
 

 تصددددددددددد لل بتوصدددددددددديات تقدمنا الغش، حصددددددددددول احتمال ذلك يف مبا املخاطر، مع املنظمة تعاطي كيفية  بشددددددددددأن أما -10
  .امليدانية املكاتب يف الرقابة خطط حتديث وإىل الديناميكية إىل واحلاجة املخاطر إادار  ترسيخ لتحديات

 
 التوصيات ملخص

 
 الشدددفافيةو  املسددداءلة وتعزيز املنظمة، أعمال أهداف لدعم واملصدددممة قيمة، ُتضددديف اليت التوصددديات من عدادا   وضدددعنا -11

 :يلي مبا مةاملنظ قيام يف الرئيسية التوصيات وتتمثل. إليها القيمة وإضافة لديها واحلوكمة املالية ادار اإل وحتسني
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 الزمني اإلطار األولوية التوصيات

  المالية المسائل

 التزامات استحقاقات الموظفين تمويل

1 
 

زامذذات لتا معذذالجذذة خيذذارات ألفضذذذذذذذذذذذذذل تفصذذذذذذذذذذذي ا  أكثر تقييم تنفيذذذ
 ثابت مصذذذذذذذذذذدر إيجاد بهدف الممولة، غير اسذذذذذذذذذذتحقاقات الموظفين

ات التزامات اسذذذذذذذذذتحقاق لتمويل وافية خطة إلى والتوصذذذذذذذذذل للتمويل،
 )37 الفقرة). محددة زمنية فترة امتداد على الموظفين

 2017 2أساسية

 االستثمارات مصاريف اتاستحقاق

 فيها، رتبتت التي ةالفتر  في االستثمارات إدارة رسوم تسجيل ضمان 2
 عبر لعام،ا للقطاع الدولية المحاسذذبية المعايير عليه تنص ما بحسذذب
 الوصذذي دمهايق التي عليها الموافق الدفع وطلبات الفواتير اسذذتخدام
 في قفذذالاإل تعليمذذات تراعي أن وضذذذذذذذذذذذمذذان أوليذذاا، مرجعذذاا  بذذاعتبذذار ذذا
 .دارةاإل سذذومر ل المناسذذبة المحاسذذبية المعاملة التالية، المالية الفترات

 )42 الفقرة)

 2017  3 امة

 الموارد دارةإل العالمي النظام

 مراعذذذذاة عبر السذذذذذذذذذذذفر، بنموذج المتصذذذذذذذذذذذلذذذذة اإلب غ قذذذذدرات تعزيز 3
 سعياا  باألنس بالشكل بالنموذج واالستعانة المستخدمين احتياجات

 لجهودا تتواصذذذذذذذذذل أن وينبغي. النظام من الكاملة المنافع تحقيق إلى
 المعلومات بنظام الخاصذذذذذذذذذذذة اإلب غ قدرات سذذذذذذذذذذذتعرا ال الحالية
 على السذذذذفر رصذذذذد تقرير إدراج ضذذذذمان أجل من المتكامل، اإلدارية
 السذذذفر،ب المتعلقة للسذذذياسذذذات ل متثال تيسذذذيراا  المسذذذتهل، مسذذذتو 
  .الميدانية المكاتب في باليد المحررة التقارير ازدواج ومنع

 )46 الفقرة(
 
 

 2017  امة

                                                           
 كربى  وعراقيل خطري  اليةم تبعات إىل يفضي قد العمل عن االمتناع أن حيث عالية، خماطر إىل املنظمة تعريض عدم على حرصا   إلزاميا   عملال يعترب: أساسية  2

 .العمليات مستوى على
 مستوى على ربىك  وعراقيل خطري  مالية تبعات إىل يفضي قد العمل عن االمتناع إن هامة حيث ملخاطر التعرض لتفااد  ضروريا   العمل يعترب: هامة  3

 .العمليات
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 الزمني اإلطار األولوية التوصيات

 الحوكمة مسائل

 الداخلية الرقابة بشأن بيان إلصدار الجهوزية

 المخاطر دارةإل ممارسذذذذذذذذذذذاتها تتكامل أن على الحرص المنظمة على 4
 خ ل من ذلك ويتم. وتدعمه الداخلية الرقابة إطار مع فعال بشكل
 لبيان األولي اإلصذدار قبل المخاطر دارةإل الحالية لممارسذاتها تقييم
 ضذذذذذذذذمنسذذذذذذذذت التي التعزيز مجاالت ديدتح أجل من الداخلية، الرقابة
 .وضذذ أ ومسذذاءالت المخاطر، لضذذواب  وكفاءة فعالية أكثر تصذذميماا 

 )53 الفقرة)

 2017 أساسية

  بمسذذذذذذذذذتو  المنظمة أنحاء في الداخلية الرقابة إدراك تعزيز ضذذذذذذذذذمان 5
 يجياتاسذذترات خ ل من المعتمدة، الداخلية الرقابة مبادئ مع يتسذذق
 بغية اخلية،الد الرقابة بشذذأن البيان إصذذدار بلق الكفاءات لبناء فعالة
 )60 الفقرة) .الداخلية الرقابة إلفصاحات الثقة مستو  زيادة

 2017 أساسية

 الرئيسية التشغيلية المجاالت في اإلدارية الضواب 

 تالمجاال في ممكن حد أفضل إلى اإلدارية ضوابطها أداء تحسين 6
 واب ،الضذذذذذذ تلك أداء رصذذذذذذد زتعزي خ ل من الرئيسذذذذذذية، ليةيالتشذذذذذذغي  

 جالم كل  في الرئيسذذية الضذذواب  خضذذوع وضذذمان عليها، واإلشذذراف
 المعني المجال أداء تحسذذذذذذذذذذذين أجل من ،محكم رصذذذذذذذذذذذد إلى حرج

 )83 الفقرة) .اإلدارية والقرارات والمساءلة

 2017  امة

 المشاريع في اإلدارية الضواب 

 الميدانية البرامج إدارة معلومات نظام

 هلسذذذذذذذذ النظام لجعل" الم حة تحسذذذذذذذذين توصذذذذذذذذيات" تحديث/ تنقي 7
 المسذذذذذذذذتهدفين، مسذذذذذذذذتخدميه لد  مقبوالا  يصذذذذذذذذب  كي  االسذذذذذذذذتخدام

  ((أ) 91 الفقرة) .وظائفه استخدام مستو  بالتالي فيتحسن

 2017  امة

 المانحين، لىإ النهائية المالية التقارير تقديم في التأخيرات تسذذذذذجيل 8
 دانية،المي البرامج دعم لشذذذذذذذذبكة عالتاب الفصذذذذذذذذلي الرصذذذذذذذذد فقر م في

 لماليا التقرير أن إلى نظراا  المالية، الشذذذذذذذذ ون شذذذذذذذذعبة مع بالتنسذذذذذذذذيق
 الخطذذذذذا  تحميذذذذذل في والنظر. المذذذذذالي اإلقفذذذذذال يعقذذذذذب النهذذذذذائي

 2017  امة
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 الزمني اإلطار األولوية التوصيات

 ،لمانحينل المالية للتقارير األصذذذول، بموجب المسذذذتلم التوضذذذيحي،
 ىإل التقارير تقديم موجب مع أفضذذذذذذذذذذذل بشذذذذذذذذذذذكل االمتثال أجل من

 (( ) 91 الفقرة) .المانحة الجهات

 خطة ورصذذذذذذذذد المنطقي، اإلطار منظومة في الوظائف عمل تحسذذذذذذذذين 9
 اطاتاشذذذذذذذذذتر  مع وتكيفاا  مرونة أكثر لجعلها الميزانية ووضذذذذذذذذذع العمل

 تنفيذل النوعية النواحي رصد أجل من م شرات ولتضمين المشاريع،
 ((ج) 91 الفقرة) .المشاريع

 2017  امة

 ظام،الن مسذذذتخدمو حدد ا التي الحرجة للقضذذذايا واف تحليل إجراء 10
 منو  متكام ا، ح  تقدم كي  الطريق لخارطة أوضذذذ  تحديد أجل من
 (92 الفقرة) .قدماا  المضي لد  أنشطتها أولويات تحديد أجل

 2017  امة

 على ركيزالت مع المترابطة، النظم تكامل وتحسذذذذذذذذذذين عملياتها تدعيم 11
 :خاص بوجه يلي ما
 لأج من الموارد، دارةإل العالمي النظام في فرعي مقطع إدراج )أ(

 غواإلب  المشاريع لمصاريف والمنتظم السهل الرصد ضمان
 معذذذادلذذذة عن النذذذاجم األثر ومراعذذذاة النتذذذائج، على بنذذذاء عنهذذذا

  ؛الميزانية
 دارةإل العالمي النظام في باألصذذذذذذول الخاص الراب  اسذذذذذذتعادةو  ) (

 إدارة معلومذذذات نظذذذام في التجهيزات قذذذائمذذذة ارإلظهذذذ الموارد
 الميدانية؛ البرامج

 دارةإ معلومذذذات نظذذذام في المذذذاليذذذة البيذذذانذذذات بين راب  توفيرو  )ج(
 أجذذذل من الموارد، دارةإل العذذذالمي والنظذذذام الميذذذدانيذذذة البرامج
 عملية في اوتضذذذذذذذذذذذمينه الحقيقي، الوقت في المعلومات توليد

 نأ بما المتكامل، اإلدارية اتالمعلوم نظامل الموحدة الدخول
  المترابطة؛ النظم لكافة المعتمد الوصول تصميم  و  ذا

 لعالميا النظام ضذذذذذمن بالميزانية، التداول تتي  شذذذذذرائ  إدراجو  )د(
 ةإدار  معلومات نظام في الحالي للنموذج دعماا  الموارد دارةإل

 عند للمشذذذذذذذذذذذاريع الفعال الرصذذذذذذذذذذذد أجل من الميدانية، البرامج
  (97 الفقرة) .والمصاريف االلتزام  مستو 

 2017  امة
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 الزمني اإلطار األولوية التوصيات

 يدانيةالم البرامج إدارة معلومات نظام مسذذذذذذذذذتخدمي تدريبات تكثيف 12
 المشذذذذذذذذاريع، إدارة في الوظائف كافة  على بناء أوسذذذذذذذذع مشذذذذذذذذاركة مع

 ميمسذذذذتخد إفادة شذذذذأنها من القدرات لبناء أخر  آليات في والنظر
 .بأسر ا المنظمة عبر النظم

 (102 الفقرة(

 2017  امة

 التقني التعاون برنامج

 عاونالت برنامج لمشذذذذذذذذذذذاريع اإلجماليتين والفعالية الكفاءة ضذذذذذذذذذذذمان 13
 سذذذذليم شذذذذكلب وتتولى المسذذذذ وليات تحدد آليات خ ل من التقني،

 لبرنامجا التزامات تنفيذ سذذذذذذذذرعة في ت ثر التي الحاالت أو األحداث
 .به المتعلقة المعلومات وكفاية ومستواه

 (107 لفقرةا)

 2017  امة

 االطوعية المسا مات بواسطة الممولة المشاريع

 أنشذذذذذذذذطة خ ل من الطوعي التمويل ذات المشذذذذذذذذاريع تنفيذ ضذذذذذذذذمان 14
 عوامل،لل الم ئمة دارةواإل المناسذذب التحديد تعزز للرصذذد وضذذواب 

 اءةوالكفذذذ الفعذذذاليذذذة في ت ثر التي وتنفيذذذذ مسذذذذذذذذذذذذذاءالت المشذذذذذذذذذذذروع
  (112 الفقرة). المشاريع لتنفيذ اإلجماليتين

 2017  امة

 التي لالتموي اتفاقيات كافة  في محدد بند إدراج إمكانية في النظر 15
 دةباألرصذذذذذ التصذذذذذرف حول ،الموارد في شذذذذذركائها مع المنظمة تبرمها
 مواللأل المقترح االسذذذذتخدام حول خيارات جانب إلى ،المنفقة غير

 ليماتتع إصدار طلب مع المانحين تجاو  عدم حال في المتبقية،
  .مذذعذذيذذنذذذذذذة زمذذنذذيذذذذذذة فذذتذذرة ضذذذذذذذذذذذذمذذن األمذذوال تسذذذذذذذذذذذذذذذذديذذذذذذد بشذذذذذذذذذذذذذذذذأن

  (116 الفقرة)

 2017  امة

 المانحة الجهات إلى التقارير تقديم

 اتالجه إلى التقارير تقديم في ما يخص المسذذذاءلة ممارسذذذة ضذذذمان 16
 والضذذذواب  الرصذذذد ألنشذذذطة المسذذذتدامة الجهود خ ل من المانحة،

 على تبتتر  التي المشذذذذذذذذذذذاريع مسذذذذذذذذذذذ وليات ذتنفي وتدعم تنفذ التي
 ةموثوق معلومات النظم تقدم أن وضذذذذذذذمان العملية، عن المسذذذذذذذ ولين

  (120 الفقرة) .المناسب الوقت فيو  صلة وذات

 2017  امة
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 الزمني اإلطار األولوية التوصيات

 المخاطر مع التعامل

 المخاطر إدارة

 من اعتمذذد التي والعمليذذة المخذذاطر دارةإل إطذذار ذذا في النظر إعذذادة 17
 سذذتوياتم كافة  عبر الشذذأن  ذا لتعميم اسذذتراتيجية ةوصذذياغ خ لها،
 لىع والحرص التكيفية، لقدراته الكاملة المراعاة وضذذذذذمان المنظمة،

 كذذذافذذذة  لذذذد  مقبوالا  المخذذذاطر دارةإل المشذذذذذذذذذذذترك المفهوم يكون أن
 دارةإل المتوخذاة المنذافع تحقيق أجذل من المصذذذذذذذذذذذلحذة، أصذذذذذذذذذذذحذا 
  .المخاطر

  (125 الفقرة)

 2017  امة

 الغش لخطر االستجابة آليات

 اتآلي خ ل من وذلك ،للغش تعرضهامع  المناسب تعاملال ضمان 18
 تعزز ربتذدابي تزخر الغش لمكذافحذة ومحذدثذة دينذاميكيذة برامج تذدعم

 ونصذذذذذ وتضذذذذذمن المتنافية، الوظائف بين الفصذذذذذل وتدعم الكشذذذذذف،
 (128 الفقرة) .للوائ  االمتثال وت كد الموارد

 2017 أساسية

 المفتر  والغش لغشا حاالت

 عمليذذذذات خ ل من الغش مخذذذذاطر حوكمذذذذة تعزيز في االسذذذذذذذذذذذتمرار 19
 جاباتاسذذذت وتحديد لغشا لمخاطر المناسذذذب التحديد تتي  وآليات

 (138 الفقرة) .أفضل بصورة للغش تعرضها دارةإل

 2017 أساسية

 
  اآلنفة السنوات مراجعات عن الصادرة التوصيات تنفيذ

 
  مرفوع منفصددددددددددددددل تقرير يف ،ادار اإل قبل من اخلارجي املراجع عن الصدددددددددددددداادر  السددددددددددددددابقة التوصدددددددددددددديات تنفيذ حالة تراد -12
  ،(املائة يف 52 بنسددددبة أ ) توصددددية 11 نفذت ،2015 املالية السددددنة يف الصدددداادر  21الدددددددددددددددددد التوصدددديات بني ومن. املالية جلنة إىل

( املائة يف 50 بنسددبة أ ) توصددية 13 نفذت وقد. حاليا   فيذالتن قيد تزال ال( املائة يف 48 نسددبته ما أ ) توصدديات 10 أن فيما
 طور يف تزال ال كانت(  املائة يف 50 ونسدبتها) الباقية 13الددددددددددددددد التوصديات أن فيما ،2014 املالية السدنة يف توصدية 26 أصدل من

  توصدددددددية 55 ناآل حىت ادار اإل نفذت ،2013-2012 السدددددددنتني فرت  يف قدمت اليت 57الددددددددددددددددددددد التوصددددددديات أصدددددددل ومن. التنفيذ
 اتأولوي حتديد على ادار اإل نشدددددجع وحنن. التنفيذ قيد( املائة يف 4 نسدددددبته ما أ ) توصددددديتان فبقيت( املائة يف 96 بنسدددددبة أ )

  .املتبقية التوصيات تنفيذ
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 والمنهجية والنطاق الوالية -ألف
 

 الوالية
 

 ملّد  للمنظمة جيخار  كمراجع  الفلبني جلمهوريّة املراجعة هيئة املائة، بعد السدددداادسددددة واألربعني ادورته يف ،4اجمللس عنّي  -13
 .2014 عام من بدء ا أعوام ستة

 
 تشمل أن يتعني ة،تقوميي سنة لكل املالية الكشوف مراجعة عن تقرير بإصدار مكّلفون حنن اخلارجي، املراجع بوصفناو  -14

 وحيال. اإلضافية االختصاصات ويف املالية الالئحة من 4-12 املااد  يف إليها املشار باملسائل يتعلق ما يف الالزمة املعلومات
 . عنها اادر ص توجيهات أية مع املالية، جلنة خالل من اجمللس إىل املراجعة، املالية الكشوف مع جنب إىل جنبا التقرير،

 .حصيفة راهاي ليتا بالتعليقات مرفقة املؤمتر إىل ويقدمها املراجعة وتقارير املالية الكشوف يفحص أن اجمللس وعلى
 

  يصدر الذ  ياخلارج للمراجع الثالث والتقرير بنا أنيطت اليت اجلديد  املراجعة والية من الثالثة السنة هي هذهو  -15
 .2014 عام من دء اب للمنظمة املالية للتقارير كإطار  العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري اعتماادإىل  نظرا   سنو  أسا  على

 
 واأل داف النطاق

 
 تقييم ملتشددددددد وهي .املالية الكشدددددددوف يف الواراد  واإلقرارات للمبالغ الداعمة لألادلة مسدددددددتقل فحص هي مراجعتنا إن -16

 تقييما   أيضدددددا شدددددملت كما.  املالية للكشدددددوف العام والعرض املنظمة أجرهتا اليت البارز  والتقديرات املسدددددتخدمة احملاسدددددبية املباادئ
 .التشريعية والسلطة املالية وائحلل املنظمة امتثال ملدى

 
 :كانت  إذا ما بشأن مستقل رأ  تقدمي يف للمراجعة األولية األهداف تتمثلو  -17
 

 املايل، أادائها ونتائج ،2016 األول كانون/اديسدددمرب 31 يف كما  للمنظمة املايل الوضدددع بنزاهة تعرض املالية الكشدددوف (أ)
 للسدددنة للنفقات عليةالف املبالغ مع ميزانيتها ومقارنة للمنظمة النقدية اتوالتدفق األسدددهم/األصدددول صدددايف يف والتغريات

 العام؛ للقطاع الدولية احملاسبية للمعايري وفقا   2016 األول كانون/اديسمرب 31 يف املنتهية املالية
 للفرت  مثيالهتا مع يتفق أسددا  على طبقت قد املالية بالكشددوف امللحقة 2 املالحظة يف الواراد  احملاسددبية السددياسدداتو  (ب)

  السابقة؛ املالية
 للوائح ملهمددة،ا النواحي مجيع من ممتثلددة، املراجعددة عمليددة من كجزء  اختربندداهددا اليت أو عليهددا اطلعنددا اليت واملعددامالت (ج)

 .التشريعية والسلطة املالية
                                                           

 2013أبريل/نيسان  26الذ  مت اعتمااده يف  1/146القرار رقم   4
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 مالحظات إلبداء املالية الالئحة من 4-12 املااد  مبوجب املنظمة لعمليات اسددتعراضددا   باملثل اخلارجي املراجع أجرىو  -18

 .العمليات هذه إادار و  شدددؤون تسددديري عامة وبصدددور  الداخلية، املالية والضدددوابط احملاسدددي والنظام املالية اإلجراءات بكفاء  تتعلق
 .التقرير هذا من العالقة ذات األقسام يف املسائل هذه حبث وجير 

 
 املنظمة يف اءلةواملسددددد الشدددددفافية لتعزيز األعضددددداء الدول إىل مسدددددتقل ضدددددمان ميتقد إىل املراجعة ترمي إمجالية، بصدددددفةو  -19

  .اخلارجية املراجعة عملية خالل من املنظمة عمل أهداف ولدعم
 

 المراجع ومس وليات المنهجية
 

 راجعددةم إجراءو  بتخطيط نقوم أن املعددايري هددذه وتتطلددب. للمحدداسددددددددددددددبددة الدددوليددة للمعددايري طبقددا   مراجعتنددا أجرينددا لقددد -20
 داعمةال األادلة فحص املراجعة وتشددددددمل .اجلسدددددديمة املاادية األخطاء من املالية الكشددددددوف خبلو معقول ضددددددمان على للحصددددددول

 احملاسددددددددبية باادئامل تقييم كذلك  املراجعة وتشددددددددمل .االختبار أسددددددددا  على املالية الكشددددددددوف يف الواراد  واإلقرارات املالية للمبالغ
 مراجعة يف دنااعتم وقد .املالية للكشدددددددددددوف الكلي العرض تقييم وكذلك ادار اإل هبا قامت يتال املهمة والتقديرات املسدددددددددددتخدمة
 املاادية اءاألخط كافة  لتحديد خماطر تقييمات إجراء منا يتطلب الذ  املخاطر على القائم املراجعة هنج املالية الكشددددددددددددددوف

 .وبيئته املعين للكيان مناسب فهم أسا  لىع هلا، املصاحبة التأكيدات ويف املالية الكشوف يف احملتملة اجلسيمة
 

 للحصول عةاملراج وتتم .املراجعة أسا  على املالية الكشوف يف رأيه عن اإلعراب هي اخلارجي املراجع مسؤولية إنو  -21
  ةامجالن اجلسدددددديمة املاادية األخطاء من ختلو املالية الكشددددددوف كانت  إذا ما بشددددددأن مطلقا ، ضددددددمانا   وليس معقول، ضددددددمان على
 .اخلطأ أو الغش عن
 

 ميدانية مكاتب اتوعملي املخاطر، إادار و  للعمليات، الرئيسددية اجملاالت يف اإلادارية الضددوابط فعالية أيضددا   اسددتعرضددناو  -22
 وفقا   وذلك الغش، طرخل االسددددددددددددددتجابة وآلية القطرية الربجمة وإطار وتنفيذ الربامج التقين التعاون برنامج على تركيز مع خمتار 

  .املالية الالئحة من 4-12 اد للما
 

 قليمينيإ مكتبني ويف املسدددتهلك؛ ومحاية الزراعة إادار  ضدددمت الرئيسدددي املقر يف مراجعات 2016 املالية للسدددنة أجريناو  -23
يا اإلقليمي املكتب مها  للتمثي مكاتب ةانيمث ويف ؛ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ واحمليط آلسدددددددددددددد

  .والصومال وكينيا وإثيوبيا واألرجنتني وباكستان والسوادان وميامنار إندونيسيا يف املنظمة
 

 للسدددنة نظمةامل يف واخلدمات السدددلع وجملمع املنظمة يف واالادخار التسدددليف لصدددندوق املالية الكشدددوف كذلك  راجعناو  -24
 بالتعاون فذتنُ  اليت للربامج األموال حالة استعرضنا ذلك، ىلإ وباإلضافة. منهما كل  عن منفصال   تقريرا   وأصدرنا 2016 املالية

  .عليها وصاادقنا العاملية، البيئة مرفقو  اإلمنائي املتحد  األمم برنامج وهي عنها، نيابة أو أخرى وكاالت مع
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 مدى حديدلتو  ةالضددددددددددددددروري غري اجلهواد يةازادواج لتفااد  العام املفتش مكتب مع املعتزمة املراجعة جماالت ونسددددددددددددددقنا -25

 .هبا نقوم اليت املراجعة أعمال لتعزيز املراجعة جلنة مع تعاونا كما.  املكتب هذا عمل على املمكن االعتمااد
 

 .تفصددددديلية وتوصددددديات مالحظات تتضدددددمن إادارية رسدددددائل شدددددكل يف املنظمة إادار  إىل املراجعة نتائج عن تقارير ورفعنا -26
  .ادار اإل مع متواصال   حوارا   املمارسة هذه وتوفر

 
 المراجعة نتائج -باء

 
  اخلارجي، املراجع رأ  يف ينبغي، اليت املسدددددددددائل يغطى وهو. 2016 املالية للسدددددددددنة املراجعة نتائج القسدددددددددم هذا يعرض -27
 تقارير إعدااد لضدددددددمان ُمراجعتنا مالحظات على التعليق فرصدددددددة املنظمة ادار إل وفرنا وقد. الرئاسدددددددية األجهز  عناية إىل توجه أن
 وتعزز ملنظمةا والية أهداف تدعم كي  فُمصدددممة ادار اإل إىل ُقدمت اليت التوصددديات أما. مشدددرتكة بصدددور  احللول ووضدددع توازنةم

  .املنظمة لدى واحلوكمة املالية ادار اإل إىل قيمة وإضافة حتسني بغية لديها، والشفافية املساءلة
 
 المالية المسائل 1-باء

 
 المالية الكشوف مراجعة 1-1-باء
 

 المالية الكشوف في رأي 
 

 مجيع من اهة،بنز  َتعِرض املالية الكشدددددوف أن إىل خُلصدددددنا وقد .معّدل غري رأيا   للمنظمة املالية الكشدددددوف يف أصددددددرنا -28
 توالتغريا املايل أادائها ونتائج 2016 األول كانون/اديسدددمرب 31 يف املنتهية املالية للسدددنة للمنظمة املايل الوضدددع املاادية، اجلوانب

 للقطاع الدولية احملاسبية لمعايريل وفقا لنفقاهتا الفعلية واملبالغ امليزانية بني واملقارنة النقدية والتدفقات األسهم/األصول صايف يف
 .العام

 
 المعام ت واختبار المحاسبية السياسات تطبيق 

 
 السددددددنة مع يتوافق أسددددددا  على طبقت احملاسددددددبية السددددددياسددددددات أن إىل خلصددددددنا للمنظمة، املالية اللوائح تتطلب وكما -29

  املراجعددددددة عمليددددددة أثندددددداء عليهددددددا طلعندددددداأ اليت املنظمددددددة معددددددامالت أن إىل خلصددددددددددددددنددددددا ذلددددددك، على وعالو  .السدددددددددددددددددددابقددددددة
 .للمنظمة لتشريعيةا والسلطة املالية لالئحة اهلامة النواحي مجيع من ممتثلة املالية، الكشوف مراجعة من كجزء  اختربناها اليت أو
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 اسدددتحقاقات - 39 رقم العام للقطاع الدولية احملاسدددبية املعايري إصددددار مبكر  مرحلة يف العتماادها ادار اإل هوادجب ونقر -30
 كانون/يناير 1 يف التنفيذ حيز ادخوله من بدال   السنة، خالل نفسه، العنوان حيمل الذ  25 اإلصدار حمل حل الذ  املوظفني

 اتاشدددددددددرتاط بعض وتعديل الفائد  صدددددددددايف هنج اعتمااد يف فيتمثل 25 إلصدددددددددداروا 39 اإلصددددددددددار بني الفارق أما .2018 الثاين
 .فنيلتزامات استحقاقات املوظال وموسعة إضافية إفصاحات إىل التغيري هذا أادى وقد. احملداد  املزايا خطط عن اإلفصاح

 
 اخلصدوم صدايف  قيا ااد وإع والتسدوية الشدطب وعمليات اخلطط لتعديالت وصدفا   ادار اإل أضدافت لتوصدياتنا، ونتيجة -31

 قبل ومن عملال صددددداحب قبل من اخلطة يف للمسدددددامهات منفصدددددال   وعرضدددددا   ،(أصدددددول) املوظفني باسدددددتحقاقات املتعلقة احملداد 
 يف مبا اجلهاز، وأ اخلطة قبل من املسددددتخدمة واخلصددددوم األصددددول بني للمطابقة اسددددرتاتيجيات أية ووصددددف اخلطة، يف املشدددداركني

 النقد  فقالتد يف احملداد  االسدددددددتحقاقات خطة تأثري إىل إشدددددددار  مع األخرى، التقنيات أو السدددددددنوية تاإليراادا اسدددددددتخدام ذلك
 .املعين للجهاز املستقبلي

 
 عنها، اإلبالغو  ومعاجلتها املعامالت تسدجيل حتسدني لزيااد  ادار اإل قبل من معاجلتها تنبغي أخرى مسدائل حدادنا وقد -32

  .التالية قراتالف ويف ادار اإل رسالة يف معروضة وهي التالية اإلبالغ فرتات يف يةاملال للكشوف املنصف العرض وضمان
 
 ينالتزامات استحقاقات الموظف تمويل 2-1-باء
 

  التمويل  وة معالجة ضرورة 
 

  أمريكي ادوالر مليون 194.4 بلغتو  ملحوظة بنسدددددددددددبة زاادت قد الكلية التزامات اسدددددددددددتحقاقات املوظفني أن الحظنا -33
 . 2016 عدددام يف أمريكي ادوالر مليون 1 319.2 إىل 2015 عدددام يف أمريكي ادوالر مليون 1 124.8 من املدددائدددة، يف 17 أ 
  كددذلددك  والحظنددا. أمريكي ادوالر مليون 1 390.6 بلغ الددذ  2014 عددام يف االلتزامددات مسددددددددددددددتوى إىل عواد  إىل يشددددددددددددددري مددا
 بزيددااد  ،2016 عددام يف أمريكي ادوالر مليون 166.5 مبقدددار فعددتارت قددد املمولددة، غري اخلدددمددة انتهدداء بعددد الطبيددة التغطيددة أن

 اخلصددددم دالتمع تراجع مثل األكتوارية، االفرتاضددددات يف تغيريات إىل الرئيسددددي السددددبب ويعواد ،2015 رصدددديد عن املائة يف 26
 الطبية، التكاليف تضددددددددددددددخم معدل يف والزيااد  ،(اخلدمة انتهاء بعد الطبية للتغطية املائة يف 2.7 إىل 3.3 من) املسددددددددددددددتخدمة

 املخصدددددصدددددة االسدددددتثمارات فإن أخرى، ناحية ومن. العام هناية يف األمريكي والدوالر اليورو بني الصدددددرف معدالت يف والرتاجع
  أمريكي، ادوالر مليون 28.8 أ  املدددائدددة يف 7 مبعددددل فقط زاادت قدددد اجلددداريدددة غري التزامدددات اسددددددددددددددتحقددداقدددات املوظفني لددددعم

 صددددددددددددافيا   ارتفاعا   ذلك نتيجة فكانت. 2016 يف أمريكي ادوالر مليون 443.6 إىل 2015 يف يكيأمر  ادوالر مليون 414.8 من
  2015 عدددددام يف( أمريكي ادوالر مليون 709.9 أ ) املدددددائدددددة يف 63 من بددددداملوظفني، املتصددددددددددددددلدددددة املمولدددددة غري االلتزامدددددات يف
 .2016 عام يف( أمريكي ادوالر مليون 875.6 أ ) املائة يف 66 إىل
 

 السددددددددددددددنتني لفرت  إمجايل مببلغ املسددددددددددددددامهة تتوجب أنه FC 166/5 رقم الوثيقة يف الواراد  املعلومات خالل من ناوالحظ -34
  سددددددددددددابق اللتزام الكاملة التغطية أجل من( السددددددددددددنة يف أمريكي ادوالر مليون 22.7 أ ) أمريكي ادوالر مليون 45.4 يضدددددددددددداهي
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  الرغم وعلى. 2010 عدام يف تبددأ سددددددددددددددندة 30 مددهتدا للددين سددددددددددددددتهال ا فرت  مع ،بعدد انتهداء اخلددمدة الطبيدة للتغطيدة ممول غري
 االلتزامات لتمويل صةاملخص األعضاء البلدان اشرتاكات فإن ،اخلدمةبعد انتهاء  الطبية للتغطية املمول غري املبلغ يف الزيااد  من

 ،2015 حزيران/يونيو يف املؤمتر عليها وافق ما حبسددب ،2017-2016 السددنتني لفرت  بعد انتهاء اخلدمة الطبية للتغطية السددابقة
 قصندو  إىل وبالنسبة. للسنتني أمريكي ادوالر مليون 14.1 أو السنة يف أمريكي ادوالر ماليني 7.05 أ  حاهلا على بقيت قد

 يلو التم أجل ومن األكتوارية، التقييمات على بناء أنه إىل أيضدددددا   FC 166/5 رقم الوثيقة أشدددددارت فقد اخلدمة، هناية مدفوعات
  للدددين اسددددددددددددددتهال  فرت  مع أمريكي، ادوالر مليون 59.9 تبلغ واليت الصددددددددددددددندددوق هلددذا السدددددددددددددددابقددة اخلدددمددة اللتزامددات الكددامددل

  السددددددددددددددنددة يف أمريكي ادوالر ماليني 6.0 يواز  إضدددددددددددددددايف مببلغ املسدددددددددددددددامهددة املنظمددة فعلى ،2010 عددام يف تبدددأ عددامددا   15 تبلغ
 .للسنتني أمريكي ادوالر مليون 12.0أو
 

 املتصددددددددددلة تزاماهتاالل الكامل للتمويل القصددددددددددوى الضددددددددددرور  إىل السددددددددددابقة تقاريرنا يف املنظمة انتباه لفتنا أن سددددددددددبق دوق -35
 املعلومات وتقدمي ثائقللو  املنتظم العرض عرب ذلك يف مبا الرئاسدددددية، األجهز  انتباه لفت تواصدددددل ادار اإل أن والحظنا باملوظفني،

  ،دمدددةبعدددد انتهددداء اخلددد الطبيدددة التغطيدددة التزامدددات متويدددل هو  معددداجلدددة بددددائدددل أن حظنددداال وقدددد. االلتزامدددات حجم عن احملددددثدددة،
 منظومة ضدددددمن لمتواصددددد قلق مصددددددر تشدددددكل احلالية، الطي التأمني خطة تكاليف احتواء إىل الرامية باألنشدددددطة املتعلقة وتلك
  املنظمة بقدر  يضددددددددددددرّ  قد االلتزامات، متويل اتمبقرتح املتعلقة القرارات تأجيل من املزيد أن على نشددددددددددددداد وحنن. املتحد  األمم
 .الصلة ذات املستقبلية بالتزاماهتا الوفاء على

 
 . باملوظفني تصددددددددلةامل لاللتزامات املسددددددددتقبلي بالتمويل املتعلقة املسددددددددائل جراء مالية حتديات مواجهة املنظمة وتواصددددددددل -36

 بقيت باملوظفني، لةاملتصددددد املمولة غري التزاماهتا وضدددددع حتسدددددني غيةب شددددداملة اسدددددرتاتيجية إلرسددددداء املبذولة اجلهواد من الرغم وعلى
 يوافق مل كما  ،2016 األول كانون/اديسددددددددمرب 31 يف فقط املائة يف 32 بنسددددددددبة ممولة بعد انتهاء اخلدمة الطبية التغطية التزامات

 .2017-2016 للفرت  يةوامليزان العمل برنامج يف اخلدمة انتهاء مدفوعات صندوق لتمويل أحكام أ  على املؤمتر
 

  المتبقية هاالتزامات لمعالجة األفضذذذذذذذذل الخيار التفصذذذذذذذذيل من بمزيد دارةاإل تقّيم بأن السذذذذذذذذابقة توصذذذذذذذذيتنا نكررو  -37
 لكاملا للتمويل شذذذذذذذذذذاملة وخطة للتمويل، مسذذذذذذذذذذتقر مصذذذذذذذذذذدر تحديد بهدف وذلك بالموظفين، المتصذذذذذذذذذذلة الممولة غير

 .محددة زمنية فترة دادامت على بالموظفين، المتصلة ل لتزامات
 

 املنتظم ضالعر  خالل من ذلك يف مبا املسددددألة، هذه إىل الرئاسددددية األجهز  انتباه لفت تواصددددل أهنا ادار اإل أكدت وقد -38
بعد انتهاء  طبيةال التغطية التزامات متويل هو  معاجلة وخيارات االلتزامات، حجم بشددددددددددددددأن احملدثة املعلومات وتقدمي للوثائق
  تكاليف احتواء إىل الرامية األنشددددددددددطة وحول املسددددددددددألة، هذه حول املتحد  األمم منظومة ضددددددددددمن الراهنة املناقشدددددددددداتو  ،اخلدمة
 .احلالية الطي التأمني خطة
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 المستحقة االستثمارات مصاريف 3-1-باء
 

 االستثمارات مصاريف باستحقاق المتعلقة اإلجراءات تحسين ضرورة 
 

 التعويض يتم ،ادار واإل للوصاية رسوما   املنظمة وتدفع. وصي عهد  ففي أصوهلا أما رجيا ،خا املنظمة استثمارات تدار -39
 الدخل عن ملوجزا يف التقرير للمنظمة، مصدددداريف باعتبارها تلك ادار اإل رسددددوم عن الوصددددي ويبلغ. االسددددتثمارات بفضددددل عنها

 .املنظمة إىل الوصي قبل من املرفوع" الطلبات/العطاءات عن اإلبالغ" ضمن واملصاريف
 

 املصدددددددددروفات على بناء وليس سددددددددددادت، كما  ادار اإل رسدددددددددوم عن أبلغ قد الوصدددددددددي أن الحظنا املراجعة عملية وخالل -40
 .نفسه األسا  هذا على بناء الرسوم بتسجيل باملثل قامت قد املالية الشؤون شعبة وأن املرتتبة،

 
 2016 عام يف أمريكي ادوالر مليون 0.2 مببلغ أ  يمتهاق من بأقل ادار اإل رسددددددددددددددوم عن اإلعالن إىل ذلك أادى وقد -41

 االستثمارات، حساب على مباشر  تقّيد الرسوم أن ومبا. 2015 عام يف أمريكي ادوالر مليون 0.1 مببلغ أ  قيمتها من وبأعلى
  بنسدددددددددددددبة قيمته من وخفضدددددددددددددت 2016 يف أمريكي ادوالر مليون 0.2 بنسدددددددددددددبة االسدددددددددددددتثمارات حسددددددددددددداب قيمة زاادت قد فهي
 .2015 يف أمريكي ادوالر مليون 0.1

 
  بحسذذذذذب يها،ف ترتبت التي الفترة في االسذذذذذتثمارات إدارة رسذذذذذوم تسذذذذذجيل على المنظمة تحرص بأن أوصذذذذذيناو  -42
 الموافق لدفعا وطلبات الفواتير اسذذتخدام عبر وذلك العام، للقطاع الدولية المحاسذذبية المعايير بموجب مطلو   و ما

 تراعي أن لتاليةا المالية الفترات في االقفال لتعليمات تضذذذذذذذذذمن وأن أولياا، مرجعاا  باعتبار ا الوصذذذذذذذذذي من المقدمة عليها
 .دارةاإل لرسوم المناسبة المحاسبية المعاملة

 
 .التوصية هلذه تلبية   طبقت قد معّدلة عملية أنّ  ادار اإل أكدت وقد -43
 
 الموارد دارةإل العالمي النظام 4-1-باء
 

 السفر بنموذج المتعلقة اإلب غ قدرات تعزيز ضرورة 
 

 واملتصدددلة السدددابقة السدددنوات يف الصددداادر  التوصددديات تنفيذ من التثبت على املواراد ادار إل العاملي للنظام اسدددتعراضدددنا ركز -44
 والسددددددددفر ،الصدددددددديانة وخطة العمليات االسددددددددتعراض مشل وقد. العمليات ضددددددددوابط وحتسددددددددينات للمنظمة اإلادار  اإلطار بتفعيل

 توصدديات 8 يذتنف عن اإلبالغ مت وقد .األصددول إادار و  البينية والواجهات املقبوضددات وحسددابات الشددراء، طلبات اتواسددتحقاق
 السفر، نموذجب املتعلقة غاإلبال قدرات تعزيز إىل االستثناء هذا ويشري. واحد  لتوصية جزئي تنفيذ عن أبلغ فيما كامال ،  تنفيذا  
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 اإلادارية املعلومات لنظام اإلبالغ قدرات اسددتعراض وسدديتم .2017 لعام الثالث الفصددل لولحب تنفيذها إىل ادار اإل أشددارت واليت
 .االستخدام متكرر  السفر عن تقارير وضع أجل من املتكامل،

 
  والصددددددديانة اتالعملي وثائق أن أكدنا التوصددددددديات، لتناول املتخذ  اإلجراءات بشدددددددأن ادار اإل تعليقات من تثبتنا ولدى -45
 منوذج تنفيذ مت قدف وباملثل. للمنظمة الداخلية شدددبكةال على نشدددرت قد وأهنا املعلومات تكنولوجيا شدددعبة تأييد ىعل حازت قد

 ،2017 ارأي/ومايو نيسان/أبريل يف بالتدريج احمللي السفر منوذج نفذ كما  ،2014 األول تشرين/أكتوبر يف السفر استحقاقات
 العام اذاألسددت ادفرت على املقبوضددات حلسددابات املؤمتة البينية الواجهة أما. 2017 حزيران/يونيو يف الحقا   اسددتكماله يتم وسددوف

 تكنولوجيا املعلومات بةشع فإن ذلك عن وفضال  . ورصدها صالحيتها من للتثبت ختضع يومية تقارير صدور مع التنفيذ، فقيد
 املالية، السدددنة ايةهن يف واإلقفال الشدددهر  فاللإلق ادعما   العام، األسدددتاذ ادفرت على السدددفر اسدددتحقاقات أمتتة برنامج وضدددعت قد

  طلب بشددددددأن سددددددابقة توصدددددديات تضددددددمنت 2015 حزيران/يونيو يف التنفيذ حيز ادخلت السددددددفر نظام على حتسددددددينات وأادخلت
  تصددددددر ليتا األصدددددول تقارير أصدددددبحت وقد. بالسدددددفر املتصدددددلة الشدددددواغل من ذلك وغري للمهام وتقريرا   السدددددفر، مصدددددروفات راد

 .االفرتاضي والوصي األصول ورقم التسلسلي الرقم اآلن توراد نات،عي شكل على
 

 يذذذاجذذذاتاحت مراعذذذاة عبر السذذذذذذذذذذذفر، نموذج المتعلقذذذة اإلب غ قذذذدرات بتعزيز توصذذذذذذذذذذذيتنذذذا على التذذذأكيذذذد نعيذذذدو  -46
 دللجهو  غيوينب. االسذذذذذتفادة الكاملة من المعلومات إلى سذذذذذعياا  األنسذذذذذب، بالطريقة بالنموذج واالسذذذذذتعانة المسذذذذذتخدمين

 رصد قريرت إدراج لضمان تتواصل، أن المتكامل اإلدارية المعلومات لنظام اإلب غ قدرات الستعرا  المبذولة الحالية
  باليد المحررة التقارير ازدواج ومنع بالسذذذذفر، المتعلقة للسذذذذياسذذذذات ل متثال تيسذذذذيراا  المسذذذذتهل، مسذذذذتو  على السذذذذفر

 .الميدانية المكاتب في
 
 الحوكمة مسائل 2-باء

 
 وإذ. املعني هازاجل ضدددمن واملراقبة املسددداءلة أجل من املنفذ  والعمليات الراسدددخة اهلياكلالعريض  مبعناها احلوكمة تعين -47

 املتوخا  تائجهان تنفيذ فإن األوقات، كافة  يف اآلخرين املصددددددلحة وأصددددددحاب واملكلفني األعضدددددداء ادوهلا ملصددددددلحة املنظمة تعمل
 وكيفية الضدددعف، نومواط املخاطر إادار  وكيفية املنظمة، ضدددمن وترسددديخها املسدددؤوليات حتديد ةكيفي  على األوىل بالدرجة يعتمد
  املستوى والعالية جلوهريةا العناصر تلك التقاء مث من ويتوجب. فعالة اداخلية رقابة إىل احلوكمة آليات تؤاد  وكيف الربامج تنفيذ
 أن إىل مأنتهموط ،أصددددددددددحاب املصددددددددددلحةب املنظمة عالقات قيمة تعزيز اإلجراءات لتلك املتوقع ومن. منها احلوكمة تتألف اليت

 .الرشيد  حلوكمةا ممارسات خالل من تتحقق اليت األساسية القيمة هي تلك إذا ،. املنظمة والية حتقيق لغايات تنفق أمواهلم
  



 

15 | P a g e  

 الداخلية الرقابة عن بيان إلصدار الجهوزية 1-2-باء
 

 لنتائجا حتقيق حتسددني أجل من لديها، الداخلية الرقابة إطار رمسيا   املنظمة أرسددت ،2016 نيسددان/أبريل يف أنّ  الحظنا -48
. اآلخرين صلحةامل وأصحاب الرئاسية األجهز  إىل املقدمة املعلومات جواد  وحتسني عليها، واإلشراف املواراد واستخدام املتوقعة
  السددددددددنوية ةاملالي بكشددددددددوفها الداخلية الرقابة عن بيان رفاقإ املنظمة تنو  للمسدددددددداءلة، إضددددددددايف وكإجراء اإلطار، هذا من وكجزء

 ضددددددوابط أن يؤكدسدددددد العام، املدير إىل املسددددددتوى رفيعو املدراء يرفعها اليت التمثيل خطابات جانب إىل البيان، وإن. 2017 لعام
 ومستوى لتصميما حسنة طضواب وضع وإن بفعالية. وتعمل كافية  ككل،  املنظمة ويف هبا اخلاصة املساءلة أطر ضمن العمليات

  تلدددكو . املتكدددافلدددة النظم تكدددامدددل على تتكدددل الدددداخليدددة الرقدددابدددة أن مبدددا قصددددددددددددددوى بدددأمهيدددة يتسددددددددددددددمدددان املنظمدددة، عرب التوعيدددة
 الرقابة عن فصدداحاتاإل عرض قبل اإلمجالية التحضددريية األعمال يف إادراجها بالتايل وجيب احلسددنة، الداخلية الرقابة طالئع هي

 .الداخلية
 

 المخاطر إدارة على الداخلية الرقابة اتكال مراعاة ضرورة 
 

 خةوراسدد وشدداملة العمل ممارسددات مع ومتسددقة سددقةامتن للمخاطر إادار  متار  املنظمة أن الحظنا اسددتعراضددنا، خالل -49
 إطار مكونات نم املخاطر تقييم وباعتبار. اليقني لعدم أفضددددددل بشددددددكل االسددددددتجابة على واملوظفني املدراء تسدددددداعد ،ونشدددددديطة

 خطر فيها مبا خاطر،امل إادار و  حتديد أجل من ومتكرر  اديناميكية عملية" مبثابة يكون أن املتوقع فمن للمنظمة، الداخلية الرقابة
 تقييمهداو  املخداطر حتدديدد املخداطر، إادار  ممدارسددددددددددددددات إحددى تتح مل حدال يف وبدالتدايل،." األهدداف بدإاداز حتددق اليت الغش،

 .حمالة ال تتأثر سوف املعين اجلهاز ضوابط فإن مالئم، سياق ضمن املناسب بالشكل
 

 أشرنا 2015 لعام املطول تقريرنا ويف. 2011 عام منذ املنظمة لدى املخاطر إادار  ممارسات بشأن شواغل أثريت وقد -50
 كتل وتتضددددددددددددددمن. موجواد  تزال ال التحديات أن إال االتسدددددددددددددداع، يف آخذ املنظمة يف املخاطر إادار  ممارسددددددددددددددات إادرا " أن إىل

  أن ذلددككدد  تقريرنددا حلظ وقددد". املخدداطر ادار إل الرمسيددة والوثددائق السدددددددددددددديدداق على القددائمددة التحدداليددل تعزيز ضددددددددددددددرور  التحددديددات
 تعمم أن املنظمة" تضدددمن بأن وأوصدددى" للقوانني امتثال جمراد تعتربها وأال أكرب بزخم للمخاطر إادارهتا تواصدددل أن املنظمة على"

 توصدددددددددديات تنفيذ يف ادار اإل أحرزته الذ  بالتقدم علما   اإلحاطة ومع." وقراراهتا التشددددددددددغيلية عملياهتا على بفعالية املخاطر إادار 
 .يلي ما يف ابشأهن مبالحظات سنديل املتابعة، سبيل على للمراجعة إجراءات الحقة مرحلة يف نفّذت فقد تلك، املراجعة

 
  تشددددددددددددداد تمرتفاسدددددددددددد القطرية، وممثلياهتا اإلقليمية وملكاتبها نظمةامل ضددددددددددددمن إادارات لعد  األخري  مراجعاتنا نتائج أما -51

 الكايف لتحديدا خالل من والسدددياق، املمارسدددة بني الصدددحيح الربط من بدءا   فيها، املخاطر ادار إل الرمسي الرتسددديخ ضدددرور  على
. النتائج هذه بتأييد 2016 لسدددددددنة العام املفتش مكتب تقرير قام وقد. واملسددددددداند  التقين الدعم كفاية  إىلو  الوحدات، ألهداف

. املخاطر ادار إلو  الداخلية للضوابط متني ألسا  املنهجي البناء على تعمل" بأهنا ادار اإل شرحت الشواغل، تلك خيص ما ويف
 الضددددوابط عن نو السدددد اإلبالغ واسددددتهالل املكاتب، كافة  يف اداخلية رقابة يضددددمن متينا   أسدددداسددددا   املنهجية اخلطوات تلك وتوفر
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 كذلك  ادار اإل أبلغت وقد ."2017 لعام املالية الكشددددوف يصددددحب الداخلية الرقابة عن بيان إصدددددار إىل يؤاد  الذ  داخليةال
 املخاطر ادار إ عمليات تعزيز إجراءات تقييم ضرور "و" الالحق التقدم رصد أجل من للضوابط شامال   أسا  خط ستقيم" أهنا
 ".2017 لعام اإلبالغ ادور  بعد املنظمة، يف
 

 للضددددوابط شددددامل أسددددا  خط إرسدددداء إىل اهلاادفة اخلطة أن إال. هبا ونعرتف املخاطر إادار ب املتصددددلة باجلهواد نقر وحنن -52
  .املنظمددة يف بعددد نراهددا مل واليت األاداء، حسددددددددددددددنددة املخدداطر إادار  ممددارسدددددددددددددددات يف ومتجددذرا   راسددددددددددددددخددا   األخري يكون أن توجددب

 إطار من كل  يكون أنب يقضي إذ وأساسه الداخلية الرقابة بشأن للبيان املوضوعي توىاحمل أمام مطروح حتد مثة احلالة، هذه ويف
 حتقيق لمنظمةل تضددددمن بينها، ما يف ومتكافلة متكاملة نظم مبثابة املخاطر إادار  وسددددياسددددة املسدددداءلة وسددددياسددددة الداخلية، الرقابة

 إادار  يدصددددددددع على املنظمة تواجهها اليت شددددددددواغلال تلك ذكر على أتت أن سددددددددبق قد الرئاسددددددددية األجهز  أن ونالحظ .أهدافها
 كيفية  أسددددددا  على هتناول وجيب مهم الداخلية الرقابة وبني املخاطر إادار  بني التكافل وإن. الداخلية بالرقابة التصدددددداهلا املخاطر
 . وقعمت وه كما  تعمل املنظمة ضدددددوابط بأن واإلفصددددداح الضدددددمان توفري سدددددياق ضدددددمن ذلك وكل وتنفيذها، الضدددددوابط تصدددددميم

 املنظمة ضدددددمن املخاطر إادار  ممارسدددددات تكون أن بالتايل الضدددددرور  من الداخلية، الرقابة بشدددددأن بيان إصددددددار من التمكن وقبل
 .الصلة ذات املساءالت بالتايل فتتضح فعالية، أكثر املخاطر ضوابط تصميم يكون كي  جدا ، راسخة

 
 لخ  من وذلك بفعالية، ودعمه اإلطار مع لمخاطرا دارةإل ممارسذذذذذاتها تكامل المنظمة تضذذذذذمن بأن نوصذذذذذيو  -53
 التحسين ستوجبت التي المجاالت تحديد بغية للبيان، األولي اإلصدار قبل المخاطر، دارةإل الحالية لممارساتها تقييم
 .أوض  ومساءالت المخاطر لضواب  وكفاءة فعالية أكثر تصميماا يضمن بما
 

 إرشدددااد يف يدا  مف سددديكون البيان، إصددددار قبل املنفذ  املخاطر ادار إل احلالية ارسددداتاملم تقييم أن على ادار اإل وافقتو  -54
 .املتابعة خطوات

 
 الداخلية الرقابة تدابير إدراك تحسين ضرورة 

 
 .األشدددددددخا و  والعملية واإلجراءات السدددددددياسدددددددات على كبري   بنسدددددددبة تعتمدان وفعاليتها الداخلية الضدددددددوابط كفاية  إن -55

 بيقهمتط يف للمسدددددددددددددداءلة خيضددددددددددددددعون املوظفني أن على الداخلية الرقابة إطار وينص. العوامل تلك أهم مفه األشددددددددددددددخا  أما 
 وتضديف .األخرى يماتوالتعل وإجراءاهتا وسدياسداهتا وأادلتها وتنظيماهتا املنظمة لوائح عليه تنص ما حبسدب الداخلية، للضدوابط

 احلرجة األاداء جماالت بشددأن للمسدداءلة خاضددعني مجيعا   املوظفون يكون املسدداءلة، أركان بني من أنه املنظمة يف املسدداءلة سددياسددة
 واللوائح املوجبات واحرتام الدقيقة، التقارير وتقدمي ،(والكفاء  والفعالية االقتصددددددددااد) سددددددددعر بأفضددددددددل جواد  أعلى حتقيق مثل –

 لعام العام شاملفت مكتب تقرير من ذلكك  مدعوم املفهوم وهذا. والضدددرر واألذية واهلدر واخلسدددار  والغش االحتيال من واحلماية
 ".الضوابط مغزى وإادرا  الرقابية البيئة السلو  إزاء" على شداد الذ  2016
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  املنظمة، يف وماتاملعل ونظم القطرية واملمثليات اإلقليمية واملكاتب املختلفة لإلادارات األخري  مراجعاتنا نتائج إنو  -56
 اإلشرافية الضوابطو  الرصد خا  بوجه ذلك ويعين. حتسني إىل الداخلية الضوابط افيه حتتاج جماالت على الضوء سلطت قد

 املاحنة، جلهاتا إىل التقارير وتقدمي السدددددددددددددفر، إادار و  الربامج، إادار  ذلك يف مبا متنوعة، جماالت يف الرئيسدددددددددددددية األنشدددددددددددددطة على
 الذ  ميار  الرصددد لتفاصدديل إادرا  قلة الحظنا وقد. ألصددولا إادار و  البشددرية املواراد إادار و  النقدية، األموال إادار و  واملشددرتيات،

 أو افهي تطبق ألجل قضدددددددداي قائمة، وإجراءات سددددددددياسددددددددات وجواد من الرغم وعلى. املنظمة يف ادار لإل العليا املسددددددددتويات على
 .الشاملة املراجعة بدافع تنفذ أن من بدال   خمصصة مسائل

 
 لإلبالغ إعداادا   جرييالت االختبار حول الداخلية، بالضددددددددوابط املعنية لتوجيهيةا اجملموعة إىل املرفوع التقرير أشددددددددار وقد -57
 سدددددلسدددددلة اتمسدددددتوي كافة  على السدددددلو  يف تغيريا   يتطلب الداخلية الضدددددوابط تعزيز" أن إىل 2017 لعام الداخلية الضدددددوابط عن

 .اركنياملشددددد املدراء وإىل املنظمة إىل خليةالدا الضدددددوابط عن اإلبالغ أمهية" إادرا  بشدددددأن شدددددواغل إىل أيضدددددا   وأشدددددار." املسددددداءلة
 ادعم على احلصدددول نظمةامل ملوظفي ينبغي املرتقب، الداخلية الرقابة بشدددأن البيان عن اإلبالغ يف إجيابية تطورات حصدددول ومع"

 بصور  ديد ج إرشاادات بروز مع" أنه للمنظمة، الداخلية الرقابة تدابري عن سؤلت اليت املتنوعة اإلادارات وذكرت. كذلك  مواز
 أبلغتنا وقد." بفعالية ومنفذ  عليها االطالع سددددهلة القدرات تنمية ومباادرات اإلرشدددداادات جلعل اجلهواد زيااد  تتوجب مسددددتمر ،

 قالنطا وواسع الدراسة متقن لالتصال برناجما   تتضمن 2017 لعام الداخلية الرقابة بشأن البيان إلكمال التحضريات" أن ادار اإل
 وشددددددددبكة ةالفني واإلادارات الربامج إادار و  ادار واإل واملالية املنظمة، مسددددددددتوى على االتصددددددددال أ : الوظيفية تاجملاال كل  يشددددددددمل
 ".امليدانية املكاتب

 
 يتصل عا  واس عمل نطاق تتضمن هلا املخطط ادار اإل أنشطة أن الحظنا الداخلية، الرقابة بشأن البيان إلعدااد وادعما   -58

 املنتظم، سسياملؤ  االتصال" خالل من الرقابة نبشأ اإلادرا  لزيااد  املنظمة جهواد أن إال. والتقنية ةاإلاداري الوظائف من بالعديد
  نيللموظف املتدداحددة التدددريبيددة الدددورات خالل من فقط ليس ادعمهددا، إىل حبدداجددة تزال ال" األقسدددددددددددددددام مدددراء اجتمدداعددات ولدددى

 .البيان إعدااد تدعم ادور  بواسطة أيضا   ولكن للمنظمة، الداخلية الشبكة عرب
 

لة، التصددميم حسددنة وإجراءات سددياسددات وجواد أو توافر جمراد أن على ونشددداد -59  كافية  رقابة ىلإ تلقائيا   يرتجم لن ومفصددّ
 وجواد ضدددددرور  على ذلكك  العمل هذا ويشدددددداد. فعال   احملققة النتائج إىل باالسدددددتنااد تقاسدددددان وفعاليتها الرقابة كفاية  فإن. وفعالة

 قبل من حلوافز،ا عن النظر بغض ومنفذ ، معروفة الداخلية بالضدددددددوابط املتعلقة املسددددددداءالت مبوجبه تكون اإلادرا  من مسدددددددتوى
 يكون أن لإلادرا  وينبغي. فعالية أقل اسدددددرتاتيجية يشدددددكل البيان إصددددددار بعد ما اإلادرا  بناء أن حني يف. املنظمة يف من مجيع
 اإلادرا  نم املسدددددددددتوى هذا ادون فمن. للبيان املرتقب اإلصددددددددددار قبل ومدعومة معتمد  الرقابة مباادئ فيه تكون مسدددددددددتوى على

 القضدددددددايا هذه وتبنّي  .ادوما   متعثر  معني، حد إىل كفايتها  وحىت الضدددددددوابط، فعالية سدددددددتبقى ومؤيدا ، مسدددددددؤوال   موقفا   حيفز الذ 
  .الداخلية للرقابة املنظمة إطار إادرا  يف ما خيص حتسني إىل حتتاج اليت األمور بوضوح

 
 أنحاء برع الداخلية الرقابة إدراك زيادة المنظمة تضذذذذذذذذمن بأن تقضذذذذذذذذي دارةاإل عليها وافقت بتوصذذذذذذذذية تقدمناو -60

 لبناء لةفعا اسذذذذذذذذذذذتراتيجيات خ ل من وذلك المعتمدة، الداخلية الرقابة مبادئ مع يتسذذذذذذذذذذذق مسذذذذذذذذذذذتو  ليبلغ المنظمة،
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 الرقابة نع اإلفصذذذاح عن الناجم الطمأنة مسذذذتو  زيادة أجل من الداخلية، الرقابة بشذذذأن البيان إصذذذدار قبل الكفاءات،
 .الداخلية

 
 الرئيسية التشغيلية المجاالت في اإلدارية الضواب  2-2-باء
 

 تنفيذ يفيةك  على األول املقام يف يعتمد فعال بشدددددددددددددكل عملها تعزيز على قاادر الداخلية للرقابة متني أسدددددددددددددا  أ  إن -61
 احلرجة الشدددؤون مع الضدددوابط تلك تتسدددق أخص، وبشدددكل. املتوخا  النتائج حتقيق أجل منيف الصدددف األمامي  الرقابة أنشدددطة
 والوحدات ملياتالع خمتلف يف الداخلية الرقابة إادماج وإن. العملية خماطر إادار  يف حيوية وهي والعمليات باألعمال املتعلقة

 ادار اإل ويرشددددد داد ،احمل الداخلية الرقابة أهداف قحتقي ضددددمان يف األمامي الصددددف مدراء بالتايل يفيد جهاز، أ  يف التشددددغيلية
 .وفعاليتها الرقابة كفاء   حتسني لتزيد

 
 تشددددددكل اليت الضددددددوابط تلك فعلى املنظمة، جانب من الداخلية الرقابة بشددددددأن للبيان املرتقب اإلصدددددددار يف ما خيصو  -62

 املخاطر، ادار إ منطلق من والعمليات الضددوابط نيحتسدد وإن .املنظمة حدادهتا اليت األهداف تلبية تضددمن أن األول ادفاعها خط
 تشدددددددغيل نااخترب  وقد. التشدددددددغيلية اجملاالت خماطر إادار  أجل من راسدددددددخة الضدددددددوابط بأن اإلادرا  خالل من كبري   بدرجة يتحقق

 واملكتب سدددددتهلكامل ومحاية الزراعة إادار و  الرئيسدددددي املقر: وهي أال 2016 املالية السدددددنة خالل زرناها اليت املكاتب يف الضدددددوابط
 وميامنار إندونيسددددددددددددديا يف املنظمة وممثليات ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ واحمليط آلسددددددددددددديا اإلقليمي

 املتنوعة احلرجة لعملياتا عرب للضددددددوابطاختبارنا  نتائج بينت وقد. والصددددددومال وكينيا وإثيوبيا واألرجنتني وباكسددددددتان والسددددددوادان
 .اجملال هذا يف العمل من بالكثري القيام يتوجب يزال ال أنه أادناه، سنناقشها واليت املكاتب، لكت ضمن

 
 الرئيسية التشغيلية المجاالت ضمن الرقابة في القصور لمواطن التصدي ضرورة 

 
 والخدمات السلع مشتريات 1-2-2-باء
 

 لوبةاملط املهل ضددددددمن واخلدمات واألعمال السددددددلع شددددددراء هو املنظمة يف املشددددددرتيات أنشددددددطة من الرئيسددددددي اهلدف إن -63
 حتقيق عن اهيكن املسدددتخدم، باشدددرتاطات الوفاء أجل من لغايتها املشدددرتيات مالءمة من التأكد مع وشدددفافة، تنافسدددية وبطريقة

 كافة  من يتوقعو ." رسددددددع بأفضددددددل جواد  أعلى" مببدأ يعرف ما أو الشددددددراء كلفة  وبني املد  لكامل املتوقعة املنفعة بني أمثل مزيج
 اإلجراءات ادليل من 502 القسدم مع إجرءاهتم اتسداق ضدمان عن مسدؤولني يكونوا أن املشدرتيات عملية يف املشداركني املوظفني
  الشدددددددراء لطلبات اليةاإلمج القيمة بلغت فقد املراجعة، إىل اخلاضدددددددعة الفرت  إىل وبالنسدددددددبة. كافة  املشدددددددرتيات جماالت يف اإلادارية،

 .أمريكي ادوالر مليون 146.3 ما قيمته واخلدمات للسلع ملنظمةا حققتها اليت
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 واحمليط آلسديا ياإلقليم املكتب من كل  يف بالكامل يطبق مل أنه الحظنا فقد املشدرتيات خطط إعدااد إىل بالنسدبة أما -64
 خطط لديهما وإثيوبيا تانباكس يف ةاملنظم ممثلييت أن الحظنا فيما ،ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ

 للمشرتيات، خطط لديها والسوادان وميامنار أندونيسيا من كل  يف املنظمة ممثليات أن من الرغم وعلى .مكتملة غري مشرتيات
 تقدمي حتمالا إىل يؤاديا أن فيه نقص مواطن ووجواد التخطيط لغياب وميكن. كذلك  اخلطط يف عد  نواقص الحظنا قد فإننا
 املشددرتا  اخلدمات/لعالسدد جواد  وتدين الشددفافية؛ وغياب للمشددرتيات؛ مناسددبة غري وسددائل واعتمااد ضددرورية غري اسددتثنائية مزايا

 .األعمال/اخلدمات/للمدخالت املتأخر والتنفيذ
 

  املشددددددددددددددرتياتب املعنيني املوظفني أن الحظنا فقد املشددددددددددددددرتيات جمال يف واملسددددددددددددددؤوليات الوظائف أاداء يف ما خيص أما -65
  األرجنتني، يف مددةاملنظ ممثليددة ففي. متنددافيددة وظددائف يؤادون وكينيددا، واألرجنتني والسددددددددددددددوادان ميددامنددار يف املنظمددة ممثليددات لدددى
 وقد .الشدددددراء عمالأ على باملوافقة يعنون أو شدددددرا  هم أو املدفوعات يتولون أنفسدددددهم هم احمللية املشدددددرتيات جلنة أعضددددداء بعض
 بصفتهم املشرتيات شطةأن صعيد على مهاما   أادوا أنفسهم املوظفني بأن كينيا  يف املنظمة ثليةمم يف الشراء طلبات مراجعة بينت

  ميامنار، يف املنظمة ممثلية ويف. العطاءات تشددددددددددددغيل وجلنة جلنة املشددددددددددددرتيات احمللية يف أعضدددددددددددداء أو/و طلبات مقدمي أو شددددددددددددرا 
 يشدددغل ادان،السدددو  يف املنظمة مكتب ويف. اجلواد  ضدددمان د وح يف أعضددداء أيضدددا   هم جلنة املشدددرتيات احمللية من أعضددداء 3 فإن
  الداخلية لرقابةل األسددداسدددية العناصدددر أحد أن على ونشدددداد. جلنة املشدددرتيات احمللية يف عضدددو منصدددب رمسيا   املعينني الشدددرا  أحد
 .املشرتيات معامالت بنزاهة املسا  عدم بغية املتنافية الرئيسية املهام بعض بني الفصل هو
 

 للمشددددددرتيات، رمسية بطلبات مدعومة غري ادفعة 30 هنا  كانت  األرجنتني يف املنظمة ممثلية يف أن أيضددددددا   الحظنا قدو  -66
  كانت  منها ادفعة 17 أن حني يف املنظمة، من املطلوب النموذج اسدددددددتخدم شدددددددراء بطلب مدعومة فقط ادفعة 13 ضدددددددمت وقد
 وسجلت .نفسه املكتب لدى يوما   49و واحد يوم بني تراوحت التسليم يف تأخريات باملثل لوحظت وقد. شراء طلب ادون من

 إلقليميا املكتب من كل  يف أن والحظنا .باكسددددتان يف املنظمة ممثلية يف يوما   181و أيام 8 بني تراوحت مماثلة تأخريات أيضددددا  
 .املواراد ادار إل العاملي النظام يف رتياتباملش املتصلة الوثائق حتميل يتم مل باكستان، يف املنظمة ممثلية ويف اهلاادئ واحمليط آلسيا

 
  كذلك  والحظنا. بةاملطلو  التقنية للخصددددددددائص متتثل ال املشددددددددرتا  السددددددددلع أن لوحظ إندونيسدددددددديا، يف املنظمة ممثلية ويف -67
  املواراد  ادار إل عدددامليال النظدددام يف التسددددددددددددددليم تواريخ تغيري مت قدددد كمدددا  املعتمدددد، االعتيدددااد  للنهج متتثدددل ال االختيدددار طريقدددة أن

 أنشدددددددددطة يف جاحالن حتقق ادون حالت الضدددددددددوابط يف ثغرات إىل اآلنفة اهلفوات كل  وتشدددددددددري. املورادين وطلبات تتناسدددددددددب لكي
 .كذلك  اخلسائر تكبد احتمالب تسببت قد ولعلها املنشواد ، النواتج وحتقيق املشاريع تنفيذ يف سلبا   أثرت قد وهي. املشرتيات

 
 الموافقة خطابات 2-2-2-باء
 

 قدراتب تمتعت على مسدددتوى اجملتمع احمللي، وأخرى تطوعية ومنظمة حكومية غري منظمات هنا  بأن املنظمة تعرتف -68
 من اخلدمات تلك على املنظمة وحتصددددددددددددددل. تام وجه على التزاماهتا تنفذ لكي املنظمة إليها حتتاج اجلواد  عالية خدمات توفري

 املباادئ ترسدددددددي اليت اخلطابات تلك اسدددددددتخدام حيكم اإلادارية اإلجراءات ليلاد من 507 القسدددددددم وإن .املوافقة خطابات خالل
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 املراعا  مع منحاز  وغري شددددفافة وبطريقة املؤهلة، اهليئات من املناسددددب الوقت يف اخلدمات على احلصددددول تضددددمن اليت واللوائح
 مبوجب أمريكي ادوالر مليون 124.9 بقيمة إمجاليا   مبلغا   املنظمة أنفقت ،2016 ولعام. والكفاء  االقتصددددددددددددددااد جلاني الواجبة

 .االتفاق خطابات
 

 االمتثال دمع حاالت بعض باسددددددددددددتثناء عامة مطبقة كانت  الضددددددددددددوابط أن اخلطابات لتلك مراجعتنا نتائج بينت وقد -69
 .لصددددددددالحياتا ادوحدو  املهام بني الفصددددددددل احرتام وعدم إلغاء، وحاالت العمل، إكمال يف والتأخري التوثيق،/اإلبالغ ملتطلبات

 فعالية ثرأك إشددددددرافية ضددددددوابط وضددددددع ضددددددرور  إىل تشددددددري فهي شدددددداذ ، حاالت اعتربت قد تلك االمتثال عدم حاالت أن وفيما
 .وفعاليته لالتشغي كفاء   اشرتاطات يراعي مبا مطبقة املوافقة، خطابات من املتوقعة واملنتجات املساءالت أن من للتأكد

 
 البشرية الموارد إدارة 3-2-2-باء
 

 بالشددددددفافية تسددددددمت للموظفني اختيار عملية على وسددددددياسدددددداهتا للمنظمة البشددددددرية املواراد ادار إل التوجيهية اخلطوط تنص -70
  ملخاطر رضددددددددددددددةع سددددددددددددددتكون املنظمة فإن وإال. ومنظمة كافية  وثائق وتوفري لألاداء؛ تقييم أو اجلواد  تقييم وعلى والتنافسددددددددددددددية؛

 .امليدانية املكاتب يف سدديما وال املنظمة، عمليات إىل بالنسددبة البشددرية املواراد أمهية إىل نظرا   واملعلومات، العمليات مسددتوى على
 .الصددددددددددددددلة ذات لوثائقا كفاية  ومدى األاداء وتقييم املوظفني، اختيار يف ما خيص احملداد  البارامرتات مراقبة املهم فمن وبالتايل،

 ماليني 389.4 تهاقيم بلغت قد املنظمة لدى باملوظفني املتصددددددددددددددلة األخرى والتكاليف املوظفني مزايا تكاليف أن الحظنا وقد
 األول كانون/اديسمرب 31 يف املنتهية السنة يف ادوالر مليون 230.6 االستشاريني مصاريف تكاليف بلغت كما  أمريكي، ادوالر

 .2016 لعام املنظمة مصاريف جممل من املائة يف 50 شّكلو  أمريكي ادوالر مليون 620.0 املبالغ تلك جمموع وبلغ. 2016
 

 اإلقليمي املكتب من كل  لدى املوظفني وسدددددددددجالت املوظفني لغري البشدددددددددرية املواراد سدددددددددجالت عن عينات بّينت وقد -71
 والسددددددددددددددوادان ميامنار نم كل  يف املنظمة وممثليات ،ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ واحمليط آلسدددددددددددددديا

 اختيار بعملية لقةاملتع كتلك  املطلوبة، املوظفني ملفات حفظ صدددددددددعيد على نواقص والصدددددددددومال، وكينيا واألرجنتني وباكسدددددددددتان
 التعويضددددددددددات، من ديناملسددددددددددتفي وتعيني املنظمة، يف العائلة أفرااد أحد عمل بعدم والتصددددددددددريح اجلواد ، تقييم وتقارير للموظفني،
 سددتعراضددناا حداد وقد. امليدان يف لألمن املتقدمة األمنية اإلجراءاتو  امليدان، يف لألمن األسدداسددية األمنية اإلجراءات وشددهاادات
  املنظمة لييتوممث اهلاادئ واحمليط آلسدددددديا اإلقليمي املكتبو  املسددددددتهلك ومحاية الزراعة إادار  من كل  يف االختصدددددداصددددددات ملضددددددمون

 والنهاية، البداية يتارخي حتديد عدم ذلك يف مبا واملسددددددددداءالت، واملسدددددددددؤوليات الوظائف حتديد يف ثغرات واألرجنتني، ميامنار يف
 .املةالش األحكام وتضمني مؤشرات من يقابلها وما النواتج حتديد وعدم املتوقع، املنتج تقدمي وتاريخ والفئة،

 
  النقدية األموال إدارة 4-2-2-باء
 

 عليها الوصددايةو  وتسددجيلها مهاواسددتخدا النقدية األموال على املوافقة بشددأن للمنظمة تعليمات املالية الالئحة تتضددمن -72
 املدراء على يتوجب املواراد، على اإلشدددراف بشدددأن للمنظمة الداخلية الرقابة إطار أيضدددا   عليه ينص ما وحبسدددب .عنها واإلبالغ
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  اجلهواد لبذ سدددددوء جراء إما وهدرها، واملواراد األصدددددول خسدددددار  خلفض وإجراءات سدددددياسدددددات تطبيق املنظمة أحناء يف واملوظفني
 مينح نأ هذا شددأن ومن .االحتيال أو االسددتخدام سددوء أو ادار اإل سددوء وإما تفااديها املمكن األخطاء بسددبب وإما حملها غري يف

 لاألموا إادار  ممارسددددددددددددددات قيمنا وقد. األخري  هذه مهمة تعزيز إىل موجهة وموظفيها املنظمة مدراء أعمال بأن أكرب ضددددددددددددددمانة
 لتسوية املستخدمة املختلفة ائلالوس حتكم اليت القائمة املالية التنظيمية واللوائح للقواعد اامتثاهل وقمنا بتقدير املنظمة يف النقدية

 األموال صيف ما خي بفعالية تعمل أو موجواد  عليها املنصدددددددو  الضدددددددوابط كانت  إذا ما أيضدددددددا   واسدددددددتعرضدددددددنا املالية، االلتزامات
 السددددلف وحسددددابات للعمليات النقدية واحلسددددابات املقر خارج ريةالنث املصددددروفات وصددددندوق العاادية والنثريات البنك يف النقدية

 .النقدية للتحويالت املنظمة استخدام أيضا وقيمنا. األخرى
 

 هناية يف ونقديا   مصدرفيا   حسدابا   240 لديها كان  بلدا ، 196 يف املنتشدر  بعملياهتا املنظمة أن حدادنا مراجعتنا، وخالل -73
 أبلغت ،2016 عام إىل وبالنسبة. أوروبا يف مصرفيا   حسابا   21 مباشر  بصور  وأادار للمنظمة الرئيسي املقر شّغل وقد .2016
 والسددددددبب ،2015 عن املائة يف 33 بنسددددددبة بزيااد  أمريكي ادوالر مليون 684.7 بقيمة النقدية مكافئاهتا وعن مبالغ عن املنظمة

( املائة يف 87 أ ) أمريكي ادوالر مليون 595.9 مبلغ أبقي املذكور، الرقم أصددددددل ومن. النقدية املقبوضددددددات زيااد هو  الرئيسددددددي
 مصرفية حسابات يف( املائة يف 13 أ ) أمريكي ادوالر ماليني 88.8 مبلغ وضع فيما األجل، قصري  واستثمارات وادائع ضمن

 .العام آخر جعةاملرا ميزان يف تراد بقيت املد  منتهية أو متوقفة أو خاملة نقدية حسابات أن أيضا   والحظنا. تشغيلية
 

  اإلذن إصددددارب تتعلق مسدددائل على الضدددوء والسدددوادان إندونيسدددا يف املنظمة ممثليت لدى املراجعة عمليات سدددلطت وقد -74
 اسددددتمار  مالءمة عدمو  املسددددتخدمة، غري املبالغ من الكبري  والعائدات املطلوب، املسددددتوى تتعدى عليها موافق مبالغ يشددددمل مبا

 على احلفاظ يف ما خيص النقدية األموال اسدددددددتخدام يف ثغرات لوحظت وقد. التشدددددددغيلية النقدية تباحلسدددددددابا اخلاصدددددددة الطلب
 من كل  يف لوبة،املط القسددددددددائم توفري وعدم املتأخر ، واملدفوعات املسددددددددموح، احلد تتخطى اليت واملصددددددددروفات األادىن، املسددددددددتوى

 ولوحظت .والصومال وكينيا اوإثيوبي واألرجنتني السوادان يف ملنظمةا وممثليات ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي املكتب
 البشددرية املواراد انبج من بالنقدية املتعلقة املسددؤوليات وأاداء املتنافية املهام بني الفصددل عدم عن نامجة الوصدداية، بشددأن مشدداكل

 عنها، واإلبالغ النقدية ملبالغا بتسجيل تتعلق مشاكل ولوحظت. يف ممثليات املنظمة يف ميامنار وإندونيسيا وكينيا املوظفني لغري
  املنظمة ثليةمم يف مسددددددددددددددتحقة والتزامات الرئيسددددددددددددددي، املقر يف طويل أمد منذ معلقة مصددددددددددددددرفية تسددددددددددددددوية بنواد وجواد ذلك يف مبا
 بياإثيو  يف املنظمة ممثلييت يف تصددددفيتها تتم مل مسددددتحقة سددددابقة سددددلف وجواد من الرغم على جديد  سددددلف ومنح باكسددددتان، يف

 .ومالوالص والسوادان إندونيسيا يف املنظمة ممثليات يف املواراد، ادار إل العاملي النظام يف مشاكل ولوحظت والصومال،
 

  للقلق ملثري ا النقددداط بعض حددددادت قدددد وكينيدددا األرجنتني يف املنظمدددة ممثلييت يف مراجعددداتندددا فدددإن ذلدددك، عن فضددددددددددددددال   -75
 التوجيهية وطاخلط احرتام وعدم ادقتها، وعدم الداعمة الوثائق كفاية  عدم منتتضدددددددددددددد وقد. النقدية التحويالتب يتعلق ما يف

 ادار اإل أمهية على نشددددددددددددددداد املالحظات، تلك على وبناء. املزادوجة املدفوعات مبنع تقضددددددددددددددي اليت التوجيهات وغياب اإلجرائية
 كافية  لنقديةا موارادها إادار ب املتعلقة ابطوالضدددددو  األنشدددددطة تكون بأن تضدددددمن أن ادار اإل علىو  .للمنظمة النقدية لألموال الفعالة
 .الفعال االستخدام ويضمن كافية  ضوابط يؤمن الذ  املستوى على وتعمل
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 والمخزون األصول إدارة 5-2-2-باء
 

  .أمريكي ادوالر ماليني 9.3 قيمتهدددا بلغدددت خمزوندددات عن املنظمدددة أبلغدددت ،2016 األول كدددانون/اديسددددددددددددددمرب 31 يف -76
 مدددخالت عن عبددار ( املددائددة يف 89) أمريكي ادوالر مليون 8.2 أ  عنهددا، املبلغ املخزونددات هددذه من األكرب القسددددددددددددددم وكددان

 . ألفريقيا اإلقليمي املكتب يف أمريكي ادوالر ماليني 5.6 مبلغ يوجد تلك، املشدددددددددددددداريع مدخالت أصددددددددددددددل ومن. للمشدددددددددددددداريع
 شدددددددددددكلت وقد .أمريكي ادوالر ماليني 24.5 ،اإلهال  حسدددددددددددم مع قيمتها بلغت فقد والتجهيزات، واملصدددددددددددانع املمتلكات أما

 ،202 القسددم حيداد املواراد، تلك إادار  أجل ومن. املبلغ هذا من أمريكي ادوالر ماليني 14.7 أ  املائة يف 60 السدديار  املركبات
 التالسدددددددج ملسدددددددك املطلوبة والضدددددددوابط اإلجراءات للمنظمة، اإلادارية اإلجراءات ادليل من 503 والقسدددددددم 4 البند ،10 الفقر 

 تلك من  أ يف ضددددددددددعف أ  أما. األصددددددددددول من والتخلص والتحويالت املاادية التحقيقات وتنفيذ وحفظها، عليها والوصدددددددددداية
 .املنظمة التزامات وبتنفيذ بالعمليات يضرّ  الذ  األمر هدرها، أو األصول خسار  إىل يؤاد  فقد اإلجراءات

 
 توزيعها، تمي مل للمشددددداريع مدخالت هنا  أن الحظنا الصدددددومال،و  باكسدددددتان يف املنظمة ممثلييت يف مراجعاتنا وخالل -77

 املتواصددددددددلة لصدددددددديانةبا القيام ضددددددددرور  تناامراجع بّينت كما.  وماليا   تشددددددددغيليا   منتهية مشدددددددداريع وإىل املنصددددددددرمة السددددددددنوات إىل تعواد
 وأ مسددددددما  غري أصددددددول أو التسددددددلسددددددلية األرقام فقدان أو أوسدددددداما ، حتمل ال أصددددددول وجواد إىل نظرا   األصددددددول، عن للمعلومات

 كتبوامل املسددددددددتهلك ومحاية الزراعة إادار  من كل  يف املواراد، ادار إل العاملي النظام لدى األصددددددددول سددددددددجل يف ناقصددددددددة معلومات
 وميامنار إندونيسددددددددددددديا يف املنظمة وممثليات ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ واحمليط آلسددددددددددددديا اإلقليمي

 استمار  أن وكينيا رجنتنيواأل السوادان يف املنظمة ممثليات تناولت اليت التقييمات وحدادت. وكينيا وإثيوبيا واألرجنتني ادانوالسو 
 .قةبد أو بالكامل تذكر مل املتبقية القيم/والتكاليف األصول أرقام وأن تستخدم مل للمنظمة ممتلكات استعار 

 
  املنظمدة وممثلييت اهلداادئ واحمليط آلسدددددددددددددديدا اإلقليمي املكتدب من كدل  يف بداألصددددددددددددددول التصددددددددددددددرف لعمليدة مراجعتندا إنو  -78
 وعدم املطلوبة، لزمنيةا اجلداول اتباع عدم بينت قد قيمتها، خفض أو هبا التربع أو بيعها خالل من واألرجنتني، إندونيسددددددديا يف

 إتاحة وعدم املطلوبة، تماراتاالسددددددددددد ملء وعدم ثالث، طرف جانب من باجلملة األصدددددددددددول مبيع لقيمة تقييم على احلصدددددددددددول
  الرغم وعلى. باألصدددددددول التصدددددددرف قبل املالية الشدددددددؤون شدددددددعبة موافقة على احلصدددددددول وعدم باألصدددددددول، التصدددددددرف إيصددددددداالت

 أنشدددددددطةو  األصدددددددول إادار  ورصدددددددد تنفيذ أمهية على نشدددددددداد فإننا ملمو ، مايل أثر إىل تؤاد مل الحظناها اليت األمور تلك أن من
 .اهلدر أو للخسار  التعرض من احلد أجل من اسباملن بالشكل املخزون

 
  السفر إدارة 6-2-2-باء
 

 عام يف. ميزانيتها يف الرئيسددية املكونات أحد وهو ومشدداريعها، براجمها تنفيذ يف أسدداسدديا   عامال   املنظمة يف السددفر يعد -79
 جممل من املائة يف 7.6 شدددددددددددكلت أمريكي ادوالر ماليني 94.3 جمموعها بلغ للسدددددددددددفر مصددددددددددداريف عن املنظمة أبلغت ،2016

 وتدابري، اريةاإلاد اإلجراءات ادليل من الرابع الفصددددل يف حمداد  سددددياسددددات املنظمة وضددددعت وقد .العام خالل املرتتبة املصدددداريف
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 مطالبات ختطيط منتتضددددد واليت السدددددفر، مراحل خمتلف يف وتنظيمها اإلجراءات تبسددددديط إىل الرامي السدددددفر ادليل إىل باإلضدددددافة
 .اليةوالفع الكفاء  حتسني هبدف ذلك وكل. هلا النهائية والتسوية تكاليفها وتسديد عليها ملوافقةوا السفر

 
 السوادان يف نظمةامل وممثليات اهلاادئ واحمليط آلسيا اإلقليمي واملكتب املستهلك ومحاية الزراعة إادار  استعراض خاللو  -80

 النظام يف الفصددددلية سددددفرال خطة حتميل عدم تضددددمنت للسددددفر التخطيطب تتعلق ثغرات الحظنا وإثيوبيا، واألرجنتني وباكسددددتان
 واحمليط اآلسدددددددددي اإلقليمي املكتب ويف. أخرى أمور بني من مسدددددددددبق، ختطيط أ  ادون من أسدددددددددفار ووجواد املواراد، ادار إل العاملي
  بالتأخري تتعلق ائلمسدددددددددددددد حتديد مت السددددددددددددددوادان، يف املنظمة وممثلية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ

 ملطالبات النهائية وياتالتسددد يف شدددواغل الحظنا كما.  سدددابقة لرحالت تعواد تسدددويتها تتم مل للسدددفر إضدددافية ومبنح املوافقات يف
 اهلاادئ واحمليط آلسيا يمياإلقل املكتب من كل  يف القانونية الفرت  ختطت السفر مصروفات براد طلبات تقدمي ذلك يف مبا السفر

  للسدددددفر مسدددددتحقة سدددددلف تسدددددوية وعدم والصدددددومال كينيا  يف املنظمة وممثليت ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب
 .السوادان يف املنظمة ممثلية يف
 

 مصددروفات راد بطل لدعم وثائق بتقدميتقضددي  شددروط وجواد عدم مثل عوامل، إىل تلك الرقابية الثغرات نسددبت وقد -81
 خطط حتميل عدمو  اإلنرتنت، بدون اسدددددددتخدام واملوافقة املراجعة عملية بسدددددددبب املهام عن التقارير حتميل يف لتأخريوا السدددددددفر،

 صدور وعدم املرنة ريغ املوافقة عملية سيما وال الفصلية، السفر خطة وحمدوادية املواراد، ادار إل العاملي النظام يف الفصلية السفر
 مسددائل ابقةالسدد املالحظات وتبني. رمسية مهام يف السددفر لصدداح جديد  مقدمة ادفعات ةأي منع شددأهنا من النظم عن إبالغات

 .التزاماهتا نفيذت يف بأخرى أو بطريقة يؤثر قد الذ  األمر للمنظمة، احلالية السفر وإجراءات لسياسات باالمتثال تتعلق
 

 تلك عرب أفضددددددددل ةرقابي إجراءات تنفيذ إىل الرتكيز من املزيد إيالء أمهية اآلنفة املراقبة مالحظات تبني عام، وبشددددددددكل -82
 االمتثال تضددمن الرصدددو  لإلشددراف ضددوابط إىل باحلاجة األوىل بالدرجة الضددوابط تلك وتتعلق. احلرجة ولكن الروتينية العمليات

 ضوابط سنيحت بتوج ذلك، عن فضال  و . ضعفها ونقاط خماطرها إادار و  املنظمة ضمن لألنشطة الكفؤ واألاداء والقوانني للوائح
 لنقدية،ا األموال إادار و  البشدددددددرية املواراد إادار و  املوافقة، وخطابات واخلدمات، السدددددددلع مشدددددددرتيات: عمليات يف ما خيص ادار اإل
 .السفر إادار و  واملخزون، األصول إادار و 
 

ن بأن نوصذيو -83  لرئيسذية،ا التشذغيلية المجاالت في ممكن حد أفضذل إلى اإلدارية ضذوابطها أداء المنظمة تحسذّ
 يويح مجال كل  في الرئيسذذذية الضذذذواب  خضذذذوع وضذذذمان الضذذذواب ، تلك ألداء المعززين واإلشذذذراف الرصذذذد خ ل من

 .اإلدارية والقرارات والمساءلة المعني، المجال أداء تحسين بغية كثب  عن للرصد
 

 جرى ليتا املسدددددائل ملعاجلة ملتخذ ا اإلجراءات من العديد هنا  أن والحظت التوصدددددية، هذه على ادار اإل وافقت وقد -84
 .2017 عام خالل ستتخذ أخرى إجراءات وأن حتديدها،
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  المشاريع في اإلدارية الضواب  3-2-باء
 
  الميدانية البرامج إدارة معلومات نظام 1-3-2-باء
 

 ادار إل أسددددددددداسدددددددددية أادا  تاإلنرتن على امليدانية الربامج إادار  معلومات نظام اعترب الزمن، من عقد من أكثر مدى على -85
 مدجمة، شدددغيليةت عمل مسدددارات خالل من احملداد ، املشددداريع ادور  ملعايري االمتثال من مسدددتخدميه ميّكن إذ وامليزانيات املشددداريع

 .والرصد التنفيذ أنشطة إىل وصوال   وصياغتها املشاريع حتديد من بدءا  
 

 عد  شدددددواغل ديدحت إىل وقطرية إقليمية مكاتب عد  عرب امجوللرب  للمشددددداريع السدددددابقة مراجعاتنا نتائج توصدددددلت وقد -86
 تكاليف وضوابط القرارات صنع يف تؤثر اليت املعلومات معاجلة وفعالية كفاء   جماالت يف سيما وال األاداء حتسني بضرور  تتعلق

 وناقصة متقاادمة تمبعلوما سيةرئي بصور  تعلقت فقد املراجعات تلك خالل من الحظناها اليت املتكرر  املسائل أما. املعامالت
 والوثائق املالية لتقاريرا ومعلومات واخلطط واملصدددددفوفات التقارير حتميل حيث من حتديات برزت فقد وباملثل،. هبا موثوق وغري

 واإلبالغ، واإلقفال والتنفيذ املوافقات إصددددددددددددار يف التأخري اسدددددددددددتمرار جراء ذلك تفاقم وقد. النظام يف الصدددددددددددلة، ذات األخرى
 .الرصد أاداء يف العثراتو 

 
 املشددداريع، لدور  امةاهل املراحل من كل  يف باالشدددرتاطات الوفاء له ينبغي املتنوعة، االحتياجات هذه النظام يلي ولكي -87

 احتياجات صيف ما خي وفعاال   كفؤا    يكون أن كذلك  للنظام وينبغي. ممكن وجه أفضددددل على تعمل للعمليات ضددددوابط بواسددددطة
 وراء دافعال هي احملداد  االشددددددددددرتاطات تلك كانت  وقد. القرارات وصددددددددددنع الرصددددددددددد لغايات معلومات توفري ويف املسددددددددددتخدمني،

 املطلوبة البيانات طاسدتنبا أجل من املسدتخدمني، لرضدا اسدتطالع تنفيذ ذلك يف مبا والتقنيات، اإلجراءات نفذنا إذ اسدتعراضدنا
 .النظام يف التحسني مواطن وحتديد النواقص بأسبا حتديد يف املتمثلة ألهدافنا وسعيا   لتحاليلنا

 
  العادي المستخدم قبل من للتكييف وقاب ا  االستخدام سهل النظام جعل ضرورة 

 
 يشددددكل يدانيةامل الربامج إادار  معلومات نظام بأن املسددددتخدمون اعرتف الرأ ، السددددتطالع اإلمجالية النتيجة على بناء -88

. رنا  م وليس االسدددددددددددتخدام سدددددددددددهل ليس النظام أن بنّي  قد األجوبة من كبريا    عدادا   أن إال. اريعاملشددددددددددد إادار  لدعم الوحيد  األادا 
 املنطقي اإلطار منظومة بتغذية تتحكم اليت اجلواد  ضدددددددمان وظيفة مسدددددددتوى على مشددددددداكل إىل املسدددددددتخدمون أشدددددددار وحتديدا ،

 وقد. املرونة إىل واملفتقر  لتحديدا يف املبالغة بالبيانات ةاخلاص واالشرتاطات بااللتبا  تتسبب اليت الفرعية والنوافذ باملعلومات،
 وبصور . املنطقي اراإلط منظومة رصد يف املشاريع، لتنفيذ النوعية اجلوانب لرصد مؤشرات بتضمني أيضا   املستخدمون أوصى

 لتضحيةا ادون من خدام،االست سهلة وظائف مع بساطة أكثر نظام إىل احلاجة على ادلت قد الرأ  استطالع نتائج فإن عامة
 .املنظمة واشرتاطات املعلومات بسالمة
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  واداملقصددددددد املسدددددددتخدم لقدر  مالئما   يكون أن املعلومات لتكنولوجيا هندسدددددددي هيكل أل  األسددددددداسدددددددية الشدددددددروط ومن -89
 يتضمن أن ملشاريع،ا دولرص للمعلومات أادا  باعتباره النظام، هلذا وينبغي. احليوية الشروط يستويف وأن بسهولة استخدامه على

 النظام مستخدمي معظم عن الصاادر  الرادواد أكدت وقد. ببساطة فهمها املستخدمني جلميع ميكن االستخدام سهلة وظائف
 .الزمن عليها عفا قد األادا  هذه أن الرأ ، استطالع يف
 

 امليدانية، امجالرب  إادار  معلومات نظام عرب واملالحة ادار اإل وثائق وحتليل االسدددددددددتفسدددددددددار من املزيد خالل من تبنّي  وقد -90
  دموناملسددددددددددتخ حدادها اليت للمشدددددددددداكل اجلذر  السددددددددددبب أن املتكامل، اإلادارية املعلومات ونظام املواراد، ادار إل العاملي والنظام

  مؤخرا   أصددددددددددددددرهتا اليت الرقمية اسدددددددددددددرتاتيجيتها بفضدددددددددددددل املنظمة على نثين وفيما. املرتابطة النظم كل  بني صدددددددددددددلة وجواد عدم هو
 بالتعاون ينفذ أن االسدددرتاتيجي املنظور هذا فعلى املنظمة، شدددروط اسدددتيفاء على قاادر ومنرب متكامل حل تقدمي إىل هتدف واليت

 بالوظائف د مسددددرتشدددد املعنية، اجلهات مجيع عليه تتفق متكامل حل تصددددميم وضددددع أجل من الصددددلة، ذات املكاتب مع الوثيق
 .عليها املتفق االلتزامات شأنب الوثيق والتنسيق احملداد  واملسؤوليات

 
 :يلي بما المنظمة تقوم بأن نوصيو  -91
 

  قبوالا م يصذذذذذب  بحيث االسذذذذذتخدام سذذذذذهل النظام لجعل الم حة، تحسذذذذذين بشذذذذذأن التوصذذذذذيات تحديث/تعديل (أ)
  وظائفه؛ استخدام قابلية بمستو  االرتقاء وبالتالي المستهدفين، مستخدميه لد 

 التابع لفصذذليا الرصذذد مرفق ضذذمن المانحين، إلى النهائية المالية التقارير تقديم في رالتأخي حاالت وتسذذجيل ( )
 بعد من يأتي ائيالنه المالي التقرير أن بما المالية، الشذذ ون شذذعبة مع بالتنسذذيق الميدانية، البرامج دعم لشذذبكة
  المالية للتقارير ولاألصذذذذذذذ بموجب المسذذذذذذذتلم التوضذذذذذذذيحي الخطا  تحميل في والنظر المالي، اإلقفال عملية
  نحة؛الما الجهات إلى التقارير تقديم عملية مع أفضل بشكل االمتثال أجل من المانحة، الجهة قبل من

 وتكيفاا  نةمرو  أكثر لجعلها الميزانية ووضع العمل خطة ورصد المنطقي، اإلطار منظومة في الوظائف وتحسين (ج)
 .المشاريع لتنفيذ النوعية النواحي لرصد م شرات وتضمين المشاريع، اشتراطات مع

 
 لميدانية،ا البرامج إدارة معلومات نظام حول الرأي اسذتط ع نتائج على بناء المنظمة، تقوم بأن أيضذاا  ونوصذي -92

 ارطةخ تحديد في أفضذذذذل وضذذذذوح أجل من النظام مسذذذذتخدمو حدد ا التي األسذذذذاسذذذذية للمسذذذذائل وشذذذذامل واف بتحليل
 .قدماا  المضي لد  أنشطتها أولويات تحديد وفي ،متكامل حل لتقديم طريقها،

 
 وحّلها، املشددداريعب املتصدددلة املالية السدددياسدددات مسدددائل اسدددتعراض سدددياق يف النظام وظائف تبسددديط على ادار اإل وافقت -93

 .احلال مقتضى حبسب للمنظمة، الرقمية االسرتاتيجية سياق يف املشاريع ادور  وإجراءات
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  األخر  ولالوص ومسائل النهائي المالي والتقرير بالميزانية الخاصة الوظائف في التعقيدات حل ضرورة 
 

 تصميم يف وإادراجها املشاريع، ادور  مراحل يف والعمليات واإلرشاادات واإلجراءات السياسات ملختلف استعراضنا إن -94
 وتتصددل اريع،املشدد تنفيذ تسددبق عةموسدد وتدابري إجرائية خطوات مع النطاق، وواسددعة معقد  متعداد  وظائف كشددف  قد النظم،

 .ملاحنيها االئتمانية للمعايري املنظمة بوفاء
 

 نظام ضددمن ملوجواد ا األادا  فإن. حتديا   يطرح النتائج، على القائمة املاحنني شددروط على بناء امليزانيات عرض يزال وال -95
 احلسابات أنواع فئة سبحب تعرض املصاريف أن بيد ائج،النت حبسب املشاريع ميزانيات تتناول امليدانية، الربامج إادار  معلومات

  القائمة املباادئ بحبسدددددددددددددد أيضددددددددددددددا   هي تقدم ال املالية التقارير فإن وبالتايل. النتائج على بناء وليس العام، األسددددددددددددددتاذ ادفرت يف
 عمليتني النتائج سددبحب املصدداريف عن واإلبالغ امليزانية إادار  تزال وال. املاحنني على القائمة التقارير لتيسددريوذلك  النتائج على

 .بعد تعاجل مل معاادلتها وقواعد بامليزانيات التداول تعقيدات فإن ذلك عن وفضال   مبعظمها، يدويتني
 

 قابلة تعد مل ،املشدداريع إلقفال الرئيسددية االشددرتاطات من وهي باملشدداريع، اخلاصددة التجهيزات قائمة أن أيضددا   والحظنا -96
  التجهيزات عمجي أن املددايل، اإلقفددال قبددل امليزانيددة، أمني ويضددددددددددددددمن. امليدددانيددة الربامج إادار  معلومددات امنظدد يف عليهددا لالطالع

 حيداد أن مليزانيةا أمني من النشاط هذا ويستوجب .املشروع سجل عن وشطبت نقلت قد املشروع، يف لالستهال  القابلة غري
 .املشاريع إلقفال تيسريا   الصحيح، الوجه لىع هبا التصرف أجل من املشروع إىل املنسوبة التجهيزات

 
ن وأن عمليتها المنظمة تعزز بأن نوصذذذيو  -97  بشذذذكل ييل ما على مركزة ،ذات الصذذذلة األنظمة بين التكامل تحسذذذّ

 :أخص
 

 لمصذذذذاريف والمنتظم السذذذذهل الرصذذذذد ضذذذذمان أجل من الموارد، دارةإل العالمي النظام في ،فرعي مقطع إدراج (أ)
 ؛الميزانية معادلة عن الناجمة التأثيرات ومراعاة النتائج، على بناء عنها ب غواإل المشاريع

 معلومات نظام في التجهيزات قائمة إلتاحة الموارد، دارةإل العالمي النظام في باألصول الخاص الراب  وإعادة ( )
 الميدانية؛ البرامج إدارة

 دارةإل ميالعذذذال النظذذذام وبين الميذذذدانيذذذة البرامج إدارة ومذذذاتمعل نظذذذام في المذذذاليذذذة البيذذذانذذذات بين راب  وتوفير (ج)
 ظذذامن إلى الموحذذدة الذذدخول عمليذذة في وتضذذذذذذذذذذذمينذذه الحقيقي، الوقذذت في معلومذذات توليذذد أجذذل من الموارد،

 المترابطة؛ النظم لكافة المعتمد الوصول تصميم  و  ذا ألن المتكامل، اإلدارية المعلومات
  ليالحا للنموذج دعماا  الموارد دارةإل العالمي النظام ضذذذذذذذذذذذمن الميزانية ببنود اولالتد تمكن شذذذذذذذذذذذرائ  وإدراج (د)

 االلتزام مسذذذذذذذذذذذتو  على للمشذذذذذذذذذذذذاريع الفعذذال الرصذذذذذذذذذذذذد أجذذل من الميذذدانيذذة، البرامج إدارة معلومذذات نظذذام في
 .والمصاريف
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 سددددددددائلم وحل اسددددددددتعراض سددددددددياق يف ،ادار اإل معلومات ونظام احملاسددددددددبة نظام وتعزيز إادراج أمهية على ادار اإل وافقت -98
 التحسينات شأنب التوصيات تناول سيتم أنه ادار اإل الحظت وقد. املشاريع ادور  وإجراءات باملشاريع املتصلة املالية السياسات

 جلار ا الشدددددددامل االسدددددددتعراض سدددددددياق ضدددددددمن املواراد، ادار إل العاملي والنظام امليدانية، الربامج إادار  معلومات نظام لعمل احملداد 
 الرقمية اتيجيةاالسدددددددرت  من جزءا   باعتبارها واإلبالغ، الرقابة وأادوات املشددددددداريع، ادار إل والفعالة الكفؤ  ادار اإل الشدددددددرتاطات حاليا  

 .للمنظمة
 

  الميدانية البرامج إدارة معلومات نظام استخدام على التدريب تكثيف ضرورة 
 

 ومسددددتوى ماالسددددتخدا خالل من التكنولوجيا أادوات أو ملعلوماتا نظم جواد  ترسدددديخ يف رئيسدددديا   ادورا   التدريب يؤاد  -99
  ويسدددداهم إلنتاجيةا ويزيد التكنولوجية، األادواتب التوعية مسددددتوى يرفع أن الكايف التدريب شددددأن ومن. النهائي املسددددتخدم رضددددا

  التدريب فهو ون،املسدددددددددتخدم حدادها اليت للمشددددددددداكل األخرى الرئيسدددددددددية اجلذرية األسدددددددددباب وأحد. املوظفني أاداء حتسدددددددددني يف
 أشدددددددار وقد .يحهايت اليت وللمعلومات للنظام احلالية اخلصدددددددائص تقدير عدم أو قلة إىل يؤاد  الذ  للمسدددددددتخدمني الكايف غري

 .االمتثال يتعد مل للنظام استخدامهم أن إىل املستخدمون
 

 اخلصددددددائص حول تدريبية ادور  رواحضدددددد قد مواقع 10 يف موظفا   370 أن ،2015 لعام القدرات بناء برنامج أبلغ وقد -100
  مشددددددددددددددداركددا   186 إىل كددذلددكاملشددددددددددددددداريع   تنفيددذ على تدددريبددات قدددمددت وقددد امليدددانيددة، الربامج إادار  معلومددات لنظددام احملدددثددة

 نا ه يزال ال أنه كشددددددددف  قد تقييمنا أن إال. امليدانية املكاتب من مثانية يف ،2017 آذار/مار  إىل 2016 أيلول/سددددددددبتمرب من
  تدريب على اصددلنياحل غري املشدداريع/الربامج ومسددؤويل امليزانية أمناء قبيل من مناصددبهم يف حديثا   معينون أشددخا  أو موظفون

 املشداركني، من سدعأو  نطاق مع منتظمة بصدور  التدريبات من باملزيد القيام ضدرور  اسدتطالعنا نتائج بينت وقد. رمسي أو كاف
 .املشاريع إادار  يف ادورهم على بناء

 
 وماتمعل نظام اسدددددددتخدام حول القدرات بناء تعزيز ألجل إضدددددددافية، كأادوات  متوفر  صدددددددلة ذات موااد هنا  أن فيماو  -101
 احلصددول بشددأن  احملداد االسددتفسددارات على مباشددر  للراد املخصددص اخلدمة ومكتب املباشددر التدريب فإن امليدانية، الربامج إادار 
 امليدانية الربامج إادار  معلومات نظام يف "How to" قسددددم وعلى .تخدموناملسدددد يفضددددلها اليت اآلليات من وبيانات، وثائق على

 .املستخدمني احتياجات تلبية سياق ويف مقتضبة تعليمات خالل من فيه، النظر ويعااد يعدل أن
 

  ىعل بناء أوسددددع مشدددداركة مع امليدانية، الربامج إادار  معلومات نظام مسددددتخدمي تدريب بتكثيف املنظمة أوصددددينا وقد -102
 .املنظمة أحناء يف النظام مستخدمي تفيد أن شأهنا من القدرات لبناء أخرى آليات يف والنظر املشاريع، إادار  يف الوظائف كافة

 
 القدرات اءوبن التدريب وأن حالياا، اإلعداد قيد المشذذاريع إدارة حول معززاا  تدريبياا  برنامجاا  أن دارةاإل وأكدت -103

 .للمنظمة ةالرقمي االستراتيجية من كجزء  المتكامل الحل وتنفيذ الطريق، خارطة من تجزأي ال جزءاا  أيضاا  سيشك ن
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 التقني التعاون برنامج 2-3-2-باء
 

 ادوالر مليون 132.9 التقين التعاون لربنامج املعدل االعتماادات صددددددددددددددايف بلغ ،2017-2016 السددددددددددددددنتني فرت خالل  -104
 ذات وباإلرشددداادات التقين، التعاون برنامج ادليل يف تراد اليت األسددداسدددية باملباادئ تقينال التعاون برنامج تنفيذ ويسدددرتشدددد. أمريكي
 تصددل اليت املخصددصددة املوارادو  املناسددب؛ الوقت يف والتنفيذ عليه؛ واملوافقة املشددروع اسددتهالل بني املعقولة املد  حتداد اليت الصددلة

 التعاون رنامجب مشددداريع تنفيذ ومسدددتوى السدددنتني؛ فرت  من األوىل السدددنة خالل البلد خمصدددصدددات من املائة يف 70 حىت نسدددبتها
 تلك املساءلة مقومات إىل تندفيس للتنفيذ تقييمنا أما. املنظمة نظم يفالتعاون التقين  برنامج مشاريع معلومات وموثوقية التقين،
 .وفعالية بكفاء  التعاون التقين برنامج التزامات حتقيق لضمان

 
 التقني التعاون برنامج مشاريع تنفيذ في تحسينال من مزيد إلى الحاجة 

 
 بلغت قد عليها املوافق للمشددددددددددددداريع اإلمجالية القيمة كانت  2016 األول كانون/اديسدددددددددددددمرب 31 يف أنه تقييمنا الحظ -105

 .2017-2016 الفرت  خالل التقين التعاون لربنامج االعتماادات صددددددددددددددايف من املائة يف 60.4 أ  أمريكي ادوالر مليون 80.3
 ادوالر ماليني 13.9ما قيمته  2016 األول كانون/اديسمرب 31 يف التقين التعاون برنامج مشاريع لتنفيذ اإلمجالية القيمة وبلغت
 2016 عام يف املصروفات قيمة بلغت ذلك، عن فضال  و . 2016 اعتماادات حصة من املائة يف 21 نسبته ما شّكلت أمريكي
 الشدددددددددهر  اإلنفاق متوسدددددددددط وبلغ. أمريكي ادوالر مليون 50.0 ،2015-2014 للفرت  قينالت التعاون برنامج باعتماادات مقارنة

 ماليني 4.8 مببلغ مقارنة إجيايب رقم وهو أمريكي، ادوالر ماليني 5.3 ما قيمته 2016 عام خالل التقين التعاون برنامج على
-2014 السدددددددنتني لفرت  أمريكي ادوالر ليونم 5.2و( السدددددددابقة السدددددددنتني فرت  من األوىل السدددددددنة) 2014 عام يف أمريكي ادوالر

ألمريكا الالتينية  ليمياإلق املكتب من كل  يف التنفيذ مستويات بتدين تتعلق شواغل على الضوء مراجعاتنا سلطت وقد. 2015
 قتتعل شدددددداكلم على الضددددددوء سددددددلطنا ذلك، إىل باإلضددددددافة .وباكسددددددتان والسددددددوادان ميامنار يف املنظمة وممثليات والبحر الكاريي

 ميامنار يف ملنظمةا وممثليات ،ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي املكتب من كل  لدى املشدددددددددددددداريع إطالق يف بالتأخر
 وإتاحة ،ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي املكتب يف املشدددددداريع إقفال سددددددرعة ويف والصددددددومال، وباكسددددددتان والسددددددوادان
 اسددتعراضددنا لدى الغ،واإلب الرصددد يف تؤثر اليت املنظمة نظم يف وثائق، من هبا يتصددل وما شدداريع،امل عن وادقيقة حمدثة معلومات
 إندونيسدددددددددديا يف املنظمة وممثليات ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ واحمليط آلسدددددددددديا اإلقليمي للمكتب
 .والصومال ينياوك وإثيوبيا واألرجنتني وباكستان والسوادان وميامنار

 
 اآلليات مع حياناأل معظم يف ترابط على اإلنفاق مسددددددتوى يف تدن من عنها يرتتب وما املشدددددداريع يف التأخريات وإن -106

 التحديات تأثريات جراء لككذ  الوضددع هذا ويتفاقم. املشدداريع تفعيل توقيت حسددن يف تؤثر اليت املشدداريع على للموافقة املعقد 
 تنفيذ يف يؤثر ام امليزانية، وأمناء املشدددددداريع مدراء سدددددديما وال العملية، عن املسددددددؤولني قبل من املشدددددداريع لىع املسدددددداءلة تطبيق يف

  ادار لإل تواصددددددددلةامل باجلهواد نعرتف وحنن. املنظمة نظم يف الصددددددددلة ذات والوثائق املعلومات وإتاحة اإلقفال وإجراءات املشدددددددداريع
 وحتسددينه يعاملشددار  تنفيذ إادار  يف للمسدداعد  التعاون، وأواصددر النظم وتطوير ،العمليات رصددد لوحة إطالق خالل من سدديما وال

 .اآلنفة املسائل عليه تدل ما حبسب التقين التعاون برنامج يف للعمل جماالت هنا  تزال ال ولكن. باإلمجال
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 آليات خ ل نم قني،الت التعاون برنامج لمشذذذاريع اإلجماليتين والفعالية الكفاءة تضذذذمن بأن المنظمة نوصذذذيو -107
  نامج،البر  التزامات تنفيذ سذذذذذذذذذذذرعة في ت ثر التي الحاالت أو األحداث سذذذذذذذذذذذليم شذذذذذذذذذذذكلب وتدير المسذذذذذذذذذذذ وليات تحدد
 .به المتعلقة المعلومات وكفاية مستواه وفي

 
 الكفاء  نيحتس من مّكنت وقد املشاريع، ادور  ادليل يف بوضوح حمداد  واملسؤوليات الوظائف أن ادار اإل الحظت وقد -108

 خالل من كذلك  التقين التعاون برنامج مشدددددداريع تنفيذ معدل حتسددددددن وقد .التقين التعاون برنامج ملشدددددداريع اإلمجاليتني والفعالية
  حيول الذ  ألمرا القطرية، الربجمة إطار ملحق يف التقين التعاون بربنامج املتعلق العام البند وإادراج الرصددددددددددددددد أادوات اسددددددددددددددتخدام

  .املشاريع أنشطة إطالق يف تأخري حصول ادون
 
 الطوعية المسا مات بواسطة الممولة المشاريع 3-3-2-باء
 

  وحدادنا الرقابةو  املسددددددددددداءلة بارامرتات يف نظرنا الطوعية، املسدددددددددددامهات بواسدددددددددددطة املمولة املشددددددددددداريع لتنفيذ تقييمنا لدى -109
 برنامج ملشاريع اهاعتمدن الذ  النهج غرار وعلى. حرتمتا قد والرصد املشاريع لتنفيذ املعتمد  التوجيهية اخلطوط كانت  إذا ما

 املناسب الوقت يف املشاريع فيذتن تضمن اليت للمشاريع، والفعالني الكفؤين والرصد التنفيذ عوامل تقييمنا تناول التقين، التعاون
 املشددددداريع تنفيذل املالئمة ادار اإل يةأمه من يزيد وما. املعلومات إلتاحة املنظمة نظام واسدددددتخدام الرصدددددد وكفاية التنفيذ ومسدددددتوى

 اإلشار  وجتدر. اليتهاو  تنفيذ يف امليزانية خارج من املواراد على للمنظمة الكبري االعتمااد هو الطوعية، املسامهات بواسطة املمولة
 ةوامليزاني العمل امجربنالتابعة ل أمريكي ادوالر مليار 2 578 مبلغ أصل من أمريكي ادوالر مليار 1.572 أ  املائة يف 61 أن إىل

  .امليزانية خارج مصاادر من تراد ،2017-2016 للفرت  للمنظمة املعدل
 

  .األمانة حسا  مشاريع تنفيذ في التحسين من المزيد إلى الحاجة 
 

 املكتبو  املسددددددددددددددتهلك ومحاية الزراعة ادار إل مراجعاتنا لدى املشدددددددددددددداريع إطالق يف ما خيص تأخري حاالت حتديد مت -110
 تتعلق مسدددددائل إىل وأشدددددري .وكينيا والسدددددوادان وميامنار إندونيسددددديا يف املنظمة وممثليات ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي يمياإلقل

 وميامنار إندونيسدددددددديا يف ةاملنظم وممثليات اهلاادئ واحمليط آلسدددددددديا اإلقليمي املكتب تقييمات يف املشدددددددداريع تنفيذ مسددددددددتوى بتدين
 واملكتب يسددددديالرئ املقر اسدددددتعراض يف املشددددداريع، إقفال سدددددرعة صدددددعيد على حتديات ولوحظت. والصدددددومال وإثيوبيا والسدددددوادان

 . والصددددددددددومال األرجنتني يف املنظمة وممثليت ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي اإلقليمي واملكتب اهلاادئ واحمليط آلسدددددددددديا اإلقليمي
 الرصدددد يف تؤثر ليتا املنظمة، نظم يف الصدددلة ذات والوثائق اريعاملشددد عن املعلومات بإتاحة املتصدددلة الشدددواغل على التشدددديد ومت

 اإلقليمي املكتبو  اهلاادئ واحمليط آلسدديا اإلقليمي واملكتب املسددتهلك ومحاية الزراعة إادار و  الرئيسددي املقر لدى وذلك واإلبالغ،
 .والصومال ستانوباك وميامنار إندونيسيا يف املنظمة وممثليات ،ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي
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 احلكومة ةموافق على للحصددددددددددددددول املطلوب الطويل الوقت نتيجة املشدددددددددددددداريع إطالق يف التأخريات كانت  عام، بوجهو  -111
 مراجعتنا يف ناحظال أخرى، ناحية ومن. املشدددددددددداريع يف مؤهلني أشددددددددددخا  لتوظيف املطلوبة املطولة والعملية املتلقية، أو النظري 

 الصددددلة ذات الوثائقو  املعلومات إتاحة وعدم املشدددداريع، إقفال يف والتأخري املشدددداريع، لتنفيذ تدينامل املسددددتوى خبصددددو  مشدددداكل
 . عنيةامل العمليات عن املسددددددددددددددؤولة اجلهات مسدددددددددددددداءلة يف التحديات عن مبعظمها والنامجة املنظمة، نظم يف املشدددددددددددددداريع حول

 ادليل إليها املشددددار لثغراتا وأن املشدددداريع، لتنفيذ اإلمجاليتني عاليةوالف الكفاء  حتسددددني إىل اهلاادفة ادار اإل بأعمال نعرتف أننا إال
 .اجلهواد مواصلة ضرور  على

 
 تعزز لتيا والرصد األنشطة ضواب  خ ل من طوعي، تمويل ذات مشاريع تنفيذ تضمن بأن المنظمة أوصيناو  -112

 والكفاءة عاليةالف في ت ثر التي المشذذذذاريعب الخاصذذذذة مسذذذذاءالتال وتنفيذ للعوامل، الم ئمة دارةواإل المناسذذذذب التحديد
 .المشاريع تنفيذل اإلجماليتين

 
 لوحة ستعمالا خالل من ذلك يف مبا ملشاريع،ا على الفعالني والرقابة الرصد ضمان يف ستستمر أهنا ادار اإل أكدتو  -113
 الدعم وتوفري دثةحم تشددددددددددددددغيلية توجيهية طخطو  وتوفري وتطويرها، األنظمة وحتسددددددددددددددني املتكامل، اإلادارية املعلومات نظام مراقبة

 .امليزانية ألمناء املتواصل
 

  للمشاريع المستخدمة غير األرصدة بشأن سياسة وضع ضرورة 
 

 لكافة املسددددددتخدم غري اإلمجايل النقد  املبلغ أن إىل 2016 أيلول/سددددددبتمرب 30 يف الرئيسددددددي للمقر مراجعتنا أشددددددارت -114
  وجواد اسددددددددتعراضددددددددنا والحظ. أمريكي ادوالر ماليني 17.9 يواز  الطوعية املسددددددددامهات بواسددددددددطة ولةواملم ماليا   املقفلة املشدددددددداريع

 يبلغ مسددددددددتخدمة غري نقدية أرصددددددددد  مع أمريكي ادوالر ماليني 93.4 بقيمة مصدددددددددقة إمجالية مبيزانية ماليا   مقفال   مشددددددددروعا   11
  ماك  املواراد يف الشددددددددددددركاء إىل بعد أعيدت قد تكن مل املسددددددددددددتخدمة غري األرصددددددددددددد  وتلك. أمريكي ادوالر مليون 2.1 جمموعها

 سددددتخدمةامل غري األرصددددد  ورواد السددددتمرار الرئيسددددي السددددبب أن إىل ادار اإل وأشددددارت. أخرى مشدددداريع يف السددددتخدامها حتّول مل
 تأكيد ذلك يف مبا تبقية،امل باألموال للتصددددرف املواراد يف الشددددريك من تعليمات تلقي بوجوب يتصددددل احملاسددددبية املنظمة ادفاتر يف

 .األموال راد دىل املصرفية البيانات
 

 اتفاق يف ملستخدمةا غري النقديةاألموال ب التصرف ختص أحكام إادراج يف يرغبون ال املاحنني بعض بأن نقر أننا وفيما -115
 يولد قد جوادها،و  لحا يف املاحنني، الشدددددددددددرتاطات االمتثال يف التأخري أو االمتثال عن االمتناع أن على نشدددددددددددداد فإننا التمويل،
 .املستخدمة غري النقدية باألموال التصرف يف املنظمة كفاء   عن سلبيا   انطباعا  
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  شذذذذذذذذذذذركائها مع أبرمتها التي التمويل اتفاقيات كافة  في محددة أحكام إدراج في المنظمة تنظر بأن أوصذذذذذذذذذذذيناو  -116
 ألموالل المقترح االسذذذذذذذذتخدام حول اراتخي جانب إلى المسذذذذذذذذتخدمة، غير باألرصذذذذذذذذدة بالتصذذذذذذذذرف تتعلق ،الموارد في

 .معينة منيةز  فترة ضمن األموال استرداد بشأن تعليمات تقديمهم طلب مع المانحين تجاو  عدم حال في المتبقية،
 

 حيثماو  املواراد، يف شدددددددددددركائها مع عاادية اتفاقات أو إطارية اتفاقات اعتمااد على تشدددددددددددجع املنظمة أن ادار اإل أكدتو  -117
  .مسدددددتخدمة غري أموال أ  باسدددددتخدام تتعلق أحكاما   اإلطار  االتفاق يتضدددددمن بأن تقرتح شدددددركائها لوائح مع مراأل يتماشدددددى

 اخلا  قللصدددددندو  لتخصددددديصدددددها املشدددددروع هناية يف للطوارئ خمصدددددصدددددة مسدددددتخدمة غري أموال أ  حتويل على تشدددددجع أهنا كما
  .ديثا  ح املقام املالية األنشطة تنمية صندوق إىل ارئةالط غري الربامج وأموال التأهيل، إعااد  وأنشطة الطوارئ حلاالت

 
 المانحة الجهات إلى التقارير تقديم 4-3-2-باء
 

 وتري  على بناء الربجميةو  املالية االلتزامات تنفيذ بشدددددددأن املاحنة اجلهات إىل التقارير تقدمي فإن للمسددددددداءلة، آلية باعتباره -118
 تُدّتخذ معلومات اراداملو  يف للشددددددددددددددركاء يتيح ،(النهائية التقارير) اإلكمال وعند( ملرحليةا التقارير) املشددددددددددددددروع خالل عليها متفق

 مالية معلومات حتتو  قاريرت وتقدمي املشاريع، تنفيذ مسؤوليات تطبيق املهم ومن. عليها بناء احليوية والقرارات التالية اخلطوات
 قدر  وإن. يلالتمو  يف الشددددددددددددددركاء إىل والربجمية املالية واإلاازات النتائج عن مالية غري ومعلومات صددددددددددددددلة وذات وموثوقة عاادلة

 بالتايل جيذب ما مة،املنظ يف املصددددددددلحة وأصددددددددحاب اخلارجيني الشددددددددركاء ثقة من تزيد التقارير، تقدمي طلبات تلبية على املنظمة
 املتعلقة ملسدددددددددددداءلةا مسددددددددددددتوى على حتديات أ  فإن وبالعكس. أهدافها حتقيق أجل من متكينا   أكثر بيئة وخيلق إضددددددددددددافية مواراد

  .طوعية امهاتمس على يعتمد الربجمي العمل معظم وأن سيما ال للمنظمة، املواراد بإتاحة املتصل الضعف من تزيد باإلبالغ
 

 المانحة الجهات إب غ لموجب االمتثال تحسين ةضرور  
 

 يف مؤخرا   ناهانفذ اليت املراجعة عمليات وإن. احنةامل اجلهات إبالغ ملوجب املنظمة تنفيذ قّيمنا تقدم، ما مراعا  مع -119
 ،البحر الكارييألمريكا الالتينية و  اإلقليمي واملكتب اهلاادئ، واحمليط آلسددددديا اإلقليمي واملكتب املسدددددتهلك، ومحاية الزراعة إادار 

 إىل التقارير دميتق أن وجدت قد والصددددددومال، وكينيا واألرجنتني وباكسددددددتان والسددددددوادان وميامنار إندونيسدددددديا يف املنظمة وممثليات
  العمليات، عن سدددددؤولنيبامل املتعلقة املشدددددروعب املسددددداءالت اخلاصدددددة بتنفيذ تتعلق مسدددددائل جراء يتعثر يزال ال املواراد يف الشدددددركاء

 اريرالتق تقدمي نع معلومات وفقدان املشدددددددددداريع إقفال تأخر إىل باإلضددددددددددافة لتنفيذها، احملداد  املهل تتخطى املشدددددددددداريع جيعل ما
 تربز أعاله إليها ملشددددارا املسددددائل فإن للمشدددداريع اإلمجالية ادار اإل لتحسددددني اجلارية باجلهواد نقر أننا حني ويف. باملشدددداريع املتعلقة
 .امةت بصور  طوعيا   املمولة للمشاريع التقارير تقدمي مسؤوليات تنفيذ إادار  أجل من مستدامة جهواد بذل ضرور 
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 الجهود خ ل نم المانحة، جهاتها إلى التقارير بتقديم المتعلقة المسذذذاءلة تنفيذ مةالمنظ تضذذذمن بأن نوصذذذيو -120
 العملية، عن للمسذذ ولين المسذذاءالت الخاصذذة بالمشذذروع تنفيذ وتدعم تنفذ التي والضذذواب  الرصذذد ألنشذذطة المسذذتدامة

 .المطلو  الوقت فيو  صلة وذات موثوقة معلومات بتقديم النظم قيام تضمن وأن
 

 وماتاملعل نظام لوحة اسددتخدام خالل من ذلك يف مبا للمشدداريع الفعال الرصددد ضددمان سددتواصددل أهنا ادار اإل أكدت -121
 بإكمال تذكريهم لأج من عليهم واملشدددرفني امليزانية أمناء إىل ترفع أسدددبوعية رصدددد تقارير أن إىل اإلشدددار  مع املتكامل، اإلادارية

 .املناسب الوقت يف اإلقفال تنفيذو  التقرير تقدمي إىل واملباادر  األنشطة،
 
  المخاطر التعامل مع 4-2-باء
 
 المخاطر إدارة 1-4-2-باء
 

 المخاطر إدارة بترسيخ المتعلقة التحديات معالجة ضرورة 
 

 ممارسات عم ومتسقة متناسقة بطريقة املخاطر إادار  متار  املخاطر، ادار إل املؤسسية سياستها خالل من املنظمة، إن -122
 كافة  من ويتوقع .اليقني عدم حلاالت أكرب بفعالية االستجابة على واملوظفني املدراء لتساعد وناشطة، وراسخة وشاملة ل،العم

 اإلادارات نيب املخاطر وتتفاوت. وتعاجلها ترصددددها وأن ومسددداءلتها، رقابتها جماالت ضدددمن املخاطر حتداد أن ادار اإل مسدددتويات
 تغذية ادار لإل لدنياا املسدددتويات تقدم متسدددلسدددلة، بصدددور  املخاطر إادار  تنظيم وعرب. شددداريعامل وحىت امليدانية واملكاتب والشدددعب

 املخاطر إادار  نشطةأ إىل بدورها املعلومات فتنقل ومعاجلتها، ورصدها وحتديدها سياقها، مع املخاطر تكييف كيفية  عن راجعة
 حنو توجه وهنا . ادار لإل العليا املسددتويات قبل من تدابري اختاذ تسددتوجب اليت املخاطر يف ما خيص سدديما وال مسددتوى، األعلى

 اجلميع حيرتمها أن على التشدددددغيلية، اجملاالت مسدددددتويات كافة  من يتجزأ ال جزءا   وجعلها املخاطر إادار  على رمسي طابعإضدددددفاء 
 .املنظمة يف
 

 يزال فال اراهتا،قر  وعلى للمنظمة تشددددددددددددغيليةال اجملاالت على املخاطر إادار  تعميم لضددددددددددددمان املبذولة باجلهواد نقر وفيما -123
 الرمسية املخاطر ر إادا بشددددأن األخري  مراجعاتنا نتائج من اسددددتشددددفينا وقد. املخاطر إادار  ترسدددديخ أجل من بالكثري القيام يتوجب

 وكفاية داد،احمل السددياقب املخاطر لتقييم املناسددب الربط: القضددايا تلك وتتضددمن. بشددأهنا التصددرف تسددتوجب قضددايا وامللموسددة،
 وخاضدددعة باملناسددد بالشدددكل مرسدددخة املخاطر ادار إل ممارسدددات وجواد أن على ونشدددداد. التقنية واملسددداند  املواراد وتوفري الوثائق،
 تسددددتعد إذ اليوم بلق ذ  من أكثر ضددددروريا   أصددددبح قد املنظمة، يف التنفيذ  صددددعدأ كافة  على اجليد ، باملسدددداند  وتتمتع للرصددددد
 املخاطر إادار  إادماج لتأمني اجلهواد بذل ينبغي الصدداد، هذا ويف. 2017 هناية عند الداخلية الرقابة شدأنب بيان إلصددار املنظمة

 أهدافها، يقحتق على املنظمة قدر  تعزيز أجل من املسدداءلة، وسددياسددة الداخلية الرقابة إطار جانب إىل وشددامل، متسددق إطار يف
 .منها صلحةأصحاب امل يتوقعها اليت والغايات شاملنافع وتنفيذ
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  تواجددده إذ املنظمدددة، ضددددددددددددددمن موجواد  تزال ال التحدددديدددات من منوعدددة جمموعدددة أن على مراجعتندددا نتدددائج ادلدددت وقدددد -124
 األساسية حدياتالت أن إىل استعراضنا يف حدادناها اليت املسائل تلك وتشري. املخاطر إادار  واشرتاطات صعوبات األخري  هذه

  2011 عددام منددذ تقددلّ  مل التحددديددات تلددك فددإن .املخدداطر ادار إل املشددددددددددددددرت  املفهوم ويف التكيف، على املنظمددة قدددر  يف تتجلى
على مستوى  املخاطر  إادار  توقعات يف اليوم النظر إعااد  وتنبغي. املنظمة يف رمسيا   املخاطر إادار  فيها اعتمدت اليت السنة وهي

 املتوقعة املزايا من فااد االست ذلك يضمن سوفو . املنهجية وحتسني املنظور يف االتساق وحتقيق الرتكيز حتسني أجل مناملنظمة 
 .قيمتها وحتقيق املخاطر إادار  من
 

 اعتمد التي يةالعمل وفي المخاطر، دارةإل إطار ا في النظر بإعادة تقضي ،دارةاإل عليها وافقت بتوصية تقدمنا -125
 التكيفية، هلقدرات الكاملة المراعاة وضذذذذذمان ة،المنظم مسذذذذذتويات كافة  على لتعميمه اسذذذذذتراتيجية وبصذذذذذياغة خ لها، من
 لمتوخاةا المنافع تحقيق أجل من المصذذذذلحة، أصذذذذحا  كافة  من مقبوالا  المخاطر دارةإل المشذذذذترك المفهوم يكون وبأن
 .المخاطر دارةإل
 
 الغش لمخاطر االستجابة آليات 2-4-2-باء
 

  ويبنّي " األخرى الفاسدددددددددد  واملمارسدددددددددات الغش مكافحة سدددددددددياسدددددددددة" 2015/08 رقم للمنظمة اإلادار  التعميم حيتو  -126
 املذكور ميمالتع ويفرض. جتلياهتا بكل األخرى الفاسدددد  واملمارسدددات الغش مع التسدددامح عدم سدددياسدددة اعتمدت قد املنظمة أن

 توصددددددددديتنا نفيذت إىل الرامية اإلجراءات مراعا  ومع. وتنفيذها عليها واحلفاظ الغش ملكافحة خطة وضدددددددددع امليدانية املكاتب على
 اإلقليمي بواملكت اهلاادئ، واحمليط آلسددددددديا اإلقليمي املكتب من كل  يف الغش مكافحة خطط قيّمنا الصدددددددداد، هذا يف السدددددددابقة

 وكينيا وإثيوبيا نيواألرجنت وباكسددددددددددددتان والسددددددددددددوادان وميامنار إندونيسدددددددددددديا يف املنظمة وممثليات ،ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي
 .عنه فوالكش للغش التعرض ملنع وحمدثة املناسب، بالشكل مصممة واآلليات الضوابط كانت  إذا ما يدلتحد والصومال،

 
 الغش مكافحة خط  تحديث ضرورة 

 
 التعرض مبواجهددة ثهددا،وحتدددي اخلطط تلددك اديندداميكيددة على بدداحملددافظددة املتعلقددة التحددديددات التقييمددات معظم نتددائج تربز -127
 وكأنه الغش مع التعاطي وهي الغش، خماطر إادار  مسدددتوى على مشدددرتكة شدددائبة على أيضدددا   الضدددوء املالحظات وتسدددلط. للغش

 الغش منع فددإن ايلوبددالتدد الرقددابددة؛ تفددااد  ويف اخلبيثددة النيددة يف الغش خمدداطر وتتجلى. العمددل خمددالفددات من أخرى خمددالفددة جمراد
 ورصدددها ائهاوإرسدد جراءاتإ حتديد ذلك تطلبوي. احلالة هذه ملعاجلة مناسددبا   تصددميما   تصددمم أن جيب عنه الكشددف وضددوابط

 ويضدمن نافية،املت الوظائف بني الفصدل ويدعم الكشدف، حد  من يزيد الذ  األمر وصدلتها، فعاليتها لضدمان متواصدل بشدكل
 الكاملة املعاجلة أجل نم املسددار هذا يف يسددريا أن وحتديثها اخلطط تلك لديناميكية وينبغي. للوائح االمتثال ويؤكد املواراد صددون

 .للغش للتعرض
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 ديناميكية برامج تدعم آليات خ ل من والغش، ل حتيال لتعرضها مناسبة إدارة المنظمة تضمن بأن أوصيناو  -128
 الموارد ونصذذذذذ وتضذذذذذمن المتنافية، الوظائف بين الفصذذذذذل وتدعم الكشذذذذذف تعزز بتدابير تزخر الغش، لمكافحة ومحدثة
 .للوائ  االمتثال وت كد

 
 اسدددددددددددديم وال عنها، واإلبالغ الداخلية والرقابة املسدددددددددددداءلة أطر تعزيز أجل من مطلوبة إجراءات وضددددددددددددع ادار اإل أكدت -129

 .الغش مكافحة خلطة املنتظم التحديث يشمل مبا امليدانية، للمكاتب
 

 دارةاإل إفصاحات -يمج
 

 فصاحاتإ ادار اإل قدمت القسم، هذا ويف. اهلامة املعلومات عن اإلفصاح على اخلارجية املراجعة اختصاصات تنص -130
 .املفرتض والغش الغش وحاالت واإلكراميات اخلسائر شطب بشأن

 
 المقبوضات وحسابات النقدية الخسائر شطب 1-يمج
 

 وآخر للعمالت، صدددددددددرف عمليات من إليراادات اأمريكي   اادوالر   69.387 بقيمة مبلغ شدددددددددطب جرى ،2016 عام يف -131
  املؤسددددددددددددددسددددددددددددددية للخدمات العام املدير مسدددددددددددددداعد وافق وقد. املناظر  احلكومية املسددددددددددددددامهات من اأمريكي   اادوالر   29.235 بقيمة
 للقسددم العاشددر البند من السددابعة والفقر  202 للقسددم العاشددر البند من السدداادسددة الفقر  على بناء هذه الشددطب عمليات على
 .اإلادارية اإلجراءات ادليل من 202

 
 اإلكراميات 2-يمج
 

  .2016 املالية السنة يف إكراميات تدفع مل املنظمة أن ار اداإل أبلغت -132
 
 المفتر  والغش الغش حاالت 3-يمج
 

 ،(املالية بالالئحة 1 امللحق) اخلارجية املراجعة حتكم اليت اإلضددددددددافية االختصدددددددداصددددددددات من( 1( )ج) 6 بالفقر  عمال   -133
 سددددبحب الغش تعريف ضددددوء يف الغش عن ادار اإل حإفصددددا  إعدااد وجير . مفرتض وغش غش حاالت وجواد عن ادار اإل أعلنت

 اإلادار  التعميم يف 2015 آذار/مار  12 يف اعتمدت اليت" األخرى الفاسددد  واملمارسددات الغش مكافحة سددياسددة" يف يراد ما
 التفتيش وحد  هب توصددددي الذ  املفرتض الغش تعريف ضددددوء يف اإلفصدددداح أعد املفرتض، بالغش يتعلق ما ويف. 2015/08 رقم

 .JIU/REP/2016/4 رقم تقريرها من 34 الفقر  يف املتحد  لألمم شرتكةامل
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  .2015 عددام خالل املراجعددة قيددد كددانددت  أن بعددد 2016 عددام يف إقفدداهلددا جرى وقددد غش حدداالت أربع حصددددددددددددددلددت -134
 املنظمة ادموار  اسدددتخدام وإسددداء ( 2) املوظفني؛ أحد قبل من املنظمة مواراد ختصددديص إسددداء ( 1): احلاالت تلك تضدددمنت وقد
 سددددددددددابق، وظفم إىل مدفوعات لتسددددددددددديد عااد  املعتمد  الطريقة تغيري إىل عمد حني القطرية املكاتب أحد يف موظف قبل من

 أحد أن ويعتقد( 3) لنفسددددددده؛ ليقبضددددددده عااد مث ومن املوظف كذل لصددددددداحادوالر ا أمريكي ا  940 قيمته راوحت شددددددديكا   فأصددددددددر
  مشددددددددددددمولة أهنا مع أمريكي ادوالر 1 800 تقريبا   قيمتها تبلغ طبية تكاليف سددددددددددددرتاداادال مبطالبات تقدم قد السددددددددددددابقني املوظفني

 األخصدددددددائيني من أ  تكاليف يسدددددددداد مل السدددددددابق املوظف أن أو أخرى، تأمني عقواد قبل من جزئية أو كاملة  بتغطية الواقع يف
 .املنظمة كاتبم أحد إىل توريدها مت بذور واعأن منشأ تثبت مغشوشة وثائق بتقدمي البائعني أحد قيامو ( 4) املعنيني؛ الطبيني

 
 األول كانون/اديسددددددددددددددمرب 31 يف حاالت 6 حل يف املنظمة احت ،2016 عام يف غش حاالت مثاين أصددددددددددددددل من -135

 :2016 يف حلها مت اليت الست احلاالت تضمنت وقد. 2017 عام من األول الفصل يف الباقيتان احلالتان أقفلت فيما ،2016
 بطريقة رية،القط املكاتب أحد يف الشدددددددخصدددددددية، للخدمات اتفاقية يف مشدددددددرت  مع املشددددددداريع أحد يف وطين وظفم تواطؤ( 1)

  واخلدمات؛ سددددلعبال متعلقة مناقصددددات بشددددأن سددددرية معلومات عن املشددددروع غري الكشددددف ذلك يف مبا املشددددرتيات للوائح خمالفة
 أحد من اأمريكي   اادوالر   8.510 بقيمة سددددددددددددددلع اختفاء يف قطر  مكتب لدى املشدددددددددددددداريع أحد يف وطين موظف تورط وقد( 2)

 اسددددتحقاق يف وغشددددا   املشددددرتيات يف غشددددا   تضددددمنت احتيالية ممارسددددات يف القطرية املكاتب أحد موظف وشددددار ( 3) املخازن؛
 شرفامل اعدس قد الشخصية للخدمات اتفاق مبوجب املتعاقدين أحد فإن السابقة، القضية يف ما خيصو ( 4 اإلجيار؛ إعانات

 مكتب يف موظف وقام( 5) لإلجيار؛ إعانة على املشدددددددرف حلصدددددددول ادعما   مغشدددددددوشدددددددة وثائق تقدمي يف املوظفني، من وهو عليه
 وثالثة العامة اخلدمات فئة من املوظفني أحد وتورط( 6و) الضددددددددددددددرر؛ إىل رمسية مركبة تعرض ظروف بشددددددددددددددأن بالكذب قطر 

  توصدددددلت ما سدددددبحب مالية، خسدددددائر املنظمة كّبدت  احتيالية أنشدددددطة يف قطر  مكتب لدى املشددددداريع أحد يف وطنيني موظفني
 .العام املفتش مكتب حتقيقات إليه
 

 نفيذت يف ما خيص بالغش التنفيذ يف شريك قيام( 1) :فضمتا 2017 عام يف أقفلتا اللتان 2016 لعام الغش حالتا أما -136
 اجمموعه بلغ شددخصددية مصدداريف مدفوعات بشددأن بالكذب ملورادينا أحد وقيام( 2) املنظمة؛ وبني بينه القائم االتفاق خطاب

 واعتبارا  . الدفعات تلك على كعمولة  أمريكي ادوالر 26.000 االحتيال طريق عن وتقاضدددددددددددديه أمريكي، ادوالر 577.000 تقريبا  
 .التحقيق قيد مفرتض غش بشأن حالية قضايا 6 هنا  التقرير، هذا حترير فرت  من
 

  وإن .واحدددد  حدددالدددة بفدددارق ،2015 عدددام يف منددده أقدددل كدددان  قدددد 2016 لعدددام الغش حددداالت دادعددد أن الحظندددا وقدددد -137
 أ  املدددائدددة يف 25 أن فيمدددا موظفون، ارتكبهدددا قدددد ،8 أصددددددددددددددددل من 6 أ  مفرتض، غش أو غش حددداالت من املدددائدددة يف 75
 .دامتهاواست الغش حاالت حوكمة تعزيز ضرور  إىل ذلك كل  ويشري. ثالثة أطراف فيها تورطت قد حاالت، 8 أصل من 2
 

 الغش خماطر حتديد تتيح وآليات عمليات خالل من الغش، خماطر حوكمة تعزيز تواصددددددددددددددل بأن املنظمة أوصدددددددددددددديناو  -138
 .الغش على النكشافها أفضل ادار إل استجابات وحتديد املناسبة، بالطريقة
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 توليها ليتا األمهية ولتعزيز عنها، واإلبالغ ةالداخلي والرقابة املسددددددددداءلة أطر لتعزيز إجراءات وضدددددددددع ادار اإل أكدت وقد -139
 التأاديبية بعاتوالت املرضددددددددددددي غري السددددددددددددلو  أنواعب املوظفني وتوعية الغش، ورصددددددددددددد املخاطر، إادار و  الداخلية الرقابة إىل املنظمة

 .التأاديبية اإلجراءات بشأن للموظفني العام الفهم تيسري عن فضال   املمكنة،
 

 وتقدير شكر -الد
 

 اإلقليميني مثلنيوامل املسدددددددددداعدين العامني واملديرين العام املدير ونائب العام للمدير تقديرنا عن اإلعراب يف نرغب نناإ -140
 أثناء ملوظفينا مسددددداعد  من وقدموه تعاون من أبدوه ملا وموظفيهم القطريني واملمثلني املالية ومدير الرئيسدددددي املقر لدى واملديرين
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