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 موجز 

 مقدمة

 املراجع اخلارجيتقرير 
يتم إصددددددار التقرير عن نتائج مراجعة الكشدددددوف املالية وعمليات منظمة األغذية والزراعة لاملنظمةا للسدددددنة املالية  -1

من الالئحة املالية للمنظمة واالختصاصات  10-12إىل  1-12مبوجب املواد  2020ديسمرب/كانون األول  31 املنتهية يف
 ا.اإلضافية اليت تنظم املراجعة اخلارجية املرفقة هب

وهددذا هو أول تقرير مراجعددة يقدددمدد  املراقددب واملراجع العددام يف اهلنددد إىل مؤبر املنظمددةر مبوجددب واليتنددا كمراجع  -2
 . 2025إىل  2020خارجي للمنظمة من 

نزاهة عرض الكشوف املالية إىل الدول األعضاءر وتتمثل األهداف العامة للمراجعة يف تقدمي ضمان مستقل بشأن  -3
 ما يساعد يف زايدة الشفافية واملساءلة يف املنظمةر ويدعم أهداف عمل املنظمة من خالل عملية املراجعة اخلارجية.

 
 النتائج الكلية للمراجعة

ولية للمعايري الد اللوائح املالية وطبق   امبراجعة الكشددوف املالية ملنظمة األغذية والزراعة وفق  ا مع واليتنار قمنا شددي  اب -4
 ملراجعة احلساابت الصادرة عن اجمللس الدويل املعين بتدقيق احلساابت ومعايري الضمان.

من مجيع اجلوانب اجلوهريةر الوضددددع املايل للمنظمة للسددددنة املالية  ربنزاهة تعرضاملالية وخلصددددنا إىل أن الكشددددوف  -5
ونتائج أدائها املايل والتغيريات يف صددددددددددددايف األصددددددددددددول/رأ  مال األسددددددددددددهم  ر2020ديسددددددددددددمرب/كانون األول  31املنتهية يف 

وبناء على ذلك م. والتدفقات النقدية واملقارنة بني امليزانية وبني املبالغ الفعلية وفق ا للمعايري احملاسددددددددددددددبية الدولية للقطاع العا
ديسددمرب/كانون األول  31الكشددوف املالية للمنظمة للسددنة املالية املنتهية يف  بشددأن مشددفوع  حت ظفظات غري رأاي  أصدددران 
إدارة  املبذولة من قبلر فإننا نقّر ابجلهود املتضدددددافرة 19-. ويف ضدددددوء التحدايت اليت نواجهها بسدددددبب جائحة كوفيد2020
 م.وموظفيها من أجل ضمان االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العااملنظمة 

إىل أن السدددددياسدددددات احملاسدددددبية قد طّبقف على أسدددددا  يتوافق مع نظريأ يف السدددددنة السدددددابقةر وأن  اوخلصدددددنا أيضددددد   -6
معامالت املنظمة اليت أطلعنا عليها أثناء املراجعة أو اليت اختربانها كجزء من مراجعة الكشددددددددددددددوف املاليةر  تثلة من مجيع 

 يعية للمنظمة.اجلوانب اجلوهرية للوائح املالية والسلطة التشر 
إال إننا حددان مسائل هامة تستوجب معاجلتها من قبل اإلدارة ملزيد من التحسني يف تسجيل اإلدارة املالية واإلبالغ   -7

 .2020املنتهية يف ديسمرب/كانون األول  املالية للمنظمة للفرتة املراجعة بشأن اإلدارةيتضمن التقرير مالحظات عنها. و 
ُأجريف وابإلضددددددددددافة إىل مراجعة الكشددددددددددوف املالية ومراجعة االمتثال يف املقّر الرئيسددددددددددي ملنظمة األغذية والزراعةر  -8

لمكتب اإلقليمي لشدددمال أفريقيا والشدددرق األدق يف القاهرةر واملكتب اإلقليمي الفرعي جلنوب أفريقيا يف ل عمليات مراجعة
خالل دورة  واجلمهورية العربية السدددورية وزمبابوحتومالوحت وابكسدددتان  العراقالكامريون و ر وسدددتة  ثليات للمنظمة يف هرارحت

 االمتثال واالنتظام.جوانب ابإلضافة إىل قضااي إدارية خمتارةر  عمليات املراجعة هذأاملراجعة هذأ. وتناولف 
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عمل املنظمة يف ما يتعلق ابملبادرة اإلقليمية إلهناء اجلوع يف أفريقيا حبلول عام  داءألكما أجريف اسددددددددتعراضددددددددات  -9
والتخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمها. وأُطلعف إدارة املنظمة على نتائج املراجعة يف هذأ اجملاالت وهلذأ املكاتب  2025

  من خالل الرسائل اإلدارية وأُدرجف ردود اإلدارة يف هذا التقرير.
توصدديات أسدداسددية ويتضددمن التقرير التوصدديات الناشددمة عن مالحظات املراجعة. وف تصددنيف التوصدديات على أهنا  -10

  1.العنايةوتوصيات هامة وتوصيات تستحق 
وُأجريف مجيع عمليات املراجعة عن بعد من اهلند بسددددددبب قيود السددددددفر والقيود ذات الصددددددلة يف أعقاب تفشددددددي  -11

املراجعة عن بعد قد شددددكل ظدايت  اخلاصددددة وأسددددفر عن جهود إضددددافية من قبل كل  ويف حني أن هنج. 19-جائحة كوفيد
إىل  ااملراجعة. ونظر   من إدارة املنظمة وفرق املراجعة اخلاصددة بنار فقد بكنا من احلصددول على أدلة كافية ومناسددبة لدعم رأحت

 ويعكس العمل اجلاد الذحت تقوم ب  إدارة املنظمة وموظفوها يف ظّل ظروف صعبة. امهم   ار يُعد ذلك إجناز  القائمة القيود
 

 النتائج الرئيسية للمراجعة
 

 املراجعة املالية ومراجعة االمتثال يف املقر  الرئيسي للمنظمة
 

 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني غري املمولة

يف املائة من إمجايل التزامات املنظمة يف هناية عام  71.33ابسدددددددددددتحقاقات املوظفني  املتعلقةشدددددددددددكلف االلتزامات  -12
. وبثل االلتزامات املتعلقة ابسددددددددددددددتحقاقات املوظفني بعد التقاعدر اليت تتكون من التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 2020

يف املائة من إمجايل  98.28التعويضددديةر  وصدددندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة وخطة مدفوعات هناية اخلدمة وصدددندوق اخلطة
يف املائة فقط من االلتزامات  42.65االلتزامات املتعلقة ابسددددددددددتحقاقات املوظفني. وإن أصددددددددددول خطة املنظمة كافية لتغطية 

غري  ول. وبينما يتم بويل خطة مدفوعات هناية  املائةيف  57.35يبلغ  ااملتعلقة ابسددددددددددتحقاقات املوظفنير  ا يرت  رصدددددددددديد  
وال يتم بويل صندوق  ااخلدمة وصندوق مدفوعات هناية اخلدمة ابلكاملر يتم بويل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة جزئي  

 مدفوعات انتهاء اخلدمة على اإلطالق.
 

 رمسلة األصول
تلك املنصددوع عليها يف إطار سددياسددات األمم  ختتلف عنوهي  أمريكيدوالر  1 500تبلغ عتبة املنظمة للرمسلة  -13

 نشدددددددددددددد ت واملعدات هياملتحدة بشددددددددددددددأن املعايري احملاسددددددددددددددبية الدولية للقطاع العام الذحت لدد أن عتبة رمسلة املمتلكات وامل
األخرى التابعة  ولدى مجيع الكياانت املبلغة ألمم املتحدة وعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.دوالر أمريكي ل 20 000

                                                 
ا على عدم تعرض املنظمة إىل خماطر أسااساية   1 عالية. أّما االمتناع عن اختاذ اإلجراءات فقد يفضددي من اإللزامي اختاذ اإلجراءات يف هذا الصدددد حرصدد 

 إىل تبعات مالية خطرية وعراقيل تشغيلية كربى.
مالية  يعترب اختاذ اإلجراءات يف هذا الصدددددددددد ضددددددددروراي  لتفادحت التعرض إىل خماطر عالية. أّما االمتناع عن اختاذ اإلجراءات فقد يفضددددددددي إىل تبعات هامة 

 ى.خطرية وعراقيل تشغيلية كرب 

  في  ومن شأن  أن يؤدحت إىل زايدة الرقابة أو إىل ظسني القيمة املتحصل عليها.يُعترب اإلجراء املوصى ب  مرغواب    العنايةتستحق 



6 

دوالر أمريكي حسددددددددددددددب حجم عملياهتا. ويؤدحت اعتماد عتبة  5 000دوالر أمريكي أو  20 000لألمانة خيار اعتماد إما 
 وصددددددددددف يف تباينإىل واملبالغة يف تقدير األصددددددددددول ويؤدحت يف هناية املطاف  املصددددددددددروفات قيمة خفضحّد أدق للرمسلة إىل 

 داخل منظومة األمم املتحدة.  ملنظمة األغذية والزراعةالوضع املايل واألداء املايل 
 

 املستهلكة ابلكامل األصول
الدفرت اخلاع ابملعايري احملاسدددددبية الدولية للقطاع العام النافع لألصدددددول. ولتوحت  رإبعادة تقدير العم املنظمةمل تقم  -14

مليون دوالر أمريكي ف اسددددددددددددتهالكها ابلكامل  56.67يف املائةا بقيمة تبلغ  60.52ل ابند   3 837ر منها ابند   6 340على 
. وبثل األصددددددددول املسددددددددتهلكة ابلكامل 2020ديسددددددددمرب/كانون األول  31 يف كما  ولكن ف االحتفاظ هبا قيد االسددددددددتخدام

يف املائة من القيمة التارخيية للممتلكات واملنش ت واملعدات. وابلتايلر فإن املمتلكات واملنش ت واملعدات اخلاصة  50.16
 ابملنظمة مل تسجل بقيمتها العادلة وظتاج إىل إعادة تقييمها.

واملعدات الذحت اعتمدت  منظمة األغذية والزراعة مع العمر النافع املقدر للممتلكات واملنشدددددددددددددد ت  العمرتعارض ي -15
ة الدولية للقطاع العام. وقد أدى ذلك إىل تسددددددجيل النافع املقدر إلطار سددددددياسددددددات األمم املتحدة بشددددددأن املعايري احملاسددددددبي

 منظمة األغذية والزراعةاالسدددتهال  بطريقة خمتلفة عن منظومة األمم املتحدة وبثيل خمتلف للقيم الدفرتية لألصدددول من قبل 
 داخل منظومة األمم املتحدة. 

 
 مسائل احلوكمة

ر ارتفع عدد احلاالت اجلديدة بنسددددددبة 2020زايدة يف كل عام. ويف عام  الواردةيشددددددهد عدد الشددددددكاوى اجلديدة  -16
 . 2019يف املائة يف عام  8.04بنسبة يف املائة مقارنة  40.4

ديسمرب/كانون األول  31العام قبلتها اإلدارة ما زالف قيد التنفيذ يف  املفتشتوصية من مكتب  480وكان هنا   -17
. وكانف هنا  تنقيحات متعددة يف املواعيد املسدددددددددتهدفة للتنفيذ يف عدد كبري من التوصددددددددديات. وتراوحف الفرتة بني 2020

 .اشهر   17ر مبتوسط اشهر   92اتريخ التنفيذ األويل وآخر اتريخ منقح من أسبوعني إىل 
 

 البيئة الرقابية يف املكاتب اإلقليمية والقطرية
ئف الشددددداغرة يف الوظائف املهمة من الناحية الوظيفية يف الوقف املناسدددددبر هنا  حاجة إىل ضدددددمان شدددددغل الوظا -18

لضددددددددددددمان اسددددددددددددتمرار توافر القدرات التقنية املطلوبة ابإلضددددددددددددافة إىل مزيج املهارات لضددددددددددددمان التنفيذ الفعال لربامج املنظمة 
ما يتعلق إبدارة األصددددددددددددولر وإدارة يف والقطرية وأنشددددددددددددطتها. ولوحظ وجود ثغرات يف الرقابة الداخلية يف املكاتب اإلقليمية 

 السفرر وإدارة املشاريعر وإدارة املشرتايتر وإدارة النقدر وتعيني املوارد البشرية من غري املوظفني.
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 2025املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام استعراض األداء بشأن 
على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسددوء التغذية" و"املبادرة  "املسددامهة يف القضدداء 1يتداخل اهلدف االسددرتاتيجي  -19

ومل يتم ظقيق هدف تعميم  مع بعضددددددددددددددهما يف إقليم أفريقيا." 2025اإلقليمية للقضدددددددددددددداء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 
املشاريع املتوافقة مع اهلدف االسرتاتيجي  2القضاء على اجلوع يف عمل املنظمة على املستويني القطرحت واإلقليمي ألن تنفيذ

يف املائة  17.79ر و2020و 2014يف املائة فقط من إمجال ميزانية املشدددددددددددددداريع اجلارية يف إقليم أفريقيا ما بني  7.32ميثل  1
  3من إمجايل امليزانية للمشاريع قيد التنفيذ يف البلدان حمط الرتكيز الثمانية.

وهتدف املبادرة اإلقليمية إىل ظقيق أهداف حمددة تتعلق ابلقضدداء على اجلوع بسددرعةر مثل احلّد من اجلوع بنسددبة  -20
يف البلدان اليت تطبق هنج الشددددددددددراكة ابلكاملص وظسددددددددددني الوصددددددددددول إىل األغذية على مدار  2017يف املائة حبلول عام  40

سدددددددنواتص وإعطاء األولوية للحاجة إىل القضددددددداء على  10ية يف غضدددددددون السدددددددنةر وتقليل احلاجة إىل املعونة الغذائية اخلارج
ص ومضددداعفة إنتاجية املواد الصدددغارالتقزمر وخاصدددة عند األطفال دون السدددنتني من العمرر وتغذية النسددداء احلوامل واألطفال 

لنظم الزراعةص وظقيق  دون املسدددا  ابالسدددتدامة البيميةمن سدددنواتر  10و 5بني ترتاوح الغذائية األسددداسدددية يف غضدددون فرتة 
تقليلها بسدددرعة أكرب. ومع ذلك ال يزال يتعني السدددعي إىل مسدددتوايت للمهدر من األغذية أقل من املتوسدددطات العامليةر مع 

 إجراء تقييم لألداء بشأن األهداف املذكورة أعالأ لتوثيق التقدم احملرز حنو ظقيق هذأ األهداف.
لضمان  التنفيذآليات  تعزيز توافقة مع املبادرة اإلقليمية إىل احلاجة إىلمشاريع ملسبعة ويشري الفحص التفصيلي  -21

 التنفيذ الفعال للمشاريع ورصدها وضمان التقدم املنشود حنو ظقيق القضاء على اجلوع يف أفريقيا.
 

 التخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمهااستعراض األداء بشأن 
إلدارة املشددداريع. ويف الوقف احلاضدددرر ُيرت  تنفيذ املشددداريع ورصدددد عدد  على مسدددتوى املنظمة الرصدددد يتعني تعزيز -22

مع إشددددراف مؤسددددسددددي ضددددميل للغاية. وال يتم اسددددتخدام  4كبري من األنشددددطة احليوية إىل حد كبري للمسددددؤولني عن امليزانيةر
طة حامسة مثل مراقبة خطة أدوات الرصددددددددد املتاحة على نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية على النحو األمثلر مع أنشدددددددد

 بطريقة منفصلة. يف ما يتعلق ابلغاايتر واليت يتم تنفيذها املراحل الفاصلةالعمل وظقيق 
بشددددددددكل دورحت عن حالة تنفيذ عدد كبري من املشدددددددداريع يف مجيع أحناء العامل من خالل  املنظمةوال يتم إطالع إدارة  -23

اد التقاريرر أو بسدددددددددددددبب عدم ظميل التقارير على نظام معلومات إدارة التقارير املرحليةر إما بسدددددددددددددبب عدم وجود نظام إلعد
يف  أتخريإىل حدوث  اوأيضددددددددد   تواريخ انتهاء املشددددددددداريع إطالةاملشددددددددداريعر  ا يؤدحت إىل  تنفيذيف  . وهنا  أتخريالربامج امليدانية

  .هاإغالق
من جتارب املشدداريع واإلشددارة إىل  املسددتفادةوهنا  حاجة إىل إنشدداء آلية إلضددفاء الطابع املؤسددسددي على الدرو   -24

 وإدارهتا بشكل أفضل. اتقارير التقييم السابقة أثناء التخطيط ملشاريع  اثلة لضمان ظديد املخاطر مقدم  

                                                 
 يشري مصطلح "التنفيذ" إىل "النفقات الفعلية ابإلضافة إىل االلتزامات". 2
 ورواندا.أنغوالر وتشادر وإثيوبيار وغاانر وكينيار ومالوحتر والنيجرر  3
 ص ف تكليف  مبسؤولية إدارة جمال عمل مار مبا يف ذلك امليزانية ذات الصلةر لتحقيق النتائج املتفق عليها.شخ 4
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أمريكي ال ختضدددددددددع لعمليات تقييم  دوالرماليني  4مشدددددددددروع صدددددددددغري مبيزانيات تقل عن  2 000وهنا  أكثر من  -25
الربامج القطرية أو التقييمات  عمليات تقييمللسددددددددددياسددددددددددة القائمة. وتتم تغطية هذأ املشدددددددددداريع إما يف إطار  امنفصددددددددددلة وفق  
أال دون تقييمر  ا أدى إىل من بتوافر املوارد مع مكتب التقييم. وظل عدد كبري من هذأ املشاريع الصغرية  ااملواضيعيةر رهن  

 لدرو  املستفادة منها. بنتائج هذأ املشاريع واعلى علم دارة اإل تكون
 

 املراجعة توصيات
بناء  على النتائج اليت توصدددددلنا إليهار قدمنا التوصددددديات التالية اليت سدددددتسددددداهم يف ظسدددددني اإلدارة وتعزيز الشدددددفافية  -26

 وظسني كفاءة العمليات: 

 التوصيات األولوية اإلطار الزمين
  املسائل املالية  

إىل جانب السااااااعي الفعال إلجراء تقييمات إلااااااافية للدول األعضاااااااء  أساسية 2022
لسااااااااااد فلوة التمويل يف التةطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصااااااااااندو  

بدائل على  املنظمة تسااااااااااتكشاااااااااافمدفوعات انتهاء اخلدمة، ميكن أن 
النحو الذي اقرتحته جمموعة العمل املعنية ابلتأمني الصاااااحي بعد انتهاء 
اخلدمة لألمم املتحدة، واملشاركة يف حبث النظام املشرتك لألمم املتحدة 

اسااااااااااارتاتيلية طويلة األجل لساااااااااااد الفلوة يف  ويل  عن حل  وإعداد
 اخلدمة. التةطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندو  مدفوعات انتهاء

1 

ملتطلبات معيار احملاسااااااااااابة الدولية للقطاع العام ميكن أن  تثل املنظمة  أساسية 2021
لالختالفات يف  امناسااااااااااب   اتفسااااااااااري   (1لذلك ) اوأن تقدم وفق  ، 24رقم 

من قبل األجهزة املبالغ املصااااروفة لكل مسااااتوو من مسااااتو ت الرقابة 
وإذا مت تضااامني هذا التفساااري يف مساااتندات عامة أخرو  (2) ؛الرائساااية

، فيلب أن و ت اإلشااااااارة إليها صااااااادرة إىل جانب الكشااااااو  املالية
 .اتكون متسقة داخلي  

2 

)بشاااكل أسااااساااي سااالف ميكن تعزيز رصاااد السااالف املتعلقة ابملوردين  أساسية 2021
 ةلتصاافية الساالف املتعلق االبائعني( وميكن ولااع اساارتاتيلية  ددة  مني  

 ابملوردين.

3 

 4 ميكن أن تستعرض املنظمة عتبة رمسلة ممتلكاهتا ومنشآهتا ومعداهتا. هامة 2021

عرض العادل ميكن أن تعيد املنظمة تقييم العمر النافع ألصوهلا لتعكس ال أساسية 2021
للمعايري احملاساااااااااابية الدولية للقطاع العام وللتأكد من تقدير معقول  اوفق  

 للعمر النافع لألصول من أجل مواصلة استخدامها أو التخلص منها.

5 



9 

للمنظمة أن تقي م قابلية حتصااااايل االشااااارتاكات املقررة القدمية غري ميكن  أساسية 2021
املساااااااااااددة، وأن تتخذ إجراءات  وجب الالئحة والقواعد املالية، وأن 
تلتمس موافقااة املر ر على شاااااااااااطااب االشااااااااااارتاكااات املقررة املتعااذرة 

 التحصيل. 

6 

القدمية  املسااااتحقاتإمكانية حتصاااايل  ، بعد تقييمملنظمةميكن أن تنظر ا أساسية 2021
خبال  املسااااااااا ات  ،على أساااااااااس كل حالة على حدة غري املسااااااااددة

النقدية احلكومية النظرية، يف شااطب املبالغ غري القابلة لالساارتداد على 
 أساس دوري.

7 

. وميكن 12ميكن أن تضاااامن املنظمة االمتثال للمعيار احملاساااا  الدو   أساسية 2022
املخزوانت يف إطاااار  مين  العااااملي إلدارةمنح األولوياااة لتنفياااذ النظاااام 

  دد مع إدراج أفضل املمارسات بشأن إدارة املخزوانت يف الوحدة.

8 

ميكن أن تعماال املنظمااة على إعااداد القيمااة املعرلااااااااااااة للخطر جلميع  هامة 2021
حاااافظاااات االساااااااااااتثماااار، واإلفصااااااااااااااا  عن ذلاااك مع  يع املعاااايري 

للمعيار  اكشاااااوفها املالية، وفق    واالفرتالاااااات والبياانت واملنهليات يف
، من أجل فهم املخاطر املالية 30احملاسااااااااااا  الدو  للقطاع العام رقم 

 بطريقة أفضل.

9 

  مراجعة االمتثال يف املقر  الرئيسي 
ا يف  يقرر الحقاااا 
لااااااااوء املراجعة 
الداخلية املعلقة 
  من قبل املنظمة

ابملشاااااارت ت يف النظام العاملي ميكن لاااااامان حتميل املسااااااتندات املتعلقة  هامة
إلدارة املوارد لتسهيل التقييم السليم ورصد عملية الشراء وكذلك لتعزيز 
ا ابلتأكد من إدخال تواري  التسااااااليم الفعلية  الشاااااافافية. ويوصااااااى أيضاااااا 

 للبضائع يف النظام العاملي إلدارة املوارد لتسهيل تقييم أداء البائعني.

10 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

ميكن ولااع يلية رصااد ومتابعة فعالة لساالف الساافر املسااتحقة لالمتثال  هامة
لللداول الزمنية املنصااااوي عليها للتسااااوية، مع الرتكيز بشااااكل خاي 

القاادميااة. وميكن التااأكااد من أن احلفاااا على البياااانت على احلاااالت 
الصاااااااحيحة واحملدفة للسااااااالف املعلقة عن طريق إ الة املعامالت ال  مت 

 .ابلفعل من قاعدة البياانتتعديلها 

11 

تسااااااااااااتااحااق  2021
 العناية

االتفاقات بشأن مستوو اخلدمات مع مرشرات  أن تدخل اإلدارةميكن 
اجلديدة من أجل  أداء  ددة بولاااااااو  يف عقود أصاااااااحا  االمتيا ات

 اإلطار التعاقدي.تعزيز 

12 



10 

القيمة املعرلاااااااااااة للمخاطر جلميع  أن تعمل املنظمة على حتديدميكن  هامة 2021
حافظات االساااااااااااتثمار من أجل تقييم اخلساااااااااااارة احملتملة على احلافظة 

يف رفع مساااااتوو  اوميكن أن تنظر املنظمة أيضااااا   ،االساااااتثمارية اكملها
 الثقة لتحسني رصد املخاطر. 

13 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

يف لاااااااااوء العدد املتزايد حلاالت الشاااااااااكاوو وطبيعتها، ميكن أن تنظر  هامة
ما إذا كانت هناك حاجة إىل أي حتسااينات منهلية يف املنظمة.  املنظمة

األعداد ملعاجلة وقد تنظر يف تزويد مكتب املفتش العام ابملوارد الكافية 
 املتزايدة من الشكاوو.

14 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

تسااااااااااااتااحااق 
 العناية

ميكن أن تواصل املنظمة إجراء استعراض دوري على املستوو املناسب 
لإلجراءات املعلقة املتفق عليها بشاااااااااااأن توصااااااااااايات املراجعة الداخلية 

 وتنفيذها يف إطار  مين  دد.

15 

  املكاتب امليدانيةنتائج املراجعة بشأن 
كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

حتسني تقييم املخاطر والتخطيط ميكن حتسني تنفيذ املشاريع من خالل  هامة
لضمان االنتهاء من املشاريع يف الوقت املناسب. وميكن التأكد من أن 
 اإلغال  التشةيلي واملا  للمشاريع يتم خالل اجلداول الزمنية احملددة.

16 

واحلاجة إىل لمان  البياانتميكن توعية مالكي العمليات بشأن ملكية  هامة 2022
 دقة البياانت/املعلومات على النظام.

17 

تسااااااااااااتااحااق  2022
 العناية

خلطط الشراء السنوية يف املكاتب ميكن إدخال نظام استعراض فصلي 
امليدانية لتسهيل تقييم التقدم احملر  يف املشرت ت مقابل املعامل املخطط 

وفيقة حية تعكس هلا. وميكن حتديث خطط الشراء للتأكد من أهنا تظل 
متطلبات الشاااااااراء املتةرية. وميكن تنبيه فر  املشااااااااريع إىل أ ية تقد  

 خطط الشراء يف الوقت املناسب.

18 

ميكن إجراء مراجعااة جلميع احلاااالت ال  كاااناات فيهااا الكميااة الفعليااة  هامة 2022
املساااتلمة أقل من صاااايف الكمية املطلوبة. وميكن حتديث النظام العاملي 
إلدارة املوارد ليعكس الولااااااااع الصااااااااحيح حيثما خضااااااااعت الكميات 

 .الطلباملطلوبة لتةيري بعد 

19 

املتعلقة ابلكمية ال  مت إصدار  املعلوماتمن أن  أن تتأكد املنظمةميكن  هامة 2022
فواتري هبا يف النظام العاملي إلدارة املوارد تتماشااااااى مع الكمية املسااااااتلمة 
وليس الكميااة املطلوبااة يف  يع احلاااالت، وذلااك لضاااااااااامااان صااااااااااحااة 
 املعلومات وكذلك توفري نقطة تفتيش إلافية لضمان صحة املدفوعات.

20 



11 

طلبات الشاااااراء املفتوحة ال  يتم فيها تاو  تواري  ميكن مراجعة  يع  هامة 2022
 حيثما ينطبق ذلك.  تعويضات مقطوعةاالستحقا  وميكن فرض 

21 

تسااااااااااااتااحااق  2022
 العناية

ا حتديث اخلدمات املساااااااتلمة يف النظام العاملي إلدارة املوارد  ميكن أيضااااااا 
فور استالم الشهادة من مدير العقد وقبل اإلذن ابلدفع لضمان انعكاس 

 الولع الكامل إلجراءات الشراء يف ما يتعلق ابخلدمات يف النظام.

22 

تسااااااااااااتااحااق  2022
 العناية

عندما ال تكون عمليات الشاااااراء مطلوبة للحصاااااول على أرقام طلبات 
الشراء املقابلة، ميكن ملء حقل رقم طلب الشراء  علومات مثل "غري 

، امن تركه فارغ   قابل للتطبيق" أو "غري مطلو " وما إىل ذلك، بدال  
 لتقد  أتكيد على االمتثال لسري العمل احملدد.

23 

تسااااااااااااتااحااق  2022
 العناية

ميكن احلصول على أدوات األمن ابستمرار من البائعني وتوفيقها لمن 
 املشرت ت عالية القيمة لضمان مصاحل املنظمة.

24 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

الداخلية لضمان قدر أكرب من املساءلة الضوابط أن تعز  املنظمة ينبةي  هامة
واالمتثال األفضااااااال إلجراءات الرقابة املضااااااامنة حلماية أصاااااااول املنظمة 
وممتلكاهتا، ولمان الدقة يف اإلبالغ عن حالة الرقابة الداخلية، ولمان 

 صحة املدفوعات إىل االستشاريني واملوردين ومقدمي اخلدمات.

25 

ميكن تديد املصاااااااااااروفات النثرية يف الوقت املناساااااااااااب وميكن إجراء  هامة 2022
حسااااااابت نقدية غري معلن عنها كل شاااااهر للتحقق من وجود النقد يف 

ه للمصروفات بحو ة األمني يف أي وقت. وميكن مراجعة املبلغ املصر  
 النثرية يف املكاتب امليدانية على أساس االستخدام.

26 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

تسااااااااااااتااحااق 
 العناية

ميكن اتباع السااااااااياسااااااااة املعمول هبا بشااااااااأن تسااااااااوية الدفعات املقدمة 
واالسااااارتداد النهائي بعد التخلف عن الساااااداد بصااااارامة، وميكن تنفيذ 

 الرصد الدوري للسفر وغريه من املدفوعات املسبقة.

27 

2022 
 
 

2023 

جهود متواصااااااالة مللء الوظائف الشااااااااغرة بطريقة  جيب أن تكون هناك هامة
، مع لاامان الشاافافية يف عملية االختيار. وميكن اتنافسااية و ددة  مني  

إعااااداد خطط التاااادريااااب بناااااء  على حتااااديااااد الفلوات يف املهااااارات 
 واالحتياجات التدريبية؛ وميكن ولع نظام لتقييم أفر التدريب.

28 
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  املسائل اإلدارية
  2025املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام استعراض األداء بشأن 

ميكن أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف ما يلي  )أ( ولاااااااااااع مقياس  هامة 2023
كمي مناساااب يف ما يتعلق باااااااااااااا"تعميم القضااااء على اجلوع"، يف سااايا  

املنظمة على املستويني التزامها باااااااااااا"تعميم القضاء على اجلوع يف عمل 
القطري واإلقليمي"؛ ) ( وميكن إجراء اساااااااتعراض مناساااااااب لنسااااااابة 
املشاريع، واملسا ة بااااا"تعميم القضاء على اجلوع"، يف احلافظة الشاملة 
للمشاااااااااااااريع، اجلاااريااة يف املنطقااة األفريقيااة، وكااذلااك يف البلاادان  ط 

توجه املنظمة  الرتكيز، يف سااايا  املقياس املبتكر لذلك؛ )ج( وميكن أن
جهود تعبئة املوارد حنو املشااااااااريع ال  تساااااااهم يف تعميم القضااااااااء على 
اجلوع يف عملهااا على املساااااااااااتويني القطري واإلقليمي؛ )د( وميكن أن 
تنظر يف طر  لتعزيز هنج السياسة لتهيئة نفسها بشكل أفضل إلدخال 

 التةيريات املرغوبة على مستوو السياسة.

29 

تستعرض املنظمة األهدا  واملرشرات لتقييم مسا ة النتائج  ميكن أن هامة 2023
يف إقليم أفريقيا يف أهدا  املخرجات املرسااسااية للمنظمة، لضاامان أن 

التقدم العام يعكس أداؤها يف ما يتعلق هبذه األهدا  بشاااااكل أفضااااال 
ونتائج  1احملر  يف حتقيق النتائج املرسسية يف إطار اهلد  االسرتاتيلي 

يا  هدفها العاملي املتمثل يف  األمن الةذائي يف إقليم أفريقيا، يف سااااااااااا
"خفض العاادد املطلق لألشاااااااااااخاااي الااذين يعااانون من اجلوع" )مرتبط 

 (.1ابملبادرة اإلقليمية 

30 

إجراء جرد/تقييم موحد ملشااااااااريع املنظمة أن تعز  املنظمة عملية ميكن  هامة 2022
ال  كانت قيد التنفيذ يف البلدان  اجلوع، املتعلقة جبهود القضااااااااااء على

من أجل حتديد  ،2020و 2014 ط الرتكيز خالل الفرتة ما بني عامي 
الثةرات وحتديد األولو ت يف هذا الصاااااااااااادد، للفرتة املتبقية من هذه 

 .املبادرة اإلقليمية، وكذلك لتقييم األفر ونتائج هذه املشاريع

31 

تسااااااااااااتااحااق  2022
 العناية

يف جدوو إنشاااااء وظيفة/رابط  صااااص، لاااامن  تنظر املنظمةأن ميكن 
أي من نظم ختطيط املوارد املرسااسااية احلالية، لرصااد الربامج واملشاااريع 
املتعلقة باااااااااااا"املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

"، وتقييمهاااا واإلبالغ عنهاااا، لتمكني الوصاااااااااااول إىل معلوماااات 2025
ا يتعلق ابلربوتوكوالت الدولية ملختلف أصااااااااااحا  موحدة وجاهزة يف م
 املصلحة الداخليني. 

32 
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كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

ميكن أن حتسااااااااااان املنظمة تنفيذ املشااااااااااااريع يف إطار املبادرة اإلقليمية  أساسية
 لضمان حتقيق نتائج املشاريع يف إطار  مين  دد.

33 

  وتقييمهاالتخطيط للمشاريع ورصدها استعراض األداء بشأن 
ميكن أن تساااااااااااتعرض املنظمة قائمة البلدان ال  حتظى ابهتمام خاي  هامة 2023

لتو  مشاااااريع برانمج التعاون التقين، وجهود تعبئة املوارد املباشاااارة من 
 احملرومة. أجل تو  عدد أكرب من مشاريع حسا  األمانة يف البلدان

34 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

املنظمااة صاااااااااااياااغااة إطااار الربجمااة القطريااة حيااث مل تتم ميكن أن تراقااب  هامة
صياغة أطر الربجمة القطرية أو انتهت صالحيتها. وميكن التأكد من أن 
أطر الشاااااااراكة التعاونية يتم تقييمها ابلرجوع إىل األولو ت املتوخاة من 

 قبل البلدان املعينة.

35 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

والزراعاااة أداة نظاااام معلوماااات إدارة ميكن أن تعز  منظماااة األغاااذياااة  هامة
الربامج امليدانية "يلية رصااااد املشاااااريع قيد التنفيذ التابعة لشاااابكة دعم 

للمشاريع قيد التنفيذ  الربامج امليدانية" لضمان الرصد واملراجعة سنو   
وحتساااني توجيهات اإلدارة بشاااأن إدارة املشااااريع قيد التنفيذ من خالل 

ملساااااارولني عن امليزانيات  راجعة وحتديث مطالبة صااااااائةي املشاااااااريع وا
حاالت املشاريع اجلارية على فرتات منتظمة لضمان استمرار الصياغة 

 الفعالة هلذه املشاريع. 

36 

، الذي يُسااتهد  (PROMYSنظام إدارة دورة املشاااريع )أ( يتضاامن ) هامة 2023
وظيفااة لتحمياال مصااااااااااافوفااة اإلطااار ، 2022إطالقااه حبلول هنااايااة عااام 

 .خطط العملو املنطقي 
) ( وميكن إعادة تصااااااااااميم مصاااااااااافوفة اإلطار املنطقي وخطط العمل 
جلعلها سهلة االستخدام دون املساومة على املعلومات املطلوبة/احملتوو 

 املطلو  لرصد املشروع بكفاءة.
وجيب أن يكون إدراج مصااااااااااافوفة اإلطار املنطقي وخطط العمل  )ج(
لتعزيز ألف دوالر أمريكي،  500ال  تزياااد عن  للمشااااااااااااااريع اإلزاميااا  

 املساءلة وحتسني الرصد.

37 

ميكن تعزيز الرصد املرسسي ألداء املسرولني عن امليزانية للتأكد من )أ(  هامة 2023
وفق ا التفاقية التمويل والتأكد  إعادة ختصاااااااايص األموال بني بنود امليزانية

، وأن من تنفيذ املشااااريع لااامن امليزانية املعتمدة/املنقحة والنقد املساااتلم
 ؛تتم تسوية األرصدة النقدية غري املنفقة يف الوقت املناسب

38 
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تضااااااامني عمليات التحقق من الصاااااااحة يف نظام التخطيط  ) ( وجيب
للموارد املرسسية لعدم السما  لتنفيذ املشاريع بتلاو  امليزانية والنقد 
، املسااااتلم )مع اسااااتثناءات للحاالت ال  حتكمها ترتيبات  ويل  ددة

كما يف حاالت املشااااااااااريع املمولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 (.ورويباأل دواالحتا

 للمنظمة ميكن هامة 2023
 يف نظام التخطيط للموارد املرسااساايةدمج التحقق من الصااحة )أ( أن ت

حيث يُطلب من مسرو  االتصال املعنيني ابلتمويل التصديق يف النظام 
ا التفاااقيااة التموياال وحتظى  ان عمليااات إعااادة التخصااااااااااايص تتم وفقاا 

   وافقة اجلهات املاحنة؛
عتبة تتطلب بعدها عمليات إعادة التخصيص بني بنود  ) ( وأن حتدد

 امليزانية املراقبة من قبل املنظمة واملوافقة عليها.

39 

لتعزيز فعالية الرصد من قبل شبكة دعم الربامج امليدانية ولمان اختاذ  هامة 2022
  –إجراءات معاجلة يف الوقت املناسب من منظور تشةيلي 

 االتخطيط للموارد املرساااااااساااااااية القادم بند  ميكن أن يتضااااااامن نظام )أ( 
من النقد املساااااااااااتلم، من أجل  لربط التنفيذ/اإلنفا  مع امليزانية، بدال  

 حتديد املشاريع ذات مستوو التنفيذ املنخفض.
مراجعة اشااارتاق بقاء املشاااروع يف احلالة احملددة ملدة  اوميكن أيضااا   ) (

 .ايوم   30
جلميع املشااااريع، ابساااتثناء تلك ال  سااايتم  األولوية)ج( وميكن إعطاء 

الختاذ  اسااااااااتالم الشااااااااروة األخرية من التمويل اخلاي هبا بعد اكتماهلا،
ئة من املبالغ ايف امل 80اإلجراءات بشاااااااااااأهنا  لرد أن تتلاو  النفقات 

 النقدية املستلمة.

40 

 س نة لتقليل الفاصل الزمين  ولع يلية رصدأن تنظر املنظمة يف  ميكن هامة 2023
 بني اتري  املوافقة والبدء الفعلي للمشاريع.

41 

حتليل مناساااااااااااب للمخاطر يف ما يتعلق بتنفيذ املشااااااااااااريع  ميكن إجراء هامة 2022
تدريبات متخصاااصاااة بشاااأن دورة املشااااريع للموظفني امليدانيني  وإجراء

 .لتحسني التنسيق مع احلكومات املضيفة واجلهات املاحنة

42 
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لرصاااااااد حتقيق املعامل مقابل قوية وحدة أن تضااااااامن املنظمة إدراج  ميكن هامة 2023
( لتسااهيل الرصااد PROMYSاألهدا  يف نظام إدارة دورة املشاااريع )

 املرسسي لتنفيذ املشاريع.

43 

لضاااااامان ميكن إنشاااااااء إطار رصااااااد نشااااااط على مسااااااتوو املنظمة )أ(  هامة 2023
 للمشاريع يف الوقت املناسب.اإلغال  التشةيلي واملا  

األساااااااابا  الرئيسااااااااية للتأخري يف إغال  املشاااااااااريع  ) ( وميكن حتليل
 واإلبالغ عنها ابنتظام.

( PROMYSنظام إدارة دورة املشااااااااااااريع )التأكد من أن وميكن )ج( 
على ميزات مناساااابة لنظام املعلومات اإلدارية لتسااااهيل املراجعة وتوي 

قبل نقاق االتصال يف املقر  الرئيسي ومن  الدولية إلغال  املشاريع من
 قبل اإلدارة العليا.

44 

  أن تقوم املنظمة  ا يلي  ميكن هامة 2023
الرصاااااااد املرساااااااساااااااي لتقد  التقارير املرحلية لضااااااامان تقدم  تعزيز)أ( 

 املشاريع على النحو املتوخى.
حتميااال التقاااارير املرحلياااة يف نظاااام التخطيط للموارد  ولاااااااااااماااان) ( 

 (PROMYSدورة املشاااااااريع )وجعل نظام إدارة املرسااااااسااااااية اجلديد، 
 .اإلزامي  

ميزة لنظام املعلومات اإلدارية يف نظام إدارة دورة املشااااريع )ج( ودمج 
(PROMYS إلنشاااااااء التقارير الدورية عن حالة رفع التقارير املرحلية )

ميكن ولااااااع إطار للرصااااااد من قبل و  املساااااارولني عن امليزانية.من قبل 
 .إدارة املنظمة إلجراء مراجعة دورية لتقدم املشاريع

45 

التفاااقيااات  اجيااب إدخااال التاااري  احملاادد لتقااد  التقااارير النهااائيااة وفقاا   هامة 2023
التمويل بشااااااااكل إلزامي يف نظام التخطيط للموارد املرسااااااااسااااااااية لكل 

من املعلومات األساااااااااسااااااااية املطلو   امشااااااااروع، وجيب أن يكون جزء  
إدخاهلا قبل البدء انشطة املشروع. وجيب أن يكون هناك رصد انشط 
لتقااد  التقااارير النهااائيااة على النحو املنصاااااااااااوي عليااه يف التعليمااات 

 ملتعلقة إبغال  املشروع.املوجودة ا

46 

كاااااالاااااازء ماااااان 
 العمل اجلاري

 

تسااااااااااااتااحااق 
 العناية

 

ميكن لاااااامان امتثال أفضاااااال للمعايري احملددة للتقييم يف منتصااااااف )أ( 
 املدة، والتقييم النهائي املفصل، وتقد  رد اإلدارة؛

 

47 
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يتم حتاااادياااادهااااا 
بااااااناااااااء  عاااااالااااااى 
مشاااورة داخلية 

 للمنظمة
2022 

 هامة
 
 

 
 هامة

يلية مرساااساااية لتوفيق وأرشااافة الدروس املساااتفادة وميكن إدخال ) ( 
لتسهيل استخدام إىل تقارير التقييمات،  ا، استناد  من املشاريع املكتملة

 هذه املعلومات يف قرارات الربجمة املستقبلية؛
 

 4من املشااااااااااريع ال  تقل عن  اكبري    األن املنظمة تنفذ عدد   نظر او )ج( 
ماليني دوالر أمريكي، فيمكن ولااع يلية مناساابة لتقييمها/تقييم األفر. 

 يع مدراء املشاريع على تعزيز نظام الرصد والتقييم  ونوصي بتشليع
وإجراء تقييماااات لألفر، من أجااال تعزيز التعلم واإلدارة القاااائماااة على 

 ، وقد وافقت اإلدارة على ذلك.النتائج
تسااااااااااااتااحااق  2023

 العناية
ميكن تضاااااااااامني بنااد عن اإلبالغ عن حاالاة تنفيااذ اإلجراءات ال  جياب 

يف نظام إدارة دورة اختاذها استلابة ملالحظات وتوصيات مكتب التقييم 
(. وميكن تعزيز الرصااااااد املرسااااااسااااااي إلجراءات PROMYSاملشاااااااريع )

 املتابعة بشأن التوصيات/القضا  ال  مت إبرا ها يف تقارير التقييم.

48 
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 الوالية والنطا  واملنهلية

 الوالية
كمراجع خارجي حلساابت املنظمة ملدة سف سنوات املراقب واملراجع العام يف اهلند   للمجلس 161عينف الدورة  -27
 . 2020من عام  ابدء  
من الالئحة املالية للمنظمة اليت تنص على أن جترى املراجعة  12واليتها من املادة  اخلارجيةوتسددددددددددددددتمد املراجعة  -28

هبذأ الالئحة.  1ضدددددددافية الواردة يف امللحق ملقبولة للمراجعةر وللصدددددددالحيات اإلا للمعايري العامة ااخلارجية للحسددددددداابت وفق  
وابإلضدددددافة إىل التصدددددديق على احلسددددداابتر ميكن للمراجع اخلارجي أن يبدى مالحظات  بصددددددد االجراءات املاليةر ونظام 

 احلساابت واملراقبة املالية الداخليةر وكل ما يتصل ابإلدارة والتنظيم يف املنظمة بوج  عام.
ذا هو التقرير السددددنوحت األول من قبل املراقب واملراجع العام من والية املراجعة اجلديدة وه األوىلوهذأ هي السددددنة  -29

 يف اهلند كمراجع خارجي.

 النطا 
إن مراجعتنا هي فحص مستقّل لألدلة الداعمة للمبالغ واإلقرارات الواردة يف الكشوف املالية. وهي تشمل تقييم  -30

والعرض العام للكشوف املالية. كما تشمل أيضا تقييم ا املبادئ احملاسبية املستخدمة والتقديرات البارزة اليت أجرهتا املنظمة 
 ملدى امتثال املنظمة للوائح املالية والسلطة التشريعية.

 :األهداف األولية للمراجعة يف تقدمي رأحت مستقل بشأن ما إذا كانف وتتمثل -31
ونتائج  ر2020كانون األول /ديسددددددددمرب 31الكشددددددددوف املالية تعرض بنزاهة الوضددددددددع املايل للمنظمة كما يف  -أ

األسهههههلت واات الاق اا ل من اة  م ن وةلاينن ةتهانتتلا غ  اا  /أدائها املايلر والتغيريات يف صدددددايف األصدددددول
وفق ا للمعايري احملاسدددددبية الدولية  2020كانون األول /ديسدددددمرب 31اافعةتن اة فلاق اةسههههه ن ا ااتن ا  تلتن   

 للقطاع العامص
امللحقة ابلكشدددددوف املالية قد طبقف على أسدددددا  يتفق مع  2املالحظة والسدددددياسدددددات احملاسدددددبية الواردة يف  -ب

 مثيالهتا للفرتة املالية السابقةص
واملعامالت اليت اطلعنا عليها أو اليت امتحناها كجزء من عملية املراجعةر  تثلة من مجيع النواحي املهمةر  -ج

 .للوائح املالية والسلطة التشريعية
ا لعمليات املنظمة مبوجب املادة  -32 من الالئحة املالية إلبداء مالحظات تتعلق بكفاءة  4-12وأجرينا اسددددددددددددتعراضدددددددددددد 

اإلجراءات املالية والنظام احملاسد  والرقابة املالية الداخليةر وبصدورة عامة تسديري شدؤون هذأ العمليات وإدارهتا. وحبرحت حب  
 التقرير. هذأ املسائل يف األقسام ذات الصلة من هذا

ر وبصددرف النظر عن مراجعة الكشددوف املالية يف املقّر الرئيسددير أجرينا مراجعة للمكتب 2020وخالل السددنة املالية  -33
اإلقليمي لشددددددددددمال أفريقيا والشددددددددددرق األدق يف القاهرةر واملكتب اإلقليمي الفرعي جلنوب أفريقيا يف زمبابوحتر وسددددددددددتة  ثليات 
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لعمل  أداءواجلمهورية العربية السددورية وزمبابوحت. كما أجريف اسددتعراضددات ومالوحت وابكسددتان العراق الكامريون و للمنظمة يف 
 والتخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمها.  2025املنظمة يف ما يتعلق ابملبادرة اإلقليمية إلهناء اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

اليت أصدددران بشددأهنا  2020نظمة للسددنة املالية الكشددوف املالية لصددندوق التسددليف واالدخار يف امل وراجعنا كذلك -34
. وابإلضافة إىل ذلكر استعرضنا حالة األموال للربامج اليت نُفذت ابلتعاون مع وكاالت أخرى أو نيابة  عنهار تقرير ا مستقال  

 أحت برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق مرفق البيمة العامليةر وصادقنا عليها.
السدددددفر والقيود ذات الصدددددلة يف املفروضدددددة على قيود الوأجريف مجيع عمليات املراجعة عن بُعد من اهلند بسدددددبب  -35

 ا.19-أعقاب تفشي مرض فريو  كوروان لكوفيد

 املنهلية ومسروليات املراجع
ا للمعددايري الدددوليددة ملراجعددة احلسددددددددددددددداابت. وتتطلددب هددذأ املعددايري أن  طط للم -36 راجعددة لقددد أجرينددا مراجعتنددا طبقدد 
نؤديها للحصدددددددددول على ضدددددددددمان معقول ملو الكشدددددددددوف املالية من األخطاء املادية. وتشدددددددددمل املراجعة فحص األدلة  وأن

الداعمة للمبالغ املالية واإلقرارات الواردة يف الكشددددوف املالية على أسددددا  االختبار. وتشددددمل املراجعة كذلك تقييم املبادئ 
وقد اعتمدان  اليت قامف هبا اإلدارة وكذلك تقييم العرض الكلي للكشددددوف املالية. احملاسددددبية املسددددتخدمة والتقديرات املهمة

يف مراجعة الكشددددددددددددددوف املالية هنج املراجعة القائم على املخاطر الذحت يتطلب مّنا إجراء تقييم للمخاطر لتحديد األخطاء 
 أسا  فهم مناسب للهيمة املعنية وبيمتها.يف الكشوف املالية ويف التأكيدات املصاحبة هلار على كافة املادية احملتملة  

املراجع اخلارجي هي اإلعراب عن رأي  يف الكشدددددددددوف املالية على أسدددددددددا  املراجعة. وتتم املراجعة  وإن مسدددددددددؤولية -37
للحصول على ضمان معقولر وليس ضماان  مطلق ار بشأن ما إذا كانف الكشوف املالية ختلو من األخطاء املادية اجلسيمة 

 لغش أو اخلطأ.النامجة عن ا
واستعرضنا أيض ا فعالية الرقابة اإلدارية يف اجملاالت الرئيسية للعملياتر وإدارة املخاطرر وعمليات مكاتب ميدانية  -38

وفق ا  تنفيذ املشددددداريع وإدارة املشدددددرتايت وإدارة األصدددددول وإدارة السدددددفر وبيمة الرقابة الداخليةر وذلكعلى خمتارةر مع الرتكيز 
 .لالئحة املاليةمن ا 4-12للمادة 

جماالت املراجعة املعتزمة لدينا مع مكتب املفتش العام لتفادحت ازدواج اجلهود غري الضدددددددددددرورحت ولتحديد  ونسدددددددددددقنا -39
على املراجعة لتعزيز  االسدددتشدددارية مع جلنة اإلشدددراف اكما تعاوان أيضددد    .أحت مدى ميكن االعتماد على عمل هذا املكتب إىل

 جهودان يف جمال املراجعة.
ورفعنا تقارير عن نتائج املراجعة إىل إدارة املنظمة يف شكل رسائل إدارية تتضمن مالحظات وتوصيات تفصيلية.  -40

عبرسددالة مراجعة إىل راسدداء  11وأصدددران   اا راط  وتتيح هذأ املمارسددة . 2020واملكاتب امليدانية خالل السددنة املالية  الشددُ
 مع إدارة املنظمة. متواصال  

 

 وتوصياهتا نتائج املراجعة

 املراجعة اخلارجية السابقةعمليات متابعة توصيات 
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عمل املنظمة يف تقرير املراجعة املطول كل  لتحسددددنييقدم املراجعون اخلارجيون ملنظمة األغذية والزراعة توصدددديات  -41
 عام. ويف ما يلي حالة تنفيذ/االمتثال للتوصددددديات الواردة يف تقارير املراجع اخلارجي للسدددددنوات السدددددابقة كما قدمتها اإلدارة

 بعد املائة . وسددددديتم تقدمي وثيقة منفصدددددلة إىل الدورة الثامنة والثمانني2020يف وقف مراجعة الكشدددددوف املالية للسدددددنة املالية 
  للجنة املالية مع ظدي  عن حالة التوصيات: 

 
 1- اجلدول

 يف مل تنفذ بعد
مايو/أ ر  18

2021 

 مت تنفيذها منذ
 يخر تقرير

لتقرير  اوفق   مل تنفذ بعد
املراجعة اخلارجية 

 2019 لعام

جمموع 
 التوصيات

تقرير املراجعة 
 اخلارجية

0 1 1 26 2014 

0 1 1 19 2016 

3 2 5 29 2017 

8 10 18 41 2018 
32 10 42 42 2019 

 اجملموع 157 67 24 43
 معلومات مقدمة من منظمة األغذية والزراعةاملصدر: 

 
ر ف تنفيذ 2019السددددنة املالية  مراجعةتوصددددية قدمها املراجع اخلارجي خالل  42من أصددددل أن   1يوضددددح اجلدول  -42
قيد التنفيذ. وقد حدد املراجع اخلارجي توصددددددددية  32وعددها ار وما زالف التوصدددددددديات املتبقية املائةيف  24توصدددددددديات ل 10

 . 2021عام يف اجلدول الزمين هلذأ التوصيات 
 مل تنفذ بعدمن أصددددل وس توصدددديات  اثنتني توصددددية وتوصدددديتني 18من أصددددل  10ر ف تنفيذ 2020وخالل عام  -43

 للفرتاتتوجد توصدددددددددددددديات عالقة وتقدر املراجعة أن  ال  على التوايل. 2017و 2018تتعلق بتقرير املراجع اخلارجي لعامي 
. 2018و 2017تني وترية تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجية املتعلقة ابلسن تسريعر وتشجع املنظمة على 2017السابقة لعام 

ا ومركز اخلدمات 2017وكان التوصددددديات املهمة املتعلقة ابملسدددددائل املالية بشدددددأن املسدددددامهات الطوعية لتوصدددددية واحدة لعام 
-2019و 2018أن اجلداول الزمنية املقرتحة هلا كانف  معا ال تزال قيد التنفيذ 2018املشددددددددددددرتكة لثالث توصدددددددددددديات لعام 

ا 2018وأربعة لعام  2017على التوايل. وابملثلر مل يتم بعد تنفيذ التوصيات املتعلقة مبسائل احلوكمة لتوصيتان لعام  2020
 على التوايل. 2020-2019و 2018أن اجلداول الزمنية املقرتحة كانف  مع
 

 نتائج املراجعة
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اليت غطف مسدددائل ينبغير يف رأى املراجع اخلارجير لفف  2020هذا القسدددم نتائج املراجعة للسدددنة املالية  يعرض -44
املنبثقة عن ُمراجعتنار  والتوصدددددديات على املالحظات اإلجابةعناية األجهزة الرائسددددددية إليها. وقد أظنا إلدارة املنظمة فرصددددددة 

ُمصدددددممة كي تدعم لضدددددمان إعداد تقارير متوازنة ووضدددددع احللول بصدددددورة مشدددددرتكة. أما التوصددددديات اليت ُقدمف إىل اإلدارة ف
 أهداف والية املنظمة وتعزز مساءلتها وشفافيتها لتحّسن وتضيف قيمة إىل اإلدارة املالية للمنظمة وحوكمتها.

 
 املسائل املالية –ألف 

 حملة مالية عامة  -1
 234.12إىل  2019مليون دوالر أمريكي يف عددام  121.18زاد فددائض إيرادات املنظمددة مقددابددل النفقددات من  -45

مليون دوالر أمريكي إىل زايدة إمجددددايل  112.94. وتعزى هددددذأ الزايدة البددددالغددددة 2020مليون دوالر أمريكي يف عددددام 
إىل  2019مليون دوالر أمريكي يف عددام  1 660.90. وارتفع إمجددايل إيرادات املنظمددة من 2020اإليرادات خالل عددام 

إىل زايدة املسددامهات الطوعية خالل عام  بشددكل أسدداسددير ويرجع ذلك 2020مليون دوالر أمريكي يف عام  1 791.47
 مليون دوالر أمريكي. 133.20مبقدار  2020

يف  68.53 ر2020مليون دوالر أمريكي املسدددددتلمة خالل عام  1 227.65البالغة  روتشدددددكل املسدددددامهات الطوعية -46
مليون دوالر  484.55يف إطار الربانمج العادحت البالغ املائة من إمجايل اإليراداتر يف حني أن نصدددددددددددديب الدول األعضدددددددددددداء 

. وشكلف التربعات العينيةر واشرتاكات األعضاء 2020يف املائة من إمجايل اإليرادات خالل عام  27.05أمريكي يشكل 
يف املائة  4.42املنتسدددبنير واملسدددامهات النقدية احلكومية النظريةر واإليرادات من معامالت الصدددرفر الرصددديد املتبقي بنسدددبة 

 من اإليرادات. 
مليون دوالر أمريكي  1 563.70إىل  2019يف عام  أمريكيمليون دوالر  1 498.15وزادت نفقات املنظمة من  -47

يف املائةار ونفقات االسدتشداريني  5.22. وتعزى الزايدة يف املقام األول إىل الزايدة يف اسدتحقاقات املوظفني ل2020يف عام 
يف املائة من  67.40السددددددددفر بنسددددددددبة  كلفةا. وا فضددددددددف  املائةيف  11.72يف املائةا ونفقات اخلدمات التعاقدية ل 10.82ل

ا وا فضدددددددددددف نفقات التدريب بنسدددددددددددبة 2020مليون دوالر أمريكي ل 37.75ا إىل 2019مليون دوالر أمريكي ل 115.80
ا بسبب حظر السفر 2020مليون دوالر أمريكي ل 23.88ا إىل 2019مليون دوالر أمريكي ل 45.12من  املائةيف  47.07
 . 19-كوفيد  املفروضة بفعلوالقيود 



21 

 ترد أدانأ املكوانت املختلفة للنفقات: و  -48

 1  الشكل
 

يف املائة من إمجال األصددددددددول البالغ  76.44مليون دوالر أمريكي بثل  2 199لدى املنظمة أصددددددددول متداولة تبلغ  -49
مليون دوالر أمريكي  649.35ر بينما تشكل اخلصوم املتداولة البالغة 2020مليون دوالر أمريكي يف هناية عام  2 876.72

مليون  2 501.17. وارتفع إمجايل أصددددددددددددددول املنظمة من 2020التزامات املنظمة يف هناية عام  يف املائة من إمجايل 30.36
. وتعزى الزايدة بشكل رئيسي 2020ن دوالر أمريكي يف هناية عام مليو  2 876.72إىل  2019دوالر أمريكي يف هناية عام 

من  . وارتفع النقد والنقد املعادل2020ني دوالر أمريكي خالل عام يمال 280.10إىل زايدة النقد والنقد املعادل مبقدار 
ر ويشددددددددددددددمل 2020مليون دوالر أمريكي يف هناية عام  1 277.99إىل  2019مليون دوالر أمريكي يف هناية عام  997.90

مليون دوالر  695مليون دوالر أمريكيا والودائع القصدددددددددددددرية األجل ل 202.75النقد يف البنو  وصدددددددددددددناديق سدددددددددددددوق املال ل
 مليون دوالر أمريكيا. 380.24أمريكيا والنقد املعادل احملتفظ ب  لدى مديرحت االستثمار ل

إىل  2019مليون دوالر أمريكي يف هنددايددة عددام  2 087.91التزامددات املنظمددة من  وكددانددف هنددا  زايدة يف إمجددايل -50
إىل زايدة النفقات املستحقة والتزامات  بشكل أساسير ويرجع ذلك 2020مليون دوالر أمريكي يف هناية عام  2 138.72

مليون  1 453.34 املتداولة البالغة االستحقاقات املتعلقة ابملوظفني. وتشكل التزامات االستحقاقات املتعلقة ابملوظفني غري
 .2020مليون دوالر أمريكي يف هناية عام  2138.72االلتزامات البالغة  يف املائة من إمجايل 67.95دوالر أمريكي 

مليون دوالر  738إىل  2019مليون دوالر أمريكي يف هناية عام  413.26وارتفع صددددددددددددددايف أصددددددددددددددول املنظمة من  -51
مليون دوالر أمريكي وأرابح من احليازات غري احملققة قدرها  234.12بسددددددددددددددبب فائض قدرأ  2020أمريكي يف هناية عام 

 . 2020مليون دوالر أمريكي ظققف خالل عام  21.78مليون دوالر أمريكي وأرابح اكتوارية بقيمة  68.84

 اإلدارة املالية -2
 القدرة على الوفاء اباللتزامات املالية على املدو القصري )أ(
احلالية ونسدددددبة السددددديولة ونسدددددبة على الوفاء اباللتزامات املالية على املدى القصدددددري من النسدددددبة  القدرةميكن ظديد  -52

 النقد املبينة ابلتفصيل أدانأ:

26.76

24.6819.32

15.11

14.13

نسبة إ ا  النفقات 
يف استحقاقات املوظفني وتكال

املوظفني األخرى
اخلدمات التعاقدية 

االستشاريني 

تهلكةمشرتايت اللوازم واملواد املس

نفقات أخرى



22 

 2 -اجلدول 

 2018و 2019و 2020: الكشوف املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألعوام املصدر
 .تشري نسبة مرتفعة إىل قدرة الكيان على سداد التزامات  على املدى القصريأ 

من النسددددبة احلالية ألهنا تسددددتبعد املخزوانت واألصددددول احلالية األخرى اليت يصددددعب ظويلها إىل نقد. وتشددددري نسدددبة  اتعترب نسددددبة السدددديولة أكثر ظفظ  ب 
 مرتفعة إىل وضع سيولة حايل أعلى.

 الية.هي مؤشر على سيولة الكيان عن طريق قيا  كمية النقد أو النقد املعادل أو األموال املستثمرة يف األصول احلالية لتغطية االلتزامات احل نسبة النقدج 
 على القدرة على الوفاء اباللتزامات املالية. اجيد   اتعترب نسبة مرتفعة مؤشر  د 

 
يف السنوات الثالثة املاضية  ا يدل على ارتفاع السيولة  3ظلف النسبة احلالية ونسبة السيولة للمنظمة أعلى من  -53

إىل  2019يف عام  2.59وقدرة سددددددددليمة على الوفاء اباللتزامات املالية على املدى القصددددددددري. كما ارتفعف نسددددددددبة النقد من 
 .2020يف عام  2.88

 اباللتزامات املالية على املدو الطويللقدرة على الوفاء ا () 
 قيمنا قدرة املنظمة على الوفاء إبمجايل التزاماهتا ابستخدام نسبة إمجايل االلتزامات إىل صايف األصول. -54

 3 -اجلدول 

 الوصف والنسبة 2020 2019 2018
 إمجايل االلتزامات لمباليني الدوالرات األمريكيةا 2138.72 2087.91 1894.92

 إمجايل األصول لمباليني الدوالرات األمريكيةا 738 413.25 343.09
 هدااللتزامات إىل صايف األصول نسبة إمجايل  2.90 5.05 5.52

 2018و 2019و 2020: الكشوف املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألعوام املصدر
 على القدرة على الوفاء اباللتزامات املالية اجيد   اتشكل نسبة منخفضة مؤشر  هد 
 

مرة يف  2.90وا فضددددف إىل  2018مرة يف عام  5.52 صددددايف أصددددول املنظمةإىل  االلتزامات ف نسددددبة إمجايلبلغ -55
مليون دوالر  234.12. ويعزى هذا التحسددددن بشددددكل أسدددداسددددي إىل زايدة صددددايف األصددددول بسددددبب فائض قدرأ 2020عام 

مرتفعة وقد تسدددددعى املنظمة إىل خفضدددددها بشدددددكل أكرب لتحسدددددني  2.90. ومع ذلكر فإن نسدددددبة 2020أمريكي خالل عام 
 قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا املالية على املدى الطويل.

 النسبة 2020 2019 2018
 لاألصول احلالية/االلتزامات احلاليةاأ النسبة احلالية  3.39 3.11 3.51
 لاألصول السريعة/ االلتزامات احلاليةا  نسبة السيولة  3.28 2.98 3.38
 لالنقد واالستثمارات احلالية/االلتزامات احلاليةاج نسبة النقد  2.88 2.59 2.89
 د إ ا  األصول إىل نسبة إ ا  االلتزامات  1.35 1.20 1.18
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 كفاءة دورة التشةيل )ج(
. وترد نسددددددددبة املسددددددددتحقة مسددددددددامهاهتادورة التشددددددددغيل من حي  مدى سددددددددرعة املنظمة يف ظصدددددددديل  كفاءةف تقييم   -56

 املستحقة للسنوات الثالث املاضية أدانأ: املسامهات
 4 -اجلدول 

 الوصف والنسبة 2020 2019 2018
 لمباليني الدوالرات األمريكيةا 5احملصلة  املسامهات 1712.21 1583.26 1548.57

259.31 231.33 245.02 
  {2لاحلاليةا }لاالفتتاح + اإلغالقا/املستحقة  املسامهاتمتوسط 

 لمباليني الدوالرات األمريكيةا 
 املستحقة املسامهاتنسبة  6.99 6.84 5.97
 عدد األايم املستغرقة لسداد املبالغ املستحقة 52 53 61

 2018و 2019و 2020: الكشوف املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألعوام املصدر

 
بكنف املنظمة من مجع املزيد من املسدددامهات  2020تشدددري الزايدة يف نسدددبة املسدددامهات املسدددتحقة إىل أن  يف عام  -57

ر 2018يف عام  ايوم   61مقارنة بددددددددددددددد 2020يف عام  ايوم   52مقارنة ابلسنوات السابقة. وبلغ وقف ظصيل املبالغ املستحقة 
 . 2020يشري إىل ظسن يف ظصيل املسامهات املستحقة يف عام   ا
 

 املراجعةيف حالة يف الكشو  املالية  التةيريات -3
اإلدارة للمسددددددددداعدة يف ضدددددددددمان التعديالت الالزمة يف  عملنا مع رمراجعتنامالحظات وتوصددددددددديات  إىل ااسدددددددددتناد   -58

وحنن نقدر جهود  إضددددددافية يف مالحظات الكشددددددوف املالية لتعزيز الشددددددفافية. إفصدددددداحاتر و 2020الكشددددددوف املالية لعام 
اإلدارة إلحداث هذأ التغيريات لضددددددمان االمتثال ملتطلبات اإلبالغ اخلاصددددددة ابملعايري احملاسددددددبية الدولية للقطاع العام. وترد 

 أدانأ بعض التعديالت اهلامة اليت أوصف هبا املراجعة واليت أجرهتا اإلدارة.
لتشمل تفاصيل مقارنة عن االفرتاضات  7-14املالحظة  اإلدارةوسعف  -التةريات يف التقديرات احملاسبية ا1ل

  .8-14املالحظة اإلضافية  إبدراجتغري وأظهرت أثرأ املايل  الذحتاخلاصة ابلتقييم االكتوارحت 
يوضددح كل التصددنيف وبيان مقارنة بشددأن إعادة مالحظتني أضددافف اإلدارة  -إعادة تصاانيف املبالغ املقارنة ا2ل

"املنح املباشدددددرة للمسدددددتفيدين" من "اخلدمات التعاقدية" إىل "املنح  تصدددددنيفبند/رصددددديد متأثر بسدددددبب إعادة 
عن البياانت املتعلقة أضددددددددددددددافف اإلدارة مالحظة  وابملثلر. 2020األخرى ومدفوعات التحويل" خالل عام 

ف اإلبالغ عن  بشدددددددكل  ا"التصدددددددليح والصددددددديانة"ضدددددددمن خط  الف اإلبالغ عنها سدددددددابق   بنفقات عقود البناء
 .5-21ر بتعديل املالحظة 2020عام منفصل يف الكشوف املالية ل

                                                 
 ابستثناء املسامهات العينية وكخدمات 5
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 التصحيحات الالزمة لتصحيح املعامالت التالية: اإلدارة أدخلف – تعويض املعامالت ا3ل
ف التوصددل إىل احلسدداابت املسددتحقة بعد تعويض معامالت التمرير اليت هلا رصدديد مدين لاحلسدداابت  األ

 .املستحقةا
عكس اعتمادات االلتزامات غري املنظورة واألرابح بعد تعويض "النفقات األخرى"  التوصددددددل إىلف و  ابل

 االكتوارية.
مسددتحقات من املعامالت التبادلية يف حسدداب الصددندوق للف تعويض الرصدديد السددل  لاملسددتحقا و  اجل

 الدويل للتنمية الزراعية من املستحقات من املنظمات األخرى.
اإلدارة تصددددددددنيف االلتزامات املتعلقة ابسددددددددتحقاقات  أعادت -ابسااااااتحقاقات املوظفنيااللتزامات املتعلقة  ا4ل

املبالغة يف تقدير ر ملعاجلة املتداولة وغري املتداولة ويف مجيع املالحظات ذات الصددددددددددلة االلتزاماتاملوظفني إىل 
 إىل هذا احلد. املتداولةلتزامات مليون دوالر أمريكي والتخفيض يف اال 46مبقدار  االلتزامات غري املتداولة

مل يتم اإلفصدددداح عنها بشددددكل كشددددف التدفقات النقدية حي  اإلدارة   راجعف -كشاااف التدفقات النقدية ا5ل
التدفقات النقدية وف دجمها يف أرقام لاألرابحا/اخلسائر الناجتة عن التداول واالستثمارات  كشفمنفصل يف  

 .املشتقة ولاألرابحا/اخلسائر الناجتة عن االستثمارات املتاحة للبيع
 لكيفية تطبيقبيان اسدددددددتحقاقات االلتزامات املعلنة وفق ا أدرجف اإلدارة  - املالية غري املشاااااتقة االلتزامات ا6ل

 الكشوف املالية املتعلقة مبخاطر السيولة. على 30ار احملاس  الدويل للقطاع العام ياملع
عف اإلدارة املالحظة  -االفرتالااااات االكتوارية ا7ل لتشدددددمل معلومات عن االفرتاضدددددات الدميغرافية  7-14وسدددددّ

املسدددددتقبلية عن االفرتاضدددددات الدميغرافية حول اخلصدددددائص ر مبا أن  مل يتم الكشدددددف يف وقف سدددددابق اإلضدددددافية
مثل معدل دوران املوظفني  للموظفني احلاليني والسددابقني لواملعالنيا املؤهلني للحصددول على االسددتحقاقاتر

ونسدددددبة أعضددددداء اخلطة مع املعالني الذين سددددديكونون مؤهلني للحصدددددول على االسدددددتحقاقات ومعدل املطالبة 
 .مبوجب اخلطط الطبية وما إىل ذلك

 نيأمريكي يف املالحظت دوالر 1 500عن عتبة الرمسلة البالغة  ااإلدارة إفصددددددددددداح   أدرجف -رمسلة األصاااااااااول ا8ل
 للكشوف املالية. 33-2و 2-28

 غري املمولة االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني -4
يف املائة من  71.33مليون دوالر أمريكي  1.525.63شددددكلف التزامات االسددددتحقاقات املتعلقة ابملوظفني البالغة  -59

. وشددددددددددددددكلف التزامات اسددددددددددددددتحقاقات 2020مليون دوالر أمريكي يف هناية عام  2 138.72إمجايل التزامات املنظمة البالغ 
ا من إمجايل التزامات االسددددتحقاقات املتعلقة ابملوظفني. مليون دوالر أمريكي 1 499.44يف املائة ل 98.28بعد التقاعد  ما

 مستقلني. اكتوارينيوف ظديد هذأ االستحقاقات ما بعد التقاعد من قبل خرباء 
ب االحتفاظ  موال كافية يف أصدددددددددددول اخلطة. وبتلك ومن أجل الوفاء هبذأ االلتزامات يف الوقف املناسدددددددددددبر حب -60

 1 499.44مليون دوالر أمريكي فقط مقابل اسدددددددددددتحقاقات ما بعد التقاعد البالغة  639.46للخطة تبلغ  املنظمة أصدددددددددددوال  
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يف املائةا  57.35مليون دوالر أمريكي ل 859.98مليون دوالر أمريكير وابلتايل ظلف اسدددتحقاقات متعلقة ابملوظفني تبلغ 
  ا يلي:  ر أمريكيمليون دوال 1 499.44غري  ولة. وتتكون هذأ االستحقاقات ما بعد التقاعد البالغة 

 
 2الشكل  

صدددندوق اخلطة التعويضدددية ابلكاملر يتم بويل التغطية الطبية بعد وبينما يتم بويل خطة مدفوعات هناية اخلدمة و  -61
وال يتم بويل صدددددددندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة على اإلطالق. وتتم مناقشدددددددة االسدددددددتحقاقات املتعلقة  اانتهاء اخلدمة جزئي  

 ابملوظفني وحالة بويل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة على النحو التايل:
 
 التةطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة األ

التغطية الالزمة للمصدددددروفات الطبية للموظفني السدددددابقني املسدددددتحقني ومن اخلدمة توفر التغطية الطبية بعد انتهاء  -62
املنظمة من تكاليف  لنصدددددددددددددديبوميثل التزام التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة القيمة احلالية  لوهنم يف خمتلف أحناء العامل.ييع

. وخيضدددددع التأمني الط  بعد اترخي التأمني الط  للمتقاعدين واسدددددتحقاقات املوظفني العاملني بعد التقاعد املسدددددتحقة ح  
 انتهاء اخلدمة ملراجعة اكتوارية للتأكد من االلتزامات ذات الصلة والتوصية مبعدالت املسامهة.

سددددددتحقاقات املوظفني للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة تبلغ أصددددددول مليون دوالر أمريكي ال 1 353.37ومقابل   -63
مليون دوالر  789.32مليون دوالر أمريكي فقطر وابلتايلر ظلف اسددددددددددددددتحقاقات متعلقة ابملوظفني تبلغ  564.05اخلطة 

ر التقييم االكتوارحت ا غري  ولددة يف مددا يتعلق ابلتغطيددة الطبيددة بعددد انتهدداء اخلدددمددة. وأشدددددددددددددددار تقرياملددائددةيف  58.32أمريكي ل
لتمويل  سددددنواي   اأمريكي   ادوالر   76 277 018ا إىل أن املنظمة سددددتحتاج إىل املسددددامهة مببلغ إضددددايف قدرأ 2021لمار /آذار 

  .2039التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ابلكامل حبلول عام 
 
 صندو  مدفوعات انتهاء اخلدمة  ابل

يتعلق صدددددددددددندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة بدفع اإلجازة السدددددددددددنوية املرتاكمةر ومنحة العودة إىل الوطنر وتكاليف  -64
السددددددددفر للعودة إىل الوطنر ونقل األمتعة املنزلية اخلاصددددددددة جلميع املوظفني املسددددددددتحقنير ومنحة الوفاة. وخيضددددددددع صددددددددندوق 

1,353.37

70.66

52.42

22.99

تزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني مكوانت االل
ة) كي ألمري ا دوالرات  ل ا ( اليني 

التغطية الطبية ما بعد اخلدمة  صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة خطة مدفوعات هناية اخلدمة صندوق اخلطة التعويضية
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مات ذات الصددددلة والتوصددددية مبعدل االشددددرتاكات. والحظنا أن  مدفوعات انتهاء اخلدمة السددددتعراض اكتوارحت لتحديد االلتزا
مليون دوالر أمريكير مل يتم  70.66مقابل االسددددددددددددتحقاقات املتعلقة ابملوظفني لصددددددددددددندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة البالغة 

مليون دوالر أمريكي غري  ول.  70.66تقدمي أحت بويلر وابلتايل ظل إمجايل االسددددددددددددددتحقاقات املتعلقة ابملوظفني البالغة 
 24 492 027ا إىل أن املنظمة سددتحتاج إىل املسددامهة مببلغ إضددايف قدرأ 2021وأشددار تقرير التقييم االكتوارحت لمار /آذار 

 .2024لتمويل صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة ابلكامل حبلول عام  سنواي   اأمريكي   ادوالر  
-2016الدول األعضدددددددددداء للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة بعد فرتة السددددددددددنتني وف تعليق االشددددددددددرتاكات املقررة على  -65

مّر السدددددنني بسدددددبب نقص املسدددددامهات حي  مل تتلق املنظمة اإلذن  على. ونتيجة لذلكر تتزايد املسدددددامهات املسدددددتهدفة 2017
بتمويل املسددامهات املسددتهدفة للسددنوات السددابقة. ونرى أن هنا  حاجة إىل أن تسددعى املنظمة بشددكل فعال إىل احلصددول على 

ق مدفوعات انتهاء اشدددددرتاكات مقررة على األعضددددداء إضدددددافية لسدددددد الفجوة يف بويل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصدددددندو 
اخلدمة من أجل الوفاء يف الوقف املناسدددددددددددددب ابلتزاماهتا املتعلقة ابملوظفني. وقدمف جمموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية 

 .2015إلدارة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة يف ديسمرب/كانون األول  6ابلتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة مثاين توصيات
على أمهية اعتماد هنج  2018شددددددددت يف دورهتا املنعقدة يف نوفمرب/تشددددددرين الثاين  أن جلنة املالية اا أيضدددددد  والحظن -66

مشددرت  بني أعضدداء نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واالسددتحقاقات بشددأن هذأ املسددألةر وشددجعف األمانة 
 ملسألة.على املشاركة يف سعي هذا النظام إىل البح  عن حّل هلذأ ا

ليسددددددف مصددددددممة  وذكرت اإلدارة أن بعض توصدددددديات جمموعة العمل املعنية ابلتأمني الصددددددحي بعد انتهاء اخلدمة -67
انتباأ األجهزة الرائسدددية ابسدددتمرار ن  يتم لفف لتناسدددب برانمج التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة التابع للمنظمة. وأضدددافف أ

 بشأن هذأ املسألة:

  ابإللااافة إىل السااعي بشااكل فعال للحصااول على اشاارتاكات مقررة على األعضاااء إلااافية لسااد فلوة 1التوصااية 
البدائل  ميكن أن تستكشف املنظمةالتمويل يف التةطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندو  مدفوعات انتهاء اخلدمة، 

لتأمني الصااحي بعد انتهاء اخلدمة، واملشاااركة يف على النحو املقرت  من جمموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية اب
حبث نظام األمم املتحدة املوحد عن حل  وإعداد اساارتاتيلية طويلة األجل لسااد  الفلوة يف  ويل التةطية الطبية بعد 

 انتهاء اخلدمة وصندو  مدفوعات انتهاء اخلدمة.
 
 امليزانيةيف  التباينات -5

ر على أن  حبب على املالية الكشدددددددددوفعرض معلومات املوازنة يف  -24احملاسددددددددد  الدويل للقطاع العام  املعيارينص  -68
الكيان تقدمي مقارنة بني مبالغ املوازنة اليت ختضع للمساءلة العامة واملبالغ الفعلية إما ككشف مايل إضايف منفصل أو كأعمدة 

                                                 
واملفاوضات مع شركات التأمني: مفاوضات مجاعية مع مدراء األطراف الثالثةر ومفاوضات مجاعية مع مقدمي الرعاية الصحيةر ومراجعات االكتتاب  6

قييم االستفادة من خطط التأمني الصحي الوطنيةر وتوسيع والية الصندوق املشرت  للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةر وتوحيد منهجية ت
الكايف اللتزامات التأمني الصحي بعد هناية اخلدمةر االلتزامات العامة للتأمني الصحي بعد هناية اخلدمةر ووضع عوامل التقييم الرئيسية وتطبيقهار والتمويل 

 واستثمار االحتياطات.
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للمعايري احملاسددبية الدولية للقطاع العام. وميكن تضددمني هذا التفسددري يف  اوفق  موازنة إضددافية يف الكشددوف املالية احلالية املقدمة 
 املستندات العامة األخرى الصادرة إىل جانب الكشوف املالية وميكن اإلشارة إىل تلك املستندات يف املالحظات.

: كشددف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعليةر 25تتضددمن املالحظة  2020أن الكشددوف املالية لعام  الحظنا -69
إىل أن  10-25يف إطار "ظليل التباينات بني امليزانية واملبالغ الفعلية". وتشددددددددددددددري املالحظة  10-25و 7-25واملالحظتني 

غ عنها إىل جلنة املالية يف يتبع االجتاهات املتوقعة لفرتة السدددنتني اليت ف اإلبال 2020اإلنفاق حبسدددب أبواب امليزانية يف عام 
ا. وكشددف فحصددنا للكشددف املايل والتقرير املقدم إىل جلنة املالية أن أرقام النفقات الفعلية FC 185/9ل 2021مار /آذار 
. وعالوة على 2021املعروضة يف الكشف املايل تتباين مع تلك املقدمة إىل جلنة املالية يف مار /آذار  2020الصافية لعام 
ف النظر عن وصف استخدام صايف معدل االنفاق يف امليزانية كنسبة مموية من امليزانية املعدلةر ال يوجد ظليل ذلكر بصر 

 تفصيلي سليم للفرق بني امليزانية املعدلة وصايف اإلنفاق يف امليزانية. 
اإلدارة إىل أن  بسبب االختالف يف تواريخ إعداد جمموعيت األرقامر فإن أرقام اإلنفاق السنوحت يف السنة  وأشارت -70

األوىل من فرتة السدددنتني كما هي معروضدددة على جلنة املالية ختتلف عن تلك الواردة يف الكشدددف اخلامسر الذحت يتم إعدادأ 
أن املنظمة تزود املطّلعني على احلساابت ابملعلومات ذات الصلة  إىل ايف هناية اإلقفال السنوحت للحساابت. وأشارت أيض  

 واملناسبة يف ما يتعلق بنتائج امليزانية إما مباشرة يف الكشوف املاليةر أو من خالل الواثئق املنشورة.
الية املوضدددددددددددحة يف التقرير املعروض على اللجنة امل 2020أن التباين يف النفقات الصدددددددددددافية الفعلية لعام  نرىوحنن  -71

والكشوف املاليةر ال يفي ابملتطلبات األساسية للتوحيد الذحت يُتوقع عادة  من مستند يصدر ابالقرتان مع الكشوف املالية. 
من قبل األجهزة ولذلكر من الضدددرورحت أن يتم تضدددمني التفسدددري املناسدددب لالختالف لكل مسدددتوى من مسدددتوايت الرقابة 

. اق العامة لتقرير جلنة املاليةا الصددادرة ابلتزامن مع الكشددوف املالية متسددقة داخلي  يف املالحظات لضددمان أن الواثئ الرائسددية
 وحبب أن يكون هنا  إفصاح كاف يشري إىل االختالف يف تواريخ إعداد جمموعيت األرقام.

لذلك  ا يلي،  اوأن تقوم وفق   24 تثل املنظمة ملتطلبات املعيار احملاساااا  الدو  للقطاع العام  ميكن أن  2التوصااااية 
( 2، )من قبل األجهزة الرائسااية ( تقد  شاار  مناسااب لالختالفات لكل مسااتوو من مسااتو ت الرقابة التشااريعية1)

وإذا مت تضمني هذا التفسري يف مستندات عامة أخرو صادرة إىل جانب الكشو  املالية ومت اإلشارة إليها، فيلب 
 .اأن تكون متسقة داخلي  

 
 املسبقة والسلف املستحقةاملدفوعات  -6

من اللوائح املددداليدددة للمنظمدددةر حبدددب على املوظفني أو املتعددداقددددين من غري  8-3-10-202للقددداعددددة رقم  اوفقددد   -72
متعلقة ابلسددددفر أو االسددددتحقاقات تزويد املنظمة يف الوقف املناسددددب ابلواثئق املطلوبة مبوجب  ااملوظفني الذين يتلقون سددددلف  

 من املرتبات أو غريها من املبالغ املستحقة. ااإلجراءات املعمول هبار وإال سيتم اسرتداد املبالغ املدفوعة مقدم  
اليت فات موعد اسدددددددددتحقاقها  ر والحظنا أن جمموع السدددددددددلف2020تقرير السدددددددددلف املسدددددددددتحقة لعام  واسدددددددددتعرضدددددددددنا -73
 1999مليون دوالر أمريكي تتعلق بسدددلف السدددنوات السدددابقة من  0.86مليون دوالر أمريكي قيد االسدددرتدادر منها  3.46 بلغ
. وتتعلق هذأ السددلف يف املقام األول مبنح التعليمر والسددلف التشددغيليةر والرسددوم األخرىر وشددطب بنود يف بياانت 2019إىل 
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واملرتباتر واحتياطي مدفوعات انتهاء اخلدمةر والسدددددددددددددفرر والضدددددددددددددرائب األمريكيةر والبائعنير والتزامات املوظفنير املرتباتر 
 والسلف امليدانيةر واإلحبارات.

 ويوضح اجلدول التايل السلف املمنوحة حبسب الفمة واملبلغ الذحت فات موعد استحقاق : -74
 5 -اجلدول 

 )املبلغ آبال  الدوالرات األمريكية(
النسبة املئوية 
إل ا  السلف 
ال  فات موعد 

 استحقاقها

املبلغ 
 املستحق

السنة احلالية 
2020 

رصيد 
السنوات 
 السابقة

األ م بعد موعد 
 االستحقا 

 نوع السلفة

 ممنح التعلي 2759إىل  469 341.865 0.00 341.865 9.89
 السلف التشغيلية 7897 إىل 1 38.450 244.382 282.833 8.18
 رسوم أخرى لاسرتدادا 2850 إىل 13 62.232 55.088 117.321 3.39
 شطب بنود بياانت املرتبات 7884 إىل 16 55.115 147.176 202.291 5.85
 السلف على الرواتب 7884 إىل 3 15.876 173.342 189.218 5.47

 7884 إىل 1091 51.036 0.00 51.036 1.48
احتياطي مدفوعات انتهاء 

 اخلدمة
 سلف السفر 7629 إىل 1 98.530 519.406 617.936 17.87
 سلف الضرائب األمريكية 443 إىل 77 14.759 5.324 20.083 0.58
 السلف للبائعني 2741 إىل 1 170.705 1,445.108 1,615.814 46.73

0.28 
9.688 0.00 9.688 2526 

التزامات املوظفني مع االظاد 
 االئتماين بشأن هناية اخلدمة

 السلف امليدانية 2731 2.351 0.00 2.351 0.07
 سلف اإلحبار 354إىل  19 0.00 7.350 7.350 0.21

 اجملموع  860.607 2,597.178 3,457.785 
 : معلومات مقدمة من منظمة األغذية والزراعةاملصدر

 
مليون دوالر  0.61مليون دوالر أمريكي مبني كسلف مستحقةر مل يكن مبلغ  3.46أشارت اإلدارة أن  من مبلغ  -75

مبلغ  ر وكانتسويت  على مستوى دفرت احلساابت العامبد من بسبب مشكلة يف نظام احملاسبةر وكان ال  اأمريكي مستحق  
رتبات. كما أشدددددارت مليون دوالر أمريكي غري مسددددددد بسدددددبب إصددددددار التوقيف/اجلدول الزمين لتقوميات كشدددددوف امل 0.84

مليون دوالر أمريكي ميثل اإلخفاق يف اسرتداد كشوف املرتبات ويتم متابعت  ابنتظام. ويتم بثيل  0.37اإلدارة إىل أن مبلغ 
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من هذا الرصددديد كان هنا   رمليون دوالر أمريكي بشدددكل أسددداسدددي من خالل سدددلف البائعني 1.64الرصددديد املتبقي البالغ 
 . 2020وف ظديدأ بشكل خاطئ على أن  مستحق يف عام  2021مليون دوالر أمريكي مستحق يف عام  0.37مبلغ 

أن اإلدارة قد تسدددددددعى لتسدددددددوية السدددددددلف املسدددددددتحقة منذ فرتة طويلة واحلفاظ على البياانت احملدثة  علىونشددددددددد  -76
 حقة.والصحيحة عن طريق حذف املعامالت اليت ف تعديلها ابلفعل من تقرير السلف املست

رصااد الساالف املتعلقة ابملوردين )بشااكل أساااسااي ساالف البائعني( وولااع اساارتاتيلية  ددة ميكن تعزيز   3التوصااية 
 السلف املتعلقة ابملوردين. لتسوية ا مني  

 
 رمسلة األصول -7

املنظمة السدددددددلع غري املسدددددددتهلكة على أهنا  دليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يفمن  1-2-503لقسدددددددم يُعّرف ا -77
دوالر أمريكي لكل وحدة"ر بينما تعرف السدددددددلع  1 500ال يقل عن سدددددددنة واحدة وتكلف أكثر من  انفع"سدددددددلع هلا عمر 

دوالر أمريكي لكدل وحددةر واليت ميكن  1 500املسددددددددددددددتهلكدة على أهندا "السددددددددددددددلع لاملعددات واللوازما اليت تكلف أقدل من 
  7الكها" ابستثناء السلع اجلذابة.استخدامها أو استه

األمم املتحدة بشدددأن املعايري احملاسدددبية الدولية للقطاع العام لديسدددمرب/كانون  سدددياسددداتإطار ويتعارض ذلك مع  -78
دوالر أمريكي لألمم املتحدة  20 000عتبة رمسلة املمتلكات واملنشدددددددددددددد ت واملعدات على أهنا  الذحت لددار 2016األول 

اعتماد إما  وعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. ولدى مجيع الكياانت املبلغة األخرى التابعة لألمانة العامة خيار
 دوالر أمريكي حسب حجم عملياهتا. 5 000دوالر أمريكي أو  20 000

 ابند   6 340دوالر أمريكي. ومن بني  1 500ومع ذلكر احتفظف منظمة األغذية والزراعة بعتبة الرمسلة البالغة  -79
ر تقل قيمة كل منها عن ابند   3 264للمعايري احملاسددددبية الدولية للقطاع العامر بف رمسلة  ايف دفرت حسدددداابت األصددددول وفق  

األمم املتحدددةا. ويؤدحت اعتمدداد حددد أدق للرمسلددة إىل تقليددل النفقددات دوالر أمريكي لاحلددد األدق الددذحت حددددتدد   5 000
منظمة األغذية واملبالغة يف تقدير األصددددددددددول ويؤدحت يف النهاية إىل وصددددددددددف الوضددددددددددع املايل واألداء املايل املختلفني من قبل 

 داخل منظومة األمم املتحدة.والزراعة 
اإلدارة أن املنظمة هي وكالة متخصدددددددصدددددددة هلا عالقة مع األمم  أجابفواسدددددددتجابة ملالحظة املراجعة اخلاصدددددددة بنار  -80

أن  عليها أن تتبعها. وتعترب اإلدارة أن عتبة الرمسلة البالغة  املتحدةر وأن القرارات ليسددددددددددددددف ملزمة للمنظمة ما مل يقرر املؤبر
ري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف دوالر أمريكي هلا ما يربرها وتستند إىل ظليل شامل ف إجرااأ قبل اعتماد املعاي 1 500
دوالر أمريكير فسددددددديتم اسدددددددتبعاد فمات لألصدددددددول ابلكامل من كشددددددف  5 000ر ويف حالة رفع حد الرمسلة إىل 2014عام 

 يف عتبة الرمسلة. احجم  على أهنا ستستعرض وتدر  آاثر زايدة أقل  اإلدارةالوضع املايل. ومع ذلكر أكدت 

 املنظمة  راجعة عتبة رمسلة ممتلكاهتا ومنشآهتا ومعداهتا. ميكن أن تقوم  4التوصية 
 

                                                 
لدليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف منظمة األغذية والزراعةر السلع اجلذابة هي السلع اليت تعترب ذات طبيعة جذابة بقيمة  1-2-503للقسم  اوفق   7

 دوالر أمريكي لكل وحدة منهار ويتم تضمينها يف قائمة السلع اجلذابة اليت حددها مدير شعبة الشؤون املالية. 500ال تقل عن 
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 السلع املستهلكة ابلكامل -8
ر حبب مراجعة العمر النافع املمتلكات واملنشدددددددددددد ت واملعدات – 17للمعيار احملاسدددددددددددد  الدويل للقطاع العام  اوفق   -81

التقديرات السدددابقةر فيتم احتسددداب التغيري لألصدددل على األقل يف كل اتريخ تقرير سدددنوحتر وإذا كانف التوقعات خمتلفة عن 
السدددددددياسدددددددات احملاسدددددددبيةر  – 3للمعيار احملاسددددددد  الدويل للقطاع العام  الالتغيرياتا على أن  تغيري يف التقدير احملاسددددددد  وفق  

 التغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء.
غري أنندا الحظندا أن املنظمدة مل تعيدد تقييم العمر الندافع لألصددددددددددددددول. وبلغدف القيمدة التدارخييدة إلمجدايل املمتلكدات  -82

مليون  74.48حي  يتم تسجيل االستهال  املرتاكم بقيمة مليون دوالر أمريكير  112.96واملنش ت واملعدات يف املنظمة 
مليون دوالر أمريكي. ومن هذا املبلغر ف  34.48بقيمة املمتلكات واملنشدددددددددددددد ت واملعدات دوالر أمريكير وصددددددددددددددايف قيمة 
ا ابلكامل وال تزال قيد االسدددتخدام. ويشدددري املائةيف  50.16مليون دوالر أمريكي ل 56.67اسدددتهال  أصدددول تبلغ تكلفتها 

 العادلة وظتاج إىل إعادة تقييمها.اخلاصة ابملنظمة مل ظدد قيمتها املمتلكات واملنش ت واملعدات ذلك إىل أن 
النافع  رويشري استخدام هذأ األصول املستهلكة ابلكامل إىل أهنا بتلك قيمة اقتصادية للمنظمة وقد يكون العم -83

لبعض األصول أقل من العمر املتوقع بشكل كبري. وعالوة على ذلكر إذا مل يكن هلذأ األصول أحت عمر انفعر فإن ترحيل 
التشددددددددغيل وعدم  كلفةقد يؤدحت إىل زايدة يف   امثل هذأ النسددددددددبة العالية من األصددددددددول املسددددددددتهلكة ابلكامل لفرتة قدمية جد  

 ختاذ إجراء إلعالن أن هذأ األصول القدمية متقادمة والتخلص منها.الكفاءة. ويف مثل هذأ احلاالتر حبب ا
األمم  سدددددياسددددداتاعتمدت املنظمة العمر النافع املقدر للممتلكات واملنشددددد ت واملعدات الذحت يتعارض مع إطار  -84

 أدانأ: 6يف اجلدول  املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على النحو املفصل
 6 -اجلدول 

األعمار النافعة املقدرة )كما 
 اعتمدهتا منظمة األغذية والزراعة(

األعمار النافعة املقدرة )حسب 
األمم املتحدة  سياساتإطار 

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
 العام(

 الفئة 

 أاثث وجتهيزات املكاتب  سنوات 10-3  سنوات 5-7
 اآلالت واملعدات  سنة 20-5  سنوات 5-7
 أجهزة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات  سنوات 7-4  سنوات 3
 املركبات اآللية  سنة 12-6  سنوات 3-5
 األبنية  سنة 50-7  سنة 5-40

 ظسينات العقارات املستأجرة  سنوات 5 أقل من عقد اإلحبار أو العمر النافع
  األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام سياساتوإطار  2020من الكشوف املالية لعام  30-2املالحظة املصدر: 
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األمم املتحدة للمعايري احملاسددبية الدولية للقطاع العام  سددياسدداتر لدد إطار وابملثلر يف حالة األصددول غري املادية -85
يف حني أن املنظمة قد  راوالربجميات املطورة داخلي   اسددددددددددنوات للربجميات املشددددددددددرتاة خارجي   10إىل  3العمر النافع املقدر من 

 سنوات.  5إىل  قيدت العمر النافع هلذأ األصول غري املادية وصوال  
األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع  سياساتويؤدحت اعتماد العمر النافع لألصول املختلف عن إطار  -86

يؤدحت يف هناية املطاف إىل وصدددددددف خمتلف  العام إىل فرض رسدددددددوم على االسدددددددتهال  ختتلف عن منظومة األمم املتحدةر  ا
 داخل منظومة األمم املتحدة. منظمة األغذية والزراعةللقيمة الدفرتية هلذأ األصول من قبل 

 احملاسددددددددددددددبية ريللمعاي اوأكدت اإلدارة على إجراء إعادة تقييم العمر النافع ألصددددددددددددددوهلا لتعكس العرض العادل وفق   -87
أو التخلص منها. اسددددددتخدامها مواصددددددلة النافع لألصددددددول من أجل  رالتقدير املعقول للعمالدولية للقطاع العام والتأكد من 

ر شدددددددددددددداركف املنظمة يف أعمال فرقة العمل التابعة ملنظومة األمم املتحدة املعنية ابملعايري 2020وأُبلغ كذلك أن  خالل عام 
وأعدت التحليل الالزم. وكررت لممتلكات واملنشدددددد ت واملعدات لاحملاسددددددبية يف ما يتعلق مبراجعة العمر النافع االقتصددددددادحت 

. وكإجراء لتشددددددددجيع التخلص من األصددددددددول اليت 2021املنظمة التحليل أعالأ للعمر النافع االقتصددددددددادحت يف أبريل/نيسددددددددان 
خول يف جتاوزت عمرها النافع االقتصادحتر أجريف سلسلة من املفاوضات مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجمني للد

. غري أننددا الحظنددا أندد  ال يوجددد تغيري لتغيرياتا امزاد علين خلدددمددات البيع يف املزادات العددامددة للمفوضدددددددددددددديددة املنظمددة عددامليدد  
عادة تقييم إر على أسددددددددا  2020خالل عام  3للمعيار احملاسدددددددد  الدويل للقطاع العام  امعكو  يف التقدير احملاسدددددددد  وفق  

 العمر النافع لألصول.
 

للمعايري احملاسااااابية الدولية  اتعيد املنظمة تقييم العمر النافع ألصاااااوهلا لتعكس العرض العادل وفق   ميكن أن  5التوصاااااية 
 النافع لألصول من أجل مواصلة استخدامها أو التخلص منها. رللقطاع العام والتأكد من التقدير املعقول للعم

 
 املسا ات املقررة املستحقة -9

ا يوم   30من الئحة املنظمةر تسدددتحق االشدددرتاكات واملقدمات وتصدددبح واجبة الدفع كاملة خالل  5-5للمادة  اوفق   -88
من تسدددددددددلم تبليغ املدير العامر أو ابتداء من اليوم األول للسدددددددددنة التقوميية املتعلقة هبار أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون 

 اليت مل تسدد من هذأ االشرتاكات واملقدمات متأخرة لسنة واحدة.الثاين من السنة التقوميية التاليةر تعترب املبالغ 
على حسدددداب اشددددرتاكات الدول األعضدددداء  امليون دوالر أمريكي كان مسددددتحق   211.14قدرأ  اوالحظنا أن مبلغ   -89

يف  20.19مليون دوالر أمريكي ل 42.62اليت ف على أسدددداسددددها إنشدددداء خمصددددص للحسدددداابت املشددددكو  يف ظصدددديلها مببلغ 
مليون دوالر أمريكير  211.14. كما الحظنا أن  من بني املسدددتحقات البالغة 2020املائةا يف هناية ديسدددمرب/كانون األول 

الكشددوف من  5-6لالسددرتداد منذ أكثر من وس سددنوات. وتنص املالحظة  مليون دوالر أمريكي قابال   13.69ظل مبلغ 
مليون دوالر  27بسبع عشرة دولة تواج  مشكالت تتعلق حبقوق التصويف تبلغ  املالية على أن املسامهات املتأخرة املتعلقة

تعادل اشدددددددددددرتاكات الدول األعضددددددددددداء املالية  أمريكي للمسدددددددددددامهات املقررة. ومع ذلكر تتطلب قواعد املنظمة ولوائحها أال
 السابقتني. املتأخرة عليها للمنظمة أو تتجاوز االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني 
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تقوم املنظمة بتقييم إمكانية اسرتداد املسا ات املقررة القدمية غري املسددة، واختاذ اإلجراءات  ميكن أن  6التوصية 
للقواعد واللوائح املالية والساااااااااعي للحصاااااااااول على موافقة املر ر لشاااااااااطب االشااااااااارتاكات املقدرة غري القابلة  اوفق  

 لالسرتداد.
 

 املستحقات األخرو -10
غري  املبالغ املسددددددددددددددتحقة للمنظمة تعتربمن اللوائح املالية للمنظمة على أن  عندما  1-7-10-202تنص القاعدة  -90

تأخرةر بعد االسددتعراض واملتابعة املناسددبنير حبوز ملدير شددعبة الشددؤون املالية املوافقة ر مالف االشددرتاكات املقابلة لالسددرتداد
دوالر أمريكيص وللمدير العام املسددداعد املسدددؤول عن إدارة اخلدمات املؤسدددسدددية  5 000على شدددطب املبالغ اليت تصدددل ح  

دوالر أمريكيص وتعود سددلطة املوافقة للمبالغ األعلى  50 000واملوارد البشددرية والشددؤون املالية شددطب املبالغ اليت تصددل ح  
 من ذلك إىل املدير العام.

مليون دوالر أمريكي ف  4.89عامالت غري تبادلية" بقيمة ولدى منظمة األغذية والزراعة "مسدددددتحقات أخرى من م -91
يف املائةا. وعالوة على  74.02مليون دوالر أمريكي ل 3.62للحسددداابت املشدددكو  يف ظصددديلها هلا بقيمة  خمصدددصختصددديص 

يف املائةا قابل لالسددددرتداد منذ  64.82مليون دوالر أمريكي ل 3.17مليون دوالر أمريكير هنا  مبلغ  4.89ذلكر من أصددددل 
دوالر أمريكي قابل لالسدددددددرتداد من معامالت الصدددددددرف من األمم  مليون 7.58هنا  مبلغ أكثر من وس سدددددددنوات. كما أن 

مليون دوالر أمريكي  2.21املتحدة واملنظمات األخرى ف ختصددددديص خمصدددددص للحسددددداابت املشدددددكو  يف ظصددددديلها هلا بقيمة 
 يف املائةا قابل لالسرتداد منذ أكثر من وس سنوات. 9.39مليون دوالر أمريكي ل 0.70مبلغ ن يف املائةا ويتضم 29.66ل

 يف ما يتعلق هبذأ املستحقات القدمية غري املسددة. 2020والحظنا أن  مل يتم شطب أحت مبالغ خالل عام  -92
سدددددددديتم إجراء مراجعة جلميع  8املسددددددددامهات النقدية احلكومية املناظرةر مالف وذكرت اإلدارة أن  ابلنسددددددددبة للمبالغ -93

املعامالت القدمية مع املسددددددددؤولني عن امليزانية املعنيني لتلبية احلاجة إىل شددددددددطب هذأ املبالغ. ويتم ظديد مبالغ املسددددددددامهات 
النقدية احلكومية املناظرة مبوجب اتفاقات البلدان املضددددديفة ويتم شدددددطب هذأ املبالغ على أسدددددا  اسدددددتثنائي فقط ألن األثر 

لشددددددددطبها هو أن نقص التمويل يتم توزيع  على األعضدددددددداء اآلخرين. وقد عاجلف املنظمةر يف الكشددددددددوف املاليةر  الضددددددددمين
 مسألة إمكانية اسرتداد هذأ املبالغ من خالل توفري املعامالت املعلقة ألكثر من عامني ابلكامل.

 
غري املسااااددة على أساااااس كل حالة على   جيو  للمنظمة، بعد تقييم إمكانية اساااارتداد املسااااتحقات القدمية 7التوصااااية 

 حدة، ابستثناء املسا ات النقدية احلكومية املناظرة، النظر يف شطب املبالغ غري القابلة لالسرتداد على أساس دوري.
 

                                                 
االتر لددى العدديدد من البلددان املضددددددددددددددديفدة اتفداقدات مع منظمدة األغدذيدة والزراعدة لتغطيدة بعض أو مجيع التكداليف املرتبطدة ابملمثليدة. ويف عددد من احلد 8
 مسامهة نقدية للتكاليف العامة. افحسبر بل تشمل أيض   أماكن العمل واملوظفني الوطنيني وما إىل ذلك جماان  تشمل هذأ توفري  ال
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 إدارة املخزوانت -11
أن يفصدح الكيان عن إمجايل القيمة الدفرتية للمخزوانت والقيمة  12يتطلب املعيار احملاسد  الدويل للقطاع العام  -94

 منها تكاليف البيع. االدفرتية يف التصنيفات املناسبة للكيان والقيمة الدفرتية للمخزوانت املدرجة ابلقيمة العادلة مطروح  
مليون دوالر أمريكي كمدخالت  15.37على الكشددددددوف املاليةر ف تصددددددنيف املخزوانت البالغة  9ويف املالحظة  -95

مليون دوالر أمريكيار ولكن ال يوجددد ملخص تفصدددددددددددددديلي  0.05مليون دوالر أمريكيا وأخرى ل 15.32للمشددددددددددددددداريع ل
األمم املتحدة للمعايري احملاسدددددبية الدولية للقطاع العام واملعيار احملاسددددد  الدويل  سدددددياسددددداتملتطلبات إطار  اللمخزوانت وفق  
النافع لقوائم اجلرد اخلتاميةر وحسدددددداب متوسددددددط املخزوانتر ونسددددددبة دوران  ركما الحظنا أن ظليل العم.  12للقطاع العام 

املخزوانتر ونسددبة االحتفاظ ابملخزوانت ال يتم إجرااأ يف املنظمة. وهذأ التحليالت مطلوبة للتقييم املناسددب ويف والوقف 
العاملي إلدارة  حّل النظامذلكر أشدددددددددددددارت اإلدارة إىل أن تنفيذ على  ااملناسدددددددددددددب ملتطلبات قوائم اجلرد ولتجنب اهلدر. ورد  

املخزوانت املخطط ل  كجزء من ظدي  النظام العاملي إلدارة املوارد سيسهل االمتثال للمعيار احملاس  الدويل للقطاع العام 
على مراجعة وتعزيز إفصددددددددددداحات مالحظات الكشدددددددددددوف املالية املتعلقة ابملخزوانتر املطلوبة  ااإلدارة أيضددددددددددد   وأكدت. 12

 .2021لإلقفال املايل لعام  12مبوجب املعيار احملاس  الدويل للقطاع العام 
ا 2020 مار /آذاراملخزوانت ل -تنص التوجيهات العامة لألمم املتحدة للمعايري احملاسدددبية الدولية للقطاع العام  -96

ا على أن املنشددددورات جزء من املخزوانت. 2016وإطار سددددياسددددات األمم املتحدة للمعايري احملاسددددبية الدولية للقطاع العام ل
للتوافق مع  ارسات منظومة لكشوف املالية على أن  ال يتم تقييم املنشورات كمخزون اب 25-2ومع ذلكر تنص املالحظة 

 بعد التحقق الواجب. تفصيال  /يال  ولذلكر تتطلب املالحظة تعد .األمم املتحدة

. وميكن إعطاء األولوية لتنفيذ 12أن تضمن املنظمة االمتثال للمعيار احملاس  الدو  للقطاع العام ميكن   8التوصية 
 مع إدراج أفضل ممارسات إدارة املخزوانت يف الوحدة.حل  النظام العاملي إلدارة املخزوانت 

 

 املعرلة للخطر القيمة –األدوات املالية  -12
ر على أن  إذا أعد الكيان ظليل األدوات املالية: اإلفصددددددداحات – 30ينص املعيار احملاسددددددد  الدويل للقطاع العام  -97

لمثل أسدددددددعار الفائدة وأسدددددددعار الصدددددددرفار  حسددددددداسدددددددية مثل القيمة املعرضدددددددة للخطرر يعكس الرتابط بني متغريات املخاطر
واسدددتخدم  إلدارة املخاطر املاليةر فيجب اإلفصددداح عن املعلمات الرئيسدددية واالفرتاضدددات اليت تقوم عليها البياانت والطريقة 

  املستخدمة يف إعداد القيمة املعرضة للمخاطر.
هتا االستثمارية لاالستثمار قصري األجل وعلى الرغم من أن املنظمة تعد القيمة املعرضة للمخاطر ملختلف حافظا -98

وكذلك االسدددتثمار طويل األجلا إلدارة املخاطر املاليةر إال أهنا مل تكشدددف عن نتائج القيمة املعرضدددة للمخاطر إىل جانب 
 املعلمات الرئيسدددددددددية واالفرتاضدددددددددات اليت تقوم عليها البياانت والطريقة املسدددددددددتخدمة يف إعداد القيمة املعرضدددددددددة للمخاطر يف

 .30الكشوف املالية حسب متطلبات املعيار احملاس  الدويل للقطاع العام 
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أن تقوم املنظمة إبعداد القيمة املعرلاااة للمخاطر جلميع حافظات االساااتثمار واإلفصاااا  عنها مع ميكن   9التوصاااية 
، 30للمعيار احملاسااا  الدو  للقطاع العام  ا يع املعلمات واالفرتالاااات والبياانت والطريقة يف كشاااوفها املالية، وفق  

 من أجل فهم أفضل للمخاطر املالية.
 

 نتائج تدقيق مراجعة االمتثال يف املقر  الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة –ابء 

 إدارة املشرت ت -1

من دليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف املنظمة لإدارة العقودا على رصددددد وإدارة أداء  13-502ينص القسددددم  -99
الباعة والتزاماهتم مبوجب صدددددددددددك تعاقدحت للسدددددددددددلع أو اخلدمات أو األعمالر مبا يف ذلك الشدددددددددددرو  واألحكام مثل اجلودة 

ا واالمتثال ملؤشدددددرات األداء الرئيسدددددية أو االتفاقات ععلى سدددددبيل املثال التنفيذ واملواعيد النهائية للمشددددداريواجلداول الزمنية ل
 بشأن مستوى اخلدمة حبسب الصلة ابلسعر واملدفوعات واخلصوم وما إىل ذلك.

مليون دوالر أمريكي لإلمددادات واملواد االسددددددددددددددتهالكيدة خالل عدام  236.253املنظمدة نفقدات قددرهدا  تكبددتو  -100
 ت يف املقّر الرئيسي.ايمليون دوالر أمريكي للمشرت  19.901. ومن هذا املبلغر كان هنا  2020

مليون دوالر  3.498بقيمة بلغف  2020أمر شددددددددراء من املقّر الرئيسددددددددي للمنظمة خالل عام  125بفحص  وقمنا -101
 أمريكي. والحظنا ما يلي:

  ا يف املائةيف  80.78عملية تسليم ل 2 342حالة من أصل  1 892التأخري يف تسليم البضائع واخلدمات يف
 أمر شراء أخذت كعينات للمراجعة. 125من أصل  78

  عمليات تسليم جتاوز التأخري فيها ستة أشهر. 105هنا  كان . و ايوم   848إىل  8تراوح التأخري من 
  يف املائة  94إىل  54 ما يرتاوح بني عملية تسدددليم عن التسدددليم املوعود يف 50ختلف أربعة موردين  كثر من و

 .من إمجايل عدد عمليات التسليم
لتعويضددات مقطوعة/فعلية بسددبب التأخر يف التسددليم. ومع ذلكر يف الشددراء الصددادرة شددرو  جزائية  أوامروجلميع  -102

مجيع حاالت التسددليم املتأخرة املذكورة أعالأر مل يتم إجراء ظليل ألسددباب التأخري يف التسددليم لفرض الشددرو  اجلزائية على 
التاريخ الفعلي للتسدددليم ولكن   ااملوردين. وأشدددارت اإلدارة أن اتريخ االسدددتالم يف النظام العاملي إلدارة املوارد ال يعكس دائم  

يشدددري إىل التاريخ الذحت ف في  إدخال اإليصدددال يف النظام لالذحت يكون عادة  بعد اتريخ التسدددليم الفعليا. وأشدددارت كذلك 
ن و خريات كبرية يف عمليات التسدددليم تعزى إىل البائعنير وأكدت أن مديرحت العقود مكلفأن  ال يوجد دليل على حدوث أت

التاريخ أعربف اإلدارة عن صعوبة يف تقدمي معلومات عن عقود البائعني جلميع العقود. ومع ذلكر  ءبرصد وإدارة أدا احالي  
من مجيع عمليات التسدددددليم واحدة تلو  ق يدواي  حي  ف ذكر أن  ال ميكن أتكيد ذلك إال عن طريق التحق الفعلي للتسدددددليم

النظام العاملي إلدارة املوارد ملراقبة التسددددليم من قبل البائعني أو للجوء إىل  البياانت يف وابلتايلر ال ميكن اسددددتخدام األخرى.
 بند التعويضات املقطوعة يف حالة التأخري.

واملناقصدداتر واالختيار القائم واقرتاحات املشددرتايتر أن املسددتندات الداعمة لتخطيط املشددرتايتر  اأيضدد   والحظنا -103
على املقارنةر ونسددددددخ االتفاقاتر وأوامر الشددددددراء الصددددددادرةر وتقارير تقييم أداء البائعنير غري متوفرة يف النظام العاملي إلدارة 
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مسددتخدمي املعلومات  ااملواردر وهي واثئق أسدداسددية ملراجعة املشددرتايت ورصدددها من قبل السددلطات املوافقةر وتسدداعد أيضدد  
 اآلخرين يف اختاذ قرارات مستنرية.

لاااامان حتميل املسااااتندات املتعلقة ابملشاااارت ت يف النظام العاملي إلدارة املوارد لتسااااهيل التقييم  ميكن  10التوصااااية 
ابلتأكد من إدخال تواري  التسااااليم الفعلية  االسااااليم ورصااااد عملية الشااااراء وكذلك لتعزيز الشاااافافية. ويوصااااى أيضاااا  

 للسلع يف النظام العاملي إلدارة املوارد لتسهيل تقييم أداء البائعني.

 إدارة السفر -2

 37.753ا إىل 2019مليون دوالر أمريكي ل 115.80السفر بشكل كبري من  كلفةر ا فضف  2020خالل عام  -104
 .19-املفروضة على السفر بسبب جائحة كوفيدا يف أعقاب القيود 2020مليون دوالر أمريكي ل

 سلف السفر املستحقة
ر حبب تقدمي طلبات رد مصروفات من دليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف املنظمة 3-5-450للقسم  اوفق   -105

السدددفر إىل جمموعة السدددفر يف غضدددون شدددهر واحد بعد انتهاء الرحلةص وللرحالت اليت تزيد مدهتا عن شدددهر واحدر ميكن 
بعد انتهاء الرحلة إىل خصددددددددم سددددددددلف  ايوم   90تقدمي مطالبات مؤقتة. وسدددددددديؤدحت التأخري يف تقدمي املطالبات ألكثر من 

من الالئحة املالية. وابلنسددددددبة لالسددددددتشددددددارينير يتم االسددددددرتداد من  4252-202للمادة  اوفق  السددددددفر من راتب املوظفر 
 السداد النهائي لألتعاب. 

دوالر أمريكي لسدددددددددلف السدددددددددفر  617.936حالة تبلغ قيمتها  661ر كانف هنا  2020حظنا أن  خالل عام وال -106
 .ايوم   7 629و 1 يرتاوح بني يف نطاق رايوم   30بعد  املستحقة قيد التسوية

مع اسرتداد تلقائي الرغم من أن اإلدارة ذكرت أن تصفية سلف السفر املستحقة تستند إىل نظام اسرتدادر  وعلى -107
يوم ا من اتريخ انتهاء البعثةر الحظنا أن هنا  حاالت كانف فيها السدددددددددلف  90بعد  املرتبات للسدددددددددلف غري املسدددددددددددة من

سدددنوات  6ن قضدددية معلقة ألكثر م 30تحليل الزمين الذحت قمنا ب  أن هنا  ال. وأظهر ايوم   90معلقة التسدددوية ح  ما بعد 
 ف دوالر أمريكي.آال 70.9سنةر تنطوحت على مبلغ  20إىل  وصوال  
إىل خطأ يف النظام مل يطابق بشكل صحيح  اومع ذلكر عزت اإلدارة مدفوعات السفر املسبقة هذأ القدمية جد   -108

 الدفع املسبق مع تقرير املصروفات إلاتحة إمكانية شطب املدفوعات املسبقة.

ولااااع يلية فعالة لرصااااد ساااالف الساااافر املسااااتحقة ومتابعتها من أجل االمتثال لللداول الزمنية ميكن   11التوصااااية 
القدمية. وميكن التأكد من احلفاا على البياانت الصااحيحة احملددة للتسااوية، مع الرتكيز بشااكل خاي على القضااا  

 واحملدفة للسلف املعلقة عن طريق إ الة املعامالت ال  مت تعديلها ابلفعل من قاعدة البياانت.
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 خدمات أصحا  االمتيا ات يف املقر  الرئيسي  -3

من دليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف املنظمةر أصدددددددحاب االمتيازات هم مقدمو اخلدمات  501للقسدددددددم  اوفق   -109
التجارية ملوظفي املنظمة و/أو املنظمةر ويسدددمح هلم بتشدددغيل أعماهلم يف مباين املنظمة ألسدددباب تتعلق ابملالءمة و/أو الكفاءة 

نير واملطاعمر وخدمات التنظيفر وما إىل ذلكا. ويدير أصحاب من منظور املنظمة لمثل األعمال املصرفيةر والسفرر والتأم
 لأحت املساحة والصيانة واملرافقا. كلفةاالمتيازات املختارون أعماهلم اخلاصة يف مباين املنظمة على أسا  اسرتداد ال

 من دليل التعليمات 502ألحكام القسدددددددم  اوحبب تنظيم مشدددددددرتايت خدمات أصدددددددحاب االمتيازات وإدارهتا وفق   -110
 اإلدارية املعمول هبا يف املنظمةر وحبب أن تنص االتفاقات بشأن مستوى اخلدمة ذات الصلةر يف مجلة أمورر على ما يلي:

 مؤشرات األداء الرئيسية احملددة بوضوحص ا1ل
 الدفع سددددنواي   قوالرسددددوم املسددددتحقة للمنظمة لأحت مسدددداحة املكتبر والصدددديانةر واملرافقر وما إىل ذلكا وطر  ا2ل

 على دفعة واحدة يف السنةار ابإلضافة إىل األحكام اخلاصة بتحدي  الرسوم لنصف السنويةاص المسبق  
 وأدوات الضمان املايل لمثل اإليداعار عند االقتضاءص ا3ل
والرتتيبات لقيا  رضا العمالء لمثل االستطالعات الدورية وطريقة العمل لتقييمها أو أدوات احلصول على  ا4ل

 الرضااص التعليقات لتقييم
ر اواالسم احلايل ملدير عقود املنظمة املعني من قبل انئب املدير العام للخدمات املؤسسية لإذا مل يكن مدرج   ا5ل

 فسيلزم إجراء تعديل رمسي على العقد احلايلا.
عن رصدددددددددد أداء أصدددددددددحاب االمتيازات من حي  تقدمي اخلدمات وإدارة  يكون مدير العقود يف املنظمة مسدددددددددؤوال   -111

 للشرو  واألحكام املنصوع عليها يف العقد واالتفاق بشأن مستوى اخلدمة. ااملخاطرر وفق  
خدمة ألصددددددددحاب االمتيازات يف مبانيها خالل عام  13اإلدارة أن املقّر الرئيسددددددددي للمنظمة كان لدي   وأشددددددددارت -112

يورو يف  771 158يورو ل 392 688ر بلغ صدددددددددايف اإليرادات احملققة من أصدددددددددحاب االمتيازات 2020. وخالل عام 2020
 ا. ويرد يف اجلدول أدانأ عرض الفواتري املستحقة على أسا  سنوحت ابليورو: 2019عام 

 7-اجلدول 
2020 2019 2018 

290,972 15,207 16,978 
 : معلومات مقدمة من منظمة األغذية والزراعةاملصدر

 
 اكان نتيجة قرار واٍع من قبل إدارة املنظمة ابلتنازل لكلي  أن ا فاض مسدددتوى ظصددديل اإليرادات   وأشدددارت اإلدارة -113

 ا عن دفع رسوم اسرتداد التكاليف لضمان توفري خدمات أصحاب االمتيازات دون انقطاع يف مبانيها. اأو جزئي  
 والحظنا ما يلي أثناء فحصنا: -114

يف حالة خدمة  إال ااالمتيازات عن طريق تقرير اسدددددتطالع رضدددددا العمالء متاح   مل يكن رصدددددد أداء أصدددددحاب ا1ل
  .2019خالل عام  خلدمات السفر صاحب امتياز واحد
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 صاحب امتياز مؤشرات أداء رئيسية. 13من أصل  8ومل يكن لدى  ا2ل
 .13الد أصحاب االمتيازاتمن  9تقييم األداء متاحة لد تقاريروكانف  ا3ل
 هنا  حاالت عدم امتثال ألحكام العقود يف احلاالت التالية:وكانف  ا4ل

شددغل هوائيات االتصدداالت السددلكية والالسددلكية على سددطح املقّر الرئيسددي ي يدفع صدداحب امتيازمل  لأا
 6إىل  2020يوليو/بوز  7يورو تغطي الفرتة من  20 000ملنظمددددة األغددددذيددددة والزراعددددة فدددداتورة تبلغ 

على الرغم من إرسال عدد من رسائل التذكري. وكانف قد أسندت أعماهلا اخلاصة  2021يوليو/بوز 
 اابهلوائيات إىل شركة أخرى مل تعرتف بعد مبسؤوليتها عن سداد الفاتورة. وقد نوقشف القضية مؤخر  

 مع إدارة الشؤون القانونية يف املنظمة من أجل ظديد سبل االنتصاف املمكنة.
 6إىل  2020يوليو/بوز  7من  للفرتةيورو  20 000فاتورة تصددددددل إىل  ياز آخرامتصدددددداحب  ومل يدفع لبا

ر نشدددددداط  يف جمال اهلوائيات إىل شددددددركة أخرى صدددددداحب االمتياز هذا . كما أسددددددند2021يوليو/بوز 
 مع اإلدارة القانونية. امؤخر   القضيةوبف مناقشة 

 
تقوم اإلدارة إبدخال اتفاقات بشاااااأن مساااااتوو اخلدمة مع مرشااااارات أداء  ددة بولاااااو  يف  ميكن أن  12التوصاااااية 

 تعزيز اإلطار التعاقدي.من أجل صحا  االمتيا ات العقود اجلديدة أل

 مسائل احلوكمة -4

 املخاطر رصد (1)
ر تعكس القيمة املعرضددددددددددددددة للمخاطر أوج  الرتابط بني متغريات 30للمعيار احملاسدددددددددددددد  الدويل للقطاع العام  اوفق   -115

املخاطرر وابلتايل فهي طريقة مفضدددددددلة لإلفصددددددداح عن املخاطر املالية يف البياانت املالية. وتقيس القيمة املعرضدددددددة للمخاطر 
اطرها يف حافظة االستثمار اخلسارة احملتملة يف قيمة األصل أو احلافظة خالل فرتة حمددة لفرتة ثقة معينة. وترصد املنظمة خم

طويلة األجل من خالل أدوات خمتلفة لرصددد املخاطرر مثل العائدات على االسددتثمار ابلرجوع إىل املؤشددرات املعيارية ومدة 
احلافظة والقيمة املعرضة للمخاطر. وتقيس املنظمة القيمة املعرضة للمخاطر ابلنسبة املموية وكذلك ابلدوالر األمريكي عند 

يف املائة لفرتة سددددنة واحدة ملختلف احلافظات طويلة األجل لحافظة األسددددهم يف األسددددواق املتقدمةر  95ثقة قدرأ مسددددتوى 
 طويلة األجل الشاملة. اتوحافظات سندات اإليرادات الثابتةا ابإلضافة إىل حافظة االستثمار 

الناشدددمةر وابلتايل فهي مسدددتبعدة  غري أن املنظمة ال تقيس القيمة املعرضدددة للمخاطر حلافظة األسدددهم يف األسدددواق -116
من قيا  املخاطر. وابلتايل ال تقيس املنظمة خماطر اخلسدددددددارة احملتملة يف ما يتعلق حبافظة األسدددددددهم يف األسدددددددواق الناشدددددددمة. 

صددف الصددورة الصددحيحة للخسددارة ال تطويلة األجل الشدداملة  اتوابلتايلر فإن القيمة املعرضددة للمخاطر حلافظة االسددتثمار 
وأن املنظمة لديها  احلقيقة أن العائدات التارخيية على حافظة األسدددددددواق الناشدددددددمة أكثر تقلب   نظر الرصدددددددد املخاطر. و  احملتملة

يف املائة من إمجايل حافظة االسددددتثمارات  10.75مليون دوالر أمريكي يف أسددددهم األسددددواق الناشددددمة ل 68.94تعرض بقيمة 
ر حلافظة األسهم يف األسواق الناشمة أمر ابلغ األمهية ابلنسبة لرصد خماطر طويلة األجلار فإن تتبع القيمة املعرضة للمخاط

 احلافظات الفردية وأتثريها على حافظة االستثمارات طويلة األجل الشاملة.
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يف املائة فقط. وميكن مراجعة  95كما الحظنا أن املنظمة ترصد القيمة املعرضة للمخاطر عند مستوى ثقة قدرأ  -117
على سددبيل املثالا لرصددد األخطار بطريقة صددارمة. ووافقف اإلدارة على  املائةيف  99ذلك ليتم قياسدد  على مسددتوى أعلى ل

 .2021تنفيذ التوصية لتقارير ديسمرب/كانون األول 

جلميع حافظات االساااااااتثمار من أجل أن تقوم املنظمة إبجراء حتليل للقيمة املعرلاااااااة للمخاطر ميكن   13التوصاااااااية 
يف رفع مسااااتوو الثقة من أجل رصااااد املخاطر  اتقييم اخلسااااارة احملتملة حلافظة االسااااتثمارات اكملها مع النظر أيضاااا  

 بشكل أفضل.

 حاالت الشكاوو (2)
 :املعلقة حبسب السنةالشكاوى  حاالتاجلدول أدانأ  يبني -118

 8 -اجلدول 

 السنة 2017 2018 2019 2020
 من يناير/كانون الثاين االشكاوى املعلقة اعتبار    42  49  106  120

170 
(40.4)  

121 
(8.04)  

112 
(47.4)  

 الشكاوى اجلديدة الواردة خالل العام  76

 اجملموع  118  161  227  290
19 24 26 NA الشكاوى اليت ف تناوهلا للتحقيق فيها 

 املعاجلة/املغلقةالشكاوى   69  55  107  163
 الشكاوى قيد التحقيق ح  هناية العام  49  106  120  127

 : معلومات مقدمة من منظمة األغذية والزراعةاملصدر
 .تشري األرقام الواردة بني قوسني النسبة املموية للزايدة يف احلاالت اجلديدة سنواي  

 
ر ارتفع عدد احلاالت اجلديدة بنسدددددددددددبة 2020يشدددددددددددهد عدد الشدددددددددددكاوى اجلديدة الواردة زايدة كل عام. ويف عام  -119

ر أتلفف 2020. ومن إمجايل الشدددددكاوى اليت ف تلقيها خالل عام 2019يف عام  املائةيف  8.04مقارنة بددددددددددددددددددد املائةيف  40.4
يف املائةا والتحرش وإسدداءة اسددتخدام  41طراف الثالثة لالفمات الرئيسددية للشددكاوى من الغش من قبل موظفي املنظمة واأل

يف املائةا وانتهاكات دليل التعليمات اإلدارية  6يف املائةا والتحرش اجلنسدددددددددددي ل 10يف املائةا واحملسدددددددددددوبية ل 20السدددددددددددلطة ل
 يف املائةا. 13املعمول هبا يف املنظمة ل

تقوم املنظمة بفحص ما إذا كانت هناك حاجة إىل أي  ميكن أن  يف لااااااوء طبيعة حاالت الشااااااكاوو، 14التوصااااااية 
مع األعداد املتزايدة  ملعاجلةحتسااااااااااينات منهلية يف املنظمة. وقد تنظر يف تزويد مكتب املفتش العام ابملوارد الكافية 

 .من الشكاوو



39 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب املفتش العام (3)
ديسمرب/كانون  31يف  مل تنفذ بعدتوصية صادرة عن مكتب املفتش العام قبلتها اإلدارة للتنفيذ  480كان هنا   -120

توصددددية مع  181توصددددية. ولل ذلك  292مراجعة لتواريخ التنفيذ يف حالة  748. وأجرت اإلدارة ما جمموع  2020األول 
ر منذ صدددددورها. وتراوحف الفرتة بني اتريخ اتنقيح   12إىل  2تنقيحات متعددة لتواريخ تنفيذها املسددددتهدفةر اليت ترتاوح من 

 .اشهر   17ر مبتوسط اشهر   92التنفيذ األويل وآخر اتريخ منقح من أسبوعني إىل 
ا إجراءات املتابعة اخلاصددددددددددة ب  بشددددددددددأن تنفيذ 2021كما الحظنا أن مكتب املفتش العام قد راجع لمار /آذار  -121

أو أكثر  اشددددهر   36 واليت مل تنفذ منذتوصدددديات املراجعة الواردة يف دليل املراجعة. وسددددتخضددددع مجيع اإلجراءات املتفق عليها 
إلدارة طلبات ملراجعة مشدددرتكة وتُغلق مبوافقة اإلدارة لعلى مسدددتوى انئب املدير العاما لتحمل املخاطر املقابلةر ما مل تقدم ا

منذ فرتة طويلة. وُأشري إىل أن مكتب املفتش العام سيجرحت  مل تنفذ بعدمربرة للحصول على وقف إضايف لتنفيذ توصيات 
منذ فرتة طويلة واإلشددددارة إىل عدد التوصدددديات اليت ف إغالقها دون تنفيذ يف تقريرأ  اليت مل تنفذلتقييم التوصدددديات  ابرين   اقريب  

. كما ذُكر أن مكتب املفتش العام يشدددجع اإلدارة على مواصدددلة التنفيذ  سدددرع ما ميكنر وعلى الرغم 2021السدددنوحت لعام 
اإلشراف من أن  من حق اإلدارة قبول املخاطر اليت يسببها عدم التنفيذر يواصل مكتب املفتش العام التأكيد لإلدارة وجلنة 

 على اآلاثر املرتتبة على هذا القبول. االستشارية
إىل املسددددددددددددؤولية امللقاة على عاتق مكتب املفتش العامر واليت تشددددددددددددملر من بني أمور أخرىر تقييم مدى كفاية  نظر او  -122

وفعالية الرقابة الداخلية للمنظمةر واإلدارة املاليةر واسدددددددتخدام األصدددددددولر والتحقيق يف مزاعم املخالفاتر والدور يف تعزيز النزاهة 
هنا  حاجة للعمل من أجل التنفيذ املبكر للتوصيات املقبولة. وقد يؤدحت إغالق التوصيات يف عمليات املنظمةر فإننا نرى أن 

 عمليات احلوكمة الداخلية.تعزيز املقبولةر على أسا  قبول اإلدارة للمخاطر املرتبطة بعدم التنفيذر إىل إضعاف االلتزام جتاأ 
لزايدة الوعي  مهيددددة تنفيددددذ  2021ألول من عددددام اإلدارة أندددد  ف إطالق للددددة لإلدارة العليددددا يف الربع ا أبلغددددف -123

 اإلجراءات/التوصيات املتفق عليها املتعلقة ابملراجعة يف الوقف املناسب.

بشاااكل دوري  بشاااأن التوصااايات أن تواصااال املنظمة اساااتعراض اإلجراءات املعلقة املتفق عليهاميكن   15التوصاااية 
 على مستوو مناسب وتنفيذها يف إطار  مين  دد.

 

 9نتائج عمليات مراجعة املكاتب امليدانية –جيم 

 إدارة املشاريع -1

املشاريع إىل ظسني كبري يف مجيع املكاتب امليدانية اليت للتها املراجعة خالل العام. ولوحظ أتخر يف  إدارةظتاج  -124
يف  عدة مشددددددددداريعاجلداول الزمنية إلجناز أنشدددددددددطة املشددددددددداريعر وبطء التقدم يف العملر والتأخريات يف إغالق املشددددددددداريع يف 

                                                 
الكامريون ر وستة  ثليات للمنظمة يف هرارحتاإلقليمي لشمال أفريقيا والشرق األدق يف القاهرةر واملكتب اإلقليمي الفرعي جلنوب أفريقيا يف املكتب  9
 .واجلمهورية العربية السورية وزمبابوحتومالوحت وابكستان  العراقو 
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 املكاتب امليدانية اليت للتها املراجعة هذا العام.

 يف تنفيذ املشاريع التأخري (1)

أسباب التأخري يف التنفيذ إجراءات الشراء واملناقصات املطولةر وعملية تعيني املوظفني الدوليني اليت طال  تشمل -125
ر وبدء املشدداريع دون التزام قاطع من البلدان املشدداركةر واالنسددحاب الالحق أمدهار والتأخري يف اختيار الشددركاء التشددغيليني

بعض البلدانر والتأخري يف تعيني االسددددتشددددارينير وأوج  القصددددور يف التخطيط للمشدددداريعر وبدء املشدددداريع مع عدم من قبل 
ويؤدحت التأخري يف تنفيذ إىل بديد املشدددددددددددددداريع. وعلى الرغم من أن هذأ التمديدات ال تكون يف الغالب  كفاية البياانت.
ظويل الفوائد املرجوة إىل املسدددددددددتفيدين. وبينما نقّر  ن  يف بعض أهنا تؤدحت إىل أتخري يف  إضدددددددددافيةر إال كلفةعلى أسدددددددددا   

األحيان تتأخر املشددددددددداريع بسدددددددددبب عوامل خارجية خارجة عن السددددددددديطرةر كانف هنا  عدة حاالت كان من املمكن فيها 
أمنية وتقييد أسددددباب إىل   ثلية املنظمة يف العراقتعزى أسددددباب التأخري يف و  جتنب التأخري من خالل إدارة ورصددددد أفضددددل.

الوصدول إىل مناطق املشدروع. ومع ذلكر الحظنا أن  يف وقف صدياغة املشدروعر كانف املناطق احملددة لتنفيذ املشداريع تعترب 
مناطق منخفضة املخاطر. ويشري ذلك إىل احلاجة إىل تقييم أفضل للمخاطر أثناء صياغة املشاريع لضمان ظديد املخاطر 

 حبي  ال تعيق تقدم املشاريع.بشكل صحيح وقبل وقف طويلر 

 التأخري يف إغال  املشاريع (2)

ر ح  بعد االنتهاء أايم 710إىل يوم  21اإلغالق املايل مع أتخريات ترتاوح من  هاف في مشدددددددروع 13هنا   وكان -126
من إغالق  من أنشددطة املشددروع وإغالق التشددغيل. كما كانف هنا  مشدداريع تنتظر اإلغالق املايل لفرتات طويلة على الرغم

العمليات واالنتهاء من أنشددددددددطة املشددددددددروع. وعلى الرغم من أن أسددددددددباب التأخري كانف تُعزى يف بعض األحيان إىل عوامل 
خارجية خارجة عن سددديطرة املنظمةر فقد كانف هنا  حاالت كان فيها التأخري بسدددبب عوامل ميكن السددديطرة عليهار مثل 

املسؤول عن امليزانيةر وفشل شعبة الشؤون املالية يف املتابعة مع املقّر الرئيسي  التأخري يف بدء طلب إغالق املشروع من قبل
يف حاالت التأخري يف بدء اإلغالقر والتأخري يف تسدددددوية مطالبات السدددددفر املعلقةر والتأخري يف تسدددددوية املسدددددائل احملاسدددددبيةر 

يف امليزانيددة اليت تتطلددب مراجعددة امليزانيددة بعددد وقوع  واإلنفدداق الزائددد على بنود امليزانيددةر واإلنفدداق على البنود غري املدددرجددة
احلدثر وموافقة اجلهات املاحنة على بنود امليزانية اليت ف جتاوزهار والتأخري يف تقدمي التقارير النهائية إىل اجلهات املاحنةر 

 والتأخري يف املوافقة على التقرير النهائي وقبول  من قبل اجلهات املاحنة.
إىل العديد من هذأ القضدددددددااي من خالل عمليات مراجعة خارجية سدددددددابقة وصددددددددرت توصددددددديات  اإلشدددددددارة وبف -127

بشدددأهنا. ويف بعض األحيانر على الرغم من اإلشدددارة إىل أن التوصددديات قد ف تنفيذهار فقد وجد أن أوج  القصدددور ال تزال 
لتقرير عام  راجعة اخلارجية يف وقف سدددابقر على سدددبيل املثالر أوصدددف املقائمة. ويف ما يتعلق مبمثلية املنظمة يف ابكسدددتان

بوضدددع آليات داخلية لرصدددد مسدددؤوليات مالكي عمليات املشدددروع وتنفيذها واملسددداءلة بشدددأهنار ال سددديما تلك اليت  ا2016
يؤديها املسدددددؤولون عن امليزانية يف نطاق سددددديطرهتم لضدددددمان سدددددرعة إغالق املشدددددروع. وعلى الرغم من اإلشدددددارة إىل أن هذأ 

اإلقفال املايل يف العديد من املشدددددددددداريع بسددددددددددبب التأخري يف  أن هنا  أتخريات يف تنفيذ الحظناالتوصددددددددددية قد نُفذتر فقد 
 تسوية االلتزامات املالية غري املسددة.
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 ثلية املنظمة يف ابكسدددددتان أن  بعد تعيني مسدددددؤول العمليات/رئيس وحدة العمليات يف أبريل/نيسدددددان  وصدددددرحف -128
والدعم لضدددددمان اإلغالق التشدددددغيلي  ر ف إنشددددداء وحدة العمليات  دوار ومسدددددؤوليات واضدددددحةر مبا يف ذلك الرصدددددد2020

واملايل للمشدددددددداريع يف الوقف املناسددددددددب. وصددددددددرحف  ثلية املنظمة يف مالوحت أن  ف التخطيط لعقد اجتماعات منتظمة بني 
 اوإننا حنيط علم   أقسددددددام التنسدددددديق والعمليات واملشددددددرتايت واملالية لضددددددمان إغالق التزامات املشددددددروع يف الوقف املناسددددددب.

 ابخلطوات اليت اختذهتا هذأ املكاتب لتحسني عمليات إغالق املشاريع ونقدرها. 

  ميكن حتسني تنفيذ املشاريع من خالل حتسني تقييم املخاطر والتخطيط لضمان إجنا  املشاريع يف الوقت 16التوصية 
 ل الزمنية احملددة.املناسب. وميكن التأكد من أن اإلغال  التشةيلي واملا  للمشاريع يتم خالل اجلداو 

 
 عدم دقة املعلومات يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية (3)

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية أداة برجمية للمعلومات والرصددد على مسددتوى املنظمةر ويدعم األنشددطة  يعترب -129
الربانمج العادحت. ومن املهم ضددددددددددددددمان دقة املعلومات  ين املمولة من قبلتقاملمولة من موارد خارج امليزانيةر وبرامج التعاون ال

 للسماح لإلدارة ابالستفادة الكاملة من إمكاانهتا كأداة مراقبة فعالة.
يف العديد من املكاتب امليدانيةر أن املعلومات اليت ف ظميلها على نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية  وتبني -130

يسددددبق اتريخ اإلغالق التشددددغيلير وال تظهر تفاصدددديل أعضدددداء فريق عمل املشددددروع اتريخ اإلغالق املايل  – 10غري صددددحيحة
أهنا غري جمدية ظلف تنعكس يف النظامر ومل يتم ظديد  ابشددددكل صددددحيحر ومشدددداريع ملغاة ومشدددداريع قيد التنفيذ تبني الحق  

املشددددداريع وتقدمي التقارير  مؤشدددددرات املخرجات وحالة املشددددداريع يف الوقف املناسدددددبر وف عكس تواريخ االنتهاء من أنشدددددطة
تعارض عدم دقة املعلومات يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية مع ي. و ر إخلللجهات املاحنة بشددددددددددددددكل غري صددددددددددددددحيح

 الغرض من وجود آلية للرصد ويقوض من فعالية نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية كأداة للرصد.

 العمليات  لكية البياانت واحلاجة إىل لمان دقة البياانت/املعلومات يف النظام.  ميكن توعية مالكي 17التوصية 

 
 املشرت ت  -2

 التخطيط للمشرت ت (1)

لقواعد  ايسدددددداعد التخطيط للمشددددددرتايت يف تلبية متطلبات السددددددلع واخلدمات بكفاءة ويف الوقف املناسددددددب ووفق   -131
لتشدددددددمل معلومات جديدة عندما تصدددددددبح متاحةر إلظهار التقدم  . وحبب ظدي  خطة املشدددددددرتايت ابنتظاماملنظمةولوائح 

 وظديد التأخريات وبدء اإلجراءات للتخفيف من أحت خماطر ذات صلة.

تباين كبري بني املشددددددرتايت املخطط هلا واملنفذةر يف معظم املكاتب اليت خضددددددعف للمراجعةر ونتيجة لذلك  ولوحظ -132
يف املائة  78بنسبة  اهذأ اخلطط. ويف بعض السنواتر كان االختالف واسع  تستطع املكاتب االستفادة بشكل كامل من  مل

                                                 
اإلقليمي لشمال أفريقيا حاالت يف املكتب  3حاالت يف  ثلية املنظمة يف زميبابوحتر و 4حاالت يف  ثلية املنظمة يف اجلمهورية العربية السوريةر و  1010

 وحالة واحدة يف  ثلية املنظمة يف ابكستان. ر وحالتني يف  ثلية املنظمة يف مالوحتروالشرق األدق يف القاهرة
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يف املدددائدددة ل ثليدددة املنظمدددة يف زمبدددابوحتا. ويف  ثليدددة املنظمدددة يف  140لاملكتدددب اإلقليمي الفرعي جلنوب إفريقيدددار زمبدددابوحتا و
يف املائة  810يف املائة إىل  107ف من الكامريونر جتاوزت املشدددرتايت الفعلية املشدددرتايت املخطط هلا هبوامش ضدددخمةر تراوح

بينما كانف  2018خالل الفرتة اليت تغطيها املراجعة. ومل يتم إعداد خطة مشدددددددددددددرتايت يف  ثلية املنظمة يف مالوحت يف عام 
أقل من املشدددددددرتايت املخطط هلا. ومل تتم مراجعة اخلطط بشدددددددكل دورحتر ومل يتم  2020و 2019املشدددددددرتايت الفعلية يف عامي 

اد خطط حمدثةر ومل يتم توثيق االحنرافات عن اخلطط وظليلها وتصدددددددددعيدها إىل اإلدارة العليا للموافقة عليها. وتقوض مثل إعد
 فرتة  تدة من هدف إعداد خطط املشرتايت وتشري إىل نقص يف التخطيط. ىهذأ االختالفات الواسعة على مد

عدم قيام  –شدددددددددرتايت املخطط هلا إىل عدة أسدددددددددباب وعزت اإلدارة أسدددددددددباب احنراف املشدددددددددرتايت الفعلية عن امل -133
املسؤولني عن ميزانيات املشاريع بتقدمي خطط املشرتايت عند تقدمي الطلب األويلص وعدم ظدي  خطط املشرتايت احلالية 
يف حالة وجود أنشطة إضافية خالل العامر أو تلقي بويل إضايف يستلزم مشرتايت إضافيةص وافتتاح مشاريع جديدة خالل 

  خطط للمشرتايت وتقدميها.اجلزء األخري من العام دون وضع 

خطط عمل سددددددنوية يف املكتب اإلقليمي للشددددددرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرة و ثلية املنظمة يف  إعدادومل يتم  -134
العراق من قبل شدددددعبة املشدددددرتايت. ويف  ثلية املنظمة يف ابكسدددددتانر ف إعداد خطط للمشدددددرتايت بدون تفاصددددديل كافية يف 

 .وغري ذلكوأمساء املشرتين وطرق الشراء املقرتحةر  يتعلق مبصدر التمويل ما

إدخال نظام للمراجعة الفصاااالية خلطط املشاااارت ت الساااانوية يف املكاتب امليدانية لتسااااهيل تقييم ميكن   18التوصااااية 
قة التقدم احملر  يف املشاااااارت ت مقابل املعامل املخطط هلا. وميكن حتديث خطط املشاااااارت ت للتأكد من أهنا ال تزال وفي
 حية تعكس متطلبات الشراء املتةرية. وميكن تنبيه فر  املشاريع ا ية تقد  خطط املشرت ت يف الوقت املناسب.

 
 الكمية املطلوبة والكمية املستلمة بنيالتباين  ا2ل

أشدددار فحص البياانت اخلاصدددة بوحدة املشدددرتايت اخلاصدددة ابلنظام العاملي إلدارة املوارد إىل وجود تناقض بني الكمية  -135
املطلوبة والكمية املسددتلمة. وأشددارت اإلدارة إىل أن التقصددري يف اسددتالم السددلع قد لدث بسددبب التقصددري يف عمليات التسددليم 

الكميات املطلوبة يف البداية مل تعد مطلوبة ابلكامل بسبب الظروف املتغرية بعد تقدمي  أو األضرار اليت مل يتم استبداهلار أو أن
الطلب. ويف مثل هذأ احلاالت حي  كان هنا  تغيري يف املتطلبات بعد تقدمي الطلبر مل يتم تنقيح الكمية املطلوبة الصدددددافية 

وامر الشددددددددراء ذات الصددددددددلة للتأكد من أن النظام يعكس نظام التخطيط للموارد يف املؤسددددددددسددددددددة قبل اتريخ إهناء أوظديثها يف 
حالةر ويف  1 638حالة يف ثالثة مكاتب قطرية ليف  ثلية املنظمة يف مالوحت  1986والحظنا أن  يف  املعلومات الصددددددددددددحيحة.

أقل من الكمية الكمية املسدددددددددددددتلمة حالةا كانف  87حالةر ويف  ثلية املنظمة يف زميبابوحت  261 ثلية املنظمة يف الكامريون 
 الصافية املطلوبة. وال توجد واثئق على النظام لإلشارة إىل أسباب االختالف بني الكمية املطلوبة والكمية املستلمة.

ر على املشرتينوكانف هنا  حاالت مل يتم فيها ظدي  حالة استالم البضائع على النظام من قبل مديرحت العقود/ -136
عرض الكمية املسددددددتلمة على أهنا ال شدددددديء على الرغم من اسددددددتالم البضددددددائع وصددددددرف الرغم من إغالق أوامر الشددددددراء. وف 

 املدفوعات بعد التصديق املستحق من قبل مقدم الطلب.
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إجراء مراجعة جلميع احلاالت ال  كانت فيها الكمية الفعلية املسااااااتلمة أقل من صااااااايف الكمية ميكن   19التوصااااااية 
إلدارة املوارد ليعكس الولع الصحيح حيثما خضعت الكمية املطلوبة لتةيري  املطلوبة. وميكن حتديث النظام العاملي

 بعد تقد  الطلب.
 

 التباين بني مبلغ الفواتري والكمية املستلمة (3)

املدرج على الفواتري مع "الكمية الصدددددددددافية املطلوبة" وليس مع "الكمية  غكانف هنا  حاالت بف فيها مواءمة املبل -137
الكمية  تسدجيلالصدافية املسدتلمة". وكانف هنا  عدة حاالت يف  ثليات املنظمة يف مالوحت والكامريون وزمبابوحتر حي  ف 

طلوبة. ومع ذلكر أشارت اإلدارة إىل أن للكمية امل ااملستلمة على أهنا ال شيءر ولكن املبلغ الذحت ف ظرير فاتورة ب  كان وفق  
 املدفوعات تتم فقط بعد تلقي شهادة من مقدم الطلب مصوع االستالم الفعلي للكميات املطلوبة. 

املتعلقة ابلكمية املدرجة على  يف النظام العاملي إلدارة املوارد من أن املعلومات ميكن أن تتأكد املنظمة  20التوصااية 
الفواتري تتماشى مع الكمية املستلمة وليس مع الكمية املطلوبة يف  يع احلاالت، لضمان صحة املعلومات، وكذلك 

 لتوفري نقطة تفتيش إلافية لضمان صحة املدفوعات.
 

 الشراءالتأخريات يف  (4)

يوجد يف العديد من املكاتب جمال لتقيل الوقف املستغرق إلصدار أوامر الشراء من اتريخ استالم طلبات الشراء.  -138
ولال  األدقاملكتب اإلقليمي للشددددددددددرق وتراوح الوقف املسددددددددددتغرق ملعاجلة الطلبات يف بعض احلاالت اليت ف فحصددددددددددها يف 

. ولوحظ التأخري يف الغالب يف مرحلة التقييم الفين لعملية الشددددددددددددددراء. ويف  ثلية ايوم   345و 42أفريقيار يف القاهرةر ما بني 
. وكانف هنا  حاالت حي  كان ايوم   43املنظمة يف ابكسددددددددتانر الحظنا أن إكمال التقييم الفين اسددددددددتغرق يف املتوسددددددددط 

 .2019منذ مايو/أاير  االتقييم الفين معلق  
يف حالة  1 142الحظنا أن هنا  أتخري يف اسدددددتالم السدددددلع املطلوبة. و  وح  بعد إصددددددار أوامر الشدددددراءر كان هنا  -139

 يتم اسددددتالم البضددددائع فيهار ولكن مل 2019و 2018أوامر شددددراء ف تقدميها خالل عامي فيها  ف ثلية املنظمة يف مالوحتر كان
أو كانف الكميات املستلمة أقل من الكميات املطلوبة على الرغم من جتاوز تواريخ االستحقاق للتسليم لفرتة طويلة. وابملثلر 

ح   2019و 2018و 2017يف املائة من احلاالت يف  64يف  ثلية املنظمة يف الكامريونر مل يتم اسدددددددتالم السدددددددلع املطلوبة يف 
إىل  2018الفرتة د أكثر من مرور عام واحد. ويف  ثلية املنظمة يف زمبابوحتر كانف هنا  طلبات شدددددددددددراء ف تقدميها خالل بع

 ر مل يكن هنا  تسليم/تسليم جزئي هلا لفرتات طويلةر  ا يعكس عدم كفاية الرصد واملتابعة.2020

فيها تاو  تواري  اساااتحقا  التساااليم، وميكن فرض  مراجعة  يع أوامر الشاااراء املفتوحة ال  متميكن   21التوصاااية 
 تعويضات مقطوعة حيثما ينطبق ذلك.
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 طلبات شراء اخلدمات (5)

يتم إصددددار اإليصددداالت يف النظام العاملي إلدارة املوارد بشدددكل أسددداسدددي ألوامر الشدددراء املتعلقة ابلسدددلع واخلطو   -140
إيصدداالت يف النظام العاملي إلدارة املوارد ألوامر الشددراء املتعلقة ابخلدمات. وأشددارت اإلدارة إىل  راملرتبطة هبا. وال يتم إصدددا
تسدددددليم أحت سدددددلعة مادية وال يلزم  ملعد نظر ال ملشدددددرتايت اخلدمات يف النظام العاملي إلدارة املوارد اأن  ال يلزم إصددددددار أيصددددد

األشدددغال ال تتم إىل عند اسدددتالم شدددهادة التسدددليم الفعلي من قبل إجراء فحص لذلكر وأن معاجلة الدفع مقابل اخلدمات و 
تسجيل إيصاالت شراء اخلدمات يف النظام العاملي إلدارة  امقدم الطلب/مدير العقد. ومع ذلكر فإننا نرى أن  ينبغي أيض  

 املوارد على نفس البنود اخلاصة بشراء السلع.

اخلدمات املساااتلمة يف النظام العاملي إلدارة املوارد فور اساااتالم الشاااهادة من مدير  حتديث اأيضااا  ميكن   22التوصاااية 
 العقد وقبل صر  املدفوعات، لضمان انعكاس الولع الكامل إلجراءات الشراء يف ما يتعلق ابخلدمات يف النظام.

 
 املفقودةأرقام طلبات الشراء  (6)

هبا يف املنظمةر حبب أن يوافق املسدددددددددددؤول عن امليزانية على طلبات تعليمات اإلدارية املعمول ألحكام دليل ال اوفق   -141
شدددددراء السدددددلع واألشدددددغال واخلدماتر ابسدددددتثناء التنفيذ والضدددددرورايت يف حاالت الطوارئر واالتفاقيات اإلدارية والعطاءات 

ء يف  ثلية املنظمة يف شدددددراأمر  4 079املقدرة لعملية الشدددددراء. وف إصددددددار  كلفةاملسدددددبقةر للمصدددددادقة على توافر األموال لل
مالوحت و ثلية املنظمة يف الكامريون بدون طلبات شددددددددراء. ويعكس ذلك الضددددددددوابط غري الكافية ألن  ال ينبغي أن يسددددددددمح 

 النظام  ن تتواصل عملية شراء بدون رقم طلب شراء صاحل. 

ملء  ميكن، مقابلة مطلواب    يف عمليات الشاااااراء ال  ال يكون فيها احلصاااااول على أرقام طلبات شاااااراء 23التوصاااااية 
، وذلك امن تركه فارغ   حقل "رقم طلب الشاااااااااااراء"  علومات مثل "ال ينطبق" أو "غري مطلو " وما إىل ذلك، بدال  

 لتقد  أتكيد على االمتثال لسري العمل احملدد.
 

 لماانت األداء (7)

تتطلب سددددياسددددة املنظمة للمشددددرتايت تقدمي صددددكو  ضددددمان من قبل البائعني جلميع العقود أو عقود البناء عالية  -142
 لضمان أداء العقدر مبا يف ذلك خالل فرتة الصيانة/فرتة املسؤولية عن العيوب. اواملعقدة تقني   القيمة
لبناء مل يتم ضدددددمان األداء لعقود أخرى عالية ولوحظ يف مجيع املكاتب اليت للتها املراجعةر أن  ابسدددددتثناء عقود ا  -143

القيمة. ويف  ثلية املنظمة يف العراقر على الرغم من أن اإلدارة أشدددددارت إىل أن  ف احلصدددددول على سدددددندات ضدددددمان حسدددددن 
مل األداء وتسددددددددددددددليمها للبائعني عند هناية فرتة االلتزام ابلعيوبر إال أن هذأ العملية مل يتم توثيقها بشددددددددددددددكل كاف. ومن   

 تتمكن املراجعة من احلصول على أتكيد  ن هذا اإلجراء قد ف اتباع  ابلفعل لتأمني مصلحة املنظمة. 

احلصاول على صاكوك الضامان من البائعني ابساتمرار وبتوفيقها للمشارت ت عالية القيمة لضامان ميكن   24التوصاية 
 مصاحل املنظمة.
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 إجراءات الرقابة الداخلية -3

األغذية والزراعة إطار للرقابة الداخلية يدمج آليات االمتثال والرقابة يف إطار متماسددددددددددك وشددددددددددامل. لدى منظمة  -144
ويسدددددددعى إطار الرقابة الداخلية إىل ظسدددددددني مدى االمتثال لإلجراءات واخلطو  التوجيهية القائمةر وظقيق النتائج املتوقعةر 

 لحة اآلخرين.ونوعية املعلومات املقدمة لألجهزة الرائسية وأصحاب املص

 األصول واملمتلكات فقدان (1)

كانف هنا  حاالت سدددرقة/فقدان ملمتلكات املنظمة يف بعض املكاتبر  ا يشدددري إىل أن إجراءات الرقابة املضدددمنة  -145
حلماية أصدددددددول املنظمة و تلكاهتا ظتاج إىل امتثال أفضدددددددل. ويف العديد من هذأ احلاالتر مل يتم اتباع اإلجراءات املنصدددددددوع 
عليها وكان هنا  أتخريات يف اجلداول الزمنية لبدء اإلجراءات الالزمة. ويف  ثلية املنظمة يف ابكسدددددددددددددتانر واملكتب اإلقليمي 

لشدددرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرةر الحظنا مشدددكالت مثل عدم اإلبالغ عن سدددرقة/فقدان األصدددول وعدم تقدمي تقارير ل
ألوصدددددياء على األصدددددولر والتأخري يف اختاذ إجراءات من قبل املوظفني املسدددددؤولني عن للشدددددرطة عن السدددددرقة/الفقدان من قبل ا

بعد اإلبالغ عن احلادثر وبدء اإلجراءات بعد انتهاء التوظيف التعاقدحت حلامل األصددددددددولر  كلفةاألصددددددددول لبدء اسددددددددرتداد ال
وشددطب اخلسددارة يف هناية املطاف. يف بعض احلاالتر ف تسددجيل تفاصدديل  كلفةأدى إىل عدم تنفيذ إجراءات اسددرتداد ال  ا

 الوصي على األصول بشكل غري صحيح يف سجل األصول  ا جعل من الصعب ظديد املسؤولية عن فقدان األصول.
هنا  إجراءات مفصددددددددددلة بشددددددددددأن إصدددددددددددار  تلكات املنظمة ملوظفي املنظمة واملوارد البشددددددددددرية من غري املوظفني و  -146
سددددتخدام الرمسي. وعند إصدددددار معدات املنظمة للموظفني أو االسددددتشددددارينير لوحظف حاالت عدم امتثال لإلجراءات لال

 ااحملددة. ويف  ثليات املنظمة يف العراق اجلمهورية العربية السددددددددورية وابكسددددددددتانر مل يتم اسددددددددتخدام منوذج القرض احملدد وفق  
 166ل ويف عدد كبري من احلاالت نظمة إلصدددددددددددددار أصددددددددددددول املنظمة للموظفني.لدليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف امل
حالة يف  ثلية املنظمة يف اجلمهورية  61حالة يف  ثلية املنظمة يف العراقر و 18حالة يف  ثلية املنظمة يف ابكسددددددددددددددتانر و

حالة يف  ثلية املنظمة  61ل اأيضددد   ف إقراض األصدددول دون موافقة املسدددؤول عنها. ويف العديد من احلاالت العربية السدددوريةا
ف إقراض األصدددول دون تسدددجيل رقم األصدددلر ونتيجة  حالة يف  ثلية املنظمة يف العراقا 21يف اجلمهورية العربية السدددورية و

لذلكر مل نتمكن من التحقق  ا إذا كانف تفاصددددديل الوصدددددي على األصدددددول قد ف ظديثها على النحو الواجب يف سدددددجل 
وات املعنية. وحيثما ف تسددجيل أرقام األصددول يف منوذج قرض األصددلر كشددف فحص سددجل األصددول أن  يف األصددول للسددن

حالة يف  ثلية  17حالة يف  ثلية املنظمة يف ابكسددددددتانر وحالتني يف  ثلية املنظمة يف مالوحتر و 166ل احلاالت العديد من
مل يتم ظديد تفاصددددديل الوصدددددي على األصدددددول يف سدددددجل  بابوحتاحاالت يف  ثلية املنظمة يف زمي 3املنظمة يف الكامريونر و

السدددنوات املعنية. ويف  ثلية املنظمة يف العراقر لوحظف حاالت مثل إقراض أحد األصدددول لنفس املوظفني مرتني بتوقيعات 
 خمتلفة بشكل ملحوظر وف إعارة نفس األصل يف مناسبات خمتلفة ظف أرقام عالمات خمتلفة.

هنا  حاالت عدم امتثال لإلجراءات املقررة للتربع مبمتلكات املنظمة. وتتمثل اخلطوة األوىل يف وابملثلر كانف  -147
أو  خرييةة يف أن يتلقى املوظف املسدددؤول عن األصدددول طلب تربع من منظمة ضدددسدددري العمل احملدد للتربع ابملمتلكات الفائ

وكشددددددددددددددفف مراجعة  تعليمية أو منظمة ال تسددددددددددددددتهدف الربح لمنظمة غري حكوميةا يف ما يتعلق بفائض  تلكات املنظمة.
أن  يف  ثلية املنظمة يف  التخلص منهاالسددددددددددددددجالت املتعلقة ابلتخلص من املمتلكات الفائضددددددددددددددة عن طريق التربع هبا أو 

مة املسدددددتفيدة ابلطريقة احملددة. وف التربع  حد األصدددددول بناء على ابكسدددددتانر ف التربع  صدددددلني دون تلقي طلب من املنظ



46 

وبدون واثئق داعمة. ومل تكن هنا  واثئق كافية لإلشارة إىل أن التخلص من أصول املنظمة من خالل بيعها  يطلب شفه
 قة السلطة املختصة.قد ف مبواف التخلي عنهاملوظفي األمم املتحدة والتخلص من أصول تكنولوجيا املعلومات من خالل 

 مدفوعات االستشاريني (2)

كانف هنا  عدة حاالت من املدفوعات الزائدة لالسدددددتشدددددارينير يف  ثلية املنظمة يف اجلمهورية العربية السدددددوريةر  -148
وف ظميل املبالغ املسدددتحقة لالسدددتشددداريني على مشددداريع دون االسدددتفادة من خدماهتمر وف الدفع لالسدددتشددداريني بعد انتهاء 

نقص القوى العاملة الكافية يف املكتب وأضدددددددافف أن تعيني مسدددددددؤول إىل  هذأ احلاالتأنشدددددددطة املشددددددداريع. وعزت اإلدارة 
 عزز هذأ الوظيفة. 2020عمليات دويل خالل عام 

وهتدف اخلطو  التوجيهية للمنظمة املتعلقة ابخلرباء االسدددتشددداريني إىل ضدددمان االتسددداق يف النهج املتبع يف اختيار  -149
ف دفع أجور اثنني من االسدددددتشددددداريني مبعدل أجور أعلى من احلد  . ويف  ثلية املنظمة يف زمبابوحتروأجورهم االسدددددتشددددداريني

األقصددددى للمعدالت اليومية املقرر على أسددددا  أن  يتناسددددب مع مسددددتوى تعقيد املهمةر دون تصددددعيد األمر واحلصددددول على 
 موافقة السلطات العليا لالحنراف عن معدالت االستشارات احمللية املقررة.

 ديناملدفوعات الزائدة للمور  (3)

للموردين يف  ااأمريكيدد   ادوالر   18 685.69 حدداالت يبلغ جمموعهددا 4ل كددانددف هنددا  حدداالت مدددفوعددات زائدددة -150
خلل فين يف النظام العاملي إلدارة املوارد أثناء اسددددددددددددددتخدام  بسددددددددددددددبباملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية يف زمبابوحتر 

مدفوعات التحويل اإللكرتوين. وظلف املبالغ غري مسددددددرتدة من املوردين ألكثر من أربع سددددددنوات. وأشددددددارت اإلدارة إىل أن 
. وأبلغف اإلدارة كذلك تقدمي طلب لشدددطبها ااملتابعة األخرية السدددرتداد املدفوعات الزائدة مل تكلل ابلنجاح وأن  سددديتم قريب  

 أن املكتب يتخذ إجراءات لتعيني موظفني إضافيني للمساعدة يف مهام التحقق.

 إعداد التقارير عن الرقابة الداخلية (4)

تتطلب عملية إعداد تقارير الرقابة الداخلية السدددددددددنوية من مجيع راسددددددددداء املكاتب ومديرحت األقسدددددددددام تقدمي قائمة  -151
للرقابة الداخلية إىل املدير العام املسدددددددداعد/انئب املدير العام املعين للمراجعة واملصددددددددادقة. ويوفر املدير مراجعة للتقييم الذايت 

بناء  العام املسدداعد/انئب املدير العام الضددماانت للمدير العام بشددأن سددري عمل الضددوابط الداخلية يف نطاق مسددؤولياهتم. و 
ابلرقابة الداخلية ابلكشددددوف املالية السددددنوية. وابلتايل من املهم التأكد  اصدددد  خا ر يرفق املدير العام بياان  هذأ الضددددماانتعلى 

 من أن هذأ التقارير تعكس الوضع الفعلي للضوابط الداخلية.
 الردودوُوجد أن بعض  ف تقييم دقة تقارير الرقابة الداخلية يف املراجعة من خالل فحص استبيان الرقابة الداخلية. -152

على االسدتبيان ال تعكس احلالة الفعلية للرقابة الداخلية. وأفاد املكتب اإلقليمي للشدرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرة أن  
يف مجيع مناطق املخاطر احملددة. ومع ذلكر أشددددار  2019ف االنتهاء من اإلجراءات الالزمة حبلول ديسددددمرب/كانون األول 

نقطة رقابة ف اإلبالغ عنها  37االت كان هنا  تنفيذ جزئي فقط. وابملثلر من أصددددددددددددددل فحص العينة إىل أن  يف بعض احل
يف  ثلية املنظمة يف العراقر تعلقف بعض نقا  الرقابة بتقييم  2019لكامل يف اسددددددتبيان الرقابة الداخلية لعام اب هنا منفذة 
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وظديد األدوار والفصدددل بني املهامص وف تنفيذ بعضدددها اليت املخاطر أثناء صدددياغة املشددداريعص ورصدددد تنفيذ الربانمج وامليزانيةص 
 هتدف إىل ضمان الكفاءة واالمتثال والرقابة يف اجملاالت اإلدارية بشكل جزئي فقط.

بشددددكل صددددحيح يف  ثلية املنظمة يف العراق وهي  2019وابملثلر مل تتم صددددياغة حالة تنفيذ خطة منع الغش لعام  -153
السدددددددددفر هو  ختطيطة. وعلى سدددددددددبيل املثالر كان الغرض من اإلجراء املقرتح ملواجهة خماطر ظتوحت على معلومات غري دقيق

التأكد من أن املسدددددافرين يقدمون "التقرير عن املهمة" مع بطاقات الصدددددعود إىل الطائرة إىل نقطة االتصدددددال املعنية ابلسدددددفر 
من هناية املهمة. وف التصدريح  ن  ايوم   30غضدون إلغالق طلبات رد مصدروفات السدفر يف النظام العاملي إلدارة املوارد يف 

رحلة عمل  23رحالت من أصددددددددددددددل  10ذلك قد ف ظقيق . ومع ذلكر الحظنا أن  مل يتم تقدمي التقارير عن املهمات يف 
الغش  ح  بعد الفرتة احملددة. ويف  ثلية املنظمة يف اجلمهورية العربية السددددددددددددددوريةر مل يتم تنفيذ خطة منع 2019خالل عام 

إجراء ختفيفر وف أتجيل إجراءينر وف إلغاء ثالثة  16بشددددددكل نشددددددط حي  ف تنفيذ إجراء واحد من أصددددددل  2019لعام 
إجراءات. كما مل يقم املكتب اإلقليمي للشدددددددددرق األدق ولال أفريقيا يف  10إجراءاتر وبف مراجعة اجلداول الزمنية لددددددددددددددددددددددد

 القاهرة بتحدي  خطت  ملنع الغش مع التواريخ املستهدفة املنقحة لألنشطة اليت ال ميكن إكماهلا يف التواريخ املستهدفة.

الضااااوابط الداخلية لضاااامان قدر أكرب من املساااااءلة واالمتثال بشااااكل أفضاااال  ميكن أن تعز  املنظمة  25التوصااااية 
إلجراءات الرقابة املضااااامنة حلماية أصاااااول املنظمة وممتلكاهتا، ولااااامان الدقة يف اإلبالغ عن حالة الرقابة الداخلية، 

 ولضمان صحة املدفوعات لالستشاريني واملوردين ومقدمي اخلدمات.
 

 إدارة النقد (5)

هنا  حاجة إىل ظسددددددددددددددني إدارة النقد يف املكاتب اليت خضددددددددددددددعف للمراجعة. ومل يتم إجراء عمليات عّد النقود  -154
غري املعلن عنها ابنتظام يف أحت من املكاتب اليت خضددددددددددددددعف للمراجعة للتأكد من وجود نقود فعلية حوزة أمني  الشددددددددددددددهرية

 عند احلاجة إىل جتديد املصروفات النثرية. الصندوق املعين. ويف بعض املكاتبر كان اجلرد النقدحت يتم فقط
اإلقليمي للشدددددددددددددرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرةر على الرغم من إعداد بياانت التوفيق املصدددددددددددددرفية  املكتبويف  -155

 2017ديسددددددددددددددمرب  31كما يف   مصددددددددددددددرايً  اجنيه   2 876.56و اأمريكي   ادوالر   7 485ابنتظامر فقد لوحظ وجود فرق قدرأ 
لتقرير التسدددوية املوجز بني أرصددددة تقرير دفرت احلسددداابت العام وحسددداابت السدددلف املصدددرفية. وظلف  اوفق   2019و 2018و

 هذأ االختالفات دون تسوية ألكثر من ثالث سنوات. 
وكانف هنا  حاالت عدم امتثال ألحكام دليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف املنظمة اليت تنص على أن  مرة  -156
يف املائة من  20قل يف الشدددهرر قرب هناية الشدددهر أو عندما يصدددل مسدددتوى حسددداب املصدددروفات النثرية إىل على األ واحدة

املسدددتوى احملددر ينبغي ألمني حسددداب السدددلف أن يطلب جتديد املصدددروفات النثرية. وف تقدمي طلبات يف  ثلية املنظمة يف 
من احلد  املائةيف  20رية عندما كان مسدددددددددتوى النقد أقل من يف العراق لتجديد املصدددددددددروفات النث ةابكسدددددددددتان و ثلية املنظم

يف  10املعتمد. ويف بعض احلاالتر قدم طلب التجديد عندما كان الرصيد املتبقي من صندوق املصروفات النثرية أقل من 
 ناملائة من املسدددددددتوى املعتمدر  ا يعرضددددددد  خلطر عدم توافر النقد بسدددددددهولة لدفع االلتزامات النثرية أو التزامات املوردين الذي

 يقبلون املدفوعات ابلشيكات. ال
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كما تطلبف املسددددتوايت املصددددرح هبا للمصددددروفات النثرية مراجعة يف العديد من املكاتب لتحليل إمكانية تعديلها  -157
من املعامالت يف العديد من حسدددداابت املصددددروفات  االشددددهرحت. وكان هنا  عدد قليل جد  ا  مبالغ االسددددتخدام على أسدددد

املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية يف زمبابوحتر و ثليات املنظمة يف العراق وابكسددددددددددددددتان النثرية/النقد اخلارجي يف 
جديداتر  ا يشددري إىل أن مسددتوايت املصددروفات النثرية كانف أكثر من واجلمهورية العربية السددوريةر وتطلبف القليل من الت

كافية لتغطية نفقات الشهر. ويؤدحت االحتفاظ  موال تزيد عن املتطلبات إىل تعريض املصروفات النثرية/النقد اخلارجي إىل 
 خماطر اخلسارة غري املربرة بسبب ختفيض قيمة العملة أو سوء االستخدام أو السرقة. 

ر أن  يف املكتب اإلقليمي الفرعي 2020ديسدددددددددمرب/كانون األول  31اسدددددددددتعراض تقرير النقد العابر بتاريخ  وكشدددددددددف -158
 مسدددددددددتحقة ظلف مدفوعات حسددددددددداابت مصدددددددددرفية 67ألفريقيا اجلنوبية يف زمبابوحت و ثلية املنظمة يف الكامريونر كانف هنا  

 .ايوم   343و 37لفرتات ترتاوح بني 

يتم تديد املصاااااااروفات النثرية يف الوقت املناساااااااب وأن يتم إجراء عمليات عد  النقود غري أن ميكن   26التوصاااااااية 
املعلنة كل شاااااااهر للتحقق من وجود نقود يف حو ة أمني الصاااااااندو  يف أي وقت من األوقات. وميكن مراجعة املبلغ 

 املصر  به للمصروفات النثرية يف املكاتب امليدانية على أساس االستخدام.
 

 بعة توصيات املراجعة الداخليةمتا (6)

هنا  متابعة كافية لتوصددددددددددديات املراجعة الداخلية يف  ثلية املنظمة يف مالوحت. وأوصدددددددددددى املفتش العام  ن  يكنمل  -159
يف املنظمة من أجل مراجعة  على املكتب ضددددددددددددددمان تدريب املسددددددددددددددؤولني املعنيني على نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية

امليزانية يف الوقف املناسددددددبر وظميل التقارير الرئيسددددددية لتوفري ظديثات إدارية دقيقة على مسددددددتوى املنظمة. ومع ذلكر فإن 
سددددددددددددجالت التدريب املقدمة إىل املراجعة ال تشددددددددددددري إىل أن  قد ف توفري التدريب على نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية 

فني املعنيني. كما بف التوصية ابلتأكدر على األقلر عند إقفال هناية العامر من فحص أوامر الشراء املعلقة منذ فرتة للموظ
طويلة وإلغائها حسدددب الضدددرورة. ومع ذلكر كما ورد يف القسدددم السدددابق من هذا التقريرر لوحظ وجود عدد كبري من أوامر 

ال يتجزأ من الرقابة الداخلية يف  ام احملدد. وتُعد عملية املراجعة الداخلية جزء  الشدددددددراء املفتوحة حي  ف جتاوز اتريخ التسدددددددلي
إىل احلاجة إىل مزيد من الفعالية يف  ةاملراجعة الداخلياليت أبرزهتا أحت مؤسسةر ويشري استمرار أوج  القصور املذكورة أعالأ 

 معاجلة قضااي الرقابة الداخلية.

 السلف املستحقة (7)

تسوية السلف املدفوعة للسفر وأنشطة متنوعة أخرى خالل فرتة حمددة. ويف حالة بقاء أحت سلفة مستحقة  حبب -160
ألكثر من ثالثة أشددهرر يتم اسددرتدادها من الراتب أو أحت مبلغ آخر مسددتحق من الفرد املعين. وكانف هنا  حاالت كانف 

بات األفراد املعنينير وبف املوافقة على سددددلف سددددفر فيها السددددلف مسددددتحقة لفرتات طويلة دون أن يتم اسددددرتدادها من مرت
 جديدة دون تسديد السلف السابقة. 

جتاوزت فيها تواريخ االستحقاق الفعلية لتسوية سلف السفر يف  ثلية املنظمة يف مالوحت حاالت  اأيض   والحظنا -161
ثات السددددددددددددفر إىل ما بعد التاريخ املخطط ل . لتمديد بعض بع نظر اتواريخ التسددددددددددددوية احملددة يف النظام العاملي إلدارة املوارد 
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أتجيل موعد استحقاق تسوية السلف بسبب تغيري الشركاء املنفذين لتاريخ  وابملثلر يف حالة السلف التشغيليةر يتم أحياان  
يتم ضمان صحة بدء األنشطة. ومع ذلكر مل يتم إدراج هذأ التغيريات وظديثها يف النظام العاملي إلدارة املواردر وابلتايل مل 

 املعلومات يف النظام العاملي إلدارة املوارد وكذلك مل يتم استخدام وظائف النظام املتاحة لرصد التقدم ابلطريقة املثلى.

الدفع الساااياساااة املعمول هبا بشاااأن تساااوية السااالف واالسااارتداد النهائي بعد التخلف عن  جيب اتباع  27التوصاااية 
 .ادورية لسلف السفر وغريها من السلف املدفوعة مسبق  بصرامة، وميكن إجراء عملية رصد 

 
 إدارة املوارد البشرية  -4

من املهم التأكد من أن املكاتب امليدانية مزودة بعدد كاف من املوظفنير لضدددددددددددددمان عملها بكفاءة وفعاليةر وأن  -162
كافية لتنمية   اوأن هنا  فرصدددددد  عمليات التوظيف ُتسددددددتكمل ضددددددمن اجلداول الزمنية املنصددددددوع عليها بطريقة عادلة وشددددددفافةر 

 قدرات املوظفني من خالل برامج التدريب. وقد قمنا بفحص هذأ اجملاالت خالل املراجعة لتقييم فعالية إدارة املوارد البشرية.
يسدددتحق اهتمام  يُعترب ضدددمان بناء القدرات وكفاية عدد املوظفني يف املناصدددب الرئيسدددية يف املكاتب امليدانية جماال   -163
وال تزال  ة. وإن  ثلية املنظمة يف الكامريون مقيدة بشددددكل خطري بسددددبب الوظائف الشدددداغرة يف املناصددددب الرئيسددددية.املنظم

شاغرة  ا يؤثر على قدرة املكتب على إدارة مشاريع  بفعالية. ولوحظف حاالت حجز  وظيفة املسؤول عن الرصد والتقييم
 ملقررة.غري صحيح للنفقات واحنرافات عن إجراءات التوثيق ا

وظيفة شدداغرة يف كوادر الدعم الرئيسددية مثل  24ويوجد يف املكتب اإلقليمي للشددرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرة  -164
وظائف املسددددددؤول عن املسدددددداواة بني اجلنسددددددنير ومسددددددؤول إدارحتر واملسددددددؤول عن الربانمجر وكبري االقتصدددددداديني. وال يوجد في  

ايت ويتوىل مسدداعد عن املشددرتايت واحد عملية الشددراء  كملها. وعمل هذا املسددؤول موظف من الفمة الفنية يف جناح املشددرت 
ر  ا يشدددري إىل عدم وجود فصدددل للواجبات يف قسدددم املشدددرتايتر وهو 2018كعضدددو يف جلنة فتح العطاءات خالل عام   اأيضددد  

من الضدوابط والتوازانت لكم أنشدطة املشدرتايت الفردية لتقليل خماطر اخلطأ والغش.  اأمر ضدرورحت لضدمان أن مسدتوى مناسدب  
 وظتاج معظم املكاتب إىل تعزيز وظيفة الشراء من خالل تعيني موظفني إضافيني لتعزيز قدرة املوارد البشرية.

اتفددداقدددات اخلددددمدددة  وكددداندددف هندددا  حددداالت من التعددداقدددد الطويدددل أو املتكرر للموظفني املؤقتنير وعددددد كبري من -165
يف املائة من الوظائف يف الفمة  40الشخصية ملوظفني عاديني يف العديد من املكاتب. ويف  ثلية املنظمة يف العراقر كانف 

الفنية شاغرة. وال يوجد موظف من الفمة الفنية يف جناح املشرتايتر وهنا  مستشار معين ابملشرتايت مسؤول عن عملية 
ر اليت تنص على أنددد  على الرغم من أن 2018يتعدددارض مع اخلطو  التوجيهيدددة للمنظمدددة لعدددام الشددددددددددددددراء  كملهدددار  دددا 

االسددتشدداريني يتمتعون بوضددع "رمسي" يف املنظمةر إال أن  ال ينبغي تعيينهم ألداء وظائف ذات طابع اسددتشددارحت. وال ينبغي 
لالضدددددطالع ابملهام املوكلة لوظائف اثبتة ما مل يكن ر وال ةاالسدددددتعانة مرباء اسدددددتشددددداريني ألداء املهام العادية ملوظفي املنظم
 ذلك كتدبري مؤقف لتغطية مهام وظيفة شاغرة بشكل مؤقف. 

ويف املكتب اإلقليمي الفرعي جلنوب أفريقيا يف زمبابوحتر كانف بعض املناصدددددددددددب الرئيسدددددددددددية شددددددددددداغرةر مثل كبري  -166
 ا لد من قدرة املكتب اإلقليمي املسددؤولني عن الشددؤون السددياسددية واملسددؤول املعين ابألراضددي واملياأ وانئب  ثل املنظمةر 

يف اإلقليم الفرعي. وإن  املطلوبة بشدددددددكل فعال لدعم وسدددددددة عشدددددددر بلد  الفرعي جلنوب أفريقيا على تقدمي اخلدمات الفنية ا
 ت ثل املنظمة يف زمبابوحتر وكذلك يف إسددددواتيين وليسددددوتور مبوجب تفويضددددا ااملنسددددق اإلقليمي الفرعي للمكتب هو أيضدددد  
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ذلكر ابإلضددددددافة إىل وحبعل  وتضددددددطلع هذأ البلدان بعدد كبري من املشدددددداريعر بعضددددددها ل  تغطية عاملية أو إقليمية. متعددة.
مسدتوايت متعددة ملسدؤوليات  ثل املنظمةر مبا يف ذلك التفاعالت مع النظراء وجمتمع اجلهات املاحنةر من الضدرورحت شدغل 

 منصب انئب  ثل املنظمة.
ألن احلكومات الوطنية تواج  هذا  نظر اوتعترب وظيفة املسدددددددددددددؤول املعين ابألراضدددددددددددددي واملياأ مهمة يف اإلقليم الفرعير  -167

املوضددددددوع ابسددددددتمرارر وكانف هنا  طلبات متزايدة من اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والدول األعضدددددداء للحصددددددول على 
 اأ.الدعم يف قضااي األراضي واملياأر مع األخذ يف االعتبار أن أتثريات تغري املناخ يف اإلقليم الفرعي يتم تسويتها من خالل املي

ويف حني أن  كانف هنا  حماوالت لسددددددد الثغرات املذكورة أعالأ من خالل نشددددددر املوظفني واالسددددددتشدددددداريني على  -168
أسددددا  قصددددري األجلر إال أن هنا  حاجة إىل حل مسددددتدام لضددددمان أن املنظمة ظتفظ ابلقيادة املتوقعة وظافظ عليها من 

 لنحو احملدد خالل املؤبر اإلقليمي ألفريقيا.أجل معاجلة األولوية اإلقليمية الفرعية والقطرية على ا
ويف  ثلية املنظمة يف اجلمهورية العربية السدددددددددوريةر يُعزى التأخري يف تنفيذ اإلغالق التشدددددددددغيلي واملايل للمشددددددددداريع إىل  -169

ظمددة يف . وكددانددف آليددة مراقبددة النفقددات يف  ثليددة املن2020غيدداب املسدددددددددددددؤول عن العمليددات الدددوليددةر الددذحت ف تعييندد  يف عددام 
ر  ا أدى إىل عدد من 2020اجلمهورية العربية السددددورية ضددددعيفة بسددددبب عدم وجود املسددددؤول عن العمليات الدولية ح  عام 

املخالفات يف املدفوعات إىل االسدددددتشددددداريني. ومل يكن لدى  ثلية املنظمة يف ابكسدددددتان مسدددددؤول عن املشدددددرتايت الدولية ح  
. وف اإلشددارة إىل أن التأخري يف إغالق املشدداريع 2020ت الدولية ح  أبريل/نيسددان ر ومسددؤول عن العمليا2019مار /آذار 

قد ا فض يف  ثلية املنظمة يف ابكسددددتان بعد تعيني مسددددؤول عن العمليات/رئيس وحدة العمليات الذحت وفر الرصددددد والدعم 
انت إىل أن ف تعيني و ارير شدددددددهرية عن املخز لضدددددددمان اإلغالق التشدددددددغيلي واملايل يف الوقف املناسدددددددب. وابملثل مل يتم إعداد تق

 إدارة األصول. مسؤول عن اللوجستيات الدولية. ويف  ثلية املنظمة يف زمبابوحتر حبب تعزيز قدرة املوارد البشرية لتحسني
لتعيني املوظفني الفنيني واملوظفني الفنيني الوطنيني. وكان متوسددددددددددددددط  ايوم   120مدت   ازمني   ااعتمدت املنظمة إطار   -170

الوقف املسدددتغرق إلكمال عملية التوظيف يف  ثلية املنظمة يف ابكسدددتان واملكتب اإلقليمي للشدددرق األدق ولال أفريقيا يف 
احملددة يف  ايوم   120غضددددددددددددون فرتة  على التوايل. ومل يتم إكمال عملية التوظيف  كملها يف ايوم   279و ايوم   270القاهرة 

يف املكتب  2018يف عام  ايوم   302إىل متوسط  2017أايم يف عام  210أحت من احلاالت. وارتفع عدد أايم التوظيف من 
 اإلقليمي للشرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرة.

ملسددددؤولية املكتب القطرحت. ووافقف  ثلية املنظمة يف ابكسددددتان على تقصددددري وقف التوظيف للخطوات اخلاضددددعة  -171
وذكر املكتب اإلقليمي للشددددددرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرة أن  حبرحت بذل اجلهود لوضددددددع أطر مناسددددددبة لتخطيط املوارد 
البشدددرية/ختطيط التعاقبر إىل جانب  ارسدددات إدارة الوظائف املناسدددبةر  ا سددديسدددهم يف ضدددمان ملء الوظائف الشددداغرة يف 

 يف هذا الصدد.  األجهزة الرائسيةللقرارات الصادرة عن اجمللس و  ثاال  الوقف املناسب امت
ويف حني أن اجلهود املقرتح أن تتخذها املكاتب امليدانية لإلسددددددددراع مبلء الوظائف الشدددددددداغرة هي موضددددددددع تقديرر  -172

لعملية تقليل عدد التصدددددددددددددداريح وتسددددددددددددددريع وقف االسددددددددددددددتجابة من قبل الطبقات األخرى لعملية الهنا  حاجة إىل مراجعة 
 التوظيفر مثل مركز اخلدمات املشرتكة يف بودابسفر وشعبة املوارد البشرية يف املقّر الرئيسي.

ويف حني أن  من املهم ضمان املالءمة يف إكمال عملية التوظيفر من املهم بنفس القدر ضمان إجراءات اختيار  -173
انف عملية تعيني املوارد البشددرية من غري املوظفني حباجة املوظفني الشددفافة والتنافسددية املدعومة بواثئق مناسددبة ومنهجية. وك
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ف تعيني املوظفني من خالل طريقة غري   ثلية املنظمة يف ابكسددددددددددددددتان والحظنا أن  يفإىل التحسددددددددددددددني يف بعض املكاتب. 
تنافسدددددددية دون أحت سدددددددجل يف ما يتعلق بعملية االختيار أو شدددددددرح بشدددددددأن اختيار املوارد البشدددددددرية من غري املوظفني يف أربع 
حاالت من أصل عشر حاالت. ويف حالة عدم وجود عملية اختيار حمددة بشكل جيدر يفشل هدف تعيني املوظفني من 

 31ر موضددددددددددوعية وشددددددددددفافة وتنافسددددددددددية. كما أوصددددددددددف املراجعة اخلارجية يف تقريرها للسددددددددددنة املنتهية يف خالل عملية اختيا
بتوثيق عمليات االختيار بشكل كاف وشامل إلثبات االختيار التنافسي واالحتفاظ ابألدلة  2016 ديسمرب/كانون األول

وصددية من قبل  ثلية املنظمة يف ابكسددتانر إال أننا ذات الصددلة لتعزيز الشددفافية. وعلى الرغم من اإلبالغ عن تنفيذ هذأ الت
 . االحظنا أن هذا النقص ال يزال قائم  

ومل تقم معظم املكاتب امليدانية إبجراء أحت ظليل لالحتياجات التدريبية ومل ظصددددل على أحت متطلبات تدريبية من  -174
التدريب احملددة أو الفجوات يف مهارات املوظفني. املديرين املعنيني. ولذلك مل تكن خطط التدريب مبنية على متطلبات 

ويف املكتب اإلقليمي للشدددددددددددرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرةر و ثليات املنظمة يف ابكسدددددددددددتان والعراق واجلمهورية العربية 
ب نظام لتقييم نتائج للموظفني. ومل يكن لدى املكات ةالسددددددددددددددورية والكامريونر مل يتم االنتهاء من الدورات التدريبية اإللزامي

 التعلم من برامج التدريب للتأكد من أن التدريب قد حقق أهداف  املرجوة وساعد على ظسني تنفيذ والية املنظمة.

، مع لامان الشافافية ابذل جهود متواصالة مللء الوظائف الشااغرة بطريقة تنافساية و ددة  مني   ينبةي  28التوصاية 
يار. وميكن إعدا ناء  على حتديد الفلوات يف املهارات واالحتياجات التدريبية؛ يف عملية االخت د خطط التدريب ب

 وميكن ولع نظام لتقييم أفر التدريب.

 إدارة األصول  -5

من دليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف املنظمة اخلطو  التوجيهية إلدارة األصول اليت تنص  503يوفر القسم  -175
على أن التحقق املادحت من األصددددددددددددددول لكل مكتب ميداين حبب أن يتم يف الربع األخري من كل عامر وحبب التحقق من 

التحويالتر ابإلضددددددددافة إىل و ت التخلص سددددددددجل األصددددددددول وظديث  كل عام عن طريق اإلبالغ عن مجيع التربعات وعمليا
 توفري مجيع املعلومات املتعلقة حبالة مجيع األصول غري املستهلكة واستخدامها وموقعها.

ولوحظ أن العديد من املكاتب امليدانية جترحت عملية ظقق مادحت كل عام دون ضمان اكتمال وموثوقية البياانت   -176
من األصددول للعديد من املكاتب لتوحت على معلومات غري كاملةر وكانف يف سددجل األصددول. وكان تقرير التحقق املادحت 

هنا  معلومات مفقودة عن األرقام التسددددلسددددلية وأرقام العالمات ومواقع األصددددول وتفاصدددديل األوصددددياء عنها. وكانف هنا  
 7ر وأفريقيا يف القاهرةاملكتب اإلقليمي للشدددددددددرق األدق ولال يف  اأمريكي   ادوالر   65 791.84بقيمة  أصدددددددددال   16ل حاالت

مل يتم فيها تسددددجيل األصددددول يف سددددجل األصددددول على  يف  ثلية املنظمة يف العراقا اأمريكي   ادوالر   1 87 323أصددددول بقيمة 
 الرغم من وضعها يف اخلدمة خالل السنة املعنية قبل اتريخ التحقق املادحت.
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بشدددكل غري صدددحيح يف سدددجل األصدددول يف املكتب اإلقليمي للشدددرق األدق ولال  11وف إدراج املواد املسدددتهلكة -177
أفريقيا يف القاهرةر و ثلية املنظمة يف اجلمهورية العربية السددددددددورية و ثلية املنظمة يف ابكسددددددددتان. ونشددددددددري إىل أن هذا اإلجراء 

 ل األصول العاملي.خيص جمموعة األصول الثابتة التابعة ملركز اخلدمات املشرت  واليت ظتفظ بسج
ألحكام دليل التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف املنظمةر عندما يرت  وصدددي على أحد األصدددول املنظمة أو  اووفق   -178

. وحبب اعنها رمسي   ينتقل داخل املنظمةر فيجب على املوظف املسؤول التأكد من مجع األصول اليت يكون الوصي مسؤوال  
لإلجراءات الداخلية وتسدددجيلها يف سدددجل األصدددول خالل أسدددبوع واحد من اتريخ التغيري.  ااإلبالغ عن تغيري الوصدددي وفق  

ومل يتم ظدي  تفاصيل الوصي يف سجل األصول يف  ثليات املنظمة يف زمبابوحت ومالوحت والكامريونر وف عرض األصول 
 املكاتب.على أهنا خمصصة لألوصياء الذين تركوا املنظمة ومل يعودوا أعضاء من موظفي هذأ 

 إدارة املخاطر املرسسية -6

لدى املنظمة سياسة مؤسسية بشأن إدارة املخاطر لضمان ظديد املخاطر الكبرية وتقييمها ورصدها واإلبالغ  -179
عنها بطريقة تعزز من قدرة املنظمة على تلبية أهدافها وتوقعات أصدددددددددددددحاب املصدددددددددددددلحة. وظدد السدددددددددددددياسدددددددددددددة األدوار 

املخاطر وظدد عملية إدارة املخاطر. وعلى الرغم أن املكاتب قد أعدت سدددددددددددددجالت واملسدددددددددددددؤوليات الرئيسدددددددددددددية إلدارة 
للمخاطرر إال أن  يف بعض املكاتب مل يتم الشدددددددددروع يف اختاذ إجراءات للتخفيف من املخاطر احملددة أو مل يتم االنتهاء 

 منها يف املواعيد املستهدفة.
 

 املسائل اإلدارية –دال 

 "املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا"استعراض األداء بشأن 

 .2020يف نوفمرب/تشرين الثاين  2025أجرحت استعراض للمبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام  -180

 مقدمة

ر بني مفوضدددية االظاد 2012يف عام  2025للقضددداء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام  ةأنشدددمف الشدددراكة املتجدد -181
األفريقي ووكالة التخطيط والتنسددددددديق التابعة للشدددددددراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ومعهد لوال ومنظمة األغذية والزراعة. 

رفيع املسدددتوى يف أديس أاباب يف إثيوبيار أدى إىل إعالن القضددداء على  ار نظم الشدددركاء األربعة اجتماع  2013ويف يوليو/بوز 
يف ماالبو يف  2014يف قمة االظاد األفريقي لعام  اخارطة طريق لتنفيذأ. وبف املصدددددددددددادقة على هذا اإلعالن الحق  اجلوع و 

" يف إعالن ماالبو بشددددددأن 2025غينيا االسددددددتوائيةر وف إدراج  ابعتبارأ "االلتزام ابلقضدددددداء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 
 جل ظقيق االزدهار املشرت  وظسني سبل املعيشة.النمو والتحول الزراعيني املعّجلني من أ

                                                 
نما املواد املستهلكة يدوالر أمريكي لكل وحدةر ب 1 500املواد غري املستهلكة هي تلك اليت لديها عمر انفع ال يقل عن سنة واحدة وتكلف أكثر من  11

أو اسدددددددددددتهالكها ابسدددددددددددتثناء املواد اجلذابة. واملواد اجلذابة هي دوالر أمريكي لكل وحدةر واليت ميكن اسدددددددددددتخدامها  1 500هي تلك اليت تقل تكلفتها عن 
 دوالر أمريكي أو أكثر. 500 كلفةحت اليت ُتسرق أو تفقد بسهولةا بأاملعدات ذات الطبيعة احلساسة ل
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وتسددددددددددددددعى املبدددادرة اإلقليميدددة للمنظمدددة إىل تعزيز الربامج واآلليدددات والقددددرات وتنفيدددذ اإلجراءات الالزمدددة لتفعيدددل  -182
ر ودعم عمليات رسدددددددددددم اخلرائط اليت ظدد الفجوات وظدد التدخالت 2025االلتزامات ابلقضددددددددددداء على اجلوع حبلول عام 

 ر لتعزيز احلوارات بشأن السياسات حول األمن الغذائي والتغذية على املستويني اإلقليمي والقطرحت.الطلوبة
للمنظمة "املسدامهة يف القضداء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسدوء التغذية"  1االسدرتاتيجي  فويتداخل اهلد -183

" يف منطقة أفريقيا. وتتكون البلدان حمط الرتكيز هلذأ 2025مع "املبادرة اإلقليمية للقضدداء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 
 املبادرة من أنغوالر وتشادر وإثيوبيار وغاانر وكينيار ومالوحتر والنيجرر ورواندا.

مدت  عشددددددر سددددددنوات لتحقيق هدف القضدددددداء على اجلوع يف أفريقيا. واملبادرة اآلن يف  الدى املبادرة اإلقليمية أفق   -184
يف هذأ املرحلةر وتقييم التقدم احملرز حنو ظقيق اهلدفر منتصدددددف هذأ املدة. وف إجراء االسدددددتعراض لتقييم إجنازات املبادرة 

ات جديدة من أجل تعزيز هدف القضددداء وظديد الثغرات وبكني تصدددحيح املسدددار عند احلاجةر وصدددياغة مبادرات وشدددراك
 .2025على اجلوع يف اإلقليم حبلول عام 

 
 نطا  املراجعة وهنلها

أجرحت االسدددتعراض عن بعدر من خالل احلصدددول على السدددجالت/البياانت من املقّر الرئيسدددي للمنظمة يف رومار  -185
ختطيط املوارد املؤسددددددسددددددية يف املنظمةر ونظام واملكتب اإلقليمي ألفريقيار وشددددددبكة اإلنرتانف اخلاصددددددة ابملنظمةر ومنصددددددات 

. وفحصددددددددددف املراجعة وغريهانظام التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييمر معلومات إدارة الربامج امليدانيةر و 
 .2020لعام بدء املبادرة اإلقليميةا إىل عام  2014الواثئق/البياانت املتعلقة ابملبادرة اإلقليمية للفرتة اليت تبدأ من عام 

ر ف إطالقها يف إطار املبادرة اإلقليمية يف إقليم أفريقيار وهي إما قيد التشدددددددددددددغيل اآلنر أو امشدددددددددددددروع   180وهنا   -186
يف البلدان حمط الرتكيز الثمانية.  امشددددروع   35. ومن بني هذأ املشدددداريعر هنا  2020و 2014كانف قيد التشددددغيل ما بني 

املسامهة ": 1ر وكانف هذأ املشاريع متوافقة فقط مع اهلدف االسرتاتيجي امشروع   23ر درسنا 35من بني هذأ املشاريع الدو 
ر قمنا ابختيار 23يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية" للعينة املختارة. ومن بني هذأ املشاريع الددددددددددددددد

بشكل عشوائير تتعلق على وج  التحديد مبوضوع  ا23يف املائة من إمجايل نفقات املشاريع الددددددد 53لتشكل  سبعة مشاريع
 13لفحصها بشكل مفصل. 12"األمن الغذائي والتغذية"ر

 
 عن الولع املا  ةحملة عام

ما يتعلق قدمف املنظمة التفاصددددديل التالية عن املوارد املالية من التمويل العادحت والنفقات املتكبدة مقابل ذلك يف  -187
 : أدانأ 9ر كما هو موضح يف اجلدول 2019و 2014ابملبادرة اإلقليمية ما بني 

 

                                                 
ر املنشدددددددددددددددورة للددورة "2019-2014ة "توليف عمليدات التقييم يف إقليم أفريقيدا خالل الفرت ار بعنوان ARC/20/8لوثيقدة املؤبر اإلقليمي ألفريقيدا ل اوفقد   12

 "القضاء على اجلوع".يف إطار مبادرة  "األمن الغذائي والتغذية"احلادية والثالثني للمؤبر اإلقليمي ألفريقيار ف ظديد موضوع 
 رTCP/KEN/3704ر وGCP /KEN/089/ITAر وTCP/GHA/3703ر وGCP /MLW/074/NORر وUNJP/MLW/071/ECالواثئق  13
  .MTF /ETH/100/BMGر وUTF /RWA/037/RWAو
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 9 -اجلدول 
 ابلدوالر األمريكيا(

إ ا  
املصروفات 
 املتكبدة

املصروفات 
املتكبدة مقابل 
األموال الواردة 

 من ) (

املصروفات 
املتكبدة مقابل 
األموال الواردة 

 من )أ(

إ ا  
 املوارد املالية

  (+)أ

املدخرات 
من الوظائف 
الشاغرة 
) ( 

التمويل العادي من 
املنظمة لتنفيذ 

 السنة املبادرة اإلقليمية )أ(

1,382,245 12,585 1,369,660 1,382,245 12,585 1,369,660 2014 
2,258,365 417,525 1,840,840 2,258,365 417,525 1,840,840 2015 
1,777,587 1,483,890 293,697 1,777,587 1,483,890 293,697 2016 
2,558,837 855,749 1,703,088 2,558,837 855,749 1,703,088 2017 
1,074,783 562,356 512,427 1,074,783 562,356 512,427 2018 
2,203,791 533,251 1,670,540 2,203,791 533,251 1,670,540 2019 

 والزراعة: معلومات مقدمة من منظمة األغذية املصدر

 
 تعميم "القضاء على اجلوع" يف عمل املنظمة على املستويني القطري واإلقليمي (1)

"ار يف مجلة 1" ل"املبادرة اإلقليمية 2025"املبادرة اإلقليمية للقضددددددددددددداء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام تسدددددددددددددعى  -188
 أمورر إىل ظقيق هدف "تعميم القضاء على اجلوع يف عمل املنظمة على املستويني القطرحت واإلقليمي". 

بذات  وأن نتيجة مبادرة احلد من اجلوع يف أفريقيا تعتمد  اقائم   امن املسددددددددلم ب  أن املبادرة اإلقليمية ليسددددددددف برانجم   -189
والبلدان األعضددددداء واجملموعات االقتصدددددادية اإلقليمية وشدددددركاء التنمية. ومع  على السدددددياسدددددات والربامج اليت تنفذها املنظمة

ذلكر فقد حددت املنظمة بعض الطرق اليت هتدف من خالهلا إىل املسدددددامهة يف ظقيق أهداف املبادرة اإلقليمية. وتشدددددمل 
مددة على املسددددددددددددددتويني القطرحت املبددادرات اليت ف ظددديدددهددا هلددذا الغرضر مبددادرة تعميم القضددددددددددددددداء على اجلوع يف عمددل املنظ

 واإلقليمي. وقد ف تقييم أداء املنظمة يف هذا السياق.
سدددددنة بدايتهار وتقارير نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية أظهر ظليل التقسددددديم السدددددنوحت للمشددددداريع حبسدددددب  -190

للميزانية اإلمجالية جلميع ا 10لاجلدول  بشددددددددأن "تنفيذ الربامج امليدانية حبسددددددددب اإلقليم املسددددددددتفيد"ر الوضددددددددع العام التايل
ر يف ما يتعلق ابلتنفيذ اإلمجايل جلميع املشدددداريع اجلارية يف إقليم أفريقيا ما 1املشدددداريع ذات الصددددلة ابهلدف االسددددرتاتيجي 

 :2020و 2014بني 
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 10 -اجلدول 

النسبة املئوية 
 لا)أ( إىل ) (

 يع املشاريع اجلارية  14إ ا  "تنفيذ"
 يف إقليم أفريقيا

امليزانية اإل الية جلميع املشاريع املتعلقة 
، ال  بدأت خالل 1ابهلد  االسرتاتيلي 

 السنة، يف إقليم أفريقيا

 السنة

 لأا لمباليني الدوالرات األمريكيةا لبا لمباليني الدوالرات األمريكيةا
 2014 14.04 غري متاحة 

3.60 338.0 12.18 2015 
7.69 330.7 25.44 2016 

11.48 422.4 48.50 2017 
5.19 383.9 19.91 2018 
7.21 390.4 28.14 2019 
4.24 376.8 

 ا2020 لح  أكتوبر/تشرين األول
15.99 2020 

 اجملموع 164.2 2,242.2 7.32
 

"املبادرة سددددددنة بدايتهار يتعلق ابلبلدان حمط الرتكيز يف ويظهر ظليل  اثل للتقسدددددديم السددددددنوحت للمشدددددداريع حبسددددددب  -191
"تنفيذ وتقارير نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية بشدددددددددددأن "ر 2025اإلقليمية للقضددددددددددداء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

إىل الوضدددددددع السدددددددنوحت التايل للميزانية اإلمجالية جلميع املشددددددداريع املتعلقة ابهلدف الربامج امليدانية حسدددددددب البلد املسدددددددتفيد"ر 
 :2020و 2014ر مقابل التنفيذ اإلمجايل جلميع املشاريع اجلارية يف البلدان حمط الرتكيز ما بني 1االسرتاتيجي 

                                                 
 ".النفقات الفعلية ابإلضافة إىل االلتزامات" إىل "التنفيذيشري مصطلح " 14
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 11  -اجلدول 
النسبة املئوية 
 لا)أ( إىل ) (

يف  إ ا  "تنفيذ"  يع املشاريع اجلارية
 البلدان  ط الرتكيز

امليزانية اإل الية جلميع املشاريع املتعلقة 
، ال  بدأت خالل 1ابهلد  االسرتاتيلي 

 السنة، يف البلدان  ط الرتكيز

 السنة

 )أ( )ابلدوالر األمريكي( ) ( )ابلدوالر األمريكي(
 Nil 2014 غري متاحة 

3.60 48,486,778 1,743,709 2015 
16.69 54,197,850 9,043,258 2016 
64.15 48,930,309 31,389,983 2017 
9.47 51,547,327 4,883,105 2018 
6.19 61,173,422 3,788,398 2019 
11 56,600,976 

 ا2020 لح  أكتوبر/تشرين األول
6,231,000 2020 

 اجملموع 57,079,453 320,936,662 17.79

اإلمجالية جلميع املشدداريع املتعلقة ابهلدف االسددرتاتيجي أن النسددبة املموية من امليزانية  11وميكن مالحظة من اجلدول  -192
يف املائة فقط.  7.32ر كانف 2020و 2014إمجايل تنفيذ مجيع املشدددددداريع اجلارية يف إقليم أفريقيار خالل الفرتة ما بني  إىلر 1

ر إىل إمجايل تنفيذ مجيع املشاريع اجلارية 1وبلغف النسبة املموية للميزانية اإلمجالية جلميع املشاريع املتعلقة ابهلدف االسرتاتيجي 
يف املائة. وعالوة على ذلكر ال تشددددددددري النسددددددددب املموية  17.79ر 2020و 2014يف البلدان حمط الرتكيزر خالل الفرتة ما بني 

 ر إىل إمجايل املشاريع.1أسا  سنوحت إىل اجتاأ متزايد يف نسبة املشاريع يف إطار اهلدف االسرتاتيجي على 
إىل حقيقة أن املبادرة اإلقليمية هي واحدة من املبادرات الرئيسددددددددددددية يف أفريقيار وكذلك يف ضددددددددددددوء القلق  نظر او  -193

نعدام األمن الغذائي احلاد يف إقليم أفريقيا ألسدددددباب املتزايد بشدددددأن الزايدة يف العدد املطلق لألشدددددخاع الذين يواجهون ا
مثل أسدددددددددواق األغذية وأسدددددددددعار السدددددددددلع غري املسدددددددددتقرة والتباطؤ واالنكماش االقتصددددددددداديني والتهديد الناجم عن  عديدةر

 هنا فإن  الصدمات املناخية والكوارث الطبيعية وعدم االستقرار السياسي املستمر والنزاعات وأشكال العنف األخرىر
حاجة إىل مزيد من الرتكيز على زايدة عدد املشدددددددددداريع اليت تسدددددددددداهم يف تعميم القضدددددددددداء على اجلوع يف اإلقليم. ومل ظدد 
املنظمة "عتبة للنسددددددبة" لتحديد مدى مالءمتها أو كفايتها ابلنسددددددبة جملاالت األولوية اإلمنائية األخرى ذات صددددددلة بنفس 

 القدر.
عتمد على جمال اهتمام الشدددددددركاء يف املوارد وأن ذلك خارج عن سددددددديطرة أن بويل املشددددددداريع ي اإلدارة وأشدددددددارت -194

ين لالذحت يتم بويل  من امليزانية تقاملكتب القطرحت للمنظمة ما مل يتم بويل املشددددددددددددددروع احملدد من خالل برانمج التعاون ال
من اإلطار االسددددددددددرتاتيجي  8العادية للمنظمةا. ويشددددددددددري ذلك إىل احلاجة إىل بذل جهود أكرب لتحقيق اهلدف الوظيفي 
د على املسدددددتوايت القطرية ر الذحت يسدددددعى إىل الرتكيز بشدددددكل خاع على "تعزيز قدرة املنظمة لتحسدددددني املوقع وتعبمة املوا

. وهنا  حاجة إىل تعزيز 2021-2020واإلقليمية ويف املقّر الرئيسددددددددددددددي" كما هو مذكور يف برانمج العمل وامليزانية لعام 
ن توجي  جهود تعبمة املوارد وبلورهتا حول املبادرة اإلقليمية ومواءمتها بشددددددددكل أفضددددددددل مع اإلطار الدعوة والت زر لضددددددددما
 االسرتاتيجي للمنظمة. 
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إىل أن املنظمة هتدف إىل ظقيق تعميم القضدددددداء على اجلوع على مسددددددتوى السددددددياسددددددات  اأيضدددددد   وأشددددددارت اإلدارة -195
اليت  ءمة هو عمليات السددياسددات املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذيةواملسددتوى االسددرتاتيجي. ومن  ر فإن اإلجراء األكثر مال

قدمف املنظمة الدعم هلار أو سامهف فيها على املستوايت القطرية و/أو اإلقليميةص و/أو عدد البلدان اليت عممف القضاء 
 على اجلوع يف واثئقها االسرتاتيجية.

" و"إهناء مجيع 2030"حصددددددددددددددول اجلميع على أغذية مغذية وآمنة حبلول عام ولدد إطار النتائج للمنظمة غاييت  -196
"املسددامهة يف القضدداء على اجلوع وانعدام األمن : 1ر يف إطار اهلدف االسددرتاتيجي "2030أشددكال سددوء التغذية حبلول عام 

 : 1. كما يشري إىل النتائج التالية يف إطار اهلدف االسرتاتيجي الغذائي وسوء التغذية"
ابلقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  اصرل   اسياسي   االتزام البلدان التزام   :1-1 النتيلة -أ

 .2030حبلول عام 
البلدان آلليات شددداملة للحوكمة والتنسددديق من أجل القضددداء على اجلوع وانعدام األمن  تنفيذ: 2-1 النتيلة -ب

 .2030الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول 
البلدان لقرارات ابالسدددتناد إىل األدلة للقضددداء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع اختاذ : 3-1 النتيلة -ج

 .2030 أشكال سوء التغذية حبلول عام
لبلدان لسددددياسددددات واسددددرتاتيجيات وبرامج اسددددتثمار فعالة للقضدددداء على اجلوع وانعدام تنفيذ ا: 4-1 النتيلة -د

 .2030م أشكال سوء التغذية حبلول عااألمن الغذائي ومجيع 
ف تقييم أداء املنظمة ابلرجوع إىل النتائج املذكورة أعالأ للتوصدددددل إىل فهم ملدى بكنها من إحداث تغيريات على  -197

النتائج اإلقليمية ألفريقيار لتحليل مسدامهة  – 2019مسدتوى السدياسدات. وف فحص تقييم النتائج املؤسدسدية للمنظمة لعام 
يف املائة من البلدان يف ما يتعلق  44. وتشري النتائج اإلمجالية إىل حدوث تغيري يف 1املنظمة يف نتائج اهلدف االسرتاتيجي 

يف املائة يف ما  35و ر3-1يف املائة يف ما يتعلق ابلنتيجة  15ر و2-1يف املائة يف ما يتعلق ابلنتيجة  67ر و1-1ابلنتيجة 
ونشددددددددددددددري إىل أن التقدددم حنو ظقيق النتددائج يف إطددار اهلدددف  .2019و 2015خالل الفرتة مددا بني ر 4-1يتعلق ابلنتيجددة 
 .التسريعحباجة إىل  1االسرتاتيجي 

قد ف تصددددنيفها  4-1و 3-1و 2-1وعلى الرغم من أن التقرير أضدددداف أن مسددددامهة املنظمة يف ما يتعلق ابلنتائج  -198
بة للبلدان يف   يف املائة على التوايلر فمع ذلك هنا  حاجة إىل 86يف املائة و 96يف املائة و 90على أهنا هامة ابلنسدددددددددددددد

مراجعة املبادرات والتدخالت اليت قد ظتاج املنظمة إىل االضددطالع هبا يف املسددتقبلر على مسددتوى السددياسددات/املسددتوايت 
 على مسددددددددددتوى السددددددددددياسددددددددددات يف البلدان يف البلدانر إلحداث تغيريات مرغوبة وأكثر وضددددددددددوح  االسددددددددددرتاتيجية يف غالبية ا

 إقليم أفريقيا.
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أن تنظر املنظمة يف ما يلي  )أ( ولااااع مقياس كمي مناسااااب يف ما يتعلق "بتعميم القضاااااء على ميكن   29التوصااااية 
اجلوع"، يف سااااايا  التزامها "بتعميم القضااااااء على اجلوع يف عمل املنظمة على املساااااتويني القطري واإلقليمي"، ) ( 

، يف احلافظة الشاااملة للمشاااريع واالسااتعراض املناسااب لنساابة املشاااريع ال  تساااهم يف "تعميم القضاااء على اجلوع"
اجلارية يف إقليم أفريقيا، وكذلك يف البلدان  ط الرتكيز، يف سااااااااااايا  القياس املبتكر، )ج( وميكن أن توجه املنظمة 
جهود تعبئة املوارد حنو املشااااااااااريع ال  تساااااااااهم يف تعميم القضااااااااااء على اجلوع يف عملها على املساااااااااتويني اإلقليمي 

يف طر  تعزيز هُنج الساااياساااات لتهيئة نفساااها بشاااكل أفضااال إلدخال التةيريات املرغوبة على والقطري؛ )د( والنظر 
 مستوو السياسات. 

 
 تقار  مسا ات املنظمة يف جهود القضاء على اجلوع مع نتائج االمن الةذائي يف إقليم أفريقيا (2)

ر يف إطار برانمج "2025"الشراكة املتجددة من أجل هنج موحد للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام هتدف  -199
"املبادرة اإلقليمية للقضدددددددددددداء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام ابسددددددددددددم  االتنمية الزراعية الشدددددددددددداملة يف أفريقيار املعروفة أيضدددددددددددد  

 اء التالية املتعلقة ابجلوع بسرعة:ر إىل ظقيق أهداف األد"لاملبادرة اإلقليميةا2025
ر أحت يف نفس اإلطار الزمين املعتمد لعملية دعم زخم برانمج 2025القضدددددددددددددداء على اجلوع والفقر حبلول عام  ا1ل

 التنمية الزراعية الشاملة يف أفريقياص
 صكامال    اتنفيذ   ر يف البلدان اليت تطبق هنج الشراكة2017يف املائة حبلول عام  40واحلّد من اجلوع بنسبة  ا2ل
وظسدددددددددني الوصدددددددددول إىل األغذية على مدار السدددددددددنةر وتقليل احلاجة إىل املعونة الغذائية اخلارجية يف غضدددددددددون  ا3ل

 سنواتص 10
وإعطاء األولوية لضدددددددرورة التغلب على التقزمر خاصدددددددة عند األطفال دون السدددددددنتنير وتغذية النسددددددداء احلوامل  ا4ل

 واألطفالص
سددددنواتر دون املسددددا  ابالسددددتدامة البيمية  10إىل  5ومضدددداعفة إنتاجية املواد الغذائية األسدددداسددددية يف غضددددون  ا5ل

 لنظم الزراعةص
 وظقيق مستوايت للمهدر من األغذية أقل من املتوسطات العامليةر مع طموحات لتقليلها بسرعة أكرب. ا6ل

اء األهداف املذكورة أعالأ داإلقليميةر مل يتم بعد تقييم أوعلى الرغم من مرور سددددددددددف سددددددددددنوات على بدء املبادرة  -200
 لتوثيق التقدم احملرز حنو هذأ األهداف.

أن عدد األشدددددددددددخاع الذين يعانون من نقص  15"2020وذكر تقرير "حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  -201
. 2019شددددددددددددددخص يف عام ني يمال 250.3إىل  2015ني شددددددددددددددخص يف عام يمال 216.9التغذية يف إقليم أفريقيا ارتفع من 

يف املائة  18.3وعالوة على ذلكر ارتفعف نسددبة األشددخاع الذين يعانون من نقص التغذية إىل إمجايل سددكان اإلقليم من 
يف  احاد   اأن عدد األشددخاع الذين يواجهون انعدام   ا. وذكر التقرير أيضدد  2019يف املائة يف عام  19.1إىل  2015يف عام 

. 2019شددددددخص يف عام ني يمال 248.5إىل  2014مليون شددددددخص يف عام  192األمن الغذائي يف إقليم أفريقيا ارتفع من 
كما ارتفعف نسددددددددددددددبة األشددددددددددددددخاع الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي احلادر مقارنة إبمجايل سددددددددددددددكان اإلقليمر من 

                                                 
 نشرت  منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية. 15



59 

. ويف أربعة بلدان لتشددداد وكينيا والنيجر وروانداا من أصدددل 2019 يف املائة يف عام 19.0إىل  2014املائة يف عام  يف 16.7
 24.5مثانية بلدان حمط الرتكيزر زاد انتشددددار نقص التغذية وابسددددتثناء إثيوبيا حي  ا فض معدل انتشددددار نقص التغذية من 

لتغذية يف البلدان الثالثة ر كان اال فاض يف معدل انتشار نقص ا2017يف املائة يف عام  20.6إىل  2014يف املائة يف عام 
 .ااألخرى هامشي  

. 1وكما ورد يف القسدددددم السدددددابقر مل يكن هنا  ظسدددددن كبري يف التقدم حنو النتائج يف إطار اهلدف االسدددددرتاتيجي  -202
ومن انحية أخرىر أظهرت تقارير املنظمة حول "مسدددددددامهة النتائج يف إقليم أفريقيا يف أهداف املنظمة للنواتج املؤسدددددددسدددددددية" 

ر كان أكثر من 1ر أن ظقيق النتائج يف اإلقليم مقابل مؤشدرات خمرجات اهلدف االسدرتاتيجي 2019-2018لفرتة السدنتني 
. ويشددددددري ذلك إىل أن هنا  حاجة السددددددتعراض الغاايت واملؤشددددددرات 2019-2018األهداف احملددة خالل فرتة السددددددنتني 

لضددددددددددددددمدددان التقدددارب بني أداء املنظمدددة يف مدددا يتعلق هبدددذأ األهدددداف مع التقددددم العدددام يف ظقيق النتدددائج يف إطدددار اهلددددف 
 1سدددددرتاتيجي يف اإلقليم. كما أن مسدددددامهات املنظمة يف أهداف املخرجات املؤسدددددسدددددية يف إطار اهلدف اال 1االسدددددرتاتيجي 

تتقارب مع نتائج األمن الغذائي على املستوى اإلقليمير كما يتضح من زايدة عدد األشخاع الذين يعانون من نقص  ال
يف األمن الغذائير ابعتبار أن اهلدف العاملي للمنظمة يتمثل يف "احلد  احاد   االتغذية واألشدددددددددددددخاع الذين يواجهون انعدام  

 ا.1ن يعانون من اجلوع" لمرتبط ابملبادرة اإلقليمية من العدد املطلق لألشخاع الذي
املالحظةر مشددددددرية إىل أهنا تسدددددداهم يف نتائج إمنائية رفيعة املسددددددتوى وطويلة األجلر أو  على هذأ اإلدارة وأجابف -203

 نتائج مثل القضدددددداء على اجلوع وسددددددوء التغذيةر ولكنها ال تتحكم فيهار مضدددددديفة أن نتائج األمن الغذائي تتطلب مسدددددداءلة
مجاعية وال ُيسدددند ذلك إىل أحت كيان واحد لاحلكوماتر أو الشدددركاء يف التنميةر أو أصدددحاب املصدددلحة اآلخرينا. وذكرت 
أهنا ابلتايل غري قادرة على مراجعة غاايت نواجتها وخمرجاهتا جلعلها أقرب إىل واليتها العاملية املتمثلة يف "احلد من العدد 

 جلوع".املطلق لألشخاع الذين يعانون من ا
وبينما نقدر حقيقة أن ظقيق األهداف العاملية واألهداف االسدددددددرتاتيجية بشدددددددكل أفضدددددددل ينطوحت على املسددددددداءلة  -204

املشددرتكةر وكذلك املسددامهات من قبل عدد من الشددركاء االسددرتاتيجينير فإننا نالحظر كمنظمة سددياسددات ومعرفة مع والية 
من الغذائي وسدددددددوء التغذيةر فإن منظمة األغذية والزراعة هي اجلهة ملسددددددداعدة البلدان على القضددددددداء على اجلوع وانعدام األ

. وابلتايلر 2030بني البلدان هبدف تنفيذ خطة عام  اوتركيز   االداعية الطبيعية إىل تعزيز إجراءات السددياسددات األكثر تنسدديق  
كذلك أن النتائج السددلبية   حظناوال. 1فهي مسدداهم رئيسددي يف ما يتعلق ابملخرجات والنتائج املرتبطة ابهلدف االسددرتاتيجي 

لألمن الغذائي على املسددددتوى اإلقليمي قد تسددددلط الضددددوء على حاجة مجيع الشددددركاء االسددددرتاتيجيني وأصددددحاب املصددددلحةر 
واهلدف العاملي للمنظمة  1يف ذلك منظمة األغذية والزراعةر إىل مراجعة مسامهاهتمر يف ما يتعلق ابهلدف االسرتاتيجي  مبا

ا. ويف ما يتعلق ابملنظمةر 1املتمثل يف "خفض العدد املطلق لألشخاع الذين يعانون من اجلوع لاملرتبط ابملبادرة اإلقليمية 
سدددددددددديشددددددددددمل ذلكر يف مجلة أمورر اسددددددددددتعراض اخلطوات الالزمة لتحقيق قدر أكرب من التقارب بني خمرجات/نواتج منظمة 

 لى مستوى املنظمة ونتائج األمن الغذائي يف إقليم أفريقيا.األغذية والزراعة ع

املنظمة الةا ت واملرشااااااارات لتقييم مساااااااا ة النتائج يف إقليم أفريقيا يف غا ت  ميكن أن تساااااااتعرض  30التوصاااااااية 
التقدم العام يف حتقيق املخرجات املرسااااسااااية للمنظمة، لضاااامان أن يعكس أداؤها تاه هذه الةا ت بشااااكل أفضاااال 

ونتائج األمن الةذائي يف إقليم أفريقيا، يف ساااااااايا  هدفها العاملي املتمثل يف  1نتائج يف إطار اهلد  االساااااااارتاتيلي ال
  ابملبادرة اإلقليمية(."احلد من العدد املطلق لألشخاي الذين يعانون من اجلوع" )مرتبط 
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 جرد/تقييم جهود القضاء على اجلوع يف البلدان  ط الرتكيز (3)

يف  اإلقليميةف إجراء عملية جرد/تقييم جلهود اسدددتمصدددال اجلوع من خالل وضدددع موجزات قطرية يف بداية املبادرة  -205
 تمن البلدان حمط الرتكيز. وهتدف تقارير التقييم هذأ إىل إجراء تقييم تشددداركي جلميع السدددياسدددات واالسدددرتاتيجيا 16سدددبعة

 املتعلقة ابألغذية والتغذية للحكومات املعنية يف هذأ البلدان حمط الرتكيزر هبدف ظقيق ما يلي:
 رسم خرائط جلميع الربامج واملشاريع اليت هتدف إىل املسامهة يف األمن الغذائي والتغذوحتص ا1ل
 وإجراء تقييم نقدحت لتنفيذ هذأ الربامج وترتيبات احلوكمةص ا2ل
 الثغرات يف هذأ التدخالت اليت ظتاج إىل ظسنير إن وجدتصوظديد  ا3ل
 واقرتاح توصيات للتحسني. ا4ل

ومع ذلكر مل تقم املنظمة بعد إبجراء أحت جرد/تقييم ملشدددددددداريعها املتعلقة ضهود القضدددددددداء على اجلوعر واليت كانف  -206
اجلردر مالف التقييمر إجراء تقييم كمي . وينبغي أن يشدددمل 2020و 2014قيد التشدددغيل يف البلدان حمط التشدددغيل ما بني 

ملا إذا كان هنا  ا فاض يف نسددبة األشددخاع الذين يعانون من سددوء التغذية يف اجملموعة السددكانية املسددتهدفة/املسددتفيدين 
ويف حالة عدم وجود أحت  .اسددددددابق  أحد أهداف األداء يف املبادرة اإلقليمية كما هو مذكور  ااملسددددددتهدفني. وكان ذلك أيضدددددد  

 جرد/تقييمر ال ميكن التأكد من أتثري ونتائج هذأ املشاريع بشكل إمجايل.
ا مبوجب قواعد املنظمةر يلزم إجراء تقييم مسدددددددددددددتقل واحد 1يف هذا الصددددددددددددددد على النحو التايل: ل اإلدارةوردت  -207

 4ماليني دوالر أمريكي. ولكن ذلك غري مطلوب للمشدددددددددداريع اليت تقل ميزانيتها عن  4للمشدددددددددداريع اليت تزيد ميزانيتها عن 
ا وإن إجراء تقييم منهجي للمشاريع ذات 2ماليني دوالر أمريكي لابستثناء املشاريع املمولة من قبل مرفق البيمة العامليةاص ل

ا 3اص ل100ابلنظر إىل عددها اهلائل لأكثر من  الصدددددددددلة ابملبادرة اإلقليمية يف مجيع البلدان حمط الرتكيز هي مهمة شددددددددداقةر
ويشددددددكل إطار الربجمة القطريةر املسددددددتمد ابلكامل من إطار التعاون لألمم املتحدةر أداة للتخطيط والربجمة الدورية للمنظمة 

جمة سدددددنواتا على املسدددددتوى القطرحتر ولدد األسدددددا  لتحديد األولوايت االسدددددرتاتيجية على املسدددددتوى القطرحت والرب  5-4ل
 املتوسطة األجل على املستوى القطرحتر بناء  على الثغرات احملددة.

 أن النتائج ال يتم اإلبالغ عنها عادة  من قبل املشدددددددروع على مسدددددددتوى املنظمة وأن ظليال   اوذكرت اإلدارة أيضددددددد    -208
وميزانياهتا ونفقاهتا خالل  1أكثر فائدة قد يتمثل يف إجراء مراجعة لكل بلد لعدد املشددددداريع املرتبطة ابهلدف االسدددددرتاتيجي 

تلك الفرتة. وف إجراء هذا التحليل من خالل املراجعةر وتبني أن  ابستثناء كينيا ورواندا والنيجرر كانف نفقات املشاريع يف 
 يف املائة من إمجايل ميزانيتها. 50يف البلدان حمط الرتكيز أقل من  1إطار اهلدف االسرتاتيجي 

جرد/تقييم موحد ملشاااااااريعها املتعلقة جبهود القضاااااااء على اجلوع،  عملية إجراءاملنظمة   تعز أن ميكن   31التوصااااااية 
، من أجل حتديد الثةرات واألولو ت يف هذا الصاااااااادد 2020و 2014اجلارية يف البلدان  ط الرتكيز يف الفرتة ما بني 

 هذه املشاريع.للفرتة املتبقية من هذه املبادرة اإلقليمية، وكذلك لتقييم أتفري ونتائج 
 

                                                 
  استعراض/تقييم للسياسات واالسرتاتيجيات احلكومية املتعلقة ابألغذية والتغذية يف مالوحت.مل يتم إجراء أحت  16
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 وظيفة  صصة/رابط  صص لتخطيط املوارد يف املنظمة لرصد املبادرة اإلقليمية وتقييمها واإلبالغ عنها (4)

يعمل النظام العاملي إلدارة املوارد يف املنظمةر الذحت ُيسدددتخدم يف مجيع أحناء العامل إلدارة املوارد البشدددرية والشدددؤون  -209
السفرر كالنظام األساسي لتخطيط املوارد املؤسسية. وهو مرتبط بنظام املعلومات اإلدارية املتكامل املالية واملشرتايت وإدارة 

ابقة أخرى من النظم التابعة هلا لتخطيط املوارد املؤسددددددددددسددددددددددية تتكون من   . وبصددددددددددرف النظر عن هذأ النظمر هناللمنظمة
 التطبيقات املخصصة التالية:

 منوذج إلكرتوين إلدارة امليزانية 
 وشبكة معلومات املكاتب القطرية 
 ونظام معلومات إدارة الربامج امليدانية 
 ونظام التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم 

ولتوحت نظددام معلومددات إدارة الربامج امليدددانيددة ونظددام التخطيط الرباجمي وإعددداد تقددارير التنفيددذ ودعم التقييم على  -210
ت يف ما يتعلق مبشددداريع املنظمة اليت تعمل يف مجيع أحناء العامل. وجتدر اإلشدددارة إىل أن  يف تقرير جمموعات حمددة من البياان

"ر الحظ مكتب التقييم يف املنظمة أن 2019فرباير/شدددددددددددددبا   –"تقييم اسدددددددددددددرتاتيجية املنظمة وراية عملها يف جمال التغذية 
املنظمة املتعلق ابلتغذية يف مجيع املشاريع والربامج القطرية "...ح  اآلنر ال توجد آلية مؤسسية لتوحيد اإلبالغ عن عمل 

 والربامج االسرتاتيجية".
وال توجد آلية موحدة وخمصددددددصددددددة للرصددددددد والتقييم واإلبالغر مدجمة يف نظم ختطيط املوارد املؤسددددددسددددددية احلالية يف  -211

ت موحدة لإلدارةر يف ما يتعلق مبا يلي: املنظمةر وتركز بشددكل خاع على املبادرة اإلقليميةر مع القدرة على تقدمي معلوما
أا قائمة ضميع الربامج/املشدددددددداريع اليت تغطيها املبادرة اإلقليميةص لبا واملعلومات املالية اخلاصددددددددة ابملشدددددددداريعر مبا يف ذلك ل

واإلجنازات الرباجمية ا جنسددددددبة املشدددددداريع اليت تغطيها املبادرة اإلقليميةص ل امصددددددادر التمويل وتفاصدددددديل املصددددددروفاتر وظديد  
عن اإلجنازات على مسددتوى املؤشددرات وعلى مسددتوى املشدداريعر فقط للمشدداريع املشددمولة يف إطار املبادرة  الشدداملةر فضددال  

 يف ما يتعلق ابملشاريع املشمولة يف املبادرة اإلقليمية. اومعلومات رصد وتقييم املشاريعر وظديد  ( داإلقليميةص ل
على أحت من منصدددددددات ختطيط املوارد  اوالشددددددداملة املتعلقة ابملبادرة اإلقليمية غري متاحة حالي   وإن البياانت املوحدة -212

املؤسددسددية التابعة للمنظمةر ويتم توزيع أجزاء من البياانت عرب نظم التخطيط للموارد املؤسددسددية املختلفة. وبناء  على ذلكر 
البياانت من خمتلف النظم األسددددددداسدددددددية لتخطيط حبب اسدددددددتخالع البياانتر كما هو مطلوبر ابسدددددددتخدام جمموعات من 

. ومن احملتمل أن يؤدحت توافر البياانت املوحدة والشاملة املتعلقة ابملبادرة ااملوارد املؤسسيةر  ا حبعل رصد أداء املبادرة مرهق  
 ر إىل تعزيز كفاءة وفعالية آليات الرصد يف املنظمة.ةاإلقليميةر يف نقطة واحد

متشدددددددداهبة إىل حد كبرير فإن النهج  1ألن أهداف املبادرة اإلقليمية واهلدف االسددددددددرتاتيجي  ظر انورأت اإلدارة أن   -213
الذحت يتوفر اإلبالغ بشددأن . ومع ذلكر  1املفضددل هو التعامل مع املبادرة اإلقليمية كمكون متكامل للهدف االسددرتاتيجي 

فإننا نرى أن  على الرغم من وجود درجة عالية من القواسددددددددم املشددددددددرتكة يف األهدافر فإن  يف ضددددددددوء األمهية االسددددددددرتاتيجية 
للمبادرة اإلقليميةر من شددددددددددددأن تواجد مجيع املعلومات ذات الصددددددددددددلة املتاحة بطريقة موحدة أن يعزز فعالية رصددددددددددددد املبادرة 

سددددددديتعلق ضميع األقاليمر يف حني أن املبادرة اإلقليمية سدددددددتكون  1مية. وإىل جانب ذلكر فإن اهلدف االسدددددددرتاتيجي اإلقلي
 خاصة  فريقيا. ومن   حبب استبعاد املعلومات اخلاصة ابملبادرة اإلقليمية من البياانت املوجودة. 
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أن تنظر املنظمة يف جدوو إنشاء وظيفة  صصة/رابط  صص لمن أي من نظم ختطيط املوارد ميكن   32التوصية 
املرسااااسااااية املوجودة لديها، لرصااااد الربامج واملشاااااريع املتعلقة "ابملبادرة اإلقليمية إلهناء اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

داخليني إىل املعلومات املوحدة " وتقييمها واإلبالغ عنها، لتمكني وصااااااااااول  تلف أصااااااااااحا  املصاااااااااالحة ال2025
 واجلاهزة املتعلقة ابملبادرة اإلقليمية.

 تنفيذ مشاريع  تارة (5)

عن أوج  قصددور يف  اكشددف الفحص التفصدديلي لسددبعة مشدداريع متوائمة مع املبادرة اإلقليمية ف اختيارها عشددوائي   -214
ر وأتخريات يف اجلداول اا حبعل تقييم األثر صددعب  التنفيذر مثل عدم توفر بياانت خط األسددا  قبل بدء أنشددطة املشدداريعر  

الزمنية لتقدمي التقارير املرحليةر وتنسدددديق غري كاف مع الشددددركاء املنفذينر وبطء تقدم املشدددداريع بسددددبب عوامل خارجية كان 
ديد من املخاطر اليت أجريف قبل املشدددددددددددددروع. ويف الع ينبغي أخذ بعضدددددددددددددها يف االعتبار والتخفيف منها خالل عملية تقييم

طوال مدهتار  ا اسددتلزم بديد  ااحلاالتر ظلف أنشددطة املشدداريع غري مكتملة على الرغم من أن املشدداريع كانف جارية تقريب  
 اجلداول الزمنية.

 

  UNJP/MLW/071/EC (642897)   املشروع

 
املياأ موارد يدعم االظاد األورويبر من خالل منظمة األغذية والزراعة واليونيسددددددددددفر وزارة الزراعة والرحت وتنمية  -215

من أجدددل احلدددّد من التقزم.  اللتغدددذيدددة Afikepoيف مالوحت يف تنفيدددذ تددددخدددل زراعي مراعي للتغدددذيدددة ليف إطدددار برانمج 
بدعم من اليونيسف وابلتشاور الوثيق مع السلطات  17رAfikepoوتتحمل املنظمة املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ برانمج 

 املختصة يف حكومة مالوحت.

 ما يلي:يف وتتمثل أهداف املشروع  -216

زايدة وتنويع املدخول الغذائي من األغذية اآلمنة واملغذية لتحقيق التغذية املثلى للنسدددددددددددداء يف سددددددددددددن اإلجناب  ا1ل
 املناطق املستهدفة.واملراهقات والرضع واألطفال الصغار يف 

وتعزيز احلوكمة متعددة القطاعات للتغذيةر واملسدددددددامهة يف كل من ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية ومراقبتهار  ا2ل
 عن توجي  السياسات على املستوى الوطين. فضال  

 ما يلي:يف وتتمثل النتائج املتوقعة من املشروع  -217

 سددعار معقولة جلميع الفصددول  كلفةومناسددبة ومتنوعة ومناسددبة ال ظسددني إمكانية احلصددول على أغذية مغذية األ
 وإمكانية وصول الفمات املستهدفة إليها.

وزايدة اسددددتخدام الفمات املسددددتهدفة لألغذية املناسددددبة واملتنوعة واآلمنة واملغذية من جمموعات األغذية السددددتة  ابل
 ت.ملالوحتر مع مراعاة املومسية والقابلية الثقافية والتفضيال

                                                 
ية اإلدراكللتغذية مشدددداكل نقص التغذية يف مالوحتر ال سدددديما عند األطفال دون سددددن اخلامسددددةر وعواقب  السددددلبية على التنمية  Afikepoيعاجل برانمج  17

 الصلة. وحتمن شركاء التنمية ذ ااألولوايت وااللتزامات السياسية حلكومة مالوحت واالظاد األورويب وغريمه واالجتماعية واالقتصاديةر مبا يتماشى مع
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وإنشدددددددددداء نظام معلومات فعال لألمن الغذائي والتغذوحت على املسددددددددددتوى الوطين وعلى مسددددددددددتوى القطاعاتر  اجل
 يكمل نظم املعلومات األخرى املوجودة ويساهم يف ختطيط التنمية وآليات الرصد.

 وف إنفددددداق. 2022يونيو/حزيران  30ومن املقرر االنتهددددداء منددددد  حبلول  2017يوليو/بوز  1املشدددددددددددددروع يف وبددددددأ  -218
ا من امليزانية املعتمدة البالغة 2020يف املائة فقطا ليف هناية أكتوبر/تشدددددددددددددرين األول  42لحوايل  اأمريكي   ادوالر   11 571 852
ر وقد عمل املشددددددروع ملدة ثالث سددددددنوات وأربعة أشددددددهر من إمجايل مدت  البالغة وس سددددددنوات. اأمريكي   ادوالر   27 247 983
 ا.2020يف املائة من امليزانية حبلول العام الثال  ليونيو/حزيران  68للتوقعاتر حبب أن يكون املشروع قد استخدم  اووفق  
ر ال سددددديما يف ما يتعلق بتنفيذ 19-وعزت اإلدارة البطء يف التنفيذ إىل التنقل احملدود الذحت فرضدددددت  جائحة كوفيد -219

ذ السدددددددددددددريع هي قيد النظر فيها. وتوقعف أن تصدددددددددددددل مسدددددددددددددتوايت أنشدددددددددددددطة اإلرشدددددددددددددادر وذكرت أن اآلليات البديلة للتنفي
ويف حني . 2020/2021مع بدء موسدددددددددددم األمطار  2021على األقل حبلول يونيو/حزيران  املائةيف  70اإلنفاق/االلتزام إىل 

 4لوحظ أن التقرير املرحلي السددددددددددددددنوحت الثاين قد أظهر أن ر 19-أن  يتم اإلقرار ابلبطء يف التنفيذ بسددددددددددددددبب جائحة كوفيد
يونيو/حزيران  30ر تتعلق هبديف املشدروعر قد اكتملف حبول هناية العام الثاين لأحت حبلول انشداط   50أنشدطة فقط من أصدل 

املسدددددددددددددح األويل ح  قبل ظهور اجلائحة. وكان هنا  أتخري يف إجراء  اار  ا يشدددددددددددددري ابلتايل إىل أن التقدم كان بطيم  2019
تقييم التقدم احملرز يف  وأصدددددبحف البياانت األسددددداسدددددية متاحة فقط يف السدددددنة الثانية من املشدددددروع. ونتيجة لذلكر ال ميكن

 املشروع على أسا  مؤشرات األداء احملددة ح  السنة الثانية من فرتة املشروع. 

للتغذية يف مالوحت هو تعزيز األمن الغذائي يف مالوحتر  Afikepoالتأثري املقصدددددددددود ملشدددددددددروع  وعلى الرغم من أن -220
 ال توجد بياانت/معلومات عن التقدم احملرز يف مؤشرحت األمن الغذائي املعززر وال سيما:فإن  

يف  2املسددددتهدفة هي لنسددددبة اال فاض  Afikepoانتشددددار التقزم بني األطفال دون سددددن اخلامسددددة يف مناطق  (أ)
 ا.املائة سنواي  

دون سددددددن اخلامسددددددةر  وانتشددددددار نقص التغذية ونقص املغذايت الدقيقة بني النسدددددداء يف سددددددن اإلجناب واألطفال لبا
للتغذية  Afikepoومراكز التنمية لألطفال وطالب املدار  االبتدائية واملراهقاتر الذين يستفيدون من برانمج 

 ا.ائة سنواي  يف امل 2وفقر الدم هي لنسبة اال فاض املستهدفة ملؤشر كتلة اجلسم 
املعتمدة من االظاد األورويب وحكومة مالوحتر سددددددددديتم قيا  مؤشدددددددددرات األثر من  Afikepoلوثيقة عمل  اوفق   -221

املطلوبة للحد من التقزم وفقر الدم. وأشارت اإلدارة خالل املسوحات الوطنية ألن املشروع ال يتحكم يف مجيع املتغريات 
يف مالوحتر ومن املتوقع أن تكون التقارير  ااملؤشددددددددددددددرات الذحت ف إجرااأ مؤخر  إىل املسددددددددددددددح اخلاع ابجملموعات املتعددة 

النهائية والتحديثات بشددددددأن املؤشددددددرات مثل فقر الدم ومعدالت التقزم لألطفال دون سددددددن اخلامسددددددة متاحة يف النصدددددف 
 .2021األول من عام 

املشروع ذات أمهية حامسة للحصول على ويعترب الوضوح الكايف حول مدى استفادة املستفيدين املستهدفني من  -222
على الرغم من أن املشدددددروع اآلن يف سدددددنت  الرابعة من  ضدددددمان أن املشدددددروع قد بكن من ظقيق النتائج املرجوة. ومع ذلكر

 أن نتائج تقييم األثر ليسف متاحة بعد. فرتت  املمتدة على وس سنواتر إال
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 GCP/MLW/074/NOR املشروع 

 
من أجل ظسددددني األمن الغذائي وسددددبل العيش"ر هو قيد  يشددددمل "الدعم يف جمال السددددياسدددداتهذا املشددددروعر الذحت  -223

 30ر و"اتريخ االنتهاء املتوقع" 2017ديسددمرب/كانون األول  5يف مالوحت. وكان "اتريخ البدء املتوقع" للمشددروع  االتنفيذ حالي  
ر وبعد ذلك كان من املتوقع أن يتم تعزيز اشدددددددددددددهر   36تد املشدددددددددددددروع ملدة . وكان من املقرر أن مي2020نوفمرب/تشدددددددددددددرين الثاين 

املياأ جلمع اإلحصددددداءات الزراعية ذات الصدددددلة وغريها من املعلومات املتعلقة  موارد الكفاءات داخل وزارة الزراعة والرحّت وتنمية
 ابألغذية والزراعةر وتصنيفها وظليلها وختزينها ونشرهار الختاذ قرارات مستنرية بشأن تكثيف اإلنتاج الزراعي املستدام.

من  نالسدددنوية للمشدددروعر كالميزانية ل اكما يتضدددح من قلة اسدددتخدام امليزانية. ووفق    اوقد كان تنفيذ املشدددروع بطيم   -224
. ومع ذلدكر بلغ تنفيدذ 2019دوالر أمريكيا حبلول عدام  750 000يف املدائدة من إمجدايل امليزانيدة ل 73املقرر اسددددددددددددددتخددام 

 يف املائةا. 44ل اأمريكي   ادوالر   330 654فقط  2020املشروع يف هناية أكتوبر/تشرين األول 
هنا  أتخريات يف املوافقة على العمليات  فاملشددددروع من قبل املنظمةر وكان ومل يكن هنا  توجي  مناسددددب لتنفيذ -225

ر نتيجة لذلك خرج تنفيذ عدد من أنشطة مالوحت املياأ يف موارد وتنمية والرحتّ  الزراعة وزارةمن قبل الشريك التشغيلير أحت 
 19-التحدايت بسدددبب جائحة كوفيداملشدددروع عن املسدددار الصدددحيحر كما يتضدددح من التقارير املرحلية. وقد تفاقمف هذأ 

 اليت أدت إىل إلغاء عدد من البعثات واألنشطة الفنية.
. وكان من املفرتض أن تستند تقارير رصد التقدم يف املشروعر إىل أقصى اوتصور املشروع بروتوكول مراقبة صارم   -226

املياأ يف مالوحت وملنظمة األغذية والزراعةر  موارد حد  كنر على إطارحت رصددددددددددددددد النتائج احلايل لوزارة الزراعة والرحّت وتنمية
حي  يتحمل مدراء التنفيذ املعنيون املسدددددددددددددؤولية عن مجع البياانت واملعلومات وإعداد التقارير. وف تكليف مكتب املنظمة 

 .يف مالوحت مبسؤولية رصد التنفيذ الفين واملايل للمشروع يف مجيع األوقاتر وتسهيل تقييم خمرجات ونواتج املشروع
وبتوجي  وإشدددددددراف  ثل املنظمة وإدارة خدمات التخطيط الزراعير كان على فريق املشدددددددروع إعداد تقارير مرحلية  -227

لألنشددطة اليت ف االضددطالع هبار والتقدم احملرز  الكل سددتة أشددهرا وتقدميهار وكان من املقرر أن تشددمل هذأ التقارير وصددف  
نيدددةر والنتدددائج احملققدددةر واملشدددددددددددددددداكدددل والقيود اليت بدددف مواجهتهدددار وإشددددددددددددددرا  خمتلف األطراف املع راملددددخالت تنفيدددذيف 

واخلطط/األهداف لألشددددهر السددددتة املقبلةر والتوصدددديات. وُكّلفف املنظمة مبسددددؤولية تقدمي هذأ التقارير كل سددددتة أشددددهر إىل 
 إىل اجلهة املاحنة. اإرسال نسخة عن التقارير املرحلية اليت بف املوافقة عليها تقني  و اللجنة التوجيهية للمشروعر 

ومع ذلكر مل يتم رصدددددددددد املشدددددددددروع ابنتظامر  ا أدى إىل عدم تقييم التقدم احملرز يف األنشدددددددددطةر من حي  خطة  -228
أشهر. وقد سامهف  10إىل  4العمل. ومل تقدم تقارير مرحلية كل ستة أشهر يف املواعيد احملددةر وتراوحف التأخريات من 

أن  ااالضطراابت يف تنفيذ املشروع إىل حد كبري يف التأخري يف إعداد وتقدمي التقارير نصف السنوية. وأضافف اإلدارة أيض  
 يف الوقف املناسب يف معظم احلاالت. أن املتابعة املناسبة والوثيقة مل جتر   ادوران املوظفني يف املشروع كان يعين أيض  

الرغم من أن املشددددددروع يف العام األخري من عمليات ر ال تزال معظم أنشددددددطة املشددددددروع غري مكتملة.  وابلتايلر على -229
إىل  2019. وأشددددددار التقرير املرحلي للفرتة املنتهية يف ديسددددددمرب/كانون األول كلفةوطُلب من اجلهة املاحنة بديدأ بدون أحت  

االفرتاضددية وإعادة تنظيم ميزانية املشددروع لضددمان نقل املوارد أن  حبب النظر يف طرق مبتكرةر مثل التدريبات واالجتماعات 
 ة من ميزانية املشروع وظقيق النتائج املرجوة. إىل بنود امليزانية اليت ميكنها أن تستوعبها بشكل فعالر وذلك لالستفاد
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 TCP/GHA/3703  (19/IV/GHA/240)املشروع 

 
يف غاانر إىل مواجهة التحدايت اليت تعيق اسدتهال  األغذية املغذية  االتنفيذ حالي  يهدف املشدروعر الذحت هو قيد  -230

من قبل السدددددكان املعرضدددددني للخطر ابسدددددتخدام النهج القائمة على األغذية. وتتمثل النتيجة املتوقعة للمشدددددروع يف ظسدددددني 
 األمن الغذائي والتغذية لدى األسر.

ر وابلتايل فإن مدة املشددددددددددددددروع 2021مايو/أاير  31واتريخ انتهااأ هو  2019يونيو/حزيران  3وبدأ املشددددددددددددددروع يف  -231
دوالر أمريكير ف  225 000لتحقيق األهداف املرجوة من . وتبلغ ميزانية املشددددددددروع  اشددددددددهر   24االفرتاضددددددددية هي ما يقارب 

يف السدددنة  ار واملشدددروع حالي  2020يف املائةا منها ح  هناية أكتوبر/تشدددرين األول  7لحوايل  اأمريكي   ادوالر   15 292إنفاق 
 الثانية من عمليات .

وذكرت منظمة األغذية والزراعة أن املشروع بدأ ابهتمام كبري من املناطق املشاركة لمناطق أكرا الوسطى والشرقية  -232
على والكربىار ولكن  واج  انتكاسات ال ميكن السيطرة عليها بسبب احلظر املفروض على ورش العمل والقيود املفروضة 

 . 19-احلركة بسبب كوفيد
ر املتاحة على نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةر عملية التحقق من مؤشدددرات وتظهر مصدددفوفة اإلطار املنطقي -233

 املشروع مقابل املخرجني كما يلي:

 12 اجلدول
زايدة إنتاج واستهال  األغذية الغنية  :2املخرج 

 ابملغذايت
  مهيةزايدة الوعي العام  :1املخرج 

 تناول األغذية الغنية ابملغذايت 
 

 ا2019يونيو/حزيران  3وحدة ل 0 خط األسا :
 ا2021مايو/أاير  31ل ةوحد 500 اهلدف:
 ال شيء املعامل:

 ال يوجد تقدم حالة املؤشر:
 ال توجد معامل رئيسية وال تقدم حمرز للمؤشر

 ا2019يونيو/حزيران  3وحدة ل 0 خط األسا :
 ا2021مايو/أاير  31لوحدات  3 اهلدف:
 ال شيء املعامل:

 ال يوجد تقدم حالة املؤشر:
 ال توجد معامل رئيسية وال تقدم حمرز للمؤشر

  التحقق من
 املؤشرات

 
وابلتددايلر على الرغم من أن املشدددددددددددددددروع قددد أجنز أكثر من عددام من العمليدداتر مل يكن هنددا  أحت تقدددم يف ظقيق 

 خمرجات  املستهدفة.

ر فقد ف 2019يف ردها يف هذا الصددددددر أن  على الرغم من بدء تنفيذ املشددددروع يف يونيو/حزيران وذكرت املنظمة  -234
ار وف تنفيذ األنشددددددطة املخطط هلا 2019من قبل املنظمة واحلكومة يف وقف الحق ليوليو/بوز  اتوقيع وثيقة املشددددددروع رمسي  
والقيود يف التعامل مع  19-أعاقف جائحة كوفيد. وعالوة على ذلكر 2019سددددددبتمرب/أيلول  24بعد إطالق املشددددددروع يف 

أصحاب املصلحة عرب اإلنرتنف وظدايت التوظيف التنفيذ بشكل كبرير  ا ساهم يف بطء التقدم وا فاض معدل التنفيذ. 
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ق رجا هذا املشدددروع مهام خطة العمل. ومع ذلك تبني أن تتبع النشدددا  غري مكتمل يف ما يتعلخلطة العملر حدد خمُ  اووفق  
 ضميع املهام التسعة.

 .2021التقدم حبلول هناية الربع األول من عام يف أفادت منظمة األغذية والزراعة  هنا تتوقع حدوث ظسن كبري  -235
 

 MTF/ETH/100/BMG  املشروع

 
يف إثيوبيار ويهدف إىل تقدمي الدعم حلكومة إثيوبيا لتحدي  اجلدول الوطين  اهذا املشددددددددددددددروع قيد التنفيذ حالي   -236

إنشدددددداء قاعدة بياانت. ويهدف املشددددددروع إىل ظسددددددني قدرات احلكومات وأصددددددحاب املصددددددلحة على ملكوانت األغذية و 
سددددددوء التغذية حبلول عام ختصدددددديص واسددددددتخدام املوارد املالية للقضدددددداء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشددددددكال 

 التغذية. : املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء1يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  2030
 2019فرباير/شددددددبا   28اتريخ بدء متوقع يف ر مع بيل وميليندا غيتسوف بويل املشددددددروع من قبل مؤسددددددسددددددة   -237

. وأدى التأخري يف املفاوضات اأمريكي   ادوالر   852 424ر وتبلغ ميزانيت  2021أكتوبر/تشرين األول  31واتريخ انتهاء يف 
مع الشددددريك املنفذ الرئيسددددير أحت املعهد اإلثيويب للصددددحة العامةر إىل أتخريات يف إطالق املشددددروع وما ترتب على ذلك 

ر 2020من أتخري يف توظيف املوارد البشددرية. وبلغف املصددروفات لالفعلية وااللتزاماتار ح  هناية أكتوبر/تشددرين األول 
 يف املائةا. 20.43فقط ل اأمريكي   ادوالر   174 154
 ايوم   360وكان من املقرر تعيني اسدددددددددتشدددددددددارحت دويل كبري لإلشدددددددددراف على التنفيذ الفين للمشدددددددددروع والعمل بدوام  -238

أشددددددهرا يف املوقع. وكان من املقرر أن يكر  خبريان يف مكوانت األغذية  6كل سددددددنةر أحت ما يعادل   ايوم   120ابلكامل ل
 ابلكامل كل عام على التوايلر لتقدمي املساعدة الفنية واملساندة. ايوم   40و 60دوليان آخرانر خارج الوقع/يف املنزلر 

 احت بعد ستة أشهر تقريب  ر أ2020وابملقابلر ف تعيني خبري يف مكوانت األغذية دويل واحد فقط يف فرباير/شبا   -239
على بداية املشددددروع. وف تعيني خبري دويل واحد فقط ملدة قصددددريةر وخبري وطين واحد. وف تعيني اخلبري الدويل ملدة قصددددرية 

. وابملثلر فإن اخلبري الوطين الذحت كان من املقرر تعيين  2020بعد أكثر من عام من بدء املشدددروع يف أكتوبر/تشدددرين األول 
طين بدوام كاملر طوال مدة املشددروعر لإلشددراف على األنشددطة وتقدمي الدعم الفين املنتظم للشددركاء الفرعينير كمسددتشددار و 

روع. وبذلك كان تنفيذ املشدددروع للمشدددر أحت بعد حوايل عام واحد من البدء الفعلي 2020ف تعيين  فقط يف سدددبتمرب/أيلول 
 يتم بدون دعم فين ورقابة كافيني.

أحدمها إىل املعهد اإلثيويب للصددددددددددددددحة العامة ملراجعة  –ويف "سددددددددددددددرد اقرتاح املنحة" ف اقرتاح منح عقدين فرعيني  -240
وإجراء ظليل شددامل للمواد الغذائية/العناصددر الغذائية اليت سدديتم السددابق عنصددر غذائي يف جدول املكوانت الغذائية  1000

 قدرةب الوفاء يتم ال عندمامعتمد لتحليل عينات األغذية خارج إثيوبيا  تضمينها يف اجلدول اجلديدص واآلخر ملخترب خارجي
ومع ذلكر ف التوقيع على خطاب املوافقة مع املعهد اإلثيويب للصحة العامة مع عام واحد فقط متبقي من  .الوطين املخترب

من األغذية  انوع   150و 50فرتة املشروع البالغة ثالث سنوات. وكان من املقرر أن يقوم خمترب خارجي إبجراء ظليل ملا بني 
أخددذ املعهددد اإلثيويب للصددددددددددددددحددة العددامددة عينددات منهددا. غري أندد  مل يتم التعدداقددد مع أحت خمترب خددارجي  اغددذائيدد   اعنصددددددددددددددر   20و

مبا أن تقييم قدرة املخترب الوطين لتحليل األغذية مل يكتمل بعد بناء  على  رلالضددددددددددددددطالع هبذا العمل ح  اتريخ املراجعة
  . مقدار التحليل املختربحت الذحت سيتم االستعانة مبصادر خارجية ل



67 

 TCP/KEN/3704 املشروع 

 
يف كينيار ويهدف إىل دعم احلكومة الوطنية يف تطوير وتنفيذ اخلطو   االتقين هذا حالي  يُنفذ مشددددددددددددروع التعاون  -241

كما يهدف إىل ظسدددددددددددددني احلالة التغذوية لدى الكينيني من التوجيهية اخلاصدددددددددددددة ابألمنا  الغذائية القائمة على األغذية.  
يف أربعة جماالت عمل: مجع البياانت بشددددددددددأن اسددددددددددتهال  األغذية وظليلهار وتطوير اخلطو  خالل مسدددددددددداعدة احلكومة 

على األغذية ونشددددددرها من خالل أنشددددددطة املعلومات والتعليم واالتصدددددداالتر  ةالتوجيهية اخلاصددددددة ابألمنا  الغذائية القائم
ة االسددرتاتيجية القائمة على األدلة. وكانف ومسدداعدة احلكومة يف صددياغة التدخالت السددياسدداتية املتعلقة ابلزراعة والتغذي

واتريخ االنتهاء األويل يف  2019ر وكان اتريخ البدء يف أكتوبر/تشددددددددددددددرين األول اأمريكي   ادوالر   143 000ميزانيت  األولية 
 .2020سبتمرب/أيلول 

القرارات على  وبثلف نتيجة املشددددددددددددددروع املتوخاة يف ظسددددددددددددددني الوصددددددددددددددول إىل املعلومات الغذائية للتخطيط واختاذ -242
 واألسرحت. ومثل أحد مؤشرات ظقيق هذأ النتيجة يف احلد األدق من التنوع الغذائي لدى املرأةر الذحت ف ينطو املستويني ال

يف املائة ل . ومع ذلكر مل تكن البياانت األسدداسددية يف هذا الصدددد متاحة يف واثئق املشددروع/نظام  50ظديد هدف بنسددبة 
 امليدانية. معلومات إدارة الربامج

 الوطنية اخلطو  التوجيهيةوأشددارت املنظمة أن  يف مرحلة تصددميم املشددروعر كان الرتكيز األويل للمشددروع على تطوير  -243
على األغذية. ومع اقرتاب هناية عملية صددددياغة املشددددروعر ف إعادة تركيز املشددددروع على دعم  ةاخلاصددددة ابألمنا  الغذائية القائم

املسدددددح بشدددددأن اسدددددتهال  األغذية بناء  على طلب احلكومةر كخطوة أولية لعملية وضدددددع اخلطو  التوجيهية اخلاصدددددة ابألمنا  
صددددددددددلة  ذا اوع الغذائي لدى املرأة" لن يكون مؤشددددددددددر  على األغذية. ومن  ر فإن مؤشددددددددددر "احلد األدق من التن ةالغذائية القائم

 هذا التغيري.  ابملشروع. ومع ذلكر مل يتم تعديل وثيقة املشروع أو ظدي  نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية لعكس
ومن الناحية املثاليةر حبب معاجلة مدى مالءمة املؤشددددددرات يف مرحلة تصددددددميم املشددددددروع نفسدددددد ر حي  أن اعتماد  -244
 ات ليسف ذات صلة ميكن أن يعيق إحراز املزيد من التقدم وظقيق أهداف املشروع.مؤشر 
يف املائة من امليزانيةر ال يزال هنا   84.11ف إنفاق و ر 2020وعلى الرغم من أن  حبلول نوفمرب/تشددددددددددددددرين الثاين  -245

عدد كبري من األنشددددددددطة املتعلقة ابملشددددددددروع غري مكتملة. وف تنفيذ اجلزء األكرب من أنشددددددددطة املشددددددددروع من خالل خطاب 
 يف املدائدة من أموال برانمج التعداون التقين  63املوافقدة مع معهدد البحوث الطبيدة يف كينيدا. وقدد ف ابلفعدل االلتزام بنسددددددددددددددبدة 

إضدددددددددافية ح   كلفةا لطلب املوافقة. وأدى التأخري يف إجناز األنشدددددددددطة إىل بديد املشدددددددددروع بدون  اأمريكي   ادوالر   90 620ل
 .2021سبتمرب/أيلول 

 

 GCP /KEN/089/ITA  املشروع

 
 املشروعر مع إيطاليا كجهة ماحنة ل ر إىل ظسني األمن الغذائي والتغذية من خالل بكني احلكوماتيهدف هذا  -246

واجملتمعات احملليةر وتعزيز ابتكارات النظم الغذائية من خالل مشدددداركة أصددددحاب املصددددلحة. ويركز على مقاطعتني يف كينيار 
 من سكان الريفا. اكبري    اومها نريويب لاحلضرية إىل حد كبريا وكيسومو لاليت تضم عدد  
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ر بسدددبب 2018توقع يف نوفمرب/تشدددرين الثاين من اتريخ البدء امل بدال   2019يف فرباير/شدددبا   اوبدأ املشدددروع رمسي    -247
. وتبلغ ميزانيت  املعتمدة 2021نوفمرب/تشرين الثاين  25التأخري الناجم عن عملية املشاركة القطريةر واتريخ االنتهاء من  هو 

يف املائةا مقابلها ح  أكتوبر/تشرين  32ل اأمريكي   ادوالر   675 735دوالر أمريكير ف ختصيص نفقات تبلغ  2 100 000
 من التأخريات اليت أثرت على تسليم اإلجنازات يف الوقف املناسب. ا. وواج  املشروع عدد  2020األول 

ا 2ا سددددددتة تقارير مرحلية كل سددددددتة أشددددددهرر ل1وتتوخى وثيقة املشددددددروع اإلبالغ عن تقدم املشددددددروع من خالل: ل -248
 من بدء املشروعر على أن جتري  منظمة األغذية والزراعة. اشهر   18واستعراض منتصف املدة بعد 

 وكان هنا  أتخري يف تقدمي التقارير املرحلية الستة: -249
 13 -اجلدول 

 التقرير املرحلي التاري  املقرر قدم يف
 األول 2019مار /آذار  31 2019أغسطس/آب  12

 الثاين 2019سبتمرب/أيلول  30 متأخر
 الثال  2020مار /آذار  31 2020تشرين األول/أكتوبر  1

 الرابع 2020سبتمرب/أيلول  30 متأخر
 

لتأخري يف تقدمي التقارير املرحلية إىل حالة القيادة السددددياسددددية غري املسددددتقرةر وال سدددديما يف نريويبر ابوعزت اإلدارة  -250
ابملوقف  امن اإلحاطة علم   جعل من الصدددددعب توثيق التقدم واحلصدددددول على تعليقات بشدددددأن التقدم احملرز. وعلى الرغم  ا

الذحت أعلنت  املنظمةر الحظنا أن خطر عدم االسددددددددتقرار السددددددددياسددددددددي كان أحد املخاطر املقدرةر وف ظديد إجراء لتخفيف 
حي  ف تقييم أتثري هذا اخلطر على أن  "متوسددددط إىل منخفض". ومل يتم إعداد التقرير املخاطر بشددددأن  يف وثيقة املشددددروعر 

ر  ا يعين أن 2020ما بني أبريل/نيسدددان وسدددبتمرب/أيلول وللفرتة  2019ما بني أبريل/نيسدددان وسدددبتمرب/أيلول املرحلي للفرتة 
حدالدة العمدل املنجز خالل الفرتة املدذكورة أعالأر على الرغم من حمددوديتهدا بطبيعتهدار مل يتم اإلبالغ عنهدا. وابملثدلر مل يتم 

من بدء املشدددروعر على الرغم من توفر  اشدددهر   18إعدادمها بعد  ان مطلواب  ذين كلتقدمي اسدددتعراض منتصدددف املدة والتقييم ال
تقليل الشددددددددفافية يف إعداد التقاريرر  ا قد يقيد  يتمثل يفثر عدم إعداد/تقدمي التقارير املرحلية إن أتقرير سددددددددردحت مؤقف. و 

 لالحتياجات الناشمة. االرصد وبدء اإلجراءات التصحيحية وفق  
واسدددتدامة عرب  املتوخاة للمشدددروع هي جعل النظم الغذائية يف جمتمعات خمتارة يف كينيا أكثر لوال  وكانف النتيجة  -251

ا 2ا حوكمة األغذيةر ل1ملية: لااملناطق الريفية واحلضددددددددددددددرية. وكان من املقرر ظقيق النتيجة من خالل أربعة خمرجات تك
لتحقيق  انشدددداط   17يف البلد حمط الرتكيز وخارج . وف ظديد ا ومبادرات التوسددددع 4ا والعمل اجملتمعير ل3وتوليد املعرفةر ل

هذأ املخرجات األربعة. ومع ذلكر فإن قياسات خط األسا  يف ما يتعلق "ابلقدرة احلالية" و"الدخل احلايل"ر اليت سيتم 
 على أساسها قيا  "القدرة احملسنة" و"الدخل املتزايد"ر مل تكن متاحة.
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 14 اجلدول
 

خاااااااااااااااااااااااااااااط  الةاية
 األساس

 املخرج املرشر

ابإلضدددددددددددددافة إىل خط شدددددددددددددخص ل 2 000
يف املائة على األقل من  40ا لاألسددددددددددددددا 

ا يتمتعون بقدرات حمسددددددنة لتنفيذ النسدددددداء
أنشددددددددددددددطة خمتارة يف النظام الغذائي حبلول 

 هناية املشروع

عدد اجلهات الفاعلة يف النظام  مل لدد بعد
الةااذائي )مصااااااااااانفااة حسااااااااااااب 
اجلاااناااس( الاااواعااايااااااة بشااااااااااااااااأن 
املمااارسااااااااااااات املساااااااااااتاادامااة يف 
اإلنتااااااج واملعااااااجلاااااة واأل ااااااق 

 الةذائية وإدارة املهدر.

أن تصاااااااااااااباااح الاااناااظااام 
الةاااذائياااة يف جمتمعاااات 
 تاااااارة يف كينياااااا أكثر 

واساااااااااااتدامة عرب  مشوال  
املااااناااااااطااااق الاااارياااافااااياااااة 

 واحلضرية
امرأة  100أن يسددددددددددددددتفيددد مددا ال يقددل عن 

و/أو شدددددددددددددددددداب و/أو مهددددداجر من زايدة 
املائةا حبلول هناية يف  20الدخل لبنسددددددبة 

 املشروع

  دة فري توليااااااد الاااااادخاااااال  مل لدد بعد
للنسااااااء والشااااابا  واملهاجرين 

 نتيلة لتدخالت املشروع

 
الفعلي للمشدددروع يف وقف متأخر عن الوقف احملددر مل يتم مجع البياانت وأشدددارت اإلدارة إىل أن  منذ بدء التنفيذ  -252

. وذكرت اإلدارة 19-املسددتفيدين ومجع البياانت األسدداسددية بعد بداية جائحة كوفيداألسدداسددية بعد. وأتخرت عملية ظديد 
أن البياانت األسدداسددية لن تكون متاحة إال بعد ظديد املسددتفيدين. ومع ذلكر مل يتم ظديد املسددتفيدين قبل بدء املشددروع. 

 .2021ويُقرتح اآلن مجع البياانت األساسية يف الربع األول من عام 
وثيقة املشددددددروعر كان من املقرر أن يكون تقرير بدء املشددددددروع كخط أسددددددا  للمشددددددروع. والتقارير نصددددددف ل اووفق   -253

مطلوبة لتحديد اإلجنازات بناء  على املؤشددددددددددددددرات اليت ميكن التحقق منها  فالسددددددددددددددنويةر اليت كان من املقرر أن تتبعر كان
مبوضوعية. وابلتايلر حبب أن تكون القياسات األساسية قد ف إنشااها قبل بدء تدخالت املشروع لتمكني تقييم ال لبس 

جراء تقييم دقيق ألداء في  لفعالية املشددددددددددروع. وبدون وضددددددددددع أحت خط أسددددددددددا  يف مرحلة البدايةر ال يبدو أن  من املمكن إ
 املشروع مقابل األهداف احملددة.

 

 UTF/RWA/037/RWA املشروع 

 
ر ويهدف إىل تقدمي "املسددددداعدة الفنية ملشدددددروع التكثيف الزراعي واألمن يف رواندا اهذا املشدددددروع قيد التنفيذ حالي   -254

إىل األسواق واألمن الغذائي يف املناطق الريفية  الغذائي املستدامني". ويهدف املشروع إىل زايدة اإلنتاجية الزراعية والوصول
 املستهدفة. وف توقيع مذكرة تفاهم مع جملس الزراعة وتربية احليواانت يف رواندا.

 :هي لمشروع أربعة خمرجاتلو   -255
 تعزيز املهارات التنظيمية واإلنتاجية والزراعية لدى املزارعني. ا1ل
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 املغذية واحلصول عليها واستخدامها على مستوى األسرة.وظسني القدرات على إنتاج األغذية  ا2ل
 وتطوير القدرات األساسية الختيار تكنولوجيات الرحّت الصغرية النطاق وتشغيلها وأدارهتا. ا3ل
 وظسني إدارة املعرفة والتعلم والتنسيق. ا4ل

يف  RABمذكرة التفاهم مع وكالة التمويل  ر ف توقيع2018نوفمرب/تشددددددرين الثاين  1ومع اتريخ بدء املشددددددروع يف  -256
. واتريخ االنتهاء املتوقع للمشدددددددددددروع هو 2019ر وف اسدددددددددددتالم الدفعة األوىل يف نوفمرب/تشدددددددددددرين الثاين 2019حزيران يونيو/

دوالر أمريكير وقد ف تكبد نفقات لفعلية والتزاماتا قدرها  1 500 000. وتبلغ ميزانيت  2023نوفمرب/تشددددددددددرين الثاين  1
 يف املائةا ح  اتريخ املراجعة.  40.54ل اأمريكي   ادوالر   608 088
وكان للمشدددروع سدددتة مؤشدددرات للنواتجر من بينها بياانت خط األسدددا  تتعلق مبؤشدددرين مل تكن متاحة. ويف حالة  -257

 عدم وجود بياانت خط األسا  املطلوبةر فإن الطريقة اليت ميكن هبا حساب التقدم/اإلجنازات ليسف واضحة. 
للمشدددددروع ح  اآلنر أشدددددار التقرير  اأمريكي   ادوالر   608 088وعالوة على ذلكر يف حني ف تكبد نفقات قدرها  -258

إىل أن  مل يتم إحراز أحت تقدم يف  2020وأغسددددددددددددطس/آب  2019املرحلي للمشددددددددددددروع للفرتة ما بني نوفمرب/تشددددددددددددرين الثاين 
"ضدددددددددمان اجلودة" املتعلق "حبالة مصدددددددددفوفة اإلطار املنطقي" يتعلق  حت من املؤشدددددددددرات. وعالوة على ذلكر أظهر تقرير  ما

للمشدددددددروعر كما هو متاح يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةر الوضدددددددع احلايل جلميع هذأ املؤشدددددددرات على أهنا "مل يتم 
 ظديثها بعد".

ر فقددددد ف إحراز بعض التقدددددم منددددذ 19-على ذلددددكر أشدددددددددددددددددارت املنظمددددة أندددد  على الرغم من قيود كوفيددددد اورد   -259
يف ما يتعلق ببعض املؤشددراتر مضدديفة أن  ف إعداد خطة لتسددريع تنفيذ املشددروع. كما أفادت املنظمة  2020سددبتمرب/أيلول 

 31أن خطو  األسددددددا  ملؤشددددددرين سدددددديتم ظديدها من خالل بياانت املسددددددحر وسددددددتكون البياانت األسدددددداسددددددية متاحة قبل 
 .2021يناير/كانون الثاين 

  ميكن أن حتسن املنظمة تنفيذ املشاريع يف إطار املبادرة اإلقليمية لضمان حتقيق نواتج املشاريع 33التوصية 
 لمن اإلطارات الزمنية احملددة.

 
 اخلالصة

لألمهية االسدددرتاتيجية  نظر ابدأت املبادرة اإلقليمية  فق مدت  عشدددر سدددنوات للقضددداء على اجلوع يف إقليم أفريقيا. و  -260
للمبادرة اإلقليميةر وابلنظر إىل حقيقة أن سددددددوء التغذية واجلوع قد ازدادا يف إقليم أفريقيا بسددددددبب عوامل خمتلفةر فمن املهم 
 تقييم التقدم احملرز وظديد الثغرات وإعداد خارطة طريق للفرتة املتبقية من املبادرة اإلقليمية. ويشددددددددددددددري ظليل التقدم احملرزر

القضدداء على اجلوع يف عمل املنظمة  لتعميمسدديما يف البلدان حمط الرتكيز الثمانيةر إىل احلاجة إىل بذل املزيد من اجلهود  ال
على املسددددتويني القطرحت واإلقليمي. وهنا  حاجة إىل ضددددمان الرصددددد الصددددارم والتنفيذ األفضددددل للمشدددداريع يف إطار املبادرة 

 .اادرة اإلقليمية إىل حد ملمو  وبطريقة حمددة زمني  اإلقليمية لضمان ظقيق أهداف املب
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 التخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمهااستعراض األداء بشأن 
التخطيط للمشددددددددددداريع ورصددددددددددددها وتقييمها يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين  أجرحت اسدددددددددددتعراض لألداء بشدددددددددددأن -261

 .2021وفرباير/شبا  

 مقدمة 

عيشددددددددددة لدى سددددددددددكان الريف املللمنظمة والية تتمثل بتحسددددددددددني التغذية وزايدة اإلنتاجية الزراعية ورفع مسددددددددددتوى  -262
واملسدددددددددددددامهة يف النمو االقتصدددددددددددددادحت العاملي. ولدد اإلطار االسدددددددددددددرتاتيجي راية املنظمة واألهداف االسدددددددددددددرتاتيجية والنواتج 

بثل املشدداريع الوسدديلة األسدداسددية اليت ظقق املنظمة من خالهلا القضدداء على اجلوع والتنمية الزراعية. و  حي واملخرجات من 
االسرتاتيجية. ولذلكر فإن اإلدارة الكفؤة والفعالة للمشاريع تؤثر بشكل كبري على مدى قدرة املنظمة على ظقيق  هاأهداف

 أهدافها وقد أصبحف ابلغة األمهية للحفاظ على مسعة املنظمة. 
من املسدددددددامهات الطوعية من الدول املشددددددداريع  لعمليات احلامسة للمنظمة ويتم بويلاملشددددددداريع إحدى اإدارة وبثل  -263

مشروع قيد التنفيذ يف  2000ر كان هنا  أكثر من 2020ديسمرب/كانون األول ح  األعضاء وشركاء التمويل اآلخرين. و 
 على 2020-2018مجيع أحناء العامل. وكان االنتشددددددددددددددار اجلغرايف للمشدددددددددددددداريع اجلديدة اليت بف املوافقة عليها خالل فرتة 

 النحو التايل: 
 3  الشكل

 
 

 نطا  املراجعة واملنهلية

األداء لتقييم كفاءة وفعالية اإلطار احلايل إلدارة املشددددددداريعر وظديد الثغراتر وتقدمي توصددددددديات اسدددددددتعراض  أجرحت -264
لتحسدددني تنفيذ املشددداريع. وقد أجريف املراجعة للحصدددول على أتكيد معقول  ن املشددداريع قد ف التخطيط هلا مبا يتماشدددى 

بكفاءةر ولتقييم فعالية آلية الرقابة قد ف املشددددددددداريع  مع والية املنظمة وسدددددددددياسددددددددداهتا وأولوايت الدول األعضددددددددداءر وأن تنفيذ
 املؤسسية لرصد تنفيذ املشاريع.
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 اPROMYSمبادرة نظام إدارة دورة املشددددددددداريع لوإن املنظمة بصددددددددددد تطوير حّل جديد لتكنولوجيا املعلوماتر  -265
نظام معلومات ل إلدارة مجيع مراحل دورة املشددددداريع. ويهدف النظام اجلديدر الذحت سددددديحل حمل أداة إدارة املشددددداريع احلالية

 رإىل توفري حلول حمدثة لتحسدددددني الطريقة اليت تدير هبا املنظمة مشددددداريعهار مباشدددددرة من مرحلة تصدددددو  اإدارة الربامج امليدانية
هتدف مراجعة األداء إىل ظديد الوظائف يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية اليت املشدددددددددددددروع وح  اإلغالق النهائي. و 

 إضافية حبب مراعاهتا وتضمينها يف نظام إدارة دورة املشاريع القادم.ظسينات وميزات  واقرتاحظتاج إىل ظسنير 
الداخلية للمنظمة ومن وأجريف املراجعة عن بعد من خالل احلصدددددددددول على السدددددددددجالت/البياانت من الشدددددددددبكة  -266

نظام املعلومات اإلدارية املتكامل. منصدددات التخطيط للموارد املؤسدددسدددية يف املنظمةر نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية و 
 وللف العينة ما يلي:

  ص2020-2018مجيع املشاريع اليت بف املوافقة عليها خالل فرتة 
  ر ومجيع املشدداريع اليت ف إغالقها خالل 2020ديسددمرب/كانون األول  31ومجيع املشدداريع قيد التنفيذ كما يف

 لبغض النظر عن سنة املوافقة عليهااص 2020-2018فرتة 
  2020ومجيع املشاريع قيد التنفيذ منذ أكثر من وس سنوات كما يف ديسمرب/كانون األول. 

 58قيد التنفيذر و امشروع   69ر واحديث   امعتمد   امشروع   34لتحليلها بشكل تفصيلي ل امشروع   170اختيار وف  -267
مشدددداريع قيد التنفيذ منذ أكثر من وس سددددنواتار على أسددددا  تقييم املخاطر ملختلف فمات/مراحل  9ر وامغلق   امشددددروع  
 املشاريع.

 

 للمشاريعالتخطيط 

 سياسة منحة األولوية للبلدان  ط  الرتكيز (1)

كفمة من الدول اليت تعترب شددددددددددددديدة احلرمان يف عملية   اابلبلدان األقل منو  ر اعرتفف األمم املتحدة 1971منذ عام  -268
. وكسددياسددة عامةر تشددمل االمتيازات املرتبطة ابلد   46 ااحملدثة حالي   اتنميتها ألسددباب خمتلفة. وتضددم قائمة البلدان األقل منو  

اليت تقدمها املنظمة من خالل برانمج التعاون التقين بويل التنمية واملسدددددداعدة التقنية. وظظى املسدددددداعدة  اابلبلدان األقل منو  
من  امؤشدددددددددر   21الوصدددددددددية على  املتحدةومشددددددددداريع حسددددددددداب األمانة إىل هذأ البلدان احملرومة  مهية أكرب ألهنا وكالة األمم 

 مؤشرات أهداف التنمية املستدامةر وهي وكالة مسامهة يف وسة مؤشرات أخرى ألهداف التنمية املستدامة.
 ابلد   51ر كان هنا  2018من عام  االعجز الغذائي ذات الدخل املنخفض. واعتبار  ولدى املنظمة قائمة ببلدان  -269

وقددائمددة منظمددة األغددذيددة والزراعددة لبلدددان  اعلى قددائمددة األمم املتحدددة للبلدددان األقددل منو   ابلددد   37على هددذأ القددائمددة. وهنددا  
ر واليت تضم ابلد   37ر تلقف هذأ البلدان البالغ عددها 2020-2018 العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض. وخالل فرتة

يف املائة من  36.25مليون دوالر أمريكير شددددكلف  1 187يف املائة من سددددكان العاملر مشدددداريع للمنظمة بقيمة  13حوايل 
 إمجايل املوافقات على الربامج امليدانية اجلديدة خالل هذأ الفرتة. 

مل يتم إدراجهم يف قائمة األمم املتحدة ألقل  2020-2018ملشددددددددداريع املنظمة خالل فرتة  املتقي   12أعلى أن  اوتبني أيضددددددددد  
وال يف قدائمدة املنظمدة لبلددان العجز الغدذائي ذات الددخدل املنخفض. وتلقدف هدذأ البلددانر مشددددددددددددددداريع بقيمدة  االبلددان منو  
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ايل املوافقات اجلديدة خالل هذأ الفرتة. ويشدددددددددددددري يف املائة من إمج 11.19مليون دوالر أمريكير أحت ما يعادل  366.33
 ذلك إىل احلاجة إىل اسرتاتيجية واضحة جلذب مزيد من االهتمام إىل البلدان احملرومة.

ضددددددمن البلدان اليت ظظى ابهتمام خاع ملشدددددداريع برانمج  ابلد   112ا 2009ويدرج دليل برانمج التعاون التقين ل -270
ر كان لدى املنظمة 2017-2016أن  ح  فرتة  ا. ووجدان أيضدد  2009ذأ القائمة بعد عام التعاون التقين. ومل تتم مراجعة ه

ف ظديدها على أهنا "بلدان حمط الرتكيز"ر ولديها تسدددهيالت يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية  ابلد   78قائمة تضدددم 
لرصدددددددد املشددددددداريع على مسدددددددتوى املنظمة يف هذأ البلدان. ومع ذلكر توقف تقسددددددديم البلدان إىل بلدان حمط الرتكيز وبلدان 

ة من البلدان جعل املفهوم أقل فعاليةر كما أوضدددددددددحف ر حي  أن وجود جمموعة كبري 2017ليسدددددددددف حمط الرتكيز منذ عام 
ابإلطار  اخاصددددددد   ااإلدارة. وأشدددددددارت اإلدارة أهنا تعمل اآلن من خالل إطار الربجمة القطرية للبلدان األعضددددددداء وتويل اهتمام  

غري السددددددددددداحليةر  ر وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفضر والبلدان الناميةااالسدددددددددددرتاتيجي اجلديد للبلدان األقل منو  
البلدان املتوسددددددددطة الدخل من الشددددددددرلة الدنيا اليت توجد فيها معدالت مرتفعة من الفقر و والدول اجلزرية الصددددددددغرية الناميةر 

 وانعدام األمن الغذائي.
ر وبلدددان العجز الغددذائي ذات الدددخددل ايف واحدددة أو أكثر من هددذأ الفمددات لالبلدددان األقددل منو   ابلددد   96وهنددا   -271

ر والبلدان النامية غري السدددددداحليةر والدول اجلزرية الصددددددغرية الناميةا. وقمنا بفحص حصددددددة هذأ البلدان يف إمجايل املنخفض
 مشاريع حساب األمانة وكذلك مشاريع برانمج التعاون التقينر ووجدان ما يلي:

 إىل  2016مليون دوالر أمريكي يف عام  415.93من  96ارتفع إمجايل نفقات املشاريع امليدانية يف البلدان الد
. ومع ذلكر فإن هذأ النفقاتر كنسددددددددددددددبة من إمجايل نفقات 2020مليون دوالر أمريكي يف عام  562.31

يف املائة يف  49.99إىل  2016يف املائة يف عام  50.90املشدداريع امليدانيةر قد ا فضددف بشددكل هامشددي من 
 .2020عام 

 خالل  ابلد   96ية يف إمجايل نفقات املشددددددددداريع يف هذأ البلدان البالغ عددها وعلى الرغم من الزايدة اهلامشددددددددد
مليون  37.15ر فقد ا فض اإلنفاق يف إطار مشددددددددددداريع حسددددددددددداب األمانة من 2020و 2016الفرتة ما بني 

مليون دوالر  30.26إىل  2016يف املائة من إمجايل نفقات املشدداريع امليدانيةا يف عام  4.54دوالر أمريكي ل
 . 2020يف املائة من إمجايل نفقات املشاريع امليدانيةا يف عام  2.69أمريكي ل

 إىل ارتفاع يف اإلنفاق يف إطار  96ريع امليدانية يف هذأ البلدان الدددددددددددددددددددددددددوتعود الزايدة يف إمجايل نفقات املشددددددددددا
 532.04إىل  2016مليون دوالر أمريكي يف عام  378.78مشدددددددددددددداريع برانمج التعاون التقينر الذحت زاد من 

 .2020مليون دوالر أمريكي يف عام 

وأشارت اإلدارة إىل أن  ال يوجد "ختطيط" رمسي ملشاريع حاسب األمانةر وهي تعتمد إىل حد كبري على أولوايت  -272
أن هنددا  حداجدة إىل تعزيز الددعوة والتدد زر لتوجيدد  جهود تعبمددة املوارد يف البلدددان احملرومدة من حيدد   ونرىاجلهددات املداحندة. 

مشددددداريع حسددددداب األمانة وظسدددددني مواءمتها مع اإلطار االسدددددرتاتيجي للمنظمة. ومن شدددددأن ذلك أن يضدددددمن تعزيز اهلدف 
الوظيفي للمنظمة ابلرتكيز بشدددددكل خاع على تطوير األعمال وظليل السدددددوق من أجل مكانة أفضدددددل للمنظمة يف البلدان 

 .ةبتلك حافظة املنظمة احلالية فيها إمكاانت غري مستغلاليت 
وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفضر والبلدان النامية غري  اوأشددددددددددددددارت اإلدارة إىل أن البلدان األقل منو   -273

السددددداحليةر والدول اجلزرية الصدددددغرية الناميةر وكذلك البلدان املتوسدددددطة الدخل من الشدددددرلة الدنيا اليت توجد فيها معدالت 
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ميكن تتبعهدا يف نظم املنظمدةر وسدددددددددددددديوىل االعتبدار لتضددددددددددددددمني آراء حمدددة لنظدام مرتفعدة من الفقر وانعددام األمن الغدذائير 
 املعلومات اإلدارية املتكامل تتعلق ابلنتائج اليت ظققف مبسامهة املنظمة وحشد املوارد والتنفيذ.

مج التعاون ابهتمام خاي لتناول مشاااااريع برانأن تقوم املنظمة  راجعة قائمة البلدان ال  حتظى ميكن   34التوصااااية 
 األمانة يف البلدان احملرومة. اريع حسا مش من أكرب عدد لتو تعبئة املوارد  جهود بتوجيهو التقين، 

 إطار الربجمة القطرية (2)

أن يكون لديها إطار للربجمة القطرية. وميثل إطار الربجمة القطرية يتعني على مجيع البلدان اليت تتلقى دعم املنظمة  -274
يقودأ  ثلو املنظمة ويتم إعدادأ ابلتعاون مع حكومة البلد املعين بدعم من املكاتب امليدانية واملقّر الرئيسي.  امؤسسي   اجهد  

 وحبب أن يقدم املمثلون اإلقليميون واملمثلون القطريون للمنظمة أحت استثناء لذلك إىل املدير العام املساعد. 
املنظمة واحلكومة املعنية والنتائج اليت يتعني ظقيقها على املدى  ولدد إطار الربجمة القطرية أولوايت التعاون بني -275

سدددددددنواتر مبا يتماشدددددددى مع دورات التخطيط الوطنيةا لدعم الزراعة الوطنية والتنمية الريفية وأهداف تنمية  5-4املتوسدددددددط ل
اليت يتعني على املنظمة ظقيقها يف األمن الغذائي. وبناء  على ذلكر لدد إطار الربجمة القطرية النتائج املسددددددددددددددتدامة املتوقعة 
بني األهداف اإلمنائية  ااسدددددرتاتيجي   اسدددددياق األهداف اإلمنائية ذات األولوية اليت حددهتا البلدان. وتنشدددددئ هذأ النتائج رابط  

لربجمة للبلدر واإلطار االسددرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعةر واخلطة املتوسددطة األجلر وتوضددح مدخالت املنظمة يف عملية ا
 القطرية لألمم املتحدة.

 18يوجد فيها مشدددددددداريع للمنظمةر ولوحظ أن سددددددددبعة بلدان ابلد   152وبف مراجعة حالة إطار الربجمة القطرية يف  -276
. وعالوة 2019و 2016 يانتهى إطار الربجمة القطرية بني عام 19ليس لديها إطار للربجمة القطريةر ويف سدددددددبعة بلدان أخرى

ر 2020و 2018. وخالل الفرتة ما بني 2020يف عام طر الربجمة القطرية أآخر انتهف فيها  ابلد   41على ذلكر كان هنا  
اليت  14من أصددل البلدان الدددددددددددددددد 20بلدان 10مليون دوالر أمريكي يف  167مشدداريع مبيزانية قدرها  104وافقف املنظمة على 

. وأشددددارت اإلدارة أن  ابلنسددددبة إىل اليمنر مل يكن 2019-2018يكن فيها إطار للربجمة القطرية أو أن  انتهى خالل فرتة  مل
نسدتان ابسدبب السدياق السدياسدي املعقدر وسديتم صدياغة إطار للربجمة القطرية لكوسدوفو وتركم اوضدع إطار برجمة قطرية  كن  

ر الربجمة القطرية وقطر مبجرد االنتهاء من إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسدددددتدامةص وكانف صدددددياغة إطا
 ءآخرر قيد اإلعداد/ستتم صياغت  مبجر االنتها ابلد   48جلنوب أفريقيا قيد التنفيذر وصياغة إطار للربجمة القطرية حمدث لدددددددددددد

 2015من إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسددددتدامة. كما أبلغف اإلدارة أن  بني ديسددددمرب/كانون األول 
اليت أجرهتا  39للربجمة القطرية. ومع ذلكر وجدان أن التقييمات الدددددددددددددددددددددد اإطار   39ر ف تقييم 2020وديسددددددددمرب/كانون األول 

 . 2020للربجمة القطرية كانف قد انتهف مدهتا حبلول عام  اإطار   48فقط من أصل  21اإطار   12اإلدارة للف 

                                                 
 نستانر والكويفر وقطرر واجلمهورية العربية السوريةر واليمن.اجنوب أفريقيار وكوسوفور وتركم 18
 لاجلبل األسودر وتيمور ليشيتا. 2019لاملكسيكار و 2018و روكازاخستانالالربازيلر وكوستاريكار  2017ولاألرجنتنيار  2016 19
 زاخستانر واألرجنتنير والربازيلر وكوستاريكار واملكسيكر وتيمور ليشيت.اوكواليمنر كوسوفور وجنوب أفريقيار واجلمهورية العربية السوريةر   20
 وبيار وأرمينيار ولبنانر وجورجيار وغياان.ملغربر وإثيتيمور ليشيتر واملكسيكر وكولومبيار وتونسر وإندونيسيار وليبيار وا 21
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يف التخطيط للمشداريع اجلديدة ومواءمتها مع األولوايت الوطنية. كما أن   حموراي   اويلعب إطار الربجمة القطرية دور   -277
 يساعد يف التخطيط إلجراءات التخفيف من املخاطر املعروفةر وابلتايل ظسني فرع تنفيذ املشاريع.

رية أو أن تقوم املنظمة برصااااد صااااياغة أطر الربجمة القطرية حيث مل يتم صااااياغة أطر للربجمة القطميكن   35التوصااااية 
من أن أطر الربجمة القطرية يتم تقييمها ابلرجوع إىل األولو ت  احيث انتهت مدهتا. وميكن أن تتأكد املنظمة أيضااااااااااا  

 املتوخاة من قبل البلدان املعنية.

 

 املشاريع قيد اإلعداد لفرتة طويلة (3)

الفرصددددددددةار وإعداد إشددددددددعار لتخطيط. وبعد ظديد املشددددددددكلة لأو يعترب مشددددددددروع ما "قيد اإلعداد" خالل مرحلة ا -278
د اإلعداد يف نظام معلومات الربامج امليدانية. وتُعد صددددياغة ير يتم إدراج املشددددروع على أن  قاملذكرة املفاهيمية وإقرار كلفةال

ة املشدددددددروع واتفاقية التمويل مع اجلهة املاحنة والبلد املسدددددددتفيدر والتقييم واملوافقةر هي األنشدددددددطة الرئيسدددددددية اليت تتم خالل فرت 
 ر وبعد ذلك يصبح املشروع قيد التشغيل.إعداد املشروع

 35ف أخذ عينات منها يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية إىل أن  يف  امشروع   170اتريخ احلالة" لددددددوأشار " -279
من اتريخ تصددددنيف املشددددروع على أن  "قيد  اشددددهر   49و 6يف املائةا كانف هنا  أتخريات كبرية تراوحف بني  22ل امشددددروع  

 أعوام. 4إىل  1قيد التنفيذ ملدة ترتاوح من  امشروع   16اإلعداد" واتريخ املوافقة علي . ومن بني هذأ املشاريعر كان هنا  
ابلغ األمهية لضددددددمان بدء أنشددددددطة املشدددددداريع يف الوقف  اعة على املشدددددداريع قيد اإلعداد أمر  ياملوافقة السددددددر  وتعترب -280

املناسدب. ويف حني أن  من املسدلم ب  أن بعض العمليات سدتعتمد على جداول املاحنني وأولوايت احلكومات املسدتفيدةر 
نفيذ فإن املشددددددددداريع املتبقية قيد اإلعداد لفرتات تزيد عن عام واحد تسدددددددددتحق اهتمام إدارة املنظمة ألن ذلك يؤثر على ت

والية املنظمة. وقد تفقد املشاريع اليت تظل قيد اإلعداد لفرتات طويلة أمهيتها السياقية وقد ال تكون ضرورية بعد ذلك. 
ولوحظ يف العديد من املكاتب امليدانية أن حالة عدد كبري من املشدددداريع "قيد اإلعداد" مل يتم اسددددتعراضددددها/ظديثها على 

يلي عن طريق املراجعة عن أسددددباب بقاء املشدددداريع قيد التنفيذ لفرتات طويلة أن  فرتات منتظمة. وكشددددف الفحص التفصدددد
مل تعد  مشدددددددداريع يف  ثلية املنظمة يف زميبابوحتا 7مشدددددددداريع يف  ثلية املنظمة يف الكامريون و 10ل يف العديد من احلاالت

 املشاريع جمدية ألسباب متنوعةر وكان ينبغي إزالتها من قاعدة البياانت يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.
وابلتايلر هنا  حاجة السدددددددتعراض مثل هذأ املشددددددداريع ابنتظام لضدددددددمان وجود متابعة نشدددددددطةر وبدء التدخالتر  -281

النظر يف ما إذا كان ينبغي نصح صائغي املشاريع بتصنيف املشاريع على  احيثما لزم األمرر ويف الوقف احملدد. وميكن أيض  
أهنا قيد اإلعداد بعد التأكد من توافر املوارد و/أو طلب خطاابت من احلكومات أو اجلهات املاحنة األخرىر ملنع بقاء 

 املشاريع قيد اإلعداد لفرتات طويلة.

   ظيم " املشددددددير ا عد  ايف  اك   عددددددمج  ك د ايةا   املد ا د رصدددددد  "أداة  ميكن أن تعز  املنظمة: 36التوصااااااية 
وحتساااني التوجيهات بشاااأن إدارة   علو يت إكارة ايةا   املد ا د ، يضددد يل اي صددد  ايلدددروع يل شدددير ا عد  ايف  اك

ض وحتديث عن طريق مطالبة القائمني على صاااياغة املشااااريع واملسااارولني عن امليزانية ابساااتعرااملشااااريع قيد اإلعداد 
 .حالة املشاريع قيد اإلعداد على فرتات منتظمة لضمان أن هذه املشاريع ال تزال قيد الصياغة
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 مصفوفة اإلطار املنطقي وخطة العمل (4)

مصددفوفة اإلطار املنطقي هي أداة إدارية تتضددمن ظديد العناصددر االسددرتاتيجية لاملدخالت واملخرجات والنواتج  -282
وخطة العمل هي أداة ختطيط وإدارة ف تطويرها هبدف أساسي  للمشاريع وتنفيذها وتقييمها.واألثرا وتسهل التخطيط 

إىل جنب مع اجلداول  ايتمثل يف تشددغيل وتنفيذ مصددفوفة اإلطار املنطقي. وهي تسددرد املخرجات واألنشددطة املرتبطة جنب  
ئج وظدد األدوار واملسدددددددددؤوليات ومتطلبات الزمنية. وحبب اسدددددددددتخدام خطة العمل كأداة ديناميكية تدفع العمل حنو النتا

 املوارد واالستخدام.
وينص "دليل الطرق التشدددغيلية لدورة املشددداريع" ملنظمة األغذية والزراعة على أن وثيقة املشدددروع القياسدددية حبب أن  -283

أمريكي.  دوالر 500 000تتضددددددمن "مصددددددفوفة اإلطار املنطقي" و"خطة العمل" كمرفقات إلزامية للمشدددددداريع اليت تزيد عن 
ويوصددددى بشدددددة ابلقيام بنفس الشدددديء ابلنسددددبة للمشدددداريع اليت تقل عن هذا املبلغر ال سدددديما عندما يتوقع إجراء تنقيحات 

دوالر أمريكير ألن ذلك من شدددددددددأن  أن يسدددددددددهل العمل اإلضدددددددددايف يف املراحل الالحقة. ومع  500 000للميزانية تزيد عن 
ر ولكن  اة العمدل يف نظدام إدارة معلومات الربامج امليددانيدة ليس إلزاميد  ذلكر فإن ظميدل مصددددددددددددددفوفة اإلطار املنطقي وخطد

يف املائة فقط  58ر عرض نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية 2021فرباير/شددددددددبا   1من  اموصددددددددى ب . ولوحظ أن  اعتبار  
 يف املائة فقط من املشاريع خطة عمل. 55من املشاريع وكان لدى 

مل تصددددبح إلزامية ألن أداة نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية مصددددفوفة اإلطار املنطقي وصددددرحف اإلدارة  ن  -284
عالية  كلفةوميثل   طويال   ار كما أن إدخال البياانت هلذأ األدوات يسدددتغرق وقت  2012يتم ظديثها منذ إنشدددائها يف عام  مل

لمن حي  وقف املوظفنيا. وهي ال تقدم قدرات ظليلية كافية يف شددددكلها احلايل لدعم وظيفة الرصدددددر وابلتايل يفضددددل 
. وعالوة على ذلكر فإن نظم رصددددد خمتلفةالعديد من املسددددؤولني عن امليزانية أو أعضدددداء فرق عمل املشدددداريع اسددددتخدام 

يف أوقات طُلب فيها من املنظمة ظويل املوارد لدعم تسددددددليم املشدددددداريع  ااسددددددتمرار إدخال هذأ البياانت مل يعترب مسددددددتدام  
. ومن   فإن إدراج مصددددددددددددددفوفة اإلطار املنطقي وخطة العمل يف نظام معلومات إدارة الربامج 19-خالل جائحة كوفيد

 .اطوعي  امليدانية كان 
هنا  حاجة إما  إىل رد اإلدارةر تتم اإلشدارة إىل أن  على الرغم من عدم وجود فعالية هلذأ األدواتر فإن اواسدتناد   -285

 نظر اإمكانية تعزيزها أو استبداهلا  دوات أفضل وأكثر كفاءة لرصد التقدم احملرز يف املشاريع. و  إىل ظديثها أو استكشاف
ر فإن تغيري/مراجعة ايف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية ليس إلزامي  وخطة العمل ألن ظميل مصدددددددددفوفة اإلطار املنطقي 

بتنقيح للميزانية غري متاح بسدددددهولة إلدارة  امصدددددفوفة اإلطار املنطقي وخطة العمل اليت قام هبا املسدددددؤولون عن امليزانية متبوع  
ظام معلومات إدارة الربامج امليدانية من قبل املنظمة. وإىل أن يتم ظميل التقارير الفصدددددددلية/النصدددددددف سدددددددنوية/السدددددددنوية يف ن

املسددؤولني عن امليزانيةر ليس لدى إدارة املنظمة أحت وسدديلة لرصددد تنفيذ املشدداريع وضددمان مسدداءلة املسددؤولني عن امليزانية يف 
يدانية لكما املكاتب امليدانية. وقد أدى ذلكر إىل جانب عدم ظميل تقارير التقدم على نظام معلومات إدارة الربامج امل

 ا إىل حالة ُيرت  فيها رصد تقدم املشاريع إىل حد كبري إىل املسؤولني عن امليزانية.تتم مناقشت  يف أقسام الحقة
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  37التوصية 
، 2022املُساااااااتهد  إطالقه حبلول هناية عام  PROMYSإلدارة دورة املشااااااااريع  أن يتضااااااامن النظام اجلديد )أ(

 املنطقي وخطة العمل.وظيفة حتميل مصفوفة اإلطار 
وإمكانية إعادة تصااميم مصاافوفة اإلطار املنطقي وخطط العمل جلعلها سااهلة االسااتخدام دون املساااومة على  ) (

 املعلومات املطلوبة/احملتوو املطلو  لرصد املشاريع بكفاءة.
ال  للمشاااريع  ازامي  وأن يكون إدراج مصاافوفة اإلطار املنطقي وخطة العمل يف التخطيط للموارد املرسااسااية إل )ج(

 لتعزيز املساءلة وحتسني الرصد. دوالر أمريكي 500 000تتخطى 
 

 تنفيذ املشاريع ورصدها

يشددددددمل التنفيذ تعبمة املدخالت واملوارد وإدارهتار والتنسدددددديق وضددددددمان اإلدارة املالية والتقنية والتشددددددغيلية السددددددليمة.  -286
على املراقبة الفعالة على  ااملسدددددؤولني يف امليدان فحسدددددبر بل يعتمد أيضددددد  يعتمد التنفيذ الناجح للمشددددداريع على كفاءة  وال

 .املنظمةمستوى 

 اإلدارة املالية

حبب أن يضدددددددمن املسدددددددؤول عن امليزانيةر أثناء تنفيذ املشدددددددروعر توافر األموال قبل تكبد أحت نفقاتر وأن اإلنفاق  -287
يتماشددددى مع شددددرو  االتفاقية مع الشددددركاء يف املوارد وأال يتجاوز املبالغ النقدية املسددددتلمة ابلفعل. وإذا كان النقد املتاح غري 

لشريك يف املواردر فيجب على املسؤول عن امليزانية االتصال بوحدة الشؤون كاف وكانف األموال اإلضافية مستحقة من ا
 طلب لألموال. واملسددددؤول عن امليزانية هو املسددددؤول عن إدارة امليزانية ورصدددددها ومراجعتهار  ا يشددددكل مكوان  املالية لرتتيب 

يف إدارة املشددددددددددددددروع. وتوفر تقارير املسددددددددددددددؤول عن امليزانيةر املتاحة يف أداة املعلومات عن  اوأسدددددددددددددداسددددددددددددددي   ومتكامال   جوهراي  
األعمال/مسددددددددددتودع البياانت ويف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةر املعلومات حول التنفيذ مقابل امليزانية التفصدددددددددديليةر 

حدود امليزانية والنقد املسدددددددددددددتلم. واملشددددددددددددداريع الوحيدة اليت وحبب مراجعتها ابنتظام للتأكد من أن النفقات املتكبدة هي يف 
يف امليزانيةر هي تلك اليت ميوهلا جملس االظاد األورويبر حي  يتم سداد  ار ولكن ليس عجز  ُيسمح هلا بتحمل عجز نقدحت

عن  اأيضددد   ل عن امليزانية مسدددؤوال  لالتفاقية اإلطارية مع اجلهة املاحنة. ويعترب املسدددؤو  االدفعة األخرية بعد التقرير النهائير وفق  
إعداد مراجعات امليزانية السدددددددددددددنوية إذا لزم األمرر ويوفر تقديرات عن التنفيذ يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية مرتني 

يف كل عام ليف أبريل/نيسددددان وسددددبتمرب/أيلولا لكل مشددددروع قيد التنفيذ. ويف حالة انتهاء مشددددروع  ول من خارج امليزانية 
وضددددددع عجز نقدحتر ألحت سددددددبب كانر وعدم إمكانية التوصددددددل إىل اتفاق مع شددددددريك املوارد حول كيفية بويل العجزر يتم 

 إغالق املشروع وحبوز السماح بشطب العجز من احلساب العام كدين غري قابل لالسرتداد.
 لوحظ ما يلي:ف أخذ عينات منها وكان هنا  أتخري يف مواعيد انتهائهار و  امشروع   57وف فحص  -288

دها النظام جتاوز التنفيذ امليزانية يف وس حاالت. ويف مجيع هذأ احلاالتر ف إرسددددددددددددددال رسددددددددددددددائل تنبي  ولّ  لأا
ومفادها أن "التنفيذ جتاوز امليزانية". وكان اإلجراء املتوقع بعد إرسددددددال رسددددددائل التنبي  هو التأكد من صددددددحة 
املعلومدددات املوجودة يف نظدددام معلومدددات إدارة الربامج امليددددانيدددة ومراجعدددة أحددددث مراجعدددات للميزانيدددة. ومع 
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للمعلومات املتوفرة يف نظام معلومات إدارة  االت وفق  ذلكر مل يتم إجراء أحت مراجعات للميزانية يف هذأ احلا
 الربامج امليدانية.

وكان هنا  وسددة مشدداريع جتاوز فيها التنفيذ النقد ابإلضددافة إىل الفائدة املكتسددبة. وابسددتثناء حالة واحدةر  لبا
املشاريع اخلمسة من مل يتم إرسال أحت رسائل تنفيذ  ن "التنفيذ جتاوز النقد". وف بويل أربعة من أصل هذأ 

ألن  ف تقدمي التقارير النهائية يف مجيع احلاالتر كان من املفرتض اسددددددددددددددتالم  نظر اجملس االظاد األورويب. و 
لالتفاقية اإلطارية. ومع ذلكر ال تزال املشدددددددددددددداريع تعاين من عجز نقدحت ومل يتم إغالق  االدفعة األخرية وفق  

 منذ اإلغالق التشغيلي. اشهر   18و 6ملدة ترتاوح بني  ايل معلق  . وال يزال اإلغالق املااأحت منها مالي  
 2020وديسدددددمرب/كانون األول  2017بني ديسدددددمرب/كانون األول  اف إغالقها مالي   امشدددددروع   11كان هنا   لجا

 بفائض نقدحت مل تتم إعادت  إىل اجلهات املاحنة يف اتريخ املراجعة.
إجراء املزيد من عمليات الفحص للتأكد من أن تنفيذ املشددددداريع يتم يف وبناء  على ظليلنار من الواضدددددح أن  حبب  -289

بعد إرسددددددال رسددددددائل التنبي  عندما يتجاوز التنفيذ  احدود امليزانية والنقد املسددددددتلم. وحبب التأكد من بدء اإلجراء املتوقع فور  
ث خلل يف النظام وظتاج إىل التحقيق فيها النقد/امليزانية. وتشددددددري احلاالت اليت مل يتم فيها إرسددددددال رسددددددائل التنبي  إىل حدو 

 الختاذ إجراء تصحيحي.

  38التوصية 
تعزيز الرصاااااااد املرساااااااساااااااي ألداء املسااااااارولني عن امليزانية لضااااااامان أن تنفيذ املشااااااااريع يتم يف حدود امليزانية  )أ(

 املنفقة؛ املعتمدة/املنقحة والنقد املستلم، وأن هناك تسوية يف الوقت املناسب لألرصدة النقدية غري
وجيب تضااااامني فحوصاااااات التحقق يف التخطيط للموارد املرساااااساااااية لعدم الساااااما  لتنفيذ املشااااااريع بتلاو   ) (

امليزانية والنقد املستلم )مع استثناءات للحاالت ال  حتكمها ترتيبات  ويل  ددة كما هو احلال يف املشاريع املمولة 
 واالحتاد األورويب(.من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

بقلق اإلدارة بشددأن التطبيق العملي لتنفيذ عمليات التحقق من الصددحة يف ضددوء قواعد قابلية  اومع اإلحاطة علم   -290
النقل بني أبواب امليزانية املختلفة بني اجلهات املاحنةر ترى املراجعة أن  من املهم التأكد من ظديد هذأ القواعد وضدددددددددددددوابط 

 ات واسعة من اتفاقيات اجلهات املاحنة. وذلك ضرورحت لضمان إدارة مالية أفضل للمشاريع.التحقق من الصحة لفم
إدارة دورة املشددددددداريع يف سدددددددياق تصدددددددميم وتنفيذ نظام  ونقدر أتكيدات املنظمة  هنا سدددددددتنظر يف هذأ التوصددددددديات -291

PROMYS  .اجلديد 

 رصد إعادة ختصيص امليزانية

تعادل خطة العمل. وتقع مسؤولية تنقيح امليزانية على عاتق املسؤول عن امليزانية وحبب مراجعة  كلفةبثل امليزانية   -292
 امن قبل اجلهة املاحنة. ووفق   امجيع تنقيحات ميزانية املشدددروع من قبل مسدددؤول االتصدددال املعين ابلتمويل واملوافقة عليها رمسي  

توجد قيود قانونية على املسدددددددددددؤولني عن امليزانية يف ما يتعلق إبعادة توزيع لقواعد النقل بني أبواب امليزانية لدى املنظمةر ال 
 اوغريهااملوظفنير ومصددروفات التشددغيل العامةر والسددفرر  كلفةحصدديف للمخصددصددات بني أنواع خمتلفة من النفقات لمثل  

  لتنفيذ خطة العمل.
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ر ملعرفة 2020وإغالقها يف عام  2016من مشددددددددداريع ف املصدددددددددادقة عليها يف عام  امشدددددددددروع   81وتناولف املراجعة  -293
يف املائةا خضدعف  55من هذأ املشداريع ل امشدروع   45مدى تنقيحات امليزانية وإعادة التخصديص بني مكوانهتار وتبني أن 

امليزانية  يف املائة عن 25يف املائةار مع زايدة تزيد عن  27ل امشددروع   21لتنقيح امليزانية أثناء التنفيذ. وبف زايدة امليزانية يف 
يف املائة عن  25يف املائةا مع ختفيض بنسددددددددبة تزيد عن  28ل امشددددددددروع   24األصددددددددلية لتسددددددددعة منها. وف ختفيض امليزانية يف 

دون أحت مراجعة للميزانيةر إال أن إمكانية النقل بني  امشددروع   36امليزانية األصددلية ملشددروعني منها. وعلى الرغم من اكتمال 
لمسدددؤولني عن امليزانية بزايدة/خفض خمصدددصدددات امليزانية لبنود حمددةر وختصددديص مكوانت جديدةر أبواب امليزانية مسحف ل

يف املائةر ويف نفس الوقف ختفيض  67وسحب املخصصات لبعض املكوانتر وجتاوز ميزانية بعض املكوانت مبا يصل إىل 
لية للمشدددددددددداريع وكذلك إعادة التخصدددددددددديص بني اإلنفاق ملكوانت أخرى. ويشددددددددددري ذلك إىل تغيريات كبرية يف امليزانية اإلمجا

 خمتلف مكوانت امليزانية دون تغيري امليزانية اإلمجالية.
وعلى الرغم من أن اإلدارة ذكرت أن إعادة ختصدددددددديص بنود امليزانية تعكس املمارسددددددددات اجليدة املعيارية لتحدي   -294

مويل مبسؤولية ضمان أن التغيريات يف امليزانيات أو خطط العمل أثناء التنفيذر فقد ُعهد إىل مسؤويل االتصال املعنيني ابلت
ىل تعزيز هذا الرتتيب لضدددددددمان اتباع اإلجراءات إخطة العمل تتماشدددددددى مع اتفاقية التمويلر وترى املراجعة أن هنا  حاجة 

القانونية الواجبة. وكانف هنا  حاالت مل توافق فيها اجلهات املاحنة على تنقيحات امليزانية على أسددددددا  جتاوز بنود امليزانية 
ن  ر فإن دون موافقة مسدددددددبقةر  ا أدى إىل إطالة أمد التواصدددددددل وما يرتتب على ذلك من أتخري يف إغالق املشددددددداريع. وم
وقد تنظر إعادة ختصددددددددديص بنود امليزانية دون درجة معينة من الرقابة أو التدقيق قد ال تعكس املمارسدددددددددات اجليدة املعيارية. 

منظمة األغذية والزراعة يف دمج التحقق من الصدددددددددحة يف نظام التخطيط للموارد املؤسدددددددددسدددددددددية حي  يُطلب من مسدددددددددؤويل 
التفاقيات التمويل وحصددددلف  ا النظام  ن عمليات إعادة التخصدددديص قد بف وفق  االتصددددال املعنيني ابلتمويل التصددددديق يف

على موافقة اجلهات املاحنة. ومن شددأن ذلك تعزيز مسدداءلة مالكي العمليات وضددمان اسددتيفاء مجيع املتطلبات املسددبقة قبل 
 إجراء أحت تغيريات/إعادة ختصيص.

تغيري كبري يف ميزانية املشددددددددروع أو مكوانت  من شددددددددأن  أن يؤدحت خطة العملر فإن أحت  كلفةومبا أن امليزانية تعادل   -295
إىل تغيري يف خطة العمل اليت وافقف عليها يف األصدددددددددل اإلدارة العليا للمنظمة بعد مداوالت واسدددددددددعة يف مرحلة التخطيط. 

ل املعنيني ابلتمويل ولذلكر فإن النظام احلايل لتفويض الصدددددالحيات الكاملة إىل املسدددددؤولني عن امليزانية ومسدددددؤويل االتصدددددا
كن أن تنظر املنظمة دون أحت رقابة على املستوى املؤسسي ليسف يف مصلحة ضمان التنفيذ الفعال للمشاريع. ولذلكر مي

حد أقصددددددي تتطلب بعدأ إعادة التخصدددددديص بني بنود امليزانية لتدقيق وموافقة من جانب املنظمةر مبا يف ذلك يف يف ظديد 
ص النظامر ليس حالتفاقية التمويل. وحبب دمج عمليات ف افيها ابلنقل بني أبواب امليزانية وفق  مجيع احلاالت اليت ُيسدددددمح 

من أجل عدم السددددماح إبعادة ختصدددديص امليزانيةر ولكن لتوفري مراجعة جلميع املشدددداريع اليت خضددددعف لتنقيحات يف امليزانية 
  بة بشكل أكرب.أو إعادة ختصيص تتجاوز احلد األقصى احملددر ولصاحل تعزيز الرقا
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 أن تقوم املنظمة  ا يلي ميكن   39التوصية 
تضاااامني عمليات التحقق من الصااااحة يف التخطيط للموارد املرسااااسااااية حيث يُطلب من مساااارو  االتصااااال  )أ(

التفاقية التمويل وحتظى ابملوافقة  ااملعنيني ابلتمويل التصاااااديق يف النظام على أن عمليات إعادة التخصااااايص تتم وفق  
 النهائية من قبل اجلهات املاحنة؛

 وحتديد حد أقصى تتطلب بعده عمليات إعادة التخصيص بني بنود امليزانية الرصد واملوافقة من قبل املنظمة. ) (

 PROMYSإدارة دورة املشدددداريع نظام وافقف املنظمة على النظر يف هذأ التوصدددديات يف سددددياق تصددددميم وتنفيذ  -296
 اجلديد.

 التنفيذ املنخفض للمشاريع/النقص يف  ويلها رصد

تعترب شدددددددبكة دعم املشددددددداريع امليدانية أداة رصدددددددد لنظام معلومات إدارة الربامج امليدانية تسدددددددمح للمديرين برصدددددددد  -297
اإلدارة املالية املشددداريع داخل إقليمهم/إقليمهم الفرعي من منظور تشدددغيلي لضدددمان بقاء املشددداريع ضدددمن التزامات التسدددليم و 

 وإعداد التقارير. ويتوخى إطار الرصد لشبكة دعم املشاريع امليدانية ما يلي: 
  يف  30أن يتم تصدددنيف املشددداريع اليت أكملف نصدددف مدة املشدددروع أو أكثرر ولكن مع نسدددبة تنفيذ أقل من

لراء على هذأ املشدداريع يف . وف وضددع عالمة "مشدداريع منخفضددة التنفيذ"املائة من النقد/امليزانيةر على أهنا 
 نظام املعلومات اإلدارية املتكامل لتمكني رصدها.

  يف املائة من املبالغ النقدية املسدددددتلمة  80وأن يتم تصدددددنيف املشددددداريع اليت تكون فيها نسدددددبة التنفيذ أكثر من
النقدية املسددددددتلمة  ر ويتم تصددددددنيف املشدددددداريع اليت يتجاوز فيها التنفيذ املبالغ"حباجة لطلب األموال"على أهنا 
وف وضدددع عالمة صدددفراء وعالمة لراء على هذأ املشددداريع يف نظام  "حباجة طارئة لطلب األموال".على أهنا 

 ة املتكامل لتمكني الرصد الدقيق.ياملعلومات اإلدار 
ر 2021الثاين  يناير/كانون 1 يفوف ظليل بياانت نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية اخلاصة ابملشاريع النشطة  -298

يف املائة أو أكثر  50يف املائة على الرغم من مرور  30ر كان التنفيذ فيها أقل من مشدددداريع 109ولوحظ أن  مل يتم تصددددنيف 
ويرجع ذلك إىل أن ا فاض مستوى التسليم يتم حساب  يف نظام  "مشاريع منخفضة التنفيذ".من مدة املشروعر على أهنا 

معلومات إدارة الربامج امليدانية ابستخدام تقدم اإلنفاق يف ما يتعلق ابلنقد املستلم من اجلهات املاحنةر وليس ابإلشارة إىل 
" فقط إذا كان التقدم أقل من يذمنخفض التنفامليزانية اإلمجالية للمشددددروعر  ا يعين أن  سدددديتم تصددددنيف املشددددروع على أن  "

من مدة املشددددددروع. ومع ذلكر فإن اإلفراج عن الشددددددرائح النقدية  املائةيف  50يف املائة من النقد املسددددددتلم بعد أكثر من  30
ر فإن اإليصددددددددددددداالت النقدية بيل إىل أن تكون امن قبل املاحنني يرتبط عادة بتقدم املشددددددددددددداريعص وإذا كان التقدم منخفضددددددددددددد  

 اوابلتايلر فإن املشددداريع اليت ال تتماشدددى مع امليزانية/خطة العمل السدددنويةر قد تظهر بشدددكل غري صدددحيح تقدم  منخفضدددة. 
يف ما يتعلق ابملبلغ املنخفض للنقد املسدددددددددددتلم من اجلهات املاحنة  ا قد يؤدحت إىل عدم ظديد املشددددددددددداريع اليت تتطلب  اجيد  
يف املائة أو كانف  80حي  جتاوزت نسددبة التنفيذ  22رامشددروع   135تصددنيف من االهتمام والتصددعيد. وابملثلر مل يتم  امزيد  

                                                 
  األخرية من األموال إال بعد االنتهاء من املشروع. مشروع ا  وال  من االظاد األورويبر حي  لن يتم استالم الدفعة 67ابستثناء  22
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أو "حباجة لطلب األموال" ر على أهنا 2021يناير/كانون الثاين  1 يف اتريخيف املائة من املبالغ النقدية املسددددددددددددددتلمةر  100
 ر على التوايل."حباجة طارئة لطلب األموال"

أو أكثر جلذب انتباأ  ايوم   30وهنا  شددددددددر  يفيد  ن املشددددددددروع حبب أن يكون يف حالة التصددددددددنيف احملددة ملدة  -299
اإلدارة العليا والسماح ابلتصعيد واملتابعة من قبل األقاليم أو املقّر الرئيسي مع املسؤولني عن امليزانية املعنيني. وحنن نرى أن 

هذا لتاج إىل املراجعة ألن ذلك قد يؤدحت إىل أتخري يف تصنيف املشاريع "املنخفضة التنفيذ" أو "الناقصة  ايوم   30شر  الد
 التمويل" وإعاقة تقدمها أكثر. 

  لتعزيز فعالية الرصاااد يف شااابكة دعم املشااااريع امليدانية ولااامان اختاذ إجراءات تصاااحيحية يف الوقت 40التوصاااية 
 املناسب من منظور تشةيلي 

من النقد املستلم،  دراج بند يف التخطيط للموارد املرسسية القادم لربط التنفيذ/ اإلنفا  ابمليزانية بدال  إميكن  )أ(
 لإلشارة بشكل صحيح إىل املشاريع منخفضة التنفيذ.

 .ايوم   30مراجعة شرق بقاء املشروع يف احلالة احملددة ملدة  اوميكن أيض   ) (
وميكن تصااانيف  يع املشااااريع، ابساااتثناء تلك ال  سااايتم اساااتالم الدفعة األخرية من التمويل اخلاي هبا بعد  )ج(

يف املاائاة من املباالغ النقادياة  80اكتمااهلاا، على أهناا حبااجاة الختااذ إجراءات ذات أولوياة  لرد أن تتلااو  النفقاات 
 املستلمة.

 التأخري يف تشةيل املشاريع

يعترب مشدددددروع ما أن  "انشدددددط من الناحية التشدددددغيلية" بعد االنتهاء من االتفاق مع اجلهة املاحنة والبلد املسدددددتفيدر  -300
 ويشمل ذلك اإلجراءات التالية: 

تضدددددمن اجلهة املعنية ابلصدددددياغةر بدعم من مسدددددؤول االتصدددددال املعين ابلتمويل عند الضدددددرورةر إدخال/ظميل  ا1ل
 املشروع ذات الصلة بشكل صحيح يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.مجيع املعلومات وواثئق 

يصددددددادق مسددددددؤول االتصددددددال املعين ابلتمويل على ميزانية املشددددددروع يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.  ا2ل
 انشط من الناحية التشغيلية".  – إىل تغيري حالة املشروع إىل "جارٍ  اويؤدحت ذلك تلقائي  

تفتح وحدة التمويل لشددددددعبة الشددددددؤون املاليةا حسدددددداب املشددددددروع يف النظام العاملي إلدارة املوارد. وتتيح هذأ  ا3ل
اخلطوة إنشددداء "رمز النشدددا " للمشدددروع يف النظام العاملي إلدارة املوارد لتمكني صددداحب امليزانية من بدء أحت 

 معاملة يف النظام العاملي إلدارة املوارد. 
تصددددال املعين ابلتمويل "مذكرة التعيني" اليت ظدد مسددددؤولية املسددددؤول عن امليزانية واملسددددؤولية يُعد مسددددؤول اال ا4ل

 التشغيليةر ويوافق املدير العام املساعد على "مذكرة التعيني".
ر لدراسدددددة 2020بف املوافقة عليها خالل عام  اجديد   امشدددددروع   27من أصدددددل  امشدددددروع   13وفحصدددددف املراجعة  -301

بني لأا اتريخ البدء ابلعمل املسددددددددجل يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةر لبا واتريخ "انشددددددددط من الفاصددددددددل الزمين 
الناحية التشدددددغيلية"ر لجا والتاريخ الذحت فتحف في  وحدة التمويل لشدددددعبة الشدددددؤون املاليةا رمز املشدددددروع يف النظام العاملي 

 انية املعتمدة. ولوحظ ما يلي:إلدارة املوارد لتسهيل تكبد النفقات ابستخدام امليز 
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  يف املائةا نشددطة من الناحية التشددغيلية يف  31ابلعينة ل مشددموال   امشددروع   13مشدداريع من أصددل  4أصددبحف
 غضون شهر من اتريخ بدء العمل.

  يف املائةار كان اتريخ "انشط من الناحية التشغيلية" قبل اتريخ بدء العمل.  31مشاريع ل 4ويف 
  بعد  ايوم   327و 89يف املائةار كان اتريخ "انشدددددددددددط من الناحية التشدددددددددددغيلية" ما بني  38مشددددددددددداريع ل 5ويف

 . ايوم   190تسجيل اتريخ بدء العمل. وكان متوسط الوقف املستغرق يف هذأ احلاالت 
  يف املائةا رمز املشددروع اإللزامي يف  31عينات منها ل تخذأُ  امشددروع   13مشدداريع فقط من أصددل  4وتلقف

شددددددهر من بدء النشددددددا  التشددددددغيلي. وتلقف ا يف غضددددددون Oracleا  النظام العاملي إلدارة املوارد لرمز نشدددددد
 ايوم   241و 53املشددداريع التسدددعة املتبقية رمز املشدددروع يف النظام العاملي إلدارة املوارد بعد أتخري مدت  ما بني 

  "انشددطة من الناحية التشددغيلية"ر وكان متوسددط الوقف املسددتغرق يف ما يتعلق من التاريخ الذحت أصددبحف في
. ومل يتم تشددددغيل املشدددداريع إال بعد تلقي رمز النظام العاملي إلدارة املوارد ألن  شددددر  ايوم   115هبذأ املشدددداريع 

 أساسي لتحمل النفقات.
اليت ف أخذ عينات منها لتصدددددددبح انشدددددددطة من ة من املشددددددداريع ئيف املا 38يف  امسدددددددتغرق   ايوم   190ويُعد متوسدددددددط  -302

يف املائة من املشددداريع اليت ف  69يف  ايوم   115. وابملثلر يُعد متوسدددط اكبري    االناحية التشدددغيلية بعد اتريخ بدء العملر أتخري  
ر ويشدددري اأيضدددد   اكبري    اأخذ عينات منها لتصددددبح انشددددطة من الناحية التشددددغيلية مع رمز يف النظام العاملي إلدارة املواردر أتخري  

ذلك إىل احلاجة إىل جتديد اجلداول الزمنية السددددددددددددتكمال األنشددددددددددددطة بعد االنتهاء من االتفاقية مع اجلهات املاحنة والبلدان 
 املتلقية ألن هذأ العمليات داخلية يف املنظمة وال تعتمد على اجلهات املاحنة واحلكومات.

تطوير يلية رصاااااد معز  لتقليل الفاصااااال الزمين بني اتري  املوافقة والبدء   يوصاااااى ان تنظر املنظمة يف 41التوصاااااية 
 الفعلي للمشاريع.

 يف تنفيذ املشاريع التأخري

يتمثل  اهدف   23 2021-2020لدد أحد مؤشددددددددددددددرات األداء الرئيسددددددددددددددية املدرجة يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -303
يف املائة من املشدددددددداريع يف الوقف احملدد  80وإغالق  2019يف املائة من املشدددددددداريع يف الوقف احملدد حبلول عام  70إبغالق 

 . 2021حبلول عام 
وف ظليل أداء املنظمة من حي  التنفيذ يف الوقف املناسددددددب للمشدددددداريع ابسددددددتخدام البياانت اخلاصددددددة ابملشدددددداريع  -304

خالل  اجديد   اميداني   امشدددددروع   861. وافقف املنظمة على 2020قة خالل عام واملشددددداريع املغل 2018املعتمدة خالل عام 
ىل فرتات إيف املائةا  48ل امشروع   417ار ف بديد 2020و 2019ل التاليني. وقد لوحظ أن  على مدار العامني 2018عام 

 . ويشري التحليل إىل ما يلي:اشهر   48ترتاوح من شهر واحد إىل 

                                                 
 ابءا-3-8لمؤشر األداء الرئيسي  23
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 15 اجلدول
 ها ح  ثالثة أشهرئاملشاريع اليت ف بديد اتريخ انتهاعدد  34
 ها ألكثر من ثالثة أشهر وح  ستة أشهرئعدد املشاريع اليت ف بديد اتريخ انتها 94

 ها ألكثر من ستة أشهر وح  سنة واحدةئعدد املشاريع اليت ف بديد اتريخ انتها 146
 ها ألكثر من سنة واحدةئعدد املشاريع اليت ف بديد اتريخ انتها 143
 2019ها خالل عامي ئوال  مُسح بتمديد اتري  انتها 2018إ ا  املشاريع املعتمدة يف عام  417

 2020و
 

ووجدان أن التمديدات قد ُمنحف للتعامل مع حاالت التأخري يف التنفيذر والتغيري يف نطاق املشدددددددددددددروعر والتأخري  -305
يف املائةا  32ل امشددددروع   221ر ف إغالق 2020ف إغالقها خالل عام  امشددددروع   692يف التمويلر وما إىل ذلك. ومن بني 

 ها بكثري. ويظهر التحليل ما يلي:ئبعد اتريخ انتها

 16 اجلدول
 2020ر ولكنها أغلقف خالل عام 2016املشاريع مع اتريخ انتهاء قبل عام  10

 2020ر ولكنها أغلقف خالل عام 2016املشاريع مع اتريخ انتهاء خالل عام  7
 2020ر ولكنها أغلقف خالل عام 2017املشاريع مع اتريخ انتهاء خالل عام  18
 2020ر ولكنها أغلقف خالل عام 2018املشاريع مع اتريخ انتهاء خالل عام  64

ر 2019أكتوبر/تشرين األول  31يناير/كانون الثاين و  1ني باملشاريع مع اتريخ انتهاء خالل الفرتة ما  122
 2020ولكن ف إغالقها خالل عام 

 إ ا  عدد املشاريع ال  مت إغالقها يف وقت متأخر 221
 2020إمجايل عدد املشاريع اليت ف إغالقها يف عام  *692

 25للمطالبة هبا. امغلق   امشروع   72و 24غري معادلة امغلق   امشروع   620تشمل *

 
 293أن  حبب مالحظة أن  ر إال19-إىل جائحة كوفيد 2020وعلى الرغم من أن اإلدارة عزت التأخري يف عام  -306

. ولذلك 19-ر أحت قبل تفشددددددددددددي جائحة كوفيد2019ف بديدها خالل عام  2018بف املوافقة عليها يف عام  امشددددددددددددروع  
 لتمديدات تواريخ انتهاء املشاريع. ارئيسي   اميكن اعتبار اجلائحة سبب   ال

ومع إدراكنا للتحدايت اليت تواجهها املنظمة يف تنفيذ املشدداريعر وبناء  على النتائج اليت توصددلنا إليها ورد اإلدارةر  -307
داء املنظمة يف تنفيذ املشدددددددداريع يف الوقف املناسددددددددب لتاج إىل التحسددددددددني. وحبب أن تعاجل املنظمة القضددددددددااي فإننا نرى أن أ

تحديد مواعيد هنائية غري عملية للتنفيذ. وابلنظر إىل حقيقة بابلتنسددددددديق مع احلكومات املضددددددديفة واجلهات املاحنةر و  ةاملتعلق
يف  70ر فإننا نفهم أن اهلدف الذحت ف ظديدأ يتمثل يف إغالق سدددددددددديطرة اإلدارةأن  قد تكون هنا  مشدددددددددداكل خارجة عن 

                                                 
 التنفيذ ومل يتم إجراء معادلة رمسية هلا خلفض امليزانية إىل مستوى اإلنفاق.للمشاريع املغلقة "غري املعادلة" ميزانيات تزيد عن إمجايل  24
 املشاريع املغلقة "للمطالبة هبا" هي املشاريع اليت يتجاوز فيها إمجايل التنفيذ إمجايل التزام اجلهات املاحنة. 25
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 ح أندد  الحظنددا على التوايل. ولكن  2020و 2019يف املددائددة فقط من املشددددددددددددددداريع يف الوقددف احملدددد يف عددام  80املددائددة و
 من اتريخ انتهاء املشاريع. ايوم   180فقط من املشاريع يف غضون  املائةيف  58ر ف إغالق 2020نوفمرب/تشرين الثاين 

  إجراء حتليل مناساااب للمخاطر يف ما يتعلق بتنفيذ املشااااريع وتزويد املوظفني امليدانيني بدورات تدريبية 42التوصاااية 
 متخصصة حول دورة املشاريع لتحسني التنسيق مع احلكومات املضيفة واجلهات املاحنة.

 املشاريع البطيئة التنفيذ

 امن املشدددددددداريع اليت كان التنفيذ بطيم   اكبري    امعلومات إدارة الربامج امليدانية إىل أن هنا  عدد  تشددددددددري بياانت نظام  -308
 فيها ولوحظ ما يلي: ار كان التنفيذ بطيم  امشروع   241من أصل  امشروع   12فيها. وفحصف املراجعة 

  كان التنفيذ   امشددروع   11يف مل يتم ظقيق األهداف الرئيسددية احملددة خالل اتريخ االنتهاء األصددلي للمشددروع
 فيها. ويف مثانية مشاريعر مل تتحقق األهداف الرئيسية ح  بعد بديد اتريخ االنتهاء. ابطيم  

   يف املائةر على الرغم  38يف املائة و 17للغايةر حي  تراوح بني  اوكان تنفيذ املشدداريع مقابل امليزانية منخفضدد
ترتاوح بني من بديد تواريخ االنتهاء يف ما يتعلق بثمانية مشددددددددددددداريع. وكان ينبغي أن يكون التنفيذ يف حدود 

ر على أسددددددا  الوقف الذحت مّر منذ اتريخ 2020ديسددددددمرب/كانون األول  31يف يف املائة  94و يف املائة  76
ف أخذ عينات منها قبل عام  امشدددددددروع  12ريع من أصدددددددل بدء العمل. وكان اتريخ االنتهاء يف وسدددددددة مشدددددددا

 . 19-ضائحة كوفيد تر وابلتايل ال ميكن أن تكون هذأ املشاريع قد أتثر 2020
أصددددددددبحف متقادمةر وأن وحدة املعامل الرئيسددددددددية وأشددددددددارت اإلدارة أن وحدة نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية  -309
ظتوحت على ميزات مناسدبة للرصددر وأن رصدد النتائج من قبل املسدؤولني عن امليزانية يتم يف الغالب خارج النظام. ويشري  ال

ذلك إىل أن التقدم احملرز يف املشاريع ُيرت  إىل حد كبري للمسؤولني عن امليزانية وأن هنا  القليل من الرصد لتقدم املشاريع 
 رصد على اإلطالق.  على مستوى املنظمةر أو ال يوجد

إدارة نظام املنظمة إدراج وحدة قوية لرصااد حتقيق املعامل الرئيسااية مقابل األهدا  يف  أن تضاامنميكن   43التوصااية 
 لتسهيل الرصد املرسسي لتنفيذ املشاريع. PROMYSدورة املشاريع 

 اإلغال  التشةيلي واملا 
من جوانب إدارة املشاريعر وتعد االستعدادات املبكرة ل  ضرورية لضمان إغالق  امهم   ايُعد إغالق املشاريع جانب   -310

املشاريع يف الوقف احملدد. ويشري اإلغالق التشغيلي إىل املرحلة اليت ف فيها تقدمي املدخالت األخريةر وانتهاء مجيع أنشطة 
النهائي. كما يشدددددددري إىل النقطة الزمنية اليت لن يتم املشددددددداريعر واكتمال مهام مجيع موظفي املشددددددداريعر وتقدمي التقرير/البيان 

اإلغالق املايل اإلغالق التشغيلي يف أسرع وقف  كنر عادة يف غضون فرتة  عبعدها تكبد أحت التزامات مالية أخرى. ويتب
عاملة أخرى م حتالوحدة املالية لشدددعبة الشدددؤون املاليةا   أ. وهو يشدددري إىل التاريخ الذحت لن تسدددمح بعداشدددهر   12أقصددداها 

 على حساب املشروع هذا. ويكون املسؤول عن امليزانية هو املسؤول عن مراقبة املهام الالزمة إلكمال وإغالق املشروع.
 31بف مراجعة املشدددددددددددددداريع اليت كانف يف حالة "اكتمل النشددددددددددددددا " و"مغلق من الناحية التشددددددددددددددغيلية" كما يف  -311

ر وقد لوحظ من ظليل مصددددددددددددددر الربامج امليدانية وتطبيقها يف نظام معلومات إدارة الربامج 2020ديسدددددددددددددمرب/كانون األول 
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يف املائةا ف إغالقها من الناحيتني التشدددددددغيلية واملاليةر وف  67ل امشدددددددروع   464ر منها امشدددددددروع   692امليدانية أن  ف إغالق 
 انتظار إغالقها املايل. ومن بني هذأ املشدددددداريعر كان يفو يف املائةا من الناحية التشددددددغيلية فقط  33ل امشددددددروع   228إغالق 
مشددددددددددددداريع أغلقف من الناحية  3يف املائةا ابنتظار اإلغالق املايل ألكثر من عام. وكانف هنا   20ل امشدددددددددددددروع   45هنا  

يف انتظار اإلغالق املايل و  28ر2011ونوفمرب/تشددددرين الثاين  27ر2011وأبريل/نيسددددان  26ر2003التشددددغيلية يف فرباير/شددددبا  
 لعدة سنوات. 

ويرجع التأخري يف إغالق املشاريع بشكل رئيسي إىل التأخري يف استكمال العمليات اإلدارية املرتبطة بنقل أصول  -312
د على املشددددروعر ومعاجلة التنقيحات النهائية للميزانية مع اجلهات املاحنةر وقيام املسددددؤولني عن امليزانية مبراجعة اإلنفاق الزائ

بنود امليزانية الفردية قبل تقدمي التقرير املايل النهائير ومعاجلة طلبات الشدددددددددددطب للمشددددددددددداريع اليت تتجاوز فيها املبالغ املنفقة 
االنتهاء من املشدددددروع عندما ال تقدم اجلهة املاحنة أحت بويل إضدددددايفر وموافقة اجلهات  دامليزانية/املبالغة النقدية املسدددددتلمة عن

 التقرير املايل النهائي.املاحنة على 
وتشدري املشداريع اليت تنتظر اإلغالق ألكثر من عام بعد االنتهاء من األنشدطة إىل القضدااي النظامية اليت ظتاج إىل  -313

معاجلة من خالل إنشددداء إطار الرصدددد املؤسدددسدددي وتعزيزأ. ويعترب اإلقفال التشدددغيلي واملايلر ونقل األصدددول وإعداد التقاريرر 
 وحباجة إىل ظسينات جوهرية. اانشط   اصد  جماالت تتطلب ر 

 
  44التوصية 

ميكن ولااع إطار رصااد فعال على مسااتوو املنظمة لضاامان اإلغال  التشااةيلي واملا  للمشاااريع يف الوقت  )أ(
 املناسب.

 األسبا  الرئيسية للتأخري واإلبالغ عنها ابنتظام. وجيب حتليل ( )
لديه ميزات مناساابة لنظام املعلومات اإلدارية  PROMYSإدارة دورة املشاااريع وميكن التأكد من أن نظام  (ج)

 ي إلغال  املشاريع من قبل نقاق االتصال يف املقر  الرئيسي ومن قبل اإلدارة العليا.ر لتسهيل االستعراض الدو 

 فعالية الرصد ابستخدام التقارير املرحلية

التمويل وتقع على عاتق املسدددددددؤولني عن امليزانية مسدددددددؤولية التحقق من  يتم ظديد تواتر التقارير املرحلية يف اتفاقية -314
أن التقارير قد بف املوافقة عليها من الناحية الفنية وإرساهلا إىل مسؤويل االتصال املعنيني ابلتمويل للموافقة عليها وإرساهلا 

 إىل اجلهة املاحنة.
لفحص مدى فعالية نظام مراقبة املشددددددداريع امليدانية. ولوحظ  امشدددددددروع   160وف اختيار عينة عشدددددددوائية مؤلفة من  -315
 يلي: ما

                                                 
 OSRO/KOS/004/ECالوثيقة  26
 GCP /MYA/009/ECالوثيقة  27
  NEP/065/EC/GCPالوثيقة  28
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  يف املائةا مل تتوخ اتفاقية التمويل تقدمي تقارير مرحلية  48من املشدددددداريع املشددددددمولة ابلعينة ل امشددددددروع   76ويف
 دورية أو أن اتفاقية التمويل مل تكن واضحة بشأن هذا املطلب.

 يف املائةا لتقدمي التقارير الدورية  52من املشدددددداريع املشددددددمولة ابلعينة ل امشددددددروع   84هنا  ترتيبات يف  فوكان
 31ح   امسددددددددددددددتحقدد   امرحليدد   اتقرير   426التفدداقددات التمويددل/تقددارير املشددددددددددددددداريع. ومع ذلددكر مقددابددل  اوفقدد  

يف املائةا يف نظام معلومات إدارة الربامج  44فقط ل اتقرير   188ر ف ظميل 2020ديسددددددددددددددمرب/كانون األول 
 حالة. 15ن تقدمي التقارير يف مامليدانية من قبل املسؤولني عن امليزانية. وف اإلعفاء 

  توجد يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية ميزة إلرسدددددال التنبيهات اآللية إلخطار املسدددددؤولني عن امليزانية
 426رسددددددالة إىل املسددددددؤولني عن امليزانية مقابل  76ة. ومع ذلكر أرسددددددل النظام بشددددددأن تقدمي التقارير املرحلي

 .امستحق   امرحلي   اتقرير  
ولذلكر ال يتم ظدي  إدارة املنظمة بشدددددددكل دورحت عن حالة تنفيذ عدد كبري من املشددددددداريع قيد التنفيذ يف مجيع  -316

ر عمل واضح بشأن رفع التقاريرر أو بسبب عدم ظميل أحناء العامل من خالل التقارير املرحليةر إما بسبب عدم ظديد إطا
 .التقارير على نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية

 
  45التوصية 

 توخى.لتقد  التقارير املرحلية لضمان تقدم املشاريع على النحو امل رسسيالرصد امل تعزيز )أ(
 .ااجلديد إلزامي   PROMYSإدارة دورة املشاريع حتميل التقارير املرحلية يف نظام  ولمان أن يكون ( )
ية عن حالة ر لتوليد تقارير دو  PROMYSإدارة دورة املشاااااااااااريع نظام دمج املعلومات اإلدارية املتكاملة يف و  (ج)

تقد  التقارير املرحلية من قبل املساااااااارولني عن امليزانية. وميكن ولااااااااع إطار للرصااااااااد من قبل إدارة املنظمة ألجراء 
 دورية لتقدم املشاريع.مراجعة 

 
 التقارير النهائية

عن ضمان وصول املسودة النهائية للتقرير النهائي إىل اجملموعة املعنية ابلتقارير  يعترب املسؤول عن امليزانية مسؤوال   -317
يف شددددددددعبة تعبمة املوارد والشددددددددراكات مع القطاع اخلاع يف املقّر الرئيسددددددددي لتحريرأ واسددددددددتكمال ر يف موعد ال يتجاوز اتريخ 

ر النهائي لالسدددردحت واملايلا إىل الشدددركاء يف املوارد االنتهاء الفعلي للمشدددروع. ويتعني على املسدددؤول عن امليزانية تقدمي التقري
 ايوم   90يف غضددون ثالثة أشددهر بعد اتريخ انتهاء املشددروع. وميكن أن يكون املوعد النهائي لتقدمي التقرير النهائي أكثر من 

 على متطلبات اجلهة املاحنة. ابعد اتريخ انتهاء املشروعر اعتماد  
إىل البياانت الواردة يف نظام معلومات  ار واسددددتناد  امغلق   امشددددروع   84بف مراجعة حالة تقدمي التقارير النهائية يف  -318

 إدارة الربامج امليدانيةر لوحظ ما يلي:
  يف املائةا.  18فقط ل امشروع   15ف تقدمي التقارير النهائية يف/قبل املوعد احملدد يف 
 يف املائةا. 74ل امشروع   62يف  ايوم   744وة بتأخري يرتاوح بني يوم واحد وف تقدمي التقارير النهائي 
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  ومل يتم تقدمي التقارير النهائية يف مشددددروعنير على الرغم من اكتمال األنشددددطة. كما كان اإلغالق التشددددغيلي
 يف هذين املشروعني. اواملايل معلق  

  أايم إىل  107ر وتراوحف فرتة التأخري من اإغالقها تشغيلي  ومل يتم تقدمي التقارير النهائية يف وسة مشاريع ف
 ا. 2021يناير/كانون الثاين  31أايم لكما يف  1 304

 .ومل يكن هنا  تقرير هنائي يف مشروعنير ولكن ف إرفاق رسالة ختامية 
لف بشددكل كبري من وأشددارت اإلدارة أن التاريخ املرجعي السددتكمال التقرير النهائي مدرج يف اتفاقية التمويل وخيت -319

جهة ماحنة إىل أخرى. وال توجد وظيفة "لتخصيص" تواريخ إعداد التقارير النهائية يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية 
. ولذلكر فإن التاريخ يف ايوم   90من ذلك على اتريخ قياسي/متوسط هو  بناء  على اتفاقية التمويلر ويشتمل النظام بدال  

مع اتريخ التقرير احلقيقي لالذحت ميكن العثور  اإدارة الربامج امليدانية هو اتريخ إرشددددددددددادحت وقد ال يتوافق بام  نظام معلومات 
من ذلددك يف اتفدداقيددة التمويددلا. ومن الواضددددددددددددددح ابلتددايل أندد  على الرغم من أن تقدددمي التقرير النهددائي يف الوقددف  عليدد  بدددال  

ما يكون  ااملشروع يف دورة املشروعر وأن التأخري يف تقدمي /عدم تقدمي  غالب   ال يتجزأ من عملية إغالق ااملناسب يعترب جزء  
ال خيضدددع للرقابة بشدددكل كاف وفعال. ومل يتم إدخال تواريخ االسدددتحقاق   للتأخري يف إغالق املشدددروعر إال أن تقدمي اسدددبب  

 .اصعب   ا ا حبعل رصد هذا النشا  املهم أمر  التفاقيات التمويل يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةر  االصحيحة وفق  

التفاقيات التمويل بشاااكل إلزامي يف التخطيط  اإدخال التاري  احملدد لتقد  التقارير النهائية وفق  جيب   46التوصاااية 
من املعلومات األساااسااية املطلو  إدخاهلا قبل بدء أنشااطة  اللموارد املرسااسااية لكل مشااروع، وجيب أن يشااكل جزء  

كون هناك رقابة انشاااااااااطة لتقد  التقارير النهائية على النحو املنصاااااااااوي عليه يف التعليمات تاملشاااااااااروع. وجيب أن 
 املوجودة املتعلقة إبغال  املشروع.

 
 تقييم املشاريع

 
 نظام التقييم

األدلة تكون ذات مصددددددددددددددداقية وموثوقة ومفيدةر  ا يتيح دمج النتائج حبب أن يوفر التقييم معلومات قائمة على  -320
والتوصددددددديات والدرو  املسدددددددتفادة يف الوقف املناسدددددددب يف عمليات صدددددددنع القرار يف املنظمة. وجترحت املنظمة ثالثة أنواع من 

 التقييمات املواضيعية/واالسرتاتيجية والتقييمات القطرية وتقييمات املشاريع. صالتقييمات
مجيع املبادرات املمولة من املسامهات الطوعية لابستثناء برامج الطوارئ وإعادة التأهيلا وحساابت األمانة  ختضع -321

ماليني دوالر أمريكير ومجيع املشددددددددددددددداريع املمولدة من قبددل مرفق البيمددة العددامليددةر  4متعددددة اجلهددات املداحندة مبيزانيددة تزيدد عن 
ماليني دوالر  4مبيزانية تقل عن  اضدددع املشددداريع اليت بف املوافقة عليها مبدئي  ألحكام إلزامية إبجراء تقييمات منفصدددلة. وخت

لتقييم منفصل إلزامي. وال ختضع املشاريع اليت تقل قيمتها  اأمريكي ولكنها تتجاوز هذا احلد من خالل بديد املشروع أيض  
قييم الذحت يسدددتخدم إلجراء التوليفاتر ماليني دوالر أمريكي لعمليات تقييم منفصدددلة. وهي تسددداهم يف حسددداب الت 4عن 

وتقييمات الربامج القطريةر والتقييمات املواضدددددددددددددديعيةر وتقييمات األثرر وميكن تغطيتها يف إطار إحدى طرائق التقييم هذأ. 
لتقييم منتصددددددددددف املدة والتقييم  اسددددددددددنوات أحكام   5ومن الناحية املثاليةر حبب أن تتضددددددددددمن املشدددددددددداريع اليت تزيد مدهتا عن 
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يف املائة من امليزانية األولية و/أو عند منتصدددف  50هائي. ويتم إجراء تقييم منتصدددف املدة عندما تصدددل نسدددبة التنفيذ إىل الن
املدة املقررة للمشدددددروعر السدددددتعراض كفاءة وفعالية التنفيذ واملسدددددامهةر من خالل التوصددددديات التشدددددغيلية واالسدددددرتاتيجيةر يف 

املشددددددروع. ويتم تنفيذ تقييم منتصددددددف املدة من قبل اسددددددتشدددددداريني مسددددددتقلني ضددددددمن  ظسددددددني التنفيذ للمدة املتبقية من عمر
املسؤولية العامة للمسؤولني عن امليزانية. ويوفر مكتب التقييم ضمان جودة عملية التقييم والنواتج. ويوصى إبكمال التقييم 

هذا التقييم إىل ظديد نتائج املشدروع  النهائي املسدتقل يف غضدون سدتة أشدهر قبل اتريخ االنتهاء الفعلي للمشدروع. ويهدف
واسدددتدامتها وآاثرأ الفعلية أو احملتملة. كما أن الغرض من  هو اإلشدددارة إىل اإلجراءات املسدددتقبلية الالزمة لضدددمان اسدددتمرارية 
 ال  العملية اليت ف تطويرها من خالل املشددروع. ويكون مكتب التقييمر ابلتشدداور مع أصددحاب املصددلحة يف املشددروعر مسددؤو 

 عن إدارة التقييم النهائي.
ر أن املعايري املذكورة أعالأ لتقييم منتصدددددددددددف املدة اف اختيارها عشدددددددددددوائي   امشدددددددددددروع   15ولوحظ بناء  على فحص  -322

ال يتم إجراء تقييمات منتصددددددف املدة بشددددددكل منهجي للمشدددددداريع غري إذ والتقييم املنفصددددددل ال يتم اتباعها بشددددددكل موحد. 
املية. ويتم إجرااها فقط عندما يطلب املسدددددددؤول عن امليزانية/فريق املشدددددددروع ذلك. وعالوة على ذلكر التابعة ملرفق البيمة الع

ر على الرغم من التوصية إبكمال التقييم يف غضون ستة أشهر ايتم تقدمي ردود اإلدارة ابنتظام بعد التقييم النهائي. وأيض   ال
التقييمات بعد اإلغالق التشددددددددددددغيلي/موعد انتهاء املشددددددددددددروع. كما ال يتم قبل اتريخ اإلجناز الفعلير يتم االنتهاء من بعض 

 ظميل تقارير التقييم وردود اإلدارة ابنتظام يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.
ر فإن املكاتب امليدانية مسؤولة عن إجراء تقييم مستقل 2019لدليل التقييم اخلاع ابملكاتب امليدانية لعام  اووفق   -323

 4ماليني دوالر أمريكي. ومع ذلكر لوحظ أن تقييم املشدددددددددددددداريع اليت تقل قيمتها عن  4مشدددددددددددددداريع اليت تقل قيمتها عن لل
 2 000ليسددددددددددددددف على دراية بنتائج أكثر من املنظمة ماليني دوالر أمريكي ال يتم يف املكاتب امليدانية. ومن   فإن إدارة 

وابلنظر إىل العدد الكبري هلذأ املشدددددددددداريع واملوارد الكبرية اليت أنفقف  مشددددددددددروع من هذا القبيل وابلدرو  املسددددددددددتفادة منها.
 عليهار فإن هذا اجملال يتطلب اهتمام إدارة املنظمة.

أكرب من إدارة املنظمةر لضمان  اإىل فحص املراجعة ورد اإلدارةر يتبني أن تقييم املشاريع يتطلب اهتمام   اواستناد   -324
ائمةر وإضفاء الطابع املؤسسي على الدرو  املستفادة من جتربة املشروعر واستخدامها االمتثال بشكل أفضل لألحكام الق

 وإدارهتا بشكل أفضل. ايف مشاريع مستقبلية/ اثلة لضمان ظديد املخاطر مسبق  
 

  47التوصية 
املنفصل وتقد  رد ميكن لمان االمتثال بشكل أفضل للمعايري احملددة لتقييم منتصف املدة والتقييم النهائي  )أ(

 اإلدارة؛
وميكن إدخال يلية مرسسية لتوفيق الدروس املستفادة من املشاريع املنلزة وحفظها، بناء  على تقارير التقييم،  ) (

 لتسهيل استخدام هذه املعلومات يف قرارات الربجمة املستقبلية.
ماليني دوالر أمريكي، فيمكن ولااااع  4من املشاااااريع ال  تقل قيمتها عن  اكبري    األن املنظمة تنفذ عدد   نظر او  )ج(

تشااااليع  يع مديري املشاااااريع على تعزيز نظام الرصااااد والتقييم نوصااااي بيلية مناساااابة إلجراء تقييمها/تقييم األفر. و 
 .ة على ذلك، وقد وافقت اإلدار وإجراء تقييمات األفر، من أجل تعزيز التعلم واإلدارة القائمة على النتائج
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 اإلجراءات املتخذة بشأن تقارير التقييم

يقوم مكتب التقييم بتنسددددددددددددديق وإجراء تقييمات لربامج املنظمة ومشددددددددددددداريعها على املسدددددددددددددتوايت العاملية واإلقليمية  -325
والوطنية لضمان توافق التدخالت بشكل اسرتاتيجي مع أهداف املنظمة وأصحاب املصلحة فيهار وظقيق النتائج املرجوة. 

إعددداد رّد اإلدارة. وبعددد االنتهدداء من رّد اإلدارةر حبددب على الوحدددة ومبجرد االنتهدداء من التقييمر ظتدداج فرق املنظمددة إىل 
توقيف تقارير املتابعة ويرسددددل التقييم اخلاضددددعة للتقييم إعداد تقرير متابعة لتتبع التقدم احملرز يف التوصدددديات. ويرصددددد مكتب 

 رسائل تذكري إىل الوحدات املعنية.
تقييمات هنائيةر وتقييم واحد يف الوقف احلقيقير  5ر واملدةتقييمات ملنتصددف  3وف فحص عشددرة تقارير تقييم ل -326

 ر ووجد ما يلي: 2018وتقييم مواضيعي واحدا ف االنتهاء منها خالل عام 
  ر ومل تتوفر بياانت عن امنها جزئي   14منها و 34توصددددديةر قبلف اإلدارة  67قدمف التقارير املشدددددمولة ابلعينة

 توصية. 19
   لتنفيذ التوصددديات. مل يكن هنا  يف أحت من التقييمات العشدددرة املذكورة أعالأر  ازمني   اظدد اإلدارة عادة  إطار

 ظدي /ربط متابعة التوصيات يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية./ترتيب لتسجيل
 وقد يسلط املقّيم الضوء على قضااي حمددة إما أعاقف التنفيذ الناجح للمشروع أو يلزم تناوهلا يف املستقبل .

تبني أن عمليات املتابعة/اإلجراءات املتخذة بشدددددددددأن القضدددددددددااي اليت ف إبرازها يف تقارير التقييم غري متوفرة يف 
 نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.

  تشددددددمل القضددددددااي اليت أبرزهتا تقارير التقييم عدم كفاية مشدددددداركة أصددددددحاب املصددددددلحةر وتدين األولوية لتعميم
ونزاهة  رالربوزاملشددددروع إىل  وافتقارر اجلنسدددداينر ونقص التنسدددديق مع موظفي احلكومة املضدددديفة مراعاة املنظور

 بياانت الرصدر وما إىل ذلك.
إىل النتائج املذكورة أعالأ واسدددددتجابة اإلدارةر يالحظ  ن لدى املنظمة نظام ملتابعة تقارير التقييمص ومع  اواسدددددتناد   -327

 ذلكر فإن اإلجراءات املتخذة بشأن املالحظات/التوصيات حباجة إىل رصد دقيق.

  إدراج بند اإلبالغ عن حالة تنفيذ اإلجراءات ال  جيب اختاذها اساتلابة ملالحظات وتوصايات مكتب 48التوصاية 
. وميكن تعزيز الرصااااااااد املرسااااااااسااااااااي إلجراءات املتابعة بشااااااااأن PROMYS إدارة دورة املشاااااااااريعنظام التقييم يف 

 التوصيات/القضا  ال  مت إبرا ها يف تقارير التقييم.

 

  اخلالصة

تعترب إدارة املشددددددددددداريع إحدى العمليات احلامسة يف منظمة األغذية والزراعة واليت تنفذ املنظمة من خالهلا واليتها.  -328
وابلتايلر فإن التنفيذ الفعال للمشدداريع أمر ابلغ األمهية لضددمان قدرة املنظمة على املسددامهة بفعالية يف ظقيق األمن الغذائي 

نظمة. ويف حني أن  ف ظديد األدوار واملسددددؤوليات ملختلف األنشددددطة املرتبطة بتنفيذ للجميع وكذلك للحفاظ على مسعة امل
املشددروعر فإن هنا  حاجة إىل تعزيز الرقابة املؤسددسددية على العمليات املختلفة املرتبطة بدورة املشددروع لتعزيز املسدداءلة وتنفيذ 
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من أجل تعزيز التعلم التنظيمي واإلدارة القائمة على  املشددروع بشددكل أفضددل. وهنا  حاجة إىل تعزيز وظيفة تقييم املشددروع
 النتائج. ويف ضوء العديد الكبري للمشاريع الصغرية اليت مل يتم تقييمهار حبب التفكري يف طرق إلجراء تقييم ألثرها.

 
 إقرارات اإلدارة –هاء 

القسمر قدمف اإلدارة إقرارات ويف هذا  اختصاصات املراجع اخلارجي على اإلفصاح عن املعلومات اهلامة.تنص  -329
 بشأن حذف اخلسائر ودفع اإلكراميات وحاالت الغّش والغّش املفرتض.

 
 شطب خسائر النقدية وحساابت املقبولات -1

 اأمريكي   ادوالر   108 000. ويتألف هذأ املبلغ من لأا اأمريكي   ادوالر   118 352.61ر شطب مبلغ 2020يف عام  -330
ر ولكن بف 2013. وبف املوافقة على شدددددددددددطب هذا املبلغ يف عام صدددددددددددوماليف الاملتعلقة ابلبائعني من اخلسدددددددددددائر النقدية 

يتعلق ابملدفوعات الزائدة للخرباء االستشاريني بسبب خطأ  اأمريكي   ادوالر   1 026.81ص لبا ومبلغ 2020معاجلت  يف عام 
صددددددرف الرافدين بعملة الدينار العراقي الذحت ف يعكس رصدددددديد حسدددددداب م اأمريكي   ادوالر   1 156.11مصددددددريفص لجا ومبلغ 

بسبب التفاوت بني  اأمريكي   ادوالر   501.70جتميدأ خالل احلرب. وال توجد أحت سجالت هلذا احلساب اآلن. لدا ومبلغ 
على حسدددددداب  اأمريكي   ادوالر   7 667.99النقد يف الصددددددندوق واملصددددددروفات النثرية كما هو مسددددددجل يف النظام. ل ا ومبلغ 

 يف املكتب اإلقليمي للشرق األدق ولال أفريقيا يف القاهرة. اعام   20دفعة غري حمددة بف منذ أكثر من 
أجرحت تدقيق هلذأ املبالغ املشددددددددددددددطوبة فتبني أهنا ّبف وفق ا للوائح التنظيمية وأن  كان هنا  تقّيد ابإلجراءات  وقد -331

 .املناسبة
 
 اإلكراميات -2

عن كتعويض   املبلغُدفع و  دوالر ا أمريكي ا. 20 000بلغ  2020اإلدارة أن إمجايل اإلكراميات يف السدددنة املالية  أقّرت -332
 .2020موظفي املنظمة املتوفني خالل عام  الوفاة لورثة

 
 حاالت الةش والةش املفرتض -3

اإلدارة عن حاالت غّش وغّش مفرتض أو سددددددددددددددرقة كانف املنظمة على علم هبا ويتوجب لفف عناية جلنة  أبلغف -333
ر 1ا من شددرو  االختصدداصددات املرجعية اإلضددافية اليت تنظم التدقيق اخلارجي لامللحق 1لجا ل 6املالية إليها عمال  ابلفقرة 

غش مع تعريف الغش املتضمن يف سياسة املنظمة ملكافحة الغش وتتماشى إقرارات اإلدارة يف ما يتعلق ابل الالئحة املاليةا.
ويف  ا.ا1لامللحق  2015/08لالتعميم اإلدارحت رقم  2015مار /آذار  12واملمارسددات الفاسدددة األخرىر اليت وضددعف يف 

املشدددددددددددرتكة لألمم ما يتعلق ابلغّش املفرتضر أُعّد اإلقرار حبسدددددددددددب تعريف الغّش املفرتض الذحت أوصدددددددددددف ب  وحدة التفتيش 
 .JIU/REP/2016/4 املتحدة يف تقريرها رقم

 
 2021وأوائل عام  2020احلاالت ال  جرو تناوهلا يف عام 
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 احلاالت املةلقة -334
سياق مناقصة للبذور تقدر قيمتها  يف تواط قّدما واثئق مزورة ورمبا يكوانن قد  لأا ادعاءات غش ختص ابئعني يدعى أهنما

وابلتايل مل تكن هنا  أحت خسارة مالية. وأجرى مكتب أمر شراءر  ُبنح أحت من الشركتنيولكن مل  .أمريكيبنحو مليون دوالر 
أشهر. والقضية  6توقيع العقوابت على املتعاقدين. وفُرض تدبري منع تعامل ملدة وف تقدمي املسألة إىل جلنة  ااملفتش العام ظقيق  
 .2020وقد أُغلقف يف عام  2017مستمرة منذ عام 

يف ادعاء تقدمي واثئق مزورة من قبل ابئع إلثبات جودة بضددددددددددددددائع  من أجل ح   البا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  
مقابل ذلك. وف عرض األمر على جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين  اأمريكي   ادوالر   96 607املكتب على صددددددددددددددرف مبلغ 

 .2020وقد أُغلقف يف عام  2017سنوات. والقضية مستمرة منذ عام  3ري منع تعامل ملدة بوفُرض تد
قّدم عن علم إىل شدددركة التأمني الط  اليت تتعامل معها من املنظمة  اووجد أن متقاعد   الجا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  

على املدير العام للبف فيها وتقرر دوالر أمريكي. وقد عرضف املسألة  100 000تبلغ قيمتها  املنظمة مطالبات طبية احتيالية
 إهناء اشرتا  املتقاعد يف التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة يف املنظمة. أُغلفف احلالة.

 دفوعاتاملمن  أمريكيدوالر  50 300العام ادعاءات  ن أحد الشدددددددركاء املنفذين حّول مبلغ  لدا اسدددددددتعرض مكتب املفتش
إىل املعلومات املتاحةر أحيلف املسددددألة إىل السددددلطات الوطنية يف  ار واسددددتناد   توزيع عن االمتناع عرب لمسددددتفيدينل املخصددددصددددة

حماولة السددددددددددددددرتداد األموال غري املنفقة مل تكلل ابلنجاح. كما وجد مكتب املفتش العام أن الشددددددددددددددريك املنفذر بعد االحتيال 
 البلد املعينر  ا حبعل عرض املسددددددددددددددألة على جلنة توقيع املزعومر قد ُمنع التعامل مع  من قبل الفريق القطرحت لألمم املتحدة يف

العقوابت على املتعاقدين غري ضددددددددددددددرورحت. وابلنظر إىل ما ورد أعالأر أغلق مكتب املفتش العام املسددددددددددددددألة وأبلغ اجلهة املاحنة 
 لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةا ابخلسارة. 

 ديناحلاالت املعلقة لدو جلنة توقيع العقوابت على املتعاق -335
اسددددتعان ب  مكتب قطرحت للمنظمة كمراقب قدم عن علم تقارير  ااثلث   اووجد أن طرف   الأا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  

احتيالية تشدددددددري إىل تنفيذ سدددددددليم ملشدددددددروع ميداين. وُقدمف املسدددددددألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين. ومل يرد البائع 
 وستجتمع جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين للتوصية بعقوبة مناسبة.خالل الفرتة الزمنية احملددة 

ووجد أن أحد املوردين قدم إىل املنظمة مذكرات تسددددددددددددليم مزورة ظمل توقيعات  اأجرى مكتب املفتش العام ظقيق  لبا 
 45 000أهنا مل تسدددددلم حنو موظفني من املنظمة إلثبات تسدددددليم سدددددلع مل ُتسدددددّلم يف الواقع. وتبلغ قيمة البضدددددائع اليت يُزعم 

دوالر أمريكي. ومل يتلق املوّرد أحت مدفوعات تتعلق مبذكرات التسدددددددليم املزورة. وُقدمف املسدددددددألة إىل جلنة توقيع العقوابت 
على املتعاقدين. ومل يرد البائع خالل الفرتة الزمنية احملددة وسددددددددددددددتجتمع جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين للتوصددددددددددددددية 

 املناسبة.ابلعقوبة 
لجا بعد إجراء ظقيقر خلص مكتب املفتش العام إىل أن  كان لدى أحد موظفي املنظمة تضددارب مصدداحل غري معلن نشددأ 
عن عدم إفصدددددداح  عن عالقة شددددددخصددددددية مع أحد موردحت املنظمة يف ما يتعلق ببعض خطاابت االتفاقاتر ويعترب مكتب 

الرفيع للموظف يف املنظمةر والدور البارز الذحت يلعب  يف ما يتعلق يف ضددددددددددددددوء املسددددددددددددددتوى  تفاقماملفتش العام أن هذا األمر 
ومع ذلك اسددتمر يف جتاهل املتطلبات  2015مطاابت االتفاقات ذات الصددلةر وحقيقة أن  قد ف إخطارأ ابملسددألة يف عام 

وظف يف أداء واجبات  وبينما تثري األدلة خماوف من احتمال املسددددددددددددددا  حبياد امل التنظيمية املتعلقة بتضددددددددددددددارب املصدددددددددددددداحل.
سددتكمال العملية ومسددؤوليات ر ال توجد أدلة كافية إلثبات  ارسددات التواطؤ املزعومة و/أو احملاابة. وحبرحت اختاذ إجراءات ال
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احملددة وُقدمف املسألة املتعلقة ابلبائع إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين. ومل يرد البائع خالل الفرتة الزمنية  التأديبية.
 وستجتمع جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين للتوصية ابلعقوبة املناسبة.

قد قدم مسدددددددددددددتندات مزورة وأخفى ارتباط  بشدددددددددددددركات أخرى تقدم  اووجد أن مورد   الدا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  
إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين.  عطاءات مشاهبة لعطاءات املنظمة الستة لتوفري املدخالت الزراعية. وقُدمف املسألة

 ومل يرد البائع خالل الفرتة الزمنية احملددة وستجتمع جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين للتوصية ابلعقوبة املناسبة.
قد قدم مسددددددددددددتندات مزورة وأخفى ارتباط  بشددددددددددددركات أخرى تقدم  اووجد أن مورد   ال ا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  

عطاءات مشدداهبة لعطاءات املنظمة العشددرة لتوفري البذور. وُقدمف املسددألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين. ومل يرد 
 البائع خالل الفرتة الزمنية احملددة وستجتمع جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين للتوصية ابلعقوبة املناسبة.

قد قدم مسددددددددددددددتندات مزورة وأخفى ارتباط  بشددددددددددددددركات أخرى تقدم  اووجد أن مورد   الوا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  
عطاءات مشدددداهبة ملناقصددددة للمنظمة لتوفري البذور. وُقدمف املسددددألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين. ومل يرد البائع 

يف  احديد العقوبة املناسددددددددددددبة. واملسددددددددددددألة حالي  خالل الفرتة الزمنية احملددة واجتمعف جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين لت
 انتظار استكمال إجراءات العقوابت.
يف ما يتعلق مبناقصددددددددددددددة للمنظمة.  وتواط ووجد أن ابئعني أخفيا عن علم انتماءمها  الزا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  

ل الفرتة الزمنية احملددة وسدددددددتجتمع جلنة توقيع وُقدمف املسدددددددألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين. ومل يرد البائع خال
 العقوابت على املتعاقدين للتوصية ابلعقوبة املناسبة. 

مدفوعات من أحد  واطلبووجد أن موظفي شددددددددددددددركة تفتيش متعاقدة مع املنظمة  الحا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  
 تعمدوااملبلغ املطلوب من البائعر  قاضددديهمت عدم لدى أهنمو  املنظمةر قبل من شدددرااها ف سدددلع فحص لقاءموردحت املنظمة 

املعين. وُقدمف املسدددددددألة إىل جلنة توقيع  الفحصتؤدحت إىل نتائج اختبار غري مرضدددددددية كجزء من أن مجع عينات من شدددددددأهنا 
 يف انتظار استكمال إجراءات العقوابت. احالي   العقوابت على املتعاقدين. واملسألة

 اووجددد أن أحددد موردحت املنظمددة قددد اتفق مع ابئع آخر على إعددداد عطدداءات رد   اأجرى مكتددب املفتش العددام ظقيقدد   ل ا
على دعوتني لتقدمي العطاءات أصدددددددددددرهتما املنظمة مبا يؤدحت إىل تقاسددددددددددم املكافأة بني الشددددددددددركتني يف حالة فوزمها ابلعطاء. 

 يف انتظار استكمال إجراءات العقوابت. اعاقدين. واملسألة حالي  وُقدمف املسألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املت
 اقددد اتفق مع ابئع آخر على إعددداد عطدداءات رد  ووجددد أن أحددد موردحت املنظمددة  الحتا أجرى مكتددب املفتش العددام ظقيقدد  

على دعوتني لتقدمي العطاءات أصدددددددددددرهتما املنظمة مبا يؤدحت إىل تقاسددددددددددم املكافأة بني الشددددددددددركتني يف حالة فوزمها ابلعطاء. 
 يف انتظار استكمال إجراءات العقوابت. اوُقدمف املسألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين. واملسألة حالي  

 اإلجراءات اإلدارية املعلقة بشأن املوظفني -336
سدددددددددددكن  لتربير اسدددددددددددتالم منحة نقل  اادعى غشددددددددددد  ووجد أن أحد موظفي املنظمة قد  الأا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  

 انتقال. وإن اإلجراءات التأديبية جارية.
اختلس مبلغ  للموظفني احمللينيووجد أن أحد موظفي املنظمة يعمل مبوجب عقد  البا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  

شدددددخص اثل . وخلص  دوالر أمريكي من خالل توجي  املسدددددتفيدين إليداع األموال يف حسددددداب مصدددددريف ابسدددددم 10 300
 .املوظف كان لدي  وصول إىل احلساب املصريف املعين. وال يزال هذا اإلجراء اإلدارحت مستمرً مكتب املفتش العام إىل أن ا

يف ادعاءات  ن أحد موظفي املنظمة الذين يضطلعون مبسؤوليات إدارية مسح عن  الجا أجرى مكتب املفتش العام ظقيق  
دون عقدر من خلبري اسدددددددددددتشدددددددددددارحت مقابل عمل ادعى األخري  ن  قام ب   اأمريكي   ادوالر   37 128بتهور بدفع مبلغ أو علم 
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للغاية يف القيام  وظف كان مهمال  بطريقة تفتقر إىل أسدددا  شدددرعي للقيام بذلك مبوجب قواعد ولوائح املنظمةر ووجد أن امل
 بذلك. وف عرض األمر على اإلدارة الختاذ قرار بشأن اإلجراء اإلدارحت أو التأدي  الذحت يتعني اختاذأ.

ر طددالددب بطريقددة ايف ادعدداءات  ن أحددد املوظفنير تر  العمددل يف املنظمددة مؤخر   ااملفتش العددام ظقيقدد   بلدا أجرى مكتدد
إجازة زايرة الوطن ابسدددددتخدام واثئق مزورة. وف عرض األمر على اإلدارة الختاذ قرار بشدددددأن اإلجراء ابسدددددتحقاقات احتيالية 

 اإلدارحت أو التأدي  الذحت يتعني اختاذأ.
 

 2021اجلارية للةش  املفرتض كما يف مارس/ يذار  املسائل

 حاالت تتعلق ابملوظفني -337
يف ادعاءات بشدددددددددددددأن تواطؤ موظف مع موظف سدددددددددددددابق لاللتفاف على قواعد املوارد  الأا لقق مكتب املفتش العام حالي  

 البشرية واملشرتايت املعمول هبا يف منح خطاابت االتفاقات ملنظمة غري حكومية يعمل فيها املوظف السابق.
ية قد أصدددددددددددددددر يف ادعاءات  ن أحد موظفي املنظمة املكلفني مبسددددددددددددددؤوليات إدار  البا لقق مكتب املفتش العام حالي  

تعليمات إىل املوظفني اخلاضددددعني إلشددددراف  لوضددددع واثئق مزيفةر أو أن  شددددار  عن علم يف وضددددع تلك الواثئق املزيفة بغرض 
 رحالت خدمات النقل اجلوحت للمساعدة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة. إحدىعلى أتمني مقعد ألحد األفراد 

مع ابئع ملنح عقد لتوريد سدددددددددلع  تواطأوا ادعاءات  ن العديد من موظفي املنظمة يف الجا لقق مكتب املفتش العام حالي  
 مع أفراد جمهولني لتحويل تلك السلع عن الغرض احملدد هلا. تواطأوالتوزيعها على املستفيدينر   

ة كان يعلم أن هنا  يف ادعاءات  ن أحد موظفي املنظمة املكلفني مبسدددددؤوليات إداري الدا لقق مكتب املفتش العام حالي  
موظفني تلقوا تعليمات بوضددع واثئق مزيفةر وأن  من خالل تقاعسدد  عن اختاذ أحت إجراء قد شددجع أو شددار  عن قصددد يف 
وضع تلك الواثئق املزيفة بغرض أتمني مقعد ألحد األفراد على إحدى رحالت خدمات النقل اجلوحت للمساعدة اإلنسانية 

 التابعة لألمم املتحدة.
املنظمة املكلفني مبسددؤوليات إدارية كان يعلم أن هنا  موظفي  أحديف ادعاءات  ن  اق مكتب املفتش العام حالي  ل ا لق

موظفني تلقوا تعليمات بوضددع واثئق مزيفةر وأن  من خالل تقاعسدد  عن اختاذ أحت إجراء قد شددجع أو شددار  عن قصددد يف 
د على إحدى رحالت خدمات النقل اجلوحت للمساعدة اإلنسانية وضع تلك الواثئق املزيفة بغرض أتمني مقعد ألحد األفرا

 التابعة لألمم املتحدة.
 

 حاالت تتعلق  وردين -338
للمنظمددة تواطددأ مع ابئع آخر يف تقدددمي عطدداءاتدد  لشددددددددددددددراء  ايف ادعدداءات  ن مورد   الأا لقق مكتددب املفتش العددام حدداليدد  

املدخالت الزراعية. ومل يتم منح العقد املعين ألحت من البائعني. وطلب مكتب املفتش العام من جلنة توقيع العقوابت على 
 مع الشركة. ااملتعاقدين تعليق العمل مؤقت  

للمنظمددة تواطددأ مع ابئع آخر يف تقدددمي عطدداءاتدد  لشددددددددددددددراء  ايف ادعدداءات  ن مورد   امكتددب املفتش العددام حدداليدد  لبا لقق 
املدخالت الزراعية. ومل يتم منح العقد املعين ألحت من البائعني. وطلب مكتب املفتش العام من جلنة توقيع العقوابت على 

 مع الشركة. ااملتعاقدين تعليق العمل مؤقت  
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  يف تقدمي عطاءاهتما ألعمال البناء يف مكتب ميداين. ني تواطيف ادعاءات  ن ابئع الجا لقق مكتب املفتش العام حالي  
ومل يتم منح العقددد املعين ألحت من البددائعني. وطلددب مكتددب املفتش العددام من جلنددة توقيع العقوابت على املتعدداقدددين تعليق 

 مع الشركتني. االعمل مؤقت  
 

 حاالت أخرو -339
يف املنظمة قدم عن علم شدددددددددهادة طبية معدلة من أجل  ايف ادعاءات  ن مسدددددددددتشدددددددددار   الأا لقق مكتب املفتش العام حالي  

 تسهيل إصدار عقدأ.
يف ادعاءات  ن أحد الشددددددددددددددركاء املنفذين قد وضددددددددددددددع واثئق مزورة إلثبات التوزيع  البا لقق مكتب املفتش العام حالي  

الصددددحيح للسددددلع على املسددددتفيدين كجزء من مشددددروع بول  املنظمة. وطلب مكتب املفتش العام من جلنة توقيع العقوابت 
 مع الشركة. اعلى املتعاقدين إصدار تعليق العمل مؤقت  

 
 

 شكر وتقدير – واو

 عن تقديران للمدير العام واإلدارة العليا واملوظفني على تعاوهنم خالل مراجعتنا.نود أن نعرب  -340
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