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 موجز

 
 مقدمة

 تقرير املراجع اخلارجي

 
)املنظمة(  لألمم املتحدة التقرير نتائج مراجعة الكشممممممممممموف املالية وعمليات منظمة األغذية والزراعة يتضممممممممممممن هذا -1

من الالئحة املالية للمنظمة  10-12إىل  1-12مبوجب املواد  2021ديسممممممممممربوكانون األول  31للسمممممممممنة املالية املنت ية يف 
 واالختصاصات اإلضافية اليت تنظم املراجعة اخلارجية املرفقة هبا.

نزاهة عرض الكشوف املالية إىل الدول األعضاء، األهداف العامة للمراجعة يف تقدمي ضمان مستقل بشأن وتتمثل  -2
 دة الشفافية واملساءلة يف املنظمة، ويدعم أهداف عمل املنظمة من خالل عملية املراجعة اخلارجية.ما يساعد يف زاي

إىل مراجعة الكشممممممممممموف املالية، أةجريم مراجعة االمتثال يف املقرن الرئيسمممممممممممة ملنظمة األغذية والزراعة، وابإلضمممممممممممافة  -3
واملكتب اإلقليمة آلسممممميا واهليط اهلادن يف ابنكومل، واملكتب اإلقليمة ألورواب واسممممميا الوسمممممطى يف بودابسمممممم، واملكتب 

ت للمنظمة يف منغوليا، ومج ورية كوراي الدميقراطية الشممممممممع ية، اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط اهلادن يف سمممممممماموا، و    ثليا
وتناولم عمليات املراجعة هذه جماالت مت اختيارها بناًء على تقييم املخاطر مع الرتكيز وتركيا، وجورجيا، وكازاخسممممممممممممممتان. 

 بشكل عام على االمتثال للقواعد واللوائح.
( 2( مركز االسممتثمار يف منظمة األغذية والزراعة) )1بشممأن: )مراجعة لألداء  اوابإلضممافة إىل كل ، أةجريم عمليت -4
إطار األداء يف تعزيز  مراجعاتميزانية الربانمج والتخطيط للعمل واإلبالغ عن تنفيذ الربانمج. ومتثل اهلدف الرئيسممممممة من و 

ة املنظمة على نتائج املراجعة يف احلوكمة االقتصمممادية والفعالة والكفوة واملسممماعة يف تعزيز املسممماءلة والشمممفافية. وأةطلعم إدار 
 هذه اجملاالت وهلذه املكاتب. ومت تضمني ردودهم يف هذا التقرير. 

 انشمممعة عن مالحظات املراجعة. ومت تصمممنيف التوصممميات على أ ا توصممميات أسممماسممميةتوصمممية  20التقرير ويتضممممن  -5
 1وتوصيات هامة وتوصيات تستحق العناية.

 

 النتائج الكلية للمراجعة

ولية واليتنا، قمنا مبراجعة الكشمممموف املالية ملنظمة األغذية والزراعة وفًقا للوائح املالية وط ًقا للمعايد الد مع امتاشمممميً  -6
 ملراجعة احلساابت الصادرة عن اجملل  الدويل املعين بتدقيق احلساابت ومعايد الضمان.

                                                           
ا على عدم تعرض املنظمة إىل  اطر عالية. أمنا االمتنا  عن اختاك اإلجراءات فقد يفضممة من اإللزامة اختاك اإلجراءات يف أسااساية   1 هذا الصممدد حرصممً

 إىل ت عات مالية خطدة وعراقيل تشغيلية كربى.
مالية  يعترب اختاك اإلجراءات يف هذا الصمممممممدد ضمممممممروراًي لتفادط التعرض إىل  اطر عالية. أمنا االمتنا  عن اختاك اإلجراءات فقد يفضمممممممة إىل ت عات هامة  

 خطدة وعراقيل تشغيلية كربى.

 حتسني القيمة املتحصل علي ا.يةعترب اإلجراء املوصى به مرغواًب فيه ومن شأنه أن يودط إىل زايدة الرقابة أو إىل  تستحق العناية  
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ة، الوضمممممع املايل للمنظمة للسمممممنة املالية إىل أن الكشممممموف املالية تعرض بنزاهة، من مجيع اجلوانب اجلوهريوخلصمممممنا  -7
نتائج أدائ ا املايل والتغيدات يف صممايف األصممولورأل مال األسمم م جد أن وة و  .2021ديسمممربوكانون األول  31املنت ية يف 

 وبناء علىلعام. ملعايد اهلاسممممممم ية الدولية للقطا  ايتماشمممممممى مع اوالتدفقات النقدية واملقارنة بني امليزانية وبني امل الغ الفعلية 
ديسمممربوكانون  31كل  أصممدران رأاًي غد مشممفو  فط حتفظات بشممأن الكشمموف املالية للمنظمة للسممنة املالية املنت ية يف 

 .2021األول 

ا إىل أن السمممممياسمممممات اهلاسممممم ية قد طن قم على أسمممممال يتوافق مع نظده يف السمممممنة السمممممابقة، وأن وخلصمممممنا  -8 أيضمممممً
أطلعنا علي ا أثناء املراجعة أو اليت اختربانها كجزء من مراجعة الكشمممممممممممممموف املالية،  تثلة من مجيع معامالت املنظمة اليت 

 اجلوانب اجلوهرية للوائح املالية والسلطة التشريعية للمنظمة.

غ حددان مسمائل هامة تسمتوجب معاجلت ا من ق ل اإلدارة ملزيد من التحسمني يف تسمجيل اإلدارة املالية واإلبالإال أننا  -9
 .2021عن ا. ويتضمن التقرير مالحظات املراجعة بشأن اإلدارة املالية للمنظمة للفرتة املنت ية يف ديسمربوكانون األول 

 

 النتائج الرئيسية للمراجعة

 املراجعة املالية –ألف 

 تسجيل اإليرادات

 ابالقرتان مع سممممياسممممت ا اهلاسمممم ية، اسممممتعرضممممم إدارة املنظمة املعاجلة اهلاسمممم ية ونقحت ا فثر رجعة 2021عام يف  -10
لتسمجيل اإليرادات من املسماعات الطوعية عند التوقيع على  2من املعايد اهلاسم ية الدولية للقطا  العام 23وأحكام املعيار 

السممممممابقة املتمثلة يف تسممممممجيل إيرادات تعادل قيمة الفاتورة هلذه املسمممممماعات  مبعاجلت ااتفاق املاحنني من ق ل الطرفني مقارنة 
، وابلتايل زادت إيراداهتا لعام 2021ملدة عام. وقامم منظمة األغذية والزراعة مبراجعة كشمممممممممممموفاهتا املالية السممممممممممممنوية يف عام 

(. 2020فات املالية السمممممممممنوية لعام دوالر أمريكة يف الكشمممممممممو ماليني  46.4 دوالر أمريكة )نييمال 277.4مبقدار  2021
  دوالر أمريكة.ماليني  1522.5وابملثل، كانم هنامل زايدة يف األرابح اهلتجزة بقيمة 

 ااملبالغ املسرتدة املستحقة واملسامهات الطوعية احملصلة مسبق  
املسمممماعات الطوعية اهلصمممملة  اليت تشممممد إىل، 2021للكشمممموفات املالية السممممنوية لعام  2-12ملالحظة وتضمممممنم ا -11

ا امل الغ املسممرتدة املسممتحقة الدفع للج ات املاحنة.  ،دوالر أمريكةماليني  318.9مقدًما  نظرًا ألن ط يعة املسمماعات و أيضممً
 اإلفصاحاملستحقة للج ات املاحنة، فإننا نوصة إدارة املنظمة ابلنظر يف  املسرتدةمس ًقا ختتلف عن امل الغ  اهلصلةالطوعية 

 وامل الغ املسرتدة املستحقة للج ات املاحنة بشكل منفصل. امس قً  اهلصلةعن املساعات الطوعية 
 تسوية أرصدة هناية العاماملصرفية وعدم  التسوية بياانت

حسااًب مصرفًيا حيتفظ هبا املقر الرئيسة ملنظمة األغذية والزراعة  26املصرفية لممممممم  التسويةكشف استعراض ل ياانت  -12
الفرعة للسمممممنوات السمممممابقة   تتم  احلسممممماابتيف دفرت  مدخاًل  71أن  2021ديسممممممربوكانون األول  31للشممممم ر املنت ة يف 

ا إىل و (. 2020سمممنتني )ق ل عام    تتم تسمممويت ا ألكثر من مدخاًل  41تسمممويت ا حر هر ه، من ا  دفرت  رصممميدأشمممران أيضمممً

                                                           
 من املعايد اهلاس ية الدولية للقطا  العام بشأن اإليرادات من املعامالت غد الت ادلية  23املعيار  2
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يتعلق حبساب  يف ما قد مت عرضه بشكل غد صحيح يف تقرير بياانت التسوية املصرفيةالعام وفًقا مليزان املراجعة  احلساابت
 .اإلبالغواحد بس ب خطأ يف 

 مراجعة أداء مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة –ابء 

األغذية والزراعة بشممممممممممكل وثيق مع احلكومات وموسممممممممممسممممممممممات التمويل الدولية مركز االسممممممممممتثمار يف منظمة يعمل  -13
والشممممممممركاء اآلخرين من خالل اوكف أعمال فريد من نوعه لتعزيز االسممممممممتثمار العام واخلا  بشممممممممكل أكرب وأكثر فاعلية يف 

األعضممممماء  الدولسممممماعدة هبدف م 1964أةنشمممممز مركز االسمممممتثمار يف منظمة األغذية والزراعة يف عام . و اجملاالت املنوطة به
عن تقدمي املسممماعدة الفنية  على تطوير مشممماريع االسمممتثمار الزراعة اليت ميكن أن متوهلا موسمممسمممات التمويل الدولية، فضممماًل 

 يف املائة من عمل املركز. 86وميثل دعم التصميم والتنفيذ  لل لدان لتنفيذ مثل هذه املشاريع.
جيرط مركز االسممممممتثمار يف املنظمة أنشممممممطة دعم السممممممياسممممممات مثل دراسممممممات السممممممياسممممممات ودراسممممممات القطا  كما  -14

وتدفع مطالب الدول األعضاء أنشطة  دولة. 100واالسرتاتيجيات الزراعية والسياسة العامة اخلاصة، وما إىل كل ، يف حوايل 
مشمماريع متم مراجعت ا بشممكل عشمموائة، كانم  10أنه يف  ونقدر لتحديد املشممرو . امت يدً ما تكون  ادعم السممياسممات، وغال ً 

املخرجات املتوقعة من م ام مركز االسمممتثمار يف املنظمة موثقة جيًدا. ومع كل ،   يتم تنفيذ تقييم القيمة املضمممافة يف أنشمممطة 
كني تقييم الفعالية دعم السمممياسمممات املنسممموبة إىل مدخالت مركز االسمممتثمار يف املنظمة. وهنامل حاجة إىل مقايي  أفضمممل لتم

الشمممماملة إلضممممافة القيمة يف أنشممممطة دعم السممممياسممممة املنسمممموبة إىل مدخالت مركز االسممممتثمار يف املنظمة. ومع كل ، فإننا نقرن 
 ابلقيود اليت تواجه مركز االستثمار يف املنظمة بس ب الوظائف الشاغرة يف كادره امل ين.

ة من صمممممممندوق االسمممممممتثمار امل اشمممممممر مع عدد قليل من الشمممممممركاء االسمممممممتثمارية املدعوم املشممممممماريعحافظة ومت تطوير  -15
ال ن   ظلعاًما،  60ملا يقرب من و الرئيسممممممممميني، الذين يقدمون مع كل  حصمممممممممة ك دة من التمويل العام لألغذية والزراعة. 

يف املائة من إمجايل  64.5من الدخل اخلارجة ويف املائة  70، حيث ميثل ملركز االستثمار يف املنظمةالدويل الشري  األكرب 
 اتلديه مذكر  مركز االسممممممممممتثمار يف املنظمة هذا على الرغم من حقيقة أنو . اليت يسمممممممممماعد املركز يف تصممممممممممميم ا املشمممممممممماريع

 .موسسة مالية دولية أخرى 27تفاهمواتفاقيات مع 
، إىل مشمممممماريع اسممممممتثمارية تشمممممممل أنشممممممطة تنمية القدرات وهتدف، من بني أمور أخرىويصمممممممم مركز االسممممممتثمار  -16

موخرًا بتطوير م ادرة تنمية  وقام مركز االسمممممتثمارمسممممماعدة احلكومات واملوسمممممسمممممات على اختاك قرارات اسمممممتثمارية أفضمممممل. 
حاجة ق ل الشممممرو  يف م ادرات للحتليل  مركز االسممممتثمار ال جيرطالحظنا أن و القدرات لالسممممتثمار لتقدمي الدعم امل اشممممر. 

مدفوعة ابلطلب وتسممممممممممممممتجيب  مركز االسممممممممممممممتثمارقدم ا يأن اخلدماتواحللول اليت  املنظمةككرت إدارة و تنمية القدرات. 
 .التمويل يف شركاءاللالحتياجات اليت تعرب عن ا ال لدان و 

وأشممممممممممممار اسممممممممممممتعراض لعينة من مشمممممممممممماريع تنمية القدرات إىل أن التعليقات من الوكالة املنفذةواملمولةواحلاكمة أو   -17
 املشاركني   تكن متاحة يف معظم احلاالت.

 ميزانية الربانمج والتخطيط للعمل واإلبالغ عن تنفيذ الربانمجمراجعة أداء  –جيم 
إىل توقعات التمويل من االشممرتاكات املقدرة لألعضمماء  2023-2022 نتنييسممتند برانمج العمل وامليزانية لفرتة السمم -18

( جمااًل من جماالت األولوية الرباجمية لسمممممممد الفجوات 20ومن املسممممممماعات الطوعية من خارف امليزانية. ومت حتديد عشمممممممرين )
)إنتاف أفضمممل، وتغذية  األفضمممليات األربعاحلرجة وهتيعة الظروف الالزمة لدفع التغيدات اليت سمممتسممماهم يف الن اية يف حتقيق 
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وأهداف التنمية املستدامة. والحظنا اختالفات واسعة يف  3 2030أفضل، وبيعة أفضل، وحياة أفضل( يف إطار خطة عام 
 ألفضليات األربع.املقدمة لتحقيق ا خارف امليزانيةاملوارد من 

وحيدد إطار الربجمة القطرية أولوايت التعاون بني منظمة األغذية والزراعة وحكومة ال لد والنتائج اليت يتعني حتقيق ا  -19
 .2022لي  لدي ا أطر برجمية قطرية صاحلة لعام  بلًدا 154من  64أن  والحظناعلى املدى املتوسط. 

جماالت ظمة على أن خطط عمل ال لد مرت طة بنتائج وأكدن مكتب االسمممممممممممرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف املن -20
التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ الحظنا أن اخلوارزمية يف نظام و وأهداف التنمية املسمممممممممتدامة لل لد.  األولوية الرباجمية

بني هذه  أظ رت مراجعتنا عدم تطابقو خلطط العمل مع ال لدان غد كات الصمممممممممممممملة.  بربط خاطزمسحم  ودعم التقييم
 يف املائة من  رجات 70الحظنا أن و . جماالت األولوية الرباجميةأهداف التنمية املسممممممممممتدامة و  مقاصممممممممممدو املعلمات: النواتج 

ا أن الروابط بني و اليت تسمممماهم بشممممكل م اشممممر يف هذه املخرجات.  املشمممماريعاملنظمة   يكن هلا أط إشممممارة إىل  وجدان أيضممممً
املشمممممماريع اليت يف مع عدم اإلشممممممارة إىل الغال ية العظمى من املخرجات العمل واملشمممممماريع   تكن راسممممممخة،  خطط رجات 

ضممممان كفاءة  ال ميكنيف حالة عدم وجود ارت اط بني املخرجات واملشممماريع، و . تسممماهم بشمممكل م اشمممر يف هذه املخرجات
 على أسال موشرات املخرجات. املنظمةالرصد على مستوى 

 نتائج مراجعة االمتثال –دال 
لقواعد ولوائح  ايساعد التخطيط للمشرتايت يف تل ية متطل ات السلع واخلدمات بكفاءة ويف الوقم املناسب وفقً  -21

 والحظنا اختالفات ك دة بني خطط الشراء واملشرتايت الفعلية يف املكاتب امليدانية.. املنظمة
خطاابت االتفاق لل ائعني لتوفد السمممملعواخلدمات ا ف   والحظنا أن األسممممال التنافسممممة ملنح العمل من خالل -22

يف املائة يف  8وإىل  2016يف املائة يف عام  37إىل  2015يف املائة من إمجايل القيمة املطلوبة يف عام  50بشممممكل مطرد من 
التوايل من خالل يف املائة من القيمة املطلوبة على  8.6يف املائة و 21، مت منح 2021وعام  2019. يف عام 2018عام 

 ،   يتم منح حر خطاب اتفاق واحد بناًء على االختيار التنافسة.2020عملية تنافسية. ويف عام 
ورصممممدها منذ حتديدها  املشمممماريع إلدارةإن نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية هو نظام معلومات على اإلنرتنم  -23

لن تنتقل على أ ا  اعتربها القائمون ،معلومات إدارة الربامج امليدانيةنظام يف شاريع واستمر عرض بع  امل. وحر إغالق ا
يف بع  األحيان،   يتم حتديث بياانت املشممممرو  ملدة سممممنتني و سمممم اب  تلفة، على أ ا قيد اإلعداد. أللتنفيذ إىل مرحلة ا

ة املشممماريع "للموافقة على املشممماريع وككرت إدارة املنظمة أنه ال توجد جداول زمنية حمددة يف دليل دور إىل ثالث سمممنوات. 
قيد اإلعداد". وتعتمد اجلداول الزمنية للموافقة على املشماريع على جداول اجل ات املاحنة، حيث تقوم هذه اجل ات املاحنة 

 بتنفيذ عمليات املوافقة الداخلية املوازية يف جداوهلا اخلاصة. 
التوجي ية ملنظمة األغذية والزراعة، ي دأ اإلغالق التشمممممغيلة للمشمممممرو  عند اكتمال تنفيذ أنشمممممطة  للخطوطوفًقا و  -24

 .لوحظم أتخدات يف إقفال املشرو  ترتاوح من بضعة أش ر إىل عدة سنوات خالل الفرتة قيد املراجعةو املشرو . 
ول واملمتلكات وإشرامل االستشاريني. وقد وكانم الضوابط الداخلية حباجة إىل تعزيز يف إدارة النقد، ومحاية األص -25

الحظنا حاالت أرصممممدة سممممل ية للمصممممروفات النثرية أو املدفوعات املسممممتحقة لل ائعني لفرتات طويلة بسمممم ب الضمممموابط غد 
الكافية يف إدارة املصممممروفات النثرية. و  تكن الوائق اخلاصممممة بتوظيف االسممممتشمممماريني كاملة يف احلاالت اليت مت فحصمممم ا يف 

                                                           
 .2030أهداف التنمية املستدامة. خطة هتدف إىل حتقيق السالم واالزدهار للجميع حبلول عام  3



6 

 كتب اإلقليمة آلسمممممممميا واهليط اهلادن و ثليات املنظمة. ويف املكتب اإلقليمة ألورواب،   يتم اإلصممممممممرار على ضممممممممماانتامل
 األداء حر يف العقود عالية القيمة.

 
 توصيات املراجعة

وتعزيز الشمممممفافية تسممممماهم يف حتسمممممني اإلدارة قد  على النتائج اليت توصممممملنا إلي ا، قدمنا التوصممممميات التالية اليتبناًء  -26
 وحتسني كفاءة العمليات:

 الرقم التوصية األولوية اجلدول الزمين

 املراجعة املالية
سنواي  وتضمني  ألصوهلا النافعمبراجعة العمر  املنظمةنوصي أبن تقوم  أساسية 2022

 كشوفهاالتغيريات ذات الصلة يف  و القيمة التقديرية املنقحة لألصول 
اإلفصاح املناسب يف املالحظات على ابإلضافة إىل  املالية السنوية
املالية السنوية لالمتثال ألحكام املعايري احملاسبية الدولية الكشوف 
 .للقطاع العام

1 

من العمل  كجزء
 اجلاري

 ضوابط لضمان استكمال مجيع تسوايتاملنظمة  تضعنوصي أبن  هامة
 ددة.احملزمنية الدود احلالبياانت املصرفية يف 

2 

تستحق  2022
 العناية

العاملي إلدارة نظام حّل ال تدمج املنظمة الوظائف يفنوصي أبن 
 .املخزوانتلتوفري الرقابة على استخدام  املخزوانت

3 

إدارة املنظمة يف إفصاح منفصل عن املسامهات نوصي أبن تنظر  هامة 2022
مقدم ا واملبالغ املسرتدة املستحقة للجهات املاحنة،  الواردةالطوعية 

احملاسيب الدويل  املعيارمن  89للفقرة  املركز املايل امتثاال   كشفيف  
 يلمعلومات املالية من قبل مستخدمولتقدير أفضل ل ،1 للقطاع العام

 .الكشوف املالية السنوية

4 

 أداء مركز االستثمار يف املنظمة مراجعة
نوصي أبن يقوم مركز االستثمار يف املنظمة بتطوير مقاييس لرسم  أساسية 2022

عمله وكذلك لقياس البياانت واحلفاظ عليها أتثري اخلرائط بشأن 
 لدعم النتائج.

5 

نوصي أبن يقوم مركز االستثمار يف املنظمة بصياغة اسرتاتيجية تنفيذ  هامة 2022
حتليل االحتياجات لتحديد لبناء القدرات لدعم االستثمار بناء  على 
 الفجوات احلرجة يف املعرفة والقدرات.

6 

تستحق  2022
 العناية

نوصي أبن يقوم مركز االستثمار يف املنظمة بتتبع فواتريه بشكل فعال 
 وتعزيز آلية رصد أداء االستشاريني.

7 
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 ، والتخطيط للعمل، واإلبالغ عن تنفيذ الربانمجالربانمجمراجعة أداء ميزانية 
تنفذ املنظمة آلية لضمان االنتهاء يف الوقت املناسب من نوصي أبن  أساسية 2022

أطر الربجمة القطرية جلميع البلدان اليت تتطلب الشراكة التعاونية، من 
أجل توفري أساس حايل لربجمة فعالة وتنفيذ وإعداد تقارير على 

 .املستوى القطري مبوجب اإلطار االسرتاتيجي اجلديد

8 

تستحق  2022
 العناية

التخطيط الرباجمي نظام بتحسني اخلوارزمية يف نوصي أبن تقوم املنظمة 
إلدراج املشاريع يف إطار موارد  وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم،

خطة العمل لتشمل فقط تلك املشاريع اليت تساهم يف حتقيق خمرجات 
 خطة العمل يف ذلك البلد.

9 

دمج املشاريع ضمن ختطيط العمل بضرورة أن تضمن املنظمة نوصي  هامة 2022
أهداف التنمية  مقاصدو  مع جماالت األولوية الرباجميةالقطري 
مسامهتها على النحو الواجب يف مؤشرات  وعكساملستدامة 

 .، مبا يف ذلك على مستوى املشاريعاملخرجات املوحدة

10 

يف خطة العمل  خمرجربط كل  يف جعلنوصي أبن تنظر املنظمة  أساسية 2022
)مع خيار  اإلزامي   اأمر   ذات الصلة والعكس ابلعكس ابملشاريع
ي مشروع( يف غري املتصلة أب" للمخرجات اقرر الحق  إدخال "ي  

بالغ عن التقدم احملرز يف حتقيق نتائج ، لإلالتطبيق احلايل/القادم
املقصود ومؤشرات املخرجات يف إطار النتائج  جمال األولوية الرباجمية

 االسرتاتيجية.

11 

 
 
 

2022 
 
 
 

2023 
 
 
 

2023 
 

 
 
 

 هامة
 
 

 هامة
 
 
 

 هامة

لضمان صحة قياس التقدم الذي حترزه املنظمة حنو حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة من خالل مؤشرات املخرجات املوحدة، واإلبالغ 

 عنه، نوصي أبن تقوم املنظمة مبا يلي  
أهداف  ومقاصدضمان مواءمة خمرجات أطر الربجمة القطرية  (1)

األمم املتحدة للتعاون التنمية املستدامة مع تلك اخلاصة إبطار عمل 
  ؛يف جمال التنمية املستدامة

والنظر يف تعزيز الضوابط لضمان أن املخرجات احملددة على  (2)
املستوايت املناسبة مرتبطة مبجاالت األولوية الرباجمية فقط إذا كان 
إطار النتائج يدعم ربط جماالت األولوية الرباجمية من خالل أهداف 

 ؛التنمية املستدامة املشرتكة
ملكاتب ضمان صياغة خطة العمل ومؤشرات املخرجات يف ا (3)

 مبا يتفق مع إطار النتائج. اإلقليمية والقطرية

12 
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 االمتثال مراجعة
2022 

 
تستحق 
 العناية

بني املشرتايت املخططة والفعلية  التباينبتحديد أسباب نوصي 
ومعاجلتها بشكل مناسب للتأكد من أن التخطيط خيدم الغرض 

 .املطلوب منه

13 

2022 
 

إىل حتسني الرتتيبات املؤسسية لتسهيل تسعى املنظمة جيب أن  هامة
لضمان  خطاابت االتفاقاتاالختيار التنافسي ملقدمي خدمات 

 .أفضل قيمة مقابل املال

14 

كجزء من العمل 
 اجلاري

من وجود الضوابط لضمان االلتزام نوصي أبن تتأكد املنظمة  هامة
وحتميل السجالت  ،ابملتطلبات اليت ترسي الشفافية يف املشرتايت

 النظام العاملي إلدارة املواردذات الصلة من قبل املكاتب الفردية يف 
 لتسجيلها ومراجعتها.

15 

2022 
 

 إدارة املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئنوصي أبن تقوم  هامة
 اإللزامي. وقف العقودلضمان عدم جتديد العقود بدون  إبدخال نظم

16 

2023 
 

تستحق 
 العناية

النظام العاملي إلدارة حتديد األخطاء يف قاعدة بياانت نوصي بضرورة 
واختاذ  ،مثل البائعني الذين لديهم مواقع غري نشطة املوارد،

البائعني الذين يعانون من استعراض جيب و اإلجراءات التصحيحية. 
 الختاذ اإلجراء املناسب. ةداء متكرر نقص يف األحاالت 

17 

 كجزء من العمل
 اجلاري

إغالق إلجراءات تدابري الضوابط لضمان اختاذ اإلدارة نوصي بتنفيذ  هامة
 يف الوقت املناسب. املشاريع

18 

كجزء من العمل 
 اجلاري

تستحق 
 العناية

وحتديثها بشكل  اإلعدادمراجعة حالة املشاريع قيد نوصي بضرورة 
املشاريع اليت ال يعتربها القائمون على صياغة  تصنيف. وجيب دوري

 .النظام يف الوقت املناسبيف املشاريع ذات صلة، على أهنا ملغاة 

19 

 نوصي أبن تقوم املنظمة مبا يلي  هامة 2022
تعزيز امتثاهلا للضوابط الداخلية من أجل إدارة فعالة  •

  للمصروفات النثرية ومحاية أصوهلا وممتلكاهتا.
ضوابط يف النظام العاملي إلدارة املوارد لضمان عدم وضع  •

 طابقة.تالسماح مبشرتايت غري مؤهلة وغري م

وضع طرائق لتحسني االتصال مع املكاتب امليدانية لضمان  •
 سحب األصول املباعة يف الوقت املناسب من سجل األصول.

20 

 .ق لم اإلدارة مجيع التوصيات
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 الوالية والنطاق واملنهجية

 الوالية

العام يف اهلند كمراجع خارجة حلساابت املنظمة ملدة سم سنوات  واملراجعاملراقب  للمجل  161الدورة عينم  -27
 .2020بدًءا من عام 

من الالئحة املالية للمنظمة اليت تنص على أن جترى املراجعة  12واليت ا من املادة  اخلارجيةاملراجعة وتسممممممممممممممتمد  -28
هبذه الالئحة.  1اخلارجية للحسممممممماابت وفًقا للمعايد العامة املق ولة للمراجعة، وللصمممممممالحيات اإلضمممممممافية الواردة يف امللحق 
ءات املالية، ونظام وابإلضمممممافة إىل التصمممممديق على احلسممممماابت، ميكن للمراجع اخلارجة أن ي دى مالحظاته بصمممممدد االجرا

 احلساابت واملراق ة املالية الداخلية، وكل ما يتصل ابإلدارة والتنظيم يف املنظمة بوجه عام.
من والية املراجعة وهذا هو التقرير السمممممممنوط الثاين من ق ل املراقب واملراجع العام يف اهلند  الثانيةالسمممممممنة وهذه هة  -29

 كمراجع خارجة.
 النطاق

مسممتقلن لألدلة الداعمة للم الغ واإلقرارات الواردة يف الكشمموف املالية. وهة تشمممل تقييم مراجعتنا هة فحص إن  -30
ا تقييًما امل ادن اهلاس ية املستخدمة والتقديرات ال ارزة اليت أجرهتا املنظمة والعرض العام للكشوف املالية. كما تشمل أيضً 

 ملدى امتثال املنظمة للوائح املالية والسلطة التشريعية.
 :األهداف األولية للمراجعة يف تقدمي رأط مستقل بشأن ما إكا كانم وتتمثل -31

، ونتائج 2021كانون األول /ديسمممممممرب 31الكشمممممموف املالية تعرض بنزاهة الوضممممممع املايل للمنظمة كما يف  (أ)
األسهههههلت واات الاق اا ل من اة  م ن وةلاينن ةتهانتتلا غ  اا  /أدائ ا املايل، والتغيدات يف صمممممايف األصمممممول

وفًقا للمعايد اهلاسمممم ية الدولية  2021كانون األول /ديسمممممرب 31اافعةتن اة فلاق اةسهههه ن ا ااتن ا  تلتن   
 للقطا  العام)

امللحقة ابلكشمممموف املالية قد ط قم على أسممممال يتفق مع  2والسممممياسممممات اهلاسمممم ية الواردة يف املالحظة  (ب)
 مثيالهتا للفرتة املالية السابقة)

واملعامالت اليت اطلعنا علي ا أو اليت امتحناها كجزء من عملية املراجعة،  تثلة من مجيع النواحة امل مة،  (ف)
 للوائح املالية والسلطة التشريعية.

ا لعمليات املنظمة مبوجوأجرينا  -32 من الالئحة املالية إلبداء مالحظات تتعلق بكفاءة  4-12ب املادة اسمممممممممممممتعراضمممممممممممممً
اإلجراءات املالية والنظام اهلاسم  والرقابة املالية الداخلية، وبصمورة عامة تسميد شموون هذه العمليات وإدارهتا. وجيرط حبث 

  هذه املسائل يف األقسام كات الصلة من هذا التقرير.
وبصممرف النظر عن مراجعة الكشمموف املالية يف املقرن الرئيسممة، أجرينا مراجعة للمكتب ، 2021السممنة املالية وخالل  -33

 آلسممممميا واهليط اهلادن يف ابنكومل، واملكتب اإلقليمة ألورواب واسممممميا الوسمممممطى يف بودابسمممممم، واملكتب اإلقليمة اإلقليمة
 ورية كوراي الدميقراطية الشممممممممممممع ية، وتركيا، الفرعة جلزر اهليط اهلادن يف سمممممممممممماموا، و    ثليات للمنظمة يف منغوليا، ومج

 وجورجيا، وكازاخستان.
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وأةجريم مراجعات ألداء عمل مركز االسممممممممممممممتثمار يف املنظمة، وميزانية الربانمج، والتخطيط للعمل، واإلبالغ عن  -34
اليت  2020ة املالية وراجعنا كذل  الكشوف املالية لصندوق التسليف واالدخار يف املنظمة للسنتنفيذ الربامج يف املنظمة. 

أصمممممدران بشمممممأ ا تقريرًا مسمممممتقاًل. وابإلضمممممافة إىل كل ، اسمممممتعرضمممممنا حالة األموال للربامج اليت نةفذت ابلتعاون مع وكاالت 
 أخرى أو نيابًة عن ا، أط برانمج األمم املتحدة اإلاائة وصندوق مرفق ال يعة العاملية.

د بسمممممم ب القيود املفروضممممممة على السممممممفر والقيود كات الصمممممملة يف عن بةعد من اهلنوأجريم مجيع عمليات املراجعة  -35
 ابستثناء املراجعة املالية ومراجعة االمتثال يف املقرن الرئيسة للمنظمة. (،19-أعقاب تفشة مرض فدول كوروان )كوفيد

 
 املنهجية ومسؤوليات املراجع

ا للمعممايد الممدوليممة ملراجعممة احلسممممممممممممممماابت. لقممد  -36 وتتطلممب هممذه املعممايد أن  طط للمراجعممة أجرينمما مراجعتنمما ط قممً
نودي ا للحصمممممممممول على ضممممممممممان معقول ملو الكشممممممممموف املالية من األخطاء املادية. وتشممممممممممل املراجعة فحص األدلة  وأن

الداعمة للم الغ املالية واإلقرارات الواردة يف الكشمممموف املالية على أسممممال االخت ار. وتشمممممل املراجعة كذل  تقييم امل ادن 
وقد اعتمدان   ية املسممممتخدمة والتقديرات امل مة اليت قامم هبا اإلدارة وكذل  تقييم العرض الكلة للكشمممموف املالية.اهلاسمممم

يف مراجعة الكشمممممممممممممموف املالية  ج املراجعة القائم على املخاطر الذط يتطلب مننا إجراء تقييم للمخاطر لتحديد األخطاء 
  التأكيدات املصاح ة هلا، على أسال ف م مناسب لل يعة املعنية وبيعت ا.املادية اهلتملة كافة يف الكشوف املالية ويف

مسمممممممممموولية املراجع اخلارجة هة اإلعراب عن رأيه يف الكشمممممممممموف املالية على أسممممممممممال املراجعة. وتتم املراجعة وإن  -37
ء املادية اجلسيمة للحصول على ضمان معقول، ولي  ضمااًن مطلًقا، بشأن ما إكا كانم الكشوف املالية ختلو من األخطا

 النامجة عن الغش أو اخلطأ.
ا فعالية الرقابة اإلدارية يف اجملاالت الرئيسمية للعمليات، وإدارة املخاطر، وعمليات مكاتب واسمتعرضمنا  -38 إقليمية أيضمً

، مع الرتكيز على تنفيذ املشمممممممممماريع وإدارة املشممممممممممرتايت وإدارة األصممممممممممول وإدارة السممممممممممفر وبيعة الرقابة الداخلية،  تارة وقطرية
من الالئحة املالية. ونسممممممممممممممقنا جماالت املراجعة املعتزمة لدينا مع مكتب املفتش العام لتفادط  4-12وفًقا للمادة  وكل 

ا مع جلنة   .كن االعتماد على عمل هذا املكتبأط مدى مي ازدواف اجل ود غد الضممممممممممممرورط ولتحديد إىل كما تعاوان أيضممممممممممممً
 اإلشراف االستشارية على املراجعة لتعزيز ج ودان يف جمال املراجعة.

تقارير عن نتائج املراجعة إىل إدارة املنظمة يف شمكل رسمائل إدارية تتضممن مالحظات وتوصميات تفصميلية. ورفعنا  -39
وتتيح هذه املمارسة . 2021خالل السنة املالية  اإلقليمية والقطريةالشةعب واملكاتب رسالة مراجعة إىل رؤساء  11وأصدران 

 ا راطًا متواصاًل مع إدارة املنظمة.
 

 نتائج املراجعة وتوصياهتا

 متابعة توصيات عمليات املراجعة اخلارجية السابقة
عمل املنظمة يف تقرير املراجعة املطول كل  لتحسممممممنياملراجعون اخلارجيون ملنظمة األغذية والزراعة توصمممممميات يقدم  -40

عام. ويف ما يلة حالة تنفيذواالمتثال للتوصممممميات الواردة يف تقارير املراجع اخلارجة للسمممممنوات السمممممابقة كما قدمت ا اإلدارة 
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 بعد املائة الرابعة والتسممممعني. وسمممميتم تقدمي وثيقة منفصمممملة إىل الدورة 2021يف وقم مراجعة الكشمممموف املالية للسممممنة املالية 
 للجنة املالية مع حتديث عن حالة التوصيات:

 1 - اجلدول

لتقرير  امل تنفذ بعد وفق   مت تنفيذها التوصيات اليت مل تنفذ بعد
املراجعة اخلارجية لعام 

2020 

ر املراجعة تقري جمموع التوصيات
 اخلارجية

2 1 3 29 2017 
7 1 8 41 2018 
17 15 32 42 2019 
36 12 N.A. 48 2020 
 اجملموع 160 43 29 62

 معلومات مقدمة من منظمة األغذية والزراعةاملصدر: 

 12، مت تنفيذ 2020اخلارجة أثناء مراجعة السمممممنة املالية  املراجعتوصمممممية قدم ا  48أنه من بني  1يوضمممممح اجلدول  -41
 2017توصية معلقة للفرتة من  43كانم هنامل و املت قية يف طور التنفيذ.  36التوصيات المممممم يف املائة( وما زالم  25) توصية
 .(يف املائة 40من ا ) 17، مت تنفيذ 2019إىل 

 نتائج املراجعة
اليت غطم مسممممائل ين غة، يف رأى املراجع اخلارجة، لفم  2021هذا القسممممم نتائج املراجعة للسممممنة املالية يعرض  -42

عناية األج زة الرائسممممممية إلي ا. وقد أحتنا إلدارة املنظمة فرصممممممة اإلجابة على املالحظات والتوصمممممميات املن ثقة عن مةراجعتنا، 
 مةصمممممممة كة تدعملضممممممان إعداد تقارير متوازنة ووضمممممع احللول بصمممممورة مشمممممرتكة. أما التوصممممميات اليت قةدمم إىل اإلدارة ف

 أهداف والية املنظمة وتعزز مساءلت ا وشفافيت ا لتحسنن وتضيف قيمة إىل اإلدارة املالية للمنظمة وحوكمت ا.

 املراجعة املالية -ألف 

 حملة مالية عامة -1
مليون  437.67إىل  2020ني دوالر أمريكة يف عام يمال 297.05زاد فائ  إيرادات املنظمة مقابل النفقات من  -43

دوالر أمريكة يف  اية عام  مليون 278.14 2 . ونتيجة لذل ، ارتفع صممممايف أصممممول املنظمة من2021دوالر أمريكة يف عام 
مليون دوالر  437.67نتيجة زايدة الفائ  املرتاكم مبقدار  2021 اية عام يف مليون دوالر أمريكة  727.802 إىل  2020

تشممممكل املسمممماعات الطوعية ال الغة و يف املائة يف املسمممماعات الطوعية.  21أمريكة. وتعزى الزايدة يف الفائ  إىل زايدة بنسمممم ة 
يف املممائممة من إمجممايل اإليرادات، يف حني أن نصممممممممممممميممب  72.41 ،2021مليون دوالر أمريكة الواردة خالل عممام  1 540.95

يف املائة من إمجايل اإليرادات  23.75ني دوالر أمريكة يشمممممممممممكل يمال 505انمج العادط ال الغ الدول األعضممممممممممماء يف إطار الرب 
ا إىل  2021يف عام  يف املائة 8زاد إمجايل نفقات املنظمة بشمممممكل هامشمممممة بنسممممم ة و . 2021خالل عام  ويرجع كل  أسممممماسمممممً

االسمممممتشممممماريني  نفقاتاملوظفني وتكاليف املوظفني األخرى. وشمممممكلم  واسمممممتحقاقاتالزايدات يف مصممممماريف االسمممممتشممممماريني 
 .يف املائة 15يف املائة من الزايدة يف النفقات، يف حني شكلم استحقاقات املوظفني حوايل  50يقرب من  ما
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ا إىل ا فاض 2021مليون دوالر أمريكة خالل عام  11.56ا ف  دخل االسممتثمار مبقدار  -44  ويرجع كل  أسمماسممً
 .وودائع السيولة للت ادلاالستثمارات اهلتفظ هبا عائد 

إىل  2020مليون دوالر أمريكة يف  ممايممة عممام  4 397.34ارتفع إمجممايل أصممممممممممممممول منظمممة األغممذيممة والزراعممة من  -45
. وتعزى الزايدة بشمممممممكل أسممممممماسمممممممة إىل زايدة النقد وما يعادله مبقدار 2021مليون دوالر أمريكة يف  اية عام  4 959.28

يف املائة من الزايدة يف إمجايل األصممممممممممول. وارتفع  39، وهو ما ميثل ما يقارب 2021مليون دوالر أمريكة خالل عام  216
ا إىل الزايدات يف النقد لدى مديرط االسممممممتثمار ) 2021النقد وما يعادله خالل عام  مليون  131.53ويرجع كل  أسمممممماسممممممً

 والر أمريكة(.مليون د 195دوالر أمريكة( والودائع قصدة األجل )
مليون دوالر  2 231.48إىل  2020مليون دوالر أمريكة يف  ممايممة عممام  2 119.20ارتفع إمجممايل االلتزامممات من  -46

ا إىل الزايدة يف "املدفوعات املسمممممتلمة مقدًما"، أط املسممممماعات املسمممممتلمة  2021أمريكة يف  اية عام  ويرجع كل  أسممممماسمممممً
يف املائة.  14، بزايدة نسممممم ت ا 2021مليون يف عام  375.22إىل  2020مليون دوالر أمريكة يف عام  329.54مقدًما من 

 يف املائة من الزايدة يف إمجايل االلتزامات. 40.68وشكل هذا ما يقارب 

 اإلدارة املالية -2
ابلتزاماهتا قصمممممممممدة األجل قمنا بتحليل السممممممممميولة والقدرة على سمممممممممداد الديون يف املنظمة لتقييم قدرهتا على الوفاء  -47

 والتزاماهتا طويلة األجل واحتياجات التشغيل. وتتم مناقشة نتائج التحليل يف الفقرات التالية.
 القدرة على الوفاء اباللتزامات املالية على املدى القصري

ارتفا  السيولة  يف السنوات الثالث املاضية  ا يدل على 3ظلم النس ة احلالية ونس ة السيولة للمنظمة أعلى من  -48
 .2وقدرة سليمة على الوفاء اباللتزامات املالية على املدى القصد، كما هو م ني يف اجلدول 

 2 –اجلدول 

 
 2019و 2020و 2021: الكشوف املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألعوام املصدر

 .قدرة الكيان على سداد التزاماته على املدى القصدتشد نس ة مرتفعة إىل أ 
د نسمم ة مرتفعة تعترب نسمم ة السمميولة أكثر حتفظًا من النسمم ة احلالية أل ا تسممت عد املخزوانت واألصممول احلالية األخرى اليت يصممعب حتويل ا إىل نقد. وتشممب 

 إىل وضع سيولة حايل أعلى.
 طريق قيال كمية النقد أو النقد املعادل أو األموال املستثمرة يف األصول احلالية لتغطية االلتزامات احلالية. نس ة النقد هة موشر على سيولة الكيان عنف 
 تعترب نس ة مرتفعة موشرًا جيًدا على القدرة على الوفاء اباللتزامات املالية.د 
 

 النسبة 2021 2020 2019
 )األصول احلاليةوااللتزامات احلالية(أ النسبة احلالية  4.72 4.53 3.11
 احلالية()األصول السريعةو االلتزامات ب نسبة السيولة  3.08 4.58 3.08
 )النقد واالستثمارات احلاليةوااللتزامات احلالية(ج نسبة النقد  3.00 2.96 2.59
 د إمجايل األصول إىل نسبة إمجايل االلتزامات  2.22 2.07  1.20
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 الطويلالقدرة على الوفاء اباللتزامات املالية على املدى 
قدرة املنظمة على الوفاء إبمجايل التزاماهتا ابسممممتخدام نسمممم ة إمجايل االلتزامات إىل صممممايف األصممممول، كما هو قيمنا  -49

 :3م ني يف اجلدول 
 3 –اجلدول 

 الوصف والنسبة 2021 2020 2019
 إمجايل االلتزامات )مباليني الدوالرات األمريكية( 231.48 2 119.21 2 087.91 2

 )مباليني الدوالرات األمريكية( األصولصايف  727.79 2 278.14 2 413.25
 همنس ة إمجايل االلتزامات إىل صايف األصول  0.82 0.93 5.05

 2019و 2020و 2021: الكشوف املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألعوام املصدر
 تشكل نس ة منخفضة موشرًا على القدرة على الوفاء اباللتزامات املاليةهم 

، على مدار العامني إىل 2019إىل صممممايف األصممممول يف عام  5.05وا ف  إمجايل االلتزامات، اليت كانم نسمممم ت ا  -50
 وكان س ب التغيد يف النس ة هو التغيد يف سياسة تسجيل اإليرادات للمساعة الطوعية. . 2021يف عام  0.82

 
 املراجعة حول توصيات التغيريات يف الكشوف املالية وإفصاحات املالحظات 

مالحظات وتوصمممممممممميات مراجعتنا، عملنا مع اإلدارة للمسمممممممممماعدة يف ضمممممممممممان التعديالت الالزمة يف  إىل ااسممممممممممتنادً  -51
الشمممفافية. وحنن نقدر ج ود  لتحسمممنيإفصممماحات إضمممافية يف مالحظات الكشممموف املالية ، و 2021الكشممموف املالية لعام 

اإلدارة لتنفيذ هذه التغيدات لضمممممممان االمتثال ملتطل ات اإلبالغ اخلاصممممممة ابملعايد اهلاسمممممم ية الدولية للقطا  العام. وترد يف 
 بع  التعديالت اهلامة اليت أوصم هبا املراجعة واليت أجرهتا اإلدارة. 1امللحق 

 

 نتائج املراجعة

 لألصول املنقحالعمر النافع 

على األقل يف كل هريخ تقرير سمممممممممممنوط، وإكا كانم التوقعات  لألصمممممممممممل والقيمة املت قية جيب مراجعة العمر النافع -52
تغيد يف التقدير اهلاس . وينص املعيار اهلاس   فيتم احتساب التغيد )التغيدات( على أنه 4 تلفة عن التقديرات السابقة،

 الذط يودط فيه التغيد يف التقدير اهلاسمممم  إىل تغيدات يف األصممممول واخلصمممموم أو يف احلال أنهعلى  3الدويل للقطا  العام 
أو صممايف  وااللتزامات عن طريق تعديل القيمة الدفرتية لألصممل تسممجيلهيجب ف، األسمم ميتعلق ب ند من صممايف األصممولو أنه

 .يف فرتة التغيدكات الصلة  األس ماألصولو

                                                           
 بشأن املمتلكات واملنشآت واملعدات. 17املعيار اهلاس  الدويل للقطا  العام  4
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، أوصممممينا فن تعيد منظمة األغذية والزراعة تقييم العمر النافع 2020وأثناء مراجعة الكشمممموف املالية السممممنوية لعام  -53
ألصمممممممممممممموهلا لتعك  العرض العادل وفًقا للمعايد اهلاسمممممممممممممم ية الدولية للقطا  العام وللتأكد من التقدير املعقول للعمر النافع 

خلص من ا. وكان اجلدول الزمين املتفق عليه لتنفيذ هذه التوصممممممية هو عام لألصممممممول من أجل مواصمممممملة اسممممممتخدام ا أو الت
، أكدت إدارة 2021. واسمممتجابة ملالحظة املراجعة اليت أثدت أثناء املراجعة اخلارجية للكشممموف املالية السمممنوية لعام 2021

اعت ارًا  فثر الحق هبدف تنفيذها 2021املنظمة أن سممياسممة العمر النافع لألصممول قد مت تعديل ا يف ديسمممربوكانون األول 
 ديسمربو 31. وبلغ أتثد العمر النافع املنقح لألصول يف الكشوف املالية للسنة املنت ية يف 2022ينايروكانون الثاين  1من 

ر ني دواليمال 2.7على النحو الذط مت إعداده موقًتا من ق ل إدارة املنظمة ووفًقا للمراجع اخلارجة  2021كانون األول 
مليون دوالر أمريكة )القيمة الدفرتية لألصول(. ومع كل ، أوضحم منظمة األغذية والزراعة أن  6.2هالمل( وإأمريكة )

 ألس اب فنية يف نظام التخطيط للموارد املوسسية. 2021العمر النافع املنقح لألصول   يتم إدراجه يف ال ياانت املالية لعام 

املنظمة مبراجعة العمر النافع ألصااوهلا ساانواي  وتضاامني القيمة التقديرية املنقحة لألصااول أبن تقوم   نوصااي 1التوصااية 
والتغيريات ذات الصااالة يف كشاااوفها املالية السااانوية ابإلضاااافة إىل اإلفصااااح املناساااب يف املالحظات على الكشاااوف 

 املالية السنوية لالمتثال ألحكام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

املنقح لكل فعة من فعات األصمممممممول إىل جانب التغيدات كات  النافعالعمر  بتط يقووافقم اإلدارة على التوصمممممممية  -54
 .2022ابتداًء من عام مالحظات الكشوف املالية السنوية الصلة واإلفصاح املناسب يف 

 
 رمسلة األصول قيد اإلنشاء واألصول اليت تتطلب الرتكيب والتشغيل 

وقد الحظنا  هالمل األصول عندما تكون متاحة لالستخدام.إ، ي دأ 17للمعيار اهلاس  الدويل للقطا  العام  اوفقً  -55
  يتم نقل ا إىل قائمة األصممممول من قائمة  2021دوالر أمريكة اكتمل بناؤها يف عام ني يمال 1.5أصممممول بقيمة  عشممممرةأن 

على مالحظتنا، ككرت اإلدارة أنه على الرغم من  االسممممممممنوية. وردً ( للكشمممممممموف املالية 9األصممممممممول قيد اإلنشمممممممماء )املالحظة 
 بسمم ب أصممول قيد اإلنشمماء، فقد اسممتمر عرضمم ا على أ ا 2021إغالق أوامر الشممراء يف النظام يف ديسمممربوكانون األول 

تظار املوافقة الداخلية ذه األعمال، يف انهلالتأخد يف اسممممممممتالم املعلومات من املكاتب امليدانية بشممممممممأن حالة ال ناءوالتجديد 
احتساب األصول قيد اإلنشاء استجابة هلذه املالحظة، قامم اإلدارة مبراجعة و على األصول املنشأة كاتًيا، وما إىل كل . 

التنسمممممميق مع املكاتب امليدانية من أجل رمسلة األصممممممول يف  جيب تعزيز. ومع كل ، 2021املالية املنقحة لعام  كشمممممموف ايف  
 يف الوقم املناسب. دفاتر احلساابت

كما الحظنا أن املنظمة تقوم برمسلة األصول قيد اإلنشاء يف هريخ السداد األخد، أط بعد استكمال فرتة االلتزام  -56
ا الرتكيب والتشمممممغيل، تسمممممتخدم  ابلعيوب ولي  يف هريخ توفر األصمممممل لالسمممممتخدام. وابلنسممممم ة لألصمممممول اليت تتطلب أيضمممممً

 كتاريخ للرمسلة ولي  هريخ بدء التشغيل الفعلة أو هريخ بدء استخدام األصول.املنظمة هريخ استالم األصول  

هالمل األصمممممممل ي دأ إوال تتماشمممممممى هذه املمارسمممممممات مع املعايد اهلاسممممممم ية الدولية للقطا  العام اليت تنص على أن  -57
شغيل األصول يف النظام عندما يكون متاًحا لالستخدام. وككرت اإلدارة أن هذا حيدث بس ب عدم تسجيل هريخ بدء ت

 العاملة إلدارة املوارد.
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 أرصدة هناية العام تسويةاملصرفية وعدم  التسويةبياانت 
ويف الوقم  ةاملنتظم التسمممممويةألحكام دليل املنظمة، يتعني على مدير شمممممع ة املالية أو من ينوب عنه ضممممممان  اوفقً  -58

يع احلسممماابت املصمممرفية يف املواقع ال عيدة عن تسممموية مجاملناسمممب جلميع احلسممماابت املصمممرفية للمقرن الرئيسمممة وضممممان إجراء 
حسمماابهتم املصممرفية حملًيا يف  لتسمموية اختاك الرتتي ات الالزمةاملقرن الرئيسممة. ويتعني على رؤسمماء املكاتب ال عيدة عن املقرنات 

 يوًما من  اية الش ر. 30يف غضون  ةاملصرفي التسويةووفًقا لسياسة شع ة املالية املوسسية جيب إجراء الوقم املناسب. 
املقر الرئيسممة ملنظمة األغذية والزراعة  احيتفظ هب امصممرفيً  حسمماابً  26املصممرفية لمممممممممممممممم  بيان التسممويةوأظ ر اسممتعراض  -59

مدخالت دفرت احلسممممماابت واحلسممممماابت اليت   تتم تسمممممويت اوبياانت  2021ديسممممممربوكانون األول  31للشممممم ر املنت ة يف 
 :املقدمة من منظمة األغذية والزراعة القضااي التالية الفرعة

 التسوية املصرفية ت)أ( خطأ يف تقرير بياان
مليون دوالر أمريكة يتعلق  30.54قدره    تتم تسممممممممممممويته ، كان هنامل فرق2021ديسمممممممممممممربوكانون األول  31يف  -60

الصممممحيح  غد العرضبسمممم ب كل   وكانالتسمممموية املصممممرفية املقدم أثناء املراجعة.  تبياانتقرير حبسمممماب مصممممريف واحد يف 
 .يف تقرير التسوية احلساابت العامدفرت  لرصيد

 املعامالت اليت مل تتم تسويتها )ب( 
يوًما من  اية الشمم ر. والحظنا  30لسممياسممة شممع ة املالية املوسممسممية جيب تسمموية احلسمماابت املصممرفية يف غضممون  اوفقً  -61
دون تسممموية ألكثر  مدخاًل  41يف دفرت احلسممماابت الفرعة للسمممنوات السمممابقة   يتم تسمممويت ا حر اآلن. وظل  مدخاًل  71أن 

مصريف واحد يف أنتيغوا وبربودا دون تسوية منذ أغسط واب (. وعالوة على كل ، ظل حساب 2020من عامني )ق ل عام 
ينطوط التأخدوعدم التسممممموية على  اطر أم ال،  ا. وسمممممواء كان خامدً اوكةكر أنه   تتم تسممممموية احلسممممماب لكونه خامدً . 2019

 خسائر أو أرابح غد مكتشفة وقد يودط أيًضا إىل إعداد تقارير مالية غد صحيحة يف الكشوف املالية.

أبن تضاع املنظمة ضاوابط لضامان اساتكمال مجيع تساوايت البياانت املصارفية يف احلدود الزمنية   نوصاي 2التوصاية 
 .احملددة.

 

ويف حني أن اإلدارة توافق على توصممممية املراجعة، فإ ا قد ككرت أن بع  القضممممااي التار ية تتطلب قدرًا ك دًا من  -62
تسوية مصرفية  بلًدا 40ال حث وأ ا تعمل مع اجل ات املسوولة للتحقيق في ا. وابإلضافة إىل كل ، يوجد لدى أكثر من 

 .2022يزداد هذا يف عام تلقائية لغال ية املعامالت، ومن املتوقع أن 
 

 املخزوانت غري املستخدمة
كشمممفم جتربة مراجعة اسمممتخدام املخزوانت يف أربعة مكاتب قطرية )مج ورية الكونغو الدميقراطية واليمن وجنوب  -63

 2021إىل سممم تمربوأيلول  2014اليت مت اسمممتالم ا خالل الفرتة من  املخزوانتيف املائة من  100السمممودان والصمممومال( أن 
  يكن لدى املقر و . 2021ديسمممربوكانون األول  31مليون دوالر أمريكة، كانم غد مسممتخدمة كما يف  1.65وقيمت ا 

 تمن خالل احلل العاملة إلدارة املخزوان املخزوانتالرئيسة ملنظمة األغذية والزراعة نظام لرصد استخدام 
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  أبن تدمج املنظمة الوظائف يف حّل النظام العاملي إلدارة املخزوانت لتوفري الرقابة على اساااااااااااتخدام 3التوصاااااااااااية 
 .املخزوانت

وافقم اإلدارة على التوصية وككرت أنه سيكون من املمكن مراق ة املخزوانت غد املستخدمة مبجرد تنفيذ "وحدة  -64
 .املخزوانت" ابلكامل يف النظام العاملة إلدارة املوارد

 امسبق  املستحقة للجهات املاحنة واملسامهات الطوعية الواردة  املسرتدةاملبالغ 
، تضمنم املساعات الطوعية املستلمة مس ًقا ال الغة 2021للكشوف املالية السنوية لعام  2-12للمالحظة  اوفقً  -65

دوالر أمريكة امل الغ املسمممممممرتدة املسمممممممتحقة للج ات املاحنة. و  تكشمممممممف املذكرة عن قيمة امل الغ املسمممممممرتدة  نييمال 318.9
املسممممممتحقة للج ات املاحنة. ونظرًا ألن ط يعة املسمممممماعات الطوعية املسممممممتلمة مقدًما ختتلف عن امل الغ املسممممممرتدة املسممممممتحقة 

دوالر  ماليني 318.9دة املسممممممممممممتحقة للماحنني ميكن فصممممممممممممل ا عن م لغ ، فإننا نرى أن قيمة امل الغ املسممممممممممممرت املاحنةللج ات 
لتسمجيل امل الغ املسمرتدة بشمكل منفصمل  2021ديسممربوكانون األول  31يف  اأمريكة على أ ا مدفوعات مسمتلمة مسم قً 

 89للفقرة  امتثااًل  2020، مع امل الغ املقارنة املقابلة لعام 2021ديسمممممربوكانون األول  31يف كشممممف املراكز املالية كما يف 
 .1من املعيار اهلاس  الدويل للقطا  العام 

أبن تنظر إدارة املنظمة يف إفصاح منفصل عن املسامهات الطوعية الواردة مقدم ا واملبالغ املسرتدة   نوصي 4التوصية 
، 1من املعيار احملاساااااااايب الدويل للقطاع العام  89املسااااااااتحقة للجهات املاحنة، يف كشااااااااف املركز املايل امتثاال  للفقرة 

 .ولتقدير أفضل للمعلومات املالية من قبل مستخدمي الكشوف املالية السنوية

 اإلداريةاملسائل  –ابء 

 

 مراجعة أداء مركز االستثمار يف املنظمة

 مقدمة

تعمل املنظمة بشكل وثيق مع احلكومات وموسسات التمويل الدولية والشركاء اآلخرين لتشجيع زايدة االستثمار  -67
املنظمة العام واخلا  بشمكل أكرب وأكثر فاعلية يف اجملاالت املنوطة هبا. ويتم تنفيذ هذا العمل من ق ل مركز االسمتثمار يف 

األعضممماء  الدولبوالية تتمثل يف مسممماعدة  1964سمممتثمار يف املنظمة يف عام . ومت إنشممماء مركز االيف إطار اوكف عمل فريد
يف إعداد مشاريع االستثمار الزراعة اليت ميكن أن متول من ق ل موسسات التمويل الدولية، وكذل  لتقدمي املساعدة الفنية 

 لل لدان لتنفيذ مثل هذه املشاريع.

ق لم اإلدارة التوصية وككرت أنه سيتم التعامل مع التوصية كجزء من اعتماد معايد االعرتاف ابإليرادات اجلديدة  -66
 .ااملتوقع إصدارها قري ً 
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سممتثمار يف املنظمة الدعم لل لدان يف تطوير اسممرتاتيجيات اسممتثمار يوفر مركز االابإلضممافة إىل التصممميم والتنفيذ، و  -68
 متعددة أصحاب املصلحة ومتعددة الشركاء تتماشى مع األولوايت الوطنية.

مليون دوالر أمريكة خالل فرتة السممممنوات السممممم، من ا  34 ميزانية سممممنوية ت لغركز االسممممتثمار يف املنظمة وكان مل -69
يف املائة من مصمممممممادر خارجية. وا فضمممممممم حصمممممممة  53يف املائة من ميزانية الربانمج العادط ملنظمة األغذية والزراعة، و 44

، مع زايدة تناس ية 2021يف املائة يف  50و 2020يف املائة يف عام  54.6إىل  2018يف املائة يف  60.2الدخل اخلارجة من 
 بعد الزايدة يف الربانمج العادط. 2021 املائة يف يف 50يف ميزانية دعم الربانمج العادط إىل 

ومتثل اهلدف من مراجعتنا اخلاصممممممممممة ابألداء يف فحص أداء مركز االسممممممممممتثمار يف املنظمة وتقييم مدى اسممممممممممتعداده  -70
لصممممياغة مسممممارات جديدة، وحتديد الثغرات احلرجة يف املوارد والسممممياسممممات واحلوكمة، وتقدمي توصمممميات بشممممأن التمكن من 

 ألولوايت الناشعة لل لدان وموسسات التمويل الشريكة، مع احلفاظ على دقته التقنية ونزاهته.تل ية ا
 

 نطاق املراجعة وهنجها

. وال يدخل دور املوسمممممممممممسمممممممممممات املالية الدولية واألقسمممممممممممام الفنية 2021إىل  2016تغطة مراجعة األداء الفرتة من  -71
اليت تتعامل مع املنظمة، يف نطاق هذه املراجعة. كما اقتصمممممممممممممرت األخرى يف املنظمة و تلف احلكومات كات السممممممممممممميادة، 

 املراجعة على أنشطة مكتب مركز االستثمار يف املنظمة يف روما.
ومت إجراء املراجعة عن بعد من خالل احلصول على السجالتوال ياانت من مركز االستثمار يف املنظمة، يف روما،  -72

مركز االسممممتثمار يف املنظمة مثل يف سمممميةوتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة و والوصممممول إىل منصممممات التخطيط للموارد املوسمممم
 بشممممكل تتحقق املراجعة  و . ونظام معلومات اإلدارة لدى مركز االسممممتثمار يف املنظمةنظام معلومات إدارة الربامج امليدانية 

 .املتاحة على نظام تكنولوجيا املعلوماتومركز االستثمار يف املنظمةمستقل من صحة ال ياانت واملعلومات املقدمة من ق ل 

 

 وتوصياهتا نتائج املراجعة

 ختصيص أموال إضافية ملركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة

ماليني دوالر أمريكة لكل فرتة  8، زايدة قدرها 2020اقرتحم دورة جمل  املنظمة، اليت عقدت يف يونيووحزيران  -73
كجزء من   يف املممائممة تقري ممًا يف ميزانيممة الربانمج العممادط( 28ميزانيممة مركز االسممممممممممممممتثمممار يف املنظمممة )زايدة بنسمممممممممممممم ممة  يفممماليممة 

وسممتضمماف الزايدة املقرتحة لتمويل مركز االسممتثمار . 2021-2020التعديالت اإلضممافية على برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
، متم 2020ويف أغسط واب يف املنظمة إىل األموال اإلضافية املقدمة من موسسات التمويل الدولية والشركاء اآلخرين. 

-2020 ني دوالر أمريكة لتشمممل احلصممة املت قية للفرتةيمال 5.3بقيمة  2021-2020زايدة ميزانية مركز االسممتثمار للفرتة 
 ماليني دوالر أمريكة. 8( من الزايدة املعتمدة لفرتة السنتني ال الغة اش رً  16) 2021

مليون دوالر أمريكة يف كل فرتة سمممممممنتني إىل زايدة  16ن من املتوقع أن يودط ختصممممممميص م لغ إضمممممممايف بقيمة وكا  -74
مليون دوالر أمريكة تقريً ا، مع توفد دعم قوط إىل ال لدان اليت حتظى  800االسممممممتثمارات يف جمال األغذية والزراعة بقيمة 

وحبلول  اية فرتة السممممنتني، كان مركز االسممممتثمار قد دعم تصممممميم حافظة إضممممافية  بيد.ابألولوية يف إطار م ادرة العمل يًدا 
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والحظنممما أنمممه يف املمممائمممة(.  85ة )مليون دوالر أمريك 700اهلمممدف مبقمممدار  ادوالر أمريكة، متجممماوزً  اتمليمممار  1.5بقيممممة 
يف املائة(  28دوالر أمريكة ) ماليني 9.1أموال الربانمج العادط مبا يصل إىل  ميكن ملركز االستثمار يف املنظمة استخدام ال

(. وعزى مركز االسممتثمار يف املنظمة األرصممدة غد املنفقة إىل 4)اجلدول  2021-2020من املخصممصممات يف فرتة السممنتني 
أدى إىل ا فاض ك د يف  وإىل معدل الشمممغور املرتفع للغاية،  ا 2021-2020يف فرتة  19-ا فاض السمممفر بسممم ب كوفيد

 اإلنفاق على رواتب املوظفني، وما إىل كل .
 

 4 -اجلدول 
 2021-2020فرتة  خالل من قبل مركز االستثمار يف املنظمةواستخدامها ختصيص أموال الربانمج العادي 

 الوفورات 
 )ابلدوالر األمريكي(

استخدام أموال الربانمج 
العادي من قبل مركز االستثمار 
 يف املنظمة )ابلدوالر األمريكي(

 خمصصات الربانمج العادي
ملركز االستثمار يف املنظمة 
 )ابلدوالر األمريكي(

 السنة

7 993 486 
 ئة(ايف امل 52)

7 362 273 15 355 759 2020 
 

943 982 
 ئة(ايف امل 5)

16 745 017 17 688 998 2021 
 

8 937 467 
 ئة(ايف امل 27)

 اجملموع 757 044 33 290 107 24

 األرقام الواردة بني قوسني هة نس ة الوفورات كنس ة معوية من  صصات الربانمج العادط *

، دعم مركز االسممممممتثمار اسممممممتثمارات 2021و 2020و 2019هو موثق يف االسممممممتعراضممممممات السممممممنوية لألعوام وكما  -75
مليممار دوالر أمريكة على  7.2دوالر أمريكة و  اتمليممار  6.6دوالر أمريكة و  اتمليممار  5.7جممديممدة )عممامممة( يف حممدود 

مليون  800اهلدف املتمثل يف توليد اسمممممتثمارات إضمممممافية بقيمة  ادوالر أمريكة، متجاوزً  اتمليار  1.5التوايل، بزايدة قدرها 
تقييم مركز االستثمار يف املنظمة اخلا ، مت حتقيق هدف  (.يف املائة 87.5) دوالر أمريكة مليون 700 بممممممممممكة، دوالر أمري

. 2021)الذط مت إغالقه( وال يزال معلًقا لعام  2020مليون دوالر أمريكة لعام  800إضممممممممممممافية بقيمة  توليد اسممممممممممممتثمارات
تت ع التأثد املضممممممماعف للمخصمممممممصمممممممات اإلضمممممممافية اليت لتوفد معلومات حمددة  منمركز االسمممممممتثمار يف املنظمة يتمكن  و 

سمممممتودط إىل مزيد من االسمممممتثمارات اإلضمممممافية ومن حجم ا،  ا جيعل من الصمممممعب التأكد  ا إكا كان ميكن أن يةنسمممممب 
 االستثمار اإلضايف املع أ وحجمه إىل املخصصات اإلضافية.

الرئيسمممممة املمول مبوجب ترتي ات تقاسمممممم التكاليف مع املوسمممممسمممممات املالية الدولية )مثل ال ن   هابإلضمممممافة إىل عملو  -76
م ادرات إضمممممممممممافية لتوحيد  الدويل، والصمممممممممممندوق الدويل للتنمية الزراعية، وال ن  األورول لمنشممممممممممماء والتعمد، وغدها(، تةتخذ

ويل مثل بن  أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادط، وبن  وتوسيع الشراكات مع بع  املوسسات املالية الدولية وشركاء التم
Cassa Depositi e Prestiti وقد مثل العمل حساابت األمانةمن خالل ، واالحتاد األورول، وبن  االستثمار األورول، و .
)مع حافظة حلساابت األمانة  2021يف املائة من أنشطة مركز االستثمار يف املنظمة يف عام  11املمول من حساابت األمانة 

ومن بني "حسممماابت مليون دوالر أمريكة(، مت تطوير معظم ا على مدى السمممنوات الثالث املاضمممية.  17تقدر قيمت ا حبوايل 
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،   يتم تنفيذ مشرو  واحد، ومشرو  واحد لديه مشاكل تتعلق ابتفاقية التمويل، ومشرو  اخر ينتظر األمانة" الستة اجلديدة
 حلكومة اهللية على االقرتاح، والثالثة املت قية يف مرحلة التوقيع.تعليقات ا

ويسمماعد مركز االسممتثمار يف املنظمة احلكومات الوطنية يف خلق بيعات متكينية مواتية لالسممتثمار العام واخلا  يف  -77
ملوسممممممسممممممية املناسمممممم ة لدعم ال نية األمن الغذائة والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، وتشممممممكيل األطر القانونية والسممممممياسمممممماتية وا

التحتية واخلدمات، وخاصمممممة لصمممممغار املزارعني. كما أنه يسممممم ل حوار السمممممياسمممممات بني القطاعني العام واخلا  من خالل 
يف املائة من عمل مركز  14منصمممات أصمممحاب املصممملحة املتعددين واجملموعات املواضممميعية. ومتثل أنشمممطة دعم السمممياسمممات 

 .بلًدا 100 حوايل االستثمار يف املنظمة يف
مشماريع متم مراجعت ا بشمكل عشموائة، الحظنا أنه على الرغم من أن املخرجات املتوقعة من م ام مركز  10ويف  -78

يف املنظمة موثقة جيًدا، إال أن تقييم إضمممممممافة القيمة يف أنشمممممممطة دعم السمممممممياسمممممممة املنسممممممموبة إىل مدخالت مركز  االسمممممممتثمار
االسمممتثمار يف املنظمة   يكن  كًنا. وأبلغ مركز االسمممتثمار يف املنظمة أن القيمة املضمممافة من خالل مركز االسمممتثمار ال يتم 

ام للحصمممممول على تعليقات منظمة من الشمممممركاء ووأو احلكومات الوطنية. تت ع ا على مسمممممتوى امل ام الفردية وال يوجد نظ
وأفاد مركز االستثمار يف املنظمة أن دعم السياسات يتطلب يف كثد من األحيان مشاركة مستمرة على مدى عدة سنوات 

 ق ل أن يتم توثيق التغيد اإلجيال.
املرت طة  ائج بناًء على عملية ختطيط العمل اجلديدةالية لتت ع النتحتديث ومواصمممممممممممممملة تطوير ووافقم اإلدارة على  -79

اسممممممتعراض  -عن النتائج الرئيسممممممية يف الوائق املوسممممممسممممممية للمنظمة  واإلبالغ (األربع ألفضمممممملياتااجلديدة )ابالسممممممرتاتيجية 
 منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربانمج.

عمله وكذلك أتثري   نوصااااي أبن يقوم مركز االسااااتثمار يف املنظمة بتطوير مقاييس لرساااام اخلرائط بشااااأن 5التوصااااية 
 لقياس البياانت واحلفاظ عليها لدعم النتائج.

 أكدت اإلدارة، أثناء موافقت ا على التوصمممممممممية، على تطوير مقايي  إضمممممممممافية لرصمممممممممد أتثد عمل مركز االسمممممممممتثمار -80
 يف املنظمة.

 التنفيذتنويع شركاء 

على أن التكلفممة التقممديريمة لتحقيق  2031-2022تنص اخلطممة االسممممممممممممممرتاتيجيممة ملنظمممة األغمذيمة والزراعمة للفرتة  -81
 153تريليون دوالر أمريكة سممنواًي، بينما ي لغ توافر املسمماعدة اإلاائية الرمسية حوايل  2.5أهداف التنمية املسممتدامة ت لغ 

الواضممح أن التمويل العام من خالل املسمماعدة اإلاائية الرمسية وحدها لن يكون مليار دوالر أمريكة سممنواًي. ولذل  من 
لسمممد الفجوة. وميكن تقسممميم ميزانية ونفقات مركز االسمممتثمار يف املنظمة بشمممكل عام إىل فعتني: احلسممماابت العامة  اكافيً 

لربانمج العادط ولية و صمممممصمممممات اوحسممممماابت األمانة. وتتكون األموال العامة من اإليرادات من املوسمممممسمممممات املالية الد
لممممممركز االستثمار يف املنظمة، تنشأ عن  خارجة إضايفملنظمة األغذية والزراعة. وتشكل حساابت األمانة مصدر دخل 

يتعلق ابلتمويل الداخلة من خالل حسمممممممماابت األمانة، فإن مركز االسممممممممتثمار يف  يف ماعضممممممممو أو شممممممممري  مانح. و  دولة
 األصمممغر املشممماريع هذه الدولية( يف تصمممميم موسمممسمممات التمويلا أكرب )مقارنة ابالسمممتثمار املمول من املنظمة يلعب دورً 

 وتنفيذها واإلشراف علي ا.
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 5 -اجلدول 
 من مؤسسات التمويل الدوليةالدخل 

 مؤسسة التمويل الدولية الدخل

  مباليني الدوالرات األمريكية النسبة املئوية

 5ال ن  الدويل 77.39 71

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 10.94 10

 6موسسات أخرى 20.61 19

 إمجايل املشاريع 108.94 100

 

يف املائة من الدخل  70والحظنا أن ال ن  الدويل ظل الشمممممممممري  األكرب ملركز االسمممممممممتثمار يف املنظمة، حيث ميثل  -82
أن االتفاقيات تسمممتند إىل امليزة النسممم ية لكل وككرت اإلدارة (. 5على مدى فرتة السمممم سمممنوات )اجلدول  للمركزاخلارجة 

شري ، وهة مصممة لتحقيق أهداف مشرتكة، مع مراعاة األساليب املوسسية والتشغيلية والتمويلية اهلددة لكل شري . 
 .تتطور االتفاقيات مبرور الوقم وتتم إعادة النظر في ا للتكيف مع املواقف والسياقات اجلديدةو 

فإن التمويل اهلدود يودط إىل  ملركز االسممتثمار يف املنظمة، ني أن ال ن  الدويل كان وسمميظل شممريًكا رئيسممًياويف ح -83
 اطر عدم اكتمال تنفيذ واليته بشممممأن االسممممتثمار وحلول الدعم املايل. وككرت اإلدارة أنه يف حني أ ا توافق على أنه من 

ا التوسمممممع سممممميعتمد بنف  القدر على الشمممممركاء وااكف أعماهلم وطرائق املفيد توسممممميع اسمممممتخدام حسممممماابت األمانة، فإن هذ
عمل م اهلددة. وقد كةكر أن مركز االسمممممتثمار يف املنظمة قد وقع ابلفعل على مشمممممروعني جديدين حلسمممممال أمانة جديدين 

التحول وأنه سيتم وضع . وككرت اإلدارة أيًضا أنه مت حتديد جماالت التوسع يف خطة 2021مع املفوضية األوروبية يف عام 
 لتحديد مجيع الشركاء الرئيسيني ل دء التعاون. خطة التنفيذ

 
 (K4Iابالستثمارات )تنمية القدرات واملعرفة اخلاصة 

 
ي دف مركز االسممممممتثمار يف املنظمة يف إطار م ادرته لتنمية القدرات إىل مسمممممماعدة احلكومات واملوسممممممسممممممات على  -84

نشممماطًا  96، اضمممطلع مركز االسمممتثمار يف املنظمة بممممممممممممممممم 2020إىل  2016اختاك قرارات اسمممتثمارية أفضمممل. وخالل الفرتة من 
 لتنمية القدرات.

رات اليت مت أخذ عينات من ا إىل أن الردود من الوكالة وأشممممممممممممممار اسممممممممممممممتعراض سمممممممممممممم عة من مشمممممممممممممماريع تنمية القد -85
وعالوة على كل ، صمرح مركز االسمتثمار يف   7املنفذةواملمولةواحلاكمة أو املشماركني كانم متاحة فقط يف حالة مشمروعني.

                                                           
 يشمل ال ن  الدويل، ال ن  الدويل، والربانمج العاملة للزراعة واألمن الغذائة من خالل ال ن  الدويل، ومشاريع ال ن  الدويل األخرى. 5
ية الكاري ، وال ن  األورول لمنشمماء والتعمد، تشمممل املوسممسممات األخرى، بن  التنمية األفريقة، وبن  أمريكا الوسممطى للتكامل االقتصممادط، وبن  التنم 6

 التعاون التقين.واالحتاد األورول، وبن  التنمية لل لدان األمريكية، والصندوق األخضر للمناخ، والربانمج العاملة للزراعة واألمن الغذائة، وبرانمج 
 و"التدريب على الرطن الناقص يف تون "أحداث التوعية بشأن احلد من محى اخلنازير األفريقية والوقاية من ا  7
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ا أن مركز االسممممممممممممممتثمار يف املنظم  8م ادرة. 96املنظمة أنه قام بتقييم أتثد اثنتني فقط من  ة ال جيرط حتلياًل ولوحظ أيضممممممممممممممً
 لالحتياجات ق ل الشرو  يف م ادرات تنمية القدرات.

وككر مركز االسممتثمار يف املنظمة أن معظم هذه األنشممطة مت االضممطال  هبا يف سممياق مشمماريع حمددة أو اسممتجابة  -86
يع املشممممممماريع والربامج لطلب معني) وأن تنمية القدرات هة أولوية ابلنسممممممم ة لكل املنظمة وابلتايل ف ة موجودة تقريً ا يف مج

ا أنه ال يعترب تنمية القدرات وظيفة  اليت تقودها املنظمة من ق ل الوحدات الفنية. كما أفاد مركز االسمممتثمار يف املنظمة أيضمممً
 قائمة بذاهتا، وابلتايل   يتم ختصيص املوارد للتخطيط واإلبالغ عن ا كوظيفة منفصلة.

الرباجمية املتعلق حبياة أفضمممل بشمممأن "توسممميع نطاق االسمممتثمار" الذط يقوده مركز والحظنا كذل  أن جمال األولوية  -87
االسممممممممتثمار يف املنظمة يف إطار اإلطار االسممممممممرتاتيجة اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة، يتوخى مجع ال ياانت وحتليل ا لتقييم 

تقييم األثر والردود،   يكن مركز االستثمار يف األثر وتنمية القدرات على املستوى الوطين. ويف غياب حتليل االحتياجات و 
 على تقييم الفعالية وحتديد الثغرات وإجراء تصحيحات املسار. ااملنظمة قادرً 

  أبن يقوم مركز االسااتثمار يف املنظمة بصااياغة اساارتاتيجية تنفيذ لبناء القدرات لدعم االسااتثمار بناء  على 6التوصااية 
 الفجوات احلرجة يف املعرفة والقدرات.حتليل االحتياجات لتحديد 

 ق لم اإلدارة التوصية. -88

 

 الضوابط الداخلية

يتعلق  يف ماالضمممممموابط املتعلقة ابسممممممرتداد املسممممممتحقات، ورصممممممد أداء االسممممممتشمممممماريني ورصممممممد اإل از  قمنا بفحص -89
 ابملخرجات املخطط هلا. ويتم سرد النتائج يف الفقرات التالية.

 رصد املستحقات أ()

مع موسممممسممممات  التكاليفيصممممدر مركز االسممممتثمار يف املنظمة فواتد اخلدمات املقدمة يف التخصمممميصممممات املشممممرتكة  -90
التمويل الدولية، واخلدمات املقدمة إىل ال لدان الفردية واملسممممممممممممممتحقات األخرى. والحظنا أن الذمم املدينة ل ع  الفواتد 
املتعلقة ابخلدمات املقدمة من ق ل مركز االستثمار يف املنظمة كانم معلقة لفرتة طويلة. وكشف حتليل العمر للمستحقات 

كانم مسمممممتحقة الدفع   9دوالرًا أمريكًيا 36 454أن الفواتد ال الغة  2020-2016خالل الفرتة ظمة ملركز االسمممممتثمار يف املن
معلقة ملدة  11أمريكًيا دوالرًا 38 500و 10أمريكًيا دوالرًا 194 793ال الغة ألكثر من    سممممممممممممممنوات بينما كانم الفواتد 

 سنوات على التوايل. 3-1سنوات و 3-5

                                                           
 "EX Actالتدريب على تقييم توازن الكربون من خالل من جية أحداث التوعية بشأن احلد من محى اخلنازير األفريقية والوقاية من ا و" 8
 .2014أكتوبروتشرين األول  17فاتورة بن  التنمية األفريقة بتاريخ  9

) 2018يونيووحزيران  22دوالر أمريكة بتاريخ  11 338 (2) )2017أغسط واب  9دوالر أمريكة بتاريخ  11 144 (1فواتد بن  التنمية األفريقة ) 10
 دوالر أمريكة. 172 311بقيمة  2018يوليوومتوز  19وفاتورة حكومة مايل مورخة يف 

 .2020يوليوومتوز  2فاتورة حكومة هندورال بتاريخ  11
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املنظمة فنه مت وضممممع نظام رصممممد لتت ع فواتد التخصمممميصممممات املشممممرتكة يف التكاليف مع وأفاد مركز االسممممتثمار يف  -91
للمتابعة يف الوقم  2020، وأن رصممممممد سممممممداد الفواتد قد أةنشممممممز يف أوائل عام 2019موسممممممسممممممات التمويل الدولية يف عام 

 املناسب. وتتعلق الفواتد املعلقة بفرتة سابقة.
 أداء االستشاريني رصد ب()

 ضممع االسممتشمماريون الوطنيون يف مركز االسممتثمار يف املنظمة لسمملطة املكاتب القطرية، حيث يتم تفوي  األموال  -92
إىل املكاتب القطرية، يف حني أن االسمممتشممماريني الدوليني  ضمممعون لسممملطة ك ار املوظفني الفنيني للمشممماريع املعنية املكلفني 

شممممممممممرو  والنواتج. ويتم مراق ة أداء مجيع االسممممممممممتشمممممممممماريني على أسممممممممممال تقرير ملخص امل مة مقابل بتت ع التقدم اهلرز يف امل
"أحداث  وهوتعيين م. وكشممف فحص اخت ارط لثمانية اختصمماصممات وتقرير ملخص امل مة ملشممرو  واحد، اختصمماصممات 

يف وقم  ملخص امل مةمت تقدمي تقارير أنه يف ثالث حاالت  ،"التوعية بشممأن احلد من محى اخلنازير األفريقية والوقاية من ا
اختصممممماصمممممات على شممممم ادة اإل از املرضمممممة للم ام من ق ل اخل د  ةاختصممممماصمممممات، نصمممممم سممممم ع ةمن بني مثانيو متأخر. 

 ملخص امل مة.االقتصادط املشرف ولكن هذه الش ادة   ترفق مع 

أبن يقوم مركز االساااااااااتثمار يف املنظمة بتتبع فواتريه بشاااااااااكل فعال وتعزيز آلية رصاااااااااد أداء    نوصاااااااااي7التوصاااااااااية 
 االستشاريني.

 ق لم اإلدارة التوصية. -93

 

 مراجعة أداء ميزانية الربانمج، والتخطيط للعمل، واإلبالغ عن تنفيذ الربانمج

 
 مقدمة

، إبطار اسمممرتاتيجة يةعد لفرتة ترتاوح بني عشمممر و   عشمممرة سمممنة و ضمممع 2010املنظمة، منذ عام يسمممرتشمممد عمل  -94
، وي دف إىل 2031و 2022الفرتة ما بني عامة  2022للمراجعة كل أربع سنوات. ويغطة اإلطار االسرتاتيجة اجلديد لعام 

وقدرة على الصمممممممود واسممممممتدامة، من  من خالل التحول إىل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشواًل  12 2030دعم خطة عام 
وهة  األربع تاليفضاألفال يةرتمل أحد خلف الركب. وتةسمى هذه إنتاف أفضل وتغذية أفضل وبيعة أفضل وحياة أفضل أجل 

من أهداف التنمية املسممممتدامة )القضمممماء  1متثل م دأ تنظيمًيا لكيفية اعتزام املنظمة املسمممماعة بشممممكل م اشممممر يف حتقيق اهلدف 
)احلد من أوجه عدم املسممممممماواة(، فضممممممماًل عن دعم حتقيق اخلطة  10)القضممممممماء على اجلو (، واهلدف  2واهلدف على الفقر(، 

 األوسع ألهداف التنمية املستدامة، األمر الذط يعدن ابلغ األعية من أجل حتقيق الرؤية الشاملة للمنظمة.
من جماالت األولوية الرباجمية سممممممممتوجه املنظمة يف سممممممممدن الفجوات احلرجة وهتيعة الظروف  جمااًل ومت حتديد عشممممممممرين  -95

وت نين اخلطة  الالزمة لدفع التغيدات اليت سممممممتسمممممم م يف  اية املطاف يف حتقيق مقاصممممممد  تارة ألهداف التنمية املسممممممتدامة.
وجماالت  األربعاألفضممممليات كيف أن   2023-2022برانمج العمل وامليزانية للفرتة و  2025-2022املتوسممممطة األجل للفرتة 

األولوية الرباجمية العشرين متأصلة يف أهداف التنمية املستدامة، مع ارت اط مقاصد وموشرات حمددة بكل جمال من جماالت 

                                                           
 .2030خطة أهداف التنمية املستدامة اليت هتدف إىل حتقيق السالم واالزدهار جلميع النال حبلول عام  12
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االشممممممممرتاكات املقررة لألعضمممممممماء وتقدير املسمممممممماعات األولوية الرباجمية. ويتم متويل برانمج العمل وامليزانية لفرتة السممممممممنتني من 
 الطوعية من خارف امليزانية. ويتم إعداد تقديرات امليزانية على أسال ميزانية برانجمية وتنقسم إىل أبواب وأهداف براجمية.

نظمة جزءا من نشممماط التخطيط الشمممامل ملنظمة األغذية والزراعة، اليت هتدف امللفرتة السمممنتني وتعترب خطة العمل  -96
. 2030من خالهلا إىل حتديد املخرجات اليت سمممممممممممميتم تسممممممممممممليم ا يف إطار جماالت األولوية الرباجمية لدعم حتقيق خطة عام 

ل أطر النتائج اهلدثة موشممممرات أهداف التنمية املسممممتدامة اليت سمممميتم اسممممتخدام ا لقيال التأثد يف إطار  األفضممممليات وتفصممممن
 جماالت األولوية الرباجمية. ، والنتائج يف إطار كل جمال مناألربع

 نطاق املراجعة واملنهجية
. ولذل ، يعد هذا منعطًفا مناسممممممممً ا لتقييم 2030( خطة عام 2031-2022يدعم اإلطار االسممممممممرتاتيجة اجلديد ) -97

العمليممات وف م مما. وتشمممممممممممممممممل العمليممات حتممديممد جممماالت األولويممة الرباجميممة اليت تممدعم تنفيممذ الربانمج، وختصمممممممممممممميص املوارد 
األربع، وابلتايل، إىل جماالت األولوية الرباجمية العشممرين املضمممنة، واملن جية اليت مت تصممورها ملواءمة املشمماريع مع ضممليات ألفل

إطار العمل اجلديد، وأخدًا، الطريقة اليت يةتوخى هبا رصممممممممممممممد التقدم اهلرز حنو حتقيق املخرجات يف إطار جماالت األولوية 
 ا واإلبالغ عن ا. ومت إجراء مراجعة األداء لتقييم كفاءة وفعالية عملية وضممممممع امليزانية الرباجمية وتقييم ا والتحقق من صممممممحت

الربانجمية، وختطيط العمل واإلبالغ عن النتائج، وتقدمي توصيات لتحسني العمليات. وغطم مراجعة األداء صياغة وتنفيذ 
 .2031-2022اإلطار االسرتاتيجة اجلديد 

من خالل احلصمممول على السمممجالتوال ياانت من الشممم كة الداخلية للمنظمة ومن أجريم مراجعة األداء عن بعد  -98
منصمممممممممممممات التخطيط للموارد املوسمممممممممممممسمممممممممممممية يف املنظمة، نظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم ونظام 

ن إدارة العمليات املوسممسممية املتعلقة معلومات إدارة الربامج امليدانية. وإن مكتب االسممرتاتيجية والربانمج وامليزانية مسمموول ع
 بربانمج العمل وامليزانية وإعداد تقرير تنفيذ الربانمج لمبالغ عن تسليم النتائج إىل األج زة الرائسية.

 نتائج املراجعة وتوصياهتا 
 عدم التوازن يف ختصيص امليزانية بسبب عدم املرونة يف املوارد من خارج امليزانية

 
يةعد توافر املوارد الكافية شمممممممرطا ضمممممممروراي لضممممممممان حتقيق املنظمة للنتائج املرجوة يف إطار كل من جماالت األولوية  -99

مليون دوالر  2 250الرباجمية العشرين. وبلغ التقدير األويل للموارد من خارف امليزانية املقدمة من خالل املساعات الطوعية 
من إمجممايل متطل ممات املوارد يف برانمج  يف املممائممة 69،  مما ميثممل 2021يونيووحزيران  أمريكة، كممما مت إبالغ اجملل  عنممه يف

كما أشمممممممممار املومتر يف دورته الثانية واألربعني إىل احلاجة إىل حتقيق توازن أفضمممممممممل بني   .2023-2022لفرتة لالعمل وامليزانية 
 ختصيص امليزانية.مبا يف كل  من خالل جماالت األولوية الرباجمية و  األربعاألفضليات 

يف  54، مع ختصمممممميص األربع األفضمممممملياتومع كل ، الحظنا أن ميزانية الربانمج ال ميكن أن تضمممممممن التوازن بني  -100
 ل.: حياة أفض4من املخصصات لل اب  املائة
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 6 - اجلدول

 الباب األربع تاليفضاأل (2023-2022ميزانية برانمج العمل وامليزانية ) النسبة املئوية

 1 إنتاف أفضل 791 443 20

 2 تغذية أفضل 125 196 9

 3 بيعة أفضل 750 332 15

 4 حياة أفضل 303 221 1 54

 5،7،9،10 أخرى 156 56 2

1

 اجملموع 2 250 125 100%

 

يف املائة من املسمممممممممممممماعات من  95الرباجمية تعود إىل أن أكثر من وقد أةبلغنا فن االختالالت بني جماالت األولوية  -101
،  ا يرتمل جمااًل ضممممعياًل لضمممممان التوازن بني 2023-2022خارف امليزانية مت ختصمممميصمممم ا ابلكامل يف برانمج العمل وامليزانية 

 جماالت األولوية الرباجمية.
صمممممممممممممميص وغد وشممممممممممممممدد مومتر املنظممة يف دورتمه الثمانيمة واألربعني على أعيمة التمويمل الطوعة املرن واخلفيف التخ -102

املخصممممممممص لدعم األولوايت على النحو امل ني يف برانمج العمل، وأوصممممممممى منظمة األغذية والزراعة مبواصمممممممملة بلورة اآلليات 
والن ج املمكنة الجتذاب املزيد من املرونة يف التمويل الطوعة. وككرت اإلدارة أ ا تعمل على اسممممممممتكشمممممممماف  ج جديدة 

 متويل طوعة أكثر مرونة.وعلى تعزيز اآلليات القائمة لتع عة 
 

 2023-2022ميزانية برانمج العمل  

 
مت د خطة العمل املقرتحة الطريق لتنفيذ اإلطار االسمممرتاتيجة من خالل جماالت األولوية الرباجمية، ودفع التغيدات  -103

-2022حنو حتقيق أهداف التنمية املسممممممتدامة، مبا يتماشممممممى مع األولوايت الوطنية. ومت حتديد  رجات خطة العمل للفرتة 
 للعمليات كات الصلة املعمول هبا. طين( وفًقاعلى املستوى املناسب )عاملة، إقليمة، و  2023

 صياغة أطر الربجمة القطرية

يعترب إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسممتدامة شممراكة مع احلكومة وين ثق من حوار مع ال لد  -104
واملسمممممممتمد  التنمية املسمممممممتدامةاملضممممممميف. وحيدد إطار برجمة قطرية، املتوافق مع إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال 

-4اليت يتعني حتقيق ا على املدى املتوسط )، أولوايت التعاون بني منظمة األغذية والزراعة وحكومة بلد ما والنتائج منه
 يسممممممتند إىلجمة القطرية  ًجا قائًما على النتائج يتماشممممممى مع دورات التخطيط الوطنية(. اخذ إطار الرب  سممممممنوات، مبا 5

ينعك  ال عد اإلدارط إلطار الشراكة التعاونية يف مصفوفة النتائج اليت تتم و النس ية ملنظمة األغذية والزراعة.  نقاط القوة
 .صياغة الوثيقة حوهلا
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وإن مكتب االسممممرتاتيجية والربانمج وامليزانية مسمممموول عن تقدمي التوجيه لصممممياغة مناسمممم ة قائمة على النتائج ألطر  -105
طوط التوجي ية ملنظمة األغذية والزراعة على أن  ثل املنظمة على املسممممممممممممممتوى القطرط هو الشممممممممممممممراكة التعاونية. وتنص اخل

املسممموول عن صمممياغة الشمممراكة التعاونية وتنفيذها ورصمممدها وإعداد التقارير بشمممأ ا، رهنا ابسمممتكمال مجيع املراحل السمممابقة 
 للعملية ضمن إطار األمم املتحدة األوسع.

برانمج ملنظمة األغذية والزراعة وهة بلدان  دولة 40، ال يوجد لدى األعضمممممممممممممماءدولة من الدول  194ومن بني  -106
دولة إعداد وتنفيذ إطار الشراكة التعاونية. وقد  154األعضاء ال الغ عددها  الدولماحنة بشكل رئيسة. وجيب على ابقة 

ية وقد انت م صمممممالحية أطر الربجمة بلدان إطار برجمة قطر  ة،   يكن لدى سممممم ع2022الحظنا أنه اعت ارًا من فربايروشممممم اط 
 .بلًدا 57القطرية يف 

 :57األعضاء ال الغ عددها  الدولوككرت اإلدارة أن من بني  -107
 من ا بتمديد أطرها للربجمة القطرية السابقة اخلاصة هبا بلًدا 24قام  أ()
 و  يكن مطلوب من إثنني من ا وضع إطار للربجمة القطرية ب()
 2022بلدان أطر الربجمة القطرية اخلاصة هبا يف عام  ةوأكملم ست ف()
 من ا يف طور صياغة أطر الربجمة القطرية اخلاصة هبا. بلًدا 25 وكان د()

 ، مت االنت اء من ستة من ا.بلًدا 31 وابلتايل تعلقم حاالت التأخد بشكل أساسة بم -108
الربجمة القطرية إىل عوامل مثل أتجيل املشممممماورات أطر وعزت اإلدارة التأخدات يف وضمممممع اللمسمممممات األخدة على  -109

املشرتكة مع احلكومة، والتأخد يف إنشاء مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة وإعداد خطط العمل املشرتكة لألمم املتحدة، 
 ، وما إىل كل .19-والتحدايت التشغيلية بس ب جائحة كوفيد 

أنه من أجل احلصممممول على عملية رصممممد فعالة ألطر الربجمة القطرية،  وامليزانيةسممممرتاتيجية والربانمج وأبلغ مكتب اال -110
لرصممممد التقدم يف صممممياغة أطر الربجمة ، ابلتعاون مع املكاتب اإلقليمية املعنية، فقد طور لوحة معلومات ألطر الربجمة القطرية

القطرية وحتديد االختناقات والتأخدات اهلتملة للفم انت اه اإلدارة إلي ا. ويف حني أننا نقدر ج ود اإلدارة لرصمممممممممممممد عملية 
ائج صممممممممممممممياغة أطر الربجمة القطرية يف املسممممممممممممممتق ل، فإننا نعترب أنه يف ضمممممممممممممموء الدور املعزز ألطر الربجمة القطرية يف إطار النت

االسرتاتيجية اجلديد، كان من املفرتض أن يكون هنامل إطار رصد نشط لصياغة أطر الربجمة القطرية ق ل بدء فرتة السنتني 
2022-2023. 

آلية لضاامان االنتهاء يف الوقت املناسااب من أطر الربجمة القطرية جلميع البلدان أبن تنفذ املنظمة   نوصااي 8التوصااية 
ونية، من أجل توفري أساااس حايل لربجمة فعالة وتنفيذ وإعداد تقارير على املسااتوى القطري اليت تتطلب الشااراكة التعا

 مبوجب اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.

 ق لم اإلدارة التوصية. -111

 إدراج املشاريع يف إطار موارد خطة العمل يف نظام التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم
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طور مكتب االسمممممممممرتاتيجية والربانمج وامليزانية نظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم من أجل  -112
أنشطة الربجمة وامليزانية والرصد القائم على النتائج. وقد مت تنفيذ نشاط ختطيط العمل جلميع وحدات املنظمة لفرتة السنتني 

 طيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم.من خالل تط يق نظام التخ 2022-2023
تسممممممممممتمد من نظام معلومات إدارة وحيتوط نظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم على وظيفة  -113

خطة العمل طار واليت ميكن أن تتعلق إب علومات عن قائمة املشمممممممماريع اجلاريةويف طور اإلعداد،الربامج امليدانية للمنظمة، امل
احلالية لكل بلد. والحظنا أن اخلوارزمية يف نظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم مسحم ابلربط غد 

مشممروًعا  95الصممحيح خلطط العمل مع بلدان ليسممم كات الصمملة. وأظ ر فحص عينة خلطة عمل أفغانسممتان أنه من بني 
مليون دوالر  242.15)املقممدرة مبيزانيممة قممدرهمما  2023-2022 لفرتةمممل ألفغممانسممممممممممممممتممان خلطممة الع  كنممة مت إدراج مما كموارد

من بني املشممماريع و تتعلق ففغانسمممتان.  مليون دوالر أمريكة ال 24.17أمريكة(، هنامل تسمممعة مشممماريع مبيزانية تقديرية ت لغ 
 .والسودان ةسوريالعربية الاجلم ورية صلة، س عة تتعلق فوكرانيا وواحد لكل من اليت لي  هلا التسعة 

وارد خطة العمل ألفغانستان قائمة املشاريع املتاحة مل وردت اإلدارة فن إدراف مشاريع ال لدان اليت لي  هلا صلة يف -114
يرجع إىل أن بع  املوظفني من  ثلية املنظمة يف أفغانسممممممممممممممتان كانوا مدرجني يف قائمة املوظفني العاملني يف مشمممممممممممممماريع يف 

سممممتخدم موقع املوظفني لتحديد الالئحة توقم تكليف املشممممرو . وأةبلغنا أن  اجلم ورية العربية السمممموريةسممممودان و أوكرانيا وال
مشممماركة الدولة يف املشمممرو . وأوضمممحم اإلدارة كذل  أن قائمة املشممماريع يف نظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ 

 املشرو  كا صلة ابل لد.ودعم التقييم تغطة مجيع االحتماالت ليكون 
ونعترب أنه مبا أن خطط العمل هة الوسممممممممممميلة لتحقيق املخرجات يف إطار جماالت األولوية الرباجمية كات الصممممممممممملة،  -115

فمن امل م التأكد من أن النظام حيدد بوضمممممممممموح موارد خطة العمل مع املشمممممممممماريع اليت تعترب مفيدة يف حتقيق  رجات خطة 
 العمل يف كل  ال لد فقط.

 دت اإلدارة حتسني اخلوارزمية لضمان االتساق يف روابط املشرو  املتاحة مع خطط العمل.وأك -116

أبن تقوم املنظمة بتحساااااااني اخلوارزمية يف نظام التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم   نوصاااااااي 9التوصاااااااية 
اليت تساهم يف حتقيق خمرجات خطة العمل لتشمل فقط تلك املشاريع  التقييم، إلدراج املشاريع يف إطار موارد خطة

 العمل يف ذلك البلد.

 ق لم اإلدارة التوصية. -117

 أهداف التنمية املستدامة/جماالت األولوية الرباجمية مقاصدمواءمة املشاريع مع خطط العمل 

 
املخرجات يف إطار اإلطار االسمممممممممممرتاتيجة اجلديد مع جمموعة من املوشمممممممممممرات اليت  مقايي قامم املنظمة بتوحيد  -118

تقي  اجلوانب الكمية والنوعية يف جماالت األولوية الرباجمية ومسمممممممممممممماعت ا يف أهداف التنمية املسممممممممممممممتدامة. وهذا جيعل من 
أهداف التنمية املسممممممتدامة كات الصمممممملة(  مقاصممممممد رجات خطة العمل )وجماالت األولوية الرباجميةو  تعك الضممممممرورط أن 

مع جماالت األولوية مسممممماعة املشممممماريع اليت يتم تنفيذها يف بلد ما، وجيب أن تتوافق املشممممماريع بدورها  املخططة لذل  ال لد
 الرباجمية وأهداف التنمية املستدامة.
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، مبوجب اإلطار االسممممممممممممرتاتيجة 2022متم املوافقة علي ا خالل ينايروكانون الثاين  امشممممممممممممروعً  12وقمنا مبراجعة  -119
يف برانمج العمل وامليزانية لفرتة  جماالت األولوية الرباجميةاالثين عشممممممر املتوافقة مع املشمممممماريع اجلديد، ووجدان أن تسممممممعة من 

 عدم وجود روابط بني املشممماريع و رجاتالسمممنتني   يتم تضممممين ا يف خطط العمل املعتمدة لل لدان املعنية. وعزت اإلدارة 
وككرت اإلدارة أن  إىل عدم وجود نظام متكامل لتسممممممممممممممجيل املعلومات املتعلقة ابملشمممممممممممممماريع وخطط العمل.خطط العمل 

 رجات خطة العمل، حر ولو كانم تفتقر إىل املرجع الصمممريح لربط ا ابملشمممرو ، متثل بشمممكل عادل املشممماريع قيد التنفيذ 
اإلدارة أن  ككرتكما يف بلد معني، ابإلضممممممممممممممافة إىل جماالت األولوية الرباجمية اخلاصممممممممممممممة هبا وأهداف التنمية املسممممممممممممممتدامة.  

يف النسخة وقد ال يكون من املناسب إيقاف املوافقة على املشاريع اليت قد ال تنعك  ابلكامل  ايكيً ديناماألولوايت تتطور 
 .خطة العمل القطريةاحلالية من 

وفيما نقدر اهتمام اإلدارة، فإننا نرى أن مجيع املشمممممممممماريع اليت تتوالها منظمة األغذية والزراعة يتم تنفيذها لتحقيق  -120
تدرف يف إطار نتائج ا املوشممممممرات كات الصمممممملة. وبناء على هذه املوشممممممرات، وابلتايل ين غة أن أهداف التنمية املسممممممتدامة، 

معتمدين لل لد. ولن تودط املوافقة على  إطار برجمة قطريةوجال أولوية براجمية وخطة عملميكن أن ترت ط مجيع املشمممممممماريع مب
مكتملةوغد صحيحة فحسب، بل ستقلل أيًضا من املشاريع خارف خطة العمل القطرية إىل مقايي   رجات ونواتج غد 

يف أهداف التنمية املستدامة )مع  سيكون هلا روابط غد كاملة للمساعاتأعية خطة العمل وجمال األولوية الرباجمية حيث 
 بع  املشاريع خارف خطة العمل وجمال األولوية الرباجمية(.

املشااااريع ضااامن ختطيط العمل القطري مع جماالت األولوية بضااارورة أن تضااامن املنظمة دمج   نوصاااي 10التوصاااية 
الرباجمية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة وعكس مسامهتها على النحو الواجب يف مؤشرات املخرجات املوحدة، 

 .مبا يف ذلك على مستوى املشاريع

 ق لم اإلدارة التوصية. -121

 اإلبالغ عن تنفيذ الربانمج
ل أطر النتائج اهلدثة -122 موشمممرات أهداف التنمية  2023-2022الواردة يف برانمج العمل وامليزانية املعدل للفرتة  تةفصمممن

والنتائج يف إطار كل جمال أولوية براجمية. ويتطلب كل   األربع تاليفضمماألاملسممتدامة اليت سممتةسممتخدم لقيال األثر يف إطار 
 إطار عمل إلعداد التقارير مصمًما لتسجيل املعلومات بشكل صحيح من مستوايت  تلفة من املنظمة.

 ربط املخرجات يف خطط العمل ابملشاريع

( من 2021طل م التوجي ات الصمممممادرة عن مكتب االسمممممرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد )نوفمربوتشمممممرين الثاين  -123
وكمذلم  الوحمدات الفنيممة يف املقر أتكيممد أعيممة  رجمات منظمممة األغمذيمة والزراعمة للفرتة املماليممة  اإلقليميممة والقطريمةاملكمماتمب 

واملعلومات كات الصمممممممممممممملة اهلملة مسمممممممممممممم ًقا يف نظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم،  2022-2023
وتعديل ا حسمممب الضمممرورة. وعند التحقق من صمممحة املخرجات وتعديل ا يف نظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ 

أيًضا بتحديث العناصر كات الصلة، واليت تشمل "ربط املشاريع"،  مطال ة اإلقليمية والقطريةالتقييم، كانم املكاتب  ودعم
من بني أمور أخرى. ونظرًا ألن العديد من  رجات املنظمة يتم تسممممممممممممليم ا من خالل تنفيذ واحد أو أكثر من املشمممممممممممماريع 
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، حسب االقتضاء، وعندما العاملية واإلقليمية والوطنية، فقد مت توفد خيار لربط مشرو  ما ابملخرجات من القائمة املنسدلة
 .اختيارية أثناء إعداد خطة العملعملية تعترب مفيدة لألغراض اإلدارية. ومع كل ، فإن ربط املشرو  ابملخرجات أص ح 

، ا رجً  2 481. والحظنا أنه من بني ا رجً  2 481خطة عمل حالت ا "مستكملة و ائية" مع  183كانم هنامل  -124
( أط إشمارة إىل املشماريع اليت تسماهم بشمكل م اشمر يف هذه املخرجات. وابلتايل، يف املائة 70) ا رجً  1 730  يكن لدى 

يف املائة من املخرجات املقرتحة وفًقا  70فإن السمممممممممماح بربط املخرجات ابملشممممممممماريع كنشممممممممماط اختيارط أدى إىل عدم ربط 
 خلطط العمل األولية ابملشاريع.

كان اختياراي ألن غال ية املشمممممممماريع كانم جارية ومتوافقة مع اإلطار   وردت اإلدارة فن ربط املخرجات ابملشمممممممماريع -125
ومتم املواءمة مع  ، مشدة إىل قيود نظم املعلومات.واألهداف االسرتاتيجية كات الصلة 2021-2012االسرتاتيجة للفرتة 

. ونظرًا 2022فربايروش اط  28، مع موعد  ائة هو 2022جماالت األولوية الرباجمية املعتمدة حديثًا، اعت ارًا من أوائل عام 
للعدد الك د من ال لدان وتنو  املواقف،   تكن مجيع ال لدان مستعدة خالل اإلطار الزمين لتخطيط العمل إلجراء مراجعة 

ر منح املكاتب شمممممممممممممماملة ملواءمة مشمممممممممممممماريع م مع  رجات أطر الربجمة القطرية وجماالت األولوية الرباجمية. وابلتايل فقد تقر 
والوحدات الفنية يف املقر الرئيسة املرونة لربط املشاريع ابملخرجات كلما أمكن كل . كما ككرت اإلدارة  اإلقليمية والقطرية

نظام معلومات  يف ااملوجودة حاليً تكامل املعلومات  دورة حياة املشممرو  اجلديدبياانت نظام إدارة  ه من املتوقع أن يةسمم لأن
 .ونظام التخطيط الرباجمة وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم مج امليدانيةإدارة الربا

ألن تنفيذ خطة العمل يوجه جوهر أنشمممممممممممممطة املنظمة، فإننا نعترب أن ربط املخرجات ابملشممممممممممممماريع يف النظام  اونظرً  -126
" للمخرجات اليت   يتم ختصممممميص مشممممماريع حمددة هلا اقً يةقرر الح" إدخالمع خيار  ااحلايل أو القادم جيب أن يكون إلزاميً 

ا  رجات مرت طة هبا. من شمأن كل  أن يضممن أن كل  بسم ولة. ومن اجلانب اآلخر، جيب أن يكون جلميع املشماريع أيضمً
ا الرصممد على  2023-2022 رف يف خطط العمل للفرتة  له مشمماريع مسمماعة مرت طة هبا بشممكل واضممح،  ا سمميسمم ل أيضممً

 ملنظمة استناًدا إىل موشرات املخرجات.مستوى ا

أبن تنظر املنظمة يف جعل ربط كل خمرج يف خطة العمل ابملشااااااريع ذات الصااااالة والعكس   نوصاااااي 11التوصاااااية 
" للمخرجاااات غري املتصااااااااااالاااة أبي مشاااااااااااروع( يف التطبيق ا)مع خياااار إدخاااال "ي قرر الحقااا   اإلزاميااا   اابلعكس أمر  

التقدم احملرز يف حتقيق نتائج جمال األولوية الرباجمية املقصااااااود ومؤشاااااارات املخرجات يف احلايل/القادم، لإلبالغ عن 
 إطار النتائج االسرتاتيجية.

ككرت اإلدارة أنه سيتم النظر يف كل  كجزء من نظام إدارة بياانت دورة حياة املشرو  اجلديد،  ا سيتيح تكامل  -127
 .وسسيةعمل املالياانت خطط أفضل للمشاريع وأطر الشراكة التعاونية وقواعد ب

 
 الربط بني خمرجات أطر الربجمة القطرية وجماالت األولوية الرباجمية وأهداف التنمية املستدامة

ألنه من املتصمممممور أن يتم دمج عمل املنظمة يف إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسمممممتدامة،  انظرً  -128
فإن الشممممممراكة التعاونية القطرية مسممممممتمدة من إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسممممممتدامة. وتنص اخلطوط 

 ، على أن أطر الربجمة القطرية تن ثق من2019أكتوبروتشممممممممممممرين األول  التوجي ية بشممممممممممممأن أطر الربجمة القطرية الصممممممممممممادرة يف
  رجات ونواتج إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسممممممتدامة، مع نسممممممخ املخرجات كات الصمممممملة حرفيا يف
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 يف جمال التنمية املسمممممممممممممتدامةطار عمل األمم املتحدة للتعاون إبال تتعلق إضمممممممممممممافية  نواتجميكن إدراف و . أطر الربجمة القطرية
إطار عمل األمم اللتقاط عمل املنظمة املعيارط الذط   يتم منحه األولوية يف  الربجمة القطرية أطربشممممممممممممكل اسممممممممممممتثنائة يف 

، على النحو أطر الربجمة القطريةعالوة على كل ، تتطلب مصممممممممممفوفة نتائج و . املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسممممممممممتدامة
يةظ ر إطار النتائج و أيًضا. أهداف التنمية املستدامة  قاصدمب  رف، ربط كل أطر الربجمية القطريةرشادات صياغة الوارد يف إ

 مقاصممممممممممد( يف برامج األولوية الرباجميةاهلدث كيف تسمممممممممماهم كل كفاءة موضمممممممممموعية وفنية ملنظمة األغذية والزراعة ) ثلة يف 
 .2030خطة عام التنمية املستدامة الشاملة اليت اعتمدهتا األمم املتحدة مبوجب  أهداف

وقمنمممما بفحص مممممدى االمتثممممال للمتطل ممممات املممممذكورة أعاله من خالل مراجعممممة أطممممار الربجمممممة القطريممممة ألرمينيمممما  -129
 ظ ما يلة:اختيارها عشوائيا( ابإلضافة إىل إطار األمم املتحدة للتنمية املستدامة اخلا  هبا. ولوح )مت

 الربط غري الكامل بني خمرجات أطر الربجمة القطرية وجماالت األولوية الرباجمية

عن عدم  13ألرمينيا 2023-2022خطة العمل و  2025-2021القطرية للفرتة كشممممممممف اسممممممممتعراضممممممممنا ألطار الربجمة  -130
أهداف التنمية املستدامة وجماالت األولوية الرباجمية كما هو مذكور يف إطار النتائج  مقاصدتطابق يف الروابط بني املخرجات و 

اهلدث ملنظمة األغذية والزراعة وكما هو مذكور يف إطار الربجمة القطرية اخلا  هبا. والحظنا أنه على الرغم من أن كل من 
كل  رف على أنه يساهم يف  سةوستة أهداف للتنمية   مرت ط مبجال أولوية براجمية واحد، فقد مت عرض 14املخرجات األربعة

ا مع إطار النتائج اهلدث ملنظمة األغذية والزراعة،  أهداف التنمية يف حيث يتم املسمممممممممممماعة املسممممممممممممتدامة. وتعارض هذا أيضممممممممممممً
 (. 2املرت طة مبخرجات أطار الربجمة القطرية من خالل أكثر من جمال أولوية براجمية واحد )امللحق  املستدامة

ا مبجمماالت األولويممة  -131 ومبمما أنممه من املتصممممممممممممممور اآلن أن يتم قيممال املخرجممات من خالل خطممة العمممل وربط مما الحقممً
الرباجمية، فإن الربط اجلزئةوغد الكامل للمخرجات مبجاالت األولوية الرباجمية قد يعين أن تدخالت املنظمة يف جماالت 

ابلكامل وأن مسممممماعة إطار الربجمة القطرية كل  يف جماالت األولوية الرباجمية لن األولوية الرباجمية األخرى لن يتم تسمممممجيل ا 
 يتم احتسابه بشكل صحيح.

 أهداف التنمية املستدامة مقاصدالربط غري الصحيح بني املخرجات وجماالت األولوية الرباجمية و 

خطممة عمممل ملنظمممة األغممذيممة والزراعممة يف نظممام التخطيط الرباجمة وإعممداد تقممارير التنفيممذ ودعم  183قمنمما مبراجعممة  -132
انجًتا على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية  2 481حتديد أنه مت والحظنا  15كانم حالت ا "مستكملة و ائية"،التقييم  

من بني و مية املسممممممممتدامة يف خطط العمل اخلاصممممممممة بكل من ا. أهداف التن مقاصممممممممدمبجاالت األولوية الرباجمية و ومت ربط ا 
"التنو  ال يولوجة وخممممدمممممات النظم جممممال األولويممممة الرباجميممممة على أ مممما مرت طممممة مب ا رجممممً  182، مت عرض ا رجممممً  2 481

-2022للفرتة (. وفًقا لربانمج العمل وامليزانية املعدل اخلا  ب يعة أفضممل 3اجملال غذية والزراعة" )اإليكولوجية من أجل األ

                                                           
 مت حتميل ا على بوابة املنظمة لش كة معلومات املكاتب القطرية. 13
اإلدارة السممممليمة للنظام  1-2التنمية اخلضممممراء واالقتصممممادية املسممممتدامة) واملخرف  2-1سمممم ل العيش املسممممتدامة والوظائف الالئقة) واملخرف  1-1املخرف  14

احلدن من ضمممعف النظام اإليكولوجة وضمممعف الشمممعوب  2-2اإليكولوجة واحلد من التلوث من النفاايت، واملواد الكيميائية، واملصمممادر األخرى) واملخرف 
 خ والكوارث.من خالل زايدة القدرة على الصمود يف وجه تغد املنا 

 2022ينايروكانون الثاين  24كما يف   15
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ألهداف التنمية  17انوية مقاصد ةوست 16أوليةة مقاصد يف ست اخلا  ب يعة أفضل 3جمال األولوية الرباجمية  ، يساهم2023
يف خطط العمل هلذه ال لدان مع  182املخرجات الم بمأهداف التنمية املستدامة املرت طة  مقاصدكشفم مقارنة و املستدامة. 

وفًقا لربانمج العمل وامليزانية  اخلا  ب يعة أفضمممل 3جمال األولوية الرباجمية اليت سممماهم هبا  أهداف التنمية املسمممتدامة مقاصمممد
ال تساهم  اخلا  ب يعة أفضل 3اجملال يف خطط العمل املرت طة بمم ا رجً  182من أصل  9أن ، 2023-2022املعدل للفرتة 

 التنمية املستدامة األولية أو الثانوية املذكورة يف اخلطة متوسطة األجل. أهداف مقاصدعلًيا يف أط من ف
هداف أل مقصممممممدا 51ا أن ال لدان أظ رت بشممممممكل غد صممممممحيح املخرجات على أ ا تسمممممماهم يف والحظنا أيضممممممً  -133

. ولوحظ 2023-2022للفرتة وفًقا لربانمج العمل وامليزانية املعدل اخلا  ب يعة أفضمممل  3ال ترت ط ابجملال التنمية املسمممتدامة 
مكت ا يف إطار  14واملخرجات يف واحد من  اخلا  ب يعة أفضمممممممممل 3جمال األولوية الرباجمية وجود ارت اط غد صمممممممممحيح بني 

 3جمال األولوية الرباجمية إطار مكتً ا، الحظنا ربط املخرجات يف وبلًدا 78من أصممل  31يف و . األقاليم العامليةواملقرن الرئيسممة
اليت   تكن متوافقة مع تل  املنصممممممممو  علي ا يف برانمج العمل  أهداف التنمية املسممممممممتدامة قاصممممممممدمب اخلا  ب يعة أفضممممممممل

 .2023-2022للفرتة وامليزانية املعدل 
الرباجمية سيةحسب وقد يعين هذا الربط غد الصحيح أن إ از املنظمة للمخرجات يف إطار بع  جماالت األولوية  -134

على أنه يسمممممممممممماهم يف هدف )أهداف( للتنمية املسممممممممممممتدامة، على الرغم من أن جمال األولوية الرباجمية ال يل  يف الواقع هذا 
 اهلدف )أهداف( للتنمية املستدامة.

ول وككرت اإلدارة أن عملية إعداد التقارير لفرتة السممممممممممممممنتني احلالية سممممممممممممممت دأ فقط من  اية السممممممممممممممنة األوىل، حبل -135
التوجي ية العامة اخلطوط  2023-2022، وأنه بينما يقدم برانمج العمل وامليزانية املعدل للفرتة 2022نوفمربوتشممممممرين الثاين 

وأبلغم اإلدارة كذل  أنه نظرًا للموافقة  التوجي ية التفصمميلية   تصممدر بعد.لكيفية التخطيط إلعداد التقارير، فإن اخلطوط 
كان من املتوقع   املوسمممممممسمممممممة،على أسمممممممال متجدد والعديد من ا يسممممممم ق املوافقة على إطار العمل  الربجمة القطريةعلى أطر 

أطر  مع مراجعة أو جتديد كل ،عالوة على و حدوث بع  األخطاء االنتقالية ولكن ا لن توثر ماداًي على الصمممورة العامة. 
 ، سيتم تصحيح أط أخطاء.الربجمة القطرية

ل املخرجات واإلبالغ عن ا حيدث يف  اية السمممممممنة األوىل من فرتة السمممممممنتني، فإن ونرى أنه على الرغم من أن قيا -136
اإلبالغ عن النتائج م ين على بياانت ختطيط العمل وجيب أن يتم أثناء تقدم العمل. ويصمممممممممممممماحب النقص الواضممممممممممممممح يف 

اإلبالغ غد الصمممممحيح عن أهداف التنمية املسمممممتدامة خطر  مقاصمممممداالتسممممماق يف ربط  رجات جماالت األولوية الرباجمية و 
 أداء املنظمة يف العمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

صااااااااحة قياس التقدم الذي حترزه املنظمة حنو حتقيق أهداف التنمية املسااااااااتدامة من خالل   لضاااااااامان 12التوصااااااااية 
  :مؤشرات املخرجات املوحدة، واإلبالغ عنه، نوصي أبن تقوم املنظمة مبا يلي

أهداف التنمية املساااااتدامة مع تلك اخلاصاااااة إبطار عمل  مقاصااااادمواءمة خمرجات أطر الربجمة القطرية و ضااااامان  (1)
 ؛األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة

                                                           
16 2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3 ،15-4 ،15-6 
17 1-4 ،2-4 ،13-1 ،14-2 ،14-6 ،15-2  
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والنظر يف تعزيز الضااااااوابط لضاااااامان أن املخرجات احملددة على املسااااااتوايت املناساااااابة مرتبطة مبجاالت األولوية  (2)
أهداف التنمية  مقاصااااااااااادالرباجمية فقط إذا كان إطار النتائج يدعم ربط جماالت األولوية الرباجمية من خالل 

 .املستدامة املشرتكة
 يتفق مع إطار النتائج. مبا اإلقليمية والقطريةضمان صياغة خطة العمل ومؤشرات املخرجات يف املكاتب  (3)

 ق لم اإلدارة التوصية. -137

 

 خالصة

أهداف التنمية املسممممتدامة على  مقاصممممدهنامل فجوات يف ف م االرت اط بني املخرجات وجماالت األولوية الرباجمية و  -138
النحو اهلدد يف وائق اإلطار االسممرتاتيجة على  تلف مسممتوايت املنظمة، ويتعني سممدها. وهنامل جمال لتحسممني الوضمموح 
واالتسمماق يف جماالت ختطيط العمل وصممياغة املشمماريع وقيال املخرجات  ا يسمملط الضمموء على احلاجة إىل توفد إرشممادات 

وحتسني  ة خطط العمل من ق ل ال لدان وتعزيز عملية التحقق من خطط العمل على  تلف املستوايتحمسنة بشأن صياغ
. ومبا أن منظمة األغذية والزراعة شرعم ابلفعل يف اإلطار االسرتاتيجة اجلديد، فيجب االنت اء من إدماف نظم املعلومات

حمددة زمنًيا إلهحة الوقم الكايف السممتيعاب املعلومات  من جية مجع ال ياانت اخلاصممة مبوشممرات املخرجات املوحدة بطريقة
بشكل مناسب يف  تلف ط قات املنظمة. وهذا م م لضمان صحة القيال وإبالغ األج زة الرائسية عن التقدم اهلرز يف 

 عمل املنظمة.
 

 نتائج مراجعة االمتثال -جيم 

 املشرتايت

جترط عملية الشممممممراء يف منظمة األغذية والزراعة وفًقا لدليل شممممممراء السمممممملع واخلدمات. تتحمل سمممممملطة املشممممممرتايت  -139
تتكون عملية الشممممممراء من املراحل و املسمممممموولية العامة واملسمممممماءلة عن احلفاظ على نزاهة عملية الشممممممراء وامتثاهلا هلذا الدليل. 

د( ) التزود)ف( )الشممممممممراء)  عمليةالشممممممممرو  يف  ب()ط متطل ات الشممممممممراء) أ( حتديد االحتياجات وختطي) التالية:الرئيسممممممممية 
و( ) )ه( املوافقة على الصكومل التعاقدية لشراء السلع واألشغال واخلدمات) )املراجعة من ق ل جلنة املشرتايت كات الصلة

 .مراجعةبسجل للح( االحتفاظ ) ء)ز( مراق ة إجراءات الشرا) )إدارة العالقة التعاقدية

 خطيط للمشرتايتالت
يتم وضمع خطة سمنوية للمشمرتايت يف كل مكتب ميداين يتم تقسميم ا إىل مشماريع منفصملة. وجيب حتديث خطة  -140

املشمممممممممرتايت ابنتظام لتشممممممممممل معلومات جديدة عندما تصممممممممم ح متاحة، إلظ ار التقدم وحتديد التأخدات وبدء اإلجراءات 
 للتخفيف من أط  اطر كات صلة.

ويف معظم املكاتب اليت خضمممممعم للمراجعة، الحظنا وجود ت اين بني املشمممممرتايت املخطط هلا واملنفذة. ويف بع   -141
املائة يف  ثلية املنظمة يف تركيا، يف  287السمممممنوات، كان االختالف بني املشمممممرتايت املخطط هلا واملنفذة واسمممممًعا حيث بلغ 

يا واهلي 94و  الشممممممممممممممع ية يف املائة يف  ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي 81ط اهلادن، ويف املائة يف املكتب اإلقليمة آلسمممممممممممممم
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م املشممممممممممممممرتايت يف املائة يف  ثلية املنظمة يف منغوليا. وكان 43ئة يف املكتب اإلقليمة ألورواب، وايف امل 78الدميقراطية، و
الفعلية يف  ثلية املنظمة يف كازاخسمممممتان أقل ابسمممممتمرار من املشمممممرتايت املخطط هلا خالل الفرتة اليت تغطي ا املراجعة. وبلغ 

على التوايل. ويف غيمماب ال يمماانت،   نتمكن من تقييم أتثد  2020و 2018يف املممائممة يف  54يف املممائممة و 61حجم العجز 
 ى املشاريع، إن وجدت. كما الحظنا أنه ال توجد الية لمبالغ عن تنفيذ خطة املشرتايت.النقص يف املشرتايت، عل

الشع ية ولوحظ يف  ثلية املنظمة يف تركيا واملكتب اإلقليمة آلسيا واهليط اهلادن و ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي  -142
، أن خطط املشمممممممرتايت ال حتتوط على معلومات أسممممممماسمممممممية الدميقراطية واملكتب اإلقليمة ألورواب و ثلية املنظمة يف منغوليا

 مثل طرق الشمممممراء املقرتحة، وكمية ال ضمممممائع املخطط شمممممراؤها، واسمممممم وحدة الشمممممراء، والتواريخ الفعلية إلمتام  تلف مراحل
 عملية الشراء مقابل التواريخ املست دفة وما إىل كل .

ة املتعلقة ابختالف املشمممممرتايت عن اإلجراء املخطط له، أنه مت أثناء ق وله للمالحظألورواب وأفاد املكتب اإلقليمة  -143
تعيني نقطة اتصممممممال لرصممممممد خطة املشممممممرتايت واإلبالغ عن النتائج بشممممممكل دورط يف التعليقات إىل اإلدارة. واتفق املكتب 

مزيد من االهتمام إلعداد اإلقليمة آلسممممممميا واهليط اهلادن و ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي الشمممممممع ية الدميقراطية على إيالء 
اخلطة مع تزويدها ابملعلومات املطلوبة واستخدام أداة التخطيط اجلديدة عرب اإلنرتنم اليت قدمت ا املنظمة لتس يل العملية. 
واقرتحمم  ثليمة املنظممة يف تركيما توفد التمدريمب للموظفني املعنيني من أجمل تقليمل الت ماين بني املشممممممممممممممرتايت الفعليمة وتلم  

طط هلا. ووافق املكتب اإلقليمة آلسمممممممممممميا واهليط اهلادن، و ثلية املنظمة يف منغوليا، و ثلية املنظمة يف كازاخسممممممممممممتان، املخ
و ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي الشممممممممممع ية الدميقراطية على مواصمممممممممملة مراق ة إجراءات املشممممممممممرتايت وفًقا للمعا  املخطط هلا 

 اخلطة وثيقة حية. وإجراء حتديثات منتظمة لضمان بقاء

  نوصااي بتحديد أسااباب التباين بني املشاارتايت املخططة والفعلية ومعاجلتها بشااكل مناسااب للتأكد من 13التوصااية 
 أن التخطيط خيدم الغرض املطلوب منه.

 ق لم اإلدارة التوصية. -144

 

 االجتاه التنازيل يف االختيار التنافسي للبائعني (1)
للوائح املالية املعمول هبا، جيب أن يتم اختيار مقدمة اخلدمات من خالل اختيار تنافسممة. يسمممح االختيار  اوفقً  -145

وألسممممم اب غد تل  املذكورة، ميكن اسمممممتخدام االختيار امل اشمممممر فقط عندما يكون   18امل اشمممممر فقط يف ظل ظروف معينة.
 يضيف قيمة مالية أو قيمة متعلقة ابلسمعة. االختيار التنافسة إما غد  كن أو أنه من غد اهلتمل أن

                                                           
دوالر أمريكة) ويكون الكيان  25 000يف ال لد املسمممممممممممممممتفيد وي لغ إمجايل قيمة خطاب االتفاق أقل من  متواجدمقدم اخلدمة املقرتح هو كيان موهل  18

ل جلنة املوهل )أط وزارة أو إدارة أو موسممممسممممة أو وكالة أو مكتب حكومة( مفوضمممما من ق ل احلكومة املسممممتفيدة لتقدمي اخلدمات) ويقرر كيان خارجة مث
ملتحدة، أو احلكومة املسممممممممممتفيدة، أو املاحنني، أو توجيه املشممممممممممرو والربانمج املكونة من  ثلني عن منظمة األغذية والزراعة أو كيان اخر من كياانت األمم ا

بشمممممكل أفضمممممل ووأو قادرًا على تقدمي اخلدمات أكثر من أط كيان اخر موهل) ويكون  أصمممممحاب املصممممملحة اآلخرين، أن كيااًن موهاًل معيًنا يكون موهاًل 
ملطلوبة يف املنطقة اجلغرافية املقرتحة) ويكون مقدم اخلدمة املقرتح مقدم اخلدمة املقرتح هو الكيان الوحيد املعروف واملوهل القادر على تقدمي اخلدمات ا

صمممول إىل هو املال  أو صممماحب امللكية الفكرية األسممماسمممية للخدمات اليت سممميتم تقدمي ا، وتشمممد األحباث إىل أنه ال يوجد كيان موهل اخر لديه حق الو 
 هذه امللكية الفكرية.
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وتصدر منظمة األغذية والزراعة خطاابت اتفاق لل ائعني لشراء السلع واخلدمات. وقد بلغم قيمة املشرتايت من  -146
مليون  3.23و 2019مليون دوالر أمريكة يف عممام  1.12من ق ممل منظمممة األغممذيممة والزراعممة  اتخالل خطمماابت االتفمماقمم
بشكل  ما فضقد منح خطاب اتفاق بناًء على االختيار التنافسة عملية . وقد الحظنا أن 2021دوالر أمريكة يف عام 

. 2018يف املائة يف  8وإىل  2016املائة يف عام يف  37إىل  2015املائة من إمجايل القيمة املطلوبة يف عام يف  50مطرد من 
يف املممائممة فقط من القيمممة املطلوبممة على التوايل من خالل عمليممة  8.6يف املممائممة و 21، مت منح 2021و 2019ويف عممامة 

 ،   يتم منح حر خطاب اتفاق واحد بناًء على االختيار التنافسة.2020تنافسية. ويف عام 
(، مت يف املائة 92أمر شممممممممممراء ) 75من أصممممممممممل  69ويف املكتب اإلقليمة للمنظمة يف اسمممممممممميا واهليط اهلادن، مت منح  -147

ني دوالر أمريكة، بناًء على االختيار امل اشممممممممر. وكان السمممممممم ب يمال 4.9بقيمة  2019إنشمممممممماؤها خلطاابت االتفاقات يف عام 
اإلقليمة للمنظمة يف اسممممممممممممميا واهليط اهلادن املكتب املذكور األكثر شممممممممممممميوًعا هو "الوحيد املعروف يف املنطقة". وأقرن كل من 

اهليط اهلادن ابحلاجة إىل تنسممممممممميق اجل ود يف مجيع أحناء اإلقليم ل دء تط يق اختيار تنافسمممممممممة اإلقليمة الفرعة جلزر  واملكتب
 ملقدمة اخلدمات. وال ينت   الشراء من خالل االختيار امل اشر اللوائح املالية فحسب، بل يقلل أيًضا من كفاءة املشرتايت.

املؤساااساااية لتساااهيل االختيار التنافساااي ملقدمي خدمات جيب أن تساااعى املنظمة إىل حتساااني الرتتيبات   14التوصاااية 
 خطاابت االتفاقات لضمان أفضل قيمة مقابل املال.

 ق لم املنظمة التوصية. -148

 

 عدم استيفاء متطلبات تشكيل جلنة املشرتايت احمللية ونصاهبا القانوين (2)
وهة مسممممموولة عن إجراء مراجعة مسمممممتقلة لعملية  إقليمة وقطرطيتم إنشممممماء جلنة املشمممممرتايت اهللية يف كل مكتب  -149

الشممراء عندما يطل  ا املشممرتط أو سمملطة الشممراء. وقد يتم تط يق متطل ات املراجعة يف مرحلة الطلب، ق ل إصممدار املناقصممة 
ومدة العقد، أو  أو يف مرحلة املنح، اعتماًدا على القيمة اإلمجالية املتوقعة أو الفعلية لعملية الشممممراء، وط يعة عملية الشممممراء،

االتفاقية ووأو أسال املنح. وق ل الشرو  يف عملية الشراء، سيضمن املشرتط أن جلنة املشرتايت اهللية قد راجعم التقدمي 
 وقدمم توصيت ا.

جلنة وأظ ر فحص اخت ارط ألوامر الشممممراء يف املكتب اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط اهلادن أن حماضممممر اجتماعات  -150
 17يف للنظام العاملة إلدارة املوارد اخلا  به والتابع التخطيط للموارد املوسممسممية   يتم حتميل ا على نظام  ليةاملشممرتايت اهل

املت قية اليت  16فحصمم ا. ونتيجة لذل ،   تكن اهلاضممر متاحة للمراجعة. ويف احلاالت المممممممممممممممم  حالة مت 33من أصممل حالة 
يف و حاالت.  9يف  للجنةللمراجعة،   يتحقق النصمممممممماب القانوين  اهلليةجلنة املشممممممممرتايت أتيحم في ا حماضممممممممر اجتماعات 

حالة  65من أصمممل  64يف  جلنة املشمممرتايت اهللية،   يتم حتقيق نصممماب  ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي الشمممع ية الدميقراطية
يف إحدى احلاالت أن أحد الحظنا ، يا ثلية املنظمة يف منغوليف و من املشممممممممممممممرتايت اليت مت إجراؤها خالل فرتة املراجعة. 

ا أحد أعضمممماء   ينت    ا، جلنة املشممممرتايت اهلليةاملقينمني الفنيني للردود اليت مت تلقي ا ضممممد طلب تقدمي العروض كان أيضممممً
 .م دأ الفصل بني الواج ات ابلتايل
 النظام العاملة إلدارة املوارد وعزا املكتب اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط اهلادن عدم حتميل حماضمممممر االجتماعات يف -151

إىل اإلشمراف. وككر كذل  أن عمليات الشمراء تتم ابسمتثناءات من النصماب القانوين إبكن من سملطة املشمرتايت اليت جيوز 
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هلا، وفًقا للسمممملطة املفوضممممة هلا، إنشمممماء نصمممماب قانوين يتكون من ثالثة أو أربعة أعضمممماء بعد النظر يف مدى تعقيد أنشممممطة 
لظروف األخرى كات الصمممملة مثل قيود التوظيف. ومن اآلن فصمممماعًدا، أكد املكتب اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط الشممممراء وا

اهلادن على حتميل مجيع املوافقات من سلطة املشرتايت اخلاصة بلجنة املشرتايت اهللية مع أقل من  سة أعضاء مصوتني 
كدت  ثلية املنظمة يف منغوليا على ضممان الفصمل الواضمح بني الواج ات يف النظام العاملة إلدارة املوارد كوائق داعمة. وأ

يف مجيع أنشمممممطة املشمممممرتايت. وككرت  ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي الشمممممع ية الدميقراطية أن العدد اهلدود للموظفني ميثل 
 حتداي يف الفصل بني واج ات وظيفة الشراء.

 وجود الضااااوابط لضاااامان االلتزام ابملتطلبات اليت ترسااااي الشاااافافية يف   نوصااااي أبن تتأكد املنظمة من15التوصااااية 
املشاااااارتايت، وحتميل السااااااجالت ذات الصاااااالة من قبل املكاتب الفردية يف النظام العاملي إلدارة املوارد لتسااااااجيلها 

 ومراجعتها.

 ق لم اإلدارة التوصية. -152

 

 ضماانت األداء (3)

األغذية والزراعة بشممممممممممممأن إدارة العقود لعقود اخلدمة واالتفاقيات اإلطارية تنص اخلطوط التوجي ية يف دليل منظمة  -153
على أن ضمممممماانت األداء مطلوبة جلميع العقود أو عقود ال ناء عالية القيمة واملعقدة تقنًيا لضممممممان أداء العقد، مبا يف كل  

 خالل فرتة الصيانةوفرتة املسوولية عن العيوب.
أمر شراء صادر عن املكتب اإلقليمة للمنظمة ألورواب خالل  823من إمجايل أمر شراء  35وأظ ر استعراض لممممممممممم  -154
أن وحدة مشممرتايت املكتب اإلقليمة ألورواب   حتصممل على ضممماانتوضممماانت األداء من املوردينو  2021-2018الفرتة 

األداء ال يتم اإلصممرار علي ا املقاولني يف أط من احلاالت اليت متم مراجعت ا. وككر املكتب اإلقليمة ألورواب أن ضممماانت 
جلذب املزيد من املزايدين ألن الظروف املالية اهللية تنطوط على تكاليف عالية هلذه اخلدمات املصمممممممممرفية. ومع كل ، أكد 
املكتب اإلقليمة ألورواب أنه من اآلن فصمممماعًدا، سمممميتم طلب أدوات ختفيف املخاطر )ضمممممان األداء، والضمممممان املصممممريف، 

 بشكل صارم من املناقصني الناجحني للمشرتايت عالية القيمة لضمان محاية أموال املاحنني. إىل كل ( وما
 
 للقواعد اعقود وفق  ووقف العدم حتديد مدة العقود  (4)

ينص اإلطار املوسمممممممممسمممممممممة للمنظمة بشمممممممممأن توظيف االسمممممممممتشممممممممماريني واتفاقيات اخلدمات امل نية على أنه ال جيوز  -155
شممم رًا يف أط فرتة  11للمسمممتشمممارين واملشمممرتكني يف اتفاقيات اخلدمات امل نية العمل، وال جيوز إصمممدار عقود، ملدة تزيد عن 

 6شمممممم رًا، وعلى األقل  12 ر واحد على األقل يف أط فرتة تصممممممل إىل شمممممموقف العقود إلزامة لفرتة شمممممم رًا. وإن  12مدهتا 
شممممممم رًا. وعالوة على كل ، ميكن فقط اختيار املرشمممممممحني املعتمدين يف  36شممممممم رًا يف أط فرتة مدهتا  33أشممممممم ر بعد بلوغ 

خضعوا لعملية القوائم التنظيمية لالستشاريني واتفاقيات اخلدمات امل نية للم ام. وابإلضافة إىل كل ، جيب أن يكونوا قد 
 اختيار تنافسية معلن عن ا.

من املوارد ال شمممممممممممرية من غد املوظفني الذين عينت م املنظمة يف مكت  ا  92من  15وأظ ر فحص اخت ارط لممممممممممممممممممممممممم  -156
اإلقليمة آلسمممممممممممممميا واهليط اهلادن و ثلية املنظمة يف هيلند، أن مجيع املوظفني أعيد تعيين م على مدى فرتات زمنية  تلفة. 
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 يط ق وقف العقود اإللزامةومع كلممم ،   يتم توثيق عمليمممة إعمممادة التوظيف يف أط من همممذه احلممماالت. ويف حمممالتني،   
شممم رًا. ووفًقا إلطار العمل املوسمممسمممة، ميكن فقط اختيار  12)التفاقيات اخلدمات امل نية( لفرتات توظيف متتد ألكثر من 

امسًا من  56رباء االسممتشمماريني واتفاقيات اخلدمات الفنية للم ام. والحظنا أن املرشممحني املعتمدين يف القوائم التنظيمية للخ
اتفاقيات اخلدمات امل نيةواالسممممممممممتشمممممممممماريني   يكونوا مدرجني يف قوائم املنظمة يف املكتب اإلقليمة آلسمممممممممميا واهليط اهلادن 

 .و ثليات املنظمة للمتخصصني الفنيني واملتخصصني يف الربامج وعمليات املشرو 
ألحكام الدليل احلالية، تكون مدة التعيينات قصممممممممممممممدة األجل حمدودة وفقا الحتياجات وحدات التوظيف  اووفقً  -157
يوم تقومية يف السمنة التقوميية. و  يتم االلتزام هبذا الشمرط يف حالتني يف  ثلية املنظمة  100ين غة فط حال أن تتجاوز  وال

حالة مت فحص ا عشوائًيا يف املكتب اإلقليمة الفرعة  13ويف حالة واحدة من أصل يف مج ورية كوراي الشع ية الدميقراطية، 
 جلزر اهليط اهلادن.

  نوصااااي أبن تقوم إدارة املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ إبدخال نظم لضاااامان عدم جتديد 16التوصااااية 
 العقود بدون وقف العقود اإللزامي.

 ق لم اإلدارة التوصية. -158

 
 حتديد مصادر البائعني وتسجيلها وإدارهتا (5)

فإن دائرة خدمات املشممرتايت )خدمات املشممرتايت يف املقرن الرئيسممة( من دليل املنظمة،  2-3-502للقسممم  اوفقً  -159
يتعلق بكيفية  يف ماهة املسممممموولة عن ضممممممان تطوير السمممممياسمممممات واإلجراءات واخلطوط التوجي ية املناسممممم ة واإلبالغ عن ا 

اسمممممممتخدام سمممممممجالت ال ائعني واالحتفاظ هبا. وإن وحدة إدارة ال ائعني العاملية هة املسممممممموولة عن احلفاظ على سمممممممجالت 
ال ائعني يف املنظمة يف النظام العاملة إلدارة املوارد. ووفًقا لدليل املشممممممرتايت يف املنظمة، جيب أن يكون لل ائعني املسممممممجلني 

دارة املوارد موقع نشط )املدينة أو املكان الذط يعمل منه ال ائع(. ووفًقا للمذكرة التوجي ية الصادرة عن يف النظام العاملة إل
من الدليل، جيب ملء تقرير عن  502منظمة األغذية والزراعة بشممأن اإلبالغ عن أداء ال ائعني غد املرضممة مبوجب القسممم 

 النظام العاملة إلدارة املوارد. وإكا كان من املعتقد أن املشممممممكلة يف أداء املوردين مبسممممممتوى املخاطر يف سممممممجالت ال ائعني يف
األداء من اهلتمل أن تتكرر مرة أخرى، فسممممممميتم تعيني مسمممممممتوى عايل املخاطر لل ائع، عند تقييم االسمممممممتجاابت املسمممممممتق لية 

نة، اسممتخدام السمملطة التقديرية للمناقصممات، وميكن للمشممرتين النظر يف مسممتوى املخاطر املرت ط ابل ائعني، ويف حاالت معي
. وقد يسممممت عد املشممممرتون ال ائعني بناًء على هذه املوشممممرات عندما يعتقد عالية  اطركوط يعتربون السممممت عاد ال ائعني الذين 

 املشرتط أن استخدام ابئع معني من شأنه أن يعرض مشروًعا معيًنا للخطر.
يتعلق بعقوبة التأخد، جيب أن  يف ماوابلتايل، فإن ال ائعني الذين مت إصمممممدار مذكرات خصمممممم هلم بشمممممكل متكرر  -160

 اطر عالية حر ال يكون للنقص يف األداء أتثد على التنفيذ الفعال ويف الوقم املناسمممممممممب ملشممممممممماريع  وويعينوا على أ م ك
 املنظمة. والحظنا أن: 

 300  2021العاملة إلدارة املوارد لي  لدي م موقع نشط كما يف ديسمربوكانون األول ابئع مسجل يف النظام. 
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  مع حاالت نقص يف األداء متكررة )مت إصمممممممدار  مسمممممممجاًل  اابئعً  55بياانت النظام العاملة إلدارة املوارد تضمممممممم
. وقد بلغم قيمة أوامر الشممراء املمنوحة هلوالء 2021مذكرات خصممم هلم أكثر من مرة( كما يف سمم تمربوأيلول 

 مليون دوالر أمريكة. 8.01ال ائعني 

وقد يودط االسممتمرار مع ال ائعني الذين يعانون من أوجه القصممور املذكورة أعاله إىل اختيار ال ائعني دون املسممتوى  -161
 صحيحة الختاك القرارات من ق ل اإلدارة.توتوفد اخلدمات، وقد يودط أيًضا إىل توفر معلومات غد اياألمثل للمشرت 

 بضرورة حتديد األخطاء يف قاعدة بياانت النظام العاملي إلدارة املوارد، مثل البائعني الذين لديهم  نوصي 17التوصية 
مواقع غري نشطة، واختاذ اإلجراءات التصحيحية. وجيب استعراض البائعني الذين يعانون من حاالت نقص يف األداء 

 متكررة الختاذ اإلجراء املناسب.
 

وككرت اإلدارة، عند ق وهلا للتوصممية، أن شممع ة املشممرتايت تشممد بشممكل عام إىل النقص يف األداء ق ل إصممدار العقد  -162
 على إجراء عملية مراجعة واستكشاف  ج أكثر من جية للتعامل مع نقص األداء لدى ال ائعني.إىل ال ائع. وأكدت 

 

 إدارة املشرتايت -1

تعترب إدارة املشرو  من اإلجراءات احلرجة املتعلقة ابألعمال يف منظمة األغذية والزراعة. وتتضمن املراحل املختلفة  -163
 ، وتنفيذه ورصده، وتقييمه وإغالقه.واملوافقة عليه وصياغته، وتقييمهلدورة إدارة املشاريع، حتديد املشرو ، 

 التأخري يف إغالق املشاريع

للخطوط التشممغيلية للمنظمة بشممأن إغالق املشمماريع، فإن اإلغالق التشممغيلة هو عملية ت دأ عند اكتمال تنفيذ  اوفقً  -164
أنشمممممممممممممطة املشمممممممممممممرو . والتاريخ الذط ال جيوز جتاوزه هو النقطة الزمنية اليت ال جيب بعدها إجراء أط التزاماتوالتزامات مالية 

دواالتفاقيات ق ل هريخ  اية املشرو  إلهحة الوقم الكايف إل اء إعداد جديدة. ويوصى، إىل أقصى حد  كن، إبمتام العقو 
 التقارير )حسب االقتضاء(، وتسديد الدفعات الن ائية، واختاك خطوات إدارية أخرى تودط إىل إغالق املشرو .

راجعة، ولوحظم أتخدات يف إغالق املشمممممماريع، ترتاوح من بضممممممعة أشمممممم ر إىل عدة سممممممنوات، خالل الفرتة قيد امل -165
 وأتثر اإلغالق التشغيلة ابلتأخد )بعد ثالثة أش ر من هريخ  اية املشرو (. وترد التفاصيل أدانه:

 7 - اجلدول
 املكتب عدد املشاريع عدد املشاريع اليت أغلقت مع أتخري النسبة املئوية

 املكتب اإلقليمة آلسيا واهليط اهلادن 38 27 71

 الفرعة جلزر اهليط اهلادناملكتب اإلقليمة  52 40 77
 املكتب اإلقليمة ألورواب واسيا الوسطى 63 39 62
  ثلية املنظمة يف تركيا 12 4 33

  ثلية املنظمة يف جورجيا 9 4 44
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وعلى الرغم من أن أس اب التأخد كانم تةعزى يف بع  األحيان إىل عوامل خارجية خارجة عن سيطرة املنظمة،  -166
حاالت كان في ا التأخد بس ب عوامل ميكن السيطرة علي ا، مثل التأخد يف بدء طلب إغالق املشرو  فقد كانم هنامل 

من ق ل املسوول عن امليزانية، وفشل شع ة الشوون املالية يف املتابعة مع املقرن الرئيسة يف حاالت التأخد يف بدء اإلغالق، 
 يف تسمممممممموية املسممممممممائل اهلاسمممممممم ية، واإلنفاق الزائد على بنود امليزانية، والتأخد يف تسمممممممموية مطال ات السممممممممفر املعلقة، والتأخد

واإلنفاق على ال نود غد املدرجة يف امليزانية اليت تتطلب مراجعة امليزانية بعد وقو  احلدث، وموافقة اجل ات املاحنة على 
 ات املاحنة، والتأخد يف املوافقة علي ا وق وهلا من بنود امليزانية اليت مت جتاوزها، والتأخد يف تقدمي التقارير الن ائية إىل اجل

 ق ل اجل ات املاحنة.

، كان 2022ويف املكتب اإلقليمة ألورواب، مت إغالق سممممتة مشمممماريع تشممممغيلًيا ولكن اعت ارًا من ينايروكانون الثاين  -167
االسمممممتحقاق لمغالق املايل وفًقا لوثيقة يوًما بعد تواريخ  689إىل  9اإلغالق املايل هلذه املشممممماريع معلًقا لفرتات ترتاوح من 

 املشرو  اخلاصة هبا.
وأكدت املكاتب على زايدة تعزيز رصممممممد اإلقفال التشممممممغيلة واملايل لضمممممممان إغالق املشمممممماريع يف املواعيد الن ائية  -168

مثل يف ضممممممممممان املتوقعة. وإن التأخدات يف اإلغالق املايل من شمممممممممأ ا أن تلغة الغرض من اإلغالق املايل للمشممممممممماريع، املت
املسمممممموول عن امليزانية فن األموال قد مت إنفاق ا وفًقا مليزانية املشممممممرو ، وأن مجيع املدفوعات قد مت سممممممدادها، وأنه ال توجد 

 مراجعة معلقة للميزانية.

 

 بتنفيذ تدابري الضوابط لضمان اختاذ اإلدارة إلجراءات إغالق املشاريع يف الوقت املناسب.  نوصي 18التوصية 

 ق لم اإلدارة التوصية. -169

 حالة املشروع غري صحيحة يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية

يعترب نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية أداة برجمية للمعلومات والرصمممد على مسمممتوى املنظمة، ويدعم األنشمممطة  -170
ق ل الربانمج العادط. ومن امل م ضمممممممممممممممان دقة املعلومات املمولة من موارد خارف امليزانية، وبرامج التعاون التقين املمولة من 

 للسماح لمدارة ابالستفادة الكاملة من إمكاانهتا كأداة مراق ة فعالة.

يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، مت تصنيف ا  مشروًعا معروًضا قيد اإلعداد 61من أصل  15والحظنا أن  -171
 تلفة. واملشمممممممماريع اليت   تتم املوافقة على متويل ا من ق ل اجل ات  املعدين ألسمممممممم اب  تعد كات صمممممممملة من ق ل على أ ا 

املاحنة أو اليت   تعترب جمدية   يتم إزالت ا بعد من النظام يف املكتب اإلقليمة ألورواب و ثلية املنظمة يف تركيا. ويف املكتب 
 سنوات. 3إىل  2نفيذ يف اخر مشرو  قيد الت 20اإلقليمة ألورواب،   يتم حتديث حالة 

وأشمممارت املكاتب القطرية املعنية إىل وجود صمممعوابت فنية يف حذف املشممماريع من قاعدة ال ياانت. ووافق املكتب  -172
للحفاظ على ال ياانت املوجودة يف نظام معلومات إدارة الربامج  العمليةاإلقليمة ألورواب أثناء ق ول املالحظة على حتسمممممني 

لتحديث حالة املشممممممممرو  على نظام معلومات إدارة الربامج  رصممممممممد عملية. وأبلغم  ثلية املنظمة يف تركيا أن امليدانية حالية
 .2022حبلول عام  اقيد التطوير حالًيا وسيتم تشغيل  ةامليدانية ه
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املشاااريع  تصاانيفبضاارورة مراجعة حالة املشاااريع قيد اإلعداد وحتديثها بشااكل دوري. وجيب   نوصااي 19التوصااية 
 .اليت ال يعتربها القائمون على صياغة املشاريع ذات صلة، على أهنا ملغاة يف النظام يف الوقت املناسب

 ق لم اإلدارة التوصية. -173

 الرقابة الداخلية -2
تشممممل الرقابة الداخلية جمموعة شممماملة من السمممياسمممات ومعايد السممملومل والسممملوكيات والعمليات واألنظمة اليت مت  -174

لتحقيق األهداف بكفاءة وفعالية. ويتمثل الغرض من اإلبالغ عن حالة الرقابة الداخلية يف املنظمة يف زايدة وضممممممممممممممع ا 
 الشفافية وثقة أصحاب املصلحة والشركاء.

 إدارة النقد (1)
كانم شممممممع ة املالية قد أوصممممممم على أنه مرة واحدة على األقل يف الشمممممم ر، قرب  اية الشمممممم ر أو عندما يصممممممل  -175

يف املائة من املسمممتوى اهلدد، ين غة ألمني حسممماب السممملف أن يطلب جتديد  20مسمممتوى حسممماب املصمممروفات النثرية إىل 
يف املائة  20ت النثرية عندما كان مسممتوى النقد أقل من املصممروفات النثرية. والحظنا أنه مت تقدمي طل ات لتجديد املصممروفا

من احلد املعتمد يف مجيع املكاتب اليت خضممممممممممممممعم للمراجعة تقريً ا. ويف بع  احلاالت، مت تقدمي طل ات التجديد عندما 
ب اإلقليمة كما هو احلال يف املكتب اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط اهلادن واملكت  اكان رصممممممممميد املصمممممممممروفات النثرية سمممممممممل يً 

ألورواب و ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي الشمممع ية الدميقراطية،  ا يعرضممم ا ملخاطر عدم توافر لنقد بسممم ولة لدفع االلتزامات 
 النثرية أو التزامات املوردين الذين ال يق لون املدفوعات ابلشيكات.

حالة، ت لغ  51ملدفوعات لل ائعنيواملوردين يف ويف  ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي الشممممممممممممممع ية الدميقراطية، ظلم ا -176
بسمم ب نقص السمميولة. وتشممكل املدفوعات اليت  اشمم رً  16إىل  1، معلقة لفرتات ترتاوح من اأمريكيً  ادوالرً  73 026قيمت ا 

 املنظمة. مسعةعلى  اتظل غد مسددة لفرتات طويلة من الوقم خطرً 
الشمممع ية الدميقراطية أنه على الرغم من أ ا تراقب الوضمممع ابنتظام وتشمممارمل وككرت  ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي  -177

يف اتصممممممماالت مع شمممممممع ة الشممممممموون املالية يف املقر الرئيسمممممممة، إال أن املشمممممممكلة ظلم دون حل. ويوثر النقص النقدط على 
ل املناقصمممات الدولية وميكن املشمممرتايت اليت تتم داخل ال لد. ومع كل ، فإن هذا ال يوثر على املشمممرتايت اليت تتم من خال

 تسوية تل  املدفوعات.

 الفواتري غري املتطابقة (2)

يتم يف بع  األحيان شممراء السمملع أو اخلدمات دون معاجلة أمر شممراء رمسة يف النظام العاملة إلدارة املوارد، ويصممدر  -178
"غد متطابقة" وتغطة عادة  اعلى أ املورد الفاتورة عند اسمممممممممممممتالم ال ضمممممممممممممائع أو تقدمي اخلدمات. ويشمممممممممممممار إىل هذه الفواتد 

الرتتي ات مع املوردين اخلارجيني، أو سممداد املصممروفات الصممغدة للموظفني. وتنص القاعدة املالية السممارية على أنه فقط عندما 
 دوالر أمريكة للعناصممممممر اجلذابة، ميكن اسممممممتخدام فاتورة غد 500دوالر أمريكة، أو أقل من  1000تكون النفقات أقل من 

متطابقة. والفاتورة غد املطابقة ال تنط ق على النفقات املتكررة على مدار السممممممممنة التقوميية، مثل عقد خدمات يتم تصممممممممفيت ا 
 على مدار العام، وجيب استخدام أمر شراء رمسة من خالل النظام العاملة إلدارة املوارد يف مجيع هذه احلاالت.
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مناسممممممم ة بني عامة  52والحظنا أن املكتب اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط اهلادن اسمممممممتخدم فواتد غد متطابقة يف  -179
دوالرًا أمريكًيا. كما  44 423دوالر أمريكة، مع أعلى قيمة شمممممممراء غد متطابقة ت لغ  1000مل الغ تتجاوز  2021و 2020

 مت استخدام الفواتد غد املتطابقة للنفقات املتكررة على خدمات على مدار العام )مثل خدمات األمن(.
بدعم من شممع ة الشمموون املالية يف املقر الرئيسممة لتقليل اسممتخدام  2021وردت املنظمة ف ا بدأت العمل يف عام  -180

 مام خا  للمدفوعات مقابل خدمات األمن.الفواتد غد املتطابقة، مع إيالء اهت

 فقدان األصول واملمتلكات (3)
وكانم هنامل حاالت سرقةوفقدان ملمتلكات املنظمة يف بع  املكاتب،  ا يشد إىل أن إجراءات الرقابة املضمنة  -181

حلماية أصمممممول املنظمة و تلكاهتا حتتاف إىل امتثال أفضمممممل. ويف املكتب اإلقليمة ألورواب، بودابسمممممم، الحظنا مشمممممكالت 
قارير للشمممممممرطة عن السمممممممرقةوالفقدان من ق ل األوصمممممممياء على مثل عدم اإلبالغ عن سمممممممرقةوفقدان األصمممممممول وعدم تقدمي ت

األصممول، وعدم الشممرو  يف اسممرتداد التكلفة من ق ل املوظفني املسمموولني عن األصممول. وابملثل،   يتم تقدمي تقارير للشممرطة 
ية والزراعة. وبدأت أثناء انتقاله إىل مقر منظمة األغذ 2018يف  ثلية املنظمة يف كازخسممممممتان عن أصممممممل فةقد يف بداية عام 

 ش رًا. 20، بعد مرور فرتة تقارب من 2019إجراءات شطب األصل يف نوفمربوتشرين الثاين 
أكتوبروتشمممممممرين  3انت م واليته يف موظف ويف  ثلية املنظمة يف مج ورية كوراي الشمممممممع ية الدميقراطية، مت تسمممممممجيل  -182

، الذط مت إعداده بناًء على التحقق 2021ألصول لعام أصل يف تقرير التحقق املادط من ا 20، كوصة على 2021األول 
 .2021نوفمربوتشرين الثاين  5املادط يف 

حالة سممممممممممممممحب لألصممممممممممممممول الثابتة خالل فرتة  385ويف املكتب اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط اهلادن، كان هنامل  -183
أصاًل  66يتعلق بممممممممممممممم  يف مامتاحة (. وكانم ااكف نقل امللكيةوااكف ش ادة التصرف يف األصول 2021-2015املراجعة )

فقط، ومت حتويل معظم ا كخردة. ومت تسممممممممممجيل امل لغ املسممممممممممتلم كعائدات بيع ألصممممممممممل واحد فقط. ويف حالة التحويل إىل 
من هذه التحويالت. واحتوت  245من أصل  166ج ات غد حكومية، مت تسجيل اسم الوكالة اليت مت التحويل إلي ا لمممممم 

  ثلية املنظمة يف منغوليا ويفأصاًل على إيصال وتوقيع املستلمني.  11يتعلق بم  يف ماأربعة فقط من ااكف نقل امللكية هذه 
 ،   يتم ككر تواريخ نقل األصول وتواريخ االستالم من ق ل املستلمني يف أط من ااكف نقل امللكية.اأيضً 

كات املعارة للموظفني،   تتمكن املراجعة من احلصممممممممممممممول على أتكيد بشممممممممممممممأن وجود وتوافر مجيع ويف حالة املمتل -184
اوكًجا لقرض عقارط، من  21 يفاألصممممممممول املدرجة يف سممممممممجل األصممممممممول يف املكتب اإلقليمة الفرعة جلزر اهليط اهلادن 

ت م ابلفعل. و  يكن هنامل سمممجل ملعرفة اوكًجا متم مراجعت ا، كانم فرتة الوصممماية على األصمممول املعارة قد ان 39أصمممل 
ممما إكا كممان قممد مت إرجمما  األصمممممممممممممممل املقرتض ومر مت كلمم . ويف بع  النممماكف،   يتم ككر فرتة التوقيف. واحتوى تقرير 
التحقق املادط من األصمممممممممممممول للعديد من املكاتب على معلومات غد كاملة، مثل األرقام التسممممممممممممملسممممممممممممملية املفقودة، وأرقام 

 املوقع، وتفاصيل الوصة على األصول، وما إىل كل .العالمات، و 
 ق لم اإلدارة التوصية. -185

 األصول املباعة ولكن اليت مل يتم سحبها يف الوقت احملدد من سجل األصول (4)
ألحكام دليل املنظمة، يةطلب من املنظمة كل عام التحقق من مجيع املمتلكات غد املسممممممممممممممت لكة يف كل  اوفقً  -186

من أن األصمممول املدرجة يف سمممجل األصمممول يف النظام العاملة إلدارة  إقليمة وقطرطموقع. وجيب أن يتحقق كل مكتب 
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ن مجيع األصممممممممممممممول املوجودة يف موقع ما مدرجة يف املوارد موجودة فعلًيا يف املوقع املعين، وبعك  كل ، جيب أن يوكد أ
 سجل األصول.

(. 0ومت تسجيل عائدات بيع األصول بقيمة صفر ) 2021خالل عام  أصاًل  11والحظنا أن املنظمة قد سح م  -187
ا أن هذه األصمممول اليت مت بيع ا خالل 2018أصممماًل خالل عام  11من أصمممل  6وككرت اإلدارة أنه مت بيع  . والحظنا أيضمممً

ا يف الظ ور يف تقرير التحقق املادط لألعوام 2018عام  ومتم إزالت ا من سمممممجل  2020و 2019و 2018، اسمممممتمرت أيضمممممً
 .2021األصول فقط يف عام 

تم سممحب األصممول من   يو . السمم وويف ما يتعلق فصمملني، ككرت اإلدارة أن عائدات ال يع   يتم إدخاهلا بسمم ب  -188
يتعلق  يف ماو سممممممجل األصممممممول بسمممممم ب حدوث أتخدات يف تلقة معلومات عن بيع هذه األصممممممول من املكاتب امليدانية) 

 .2020بثالثة أصول،   يتم استالم فاتورة ال يع من املكاتب امليدانية حر اآلن على الرغم من بيع هذه األصول يف عام 

   نوصي أبن تقوم املنظمة مبا يلي  20التوصية 

 تعزيز امتثاهلا للضوابط الداخلية من أجل إدارة فعالة للمصروفات النثرية ومحاية أصوهلا وممتلكاهتا. 
 وضع ضوابط يف النظام العاملي إلدارة املوارد لضمان عدم السماح مبشرتايت غري مؤهلة وغري متطابقة. 

 ب امليدانية لضااامان ساااحب األصاااول املباعة يف الوقت املناساااب من وضاااع طرائق لتحساااني االتصاااال مع املكات
 ..سجل األصول

 .التوصياتق لم اإلدارة  -189

 إقرارات اإلدارة –دال 

، قدمم اإلدارة إقرارات الصددتنص اختصاصات املراجع اخلارجة على اإلفصاح عن املعلومات اهلامة. ويف هذا  -190
 .3، وهة ترد يف امللحق املفرتضبشأن دفع اإلكراميات وحاالت الغشن والغشن 

 

 شكر وتقدير  –هاء 

 نود أن نعرب عن تقديران للمدير العام واإلدارة العليا واملوظفني على تعاو م خالل مراجعتنا. -191
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 املراجعة بناء على توصياتالتغيريات اليت مت إجراؤها   1امللحق 

: تت ع املنظمة  ارسممممة تسممممجيل اإليرادات من املسمممماعات الطوعية تسااااجيل اإليرادات من املسااااامهات الطوعية (1)
ية اجل ات معادلة لقيمة الفواتد هلذه املسممممماعات خالل السمممممنة املالية بغ  النظر عن إمجايل املسممممماعات امللتزم هبا يف اتفاق

ويف حني أن هذه املمارسممممممممممة قد ات عم ابسممممممممممتمرار منذ تط يق املعايد اهلاسمممممممممم ية االتفاقية. املاحنة املعنية وهريخ توقيع هذه 
، فإن هذه املمارسممممممة كانم غد متسممممممقة مع السممممممياسممممممة اهلاسمممممم ية اليت مت 2014الدولية للقطا  العام من ق ل املنظمة لعام 

تسممممجيل اإليرادات من املسمممماعات الطوعية والتحويالت األخرى اليت عن ا يف الكشمممموف املالية اليت أشممممارت إىل اإلفصمممماح 
تدعم ا اتفاقات قابلة للتنفيذ يف الوقم الذط يصممممممممممم ح فيه االتفاق ملزما وعندما يتم احلصمممممممممممول على التحكم ابألصمممممممممممل، 

 اف مبسوولية.اهلول يتطلب االعرت  ينص االتفاق على شرط على األصل   ما
ويف حالة املراجعة، راجعم اإلدارة سمممممياسممممماهتا و ارسممممماهتا املتعلقة بتسمممممجيل اإليرادات جنً ا إىل جنب مع املعيار  (2)

وراجعم املعاجلة اهلاسمم ية لتسممجيل اإليرادات مبا يتفق مع امل لغ التعاقدط عند توقيع كال  23اهلاسمم  الدويل للقطا  العام 
ني يمال 277.4مبقدار  2021الطرفني على االتفاق. وأدى التغيد املذكور يف املعاجلة اهلاسمممممم ية إىل زايدة اإليرادات يف عام 

ليون دوالر أمريكة. وتراكمم اتفاقيات املسمممممممممممممماعات الطوعية م1 476.1دوالر أمريكة وزايدة يف األرابح اهلتجزة مب لغ 
ديسمممممممممربوكانون  31دوالر أمريكة كما يف ماليني  1 522.5، لتصممممممممل إىل 2019ديسمممممممممربوكانون األول  31املوقعة ق ل 

 دوالر أمريكة.ماليني  46.4بقيمة  2020،  ا يشد إىل زايدة يف اإليرادات املسجلة يف عام 2020األول 
وبعد أن متم اإلشمممارة إىل امل الغ املسمممتحقة بشمممكل أكرب أثناء التحقق من الكشممموف املالية السمممنوية املنقحة لعام  (3)

دوالر أمريكة ماليني  2 047.4، قامم إدارة املنظمة بتقسممممممميم امل الغ املسمممممممتحقة من املعامالت غد الت ادلية ال الغة 2021
دوالر أمريكة( يف الكشمممممممموف ماليني  911.8الر أمريكة( وغد حالية )دو ماليني  1 135.6إىل م الغ مسممممممممتحقة حالية )

)معاد احتسمماهبا( والتغيدات الناجتة يف  2020مع تقسمميم  اثل يف الكشمموف املالية السممنوية لعام  2021املالية السممنوية لعام 
 ال ياانتواملالحظات األخرى.

إضمممافية تشمممد إىل الوقم املناسمممب لتسمممجيل اإليرادات  : قدمم اإلدارة إفصممماحاتتساااجيل املساااامهات العينية (4)
. ومت توسمممممميع املذكرة احلالية لتوضمممممميح أن 23املتأتية من املسمممممماعات العينية من حيث املعيار اهلاسمممممم  الدويل للقطا  العام 

وقم سمممممابق لتلقة  السممممملع اليت يتم الترب  هبا للمنظمة يتم تسمممممجيل ا كإيرادات، مع زايدة مقابلة يف األصمممممول املناسممممم ة، يف
املنظمة هلذه التربعات أو عندما يتم الدخول يف ترتيب ملزم غد مشمممممممممممممروط لتلقة ال ضمممممممممممممائع، وميكن حتديد القيمة العادلة 

 لل ضائع بشكل موثوق.
عن املذكرات  ،يف الكشوف املاليةمالحظات إفصاحات إضافية أدرجم   ااملسامهات الطوعية املستلمة مسبق   (5)

لمشارة إىل أن املدفوعات املق وضة مس ًقا تشمل ، امس قً املساعات الطوعية املستلمة لتسجيل ياسة اهلاس ية املتعلقة ابلس
والفوائد املكتسممم ة خالل عمر  ،امل الغ املسمممتلمة من اجل ات املاحنة ق ل إبرام اتفاقية متويل مشمممرو  حمدد السمممتخدام األموال

اليت  ااملغلقة ماليً  املشمممماريعاملشممممرو  على أموال املشممممرو  اهلتفظ هبا نيابة عن اجل ة املاحنة حر يتم سممممدادها، واألرصممممدة يف 
 .يتم سدادها بعد إىل اجل ة املاحنة  
ألمم املتحدة واملنظمات األخرى يف : مت تعديل امل لغ املسممممممممتحق من ااملبالغ املساااااااتحقة من املعامالت التبادلية (6)

ألف دوالر أمريكة مت عرضممم ا بشمممكل غد صمممحيح بسممم ب خطأ يف  180بزايدة قدرها  2021ديسممممربوكانون األول  31
ا تعديل  صمصمات احلسماابت املشمكومل يف حتصميل ا وعك  املخصمصمات وحتليل تقادم الذمم  احلسماب. وابلتايل، مت أيضمً



42 

لتوضيح أن املستحقات من معامالت الصرف يتم توفدها بعد أن ظلم معلقة ألكثر من عام املدينة. ويرد إفصاح إضايف 
 واحد من هريخ الفاتورة.

 (   تةدرف رسموم الشمحن والرتكيب للوصمول إىل1مراجعة السياسة احملاسبية للممتلكات واآلالت واملعدات  ) (7)
. ووافقم اإلدارة على تنقيح وثيقة 17اسممممممممممممم  الدويل للقطا  العام احلد األدىن لرمسلة األصمممممممممممممول مبا يتعارض مع املعيار اهل

سمممممياسمممممة املنظمة لمشمممممارة إىل التكاليف الالحقة، املتعلقة ابلشمممممحن والرتكيب وما إىل كل ، وتضممممممين ا يف قيمة األصمممممول 
ابملمتلكات واآلالت قدمم وثيقة السممممياسممممة اخلاصممممة و  (2) .للوصممممول إىل احلد األدىن املعدل لكل فعة من فعات األصممممول

على حتسمممينات العقارات املسمممتأجرة، دون النظر يف مدة  اإلهالملعاًما لفرض رسممموم  15منقًحا قدره  امفيدً عمرًا  واملعدات
 اإلهالملمت تعديل السمممياسمممة اهلاسممم ية الحًقا لتوضممميح أن أسمممال احتسممماب و هذه التحسمممينات على العقارات املسمممتأجرة. 

 املفيد.مدة عقد اإلجيار أو العمر من هو أقصر  جرةالعقارات املستألتحسينات 
دوالر  1 500من  لرمسلة األصمممممممممولقامم اإلدارة مبراجعة احلد األدىن  املعدل اإلفصااااااااح عن أتثري احلد األد   (8)

ألف دوالر أمريكة لألصمممول  100ألف دوالر أمريكة إىل  50لألصمممول املشمممرتاة، ومن  دوالر أمريكة 5 000أمريكة إىل 
، األف دوالر أمريكة لألصمممممول الفردية غد امللموسمممممة املطورة داخليً  200ألف دوالر أمريكة إىل  100، ومن ااملنشمممممأة كاتيً 
عن أتثد التغيد يف احلد األدىن لكل فعة من فعات األصمممممول، الذط  . ومت اإلفصممممماح2021ينايروكانون الثاين  1اعت ارًا من 

 يف حالة املراجعة. 2021ألف دوالر أمريكة، يف الكشوف املالية السنوية لعام  1 649ي لغ 
 116.3سممجلم املنظمة م لغ  اإلفصاااح عن السااياسااة احملاساابية واملبالغ املساارتدة من تكاليف دعم املشاااريع  (9)

يف املائة من  7.5، وهو ما ميثل 2021دوالر أمريكة على أنه م لغ مسممممممرتد من تكاليف دعم املشمممممماريع خالل عام ماليني 
دوالر أمريكة. ومع كل ،   يتم ككر قيمة امل لغ املسمممرتد من تكاليف ماليني  1 540.9إمجايل املسممماعات الطوعية ال الغة 

ة يو دعم املشاريع والسياسة اهلاس ية اخلاصة بمامل الغ املسرتدة من تكاليف دعم املشاريع يف مالحظات الكشوف املالية السن
امل لغ املسممممرتد  إىل 2021الكشمممموف املالية السممممنوية لعام  املالحظة علىاإلدارة يف  أشممممارت. ويف حالة املراجعة، 2021لعام 

ماليني  116.5بلغم  نفقات مصاح ة مرت طة دوالر أمريكة معماليني  116.3 ال الغ املسجلةمن تكاليف دعم املشاريع 
ا إفصممممممماًحا إضمممممممافًيا لتوضممممممميح أن اسمممممممرتداد التكلفة يةسمممممممتخدم لتخصممممممميص  ومشلم، 2021دوالر أمريكة خالل عام  أيضمممممممً

املصمممروفات املدارة مركزاًي املتك دة لدعم أنشمممطت ا وبراجم ا، مبا يف كل  التكاليف غد امل اشمممرة اليت ال ميكن تت ع ا بشمممكل 
 .قاطع لتل  األنشطة والربامج

ل الزايدة يف  صممصممات احلسمماابت املشممكومل يف حتصمميل ا مت تقلي خمصاصاات احلسااابت املشاكوحت يف حتصايلها  (10)
. كما وصححم اإلدارة ما يقابل كل  من نقص يف املخصصاتمليون دوالر أمريكة،  3.58لالشرتاكات املقررة مبقدار 

مت إدراف مالحظات إضممممممممافية لتوضمممممممميح أن املنظمة قد غطم االشممممممممرتاكات املقررة املسممممممممتحقة ملدة تقل عن عامني للدول 
 ة.سنة املاضية، ولتقدمي معلومات عن املخصصات للمساعات الطوعي 25األعضاء اليت   تسدد أط مدفوعات خالل الم 

ثناء املراجعة إىل االختالفات يف األرابحو)اخلسمممممائر( غد اهلققة : متم اإلشمممممارة أاالسااااتثمارات احملاساااابة بشااااأن (11)
)اخلسممممائر( غد اهلققة يف العمالت األجن ية خالل واألرابح، ويف سممممجلة يف السممممنداتاالسممممتثمارات املتاحة لل يع امل بشممممأن
غد اهلققة  األرابحاهلققة مقابل  األرابحاملالية لتعك  بشمممكل صمممحيح قيمة احتسممماب الكشممموف أعادت اإلدارة و العام. 
 املالية املشتقة وقامم مبراجعة إفصاحات املالحظات كات الصلة وفًقا لذل . الصكوملمن 
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بندا )ابسممممممممممتثناء الفائ والعجز( من كشممممممممممف التدفقات  22من بني التغيريات يف كشااااااااف التدفقات النقدية   (12)
، متم إحالة سممممم عة بنود فقط إىل املالحظات على الكشممممموف 2021ل ديسممممممربوكانون األو  31النقدية للسمممممنة املنت ية يف 

 كشممممممف التدفقات املالية، و  تتم مطابقة امل الغ املأخوكة  1املالية السممممممنوية يف انت امل للمعيار اهلاسمممممم  الدويل للقطا  العام 
مع إحالة كل عنصممممر إىل املالحظات مبا يف  كشممممف التدفقات املاليةعند اإلشممممارة إىل كل ، مت تعديل  و مع أرقام املصممممدر. 

 .أكثر قابلية للف مكشف التدفقات النقدية   كل  اإلفصاحات اإلضافية املطلوبة جلعل
مت تعديل االختالفات يف  تلف   2021االختالفات يف املالحظات اخلاصاااة ابلكشاااوف املالية السااانوية لعام  (13)

لي ا أثناء املراجعة، مع إفصمممممممممماحات إضممممممممممافية، حيثما كان كل  مطلواًب يف املالحظات وإمجايلوتقريب األخطاء املشممممممممممار إ
 .2021الكشوف املالية السنوية لعام 

أجرت اإلدارة مراجعات   2021ديساااامرب/كانون األول  31رمسلة األصااااول قيد اإلنشاااااء اليت اكتملت ح   (14)
لرمسلة ثالثة أصول )إىل جانب تعديالت اإلهالمل( كانم أعلى من احلد األدىن للرمسلة بقيمة  2021للكشوف املالية لعام 

 555 289أصول كانم أقل من احلد األدىن بقيمة إمجالية قدرها  10دوالرًا أمريكًيا وتصرفم يف  974 380إمجالية قدرها 
 دوالرًا أمريكًيا.

للتحويالت النقدية ابلنسممممم ة للمنظمة للسمممممياسمممممة اهلاسممممم ية  اوفقً  املشااااروطة املعاجلة احلسااااابية للتحويالت غري  (15)
مع مقدمة  تتطلب تقدمي اخلدمة، ين غة تسمممجيل التحويالت النقدية كمصمممروفات عند توقيع االتفاق مسمممتفيدين اليت اللل

دوالر أمريكة  156 000 ،  ا قد يتزامن بشممكل عام مع توقيم الدفع النقدط. ولقد الحظنا دفعة واحدة قدرهااخلدمات
حساابت دائنة بقيمة إمجالية قدرها ة ثالثمن مصروفات. وابملثل، مت إنشاء  مت اعت ارها مدفوعات مقدمة غد متداولة بداًل 

. وبناًء على توصمممميتنا، أجرت اإلدارة 2022كان من املقرر إنفاكها خالل عام   2021دوالرًا أمريكًيا خالل عام  242 994
 وتصرفم هبذا التحويل غد املشروط والذمم الدائنة. 2021تغيدات يف الكشوف املالية لعام 

معامالت تتعلق بطل  شممراء سممم الحظنا حماساابة املدفوعات املساابقة لألعمال/اخلدمات متعددة الساانوات   (16)
ألكثر من عام ومحلم هذه امل الغ كنفقات يف الكشمممممممممممممموف املالية. وجيب  دفعم في ا املنظمة مقابل تقدمي اخلدمةحيث 

على أ ا مدفوعات مسمم قة. وأجرت  2021ديسمممربوكانون األول  31معاملة هذه السمملف املدفوعة مقابل اخلدمات بعد 
ا  بطل  الشمممممراءيتعلق  يف مااإلدارة مراجعات بناًء على توصممممميتنا ابلتصمممممحيح  حددهتا هة بنفسممممم ا  طل ات شمممممراء 8وأيضمممممً

إىل دوالرًا أمريكًيا يف إطار املدفوعات املسممم قة للم لغ املدفو  لتقدمي اخلدمات  1 854 934م لغ إمجايل قدره  وخصمممصمممم
حيث حدثم  2021املالية املعدلة لعام  الكشوف. ومع كل ، أثناء مراجعة 2021ديسمربوكانون األول  31بعد  املنظمة

والتشمممممممممعب غد الصمممممممممحيح للسممممممممملف يف أشممممممممم ر اخلدمة ق ل وبعد  ،زدوجة يف مثاين حاالتأخطاء بسممممممممم ب اإلدخاالت امل
دوالرًا  345 200مت حتديده مب لغ  الذط والتأثد الناجم عن هذه األخطاء ،يف حالة واحدة 2021 كانون األولوديسممممممممممممممرب
اإلدارة أيًضا مجيع هذه احلاالت يف األصول املتداولة يف حني أن هنامل سم حاالت مت في ا دفع امل لغ  وسجلمأمريكًيا. 

قامم اإلدارة و واليت كان ين غة تصممممممممممنيف ا على أ ا غد متداولة.  2022 كانون األولوديسمممممممممممرب 31مقابل اخلدمات بعد 
ا حبسمماب التأثد الناتج عن هذا اخلطأ  يف  تسممجيلهدوالرًا أمريكًيا والذط كان من املفرتض أن يتم  449140.50بقيمة أيضممً

بناًء على القيمة املنخفضمممممممممممممة واألعية النسممممممممممممم ية للمراجعات،   تقم اإلدارة إبجراء أط و مدفوعات مسممممممممممممم قة غد متداولة. 
 .2021املالية املعدلة لعام  الكشوفتصحيحات أخرى هلذه األخطاء يف 
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حالة من حاالت  17أثناء املراجعة، لوحظ أنه يف  كاساااتشااااريني دوليني   احملي   تصااانيف االساااتشااااريني املعينني (17)
 ني على أ م معيننياخلرباء االسممتشمماري عا نفسمم ما، مت تصممنيفاالسممتشمماريني حيث كان مكان اإلقامة الدائم ومركز العمل 

قامم اإلدارة و صمحيح.  بشمكل غد العام احلسماابتالنفقات يف دفرت  تسمجيلبسم ب هذا اخلطأ يف التصمنيف، مت و دولًيا. 
 دوالرًا أمريكًيا يف املالحظة رقم 464 548.34قيمة النفقات بتسممجيل مبراجعة التصممنيف بناًء على توصممية املراجعة وغدت 

 .من استشارط معني دولًيا إىل استشارط معني حملًيا 2021املالية لعام على الكشوف  20-1
أثناء املراجعة، وجدان حالة حيث مت حتميل نفقات إنشاء األصول )غري املستهلكة( يف حساب املصروفات   (18)

من أصل  دوالر أمريكة( كمصروفات إصالح وصيانة بداًل  100 000تسجيل نفقات ال ناء )أعلى من احلد األدىن ال الغ 
 498 717.77وصممححم حماسمم ة النفقات ال الغة  2021قيد اإلنشمماء. وأجرت اإلدارة مراجعات يف الكشمموف املالية لعام 
 من نفقات. دوالرًا أمريكًيا على أعمال ال ناء على أ ا أصول قيد اإلنشاء بداًل 

الحظنا أثناء املراجعة وجود أصل متم معاملته على أنه عقد إجيار تشغيلة حماسبة حتسني العقارات املستأجرة   (19)
نظمممة األغممذيممة والزراعممة. ومع كلمم ، مت التعممامممل مع أعمممال التجممديممد اليت تقممدر قيمت مما مترب  بممه يف وقممم التحويممل إىل م

من حتسينات على العقارات املستأجرة. وقامم  دوالرًا أمريكًيا على نف  األصل على أ ا أعمال بناء بداًل  103 457 بمممممممممم
 املنظمة بتنقيح تصنيف األصول على أنه حتسني لألصول املستأجرة إىل جانب تعديل اإلهالمل بناًء على توصية املراجعة.

أثناء املراجعة، الحظنا أصمممممممممممممماًل واحًدا بقيمة  إعادة رمسلة أصاااااااااااول املشاااااااااااروع إىل منظمة األغذية والزراعة  (20)
دوالرًا أمريكًيا مت شممراؤه للمشمماريع ولكنه أعيد إىل منظمة األغذية والزراعة بعد احلصممول على تصممريح من اجل ة  107 023
 قامم اإلدارة إبجراء مراجعة إلدخاالت رمسلة هذا األصل كأصل مت الترب  به بناًء على توصية املراجعة.و املاحنة. 
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 ألرمينيا 2023-2022وخطة العمل للفرتة  2025-2021  مراجعة إطار الربجمة القطرية للفرتة 2املرفق 
 إطار الربجمة القطرية/خطة العمل إطار النتائج االسرتاتيجي

أهداف  مقاصدجماالت األولوية الرباجمية املرت طة مبجموعة 
 التنمية املستدامة امل ينة يف إطار الربجمة القطريةوخطة العمل

جماالت األولوية 
الرباجمية املرت طة 

أهداف  قاصدمب
 التنمية املستدامة

أهداف  مقاصد
 املخرف التنمية املستدامة

 ،اخلا  حبياة أفضل 4اجملال  ،اخلا  حبياة أفضل 5اجملال 
 ،أفضل بتغذيةاخلا   2اجملال  ،أفضل بتغذيةاخلا   1اجملال 
 ،أفضل إبنتافاخلا   4اجملال  ،أفضل إبنتافاخلا   1اجملال 
 ،اخلا  حبياة أفضل 3اجملال  ،اخلا  حبياة أفضل 1اجملال 
 اخلا  حبياة أفضل 2اجملال  ،أفضل ب يعةاخلا   1اجملال 

اخلا   2اجملال 
 حبياة أفضل

1-2 ،1-3 ،2-
3 ،2-4 ،8-3 ،
9-3 

1-1 

 اخلا  إبنتاف أفضل، 1اجملال  اخلا  حبياة أفضل، 5اجملال 
اخلا  حبياة أفضل،  1اخلا  إبنتاف أفضل، اجملال  4اجملال 
اخلا  ب يعة أفضل،  1اخلا  حبياة أفضل، اجملال  3اجملال 
 اخلا  حبياة أفضل 2اخلا  حبياة أفضل، اجملال  4اجملال 

اخلا   1اجملال 
 أفضل إبنتاف

1-2 ،2-3 ،2-
4 ،4-4 ،8-3 ،

13-1 

1-2 

اخلا  إبنتاف أفضل،  4اخلا  حبياة أفضل، اجملال  2اجملال 
 اخلا  ب يعة أفضل 3اخلا  ب يعة أفضل، اجملال  1اجملال 

اخلا   3اجملال 
 أفضل ب يعة

4-4 ،8-3 ،9-
3 ،9-4 ،13-1 ،

15-3 

2-1 

اخلا  إبنتاف أفضل،  4اخلا  إبنتاف أفضل، اجملال  1اجملال 
اخلا  حبياة أفضل،  3اخلا  حبياة أفضل، اجملال  1اجملال 
اخلا  حبياة أفضل،  4اخلا  ب يعة أفضل، اجملال  1اجملال 
 اخلا  حبياة أفضل 2اجملال 

اخلا   1اجملال 
 أفضل ب يعة

2-3 ،2-4 ،8-
3 ،9-3 ،13-1 

2-2 
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   إقرارات إدارة املنظمة بشأن اإلكراميات وحاالت الغش والغش املفرتض3امللحق 

 اإلكراميات -1

ا. دوالرًا 90,014.88بلغ  2021اإلدارة أن إمجمممايل اإلكراميمممات يف السممممممممممممممنمممة املممماليمممة أقرنت  امل لغ كتعوي  دةفع و  أمريكيمممً
 .2021من موظفة املنظمة خالل عام  للمستفيدين

 حاالت الغش والغش املفرتض -2
الالئحة  1( من شممممممروط االختصمممممماصممممممات املرجعية اإلضممممممافية اليت تنظم التدقيق اخلارجة )امللحق 1)ف( ) 6ابلفقرة  عماًل 
 أو السرقة املعروفة يف املنظمة.، أفادت إدارة املنظمة ابمللخص التايل حلاالت الغش أو الغش املفرتض املالية(

  2020احلاالت قيد املراجعة يف عام  -لف أ

أجرى مكتب املفتش العام حتقيًقا ووجد أن طرًفا الًثا  (.2021يف عام  3على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 1احلالة 
اسممتعان به مكتب قطرط للمنظمة كمراقب قدم تقارير احتيالية تشممد إىل تنفيذ سممليم ملشممرو  ميداين. وقةدمم املسممألة إىل 

ت عملية إجراءات العقوابت. ومع كل ، هنامل وأكملم دائرة خدمات املشممممممممممممممرتاي جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين.
إبجراءات العقوابت، وابلتايل ستتصل دائرة خدمات املشرتايت ابل ائع مرة أخرى للتأكد  ااحتمال أن ال ائع   يتلق إخطارً 

 من ق ول القرار الن ائة.

ووجد أن أحد املوردين  االعام حتقيقً أجرى مكتب املفتش  (.2021يف عام  4على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممابقً : 2احلالة 
قدم إىل املنظمة مذكرات تسممليم مزورة حتمل توقيعات موظفني من املنظمة إلث ات تسممليم سمملع   تةسمملنم يف الواقع. وت لغ 

 دوالر أمريكة. و  يتلق املورند أط مدفوعات تتعلق مبذكرات التسمممليم 45 000قيمة ال ضمممائع اليت يةزعم أ ا   تسممملم حنو 
وأكملم دائرة خدمات املشممممممممممرتايت عملية إجراءات . املزورة. وقةدمم املسمممممممممممألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين

إبجراءات العقوابت، وابلتايل سممممممممممممممتتصممممممممممممممل دائرة خدمات  االعقوابت. ومع كل ، هنامل احتمال أن ال ائع   يتلق إخطارً 
 رار الن ائة.املشرتايت ابل ائع مرة أخرى للتأكد من ق ول الق

بعد إجراء حتقيق، خلص مكتب املفتش العام إىل أنه كان  (.2021يف عام  8على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سمممممابقً : 3احلالة 
لدى أحد موظفة املنظمة تضممارب مصمما  غد معلن نشممأ عن عدم إفصمماحه عن عالقة شممخصممية مع أحد موردط املنظمة 

يتعلق ب ع  خطاابت االتفاقات، ويعترب مكتب املفتش العام أن هذا األمر تفاقم يف ضموء املسمتوى الرفيع للموظف  يف ما
يف املنظمة، والدور ال ارز الذط يلع ه يف ما يتعلق مطاابت االتفاقات كات الصمممملة، وحقيقة أنه قد مت إخطاره ابملسممممألة يف 

ات التنظيمية املتعلقة بتضممممممممممممارب املصمممممممممممما . وبينما تثد األدلة  اوف من ومع كل  اسممممممممممممتمر يف جتاهل املتطل  2015عام 
احتمال املسممممممال حبياد املوظف يف أداء واج اته ومسمممممموولياته، ال توجد أدلة كافية إلث ات  ارسممممممات التواطو املزعومة ووأو 

قيع العقوابت على املتعاقدين، وفةرض تدبد وقةدمم املسمممألة املتعلقة ابل ائع إىل جلنة تو  اهلاابة. اسمممتكملم العملية التأدي ية
 سنوات. أغلقم احلالة. 3منع تعامل ملدة 

قد قدم  اووجد أن موردً  اأجرى مكتب املفتش العام حتقيقً  (.2021يف عام  9على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممابقً : 4احلالة 
مسممممتندات مزورة وأخفى ارت اطه بشممممركات أخرى تقدم عطاءات مشمممماهبة لعطاءات املنظمة السممممتة لتوفد املدخالت الزراعية. 
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وأكملم دائرة خدمات املشمممممممممرتايت عملية إجراءات العقوابت.  وقةدمم املسممممممممألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين.
إبجراءات العقوابت، وابلتايل سممتتصممل دائرة خدمات املشممرتايت ابل ائع  ايتلق إخطارً  ومع كل ، هنامل احتمال أن ال ائع  

 مرة أخرى للتأكد من ق ول القرار الن ائة.

مكتب املفتش العام حتقيًقا ووجد أن مورًدا قد  أجرى (.2021يف عام  10على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 5احلالة 
ارت اطه بشممممممممركات أخرى تقدم عطاءات مشمممممممماهبة ملناقصممممممممة للمنظمة لتوفد ال ذور. وقةدمم قدم مسممممممممتندات مزورة وأخفى 

وأكملم دائرة خدمات املشممممممممممممممرتايت عملية إجراءات العقوابت. ومع  املسممممممممممممممألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين.
صمممل دائرة خدمات املشمممرتايت ابل ائع مرة إبجراءات العقوابت، وابلتايل سمممتت اكل ، هنامل احتمال أن ال ائع   يتلق إخطارً 

 أخرى للتأكد من ق ول القرار الن ائة.

مكتب املفتش العام حتقيًقا ووجد أن مورًدا قد  أجرى (.2021يف عام  11على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 6احلالة 
للمنظمة لتوفد ال ذور. وقةدمم قدم مسممممممممتندات مزورة وأخفى ارت اطه بشممممممممركات أخرى تقدم عطاءات مشمممممممماهبة ملناقصممممممممة 

وأكملم دائرة خدمات املشممممممممممممممرتايت عملية إجراءات العقوابت. ومع  املسممممممممممممممألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين.
إبجراءات العقوابت، وابلتايل سمممتتصمممل دائرة خدمات املشمممرتايت ابل ائع مرة  اكل ، هنامل احتمال أن ال ائع   يتلق إخطارً 

 أخرى للتأكد من ق ول القرار الن ائة.

  2022وأوائل عام  2021احلاالت قيد املراجعة يف عام  -ء اب

مكتب املفتش العام حتقيًقا ووجد أن ابئعني أخفيا  أجرى (.2021يف عام  12على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سمابقً : 7احلالة 
عن علم انتماءعا وتواطآ يف ما يتعلق مبناقصمممة للمنظمة. وقةدمم املسمممألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين، وفةرض 

 . أغلقم احلالة.تدبد منع تعامل ملدة سنة واحدة

أجرى مكتب املفتش العام حتقيًقا ووجد أن موظفة  (.2021يف عام  13على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 8احلالة 
 املنظمة، ق ل من شممممراؤها مت سمممملع فحص لقاءمدفوعات من أحد موردط املنظمة  طل واشممممركة تفتيش متعاقدة مع املنظمة 

اخت ار غد مرضمممية أن تودط إىل نتائج مجع عينات من شمممأ ا  تعمدواامل لغ املطلوب من ال ائع،  قاضمممي مت عدم لدى وأ م
 3، وفةرض تدبد منع تعامل ملدة كجزء من الفحص املعين. وقةدمم املسممممممممممممممألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين

 سنوات، مع تسريح مشروط. أغلقم احلالة.

أجرى مكتب املفتش العام حتقيًقا ووجد أن أحد موردط  (.2021يف عام  14على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سمممابقً : 9احلالة 
املنظمة قد اتفق مع ابئع اخر على إعداد عطاءات رًدا على دعوتني لتقدمي العطاءات أصممممممممممممممدرهتما املنظمة مبا يودط إىل 

اقدين، وفةرض تقاسمممممممم املكافأة بني الشمممممممركتني يف حالة فوزعا ابلعطاء. وقةدمم املسمممممممألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتع
 أغلقم احلالة.تدبد منع تعامل ملدة سنتني. 

أجرى مكتب املفتش العام حتقيًقا ووجد أن أحد  (.2021يف عام  15على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 10احلالة 
نظمة مبا يودط موردط املنظمة قد اتفق مع ابئع اخر على إعداد عطاءات رًدا على دعوتني لتقدمي العطاءات أصممممدرهتما امل

وفةرض ، إىل تقاسم املكافأة بني الشركتني يف حالة فوزعا ابلعطاء. وقةدمم املسألة إىل جلنة توقيع العقوابت على املتعاقدين
 سنوات. أغلقم احلالة. 3تدبد منع تعامل ملدة 
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مكتب املفتش العام حتقيًقا يف ادعاءات فن  أجرى (.2021يف عام  17على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 11احلالة 
لتغطية دوالرًا أمريكًيا  37 128أحد موظفة املنظمة الذين يضممطلعون مبسممووليات إدارية مسح عن علم أو بت ور بدفع م لغ 

ووجد نفقات السممفر واألتعاب املتعلقة ابلعمل الذط يةزعم أنه قام به اسممتشممارط سممابق   يكن لديه عقد عمل مع املنظمة. 
يف املنظمة ووضممممعم مذكرة يف ملف العمل املوظف  وترمل. اجسمممميمً  مكتب املفتش العام أن سمممملومل املوظف يشممممكل إعااًل 

 أغلقم احلالة.املوظفني. 

يف ادعاءات فن  احتقيقً مكتب املفتش العام  أجرى (.2021يف عام  19على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 12احلالة 
يف تقدمي عطاءاته لشمممممممممممممراء مدخالت زراعية. و  يتم منح العقد  أدانه( 13مورًدا للمنظمة تواطأ مع ابئع اخر )انظر احلالة 

 نيمكتب املفتش العام التحقيق وخلص إىل عدم وجود أدلة كافية السمممممممممتنتاف أن الشمممممممممركت. وأكمل املعين ألط من ال ائعني
للعقوابت. وأكدت األدلة أن الشمممممركتني تواصممممملتا مع بعضممممم ما ال ع  يف إعداد عطاءاهتما،  ضمممممعةيف إجراءات خا تاتورط
 . أغلقم احلالة.إىل أن هذه االتصاالت كانم هتدف إىل حتقيق غرض غد الئق اد ا   تشملكن 

يف ادعاءات فن  احتقيقً مكتب املفتش العام  أجرى (.2021يف عام  20على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 13احلالة 
يف تقدمي عطاءاته لشممممممممممراء مدخالت زراعية. و  يتم منح العقد  أعاله( 12مورًدا للمنظمة تواطأ مع ابئع اخر )انظر احلالة 

 نيمكتب املفتش العام التحقيق وخلص إىل عدم وجود أدلة كافية السمممممممممتنتاف أن الشمممممممممركتاملعين ألط من ال ائعني. وأكمل 
ضمممممعة للعقوابت. وأكدت األدلة أن الشمممممركتني تواصممممملتا مع بعضممممم ما ال ع  يف إعداد عطاءاهتما، يف إجراءات خا ناتورط
 . أغلقم احلالة.إىل أن هذه االتصاالت كانم هتدف إىل حتقيق غرض غد الئق اد ا   تشملكن 

يف ادعاءات بشممممممأن  احتقيقً املفتش العام  مكتب أجرى (.2021يف عام  21على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممابقً : 14احلالة 
تواطو موظف مع موظف سمممابق لاللتفاف على قواعد املوارد ال شمممرية واملشمممرتايت املعمول هبا يف منح خطاابت االتفاقات 

استقال و مكتب املفتش العام التحقيق وأث م صحة االدعاءات. ملنظمة غد حكومية يعمل في ا املوظف السابق. وأكمل 
حدد مكتب املفتش العام أدلة غد كافية السممممممتنتاف أن املنظمة غد احلكومية قد تورطم يف سمممممملومل و املوظف من املنظمة. 

 .خاضع للعقوابت

يف ادعاءات فن  ااملفتش العام حتقيقً  مكتب أجرى (.2021يف عام  22على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 15احلالة 
وخلص مكتب املفتش العام إىل  عن علم ش ادة ط ية معدلة من أجل تس يل إصدار عقدها. ممستشارة يف املنظمة قدم

ت عن علم الش ادة الط ية لتحريف هريخ إصدارها وقدم  ا إىل منظمة األغذية والزراعة لتس يل إصدار تأن املستشارة غدن
 . أغلقم احلالة.مذكرة يف ملف املوظفنيعمل يف املنظمة ومت وضع ت ةاالستشاري ةعد اخل د ت  و عقدها االستشارط. 

يف ادعاءات فن  ااملفتش العام حتقيقً  مكتب أجرى (.2021يف عام  23على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 16احلالة 
 و  يتم منح العقممد املعين ألط من ال ممائعني. وقمةدمممابئعني تواطمآ يف تقممدمي عطمماءاهتممما ألعمممال ال نمماء يف مكتممب ميممداين. 

 املسألة إىل جلنة توقيع العقوابت، ويةنتظر اختاك قرار بشأن بدء إجراءات العقوابت.

يف ادعاءات فن  ااملفتش العام حتقيقً  مكتب أجرى (.2021يف عام  24على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 17احلالة 
أحد موظفة املنظمة املكلفني مبسووليات إدارية قد أصدر تعليمات إىل املوظفني اخلاضعني إلشرافه لوضع وائق مزيفة، أو 

على إحدى رحالت خدمات النقل أنه شمممممممممممممارمل عن علم يف وضمممممممممممممع تل  الوائق املزيفة بغرض أتمني مقعد ألحد األفراد 
 ة لألمم املتحدة. اإلجراءات التأدي ية جارية.اجلوط للمساعدة اإلنسانية التابع
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فن  يف ادعاءات ااملفتش العام حتقيقً  مكتب أجرى (.2021يف عام  25على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 18احلالة 
أفراد جم ولني مع تواطووا وا مع ابئع ملنح عقد لتوريد سمممممملع لتوزيع ا على املسممممممتفيدين،   و العديد من موظفة املنظمة تواط

وخلص مكتب املفتش العام إىل أن األدلة   تكن كافية إلث ات االدعاءات  لتحويل تل  السمممممممممممممملع عن الغرض اهلدد هلا.
يف هذه العملية، حدد مكتب املفتش العام ثغرات  تلفة يف الضوابط الداخلية اليت أحيلم و ضد األفراد وال ائعني املعنيني. 

 . أغلقم احلالة. الختاك اإلجراءات املناس ةإىل املكتب القطرط املعين

فن  يف ادعاءات ااملفتش العام حتقيقً  مكتب أجرى (.2021يف عام  26على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سممممممممممممممابقً : 19احلالة 
أحد الشمممممركاء املنفذين قد وضمممممع وائق مزورة إلث ات التوزيع الصمممممحيح للسممممملع على املسمممممتفيدين كجزء من مشمممممرو  متوله 

. وينتظر 2021إبجراءات العقوابت يف أواخر عام  ااملنظمة. وقةدمم املسممألة إىل جلنة توقيع العقوابت اليت أصممدرت إخطارً 
 االنت اء من إجراءات العقوابت.

يف ادعاءات فن أحد  احتقيقً العام  املفتش مكتب أجرى (.2021يف عام  27على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سابقً : 20احلالة 
موظفة املنظمة املكلفني مبسمممووليات إدارية كان يعلم أن هنامل موظفني تلقوا تعليمات بوضمممع وائق مزيفة، وأنه من خالل 
تقاعسمممه عن اختاك أط إجراء قد شمممجع أو شمممارمل عن قصمممد يف وضمممع تل  الوائق املزيفة بغرض أتمني مقعد ألحد األفراد 

 اإلجراءات التأدي ية جارية. قل اجلوط للمساعدة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة.على إحدى رحالت خدمات الن

فن أحد يف ادعاءات  احتقيقً العام  املفتش مكتب أجرى (.2021يف عام  28على أ ا احلالة  ا)أةبلغ عن ا سابقً : 21احلالة 
تلقوا تعليمات بوضمممع وائق مزيفة، وأنه من خالل املنظمة املكلفني مبسمممووليات إدارية كان يعلم أن هنامل موظفني موظفة 

تقاعسمممه عن اختاك أط إجراء قد شمممجع أو شمممارمل عن قصمممد يف وضمممع تل  الوائق املزيفة بغرض أتمني مقعد ألحد األفراد 
 اإلجراءات التأدي ية جارية. على إحدى رحالت خدمات النقل اجلوط للمساعدة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة.

 فن موظًفا سمممممممابًقا قدم إقرارات سمممممممفر مزورة مع وائق مزورة يفيف ادعاءات  احتقيقً العام  املفتش مكتب أجرى: 22 احلالة
له. ووضممممممممممممممعم مالحظة يف ملف  اأمريكيً  دوالرًا 10 894.27يتعلق بطل ات إجازة زايرة الوطن  ا أدى إىل دفع م لغ  ما

 . أغلقم احلالة.املوظفني اخلا  ابملوظف ومت اسرتدادها من املكافآت الن ائية للموظف

  2022 من أبريل/نيسان ااحلاالت اجلارية املتعلقة ابلغش املفرتض اعتبار   -جيم 

للمنظمة تواطأ مع ابئع اخر يف تقدمي عطاءاته بشمممممممممأن  اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 23احلالة 
لكال  اموقتً  اعليقً تأدانه(. وأصمممممدرت جلنة توقيع العقوابت  24نظر احلالة امعدات زراعية سممممميشمممممرتي ا مكتب قطرط )توفد 

 .بناًء على طلب مكتب املفتش العام. وال يزال التحقيق جارايً الشركتني، 

للمنظمة تواطأ مع ابئع اخر يف تقدمي عطاءاته بشمممممممممأن  اموردً يف ادعاءات فن  اعام حاليً مكتب املفتش ال حيقق: 24احلالة 
ن ال ائع نفسممممممممممه قدم وائق مزورة يف ما يتعلق بعطاء  تلف ملعدات زراعية أأدانه(، و  25نظر احلالة اتوفد معدات زراعية )

لل ممائع املعين، بنمماًء على طلممب  اموقتممً  اأدانه(. وأصمممممممممممممممدرت جلنممة توقيع العقوابت تعليقممً  25أعاله واحلممالممة  23نظر احلممالممة ا)
 .مكتب املفتش العام. وال يزال التحقيق جارايً 
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للمنظمة تواطأ مع ابئع اخر يف تقدمي عطاءاته بشمممممممممأن  اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 25احلالة 
لل ائع املعين، بناًء على طلب  اموقتً  اأعاله(. وأصممممممممممممممدرت جلنة توقيع العقوابت تعليقً  24نظر احلالة اتوفد معدات زراعية )

 .مكتب املفتش العام. وال يزال التحقيق جارايً 

 اوائق مزورة كجزء من تقدمي عطاءه ردً للمنظمة قدم  اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 26احلالة 
 ما يتعلق فحد يف تقدمي عطاءه يف املنظمةعلى إجراءين  تلفني للمشممممممممممممرتايت وأن نف  ال ائع قد تواطأ مع ابئع اخر يف 

لل ائع، بناًء على طلب  اموقتً  اوأصدرت جلنة توقيع العقوابت تعليقً أدانه(.  33إجراءات الشراء املذكورة أعاله )انظر احلالة 
 .التحقيق جارايً مكتب املفتش العام. وال يزال 

من عطاءه لتوفد معدات  وائق مزورة كجزءللمنظمة قدم  اموردً يف ادعاءات فن  احيقق مكتب املفتش العام حاليً : 27احلالة 
 .لل ائع، بناًء على طلب مكتب املفتش العام. وال يزال التحقيق جارايً  اموقتً  ازراعية. وأصدرت جلنة توقيع العقوابت تعليقً 

يف املنظمة تواطأ مع عدة ابئعني يف اختيار عقود ملواد  اموظفً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 28احلالة 
أدانه(، وكان للموظف عالقات أسمممرية وثيقة مع  38و 37و 36و 29نظر احلاالت اتروجيية للمنظمة، ومنح ا وإصمممدارها )

 .ال ائع. وال يزال التحقيق جارايً 

نظر احلالة اللمنظمة تواطأ مع أحد موظفة املنظمة ) اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 29احلالة 
 .أعاله( يف إعداد عطاءاته ملواد تروجيية. وال يزال التحقيق جارايً  28

أدانه( يف  31احلالة  انظرللمنظمة تواطأ مع ابئع اخر ) اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 30احلالة 
 .إعداد عطاءه ل ناء مراكز متعددة االستخدامات. وال يزال التحقيق جارايً 

أدانه( يف  30احلالة  انظرللمنظمة تواطأ مع ابئع اخر ) اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 31احلالة 
 .إعداد عطاءه ل ناء مراكز متعددة االستخدامات. وال يزال التحقيق جارايً 

أحد املوظفني تواطأ مع ابئع ملنح عقد ألعمال ال نية التحتية يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 32احلالة 
 .يف  ثلية للمنظمة. وال يزال التحقيق جارايً 

أعاله(  26احلالة  انظرتواطأ مع ابئع اخر ) للمنظمة ايف ادعاءات فن موردً  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 33احلالة 
لل ائع، بناًء على طلب مكتب  اموقتً  ايف إعداد عطاءه لتوفد مدخالت زراعية. وأصممممممممممممممدرت جلنة توقيع العقوابت تعليقً 

 .املفتش العام. وال يزال التحقيق جارايً 

يف ما يتعلق مبدفوعات  كاكابً   اأحد موظفة املنظمة قدم إقرارً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 34احلالة 
 إعانة اإلجيار. املسألة جارية.

أحد املوظفني قد قدم طلً ا حتم كرائع كاكبة إلصممدار مذكرة يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 35احلالة 
شمممممممفوية للسمممممممماح له ابلسمممممممفر لزايرة أفراد األسمممممممرة يف بلد اخر، وأن كال من الطلب واملذكرة الشمممممممفوية الناجتة حيتواين على 

سمممرته قد انتقلم فن نف  املوظف ككر زورا أن أ ادعاءات. ويقوم مكتب املفتش العام أيضممما ابلتحقيق يف زائفةمعلومات 
 .إىل مركز العمل من أجل احلصول على منحة استقرار وما يتصل هبا من استحقاقات لنقل م
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احلالة  انظرللمنظمة تواطأ مع أحد موظفة املنظمة ) اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 36احلالة 
 .أعاله( يف إعداد عطاءاته ملواد تروجيية. وال يزال التحقيق جارايً  28

احلالة  انظرللمنظمة تواطأ مع أحد موظفة املنظمة ) اموردً يف ادعاءات فن  امكتب املفتش العام حاليً  حيقق: 37احلالة 
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