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 موجز

 
 راجع اخلارجييشري هذا التقرير إىل التقّدم احملَرز من جانب األمانة يف تنفيذ توصيات امل. 

  يف تنفيذ التوصيات اليت  كانيتع عالقيتة يف     األغذية والزراعةيعرض هذا التقرير التقّدم احملرز من جانب منظمة

 بعيتد املائيتة املنعقيتدة يف    نياحلادييتة واخلمسيت  تاريخ تقديم التقرييتر املرحليتي السيتابق إىل جلنيتة املالييتة يف دورت يتا       

 . كما ترد يف التقرير آراء املراجع اخلارجي عن حالة تنفيذ التوصيات. 1023نوفمرب/تشرين الثاني 

 
 

 جلنة املاليةالتوجي ات املطلوبة من 

 
  أن تستعرض الوثيقة، وأن توّفر توجي ات ا حسبما يتناسب. اللجنةُيرجى من 

 

 مسودة املشورة

 

 اخلارجي؛ اجعملرا عن الصادرة التوصيات تنفيذ حبالة علمًا وأحاطت اللجنة استعرضت 

 اخلنارجي، وحّثنت ااماننة علن       اجنع ملراالتوصيات الصادرة عنن   إغالقاللجنة بالتقّدم احملرز يف  رّحبت

 مواصلة جهودها يف إغالق التوصيات العالقة املتبقية.

  النذ  ححتنت أنن     ، 5102عام يف تطّلعت اللجنة إىل تلقي تقرير مرحلي حمدَّث يف دورتها العادية التالية

  .5103-5105يتضّمن أيضًا حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املطوَّل للفرتة ينبغي أن 
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 مقدمة

 

يلّخص اجلدول أدناه التقدم اإلمجالي الذي أحرزتيته منظميتة األغذييتة والزراعيتة عليتى صيتعيد تنفييتذ التوصيتيات          -2

 الصادرة عن املراجع اخلارجي.

 
التوصيتيتيات املتيتيتأخرة  جمموع التوصيات تقرير املراجعة

يف تيتيتيتاريخ التقرييتيتيتر  

 1السابق

ُأغِلقيتيتع منيتيتذ تيتيتيتاريخ   

 التقرير السابق

 

متيتيتأخرة يف تيتيتاريخ التقرييتيتر  

 احلالي

1002-1002التقرير املطوَّل 
2

 27 2 1 7 

استعراض وتقييم الصندوق اخلاص حلاالت 

3الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل
  

8 2 2 0 

 19 10 69 92 1022-1020التقرير املطّول 

 

قيتد ُأغلقيتع بعيتد يف تيتاريخ التقرييتر      يعرض اجلدول أدناه تفاصيل عن احلالة األخرية لتنفيذ كّل توصية مل تكن  -1

 راجع اخلارجي للتنفيذ. ملاملرحلي السابق الذي ُقدِّم إىل جلنة املالية، مبا يف ذلك احلّد الزمين الذي اقرتحه ا

 

، ورأي رد اإلدارةُتعَرض اإلجراءات املتخذة من جانب األمانة لتنفيذ كيتل توصيتية يف اخلانيتة الرأسيتية املعنونيتة       -3

تعليقيتات  جي بشأن التقدم احملَرز يف تنفيذ مجيع التوصيات معروض يف اخلانة الرأسيتية األخيترية املعنونيتة    اجع اخلاررامل

 مراجع احلسابات اخلارجي.

                                                      
 .1023 املقّدم يف مارس/آذار FC148/22 التقرير  1

 تشيتيتمل وتأخيتيتذ باالعتبيتيتار اجلوانيتيتب العالقيتيتة يف التوصيتيتيات الصيتيتادرة عيتيتن املراجعيتيتة    1002-1002التوصيتيتيات اليتيتواردة يف التقرييتيتر املطيتيتوَّل للفيتيترتة     2

 اخلارجية السابقة.

 .FC143/16 Add.1الوثيقة   3
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 مراجعة املقّر الرئيسي -5100- 5101فرتة السنتني  

 التوصيات ااساسية

 
احلننننّد   التوصية

الننزم  

 املقَتَرح  

الوحننننننننننندة 

 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة

 احشرتاكات املقّررة للدول ااعضاء

تشيتيتجيع اليتيتدول األعضيتيتاء عليتيتى اإلسيتيتراع بيتيتدفع     2

أنصبت ا احلالييتة، وتسيتديد اايترتاكات ا املتيتأخرة     

عن طريق خطة التقسيط من أجيتل ققييتق سيتيولة    

 (63أفضل واستمرار برنامج عمل املنظمة. )الفقرة 

ايتيتعبة الشيتيت ون   1021

 املالية

بالتزامات يتا   تواصل األمانة ج ودها يف املقر ومكاتب املنظمة لتذكري الدول األعضيتاء 

املالية، والتشديد على أهمييتة تسيتديد االايترتاكات املقيتّررة يف موعيتدها يف إدارت يتا       

 النقدية لتنفيذ برنامج العمل مبا يف ذلك:

 توزيع الكشوفات يف الوقع املناسب؛ 

        نشر آخر املعلومات عيتن حاليتة االايترتاكات واملتيتأخرات عليتى املواقيتع

 العامة للمنظمة على اإلنرتنع؛

 تسديد االارتاكات اجلارية واملتأخرات ميتن خيتالل املراسيتالت     التماس

الرمسية واالتصيتاالت املباايترة ميتع يثليتي اليتدول األعضيتاء واملسيت ولني        

 احلكوميني، مبا يف ذلك من خالل التفاوض بشأن خطط التقسيط.

 قيد التنفيذ

تكررت هيتذه التوصيتية يف التقرييتر    

-1021السنتني  املطّول عن فرتة

االخنفيتيتيتيتيتاض  يف ضيتيتيتيتيتوء  1023

يف قصيتيل االايترتاكات   املالحظ 

ميتيتيتيتن  %21.3اجلارييتيتيتيتة ميتيتيتيتن 

كات باليتيتدوالر األمريكيتيتي ااالايتيترت

 كاتاميتيتيتيتن االايتيتيتيترت %26.03و

إىل  1020عيتيتيتيتيتيتام يف بيتيتيتيتيتيتاليورو 

عليتيتيتيتيتيتى  %29.22و 21.92%

 1023عام التوالي يف 

 مراقبة امليزانية

ضيتيتمان أن تكيتيتيتون املصيتيتيتروفات دائميتيتيتا يف حيتيتيتدود   1

امليزانية املقررة للمشروع واألميتوال النقدييتة املقدميتة    

من املاحنني عن طريق: )أ( رصد الرصيتيد النقيتدي   

بصورة مسيتتمرة واعتبيتاره احليتد لتكبيتد مزييتد ميتن       

مسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ولو  1021

امليزانية/ ايتبكة  

دعيتيتيتم اليتيتيتربامج  

امليدانية/ مكتب 

 إجيتيتيتيتراءات الرصيتيتيتيتد جارييتيتيتيتة طيتيتيتيتوال دورات حييتيتيتيتاة املشيتيتيتيتاريع، كميتيتيتيتا ييتيتيتيترد

 وصفه أدناه.

ويتوّلى املستوى األول من املس ولية مس ولو امليزانية، إن كان يف املكاتب امليدانييتة  

أو يف املقر الرئيسيتي، وتيتوّفر  يتم ايتبكة دعيتم اليتربامج امليدانييتة اليتدعم يف جميتال          

 قيد التنفيذ

أدوات عيتيتدد ميتيتن  إدخيتيتال رغيتيتم 

رصيتيتد يف ظنظيتيتام معلوميتيتات إدارة لا

ميتيتن مثيتيتل   ،اليتيتربامج امليدانييتيتةظ 
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احلننننّد   التوصية

الننزم  

 املقَتَرح  

الوحننننننننننندة 

 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة

النفقات للمشروع؛ )ب( اإلسراع بإصدار النيتداءات  

ريع اخلاصة بطلب األميتوال طبقيتا التفاقيتات املشيتا    

عنيتيتدما ييتيتنخفر الرصيتيتيد النقيتيتدي؛ )ع( اإلسيتيتراع  

بإعداد تنقيح امليزانية مع احلصيتول عليتى املوافقيتة    

الصحيحة قبل االلتزام بأي نفقيتات تتجيتاوز آخيتر    

ميزانييتيتة معتميتيتدة؛ )د( ضيتيتمان أن تكيتيتون النفقيتيتات 

 (90احململة للمشروع مالئمة دائمًا. )الفقرة 

 

يل والرصد على الصعيدين اإلقليمي الفرعي واإلقليمي ميتع أدوات م سسيتية،   التشغ دعم الالمركزية

وإجراءات، ورصد إمجالي من جانيتب مكتيتب دعيتم الالمركزييتة، وايتعبة الشيت ون       

 املالية ووحدات االتصال املختصة بالتمويل.

 وتشيتيتيتمل اإلجيتيتيتراءات احمليتيتيتّددة اليتيتيت  ُوضيتيتيتعع لتنيتيتيتاول هيتيتيتذه التوصيتيتيتيات      

  ما يلي:

 ي امليزانية يف املكاتيتب امليدانييتة اجلدييتدة عليتى     يتم إطالع مجيع مس ول

ميتن خيتالل نظيتام     أداة الرصد املتاحة يف ايتبكة دعيتم اليتربامج امليدانييتة    

 معلومات إدارة الربامج امليدانية لتيسري عملية رصد املشاريع اجلارية؛

   مذكرة تعيني مس ولي امليزانية قدد احلاجة إىل رصد النقد والنيتداءات

 بطلب األموال؛السريعة اخلاصة 

    رسائل تلقائية من نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية تيتذّكر مسيت ولي

امليزانية باحلاجة إىل نداءات خاصة بطلب األموال، من بني إجيتراءات  

 أخرى؛ و

   املس ولون عن رصد ودعم الربامج امليدانية اإلقليمية الفرعية، واملوظفيتون

ظيتام الرصيتد اإلمجيتالي واملعلوميتات     اإلقليميون عن العمليات يوّفرون بانت

 املرتدة عن اإلجراءات ال  جيب أن يتخذها مس ولو امليزانية.

 ظايتيتبكة دعيتيتم اليتيتربامج امليدانييتيتة ظ

ظمصيتيتيتيتفوفة اإلطيتيتيتيتار املنطقيتيتيتيتيظ و

 يسيتيتتفد ميتيتنمل ورسيتيتائل التنبييتيته، 

  اسيتيتيتيتتخدميأو هيتيتيتيتذه األدوات 

. اتييتيتيتنازياملمسيتيتيت ولي مجييتيتيتع 

ن اييتة  يف يالحيتظ  ، ال يزال هكذا

 1023-1021فيتيتيتيترتة السيتيتيتيتنتني 

يف عجيتيتز نقيتيتدي وعجيتيتز   وجيتيتود 

قييتيتيتيتد يف مشيتيتيتيتاريع امليزانييتيتيتيتات 

 .التنفيذ

 إدارة املخاطر عل  مستوى املنتمة

تكثيف تنفيذ مشروع إدارة املخيتاطر عليتى مسيتتوى     6

املنظمة ورصد تقدمه بصورة أكثيتر فعالييتة لتحقييتق    

النتيتيتائج املقيتيتررة يف حين يتيتا، ودكيتيتني اإلدارة ميتيتن  

التصرف بالنسبة للمخيتاطر الرئيسيتية يف املنظميتة،    

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب  1021

االسيتيتيتيتيترتاتيجية 

والتخطيتيتيتيتيتيتيتيتيط  

 وإدارة املوارد

 ٌنفذت التوصية.

إدارة املخاطر على مستوى املنظمة حبيث تتالءم مع عملييتة التخطيتيط   ُيعاد تصميم 

والرصد األوسع نطاقًا، مبا يف ذلك إطار املساءلة والرقابيتة الداخلييتة اليتذي جييتري     

 العام. وضعه كجزء من برنامج التغّيرات التحولية الذي أنشأه املدير

 ذتٌنّف
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احلننننّد   التوصية

الننزم  

 املقَتَرح  

الوحننننننننننندة 

 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة

ومحاية مسعة املنظميتة، وصيتالحيات ا، ووجودهيتا    

 (239يف املستقبل. )الفقرة 

املنظمة ملتزمة بالتنفيذ الكامل إلدارة املخاطر على مسيتتوى املنظميتة املتكامليتة ميتع     

 .1023اإلدارة املستندة إىل النتائج قبل ن اية عام 

 برنامج التعاون التق 

قسني معدل اعتماد وتنفييتذ املشيتروع عيتن طرييتق      9

حبث ميتا يليتي: )أ( إعيتداد سياسيتة قيتدد إطيتارا       

زمنيا لكل مرحلة من مراحيتل العملييتة ميتع وضيتع     

جتيتيتارب املاضيتيتي واليتيتدروس املسيتيتتفادة يف االعتبيتيتار 

لتأمني املوافقات على املشيتروع؛ )ب( رصيتد عميتل    

مس ول امليزانية بالنسيتبة للعواميتل غيتري اخلاضيتعة     

ة، وتقديم أفضل املشورة بشأن التصيترف يف  للمراقب

املشيتيتروع بنيتيتاء عليتيتى هيتيتذه العواميتيتل؛ )ع( فحيتيتص   

املشاريع يف خمتلف مراحيتل التنفييتذ واسيتتخالص    

االستثناءات الناجتيتة عيتن عيتدم كفاييتة التموييتل،      

واخنفاض األولويات، وانتظار تلقي طلبات رمسية 

ميتيتن احلكوميتيتات/ الشيتيتركاء، وإجيتيتراء تنقيحيتيتات    

، ورصيتيتد صليتيتص مسيتيت ول  للمشيتيتروع، إن وجيتيتدت

امليزانية من هذه االستثناءات؛ )د( بالنسبة ملنسق 

برنامج التعيتاون اليتتقين، ضيتمان دوييتل املشيتاريع      

 ايتيتيت رًا. 21أثنيتيتيتاء التنفييتيتيتذ الفعليتيتيتي يف غضيتيتيتون  

 (299)الفقرة 

التعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاون   1021

التقين/املكاتيتيتيتب 

 اإلقليمية

ج التعيتاون اليتتقين   مّت قديد إطار زمين مقدَّر لكل مرحلة من مراحل عملييتة برنيتام  

. وقيتد ُطليتب إىل املكاتيتب    1020أثناء قّول هيتذا الربنيتامج إىل الالمركزييتة يف عيتام     

امليدانية احرتام اإلطار الزمين احملدد للموافقات على املشروع )مع اإلقرار بأنه قيتد  

توجد ظروف خاصة حلصول تأخري يف املوافقة على املشروع(. ومل تيتتّم اإلايتارة إىل   

يف املائيتة   90باعتبار أنه، يف فرتة السنتني احلالييتة، مّت صصيتيص    اواغل حمددة

 26تقريبًا من االعتمادات ملشاريع بن اية العام األول من فرتة السنتني للتموييتل، و 

. وسيتوف تواصيتل اإلدارة رصيتد مسيتتوى     1023أغسيتط//آب   32يف املائة حبليتول  

 27املوافقات وتوفري الدعم والتوجيه عند الضرورة. ومن حيث التحقيق، مّت إنفيتاق  

 . 1023أغسط//آب  32قبل  1022-1020يف املائة من التخصيصات للفرتة 

وقد ُأدرع تقرير موّحد جديد بعنوان ظرصد مراحل تنفيذ برنيتامج التعيتاون اليتتقينظ    

ات إدارة الربامج امليدانية ملساعدة منّسقي برنامج التعيتاون اليتتقين يف   يف نظام معلوم

املكاتب امليدانية يف رصد حالة املشروع اجلاري تنفييتذه عليتى حنيتو فعيتال، وإبيتداء      

 تعليقات م بشأن أي تأخري يف املوافقات على املشروع.

، ُطليتيتب ميتيتن املسيتيت ولني عيتيتن بيتيترامج التعيتيتاون اليتيتتقين أن   1023يف أبريل/نيسيتيتان 

يستعرضوا بصورة جدية طلبات التعاون اليتتقين اليت  جييتري تنفييتذها عليتى حنيتو       

نااط لضمان أن تبقى فقط الطلبات ذات األولوييتة العالييتة، وأن ُتغل يتق التوصيتيات     

 ايتيت رًا، بالتشيتيتاور ميتيتع منسيتيتقي برنيتيتامج     21اليتيت  بقييتيتع عالقيتيتة ألكثيتيتر ميتيتن     

 التعاون التقين.  

حيتددت مراجعيتة السيتنتني    كذلك 

جيتيتيتيتيتيتيتيتيتة إىل احلا 1021-1023

برنيتامج   اتقسني معيتدل موافقيت  

إجنيتيتاز معيتيتدل التعيتيتاون اليتيتتقين و 

سيتيتينظر يف هيتيتذه  ليتيتذا. واريعاملشيتيت

التوصيتيتيات إىل جانيتيتب التوصيتيتية 

ذات الصيتيتيتلة يف هيتيتيتذا ا يتيتيتال   

 لفيترتة  الناائة عن التقرير املطيتّول 

1021-1023 . 
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 التوصيات اهلامة

 
احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 مراقبة امليزانية

حصلع الشعب املعنية على املوافقيتة املسيتبقة ميتن     9

والتخطيتيتيط وإدارة امليتيتوارد   االسيتيترتاتيجيةمكتيتيتب 

بالنسبة للمقرتحات ال  ت دي إىل عملييتات نقيتل   

إمجالية ميتن سيتنة إىل بعيتدها ملخصصيتات تتجيتاوز      

دوالر أمريكي بيتني النتيتائج التنظيمييتة     200 000

 10 000ضمن هدف اسيترتاتيجي أو وظيفيتي، أو   

دوالر أمريكيتيتيتي عليتيتيتى مسيتيتيتتوى بيتيتيتاب امليزانييتيتيتة. 

وأوصينا أيضا بأن ُتقّيم الشيتعب املعنييتة اسيتتخدام    

أرصدة املخصصات على املسيتتويات اليت  تتطليتب    

 االسيتيترتاتيجيةموافقيتيتة مسيتيتبقة ميتيتن ميتيتدير مكتيتيتب  

وارد قبيتل تنفييتذ أي تغيتيري يف    والتخطيط وإدارة امل

 (62املوارد. )الفقرة 

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب  1021

 االسيتيتيتيتيتيترتاتيجية

والتخطيتيتيط وإدارة 

 املوارد

 ٌنفذت التوصية.

 وهذا يتمااى مع قواعد النقل بني أبواب امليزانية القائمة.

 

 ُنّفذت

والتخطيط وإدارة امليتوارد   االسرتاتيجيةيقوم مكتب  7

بتزوييتيتد الشيتيتخص املخصيتيتص ليتيته بتعليميتيتات عيتيتن   

اإلجيتيتراءات اليتيت  ُتتَّخيتيتذ بنيتيتاء عليتيتى اسيتيتتعراض    

التقارير الدورية املتاحة عن أداء امليزانية يف نظيتام  

بيتيتريس والتقيتيتارير املقدميتيتة، وأن يتأكيتيتد مسيتيت ول     

امليزانييتيتة ميتيتن وضيتيتع الرميتيتوز الصيتيتحيحة للنفقيتيتات. 

 (62)الفقرة 

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب  1021

 سيتيتيتيتيتيترتاتيجيةاال

والتخطيتيتيط وإدارة 

 املوارد

 ٌنفذت التوصية.

بنيتيتاءع عليتيتى اسيتيتتعراض التقيتيتارير الدورييتيتة، ييتيترد مكتيتيتب االسيتيترتاتيجية 

والتخطيتيتيط وإدارة امليتيتوارد عليتيتى األايتيتخاص املخصَّيتيتص  يتيتم، وييتيتوّفر   

 املعلومات الراجعة كما هو ضروري.

 ُنّفذت
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ضيتيتمان أن تكيتيتيتون املصيتيتيتروفات دائميتيتيتا يف حيتيتيتدود   2

املقررة للمشروع واألميتوال النقدييتة املقدميتة    امليزانية 

 من املاحنني عن طريق:

أ( رصد الرصيد النقدي بصورة مسيتتمرة واعتبيتاره   )

 احلد لتكبد مزيد من النفقات للمشروع؛

)ب( اإلسيتيتراع بإصيتيتدار النيتيتداءات اخلاصيتيتة بطليتيتب 

األموال طبقا التفاقيتات املشيتاريع عنيتدما ييتنخفر     

 الرصيد النقدي؛

بإعداد تنقيح امليزانييتة ميتع احلصيتول    )ع( اإلسراع 

على املوافقة الصحيحة قبل االلتيتزام بيتأي نفقيتات    

 تتجاوز آخر ميزانية معتمدة؛

)د( ضيتيتمان أن تكيتيتون النفقيتيتات احململيتيتة للمشيتيتروع 

 (92مالئمة بصورة مستمرة. )الفقرة 

مكتيتيتيتيتيتب دعيتيتيتيتيتم  1021

 الالمركزية

 .1ُأنظر تعليقات اإلدارة على التوصية رقم 

 

 قيد التنفيذ

ليتيتوحظ خيتيتالل مراجعيتيتة فيتيترتة السيتيتنتني  

مشيتاريع  هنيتا   زال تال أنه  1021-23

عجز نقيتدي  لدي ا مغلقة تشغيليًا وماليًا 

املكتيتيتيتب يف  امليزانييتيتيتةعجيتيتيتز يف و / أو 

املكتيتيتب اإلقليميتيتي  و فريقييتيتاألاإلقليميتيتي 

ويثلية املنظميتة   آلسيا واحمليط ا ادئ

   غانا يف

التعجيل باصاذ إجراء بالتنسيق مع الشعب و/ أو  20

اجل ات املاحنة ذات الصلة حلل مسائل النفقات 

الزائدة يف املشاريع املنت ية من الناحية التشيتغيلية  

 (91والسماح بإغالق ا املالي. )الفقرة 

مكتيتيتيتيتيتب دعيتيتيتيتيتم  1021

الالمركزية، إدارة 

التعيتيتاون اليتيتتقين، 

ايتيتيتيتيتبكة دعيتيتيتيتيتم  

الربامج امليدانية، 

الشيتيتيت ون ايتيتيتعبة 

 املالية

 .1ُأنظر تعليقات اإلدارة على التوصية رقم 

يّتخذ كل من دائرة دعم العملييتات وتعبئيتة امليتوارد، وايتعبة الشيت ون      

املالية، ومس ولي امليزانية املعنيتيني إجيتراءات حليتّل مسيتألة النفقيتات      

املبالغ ب ا مع متابعة من مكتيتب دعيتم الالمركزييتة لتسيتريع اإلغيتالق      

 للمشاريع.التشغيلي واملالي 

تواصل دائرة دعم العمليات وتعبئة املوارد العمل عن كثب ميتع ايتعبة   

الش ون املالية ومكتب دعم الالمركزية حليتل القضيتايا العالقيتة، ضيتمن     

حدود اللوائح التنظيمييتة مليتنح امليتاحنني. ويتوقيتف التحسيتني يف هيتذا       

ا ال تقريبًا بالكامل عليتى القضيتايا اليتواردة يف اسيتتجابة اإلدارة إىل     

 قيد التنفيذ

 اخنفر عدد املشاريع املغلقيتة تشيتغيلياً  

امليزانييتة  عجز نقيتدي وعجيتز يف   ولدي ا 

 232إىل  1022يف عيتام   99و  902من 

، عليتيتى التيتيتوالي،  1023يف عيتيتام  92و 

نفيتيتاق إلامسيتيتألة صطيتيتي  ال تيتيتزالبينميتيتا 

لفيترتة  يف التقرييتر املطيتول   تيترد   يزانيةللم

1021-23 . 

 .راجعات املقبلةاملتوصية يف ستتابع ال
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

فيتف  صميكيتن أن   بعد وقوع احلدث ذلك أن اإلجراءات، 1التوصية 

  الضرر فقط.

 

بأن يزود مس ولو امليزانييتة: )أ( الوحيتدات الفنييتة     22

الرائدة موظف االتصال املسيت ول املعيتين بالتموييتل    

وجمموعيتيتيتة االتصيتيتيتال التابعيتيتيتة للج يتيتيتة املاحنيتيتيتة  

باملعلومات لضمان احلصول على املوافقيتة الرمسييتة   

يل ميتن امليتاحنني قبيتل قميتل أي التيتزام أو      والتمو

تكبيتيتد أي نفقيتيتات للمرحليتيتة التالييتيتة ميتيتن املشيتيتروع؛ 

)ب( أن تقيتيتدم توجي يتيتات تشيتيتغيلية واضيتيتحة عيتيتن 

 (93تدفق املراسالت. )الفقرة 

مس ولو امليزانييتة/   1021

ايتيتيتيتيتبكة دعيتيتيتيتيتم  

الربامج امليدانييتة/  

مكتيتيتيتيتيتب دعيتيتيتيتيتم 

 الالمركزية

 قيد التنفيذ .1ُأنظر تعليقات اإلدارة على التوصية رقم 

، 1023اعتبيتيتيتارا ميتيتيتن يونييتيتيتو/حزيران 

إعيتيتيتداد سيتيتيتري عميتيتيتل  جييتيتيتري قدييتيتيتد

اليتيتدليل  يف وييتيتدرعامليزانييتيتة ومراجعيتيتة 

التدرييب لنظام معلومات إدارة اليتربامج  

ميتع  و. امليزانيةرافق اخلاص مب امليدانية

امليزانييتة   يمجييتع مسيت ول  ذلك ال يعيتّد  

ميتيتن غيتيتري إبطيتيتاء   امليزانييتيتة مراجعيتيتات 

موظف االتصيتال املسيت ول    يوافق علي ال

 التزاميتيتات تكبيتيتدقبيتيتل  املعيتيتين بالتموييتيتل

 .مفرطة

 تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام/ مشروع ختطيط املوارد يف املنتمة

إعداد واسيتتكمال دلييتل التوجييته السياسيتي اليتذي       26

يوفر سياسيتات، ويارسيتات، وتوجي يتات بشيتأن     

تطبيق املعايري احملاسبية الدولييتة للقطيتاع العيتام،    

ويستكمل املعايري واإلعالنيتات احملاسيتبية امل نييتة    

األخيتيترى يف املنظميتيتة، كميتيتا ييتيتوفر معلوميتيتات عيتيتن   

رة املعايري احملاسبية الدولية املرتبطة بصورة مباايت 

 (77أو غري مباارة بعمليات املنظمة. )الفقرة 

مكتيتيتيتب الشيتيتيت ون  1021

 املالية

 تُنّفذ .1023يف خطة العمل للعام  مشمواًلاإلجناز هذا هدف كان 
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

  اإلدارة القائمة عل  النتائج

تشجيع وتعزيز اسيتتخدام املرفيتق احليتالي لضيتمان      11

اجليتيتودة يف نظيتيتام )بيتيتريس( ميتيتن أجيتيتل )أ( تعزييتيتز   

املساءلة وااللتزام من جانب امليتوظفني املسيت ولني؛   

)ب( ضمان اجلودة يف تصميم الربامج/ املشيتاريع،  

وتنفيذها السيتل/، ورصيتدها؛ )ع( إجيتراء التقييتيم     

نتيتيتائج  /النتيتيتائج التنظيمييتيتةاملوضيتيتوعي لكيتيتل ميتيتن  

 (222لتحقيق النتائج املقررة. )الفقرة  وحداتال

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب  1021

 االسيتيتيتيتيتيترتاتيجية

والتخطيتيتيط وإدارة 

 املوارد

مّت تسليط الضوء عليتى أهمييتة ضيتمان اجليتودة يف اخلطيتوو التوجي ييتة       

. وسيتيتيتّم تنيتيتاول هيتيتذه 1023-1021لتخطيتيتيط العميتيتل لفيتيترتة السيتيتنتني 

يف سيتياق   1029-1026التوصية خالل دورة التنفييتذ والرصيتد للفيترتة    

 العمل على اإلطار اجلديد للرصد، وإطار املساءلة والرقابة الداخلية.

 ُنّفّذت

 إدارة املخاطر عل  مستوى املنتمة

بيتيتأن تقيتيتوم اإلدارة مبيتيتا يليتيتي: )أ( قسيتيتني هيكيتيتل  16

موظفي املشروع عن طريق توقع اخلطيتوات التالييتة   

على أساس تنقل/ تيتوافر امليتوظفني، وزييتادة عيتدد     

املوظفني للعمل يف املشروع كوسيلة لضمان االلتيتزام  

باملواعيد املقررة وققيق مجيع النتيتائج املطلوبيتة؛   

عليتى مسيتتوى   )ب( إنشاء اللجنة املعنية باملخاطر 

املنظمة لضمان التدفق السيتل/ لععميتال واألنشيتطة    

امل دية إىل ققييتق هيتذا اإلصيتالح اخليتاص  طيتة      

العمل الفورية؛ )ع( التنسيق مع اعبة االتصاالت 

املعنية، وإارا  اجلم ور يف إبالغ املواد األساسية 

وأداء العمل التكنولوجي للمشروع عن طريق إنشيتاء  

الشبكي ملشيتروع إدارة  صفحة خمصصة على املوقع 

 (262املخاطر على مستوى املنظمة. )الفقرة 

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب  1021

 االسيتيتيتيتيتيترتاتيجية

والتخطيتيتيط وإدارة 

 املوارد

والتخطيتيط وإدارة امليتوارد ببنيتاء قدرتيته يف      االسيترتاتيجية يقوم مكتيتب  

، 9-جمال إدارة املخاطر على مستوى املنظمة. وإضافًة إىل موظف ف

( يف وظيفيتة إدارة  6-ليتى العملييتات )ف  مّت تعيني موّظف آخر مّطلع ع

. وجتيتري إعيتادة   1021املخاطر على مستوى املنظمة يف سبتمرب/أيلول 

تصميم تنفيذ إدارة املخاطر على مسيتتوى املنظميتة حبييتث تيتتالءم ميتع      

إطار املسيتاءلة والرقابيتة الداخلييتة األوسيتع نطاقيتًا قييتد اإلنشيتاء. وميتن         

املتوّقع أن تستخدم إدارة املخاطر على مستوى املنظمة آلييتة احلوكميتة   

ىل ذات ا املسيتتخدمة يف جوانيتب أخيترى ميتن هيتذه اآللييتة. واسيتتنادًا إ       

 االسيتيترتاتيجيةالتصيتيتميم اجلدييتيتد للمشيتيتروع، سيتيتوف ينّسيتيتق مكتيتيتب    

والتخطيتيتيط وإدارة امليتيتوارد ميتيتع ايتيتعبة االتصيتيتاالت املعنييتيتة، وييتيترّوع    

 للتكنولوجييتيتا املالئميتيتة ميتيتن أجيتيتل دعيتيتم تنفييتيتذ إدارة املخيتيتاطر عليتيتى    

 مستوى املنظمة.

 نّفذت
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 برنامج التعاون التق  

أن تقيتيتوم اإلدارة مبيتيتا يليتيتي: )أ( قسيتيتني اخلطيتيتوو  17

التوجي ية القائميتة لتشيتمل سياسيتة توحيتد عملييتة      

التوثييتيتق واحليتيتدود الزمنييتيتة لكيتيتل نشيتيتاو يف دورة    

املشروع مع إدخيتال التعيتديالت الناجتيتة يف نظيتام     

معلوميتيتيتات إدارة اليتيتيتربامج امليدانييتيتيتة؛ )ب( إدراع 

مجيع العمليات املرتبطة بدورة املشيتروع يف عملييتة   

التحسني اجلارييتة لنظيتام معلوميتات إدارة اليتربامج     

امليدانييتيتيتة لتزوييتيتيتد مجييتيتيتع مسيتيتيتتخدمي النظيتيتيتام   

مبعلومات ااملة من أجل رصد املشروع وإدارتيته؛  

)ع( املطالبة باسيتتكمال خانيتة ظاملوافقيتةظ يف نظيتام     

معلومات إدارة الربامج امليدانييتة ألن ذليتك يسيت ل    

 عملية الرصد بيتدال ميتن الرجيتوع إىل وثيتائق أخيترى     

لالطالع على صدور املوافقات وتوارخي يتا وإجييتاد   

وصلة بني خانة ظبرنامج التعاون اليتتقينظ وخانيتة   

ظاملوافقيتةظ لغيترض التحمييتل األوتوميتاتي للبيانيتيتات     

اخلاصيتيتة باملوافقيتيتات؛ )د( وضيتيتع حيتيتدود زمنييتيتة    

لتحمييتيتل املعلوميتيتات يف النظيتيتام، وخاصيتيتة التقيتيتارير 

عدة مثل التقرير الفصلي عن تنفيذ املشيتاريع للمسيتا  

يف عملية الرصد، وإعطاء مزيد ميتن القيميتة لغيترض    

التقرير؛ )هيتيت( ضيتمان إدراع الوثيتائق/ التقيتارير يف     

النظيتيتام يف صيتيتيغت ا الن ائييتيتة فقيتيتط للحفيتيتاظ عليتيتى  

التعيتيتاون اليتيتتقين/   1021

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب 

 االسيتيتيتيتيتيترتاتيجية

والتخطيتيتيط وإدارة 

 املوارد

 (، نشري إىل ما يلي:9رّد على التوصية )إضافًة إىل ال

)أ( مّت قديث التعليمات خطيتوة  طيتوة يف برنيتامج التعيتاون اليتتقين      

لتوفري التوجي ات بشأن الوثائق وامل ل الزمنية املطلوبة لكّل نشاو يف 

مراحل خمتلفة من دورة مشروع برنامج التعاون اليتتقين، داايتيًا ميتع    

تعاون اليتتقين. وسيتوف يسيتتمر تنقيتيح     اإلجراءات القائمة يف برنامج ال

وقيتيتديث اخلطيتيتوو التوجي ييتيتة بيتيتالتزامن ميتيتع تنفييتيتذ دورة املشيتيتروع   

 اجلديدة يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.

)ب( التقارير املوحدة اجلدييتدة يف مشيتروع التعيتاون اليتتقين وعملييتات      

ج برنامج التعاون التقين سوف تنعك/ يف نظام معلوميتات إدارة اليتربام  

امليدانية )مع الدليل الذي ُأصدر ميت خرًا عيتن دورة املشيتروع(، تسيتعى     

إىل تناول هذه املسائل. وتتعّزز التوجي ات املعطاة ميتن خيتالل دورات   

تدريبية وحلقات عمل، على أن يتّسيتق توقييتع أنشيتطة حميتددة ميتع      

 تنفيذ دورة املشروع اجلديدة يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.

ذت التوصية: مّت تنقيح التعليميتات خطيتوة  طيتوة يف مشيتروع     )ع( ُنّف

التعاون التقين حبيث تعك/ احلاجة إىل إدخال املعلوميتات وقمييتل   

الوثيتيتائق ذات الصيتيتلة يف نظيتيتام معلوميتيتات إدارة اليتيتربامج امليدانييتيتة ميتيتن 

 خالل خانة ظاملوافقةظ.

)د( ُنّفَذت التوصية: ُوضع ن ج جديد للرصد واإلبيتالغ يف ميتا خييتص    

(، ومّت اسيتيتتبدال 9و 6برنيتيتامج مشيتيتروع التعيتيتاون اليتيتتقين )املرحلتيتيتان   

التقرير الفصلي عيتن تنفييتذ املشيتاريع بإطيتار إبيتالغ جدييتد قيتائم عليتى         

النتائج. وسوف يتّم قميل مجييتع التقيتارير يف نظيتام معلوميتات إدارة     

 قيد التنفيذ

 .  كامالتنفيذًا مل تنّفذ كافة اإلجراءات 
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 يف الرابط الذي جرى تصميمه  ذا الغرض.   الربامج امليدانية (296تكامل املعلومات املطلوب إبالغ ا. )الفقرة 

)هيت( ُنّفَذت التوصية: ومت توضيح هذا األميتر. ال ُيعيتزى وجيتود وثيتائق     

مشروع تتضيتمن التعيتديالت املبّينيتة يف نظيتام معلوميتات إدارة اليتربامج       

امليدانية إىل قميل ا مع التعيتديالت املبّينيتة، إ يتا إىل عيتدم التطيتابق      

 .Wordبني نسخ خمتلفة لربنامج 

اإلايتارة  تنبغيتي   ،هذه التوصيات بالفعل إىل حد كيتبري نفذت يف حني 

ميتع   وضعع داايتياً ال  ) برنامج التعاون التقينإىل أن تدابري تعزيز 

وأقرهيتيتا ا ليتيت/ يف  JM 2013.2/2 الوثيقيتيتةاملقرتحيتيتات املقدميتيتة يف 

 كيتانون االول عيتام  /يف ديسيتمرب اليتسادسة واألربعيتني بعيتد املائيتة    دورته 

 برنيتامج التعيتاون اليتتقين   ميتن تبسيتيط إجيتراءات     ًامزيدتتيح س (1023

برنيتامج  وحيتدة  تعميتل  و .حسيتاب األمانيتة  مشيتروع  دورة مع ومواءمت ا 

تحقيق لمعًا السياق، ذلك ، يف مكتب دعم الالمركزيةوالتعاون التقين 

برنيتامج  قسني أدوات الرصد املتاحة للمستخدمني/ منسقي املزيد من 

 .ظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةنمن خالل  التعاون التقين

طيتار  إ وتوجي اتاملنّقح برنامج التعاون التقين إطالق دليل يف أعقاب 

إرايتادي لربنيتامج التعيتاون     خمطيتط املتعلقيتة بتطيتوير   الربجمة القطرية 

، 1026 قبيتل ن اييتة عيتام    التقين ملحق بوثيقة أطر الربجمة القطرييتة 

تشيتيتمل  ،املسيتيتتوياتج يتيتود لتنمييتيتة القيتيتدرات عليتيتى مجييتيتع  بذل سيتيتت

 ،نرتنيتع إلعليتى ا  برنيتامج التعيتاون اليتتقين   إجراءات مثل تنقيح موقع 

ووحيتدات   ،يثليتي املنظميتة   ةمدرسيت يف  حمددةوحدة تعليمية وإدخال 

  وما إىل ذلك.تدريب، 
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

اسيتيتتعراض اليتيتدورة التدريبييتيتة ملسيتيت ولي امليزانييتيتة    32

وإدراع أدوات الرصيتيتد التشيتيتغيلي للمشيتيتروعات يف   

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية )ابكة دعيتم  

اليتيتربامج امليدانييتيتة واإلجيتيتراءات الوايتيتيكة لتيتيتدبري   

ا ون املنظمة( وإجييتاد منتجيتات متعلقيتة بيتالتعلم     

 (277ة االلكرتوني للموظفني يف امليدان. )الفقر

التعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاون  1021

التقين/دائرة دعيتم  

 املوارد البشرية

ت يتدف اخلطيتيتط إىل ضيتمان التيتيتدريب عليتى املسيتيتائل املتصيتلة بربنيتيتامج     

التعاون التقين، وأدواته، وخطوطه التوجي ية، مبا يف ذليتك التقيتارير   

املوّحدة اجلديدة لرصد املشروع ورفع التقارير بشأنه، عليتى أن يّتسيتق   

يف الدورة اجلديدة لنظام معلومات إدارة اليتربامج  التوقيع مع تنفيذها 

 .امليدانية

وتتم مراجعة الدروس اخلاصة مبس ول امليزانية يف املنظمة دشيتيًا ميتع   

حاجات األاخاص املست دفني ليضيتطلعوا مبسيت وليات م عليتى صيتعيد     

امليزانييتيتة. ويف ظيتيتّل دورة املشيتيتروع املنقحيتيتة يف املنظميتيتة، واحلاجيتيتة إىل 

بني مجيع املكاتب عليتى صيتعيد القيتدرة عليتى      إنشاء صصص مشرت 

إدارة املشروع من الناحية التشغيلية واإلدارية، مّت قديد سلسلة ميتن  

املواد االفرتاضية جييتب تصيتميم ا ووضيتع ا يف الربيتع األول ميتن عيتام       

. ومّت قدييتيتد املكتيتيتب اإلقليميتيتي ألمريكيتيتا الالتينييتيتة والبحيتيتر     1023

ة يف حمتيتوى هيتذه امليتواد    الكارييب على أنيته ميتليتك املعيتارف واخليترب    

ووضع ا. وسُيّتَخذ هذا الرتتيب اليتداخلي بالتعيتاون ميتع مكتيتب دعيتم      

والتخطيط وإدارة املوارد، واملكتيتب   االسرتاتيجيةالالمركزية، ومكتب 

اإلقليمي ألمريكا الالتينية مع االستفادة من خربة فيترع اليتتعلم واألداء   

ملسيتاعدة مجييتع األقيتاليم    والتطوير للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

 األخرى.

 نفُّذت

 إدارة حاحت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

جعل املعلومات التشغيلية أكثر موثوقية عن طريق  31

احلصول على البيانيتات الضيترورية عليتى املسيتتوى     

 (221القطري كأساس لصنع القرار. )الفقرة 

باالسيترتاتيجية التشيتغيلية إلدارة التعيتاون اليتتقين     تتعلق هذه التوصية  التعاون التقين 1021

، اليت  حليتع   1020 ، الصيتادرة يف ميتارس/آذار  1023-1020 للفرتة

 تعيتديل لكون توسيت . 1021 حمل ا عملية الالمركزية اليت  بيتدأت عيتام   

  قيد التنفيذ

مبجيترد االنت يتاء ميتن    ستجري املصادقة 

 عملية الدمج اجلارية  
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وثيقة/اسرتاتيجية لطبقًا هذه املرحلة يف تقدم أوجه القياس و ارات امل

 قيمة حمدودة. عتيقة

أن تقيتيتوم اإلدارة مبيتيتا يليتيتي: )أ( اسيتيتتعراض املعليتيتم   36

احملدد جلعله أكثر واقعييتة بعيتد إدرا  املعوقيتات    

اليتيت  رمبيتيتا مل تبحيتيتث أثنيتيتاء الصيتيتياغة األولييتيتة     

)ب( حبث إطار زمين أنسب ييتتم   ؛لالسرتاتيجية

 أدنيتى ملسيتتوى  فيه ققيق املعلم؛ )ع( وضع حيتد  

 (222ال تتجاوزه عرقلة حركة املعلومات. )الفقرة 

 

هذه التوصية باالسيترتاتيجية التشيتغيلية إلدارة التعيتاون اليتتقين     تتعلق  التعاون التقين 1021

، اليت  حليتع   1020، الصيتادرة يف ميتارس/آذار   1023-1020للفرتة 

. وسيتتكون لتعيتديل   1021حمل ا عملية الالمركزية اليت  بيتدأت عيتام    

امل ارات وقياس أوجه التقدم يف هذه املرحلة طبقًا لوثيقة/اسرتاتيجية 

 عتيقة قيمة حمدودة.

 قيد التنفيذ

مراجعيتيتيتيتة يف علي يتيتيتيتا يف مصيتيتيتيتادقة لل

 .املستقبل

إدراع م ايتيترات أوضيتيتح وأكثيتيتر دقيتيتة عنيتيتد إعيتيتادة    39

صياغة معامل للتعقب أكثيتر فعالييتة، وميتع أقصيتى     

 (220مراعاة جل ود الالمركزية. )الفقرة 

تتعلق هذه التوصية باالسيترتاتيجية التشيتغيلية إلدارة التعيتاون اليتتقين      التعاون التقين 1021

، اليت  حليتع   1020 ، الصيتادرة يف ميتارس/آذار  1023-1020 للفرتة

وسيتتكون لتعيتديل   . 1021 حمل ا عملية الالمركزية اليت  بيتدأت عيتام   

لوثيقة/اسرتاتيجية امل ارات وقياس أوجه التقدم يف هذه املرحلة طبقًا 

 عتيقة قيمة حمدودة.

 

 قيد التنفيذ

للمصيتيتيتيتادقة علي يتيتيتيتا يف مراجعيتيتيتيتة يف   

 .املستقبل

اختصار الفيترتة الزمنييتة الفاصيتلة وإزاليتة العقبيتات       39

املوجيتيتودة بيتيتني نقيتيتاو التعيتيتاون، واتفاقيتيتات التيتيت زر  

األميتن،   السيترتاتيجية الرئيسية، والتنفيذ الن ائي 

 (223وإجراء تعديالت للمعلم. )الفقرة 

تتعلق هذه التوصية باالسيترتاتيجية التشيتغيلية إلدارة التعيتاون اليتتقين      التعاون التقين 1021

، اليت  حليتع   1020 ، الصيتادرة يف ميتارس/آذار  1023-1020 للفرتة

وسيتتكون لتعيتديل   . 1021 حمل ا عملية الالمركزية اليت  بيتدأت عيتام   

أوجه التقدم يف هذه املرحلة طبقًا لوثيقة/اسرتاتيجية امل ارات وقياس 

 عتيقة قيمة حمدودة.

 

 قيد التنفيذ

للمصيتيتيتيتادقة علي يتيتيتيتا يف مراجعيتيتيتيتة يف   

 .املستقبل
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

طلب تقديم تقارير ضيتمن األطيتر الزمنييتة للمشيتروع      37

 على الرغم من القيود احملددة.  

إعطاء األولوية لتحسيتني كفيتاءات أولئيتك املكلفيتني     

بإعيتيتداد التقيتيتارير، والسيتيتيما يف املكاتيتيتب امليدانييتيتة. 

 (227)الفقرة 

 

جتري متابعة األنشطة املتصلة بيتإغالق املشيتاريع عيتن كثيتب وبصيتورة       التعاون التقين 1021

 ا رية للمشاريع قيد اإلغالق.

تواصيتل اإلدارة  ويبقى إبالغ اجل ات املاحنة أولوية كيتربى، وسيتوف   

ج ودها يف جمال تنمييتة القيتدرات يف هيتذا ا يتال، و اصيتة دعميتًا       

 للمكاتب امليدانية.  

تتعلق هذه التوصية باالسيترتاتيجية التشيتغيلية إلدارة التعيتاون اليتتقين     

، اليت  حليتع   1020، الصيتادرة يف ميتارس/آذار   1023-1020للفرتة 

 . 1021حمل ا عملية الالمركزية ال  بدأت عام 

وينتج عن إدماع جمموع  اإلرااد يف اعبة التعاون فيما بيتني بليتدان   

اجلنيتيتوب وحشيتيتد امليتيتوارد وايتيتعبة الطيتيتوارئ وإعيتيتادة التأهييتيتل قسيتيتن  

 وداسك أكرب يف تقديم اخلدمة.

 

 قيد التنفيذ

للمصيتيتيتيتادقة علي يتيتيتيتا يف مراجعيتيتيتيتة يف   

 .املستقبل

إجراء تقييم للتأخري املتوقع إلجيتراء قلييتل أكثيتر     32

مشيتيتوال وتكيتيتامال للوقاييتيتة أثنيتيتاء أزميتيتة السلسيتيتلة      

الغذائييتيتة، وهيتيتو أحيتيتد النيتيتواتج املطلوبيتيتة اليتيت  ورد 

 (101ذكرها يف تقرير تنفيذ الربامج. )الفقرة 

املنظمة اخلاصة  اسرتاتيجيةمن املتوقع إجراء تقييم لعداة ضمن إطار  التعاون التقين 1021

 بنظم املعلومات لعمن الغذائي والتغذوي ال  جيري وضع ا.

 قيد التنفيذ

للمصيتيتيتيتادقة علي يتيتيتيتا يف مراجعيتيتيتيتة يف   

 املستقبل.

إجيتيتراء قسيتيتينات خاصيتيتة بالسياسيتيتات يف دلييتيتل   60

الربامج امليدانية لبييتان احليتدود الزمنييتة للتسيتوية     

الكامليتيتة لاللتزاميتيتات، وتقيتيتديم املطالبيتيتات املعلقيتيتة، 

 وجت يز استمارة نقل امللكية.

تضمني اتفاقات املشاريع أحكاما تتعلق بالتخلص  

من املعيتدات، أو اسيتتخدام املعيتدات بعيتد انقضيتاء      

مّت إدراع إغالق املشيتاريع كمرحليتة خاصيتة يف دورة املشيتروع اجلدييتدة       التعاون التقين 1021

 للتشديد على أهميت ا وخصوصيت ا.

ويف إطيتيتار خطيتيتوة اإلغيتيتالق، ُتيتيتدرع تعليميتيتات حميتيتّددة لالضيتيتطالع       

 باإلجراءات التالية: 
 

 إجناز التقرير اخلتامي للمشروع؛ 

 تنسيق مغادرة املوظفني امليدانيني يف املشروع؛ 

 قيد التنفيذ

للمصيتيتيتيتادقة علي يتيتيتيتا يف مراجعيتيتيتيتة يف   

 املستقبل.
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 (102املوعد الن ائي. )الفقرة 

 

 توفري مدخالت أخرية؛ 

 التصّرف باملعدات؛ 

 .توفري املعلومات جلميع األطراف عن اإلغالق التشغيلي 

هذه األجزاء على حنو أكرب حبييتث تيتدرع التوصيتيات    وسوف ُتحسَّن 

اخلاصيتيتة مبطالبيتيتات خيتيتدمات اليتيتدعم الفيتيتين، واحليتيتدود الزمنييتيتة       

 لإلجراءات، واألدوار واملس وليات للعمل.

 إدارة املوارد البشرية

أن تقيتيتوم وحيتيتدات التعيتيتيني وايتيتعبة إدارة امليتيتوارد    62

 البشرية مبا يلي:

)أ( إجيتيتراء رصيتيتد دقييتيتق للشيتيتواغر اليتيت  اقرتنيتيتع   

حبيتيتاالت تيتيتأخري يف عملييتيتات جت ييتيتز الطلبيتيتات،  

 وبذل ج ود لتس يل االستكمال الناجز للتقييم؛

)ب( قدييتيتد سياسيتيتة خاصيتيتة بيتيتالزمن األقصيتيتى     

املسيتيتموح بيتيته لبقيتيتاء البيانيتيتات يف نظيتيتام التعيتيتيني     

 االلكرتوني قبيتل إلغائيته ميتن النظيتام وكيتذلك فيترتة      

 االستبقاء املطلوبة للتقارير؛

)ع( مراجعة التصيتميم والتحدييتد اليتروتيين ألرقيتام     

 الشيتيتواغر يف نظيتيتام التعيتيتيني االلكرتونيتيتي لضيتيتمان:  

( إدراع الضيتيتوابط األساسيتيتية لوجيتيتود تسلسيتيتل    2)

املراجعة يف النظيتام السيتتكمال البيانيتات ا  يتزة     

( جتنيتب الثغيترات   1يف حين ا ومراعيتاة دقت يتا؛ )  

 (129يف الرتقيم. )الفقرة  وحاالت االزدواع

مكتيتيتيتيتب امليتيتيتيتوارد  1021

 البشرية

)أ( ُوضعع آليات رصد لرصد الشواغر ال  اقرتنع حباالت تيتأخري،  

وتتابع دائرة دعيتم امليتوارد البشيترية املسيتألة عليتى حنيتو ناايتط، عنيتد         

االقتضيتيتاء، ميتيتع جميتيتاالت التعيتيتيني. ويسيتيتّرع تنفييتيتذ نظيتيتام التعيتيتيني     

االنت اء من الفرز األولي ملقيتدمي الطلبيتات   اإللكرتوني بوترية ملحوظة 

 الوقع املالئم. يف

  .1023)ب( سُتحدَّد السياسة بن اية عام 

قائميتة   متطلبيتات اريف البند خيتالل تعيت   جريع مراجعة إضافية  ذاأ

، ووضيتع برنيتامج   1026 يف عيتام واختبار سري عمليت ا  ديدة املنظمة اجل

( ات متحيتيتديث حسيتيتاب بطلبيتيتات ب نياملتقيتيتدمتبليتيتغ املنظميتيتة  متيتيتزامن )

قيتدد دائيترة دعيتم امليتوارد     الستخدام مكتب التوظيف. مع ذليتك، مل  

تنقييتة  للتعيتيني اإللكرتونيتي بشيتأن    السياسة العامة حتى اآلن البشرية 

 1029 هذه املسألة يف عاميف رتاجع احلسابات وس

)ع( هيتذه مسيتألة فنييتة حميتّددة ّديتع املباايترة يف إطارهيتا بيتيتإجراءات        

 ملعاجلت ا.

 

 . تنفيذقيد ال

قيتيتد نّفيتيتذتا ع( )أ( و) انتوصيتيتيتالكانيتيتع 

 ب()التوصيتيتية ال تيتيتزال بالفعيتيتل بينميتيتا 

 .قيد التنفيذ
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 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

متابعة اإلدارة باستمرار جل ودهيتا الختصيتار زميتن     61

إجراءات التعيني بدءعا من املوعد الن ائي لإلعيتالن  

عيتيتن الشيتيتاغر حتيتيتى تقيتيتديم التوصيتيتيات إىل جلنيتيتة   

اختصار الوقيتع  اختيار املوظفني الفنيني عن طريق 

الذي تقضيه وحدات التعيني يف العمليات السابقة 

للفيتيتيترز، ووضيتيتيتع القيتيتيتوائم املختصيتيتيترة، وإجيتيتيتراء   

 (122)الفقرة  املقابالت، واالختيار

امليتيتيتيتوارد  مكتيتيتيتيتب 1021

 البشرية

ُتبذل اجل ود لتحديد الصعوبات يف عملية التعيتيني وتنفييتذ احلليتول.    

 من دورات جلنة املالية. وُتقّدم تقارير مرحلية منتظمة إىل كل دورة

قّسن بصورة عامة وقع معاجلة تقييم املراحني بفضل تنفييتذ نظيتام   

 التعيني اإللكرتوني.

 

 ُنّفذت 

تطلب من وحدات التعيني القيام بالتنسيق الوثييتق   63

ميتيتع ايتيتعبة إدارة امليتيتوارد البشيتيترية وأمانيتيتة جلنيتيتة   

اختيار املوظفني الفنيني لضمان أال تيت دي طلبيتات   

التعيني احملتمل إىل وصول البليتدان اليت  دثليت ا    

إىل احليتيتد األعليتيتى للتمثييتيتل، لالحتفيتيتاظ بأهيتيتداف   

يف التيتيتوازن بيتيتني اجلنسيتيتني والتمثييتيتل اجلغيتيترايف     

 (116املنظمة. )الفقرة 

مكتيتيتيتيتب امليتيتيتيتوارد  1021

 البشرية

 ُنّفذت ُنّفذت التوصية.

ضيتيتمان التسيتيتجيل النيتيتاجز للتغيتيتيريات يف التمثييتيتل   66

اجلغرايف الناتج عن تغيري اجلنسية، والتعيينات، 

وحاالت التقاعيتد اإللزاميتي، واالسيتتقالة، والطيترق     

األخرى إلن اء العميتل، وإدراع أسيتباب اليتتغري يف    

دثيل البلدان األعضاء يف تقرير التمثييتل اجلغيترايف   

 إلعيتيتيتداد بييتيتيتان دقييتيتيتق ونيتيتيتاجز عيتيتيتن التمثييتيتيتل.  

 (119)الفقرة 

مكتيتيتيتيتب امليتيتيتيتوارد  1021

 البشرية

 ُنّفذت ُنّفذت التوصية.
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 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

69 
 

اصاذ تدابري من أجل: )أ( تبسيتيط عملييتة تعيتيني    

 امليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوظفني الفنيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيني املبتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدئني؛ 

)ب( اسيتيتتخدام نظيتيتام التعيتيتيني اإللكرتونيتيتي عنيتيتد   

جت يز الطلبات يف إطار برنامج الفنيني املبتدئني؛ 

)ع( ضمان االمتثال ملتطلبات إعيتداد وثيقيتة تنفييتذ    

املشروع من أجيتل وضيتع صطيتيط واضيتح للمشيتروع      

 (112وأهداف وأطر زمنية أكثر واقعية. )الفقرة 

مكتيتيتيتيتب امليتيتيتيتوارد  1021

 البشرية

 صية)أ( ُنّفذت التو

 )ب( ُنّفذت التوصية

)ع( جيري إعداد خطة مشيتروع ذات م يتل زمنييتة حميتددة يف بداييتة      

املبتيتدئني. وتبّليتيتغ   امليتوظفني الفنيتيني  عملييتة التعيتيني لكيتّل دفعيتة ميتيتن     

 الوحدات املس ولة عن التعيني ب ذا األمر.

 ُنّفذت

بوضيتيتع قواعيتيتد حميتيتددة لقبيتيتول وحبيتيتث الطلبيتيتات    69

املتأخرة املقدمة ميتن مرايتحني حميتتملني لوظيتائف     

الفنيني املبتدئني ققيقا للعداليتة بيتني املرايتحني.    

 (131)الفقرة 

مكتيتيتيتيتب امليتيتيتيتوارد  1021

 البشرية

 ُنّفذت التوصية.

ويف . املنظمة للتعيني اإللكرتونيمن خالل نظام  ةثالثأديرت الدفعة ال

دون إمكانييتة تقيتديم طليتب متيتأخر.     ول ييت  تلقيتائي إغالق النظام هذا 

عيتدم  قصيتوى تيتربر    ًاظروفيت أن إثبيتات   / املرايتحة املرايتح يتعني على و

 املمنوحة.نرتنع ضمن امل لة إلعلى ا طلبمن إرسال ه/ دكن ا دكن

 

 قيد التنفيذ

للمصيتيتيتيتادقة علي يتيتيتيتا يف مراجعيتيتيتيتة يف   

 .املستقبل

اصيتيتاذ تيتيتدابري اجيابييتيتة لتوسيتيتيع قاعيتيتدة سيتيتوق      67

املوظفني الفنيني املبتدئني. ويف هذا الصدد، إقاميتة  

رابيتيتط ميتيتع امل سسيتيتات التعليمييتيتة اجلامعييتيتة ذات   

الصلة والرابطات امل نية الجتيتذاب مشيتاركني ميتن    

 (139البلدان املست دفة. )الفقرة 

مكتيتيتيتيتب امليتيتيتيتوارد  1021

 البشرية

 ُنّفذت التوصية.

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة ميتن خيتالل موقيتع املنظميتة      باإلضافة إىل

على اإلنرتنع، اصذت وحيتدة امليتوظفني الفنيتيني املبتيتدئني التيتدابري      

 التالية: 

الشيتبكات االجتماعييتة ايتيوعًا    أكثيتر  اإلعالن عن الوظائف من خيتالل  

 )الفيسبو ، تويرت، لينكدين(

ٌأرسلع رسيتائل إىل يثليتي املنظميتة، وإىل املميتثلني اليتدائمني لتحدييتد       

امل سسات ال  ميكن نشر الشيتواغر في يتا ميتن خيتالل نظيتام التوزييتع       

امل ديتيتع. وبالتيتيتالي، ارتفيتيتع عيتيتدد امل سسيتيتات اليتيت  مّت االتصيتيتال ب يتيتا 

للمصيتيتيتيتادقة علي يتيتيتيتا يف مراجعيتيتيتيتة يف   

 .املستقبل
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 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

  .1020بصورة ملحوظة منذ عام 

وظيفيتة   22اليتيت  وكنتيجة لذلك تلقى مكتب املوارد البشرية بالنسبة إىل

طلب بالنسيتبة إىل   1 600 طلب مقابل 7 900، 1023املعلنة يف عام 

 .1020وظيفة املتوفرة يف عام  22اليت

املضي يف إصدار سياسة رمسية للتنقيتل يف املنظميتة    62

من أجل إجييتاد ف يتم مشيترت  ألهيتداف املنظميتة،      

وفوائدها، وتوقعات ا احملددة ميتن موظفي يتا فيميتا    

يتعلق بأدائ م وسلوك م، وكذلك لتقيتديم التوجييته   

بشأن عمليات تناوب امليتوظفني وإعيتادة تكليتيف م.    

 (160)الفقرة 

مكتيتيتيتيتب امليتيتيتيتوارد  1021

 البشرية

 فّذت التوصيةُن

 

 ُنّفذت 

 تقييم املشاريع

قسني سياسة التقييم لكيتي دتثيتل ملعيتايري فرييتق      62

األمم املتحدة املعين بالتقييم، عن طريق إدراع ميتا  

يليتيتي يف ميثيتيتاق مكتيتيتب التقييتيتيم: )أ( مسيتيت وليات   

املقّيمني وكفاءات م املطلوبيتة؛ )ب( التوقعيتات ميتن    

اإلدارة العلييتيتيتا وميتيتيتديري اليتيتيتربامج؛ )ع( معيتيتيتايري  

توقيع سيتري  الختيار املشاريع املراد تقييم ا؛ )د( 

العمل؛ )هيت( إضفاء الطيتابع امل سسيتي عليتى رصيتد     

نتيتيتائج التقييتيتيم؛ )و( االحتفيتيتاظ بقاعيتيتدة بيانيتيتات    

حمدثيتيتيتة تضيتيتيتم النتيتيتيتائج والتوصيتيتيتيات واليتيتيتدروس  

املسيتيتتفادة لكيتيتي تسيتيتتخدم ا املنظميتيتة وأصيتيتحاب    

  (169املصلحة يف اصاذ القرارات. )الفقرة 

ميتة التعيتديل الرمسيتي للميثيتاق، ف يتي      وفيما ال تضمن املقرتحات املقّد مكتب التقييم 1021

صاحلة إىل حد بعيد وقيتد مّت تنيتاول التوصيتيات الفرعييتة، أو جييتري      

 تناو ا على النحو التالي:

فرييتق  )أ( ُتصاغ الشواغر للوظائف يف مكتب التقييم استنادًا إىل معايري 

 األمم املتحدة املعين بالتقييم؛

مناقشيتيتة وتيتيتوفري )ب( سيتيتوف ُيطل يتيتب إىل جلنيتيتة التقييتيتيم )الداخلييتيتة(  

 معلومات راجعة بشأن التوقعات من اإلدارة العليا ومديري الربامج؛

)ع( يقوم مكتب التقييم، وبالتعاون مع دائرة دعيتم العملييتات وتعبئيتة    

املوارد، برصد عملية إدراع أحكام خاصة بالتقييم يف املشيتاريع، وفقيتًا   

 . 1022/2لنشرة الربنامج امليداني رقم 

 

 ُنّفذت
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كتب التقييم عملية رصد داخلية أوثق للتقدم احمليتَرز  )د( ُأنشئع يف م

 يف إجراء تقييمات املشاريع؛  

)هيت( وفقًا ملا صادقع عليه جلنة الربنامج حيث تكون العملييتة فعاليتة   

من حيث الكلفة، ُأنشئع املصادقة عليتى تقيتارير متابعيتة اسيتتجابات     

 اإلدارة كجزء من نظام التقييم؛

، يتوقع مكتب التقييم أن يكون قد أنشأ قاعدة 1023)و( بن اية عام 

إدارة معيتيتارف  اسيتيترتاتيجيةالبيانيتيتات وبيتيتدأ العميتيتل ب يتيتا، كجيتيتزء ميتيتن 

   التقييم.
وضع اخلطوو التوجي ية لتنفيذ سياسات التقييتيم   90

اإلضافية املوصى ب ا وضيتمان اسيتتكما ا. )الفقيترة    

167) 

، 1026 /ايتباو كتيتب التقييتيم يف فرباير  مل عقب وصول امليتدير اجلدييتد   مكتب التقييم 1021

عن التقييتيم  دلياًل جديدًا أن يصدر العمل جاٍر. ويتوقع مكتب التقييم 

عمليات التقييم ، سيشمل خطوطًا توجي ية ل1026 عام حبلول ن اية

 .يف املنظمة

 نّفذت

اسيتيتتعراض التخطيتيتيط القيتيتائم ووضيتيتع خطيتيتة عميتيتل    92

التقييتيم  التقييم بصورة تعاونية مع ميتوظفي مكتيتب   

لتعزيز الشفافية يف التخطيتيط، والرصيتد، واإلبيتالغ    

 عيتيتيتن حاليتيتيتة ونتيتيتيتائج كيتيتيتل تقييتيتيتيم للمشيتيتيتروع.    

 (190)الفقرة 

اريع تقييتيم املشيت  خطيتة عميتل   تعيتّد ميترة كيتل سيتنتني      ،1023منذ عام  مكتب التقييم 1021

استنادًا إىل قديد املشاريع الواجيتب تقييم يتا، بالتشيتاور ميتع ميتدراء      

اخلطيتيتة بصيتورة منتظميتيتة حبييتيتث تعكيتيت/  املشيتروع. وجييتيتري قيتيتديث  

الطلبات اجلديدة لتقييم املشروع أو التغيريات يف تنفيذ املشروع وال  

 ت ثر على توقيع التقييم.

 نّفذت

إجراء تقييم للمشروعات بأثر رجعي إلجراء تقدير  91

كاميتيتيتل لتيتيتيتأثري واسيتيتيتتدامة املشيتيتيتاريع املسيتيتيتتكملة. 

 وصصيص ميزانية إلجيتراء التقييتيم بيتأثر رجعيتي.    

 (192)الفقرة 

أموال املشاريع غري متاحة إلجراء تقييتيم بيتأثر رجعيتي أو ألي غيترض      مكتب التقييم 1021

آخيتر بعيتيتد اإلغيتيتالق امليتالي للمشيتيتروع. غيتيتري أن مكتيتب التقييتيتيم يقيتيترتح    

استخدام نسبة من األموال ا ّمعة يف حساب األمانة من أجل تقييم 

املبادرات املمّولة طوعيًا  ذا الغرض. ويف الوقع ذاته، جتدر اإلاارة 

، والقطرييتيتة قيتيتد واالسيتيترتاتيجيةييتيتات التقييتيتيم املواضيتيتيعية، إىل أن عمل

مشلع تقييمًا بأثر رجعيتي، واتسيتمع دراسيتات األثيتر مبييتزة متكيتررة       

 للتقييم القطري.

 قيد التنفيذ

أي صيتاحب   بديف الوقع احلاضر، مل ي

عملييتيتيتات التقييتيتيتيم بمصيتيتيتلحة اهتماميتيتيتًا 

أييتة   صيصص يكن يكنًاالالحقة، ومل 

 .موارد  ذا النشاو من حساب األمانة
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احلّد الزم   التوصية

 املقَتَرح  

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

قسني أدوات ضيتمان اجليتودة عيتن طرييتق تيتوفري       93

أوصاف/ معايري مالئمة أو قيم للمسائل/ القضيتايا،  

وجدول حسابي، حسب مقتضى احلال، وبالقيتدر  

املمكن عمليا، لضمان جودة عمليات ونواتج تقييتيم  

املشاريع. واسيتتخدام أدوات ضيتمان اجليتودة أثنيتاء     

راء التقييم بصرف النظيتر عيتن األثيتر الرجعيتي،     إج

لضمان جودة حمسيتنة لعملييتات وتقيتارير التقييتيم.     

 (190)الفقرة 

، راجيتع مكتيتب   1021نظمة لدليل دورة املشروع عيتام  املعقب إصدار  مكتب التقييم 1021

التقييم خطوطه التوجي ية وأدواته لتقييتيم املشيتروع. وميتن املتوقيتع أن     

 .1023تن ي اخلطط تنفيذ التوصية بن اية عام 

 نّفذت

مواصيتيتلة الرصيتيتد اليتيتدقيق لليتيتردود اليتيت  يقيتيتدم ا      96

املوظفيتيتون املسيتيت ولون عليتيتى تقيتيتارير التقييتيتيم وعليتيتى  

تقارير املتابعة. واسرتعاء اهتمام أولئك املعنيني إىل 

التأخري امللحوظ أو عدم تقيتديم رد اإلدارة وتقيتارير   

املتابعة. واإلاارة يف التقرير أو السيتجل إىل تيتاريخ   

راض الرصيتد والرقابيتة.   تلقي التقيتارير املعنييتة ألغيت   

 (199)الفقرة 

 يسيتيتتمر مكتيتيتب التقييتيتيم يف رصيتيتد حسيتيتن توقييتيتع تيتيتواريخ اسيتيتتالم       مكتب التقييم 1021

 الردود والسجالت.

 نّفذت
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  مراجعة املكاتب امليدانية -5100-5101رتة السنتني ف

 التوصيات اهلامة

 
احلد الزم   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة املشروع

العمل يف حيتدود امليزانييتة املعتميتدة للمشيتروع، ويف      99

حالة املشاريع املموليتة ميتن حسيتابات أمانيتة، ييتتم      

العميتيتل يف حيتيتدود املبيتيتالغ النقدييتيتة املتلقيتيتاة ميتيتن      

امليتيتاحنني، وضيتيتمان تيتيتوافر األميتيتوال للمشيتيتروع قبيتيتل 

قميتيتل التزاميتيتات وتكبيتيتد نفقيتيتات، وإجيتيتراء رصيتيتد  

 ومراجعة بصورة دقيقة ألرصدة املبالغ النقدية عيتن 

طرييتيتق نظيتيتام معلوميتيتات إدارة اليتيتربامج امليدانييتيتة،   

ومسيتيتتودع بيانيتيتات أوراكيتيتل، ونظيتيتام احملاسيتيتبة    

امليدانييتيتة، وإبيتيتالغ ايتيتعبة الشيتيت ون املالييتيتة بيتيتأي    

احتياجات متوقعيتة للحصيتول عليتى مبيتالغ نقدييتة      

 (173إضافية من اجل ة املاحنة. )الفقرة 

مس ولو امليزانييتة/   1021

ايتيتيتيتيتبكة دعيتيتيتيتيتم  

الربامج امليدانييتة/  

دعيتيتيتيتيتم  مكتيتيتيتيتيتب

 الالمركزية

  قيد التنفيذ .1ُأنظر الرد على التوصية رقم 

هنيتيتا  خيتيتالل فيتيترتة ال زاليتيتع ليتيتوحظ أنيتيته 

عيتن حيتدود   نفيتاق زائيتد   إحيتاالت  السنتني 

سيتيتيتيا آليف املكتيتيتيتب اإلقليميتيتيتي  امليزانييتيتيتة 

واحمليتيتيط ا يتيتادئ ويف املكتيتيتب اإلقليميتيتي   

 .فريقياأل

 

استعراض ورصيتد حاليتة املشيتاريع اليت  جتيتاوزت       97

الن ائييتة لتحدييتد أي ميتواطن اخلليتل يف      مواعيدها

إعداد التقارير، وطلب االلتزام الفوري باملتطلبيتات  

األخرى للج ة املاحنيتة، وطليتب اإلفيتراع الكاميتل     

 عيتيتيتن األميتيتيتوال املتبقييتيتيتة للمشيتيتيتروعات امليتيتيتذكورة. 

 (176)الفقرة 

مس ولو امليزانييتة/   1021

ايتيتيتيتيتبكة دعيتيتيتيتيتم  

الربامج امليدانييتة/  

مكتيتيتيتيتيتب دعيتيتيتيتيتم 

 الالمركزية

 قيد التنفيذ .1ُأنظر الرد على التوصية رقم 

لوحظ يف مراجعة املكتيتب اإلقليميتي آلسيتيا    

يف يثلييتيتة املنظميتيتة واحمليتيتيط ا يتيتادئ ويف 

 أوجيته قصيتور  أوغندا أنيته ال زاليتع هنيتا     

   .يف التبليغ
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ضمان تقديم ميزانييتة التقييتيم لكيتل مشيتروع حتيتى       92

يتسنى إجراء تقييم ن ائي أو تقييم بيتأثر رجعيتي.   

 (177)الفقرة 

مس ول امليزانييتة/   1021

التعيتيتاون اليتيتتقين/  

مكتيتيتيتيتيتب دعيتيتيتيتيتم 

 الالمركزية

يف مجيع احلاالت ال  تطلب ج يتة ماحنيتة إجيتراء تقييتيم، كيتان      

 جيري تقييم املشروع وسوف تواصل القيام به.

بة إىل مجيع املشاريع األخرى، توضع ميزانية التقييم وفقيتًا  وبالنس

 للسياسات القائمة.

يف املائيتة ميتن    0.6وإضافة إىل ذلك، فيتإن ميزانييتة موازييتة لنسيتبة     

اعتمادات فرتة السنتني يف مشروع التعيتاون اليتتقين تتيتاح ملسيت ولي     

امليزانية إلجراء تقييم بأثر رجعي ملشاريع برنامج التعاون اليتتقين،  

ل عليتيتى حيتيتدة، كميتيتا صيتادق علييتيته ا ليتيت/ يف دورتيتيته احلادييتيتة  كيت 

 واألربعني بعد املائة.

 نّفذت

 

 املشرتيات وخطابات احتفاق

التأكد ميتن أن جيتدول السيتداد يف خطيتاب االتفيتاق       91

يمى مصاحل املنظمة بصورة مالئمة ويشجع عليتى  

 التسيتيتيتيتليم النيتيتيتيتاجز للخيتيتيتيتدمات/ املنتجيتيتيتيتيتات.   

 (120)الفقرة 

املنظميتة يف  يثلية  1021

 باكستان

 .ُنّفذت التوصية

 

 ُنّفذت

ضيتيتمان أن يكيتيتون ليتيتدى ايتيتركاء التنفييتيتذ املختيتيتارين  93

خربة جيدة يف التتبيتع والقيتدرة املالييتة، وميكيتن م     

أداء األنشطة دون طلب مبيتالغ كيتبرية كميتدفوعات    

أولية، وضمان أن يكون مبليتغ السيتلفة يف احليتدود    

ميتيتيتن دلييتيتيتل اإلجيتيتيتراءات  907املبينيتيتيتة يف القسيتيتيتم 

 (122اإلدارية. )الفقرة 

يثلية املنظميتة يف   1021

 باكستان

 ُنّفذت ُنّفذت التوصية.
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة ااصول

قسيتيتني إدارة األصيتيتول عيتيتن طرييتيتق: )أ( االمتثيتيتال  96

التام لدليل املنظمة ولوائح ا وقواعدها عيتن طرييتق   

تقديم تقرير مستكمل عن األصول يف ن اييتة السيتنة   

بصورة منتظمة كأساس للتسوية مع سجالت املقيتر  

الرئيسي؛ )ب( الرصد املنتظم ملشرتيات املمتلكات 

ييتازات  غري املست لكة؛ )ع( سرعة اإلبالغ عن احل

، واخلسيتيتائر 62باسيتيتتخدام املطبيتيتوع اإلداري رقيتيتم  

والتلفيات واستحالة اخلدميتة، باسيتتخدام املطبيتوع    

  (126. )الفقرة 23اإلداري رقم 

ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون   1021

 املالية

النظيتام العيتاملي إلدارة   قيتد أدخيتل   توافيتق املنظميتة عليتى التوصيتية. و    

 مة:املوارد تغيريات وقسينات ملحوظة على العمليات القائ

تقرييتر ن اييتيتة  )لعصيتيتول ادي امليت التحقيتق  عملييتيتة  طيبسيت جيترى ت )أ( 

احتسيتاب األصيتول والتحّقيتق     جيترى وقسني توقيت ا، كما  (السنة

 من ا يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد العاملية.

التحقق من املمتلكات غري املست لكة على أسيتاس   اآلنري جي )ب(

 متجّدد.

ن التوقيع ال سيما أنه جرت أدتيتة العملييتة اليدوييتة يف    قّس )ع(

إدارة امليتوارد   اسيترتاتيجية يف إطيتار   62املطبوع اإلداري السابق رقم 

مدعومًة  )التخلص( 23عملية املطبوع اإلداري رقم وباتع العاملية، 

 تدفق عمل.بنظام لبالكامل 

 قيد التنفيذ

صيتول  ميتن األ  1.629 كشف استعراضنا ليتيت 

معلقيتة   ا إجراءات صليتص  ال  نشطة ال

 قبل بدء تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد

 اتاملكاتيتيتب امليدانييتيتة عليتيتى طلبيتيت    رّدأن 

من مركز اخلدمات التحقق املادي لعصول 

ثالثيتيتة يكيتيتن . ومل كيتيتان متيتيتدنياً  املشيتيترتكة

 قيمت يتا تبليتغ  نشيتطة  الصول األن من ووست

هيتيتيتيتيتيتا رمز دوالر أمريكيتيتيتيتيتي  1 333 310

ايتيتبكة موجيتيتودًا يف  AGPDDالتنظيميتيتي 

 قيتيتد، . وليتيتذامعلوميتيتات املكاتيتيتب القطرييتيتة 

أن املكاتب امليدانية املعنية بوسع يكون ال 

ايتبكة  يف على التقاعد األصول قيل هذه 

. وعيتالوة عليتى   معلومات املكاتب القطرييتة 

 أج يتيتزة إرسيتيتال واسيتيتتقبالال تيتيتزال ذليتيتك، 

CODAN  دوالر أمريكيتي   72,762بقيمة

منيتذ عيتام    يةباكستانالمار  اجليف خمزونة 

أحيليتيتع عليتيتى التقاعيتيتد  يف حيتيتني  ،1002

 ةأمريكييتيت اتدوالر 92,920قيمت يتيتا  تبليتيتغ

 .كامل توثيقدون 

لوحظيتع أوجيته قصيتور يف    وبشكل مشابه، 

املكتب اإلقليمي ألفريقييتا  إدارة األصول يف 

 واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط ا ادئ
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

قدييتيتد احلفيتيتظ واملسيتيتاءلة لكيتيتل موظيتيتف ومسيتيت ول   99

بالنسيتيتبة لعصيتيتناف املسيتيتت لكة وغيتيتري املسيتيتت لكة   

 (127باستخدام استمارة حفظ املمتلكات. )الفقرة 

ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون   1021

 املالية

إدارة املوارد العاملية بإدخيتال بيانيتات امليتوظفني     اسرتاتيجيةتسمح 

جمموعة أصول مركز تقوم مباارة يف النظام، و املس ولنيأو القيمني 

برصيتد هيتذه البيانيتات باسيتتخدام     اخلدمات املشرتكة يف بودابسيتع  

 ن االلتزام ب ذا الشرو.  اضملتقارير رصد ضمنية يف النظام، 

 قيد التنفيذ

مدرجيتة  كشف التحقق من عينيتات أصيتول   

 اتإجيتيتراء يتيتا قائميتة األصيتيتول النشيتيتطة  يف 

األصيتيتول مل تعيتيتّين هيتيتذه أن  ةمعلقيتيتصليتص  

أو مسيتيت ولني عيتيتن علي يتيتا وظفني قيتيتيمني مليتيت

 واإلبالغ عن ا.   احفظ

يف قصيتور  أوجيته  هنيتا   زالع  اللوحظ أنه 

املكتيتيتيتب اإلقليميتيتيتي ألفريقييتيتيتا ويف يثلييتيتيتة 

 .املنظمة يف غانا

 املستشارون

تنفييتيتذ الضيتيتوابط واخلطيتيتوو التوجي ييتيتة/ الليتيتوائح     99

املوضوعة عند االسيتتعانة بيتاخلرباء االستشيتاريني.    

 (300)الفقرة 

امليتيتيتيتوارد مكتيتيتيتيتب  1021

 البشرية

بعيتيتد مشيتيتاورات مكّثفيتيتة ميتيتع اإلدارات  1023يف ن اييتيتة عيتيتام صيتيتدر 

اليتذين  ستشيتارين  املاسيتتخدام  يتعليتق ب ميتنّقح  م سسيتي  إطيتار  الفنية 

. ونّقحيتع  وباتفاقيتات اخليتدمات الشخصيتية    ًارى تعيين م دولييت جي

اخلطوو التوجي ية لتوظيف وخدمة االستشيتاريني املعييتنني حملييتا    

 ات الشخصيتيتية وصيتيتدرت يف ميتيتارس/آذارونّقحيتيتع اتفاقيتيتات اخليتيتدم

1026. 

توجي ات أساسية عيتن مجييتع اجلوانيتب املتصيتلة     توفر الوثيقتان و

األداء تقييتيم  أهمييتة  املكافيت ت و قدييتد  ، مبا يف ذلك ه الء بتعيني

لتتضيتمن  لميتوظفني  الشيتروو املرجعييتة ل  وقد حّدثع  اذع  الن ائي.

تقيتارير األداء،  كما حّدثع  اذع ، واضحة وم ارات أداءمواقيع 

 التوجي ية اجلديدة.خلطوو مع اجيري تقدمي ا و

 

 للمصادقة علي ا يف املراجعة املقبلة
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ميتيتن دلييتيتل اإلجيتيتراءات  322تنفييتيتذ أحكيتيتام القسيتيتم  97

اإلدارييتيتيتة، وخاصيتيتيتة بشيتيتيتأن عملييتيتيتات االختييتيتيتار 

التنافسي عند اختيار اخلرباء االستشاريني إلتاحة 

الفرصة أمام يثلييتة املنظميتة يف إثيوبييتا للحصيتول     

على أفضيتل اخليترباء بأفضيتل التكيتاليف. وتوسيتيع      

قاعدة البيانات عن اخلرباء االستشاريني، وتعظيم 

العتميتيتاد عليتيتى عيتيتدد  اسيتيتتخدام القائميتيتة خلفيتيتر ا 

حمدود من اخلرباء يف عملية التعيني، وقد وافقع 

 (303)الفقرة  اإلدارة على ذلك.

يثلية املنظميتة يف   1021

 إثيوبيا

 نّفذت ّدع املوافقة علي ا.

ضمان االمتثال التام لالئحة والقواعيتد والسياسيتات    92

املالية من أجل قسني اإلدارة املالية والنقدييتة يف  

 (309امليدانية. )الفقرة املكاتب 

ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون   1021

 املالية

 قيد التنفيذ .92ُأنظر الرّد على التوصية رقم 

سيتيتتجري املصيتيتادقة عليتيتى امتثيتيتال املنظميتيتة  

 خيتيتيتيتيتالل مراجعيتيتيتيتيتة فيتيتيتيتيترتة السيتيتيتيتيتنتني 

1026-1029. 

قسني مراقبيتة الرصيتد يف املكاتيتب امليدانييتة عيتن       92

طريق التحقق بصورة منتظمة من امتثا يتا لالئحيتة   

والسياسات املالية للمنظمة ملواج ة خطر استخدام 

األموال غري املالئم. ومراعاة اعبة الشيت ون املالييتة   

يف خطيتيتط عمليتيت ا تعزييتيتز كفيتيتاءات امليتيتوظفني اليتيتذين 

دانييتة. )الفقيترة   ي دون وظائف مالية يف املكاتب املي

307) 

ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون   1021

 املالية

إعادة تنظيتيم   1026تعك/ مقرتحات برنامج العمل وامليزانية لعام 

اعبة الش ون املالية لدعم التغيريات التحّولية ال  صادقع علي ا 

األج زة الرئاسية على حنو أفضيتل. وسيتيتّم تعزييتز عملييتة الرقابيتة      

ة يف املقيتر الرئيسيتي ويف املكاتيتب    الداخلية واملالية وعملية احملاسيتب 

امليدانية، وسوف تتعّزز أكثر بفعل تعيني مس ولني ماليني متفانني 

 من خارع املقر الرئيسي يف كّل من املكاتب اإلقليمية.  

وسوف تتيّسر هذه اجل ود على حنو أكرب جّراء وظيفة نظيتام إدارة  

ة تيتدعم  املوارد العاملييتة اليت  سيتوف تيتوّفر للمنظميتة أدوات متزاييتد      

 عمليات رقابة الرصد يف املكاتب امليدانية.

 قيد التنفيذ

سيتيتتجري املصيتيتادقة عليتيتى امتثيتيتال املنظميتيتة  

 خيتيتيتيتيتالل مراجعيتيتيتيتيتة فيتيتيتيتيترتة السيتيتيتيتيتنتني 

1026-1029. 
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 مراجعة املقر الرئيسي – 5112-5112 فرتة السنتني

 التوصيات ااساسية

 
احلد الزم   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات ااساسية

 احلتزامات اخلاصة باملوظفني : 0التوصية 

احلتزامنات  نوصى بشدة بأن تتناول املنظمة مسألة دويل 

مبوظفي ا بصورة عاجلة للغاية نظرًا إىل أن إرجيتاء  اخلاصة 

البع، على وجه اخلصوص، يف مقرتحات التمويل سي ثر 

املالية لربنيتامج العميتل وامليزانييتة يف     بال اك على السالمة

 السنوات املقبلة.

 

 

 

ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون   1020

 املالية

قيتد  هيتذه املسيتألة و  إىل تواصل اإلدارة لفيتع انتبيتاه األج يتزة الرئاسيتية     

معلوميتات   تيتزود وثائق بانتظام  23-1021خالل فرتة السنتني قدمع 

دوييتل  خييتارات معاجليتة فجيتوة    وعيتن   ،ُمحّدثة عن حجم االلتزامات

املداوالت اجلارييتة   عنو ،التزامات التغطية الطبية بعد انت اء اخلدمة

األنشيتطة الرامييتة إىل   عيتن  منظومة األمم املتحدة يف هذا الشأن، وضمن 

 احتيتيتواء تكيتيتاليف خطيتيتة التيتيتأمني الطيتيتيب احلالييتيتة. هيتيتذه اجل يتيتود     

 وستستمر.جارية 

 

 

 قيد التنفيذ

الحظنا املقرتحات اليت  قيتدمع خيتالل    

ملعاجليتيتيتة فجيتيتيتوة التموييتيتيتل   1021-23

لتزامات التغطية الطبييتة بعيتد انت يتاء    ال

اخلدمة واملقرتحات اليتواردة يف برنيتامج   

العمل وامليزانية للحصيتول عليتى دوييتل    

 . باملوظفنياخلاصة لاللتزامات إضايف 

امليت در مل يوافيتق بعيتد عليتى     نالحظ أن 

هيتذه  دويل هذه االلتزامات وسيتّم رصد 

 معاجلة كاملة.ُتعاجل  أنالتوصية إىل 

 

 : احتفاقات املرَبمة مع البلدان املضيفة3التوصية 

أوصيتيتينا املنظميتيتة ووافقيتيتع عليتيتى إجيتيتراء اسيتيتتعراض ايتيتامل  

لالتفاقات القدمية الع د املربمة مع البلدان املضيفة لتقدير 

ميتيتدى كفاييتيتة االايتيترتاكات، النقدييتيتة أو العينييتيتة، وحبيتيتث 

إمكانية توليد إيرادات إضافية عن طرييتق التفيتاوض بشيتأن    

مكتيتيتيتيتيتب دعيتيتيتيتيتم  1020

 الالمركزية

أعّد مكتب دعم الالمركزية اقرتاحًا إلجراء اسيتتعراض ايتامل وإعيتادة    

التفاوض بشأن االتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة يف يثلية منظميتة  

األغذييتيتة والزراعيتيتة، ومسيتيتاهمة احلكوميتيتات ذات الصيتيتلة اسيتيتتنادًا إىل   

 تصنيف دخل البلدان.

  ُنفّذت
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

قسني خمططات تقاسم التكاليف بيتني املنظميتة والبليتدان    

 املتجاوبة. املضيفة

مرين على أساس جترييب  موعيتة أوىل ميتن البليتدان    وقد بدأ هذا الت

ال  لي/ علي يتا متيتأخرات، وباسيتتخدام الصيتيغة املوّحيتدة اجلدييتدة       

لالتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة. وُقّدم مزييتد ميتن التفاصيتيل عيتن     

التقّدم يف هذه التجربة إىل جلنة املالية يف دورت يتا السيتابعة واألربعيتني    

(. والتقيتيتّدم يف التميتيترين FC 147/14الوثيقيتيتة )امللحيتيتق ب بعيتيتد املائيتيتة

التجرييب أبطأ وترية ّيا كان ملحوظًا يف البداييتة، ال سيتيما نظيترًا إىل    

املعّدل املنخفر من الردود الواردة من احلكومات املعنية واحلاجة إىل 

 إعادة التفاوض مبستوى مساهمت ا.

نظمة يف ثلي املواصل مكتب دعم الالمركزية العمل عن كثب مع ييس

لتنيتاول  إعادة التفاوض بشأن اتفاقيتات البليتد املضيتيف    ب البلدان املعنية

 .إدامهو كاماًلتناواًل االستعراض الشامل 

 : صندوق رأس املال العامل4التوصية 

أوصينا بأن تنظر املنظمة جبدية يف زيادة مسيتتوى صيتندوق   

رأس املال العامل لتوفري احتياطي كيتاف  للصيتندوق العيتام.    

وقد أكدت األمانة يف هذا الصدد أن يتا سيتتدرع مقرتحيتات    

لزيادة مستوى صندوق رأس املال العامل يف برنيتامج العميتل   

يف إطيتيتار القسيتيتم اخليتيتاص  1023-1021وامليزانييتيتة للفيتيترتة 

المة املالية على غرار تلك اليت  قيتدمع قبيتل ذليتك يف     بالس

 ولكيتيتن 1022-1020برنيتيتامج العميتيتل وامليزانييتيتة للفيتيترتة    

مل يوافيتيتق علي يتيتا األعضيتيتاء يف ذليتيتك الوقيتيتع. ونكيتيترر أيضيتيتًا  

توصيتنا بيتأن تواصيتل املنظميتة ج ودهيتا الرامييتة إىل مجيتع       

 االارتاكات واملتأخرات املستحقة من الدول األعضاء.

 ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون  1020

 املالية

أدرجع األمانة مقرتحات لزيادة مسيتتوى دوييتل صيتندوق رأس امليتال     

غيتيتري أن  .1029-1026العاميتيتل يف برنيتيتامج العميتيتل وامليزانييتيتة للفيتيترتة  

 1023 للميتيت در املنعقيتيتدة يف يونييتيتو/حزيران نياليتيتدورة الثامنيتيتة واليتيتثالث

 .إىل فرتة السنتني القادمةأّجلع ذلك 

راجعع ، 1026 أيار /املائة يف مايويف دورت ا الرابعة واخلمسني بعد 

اليتيت  قيتيتدمع مراجعيتيتة ملسيتيتتويات  FC154/5الوثيقيتيتة اللجنيتيتة املالييتيتة 

وبعيتيتد صيتيتندوق رأس امليتيتال العاميتيتل وحسيتيتابات االحتييتيتاطي اخليتيتاص.  

اللجنيتيتة إىل النظيتيتر يف املقرتحيتيتات املتعلقيتيتة  تطلعيتيتع هيتيتذه، مراجعت يتيتا

املقيترتح  احتياطيات املنظمة يف سياق برنيتامج العميتل وامليزانييتة    تعبئة ب

1029-27. 

 قيد التنفيذ

علمًا باإلجراءات اليت  اصيتذت ا   خذنا أ

مستوى  رفعلواألج زة الرئاسية األمانة 

دوييتيتل صيتيتندوق رأس امليتيتال العاميتيتيتل.    

وسيجري رصد هذه التوصية إىل أن يتم 

 الوفاء ب ا بصورة كاملة.
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ضوابط إعداد ميزانية الربنامج العاد : 2التوصية 

نشجع املنظمة عليتى النظيتر يف الوظيفيتة القياسيتية املتعلقيتة      

بامليزانية يف برنامج أوراكل من أجل التأكيتد بشيتكل فعيتال    

وبكفاءة من مدى كفاية األموال وذليتك وفقيتا لقواعيتد النقيتل     

   بني أبواب امليزانية.

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب  1020

 االسيتيتيتيتيتيترتاتيجية 

والتخطيتيتيط وإدارة  

وارد/ ايتيتيتعبة امليتيتيت

 الش ون املالية

( أنه يوجيتد  92يالحظ مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره )الفقرة 

بالفعل يف املنظمة ن ج دقيق بشأن ضوابط امليزانية ييتا يكفيتل تزوييتد    

مس ولي امليزانية مبعلومات حمّدثة بانتظام عن حالة امليزانية وهو ميتا  

تطبيقات أوراكل وغريه  يشمل مجيع املعامالت ال  تتم معاجلت ا يف

من الربامج. وتتاح هذه املعلومات ملس ولي امليزانية عن طريق مستودع 

بيانيتيتات أوراكيتيتل، وجييتيتري قيتيتديث ا يومييتيتًا. وتصيتيتدر تعليميتيتات إىل    

مس ولي امليزانييتة باسيتتعراض هيتذه املعلوميتات بصيتورة منتظميتة وربيتط        

ضيتعع  األموال بعد مراجعة األرصدة املتاحيتة. وباإلضيتافة إىل ذليتك، و   

املنظمة نظمًا وإجراءات لرصد حالة االعتميتادات اخلاصيتة باملخصيتص    

 يتيتم واإلفيتيتادة عن يتيتا والسيتيتتعراض عملييتيتات اإلضيتيتافة والنقيتيتل بيتيتني     

 املخصصات والرتخيص ب ا.  

ومع تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد وإطالق األنظمة املالية للمكاتب 

املالييتيتة الكامليتيتة ، سيتيتيتاح املزييتيتد ميتيتن املعلوميتيتات 1023القطرييتيتة عيتيتام 

واحلسيتيتنة التوقييتيتع، وهيتيتي سيتيتوف تيّسيتيتر التنفييتيتذ احملتميتيتل للوظيفيتيتة 

 امل دتة لضوابط امليزانية.

متطّلبيتيتات املنظميتيتة  اسيتيتتكملع، 1023-1021خيتيتالل فيتيترتة السيتيتنتني 

إىل  29-1026أدخيتل لفيترتة   تصميم  وذع جديد للتخطيط وامليزنة، 

يتيتيتبني أن ومل تقيتيتديم التقيتيتارير. للرصيتيتد ونظيتيتام موّحيتيتد جدييتيتد جانيتيتب 

ميتن  للتحقيتق امل ديتع   استخدام الوظيفيتة القياسيتية املتعلقيتة بامليزانييتة     

 .  عملي يف هذا السياقيف برنامج أوراكل ألموال ا

 

 قيد التنفيذ

نسّلم بالرتابط بني هيتذه التوصيتية وبيتني    

االستعراض اجليتاري للوحيتدة املن جييتة    

اجلدييتيتدة للتخطيتيتيط وامليزنيتيتة، ونشيتيتجع 

اصيتاذ اإلجيتراءات   املنظمة عليتى إديتام   

 املتعلقة بالتوصية.

وضيتع نظيتام   ما أن يتم سيجرى التحقق 

 رفع تقارير جديد.
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 تكاليف الدعم للربنامج امليداني )تكاليف خدمة املشاريع(: 2التوصية 

 نقرتح على املنظمة ما يلي:

)أ( أن تعميتيتل عليتيتى التوّسيتيتع الفيتيتوري يف السياسيتيتة املتعلقيتيتة 

تشمل اسرتداد أي تكيتاليف  بتسديد تكاليف الدعم حبيث 

ثابتة غيتري مباايترة بقيتدر ميتا تكيتون مقبوليتة بالفعيتل ليتدى         

اجل ات املاحنة وميكن جعليت ا مقبوليتة  يتا وتيتنص عليتى      

اخلطوو التوجي ييتة املالئميتة وتيتوفري التيتدريب املطليتوب،      

وذلك وفقا ملبدأ التعديل املعقول لتكيتاليف اليتدعم لتناسيتب    

ورت بالفعيتل واملبيتالغ   الربامج واملشاريع امليدانييتة كميتا تبليت   

 املسرتدة من املشاريع املمولة من ج ات ماحنة.

)ب( أن تنظر يف اإلبالغ عن مسيتتوى تسيتديدات تكيتاليف    

الدعم من املشاريع املموليتة ميتن خيتارع امليزانييتة ويف تقيتدير      

هذا املستوى، وذلك وفقا ملبدأ الشفافية ومن أجيتل قدييتد   

ليتدعم ميتن   مستوى معقول بشكل دقيق لتسديدات تكاليف ا

 أجل إظ ار ما يلي:

تكيتيتاليف اليتيتدعم الثابتيتيتة غيتيتري املباايتيترة وغيتيتري        - 2)ب(

 املسرتدة؛

تكاليف الدعم غري املسرتدة حسيتب فئيتة اليتربامج     - 1)ب(

 أو املشاريع؛

وتكاليف الدعم غري املسرتدة اليت  ميثليت ا الفيترق     -3)ب(

تكيتيتاليف  بيتني خيتيتدمات اليتدعم اليتيتتقين املعتميتدة ومعيتيتدالت   

 والتسديدات الفعلية؛ خدمة املشاريع

مكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب  1021

 االسيتيتيتيتيتيترتاتيجية 

والتخطيتيتيط وإدارة  

 املوارد

عرضع األمانة على جلنيتة املالييتة يف دورت يتا الثامنيتة واليتثالثني بعيتد       

تيتدابري ترميتي إىل قسيتني تنفييتذ      1022املائة املعقودة يف ميتارس/آذار  

سياسة املنظمة املتعلقة بتكيتاليف اليتدعم. وقيتد رحبيتع اللجنيتة ب يتذه       

التدابري، وتطلعع إىل أن تسيتتعرض مبزييتد ميتن التفصيتيل يف دورت يتا      

املقرتحات املتعلقة بتيتدابري   1022ال  ُتعقد يف أكتوبر/ تشرين األول 

عدة سيتابقًا ميتن   اسرتداد التكاليف  صوص الفئات ال  كانع ُمسيتتب 

 هذه السياسة.

وأعادت الدورة السابعة والثالثون للميت در املعقيتودة يف يونييتو/حزيران    

تأكيد سياسة االسرتداد الكامل للتكاليف وأبدت قلق يتا بشيتأن    1022

اسيتيتيتتمرار الفجيتيتيتوة القائميتيتيتة يف اسيتيتيترتداد تكيتيتيتاليف اليتيتيتدعم اإلداري   

والتشغيلي، على حنو ما تشري إلييته بانتظيتام تقيتارير تنفييتذ الربنيتامج      

املقدمة كل سنتني. وحث امل در املدير العام عليتى أن يليتتم/ بنشيتاو    

اليتيتدعم اإلداري والتشيتيتغيلي ميتيتن األنشيتيتطة قسيتيتني اسيتيترتداد تكيتيتاليف 

اخلارجة عن امليزانية، وأن يستحدث آليات جديدة، حسيتبما يكيتون   

مناسبًا، باالستفادة من جتارب وكاالت األمم املتحدة األخرى. وهيتذه  

التدابري املتعلقة بتحسني اسرتداد التكاليف، مبيتا يف ذليتك ميتا يتعليتق     

نولوجيا، ُعرضع من أجيتل  مبجاالت مثل األمن ونظم املعلومات والتك

نظيتر جلنيتة املالييتة في يتيتا يف دورت يتا املعقيتودة يف أكتوبر/تشيتيترين األول      

. وكيتان  1022، ووافق ا ل/ علي ا يف ديسيتمرب/كانون األول  1022

ميتن نتيجيتيتة ذليتيتك أن ارتفاعيتيتًا يف تكيتيتاليف ميتيتوظفي املشيتيتروع وتكيتيتاليف  

 ونفيتيتّذ 1021سيتيتتحَدث تيتيتدرجييًا اعتبيتيتارًا ميتيتن  ااستشيتيتاريي املشيتيتاريع 

 قيد التنفيذ

العملييتيتيتة احملّسيتيتيتنة  الحظنيتيتيتا تنفييتيتيتذ  

خالل فرتة السنتني السرتداد التكاليف 

والتنفييتيتذ الرئيسيتيتي  قيتيترامليف  1021-23

الكامل املخطط له يف املكاتيتب امليدانييتة   

 . 29-1026يف 

وحنيتيتيتن نعتقيتيتيتد أن بيئيتيتيتات التشيتيتيتغيل  

الداخلية واخلارجييتة املتطيتورة والرغبيتة    

يف تنسيق فئيتات التكيتاليف واالسيترتداد    

تتيتيتيتيح بيتيتيتني وكيتيتيتاالت األميتيتيتم املتحيتيتيتدة 

إمكانييتيتات جييتيتدة إلجيتيتراء دراسيتيتة أكثيتيتر 

 .تكيتاليف املنظميتة  دعيتم  لرتتيبيتات   اعمق

ونالحظ التقرير بشأن ذلك الذي يتوقيتع  

يف عيتيتيتام  أن يقيتيتيتّدم إىل اللجنيتيتيتة املالييتيتيتة

1026.  
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

تكاليف الدعم غري املسيترتدة اليت  ميثليت ا الفيترق      - 6)ب(

بني إيراد تكاليف الدعم امليتدرع يف امليزانييتة والتسيتديدات    

الفعلية بطريقة االسرتداد )رسم بنسبة مئوية ثابتيتة ورسيتم   

 (.مباار يقيد على برنامج أو مشروع أو االثنني معًا

البيانات املالييتة عيتن تكيتاليف    )ع( أن تنظر يف الكشف يف 

الدعم غري املسرتدة من املشاريع املمولة من ج ات ماحنيتة  

واسيتيتتوعب ا صيتيتندوق يف الربنيتيتامج العيتيتادي والكيفييتيتة اليتيت   

ُحسيتيتبع ب يتيتا هيتيتذه التكيتيتاليف، وذليتيتك ميتيتن أجيتيتل عيتيترض   

تكيتيتاليف اليتيتدعم املتكبيتيتدة بالفعيتيتل عرضيتيتًا أمينيتيتًا يف إطيتيتار    

 حسابات أموال الربنامج العادي.

ال مببدأ املواءمة املعقولة لتكاليف الدعم مع الربامج )د( عم 

واملشاريع امليدانية كما تبلورت بالفعل، واملبيتالغ املسيترتدة   

من مشاريع يولة من ج ات ماحنيتة، ولتحدييتد مسيتتوى    

 معقول بدقة السرتداد تكاليف خدمات الدعم التقين:

أن تنظر يف احلاالت اليت  يكيتون في يتا االسيترتداد      -2)د(

 أم ال؛ يكنًا

قديد املدى اليتذي ترغيتب املنظميتة يف حيتدوده يف      -1)د(

 اسرتداد تكاليف خدمات الدعم التقين.

 

 

 

 

التكاليف تحسني اسرتداد ل 1026 /كانون الثانيحبلول ينايربالكامل 

بالنسيتيتبة لفئيتيتات التكيتيتاليف املتنّوعيتيتة غيتيتري املباايتيترة اليتيت  كانيتيتع قيتيتد  

اسُتبِعدت إىل حيتد كيتبري ميتن سياسيتات دعيتم التكيتاليف ليتدى منظميتة         

األغذية والزراعة، لكن ا كانيتع ُتسيتتعاد عيتادة ميتن جانيتب منظميتات       

 .قد نفذت أ() 2التوصية هكذا تكون و حدة.أخرى تابعة لعمم املت

 1023-1021الوثيقيتيتة ع( يف ) 2و 3-(ب) 2ومت تنيتيتاول التوصيتيتيتني 

 ( تكاليف دعم الربامج امليدانية (د) 3القسم )

التقرير السنوي عن مصروفات تكيتاليف   (2-(د) 2 ومت تناول التوصية

 ىل اللجنة املاليةاملقّدم إ الدعم واسرتدادها

 (.FC 151/9الوثيقة  ،)مثاًل

سياسيتة  تقرير اامل يتناول مجييتع جوانيتب   بوضع  1021عام يف بدأ 

إىل تقيتارير  بانتظيتام  رفعيتع عنيته   دعم التكيتاليف و فيما يتعلق بيت املنظمة 

ومايو/أيار ونوفمرب/تشرين  1023يف نوفمرب/تشرين الثاني جلنة املالية 

 سياسيتة جدييتدة   1029خيتالل عيتام   ويتوقع أن توضع  .1026 الثاني

   ستتناول التوصيات الباقية.
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احلد الزم   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات اهلامة

 : أرصدة اخلطة01التوصية 

نوصي املنظمة بأن تنظر يف وضع االستثمار الطويل األجيتل  

املخصص واملدفوعات املسبقة ملخططات ميتدفوعات ن اييتة   

اخلدمة يف حساب أمانة منفصل للتعرف الصيتحيح علي يتا   

 كأرصدة للخطة باعتبار ذلك جزءًا من اجل د املبيتذول ميتن  

أجل االعتماد الكامل للمعايري احملاسيتبية الدولييتة للقطيتاع    

 العام.

ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون   1021

 املالية

(، فيتإن  292كما الحظ مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره )الفقرة 

استعراض التوصية الرامييتة إىل وضيتع األرصيتدة املخصصيتة يف حسيتاب      

الدولية للقطيتاع   أمانة منفصل سُينفَّذ يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية

 العام.

 قيد التنفيذ

سنسيتيتتعرض تنفييتيتذ التوصيتيتية يف سيتيتياق  

تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

 العام،  

 التصفية عن التأخر يف عمليات التسليم غراماتأرصدة   –املشرتيات : 01التوصية 

نوصي بقيام مس ولي امليزانية بيتأداء م ميتة رصيتد عملييتات     

دقيقيتيتا. وينبغيتيتي أن يقيتيتدم هيتيت الء املسيتيت ولون  التسيتيتليم أداءع 

بالفعل التوصية الداعية إىل فرض غراميتات، إن ُوجيتدت،   

 وأن ُتقتطع هذه الغرامات بعد ذلك من املدفوعات.

 

1022 
 فصاعدًا

ايتيتيتعبة الشيتيتيت ون  

 اإلدارية

توافق املنظمة على أن مس ولي امليزانية ينبغي أن ييت دوا م ميتة رصيتد    

حسبما يتناسب، بتقديم توصيات بشأن  عمليات التسليم وأن يقوموا،

. بييتد أن  عملينات التسنليم   التيتأخر يف التصنفية عنن    غراميتات تطبيق 

التحديد الن ائي لتطبيق غرامات التأخري هذه يكون من اأن املشرتي 

واملوظيتيتف امليتيترخص ليتيته بغييتيتة ضيتيتمان أن ت خيتيتذ يف االعتبيتيتار مجييتيتع    

 قدية.العوامل، مبا يف ذلك أي ظروف خمِففة أو التزامات تعا

وقيتيتد ُأعيتيتّدت ميتيتذكرات التوجي يتيتات ملسيتيت ولي امليزانييتيتة، وأخيتيتذت يف  

االعتبار التغّيرات ال  أدخل ا نظيتام إدارة امليتوارد العاملييتة، ووظيفيتة     

التلقيتيتي. وميتيتذكرات التوجي يتيتات ُتنشيتيتر عليتيتى الصيتيتفحة األوىل ملوقيتيتع    

اإلنرتانيتيتع اخليتيتاص باملشيتيترتيات كميتيتا سيتيتيتّم توزيع يتيتا عليتيتى مسيتيت ولي 

 لربيد اإللكرتوني ونشرة دائرة املشرتيات.امليزانية عرب ا

 

 قيد التنفيذ

ن اييتيتة فيتيترتة مراجعيتيتة خيتيتالل الحظنيتيتا 

 أن غراميتيتيتات 1023-1021السيتيتيتنتني 

ة عنننن التنننأخر يف عملينننات  يالتصنننف

املكتيتيتب اإلقليميتيتي  التسننليم ت تنفننذ يف

 ويف يثلية املنظمة يف غانا.   ألفريقيا

 ثانييتة سيتم التحقق من صحة االمتثيتال  

اليتيتيت  سيتيتيتتجري للفيتيتيترتة  راجعيتيتيتة امليف 

1026-29.  
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 مراجعة حسابات املكاتب امليدانية – 5112-5112فرتة السنتني 

 
احلد النزم    التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات ااساسية

 اإلقليمي افريقيا( الربنامج العاد  )املكتب –الضوابط عل  امليزانية : 51التوصية 

نوصى بأن يطبق املكتب اإلقليمي ألفريقييتا بصيتورة   

أكثر صرامة اارتاو احلصول عليتى موافقيتة مسيتبقة    

والتخطيتيط وإدارة   االسيترتاتيجية أكيدة من مكتيتب  

املوارد قبل قمل أي التزامات ومصروفات تتطلب 

 200 000إجراء تغيريات يف املخصصات تتجيتاوز  

 10 000وى الربنيتيتامج ودوالر أمريكيتيتي عليتيتى مسيتيتت

دوالر أمريكيتيتي لكيتيتل برنيتيتامج عليتيتى مسيتيتتوى بيتيتاب  

امليزانية وعلى مستوى اجل ة املخصص  ا. ويلزم 

أن يدد طلب التحويل املقدم من املكتب اإلقليمي 

ألفريقييتيتا، واليتيتذي قيتيتد ييتيتدرع يف تقرييتيتر الربنيتيتامج    

وامليزانييتيتة، املبيتيتالغ املخصصيتيتة امليتيتراد قويليتيت ا،    

ني اليتربامج أو أبيتواب   ومصدر التخصيص للنقيتل بيت  

 امليزانية، وأسباب أو مربرات النقل.

وحنن نشجع أيضا املكتب اإلقليمي ألفريقييتا عليتى   

العمل بصورة متسيتقة يف حيتدود احلصيتة امل سسيتية     

 املقدمة طبقًا لربنامج العمل وامليزانية.

املكتيتيتب اإلقليميتيتي   1020

 ألفريقيا

سيضيتيتمن املكتيتيتب اإلقليميتيتي ألفريقييتيتا أن يعميتيتل يف حيتيتدود املبيتيتالغ    

املخصصة واملقدمة واليت  ُأبليتغ عن يتا عيتن طرييتق تقيتارير الربنيتامج        

وامليزانية مبا يتفيتق ميتع برنيتامج العميتل وامليزانييتة، وأنيته مت تلقيتي        

والتخطيط وإدارة امليتوارد   االسرتاتيجيةتراخيص مكتوبة من مكتب 

 ذ امليزانية.قبل املضي قدمًا يف تنفي

 نّفذت
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احلد النزم    التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 املشاريع )املكتب اإلقليمي افريقيا( –الضوابط عل  امليزانية : 50التوصية 

وأوصينا ووافق املكتب اإلقليميتي ألفريقييتا عليتى أن    

ياول مس ولو امليزانييتة العميتل يف حيتدود ميزانييتة     

املشروع املعتمدة لربنامج التعاون التقين، ويف حالة 

مشروع حساب األمانة، يف حيتدود املبيتالغ النقدييتة    

 املقدمة من اجل ة املاحنة.  

ولضيتيتمان تيتيتوافر األميتيتوال للمشيتيتروع قبيتيتل قميتيتل     

امات واملصروفات، ينبغيتي أن ينظيتر مسيت ول    االلتز

امليزانية يف استخدام الكشف اخليتاص بااللتزاميتات   

واملصيتيتروفات الفعلييتيتة خيتيتارع اليتيتنظم القائميتيتة بغييتيتة  

متابعة الرصيد النقدي للمشروع أو احلساب إىل أن 

 يتم إدراع ضوابط يف النظام دنع الصرف الزائد.

ة وإذا كان الرصيد النقدي منخفضيتًا وتوجيتد حاجيت   

إىل احلصول على نقيتد إضيتايف ميتن اجل يتة املاحنيتة      

وعلى النحو املطلوب يف اتفاق املشيتروع، ييتتعني أن   

يطلب مس ول امليزانية بصيتورة عاجليتة ميتن ايتعبة     

حماسيتبة املشيتاريع باحلاجيتة إىل     –الش ون املالية 

توجييتيته طليتيتب للحصيتيتول عليتيتى أميتيتوال، وأن يقيتيتدم  

 يتة  تنقيح امليزانية الذي يتطلب موافقة/اعتماد اجل

املاحنة وذلك ملنع قميل مشاريع حساب األمانيتة  

 رصيدًا نقديًا سلبيًا.

املكتيتيتب اإلقليميتيتي   1020

 ألفريقيا

يتفق املكتيتب اإلقليميتي ألفريقييتا ميتع هيتذه التوصيتية ويشيتري إىل أن        

وحدة الربجمة اإلقليمية ال  ُأنشئع حيتديثًا تتيتوىل املسيت ولية عيتن     

ج/املشيتاريع وميزانيات يتا   تناول هذه القضايا وترصد عن كثيتب الربام 

 بالطريقة ال  أوصى ب ا مراجع احلسابات اخلارجي.

تستخدم بعر مكاتب التمثييتل التابعيتة ملنظميتة األغذييتة والزراعيتة      

نظاميتيتًا للمتابعيتيتة لرصيتيتد ميزانييتيتة املشيتيتاريع ليتيتدي ا. وعقيتيتب دورات   

التدريب األساسية ال  أجراها املكتب اإلقليمي ألفريقيا يف ن اييتة  

ني األخرية، فإن املكتيتب اإلقليميتي ألفريقييتا يعميتل اآلن     فرتة السنت

بصورة وثيقة مع مكاتب التمثيل األخيترى التابعيتة ملنظميتة األغذييتة     

 .والزراعة إلقامة نظام للمتابعة لديه

كجيتزء ميتن    1023أما احلل امليداني اجلديد الذي سيتم تعميمه يف 

معلوميتات كامليتة   برنامج النظام العاملي إلدارة امليتوارد فسيتوف يقيتدم    

وجيدة التوقيع بشأن االلتزامات احمللييتة، ييتا ييت دى إىل تيسيتري     

رصد امليزانية والرصيد النقيتدي، وطليتب األميتوال يف وقيتع مناسيتب      

 بدرجة أكرب.

وميتيتن املالحيتيتظ كيتيتذلك أن أداة الرصيتيتد ليتيتدى ظايتيتبكة دعيتيتم اليتيتربامج  

امليدانييتيتةظ التابعيتيتة لنظيتيتام معلوميتيتات إدارة اليتيتربامج امليدانييتيتة تيتيتربز  

 ال الذي ينبغي توجييته انتبيتاه مسيت ولي امليزانييتة إلييته وذليتك       ا

لطلب األموال بصفة ذلك من عناصر الرصد احملددة، كما أن نظام 

 معلومات إدارة الربامج امليدانية يرسل رسائل يف هذا الصدد.

 قيد التنفيذ

يف مشيتاريع  ال زالع تالحيتظ املصيتروفات الزائيتدة    

لفيترتة  اتنيتا  مراجعخالل املكتب اإلقليمي ألفريقيا 

1021-1023. 
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 مراجعة وتقييم الصندوق اخلاص للطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 
احلد النزم    التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 : اإلطار املنطقي ملشروعات الصندوق اخلاص للطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل5التوصية 

إعيتداد إطيتار منطقيتي جلمييتع املشيتاريع      كفالة 

اليتيت  ُتَميتيتول ميتيتن الصيتيتندوق اخليتيتاص حليتيتاالت 

الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل بغيتر النظيتر   

عيتيتن تكيتيتاليف املشيتيتروع، وأن ييتيتدرع اإلطيتيتار    

املنطقيتي كجيتيتزء ميتيتن وثيتائق املشيتيتاريع، وذليتيتك   

طبقًا لدليل التعليمات بشأن التخطيط والرصد 

رض تيسيتري  لغ املتكاملني القائمْين على النتائج

 مراجعة مشروعات الطوارئ ورصدها.

 

الصيتندوق اخليتاص حليتاالت الطيتوارئ     املشاريع املموَّلة ميتن   التعاون التقين 1021

وأنشيتيتطة إعيتيتادة التأهييتيتل تتبيتيتع اليتيتدليل اجلدييتيتد للخطيتيتوو   

(. 1021التوجي ية لدورة املشروع )الصيتادر يف يوليو/ديتوز   

 وتتضمن مجيع املشاريع مصفوفة للنتائج.

  نّفذت

 

 


