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 موجز
 

 يشري هذا التقرير إىل التقّدم احملَرز من جانب األمانة يف تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي. 

  تنفيذ التوصييات اليك كانيا عالقية يف     ليعرض هذا التقرير التقّدم احملرز من جانب منظمة األغذية والزراعة

 بعيد املائية املنعقيدة يف    نيواخلمسي  السيابعة تاريخ تقديم التقرير املرحليي السيابق إىل ةنية املاليية يف دورت يا      

 . 2015 آذار/مارس

 

 

 التوجي ات املطلوبة من ةنة املالية
 

 مناسب هوما  أن تستعرض الوثيقة، وأن توّفر توجي ات ا حسب اللجنةمن  ُيرجى. 
 

 مسودة املشورة
 

   :اللجنة إّن
 

  اخلارجي؛ اجعملرا عن الصادرة التوصيات تنفيذ حبالة علمًا أحاطت 

   رّحبت بالتقدم احملرز بالنسبة إىل إجناز توصيات املراجع اخلارجي وحّثت األمانة على مواصلة اجلهوود

 اليت تبذهلا لالنتهاء من التوصيات العالقة؛

       وتطّلعت إىل احلصول على تقرير مرحلي يتضمن أيضًا حالة تنفيذ التوصويات الوواردة ا التقريور املسوه

 . 2014لعام 
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 مقدمة

 

يلّخص اةدول أدناه التقدم اإلمجالي الذي أحرزتيه منظمية األغذيية والزراعية عليى صيعيد تنفييذ التوصييات          -1

 الصادرة عن املراجع اخلارجي.

 

التوصيييييييييات  جمموع التوصيات املراجعةتقرير 

املتييييييييأخرة يف 

تييياريخ التقريييير 

 1السابق

ُأغِلقا منذ تاريخ 

 التقرير السابق

 

متييييأخرة يف تيييياريخ  

 التقرير احلالي

2009-2008التقرير املطوَّل 
2 27 6 1 5 

2011-2010التقرير املطّول 
3  69 16 10 6 

 39 18 57 57 2013-2012التقرير املطّول 

 

يعرض اةدول أدناه تفاصيل عن احلالة األخرية لتنفيذ كّل توصية مل تكن قيد ُأغلقيا بعيد يف تياريخ التقريير       -2

 للتنفيذ. ياملرحلي السابق الذي ُقدِّم إىل ةنة املالية، مبا يف ذلك احلّد الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارج

 

ي أفيميا ييرد ر   ،التوصيات يف اخلانية بعنيوان درّد اإلدارةد  ترد اإلجراءات الك اختذت ا األمانة لتنفيذ كل من  -3

 املراجع اخلارجي يف التقدم احملرز لتنفيذ مجيع التوصيات ضمن اخلانة األخرية بعنوان دتعليقات املراجع اخلارجيد.

 

  

                                                      
 .FC157/14التقرير   1

 تشييمل وتأخييذ باالعتبييار اةوانييب العالقيية يف التوصيييات الصييادرة عيين املراجعيية   2009-2008للفييرتة  املسيي بالتوصيييات الييواردة يف التقرييير   2

 اخلارجية السابقة.
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 املقّر الرئيسييف راجعة امل -2013- 2012فرتة السنتني 

 التوصيات األساسية

 
احلييييييّد  التوصية

الييييزمين 

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 قيد التحصيل مساهمات -مراجعة احلسابات 

املالية دون  تشجيع الدول األعضاء على دفع التزامات ا 1

إبطياء واالسيتفادة مين خطييق التقسييق اليك تعرضيي ا      

 (43)الفقرة  .املنظمة

شيييعبة الشيييؤون   2014

 املالية

تقريير  يقيدم  وبيذلا  قد يف الوقا احملدد ساهمات املاة ود ةمع كافة تؤكد اإلدارة أن 

 .التقدم احملرز بانتظام إىل ةنة املالية واجمللس واملؤمترعن 

  هذه التوصية. أغلقت 

الحظنييا تراجعييار يف رصيييد املبييال    

مليييون دوالر  17.3املسييتحقة قييدره 

 98.96يف املائيية( ميين  18أمريكييي )

 2013مليون دوالر أمريكيي يف عيام   

مليييون دوالر أمريكييي يف  81.63إىل 

. وشيييي دت بييييدورها 2014عييييام 

معدالت التحصييل العامية بالنسيبة    

إىل االشييرتاكات املقييررة واملتييأخرات 

 زيادة طفيفة أيضار.

وأرسيلا كشييوص فصيلية إىل الييدول   

األعضاء لتذكريها بيدفع اشيرتاكات ا   

  املقررة الك مل تسددها بعد. 

احلكوميية النقديية    ساهماتتكثيف مجع متأخرات امل  2

اتفاقيات الدولية   عليى  عادة التفياوض  تسريع النظرية و

إجيييراء تنقيحيييات دوريييية  وعقيييب ذليييكامُلضييييفة، 

ظيروص االقتصيادية   تعكس التغريات يف الل مساهماتلل

 (43للبلدان املعنية. )الفقرة 

شيييعبة الشيييؤون    2014

مكتب دعم /املالية

 الالمركزية

، ميع مراعياة الظيروص    اتفاقات الدولة امُلضييفة  علىإعادة التفاوض دارة عملية اإلواصل ت

تذكري احلكومات املعنيية  ل اتصدرت بيانات احلسابأاالقتصادية املتغرية للبلدان املعنية. 

 املتأخرات.ب

القدميية،  القائمة/ األرصيدة تسيرتد في يا منظمية األغذيية والزراعية       لين الك حلاالت يف ا

مين األرصيدة    عينية من البلد املضيف بيدالر ال ةقيمالستواصل املنظمة بذل حماوالت لتلقي 

 .قيد التنفيذ

املسيياهمات احلكومييية  الحظنييا أّن 

الييك مل تسييدد يف  النقدييية اليينظرية

ال تييزال علييى حا ييا   2014سيينة 

مليييون دوالر أمريكييي   3.48وتبليي  
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احلييييييّد  التوصية

الييييزمين 

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

. كييذلك األميير، 2013كمييا يف سيينة  .املستحقةالقدمية 

ُوضييعا اللمسييات األخييرية علييى    

اتفاقييات الدوليية املضيييفة يف سيينة    

2014 . 

ويتعني عليى اإلدارة أيضيار النظير يف    

كيفية تقيييم اخليدمات / التاعيات    

يف عوضيار  العينية من قبل البلد املض

 عن األرصدة غري املسددة.

 قباملوظفني ورصيد الصندواملتعلقة اخلطق  –مراجعة احلسابات 

لتزامات املتبقيية  مع االعامل لتلتقييم أفضل اخليارات   5

صيلة بياملوظفني بغيرض ددييد     املتغري املمولة للخطة 

واخليرو  ططية شياملة لتموييل      ثابيا مصدر متوييل  

 صلة باملوظفني خالل فرتةاملتالتزامات اخلطق 

 (57)الفقرة  .حمددة من الزمن 

شيييعبة الشيييؤون   2014

 املالية

بانتظيام  ، مبا يف ذليك القييام   تواصل اإلدارة لفا انتباه األج زة الرئاسية إىل هذه املسألة 

وثائق تزود معلومات ُمحّدثة عن حجم االلتزاميات وعين خييارات معاةية فجيوة      بتقديم 

التغطية الطبية بعد انت اء اخلدمة وعن املداوالت اةارية ضمن منظومية  متويل التزامات 

األمم املتحدة يف هذا الشأن وعن األنشطة الرامية إىل احتواء تكاليف خطة التأمني الطي   

 .احلالية

 .قيد التنفيذ

الحظنا أّن اإلدارة تواصيل التصيدي   

للثغرة يف متوييل التزاميات التغطيية    

دمة من خالل الطبية بعد انت اء اخل

املناقشات اةارية يف منظومية األميم   

املتحيييدة ب يييذا الصيييدد واألنشيييطة 

الرامييية إىل احتييواء تكيياليف خطيية  

 التأمني الط  احلالية. 

 مركز اخلدمات املشرتكة

مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل دسني نوعية ودقية    6

لليوائ   طبقيار   املعاةة ميع التقييد باملواعييد   املعامالت 

 (61)الفقرة وسياسات منظمة األغذية والزراعة. 

مركييز اخلييدمات    2014

 املشرتكة

 دارة على أهمية السيعي باسيتمرار إىل دسيني نوعيية ودقية معاةية املعيامالت       توافق اإل

اإلجيراءات اليك    (60الفقيرة  خاصية  يف التقرير املطول )و. وقد انعكسا وتؤكد على ذلك

 حمددة، وستستمر هذه اة ود.ملعاةة توصيات ت اختذ

 .قيد التنفيذ

خالل املراجعية   التحققستتم عملية 

اخلاصة مبركز اخلدمات املشرتكة يف 

 . 2015سنة 
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احلييييييّد  التوصية

الييييزمين 

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ينقبرنامج التعاون الت

واإلدارة واخلييييدمات  املؤسسيييي  تعظييييم اإلشيييراص    7

االستشارية لانامج التعاون اليتقين وذليك عين طرييق     

اسييتكمال التنفيييذ احلييازم لانييامج التغيييري التحييويلي 

الذي يرمي إىل دسني املساءلة والرقابة الداخلية على 

 (أ 77)الفقرة املكاتب امليدانية.

التعيييييياون  إدارة  2014

 التقين

: املواءمية بيني   2014/53نشرة املدير العام  2014بعدما صدرت يف ديسما/كانون األول  

تعبئة املوارد ودورة املشاريع من ج ة واإلطار االسرتاتيجي من ج ة أخرى، والك ددد 

مجلة أمور من بين ا األدوار واملسؤوليات يف جمالي تعبئية امليوارد وإدارة دورة املشياريع،    

 .2015مج التعاون التقين بصيغته الن ائية وصدر يف مارس/آذار ُوضع دليل برنا

وحيدد الدليل املنق  لانامج التعاون التقين األدوار واملسؤوليات الرئيسية يف املنظمة يف ما 

يتعلق بيددارة الانيامج. وقيد صيدر مشيفوعار بتوجي يات لصيياغة امللحيق اخليا  بيأطر           

شادي لانامج التعاون التقين. وعليه، فدّن املواءمية  الاجمة القطرية املتصلة باملخطق اإلر

بني الانامج واإلطار االسرتاتيجي على املستوى القطري يتم من خيالل العمليية اخلاصية    

 بأطر الاجمة القطرية بقيادة منسق يف ممثلية املنظمة / برنامج التعاون التقين.

افقية قياسيار إىل فيرتة    وقد جرت عمليات الرصد عليى أكميل وجيه وشي دت معيدالت املو     

تطيورار   2013-2012ومعدالت اإلنفياق قياسيار إىل فيرتة السينتني      2015-2014السنتني 

يف املائية قياسيار إىل فيرتة السينتني      100إجيابيار ومن املتوقع دقيق نسيبة تنفييذ قيدرها    

 . 2015-2014يف املائة قياسار إىل فرتة السنتني  100ونسبة موافقة قدرها  2012-2013

  هذه التوصية. أغلقت

 
احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 طار املساءلة والرقابة الداخليةإ

إضفاء الطابع الرمسي على إطار السياسات اخلا  ب ا   10

واملتعليق بالرقابيية الداخلييية، وتصييميم آلييية يييتم في ييا  

مكتب االسرتاتيجية  2014

والتخطييييييق وإدارة 

 2015 كيانون األول /أعلن عن سياسة مساءلة على مستوى املنظمية يف ينياير  

وخيضع إطار الرقابة الداخلية  .(CL 150/4و FC 156/15 نيالوثيقت انظر)

 .قيد التنفيذ

يف حني بيدأ العميل بسياسية املسياءلة، مل     
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احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

واإلبييالع عيين الفعالييية الكلييية لنظييام تقييييم الرصييد وال

ليدى املنظمية    ةالرقابة الداخلية على املستويات الثالثي 

 دعييم املسيياءلة والشييفافية لييدى املنظميية. بغييية  وذلييك

 (86)الفقرة 

الستعراض ن ائي من قبل اإلدارة على أن يصدر يف الفصل األخري مين سينة    املوارد

2015 . 

 جي ز بعد إطار الرقابة الداخلية.

 

 الدولية للقطاع العامتنفيذ املعايري احملاسبية التقدم يف 

معاةة املخاطر املرتبطة باألنشطة اةارية مثيل تولييد     12

القيييام جتييارإ إضييافية و إجييراء أرصييدة افتتاحييية و 

وذلييك لضييمان اإلعييداد للموجييودات، عمليييات جييرد ب

املاليييية األوىل املمتثلييية للمعيييايري   االنييياج  لكشيييوف 

 (97)الفقرة  .احملاسبية الدولية للقطاع العام

 نشييييعبة الشييييؤو   2014

 املالية

 ةرصيد األإعيداد  استكمل . ارستمراتتم إدارة املخاطر ذات الصلة ومعاةت ا ب

املراجيع اخليارجي   التجارإ اإلضيافية وعرضيا النتيائج عليى     و ةفتتاحياال

 .ت اراجعمل

التدريب لضيمان  وفر وقد وضعا تقارير إضافية لدعم اةرد يف ن اية العام و

ف ميار   العيدّ لقييام ب لعملية واملتطلبات الالزمة لاكامل بالاملستخدمني ف م يأن 

 .كامال

 .قيد التنفيذ

الحظنا وجود ثغيرات يف إجيراءات اةيرد    

مت إبييالع اإلدارة ب ييا يف عملييية مراجعيية   

 . 2014ن اية السنة يف 

  املشرتيات إدارة

االنت ياء  للدفع إىل مع اإلدارة العليا عن كثب االخنراط   15

ىل سرتاتيجية املشرتيات املقرتحة أثنياء السينة األو  ا من

، وإعيداد خطية تنفييذ    2015-2014من فرتة السنتني 

املعَتَمييَدة ثييين ُتنفييذ   تاالسييرتاتيجيا سعلييى أسييا

)الفقيرة   التغيريات املقرتحة قبل ن اية فيرتة السينتني.  

113) 

ن شييييعبة الشيييييؤو   2014

 اإلدارية يف املنظمة

ميع   متشييار راجعت يا  مكتب املفتش العام ملإىل  تشرتيااسرتاتيجية امل اقدم

يف السادسييية واخلمسيييني بعيييد املائييية دورت يييا يف توصيييية ةنييية املاليييية 

 .2014تشرين الثاني /نوفما

استعرض مكتيب املفيتش العيام اسيرتاتيجية املشيرتيات واالقيرتاح اخليا         

( االسييرتاتيجية 1بتعيييني املوظفني/امليزانييية بغييية تنفيييذه وخُلييص إىل أّن ) 

( 2تشكل خطوة مناسبة لتعزيز إدارة املنظمة للمخاطر املتصلة باملشرتيات؛ )

اسييار صيياحلار واقيرتاح التنفيييذ اخلييا  بتعيييني املوظفني/امليزانيية يشييكل أس  

للمضييي قييدمار ميين دون أن ترتتييب عنييه أي تكيياليف إذا مييا متييا مقارنيية  

التكاليف السابقة والالحقة، ومع توافر التموييل بالفعيل لتغطيية التكياليف     

 أغلقت هذه التوصية.
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احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

املرحلية. وقد وافقا اإلدارة على تنفيذ االسرتاتيجية الك تنطوي على عدد 

وامليزانييية للفييرتة  ، مييع برنييامج العمييلميين اإلجييراءات اخلاصيية بيياملوظفني

. واإلجييراءات اخلاصيية بيياملوظفني ملييلء الوظييائف الشيياغرة    2016-2017

احلالييية امللحوظيية يف االسييرتاتيجية ال تييزال عالقيية ويسييتعان بشييأن ا       

 باالستشاريني.

إعداد خطة تنفيذ على أساس االسرتاتيجيات املعتميدة   17

سيي ويف املييدان ليدعم    لتعزيز القدرات ليدى املقير الرئي  

شبكة املكاتب امليدانية، ثين ييتم تنفييذ التغييريات    

 .2015-2014امُلرتقبة قبل ن اية فرتة السنتني 

 (128)الفقرة 

شييييعبة الشيييييؤون   2014

 اإلدارية يف املنظمة

 .قيد التنفيذ أعاله. 15التوصية ب ةرتبطمهذه التوصية 

سوص جتري عملية التحقق ملعرفية ميا إذا   

 اإلعداد لتنفيذ اخلطة.مّت 

تعزيز قدرات ختطيق املشيرتيات وميا يتصيل ب يا مين        18

مساءلة على املستويات ذات الصلة لدى املنظمة وبصفة 

تطوير خطق  وازناتخاصة يف: )أ( الطلب إىل رؤساء امل

نظيام  اتفياق  هيذه امل مية يف   ثين تينعكس  مشرتيات 

يذ وحيدة  )إ( تنف، ووازناتاملتقييم وإدارة أداء رؤساء 

، تيي  يف النظام العاملي إلدارة امليوارد ت  اريعختطيق مش

 خطق املشرتيات.ودمج قدر اإلمكان، جتميع 

 (139)الفقرة 

شييييعبة الشيييييؤون   

اإلدارييييييييييييية يف 

شيييييعبة /املنظمييييية

تكنولوجيييييييييييييا 

 املعلومات

امليدير العيام املسياعد إلدارة اخليدمات املؤسسيية      ودائيرة املشيرتيات   سيتقوم  

 فيميا يتعليق  اإلدارة العلييا  االخنراط ميع  بي واملوارد البشرية والشيؤون املاليية   

 )أ(. يفالك مت تناو ا القضية ب

تطيوير  األوسيع املتعلقية ب  ولويات األسرتاتيجية واال)إ( على سيعتمد تنفيذ 

 السياق.ذلك ه ضمن فينظر وسييف املستقبل النظام العاملي إلدارة املوارد 

 .قيد التنفيذ

فييور تلقييي  التحقييقسييوص جتييري عملييية 

 رد/إجراء حمدث من جانب اإلدارة.

 النظام العاملي إلدارة املوارد

عمليييات النظييام العيياملي إلدارة موحييدة لإعييداد وثيقيية   27

أنشييطة الييدعم  تسيياق املييوارد لضييمان ُحسيين إدارة وا 

شيييعبة تكنولوجييييا  2014

 املعلومات

مت مجع عناصر املعلومات كافة يف الوثيقة عن عمليات النظام العياملي إلدارة  

املوارد للحصول على وثائق شاملة عن عمليات النظام. وستج ز هذه الوثائق 

 .قيد التنفيذ



9 FC 160/11 

احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

بصيغت ا الن ائية بعد مشروع التحدين األساسي للنظام العاملي إلدارة املوارد  (193)الفقرة  .والصيانة

 هو ما سيؤثر على ترتيبات الدعم والصيانة. و

 
 التوصيات ا امة

 
 لا مقدمارالك ُحّص ساهماتامل –مراجعة احلسابات  

تعزيييز السياسييات احلالييية عيين طريييق إدرا  بنييد يف    3

اة ات املاحنة بشأن طريقة التصرص يف مع  تفاقاتاال

إطار زمين مبا يف ذلك، دديد  األرصدة الك مل ُتنفق،

من خالله اة ات املاحنة على طلبيات تعليميات    تردّّ

، احلاليية  اريعاملشي بالنسيبة التفاقيات    أميا  .رد املبال 

تفييويب بدعييادة ختصيييص  وجييود وخاصيية يف حاليية  

املسييارعة إىل بييدء  نبغييي فتُتنفييق،  الاألرصييدة الييك  

حوار/مشيياورة للطلييب إىل اة ييات املاحنيية دويييل   

مين  أخيرى  اريع األرصدة النقدية الك مل ُتنفيق إىل مشي  

منظميية األغذييية والزارعيية بييدالر ميين رد هييذه  مشيياريع 

 (47األموال.)الفقرة 

شييييعبة الشيييييؤون    2014

إدارة  /املالييييييييييية

 التعاون التقين

قواعيد  العلي يا   تينص شعبة الشؤون املاليية، ضيمن احليدود اليك     رتاجع س

، نظمية األغذيية والزراعية   ملوااللتزامات التعاقديية  اة ات املاحنة املتعلقة ب

دد اإلطيار  دي  يف االتفاقات الك ُتَاْم مع اة ات املاحنة فقرةإدرا  إمكان 

الطليب اخليا    عليى  فييه   على اة ة املاحنة أن تيردّ نبغي الزمين الذي ي

ألرصيدة  باللتصيرص الن يائي    دديد سياسية إمكان ، وبتعليمات رد األموال

 الك مل ُتقدم ُمطالبات بشأن ا. امُلعمرة

موافقية اة يات املاحنية عليى إييداع       ىاملمارسة املعتادة هيي احلصيول علي   

 الطوارئ يف الصيندوق اخليا  حلياالت   األرصدة النقدية غري املنفقة ملشاريع 

  الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل.

بشييأن إّن الشييركاء أصييحاإ املييوارد الييراغبني يف إدرا  تعييابري معيارييية    

االستخدام الن ائي لألرصدة اإلجيابية قد قاموا بذلك بالفعل. وأشار بعض م 

اآلخر إىل أن م ال يرغبون يف وضع بنيود تعاقديية ملزمية بيل يفضيلون تير        

 خيارات م مفتوحة إلعادة ختصيص األرصدة يف مرحلة ن ائية.

 

 .قيد التنفيذ

سياسيية جديدة/حمّسينة ملعاةيية   مل تصيدر 

ييد لألرصيدة غيري املنفقية مين      زاتالرصيد امل

 من الناحية املالية. أغلقااملشاريع الك 

تيسري رد األرصدة النقدية اليك مل ُتنفيق إىل اة يات      4

اليك مل  األرصيدة القدميية   مراجعية  املاحنة النشيطة، و 

مين  راجعية أو تعليميات   ة مالحظيات  أيي بشأن ا صل ت

بغيية  القائمة يف حساإ األمانة بانتظام األرصدة  تجمموعة االتصاالتراجع  شعبة الشؤون املالية 2014

 بشأن ا.تعليمات تزويد باة ات هذه وتذكري اة ات املاحنة ت ا مع متابع

ألرصدة النقدية غري املنفقة، مبا املتعلقة باج ود تنفيذ السياسات  سنواصلو

 .قيد التنفيذ

الحظنا أّن رصيد النقدية غيري املمولية مين    

املشاريع الك ُأغلقا من الناحية املالية قد 
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املطالبية  احتمال غري نشطة والك يكون ج ات ماحنة 

دْينيار  هذه األرصدة اعتبار م عدوالنظر يف ، منخفضا ب ا

 .لييذلك وضييع السياسييات املناسييبة حاملييا تيف الييدفاتر 

 (49)الفقرة 

مليييون  12.01ازدادت بشييكل إضييايف ميين  . ات ماحنة غري نشطةتتعلق جبيف ذلك تلك الك 

 16.77إىل  2013دوالر أمريكييي يف سيينة   

 . 2014مليون دوالر أمريكي يف سنة 

 برنامج التعاون التقين

لتوفيق بني ُكتيب إرشادات برنامج التعاون ل ةأولويإعطاء   8

، وكيذلك التيدابري   اريعالتقين وبني الدورة اةديدة للمش

الاجمة القطري أن ُيصب  نقطة البداية الك تسم  إلطار 

لرتتيب أولويات مساعدات برنيامج التعياون اليتقين مبيا     

تبسييق  بغيية  شى مع األهداص االسرتاتيجية، وذلك ايتم

 تعزيز عملية املوافقة. بالتالياخلطوات، و

 (إ 77)الفقرة 

دات املنق  لانامج التعاون التحسينات احملددة الك برزت يف كتيب اإلرشا التعاون التقينإدارة  2014

 تشمل ما يلي: 2015التقين الذي صدر يف ش ر مارس/آذار 

 )أ( تيسري دديد األولويات مسبقار وتعديل إطار الاجمة القطرية

 )إ( دسني املواءمة مع األهداص االسرتاتيجية

 ) ( تبسيق آلية االستعراض

 )د( تبسيق األشكال

 )هي( توحيد عملية رفع التقارير:

صدر كتيب اإلرشادات اخلا  بانامج التعاون التقين إىل جانب توجي ات 

بدطار الاجمة القطري املتصيل بيي دالبنيية األساسيية      3حول صياغة امللحق 

اإلرشادية لانامج التعاون التقيند. ويتعني بالتيالي عليى املسيتوى القطيري     

مين خيالل العمليية    املواءمة بني برنامج التعاون التقين واإلطار االسرتاتيجي 

. ويف مرحلة صياغة إطار الاجمية القطيري،   ةاخلاصة بدطار الاجمة القطري

يسّلق ممثل الفاو الضيوء، يف إطيار األولوييات االسيرتاتيجية املشيار إلي يا،       

املخرجات و/أو األنشطة الك ميكن القيام ب يا بواسيطة مسياهمات برنيامج     

ية اإلرشيادية لانيامج التعياون    التعاون التقين. وسوص تشكل البنية األساسي 

التقين ملحقار بوثيقة إطار الاجمة القطرية وسُتدر  ضمن خطة تعبئة املوارد 

 اخلاصة به.

 

شعبة املشرتيات النسيخة احملدثية مين ددلييل صيياغة      مؤخرار  توقد أصدر

إطار الاجمة القطريةد باعتباره أداة مستخدمة على مستوى املنظمة لتحدييد  

 امنائية للتعاون بني الفاو والبلدان األعضاء واملخرجات املنشيودة األولويات اإل

 .أغلقت هذه التوصية
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 . الوطينوالك تساهم يف دقيق النتائج على املستوى 

 اريعمواصلة ج ود دسني معدل املوافقات وإجنياز املشي   9

التقيارير    اعن طريق تنفيذ التدابري اإلدارية اليك حيددت  

للتوصيييات الييواردة يف هييذا اجملييال. اسييتجابة السييابقة 

 ( 77)الفقرة 

 

أشارت التحديثات املفصلة عن التوصيات املذكورة أعياله واملتعلقية بانيامج     التعاون التقينإدارة  2014

التعيياون الييتقين )علييى حنييو مييا جيياء أيضييار بالتفصيييل يف الييردود علييى     

خاصية يف  ، 2014استيضاحات املراجعة حول عملية مراجعة آخر السنة يف 

ما يتعلق بدجراءات الرصيد والتقيدم عليى صيعيدي عملييات املوافقية قياسيار        

(، ميكين اعتبيار   2013-2012والتنفيذ قياسار بالفرتة  2015-2014بالفرتة 

 ذة. هذه التوصية على أن ا منّف

 

 .أغلقت هذه التوصية

 إطار املساءلة والرقابة الداخلية
را  إد ،الرقابيية الداخلييية يف العملييية اةارييية لتعزيييز    11

ميين ملنظميية املسييؤولون يف ان وملوظفيييقييوم اصييياغة آلييية 

توفري ضمانات للمدير العام، امُلكلف باملسيؤولية  خال ا ب

أداء تتعلييق بييالكلييية عيين الرقابيية الداخلييية يف املنظميية، 

 م.الضوابق الداخلية داخل جمياالت مسيؤولية كيل مين     

هؤالء املوظفني األسياس  الراجعة من املالحظات وستكون 

كشف الرقابة الداخلية اليذي   يهالذي ُيعد املدير العام عل

 (91ُيرفق بالكشوص املالية. )الفقرة 

االسرتاتيجية كتب م 2014

والتخطييييييق وإدارة 

 املوارد

كيانون الثياني عيام    /يف ينياير عليى مسيتوى املنظمية    سياسة املساءلة  تصدر

. أمييا إطييار الرقابيية  (CL 150/4و FC 156/15 انظيير الييوثيقتني) 2015

الداخلية الذي ال يزال خيضع لالستعراض بصورته الن ائية من قبيل اإلدارة  

، ف و حيتا  إىل وجود 2015مت يدار إلصداره خالل الفصل األخري من سنة 

 ى به املراجع اخلارجي.مديرين مسؤولني لتأمني الضمانات الالزمة كما أوص

 .قيد التنفيذ

سياسة املساءلة، مل جي ز بعيد  رغم صدور 

 إطار الرقابة الداخلية.

 لتقدم امُلحرز يف تنفيذ املعايري الدولية احملاسبية للقطاع العاما

للموظفني على املعيايري  املخطق له ضمان أن يتم التدريب  13

دمج أن ُياحملاسبية الدولية للقطاع العام بصورة مستمرة و

عليى  تحسيينات  اللكرتوني وأن ُتنفيذ  إلالتعليم امنصة يف 

تنفيييذار السياسييات املتعلقيية باملسيياءلة بشييأن املمتلكييات  

 (98إلدارة السليمة لألصول. )الفقرة ل اردعممتسقار، 

ويف دورات تدريبيية افرتاضيية    2014شعبة الشؤون املالية خالل عام وفرت  شعبة الشؤون املالية 2014

اضييع، مبيا يف ذليك إدارة األصيول.     تغطيي جمموعية واسيعة مين املو    املوقع 

واتري إدارة الفي برنامج تدريب عليى  وسيستمر هذا اة د، مبا يف ذلك تنفيذ 

 ،نرتنيا إلى اعلي  لنظيام العياملي إلدارة امليوارد   تفاعلي جتيري  مين ضيمن ا   

لنظام وحدات أخرى من امبثابة امنوذ  للتدريب على وسيكون هذا الانامج 

 العاملي إلدارة املوارد.

 . د التنفيذقي

أوصينا ووافقا اإلدارة على احلير  عليى   

املييوظفني املعنيييني   و/أو دييدين تييدريب

 املسييتحقات اليدوييية بتسييجيل األصييول و 

حول السياسيات واإلجيراءات اةدييدة يف    

إطييار املعييايري احملاسييبية الدولييية للقطيياع 

 العام.
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  دارة املخاطر املؤسسيةإتنفيذ 

املخيياطر املؤسسييية يف إدارة تراتبييية دارة إمواصييلة إدرا    14

واالسيتجابة  التجاريية   األعميال  دسنياريع النتائج ومش

ملخاطر استمرار دديد اأن يتم بالسريعة للمشاكل لضمان 

 الك تواجه املنظمية وعالج يا والتخفييف مين حيدت ا.     

الالزمية  وباإلضافة إىل ذلك، ضمان تطوير تنمية القدرات 

  .املخاطر املؤسسية يف العمل املستقبليإدارة تعميم إلدما  

 (106)الفقرة 

شييييعبة الشيييييؤون   2015

/ اإلدارية يف املنظمية 

مكتب االسرتاتيجية 

والتخطييييييق وإدارة 

 املوارد

يف املنظمية  سياءلة  املمن خيالل سياسية    دارة املخاطر املؤسسيةإسيعزز تنفيذ 

إطار الرقابية الداخليية   من خالل و 2015كانون الثاني عام /يف ينايرة الصادر

عليى  وقيد وضيع   . 2015/حزيران ثلول يونيوالذي سيوضع موضع التنفيذ 

يف  ارللميوظفني يف املواقيع مجيعي   أتي  تدري  و مساق 2014نرتنا خالل إلا

 .2015/كانون الثاني يناير

 أغلقت هذه التوصية.

رفييع توصييية ذات الصييلة يف إطييار  ى جيير

 عملية املراجعة احلالية.

 املشرتياتدارة إ
تطوير عملية إدارة خماطر املشيرتيات لزييادة قيدرة إدارة      16

يف لييدعم املكاتييب امليدانييية ، مبييا يف ذلييك أداة املخيياطر

خيياطر املدديييد بيئيية خميياطر األعمييال لييدي ا، وإدارة  

 (119)لفقرة ا املشرتيات.املتعلقة باحلرجة 

شييييعبة الشيييييؤون   2015

 /اإلدارية يف املنظمية 

مكتب االسرتاتيجية 

والتخطييييييق وإدارة 

 املوارد

أصدرت دائرة املشرتيات مسحار للمخاطر وعممته على املكاتب امليدانية وكان 

 26موج ار إىل مجيع املوظفني املعنيني بعملية املشرتيات. وانت يى املسي  يف   

يونيو/حزيران وجيري حاليار دليل النتيائج ميع شيعبة املشيرتيات لتشيكل      

 طار إدارة املخاطر. أساسار إل

 .قيد التنفيذ

االتفيياق اإلطيياري للمشييرتيات تييدابري وة دسييني سياسيي  19

إدرا  معيايري حميددة ألخيذ    وطه التوجي يية بغيية   وخط

أنشطة الشراء كاتفاق طرح مناقصات قرارات بشأن موعد 

معلومات إضيافية تتعليق مبيدد االتفاقيات     را  إطاري وإد

اإلطارييية ومتديييدات ا وذلييك ب ييدص دسييني سياسييات  

 (147)الفقرة  املساءلة.تعزيز الرقابة احلالية ودعم 

شييييعبة الشيييييؤون    2014

 اإلدارية يف املنظمة

عززت دائرة املشرتيات توجي ات ا بشأن استخدام االتفاقات اإلطاريية عليى   

حميييل االتفاقييات اإلطارييية اخلاصيية ب ييا علييى مسييتوى املنظميية وقامييا بت

 الصفحة اإللكرتونية لدليل الفاو.

ومت أيضار ربق التوجي ات املتاحة على صفحة اإلنرتانا بتوجي يات شيبكة   

باإلدارة )موقع بوابية األميم    الرفيعة املستوى املعنية املشرتيات التابعة للجنة

املمارسييات لتشيياطر االتفاقييات املتحييدة العاملييية للمشييرتيات( لييدعم أفضييل 

 الطويلة األجل يف األمم املتحدة.

 أغلقت هذه التوصية.

إعداد خطوط توجي ية أكثر وضوحار وأكثر دديدار لرصيد    20

على مجييع  ثذافريها أداء االتفاقات اإلطارية وتطبيق ا 

)الفقرة  املتعاقدين لضمان دقيق مزايا االتفاقات اإلطارية

153) 

الشيييييؤون شييييعبة   2014

 اإلدارية يف املنظمة

تعّد دائيرة املشيرتيات بالنسيبة إىل االتفاقيات اإلطاريية اةدييدة إجيراءات        

 تشغيل موحدة فردية تعطي توجي ات حول رصد االتفاق اإلطاري احملدد.

وتعّد الدائرة أيضار خطوطار توجي ية عامية أكثير سيوص جت يز قبيل الفصيل       

 . 2015الرابع من سنة 

 . قيد التنفيذ
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ضمان أن تعكس تواريخ التسليم الواردة يف النظام العياملي   21

يف أذون  اامُلشييار إلي يي  ةاريخ الفعليييوإلدارة املييوارد التيي 

  التسيييييليم وذليييييك لضيييييمان دقييييية املعلوميييييات.    

 (159)الفقرة 

شييييعبة الشيييييؤون   2014

اإلدارييييييييييييية يف 

/شيييييييييعبة املنظمة

 الشؤون املالية

مالحظييات توجي ييية حمدثيية بشييأن تطبيييق   دائييرة املشييرتيات   أصييدرت

التعويضات املقطوعة والك تشرح شرط اإلشارة على حنو صحي  إىل تيواريخ  

بالنسيبة إىل السيلع واألعميال     النظام العاملي إلدارة املواردالتسليم الفعلية يف 

 واخلدمات.

وهنا  أيضار توجي ات واضحة حول الشق املالي يف الدليل تتعلق بدجراءات 

 تالم الصحيحة.االس

وتعمل أيضار دائرة املشرتيات وشعبة الشؤون املالية على إصدار مواد تدريبية 

 .2015مشرتكة بشأن وظيفة االستالم قبل الفصل الرابع من سنة 

 .أغلقت هذه التوصية

ضييمان ُحسيين إدارة العقييود وإرسيياء تييدابري تضييمن دقيية    22

التع د/التسييليم، البيانييات املقدميية طصييو  تييواريخ   

وتواريخ االستالم يف مجيع أوامر الشراء، وذلك ألغيراض  

 (164)الفقرة  ُصنع القرار.

شييييعبة الشيييييؤون   2014

اإلدارييييييييييييية يف 

/شيييييييييعبة املنظمة

 الشؤون املالية

أصدرت كذلك دائرة املشرتيات توجي ات بشأن إدارة العقيود تسيّلق الضيوء    

  خلدمات.على مسؤوليات مديري العقود ملتابعة إجناز ا

 .أغلقت هذه التوصية

املنظمية  عليى مسيتوى    دمسيؤولية بيئيية   ةسياسي د اعتماد  23

بسياسيات وخطيوط   ميع  وصياغة إطار مشرتيات خضيراء  

توجي ية بشأن: )أ( إجراء استعراض للممارسات املتبعية  

حاليييار لييدى األمييم املتحيييدة بغييرض دديييد أفضيييل      

أفضيل  دقيق  اسيتدامة   أهيداص ضيع  واملمارسات؛ )إ( 

عتميد كلميا أمكين، ميع مالحظية أن      تامليال ل مقابل قيمة 

 ونه منعرضما يتحسني ب ارستمريقوم بااملوردين  ار منعدد

؛ ) ( وضييع اسييرتاتيجية للتغيييري  دمنتجييات دخضييراء 

سياءلة يف التنفييذ والرصيد؛ )هيي(     دقيق املمناسبة؛ )د( 

 (174اعتماد ممارسات استدامة حمددة.)الفقرة 

امليدير العيام   مكتب  2015

شييييعبة  املسيييياعد/

 الشؤون املالية

أعّدت شعبة الشؤون اإلدارية يف املنظمة اسرتاتيجية الفاو للحياد املناخي يف 

والك تتضمن أيضار سياسة الفاو للمسؤولية البيئية على  2020-2015الفرتة 

مسييتوى املنظميية واملتعلقيية باملنشييرت والسييفر واملشييرتيات. وقييد أعييّدت      

احلياد املنياخي بالتعياون ميع شيعبة املنياط والطاقية واحلييازة         اسرتاتيجية

 .2015وسوص جت ز لعرض ا على اإلدارة العليا يف ن اية ش ر يوليو/متوز 

وتكّمييل هييذه السياسيية اخلطييوط التوجي ييية للفيياو بشييأن اإلدارة البيئييية     

واالجتماعييية الييك أعييدت ا شييعبة املنيياط والطاقيية واحليييازة والييك تشييمل  

 يع والاامج العاملية للمنظمة. املشار

 .قيد التنفيذ

24 
 

اةزاءات  بشأن إيقاعتدابري والك ُوضعا حديثار التنفيذ  

محاييية مصييلحة املنظميية ميين  لتعزيييز علييى املتعاقييدين 

 (178)الفقرة  املتعاقدين الغشاشني.

شييييعبة الشيييييؤون   2014

اإلدارييييييييييييية يف 

/مكتب املنظميييييييية

مكتيب  املفتش العام/

 6تعمل ةنة اةيزاءات عليى املتعاقيدين بكاميل طاقت يا وقيد استعرضيا        

 اقرتاحات حتى منتصف ش ر سبتما/أيلول بلغا مراحل خمتلفة. 

 .أغلقت هذه التوصية
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 القانونيةالشؤون 

 لنظام العاملي إلدارة املواردا

الذي اّتبع   ا املنظمة بشأن احلّلتالك حققاملنافع توثيق   25

 .النظييام العيياملي إلدارة املييوارد  برنييامجلتحديييد فعالييية 

 (183 )الفقرة

مكتب امليدير العيام    2014

 املساعد

سوص ُينجز هذا العمل بعد النجاح يف إجناز اجملموعة األوىل مين الكشيوص   

املالية املطابقة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واليك متثيل املكيون    

 إلدارة املوارد.الن ائي يف برنامج النظام العاملي 

 

 .قيد التنفيذ

السيفر والسيفر   وحدات مستحقات وضع واستكمال إدرا    26

فيرتة  بيني أولوييات   احمللي ودديد مصيادر املشيرتيات   

السنتني احلالية لضمان دقيق املنافع الكاملة من النظيام  

  (188الفقرة . )العاملي إلدارة املوارد

شيييعبة تكنولوجييييا  2014

شيييعبة /املعلوميييات

الشؤون اإلداريية يف  

 املنظمة

وتسيتخدم ا املنظمية    2014يف عيام  السيفر  مسيتحقات  وظيفية  جرى تطبيق 

حاليار. ومت أيضار دديد حّل ممكن لتأمني ميوارد املشيرتيات. وأعيّد اقيرتاح     

للحّل اخلا  بالسفر احمللي ومن املتوقع أن جي ز خالل الفصل الرابع من 

 . 2015سنة 

 .قيد التنفيذ

األوليي  املس  املأخوذة من نتائج  خدمنياعتبار آراء املست    28

لنظييام العياملي إلدارة املييوارد مييدخالت  اوحييدات تنفييذ  ل

مسي   احليل، وإجيراء   اسيتقرار  ج ود اةارية لزييادة  لل

لتيدابري الواجيب   اقيياس  ب دص مني خدرضا املستلشامل 

 (201)الفقرةقياسار دقيقار.  اختاذها

شيييعبة تكنولوجييييا  2015

 املعلومات

النظام مجيع جوانب يشمل رضا املستخدمني سلمس   2015سيجري يف عام 

النظيام وعملييات   ظيفية وومبا يف ذلك ترتيبات الدعم  ،إلدارة املواردالعاملي 

 .املرتبطة ب ا الرئيسية والسياسات واإلجراءات ةاإلدارياألعمال التجارية 

لنظام األساسي يف النظام سوص جيري املس  لرضا املستخدمني بعد ددين ا

 . 2015العاملي إلدارة املوارد، أي يف الفصل الرابع من سنة 

 .قيد التنفيذ

جراء اختبار كامل وشامل لوظيفية النظام لتحدييد نقياط   إ 29

التشييغيل الييك تقييع في ييا أخطيياء وتنقييي  اسييرتاتيجية  

وتصيميم التفاعيل، ميع وضييع ميا يليي يف االعتبييار: )أ(      

البيانات اليك  اصر عن)إ( و األوتوماتية؛طريقة التفاعل 

) ( الضييوابق املوضييوعة للتأكييد و  ييا؛ التفاعييل معيييتم 

مع يا  فاعيل  أن البيانات اليك ييتم الت  من  بدرجة معقولة

 (206.)الفقرة )د( متطلبات التوقياو كاملة ودقيقة؛ 

على مستوى واج ية التشيغيل. وسيوص يتنياول     لتشغيل انقاط ا معاةة مت شعبة الشؤون املالية 2014

 2015ددين ختطيق املوارد يف املنظمية يف الفصيل الرابيع مين سينة      أيضار 

  مسائل فنية متعلقة بعملية التج يز الداخلية. 

 

 .أغلقت هذه التوصية
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يف ن ايية  والشي ر  احلسابات يف ن اية إغالق تعزيز آلية   30

دعيداد  ما يتعليق ب في النظاممراجعة بنية العام، عن طريق 

إغيييالق أن تيييدار ليييدى االسيييتحقاقات وذليييك لضيييمان 

الك تقع خار  تلك املطالبات يف ن اية العام احلسابات 

 (213)الفقرة  النظامحدود 

شيييعبة تكنولوجييييا  2015

املعلوميييات/ شيييعبة 

 الشؤون املالية

دعميار  السيفر   اتهذه التوصية كجزء من تطوير عمليية اسيتحقاق  جرى تناول 

 .للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املالية املعدة وفقارللبيانات 

 
 

 .أغلقت هذه التوصية

ودليييل لتقييارير االسييتثناء اخلاصيية    مراجعيية جييراء إ 31

لسييفريات واملشييرتيات، واسييتنادار إىل ذلييك،  ابوحييدات 

حيثميا  تطبيق ضوابق التثبا من صحة هذه الوحيدات ،  

وازنيات للتأكيد   امل سيؤولي تعليمات مل إصدار ينطبق ذلك؛

االلتزاميات املسيتحقة، وذليك    بصرامة من سيالمة ودقية   

يف ن اييية العييام؛ والتأكييد  ررةتكييلييتاليف االسييتثناءات امل

والقيام بناًء عليه بتصحي   .التضارباتمن/دليل أسباإ 

الُنظم الااجمية لن اية الش ر ون اية العام لضمان سالمة 

 وب يا أخصيائي  نبغيي أن يقيوم   األنشيطة ي هذه  .البيانات

 .التطبيقييات بالتنسيييق مييع مسييؤولي عمليييات التشييغيل 

 (222الفقرة )

شيييعبة تكنولوجييييا  2015

شيييعبة املعلوميييات/ 

الشؤون اإلداريية يف  

 املنظمة

مشرتكة إضافية يف وحدات املشرتيات. وإضافة إىل  دققاستحدثا عمليات 

ذلك، يف اجملال اخليا  بالسيفر، أعيّد تقريير دقيق مين السيفر إىل دفيرت         

احلسييابات العييام لتسيي يل عمليييات التج يييز يف ن اييية السيينة وللوفيياء     

 بااللتزامات الك ال تزال عالقة. 

 .أغلقت هذه التوصية

األصيول وإعيداد التقيارير طبقيار     التوفيق الوثيق بني إدارة   32

سالمة سجل تقوية ملتطلبات املساءلة لدى املنظمة وذلك ل

 (233)الفقرة . األصول

ات دسيين إدخيال  تعزيز سالمة سجل األصول عن طريق املنظمة مستمرة يف  شعبة الشؤون املالية  2014

 النظام والتدريب ودسني الضوابق الداخلية. على

األصييول أداة لنمييوذ  إجييراءات العمييل ب ييدص  عييالوة علييى ذلييك، ختتييا

 دسني تكامل النظام وتس يل استخدامه.

 .قيد التنفيذ

يف عملييية املراجعيية خييالل سيينة   للتحقييق

2015. 

التقاط لقيام بددخال التحسينات التالية على النظام: )أ( ا 33

وحيييدة ضيييمن د سيييتالماليييرقم املسلسيييل يف وظيفييية اال

وذلك لضيمان أن تظ ير املعلوميات يف سيجل      دملشرتياتا

)إ( و؛ الدائنيةد احلسيابات  تعامليه ميع د  األصيول عنيد   

هيذا  عنصير البيانيات   وسم األصول وجعيل  وسيلة لإدرا  

يدويار يف وحيدة إدارة األصيول    األصولإضافة إلزاميار عند 

شيييعبة تكنولوجييييا  2014

املعلوميييات/ شيييعبة 

 املاليةالشؤون 

سييتجري دسييينات إضييافية يف النظييام اخلييا  بسييجل األصييول ملعاةيية  

 النقطتني )أ( و)إ(.
 

ن الرتكيبيية احلالييية ةييداول املييوارد  ال إجييراء بالنسييبة إىل النقطيية ) (. إ

القسييم رئيييس تحديييد النظييام العيياملي إلدارة املييوارد ال تسييم  بيف البشييرية 

ددخيال  بييدويا  أننيا نقيوم    غيري قطري. التنظيمي أو الرمز البواسطة  ياإلدار

 .قيد التنفيذ

يف عملييية املراجعيية خييالل سيينة   للتحقييق

2015. 
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رئيييس جعييل ) ( و لنظييام العيياملي إلدارة املييوارد؛  يف ا

األصيول  املؤمتن عليى  رس ااحلل املكتب أو الوحدة املسؤو

رميوز  ميع اليربق ميع ال   عند إضافت ا إىل سجل األصيول،  

السييلطة الضييرورية ومييع التمتييع ب قطريييةالتنظيمييية أو ال

نقل املسياءلة إىل شيخص آخير،    البيانات لدى لتحدين 

 (234)الفقرة .احلالية ةامتثاالر للسياس

على األصل  القّيمعندما يكون عند إضافة أصول جديدة  يرئيس القسم اإلدار

 ديدة.اةصول لكل أصل من األقّيم تعيني لضمان  ،غري معروصاملعين 

 

وزييادة كفياءة معاةية    عن األصول وضع التقارير تبسيق   34

 (238)الفقرة . البيانات

إغالق يسري تقارير جديدة متوفرة يف نظام املعلومات اإلدارية املتكامل لتهنا   شعبة الشؤون املالية 2014

. وستواصيل املنظمية   اتوجيرد املخزوني  صول ألمن االتحقق املادي و اريعاملش

 .املستقبليةدة لتلبية االحتياجات تقارير جديصدار وإوضع 

 .قيد التنفيذ

يف عملييية املراجعيية خييالل سيينة   للتحقييق

2015. 

وحييدات توليييد التقييارير املتضييمنة يف   قييدرات  تعزيييز 35

احتياجات االلتفات إىل لسفريات والنقد وذلك عن طريق ا

لتعظيم األكثر مناسبة املستخدمني واستخدام االستمارات 

 (245)الفقرة .استخدام املعلومات

شيييعبة تكنولوجييييا  2014

شيييعبة /املعلوميييات

/ الشييييؤون املالييييية

شييييعبة الشيييييؤون  

 اإلدارية يف املنظمة

تقيارير جدييدة ملعاةية هيذه االحتياجيات.      وضع وإصيدار  ستواصل املنظمة 

اةديد من الفروق احلسابات املصرفية استثناءات تسوية تقرير أن شري إىل ون

 لنقد.لدعم عملية إدارة ا 2014قبل ن اية عام  قد نفّذ
 

أدر  دسني القدرات لرفع التقارير عين السيفر ضيمن نطياق اقيرتاح احليل       

 اخلا  بالسفر احمللي.

 .قيد التنفيذ

يف عملييية املراجعيية خييالل سيينة   للتحقييق

2015. 

اتفيياق مسييتوى إطييار إدارة التغيييري وتنفيييذ إطييار ضييمان   36

املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا ر أمن إدارة اطإاخلدمة و

واعتمياد اسيرتاتيجيات للتخفييف مين      2014خالل عام 

هييذه اأُلطيير   عيين عييدم وجييود نامجيية حييدة املخيياطر ال 

 (249)الفقرة .حاليار

شيييعبة تكنولوجييييا  2014

 املعلومات

وأقرت ا اجملموعة التوجي ية للنظام ددارة التغيري مت عرض العملية اخلاصة ب

للحصيول عليى   مسيتوى اخلدمية    اتاتفاقي  دديد العاملي إلدارة املوارد. ومت

الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النظيام امليذكور يف إطيار    

مبادرة إدارة اخلدمات لدى شعبة تكنولوجيا املعلومات وجيري العمل حاليار 

 على وضع ا بصيغت ا الن ائية مت يدار لنشرها.

 .قيد التنفيذ

يف عملييية املراجعيية خييالل سيينة   للتحقييق

2015.  
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 مراجعة حسابات املكاتب امليدانية – 2013 -2012فرتة السنتني 

 التوصيات األساسية

 
احلييد اليييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

  راجعة املكاتب امليدانيةم
املكاتيب امليدانيية مين    يف عزيز نظيام الرقابية الداخليية    ت 37

القييام  ومن خيالل   اجيدمصمم خالل إطار رقابة داخلية 

وظيائف  ؤدون مليوظفني اليذين يي   ا تأهييل دعادة باستمرار ب

 املكاتييييب امليدانييييية. يفبراجمييييية وإدارييييية ومالييييية 

 (253)الفقرة 

إدارة اخليييييييدمات  2014

املؤسسيييية وامليييوارد 

البشيييييييييييييييرية  

مكتب دعييم واملاليية/ 

إدارة الالمركزيييييية/

التعيييييييييييييييياون 

التقين/مكتيييييييييب 

االسيييييييييرتاتيجية 

والتخطييييييق وإدارة 

  املوارد

جيري العمل على إعداد مواد إرشادية وتدريبية تراعي احتياجات امليوظفني  

يف امليدان وترافق إطيار الرقابية الداخليية اليذي خيضيع بيدوره السيتعراض        

  . 2015ن ائي من قبل اإلدارة مت يدار إلصداره يف الفصل األخري من سنة 

 . قيد التنفيذ

يف حني بيدأ العميل بسياسية املسياءلة، مل     

 جي ز بعد إطار الرقابة الداخلية.
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 التوصيات ا امة

 
احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 راجعة املكاتب امليدانيةم

ضمان أن توصيتنا بوافقا املكاتب اإلقليمية املعنية على  38

االعتماد املخصص للمكاتب القطرية طبقار للخطيوط  يكون 

التوجي ية يف الدليل اإلرشادي لانامج التعياون اليتقين   

على أساس احتياجات وأولويات البلدان واملنظمة، على 

يف إطييار الانييامج القطييري واملبييادرات املتضييمن النحييو 

 (257)الفقرة  .اإلقليمية واإلطار االسرتاتيجي

إدارة التعييييييييييييياون  2014

التقين/املكاتيييييييييييب 

 اإلقليمية

ختصيص موارد برنيامج التعياون اليتقين للمكاتيب     املكاتب اإلقليمية تضمن 

القطرية طبقار للخطوط التوجي ية الواردة يف الدليل اخلا  بانامج التعاون 

 ي )امللحق عن أطر الاجمة القطرية( ومع التقين ومتاشيار مع املسار التوجي

 مراعاة أي أولويات مستجدة للبلدان عّبرت عن ا السلطات احلكومية.

وقد حصلا مجيع البلدان الك دتا  إىل عناية خاصية عليى خمصصيات    

رمزية، جاء بعض ا عقب نقاش مطيّول بشيأن االحتياجيات ذات األولويية     

 واقرتاح استخدام حمّفز للموارد. 

 .قت التوصيةأغل

إننييا نقييّر بيياإلجراءات الييك اختييذت ا     

املكاتيييب اإلقليميييية ب يييذا اخلصيييو    

واة ييود الييك بييذلت ا للتقّيييد بيياخلطوط 

 .التوجي ية لانامج التعاون التقين

بالتنسييق  توصييتنا  وافقا املكاتب اإلقليمية املعنية على  39

مييع احلكومييات اليينظرية لتحديييد االحتياجييات الييك   

بليد مين أجيل تعظييم     لكيل  ستدعم األهيداص اإلامنائيية   

وأوصيينا   .االستفادة من اعتمادات برنامج التعاون التقين

كذلك بأن تضمن املكاتب امليدانية توفر املوظفني التقنيني 

ن وأبرنامج التعاون التقين  يعرامشمبا يلزم للتعامل مع 

 (260)الفقرة  .هذه املشاريع أولوية لتنفيذتعطى 

إدارة التعييييييييييييياون  2014

 التقين/املكاتب امليدانية

 .بتنفيذهااملكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

إطار املكاتب امليدانية باالتفاق مع النظراء احلكوميني، ضمن وثيقة ستحدد 

موارد برنامج التعاون التقين ستخدام ولويات لتوجيه االاجمة القطرية، األ

 يف املستقبل. 

خالل أي فرتة مالية، جيوز تأجيل املوافقات على املشاريع عليى املسيتوى   

القطري بسبب ظروص خاصة بالبلد املعين، من ا مثالر العمل اةاري عليى  

 صياغة إطار للاجمة القطرية أو تغري األولويات احلكومية.

وتقييوم املكاتييب اإلقليمييية برصييد اسييتخدام البلييدان للمخصصييات الرمزييية  

وتتوىل إدارة التعاون اليتقين الرصيد واإلشيراص بصيورة      –ومعدالت املوافقة 

 منتظمة. 

 . قيد التنفيذ

الحظنيييا أّن التنسييييق ميييع احلكوميييات  

ثاجييية إىل دسيييني يف ظيييّل غيييياإ   

املوافقات على املشاريع يف بعيب البليدان   

جانب املكاتب اإلقليمية الك خضعا من 

 للمراجعة.

 تحدييد توصييتنا ب وافقا املكاتب اإلقليمية املعنية عليى    40

بدقية  ودراسة االفرتاضات الرئيسية واملخياطر احملتملية   

لتحدييد مسيارات العميل    اريع أثناء ختطيق/تطيوير املشي  

إدارة التعييييييييييييياون  2014

التقين/مكتييييب دعييييم 

الالمركزييييييية/املكاتب 

 .بتنفيذهااملكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

اختناقيات   ةتقيديم تقريير عين أيي    برنامج التعاون اليتقين  نسقي من ملب ُط

 ؤدي إىل إبطاء املوافقات واملصروفات.ت

 . قيد التنفيذ

ليييوح  يف املكتيييب اإلقليميييي ألمريكيييا   

الالتينية والبحر الكاري  وجيود صيعوبة   
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احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 راجعة املكاتب امليدانيةم

البديليية الييك ختفييف ميين حييدة تييأثري املخيياطر عنييدما 

 (263)الفقرة .ددث

يف احلصول على توقيع بعيب النظيراء يف    امليدانية

احلكوميية ممييا أدى إىل تييأخري يف تنفيييذ   

الفيياو يف  ممثليييةاملشيياريع. وبالنسييبة إىل 

السودان، مل تتجل مسارات عميل بديلية   

 يف حيياالت التييأخر يف تنفيييذ املشيياريع.   

 
تجاوإ توصيتنا بالوافقا املكاتب اإلقليمية املعنية على  41

مع أولويات احلكوميات عين طرييق توقيع االختناقيات      

وخاصييية يف أنشيييطة   اريع،الشيييائعة يف تنفييييذ املشييي 

لضييمان اسييتكمال  املشييرتيات، واسييتخدام رصييد كيياص  

 (.264)الفقرة  يف الوقا احملدد اريعاملش

إدارة التعييييييييييييياون  2014

التقين/مكتييييب دعييييم 

الالمركزييييييية/املكاتب 

 امليدانية

 .بتنفيذهااملكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

إطار املكاتب امليدانية باالتفاق مع النظراء احلكوميني، ضمن وثيقة ستحدد 

موارد برنامج التعاون التقين ولويات لتوجيه استخدام الاجمة القطرية، األ

ع يف الوقا يرالضمان استكمال أنشطة املش آليات رصدوهنا  يف املستقبل. 

إدارة التعياون  املكاتيب اإلقليميية و/أو   عليى   الصعوباتاملناسب. وستعرض 

 .حسب االقتضاء ووفقار لطبيعة الصعوبة التقين

 .قيد التنفيذ

اتض  أّن أطر الاجمية القطريية مل ُتيدر     

بالكامل ضمن خمصصات املكتب اإلقليمي 

 .والبحييير الكييياري ألمريكيييا الالتينيييية 

ونتيجيية لييذلك، تلقييا البلييدان يف بعييب 

احلاالت أكثر من خمصصات ا الرمزيية يف  

حني مل تتليق بليدان أخيرى خمصصيات ا     

 خالل فرتة إجراء املراجعة. 

بضيمان  توصييتنا  وافقا املكاتب اإلقليمية املعنية عليى     42

احلد األدنى النظرية أو املتقدمة بطلب تقدم احلكومة أن 

الييدليل ميين  1-6القسييم الييك يتوقع ييا ميين املعلومييات 

طلييب مييع تقييديم الانييامج التعيياون الييتقين ل يرشياد اإل

برنييامج التعيياون ميين رمسييي للحصييول علييى مسيياعدة ال

قيد التنفييذ   املشروع املعين على أنهالتقين قبل تسجيل 

وهذا من شأنه أن يوفر املدخالت إلجيراء تقيييم   الفعلي. 

برنييامج التعيياون ميين لطلبييات لللجييدوى التقنييية دقيييق 

منظمية األغذيية    وقد أوصينا أيضيار بيأن تسيتنفد    التقين.

إدارة التعييييييييييييياون  2014

 التقين/املكاتب امليدانية

 بتنفيذهااملكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

اليذي سيضياص كملحيق     رشادي لانامج التعاون التقيناإل سيضمن املخطق

اليك تؤهيل   احليد األدنيى مين املعلوميات     إىل إطار الاجمة القطرية تيوفري  

  للتنفيذ الفعلي. شاريعامل

 . أغلقت هذه التوصية

ال قصور ملحوظ يف املكاتب امليدانية اليك  

. لكننيا  2014متا زيارت يا خيالل سينة    

الشيروط امليذكورة يف    التحقق مين سنواصل 

املراجعة بالنسبة إىل املكاتيب امليدانيية يف   

 املستقبل. 
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احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 راجعة املكاتب امليدانيةم

يف وثيقية املشيروع   كيي ديّدد   والزراعة مجيع الوسيائل  

وضيع  املنظمية مين   تيتمكن  لكمية امليدخالت احلكوميية   

 (.266وازنة )الفقرة واقعية يف املخمصصات 
أن يقيوم  توصيتنا بي وافقا املكاتب اإلقليمية املعنية على  43

بالتنسيق ميع امليوظفني   املوازنات بصورة منتظمة  مسؤولو

رفع اريع لالتقنيني بشأن متطلبات إعداد تقارير عن املش

يؤدي بالتالي إىل يف الوقا احملدد، ما و ةكاملمعلومات 

أداة ال كي قيمة نظام معلومات إدارة الاامج امليدانية رفع 

وأوصينا كيذلك بيأن تضيع    اريع. عن ا يف رصد املش ىغن

اكتميال  للرقابية لضيمان دقية و   املكاتب امليدانيية تيدابري   

 (269)الفقرة  الكشوص الن ائية وتقارير اإلجناز.

إدارة التعييييييييييييياون  2014

التقين/مكتييييب دعييييم 

الالمركزييييييية/املكاتب 

 امليدانية

 بتنفيذهااملكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

مين  تطلبات تقديم التقيارير لكيل مشيروع    ات مبوازنامل مسؤوليجيري إبالع 

ضيافة إىل  باإلأثنياء تنفييذ املشيروع،    وخالل وثيقة املشروع واتفاق املشيروع.  

 -الك يتعني اختاذها والك تتعليق  ددة احملجراءات ة باإلتلقائيالرسائل ال

جيرى  وإعيداد التقيارير الن ائيية،    احمليرز  التقيدم  ب -من بني أمور أخرى 

معايري تقتفي عال  تقارير رصد فصلية على مستوىإلعداد نظام جديد تنفيذ 

العملييات   وموظفي يقيوم  ن ائيية، ل التقيارير  ال، مبا يف ذليك  خمتلفة رئيسية

مبتابعت ا مع املكاتيب   املعنيةاملكاتب امليدانية ون اإلقليمية مع داإلقليمية و

اإلحاطات خالل تعرض على ممثليات املنظمة . وعالوة على ذلك، امليدانية

معلوميات إدارة الياامج   نظيام  يف املتوفرة األدوات املختلفة  يف املقر الرئيسي

املشاريع اةارية الذي تقوم بيه شيبكة دعيم    رصد لرصد براجم ا )امليدانية 

جيراءات  اإلورفع التقيارير  تشمل متطلبات الك ( وغريها الاامج امليدانية،

ذها مين  إّن خطة بناء القدرات الك جيري تنفي .الك يتعني اختاذها اليةامل

شعبة التعياون يف ميا   من قبل  2015سبتما/أيلول إىل ديسما/كانون األول 

ترميي إىل تعزييز القيدرات التشيغيلية      بني بليدان اةنيوإ وحشيد امليوارد    

ملييوظفي املكتييب اإلقليمييي / اإلقليمييي الفرعييي / القطييري املعنيييني بييددارة  

 املشاريع وهي تسلق الضوء أيضار على أهمية رفع التقارير.

 .قيد التنفيذ

الحظنييا عييدم دميييل بعييب التقييارير يف 

دارة إنظيام معلومييات  يف  الوقيا املطلييوإ 

بالنسييبة إىل املشيياريع   اليياامج امليدانييية 

املنفذة من قبل املكتيب اإلقليميي ألمريكيا    

الالتينيييية والبحييير الكييياري  واملكتيييب  

اإلقليمييي للشييرق األدنييى ورييال أفريقيييا 

وممثليييية املنظمييية يف الاازييييل وممثليييية 

 املنظمة يف الفلبني.

توصييتنا بالقييام   وافقا املكاتب اإلقليمية املعنيية عليى    44

واسيتكمال مجييع النتيائج    اريع فيذ املشي برصد صارم لتن

 الوثائق خالل عمير املشيروع.  كافة وإجنازها الك ينبغي 

إدارة التعييييييييييييياون  2014

التقين/مكتييييب دعييييم 

الالمركزييييييية/املكاتب 

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

 الفصلية العاليةلرصد امبادرة صمما  ،43لتوصية لستجابة اال أشري يفكما 

تنفيذ مسائل ملعاةة  2014عام /متوز بدأت يف يوليوالك ديدة اةاملستوى 

 .قيد التنفيذ

الحظنا تدني تنفييذ املشياريع يف املكتيب    
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احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 راجعة املكاتب امليدانيةم

إىل املكاتيب اإلقليميية ووحيدات املقير     ترسيل  ع، مع تقارير فصيلية  يرااملش امليدانية (271)الفقرة 

وإضافة إىل ذلك، صمما  .املعنيةإىل اإلدارة العليا وتنسخ الرئيسي للمتابعة 

ت املذكورة أعاله خصيصيار لتعزييز قيدرات املسيؤولني عين      خطة بناء القدرا

امليزانية واملوظفني املسؤولني عن العمليات يف املكاتيب امليدانيية مين خيالل     

 توفري الرصد والدعم  م.  

اإلقليميييي ألمريكيييا الالتينيييية والبحييير   

للشرق األدنيى  الكاري  واملكتب اإلقليمي 

ورال أفريقيا وممثلية املنظمة يف الاازيل 

وممثلية املنظمة يف الفلبني وممثلية املنظمة 

 يف السودان.
 مسيييؤوليأوصيييينا أن تطليييب املكاتيييب امليدانيييية إىل    45

/أو املييالي و املوازنييات اإلسييراع يف اإلغييالق التشييغيلي  

 (.273)الفقرة  ومتابعة حالة طلبات اإلغالق اريعللمش

إدارة التعييييييييييييياون  2014

التقين/مكتييييب دعييييم 

الالمركزية/شيييييييييعبة 

 الشؤون املالية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

العاليية  فصيلية  التشمل تقارير الرصد ، 43لتوصية لستجابة اال أشري يفكما 

عايري املالي بني املغالق معيار اإلتشغيلي والغالق معيار اإلديدة اةستوى امل

، على أن ُتعيزز بقيدر أكيا بفضيل خطية بنياء       ي االك جيرى تقّفختلفة امل

 القدرات.

 .قيد التنفيذ

لوح  حصول تأخري يف إقفال املشاريع من 

النيياحيتني التشييغيلية واملالييية يف املكتييب 

اإلقليميييي ألمريكيييا الالتينيييية والبحييير   

 الكاري  واملكتب اإلقليمي للشرق األدنيى 

وممثلية املنظمة يف الفليبني   ورال أفريقيا

وممثليييية املنظمييية يف الاازييييل وممثليييية 

 املنظمة يف السودان. 
بيأن تضيمن املكاتيب امليدانيية االلتيزام بالقواعيد        ينوص  46

أداء واخلطوط التوجي يية املقيررة يف إجيراء املشيرتيات و    

أنشطة املشرتيات الك ختدم مصلحة املنظمة على أفضل 

 (277)الفقرة  .وجه

شعبة الشؤون اإلداريية   2014

/املكاتب يف املنظمييييييية

 امليدانية 

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

 

 .قيد التنفيذ

الحظنا يف املكاتب امليدانية اليك رلت يا   

املراجعيية، وجييود خطيية غييري مكتمليية /  

ناقصة للمشرتيات وعدم استخدام وظائف 

طلبييات الشييراء يف النظييام العيياملي إلدارة  

املوارد ووجود قصور يف طلبيات االلتمياس   

وامليين  وعييدم اسييتكمال البيانييات يف أميير  

الشراء وحصول تأخري يف التسليم من قبيل  

 قدمي اخلدمات. م
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 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 راجعة املكاتب امليدانيةم

بيانييات كامليية ودقيقيية عيين املمتلكييات،  تييوفر ضييمان ل 47

ا املكاتب امليدانية املعنية إدارة أصو دّسن أن بأوصينا 

مين صيحة األصيول    أ( إجراء دقق ميادي  ): عن طريق

يف نظيام   تس يالت التحققإ( االستفادة من ) ؛بانتظام

مين  ادي املي املعلومات اإلدارية املتكامل يف إدارة التحقيق  

اليك جيرى    ( التوفييق بيني األصيول    ) األصول؛صحة 

سيجالت األصيول يف   التحقق مين صيحت ا مادييار وبيني     

  (.279لنظام العاملي إلدارة املوارد )الفقرة ا

شييييييعبة الشييييييؤون   2014

 املالية/املكاتب امليدانية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

صيحة  مين   امليادي السيتكمال التحقيق    ارجديد اردوري ارنظمة ن جاملاعتمدت 

مين  امليدانيية  املكاتيب  ن ميّكي  ذياألول الي هيو العيام    2014وعام  ،األصول

صيحة  مين  امليادي  التحقيق  ذي يسيتكمل فييه   الالعام خالل الفصل اختيار 

ونتيجة لذلك، سّجلا زييادة   عبء العمل يف أوقات الذروة.ويقلل األصول 

يف املائة يف أعداد تقارير التحقق املادي من األصيول يف التوقييا    14بسنبة 

 ومن املتوقع أن يستمر دسن هذا املعّدل. 2014الالزم خالل سنة 

مين  األصيول  صحة من  املاديوحدة األصول مجيع نتائج التحقق تستعرض 

عمل مع املكاتب امليدانيية إلجيراء تصيحيحات    تكتمال والواحين الصواإ 

 دقة البيانات.دسني بغية 

 .قيد التنفيذ

ليوح  وجيود قصيور يف املكتيب اإلقليميي      

ألمريكيييا الالتينيييية والبحييير الكييياري    

واملكتب اإلقليمي للشيرق األدنيى وريال    

أفريقيا وممثلية املنظمة يف الفلبني وممثلية 

املنظميية يف الاازيييل وممثلييية املنظميية يف  

 السودان.

وصيايته  وظف ومسيؤول  ل ملكاإلدارة نا بأن دّدد أوصي 48

ته عن ييا غييري املسييت لكة ومسيياءل   علييى البنييود كقييّيم 

 (.281)الفقرة االستمارات احملددة باستخدام 

 

شييييييعبة الشييييييؤون   2014

 املالية/املكاتب امليدانية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

ويوقيع  األصيول.  منشورة فيما يتعلق بالوصياية عليى   نظمة إجراءات لدى امل

البنيود غيري   عن سؤولية دمل املمتلكات لقبول املستمارة استعارة املوظفون ا

 املست لكة الصادرة لالستعمال الرمسي.

، استعرضا اجملموعيات  2014ويف تقرير التحقق املادي من األصول لسنة 

ناد كل من األصيول إىل وصيي   كد من إساملعنية باألصول مجيع التقارير للتأ

 علي ا.

 .قيد التنفيذ

ليوح  وجيود قصيور يف املكتيب اإلقليميي      

للشييرق األدنييى ورييال أفريقيييا وممثلييية  

املنظميية يف السييودان وممثلييية املنظميية يف  

 الاازيل.

امتثييال أوصييينا بييأن تضييمن املكاتييب امليدانييية املعنييية   49

  امليييات نقليي عأو ملمتلكييات ميين ا مليييات الييتخلص ع

 السيليمة. لتحقييق املسياءلة   لخطوط التوجي يية املقيررة   ل

 (283)الفقرة 

شييييييعبة الشييييييؤون   2014

 املالية/املكاتب امليدانية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

اليك   األصول تقاعد معامالتاكتمال بعد  اردقيق اروحدة األصول فحصتؤدي 

شبكة معلومات املكاتيب القطريية للتحقيق مين     يف املكاتب امليدانية تدخل ا 

لكرتونيي  إلالاييد ا ترسل نتائج كل مراجعية ب وثائقية. والدلة األاملوافقات و

األميير يتطلييب إذا كييان و. املعييينواملكتييب اإلقليمييي إىل املكتييب امليييداني 

ع عميل مي  تواملناسيبة  تعليميات  الوفر وحدة األصول تتصحيحية، إجراءات 

 .قيد التنفيذ

ليوح  وجييود قصييور يف املكتييب اإلقليمييي  

للشييرق األدنييى ورييال أفريقيييا وممثلييية  

املنظميية يف الفلييبني وممثلييية املنظميية يف    

 الاازيل.
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 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 راجعة املكاتب امليدانيةم

 املكاتب امليدانية لف م املتطلبات.
بياخلطوط   التقييد أوصينا بأن تضيمن املكاتيب امليدانيية       50

ميين  317التوجي ييية املنصييو  علي ييا مبوجييب القسييم 

دليييل اإلجييراءات اإلدارييية بشييأن تشييغيل اخلييااء      

من دليل اإلجيراءات   319االستشاريني ومبوجب القسم 

 .اخليدمات الشخصيية   اتاتفاقامللتزمني باإلدارية بشأن 

 (286)الفقرة 

مكتييييييب امليييييييوارد   2014

/املكاتب البشيييييييييرية

 امليدانية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم و 52-50ات التوصيعلى  املوافقةمتا 

توظييف  بشيأن  يف املبادئ التوجي ية املنقحة مشمولة يالح  أن هذه النقاط 

وطنيني يف الي وظفني اليوطنيني واملي   تفاقات اخلدمات الشخصيةاألطراص يف ا

(، وكيذلك يف املبيادئ التوجي يية    2014 آذار/ميارس يف  ت)صدر ،اريعاملش

يف  ت)صيدر  تفاقيات اخليدمات الشخصيية   املستشارين واألطراص يف ابشأن 

 .(2013/تشرين الثاني نوفما

 .قيد التنفيذ

لييوح  وجييود قصييور يف اختيييار وتعيييني  

االستشاريني يف املكتب اإلقليميي ألمريكيا   

الالتينييية والبحيير الكيياري  ويف املكتييب   

دنييى ورييال أفريقيييا اإلقليمييي للشييرق األ

 وممثلية املنظمة يف السودان.
دجراء توصييتنا بي  وافقا املكاتب امليدانيية املعنيية عليى      51

لكل خبري استشاري عنيد إكماليه للم مية    للجودة تقييم 

يف عمليييات االنتقيياء  ال ينظيير املسييندة إليييه، ثييين  

 .أجنييزوا عقييودهم بصييورة ُمرِضيييةإال يف ميين املسييتقبلية 

  (288)الفقرة 

مكتييييييب امليييييييوارد   2014

/املكاتب البشيييييييييرية

 امليدانية

 .قيد التنفيذ .أعاله 50االستجابة للتوصية  انظر

مل يكيين هنييا  أي تقييييم للجييودة علييى   

العينات الك خضعا لالختبار يف املكتب 

اإلقليميييي ألمريكيييا الالتينيييية والبحييير   

الكاري  واملكتب اإلقليمي للشرق األدنيى  

وممثلية املنظمية يف الفليبني   ورال أفريقيا 

 وممثلية املنظمة يف السودان.
: )أ( االمتناع عن تعيديل  توصيتنا بي وافقا اإلدارة على 52

تغييري يف  يكن هنيا   أتعاإ اخلااء االستشاريني إذا مل 

؛ )إ( حسياإ مجييع العواميل    املرجعية االختصاصات

طبيعية  ييه:  تقتصير عل مل ، وإن ما يلي ذات الصلة مثل

كيان  امل املعتيادة يف ل الذي سيتم القيام به، واألسعار العم

واملييؤهالت التعليمييية الالزميية منزليية املشيياب ة لاملعييين ل

وذلك لتحديد أتعياإ واقعيية ومعقولية لتفيادي      ،للعمل

 (290)الفقرة  .تعديل العقود

مكتييييييب امليييييييوارد   2014

/املكاتب البشيييييييييرية

 امليدانية

 .أغلقت هذه التوصية .أعاله 50االستجابة للتوصية  انظر
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 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 راجعة املكاتب امليدانيةم

مايية  ث توصييتنا وافقا املكاتب امليدانية املعنيية عليى    53

املنظمة من جتشم خسيائر نتيجية عيدم اسيرتداد مبيال       

مجيع املوارد البشيرية مين    ةطالبمُدفعا للسفر مقدمار، و

تسوية املبيال   هذه املكاتب ب غري املوظفني وكذلك موظفي

مين  واحيد  شي ر  خيالل  املقدمة مسبقار على ذمية السيفر   

يومار عندما يزيد السفر عليى   60خالل أو  انت اء الرحلة

ميين دليييل  31-5-450وذلييك طبقييار للقسييم  ،يومييار 30

 (292)الفقرة  اإلجراءات اإلدارية.

شعبة الشؤون اإلداريية   2014

/املكاتب يف املنظمييييييية

 امليدانية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

 

 .قيد التنفيذ

الحظنا وجود سلف خاصة بالسفر مل جير 

تسديدها ضمن امل لة الزمنية احملددة مين  

قبل املوظفني يف املكتب اإلقليميي ألمريكيا   

الالتينيييية والبحييير الكييياري  واملكتيييب  

اإلقليمييي للشييرق األدنييى ورييال أفريقيييا 

وممثلية املنظمة يف الفلبني وممثلية املنظمة 

 ازيل.يف الا

بيأن يقيوم    توصييتنا وافقا املكاتب امليدانية املعنية على   54

بانتظييام برصييد مقييدمات السييفر     ياتمسييؤول السييفر 

املستحقة الدفع، واالمتناع عين مين  أي مقيدمات سيفر     

 .أخرى ما مل تكن املقدمات السابقة قد سويا

 (293)الفقرة 

شعبة الشؤون اإلداريية   2014

/املكاتب يف املنظمييييييية

 امليدانية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

 

 

 .قيد التنفيذ

ليوح  وجييود قصييور يف املكتييب اإلقليمييي  

ألمريكا الالتينية والبحر الكاري  واملكتب 

اإلقليمييي للشييرق األدنييى ورييال أفريقيييا 

 وممثلية املنظمة يف الفلبني.
بضيمان   توصييتنا وافقا املكاتب امليدانيية املعنيية عليى     55

واللييوائ  والسياسييات املالييية األنظميية االلتييزام الصييارم ب

 .املكاتب امليدانيية يف تحسني اإلدارة املالية وإدارة النقد ل

 (296)الفقرة 

شعبة الشؤون اإلداريية   2014

/املكاتب يف املنظمييييييية

 امليدانية

 بتنفيذها.املكاتب امليدانية تقوم التوصية وعلى  متا املوافقة

نتظيام تقيارير التسيويات    تراجع شعبة الشؤون املاليية با باإلضافة إىل ذلك، 

 يدانية.مع املكاتب املتتابع األمر و الكتشاص التبايناتاملصرفية 

 .أغلقت هذه التوصية

لوح  وجود نسبة عاليية مين االمتثيال يف    

 املراجعة.املكاتب امليدانية الك رلت ا 

عليى   ت يا ن شيعبة املاليية رقاب  كذلك بأن ُتحّسي  ناوصيأ   56

املكاتب امليدانية بالكشف املنتظم عن امتثا يا  يف الرصد 

للييوائ  والسياسييات املالييية ميين أجييل تقليييل خميياطر    

 (297)الفقرة  .لألموالالسليم االستخدام غري 

اليك  جمموعة من تقارير الرصيد الرئيسيية    بوضعتقوم شعبة الشؤون املالية  شعبة الشؤون املالية 2014

 متثال لألنظمة واإلجراءات املالية.من جية لالأكثر  رصدارستدعم 

 . قيد التنفيذ

ليوح  وجييود قصييور يف املكتييب اإلقليمييي  

للشييرق األدنييى ورييال أفريقيييا وممثلييية  

 املنظمة يف الفلبني.
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أوصينا كذلك بأن تبحن شيعبة املاليية يف خطية عملي ا       57

اليذين يقوميون   مليوظفني  تأهييل ا دعيادة  القيام باستمرار ب

 (298)الفقرة  املكاتب امليدانية.يف بوظائف مالية 

إدارة اخليدمات  شيعب  ستقوم شعبة الشؤون املالية ميع   ،2015خالل عام  شعبة الشؤون املالية 2014

شييعبة األخييرى واملكاتييب اإلقليمييية وية واملالييية املؤسسييية واملييوارد البشيير

امليدانيية  ملساعدة املكاتب  ةتدريب/دعم مشرتك ود جب تكنولوجيا املعلومات

 النظام العاملي إلدارة املوارد.استخدام على 
 

دورات تدريبيية افرتاضيية   شيعبة الشيؤون املاليية    وفرت  ،2014طوال عام 

وقع تغطي جمموعة واسعة من املواضيع، مبا يف ذليك إدارة األصيول.   يف املو

جتري  لانامج تنفيذ  2015وسيستمر هذا اة د، مبا يف ذلك خالل عام 

ددارة فيما يتعلق ب تدري  تفاعلي على اإلنرتنا للنظام العاملي إلدارة املوارد

لعياملي إلدارة  وحدات النظام اتدريب على للمبثابة امنوذ  سيكون  واتري،الف

 .خرىاأل املوارد

 .أغلقت هذه التوصية
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 مراجعة املقّر الرئيسي -2011- 2010فرتة السنتني 

 التوصيات األساسية

 
احلييييييّد  التوصية

الييييزمين 

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 
      

 وازنةمراقبة امل

 وازنييةدائمييا يف حييدود امل ضييمان أن تكييون املصييروفات 2

املقررة للمشروع واألموال النقديية املقدمية مين املياحنني     

عن طريق: )أ( رصيد الرصييد النقيدي بصيورة مسيتمرة      

واعتباره احلد لتكبد مزيد من النفقات للمشيروع؛ )إ(  

اإلسراع بدصدار النداءات اخلاصة بطلب األميوال طبقيا   

النقدي؛ ) ( التفاقات املشاريع عندما ينخفب الرصيد 

مع احلصول على املوافقة  وازنةاإلسراع بدعداد تنقي  امل

 موازنةالصحيحة قبل االلتزام بأي نفقات تتجاوز آخر 

معتمدة؛ )د( ضمان أن تكون النفقات احململة للمشروع 

 (60مالئمة دائمار. )الفقرة 

 

مسييييييييييييييؤولو  2012

/شييييبكة اتوازنامل

دعييييم اليييياامج  

شيييييعبة امليدانية/

 دعم الاامج

      إجييييراءات الرصييييد جارييييية طييييوال دورات حييييياة املشيييياريع، كمييييا يييييرد 

 وصفه أدناه.

 إن كان يف املكاتب امليدانيية أو  اتوازنويتوّلى املستوى األول من املسؤولية مسؤولو امل ،

يف املقر الرئيسي، وتوّفر  م شيبكة دعيم الياامج امليدانيية اليدعم يف جميال التشيغيل        

ي الفرعي واإلقليمي مع أدوات مؤسسيية، وإجيراءات،   والرصد على الصعيدين اإلقليم

ورصد إمجالي من جانب مكتب دعيم الالمركزيية، وشيعبة الشيؤون املاليية ووحيدات       

 االتصال املختصة بالتمويل.

  

    وتشييييمل اإلجييييراءات احملييييّددة الييييك ُوضييييعا لتنيييياول هييييذه التوصيييييات 

 ما يلي: 

 يف املكاتيب امليدانيية اةدييدة عليى أداة الرصيد       اتوازني يتم إطالع مجيع مسؤولي امل

املتاحة يف شبكة دعم الاامج امليدانية من خالل نظام معلومات إدارة الاامج امليدانيية  

 لتيسري عملية رصد املشاريع اةارية؛

 .قيد التنفيذ

سييينة ال يييزال يالحييي  يف ن ايييية  

وجود عجز نقدي وعجيز يف   2014

اةييياري شييياريع امليف  وازنييياتامل

تنفيذها يف املكتب اإلقليمي ألمريكيا  

الالتينية والبحر الكاري  واملكتيب  

اإلقليمييي للشييرق األدنييى ورييال   

 أفريقيا وممثلية املنظمة يف الفلبني.
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احلييييييّد  التوصية

الييييزمين 

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ديدد احلاجية إىل رصيد النقيد والنيداءات السيريعة        اتوازني مذكرة تعيني مسؤولي امل

 اخلاصة بطلب األموال؛

        اتوازني رسائل تلقائية مين نظيام معلوميات إدارة الياامج امليدانيية تيذّكر مسيؤولي امل 

 باحلاجة إىل نداءات خاصة بطلب األموال، من بني إجراءات أخرى؛

   املسؤولون عن رصد ودعم الاامج امليدانية اإلقليمية الفرعية، واملوظفون اإلقليميون عين

الي واملعلوميات املرتيدة عين اإلجيراءات اليك      العمليات يوّفرون بانتظام الرصيد اإلمجي  

 .اتوازنجيب أن يتخذها مسؤولو امل

  أداة جدييدة يف  أساس على أرسي،  ،2014متوز اعتبارا من يوليو/ذلك،  إىلباإلضافة

املعايري لتعقب رصد فصلي عالي املستوى جديد معلومات إدارة الاامج امليدانية، نظام 

اإلقليميني ألعضاء الفصلية إىل اتقارير وترسل الإعداد التقارير واإلغالق. معايري و ةاملالي

 عين رصيد ودعيم الياامج     نياملسؤولجانب لمتابعة من يف شبكة دعم الاامج امليدانية ل

املقير  يف ، وإىل وحدات تنسيق الاامج املوازنات مسؤوليامليدانية اإلقليمية الفرعية مع 

روميا، ميع نسيخ إىل اإلدارة العلييا ذات     املوازنيات يف   يمسيؤول الرئيسي للمتابعة ميع  

 الصلة.
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 ةا ام التوصيات

 
احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 وازنةمراقبة امل

 وازنييةضييمان أن تكييون املصييروفات دائمييا يف حييدود امل 9

املقررة للمشروع واألموال النقديية املقدمية مين املياحنني     

 عن طريق:

أ( رصد الرصيد النقدي بصورة مستمرة واعتباره احليد  )

 لتكبد مزيد من النفقات للمشروع؛

)إ( اإلسراع بدصدار النداءات اخلاصة بطلب األميوال  

طبقييا التفاقييات املشيياريع عنييدما ييينخفب الرصيييد     

 النقدي؛

ميع احلصيول عليى     وازنةداد تنقي  امل) ( اإلسراع بدع

املوافقة الصحيحة قبل االلتزام بأي نفقات تتجاوز آخر 

 معتمدة؛ موازنة

)د( ضمان أن تكون النفقات احململة للمشيروع مالئمية   

 (61بصورة مستمرة. )الفقرة 

مكتييييييب دعييييييم  2012

 الالمركزية

 تغلق التوصية.

ة مبيادرة الرصيد الفصيلي    ، خاص2تعليقات اإلدارة على التوصية رقم  انظر 

 عالي املستوى اةديدة.

اقرتح إغالق هذه التوصيية يف ضيوء أدوات الرصيد والتقيارير املنتظمية اليك       

املوازنيات   مسيؤولي قّدما. يواصيل أعضياء شيبكة دعيم الياامج امليدانيية و      

 متابعة املشاريع الفردية على املستوى امليداني.

 

 

 .أغلقت هذه التوصية

بالنسيييبة إىل  والرصيييد سييييجري التحقيييق

 أعاله.ذات الصلة  2التوصية 

  

التعجيييل باختيياذ إجييراء بالتنسيييق مييع الشييعب و/أو   10

اة ييات املاحنيية ذات الصييلة حلييل مسييائل النفقييات 

الزائييدة يف املشيياريع املنت ييية ميين الناحييية التشييغيلية  

 (62والسماح بدغالق ا املالي. )الفقرة 

مكتييييييب دعييييييم  2012

رة الالمركزيييية، إدا

التعييياون اليييتقين، 

شبكة دعيم الياامج   

امليدانيييية، شيييعبة  

 الشؤون املالية

 .2تعليقات اإلدارة على التوصية رقم  انظر

 اتوازني وشعبة الشؤون املالية، ومسؤولي املشعبة دعم الاامج يّتخذ كل من 

املعنيني إجراءات حلّل مسألة النفقات املبال  ب ا مع متابعة من مكتب دعم 

 الالمركزية لتسريع اإلغالق التشغيلي واملالي للمشاريع.

العمل عن كثب مع شعبة الشؤون املاليية ومكتيب   شعبة دعم الاامج تواصل 

 دعم الالمركزية حلل القضايا العالقة، ضمن حيدود الليوائ  التنظيميية ملين     

املاحنني. ويتوقف التحسني يف هيذا اجمليال تقريبيار بالكاميل عليى القضيايا       

 .قيد التنفيذ

لوح  أن املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

الفليبني   والبحر الكاري  وممثلية املنظمة يف

يتخييذان خطييوات إلجييياد حييل للرصيييد   

النقدي السل  يف املشياريع اليك مل تغليق    

 بعد من الناحية املالية.
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احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

، ذليك أن اإلجيراءات بعيد وقيوع     2الواردة يف استجابة اإلدارة إىل التوصية 

 احلدث ميكن أن ختفف الضرر فقق. 

: )أ( الوحييدات الفنييية اتوازنييبييأن يييزود مسييؤولو امل 11

الرائييدة موظييف االتصييال املسييؤول املعييين بالتمويييل    

وجمموعة االتصال التابعة للج ية املاحنية باملعلوميات    

صول عليى املوافقية الرمسيية والتموييل مين      لضمان احل

امليياحنني قبييل دمييل أي التييزام أو تكبييد أي نفقييات  

للمرحلة التالية من املشروع؛ )إ( أن تقدم توجي يات  

 (63تشغيلية واضحة عن تدفق املراسالت. )الفقرة 

مسييييييييييييييييؤولو  2012

/شييييييبكة اتوازنامل

دعيييييم الييييياامج  

امليدانية/مكتب دعم 

 الالمركزية

أدوات رصييد املشيياريع  تشييمل الييك 2إلدارة علييى التوصييية تعليييق ا انظيير

اليك  معلوميات إدارة الياامج امليدانيية، و   نظام املتاحة يف  ةختلفاملامليدانية 

املوازنيات   مسيؤولي مجييع  عليى   املقير الرئيسيي  تعرض أثناء اإلحاطيات يف  

اختاذهيا )أي  اليك ييتعني   اليية  املجيراءات  اإل ،اةدد يف املكاتب امليدانيية 

يف املتعلقية باإلسيراص   تحيذيرات  الو ،حلصول على أموالاحلاجة إىل طلب ا

خطيوة   عملياتيه النفقات(. وباإلضيافة إىل ذليك، جييري إعيداد توجي يات      

اإلجيراءات الرئيسيية اليك    بشيأن  خطوة مع فيرع اليتعلم واألداء والتطيوير    ف

 .عملما يتعلق ب ا من دفق يتعني اختاذها خالل دورة حياة املشروع، مع 

 .أغلقت هذه التوصية

بالنسيييبة إىل  والرصيييد سييييجري التحقيييق

 أعاله. ذات الصلة 2التوصية 

 

 إدارة حاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

إجراء تقييم للتأخري املتوقع إلجراء دليل أكثر ريوال   38

وتكامال للوقاية أثناء أزمة السلسلة الغذائية، وهو أحيد  

النييواتج املطلوبيية الييك ورد ذكرهييا يف تقرييير تنفيييذ     

 (202الاامج. )الفقرة 

اخلاصية  من املتوقع إجراء تقييم لألداة ضمن إطار اسيرتاتيجية املنظمية   كان  التعاون التقين 2012

 بنظم املعلومات لألمن الغذائي والتغذوي الك جيري وضع ا.

 

جرى وقف تقييم األداة نتيجة وضيع اإلطيار االسيرتاتيجي اةدييد واليذي      

أصبحا مبوجبه اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بنظم املعلومات لألمن الغذائي 

 والتغذوي قدمية. لذا من املقرتح إغالق هذه التوصية.

 .قيد التنفيذ

 

إجراء دسينات خاصة بالسياسيات يف دلييل الياامج     40

امليدانييية لبيييان احلييدود الزمنييية للتسييوية الكامليية     

لاللتزامات، وتقديم املطالبات املعلقة، وجت يز استمارة 

 نقل امللكية.

تضمني اتفاقات املشاريع أحكاما تتعلق بالتخلص مين   

املعييدات، أو اسييتخدام املعييدات بعييد انقضيياء املوعييد   

  (209الن ائي. )الفقرة 

انت ييى إعييداد اخلطييوط التوجي ييية التشييغيلية احملييددة واخلاصيية بييدورة    التعاون التقين 2012

نتاجيية  املشاريع حول كيفية إغالق املشاريع وُنشرت إىل جانيب جمموعية إ  

 املستخدمني اخلاصة ب ا.

 

 .أغلقت هذه التوصية



FC 160/11 30 

احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة املوارد البشرية

أن تقوم وحدات التعيني وشيعبة إدارة امليوارد البشيرية     41

 مبا يلي:

)أ( إجراء رصد دقيق للشيواغر اليك اقرتنيا ثياالت     

تييأخري يف عمليييات جت يييز الطلبييات، وبييذل ج ييود  

 لتس يل االستكمال الناجز للتقييم؛

)إ( دديد سياسة خاصة بالزمن األقصى املسموح بيه  

لبقاء البيانات يف نظام التعيني االلكرتوني قبيل إلغائيه   

 من النظام وكذلك فرتة االستبقاء املطلوبة للتقارير؛

) ( مراجعة التصميم والتحديد الروتيين ألرقام الشواغر 

 يف نظييييييام التعيييييييني االلكرتونييييييي لضييييييمان:   

ساسية لوجود تسلسيل املراجعية   ( إدرا  الضوابق األ1)

يف النظييام السييتكمال البيانييات اجمل ييزة يف حين ييا    

( جتنب الثغرات وحاالت االزدوا  2ومراعاة دقت ا؛ )

 (215يف الرتقيم. )الفقرة 

مكتيييييب امليييييوارد  2012

 البشرية

)أ( ُوضعا آليات رصد لرصد الشواغر الك اقرتنا ثاالت تأخري، وتتابع 

لبشيرية املسيألة عليى حنيو ناشيق، عنيد االقتضياء، ميع         دائرة دعم املوارد ا

جماالت التعيني. ويسّرع تنفيذ نظيام التعييني اإللكرتونيي بيوترية ملحوظية      

 الوقا املالئم. االنت اء من الفرز األولي ملقدمي الطلبات يف

)إ( أجريا مراجعة إضافية  يذا البنيد خيالل تعياريف متطلبيات قائمية       

، ووضيع برنيامج متيزامن    2014 سري عمل ا يف عاماملنظمة اةديدة واختبار 

)تبل  املنظمية املتقيدمني بطلبيات بتحيدين حسيابات م( السيتخدام مكتيب        

التوظيف. مع ذلك، مل ددد دائرة دعم املوارد البشرية حتى اآلن السياسية  

العامة للتعيني اإللكرتوني بشأن تنقية احلسابات وسرتاجع يف هيذه املسيألة   

 2015 يف عام

 هذه مسألة فنية حمّددة مّتا املباشرة يف إطارها بدجراءات ملعاةت ا. ) (

 

 .أغلقت هذه التوصية

باتيييا ليييدى مكتيييب امليييوارد البشيييرية   

اسييرتاتيجية جديييدة وقييد خضييع نظييام     

( iRecruitmentالتعيييييني اإللكرتونييييي ) 

 لسلسلة من التحسينات.

 املشاريعتقييم 
وضييع اخلطييوط التوجي ييية لتنفيييذ سياسييات التقييييم   50

 (247اإلضافية املوصى ب ا وضمان استكما ا. )الفقرة 

التقييم يشمل خطوطار توجي ية ن عجديد دليل  2015صدر يف أبريل/نيسان  مكتب التقييم 2012

يف مجييع عملييات   دليل الوُيستخدم هذا  لعمليات التقييم يف املنظمة.شاملة 

 ريع.تقييم املشا

 .قيد التنفيذ

 يف مراجعة الحقة. للتحقق

بأثر رجعي إلجراء تقيدير كاميل    للمشاريعإجراء تقييم  52

 موازنية لتأثري واستدامة املشاريع املستكملة. وختصيص 

 (258إلجراء التقييم بأثر رجعي. )الفقرة 

أموال املشاريع غري متاحة إلجراء تقييم بأثر رجعي أو ألي غرض آخر بعيد   مكتب التقييم 2012

اإلغالق املالي للمشروع. غري أن مكتب التقيييم يقيرتح اسيتخدام نسيبة مين      

األموال اجملّمعة يف حساإ األمانة من أجل تقييم املبيادرات املمّولية طوعييار    

يييات التقييييم  ييذا الغييرض. ويف الوقييا ذاتييه، جتييدر اإلشييارة إىل أن عمل 

 قيد التنفيذ.

 يف مراجعة الحقة.للتحقق 
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احلييّد الييزمين   التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

املواضيييعية، واالسييرتاتيجية، والقطرييية قييد رلييا تقييمييار بييأثر رجعييي،  

 واتسما دراسات األثر مبيزة متكررة للتقييم القطري.
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 مراجعة املكاتب امليدانية  – 2011-2010رتة السنتني ف

 التوصيات ا امة

 
احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة املشروع

املعتميدة للمشيروع، ويف حالية     وازنية العمل يف حدود امل 56

املشاريع املمولية مين حسيابات أمانية، ييتم العميل يف       

مين املياحنني، وضيمان     حدود املبيال  النقديية املتلقياة   

توافر األميوال للمشيروع قبيل دميل التزاميات وتكبيد       

نفقات، وإجراء رصد ومراجعة بصيورة دقيقية ألرصيدة    

املبال  النقدية عن طريق نظام معلوميات إدارة الياامج   

امليدانية، ومستودع بيانات أوراكل، ونظيام احملاسيبة   

ياجيات  امليدانية، وإبالع شعبة الشؤون املالية بأي احت

متوقعة للحصول على مبال  نقدية إضافية مين اة ية   

 (273املاحنة. )الفقرة 

مسييييييييييييييييؤولو  2012

/شييييييبكة اتوازنامل

دعيييييم الييييياامج  

امليدانية/مكتب دعم 

 الالمركزية

العاليية  فصيلية  الرصيد ال تقيارير  خاصية   ،2 الرد على التوصية رقيم  انظر

تلك الك جيري ديدة الك تشمل معايري تشغيلية ومالية بني املستوى اة

 .اقتفاؤها

 .أغلقت هذه التوصية

والرصيد بالنسيبة إىل    التحقيق ستجري عمليتيا  

 أعاله.ذات الصلة  2التوصية 

 

اسييتعراض ورصييد حاليية املشيياريع الييك جتيياوزت       57

مواعيدها الن ائية لتحديد أي مواطن اخلليل يف إعيداد   

التقارير، وطلب االلتيزام الفيوري باملتطلبيات األخيرى     

للج ة املاحنية، وطليب اإلفيرا  الكاميل عين األميوال       

 املييييييييييييذكورة. للمشيييييييييييياريعاملتبقييييييييييييية 

 (274)الفقرة 

مسييييييييييييييييؤولو  2012

/شييييييبكة اتوازنامل

لييييياامج دعيييييم ا

امليدانية/مكتب دعم 

 الالمركزية

العاليية  فصيلية  الرصيد ال تقيارير  ، خاصية  2الرد على التوصية رقيم   انظر

تلك الك جيري ديدة الك تشمل معايري تشغيلية ومالية بني املستوى اة

 .اقتفاؤها

 .قيد التنفيذ

املكتيييب  ال ييييزال يالحييي  وجيييود قصيييور يف

ألمريكيا الالتينيية والبحير الكياري      اإلقليمي 

واملكتب اإلقليمي للشرق األدنى ورال أفريقيا 

وممثلية املنظمة يف الفلبني وممثليية املنظمية يف   

  الاازيل. 
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احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة األصول

دسني إدارة األصيول عين طرييق: )أ( االمتثيال التيام       64

لدليل املنظمة ولوائح ا وقواعدها عن طريق تقديم تقرير 

مستكمل عن األصول يف ن ايية السينة بصيورة منتظمية     

كأساس للتسيوية ميع سيجالت املقير الرئيسيي؛ )إ(      

الرصد املنتظم ملشرتيات املمتلكات غري املست لكة؛ ) ( 

يازات باستخدام املطبوع اإلداري سرعة اإلبالع عن احل

، واخلسييائر والتلفيييات واسييتحالة اخلدميية،  41رقييم 

  (294. )الفقرة 83باستخدام املطبوع اإلداري رقم 

التعميييم تبسيييق والسييني إدارة األصييول ميين خييالل  دتواصييل املنظميية  شعبة الشؤون املالية 2012

 والتدريب. تشمل العمليات القائمة الك مت دديث ا:

نظمة تقرير نظام املعلوميات اإلداريية املتكاميل، والتحقيق     املأ( اعتمدت )

. غيري املسيت لكة  لدعم التحقق السنوي للسلع  ،األصولسالمة من  املادي

بيأن  للمكاتيب امليدانيية   يسيم   يتم تنفييذ التحقيق عليى أسياس دوري     و

 .العمل أوقات ذروةيف غري عملية الستكمل ت

دائنيية قبييل الذمم الييميين تييرد كييل معامليية  وحييدة األصييولتراجييع )إ( 

 سجل األصول.يف  تسجيل ا

املشيرتيات غيري   بنيود  مجييع  تنقل . لغىُم 41اإلداري رقم  النموذ ) ( 

اليذمم الدائمية يف النظيام العياملي إلدارة امليوارد إىل      مين   تلقائياراملست لكة 

شيبكة معلوميات املكاتيب القطريية     يف ات األصول تقاعداألصول. وتعاجل 

 التقاعد.ستكمال عند ا تلقائيارويف النظام العاملي إلدارة املوارد 

 . أغلقت هذه التوصية

والرصيد بالنسيبة إىل    التحقيق ستجري عمليتيا  

-2012ذات الصلة )الفرتة املالية  47التوصية 

2013 .)  

 

دديد احلف  واملساءلة لكل موظيف ومسيؤول بالنسيبة     65

لألصناص املست لكة وغري املست لكة باستخدام استمارة 

 (297حف  املمتلكات. )الفقرة 

مني تسم  اسرتاتيجية إدارة املوارد العاملية بددخال بيانات املوظفني القييً  شعبة الشؤون املالية 2012

أو املسؤولني مباشرة يف النظام، وتقيوم جمموعية أصيول مركيز اخليدمات      

املشرتكة يف بودابسا برصد هذه البيانات باستخدام تقارير رصد ضيمنية  

 يف النظام، لضمان االلتزام ب ذا الشرط. 

سيتخدم  تميا مل   ،قّيميار كتيب  املتعيني رئيس املنشورة جراءات اإلتتطلب 

تحميل املسيؤولية.   بستمارة استعارة ممتلكيات للسيماح مليوظفني آخيرين     ا

 هيذه السياسية  بدنفياذ  جمموعية أصيول مركيز اخليدمات املشيرتكة      وتقوم 

 بنشاط.

 .أغلقت هذه التوصية

والرصيد بالنسيبة إىل    التحقيق ستجري عمليتيا  

-2012ذات الصلة )الفرتة املالية  48التوصية 

2013 .)  

 

 املستشارون
تنفيذ الضوابق واخلطيوط التوجي يية/اللوائ  املوضيوعة     66

 (300عند االستعانة باخلااء االستشاريني. )الفقرة 

مكتيييييب امليييييوارد  2012

 البشرية

بعد مشاورات مكّثفة مع اإلدارات الفنية إطيار   2013صدر يف ن اية عام 

مؤسسي منّق  يتعلق باستخدام املستشارين الذين جييرى تعييين م دولييار    

تفاقات اخلدمات الشخصية. ونّقحيا اخلطيوط التوجي يية لتوظييف     وبا

 .أغلقت هذه التوصية
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احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وخدمة االستشاريني املعينني حمليا ونّقحا اتفاقات اخلدمات الشخصية 

 .2014 وصدرت يف مارس/آذار

وتوفر الوثيقتان توجي ات أساسية عن مجيع اةوانيب املتصيلة بتعييني    

اء الن يائي. وقيد   هؤالء، مبا يف ذلك دديد املكافيرت وأهميية تقيييم األد   

حّدثا امناذ  الشروط املرجعية للموظفني لتتضمن مواقيا ومؤشرات أداء 

واضحة، كما حّدثا امناذ  تقارير األداء، وجيري تقدمي ا مع اخلطيوط  

 التوجي ية اةديدة.
ضمان االمتثال التام لالئحة والقواعد والسياسات املالية  68

من أجيل دسيني اإلدارة املاليية والنقديية يف املكاتيب      

 (306امليدانية. )الفقرة 

 . أغلقت هذه التوصية .69الرّد على التوصية رقم  انظر شعبة الشؤون املالية 2012

والرصيد بالنسيبة إىل    التحقيق ستجري عمليتيا  

-2012الصلة )الفرتة املالية  ذات 55التوصية 

2013 .)  
دسني مراقبة الرصد يف املكاتيب امليدانيية عين طرييق      69

التحقق بصورة منتظمة من امتثا ا لالئحة والسياسات 

املالية للمنظمة ملواج ية خطير اسيتخدام األميوال غيري      

املالئم. ومراعاة شعبة الشيؤون املاليية يف خطيق عملي ا     

تعزيز كفاءات املوظفني الذين يؤدون وظيائف ماليية يف   

 (307دانية. )الفقرة املكاتب املي

إعيادة  ، تقوم شعبة الشؤون املالية باسيتكمال  2015-2014خالل الفرتة  شعبة الشؤون املالية 2012

شعبة لدعم التغيريات التحّوليية اليك صيادقا علي يا األج يزة      التنظيم 

الرئاسية على حنو أفضل. وسيتّم تعزيز عملية الرقابية الداخليية واملاليية    

 املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية، وسيتتعّزز أكثير   وعملية احملاسبة يف

بفعل تعيني مسؤولني ماليني متفانني من خار  املقر الرئيسي يف كيّل مين   

 املكاتب اإلقليمية. 

وسوص تتيّسر هذه اة ود جّراء وظيفة نظام إدارة امليوارد العامليية اليك    

رصيد يف املكاتيب   ستوّفر للمنظمة أدوات متزايدة تيدعم عملييات رقابية ال   

 امليدانية.

 .أغلقت هذه التوصية

والرصيد بالنسيبة إىل    التحقيق ستجري عمليتيا  

-2012ذات الصلة )الفرتة املالية  56التوصية 

2013 .)  
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 مراجعة املقر الرئيسي – 2009-2008فرتة السنتني 

 التوصيات األساسية

 
احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرد  الوحدة املسؤولة

 التوصيات األساسية

 : صندوق رأس املال العامل4التوصية 

أوصينا بأن تنظر املنظمة جبدية يف زيادة مسيتوى صيندوق رأس   

املال العامل لتوفري احتياطي كاص  للصندوق العيام. وقيد أكيدت    

األمانة يف هذا الصيدد أن يا سيتدر  مقرتحيات لزييادة مسيتوى       

للفييرتة  وازنييةصييندوق رأس املييال العامييل يف برنييامج العمييل وامل

يف إطار القسم اخلا  بالسالمة املالية على غيرار   2012-2013

للفيرتة   وازنية تلك الك قيدما قبيل ذليك يف برنيامج العميل وامل     

مل يوافق علي يا األعضياء يف ذليك الوقيا.      ولكن 2010-2011

ج ودهيا الراميية إىل    ونكرر أيضار توصيتنا بيأن تواصيل املنظمية   

 واملتأخرات املستحقة من الدول األعضاء. املساهماتمجع 

أدرجا األمانة مقرتحات لزيادة مستوى متويل صيندوق رأس امليال العاميل     شعبة الشؤون املالية 2010

. غييري أن الييدورة الثامنيية 2015-2014للفييرتة  وازنييةيف برنييامج العمييل وامل

أّجلييا ذلييك إىل فييرتة  2013يونيييو/حزيران  والييثالثني للمييؤمتر املنعقييدة يف

 السنتني القادمة.

، راجعا اللجنية  2014أيار /يف دورت ا الرابعة واخلمسني بعد املائة يف مايو

الك قدما مراجعة ملستويات صيندوق رأس امليال    FC154/5املالية الوثيقة 

العامل وحسابات االحتياطي اخلا . وبعد مراجعت ا هذه، تطلعا اللجنة 

إىل النظر يف املقرتحات املتعلقة بتعبئة احتياطيات املنظمية يف سيياق برنيامج    

 .2017-2016املقرتح  وازنةالعمل وامل

 .قيد التنفيذ

ختييذت ا أخييذنا علمييار بيياإلجراءات الييك ا 

األمانة واألج يزة الرئاسيية لرفيع مسيتوى     

متويل صندوق رأس املال العامل. وسيجري 

رصد هيذه التوصيية إىل أن ييتم الوفياء ب يا      

 بصورة كاملة.
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احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرد  الوحدة املسؤولة

 الانامج العادي موازنة: ضوابق إعداد 5التوصية 

 وازنية نشجع املنظمة على النظر يف الوظيفة القياسية املتعلقية بامل 

يف برنامج أوراكل من أجل التأكد بشكل فعال وبكفاءة من ميدى  

 . وازنةكفاية األموال وذلك وفقا لقواعد النقل بني أبواإ امل

مكتيييييييييييييييييب  2010

االسيييييييييرتاتيجية 

والتخطييييييق وإدارة 

املوارد/شييييييييييعبة 

 الشؤون املالية

( أنه يوجد بالفعل 61يالح  مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره )الفقرة 

مسييؤولي ممييا يكفييل تزويييد  وازنييةظميية ن ييج دقيييق بشييأن ضييوابق امليف املن

وهو ميا يشيمل مجييع     وازنةمبعلومات حمّدثة بانتظام عن حالة امل املوازنات

املعامالت الك تتم معاةت ا يف تطبيقات أوراكل وغريه من الياامج. وتتياح   

املتكاميل   نظام املعلومات اإلداريةعن طريق  سؤولي املوازناتهذه املعلومات مل

(iMIS)  مسيؤولي املوازنيات  ، وجيري دديث ا يوميار. وتصدر تعليميات إىل 

باستعراض هذه املعلومات بصورة منتظمة وربق األموال بعد مراجعة األرصيدة  

املتاحة. وباإلضافة إىل ذلك، وضعا املنظمة نظميار وإجيراءات لرصيد حالية     

سيتعراض عملييات   االعتمادات اخلاصية باملخصيص  يم واإلفيادة عن يا وال     

 اإلضافة والنقل بني املخصصات والرتخيص ب ا. 

ومع تنفييذ النظيام العياملي إلدارة امليوارد وإطيالق األنظمية املاليية للمكاتيب         

املزييد مين املعلوميات املاليية الكاملية       أصيب  ، 2014-2013 يالقطرية عام

ضيوابق  التنفيذ احملتمل للوظيفية املؤمتتية ل   متاحة لتيسري واحلسنة التوقيا

 .وازنةامل

، اسيتكملا املنظمية متطّلبيات تصيميم     2013-2012خيالل فيرتة السينتني    

كميا وضيع    .2015 -2014، أدخيل لفيرتة   وامليزنية امنوذ  جديد للتخطيق 

متاشييار ميع    2015-2014يف الفيرتة   التقارير رفعظام موّحد جديد للرصد ون

الفيرتة املاليية    أساليب العمل اةديدة وإطيار النتيائج وسييبدأ العميل بيه يف     

 وازنية . ومل يتبني أن استخدام الوظيفية القياسيية املتعلقية بامل   2016-2017

 للتحقق املؤمتا من األموال يف برنامج أوراكل عملي يف هذا السياق. 

 .قيد التنفيذ

مييا أن يييتم وضييع نظييام  التحقييقي جريسيي

 تقارير.الرفع جديد ل

 )تكاليف خدمة املشاريع( تكاليف الدعم للانامج امليداني: 8التوصية 

 نقرتح على املنظمة ما يلي:

)أ( أن تعمل على التوّسع الفوري يف السياسية املتعلقية بتسيديد    

مكتيييييييييييييييييب  2012

االسيييييييييرتاتيجية 

عرضا األمانة على ةنية املاليية يف دورت يا الثامنية واليثالثني بعيد املائية        

تدابري ترمي إىل دسني تنفيذ سياسية املنظمية    2011املعقودة يف مارس/آذار 

 .قيد التنفيذ
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احلييد الييزمين   التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرد  الوحدة املسؤولة

تكاليف الدعم ثين تشيمل اسيرتداد أي تكياليف ثابتية غيري      

مباشرة بقدر ميا تكيون مقبولية بالفعيل ليدى اة يات املاحنية        

التوجي ييية وميكيين جعليي ا مقبوليية  ييا وتيينص علييى اخلطييوط 

املالئمة وتيوفري التيدريب املطليوإ، وذليك وفقيا ملبيدأ التعيديل        

املعقول لتكاليف الدعم لتناسب الاامج واملشاريع امليدانيية كميا   

تبلورت بالفعل واملبال  املسرتدة من املشاريع املمولة من ج يات  

 ماحنة.

)إ( أن تنظر يف اإلبالع عن مستوى تسيديدات تكياليف اليدعم    

ويف تقيدير هيذا املسيتوى،     وازنةريع املمولة من خار  املمن املشا

وذلك وفقا ملبدأ الشفافية ومن أجل دديد مستوى معقول بشكل 

 دقيق لتسديدات تكاليف الدعم من أجل إظ ار ما يلي:

 تكاليف الدعم الثابتة غري املباشرة وغري املسرتدة؛    1)إ(

تكيياليف الييدعم غييري املسييرتدة حسييب فئيية اليياامج أو    2)إ(

 املشاريع؛

وتكاليف الدعم غري املسيرتدة اليك ميثلي ا الفيرق بيني        3)إ(

خدمات الدعم التقين املعتمدة ومعدالت تكاليف خدمة املشاريع 

 والتسديدات الفعلية؛

تكاليف الدعم غري املسرتدة الك ميثل ا الفرق بني إيراد    4)إ(

والتسيديدات الفعليية بطريقية     وازنية الدعم امليدر  يف امل تكاليف 

االسرتداد )رسيم بنسيبة مئويية ثابتية ورسيم مباشير يقييد عليى         

 (.برنامج أو مشروع أو االثنني معار

) ( أن تنظر يف الكشف يف البيانات املالية عين تكياليف اليدعم    

غري املسرتدة من املشاريع املمولة من ج ات ماحنية واسيتوعب ا   

ق يف الانيامج العيادي والكيفيية اليك ُحسيبا ب يا هيذه        صندو

والتخطييييييق وإدارة 

 املوارد

املتعلقة بتكاليف الدعم. وقد رحبا اللجنة ب ذه التيدابري، وتطلعيا إىل أن   

تستعرض مبزيد من التفصيل يف دورت يا اليك ُتعقيد يف أكتوبر/تشيرين األول     

املقرتحات املتعلقة بتدابري اسرتداد التكاليف طصو  الفئيات اليك    2011

 دة سابقار من هذه السياسة.كانا ُمستبع

 2011وأعادت الدورة السابعة والثالثون للميؤمتر املعقيودة يف يونييو/حزيران    

تأكيد سياسة االسرتداد الكامل للتكاليف وأبدت قلق ا بشأن استمرار الفجوة 

القائمة يف اسرتداد تكاليف الدعم اإلداري والتشغيلي، عليى حنيو ميا تشيري     

يذ الانامج املقدمة كل سينتني. وحين امليؤمتر امليدير     إليه بانتظام تقارير تنف

العييام علييى أن يلييتمس بنشيياط دسييني اسييرتداد تكيياليف الييدعم اإلداري   

، وأن يسييتحدث آليييات وازنييةوالتشييغيلي ميين األنشييطة اخلارجيية عيين امل 

جديدة، حسبما يكون مناسبار، باالستفادة من جتارإ وكاالت األمم املتحدة 

 املتعلقة بتحسني اسرتداد التكاليف، مبا يف ذليك ميا   األخرى. وهذه التدابري

يتعلق مبجاالت مثل األمن ونظم املعلومات والتكنولوجيا، ُعرضا من أجيل  

، 2011نظر ةنة املالية في يا يف دورت يا املعقيودة يف أكتوبر/تشيرين األول     

. وكان من نتيجية ذليك   2011ووافق اجمللس علي ا يف ديسما/كانون األول 

ي املشاريع استحَدث يف موظفي املشروع وتكاليف استشارفاعار يف تكالأن ارت

 2014 /كيانون الثياني  ونفّذ بالكامل ثلول يناير 2012تدرجييار اعتبارار من 

التكاليف بالنسبة لفئات التكاليف املتنّوعية غيري املباشيرة    لتحسني اسرتداد 

اليف ليدى  الك كانا قد اسُتبِعدت إىل حد كيبري مين سياسيات دعيم التكي     

منظمة األغذية والزراعة، لكن ا كانا ُتسيتعاد عيادة مين جانيب منظميات      

 أ( قد نفذت.) 8أخرى تابعة لألمم املتحدة. وهكذا تكون التوصية 

 3)القسيم   2013-2012( يف الوثيقية   ) 8و 3(إ) 8ومت تناول التوصييتني  

 تكاليف دعم الاامج امليدانية(  (د)

التقرير السنوي عين مصيروفات تكياليف اليدعم      1 (د) 8ومت تناول التوصية 

ستجري عملية املصادقة ما إن تفييد اإلدارة  

عيين اسييتكمال اإلجييراءات املتخييذة لتنفيييذ 

 التوصيات. 
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 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرد  الوحدة املسؤولة

التكاليف، وذلك من أجل عرض تكاليف الدعم املتكبدة بالفعيل  

 عرضار أمينار يف إطار حسابات أموال الانامج العادي.

)د( عمال مببيدأ املواءمية املعقولية لتكياليف اليدعم ميع الياامج         

بيال  املسيرتدة مين    واملشاريع امليدانية كما تبلورت بالفعيل، وامل 

مشاريع ممولة من ج ات ماحنة، ولتحديد مستوى معقول بدقة 

 السرتداد تكاليف خدمات الدعم التقين:

أن تنظر يف احلاالت الك يكون في ا االسرتداد ممكنار أم   1)د(

 ال؛

دديد املدى الذي ترغب املنظمة يف حيدوده يف اسيرتداد     2)د(

 تكاليف خدمات الدعم التقين.

 

 واسرتدادها املقّدم إىل اللجنة املالية

 (.FC 151/9)مثالر، الوثيقة 

بوضع تقرير شامل يتنياول مجييع جوانيب سياسية     البدء  2012يف عام  ومت

املنظمة فيما يتعلق بيدعم التكياليف ورفعيا عنيه بانتظيام تقيارير إىل ةنية        

ومايو/أيييار ونوفما/تشييرين الثيياني  2013املالييية يف نوفما/تشييرين الثيياني 

يف  اليفوقد صادقا ةنة املالية على امنوذ  جدييد السيرتداد التكي   . 2014

استنادار إىل مبدأ االسرتداد الكامل النسي    2014الثاني  ش ر نوفما/تشرين

 التكياليف األمانية إعيداد سياسية جدييدة السيرتداد      للتكاليف. وطلبيا إىل  

 2015عرضا على ةنة املالية وعلى اجمللس اللذين أقراهيا يف ميارس/آذار   

. والعميل جيارح حالييار عليى     2016على أن جيري تنفيذها اعتبارار مين سينة   

 خطة التنفيذ. إعداد 

 التوصيات ا امة

 : أرصدة اخلطة16التوصية 

نوصيي املنظمية بييأن تنظير يف وضيع االسييتثمار الطوييل األجييل      

ن اية اخلدمة املخصص واملدفوعات املسبقة ملخططات مدفوعات 

يف حساإ أمانة منفصل للتعرص الصحي  علي ا كأرصدة للخطة 

باعتبار ذلك جزءار من اة د املبذول من أجل االعتمياد الكاميل   

 للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

(، فييدن 158كمييا الحيي  مراجييع احلسييابات اخلييارجي يف تقريييره )الفقييرة   شعبة الشؤون املالية 2012

استعراض التوصية الراميية إىل وضيع األرصيدة املخصصية يف حسياإ أمانية       

 منفصل سُينفَّذ يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 .أغلقت هذه التوصية

املعييايري احملاسييبية الدولييية  جييرى تطبيييق

مين دون إنشياء    2014يف سنة  للقطاع العام

  حساإ أمانة منفصل.

 أرصدة غرامات التصفية عن التأخر يف عمليات التسليم –املشرتيات : 17التوصية 

بأداء م مة رصد عمليات التسليم  مسؤولي املوازناتنوصي بقيام 

أداًء دقيقا. وينبغي أن يقيدم هيؤالء املسيؤولون بالفعيل التوصيية      

الداعييية إىل فييرض غرامييات، إن ُوجييدت، وأن ُتقتطييع هييذه    

 الغرامات بعد ذلك من املدفوعات.

 

شييييعبة الشييييؤون   فصاعدار 2011

 اإلدارية يف املنظمة

بغي أن يؤدوا م مة رصد عمليات ين مسؤولي املوازناتتوافق املنظمة على أن 

التسليم وأن يقوموا، حسبما يتناسب، بتقديم توصيات بشأن تطبيق غرامات 

التصفية عن التأخر يف عمليات التسليم. بييد أن التحدييد الن يائي لتطبييق     

غرامات التأخري هذه يكون من شيأن املشيرتي واملوظيف امليرخص ليه بغيية       

 .قيد التنفيذ

أّن املكتيييب اإلقليميييي ألمريكيييا  الحظنيييا 

الالتينية والبحر الكاري  وممثليية املنظمية   

يف الفلبني مل يفرضا تعويضيات مقطوعية يف   
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 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرد  الوحدة املسؤولة

عوامل، مبا يف ذليك أي ظيروص خمِففية    ضمان أن تؤخذ يف االعتبار مجيع ال

 أو التزامات تعاقدية.

، وأخيذت يف االعتبيار   سيؤولي املوازنيات  وقد ُأعّدت مذكرات التوجي يات مل 

التغّيرات الك أدخل ا نظام إدارة املوارد العاملية، ووظيفة التلقي. ومذكرات 

يات التوجي ات ُتنشر على الصفحة األوىل ملوقع اإلنرتانيا اخليا  باملشيرت   

عيا الاييد اإللكرتونيي ونشيرة      مسيؤولي املوازنيات  كما سيتّم توزيع ا على 

 دائرة املشرتيات.

 حاالت تأخر التنفيذ. 

جري جمددار التحقق من ميدى االمتثيال   سي

  . 2015يف عمليات املراجعة خالل سنة 

 

 مراجعة املكاتب امليدانية  -2009-2008رتة السنتني ف
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 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات األساسية

 املشاريع )املكتب اإلقليمي ألفريقيا( – وازنةالضوابق على امل: 21التوصية 

وأوصينا ووافق املكتب اإلقليمي ألفريقيا على أن حياول 

املشييروع  موازنييةالعمييل يف حييدود  اتوازنييمسييؤولو امل

املعتمييدة لانييامج التعيياون الييتقين، ويف حاليية مشييروع  

حساإ األمانة، يف حيدود املبيال  النقديية املقدمية مين      

 اة ة املاحنة. 

ولضمان توافر األموال للمشروع قبيل دميل االلتزاميات    

يف  وازنيية واملصييروفات، ينبغييي أن ينظيير مسييؤول امل   

اسييتخدام الكشييف اخلييا  بااللتزامييات واملصييروفات  

الفعلية خار  النظم القائمة بغية متابعة الرصيد النقيدي  

املكتيييب اإلقليميييي   2010

 ألفريقيا

يتفق املكتب اإلقليميي ألفريقييا ميع هيذه التوصيية ويشيري إىل أن وحيدة        

عين تنياول هيذه     الاجمة اإلقليمية الك ُأنشئا حيديثار تتيوىل املسيؤولية   

 ا بالطريقة الك أوصى موازناتالقضايا وترصد عن كثب الاامج/املشاريع و

 ب ا مراجع احلسابات اخلارجي.

تستخدم بعب مكاتب التمثييل التابعية ملنظمية األغذيية والزراعية نظاميار       

املشاريع لدي ا. وعقب دورات التيدريب األساسيية    موازنةللمتابعة لرصد 

ب اإلقليمي ألفريقيا يف ن ايية فيرتة السينتني األخيرية،     الك أجراها املكت

فدن املكتب اإلقليمي ألفريقيا يعمل اآلن بصورة وثيقة مع مكاتب التمثييل  

 .األخرى التابعة ملنظمة األغذية والزراعة إلقامة نظام للمتابعة لديه

 .قيد التنفيذ

ال زالا تالح  املصروفات الزائدة يف مشاريع املكتيب  

-2012اإلقليمييي ألفريقيييا خييالل مراجعاتنييا لفييرتة  

2013. 

ستجري عملية دقق إضيافية خيالل املراجعية اليك     

 .2015ستجري يف سنة 
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 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

للمشروع أو احلساإ إىل أن يتم إدرا  ضوابق يف النظيام  

 د.متنع الصرص الزائ

وإذا كان الرصييد النقيدي منخفضيار وتوجيد حاجية إىل      

احلصول على نقد إضايف من اة ة املاحنة وعلى النحو 

املطلوإ يف اتفياق املشيروع، ييتعني أن يطليب مسيؤول      

 –بصييورة عاجليية ميين شييعبة الشييؤون املالييية   وازنييةامل

حماسبة املشاريع باحلاجة إىل توجييه طليب للحصيول    

الييذي يتطلييب  وازنية نقييي  املعليى أمييوال، وأن يقيدم ت  

موافقة/اعتماد اة ة املاحنة وذلك ملنع دميل مشاريع 

 حساإ األمانة رصيدار نقديار سلبيار.

كجزء من برنيامج   2013أما احلل امليداني اةديد الذي سيتم تعميمه يف 

العاملي إلدارة املوارد فسوص يقدم معلومات كاملة وجييدة التوقييا    النظام

والرصييد   وازنية بشأن االلتزامات احمللية، مما يؤدى إىل تيسيري رصيد امل  

 النقدي، وطلب األموال يف وقا مناسب بدرجة أكا.

ومن املالح  كذلك أن أداة الرصد ليدى دشيبكة دعيم الياامج امليدانييةد      

ات إدارة الاامج امليدانية تاز اجمليال اليذي ينبغيي    التابعة لنظام معلوم

إليه وذلك لطلب األموال بصفة ذليك مين    مسؤولي املوازناتتوجيه انتباه 

عناصر الرصد احملددة، كميا أن نظيام معلوميات إدارة الياامج امليدانيية      

 يرسل رسائل يف هذا الصدد.

 


