April 2016

FC 161/14

A

جلنة املالية
الدورة احلادية والستون بعد املائة
روما 20-16 ،مايو/أيّار 2016

تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد أمين أبو اهليجاء
مدير ،شعبة الشؤون املالية واخلزانة
اهلاتف+3906 5705 4676 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من
منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة .www.fao.org
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موجز



اخلارجي.

يشري هذا التقرير إىل التقدّم الذي أحرزته األمانة لتنفيذ توصيات املراجع
يعرض هذا التقرير التقدّم احملرز من جانب منظمة األغذية والزراعةة (الفةاو) لتنفيةذ التوصةيات الةا كانة
عالقةة تةةاريق تقةةديق التقريةر املرحلةةي السةةابق إىل نةة املاليةة دورتهةةا السةت بعةةد املائةةة املنعقةةدة
نوفمرب/تشرين الثاني  ،2015كما يتضمّن رد اإلدارة على التوصيات الواردة التقرير املطوّل لعام .2014

التوجيهات املطلوبة من نة املالية


يُرجى من اللجنة أن تستعرض الوثيقة ،وأن توفّر توجيهاتها حسب ما هو مناسب.

مسودة املشورة
إنّ اللجنة:


أحاطت علماً حبالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجع اخلارجي؛



ورحّبت بالتقدم احملرز بالنسبة إىل إقفال توصيات املراجع اخلارجي وحثّتت اممانتة علتو مواصتلة بتذل
اجلهود إلقفال التوصيات العالقة.
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مقدمة
يلخّص ا دول أدناه التقدم اإل امجالي الذي أحرزتةه منظمةة األغذيةة والزراعةة علةى صةعيد تنفيةذ التوصةيات
-1
الصادرة عن املراجع اخلارجي.
جمموع التوصيات التوصةةةةةةةةيات أُغلِق منذ تاريق متةةةةأخرة تةةةةاريق
التقرير احلالي
املتةةةةةةةةأخرة التقرير السابق
تةةةاريق التقريةةةر
1
السابق

تقرير املراجعة

2009-2008

التقرير املطوَّل
التقرير املطوّل 2011-2010
التقرير املطوّل 2013-2012
التقرير املطوّل لعام 2014
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يعرض ا دول أدناه تفاصيل عن احلالة األخرية لتنفيذ كلّ توصية مل تكةن قةد أُقفلة بعةد تةاريق التقريةر
-2
املرحلي السابق الذي قُدِّم إىل نة املالية ،مبا ذلك احلدّ الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارجي للتنفيةذ .وباإلضةافة
إىل ذلك ،يتضمّن ا دول اآلن أيضاً رد اإلدارة على التوصيات الواردة التقرير املطوّل لعام .2014
ترد اإلجراءات الا اختذتها األمانة لتنفيذ كل توصية من التوصيات اخلانة بعنوان رر ّد اإلدارةر ،فيما يةرد
-3
رأ ي املراجع اخلارجي التقةدم احملةرز لتنفيةذ امجيةع التوصةيات ضةمن اخلانةة األخةرية بعنةوان رتعليقةات املراجةع
اخلارجير.

 1الوثيقة .FC157/14
 2التوصيات الواردة التقرير املطوّل للفرتة  2009-2008تشةمل وتأخةذ عة االعتبةار ا وانةب العالقةة التوصةيات الصةادرة عةن املراجعةة
اخلارجية السابقة.
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 -2014املراجعة يف املقرّ الرئيسي
التوصيات امساسية
احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

التوصية

احلوكمة وإدارة التغيري املوارد البشرية
3
تصميق وتنفيذ خطة إدارة تغيري ملموسة ورمسية لضبط
تنفيةةذ اسةةرتاتيجية املةةوارد البشةةرية تنفيةةذاً أفضةةل.
(الفقرة )56

2015

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

مكتةةةب املةةةوارد أسفر دمج وظائف املوارد البشرية املتعلّقة باالسرتاتيجية والسياسات والتخطةيط والتنفيةذ قيد التنفيذ.
ضمن مكتب واحد برنةامج العمةل وامليزانيةة للفةرتة  2016 – 2015الةذي وافةق عليةه
البشرية
األعضاء املنظمة ،عن حتس تنسيق عملية التنفيذ امللموسةة للسياسةات واسةرتاتيجية
املوارد البشرية ومراقبتها ،فضالً عن توفري منصة إجيابية للمعلومات املرجتعة ممةا ميكّةن
دمج عملية إدارة التغيري وجهود املراقبة.

إدارة األداء
قيد التنفيذ.
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صياغة اسرتاتيجيات مناسبة للمراجعة املنهجية لنظام
تقييق وإدارة األداء ،مبا ذلةك اعتمةاد يليةة لضةمان
ا ةةودة والتأكةةد مةةن أن هةةذه االسةةرتاتيجيات تطبةةق
تطبيقاً متسقا( .الفقرة )73

2015

مكتةةةب املةةةوارد تُنشأ يليات لضمان ا ودة ،وستبدأ هذه اآلليات باستعراض جودة خطط عمل نظام تقييق
وإدارة األداء بصورة أكثر منهجية عام .2016
البشرية

11

املنظمةةةة
صةةةياغة اسةةةرتاتيجية تعاقةةةب املةةةوظف
وترسيخها عملية التخطيط ا ارية لقوة العمل مةع
الرتكيز بوجه خاص على االستفادة استفادة كاملة مةن
معةةارو ومهةةارات وخةةربات املوىةةك علةةى التقاعةةد
إلنشاء ذخرية متصلة من املواهب ،ما يضةمن ختفيةف
الفجوات املعرفية( .الفقرة )102

2015

عام  2015أعمال حتضريية الستددا أدوات ترمي إىل دعق التخطيط الفعال
مكتةةةب املةةةوارد أجري
لقوة العمل من أجل حتقيق اهلدو العام املتمثّل تنفيذ اسرتاتيجية لتخطيط قوة العمةل
البشرية
توفّق ب قوة العمل واحتياجات املنظمة للوفاء باملتطلبات التنظيمية واإلنتاجية واملتعلّقةة سةةتتق عمليةةة التدقةةق فةةور إ ةةاز
باخلدمات للمنظمة .و عام  ،2014مت إصةدار مةا جمموعةه  61تقريةراً موحةداً للمةوارد دراسة ا دوى بشةأن ختطةيط قةوّة
البشرية جماالت الرتكيز الرئيسية للموارد البشرية (املسةاواة بة ا نسة والتوزيةع العمل.
ا غرا والتخطيط لتعاقب املوظف وما إىل ذلك) ،كما جةرى عةام  2015إصةدار 10
تقارير تشغيلية إضافية خلدمات املوارد البشرية .كما مت صياغة دراسةة جةدوى بشةأن
ختطيط قوة العمل بغرض إنشاء منصة لتخطيط قوّة العمل على ىبكة اإلنرتن .

قيد التنفيذ.
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التوصية

احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

برنامج التعاون التقين
15
االسةةتمرار ضةةمان أن حتةةدد اخلطةةوه التوجيهيةةة
بوضوح ،من بة أمةور أخةرى ،األدوار واملسةؤوليات
الواضةةدة للمسةةؤول عةةن امليزانيةةة ومنسةةقي برنةةامج
التعاون التقين لدى إجراء الرصةد املنةتظق للمشةاريع
وأن تدعق هذه املشاريع بأدوات وتقنيات متكّن مواصلة
حتس أنشطة الرصد ،ما يعزز نوعية القةرارات علةى
كافة املستويات( .الفقرة )122

19

5

حتديد اسرتاتيجيات الرصد الا حتقةق ضةبطاً أكثةر
كفايةةة ملخرجةةات ميزانيةةات املشةةاريع ولإلىةةراو
عليهةةا وضةةمان أن توضةةع السياسةةات واإلجةةراءات
واألدوات الا تيسر الرصد املناطق وعلةى مسةتوى
املؤسسة( .الفقرة )141

2015

2015

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

إدارة التعةةةةةةاون تُقفل التوصية.
التقين
جيري تعزيز مسؤوليات املسؤول عن امليزانية ومسةاءلتهق علةى املسةتوى املؤسسةي .وإن
دليل برنامج التعاون التقين املنقّح لعام  2015متسق مع دورة املشاريع وهو مرفةق بةدليل
دورة املشاريع .و ما يتعلّق بصورة خاصة مبسؤولية الرصد ،تشةري املرحلةة  4مةن دليةل
برنامج التعاون التقين (التنفيةذ والرصةد) إىل أدوار املسةؤول عةن امليزانيةة ومسةؤولياتهق
وواجباتهق .ولقد أنشئ نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية كةأداة لةدعق املسةؤول عةن
امليزانية ومنسقي برنامج التعاون التقين لتنفيذ مهامهق اخلاصة بالرصد وإرسال اإلنذارات
التلقائية عندما يتعيّن اختاذ إجراءات طارئة .وباإلضافة إىل ذلك يوفّر تقرير رصد الربامج
امليدانية الرفيع املسةتوى حملةة عامةة وفصةلية عةن حالةة تنفيةذ املشةاريع وإقفاهلةا مبةا
يستدعي اختاذ إجراءات طارئة من جانب املسؤول عن امليزانية .ويُعهد إىل اجملموعات
املعنية بالربامج امليدانية املكاتب اإلقليمية (مبا ذلك املسؤولون عةن برنةامج التعةاون
التقين) مهمة اختاذ إجراءات متابعة فورية مع املسؤول عن امليزانية بشةأن اإلجةراءات
املطلوبة.
لإلقفال.
إدارة التعةةةةةةةاون تُقفل التوصية.
التقين
إن برنامج التعاون التقين متوائق متامةاً مةع دورة املشةاريع املؤسسةية – االسةرتاتيجيات
والسياسات واإلجراءات واألدوات املؤسسية اخلاصة بالرصد املطبّقة على برنامج التعةاون
التقين بعد إدخال التغيريات الالزمة عليها .ومثةة يليةات رصةد ملسةاعدة املسةؤول عةن
امليزانية على إدارة عمليات تنفيذ املشةاريع بصةورة فعّالةة .وتتةاح التقةارير املوحّةدة عةن
برنامج التعاون الةتقين نظةام معلومةات إدارة الةربامج امليدانيةة ويقةوم املسةؤولون عةن

لإلقفال.
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احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

تعليقات املراجع اخلارجي

رد اإلدارة

برنامج التعاون التقين بإجراءات املتابعة املنتظمة على مسةتويي املكاتةب امليدانيةة واملقةر
الرئيسي .وباإلضافة إىل ذلك يوفّر تقرير رصد الربامج امليدانية الرفيع املستوى حملة عامة
وفصلية عن حالة تنفيذ املشاريع وإقفاهلا مبا يستدعي اختةاذ إجةراءات طارئةة .وتتخةذ
اجملموعات املعنية بالربامج امليدانية (مبا ذلك املسؤولون عن برنامج التعةاون الةتقين)
كل إقليق إجراءات املتابعة الفوريةة مةع املسةؤول عةن امليزانيةة ملعا ةة اإلجةراءات
العالقة .وأخرياً تُدرج ا وانب اخلاصة بربنةامج التعةاون الةتقين الةدورات التعليميةة
اإللكرتونية قيةد التطةوير والةا توجّةه إىل املسةؤول عةن امليزانيةة .ويُتةاح أيضة ًا مرفةق
جملموعةةة املعاونةةة احلاسةةوبية إىل جانةةب املسةةؤول عةةن الربنةةامج الةةتقين املكاتةةب
اإلقليمية واملقر الرئيسي.
ولقد مت تعزيز مساءلة املسؤول عن امليزانية كل من املكاتب امليدانية واملقرّ الرئيسةي،
ح توفّر ىبكة دعق الربامج امليدانية الدعق جمال التشغيل والرصد على الصعيدين
اإلقليمي الفرعي واإلقليمي مع أدوات مؤسسية ،وإجراءات ،ورصد إامجةالي مةن جانةب
مكتب دعق الالمركزية ،وىةعبة الشةؤون املاليةة ووحةدات االتصةال املختصةة بالتمويةل.
وتشمل اإلجراءات احملدّدة الا وُضع لتناول هذه التوصيات ما يلي:


يتق إطالع امجيع املسؤول عن امليزانية املكاتةب امليدانيةة ا ديةدة علةى
أداة الرصد املتاحة ىبكة دعق الربامج امليدانية من خةالل نظةام معلومةات
إدارة الربامج امليدانية لتيسري عملية رصد املشاريع ا ارية



مذكرة تعي املسؤول عن امليزانية حتةدد احلاجةة إىل رصةد النقةد وإطةال
دعوات إىل تقديق األموال



رسائل تلقائية من نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية تةذكّر املسةؤول عةن
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احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

تعليقات املراجع اخلارجي

رد اإلدارة

امليزانية باحلاجة إىل إطال دعوات إىل تقةديق األمةوال ،مةن بة إجةراءات
أخرى


 املسؤولون عةن رصةد ودعةق الةربامج امليدانيةة اإلقليميةة الفرعيةة ،واملوظفةون
اإلقليميون عن العمليات يوفّرون بانتظام الرصد اإلامجةالي واملعلومةات املرتةدة
عن اإلجراءات الا جيب أن يتخذها املسؤولون عن امليزانية.

وأرسي  ،اعتباراً من يوليو/متوز  ،2014عملية رصد فصلية رفيعة املستوى وجديدة على
أساس أداة جديدة نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية بهدو تعقةب املعةايري املاليةة
ىةبكة
ومعايري إعداد التقارير واإلقفال .وترسل التقارير الفصلية إىل األعضاء اإلقليمي
دعق الربامج امليدانية ليتابعها املسؤولون عن رصد ودعق الربامج امليدانية اإلقليمية الفرعية
مع املسؤول عن امليزانية ،وإىل وحدات تنسيق الربامج املقةر الرئيسةي ملتابعتهةا مةع
املسؤول عن امليزانية روما ،إىل جانب إرسال نسق إىل اإلدارة العليا حسب االقتضاء.
وبدأ بةذل جهةود دةددة لبنةاء القةدرات عةام ( 2015دورة تعليميةة علةى اإلنرتنة
للمسؤول عن امليزانية إىل جانب تدريب فعلي عن دورة املشاريع).
الرقابة الداخلية
23
مواصلة العمل على وضع إطار رقابةة داخليةة قةوي
فرتة السنت احلالية كما هو خمطةط وضةمان أن
يكةةون مةةدعوماً باقتةةدار بةةأدوات وإرىةةادات تةةرتبط
ارتباطاً مباىةراً بإطةار وأنشةطة إدارة املخةاطر ،وأن
تةةرد صةةياغته ترتيبةةات املسةةاءلة احملةةددة
سياسات املساءلة( .الفقرة .)173

2015

مكتةةةةةةةةةةةةةب أُعلن ة سياسةةة املسةةاءلة علةةى مسةةتوى املنظمةةة يناير/كةةانون الثةةاني ( 2015انظةةر
االسةةةةةةرتاتيجية الوثيقت  FC 156/15و .)CL 150/4وخيضع إطار الرقابة الداخلية الستعراض نهائي
والتخطةةيط وإدارة من قبل اإلدارة على أن يصدر الفصل الثاني من عام .2016
املوارد

قيد التنفيذ.
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احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

التوصية

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

كشف الرقابة الداخلية
24
إنشاء يلية يقوم بها املوظفةون املسةؤولون املنظمةة
بتوفري ضمانات للمدير العام بشأن سري عمل الرقابة
الداخلية داخل جماالت مسؤولية كل منهق ،ليصدر
املةةدير العةةام كشةةفاً عةةن الرقابةةة الداخليةةة يرفةةق
بالبيانات املالية السنوية (الفقرة .)179
إدارة املخاطر
25
ضمان أن تكون إدارة املخاطر متضمنة بشكل ىةامل
وواضح كافة عمليات املنظمةة املتعلقةة بةالقرارات
والعمةةل ،كمةةا ينبغةةي مواصةةلة دعمهةةا مبراكمةةة
الكفاءات وبأدوات إدارة املخةاطر املناسةبة( .الفقةرة
)196
مراجعة املكاتب امليدانية
26

االستمرار تعزيز نظةام الرقابةة الداخليةة املكاتةب
امليدانية من خالل إطار للرقابة الداخلية جيد التصةميق
ومن خالل إعادة التزويد املستمرة بةاألدوات للمةوظف
الةذين يقومةةون بوظةائف برناجميةةة وإداريةة وماليةةة
املكاتب امليدانية( .الفقرة .)200

2015

مكتةةةةةةةةةةةةةب سيتطلّب إطار الرقابة الداخلية ،الذي ال يزال قيد االستعراض النهائي مةن قِبةل اإلدارة قيد التنفيذ.
االسةةةةةةرتاتيجية إلصداره خالل الفصل الثاني من عام  ،2016وجود مةدراء مسةؤول لتةوفري الضةمانات
والتخطةةيط وإدارة الالزمة كما أوصى به املراجع اخلارجي.
املوارد

2015

مكتةةةةةةةةةةةةةةب تُطبّق إدارة املخاطر عمليةة التخطةيط للمكاتةب امليدانيةة وسةتطبّق أيضة ًا علةى اإلدارة قيد التنفيذ.
االسةةةةةةرتاتيجية التشغيلية لألهداو االسرتاتيجية وأطر الربجمة القطرية.
والتخطةةيط وإدارة
املوارد

2015

امليدان ملرافقة قيد التنفيذ.

مكتةةةةةةةةةةةةةةةةب سيجري إعداد مواد إرىادية وتدريبية تراعي احتياجات املوظف
االسةةةةةةةةةرتاتيجية إطار الرقابة الداخلية.
والتخطةةةةةيط وإدارة
املوارد /مكتب دعةق
الالمركزية
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 – 2014مراجعة حسابات املقر الرئيسي
التوصيات اهلامتة
احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
التوصية
املقرتح
الدروس املستفادة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وحتقيق املنفعة منها
استعراض عملية تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطةاع 2015
1
ىعبة الشؤون املالية
العام وحتديد الدروس املستفادة ،واجملاالت الا حتتاج
مزيداً من التدس  ،وكيةف ميكةن اسةتخدام املعلومةات
ا ديدة الا ولّدت مبوجب اإلطار ا ديد لرفع التقارير
ألغراض اختاذ القرار( .الفقرة )46
إقرار وتأكيد املنافع املتدققة من تنفيذ املعايري احملاسبية 2015
2
ىعبة الشؤون املالية
الدولية للقطاع العام وتقديق تقارير عنها إلطالع ا هةات
املعنية على املنافع املرتتبة علةى اعتمةاد اإلطةار ا ديةد
إلعداد التقارير املالية( .الفقرة )47
تعي املوظف من الفئة الفنية
زيادة تعزيز قدرة مكتب املوارد البشرية على ضبط عمليةة 2015
4
مكتةةةةةب املةةةةةوارد
البشرية
تعةةي املةةوظف الفنةةي ضةةبط ًا كافيةاً وتةةذكري وحةةدات
التوظيف باألحكام القائمة الةا تةنص علةى أنةه عنةدما
تكةون مةؤهالت وكفةاءة املرىةد متسةاوية ،ينبغةي أن
تعطى األفضلية للمرىد من داخل املنظمة أو من وحدة
اخلدمات املشرتكة لألمق املتددة( .الفقرة )63

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

تتق معا ة الدروس املستفادة واجملاالت الا حتتاج إىل مزيد من التدسة
والا حُددت عند إعداد حسابات عام  2014سبيل املضي قةدماً ،مبةا
ذلك كجزء من إعداد حسابات عام .2015

قيد التنفيذ.

سةةوو يُنجةةز هةةذا العمةةل اآلن بعةةد اإل ةةاز النةةاجح للمجموعةةة األوىل مةةن قيد التنفيذ.
الكشوو املالية املطابقة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

عام  ،2015تقلّص الوق الذي يستغرقه ىغل مناصب املوظف من الفئة قيد التنفيذ.
الفنية بواقع النصةف مقارنةة بعةام  2014ممةا يُظهةر التةزام مكتةب املةوارد
البشرية بتدس كفاءة عملية توظيف املوظف مةن الفئةة الفنيةة وفعاليتهةا.
وسيُواصل االرتقاء بقدرات مكتب املوارد البشةرية علةى التوظيةف للمضةي
موجة التعيينات الا ستشهدها املنظمة خالل األىهر القادمة.
ومن ىأن االستخدام احملسّن لنظام التعي اإللكرتوني ،إىل جانةب اللجةوء
بشكل أكثر منهجيةة إىل جمموعةات أو قةوائق مةن املرىةد املوافةق علةيهق
سابقاً بالنسبة إىل الفئة الفنيةة وفئةة اخلةدمات العامةة ،أن يبسّةط عمليةات
التوظيف واألطر الزمنية املتّصلة بها.
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

التوصية
إدارة األداء
تعزيز سياسة إدارة أداء مكتب املوارد البشرية من خةالل
5
القيام رمسياً بتوسيع استخدام أهداو التطةوير الةوظيفي
من جمرد أساس إلدارة املهارات إىل جمموعة أمشةل مةن
األهداو اإلمنائية الا تتخطى الكفاءة( .الفقرة )69

تنمية مهارات املوظف وتدريبهق
إعداد خطط تعلّق تستند إىل حتليل احتياجةات املةوظف
7
من املعارو واملهارات ،وتصميق وتنفيذ برامج تعلّق ترتبط
ارتباطا واضداً باالحتياجات واألولويات التنظيمية بغيةة
حتقيةةق االسةةتخدام األمثةةل لألمةةوال املخصصةةة لتنميةةة
قدرات املوظف ( .الفقرة )77
8

قياس فعالية برامج التعلّق من خالل تقييق األثر باإلضةافة
إىل املمارسةةة احلاليةةة بغيةةة وضةةع أسةةاس أكثةةر فعاليةةة
لصياغة خطط التعلّق املستقبلية( .الفقرة )83

2015

2015

2015

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

مكتةةةةةب املةةةةةوارد مت اعتماد ،أواخر يوليو/متّوز  ،2015سياسة جديدة إلدارة األداء تتضةمن قيد التنفيذ.
يليات أمنت لدعق التطوير الوظيفي .وأُطلق السياسةة والنظةام ا ديةدان
البشرية
أوائةل  ،2016وهمةا يسةمدان بتوسةيع فئةات األهةداو اخلاصةة بةالتطوير
الوظيفي على غةرار اإلجةراءات للقيةام بةدورات تعليميةة أو تةدريبات أثنةاء
العمل .ويبدأ العمل خالل عام  2016على إنشاء مسارات تعلّق ألدوار دددة
ميكنهةةا أن تةةنعكش ىةةكل خطةةط إمنائيةةة سةةتنفّذ خةةالل فةةرتة السةةنت
.2017 – 2016
مكتةةةةةب املةةةةةوارد يتق حتليل االحتياجات من منةاظري عةدّة ،أي عةرب خطةط التنميةة الفرديةة قيد التنفيذ.
كجزء من نظام تقييق وإدارة األداء ،وعرب خطط لتنمية قدرات املوظف حيث
البشرية
ميكةةن للمكاتةةب أن تعكةةش أهةةداو الفةةرد واملكتةةب ،وكةةذلك عةةرب معا ةة
التوصيات الصادرة عن تقارير املراجعة الداخليةة .وكنتيجةة لةذلك ،جيةري
حالياً وضع عدد من الربامج لتدس قدرة املوظف التشغيلية (املسؤول عن
املشاريع ودورات املشاريع وما إىل ذلك).
مكتةةةةةب املةةةةةوارد تُصمق كافة الةربامج ا ديةدة اسةتناداً إىل جهةات مسةتهدفة واضةدة ،كمةا قيد التنفيذ.
تُنشأ ،عنةد اإلمكةان ،خطةوه األسةاس للةتمكن مةن تقيةيق األثةر احملةد .
البشرية
وتتضمن األمثلة ما يلي:
 بالنسةةبة إىل برنةةامج دورة املشةةاريع ،ميكةةن وضةةع مؤىةةرات خلطةةوهاألساس بشأن جودة املشاريع الا مت إعدادها وبشأن اإلبالغ املالي.
 بالنسبة إىل إدارة نتائج الربامج ،أجري تقيةيق لالحتياجةات سيشةكّلخط أساس لعمليات تقييق األثر املستقبلية بالنسبة إىل املكوّنات العديدة الةا
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

تعليقات املراجع اخلارجي

رد اإلدارة
ينطوي عليها برنامج التعلّق.
 بالنسبة إىل دورة املدراء املتوسط  ،أجري مسةوحات لتقيةيق مةا إذاكان املشاركون يطبّقون ما تعلّموه مع الوق .

تنقل املوظف
مواصلة تعزيز سياسة تنقل املوظف مةن خةالل الةدروس
9
املستفادة من تدريبات عامي  2014و  2015واملباحثةات
النشطة مع املديرين التنفيةذي واملةوظف لضةمان قبةول
أوسع هلذه السياسة( .الفقرة )90
التمثيل حبسب ا نس
 10تعزيز املنهجية الا يستخدمها مكتةب املةوارد البشةرية
حالياً لوضع أهداو للمساواة ب ا نسة فيمةا يتعلةق
بالوظائف الشاغرة وقةرارات االختيةار والتعةي  ،وحةل
التضارب ب سياسات الكفاءة وسياسةات املسةاواة بة
ا نس كي توضع وتدار أهداو واقعية( .الفقرة )96
ىُعبة مركز االستثمار
 12ضمان أن تنعكش اعتبارات املخاطر اسةرتاتيجية دعةق
االسةةةتثمار ،وضةةةمان أن يةةةتق تنفيةةةذ االسةةةرتاتيجية
وخمرجاتها الوق املناسب حبلول  31ديسمرب/كانون
األول ( .2015الفقرة )107

2015

مكتةةةةةب املةةةةةوارد مشةةل برنةةامج التنقّةةل األوّل ذو النطةةا الشةةامل الةةذي نُفّةةذ عةةام
التدسينات الا أُدخل على برنامج عام  ،2014مما مسح بإنعاش املنظمةة
البشرية
متاىياً مع طبيعتها الدولية .ولقد تضمّن برنامج عام  2016عدداً من الدروس
املستفادة مبا ذلك تعزيز االتصاالت الداخلية املنظمة وحتس التواصةل
مع املدراء وزيادة اخنراه املوظف .
2015

قيد التنفيذ.

2015

مكتةةةةةب املةةةةةوارد أعري انتباه أكرب لتمثيل ا نس والتمثيل ا غرا عند تعي املوظف منةذ قيد التنفيذ.
دورة عام  2015ملؤمتر الفاو ،مةن دون اإلخةالل بالتوجيهةات الةا وفّرتهةا
البشرية
بانتظام نةة املاليةة وغريهةا مةن األجهةزة الرئاسةية بشةأن ضةرورة النظةر
ا دارة.

2015

إدارة التعاون التقين تُقفل التوصية.
وضع الفاو اسرتاتيجية لدعق االستثمار األغذية والزراعةة ،ومةن املتوقّةع
املوافق ة عليها بعةد اسةتعراض اإلدارة العليةا حبلةول الفصةل األوّل مةن عةام
 .2016وتتضمن االسرتاتيجية مصفوفة خماطر حةددت فيهةا املنظمةة تسةعة
خماطر رئيسية قد تهدد التنفيذ الناجح لعملةها وإحةدا أثةر ملدةوظ علةى
نطا واسع .ومت اقرتاح إجراءات مناسبة للتخفيف من يثار كل من املخاطر.

لإلقفال.
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املقرتح

التوصية
ىعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل
 13صياغة بروتوكوالت واضدة خمصصة حلةاالت الطةوارئ
مةةن املسةةتوي  1و 2لضةةمان خطةةوه مسةةاءلة واضةةدة.
وتوضيح األدوار واملسؤوليات وضبط التصاميق للربوتوكةول
اخلاص باملستوى ( .3الفقرة )112

2015

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

إدارة التعاون التقين أصدرت الفاو نشةرة املةدير العةام رقةق  –2013/32إعةالن وبروتوكةول الفةاو قيد التنفيذ.
لالسةةتجابة حل ةاالت الطةةوارئ مةةن املسةةتوى ( 3الفةةاو2013 ،أ( واخلطةةوه
التوجيهيةةة التشةةغيلية املصةةاحبة هلةةا بشةةأن التأهةةب واالسةةتجابة حلةةاالت سةةةةتتق عمليةةةةة التدقةةةةق فةةةةور إ ةةةةاز
الطوارئ من املستوى ( 3اخلطوه التوجيهية حلاالت الطةوارئ مةن املسةتوى الربوتوكوالت واخلطوه التوجيهية.
( )3الفاو2013 ،ب).
ولقد أُ ز كتيّب الفاو للتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ عةام .2015
ويقدّم الكتيّب معلومات تساعد املكاتب امليدانية جمةال االسةتجابة لكافةة
مستويات الطوارئ .كما أنه يتضمّن أكثةر األحةدا ىةيوعاً الةا تةؤدي إىل
تفعيل/إعالن حةاالت الطةوارئ مةن املسةتويات  1و 2و 3وطةر معا تهةا.
وسيتق استعراض كافة الربوتوكوالت واخلطوه التوجيهية املذكورة وتنقيدهةا
الفصل األوّل من عام  2016بالتشاور مع املكاتب امليدانية.

برنامج التعاون التقين
 14مواصلة صقل مؤىةرات املخرجةات القابلةة للقيةاس مةع
األخذ باالعتبار االلتزام املقرر باعتمادات برنامج التعةاون
التقين وضمان رصةد تطةوير مؤىةرات األداء بقةوة حةول
األبعاد احملددة (الفقرة )117

16

مواصلة تقويةة رصةد واسةتعراض عمليةة إعةداد التقةارير
النهائيةةة للمشةةاريع والتفاعةةل بقةةوة أكةةرب مةةع املكاتةةب
امليدانية لضمان أن تكون التقارير النهائية متوفرة بسهولة
نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية( .الفقرة )126

2015

2015

نهاية عام  ،2013وافقة األجهةزة الرئاسةية الفةاو علةى املقرتحةات قيد التنفيذ.
إدارة التعاون التقين
الشاملة الرامية إىل حتس برنامج التعاون التقين (الوثيقة .)JM 2013.2/2
وتتضمن هذه الوثيقة امجلة أمور منها تبسيط إجراءات برنامج التعاون التقين
ومواءمتها مع إجراءات دورة املشاريع املؤسسية .وبالتالي مت تنقةيح الكتيّةب
ونشره مارس/يذار  2015كمرفق بدليل دورة املشاريع إىل جانةب مواءمتةه
مع دورة املشاريع املؤسسية.
قيد التنفيذ.
إدارة التعاون التقين يتمثل أحد التدابري املدرجة دليل برنةامج التعةاون الةتقين لعةام 2015
اعتماد ىكل موحّد للتقارير النهائية اخلاصة مبشاريع برنامج التعاون التقين
وحساب األمانة .ويشمل الشكل ا ديد للتقارير النهائية اإلبالغ عن األبعةاد
األربعة التالية :املالءمة ،وحتقيق النتائج ،والتنفيذ بالنسبة إىل خطة العمةل
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

وامليزانية ،واالستدامة .وسوو حتمّل التقارير النهائية على نظةام معلومةات
إدارة الربامج امليدانية وسيجري وضع مؤىرات عن هذه األبعاد األربعة.

17

تقييق أداء نظام التقارير النهائية ا ديةد وضةمان اغتنةام
فرص التدسينات ،بغية حتس نوعية تقييق املشةاريع،
كما هو مطلوب( .الفقرة )131

2015

18

إجراء تقييق ىامل ألحد احتياجات املكاتةب امليدانيةة
من الكفاءات ،خاصة إدارة مشةاريع برنةامج التعةاون
الةةتقين ،وذلةةك لةةدعق التنفيةةذ السةةلش للةةدليل ا ديةةد
لربنامج التعاون التقين املتوائق مع دليةل دورة املشةاريع،
والتأكد من أن تُتدقق النتائج املتوقعة مةن هةذه املبةادرة.
(الفقرة )135

2015

وإن الفريةةق املعةةين بربنةةامج التعةةاون الةةتقين التةابع إلدارة التعةةاون الةةتقين
يرصد ،كجزء من وظيفته اخلاصة باإلىراو ،عملية إعداد التقارير النهائيةة
ويستعرض جودة املعلومات الواردة فيها واكتماهلا.
إدارة التعاون التقين سيجري العمل على التوصية الوق املناسب وبالتعاون مع الفريةق املعةين قيد التنفيذ.
بدورة املشاريع (ىعبة تعبئة املوارد والتعاون فيما ب بلدان ا نةوب) نظةراً
إىل أن الشكل نفسه يُستخدم اآلن ميع املشاريع الفاو.
إدارة التعاون التقين

تُقفل التوصية.
وفّر مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد متويالً دددًا للفريق
املعين بدورة املشاريع (ىعبة تعبئة املوارد والتعاون فيما ب بلدان
عام 2015
ا نوب) من أجل الشروع بأنشطة تنمية القدرات
امجيع األقاليق الفاو مبا يشمل امجيع املكاتب القطرية للمنظمة .وتركّز
دليل
أنشطة تنمية القدرات على دورة املشاريع املنقّدة كما أُدرج
برنامج التعاون التقين لعام  .2015وعُقدت حلقات عمل املكتب
اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى (أنقرة) واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط
اهلادئ (بانكوك) ،و هراري (املكتبان اإلقليميان الفرعيان ألفريقيا
ا نوبية وأفريقيا الشرقية والبلدان املتددثة باللغة اإل ليزية غرب
أفريقيا) ،و سانتياغو (املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبدر
الكارييب) ،وبربادوس (منسق املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى
واملكتب اإلقليمي الفرعي للبدر الكارييب) .وسوو تُنجز حلقات العمل

لإلقفال
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التوصية
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

األقاليق/املكاتب املتبقية حبلول نهاية السنة.
ولقد قام الفريق املعين بربنامج التعاون التقين املقر الرئيسي بتدريب
ددد عن دليل برنامج التعاون التقين املكتب اإلقليمي ألفريقيا
(ديسمرب/كانون األوّل  .)2015ومن املزمع تنظيق حلقات تدريب أخرى
خالل عام  .2016وجيري وضع أداة للتعلّق على اإلنرتن بشأن دورة
املشاريع مبا ذلك برنامج التعاون التقين .ومن املتوقع أن تفضي كل
هذه املبادرة إىل تعزيز قدرات املكاتب امليدانية وكفاءاتها جمال إدارة
مشاريع برنامج التعاون التقين.
نظام رصد األداء ورفع التقارير عنه
ختطي
 20النظر إدراج املتغريات األخرى الا تسبب
األهداو ضمن التقرير املقبل لتنفيذ األداء ،وذلك لضةمان
مزيد مةن الشةرح املفيةد للتبةاين وإقامةة عمليةة واضةدة
لتدديد األهداو تبدأ باملكاتب القطرية واملكاتب القطرية
املعنيةةة الةةا تكةةون دةةور تركيةةز وتلةةك الةةا ال تكةةون
كذلك( .الفقرة )153

2015

تُقفل التوصية.

مكتب االسرتاتيجية
والتخطةةةةةيط وإدارة
املوارد
يتضمّن تقرير تنفيذ الربامج  C 2015/8للفرتة  2015 – 2014تفسريات عن
ختطي الغايات احملددة حسب االقتضاء .وجرت عملية مؤسسية واضدة من
أجل حتديد الغايات من النواتج للفرتة  2017 – 2016بناء على مةدخالت
املكاتب القطريةة مةن يوليو/متّةوز إىل نوفمرب/تشةرين الثةاني  .2015وقامة
املكاتب اإلقليمية والفر املعنية بةإدارة الةربامج االسةرتاتيجية بةالتدقق مةن
الغايات .ونُشرت املنهجية والغايات الناجتةة عنهةا الفقةرات مةن  17إىل
 47من الوثيقة  CL 153/3 6بعنوان التعديالت برنامج العمةل وامليزانيةة
للفرتة  2017 – 2016و امللدق  6على ىةبكة اإلنرتنة بشةأن مؤىةرات
النواتج والغايات.

لإلقفال.
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
التوصية
املقرتح
حتس منهجية التدقق ،وذلةك عةرب التفاعةل احلثيةث 2015
21
مكتب االسرتاتيجية
والتخطةةةةةيط وإدارة
ماب مكتب خدمات املشاريع واملكاتب القطرية لتدديد
املوارد
أنسب وق للتدقق ،واملعلومات القياسية امللخصةات
السردية ،واحللول للتصدي للتدديات الا تواجه خالل
مرحلا رفع التقارير والتدقق( .الفقرة .)158

22

حتس صياغة النواتج لةدى االنتقةال إىل فةرتة السةنت
املقبلة لضمان أن تطبق املصةطلدات املسةتخدمة باتسةا
عرب كافةة األهةداو االسةرتاتيجية وضةمن املعةايري الةا
وضعتها جمموعة األمق املتددة اإلمنائيةة دليةل اإلدارة
القائمة على النتائج (الفقرة )162

2015

مكتب االسرتاتيجية
والتخطةةةةةيط وإدارة
املوارد

رد اإلدارة
وفّر مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد توجيهات منظّمة ،كما
ىارك مع املكاتب القطرية عن طريق املكاتب اإلقليمية وفر إدارة
الربامج االسرتاتيجية املنشأة حديثاً التدقق من النواتج وحتضري
صياغات لألداء خالل الفصل األخري من عام  2015مثلما ورد تقرير
تنفيذ الربامج للفرتة  .2015 – 2014ونظراً إىل أنها فرتة السنت األوىل
الا يُنفّذ فيها النهج ا ديد لرفع التقارير املؤسسية ،مت التماس
معلومات مرجتعة ودروس مستفادة لتدس العملية خالل فرتة السنت
 2017 – 2016وخالل اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية.
ستُعاجل املسألة أثناء اإلعداد للخطة املتوسطة األجل للفرتة – 2018
 2021خالل النصف الثاني من عام .2016

تعليقات املراجع اخلارجي
قيد التنفيذ.

قيد التنفيذ.
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فرتة السنتني  - 2013-2012املراجعة يف املقرّ الرئيسي
التوصيات امساسية
التوصية

مراجعة احلسابات  -االىرتاكات قيد التدصيل
2
تكثيف امجةع املتةأخرات مةن االىةرتاكات احلكوميةة
النقدية النظرية وتسريع عمليةة إعةادة التفةاوض علةى
اتفاقات الدولة املُضيفة ،وعقب ذلك إجةراء تنقيدةات
دوريةةة لالىةةرتاكات لةةتعكش الةةتغريات الظةةروو
االقتصادية للبلدان املعنية( .الفقرة )43

احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح
2014

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

ىةةةعبة الشةةةؤون تواصل اإلدارة عملية إعادة التفاوض على اتفاقات الدولة املضيفة ،مةع مراعةاة الظةروو قيد التنفيذ.
املالية/مكتب دعق االقتصادية املتغرية للبلدان املعنية .و ُأصدرت كشوو احلسابات لتذكري احلكومات املعنية
أخذنا علماً بإجراءات اإلدارة الرامية
باملتأخرات.
الالمركزية
إىل احلةةةةةد مةةةةةن املتةةةةةأخرات
احلاالت الا لةن تسةرتد فيهةا منظمةة األغذيةة والزراعةة األرصةدة القائمة/القدميةة ،االىةةةرتاكات احلكوميةةةة النقديةةةة
ستواصل املنظمة داولة احلصول على القيمة العينية من البلد املضيف بدالً مةن األرصةدة النظرية .غةري أنةه لةوحخن اخنفةاض
طفيف فقط على مستوى االىرتاكات
القدمية املستدقة.
احلكوميةةة النقديةةةة الةةنظرية غةةةري
و عام  ،2015كثّةف مكتةب دعةق الالمركزيةة ،بالتشةاور مةع ىةعبة الشةؤون املاليةة ،اجملمّعةةة حتةةى  31ديسةةمرب/كانون
ا هود املبذولة هذا السيا من أجل )1( :معا ة أوجه التفاوت بة كشةوو الفةاو األوّل  2015مقارن ةةً بةةالفرتة املاليةةة
والوضع القائق على أرض الواقع )2( ،االتصال باحلكومات ملتابعة املتأخرات وإذا اقتضى السابقة.
األمر ،التفاوض بشأن خيارات بديلة لتسديدها )3( ،إتاحة ىةكل اتفةا البلةد املضةيف
ا ديد للدكومات التماساً آلرائها قبل تقدميها رمسياً.
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احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

مراجعة احلسابات – اخلطط املتعلقة باملوظف ورصيد الصندو
5

تقييق أفضل اخليارات للتعامل مع االلتزامات املتبقيةة
غري املمولة للخطةة املتصةلة بةاملوظف بغةرض حتديةد
مصدر متويةل ثابة واخلةروج خبطةة ىةاملة لتمويةل
التزامات اخلطط املتصلة باملوظف خالل فرتة دةددة
من الزمن( .الفقرة )57

مركز اخلدمات املشرتكة
6
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل حتس نوعية ودقةة
املعةامالت املنجةزة مةع التقيةد باملواعيةد طبقةاً للةةوائح
وسياسات منظمة األغذية والزراعة( .الفقرة )61

إطار املساءلة والرقابة الداخلية
 10إضفاء الطابع الرمسي علةى إطةار السياسةات املتعلةق بالرقابةة
الداخلية ،وتصميق يلية يتق فيها الرصد والتقيةيق واإلبةالغ عةن
الفعالية الكلية لنظام الرقابة الداخلية علةى املسةتويات الثالثةة
لدى املنظمة وذلك بغية دعق املساءلة والشةفافية لةدى املنظمةة.
(الفقرة )86

2014

2014

2014

ىةةةعبة الشةةةؤون تواصل اإلدارة لف انتباه األجهزة الرئاسية إىل هذه املسألة ،مبا ذلةك القيةام بانتظةام قيد التنفيذ.
بتقديق وثائق حتتوي على معلومات مُددّثة عن حجق االلتزامات وعةن خيةارات معا ةة
املالية
فجوة متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وعةن املةداوالت ا اريةة ضةمن الحظنا أنّ اإلدارة تواصةل التصةدي
للثغرة متويةل التزامةات التغطيةة
منظومة األمق املتددة ب هذا الشأن وعن األنشطة الرامية إىل احتواء تكاليف خطةة التةأم
الطبية بعد انتهاء اخلدمة من خالل
الطيب احلالية .هذه ا هود جارية ومستمرّة.
املناقشات ا ارية منظومةة األمةق
املتدةةةدة بهةةةذا الصةةةدد واألنشةةةطة
الراميةةة إىل احتةةواء تكةةاليف خطةةة
التأم الطيب احلالية.
مركةةز اخلةةدمات تُقفل التوصية.
املشرتكة
توافق اإلدارة على أهمية السعي باستمرار إىل حتس نوعية ودقة ا از املعامالت وتؤكةد سةةيتق اإلبةةالغ عةةن فةةرص إضةةافية
التقرير املطول (وخاصة الفقرة  )60اإلجراءات الةا اختةذت إلجراء التدسةينات ضةمن مراجعةة
على ذلك .وقد انعكس
مركز اخلدمات املشرتكة نهاية عةام
ملعا ة توصيات دددة ،وإن هذه ا هود ستستمر.
.2015
لإلقفال.

مكتةةةةةةةةةةةةةةب تُقفل التوصية
االسةةةةةةرتاتيجية
تستبدل هذه التوصية بالتوصية رقق  23الصادرة عن التقرير املطةول لعةام  .2014ونقةرتح
والتخطةةيط وإدارة
إقفال التوصية ورصد التنفيذ عن طريق متابعة التوصية األحد الصادرة عام .2014
املوارد

لإلقفال.
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احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

التوصية

التقدم تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
معا ة املخاطر املرتبطة باألنشطة ا اريةة مثةل توليةد
12
أرصدة افتتاحية وإجراء جتارب إضافية والقيام بعمليات
جةةرد للموجةةودات ،وذلةةك لضةةمان اإلعةةداد النةةاجح
لكشوفها املالية األوىل املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية
للقطاع العام( .الفقرة )97
إدارة املشرتيات
17

18

إعداد خطة تنفيذ على أساس االسرتاتيجيات املعتمةدة
لتعزيز القدرات املقر الرئيسي وامليةدان لةدعق ىةبكة
املكاتب امليدانية ،حبيث يتق تنفيذ التغيريات املُرتقبةة
قبل نهاية فرتة السنت .2015-2014
(الفقرة )128
تعزيز القدرات جمال ختطيط املشرتيات ،وما يتصل
بهةةا مةةن مسةةاءلة علةةى املسةةتويات ذات الصةةلة لةةدى
املنظمةةة وبصةةفة خاصةةة جمةةال( :أ) الطلةةب إىل
املسؤول عن امليزانية تطوير خطةط مشةرتيات حبيةث
تةنعكش هةةذه املهمةةة اتفةةا نظةةام تقيةةيق وإدارة أداء
املسةةؤول عةةن امليزانيةةة( ،ب) تنفيةةذ وحةةدة ختطةةيط
مش ةاريع النظةةام العةةاملي إلدارة املةةوارد تتةةيح ،قةةدر
اإلمكان ،جتميع ودمج خطط املشرتيات(.الفقرة )139

2014

رد اإلدارة

ىةةةعبة الشةةةؤون تُقفل التوصية.
املالية
مت معا ة املخاطر كمةا يثبتةه اإل ةاز النةاجح للكشةوو املاليةة لعةام  2014املمتثلةة
للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

تعليقات املراجع اخلارجي

لإلقفال

2014

ىةةةةةعبة الشةةةةةؤون ترد مسألة وضع خطة تنفيذ السرتاتيجية املشرتيات خطة عمل دائرة املشرتيات لعةام قيد التنفيذ.
اإلدارية املنظمة  2016وسوو تُعرض هذه املسألة على املسؤول ا ديد عن املشرتيات للنظر فيها.
سوو جتري عملية التدقةق خةالل
مراجعة عام .2016

2014

ىةةةةةعبة الشةةةةةؤون ستقوم دائرة املشرتيات واملدير العام املساعد إلدارة اخلدمات املؤسسةية واملةوارد البشةرية قيد التنفيذ.
والشؤون املالية بةاالخنراه مةع اإلدارة العليةا فيمةا يتعلةق بالقضةية الةا مت تناوهلةا
اإلداريةةةةةةةةةةةةة
سةةوو جتةةري عمليةةة التدقةةق فةةور
املنظمةةةةةة/ىةةةةةعبة النقطة (أ).
تلقي رد/إجراء دد مةن جانةب
تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةا
النظةام
بتطةوير
املتعلقة
األوسع
ولويات
األ
و
ة
سرتاتيجي
اال
على
(ب)
النقطة
تنفيذ
سيعتمد
اإلدارة بشأن تنفيذ النقطة (ب).
املعلومات
العاملي إلدارة املوارد املستقبل ،وسينظر فيه ضمن ذلك السيا .
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النظام العاملي إلدارة املوارد
 27إعةةداد وثيقةةة موحةةدة لعمليةةات النظةةام العةةاملي إلدارة
املةةوارد لضةةمان حُسةةن إدارة واتسةةا أنشةةطة الةةدعق
والصيانة( .الفقرة )193

19

احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح
2014

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

ىةةةعبة تكنولوجيةةةا مت امجع عناصر املعلومةات كافةة الوثيقةة عةن عمليةات النظةام العةاملي إلدارة املةوارد قيد التنفيذ.
للدصول علةى وثةائق ىةاملة عةن عمليةات النظةام وسةيتق إ ةاز هةذه الوثةائق حبلةول
املعلومات
أبريل/نيسان .2016
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التوصيات اهلامة
احلةةةد الةةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

التوصية

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

حصّل مقدماً
مراجعة احلسابات – املساهمات الا ُ
3

تعزيةةز السياسةةات احلاليةةة عةةن طريةةق إدراج بنةةد
االتفاقات مع ا هات املاحنة بشأن طريقةة التصةرو
األرصدة الا مل تُنفق ،مبا ذلةك ،حتديةد إطةار
زمين تردّ من خاللةه ا هةات املاحنةة علةى طلبةات
تعليمات رد املبالغ .أما بالنسبة إىل اتفاقةات املشةاريع
احلاليةةة ،وخاصةةة حالةةة وجةةود تفةةويب بإعةةادة
ختصيص األرصدة الا ال تُنفق ،فتنبغي املسةارعة إىل
بدء حوار/مشاورة للطلب إىل ا هات املاحنةة حتويةل
األرصدة النقدية الا مل تُنفق إىل مشةاريع أخةرى مةن
مشةةاريع منظمةةة األغذيةةة والزارعةةة بةةدالً مةةن رد هةةذه
األموال(.الفقرة )47

2014

4

تيسري رد األرصدة النقدية الةا مل تُنفةق إىل ا هةات
املاحنة النشطة ،ومراجعةة األرصةدة القدميةة الةا مل
تصل بشأنها أية مالحظةات راجعةة أو تعليمةات مةن
جهات ماحنة غري نشطة والا يكون احتمال املطالبةة
بها منخفضا ،والنظر عدم اعتبار هذه األرصدة ديْنةاً

2014

ىةةةةةعبة الشةةةةةؤون املمارسة املعتادة هي احلصول علةى موافقةة ا هةات املاحنةة علةى إيةداع قيد التنفيذ.
املاليةةةةةةةةةةة /إدارة األرصدة النقدية غري املنفقة ملشاريع الطوارئ الصندو اخلاص حلةاالت
نظةةراً إىل اسةةتمرار املسةةألة أثنةةاء املراجعةةة
الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل.
التعاون التقين
املرحليةةة لعةةام  ،2015أصةةدرنا توصةةيات
وأُجري مناقشات منهجيةة مةع الشةركاء املةوارد واتُخةذت الرتتيبةات ذات صلة مفادها أن تنظةر ىةعبة الشةؤون
املالية ،مبا ذلك ضمن الرسالة املصاحبة
حيثما أمكن حبيث أن:
للتقرير املالي النهةائي املقةدّم إىل ا هةات
 الشركاء املوارد الراغبةون إدراج تعةابري معياريةة بشةأن التصةرّواملاحنة ،ليش فقط طلب احلصول علةى
نهائياً باألرصدة اإلجيابية قد قاموا بذلك بالفعل.
تعليمةةات بشةةأن التص ةرّو باألرصةةدة غةةري
 بعةةب الشةةركاء املةةوارد أىةةاروا إىل أنهةةق ال يرغبةةون وضةةع بنةةود املنفقة ،بل وكذلك مقرتح نقل األرصةدةتعاقديةةة ملزمةةة بةةل يفضةةلون تةةرك خيةةاراتهق مفتوحةةة إلعةةادة ختصةةيص النقدية غري املنفقة إىل مشاريع أخرى للفاو
بدالً من رد املبةالغ ال سةيما مةا خيةصّ
األرصدة مرحلة نهائية.
اتفاقات املشاريع القائمة الا تسمح بإعادة
ختصيص األرصدة.
ىعبة الشؤون املالية تراجع وحدة االتصاالت حساب األمانة بصورة منتظمة األرصدة القائمةة قيد التنفيذ.
بغية متابعتها مع ا هات املاحنة وتذكري هذه ا هات بتةوفري تعليمةات
بشأنها .وسنواصل جهود تنفيذ السياسات املتعلقة باألرصةدة النقديةة غةري ستُواصَةةل عمليةةة التدقةةق خةةالل مراجعةةة
نهاية عام .2015
املنفقة ،مبا ذلك تلك الا تتعلق جبهات ماحنة غري نشطة.
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التوصية
الةةدفاتر حاملةةا توضةةع السياسةةات املناسةةبة لةةذلك.
(الفقرة )49
إطار املساءلة والرقابة الداخلية
العمليةةة ا اريةةة لتعزيةةز الرقابةةة الداخليةةة ،إدراج
11
صةةياغة يليةةة يقةةوم املوظف ةون املسةةؤولون املنظمةةة مةةن
خالهلا بتوفري ضمانات للمدير العام ،املُكلف باملسةؤولية
الكليةة عةن الرقابةة الداخليةة املنظمةة ،تتعلةق بةأداء
الضوابط الداخلية داخل جمةاالت مسةؤولية كةل مةنهق.
وستكون املالحظات الراجعة من هؤالء املوظف األسةاس
الذي يُعد املدير العام عليه كشف الرقابة الداخلية الةذي
يُرفق بالكشوو املالية( .الفقرة )91
التقدم املُدرز تنفيذ املعايري الدولية احملاسبية للقطاع العام
13

ضمان أن يتق التدريب املخطط له للموظف على املعةايري
احملاسبية الدولية للقطاع العام بصورة مستمرة وأن يُدمج
منصة التعليق اإللكرتوني وأن تُنفةذ التدسةينات علةى
السياسةةات املتعلقةةة باملسةةاءلة بشةةأن املمتلكةةات تنفيةةذاً
متسقاً ،دعم ًا لإلدارة السليمة لألصول( .الفقرة )98

إدارة املشرتيات
 16تطوير عملية إدارة خماطر املشةرتيات لزيةادة قةدرة إدارة
املخةةاطر ،مبةةا ذلةةك أداة لةةدعق املكاتةةب امليداني ةة
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احلةةةد الةةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

2014

2014

رد اإلدارة

مكتب االسرتاتيجية تُقفل التوصية.
والتخطةةةةةيط وإدارة
املوارد
تستبدل هذه التوصية بالتوصية رقق  24الصادرة عةن التقريةر املطةول لعةام
 .2014نقرتح إقفال التوصةية ورصةد التنفيةذ عةن طريةق متابعةة التوصةية
األحد للصادرة عام .2014

ىعبة الشؤون املالية

تُقفل التوصية.

تعليقات املراجع اخلارجي

لإلقفال.

لإلقفال.

وفرت ىعبة الشؤون املالية خالل عام  2014دورات تدريبية افرتاضةية و
املوقع تغطي جمموعة واسةعة مةن املواضةيع ،مبةا ذلةك إدارة األصةول.
واستمر هذا ا هد خالل عام  ،2015مبا ذلك عرب تنظيق حلقات عمةل
لتدديث املعلومات ومناذج تعلّق على اإلنرتن ودورات تدريبيةة افرتاضةية
تكمّلها توجيهات موسّعة واردة دليل الفاو.

2015

ىةةةةةعبة الشةةةةةؤون إن عمليةةة إدارة املخةةاطر اخلاصةةة باملشةةرتيات مدرجةةة القسةةق املتعلّةةق قيد التنفيذ.
اإلداريةةةة  /مكتةةةب باملشرتيات من دليل اإلجراءات اإلدارية املنقّح .ويوفّر هذا التنقيح ،الةذي
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رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

احلةةةد الةةةزمين الوحدة املسؤولة
التوصية
املقرتح
االسةةةةةةةةةرتاتيجية مةةن املزمةةع إ ةةازه قريبةاً ،تعريف ةاً ملخةةاطر املشةةرتيات وتقييمةاً الحتمةةال
حتديةةد بيئةةة خمةةاطر األعمةةال لةةديها ،وإدارة املخةةاطر
والتخطةةةةةيط وإدارة حدوثها ويثارها ،إىل جانب حتديد اإلجراءات الةا مةن ىةأنها مواجهةة
احلرجة املتعلقة باملشرتيات( .الفقرة )119
هذه املخاطر عن طريق معا ة احتمال حدوثها و/أو يثارهةا احملتملةة مةن
املوارد
خالل التخطيط والرصد وغريها من األنشطة املالئمةة .وأدّى مسةح خمةاطر
املشرتيات الذي أجري عام  2015إىل حتديد اإلجراءات الا تسفر عن
حتديد املخاطر والتخفيف من يثارها والا ينبغةي اختاذهةا علةى مسةتوى
معامالت املشرتيات والسياسات ذات الصلة .ويتق حتديةد األولويةات مةن
هذه اإلجراءات لتنفيذها عام .2016
ىةةةةةعبة الشةةةةةؤون أضاف االتفاقات اإلطارية ا ديدة طابعاً متخصصاً لإلجةراءات التنفيذيةة قيد التنفيذ.
 20إعداد خطوه توجيهية أكثر وضوحاً وأكثر حتديداً لرصد 2014
املوحدة الا توفّر توجيهات بشأن رصد اتفةا إطةاري دةدد .ومت إعةداد
اإلدارية
أداء االتفاقات اإلطارية وتطبيقها حبذافريها على امجيةع
مذكرات توجيهية جديدة لتدديد االتفاقات اإلطارية ووضعها مبةا ذلةك
املتعاقةةدين لضةةمان حتقيةةق مزايةةا االتفاقةةات اإلطاريةةة
أفضل املمارسةات لتقاسةق االتفاقةات الطويلةة األجةل بة وكةاالت األمةق
(الفقرة )153
املتددة .وتُستخدم تقارير رصد جديدة الوحدة املسؤولة عةن العقةود مةن
أجل احلد من التكاليف والقيام بعمليات استعراض نهايةة املةدة .وستسةند
أولوية لرصد أداء البائع واستعراضه ضمن االتفاقات اإلطارية كجةزء مةن
استعراض إدارة العقود عام .2016
مكتةب املةدير العةةام أدخلة الفةةاو سياسةةة املسةةؤولية البيئيةةة علةةى مسةةتوى املنظمةةة املتعلقةةة قيد التنفيذ.
 23اعتماد رسياسة مسةؤولية بيئيةةر علةى مسةتوى املنظمةة 2015
املسةةةةاعد /ىةةةةعبة باملنشآت والسةفر واملشةرتيات لتكميةل اخلطةوه التوجيهيةة بشةأن اإلدارة
وصياغة إطار مشرتيات خضةراء مةع سياسةات وخطةوه
البيئية واالجتماعية الةا نفّةذتها ىةعبة املنةاو والطاقةة واحليةازة مةؤخراً
الشؤون اإلدارية
توجيهية بشأن( :أ) إجراء استعراض للممارسات املتبعة
والا تغطي املشاريع والربامج العاملية للمنظمة.
حاليةةاً لةةدى األمةةق املتدةةدة بغةةرض حتديةةد أفضةةل
املمارسات (ب) وضع أهةداو اسةتدامة حتقةق أفضةل
قيمة مقابل املال لتعتمةد كلمةا أمكةن ،مةع مالحظةة أن
عدداً من املوردين يقومون باستمرار بتدس ما يعرضونه
من منتجات رخضراءر (ج) وضع اسةرتاتيجية للتغةيري
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املقرتح

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

مناسبة (د) حتقيق املساءلة التنفيةذ والرصةد (هةة)
اعتماد ممارسات استدامة دددة(.الفقرة )174
النظام العاملي إلدارة املوارد
25

توثيق املنافع الا حققتهةا املنظمةة بشةأن احلةلّ الةذي
اتّبع لتدديد فعالية برنامج النظام العاملي إلدارة املةوارد.
(الفقرة)183

2014

26

إدراج وضع واستكمال وحدات مستدقات السفر والسةفر
احمللي وحتديد مصةادر املشةرتيات بة أولويةات فةرتة
السنت احلالية لضمان حتقيق املنافع الكاملة من النظام
العاملي إلدارة املوارد( .الفقرة )188

2014

مكتةب املةدير العةةام سوو يُنجز هذا العمل بعد النجاح إ از اجملموعة األوىل من الكشةوو قيد التنفيذ.
املسةةةةةةةاعد ،إدارة املالية املطابقة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام والا متثةل املكةون
اخلدمات املؤسسةية النهائي برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد.
واملةةةوارد البشةةةرية
والشؤون املالية
ىةةةعبة تكنولوجيةةةا جرى تطبيق وظيفة مستدقات السفر عام  2014وإن املنظمة تستخدمها قيد التنفيذ.
املعلومات/ىةةةةةةعبة حالياً .كما ح تنفيذ احللّ الرامي إىل تةأم مةوارد املشةرتيات كمشةروع
جترييب املقر الرئيسي .واُ ز اقرتاح بشأن حلّ خاص بالسةفر احمللةي
الشةؤون اإلداريةة
ومن املتوقع أن ينفّذ خالل عام .2016
املنظمة

28

النظةةر يراء املسةةتخدم املةةأخوذة مةةن نتةةائج املسةةح
األولي لتنفيذ وحدات النظام العةاملي إلدارة املةوارد علةى
اعتبارهةةا مةةدخالت للجهةةود ا اريةةة لزيةةادة اسةةتقرار
احلل ،وإجراء مسةح ىةامل لرضةا املسةتخدم بهةدو
قياس التدابري الواجب اختاذها قياس ًا دقيقاً.
(الفقرة )201
التوفيق الوثيق ب إدارة األصةول وإعةداد التقةارير طبقةاً
ملتطلبات املساءلة لدى املنظمة وذلك لتقوية سالمة سجل
األصول( .الفقرة )233

2015

ىةةةعبة تكنولوجيةةةا من املزمع إ از املسح وتقرير التقييق حبلول مةارس/يذار  .2016واسةتنادًا قيد التنفيذ.
إىل تقرير التقييق ،ستسعى ىعبة تكنولوجيا املعلومات إىل إجراء حتسينات
املعلومات
مستمرة لالرتقاء باألداء اإلامجالي للنظام العاملي إلدارة املوارد ونتائجةه مبةا
ذلك متابعة املسح بشأن رضا املستخدم املخطط القيام به أواخر عام
.2016

32

2014

ىعبة الشؤون املالية

تُقفل التوصية.

لإلقفال.

تواصل املنظمة تعزيز سالمة سجل األصول عةن طريةق إدخةال حتسةينات حتسّن ملدوظ منذ املراجعة املرحليةة لعةام
.2015
على النظام والتدريب وحتس الضوابط الداخلية.
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احلةةةد الةةةزمين الوحدة املسؤولة
التوصية
املقرتح
ىةةةعبة تكنولوجيةةةا ستجري حتسةينات إضةافية النظةام اخلةاص بسةجل األصةول ملعا ةة
 33القيةةام بإدخةةال التدسةةينات التاليةةة علةةى النظةةام( :أ) 2014
املعلومةةةات /ىةةةعبة النقطت (أ) و(ب).
التقاه الرقق املسلسةل وظيفةة االسةتالم ضةمن روحةدة
الشؤون املالية
املشرتياتر وذلك لضمان أن تظهةر املعلومةات سةجل
ال إجةراء بالنسةةبة إىل النقطةةة (ج) .إن الرتكيبةة احلاليةةة ةةداول املةةوارد
األصةةول عنةةد تعاملةةه مةةع راحلسةةابات الدائنةةةر (ب)
البشرية النظةام العةاملي إلدارة املةوارد ال تسةمح بتدديةد رئةيش القسةق
إدراج وسيلة لوسق األصول وجعل عنصةر البيانةات هةذا
اإلداري بواسطة الرمز التنظيمي أو القطري .غري أننا نقةوم يةدويا بإدخةال
إلزامياً عند إضافة األصول يدوياً وحةدة إدارة األصةول
رئيش القسق اإلداري عند إضافة أصةول جديةدة عنةدما يكةون القةيّق علةى
النظام العاملي إلدارة املوارد (ج) جعل رئيش املكتب
األصل املعين غري معةروو ،لضةمان تعةي قةيّق لكةل أصةل مةن األصةول
أو الوحدة املسؤول احلةارس املةؤمتن علةى األصةول عنةد
ا ديدة.
إضةةافتها إىل سةةجل األصةةول ،مةةع الةةربط مةةع الرمةةوز
التنظيميةةة أو القطريةةة ومةةع التمتةةع بالسةةلطة الضةةرورية
لتدديث البيانات لدى نقل املسةاءلة إىل ىةخص يخةر،
امتثاالً للسياسة احلالية(.الفقرة )234
 34تبسيط وضع التقارير عن األصول وزيةادة كفةاءة معا ةة 2014
ىعبة الشؤون املالية تُقفل التوصية.
البيانات( .الفقرة )238
هناك تقارير جديدة متةوفرة نظةام املعلومةات اإلداريةة املتكامةل لتيسةري
إقفال املشاريع والتدقق املادي من األصةول وجةرد املخزونةات .وستواصةل
املنظمة إعداد تقارير جديدة وإصدارها لتلبية االحتياجات املستقبلية.
ىةةةعبة تكنولوجيةةةا ستواصل املنظمة إعداد تقارير جديدة وإصةدارها لتلبيةة هةذه االحتياجةات
 35تعزيةةز قةةدرات توليةةد التقةةارير املتضةةمنة وحةةدات 2014
املعلومةةةات/ىةةةعبة وإنها حتيط علماً بالعمل املنجز واملنفّذ بالنسبة إىل عملية إدارة النقد.
السةةةفريات والنقةةةد وذلة ةك عةةةن طريةةةق االلتفةةةات إىل
الشةةةةؤون املاليةةةةة/
احتياجات املستخدم واستخدام االسةتمارات األنسةب
ىةةةةةعبة الشةةةةةؤون
الستخدام املعلومات بأكرب قدر ممكن(.الفقرة )245
اإلدارية
ىةةةعبة تكنولوجيةةةا مت عرض العملية اخلاصة بةإدارة التغةيري وإقرارهةا مةن جانةب اجملموعةة
 36ضةةمان تنفيةةذ إطةةار إدارة التغةةيري وإطةةار اتفةةا مسةةتوى 2014
التوجيهيةة للنظةةام العةاملي إلدارة املةةوارد .ومت حتديةد مسةةتويات اخلدمةةة
املعلومات
اخلدمةةةة وإطةةةار أمةةةن إدارة تكنولوجيةةةا املعلومةةةات

تعليقات املراجع اخلارجي
قيد التنفيذ.
للتدقق عملية املراجعة لعام .2016

لإلقفال.

قيد التنفيذ.
للتدقق فور إ ةاز اإلجةراءات الراميةة إىل
تنفيذ التوصية.
قيد التنفيذ.
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احلةةةد الةةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

واالتصةةاالت خةةالل عةةام  2014واعتمةةاد اسةةرتاتيجيات
للتخفيف من حدة املخاطر الناامجة عن عدم وجةود هةذه
األُطر حالياً(.الفقرة )249

تعليقات املراجع اخلارجي

رد اإلدارة

للدصول على دعق النظام جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضةمن للتدقق فور إ ةاز اإلجةراءات الراميةة إىل
مبادرة إدارة اخلدمات لدى ىعبة تكنولوجيةا املعلومةات ،وجيةري العمةل تنفيذ التوصية.
حالياً على وضعها بصيغتها النهائية متهيداً لنشرها.

فرتة السنتني  – 2013 -2012مراجعة حسابات املكاتب امليدانية
التوصيات امساسية
التوصية

مراجعة املكاتب امليدانية
 37تعزيز نظةام الرقابةة الداخليةة املكاتةب امليدانيةة مةن
خالل إطار رقابة داخلية مصمق جيدا ومن خةالل القيةام
باستمرار بإعادة تأهيةل املةوظف الةذين يةؤدون وظةائف
براجميةةةةة وإداريةةةةة وماليةةةةة املكاتةةةةب امليدانيةةةةة.
(الفقرة )253

احلةةةةد الوحدة املسؤولة
الةةزمين
املقرتح
2014

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

إدارة اخلةةةةةةةدمات تُقفل التوصية.
املؤسسةةةية واملةةةوارد
تستبدل هذه التوصية بالتوصية رقةق  26الصةادرة عةن التقريةر املطةول لعةام
البشةةةةةةةةةةةةةةةرية
 .2014ونقةرتح إقفةال هةةذه التوصةية ورصةةد التنفيةذ عةةرب متابعةة التوصةةية
واملاليةة/مكتب دعةةق
األحد الصادرة عام .2014
الالمركزيةةةةةة/إدارة
التعةةةةةةةةةةةةةةةةاون
التقين/مكتةةةةةةةةةب
االسةةةةةةةةةرتاتيجية
والتخطةةةةةيط وإدارة
املوارد

لإلقفال.
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التوصيات اهلامة
التوصية
مراجعة املكاتب امليدانية
 39وافق املكاتب اإلقليمية املعنية على توصيتنا بالتنسةيق
مةةع احلكومةةات الةةنظرية لتدديةةد االحتياجةةات الةةا
ستدعق األهداو اإلمنائية لكل بلد مةن أجةل االسةتفادة
بأكرب قدر ممكن من اعتمادات برنةامج التعةاون الةتقين.
وأوصينا كذلك بأن تضمن املكاتب امليدانية توفر املوظف
التقني مبا يلزم للتعامل مةع مشةاريع برنةامج التعةاون
الةةةتقين وأن تعطةةةى أولويةةةة لتنفيةةةذ هةةةذه املشةةةاريع.
(الفقرة )260

احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح
2014

إدارة التعةةةةةةةةةةةةةاون
التقين/املكاتب امليدانية

رد اإلدارة

مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

تعليقات املراجع اخلارجي

قيد التنفيذ.

الحظنا أنّ التنسيق مع احلكومات ما زال
ستددد املكاتب امليدانية باالتفا مع النظراء احلكومي  ،ضمن وثيقة إطار
املكاتةب امليدانيةة
حباجة إىل حتسة
الربجمة القطرية ،األولويات لتوجيه استخدام موارد برنامج التعاون التقين
الةةةا خضةةةع للمراجعةةةة املرحليةةةة
املسةةتقبل وتقةةديق ميزانيةةة إىةةارية ذات صةةلة .وهةةذا يش ةكّل املخطةةط
لعام .2015
اإلرىادي لربنامج التعاون التقين الذي ،بصفته ملدق ًا بوثيقة إطار الربجمة
القطرية الا وقّعة عليهةا السةلطات احلكوميةة املعنيةة ،ميثّةل جةزءا ال
يتجزأ منها (انظر اخلطوه التوجيهية بشأن إطار الربجمة القطرية).
وبةةدوره يسةةمح ذلةةةك ملمثةةل الفةةاو القطةةةري بةةالتخطيط مةةع املكاتةةةب
اإلقليمية/املكاتب اإلقليمية الفرعية بشأن اخنراه املسؤول الفنةي الةالزم
(املكاتب الفنية الرئيسية أو غريها).

وتقةةوم املكاتةةب اإلقليميةةة برصةةد اسةةتخدام البلةةدان للمخصصةةات الرمزيةةة
ومعدالت املوافقة – وتتوىل إدارة التعاون الةتقين الرصةد واإلىةراو بصةورة
منتظمة.

40

وافق املكاتب اإلقليمية املعنية علةى توصةيتنا بتدديةد
ودراسة االفرتاضات الرئيسية واملخةاطر احملتملةة بدقةة
أثناء ختطيط/تطةوير املشةاريع لتدديةد مسةارات العمةل

2014

و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
لإلقفال.
إدارة التعةةةةةةةةةةةةةاون تُقفل التوصية.
التقين/مكتةةةةب دعةةةةق
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.
سوو يدرج أي نقص قابةل للتبليةغ عتةه
الالمركزيةةةةةةة/املكاتب
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح
امليدانية

البديلةةة الةةا ختفةةف مةةن حةةدة تةةأثري املخةةاطر عنةةدما
حتد (.الفقرة )263

رد اإلدارة
ُطلب من منسقي برنامج التعاون التقين تقديق تقرير عن أي معوقات تةؤدي
إىل إبطاء املوافقات واالنفا .

تعليقات املراجع اخلارجي
مراجعة نهاية عام .2015

و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
41

وافق املكاتب امليدانية املعنية على توصيتنا بالتجةاوب
مع أولويات احلكومةات عةن طريةق توقةع االختناقةات
الشةةةائعة تنفيةةةذ املشةةةاريع ،وخاصةةةة أنشةةةطة
املشةةرتيات ،واسةةتخدام رصةةد كةةاوٍ لضةةمان اسةةتكمال
املشاريع الوق احملدد (الفقرة .)264

2014

إدارة التعةةةةةةةةةةةةةاون
التقين/مكتةةةةب دعةةةةق
لوحظ أوجه قصور املكاتب امليدانيةة
الالمركزيةةةةةةة/املكاتب ستددد املكاتب امليدانية باالتفا مع النظراء احلكومي  ،ضمن وثيقة إطار
الةةا متةة زيارتهةةا خةةالل املراجعةةة
الربجمة القطرية ،األولويات لتوجيه استخدام موارد برنامج التعاون التقين
امليدانية
املرحلية لعام .2015
املستقبل .وهناك يليات رصد تسمح للمكاتب امليدانية بضةمان اسةتكمال
أنشةةطة املشةاريع الوقة املناسةةب .وسةةتعرض املعوقةةات علةةى املكاتةةب
اإلقليمية و/أو إدارة التعاون التقين حسب االقتضاء ووفقاً لطبيعة الصعوبة.
مت املوافقة على التوصية وهي قيد التنفيذ.

لقد أدرج معظةق املكاتةب امليدانيةة خطةط ملقرتحةات املشةاريع الوطنيةة
اخلاصة بربنامج التعاون التقين كملدق بإطار الربجمة القطريةة ممةا سةاعد
املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية البدر الكارييب على توزيع املوارد بشكل
منصةف بة بلةةدان اإلقلةيق األخةذ احلسةةبان األولويةات احلكوميةةة.
وجتدر اإلىارة إىل أن مستويات املوافقة حبسب البلد قد تتغيّر نظةراً إىل أن
برنامج التعاون التقين يستجيب لطلبات احلكومات.
نوصي بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .

قيد التنفيذ.
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43

وافق املكاتب امليدانية املعنية على توصيتنا بةأن يقةوم
املسؤولون عةن امليزانيةة بصةورة منتظمةة بالتنسةيق مةع
املةةوظف التقنةةي بشةةأن متطلبةةات إعةةداد تقةةارير عةةن
املشاريع لرفع معلومات كاملة و الوقة احملةدد ،مةا
يؤدي بالتالي إىل رفع قيمة نظام معلومات إدارة الربامج
امليدانية كأداة ال غنى عنها رصد املشةاريع .وأوصةينا
كذلك بأن تضع املكاتب امليدانية تدابري للرقابةة لضةمان
دقةةة واكتمةةال الكشةةوو النهائيةةة وتقةةارير اإل ةةاز.
(الفقرة )269

احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح
2014

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

إدارة التعةةةةةةةةةةةةةاون
التقين/مكتةةةةب دعةةةةق
لوحظ أوجه قصور املكاتب امليدانيةة
الالمركزيةةةةةةة/املكاتب جيري إبالغ املسؤول عن امليزانية مبتطلبات تقديق التقةارير لكةل مشةروع
الةةا متةة زيارتهةةا خةةالل املراجعةةة
امليدانية
من خالل وثيقة املشروع واتفا املشروع .وأثناء تنفيذ املشروع ،باإلضافة إىل
املرحلية لعام .2015
الرسائل التلقائية باإلجراءات احملددة الا يةتع اختاذهةا والةا تشةمل
التقدم احملرز وإعداد التقارير النهائية ،جةرى تنفيةذ نظةام جديةد إلعةداد
تقارير رصد فصلية على مستوى عال تقتفي معايري رئيسية خمتلفةة ،ليقةوم
موظفو العمليات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية مبتابعتها مع املكاتب امليدانية
املعنية .وعالوة على ذلك ،تعرض على ممثليةات املنظمةة القطريةة ،خةالل
جلسةةات اإلحاطةة املقةةر الرئيسةةي ،األدوات املختلفةةة املتةةوفرة نظةةام
معلومات إدارة الربامج امليدانية لرصةد براجمهةا (رصةد املشةاريع ا اريةة
الذي تقوم به ىبكة دعق الربامج امليدانية ،وغريها) الةا تشةمل متطلبةات
رفةع التقةارير واإلجةةراءات املاليةة الةةا يةتع اختاذهةةا .وإنّ خطةة بنةةاء
القدرات ،الا جيري تنفيذها مةن سةبتمرب/أيلول إىل ديسةمرب/كانون األول
 2015من قبل ىعبة التعاون مةا بة بلةدان ا نةوب وحشةد املةوارد،
ترمةي إىل تعزيةز القةدرات التشةةغيلية ملةوظفي املكتةب اإلقليمةي /اإلقليمةةي
الفرعي /القطري املعني بإدارة املشاريع وهي تسلط الضوء أيضاً على أهمية
رفع التقارير.
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

وجيري تعزيز مسؤوليات املسؤول عن امليزانيةة ومسةاءلتهق علةى مسةتوى
املنظمة .وإن دليل برنامج التعاون التقين املنقّح لعام  2015متوائق مع دورة
املشاريع وإنه مرفةق بةدليل دورة املشةاريع .و مةا يتعلّةق بصةورة خاصةة
مبسؤولي الرصد ،تشري املرحلة  4من دليل برنامج التعاون التقين (التنفيةذ
والرصد) إىل أدوار املسؤول عن امليزانية ومسؤولياتهق وواجباتهق .ومن ىأن

قيد التنفيذ.
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

رد اإلدارة
أداة نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية دعق املسؤول عن امليزانية /منسّةق
برنامج التعاون التقين تأدية مهامه املتعلّقة بالرصد مع إرسةال إنةذارات
تلقائية عندما تدعو احلاجة إىل اختاذ إجراءات طارئة.
وباإلضافة إىل ذلك يوفّر تقرير رصد الربامج امليدانية الرفيع املسةتوى حملةة
عامةةة وفصةةلية عةةن حالةةة تنفيةةذ املشةةاريع وإقفاهلةا مبةةا يسةةتدعي اختةةاذ
إجراءات طارئة من جانب املسؤول عةن امليزانيةة .ويُعهةد إىل اجملموعةات
املعنية بالربامج امليدانية املكاتب اإلقليمية (مبةا ذلةك املسةؤولون عةن
برنامج التعاون التقين) مهمة اختاذ إجراءات متابعة فوريةة مةع املسةؤول
عن امليزانية بشأن اإلجراءات املطلوبة .وتقوم ىةعبة التعةاون الةتقين ،عةن
طريق الفريق املعين بربنامج التعاون الةتقين املقةر الرئيسةي وكجةزء مةن
وظيفتها اخلاصة بالرصد ،برصد التقةدّم احملةرز املكاتةب امليدانيةة مةن
أجل تنفيذ اإلجراءات املطلوبة .ولقد أنشئ نظام على مستوى الفريق املعين
بربنامج التعاون الةتقين ىةعبة التعةاون الةتقين للتدقةق بانتظةام وعلةى
أساس عشوائي مةن اكتمةال وتوقية املعلومات/التقةارير احملمّلةة نظةام
معلومةةات إدارة الةةربامج امليدانيةةة وتةةذكري املسةةؤول عةةن امليزانيةةة باختةةاذ
اإلجراءات الالزمة .ويستعرض الفريةق املعةين بربنةامج التعةاون الةتقين
ىعبة التعةاون الةتقين ،كجةزء مةن وظيفتةه اخلاصةة باإلىةراو ،اكتمةال
املعلومات الواردة التقارير النهائية وجودتها.
و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .

تعليقات املراجع اخلارجي
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44

وافق املكاتب اإلقليمية املعنيةة علةى توصةيتنا بالقيةام
برصد صارم لتنفيذ املشةاريع واسةتكمال امجيةع النتةائج
الا ينبغي إ ازها وكافة الوثائق خالل عمةر املشةروع.
(الفقرة )271

احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح
2014

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

إدارة التعةةةةةةةةةةةةةاون
التقين/مكتةةةةب دعةةةةق
لوحظ أوجه قصور املكاتب امليدانيةة
الالمركزيةةةةةةة/املكاتب كما أىري الرد علةى التوصةية  ،43إن مبةادرة الرصةد الفصةلية الرفيعةة
الةةا متةة زيارتهةةا خةةالل املراجعةةة
امليدانية
املستوى ا ديدة ،الا بدأت يوليو/متةوز  ،2014قةد صُةمم ملعا ةة
املرحلية لعام .2015
مسائل تنفيذ املشاريع ،وترسل تقارير فصلية إىل املكاتب اإلقليمية ووحدات
املقر الرئيسي للمتابعةة ونسةق عنهةا إىل اإلدارة العليةا املعنيةة .وإضةافة إىل
ذلك ،صمم خطة بناء القدرات املةذكورة أعةاله خصيصةاً لتعزيةز قةدرات
املسةةؤول عةةن امليزانيةةة واملةةوظف املسةةؤول عةةن العمليةةات املكاتةةب
امليدانية من خالل توفري الرصد والدعق هلق.
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

وطُلب من منسّقي برنامج التعاون التقين اإلبالغ عن أي معوقات تةؤدي إىل
إبطاء املدفوعات .وتطلب وحةدة االتصةال اخلاصةة بالتمويةل بانتظةام مةن
املسؤول عن امليزانية توفري األسباب الكامنة وراء الطلبات بتمديد املشاريع
للتمكّن من حتليل املعوقات وحتديد اإلجراءات العالجية حسب االقتضةاء.
وتدعق املكاتب اإلقليمية بشكل استباقي املسؤول عةن امليزانيةة سةعيهق
إىل معا ة املسائل املرتبطة بالتنفيذ .وترصةد ىةعبة التعةاون الةتقين ،عةن
طريق الفريق املعين بربنامج التعاون الةتقين املقةر الرئيسةي وكجةزء مةن
وظيفتهةةا اخلاصةةة بالرصةةد ،تنفيةةذ املشةةاريع وتةةذكّر املكاتةةب امليدانيةةة
واملسؤول عن امليزانية باختاذ اإلجراءات الالزمة.
و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .

قيد التنفيذ.
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45

أوصينا أن تطلب املكاتةب امليدانيةة إىل املسةؤول عةن
امليزانيةةةة اإلسةةةراع اإلقفةةةال التشةةةغيلي و/أو املةةةالي
للمشاريع ومتابعة حالة طلبات اإلقفال (الفقرة .)273

2014

46

نوصي بةأن تضةمن املكاتةب امليدانيةة االلتةزام بالقواعةد
واخلطوه التوجيهية املقةررة إجةراء املشةرتيات وأداء
أنشةةطة املشةةرتيات الةةا ختةةدم مصةةلدة املنظمةةة علةةى
أفضل وجه( .الفقرة )277

2014

47

لضةةمان تةةوفر بيانةةات كاملةةة ودقيقةةة عةةن املمتلكةةات،
أوصينا بأن حتسّن املكاتب امليدانية املعنية إدارة أصوهلا
عن طريق( :أ) إجراء حتقق مةادي مةن صةدة األصةول

2014

رد اإلدارة

إدارة التعةةةةةةةةةةةةةاون
التقين/مكتةةةةب دعةةةةق
الالمركزية/ىةةةةةةةةعبة كما أىري الرد على التوصية  ،43تشمل تقارير الرصةد الفصةلية الرفيعةة
املستوى ا ديدة معيار اإلقفال التشغيلي ومعيار اإلقفال املالي ب املعةايري
الشؤون املالية
املختلفة الا جيرى تعقبها ،على أن تُعزز بقةدر أكةرب بفضةل خطةة بنةاء
القدرات.
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

تعليقات املراجع اخلارجي
قيد التنفيذ.
لوحخن حصول تأخري إقفال املشاريع من
الناحيت التشةغيلية واملاليةة املكاتةب
امليدانيةةة الةةةا متةة زيارتهةةةا خةةةالل
املراجعة املرحلية لعام .2015

تدعق املكاتب اإلقليمية املسؤول عن امليزانيةة ملعا ةة أي معوقةات تعيةق
اإلقفال التشغيلي/املالي .وترصد ىعبة التعاون الةتقين ،عةن طريةق الفريةق
املعين بربنامج التعاون التقين املقر الرئيسي وكجزء من وظيفتها اخلاصة
بالرصد ،التقدم احملرز من جانب املسؤول عن امليزانية لتنفيذ اإلجراءات
الالزمة وتقدّم دعمها حسب االقتضاء.
و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
ىعبة الشؤون اإلداريةة
املنظمةةةةةةةة/املكاتب
لةةوحخن وجةةود أوجةةه قصةةور املكتةةب
امليدانية
و ح ما زال هناك بعب حةاالت منفصةلة مةن عةدم االمتثةال ،نوصةي اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واملكتةب
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
اإلقليمي ألوروبا ويسيا الوسةطى واملكتةب
اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى وممثليةة
املنظمةةة فييةة نةةام وممثليةةة املنظمةةة
جورجيا.
قيد التنفيذ.
ىةةةةةةعبة الشةةةةةةؤون
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.
املالية/املكاتب امليدانية
لةةوحخن وجةةود أوجةةه قصةةور املكتةةب
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

قيد التنفيذ.
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بانتظام (ب) االستفادة من تسهيالت التدقق نظةام
املعلومات اإلدارية املتكامل إدارة التدقق املةادي مةن
صدة األصول (ج) التوفيق بة األصةول الةا جةرى
التدقق مةن صةدتها ماديةاً وبة سةجالت األصةول
النظام العاملي إلدارة املوارد (الفقرة .)279

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

اعتمدت املنظمة نهج ًا دوري ًا جديدًا السةتكمال التدقةق املةادي مةن صةدة
األصول ،وعام  2014هةو العةام األول الةذي ميكّةن املكاتةب امليدانيةة مةن
اختيار الفصل خالل العام الذي يسةتكمل فيةه التدقةق املةادي مةن صةدة
األصول ويقلل عبء العمل أوقات الذروة .ونتيجة لذلك ،سجّل زيةادة
بنسبة  14املائة أعداد تقارير التدقق املادي من األصةول التوقية
الالزم خالل سنة  2014ومن املتوقع أن يستمر حتسن هذا املعدّل.

اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واملكتةب
اإلقليمي ألوروبا ويسيا الوسةطى واملكتةب
اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى وممثليةة
املنظمةةة فييةة نةةام وممثليةةة املنظمةةة
جورجيا.

تستعرض وحدة األصول امجيع نتائج التدقق املادي من صدة األصةول مةن
حيث الصواب واالكتمال وتعمل مع املكاتب امليدانيةة إلجةراء تصةديدات
بغية حتس دقة البيانات.
و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
48

أوصينا بأن حتدّد اإلدارة لكل موظف ومسةؤول وصةايته
كقةةيّق علةةى البنةةود غةةري املسةةتهلكة ومسةةاءلته عنهةةا
باستخدام االستمارات احملددة (الفقرة .)281

2014

ىةةةةةةعبة الشةةةةةةؤون
املالية/املكاتب امليدانية

مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

قيد التنفيذ.

لدى املنظمة إجراءات منشورة فيما يتعلق بالوصةاية علةى األصةول .ويوقةع لةةوحخن وجةةود أوجةةه قصةةور املكتةةب
املوظفون استمارة استعارة املمتلكات لقبول حتمل املسؤولية عن البنةود غةري اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واملكتةب
اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى وممثليةة
املستهلكة الصادرة لالستعمال الرمسي.
املنظمة فيي نام.
و تقرير التدقق املادي من األصول لسنة  ،2014استعرض اجملموعةات
املعنية باألصول امجيع التقارير للتأكد من إسناد كل من األصةول إىل وصةي
عليها.
و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
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49

أوصةةينا بةةأن تضةةمن املكاتةةب امليدانيةةة املعنيةةة امتثةةال
عمليةةات الةةتخلص مةةن املمتلكةةات أو عمليةةات نقلةةها
للخطوه التوجيهيةة املقةررة لتدقيةق املسةاءلة السةليمة.
(الفقرة )283

2014

50

أوصينا بأن تضمن املكاتةب امليدانيةة التقيةد بةاخلطوه
التوجيهيةة املنصةةوص عليهةا مبوجةةب القسةق  317مةةن
دليل اإلجةراءات اإلداريةة بشةأن تشةغيل االستشةاري
ومبوجب القسق  319من دليل اإلجراءات اإلدارية بشأن
امللتزم باتفاقات اخلدمات الشخصية( .الفقرة )286

2014

رد اإلدارة

بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
ىةةةةةةعبة الشةةةةةةؤون تُقفل التوصية.
املالية/املكاتب امليدانية
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

تعليقات املراجع اخلارجي

لإلقفال.

سوو يُبلّةغ عةن أوجةه القصةور املرتبطةة
بهذه املسألة تقرير مراجعة نهايةة عةام
تؤدي وحدة األصول فدص ًا دقيق ًا بعد اكتمال معامالت التقاعد الا تدخلها
 ،2015حال وجودها.
املكاتب امليدانية ىبكة معلومات املكاتب القطرية للتدقق مةن املوافقةات
واألدلة الوثائقية .وترسل نتائج كل مراجعة بالربيد اإللكرتونةي إىل املكتةب
امليةةداني واملكتةةب اإلقليمةةي املعةةين .وإذا كةةان األمةةر يتطلةةب إجةةراءات
تصديدية ،توفر وحدة األصةول التعليمةات املناسةبة وتعمةل مةع املكاتةب
امليدانية لفهق املتطلبات.

و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
مكتةةةةةةب املةةةةةةةوارد مت املوافقة على التوصيات  52-50وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.
قيد التنفيذ.
البشةةةةةةةةةرية/املكاتب
يالحخن أن هذه النقاه مشمولة املبادئ التوجيهية املنقدة بشةأن توظيةف
امليدانية
األطراو اتفاقات اخلدمات الشخصية الةوطني واملةوظف الةوطني
املشاريع( ،صدرت مةارس/يذار  ،)2014وكةذلك املبةادئ التوجيهيةة
بشأن االستشاري واألطراو اتفاقات اخلدمات الشخصةية (صةدرت
نوفمرب/تشرين الثاني .)2013
ووافق مكتب املوارد البشرية على إجراءات أكثر تفصيالً متفق عليها كما هو
وارد تقرير مكتب املفتش العام رقق  AUD 2615عن راسةتعراض املةوارد
البشرية من غري املوظف ر ،حبيث يرتبط عةدد منهةا باهلةدو اإلامجةالي.
وسريمي العمل خالل فرتة السنت هذه إىل تنفيذ هذه التوصيات.
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وافق املكاتب امليدانيةة املعنيةة علةى توصةيتنا بةإجراء
تقييق للجودة لكل استشاري عند إكماله للمهمة املسةندة
إليه ،حبيث ال ينظر عمليات االنتقةاء املسةتقبلية إال
من أ زوا عقودهق بصورة مُرضِية( .الفقرة )288
وافق املكاتب امليدانية املعنيةة علةى توصةيتنا حبمايةة
املنظمة من جتشق خسةائر نتيجةة عةدم اسةرتداد مبةالغ
دُفع للسفر مقدماً ،ومطالبة امجيع املوارد البشرية مةن
غري املوظف وكذلك موظفي هذه املكاتب بتسوية املبالغ
املقدمة مسبقاً على ذمةة السةفر خةالل ىةهر واحةد مةن
انتهاء الرحلة أو خالل  60يوماً عندما يزيد السفر علةى
 30يوم ةاً ،وذلةةك طبق ةاً للقسةةق  31-5-450مةةن دليةةل
اإلجراءات اإلدارية( .الفقرة )292
وافق املكاتب امليدانية املعنية على توصيتنا بةأن يقةوم
مسةةؤول السةةفريات بانتظةةام برصةةد مقةةدمات السةةفر
املستدقة الدفع ،واالمتناع عةن مةنح أي مقةدمات سةفر
أخرى ما مل تكن املقدمات السابقة قد سوي .
(الفقرة )293

56

أوصينا كذلك بأن تُدسّةن ىةعبة املاليةة رقابتهةا علةى
الرصد املكاتب امليدانية بالكشف املنتظق عن امتثاهلةا
للةةوائح والسياسةةات املاليةةة مةةن أجةةل تقليةةل خمةةاطر
االستخدام غري السليق لألموال( .الفقرة )297

53

54
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املقرتح

رد اإلدارة

2014

مكتةةةةةةب املةةةةةةةوارد
البشةةةةةةةةةرية/املكاتب
امليدانية

2014

ىعبة الشؤون اإلداريةة
املنظمةةةةةةةة/املكاتب
امليدانية

2014

ىعبة الشؤون اإلداريةة
املنظمةةةةةةةة/املكاتب
امليدانية
تقوم املكاتب امليدانية املعنية برصةد املبةالغ املدفوعةة للسةفر علةى املسةتوى
احمللي .ولقد أصةبح التةذكري اآللةي بتقةديق طلبةات رد مصةروفات السةفر
وعملية اسرتداد التكاليف كشةوو املرتبةات بالنسةبة إىل املبةالغ العالقةة
املدفوعة للسفر ميزةً معيارية النظام العاملي إلدارة املوارد.
تقوم ىعبة الشؤون املالية بوضع جمموعة من تقارير الرصةد الرئيسةية الةا
ىعبة الشؤون املالية
ستدعق القيام برصد أكثر منهجية لالمتثال لألنظمة واإلجراءات املالية.

2014

تعليقات املراجع اخلارجي

وافق مكتب املوارد البشرية على إجراءات أكثر تفصيالً متفق عليها كما هةو قيد التنفيذ.
وارد تقرير مكتب املفتش العام رقق  AUD 2615عن راسةتعراض املةوارد
البشرية من غري املوظف ر الذي ستسند إليها اإلجراءات املتخةذة بالتشةاور
مع مركز اخلدمات املشرتكة عام .2016
قيد التنفيذ.
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.
الحظنا وجود سلف خاصة بالسفر مل جير
تقوم املكاتب امليدانية املعنية برصةد املبةالغ املدفوعةة للسةفر علةى املسةتوى
تسديدها ضمن املهلة الزمنية احملددة مةن
احمللي .ولقد أصةبح التةذكري اآللةي بتقةديق طلبةات رد مصةروفات السةفر
املكتةب اإلقليمةي آلسةيا
قبل املةوظف
وعملية اسرتداد التكاليف كشةوو املرتبةات بالنسةبة إىل املبةالغ العالقةة
واحمليط اهلادئ واملكتب اإلقليمي ألوروبا
املدفوعة للسفر ميزةً معيارية النظام العاملي إلدارة املوارد.
ويسيا الوسطى واملكتب اإلقليمةي الفرعةي
ألمريكا الوسطى.
مت املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

مت تنفيذ عدد من التقارير عام  2015ملساعدة املكاتب امليدانية جمةال
الرصد مبا ذلك أي تقارير إضافية مزمع إعدادها لعام .2016

قيد التنفيذ.
لةةوحخن وجةةود أوجةةه قصةةور املكتةةب
اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلةادئ واملكتةب
اإلقليمي ألوروبا ويسيا الوسةطى واملكتةب
اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى.
قيد التنفيذ.
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فرتة السنتني  - 2011-2010مراجعة املقرّ الرئيسي
التوصيات امساسية
احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

التوصية

تعليقات املراجع اخلارجي

رد اإلدارة

مراقبة امليزانية
2

ضمان أن تكةون املصةروفات دائمةا حةدود امليزانيةة
املقررة للمشروع واألموال النقديةة املقدمةة مةن املةاحن
عن طريق( :أ) رصةد الرصةيد النقةدي بصةورة مسةتمرة
واعتبةةاره احلةةد لتكبةةد مزيةةد مةةن النفقةةات للمشةةروع
(ب) اإلسراع بإصدار النداءات اخلاصة بطلب األمةوال
طبقةةا التفاقةةات املشةةاريع عنةةدما يةةنخفب الرصةةيد
النقةةدي (ج) اإلسةةراع بإعةةداد تنقةةيح امليزانيةةة مةةع
احلصول علةى املوافقةة الصةديدة قبةل االلتةزام بةأي
نفقات تتجةاوز يخةر ميزانيةة معتمةدة (د) ضةمان أن
تكةةون النفقةةات احململةةة للمشةةروع مالئمةةة دائمةةاً.
(الفقرة )60

2012

املسةةةؤولون عةةةن تُقفل التوصية.
امليزانيةةة /ىةةبكة
إجةةةةةراءات الرصةةةةةد جاريةةةةةة طةةةةةوال دورات حيةةةةةاة املشةةةةةاريع ،كمةةةةةا يةةةةةرد سةةوو يُبلّةةغ عةةن أي إنفةةا زائةةد
دعةةةةق الةةةةربامج
وصفه أدناه.
وملدوظ على املشةاريع املراجعةة
امليدانية/ىةةةةةعبة
احلالية.
دعق الربامج
يقع املستوى األول مةن املسةؤولية علةى عةاتق املسةؤول عةن امليزانيةة ،سةواء املكاتةب
امليدانية أو املقةر الرئيسةي ،وتةوفّر هلةق ىةبكة دعةق الةربامج امليدانيةة الةدعق جمةال
التشةةغيل والرصةةد علةةى الصةةعيدين اإلقليمةةي الفرعةةي واإلقليمةةي مةةع أدوات مؤسسةةية،
وإجراءات ،ورصد إامجةالي مةن جانةب مكتةب دعةق الالمركزيةة ،وىةعبة الشةؤون املاليةة
ووحدات االتصال املختصة بالتمويل.
لإلقفال.

وتشةةةةةمل اإلجةةةةةراءات احملةةة ةدّدة الةةةةةا وُضةةةةةع لتنةةةةةاول هةةةةةذه التوصةةةةةيات
ما يلي:




يتق إطالع امجيع املسؤول عن امليزانية املكاتب امليدانية ا ديةدة علةى أداة
الرصد املتاحة ىبكة دعق الربامج امليدانيةة مةن خةالل نظةام معلومةات إدارة
الربامج امليدانية لتيسري عملية رصد املشاريع ا ارية
مذكرة تعي املسؤول عن امليزانية حتةدد احلاجةة إىل رصةد النقةد والنةداءات
السريعة اخلاصة بطلب األموال
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احلةةةة ة ّد الوحدة املسؤولة
الةةةةزمين
املقَترَح

رد اإلدارة






تعليقات املراجع اخلارجي

رسائل تلقائية من نظام معلومةات إدارة الةربامج امليدانيةة تةذكّر املسةؤول عةن
امليزانية باحلاجة إىل نداءات خاصة بطلب األموال ،من ب إجراءات أخرى
املسةةؤولون عةةن رصةةد ودعةةق الةةربامج امليدانيةةة اإلقليميةةة الفرعيةةة ،واملوظفةةون
اإلقليميون عن العمليات يوفّرون بانتظام الرصد اإلامجالي واملعلومات املرتدة عةن
اإلجراءات الا جيب أن يتخذها املسؤولون عن امليزانية
باإلضافة إىل ذلك ،اعتبةارا مةن يوليو/متةوز  ،2014أرسةي ،علةى أسةاس أداة
جديدة نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةة ،رصةد فصةلي عةالي املسةتوى
جديد لتعقب املعايري املالية ومعايري إعةداد التقةارير واإلقفةال .وترسةل التقةارير
ىةبكة دعةق الةربامج امليدانيةة للمتابعةة مةن
الفصلية إىل األعضاء اإلقليمةي
جانب املسؤول عن رصد ودعق الربامج امليدانية اإلقليمية الفرعية مع املسؤول
عةةن امليزانيةةة ،وإىل وحةةدات تنسةةيق الةةربامج املقةةر الرئيسةةي للمتابعةةة مةةع
املسؤول عن امليزانية روما ،مع نسق إىل اإلدارة العليا ذات الصلة.

و ح ما زال هناك بعةب احلةاالت املنفصةلة مةن عةدم االمتثةال ،نوصةي بإقفةال
التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
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التوصيات اهلامة
التوصية
مراقبة امليزانية
10
التعجيةةل باختةةاذ إجةةراء بالتنسةةيق مةةع الشُ ةعب و/أو
ا هةةات املاحنةةة ذات الصةةلة حلةةل مسةةائل النفقةةات
الزائةةدة املشةةاريع املنتهيةةة مةةن الناحيةةة التشةةغيلية
والسماح بإغالقها املالي( .الفقرة )62

احلةةدّ الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقَترَح
2012

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

مكتةةةةةةب دعةةةةةةق تُقفل التوصية.
الالمركزيةةةة ،إدارة
انظر تعليقات اإلدارة على التوصية رقق .2
سوو يُبلّغ عن النقص اختاذ إجةراءات
التعةةةاون الةةةتقين،
إدارية رامية إىل حل مشكلة اإلنفا الزائةد
ىبكة دعةق الةربامج تتّخذ كل من ىعبة دعق الةربامج وىةعبة الشةؤون املاليةة ،واملسةؤولون عةن
على املشاريع تقريةر املراجعةة احلةالي،
امليدانيةةةة ،ىةةةعبة امليزانية املعنيون إجراءات حللّ مسألة النفقات املبالغ بها مةع متابعةة مةن
حال وجوده.
الشؤون املالية
مكتب دعق الالمركزية لتسريع اإلقفال التشغيلي واملالي للمشاريع.
لإلقفال.

تواصل ىعبة دعق الربامج العمل عن كثب مع ىعبة الشؤون املاليةة ومكتةب
دعق الالمركزية حلل القضايا العالقة ،ضمن حةدود اللةوائح التنظيميةة ملةنح
هةذا اجملةال بالكامةل تقريبةاً علةى القضةايا
املاحن  .ويتوقف التدس
الواردة رد اإلدارة على التوصية  ،2ذلك أن اإلجراءات املتخذة بعد وقوع
احلد ميكنها التخفيف من الضرر فدسب.
و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة مةن عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .
إدارة حاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل
إجراء تقييق للتأثري املتوقع إلجراء حتليل أكثةر مشةوال
38
وتكامال للوقاية من أزمات السلسلة الغذائية ،وهو أحد
النةةواتج املطلوبةةة الةةا ورد ذكرهةةا تقريةةر تنفيةةذ
الربامج( .الفقرة )202

2012

التعاون التقين

تُقفل التوصية.
سيغطي تقييق الربنامج االسرتاتيجي  5امجيةع ا وانةب املرتبطةة بربنةامج
الفاو اخلاص بالقدرة على الصمود مبا ذلك ا وانب املتعلّقة بالوقاية مةن
األزمات السالسل الغذائية.

لإلقفال.
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احلةةدّ الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقَترَح

التوصية

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

كان من املتوقع إجراء تقييق لألداة ضمن إطار اسةرتاتيجية املنظمةة اخلاصةة
بنظق املعلومات لألمن الغذائي والتغذوي الا جيري وضعها.
جرى وقف تقييق األداة نتيجة وضةع اإلطةار االسةرتاتيجي ا ديةد والةذي
أصبد مبوجبه اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بنظق املعلومات لألمن الغذائي
والتغذوي قدمية .لذا من املقرتح إقفال هذه التوصية.
تقييق املشاريع
وضةةع اخلطةةوه التوجيهيةةة لتنفيةةذ سياسةةات التقيةةيق
50
اإلضافية املوصى بها وضمان استكماهلا( .الفقرة )247

2012

مكتب التقييق

2012

مكتب التقييق

تُقفل التوصية.

لإلقفال.

صدر أبريل/نيسان  2015دليل جديد عن التقييق يشمل خطوطاً توجيهية
ىاملة لعمليات التقييق املنظمة .ويُستخدم هذا الدليل امجيةع عمليةات
تقييق املشاريع.
وباإلضافة إىل دليل مكتب التقييق لعام  ،2015مت وضع سلسلة من اخلطوه
التوجيهية واألىكال واإلجراءات لتدس نوعية التقييمةات وتوحيةد دةط
تركيز عمليات التدليل والتقييق .ومن ىأن كل ذلك أن حيد مةن الفروقةات
ب املقيّم ومن األحكام املستندة إىل قدر غري كاو من األدلّة.
ولقد عزز مكتب التقييق نظامه اخلاص باالستعراض الداخلي لألقران وضمان
ا ودة لتقديق تقييمات قائمة على األدلة وذات نوعية جيّةدة ،كمةا أدخةل
عملية لتوثيق التوصيات مع املستخدم األساسي للتقيةيق وذلةك بالنسةبة
إىل كل تقييق.

52

إجراء تقييق للمشاريع بأثر رجعي إلجراء تقةدير كامةل
لتأثري واستدامة املشاريع املستكملة .وختصيص ميزانية
إلجراء التقييق بأثر رجعي( .الفقرة )258

تُقفل التوصية.

لإلقفال.

أموال املشاريع غري متاحة إلجراء تقييق بأثر رجعي أو ألي غرض يخر بعةد
اإلقفال املالي للمشروع .غري أن مكتةب التقيةيق يقةرتح اسةتخدام نسةبة مةن

أحطنا علماً برد اإلدارة ووافقنا على مقةرتح
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احلةةدّ الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقَترَح

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

األموال اجملمّعة حساب األمانة من أجل تقييق املبةادرات املموّلةة طوعية ًا مكتب التقييق باستخدام حصة من األمةوال
هلةةذا الغةةرض .و الوق ة ذاتةةه ،جتةةدر اإلىةةارة إىل أن عمليةةات التقيةةيق اجملمّعة حساب األمانة لتقييق املبادرات
املواضةةيعية ،واالسةةرتاتيجية ،والقطريةةة قةةد مشل ة تقييم ةاً بةةأثر رجعةةي ،املمولة مبساهمات طوعية مةن أجةل القيةام
بتقييمات الحقة للمشاريع.
واتسم دراسات األثر مبيزة متكررة للتقييق القطري.
ومت القيةةام ب ة العةةام  2015و ،2016بثالثةةة تقييمةةات لالسةةرتاتيجية
و 15تقييماً للربامج القطرية وتقييم على مستوى األهةداو االسةرتاتيجية،
وذلك بهدو فهق أثر برامج/مشاريع الفاو على املدى الطويل.

فرتة السنتني  – 2011-2010مراجعة املكاتب امليدانية
التوصيات اهلامة
احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

التوصية

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

إدارة املشاريع
57

اسةةتعراض ورصةةد حالةةة املشةةاريع الةةا جتةةاوزت
مواعيدها النهائية لتدديد أي مواطن اخللةل إعةداد
التقارير ،وطلب االلتةزام الفةوري باملتطلبةات األخةرى
للجهة املاحنةة ،وطلةب اإلفةراج الكامةل عةن األمةوال
املتبقية للمشاريع املذكورة( .الفقرة )274

2012

املسةةةةؤولون عةةةةن تُقفل التوصية.
امليزانيةةةة /ىةةةبكة
انظر الرد على التوصية رقق  ،2وال سيما تقارير الرصد الفصةلية الرفيعةة سيُدرج أي قصةور قابةل لإلبةالغ عنةه خةاص
دعةةةةةق الةةةةةربامج
املستوى ا ديدة الا تشمل معايري تشغيلية ومالية ب تلك الا جيري باملشاريع ضمن تقرير املراجعة.
امليدانية/مكتب دعق
اقتفاؤها.
الالمركزية
لإلقفال.
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فرتة السنتني  – 2009-2008مراجعة املقر الرئيسي
التوصيات امساسية
التوصية

احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

التوصيات األساسية
التوصية  :4صندو رأس املال العامل
أوصينا بأن تنظر املنظمة جبدية زيادة مسةتوى صةندو رأس
املال العامل لتوفري احتياطي كاوٍ للصندو العةام .وقةد أكةدت
األمانة هذا الصةدد أنهةا سةتدرج مقرتحةات لزيةادة مسةتوى
صةندو رأس املةةال العامةةل برنةةامج العمةةل وامليزانيةةة للفةةرتة
 2013-2012إطار القسق اخلاص بالسالمة املالية على غةرار
تلك الا قدم قبةل ذلةك برنةامج العمةل وامليزانيةة للفةرتة
 2011-2010ولكن مل يوافق عليهةا األعضةاء ذلةك الوقة .
ونكرر أيضاً توصيتنا بةأن تواصةل املنظمةة جهودهةا الراميةة إىل
امجع االىرتاكات واملتأخرات املستدقة من الدول األعضاء.
التوصية  :5ضوابط إعداد ميزانية الربنامج العادي
نشجع املنظمة على النظر الوظيفة القياسية املتعلقة بامليزانيةة
برنامج أوراكل من أجل التأكد بشكل فعال وبكفاءة من مةدى
كفاية األموال وذلك وفقا لقواعد النقل ب أبواب امليزانية.

2010

2010

ىعبة الشؤون املالية أدرج األمانة مقرتحات لزيادة مستوى متويل صةندو رأس املةال العامةل قيد التنفيذ.
برنةامج العمةل وامليزانيةةة للفةرتة  2015 -2014وللفةةرتة .2017 - 2016
أخةةذنا علم ةاً بةةاإلجراءات الةةا اختةةذتها
وعلى الرغق من أن املةؤمتر مل يوافةق علةى الزيةادات صةندو رأس املةال
األمانة واألجهةزة الرئاسةية لرفةع مسةتوى
العامل  ،لقد ىجّع جهةود األمانةة ا ةاري بةذهلا لتدسة الوضةع املةالي
متويل صندو رأس املال العامل .وسيجري
والسيولة واالحتياطيات.
رصد هةذه التوصةية إىل أن يةتق الوفةاء بهةا
بصورة كاملة.

مكتب
االسرتاتيجية
والتخطيط وإدارة
املوارد/ىعبة
الشؤون املالية

تُقفل التوصية.
يشري مراجع احلسابات اخلارجي تقريره (الفقرة  )61إىل وجةود بالفعةل
املنظمة نهج دقيق بشأن ضوابط امليزانية مما يكفل تزويةد املسةؤول عةن
امليزانية مبعلومات ددّثة بانتظام عن حالة امليزانية ،وهو ما يشمل امجيةع
املعامالت الا تتق معا تها تطبيقات أوراكل وغريه من الةربامج .وتتةاح
هذه املعلومات للمسؤول عن امليزانية عةن طريةق نظةام املعلومةات اإلداريةة
املتكامل ( ،)iMISوجيري حتديثها يومياً .وتصةدر تعليمةات إىل املسةؤول

لإلقفال.
أحطنةةا علمةةاً بةةرد اإلدارة الةةذي مفةةاده أن
اسةةتخدام وظيفةةة أوراكةةل املوحّةةدة اخلاصةةة
بامليزانية للتدقةق يليةاً مةن األمةوال أمةر غةري
عملي .غري أننا نقدّر إطال نظام موحّد جديةد
للرصد ورفع التقارير ليستخدمه املسؤولون عةن
امليزانيات بدءاً من أبريل /نيسان .2016
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

رد اإلدارة

تعليقات املراجع اخلارجي

عن امليزانية باستعراض هذه املعلومةات بصةورة منتظمةة وربةط األمةوال بعةد
مراجعةةة األرصةةدة املتاحةةة .وباإلضةةافة إىل ذلةةك ،وضةةع املنظمةةة نظمةةاً
وإجراءات لرصد حالة االعتمادات اخلاصةة باملخصةص هلةق واإلفةادة عنهةا
والستعراض عمليات اإلضافة والنقل ب املخصصات والرتخيص بها.
ومع تنفيةذ النظةام العةاملي إلدارة املةوارد وإطةال األنظمةة املاليةة للمكاتةب
القطرية للفرتة  ،2014-2013أصةبح املزيةد مةن املعلومةات املاليةة الكاملةة
واحلسنة التوقية متاحةاً لتيسةري التنفيةذ احملتمةل للوظيفةة اآلليةة لضةبط
امليزانية.
وخالل فرتة السةنت  ،2013-2012اسةتكمل املنظمةة متطلّبةات تصةميق
منوذج جديد للتخطيط وحتديد امليزانية الذي أدخةل للفةرتة .2015-2014
كما وضع نظام موحّد جديد للرصةد ورفةع التقةارير الفةرتة 2015-2014
متاىياً مع أساليب العمل ا ديدة وإطار النتائج ولقد مت إطالقه ليسةتخدمه
املسةةؤولون عةةن امليزانيةةات بةةدءاً مةةن أبريةةل /نيسةةان  .2016ومل يتةةب أن
استخدام الوظيفة القياسية املتعلقة بامليزانيةة للتدقةق اآللةي مةن األمةوال
برنامج أوراكل عملي هذا السيا .
التوصية  :8تكاليف الدعق للربنامج امليداني (تكاليف خدمة املشاريع)
2012
نقرتح على املنظمة ما يلي:
(أ) أن تعمل على التوسّع الفوري السياسةة املتعلقةة بتسةديد
تكاليف الدعق حبيث تشةمل اسةرتداد أي تكةاليف ثابتةة غةري
مباىرة بقدر مةا تكةون مقبولةة بالفعةل لةدى ا هةات املاحنةة
وميكةةن جعلةةها مقبولةةة هلةةا وتةةنص علةةى اخلطةةوه التوجيهيةةة
املالئمة وتةوفري التةدريب املطلةوب ،وذلةك وفقةا ملبةدأ التعةديل

مكتةةةةةةةةةةةةةةةةةب عرض األمانة على نةة املاليةة دورتهةا الثامنةة والةثالث بعةد املائةة قيد التنفيذ.
االسةةةةةةةةةرتاتيجية املنعقدة مارس/يذار  2011تدابري ترمي إىل حتس تنفيذ سياسةة املنظمةة
ستجري عملية التدقق مةا إن تفيةد اإلدارة
والتخطةةةةةيط وإدارة املتعلقة بتكاليف الدعق .وقد رحب اللجنة بهذه التةدابري ،وتطلعة إىل أن
عةةن اسةةتكمال اإلجةةراءات املتخةةذة لتنفيةةذ
تستعرض مبزيد من التفصيل دورتهةا الةا تُعقةد أكتوبر/تشةرين األول
املوارد
التوصيات.
 2011املقرتحات املتعلقة بتدابري اسرتداد التكاليف خبصوص الفئةات الةا
كان مُستبعدة سابق ًا من هذه السياسة.
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التوصية
املعقول لتكاليف الدعق لتناسب الربامج واملشاريع امليدانيةة كمةا
تبلورت بالفعل واملبالغ املسرتدة من املشاريع املمولة من جهةات
ماحنة.
(ب) أن تنظر اإلبالغ عن مستوى تسةديدات تكةاليف الةدعق
من املشاريع املمولة من خارج امليزانية و تقدير هةذا املسةتوى،
وذلك وفقا ملبدأ الشفافية ومن أجل حتديد مستوى معقول بشكل
دقيق لتسديدات تكاليف الدعق من أجل إظهار ما يلي:
(ب) 1تكاليف الدعق الثابتة غري املباىرة وغري املسرتدة
(ب) 2تكةةاليف الةةدعق غةةري املسةةرتدة حسةةب فئةةة الةةربامج أو
املشاريع
(ب) 3وتكاليف الدعق غري املسةرتدة الةا ميثلةها الفةر بة
خدمات الدعق التقين املعتمدة ومعدالت تكاليف خدمة املشاريع
والتسديدات الفعلية
(ب) 4تكاليف الدعق غري املسرتدة الا ميثلها الفر ب إيراد
تكاليف الدعق املدرج امليزانيةة والتسةديدات الفعليةة بطريقةة
االسرتداد (رسةق بنسةبة مئويةة ثابتةة ورسةق مباىةر يقيةد علةى
برنامج أو مشروع أو االثن معاً).
(ج) أن تنظر الكشف البيانات املالية عةن تكةاليف الةدعق
غري املسرتدة من املشاريع املمولة من جهات ماحنة واسةتوعبتها
حسابات الربنامج العادي والكيفية الةا حُسةب بهةا هةذه
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

تعليقات املراجع اخلارجي

رد اإلدارة
وأعادت الدورة السابعة والثالثون للمةؤمتر املنعقةدة يونيةو/حزيران
تأكيد سياسة االسرتداد الكامل للتكاليف وأبدت قلقها بشأن استمرار الفجوة
القائمة اسرتداد تكاليف الدعق اإلداري والتشغيلي ،علةى حنةو مةا تشةري
إليه بانتظام تقارير تنفيذ الربنامج املقدمة كل سةنت  .وحةث املةؤمتر املةدير
العةةام علةةى أن يلةةتمش بنشةةاه حتس ة اسةةرتداد تكةةاليف الةةدعق اإلداري
والتشةةغيلي مةةن األنشةةطة اخلارجةةة عةةن امليزانيةةة ،وأن يسةةتدد يليةةات
جديدة ،حسبما يكون مناسباً ،باالستفادة من جتارب وكاالت األمق املتددة
األخرى .وهذه الطر املتعلقة بتدس اسرتداد التكةاليف ،مبةا ذلةك مةا
يتعلق مبجاالت مثل األمن ونظق املعلومات والتكنولوجيا ،عُرض من أجةل
نظر نة املاليةة فيهةا دورتهةا املنعقةدة أكتوبر/تشةرين األول ،2011
ووافق اجمللش عليها ديسمرب/كانون األول  .2011وكان من نتيجةة ذلةك
أن ارتفاعةةاً تكةةاليف مةةوظفي املشةةاريع وتكةةاليف استشةةاري املشةةاريع
استددَ تةدرجيياً اعتبةاراً مةن  2012ونفةذّ بالكامةل حبلةول يناير/كةانون
الثاني  2014لتدس اسرتداد التكاليف بالنسبة لفئات التكةاليف املتنوّعةة
غري املباىرة الا كانة قةد اسةتُبعِدت إىل حةد كةبري مةن سياسةات الفةاو
اخلاصة بتكاليف الدعق ،لكنها كانة تُسةتعاد عةادة مةن جانةب منظمةات
أخرى تابعة لألمق املتددة .وهكذا تكون التوصية ( 8أ) قد نفذت.
2011

ومت تنةةاول التوصةةيت ( 8ب) 3و( 8ج) وثيقةةة تقريةةر تنفيةةذ الةةربامج
( 2013-2012القسق ثالثاً (د) تكاليف دعق الربامج امليدانية)
ومت تناول التوصية ( 8د)  1التقرير السنوي عةن مصةروفات تكةاليف الةدعق
واسرتدادها املقدّم إىل نة املالية (مثالً ،الوثيقة .)FC 151/9
وبدأ عام  2012استعراض ىامل يتناول امجيةع جوانةب سياسةة املنظمةة
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التوصية
التكاليف ،وذلك من أجل عرض تكاليف الدعق املتكبدة بالفعةل
عرضاً أميناً إطار حسابات أموال الربنامج العادي.
(د) عمال مببةدأ املواءمةة املعقولةة لتكةاليف الةدعق مةع الةربامج
واملشاريع امليدانية كما تبلورت بالفعةل ،واملبةالغ املسةرتدة مةن
مشاريع ممولة من جهات ماحنة ،ولتدديد مستوى معقول بدقة
السرتداد تكاليف خدمات الدعق التقين:
(د)  1أن تنظر احلاالت الا يكون فيها االسرتداد ممكناً أم
ال
(د) 2حتديد املدى الذي ترغب املنظمة حةدوده اسةرتداد
تكاليف خدمات الدعق التقين.
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احلةةد الةةزمين الوحدة املسؤولة
املقرتح

رد اإلدارة
اخلاصة بتكةاليف الةدعق ورُفعة عنةه تقةارير بانتظةام إىل نةة املاليةة
نوفمرب/تشرين الثاني  2013ومايو/أيار ونوفمرب/تشةرين الثةاني  .2014وقةد
نةةة املاليةةة علةةى منةةوذج جديةةد السةةرتداد التك ةاليف ىةةهر
صةةادق
نوفمرب/تشةةرين الثةةاني  2014اسةةتناداً إىل مبةةدأ االسةةرتداد الكامةةل النسةةيب
للتكاليف .وطلبة إىل األمانةة إعةداد سياسةة جديةدة السةرتداد التكةاليف
عرض على نة املالية وعلى اجمللش اللذين أقراها مةارس/يذار 2015
على أن جيري تنفيذها اعتباراً من سةنة  .2016وتُعةاجل التوصةيات ( 8ب)
 ،)1و( 8ب)  ،)2و( 8ب) ،4و( 8د) 2سياسة الفاو ا ديةدة السةرتداد
التكاليف بناءً على مبدأ االسرتداد الكامل والنسيب للتكاليف.

تعليقات املراجع اخلارجي
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التوصيات اهلامة
التوصية  :17املشرتيات – أرصدة غرامات التصفية عن التأخر عمليات التسليق
نوصي بقيام املسؤول عن امليزانية بةأداء مهمةة رصةد عمليةات  2011فصاعداً ىةةةةعبة الشةةةةؤون تقفل التوصية
اإلدارية املنظمة
التسليق أداءً دقيقةا .وينبغةي أن يقةدم هةؤالء املسةؤولون بالفعةل
توافق املنظمة على أن املسؤول عن امليزانيةة ينبغةي أن يةؤدوا مهمةة رصةد
التوصية الداعية إىل فةرض غرامةات ،إن وُجةدت ،وأن تُقتطةع
عمليات التسليق وأن يقوموا ،حسبما يتناسب ،بتقديق توصيات بشأن تطبيق
هذه الغرامات بعد ذلك من املدفوعات.
غرامات التصفية عن التأخر عمليات التسليق .بيةد أن التدديةد النهةائي
لتطبيق غرامات التأخري هذه يكون من ىأن املشرتي واملوظةف املةرخص لةه
بغية ضمان أن تؤخذ االعتبار امجيةع العوامةل ،مبةا ذلةك أي ظةروو
خمفِفة أو التزامات تعاقدية.
وقد أُعدّت مذكرات توجيهية للمسؤول عن امليزانية ،وأخةذت االعتبةار
التغيريات الةا أدخلةها النظةام العةاملي إلدارة املةوارد ،ووظيفةة االسةتالم.
وتُنشر املذكرات التوجيهية على الصفدة األوىل من موقةع الشةبكة الداخليةة
اخلاص باملشرتيات كما سيتقّ توزيعها على املسؤول عةن امليزانيةة وغريهةق
من املوظف املعني عرب الربيد اإللكرتوني ونشرة دائرة املشرتيات.
و ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصةلة مةن عةدم االمتثةال ،نوصةي
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ .

لإلقفال.
ضةوء اإلجةراءات الةا اختةةذتها اإلدارة
ملعا ةةةة هةةةذه املسةةةألة ،ميكةةةن إقفةةةال
هذه التوصية.
وسيُواصل رصد هذه املسألة حةول غرامةات
التصةةفية للنظةةر فيهةةا ضةةمن مراجعةةات
مستقبلية.
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التوصيات األساسية
التوصية  :21الضوابط على امليزانية – املشاريع (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)
أوصينا ووافق املكتب اإلقليمي ألفريقيا على أن حيةاول 2010
املكتةةةب اإلقليمةةةي تُقفل التوصية.
املسؤولون عن امليزانية العمل حدود ميزانية املشاريع
ألفريقيا
ح ما زال هناك بعب احلاالت املنفصلة من عدم االمتثةال ،نوصةي
املعتمةةدة لربنةةامج التعةةاون الةةتقين ،و حالةةة مشةةروع
بإقفال التوصية على اعتبار أن يليات الرقابة والرصد قد أُنشئ  ،ويشةار
حساب األمانة ،حةدود املبةالغ النقديةة املقدمةة مةن
إىل ذلك الرد على التوصية  2من التقرير املطوّل للفرتة .2011 – 2010
ا هة املاحنة.
ولضمان توافر األموال للمشاريع قبل حتمل االلتزامةات
واملصروفات ،ينبغي أن ينظر املسةؤول عةن امليزانيةة
اسةةتخدام الكشةةف اخلةةاص بااللتزامةةات واملصةةروفات
الفعلية خارج النظق القائمة بغية متابعة الرصيد النقةدي
للمشروع أو احلساب إىل أن يتق إدراج ضوابط النظةام
متنع الصرو الزائد.
وإذا كان الرصةيد النقةدي منخفضةاً وتوجةد حاجةة إىل
احلصول على نقد إضا من ا هة املاحنة وعلى الندو
املطلوب اتفةا املشةروع ،يةتع أن يطلةب مسةؤول
امليزانيةة بصةةورة عاجلةةة مةةن ىةةعبة الشةةؤون املاليةةة –
داسبة املشاريع باحلاجة إىل توجيةه طلةب للدصةول
على أمةوال ،وأن يقةدم تنقةيح امليزانيةة الةذي يتطلةب
موافقة/اعتماد ا هة املاحنة وذلك ملنع حتميل مشاريع
حساب األمانة رصيداً نقدياً سلبياً.

لإلقفال.
الحظنةةا مةةن خةةالل نظةةام معلومةةات إدارة الةةربامج
امليدانية أن مكتب الفاو اإلقليمي ألفريقيةا مل يضةطلع
بأي مشاريع حتتاج إىل إجراءات ملعا ة مصةروفاتها
الزائدة حتى  1أبريل/نيسان .2016

