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 موجز

 
 يشري هذا التقرير إىل التقّدم الذي أحرزته األمانة لتنفيذ توصيات املراجع اخلارجي. 
  كان  ( لتنفيذ التوصيييييييييييييييات اليالفاواألغذية والزراعة )يعرض هذا التقرير التقّدم احملرز من جانب منظمة 

 عالقة يف تاريخ تقدمي التقرير املرحلي السييييابق إىل انة املالية يف دورحلا اةادية والسييييتا بعد املائة املنعقدة يف
 . 2016 مايو/أيار

 2015ام يتضّمن هذا التقرير أيضاً رد اإلدارة على التوصيات الواردة يف التقرير املطّول لع. 
 

 
 التوجيهات املطلوبة من انة املالية

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

 
 مسودة المشورة

 
 إّن اللجنة: 

  أحاطت علماً بحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجع الخارجي؛ 
  توصبببيات المراجع الخارجي، وحّثت انمانة علق مواصبببلة رّحبت بالتقدم المحرز بالنسببببة إلق إلفا  و

 بذ  الجهود إللفا  التوصيات العالقة.
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 مقدمة
يلّخص اادول أدناه التقدم اإلمجايل الذي أحرزته منظمة األغذية والزراعة على صعيد تنفيذ التوصيات الصادرة  - 1

 عن املراجع اخلارجي.
 

جمموع  تقرير املراجعة
 التوصيات

التوصيات املتأخرة يف 
 1تاريخ التقرير السابق

أُغِلق  منذ تاريخ 
 التقرير السابق

متأخرة يف تاريخ 
 التقرير اةايل

 0 2 2 27 2 2009-2008التقرير املطوَّل 
 2 27 29 57 2013-2012التقرير املطوَّل 

 13 8 21 26 2014 لعام التقرير املطوَّل

 
يعرض اادول أدناه تفاصيل عن اةالة األخرية لتنفيذ كّل توصية مل تكن قد أُقفل  بعد يف تاريخ التقرير املرحلي  - 2

 السابق الذي ُقدِّم إىل انة املالية، مبا يف ذلك اةّد الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارجي للتنفيذ. 
 
"، فيما يرد رأي بعنوان "رّد اإلدارة العامودترد اإلجراءات الي اختذحلا األمانة لتنفيذ كل توصية من التوصيات يف  - 3

 ارجي".األخري بعنوان "تعليقات املراجع اخل العاموداملراجع اخلارجي يف التقدم احملرز لتنفيذ مجيع التوصيات ضمن 
 
. وسوف 2015ضًا بالنسبة إىل التوصيات الواردة يف التقرير املطّول لعام وبات  مالحظات اإلدارة متاحة اآلن أي - 4

يصادق املراجع اخلارجي على مالحظات اإلدارة واإلجراءات املتخذة بالنسبة إىل هذه التوصيات خالل عمليات املراجعة 
  .2016املقررة يف هناية عام 

                                                      
 FC161/14ثيقة الو   1
تشييييييييييمل وتأخذ يف عا االعتبار ااوانب العالقة يف التوصيييييييييييات الصييييييييييادرة عن املراجعة  2009-2008التوصيييييييييييات الواردة يف التقرير املطّول للفرتة   2

 .اخلارجية السابقة
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 2015 - الكشوف الماليةمراجعة 

 التوصيات انساسية

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا وغري املمّولة

االسييييييييتمرار يف رديد مصييييييييدر  ويل متسييييييييق  1
واخلروج خبطيييية ةيييييييييييييييييامليييية للتمويييييل الكييييامييييل 
لاللتزامات املتعلقة باسييييييييييييييتحقاقات املوظفا 

 (31خالل فرتة زمنية حمددة )الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2017
املييييياليييييية/مكتيييييب 
 املوارد البشرية

اإلدارة لف  انتباه األجهزة الرئاسييية إىل هذه املسييألة،  تواصييل
 مبا يف ذلك القيام بانتظام بتقدمي وثائق رتوي على معلومات
حُمّدثة عن حجم االلتزامات وعن خيارات معااة فجوة  ويل 

داوالت وعن امليي ،التزامييات التيطييية الطبييية بعييد انتهيياء اخلييدميية
هبييذا الشيييييييييييييييأن وعن ااييارييية ضييييييييييييييمن منظوميية األمم املتحييدة 

األنشييييييييييييييطيية الرامييية إىل احتواء تكييالي  خطيية التييأما الط  
 هذه ااهود جارية ومستمرّة. .اةالية

سألة على أن هذه امل الفاولطاملا ةّددت األجهزة الرئاسية يف 
مة األمم املتحدة، وةيييّجع  مشييياركة األمانة و تعين كامل منظ

ة عن املتحديف البحث على صييييييييييعيد النظام املشييييييييييرت  ل مم 
 حّل هلا.

 قيد التنفيذ.

سيييييييييوف نواصيييييييييل رصيييييييييد إجراءات 
 اإلدارة بشأن هذه التوصية.

نقّر بأن هذه املسييييييييييييييألة تعين كامل 
 منظومة األمم املتحدة.

 

 القسائم النقدية خمطط

القيام فوراً بصيييييييييييييياغة وإصيييييييييييييدار قواعد إدارية  2
تتصيييييييييل باسيييييييييتخدام خمطط النقد والقسيييييييييائم 
لضيييمان اةصيييول على القيمة األفضيييل مقابل 

الييييتييييعييييييياون  إدارة 2017
ة ةييييييييييييييعبالتقين/ 

التعييييياون يف ميييييا 

يل النقد لّة مشييييييياريع رو دتقييماً أل أجرت إدارة التعاون التقين
املتوفرة ليييدى مجيع وكييياالت األمم املتحيييدة، وقيييامييي  بتقييم 

قد لدى ناملشييييياريع املسيييييتندة إىل ال التشيييييييلية يف مارسييييياتامل

 قيد التنفيذ.
األنشييييييطة ااارية الي تقوم الحظنا 

 هبا األمانة من أجل تنفيذ التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ة وانتظيييام املعيييامالت  امليييال؛ وكفيييالييية صييييييييييييييحيييّ
املذكورة؛ وضيييمان العرض العادل للحسيييابات 

 (.38)الفقرة  الكشوف املاليةاملتأثرة يف 

بييييييييا بييييييييلييييييييدان 
اانوب وحشيييييد 

 املوارد
 

قواعد لااخلاصييية يف الثيرات  تاملكاتب القطرية للفاو، وحّدد
 . كما مّت إنشيييييييييييييياء جمموعة عمل باللفاو واللوائح التنظيمية

، اإلدارية اإلجراءاتدليل اإلدارات لصيييييياغة قسيييييم جديد يف 
إضيييييييييافًة إىل تعديل األقسيييييييييام اةالية يف الدليل  يث تضيييييييييّم 

 األحكام الضرورية لتنفيذ هذه األنشطة.
ة يف اإلداري تاإلجراءابدأت صييييياغة القسييييم ااديد يف دليل 

، ومن املتوقع أن يصييييييييييييييييييييدر يف بيييييييدايييييييية 2016يوليو/ وز 
 .2017 عام

 

 

 هامةالتوصيات 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 القسائم النقديةخمطط 

توفري توجيهات بشيييأن احملاسيييبة إىل املكاتب  3
 امليدانية املعنية على صيعيد تسيجيل النفقات
املتصييييييييييييييلة باملدخالت الزراعية املوّزعة والنقد 
مقابل العمل الذي حصل عليه املستفيدون، 
والي يُعييياد تسييييييييييييييييدييييدهيييا من خالل موّردي 
األموال، لضييييييمان االتسيييييياق يف تسييييييجيلها. 

ر يف املالية النظ وجيوز أيضيييياً لشييييعبة الشييييؤون

ةييييييعبة الشييييييؤون  2017
 املالية

قواعد لفوري لتتفق اإلدارة على السيييعي إىل صيييياغة وإصيييدار 
اإلدارية  اإلجراءاتيف دليل  ةاإلدارية/القسيييييييييييييم ذات الصيييييييييييييل

 .الي تسييييييتخدم خمطط القسييييييائم النقدية تعامالاملتصييييييل بامل
لقواعد اإلدارية/القسييييييييم وسيييييييييتّم ذلك بالتوازي مع إصييييييييدار ا

ية اإلدارية )املذكور يف التوصيي اإلجراءاتذات الصييلة يف دليل 
 ( املتصل مبخطط القسائم النقدية.2-2015

 قيد التنفيذ.
سييييييوف نواصييييييل رصييييييد اإلجراءات 
اليييييواجيييييييب اختييييييياذهيييييييا ليييييتييييينيييييفيييييييييييييذ 

 التوصية. هذه
تجري مراجعة لربنامج الفاو يف سيييييييي

الصييييييييييييييومال هذا اخلري  من أجل 
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إمكانية اسييتخدام حسييابات جديدة للتمييز 
با العمليييات عن طريق خمطط القسيييييييييييييييائم 

 (.40النقدية )الفقرة 

اسييييييييتعراض تنفيذ خمطط القسييييييييائم  
  النقدية.

 املبالغ املدفوعة مسبقاً ومستحقات املوظفا

خالل فرتة تسييييييييييييييوية تعزيز آلييات الرصييييييييييييييد  4
صييلة لسييياسييات املتتعزيز ا   عن طريقلالسيي

 املستحقة وضمان معااة باسرتجاع السل 
 (.46يف الوق  املالئم. )الفقرة  طالباتامل
 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2016
مييييركييييز املييييييياليييييييييييية/

اخليييييييييييييييدميييييييييييييييات 
 املشرتكة

وضييعنا د قالقدمية، و  عامالتم برصييد السييل  املتصييلة باملنقو 
إجراءات مع مركز اخلدمات املشيييييييرتكة للمباةيييييييرة باسيييييييرتجاع 
السييييييييييييييل  يف الوق  املالئم. ونعمل أيضيييييييييييييياً على تعزيز هذا 

 .2016 عام التوصية بنهاية ذأن جيري تنفياجملال. ومن املتوقع 

 قيد التنفيذ.
نقييييّدر اإلجراءات املّتخييييذة لتنفيييييذ 

 هذه التوصية.
سييييييوف تصييييييدر مصييييييادقة إضييييييافية 
خالل مراجعيييييية هنيييييياييييييية السيييييييييييييينيييييية 

 .2016 لعام
 مركز اخلدمات املشرتكة

رسييييييييا عمله يف جمال مراجعة واسييييييييتعراض  5
طريق إنفيياذ امتثييال صيييييييييييييييارم  عن عييامالتامل

لييلييقييواعيييييييد، والييلييوائييح واإلجييراءات املييييييياليييييييييية 
 (.48واملتصلة باملوظفا )الفقرة 

مركز اخليييدميييات  2016
 املشرتكة

ة إضيييييييافي ضيييييييوابطبعد إجراء اسيييييييتعراض آخر، سيييييييوف تُنّفذ 
لتحسا االمتثال للسياسات واللوائح ذات الصلة  لول عام 

  عليم.ح التن  معااة مِ ، مبا يف ذلك التحسينات يف 2017

 قيد التنفيذ.
سييوف نصييادق على األنشييطة الي 
سييييييوف تُيّتخذ خالل زيارة املراجعة 
 القادمة ملركز اخلدمات املشرتكة.

 منوذج السفر

إجراء اسييييييييييييتعراض ورليل للقضييييييييييييايا احملددة  6
 واةدود الي تؤثر على تطبيق وظائ  النظام

وفري وت ،العاملي إلدارة املوارد بشييييييييأن السييييييييفر
اةلول لتحقيق الفوائيييد املتيييأتيييية عن النظيييام 

 (.51بالكامل )الفقرة 

وحدة اخلدمات  2016
 اإلدارية

إن اسييييييتعراض وتنفيذ التحسييييييينات يف النظام جزء من العمل 
 اخلدمات اإلدارية. لوحدةاااري يف وحدة السفر التابعة 

وسييييوف جيري اسييييتعراض ةييييامل للنظام كجزء من اسييييتعراض 
تش العام للنظام العاملي إلدارة املوارد، ومن املتوقع مكتب املف

 قيد التنفيذ.
سييوف نواصييل رصييد األنشييطة الي 
  سوف تُيّتخذ لتنفيذ هذه التوصية.
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إجناز مشييييييييروع خارطة الطريق لتخطيط املوارد يف املؤسييييييييسيييييييية 
 .2017بنهاية عام 

 
  استعراض مرالبة اإلدارة - 2015

 ساسية التوصيات ان

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة الربنامج

ضييييييييييييييمييان االلتزام  جمييال تعزيز اإلةييييييييييييييراف يف 7
وع، ر باخلطوط التوجيهية بشيييييييييأن إقفال املشييييييييي

أفضيييل، من  وإدارة معلومات املشيييروع بصيييورة
خالل الرصيييييد الوثيق لبيانات املشيييييروع داخل 

اليدعم للقرارات النظيام وخيارجيه، لتحسييييييييييييييا 
 (64)الفقرة . املتصلة بإدارة املشروع

 

إدارة الييييتييييعييييييياون  2016
ة ةييييييييييييييعبالتقين/ 

التعييييياون يف ميييييا 
بييييييييا بييييييييلييييييييدان 
اانوب وحشيييييد 

 املوارد
 

 تُقفل التوصية.
يف إطار متابعة التوجيهات الي قّدمها جملس رصييييييييييييييد برامج 

، اخنرطي  إدارة التعياون التقين يف 2016املنظمية يف ربيع عيام 
عملية مكثفة لرصييييييييد املنظمة من أجل تعزيز اإلةييييييييراف على 
القضييييييييييييييايا املتصييييييييييييييلة بإدارة املشييييييييييييييروع، مبا يف ذلك اإلقفال 

 التشييلي.

روع، ات رصييييد املشييييصييييقل  إدارة التعاون التقين متطلبوقد 
وتعاون  مع مكتب االسييييييييييرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد 

يلية لتصيييييميم لوحة قيا  تشيييييي وةيييييعبة تكنولوجيا املعلومات
يف نظام املعلومات اإلدارية املتكامل باالسيييييتناد إىل البيانات 

السييييييييييييييتخيييدام  نظيييام معلوميييات إدارة الربامج املييييدانيييية،من 

 قيد التنفيذ.
نقييييييّدر اإلجراءات الي تتخييييييذهييييييا 
األمييانيية، وخيياصييييييييييييييية إدارة التعيياون 
التقين، لتعزيز اإلةييييييييييييييراف يف جمال 

 إدارة املشروع.
ادق على اإلجراءات سييييييييوف نصيييييييي

املتخذة خالل مراجعة هناية السييييينة 
 .2016لعام 
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ُاجري رصيييييييييييييييييد كثي  ، 2016اإلدارة. ومنيييذ يونيو/حزيران 
 استند إىل بيانات النظام.

وقييييد عّززت إدارة التعيييياون التقين أيضيييييييييييييييييًا قييييدراحلييييا ملعيييياايييية 
 اإلقفاالت التشييلية التزاماً بتوجيهات اإلقفال املرعية. إضافةً 
إىل ذلك، أُعيد صييييييييييييييقل توجيهات اإلقفال يف ما يتصييييييييييييييل 

شييييييييييييييروع. ونتيجًة لذلك، املدورة ل الفاو من دليل 6باملرحلة 
ع الي رتاج إىل إجراءات على صييييييييعيد اخنفض عدد املشيييييييياري

 يف املائة. 5اإلدارة إىل ما دون اةّد األدىن املستهدف والبالغ 
 توريد البضائع واخلدمات

تعزيز مراقبة الرصييد المتثال أصييحاب النشيياط   9
للقواعييد واألنظميية املرعييية يف عملييية التوريييد؛ 
وبناء أكرب لكفاءات املوظفا املسييييييؤولا عن 

صيييييييييييييورة بتنفيذ التوريد ملعااة الثيرات احملددة 
 (77)الفقرة  .فعالة

اخلدمات  وحدة 2016
 اإلدارية

 تُقفل التوصية.
املشرتيات مذكرات توجيهية بشأن الفصل با  دائرةصدرت أ

 دائرة قام الواجبات ومسييييؤوليات املوافقة على الو مالئم. و 
اضحة كتّيب الفاو الذي يوفّر تعليمات و   بتحديث املشرتيات

 بشيييييأن أدوار ومسيييييؤوليات املوظفا املعنيا بإجراءات التوريد
 لتوفري مزيد من الدعم والتوجيه. 

ونُّظم  حلقات دراسييييييييية على االنرتن  مع مكاتب ميدانية 
بشيييييأن اسيييييتخدام النظام العاملي إلدارة املوارد لرصيييييد أنشيييييطة 

 التوريد.

 قيد التنفيذ.

ر اإلجراءات الي تتخييييييذهييييييا نقييييييدّ 
املشييييرتيات،  دائرةوخاصيييية األمانة، 
 بة على التوريد.اقلتعزيز الر 

سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييينة 

 .2016لعام 



FC 164/11 9 

 

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 املخاطر إدارة

ضييييييييييييييمان أن تنعكس إدارة املخاطر على الو  17
ا فعال يف عملياحلا التشيييييييييييييلية وقراراحلا وفقاً مل

مقّرر من خالل: )أ( إجراءات وعمليات  هو
رصييييييد أفضييييييل تنسيييييييقاً على صييييييعيد املنظمة؛ 
و)ب( وضيييييييع تدابري ذات الصيييييييلة لبناء ثقافة 

 (123)الفقرة . مراعية للمخاطر

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2017
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييييط 

 وإدارة املوارد

 تُقفل التوصية.
املخاطر على نطاق واسييييييييع يف الفاو إدارة ُتسييييييييتخدم تقنيات 

من جانب املشيييييياريع، ووحدات األعمال، ومشيييييياريع اإلنفاق 
الرأمسايل والعديد من الوحدات التقنية. وجرى إعداد سيييييييييجل 

 هحيث سييييييييييييييتنتهي قريباً مراجعتاملخاطر على نطاق املنظمة، 
خالهلا اسييييييتشييييييارة مجيع األقسييييييام املعنية يف  األوىل الي جرت

ر، وهي عن املخاط اإللكرتويناد وحدة للتعليم لفاو. ومّت إعدا
املوقع الشييييييييييييييبكي إلدارة املخاطر الداخلية وبوابة  علىمتاحة 

(. كمييا أن تصييييييييييييييورات you@faoالفيياو للتعليم االلكرتوين )
املخاطر قد أفضييييييي  إىل إطالق مبادرات سيييييييياسييييييياتية أخرى 

 مثل التدريب األخري على دورة املشروع.

 قيد التنفيذ.
راءات الي تتخييييييذهييييييا نقييييييّدر اإلج

األميييييييانييييييية، وخييييييياصيييييييييييييييييييية مكتيييييييب 
االسييييييييييييييرتاتيجيييييية والتخطيط وإدارة 

 املوارد، يف جمال إدارة املخاطر.
سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييينة 

 .2016لعام 
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 هامةالتوصيات ال

اةييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 املراجع اخلارجيتعليقات  رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة الربنامج

توفري وظائ  إضيييييييافية ضيييييييمن عملية تقرير  8
أو يف أي وظيييييائ  أخرى،  الربامجتنفييييييذ 

وهي آليييييية تتيح لوحيييييدات التنفييييييذ قييييييا  
أدائهيييييييا على صييييييييييييييعييييييييد رقيق النتيييييييائج. 

 (67 )الفقرة

مييييييييييييييييكييييييييييييييييتييييييييييييييييب  2017
االسييييييييييييييرتاتيجيييييييية 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 تُقفل التوصية.
 من خالل: 2017-2016تعّزز ختطيط العمل للفرتة 

التخطيط والرصييييييييييييد املنتظم للمنتجات واخلدمات   (1)
كمعييامل بييارزة، مع تواريخ االسييييييييييييييتحقيياق والرتكيز اايرايف، 
وفقييًا الرتبيياطهييا بييالنواتج يف املنظميية، حسيييييييييييييييب الشييييييييييييييعبيية 

 ؛الفرعية واملكاتب اإلقليمية/اإلقليمية

املوقعيييية با كييييل رئيس إدراج اتفيييياقييييات اخلييييدميييية  (2)
برنامج وكل وحدة مبا يوثّق رمسياً مسيييااة الوحدة من حيث 
املعيييامل البيييارزة واألهيييداف يف رقيق نتيييائج املنظمييية واملوارد 

 هبا. املتصلة

 

 قيد التنفيذ.
نقيييييييّدر اإلجراءات الي تتخيييييييذهيييييييا 
األمانة، وخاصة مكتب االسرتاتيجية 
والييتييخييطيييييط وإدارة املييوارد، لييتييعييزيييز 

 يف إدارة الربنامج. الرصد
سيييييييييييوف نصيييييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييييييييينة 

 .2016لعام 

 

 خطابات االتفاق

تعزيز اسيييييتعراض ورصيييييد األنشيييييطة املتصيييييلة  10
خبطييابييات االتفيياق لضييييييييييييييمييان االمتثييال مع 

اخليييدميييات  وحيييدة 2016
ممييثييليييييييييية اإلداريييييييية/

امليييييييينييييييييظييييييييميييييييية يف 

 قفل التوصية.تُ 
املشيييرتيات مذكرة مفاهيمية حول دور وحدة  دائرةأصيييدرت 

خطابات االتفاق واةاجة إىل ضييييييييمان ااودة يف خطابات 

 قيد التنفيذ.
نقيييييييّدر اإلجراءات الي تتخيييييييذهيييييييا 

شيييييييرتيات، امل دائرةاألمانة، وخاصييييييية 
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اللوائح، ودقية الوثيائق، والكفياءة يف التنفييذ 
 (82ورسا املساءلة. )الفقرة 

/املكتب نام فيي 
 ااإلقليمي ألفريقي

دوالر  100.000االتفييييياق الي تفوق اةيييييّد األدىن البيييييالغ 
 أمريكي.

وصدرت توجيهات إضافية لدعم املكاتب امليدانية  يث تقوم 
بضيييمان ااودة على الو مالئم بالنسيييبة إىل خطابات االتفاق 

 دوالر أمريكي. 100.000الي هي دون اةّد األدىن البالغ 
 املشرتيات كتّيب الفاو الذي يعطي توجيهات دائرةوحّدث  

ارة عقود  بإدواضحة عن أدوار ومسؤوليات املوظفا املعنيا
خطابات االتفاق، ووفّرت روابط للحصيييييييييول على مزيد من 

 الدعم والتوجيه.

ونُّظم  حلقات دراسييية على االنرتن  مع مكاتب ميدانية 
بشييييييييييييييأن اسييييييييييييييتخيدام النظيام العياملي إلدارة املوارد لرصييييييييييييييد 

 التوريد. أنشطة

لتوفري التوجيهييييات بشيييييييييييييييييأن تنفيييييذ 
 خطابات االتفاق.

سيييييييييييوف نصيييييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييييييييينة 

 .2016لعام 

 

 إدارة املوارد البشرية

ضيييمان أن تقوم االختصييياصيييات املسيييتقبلية  11
إعطيياء تفيياصيييييييييييييييييل واضييييييييييييييحيية عن أدوار بيي

املسيييييييييييتشيييييييييييارين وغريهم من ومسيييييييييييؤوليات 
األطراف املتعاقدة لتعزيز الضييييييييييييوابط و اية 

 (91مصاحل املنظمة. )الفقرة 

ميييكيييتيييييييب امليييوارد  2016
 إدارة /البشييييييييييييييريييية

الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤون 
االقيييتصيييييييييييييييييييياديييييييية 
 واالجييتييمييييييياعيييييييييية/
إدارة مصيييييييييييييييييايييييد 

إدارة  األمسييييييييييا /
 املكتب/ اليابات

 ااإلقليمي ألفريقي

 تُقفل التوصية.
سييييييييييييييوف يواصييييييييييييييل كل من مكتب املوارد البشييييييييييييييرية ومركز 
اخلدمات املشييييييييرتكة/املوارد البشييييييييرية دعم وحدات التوظي  
لضمان أن ُتستخدم األدوات التعاقدية املالئمة، وأن توضع 

اض عن طريق اسييييييتعر االختصيييييياصييييييات وفقاً ملعايري املنظمة، 
طلبيييييييات التوظي  ومراجعييييييية اخلطوط التوجيهيييييييية، ودعم 

 .توفري توجيهات ةاملة وبسيطة للمدراء التوثيق، هبدف

 قيد التنفيذ.
سيييييييييييوف نصيييييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييييييييينة 

 .2016 لعام
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تعظيم القيمة املتأتية عن اسييييييييييييييتخدام موارد  12
بشيييييييرية غري املوظفا من خالل اسيييييييتعراض 
وتوضييييييح مالئما الختصييييياصييييياحلا، وتقييم 

ة مراقبييييييإجراء و أدائهم يف الوقيييييي  املالئم، 
انقطيياع العمييل واخلروقييات  رخيياطمالئميية مل

يف أمن املعلومييييات نتيجيييية طبيعيييية عملهم. 
 (.96 )الفقرة

 

ميييكيييتيييييييب امليييوارد  2016
البشيييييرية/ املكتب 
اإلقييييييييييليييييييييييييييييييييمييييييييييي 

تييب املك ألفريقيييا/
اإلقليمي لشيييييييييرق 

املكتيييييب  أوروبيييييا/
اإلقليمي آلسيييييييييييا 

 /اهلييييييياد واحمليط 
 ممثلييية املنظميية يف

ة ممثليييييي زمبيييييابوي/
ييي  فيملنظميية يف ا

 نام

قارير تينبيي اسيييتكشييياف اآلليات لزيادة تتّبع ومتابعة تقدمي 
، ووضييييييييعها عند اإلمكان، مبا يف ذلك إمكانية تقييم ااودة

باسيييييتخدام النظام  التذكريات إدخال رسيييييينات تقنية ملكننة
العييييييياملي إلدارة املوارد. سييييييييييييييوف ينييييييياقش مكتيييييييب املوارد 

 ةييييييييييييعبة تكنولوجياالبشييييييييييييرية/مركز اخلدمات املشييييييييييييرتكة مع 
بشييييييييييييييأن اإلمكانيات يف هذا اخلصييييييييييييييو ، ومن  املعلومات

 .2017املتوقع أن يُنجز عام 

 قيد التنفيذ.
اإلجيييييراءات امليييييقيييييرتحييييييية الحيييييظييييينيييييييا 

 التوصية. لتنفيذ
راءات سيييييييييييوف نصيييييييييييادق على اإلج

املتخذة خالل مراجعة هناية السييييييييييينة 
 .2016 لعام

 

 إدارة النقد

تعزيز ضيييييييييييوابط العملية على صيييييييييييعيد إدارة  13
 وتقيييدمي التقيييارير هبيييذا االنقيييد، وتسييييييييييييييجيلهييي

الشييأن من خالل رسييا االمتثال وأنشييطة 
 اآلمن اةفظالرصيييييد ذات الصيييييلة لضيييييمان 

واسييييييييييييييتخيييييييداميييييييه على الو فعيييييييال  للنقيييييييد
 (99واقتصادي. )الفقرة 

ةيييييييييعبة الشيييييييييؤون  2016
املكتييييب  املييييالييييية/

اإلقليمي ألوروبيييا 
 وآسييييا الوسيييطى/
املكتييب اإلقليمي 
الفرعي ألمريكيييييييا 

ة ممثليالوسيييييييييطى/ 
ييي  فياملنظميية يف 

ممييييييثييييييليييييييييييييية  /نيييييييام

 تُقفل التوصية.
جيري تنفيذ ضييييوابط أفضييييل لرصييييد النقد من أجل مسيييياعدة 
املكاتب على تتّبع اسييييييتخدام النقد. ويتم أيضيييييياً اسييييييتعراض 

 للدفع عوضاً عن النقد.بدائل أخرى 
مّت ملء أربعة مناصب ملوظفا يف املالية خارج املقر الرئيسي 

 املكاتب اإلقليمية يف آسيا واحمليط ( يف3-)عند مستوى ف
 مريكا الالتينية والبحر الكاري ، ويف الشييييييييييييييرق، ويف أاهلاد 

األدىن ويف أفريقيييا لتوفري الرصيييييييييييييييد املييايل والييدعم للمكيياتييب 
املييييييدانيييييية على الو أوثق. ويف إطيييييار هيييييذه ااهود، جيري 

 يد التنفيذ.ق
سييييييييييييييتجري املصيييييييييييييييادقيية على تنفيييذ 

ام يف مراجعة هناية السييينة لعالتوصيييية 
إجراءات  هنييييا . ومييييا زاليييي  2016

 ملعااة هذه القضية. 
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املييييييينيييييييظيييييييمييييييية يف 
 زميبابوي

فصييييييييييييييياًل للمخيييياطر املييييالييييية يف كييييل تبييييانتظييييام تقييم أكثر 
 إقليمي.  مكتب

 واملخزوناتإدارة األصول 

تعزيز حفظ األصول الثابتة واملوجودات من  14
خالل تعزيز الرصييييييييييييييييد من جيييانيييب مييياليييك 

املنظمة  لوائحالعملية لالمتثال لتوجيهات و 
من أجل ضييييييمان حفظ أفضييييييل ل صييييييول، 
وجودة املعلومات املتصييلة باألصييول؛ ودعم 
اع االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقط

 (102العام. )الفقرة 

ةييييييييييييييعبيية الشييييييييييييييؤون  2016
ة املالية/ممثلية املنظم

ب / املكتجورجيايف 
 اإلقليمي ألفريقييييييييا/
املكتيييييييب اإلقليمي 
اليييفيييرعيييي ألميييرييييكيييييييا 

إدارة  /ىاليييوسييييييييييييييييطييي
ة االقتصيييييييييادي التنمية

 واالجيييييتيييييمييييييياعييييييييييييية/
املكتيييييييب اإلقليمي 
آلسييييييييييييييييييييييييا واحمليييييييط 

إدارة اهلييييييييييييييييياد / 
 مصايد األمسا 

جيري حيالييًا اسييييييييييييييتعراض اإلجراءات والنظم لكياميل دورة 
األصييييييول واملوجودات. كذلك، يتّم وضييييييع خارطة طريق، 

، ينبيي أن تتنييياول 2017وليييدى إجنيييازهيييا وتنفييييذهيييا عيييام 
 ة أغلبية القضايا املعروضة. العملية املعّدل

 قيد التنفيذ.
سيييييييييييوف نصيييييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييييييييينة 

 .2016لعام 

 

 رفع التقارير إىل املاالا

تعزيز ضييييييييييييييوابط الرصيييييييييييييييد للمسييييييييييييييؤوليييات   15
واملعلومات املتصيييييلة باملشيييييروع، مبا يف ذلك 
التقييييارير املييييالييييية، من خالل رسييييييييييييييينييييات 

الي تيييدعم مسييييييييييييييؤولييييات  وظيييائ  النظيييام
تتّبع التقيييييارير، ودقييييية عمليييييية املشييييييييييييييروع، و 

ةييييييييييييييعبيية الشييييييييييييييؤون  2016
املالية/ إدارة التعاون 
اليييتيييقيييين/ ميييكيييتيييييييب 
االسيييييييييييييييييرتاتيييييييييجيييييييييييية 

 تُقفل التوصية.
توفّر لوحييية الرصييييييييييييييييد التنفييييذي اليييذي جرى إطالقهيييا يف 

رسيينات لوظائ  النظام لالسيتجابة  2016أبريل/نيسيان 
إىل هذه التوصيييييية. كما توفّر هذه اللوحة معلومات دقيقة 

 قيد التنفيذ.

نقيييييييّدر اإلجراءات الي تتخيييييييذهيييييييا 
األمانة، وخباصييييييييية ةيييييييييعبة الشيييييييييؤون 

شيييأن الرصيييد باملالية، لتعزيز ضيييوابط 
 رفع التقارير إىل املاالا.
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 البيانات وكماهلا مبا يضمن رفع تقارير فعالة
 (113إىل املاالا. )الفقرة 

واليييتيييخيييطيييييييط وإدارة 
 املوارد

عن عمليات املشيييييييروع الي تتصيييييييل مباةيييييييرة برفع التقارير 
 املاالا. إىل

ية ئالرسييييييييييائل التلقا خالل تنفيذ املشييييييييييروع، وإضييييييييييافًة إىل
نظيييييام معلوميييييات إدارة الربامج  بييييياإلجراءات احمليييييددة يف

امليدانية على املسييييييييييييييتوى القطري الي يتعا اختاذها والي 
بييييالتقييييدم احملرز وإعييييداد  -من با أمور أخرى  -تتعلق 

التقارير النهائية، جرى تنفيذ نظام جديد إلعداد تقارير 
 2014من منتصييي  عام  رصيييد فصيييلية على مسيييتوى عال

معايري رئيسييية، مبا  7، قام بتقفي 2016نتصيي  عام إىل م
يف ذلييييك التقييييارير النهييييائييييية، لتقوم املكيييياتييييب اإلقليمييييية 

ملعنيية. مبتيابعتهيا مع املكياتيب املييدانيية االفرعيية اإلقليميية و 
وعالوة على ذليييك، تعرض على ممثلييييات املنظمييية خالل 
اإلحاطات يف املقر الرئيسييييييي األدوات املختلفة املتوفرة يف 
نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية لرصييد براجمها )رصييد 
املشييييييييييييييياريع ااييارييية الييذي تقوم بييه ةييييييييييييييبكيية دعم الربامج 

ريهييا( الي تشييييييييييييييمييل متطلبييات رفع التقييارير امليييدانييية، وغ
واإلجراءات املالية الي يتعا اختاذها. وقام  خطة بناء 

بتعزيز القييدرات  2015القييدرات الي جرى تنفيييذهييا عييام 
موظفاً يف املكاتب اإلقليمية/ اإلقليمية  350التشييلية لييييييييييييييي
اهود بإدارة املشاريع. وسوف  تد ا معنياً  الفرعية/القطرية

 .2017-2016ء القدرات خالل الفرتة لبنا

 إثر التوجيهات الصيييييادرة عن جملس رصيييييد برامج املنظمة

(، اخنرطيييي  إدارة التعيييياون التقين يف عملييييية 2016)ربيع 

سيييييييييييوف نصيييييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييييييييينة 

 .2016لعام 



FC 164/11 15 

 

 

رصييييييد مكثفة على صييييييعيد املنظمة لتعزيز اإلةييييييراف على 
القضيييييييييايا املتصيييييييييلة بإدارة املشيييييييييروع، مبا يف ذلك اإلقفال 

 .التنفيذي
ن التقين أيضييياً بصيييقل متطلبات رصيييد وقام  إدارة التعاو 

املشيييييييروع، وتعاون  مع مكتب االسيييييييرتاتيجية والتخطيط 
وإدارة املوارد وةيييييعبة تكنولوجيا املعلومات لتصيييييميم لوحة 
تشييييييلية يف نظام املعلومات اإلدارية املتكامل، باالسييييتناد 

مصييييدر بيانات نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، إىل 
انييب اإلدارة، ومنييذ يونيو/حزيران السييييييييييييييتخييدامهييا من جيي

، ُأجري رصييييييييييييييد مكث  قائم على بيانات النظام.  2016
كييذلييك، عّززت إدارة التعيياون التقين القييدرة على معيياايية 

قفال. التزاماً بالتوجيهات القائمة لإل التنفيذيةاإلقفاالت 
إضييافًة إىل ذلك، ّ   مراجعة اخلطوط التوجيهية اخلاصيية 

 الفاو من دليل 6بتحديث باملرحلة باإلقفال يف ما يتصل 
ونتيجًة لذلك، تراجع عدد املشيييياريع الي  شييييروع.دورة املل

رتيييييياج إىل إجراءات إدارييييييية إىل مييييييا دون اةييييييّد األدىن 
 يف املائة. 5املستهدف والبالغ 

 

 إدارة السفر

رسييييييا كفاءة وفعالية سييييييفر املوظفا على  16
الو أكرب من خالل )أ( التخطيط املالئم؛ 
)ب( تعزيز آليييات الرصيييييييييييييييد للحؤول دون 

ابقة سل  سمنح سل  إضافية حا تبقى 

اخلييييييدمييييييات  وحييييييدة 2016
إدارة  اإلدارييييييييييييييييية/

ة االقتصيييييييييادي التنمية
ارة إد واالجتميياعييية/

 قيد التنفيذ. تُقفل التوصية.

نقيييييييّدر اإلجراءات الي تتخيييييييذهيييييييا 
 األمانة لتحسا إدارة السفر.
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غري مسّددة ومستحقة؛ )ج( الرصد املالئم 
لتقدمي ومعااة مطالبات السيييييييفر يف الوق  
املالئم، و)د( تقدمي املسييييييييييييييتندات الداعمة 
مثل التقارير عن املهمات بعد انتهاء املهام 

 (118 الرمسية. )الفقرة

 مصييييييييييييييايد األمسا /
 إدارة اليييييييييييييييابيييييييات/
املكتيييييييب اإلقليمي 
آلسييييييييييييييييييييييييا واحمليييييييط 

ممييييثييييليييييييييييية اهلييييييياد / 
/ اجورجياملنظمة يف 

ممثلييييييية املنظميييييية يف 
 زمبابوي

جرى تنفيذ تعزيزات النظام العاملي إلدارة املوارد من أجل 
تيسيييري عملية ختطيط السيييفر، وتقدمي مطالبات السيييفر يف 

 .2016 وقتها، والتقارير عن املهام واسرتداد التكالي  عام

 

سيييييييييييوف نصيييييييييييادق على اإلجراءات 
تخذة خالل مراجعة هناية السييييييييييينة امل

 .2016 لعام
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 عمليات المكاتب الميدانية - 2015

 ساسيةالتوصيات ان

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 برنامج التعاون التقين

مواصييييييييييييييلييية السييييييييييييييعي إىل  ثييييل متا لليييدول  18
 التعّرف املبكر إىل املشاريعاألعضاء من أجل 

واملوافقية عليهيا، وطليب ررير ميالكي العمليية 
شيييروع يف م الي تكون حيوية من املسيييؤوليات

على  ملوافقييةمن أجييل ابرنييامج التعيياون التقين 
مشيياريع برنامج التعاون التقين، وااللتزام مبوارد 
برنامج التعاون التقين وختصيييييييييييييصييييييييييييها، وبلو  

 قيق هذا الربنامج،املسييييييييييييييتوى املرغوب من ر
لضييييييييييييييمان الفعالية اإلمجالية يف تنفيذ برنامج 

 (130التعاون التقين. )الفقرة 

إدارة الييييييييتييييييييعيييييييياون  2016
اليييييييتيييييييقيييييييين/وحيييييييدة 

 تنسيق الربنامج

لربجمة ل جديدة اً أدرج  املكاتب امليدانية الي وضيييع  أطر 
ج ملقرتحات املشييياريع الوطنية اخلاصييية بربنام اً خطط القطرية

كر إىل يساعد يف التعّرف املب ين كملحق. وهذاالتعاون التق
املسييييييييياعدة الفنية الي من املفرتض أن ميّوهلا برنامج طلبات 

 التعيياون التقين، ويقّلص على الو أكرب التييأخري يف املوافقيية
على املشييييييييييييياريع. كما أن إدراج األحكام العامة اخلاصييييييييييييية 

ّفر و بربنييامج التعيياون التقين يف ملحق أطر الربجميية القطرييية ي
 ظرينللمباةييرة بتنفيذ املشييروع، من دون توقيع  أيضيياً فرصييةً 

إذا وافقيي  اةكوميية على ذلييك، لتاليف أي تييأخري رمسي، 
 يف البدء بأنشطة املشروع.

 قيد التنفيذ.
نقييييييّدر اإلجراءات الي تتخييييييذهييييييا 
األمييانيية، وخبيياصييييييييييييييية إدارة التعيياون 
التقين، لتعزيز اإلةييييييييييييييراف يف إدارة 

 الربنامج.
على اإلجراءات  سييييييييوف نصييييييييادق

املتخذة خالل مراجعة هناية السيييينة 
  .2016 لعام

 

 آلية االستجابة ملخاطر اليش

ضييييييييييييييمييييان أن تقوم مجيع املكيييياتييييب القطرييييية  20
هيييا ملكيييافحييية اليش، مبيييا يف خطط بتحيييدييييث

ذليييك التقييميييات ملخييياطر اليش وغريهيييا من 
املمارسات الفاسدة لضمان نظرة أكثر مشولية 

 الي تؤثر على مسييييييييييييييتوىللتطورات اةييييالييييية 
 وإضافًة إىل ذلك، أوصينا أن تتأكد املخاطر.

جتري مراجعييييية وريييييدييييييث متطلبيييييات املعلوميييييات للتقيييييارير  إدارة التعاون التقين 2016
 يث تشمل هنجاً أكثر مشولية إلدارة  املرحلية عن املشاريع

 املخاطر.
وسيييوف يشيييمل النهج عملية رصيييد خماطر املشيييروع وتقدمي 
التقارير بشييييييييييييأهنا إضييييييييييييافًة إىل املخاطر البيئية واالجتماعية 

 قيد التنفيذ.
الحظنيييييييا أن اإلجراءات لتنفييييييييذ 

 التوصية ما زال  جارية. 
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أن تشييييييييييييييميل السيييييييييييييييياقيات املتتياليية  من الفياو
لتقييميييات املخييياطر وخطط مكيييافحييية اليش 
تقارير عن تنفيذ املشييروعات كإحدى الفئات 
يف خماطر اليش لتحسييييييييا جودة ما يسييييييييتتبع 
ذلييييك من اسييييييييييييييرتاتيجيييييات إلدارة املخيييياطر. 

 (143 )الفقرة

ن املشييييييييييييييروع. وهذا جزء من جمال عمل املمكنة املتأتية ع
يرّكز على دمج أفضيييييييييل إلدارة املخاطر طيلة  نطاقاً  أوسيييييييييع

دورة املشيييييييييروع، بدءاً من مرحلة التحديد. يُرجى النظر إىل 
 . 21التعليقات اإلضافية مبوجب التوصية 

 

 

 هامةال التوصيات

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إطار الربجمة القطرية

ضييييييييييييييمييان أن يتّم دعم أطر الربجميية القطرييية  19
امييييل بييييالكيييي مت توثيقهيييياخبطط عمييييل قطرييييية 

السييييييييييتعراض تقين واسييييييييييتعراض وخضييييييييييع  
ضييييييييييمان ااودة با التخصييييييييييصييييييييييات وفقاً ل

للخطوط التوجيهيييييية ألطر الربجمييييية القطريييييية 
للحر  على أن تسيييييييييييييييياهم هييذه األطر يف 
رقيق األهييداف االسييييييييييييييرتاتيجييية للمنظميية. 
ونوصييييييييي بأن تقوم الفاو بضييييييييمان أن جيري 
إعداد اسرتاتيجية تعبئة املوارد وخطط العمل 
للمسييييييياعدة يف تطبيق االسيييييييرتاتيجيات مبزيد 

لفعييياليييية والكفييياءة، دعميييًا لتنفييييذ أطر من ا

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2016
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطيييييييييييط  
/ وإدارة املييييييييوارد

إدارة الييييتييييعييييييياون 
 التقين

 تُقفل التوصية.
مبوجييييب اخلطوط التوجيهييييية ااييييديييييدة ألطر الربجميييية القطرييييية 

مجيع أطر الربجميية ، ختضييييييييييييييع 2015الصيييييييييييييييادرة يف يوليو/ وز 
القطرية ااديدة السييييتعراض تقين واسييييتعراض لضييييمان ااودة 
تقوم جهة االتصال اإلقليمي يف إطار الربجمة القطرية بتنسيقه 
مبوجب توجيهات املنسييييييييق اإلقليمي للربنامج االسييييييييرتاتيجي، 

تصييال ، وجهة االيف الربامج الفرعية مبشيياركة جهات االتصييال
املعنييية بييالنوع االجتميياعي، واملسييييييييييييييؤول عن برنييامج التعيياون 
التقين، وغريهم حسيييييييبما هو مالئم، مبا يضيييييييمن أن تسييييييياهم 
أطر الربجميية القطرييية يف رقيق األهييداف االسييييييييييييييرتاتيجييية من 
خالل مقاصد النتيجة. وجيري رصد عملية وضع وتنفيذ أطر 

 قيد التنفيذ.
نقييييييّدر اإلجراءات الي تتخييييييذهييييييا 
األميييييييانييييييية، وخبييييييياصيييييييييييييييييييية مكتيييييييب 
االسييييييييييييييرتاتيجيييييية والتخطيط وإدارة 
املوارد وإدارة التعياون التقين، يف ميا 

 يتعّلق بأطر الربجمة القطرية.
سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السيييينة 

 . 2016لعام 
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الربجمييييييية القطريييييييية يف املكييييييياتيييييييب القطريييييييية. 
 (  137 )الفقرة

املنظمة  يف نفيذيالتالربجمة القطرية من خالل لوحة الرصييييييييييييد 
 .2016 الي أُنشئ  عام

ة، تقوم يف أطر الربامج القطرييييييويف ميييييا يتعلق بتعبئييييية املوارد 
كيياتييب اإلقليمييية بييدعم املكيياتييب القطرييية لتخطيط وتوجيييه امل

تعبئة املوارد كجزء من العملية ااديدة إلطار الربجمة القطرية، 
 .نفيذيالذي جيري رصده عن طريق لوحة الرصد الت

 ليشحاالت اليش وحاالت االحلام با

خميياطر اليش من خالل تعزيز أكرب ةوكميية  21
استعراض عوامل خماطر اليش احملددة حالياً، 
ومالءمة اآلليات ذات الصيييييييييلة لالسيييييييييتجابة 
للمخاطر من أجل إدارة مواطن الضييييييييييييييع  
املتصييييييييييييييلييييييية بييييييياليش على الو أفضييييييييييييييييييييل. 

 (152 )الفقرة

ميييكيييتيييييييب دعيييم  2016
 الالمركزية

 ة،الشؤون األخالقي مبا يف ذلك ةعبة وحدات األعمال عملت
وةييييييييييييييعبيية الشييييييييييييييؤون املييالييية، ومكتييب  املشييييييييييييييرتيييات، ودائرة

االسييييييييييييييرتاتيجيييييييية والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتيييييييب دعم 
الالمركزية، مع بعضيييها ملراجعة خطة منع اليش، بالتعاون مع 
الفريق املعين بييإطييار الرقييابيية الييداخلييية، للوصييييييييييييييول إىل عملييية 

 متماسكة ومتسقة.
 من املكيياتييب امليييدانييية يف املرتييدةوسييييييييييييييوف تيُيدرج املعلومييات 

اخلطة املراجعة ملنع اليش. وهذا قد يشييييييمل دراسييييييات حالة، 
وإةيييييييييييييييارات التحييذير من عالمييات اإلنييذار وقوائم رقق من 

 ةأهنا أن تسّهل استعراض املخاطر والتعّرف إليها. 
وسوف تتسىن لوحدات األعمال الفردية فرصًة لتوفري إةراف 

ضييييييايف من خالل لوحات خمتلفة مّت إنشييييييادها لقيا  األداء، إ
د ملزيي ديد مواطن اخللل والقضييييييييييييييايا املمكن أن ختضييييييييييييييعور
 االستعراض. من

 قيد التنفيذ.
أن اإلجراءات جييييييياريييييييية الحظنيييييييا 

 لتنفيذ هذه التوصية.

سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السيييينة 

 . 2016لعام 
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 المقر الرئيسي حسابات مراجعة - 2014

 ساسيةان التوصيات

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 اةوكمة وإدارة التييري يف املوارد البشرية

تصيييييييييييميم وتنفيذ خطة إدارة تييري ملموسييييييييييية  3
رية ورمسية لضيبط تنفيذ اسيرتاتيجية املوارد البشي

 (56تنفيذاً أفضل. )الفقرة 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

أسييييييييفر دمج وظائ  املوارد البشييييييييرية املتعّلقة باالسييييييييرتاتيجية 
والسييياسييات والتخطيط والتنفيذ ضييمن مكتب املوارد البشييرية 

عن تنسيييييييييييييييق  2017–2016ل وامليزانية للفرتة يف برنامج العم
ا عملية التنفيذ امللموسيييية السييييرتاتيجية املوارد البشييييرية ومراقبته

 بصورة أفضل. 
 هذه العملية جارية.

 قيد التنفيذ.
سوف نواصل رصد تصميم وتنفيذ 
خييطييييييية رمسيييييييييية إلدارة الييتييييييييري يف 

 اسرتاتيجية املوارد البشرية.

 

 إدارة األداء

صييييييييييياغة اسييييييييييرتاتيجيات مناسييييييييييبة للمراجعة  6
املنهجييييية لنظييييام تقييم وإدارة األداء، مبييييا يف 
ذلك اعتماد آلية لضييييمان ااودة والتأكد من 
أن هذه االسييرتاتيجيات تطبق تطبيقاً متسييقا. 

 (73)الفقرة 

 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

تُنشأ آليات لضمان ااودة، وستبدأ هذه اآلليات باستعراض 
نظام تقييم وإدارة األداء بصييييورة أكثر  يف عملالة خطط جود

جيري رديد إطار . ويف هذه األثناء، 2017منهجية يف عام 
لضييييمان ااودة من أجل مراقبة ااودة بصييييورة أكثر منهجية. 
وسيييييييييوف تبدأ عملية مراقبة ااودة باسيييييييييتعراض جودة خطط 

 عام ويف العمل لنظام تقييم وإدارة األداء خالل هناية السييييينة.
، سيييوف تشيييمل األنشيييطة اسيييتعراضييياً اودة تقييم هناية 2017

 اخلطية. السنة، مبا يف ذلك رليل لتوزيع التصني  والتعليقات

 قيد التنفيذ.
الحظنييا التقييدم احملرز واةييّد الزمين 
يف التنفيذ الكامل للتوصييييييييييييييية عام 

2017. 
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 إدارة األداء

 يفصييييييييييييييياغة اسييييييييييييييرتاتيجية تعاقب املوظفا  11
املنظمة وترسيييخها يف عملية التخطيط ااارية 
لقوة العميييييل مع الرتكيز بوجيييييه خيييييا  على 
االسييييييييييييييتفييادة اسييييييييييييييتفييادة كييامليية من معييارف 
ومهيارات وخربات املوةييييييييييييييكا على التقياعيد 
إلنشاء ذخرية متصلة من املواهب، ما يضمن 

 (102)الفقرة  ختفي  الفجوات املعرفية.

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

أعمال رضييييييريية السييييييتحدا  أدوات  2015  يف عام أجري
ترمي إىل دعم التخطيط الفعييال لقوة العمييل من أجييل رقيق 
ل اهلدف العام املتمّثل يف تنفيذ اسيييرتاتيجية لتخطيط قوة العم

توّفق با قوة العمييل واحتييياجييات املنظميية للوفيياء بيياملتطلبييات 
ويف إطار  .ةالتنظيمية واإلنتاجية واملتعّلقة باخلدمات للمنظم
يتم  سييييييييييوف التدابري الضييييييييييرورية لدعم التخطيط لقوة العمل،

بيياسييييييييييييييتخييدام  2017إعييداد قييائميية بيياملهييارات يف بييداييية عييام 
املييدخالت يف الييدراسييييييييييييييية الي ُأجرييي  حول القييدرات الفنييية 
للمنظمييية، على أن جتري مقيييارنتهيييا مبتطلبيييات املنظمييية، كميييا 

عارف وامل وصييييييييييييييفتها الوحدات الفنية، يف ما  ص املهارات
 والكفاءات وغري ذلك ممّا يتطلبه كل جمال وظيفي. 

 قيد التنفيذ.
الحظنيييييا األعميييييال التحضييييييييييييييرييييييية 

 واخلطط للتخطيط لقوة العمل.
سييييييييييوف نصييييييييييادق على تنفيذ هذه 
التوصيييييييييييييييييييييية خالل املراجعييييييية الي 
 ستجري يف اخلري  ويف هناية العام.

 

 الرقابة الداخلية

 رقابة داخلية مواصيييلة العمل على وضيييع إطار 23
 ،قوي يف فرتة السيييييينتا اةالية كما هو خمطط

وضييييييييييييييمان أن يكون مدعوماً باقتدار بأدوات 
وإرةيييييييييييييييادات ترتبط ارتبياطيًا مبياةييييييييييييييراً بيإطيار 
وأنشييييييطة إدارة املخاطر، وأن ترد صييييييياغته يف 
 ترتيبات املسييييييييييييياءلة احملددة يف سيييييييييييييياسيييييييييييييات

 (.173 املساءلة. )الفقرة

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 

خيييييطييييييييييييط واليييييتييييي
 وإدارة املوارد

 تُقفل هذه التوصية.
سيييييياسييييية املسييييياءلة يف املنظمة يف يناير/كانون الثاين  تصيييييدر 
(. وقد ُوضييييييييييييييع CL 150/4و FC 156/15)الوثيقتان  2015

 2016إطار الرقابة الداخلية وُقّدم إىل انة املالية يف مايو/أيار 
(. ويرتبط هييييذا اإلطييييار من النيييياحييييية FC 161/16)الوثيقيييية 

 املفاهيمية والوظيفية بسياسة املساءلة.

 تُقفل التوصية.
 قيامي  بهنقّر ونقيدر العميل اليذي 
 األمانة لتنفيذ التوصية.

 

http://www.fao.org/3/a-mq445e.pdf
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 كش  الرقابة الداخلية

إنشيييييياء آلية يقوم هبا املوظفون املسييييييؤولون يف  24
شيييييأن العام باملنظمة بتوفري ضيييييمانات للمدير 

سييييييييييييييري عمل الرقابة الداخلية داخل جماالت 
مسؤولية كل منهم، ليصدر املدير العام كشفاً 

 اليةالكشييييييييييييييوف املق برف  عن الرقابة الداخلية يُ 
 (.179السنوية )الفقرة 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييييط 

 وإدارة املوارد

جيري وضييع عمليات ومواد أخرى لدعم عملية تقدمي كشيي  
ة الييداخلييية و ثيييل إداري إىل املييدير العييام، ومن املتوقع الرقييابيي

، كما مّت 2017املالية لعام  للكشييوفإجنازها يف الوق  احملدد 
 االتفاق عليه يف انة املالية ورّحب به اجمللس

 (.(ط)16، الفقرة CL 154/REP)الوثيقة 

 قيد التنفيذ.
الحظنيييا اةيييّد الزمين املتوقع إل يييام 

املييييطييييلييييوبييييييية يف هيييييييذه اإلجييييراءات 
 التوصية.

 

 إدارة املخاطر

ضيييييييييييمان أن تكون إدارة املخاطر متضيييييييييييمنة  25
بشيييييييييكل ةيييييييييامل وواضيييييييييح يف كافة عمليات 
املنظمة املتعلقة بالقرارات والعمل، كما ينبيي 
مواصييييييييييلة دعمها مبراكمة الكفاءات وبأدوات 

 (196)الفقرة  إدارة املخاطر املناسبة.

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييييط 

 وإدارة املوارد

 تُقفل التوصية.
جيري تطبيق إدارة املخيييييياطر يف ختطيط العمييييييل ل هييييييداف 
الوظيفييييية، وسييييييييييييييوف ُتطّبق لإلدارة التشييييييييييييييييلييييية ل هييييداف 

 االسرتاتيجية وأطر الربجمة القطرية.
 ُوضع  املواد التدريبية.

 2015من خطيياب اإلدارة لعييام  16ومبييا أن التوصييييييييييييييييية رقم 
 التوصية، نوصي بإقفال هذه األخرية. تتفوق على هذه

 تُقفل التوصية.
نقّر ونقيدر العميل اليذي قيامي  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية.

 

 مراجعة املكاتب امليدانية

االسييييييييتمرار يف تعزيز نظام الرقابة الداخلية يف  26
املكييياتيييب املييييدانيييية من خالل إطيييار للرقيييابييية 
الداخلية جيد التصييييييييييييييميم ومن خالل إعادة 
التزويد املسيييييييييييييتمرة باألدوات للموظفا الذين 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييييط 
وإدارة امليييييييييوارد/ 

إعداد مواد إرةييييييييادية وتدريبية تراعي احتياجات  سييييييييوف يتمّ 
وسييييييييييييييوف  .املوظفا يف امليدان وترافق إطار الرقابة الداخلية

 بوضييييييييييع صييييييييييدار كشيييييييييي  الرقابة الداخليةتقوم عملية دعم إ
مارسات ورسا مل اهليكلية واةوافز إلجراء استعراض مستمر
 الرقابة الداخلية على املستوى التشييلي.

 قيد التنفيذ.
سيييييييييوف نصيييييييييادق على تنفيذ هذه 
التوصييييييييييييييية فيما نواصييييييييييييييل مراجعة 

 حسابات املكاتب امليدانية.
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يقومون بوظييائ  برنيياجمييية وإدارييية ومييالييية يف 
 (.200)الفقرة  املكاتب امليدانية.

ميييكيييتيييييييب دعيييم 
 الالمركزية

 

 

 مراجعة حسابات المقر الرئيسي - 2014

 التوصيات الهامة

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

 الدرو  املستفادة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ورقيق املنفعة منها

اسييييييييييييييتعراض عملية تنفيذ املعايري احملاسييييييييييييييبية  1
اليييييدوليييييية للقطييييياع العيييييام وريييييدييييييد اليييييدرو  
املسييييييييييييييتفييادة، واجمليياالت الي رتيياج مزيييدًا من 
التحسيييييا، وكي  ميكن اسيييييتخدام املعلومات 
ااييديييدة الي وليّيدت مبوجييب اإلطييار ااييديييد 
لييييرفييييع الييييتييييقيييييييارييييير ألغييييراض اختييييييياذ الييييقييييرار. 

 (46 )الفقرة

 مكتيييييب امليييييدير 2015
، العام املسييييييياعد

إدارة اخليييدميييات 
املؤسييييييييييييييسيييييييييييييييييييية 
واملوارد البشيييييييرية 
 /والشييؤون املالية

ةييييييعبة الشييييييؤون 
 املالية

 تُقفل التوصية.
تتم معااة الدرو  املسييييييييتفادة واجملاالت الي رتاج إىل مزيد 

 2014من التحسييا والي ُحددت عند إعداد حسييابات عام 
 .2015خالل اإلعداد لعام 

 

 تُقفل التوصية.
نقر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة يف تنفيذ التوصية.

 

ري إقرار وتأكيد املنافع املتحققة من تنفيذ املعاي 2
احملاسييييييييييبية الدولية للقطاع العام وتقدمي تقارير 
عنهييييا إلطالع ااهييييات املعنييييية على املنييييافع 

مكتييييييب املييييييدير  2015
، العام املسييييييياعد

إدارة اخليييدميييات 
املؤسييييييييييييييسيييييييييييييييييييية 

لييدى تقييدمي التقرير إىل  2016من املقّرر إقفيياهلييا بنهيياييية عييام 
 الصلة. يأصحاب الشأن ذ

 قيد التنفيذ.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

املرتتبييية على اعتمييياد اإلطيييار اايييدييييد إلعيييداد 
 (47)الفقرة  التقارير املالية.

واملوارد البشيييييييرية 
 /والشييؤون املالية

ةييييييعبة الشييييييؤون 
 املالية

سييييوف جتري املصييييادقة لدى تقدمي 
التقرير ذات الصييييييييييييييلييييييية بنهيييييييايييييييية 

 .2016 عام

 

 تعيا املوظفا من الفئة الفنية

زيادة تعزيز قدرة مكتب املوارد البشييييييييرية على  4
  ضييييييييبط عملية تعيا املوظفا الفنيا ضييييييييبطاً 
كييافيييًا وتييذكري وحييدات التوظي  بيياألحكييام 
القييييائميييية الي تنص على أنييييه عنييييدمييييا تكون 
مؤهالت وكفاءة املرةييييييحا متسيييييياوية، ينبيي 
أن تعطى األفضييييييييييلية للمرةييييييييييحا من داخل 

شييييييييييييييرتكيية املنظميية أو من وحييدة اخلييدمييات امل
 (63ل مم املتحدة. )الفقرة 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

 تُقفل التوصية.
مّت االرتقيياء بقييدرات مكتييب املوارد البشييييييييييييييرييية على التوظي  
للمسييييييييييييييياعييدة يف العييدد الكبري من عمليييات االختيييار خالل 

 األةهر القادمة.
ن لنظام التعيا اإللكرتوين، إىل  ومن ةييييأن االسييييتخدام احملسييييّ

اللجوء بشييييييييكل أكثر منهجية إىل جمموعات أو قوائم جانب 
ط عمليات ا املوافق عليهم سييييييييييييابقاً من املرةييييييييييييح أن يبسييييييييييييّ

قارير وسييييييييوف تشييييييييري ت التوظي  واألطر الزمنية املّتصييييييييلة هبا.
االختيار بوضييييييوح إىل املرةييييييحا الداخليا املالئما لشيييييييل 
منصييييييييييييييب حمّدد، وتوضييييييييييييييع قائمة خمتصييييييييييييييرة هبم إىل جانب 

 ن.آخري مرةحا

 

 تُقفل التوصية.
نقر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة يف تنفيذ التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

 إدارة األداء

تعزيز سيياسية إدارة أداء مكتب املوارد البشيرية  5
من خالل القيام رمسياً بتوسييييييييييييييع اسيييييييييييييتخدام 
أهيييداف التطوير الوظيفي من جمرد أسييييييييييييييييا  
إلدارة املييهيييييييارات إىل جمييمييوعييييييية أمشيييييييل ميين 
األهيييييداف اإلمنيييييائيييييية الي تتخطى الكفييييياءة. 

 (69)الفقرة 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

، سياسة جديدة إلدارة 2015وز مت اعتماد، يف أواخر يوليو/ ّ 
 األداء تتضمن آليات أمنت لدعم التطوير الوظيفي.
، واا 2016وأُطلق  السيييييييييياسييييييييية والنظام ااديدان يف أوائل 

يسيييمحان بتوسييييع فئات األهداف اخلاصييية بالتطوير الوظيفي 
على غرار اإلجراءات للقييييام بيييدورات تعليميييية أو تيييدريبيييات 

على إنشييييييييييييييياء  2016الل عييام ويبييدأ العمييل خ أثنيياء العمييل.
مسييييييييييارات تعّلم ألدوار حمددة ميكنها أن تنعكس يف ةييييييييييكل 

 .2017–2016خطط إمنائية ستنّفذ خالل فرتة السنتا 
  

 قيد التنفيذ.
الحظنييييا اإلجراءات الي تتخييييذهييييا 

 اإلدارة لتنفيذ هذه التوصية.
وسيييييوف نصيييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييينة 

 .2016لعام 

 

 تنمية مهارات املوظفا وتدريبهم

إعيييييييداد خطط تعّلم تسييييييييييييييتنيييييييد إىل رلييييييييل  7
احتييياجييات املوظفا من املعييارف واملهييارات، 
وتصييييييييييييييميم وتنفيييذ برامج تعّلم ترتبط ارتبيياطييا 
واضييييييييييحاً باالحتياجات واألولويات التنظيمية 
بييييييية رقيق االسييييييييييييييتخيييييدام األمثيييييل ل موال 

 املوظفا.املخصييييييييييييييصييييييييييييييييييية لتنمييييييية قييييييدرات 
 (77 )الفقرة

 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

 تُقفل التوصية.
لتحييديييد األولويييات مع املقر  2016جرى عمييل مكّث  عييام 

الرئيسي والوحدات اإلقليمية لضمان أن جيري تصميم وتوفري 
برامج التعليم لالسيييييتجابة إىل حاجات املسيييييتخدما ومعااة 

ة من طلق اآلن جمموعاألولويات يف املنظمة. نتيجة لذلك، تُ 
الييييدورات التييييدريبييييية حول دورة املشييييييييييييييروع، واإلدارة لتحقيق 
النتييييائج، وحيييييازة امليزانييييية، وحول جميييياالت فنييييية مثييييل األمن 

 اليذائي والتيذية. 

 تُقفل التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة لتنفيذ هه التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

قييم تقييييا  فعييياليييية برامج التعّلم من خالل  8
األثر باإلضافة إىل املمارسة اةالية بيية وضع 
أسيييييييييييا  أكثر فعالية لصيييييييييييياغة خطط التعّلم 

 (83)الفقرة  املستقبلية.

 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

ُتصيييييمم كافة الربامج ااديدة اسيييييتناداً إىل جهات مسيييييتهدفة 
واضحة، كما تُنشأ، عند اإلمكان، خطوط األسا  للتمكن 

 وتتضمن األمثلة ما يلي: احملد . من تقييم األثر

بالنسييييبة إىل برنامج دورة املشيييياريع، ميكن وضييييع مؤةييييرات  -
خلطوط األسيييييييييييا  بشيييييييييييأن جودة املشييييييييييياريع الي مت إعدادها 

 وبشأن اإلبال  املايل.
بالنسييبة إىل إدارة نتائج الربامج، أجري تقييم لالحتياجات  -

ة بالنسبة يسيشّكل خط أسا  لعمليات تقييم األثر املستقبل
  إىل املكّونات العديدة الي ينطوي عليها برنامج التعّلم.

بالنسييييييبة إىل دورة املدراء املتوسييييييطا، أجري  مسييييييوحات  -
 لتقييم ما إذا كان املشاركون يطّبقون ما تعّلموه مع الوق .

األنشييييييطة جارية، وسيييييييمكن التوصييييييل إىل نتائج املسييييييوحات 
در كاٍف من البيانات واملقارنة خبطوط األسييييييييييا  لدى مجع ق

 الربامج. وإطالق

 قيد التنفيذ.
الحظنيييا العميييل ااييياري املتصييييييييييييييييل 

 بتنفيذ هذه التوصية.

 

 تنّقل املوظفا 

مواصيييييييييلة تعزيز سيييييييييياسييييييييية تنقل املوظفا من  9
خالل الدرو  املسيييييتفادة من تدريبات عامي 

واملبييييياحثيييييات النشييييييييييييييطييييية مع  2015و 2014

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

 تُقفل التوصية.
، 2015و 2014باالسيييتناد إىل جتارب تدريبا ت التنقل عامي 

، ترافق  بدرجة 2016جرى تنفيذ عملية جديدة للتنقل عام 
عالية من مشييييياركة اإلدارة العليا فيها. ونتيجًة لذلك، سيييييوف 

 تُقفل التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة لتنفيذ هذه التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

مان قبول لضيييييييييييييياملديرين التنفيذيا واملوظفا 
 (90)الفقرة  أوسع هلذه السياسة.

، األمر 2016موظفيييًا انتقيييااًل جيرافييييًا بنهيييايييية عيييام  50جيري 
الييذي يعين أنييه مبوجييب عملييية التنقييل، سيييييييييييييييتّم تقريبييًا بلو  

 اهلدف السنوي للمنظمة. 

 

 التمثيل  سب اانسا

وارد يسيييييتخدمها مكتب املتعزيز املنهجية الي  10
البشيييييرية حالياً لوضيييييع أهداف للمسييييياواة با 

ما يتعلق بالوظائ  الشييييييييييييياغرة  اانسيييييييييييييا يف
وقرارات االختيار والتعيا، وحل التضييييييييييييييارب 
با سييييياسييييات الكفاءة وسييييياسييييات املسيييياواة 
با اانسا كي توضع وُتدار أهداف واقعية. 

 (96)الفقرة 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

عيا يل  انتباه أكرب لتمثيل اانسيييييا والتمثيل اايرايف عند تأُو 
ملؤ ر الفاو، من دون اإلخالل  2015املوظفا منذ دورة عام 

بييييالتوجيهييييات الي وفّرحلييييا بييييانتظييييام انيييية املييييالييييية وغريهييييا من 
 األجهزة الرئاسية بشأن ضرورة النظر يف اادارة.

 قيد التنفيذ.
سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 

تخذة خالل مراجعة هناية السييييينة امل
 .2016لعام 

 

 ةعبة عمليات الطوار  وإعادة التأهيل

صياغة بروتوكوالت واضحة خمصصة ةاالت  13
لضييمان خطوط  2و 1الطوار  من املسييتويا 

مسييييييييييييييييياءليييية واضييييييييييييييحيييية. وتوضيييييييييييييييح األدوار 
واملسيييييييؤوليات وضيييييييبط التصييييييياميم للربوتوكول 

 (112. )الفقرة 3 اخلا  باملستوى

إدارة اليييتيييعييييييياون  2015
 التقين

إعالن  –32/2013أصيييييييييييدرت الفاو نشيييييييييييرة املدير العام رقم 
 3وبروتوكول الفاو لالسيييتجابة ةاالت الطوار  من املسيييتوى 

( واخلطوط التوجيهية التشيييييييلية املصييييياحبة هلا أ2013)الفاو، 
 3بشييييأن التأهب واالسييييتجابة ةاالت الطوار  من املسييييتوى 
( 3)اخلطوط التوجيهييييييية ةيييييياالت الطوار  من املسييييييييييييييتوى 

  ب(.2013 )الفاو،

 قيد التنفيذ.
الحظنييا ااييدول الزمين لصييييييييييييييييياغيية 
وإ ام الربوتوكوالت للمسييييييييييييييتويات 

 .3و 2، و1
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

ولقد ُأجنز كتّيب الفاو للتأهب واالسيييييتجابة ةاالت الطوار  
، مبيا يف ذليك األحيدا  األكثر ةيييييييييييييييوعياً الي 2015يف عيام 

 2، 1من املسييييييييييييييتويات  الطوار تطلق تفعيل/إعالن حاالت 
عملييييية صييييييييييييييييييياغيييية  ومن املقرر إجنييييازوطرق معييييااتهييييا.  3و

، فضيييييالً عن مراجعة 2و 1الربوتوكولا اخلاصيييييا باملسيييييتويا 
  .2016، يف هناية عام 3الربوتوكول اخلا  باملستوى 

 

 برنامج التعاون التقين

مواصييييييلة صييييييقل مؤةييييييرات املخرجات القابلة  14
للقيييييا  مع األخييييذ بيييياالعتبييييار االلتزام املقرر 
باعتمادات برنامج التعاون التقين وضييييييييييييييمان 
رصيييييييييييييييد تطوير مؤةييييييييييييييرات األداء بقوة حول 

 (117األبعاد احملددة )الفقرة 

إدارة الييييتييييعييييييياون  2015
التقين/ مصيييلحة 
التعييييييياون التقين 
)مييييع مييييكييييتيييييييب 
خيييييييييييييييييدميييييييييييييييييات 
املشيياريع/ ةييعبة 

لشيييييييييييؤون املالية ا
وحدة تنسييييييييييق و 

 (الربنامج
 

 تُقفل التوصية.
، وافق  األجهزة الرئاسيييييييية يف الفاو على 2013يف هناية عام 

املقرتحات الشييييييياملة الرامية إىل رسيييييييا برنامج التعاون التقين 
 (.JM 2013.2/2)الوثيقة 

وتتضييييييييييييييمن هذه الوثيقة مجلة أمور منها تبسيييييييييييييييط إجراءات 
برنامج التعاون التقين ومواءمتها مع إجراءات دورة املشييييييييييياريع 
املؤسيييييسيييييية. وبالتايل مت تنقيح الكتّيب ونشيييييره يف مار /آذار 

كمرفق بدليل دورة املشيييييييييييييياريع إىل جانب مواءمته مع   2015
 دورة املشاريع املؤسسية.

ا  ّص إدارة اعتمييييادات برنييييامج عالوًة على ذلييييك، ويف ميييي
 التعيييييياون التقين، يف إطييييييار برنييييييامج العمييييييل وامليزانييييييية للفرتة

، تتيح مؤةيييييييييييرات املخرجات املصيييييييييييقولة تقدمي 2016-2017

 تُقفل التوصية.
نقّر ونقيدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة لتنفيذ هذه التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

تقارير بشييييييييييييييأن اسييييييييييييييتخدام اعتمادات برنامج التعاون التقين 
خالل فرتة السيييينتا، وإجراء عملية رصييييد وتبليغ أوثق بشييييأن 

افييقيييييييات واإلجنيييييييازات يف املشيييييييييييييييروع الييتييقيييييييدم احملييرز يف املييو 
 باالعتمادات.  مقارنةً 

إضيييييييييييافًة إىل ذلك، وعلى أسيييييييييييا  يومي، إن لوحة الرصيييييييييييد 
وثق إجراء رصييييييييد أاملعتمدة حديثاً تسييييييييمح للمدراء  يالتنفيذ

ة يف للصيييييييياللتحقيق الفردي للمشييييييييروع واختاذ إجراءات ذات 
 الوق  املالئم عند اةاجة.

 إقفاهلا.مّت تنفيذ هذه التوصية وميكن 

مواصيييلة تقوية رصيييد واسيييتعراض عملية إعداد  16
 التقارير النهائية للمشيياريع والتفاعل بقوة أكرب
مع املكييياتيييب املييييدانيييية لضييييييييييييييميييان أن تكون 
التقيييارير النهيييائيييية متوفرة بسييييييييييييييهولييية يف نظيييام 
معلوميييييييات إدارة الربامج املييييييييدانيييييييية. )الفقرة 

126) 

إدارة الييييتييييعييييييياون  2015
وحيييييييدة الييتييقييين/ 

 تنسيق الربنامج

 ل التوصية.تُقف
يتمثييل أحييد التييدابري املييدرجيية يف دليييل برنييامج التعيياون التقين 

يف اعتماد ةيييييكل موّحد للتقارير النهائية اخلاصييييية  2015لعام 
مبشيييييييياريع برنامج التعاون التقين وحسيييييييياب األمانة. ويشييييييييمل 
الشييييييييييييكل ااديد للتقارير النهائية اإلبال  عن األبعاد األربعة 

 خطة يق النتائج، والتنفيذ بالنسييييييييييييبة إىلالتالية: املالءمة، ورق
لى ورّمل التقارير النهائية عالعمل وامليزانية، واالسييييييييييييييتدامة. 

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية وسييتتوفر أيضيياً مؤةييرات 
 عن هذه األبعاد األربعة. 

ن وإن الفريق املعين بربنامج التعاون التقين التابع إلدارة التعاو 
كجزء من وظيفته اخلاصييييية باإلةيييييراف، عملية التقين يرصيييييد،  

 تُقفل التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة يف تنفيذ هذه التوصية.

. 
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

إعداد التقارير النهائية ويسييييييييييييييتعرض جودة املعلومات الواردة 
 فيها واكتماهلا.

 مّت تنفيذ هذه التوصية وميكن إقفاهلا.

هائية، لتقارير النااديد لنظام التقييم سييييييييييييييري  17
وضمان االستفادة من فر  تعزيزها لتحسا 
جودة تقييم املشيييييييييييييييياريع، كميييا هو مطلوب. 

 (131 )الفقرة

 

إدارة الييييتييييعييييييياون  2015
ة ةييييييييييييييعب التقين/

التعييييياون يف ميييييا 
بييييييييييييا بييييييييييييدان 
اانوب وحشيييييد 

وحيييييييدة / املييييوارد
  تنسيق الربنامج

، 2016هذه أولوية بالنسييييييييييييييبة إىل الفصييييييييييييييل األخري من عام 
 أوسييييييييييييييع نطيياقيياً عملييية يتّم التطّرق إليهييا يف إطييار وسييييييييييييييوف 

ليايات  وتيبات يف دورة مشييييروع الفارت السييييتعراض ورديث ال
 .الرصد، وتقييم األداء ورفع التقارير

 

 قيد التنفيذ.
سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 
املتخذة خالل مراجعة هناية السييييينة 

 .2016لعام 

 

 نظام رصد األداء ورفع التقارير عنه

رسيييييا منهجية التحقق، وذلك عرب التفاعل  21
اةثيييث مييا با مكتييب خييدمييات املشييييييييييييييياريع 
واملكيياتييب القطرييية لتحييديييد أنسيييييييييييييييب وقيي  
للتحقق، واملعلومات القياسيييية يف امللخصيييات 
السيييييييردية، واةلول للتصيييييييدي للتحديات الي 
تواجيييه خالل مرحلي رفع التقيييارير والتحقق. 

 (.158)الفقرة 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييييط 

 وإدارة املوارد

وجيهات ت وفّر مكتب االسييييييييييرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
منّظميية وةيييييييييييييييار  مع املكيياتييب القطرييية من خالل املكيياتييب 
اإلقليمية والفرق املنشييييييأة حديثاً إلدارة الربنامج االسييييييرتاتيجي 
يف املصييييييييييادقة على املخرجات وإعداد السييييييييييرد عن أداء هناية 

، كما هو 2015خالل الفصييييييييييييييل األخري من عام  2015 عام
. ومبيييا أهنييا  2015-2014للفرتة  يف تقرير تنفييييذ الربنيييامج وارد

ّفذ خالهلا النهج ااديد  كان  فرتة السيييييييييييييينتا األوىل الي نُي
وُحّددت  دةاملرتبشأن رفع تقارير املنظمة، وطُلب  املعلومات 

 الييدرو  املسييييييييييييييتفييادة لتحسييييييييييييييا العملييية يف فرتة السيييييييييييييينتا 

 يد التنفيذ.ق
سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 

ل لتنفيذ هذه التوصييية خال ةاملتخذ
 .2016مراجعة هناية السنة لعام 
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

، وللخطييية املتوسييييييييييييييطييية األجيييل/برنيييامج العميييل 2016-2017
 وامليزانية.

رسيييا صيييياغة النواتج لدى االنتقال إىل فرتة  22
نتا املقبلة لضمان أن تطبق املصطلحات الس

املسييييييييييييييتخدمة باتسيييييييييييييياق عرب كافة األهداف 
االسيييييييرتاتيجية وضيييييييمن املعايري الي وضيييييييعتها 
جمموعييييية األمم املتحيييييدة اإلمنيييييائيييييية يف دلييييييل 

 (162)الفقرة . النتائج املستندة إىلاإلدارة 
 
 
 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييييط 

 وإدارة املوارد

سيييييييييييوف تتّم معااتها خالل إعداد اخلطة املتوسيييييييييييطة األجل 
 .2016يف النص  الثاين من عام  2021-2018للفرتة 

 قيد التنفيذ.
سييييييييوف نصييييييييادق على اإلجراءات 

ل لتنفيذ هذه التوصييية خال ةاملتخذ
 .2016مراجعة هناية السنة لعام 
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 المراجعة في المقّر الرئيسي - 2013-2012فترة السنتين 

 التوصيات انساسية

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 االةرتاكات قيد التحصيل –مراجعة اةسابات 

تكثي  مجع املتيأخرات من االةييييييييييييييرتاكيات  2
اةكومييية النقييدييية النظرية وتسييييييييييييييريع عملييية 
إعيييييادة التفييييياوض على اتفييييياقيييييات اليييييدولييييية 
ضيفة، وعقب ذلك إجراء تنقيحات دورية 

ُ
امل

ف و لالةييييييييييرتاكات لتعكس التيريات يف الظر 
 (43)الفقرة  االقتصادية للبلدان املعنية.

ةييييييعبة الشييييييؤون  2016
 املالية/

ميييكيييتيييييييب دعيييم 
 الالمركزية

 تُقفل التوصية.
، كّث  مكتيييييييب دعم الالمركزيييييييية، 2016-2015الفرتة يف 

هذا  ااهود املبذولة يف بالتشيييييياور مع ةييييييعبة الشييييييؤون املالية،
 بيانات( معااة أوجه التفاوت با 1السييييييييييييييياق من أجل: )

( االتصيييييييييييييييال 2) ؛الفيياو والوضييييييييييييييع القييائم على أرض الواقع
باةكومات ملتابعة املتأخرات وإذا اقتضييييييييييييييى األمر، التفاوض 

( إتاحة ةيييييييكل اتفاق 3) ؛بشيييييييأن خيارات بديلة لتسيييييييديدها
التماسييييييييييييييًا آلرائها قبل البلد املضييييييييييييييي  ااديد للحكومات 

 تقدميها رمسياً.
ويف اةاالت الي لن تسييييييييييييييرتد فيها منظمة األغذية والزراعة 
األرصييييدة القائمة/القدمية، سييييتواصييييل املنظمة حماولة اةصييييول 
على القيمة العينية من البلد املضييييييييييييييي  بداًل من األرصييييييييييييييدة 
القدمية املسيييييتحقة، أو بدأت إعادة التفاوض بشيييييأن اتفاقات 

ضيييييفة  يث تعكس االةييييرتاكات العينية اةالية اليالدول
ُ
 ة امل
 تفاق.يلحظه اال ا أصاًل البلد املضي  مبا يفوق مايوفّره

 أُقفل  التوصية.
نيييقيييييييّدر اايييهيييود واإلجيييراءات اليييي 
تتخييييييذهييييييا اإلدارة ملعيييييياايييييية هييييييذه 
التوصيييييييية. غري أننا سيييييييوف نرصيييييييد 
مجع املتأخرات من االةييييييييييييييرتاكات 
اةيكيومييييييييية الينيقيييييييديييييييية الينيظيرية يف 

 املراجعات املستقبلية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

، كان مكتب دعم الالمركزية قد 2016ويف أغسييييييييييييييطس/آب 
مكتباً قطرياً هلذه العملية. وبالنسيييييييييبة إىل معظم  52توّجه إىل 

اق جيييدييييد فيييهيييذه العمليييية لتوقيع ات بع املنظميييةاالبليييدان، تتييي
  وحمّسن أو لتسديد أي متأخرات موجودة.

 وبناًء على اإلجراءات املتخذة، نوصي بإقفال هذه التوصية.

 اخلطط ذات الصلة باملوظفا ورصيد الصندوق –مراجعة اةسابات 

قية تقييم أفضل اخليارات لتناول التزاماحلا املتب 5
غري املمولة للخطة ذات الصييييييييييييييلة باملوظفا 
بيرض رديد مصيييييدر  ويل متسيييييق واخلروج 
خبطة ةيييييييييييييياملة للتمويل الكامل لاللتزامات 
باخلطط ذات الصييييييييييييلة باملوظفا خالل فرتة 

  (57حمددة من الزمن. )الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2014
 املالية

 التوصية.تُقفل 
الصيييييادرة يف التقرير  1تسيييييتبدل هذه التوصيييييية بالتوصيييييية رقم 

عن التزاميييات اسييييييييييييييتحقييياقيييات املوظفا  2015املطول لعيييام 
 املمّولة. غري

 

 أُقفل  التوصية.
سييييييييييييييوف جتري متييابعيية التوصييييييييييييييييية 

بييااللتزامييات غري املموليية املتصييييييييييييييليية 
للخطييية ذات الصييييييييييييييلييية بييياملوظفا 
الييييييواردة يف الييييييتييييييقييييييرييييييير املييييييطييييييّول 

 .2015 لعام
 إدارة املشرتيات

إعيييييييداد خييطييييييية تيينييفييييييييييذ عييلييى أسييييييييييييييييييييا   17
االسييييييييرتاتيجيات املعتمدة لتعزيز القدرات يف 
املقر الرئيسييي وامليدان لدعم ةييبكة املكاتب 

ر 
ُ
تقبيية امليييدانييية،  يييث يتم تنفيييذ التييريات امل

. 2015-2014قبييييل هنيييياييييية فرتة السيييييييييييييينتا 
 (128)الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2014
 اإلدارية

 تُقفل التوصية.
 اعتماد كما متّ   ،وضيييييع  خطة تنفيذ اسيييييرتاتيجية املشيييييرتيات

 العناصييير يف االسيييرتاتيجية الي هي ذات الصيييلة بفرتة السييينتا
املوظفا ب صييلةمتتييريات ملحوظة صييول اةالية، والي تقّر  

 منذ إعداد االسرتاتيجية.

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 انة لتنفيذ هذه التوصية.األم
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

تعزيز القدرات يف جمال ختطيط املشييييييرتيات،  18
وما يتصييييل هبا من مسيييياءلة على املسييييتويات 
ذات الصييلة لدى املنظمة وبصييفة خاصيية يف 
جمال: )أ( الطلب إىل املسيييييؤولا عن امليزانية 
تطوير خطط مشييييرتيات  يث تنعكس هذه 

اء أداملهمييييية يف اتفييييياق نظيييييام تقييم وإدارة 
دة ب( تنفيذ وح) ؛املسييييييييييييييؤولا عن امليزانية

ختطيط مشييييييييييييييياريع يف النظييام العيياملي إلدارة 
املوارد تتيح، قيييييدر اإلمكيييييان، جتميع ودمج 

 (139)الفقرة . خطط املشرتيات

ةييييييعبة الشييييييؤون  2014
ةيييييييعبة  اإلدارية/

تييييكيييينييييولييييوجييييييييييييا 
 املعلومات

 تُقفل التوصية.
طيط أاية ختأصيييييدرت دائرة املشيييييرتيات توجيهات حمّدثة عن 

رتيييات مع إيالء اهتمييام خييا  ألدوار ومسييييييييييييييؤوليييات شييييييييييييييامل
 ات واملسؤولا املرّخص هلم.يناملسؤولا عن امليزا

سيييييييييعتمد تنفيذ النقطة )ب( على االسييييييييرتاتيجية واألولويات 
األوسييييييييييييييع املتعلقييييية بتطوير النظيييييام العييييياملي إلدارة املوارد يف 

  .نظر فيه ضمن ذلك السياقتم الاملستقبل، وسي

   

 أُقفل  التوصية.
ر العميل اليذي قيامي  بيه نقر ونقيدّ 

 األمانة لتنفيذ هذه التوصية.

 

 النظام العاملي إلدارة املوارد

عة بعمليات النظام العاملي  27 إعداد وثيقة جُممَّ
إلدارة املوارد لضيييمان ُحسييين إدارة واسيييتمرار 

 (193أنشطة الدعم والصيانة. )الفقرة 

 اةعبة تكنولوجي 2014
 املعلومات

 تُقفل التوصية.
اجنزت الوثيقيييية عن عمليييييات النظييييام العيييياملي إلدارة املوارد. 

 ويُقرتح إقفال التوصية.

 

 أُقفل  التوصية.
نقر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة لتنفيذ هذه التوصية.
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 لتوصيات الهامةا

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

 االةرتاكات الي ُحصل  مقدماً  –مراجعة اةسابات 

تعزيز السياسات اةالية عن طريق إدراج بند  3
يف االتفيياقييات مع ااهييات املييااليية بشيييييييييييييييأن 
طريقة التصيييييييرف يف األرصيييييييدة الي مل تُنفق، 
مبا يف ذلك، رديد إطار زمين ترّد من خالله 

املييياالييية على طلبيييات تعليميييات رد ااهيييات 
أما بالنسييييييييبة إىل اتفاقات املشيييييييياريع  .املبالغ

اةييالييية، وخيياصييييييييييييييية يف حيياليية وجود تفويض 
بإعادة ختصيييييييييييييص األرصييييييييييييدة الي ال تُنفق، 
فتنبيي املسييييييييييييييارعة إىل بدء حوار/مشيييييييييييييياورة 
للطلب إىل ااهات املاالة رويل األرصييييييييييدة 
ن مالنقدية الي مل تُنفق إىل مشيييييييياريع أخرى 

مشيياريع منظمة األغذية والزارعة بداًل من رد 
 (47هذه األموال. )الفقرة 

ةيييييعبة الشيييييؤون  2014
املييييييياليييييييييييية/ إدارة 
التعييييياون التقين/ 
ةيييييييييييييعبة التعاون 
 يف ما با بلدان
اانوب وحشيييييد 

 املوارد

 تُقفل التوصية.
املمارسييييييييية املعتادة هي اةصيييييييييول على موافقة ااهات املاالة 

األرصيييييدة النقدية غري املنفقة ملشييييياريع الطوار  يف على إيداع 
 الصندوق اخلا  ةاالت الطوار  وأنشطة إعادة التأهيل.

وُأجري  مناقشيييييييات منهجية مع الشيييييييركاء يف املوارد واخُتذت 
 الرتتيبات حيثما أمكن  يث أن:

عيارية بشأن م تعبرياتالشركاء يف املوارد الراغبون يف إدراج  -
 .باألرصدة اإلجيابية قد قاموا بذلك بالفعل التصّرف هنائياً 

بعض الشيييييييييييركاء يف املوارد أةييييييييييياروا إىل أهنم ال يرغبون يف  -
وضيييييع بنود تعاقدية ملزمة بل يفضيييييلون تر  خياراحلم مفتوحة 

 إلعادة ختصيص األرصدة يف مرحلة هنائية.

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 ة.التوصي األمانة يف تنفيذ هذه

األرصييييييييييييييدة النقدية غري املنفقة من 
أموال املشيييييروع والي تشيييييّكل جزءاً 
لة  من حسيييياب االةييييرتاكات احملصييييّ
مسييييييبقاً سييييييتبقى خاضييييييعة للرصييييييد 
 واالستعراض يف املراجعات املقبلة.

تيسييييري رد األرصييييدة النقدية الي مل تُنفق إىل  4
ااهات املاالة النشييييييطة، ومراجعة األرصييييييدة 

 وماتمعلي مل تصييييييييل بشييييييييأهنا أية القدمية ال
أو تعليميييات من جهيييات مييياالييية غري  مرتيييدة

ةييييييعبة الشييييييؤون  2014
 املالية

 تُقفل التوصية.
تراجع وحدة االتصييياالت يف حسييياب األمانة بصيييورة منتظمة 
األرصييييييييييييييدة القائمة بيية متابعتها مع ااهات املاالة وتذكري 
هذه ااهات بتوفري تعليمات بشأهنا. وسنواصل جهود تنفيذ 

 قفل  التوصية.أُ 
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة يف تنفيذ هذه التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

نشييييييييييييييطييية والي يكون احتميييال املطيييالبييية هبيييا 
منخفضييييييييييييييييا، والنظر يف عيييدم اعتبيييار هيييذه 
األرصيييييييييييييييدة ديحنيًا يف اليدفياتر حيامليا توضييييييييييييييع 

 (49السياسات املناسبة لذلك. )الفقرة 

السياسات املتعلقة باألرصدة النقدية غري املنفقة، مبا يف ذلك 
 تلك الي تتعلق جبهات ماالة غري نشطة.

 

األرصييييييييييييييدة النقدية غري املنفقة من 
أموال املشيييييروع والي تشيييييّكل جزءاً 
لة  من حسيييياب االةييييرتاكات احملصييييّ
مسييييييبقاً سييييييتبقى خاضييييييعة للرصييييييد 
 واالستعراض يف املراجعات املقبلة.

 إدارة املشرتيات

تطوير عملية إدارة خماطر املشييييييييرتيات لزيادة  16
قيدرة إدارة املخياطر، مبيا يف ذليك أداة ليدعم 
املكيييياتييييب امليييييدانييييية يف رييييديييييد بيئيييية خميييياطر 
األعمييييال لييييديهييييا، وإدارة املخيييياطر اةرجيييية 

 (119املتعلقة باملشرتيات. )الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2015
اإلداريييييييييييييييية يف 
املنظمة/ مكتب 
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
 واليييييتيييييخيييييطييييييييييييط
 وإدارة املوارد

 تُقفل التوصية.

ترد عملية إدارة املخاطر يف املشيييييرتيات ضيييييمن القسيييييم املنّقح 
من دليل اإلجراءات اإلدارية بشيييييييييأن املشيييييييييرتيات. ويوفّر هذا 

تعريفييياً  2016التنقيح اليييذي من املزمع إجنيييازه يف هنيييايييية عيييام 
ملخاطر املشييييييييييييييرتيات وتقييماً الحتمال حدوثها وآثارها، إىل 

دييييد اإلجراءات الي من ةييييييييييييييييأهنيييا مواجهييية هيييذه جيييانيييب رييي
املخييياطر عن طريق معيييااييية احتميييال حيييدوثهيييا و/أو آثيييارهيييا 
احملتملة من خالل التخطيط والرصييييييييييد وغريها من األنشييييييييييطة 

وأّدى مسيييييح خماطر املشيييييرتيات الذي أجري يف عام  املالئمة.
إىل رديد اإلجراءات الي تسيييييييييييفر عن رديد املخاطر  2015

آثييارهييا، والي ينبيي اختيياذهييا على مسييييييييييييييتوى والتخفي  من 
 .املشرتيات والسياسات معامالت

، ب امليدانيةملشيييييييييييييرتيات للمكاتخاطر اوقد ُوضيييييييييييييع  أداة مل
مالئمة. وبالتعاون مع موظفا يف  وصيييييييييدرت مذكرة توجيهية

 قفل  التوصية.أُ 
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة يف تنفيذ هذه التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

مكتييب االسييييييييييييييرتاتيجييية والتخطيط وإدارة املوارد ويف مكتييب 
هات املزيد من التوجيدعم الالمركزية، تُنّفذ إجراءات لوضييييييييييع 

الداعمة وضييييييييييييييّم التوعية على خماطر املشييييييييييييييرتيات يف خماطر 
 (16/2015املكتب العامة وإدارة اليّش )التوصية 

إعداد خطوط توجيهية أكثر وضييييوحاً وأكثر  20
االتفييياقيييات اإلطيييارييية ريييدييييدًا لرصييييييييييييييييد أداء 

وتطبيقهيييا  يييذافريهيييا على مجيع املتعييياقيييدين 
 .لضييييييييييييييمان رقيق مزايا االتفاقات اإلطارية

 (153)الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2014
 اإلدارية

 تُقفل التوصية.
أضييييييييييييياف  االتفاقات اإلطارية ااديدة طابعاً متخصيييييييييييييصييييييييييييياً 
لإلجراءات التنفيذية املوحدة الي توفّر توجيهات بشييييييييأن رصييييييييد 

ومت إعييييداد مييييذكرات توجيهييييية جييييديييييدة  تفيييياق إطيييياري حمييييدد.ا
لتحيدييد االتفياقيات اإلطياريية ووضيييييييييييييعهيا مبيا يف ذليك أفضييييييييييييييل 
املمارسات لتقاسم االتفاقات الطويلة األجل با وكاالت األمم 

وُتستخدم تقارير رصد جديدة يف الوحدة املسؤولة عن  املتحدة.
عراض ات اسييييييييتالعقود من أجل اةد من التكالي  والقيام بعملي

ومّت اعتماد واستعراض أداء البائعا ضمن االتفاقات  هناية املدة.
 اإلطارية ضمن بروتوكوالت اإلدارة املوّحدة.

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة يف تنفيذ هذه التوصية.
 

ستوى على م "سياسة مسؤولية بيئية" اعتماد 23
املنظمة وصييياغة إطار مشييرتيات خضييراء مع 
سييييييييياسييييييييات وخطوط توجيهية بشييييييييأن: )أ( 
إجراء اسيييييييتعراض للممارسيييييييات املتبعة حالياً 
لدى األمم املتحدة بيرض رديد أفضييييييييييييييل 
املمارسيييييات؛ )ب( وضيييييع أهداف اسيييييتدامة 
رقق أفضيييييييييل قيمة مقابل املال لتعتمد كلما 

مكتيييييب امليييييدير  2015
العام املسييييييياعد/ 
ةييييييعبة الشييييييؤون 

 اإلدارية

 تُقفل المنظمة.
أدخل  الفاو سيييياسييية املسيييؤولية البيئية على مسيييتوى املنظمة 
املتعلقة باملنشيييييييييييات والسيييييييييييفر واملشيييييييييييرتيات لتكميل اخلطوط 
التوجيهييية بشيييييييييييييييأن اإلدارة البيئييية واالجتميياعييية، والي تيطي 

 AC 2016/15املشيييييييييييييياريع والربامج العاملية للمنظمة )الوثيقة 
 (.2016يونيو/حزيران  7بتاريخ 

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 نة يف تنفيذ هذه التوصية.األما
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

دين أمكن، مع مالحظييية أن عيييددًا من املور 
 بتحسيييا ما يعرضيييونه من يقومون باسيييتمرار

منتجات "خضييراء"؛ )ج( وضييع اسييرتاتيجية 
للتييري مناسييييييييييييييبة؛ )د( رقيق املسيييييييييييييياءلة يف 
التنفيذ والرصيييييد؛ )هيييييييييييييييييييي( اعتماد ممارسيييييات 

 (174)الفقرة . استدامة حمددة

ضييييل كيي  أفللمشيييييرتيات اخلضيييييراء يقوم بتر إطار صيييييدوقد 
كما خضييع .  الت أخرى يف األمم املتحدةااملمارسييات من وك

موظفو املشييييييييرتيات لتدريب يف املشييييييييرتيات املسييييييييتدامة، ومن 
جيري إعييداد  ا. وفيميي2016املقّرر أن جيري تييدريييب آخر عييام 

مناقصييييييييييييييات جديدة، ازدادت الفر  للبحث يف قضييييييييييييييايا 
بعض املناقصيييييييييات، أُدخل  عن االسيييييييييتدامة، وبالنسيييييييييبة إىل 

قصيييد معايري االسيييتدامة يف املواصيييفات. وجيري الرصيييد حالياً 
 .املواردمن دون االنرتن  نظراً إىل القيود على 

 النظام العاملي إلدارة املوارد

توثيق املنافع الي حققتها املنظمة بشييييييييييييييأن  25
اةييييّل الييييذي اتّبع لتحييييديييييد فعييييالييييية برنييييامج 

 (183النظام العاملي إلدارة املوارد. )الفقرة 

مكتيييييب امليييييدير  2014
 العام املساعد

 قيد التنفيذ. .2016سوف يُنجز هذا العمل يف هناية عام 
سيييييوف نصيييييادق على العمل الذي 
قام  به األمانة لتنفيذ التوصييييييييييييييية 
نة لعام  خالل مراجعة هناية السيييييييييييييي

2016. 
إدراج وضع واستكمال وحدات مستحقات  26

السييييييييييييفر والسييييييييييييفر احمللي ورديد مصييييييييييييادر 
ة املشييييرتيات با أولويات فرتة السيييينتا اةالي
 لضييييييييييييييميان رقيق املنيافع الكياملية من النظيام

 (188)الفقرة  العاملي إلدارة املوارد.

ا ةعبة تكنولوجي 2014
املعلومات/ةعبة 
 الشؤون اإلدارية

 تُقفل التوصية.
كمبادرة يف   ياحملل لسفرخا  با  ّ  املوافقة على تنفيذ حلّ 

ميي  . وقييد تقييدّ 2017-2016اإلنفيياق الرأمسييايل خالل الفرتة 
جانب  ار منسييييييييييييوف يُقّدم لالختبالبلورة الفنية للحل الذي 

 .2016 املؤسسة يف سبتمرب/أيلول على أن يُنشر يف هناية عام

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 األمانة لتنفيذ التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

" InTend بيييادرت خيييدمييية املشييييييييييييييرتييييات إىل ةييييييييييييييراء حيييّل "
 باستخدامه. وتقوم

النظر يف آراء املسييييييييييييييتخيييدما امليييأخوذة من  28
األويل لتنفيذ وحدات النظام نتائج املسيييييييييييييح 

العاملي إلدارة املوارد على اعتبارها مدخالت 
للجهود ااارية لزيادة اسييييتقرار اةل، وإجراء 
مسح ةامل لرضا املستخدما هبدف قيا  
التيييدابري الواجيييب اختييياذهيييا قيييياسييييييييييييييييًا دقيقييياً. 

 (201 )الفقرة

ا ةعبة تكنولوجي 2015
 املعلومات

 تُقفل التوصية.
املسييييح الشييييامل األول  KPMGاالسييييتشييييارية  أجرت الشييييركة

لرضيييييييا املسيييييييتخدما يف النظام العاملي إلدارة املوارد، وُأجنز يف 
 وُنشرت نتائجه. 2016يوليو/ وز 

 

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 املنظمة لتنفيذ التوصية.

 

القيييام بييإدخييال التحسييييييييييييييينييات التييالييية على  33
مسا  برقم مسلسل للجانب النظام: )أ( اإل

الوظيفي لالسييييييييييييييتالم يف الوحييييييدة النمطييييييية 
للمشيييييييييييييرتيات وذلك من أجل ضيييييييييييييمان أن 
تنعكس املعلومات يف سيييييجل األصيييييول عند 
نقلها من اةسييابات املسييتحقة الدفع؛ )ب( 
إدراج تيسري بشأن وسم األصول وجعل هذا 
الوسيييم جماالً إلزامياً عند القيام يدوياً بإضيييافة 

وحدة النمطية إلدارة األصييييول األصييييول يف ال
التييابعيية للنظييام العيياملي إلدارة املوارد؛ و )ج( 
"تعثر" رئيس املكتييب أو الوحييدة بصييييييييييييييفتييه 
املسيييييييييؤول املنوط به حراسييييييييية األصيييييييييول عند 

ا ةعبة تكنولوجي 2014
املييييييعييييييلييييييوميييييييات/ 
ةييييييعبة الشييييييؤون 

 املالية

أجرى مكتب املفتش العام اسييييتعراضيييياً ةييييامالً لتتبع األصييييول 
 وق  العمييل بتطوير النظييام بكيياملييه يف مييا يتعلقيف الفيياو. وأُ 

الناةييئة  يف التوصيييات باسييتالم األصييول وسييحبها رهناً بالنظر
عن هذا االسييييييييييييييتعراض. ومن املقرر أن جيري تنفيذ التييريات 

 .2017 عام

 

 قيد التنفيذ.
سييييييييوف يتم اسييييييييتعراض/املصييييييييادقة 
على إجراءات إدارية إضييييييييييييييافية يف 

 املراجعات املقبلة.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

إضافتها إىل سجل األصول، مع وجود رابط 
ة بالرموز التنظيمية أو القطرية، و تعه بالسلط

لة إىل ءالضيييرورية للتحديث مبجرد نقل املسيييا
ةيييييييخص آخر، وذلك امتثااًل للسيييييييياسيييييييات 

 (234اةالية. )الفقرة 

املتضمنة  التقارير يف جمال رفعقدرات التعزيز  35
يف وحيدات السييييييييييييييفرييات والنقيد وذليك عن 

يق االلتفات إىل احتياجات املسييييتخدما طر 
واسييتخدام االسييتمارات األنسييب السييتخدام 

 (245املعلومات بأكرب قدر ممكن. )الفقرة 

ا ةعبة تكنولوجي 2014
املعلومات/ةعبة 
الشيييييييؤون املالية/ 
ةييييييعبة الشييييييؤون 

 اإلدارية

 تُقفل التوصية.
اسييتمرت املنظمة يف وضييع وإصييدار عدد من التقارير ااديدة 
لتعزيز القدرات يف جمال رفع التقارير يف وحدات السيييييييييييفريات 

  والنقد.

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 املنظمة لتنفيذ التوصية.

 

ضييييييييييييييمييييان أن تُين فييييذ إدارة التييري، واتفيييياق  36
مسييييتوى اخلدمة، وأُطر أمان إدارة املعلومات 

 2014واالتصييييياالت التكنولوجية خالل عام 
واعتماد اسيييييييييييييرتاتيجيات للتخفي  من حدة 
املخيياطر الي تنشيييييييييييييييأ عن عييدم وجود هييذه 

 (249اأُلطر حالياً. )الفقرة 

ا ةعبة تكنولوجي 2014
 املعلومات

 تُقفل التوصية.
 يّي  معيياايية اليييياب املالحظ ل طر وفقيياً ملييا ورد يف التقييارير 

 ةيف ما  ّص تنفيذ وعمليات النظام العاملي إلدار  2014عام 
املوارد من خالل )أ( العمليييييييية الرمسيييييييية إلدارة التييري الي 
صيييادق  عليها اجملموعة التوجيهية للنظام، و)ب( إعادة نقل 
النظام العاملي إلدارة املوارد إىل مركز اةاسييييييييوب الدويل ل مم 

. 2015املتحدة يف جني ، سويسرا، يف نوفمرب/تشرين الثاين 
عمييييييال، والنهوض من وييطي هييييييذا املركز اسييييييييييييييتمرارييييييية األ

قيييييدمي لت رمسي الكوار ، والتيييييدابري األمنيييييية يف إطيييييار اتفييييياق

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقيّدر العميل اليذي قيامي  بيه 

 لتنفيذ التوصية. األمانة
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارةرّد  الوحدة املسؤولة

اخلدمات مع مراعاة السييياسييات واخلطوط التوجيهية املتطابقة 
 مع معايري الصناعة. 

ويف ما يتعلق باةصيييييول على البيانات وسيييييالمتها: )أ( نُقل  
ضيييوابط اةصيييول املرخص له من ةيييعبة تكنولوجيا املعلومات 
إىل مركز اخلدمات املشيييييييييرتكة يف بودابسييييييييي  خالل الفصيييييييييل 

. ويسييييييتند الدخول إىل النظام إىل الدور 2016األول من عام 
اتييه؛ ييياحملييّدد للمنظميية، كمييا أنييه يرتبط مبهييام الفرد ومسييييييييييييييؤول

من النياحيية الفنيية، ال ميكن إدارة النظيام العياملي إلدارة  )ب(
 املوارد سوى على ةبكة الفاو )مرّمز(، مبا يف ذلك من خالل

يف بعض املكيياتييب امليييدانييية، وعرب  بييةاملراق   CITRIXدورات 
هبدف  االنرتن  عن طريق بوابة الوصول املأمون للفاو؛ و)ج(

ضيييييييع حّل مقّنع. إضيييييييافًة إىل وضيييييييع واختبار أمن البيانات، وُ 
ذلييييييك، ُأجرييييييي  بييييييانتظييييييام اختبييييييارات للولوج إىل النظييييييام، 

لرصيييييييييييييييد عمليييات الييدخول  ArcSightوُيسييييييييييييييتخييدم برنييامج 
 واخلروقات األمنية احملتملة.
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 مراجعة حسابات المكاتب الميدانية  – 2013-2012فترة السنتين  

 التوصيات الهامة

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 مراجعة حسابات املكاتب امليدانية

 املعنيييييية على املييييييدانييييييةوافقييييي  املكييييياتيييييب  39
توصييييييييييتنا بالتنسييييييييييق مع اةكومات النظرية 
لتحيييييدييييييد االحتيييييياجيييييات الي سييييييييييييييتيييييدعم 
األهداف اإلمنائية لكل بلد من أجل تعظيم 
االسييييييييييييييتفادة من اعتمادات برنامج التعاون 

وأوصينا كذلك بأن تضمن املكاتب  .التقين
 امليييييييدانييييييية توفر املوظفا التقنيا مبييييييا يلزم

ين نامج التعاون التقللتعامل مع مشيييييييييياريع بر 
 .وأن تعطى أولوييية لتنفيييذ هييذه املشييييييييييييييياريع

  (260)الفقرة 

إدارة اليييتيييعييييييياون  2014
وحيييييييدة التقين/ 

تيييييييييينسييييييييييييييييييييييييييييييييييق 
/ الييييييييييربنييييييييييامييييييييييج

امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 
 امليدانية

 تُقفل التوصية.
    املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

ا، راء اةكوميسييييييييييييييتحدد املكاتب امليدانية باالتفاق مع النظ
ضييييمن وثيقة إطار الربجمة القطرية، األولويات لتوجيه اسييييتخدام 
موارد برنامج التعاون التقين يف املسييييييتقبل وتقدمي ميزانية إةييييييارية 

اإلرةيييييادي لربنامج التعاون  ذات صيييييلة. وهذا يشيييييّكل املخطط
التقين الذي، بصييييييييييييييفته ملحقاً بوثيقة إطار الربجمة القطرية الي 

السييييييييييييييلطات اةكومية املعنية، ميّثل جزءا ال يتجزأ  وقّع  عليها
 اخلطوط التوجيهية بشأن إطار الربجمة القطرية(. منها )انظر

وبيييدوره يسييييييييييييييمح ذليييك ملمثيييل الفييياو القطري بيييالتخطيط مع 
املكيياتييب اإلقليمييية/املكيياتييب اإلقليمييية الفرعييية بشيييييييييييييييأن اخنراط 

 و غريها(.أ املسؤولا الفنيا الالزم )املكاتب الفنية الرئيسية

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية.
سييييييييييييييتتّم متييابعيية تنفيييذ التوصييييييييييييييييية 

الواردة يف  18مبوجب التوصية رقم 
 .2015التقرير املطّول لعام 
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وتقوم املكاتب اإلقليمية برصد استخدام البلدان للمخصصات 
صييييييييييد وتتوىل إدارة التعاون التقين الر  - الرمزية ومعدالت املوافقة
 واإلةراف بصورة منتظمة.

ويف حا ميييا زال هنيييا  بعض اةييياالت املنفصييييييييييييييلييية من عيييدم 
 ةاالمتثال، نوصيييييي بإقفال التوصيييييية على اعتبار أن آليات الرقاب

 والرصد قد أُنشئ .

وافقييييي  املكييييياتيييييب املييييييدانيييييية املعنيييييية على  41
توصيييييتنا بالتجاوب مع أولويات اةكومات 
عن طريق توقع االختنيياقييات الشيييييييييييييييائعيية يف 
تنفيذ املشيييييييييييييياريع، وخاصيييييييييييييية يف أنشييييييييييييييطة 
املشييرتيات، واسييتخدام رصييد كاٍف لضييمان 
اسييييييييييييييتكمييال املشييييييييييييييياريع يف الوقيي  احملييدد 

 (.264 )الفقرة

إدارة الييتييعييييييياون  2014
التقين/مكتيييييييب 

 الالمركزية/ دعم
امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 

 امليدانية

 

 تُقفل التوصية.
    املوافقة على التوصية وهي قيد التنفيذ.

سييييييييييييييتحدد املكاتب امليدانية باالتفاق مع النظراء اةكوميا، 
ضييييمن وثيقة إطار الربجمة القطرية، األولويات لتوجيه اسييييتخدام 

صيييييييد ر  موارد برنامج التعاون التقين يف املسيييييييتقبل. وهنا  آليات
تسيييمح للمكاتب امليدانية بضيييمان اسيييتكمال أنشيييطة املشييياريع 
يف الوق  املناسب. وستعرض املعوقات على املكاتب اإلقليمية 
و/أو إدارة التعييييييياون التقين حسييييييييييييييييييييب االقتضيييييييييييييييييييياء ووفقييييييياً 

 الصعوبة. لطبيعة
اريع ملقرتحات املشيي اً لقد أدرج  معظم املكاتب امليدانية خطط

جمة لتعاون التقين كملحق بإطار الرب الوطنية اخلاصيييييييييييييية بربنامج ا
 عا سيييييياعد املكتب اإلقليمي على توزيممّ  املنشييييييأ حديثاً، القطرية

 عتبارمع األخذ يف االليم اقاملوارد بشكل منص  با بلدان األ

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وقد ختتل  مسييييييييييتويات املوافقة  سييييييييييب  األولويات اةكومية.
 البلد وفقاً لطلبات وأولويات اةكومات.

توصييييييية على اعتبار أن آليات الرقابة والرصييييييد نوصييييييي بإقفال ال
 أُنشئ . قد
 

وافقييييي  املكييييياتيييييب املييييييدانيييييية املعنيييييية على  43
توصييييييييييتنا بأن يقوم املسيييييييييؤولون عن امليزانية 
بصييييييييييييييورة منتظمة بالتنسيييييييييييييييق مع املوظفا 

ن متطلبات إعداد تقارير عالتقنيا بشيييييييييأن 
ق  ويف الو  املشيييييييييييياريع لرفع معلومات كاملة

احملدد، ما يؤدي بالتايل إىل رفع قيمة نظام 
معلوميييات إدارة الربامج املييييدانيييية كيييأداة ال 
غىن عنها يف رصييييييييييد املشيييييييييياريع. وأوصييييييييييينا  
كذلك بأن تضيييييييييييع املكاتب امليدانية تدابري 
للرقابة لضييييييييييييمان دقة واكتمال الكشييييييييييييوف 

 (269 )الفقرة ية وتقارير اإلجناز.النهائ

إدارة الييتييعييييييياون  2014
التقين/مكتيييييييب 
 دعم الالمركزية/
امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 

 امليدانية/
ةييييييييييييعبة التعاون 
 يف ما با بلدان
اانوب وحشيييد 

وحيييييييدة املييوارد/ 
 تنسيق الربنامج

 

 تُقفل التوصية.
    املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

ل جيري إبال  املسؤولا عن امليزانية مبتطلبات تقدمي التقارير لك
مشييروع من خالل وثيقة املشييروع واتفاق املشييروع. وأثناء تنفيذ 
املشييييييروع، باإلضييييييافة إىل الرسييييييائل التلقائية باإلجراءات احملددة 
الي يتعا اختاذها والي تشييييييييييييييمل التقدم احملرز وإعداد التقارير 

ذ نظام جديد إلعداد تقارير رصيييييييد فصيييييييلية النهائية، جرى تنفي
على مسييييييتوى عال تقتفي معايري رئيسييييييية خمتلفة، ليقوم موظفو 
العمليييات اإلقليمييية واإلقليمييية الفرعييية مبتييابعتهييا مع املكيياتييب 

وعالوة على ذليييييك، تعرض على ممثلييييييات املييييييدانيييييية املعنيييييية. 
املنظمة القطرية، خالل جلسييييييييات اإلحاطة يف املقر الرئيسييييييييي، 
األدوات املختلفيييييية املتوفرة يف نظييييييام معلومييييييات إدارة الربامج 
امليدانية لرصييييييييد براجمها )رصييييييييد املشيييييييياريع ااارية الذي تقوم به 
ع فةبكة دعم الربامج امليدانية، وغريها( الي تشمل متطلبات ر 

عّززت خطة  وقد التقارير واإلجراءات املالية الي يتعا اختاذها.

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية. 
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

بناء القدرات، القدرات التشييييييييييييييييلية ملوظفي املكتب اإلقليمي/ 
اإلقليمي الفرعي/ القطري املعنيا بإدارة املشييييياريع وهي تسيييييلط 

 الضوء أيضاً على أاية رفع التقارير.
ءلتهم على نية ومسياوجيري تعزيز مسيؤوليات املسيؤولا عن امليزا

وإن دليل برنامج التعاون التقين املنّقح لعام  مسييييييييييييييتوى املنظمة.
متوائم مع دورة املشاريع وإنه مرفق بدليل دورة املشاريع.  2015

 4ويف ما يتعّلق بصييييورة خاصيييية مبسييييؤويل الرصييييد، تشييييري املرحلة 
من دليييل برنييامج التعيياون التقين )التنفيييذ والرصيييييييييييييييد( إىل أدوار 

ةييييأن أداة  ومن ا عن امليزانية ومسييييؤولياحلم وواجباحلم.املسييييؤول
نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية دعم املسؤول عن امليزانية/ 
 منّسق برنامج التعاون التقين يف تأدية مهامه املتعّلقة بالرصد مع
إرسيييييال إنذارات تلقائية عندما تدعو اةاجة إىل اختاذ إجراءات 

ة ذلك يوفّر تقرير رصيييييييييد الربامج امليداني طارئة. وباإلضيييييييييافة إىل
الرفيع املسيييييييييتوى حملة عامة وفصيييييييييلية عن حالة تنفيذ املشييييييييياريع 
وإقفاهلا مبا يسييييتدعي اختاذ إجراءات طارئة من جانب املسييييؤول 
عن امليزانية. وُ طر كبار املدراء بالقضيييييييييايا الناةيييييييييئة من خالل 

الربامج امليدانية باللوحة التنفيذية. ويُعهد إىل اجملموعات املعنية 
يف املكييياتيييب اإلقليميييية )مبيييا يف ذليييك املسييييييييييييييؤولون عن برنيييامج 
التعاون التقين( مهمة اختاذ إجراءات متابعة فورية مع املسيييؤولا 

 عن امليزانية بشأن اإلجراءات املطلوبة.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وتقّدم املكاتب اإلقليمية دعماً اسييتباقياً للمسييؤولا عن امليزانية 
لرفيعة شار إليها يف تقارير الرصد الفصلية ايف معااة القضايا امل

املسيييييييتوى. وتقوم ةيييييييعبة التعاون التقين، عن طريق الفريق املعين 
بربنييامج التعيياون التقين يف املقر الرئيسييييييييييييييي وكجزء من وظيفتهييا 
اخلاصييييية بالرصيييييد، برصيييييد التقّدم احملرز يف املكاتب امليدانية من 

توى نظام على مسولقد أنشئ  أجل تنفيذ اإلجراءات املطلوبة.
 الفريق املعين بربنييامج التعيياون التقين يف ةييييييييييييييعبيية التعيياون التقين
للتحقق بانتظام وعلى أسييييييييييا  عشييييييييييوائي من اكتمال وتوقي  
املعلومييييات/التقييييارير احملّمليييية يف نظييييام معلومييييات إدارة الربامج 
 امليدانية وتذكري املسيؤول عن امليزانية باختاذ اإلجراءات الالزمة.

ة التعاون فريق املعين بربنامج التعاون التقين يف ةعبويستعرض ال
التقين، كجزء من وظيفته اخلاصة باإلةراف، اكتمال املعلومات 

 الواردة يف التقارير النهائية وجودحلا.
ويف حا ميييا زال هنيييا  بعض اةييياالت املنفصييييييييييييييلييية من عيييدم 
االمتثال، نوصيييييي بإقفال التوصيييييية على اعتبار أن آليات الرقابة 

 رصد قد أُنشئ .وال

 املعنيييييية على املييييييدانييييييةوافقييييي  املكييييياتيييييب  44
يع توصيتنا بالقيام برصد صارم لتنفيذ املشار 

واسييييييتكمال مجيع النتائج الي ينبيي إجنازها 
 وكييييييافيييييية الوثييييييائق خالل عمر املشييييييييييييييروع.

 (271 )الفقرة

إدارة اليييتيييعييييييياون  2014
التقين/مكتيييييييب 
 دعم الالمركزية/
امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 

  امليدانية

 تُقفل التوصية.
    املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

إن مبادرة الرصيد الفصيلية  ،43كما أةيري يف الرد على التوصيية 
عاجل ت الرفيعة املسيييييييتوى ااديدة، الي ترافق  باللوحة التنفيذية،

 أُقفل  التوصية. 
العمل الذي قام  به نقّر ونقدّر 

 األمانة لتنفيذ التوصية.

 



FC 164/11 47 

 

 

اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

مسييييألة تنفيذ املشيييياريع، وتبلغ املكاتب اإلقليمية ووحدات املقر 
م  خطة مالرئيسييييييي باملتابعة املطلوبة. وإضييييييافة إىل ذلك، صييييييُ 

بناء القدرات املذكورة أعاله خصييييصييياً لتعزيز قدرات املسيييؤولا 
عن امليزانييية واملوظفا املسييييييييييييييؤولا عن العمليييات يف املكيياتييب 

  الرصد والدعم هلم.امليدانية من خالل توفري
قي برنييامج التعيياون التقين اإلبال  عن أي  وطُلييب من منسييييييييييييييّ
 مييييييييييعييييييييييوقييييييييييات تييييييييييؤدي إىل إبييييييييييطيييييييييياء املييييييييييدفييييييييييوعييييييييييات.
وتطلب وحدة االتصال اخلاصة بالتمويل بانتظام من املسؤولا 
عن امليزانييية توفري األسييييييييييييييبيياب الكييامنيية وراء الطلبييات بتمييديييد 

 وريييدييييد اإلجراءاتاملشيييييييييييييييياريع للتمّكن من رلييييل املعوقيييات 
وتدعم املكاتب اإلقليمية بشييييكل  العالجية حسييييب االقتضيييياء.

اسييييتباقي املسييييؤولا عن امليزانية يف سييييعيهم إىل معااة املسييييائل 
يق الفريق وترصد ةعبة التعاون التقين، عن طر  املرتبطة بالتنفيذ.

املعين بربنييييامج التعيييياون التقين يف املقر الرئيسييييييييييييييي وكجزء من 
ع اصيييييييية بالرصييييييييد، تنفيذ املشيييييييياريع وتقوم باملتابعة موظيفتها اخل

 املكاتب امليدانية واملسؤولا عن امليزانية وفقاً للحاجة.
ويف حا ميييا زال هنيييا  بعض اةييياالت املنفصييييييييييييييلييية من عيييدم 
االمتثال، نوصيييييي بإقفال التوصيييييية على اعتبار أن آليات الرقابة 

 والرصد قد أُنشئ .

أوصييييييييييييييينا أن تطلب املكاتب امليدانية إىل  45
املسييييييؤولا عن امليزانية اإلسييييييراع يف اإلقفال 

إدارة الييتييعييييييياون  2014
التقين/مكتيييييييب 

 أُقفل  التوصية. تُقفل التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

التشيييييييييييييلي و/أو املايل للمشييييييييييياريع ومتابعة 
 (.273حالة طلبات اإلقفال )الفقرة 

 

دعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 
الالمركزية/ةييعبة 

 ؤون املالية/الشييييي
ةييييييييييييعبة التعاون 
 يف ما با بلدان
اانوب وحشيييد 

وحيييييييدة املييوارد/ 
 تنسيق الربنامج

     املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.
، تشيييييييمل تقارير الرصيييييييد 43التوصيييييييية  كما أةيييييييري يف الرد على

معيار  واللوحة التنفيذيةالفصييييييييييييييلية الرفيعة املسييييييييييييييتوى ااديدة 
يري املختلفة با املعا من اإلقفال التشييييلي ومعيار اإلقفال املايل

الي جيرى تعقبها، على أن تُعزز بقدر أكرب بفضيييييييييييل خطة بناء 
 .القدرات

تدعم املكاتب اإلقليمية بشييكل اسييتباقي املسييؤولا عن امليزانية 
وترصيييييييييييييد  يل.ملعااة أي معوقات تعيق اإلقفال التشيييييييييييييييلي/املا

ةييييييييييييييعبة التعاون التقين، عن طريق الفريق املعين بربنامج التعاون 
التقين يف املقر الرئيسيييييي وكجزء من وظيفتها اخلاصييييية بالرصيييييد، 
التقدم احملرز من جانب املسؤولا عن امليزانية لتنفيذ اإلجراءات 

 الالزمة وتقّدم دعمها حسب االقتضاء.
لييية من عيييدم ويف حا ميييا زال هنيييا  بعض حييياالت منفصيييييييييييييي

االمتثال، نوصيييييي بإقفال التوصيييييية على اعتبار أن آليات الرقابة 
 والرصد قد أُنشئ .

نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 
 األمانة لتنفيذ التوصية.

 
سيييييييوف جيري اسيييييييتعراض االمتثال 
لإلقفييييال التشييييييييييييييييلي و/أو املييييايل 
للمشيييييييييييييييياريع يف وقتهيييا، يف إطيييار 

 بلية.املراجعات املستق
 

 

نوصي بأن تضمن املكاتب امليدانية االلتزام  46
بييييييالقواعييييييد واخلطوط التوجيهييييييية املقررة يف 
إجراء املشيييييرتيات وأداء أنشيييييطة املشيييييرتيات 
الي ختدم مصييييييييييييلحة املنظمة على أفضييييييييييييل 

 (277 )الفقرة .وجه

 وحدة اخلدمات 2014
 اإلداريييييييييييييييييييييييييييييييييية/
امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 

 امليدانية

 تُقفل التوصية.
 .املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها   

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ويف حا ميييا زال هنيييا  بعض حييياالت منفصييييييييييييييلييية من عيييدم 
االمتثال، نوصيييييي بإقفال التوصيييييية على اعتبار أن آليات الرقابة 

 والرصد قد أُنشئ .
لضييييييييييييييمييان توفر بيييانييات كييامليية ودقيقيية عن  47

ن املكاتب  املمتلكات، أوصيييييييييينا بأن رسيييييييييّ
امليدانية املعنية إدارة أصييييييوهلا عن طريق: )أ( 
إجراء رقق مادي من صييييييييييييييحة األصييييييييييييييول 

)ب( االسيييييييييتفادة من تسيييييييييهيالت  بانتظام؛
الييتييحييقييق يف نييظيييييييام املييعييلييوميييييييات اإلداريييييييية 
املتكامل يف إدارة التحقق املادي من صيييحة 

ل؛ )ج( التوفيق با األصيييييييييول الي األصيييييييييو 
جرى التحقق من صييييييييييييييحتهيييا ميييادييييًا وبا 
سييييجالت األصييييول يف النظام العاملي إلدارة 

 (.279املوارد )الفقرة 

ةيييييعبة الشيييييؤون  2014
 املكاتب /املالية
 امليدانية

 تُقفل التوصية.
    املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

اعتمدت املنظمة هنجاً دورياً جديداً السييتكمال التحقق املادي 
هو العام األول الذي ميّكن  2014من صيييييييحة األصيييييييول، وعام 

املكييياتيييب املييييدانيييية من اختييييار الفصييييييييييييييييل خالل العيييام اليييذي 
يسييييتكمل فيه التحقق املادي من صييييحة األصييييول ويقلل عبء 

نسيييييبة ب ونتيجة لذلك، سيييييّجل  زيادة العمل يف أوقات الذروة.
يف املائة يف أعداد تقارير التحقق املادي من األصييييييييييييييول يف  14

ومن املتوقع أن يسييييييييييييييتمر ، 2014التوقي  الالزم خالل سيييييييييييييينة 
 رسن هذا املعّدل.

تسييتعرض وحدة األصييول مجيع نتائج التحقق املادي من صييحة 
األصيييييييييول من حيث الصيييييييييواب واالكتمال وتعمل مع املكاتب 

 بيية رسا دقة البيانات. امليدانية إلجراء تصحيحات
ويف حا ميييا زال هنيييا  بعض اةييياالت املنفصييييييييييييييلييية من عيييدم 
االمتثال، نوصيييييي بإقفال التوصيييييية على اعتبار أن آليات الرقابة 

 والرصد قد أُنشئ .

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية.
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اةيييييّد الزمين  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

موظ  أوصييييييييييييييينييا بييأن رييّدد اإلدارة لكييل  48
ومسييييييييييييؤول وصييييييييييييايته كقّيم على البنود غري 
املسيييييييييييتهلكة ومسييييييييييياءلته عنها باسيييييييييييتخدام 

 (.281االستمارات احملددة )الفقرة 

ةيييييعبة الشيييييؤون  2014
 املكاتب /املالية
  امليدانية

 

 تُقفل التوصية.
    املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.

يف ما يتعلق بالوصيييييييييييياية على لدى املنظمة إجراءات منشييييييييييييورة 
األصيييييول. ويوّقع املوظفون اسيييييتمارة اسيييييتعارة املمتلكات لقبول 
رمل املسيييؤولية عن البنود غري املسيييتهلكة الصيييادرة لالسيييتعمال 

 الرمسي.

، استعرض  2014ويف تقرير التحقق املادي من األصول لسنة 
ل كاجملموعات املعنية باألصييول مجيع التقارير للتأكد من إسييناد  

 من األصول إىل وصي عليها.
ويف حا ميييا زال هنيييا  بعض اةييياالت املنفصييييييييييييييلييية من عيييدم 
االمتثال، نوصيييييي بإقفال التوصيييييية على اعتبار أن آليات الرقابة 

 والرصد قد أُنشئ .

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية.

لتقيد يدانية اأوصييينا بأن تضييمن املكاتب امل 50
بيييييياخلطوط التوجيهييييييية املنصييييييييييييييو  عليهييييييا 

من دليل اإلجراءات  317مبوجب القسييييييييييييم 
اإلدارية بشأن تشييل االستشاريا ومبوجب 

من دليل اإلجراءات اإلدارية  319القسييييييييييييم 
بشيييييييييييييييييأن امللتزما بيييياتفيييياقييييات اخلييييدمييييات 

 (286)الفقرة  .الشخصية

مكتيييييييب املوارد  2014
 البشرية/

امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 
  امليدانية

 

 تُقفل التوصية.
وتقوم املكاتب امليدانية  52-50   املوافقة على التوصييييييييييييات 

  بتنفيذها.
نقحة التوجيهية امل اخلطوطُيالحظ أن هذه النقاط مشيييييمولة يف 

بشييييييييييأن توظي  األطراف يف اتفاقات اخلدمات الشييييييييييخصييييييييييية 
الوطنيا واملوظفا الوطنيا يف املشييييييييييييييييياريع، )صيييييييييييييييييدرت يف 

التوجيهييية بشيييييييييييييييأن  اخلطوط(، وكييذلييك يف 2014 رمييار /آذا

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 األمانة لتنفيذ التوصية.
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االسييييييييتشيييييييياريا واألطراف يف اتفاقات اخلدمات الشييييييييخصييييييييية  
 (.2013)صدرت يف نوفمرب/تشرين الثاين 

ووافق مكتب املوارد البشييرية على إجراءات أكثر تفصيييالً متفق 
 عييليييييهيييييييا كييميييييييا هييو وارد يف تييقييرييير مييكييتيييييييب املييفييتييش الييعيييييييام

املوارد البشيييييييييييييرية من غري عن "اسيييييييييييييتعراض  AUD 2615رقم 
سييييييييريمي و  املوظفا"،  يث يرتبط عدد منها باهلدف اإلمجايل.

 العمل خالل فرتة السنتا هذه إىل تنفيذ هذه التوصيات.
وافقيييي  املكيييياتييييب امليييييدانييييية املعنييييية على  51

ء تقييم للجودة لكيييييييل توصيييييييييييييييتنيييييييا بيييييييإجرا
اسييييييييتشيييييييياري عند إكماله للمهمة املسييييييييندة 
إلييييه،  ييييث ال ينظر يف عملييييات االنتقييياء 
املسيييتقبلية إال يف من أجنزوا عقودهم بصيييورة 

 (288)الفقرة  .ُمرِضية

مكتيييب املوارد   2014
 اليييييييبشييييييييييييييييييييريييييييية/
امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 

  امليدانية

 تُقفل التوصية.
تفق إجراءات أكثر تفصييييياًل موافق مكتب املوارد البشييييرية على 

 عييليييييهيييييييا كييميييييييا هييو وارد يف تييقييرييير مييكييتيييييييب املييفييتييش الييعيييييييام
عن "اسيييييييييييييتعراض املوارد البشيييييييييييييرية من غري  AUD 2615رقم 

املوظفا" الذي سييتسييند إليها اإلجراءات املتخذة بالتشيياور مع 
 .2016مركز اخلدمات املشرتكة يف عام 

 أُقفل  التوصية.
ه ب نقّر ونقّدر العمل الذي قام 

 األمانة لتنفيذ التوصية.

وافقييييي  املكييييياتيييييب املييييييدانيييييية املعنيييييية على  53
 ماية املنظمة من جتشييييم خسييييائر  توصيييييتنا

نتيجة عدم اسيييييييييرتداد مبالغ ُدفع  للسيييييييييفر 
مقدماً، ومطالبة مجيع املوارد البشييييييييييييييرية من 
غري املوظفا وكذلك موظفي هذه املكاتب 
 بتسييييييييييييوية املبالغ املقدمة مسييييييييييييبقاً على ذمة
 السيييفر خالل ةيييهر واحد من انتهاء الرحلة

 وحدة اخلدمات 2014
 اإلداريييييييييييييييييييييييييييييييييية/
امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 

 امليدانية

 تُقفل التوصية.
 بتنفيذها. امليدانية   املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب 

ى تقوم املكاتب امليدانية املعنية برصييد املبالغ املدفوعة للسييفر عل
د ولقد أصيييييييييبح التذكري اآليل بتقدمي طلبات ر  املسيييييييييتوى احمللي.

مصيييييييييروفات السيييييييييفر وعملية اسيييييييييرتداد التكالي  يف كشيييييييييوف 

 أُقفل  التوصية.
سييييييييييييتتّم املتابعة مبوجب التوصييييييييييييية 

الواردة يف التقرير املطّول  4 رقم
 .2015لعام 
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يوماً عندما يزيد السيييييييفر على  60أو خالل 
 31-5-450يوماً، وذلك طبقاً للقسييييم  30

 (292من دليل اإلجراءات اإلدارية. )الفقرة 

ية املرتبات بالنسيييبة إىل املبالغ العالقة املدفوعة للسيييفر ميزًة معيار 
  لنظام العاملي إلدارة املوارد.يف ا

وافقيييي  املكيييياتييييب امليييييدانييييية املعنييييية على  54
توصييييييييييييتنا بأن يقوم مسيييييييييييؤول السيييييييييييفريات 
بانتظام برصيييييد مقدمات السيييييفر املسيييييتحقة 
الييييدفع، واالمتنيييياع عن منح أي مقييييدمييييات 
سيييييفر أخرى ما مل تكن املقدمات السيييييابقة 

 (293قد سوي . )الفقرة 

 وحدة اخلدمات 2014
 اإلداريييييييييييييييييييييييييييييييييية/
امليييييييييييكييييييييييياتيييييييييييب 

 امليدانية

 تُقفل التوصية.
    املوافقة على التوصية وتقوم املكاتب امليدانية بتنفيذها.
ى تقوم املكاتب امليدانية املعنية برصييد املبالغ املدفوعة للسييفر عل

ولقد أصيييييييبح التذكري اآليل بتقدمي طلبات رد  املسيييييييتوى احمللي. 
مصيييييييييروفات السيييييييييفر وعملية اسيييييييييرتداد التكالي  يف كشيييييييييوف 

يزًة معيارية العالقة املدفوعة للسيييفر ماملرتبات بالنسيييبة إىل املبالغ 
 يف النظام العاملي إلدارة املوارد.

 أُقفل  التوصية.
سييييييييييييتتّم املتابعة مبوجب التوصييييييييييييية 

الواردة يف التقرير املطّول  4 رقم
 .2015 لعام

 

ن ةيييييعبة الشيييييؤون  56 أوصيييييينا كذلك بأن ُرسيييييّ
املييالييية رقييابتهييا على الرصيييييييييييييييد يف املكيياتييب 

املنتظم عن امتثييياهليييا املييييدانيييية بيييالكشيييييييييييييي  
للوائح والسيييييييياسيييييييات املالية من أجل تقليل 
. خماطر االسيييييييييتخدام غري السيييييييييليم ل موال

 (297)الفقرة 
 

ةيييييعبة الشيييييؤون  2014
 املالية

 تُقفل التوصية.
تقوم ةييييييعبة الشييييييؤون املالية بوضييييييع جمموعة من تقارير الرصييييييد 
الرئيسييييييييييية الي سييييييييييتدعم القيام برصييييييييييد أكثر منهجية لالمتثال 

 ل نظمة واإلجراءات املالية.
ملسيييييييييييييياعدة املكاتب  2015مت تنفيذ عدد من التقارير يف عام 

امليدانية يف جمال الرصيييييييييد مبا يف ذلك أي تقارير إضيييييييييافية مزمع 
 .2016إعدادها لعام 

ومت ملء أربعة مناصيييب ملوظفا ماليا خارج املقر الرئيسيييي يف 
نييية ، وأمريكييا الالتياهليياد املكيياتييب اإلقليمييية آلسيييييييييييييييييا واحمليط 

 أُقفل  التوصية.
نقّر ونقّدر العمل الذي قام  به 

 نفيذ التوصية.األمانة لت

إمنا سييُتجرى مصييادقة إضييافية بعد 
ن تكون ةيييعبة الشيييؤون املالية قد أ

 دأ ييييّ  وضييييييييييييييع تقييييارير الرصييييييييييييييييي
األسيييياسييييية بشييييأن امتثال املكاتب 
املييييييييدانيييييييية ل نظمييييييية واإلجراءات 

 املالية
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والبحر الكاري ، والشيييييرق األدىن وأفريقيا  يث يصيييييبح الرصيييييد 
والييدعم أقرب إىل املكيياتييب امليييدانييية. ويف إطييار هييذه ااهود، 
جتري بيانتظيام تقييميات أكثر تفصييييييييييييييياًل للمخياطر املياليية لكيل 

 مكتب ميداين.

 

 

 مراجعة حسابات المقّر الرئيسي - 2009-2008فترة السنتين 

 التوصيات انساسية

 

 الزميناةيييييّد  التوصية
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات انساسية

 صندوق رأ  املال العامل :4التوصية 

أوصيييييييينا بأن تنظر املنظمة جبدية يف زيادة مسيييييييتوى 
صييييييييييييييندوق رأ  املال العامل لتوفري احتياطي كاٍف 

وقد أكدت األمانة يف هذا الصدد  للصندوق العام.
أهنا سييتدرج مقرتحات لزيادة مسييتوى صييندوق رأ  
امليييييال العييييياميييييل يف برنيييييامج العميييييل وامليزانيييييية للفرتة 

يف إطار القسيييييييييم اخلا  بالسيييييييييالمة  2012-2013

ةييييييعبة الشييييييؤون  2010
 املالية

 تُقفل التوصية.
أدرج  األمانة مقرتحات لزيادة مسييتوى  ويل صييندوق رأ  

 2015-2014املييال العييامييل يف برنييامج العمييل وامليزانييية للفرتة 
 ةياً مع هذه التوصية.ا،  2017–2016وللفرتة 

 أُقفل  التوصية.
الحظنيييييييا تعليقيييييييات اإلدارة. قيييييييد 

تكون التوصيييييييية بزيادة مسيييييييتوى  ال
التمويييل يف صيييييييييييييينييدوق رأ  املييال 

 العامل مالئمة يف هذا الوق .
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املييياليييية على غرار تليييك الي قيييدمييي  قبيييل ذليييك يف 
 ولكن 2011-2010برنييامج العمييل وامليزانييية للفرتة 

كرر ون ليها األعضيييييييييييييياء يف ذلك الوق .مل يوافق ع
أيضيييياً توصيييييتنا بأن تواصييييل املنظمة جهودها الرامية 
إىل مجع االةييييييييييييرتاكات واملتأخرات املسييييييييييييتحقة من 

   الدول األعضاء.
 

ونظرت األجهزة الرئاسييييييييييية يف هذه املقرتحات، وقّررت عدم 
زيادة مسييييييييييييتوى التمويل يف صييييييييييييندوق رأ  املال العامل يف 

 الوق .ذلك 

 

 : تكالي  الدعم للربنامج امليداين )تكالي  خدمة املشاريع(8التوصية 

 نقرتح على املنظمة ما يلي:
ع  الفوري يف السييييييييياسيييييييية )أ( أن تعمل على التوسييييييييّ

املتعلقة بتسييييييييييييييديد تكالي  الدعم  يث تشييييييييييييييمل 
اسييييييييييييييرتداد أي تكييالي  ثييابتيية غري مبيياةييييييييييييييرة بقييدر 

تكون مقبولة بالفعل لدى ااهات املاالة وميكن  ما
جعلهيييا مقبولييية هليييا وتنص على اخلطوط التوجيهيييية 
املالئمة وتوفري التدريب املطلوب، وذلك وفقا ملبدأ 

كالي  الدعم لتناسييييييييييييييب الربامج لت املعقولةاملواءمة 
واملشييييييييييييييياريع امليييدانييية كمييا تبلورت بييالفعييل واملبييالغ 

 املسرتدة من املشاريع املمولة من جهات ماالة.
)ب( أن تنظر يف اإلبال  عن مسييييتوى تسييييديدات 
تكييالي  الييدعم من املشييييييييييييييياريع املموليية من خييارج 
امليزانية ويف تقدير هذا املسييييييييييتوى، وذلك وفقا ملبدأ 

مييييييييييييكييييييييييييتيييييييييييب  2012
االسييييييييييييييرتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطيييييييييييييط 

  وإدارة املوارد

 تُقفل التوصية.
عرضيييييييييييييي  األمانة على انة املالية يف دورحلا الثامنة والثالثا 

تيييدابري ترمي إىل  2011بعيييد امليييائييية املنعقيييدة يف ميييار /آذار 
قد و  رسيييييا تنفيذ سيييييياسييييية املنظمة املتعلقة بتكالي  الدعم.

رحب  اللجنة هبذه التدابري، وتطلع  إىل أن تسيييييتعرض مبزيد 
شييييييييييرين األول كتوبر/تمن التفصيييييييييييل يف دورحلا الي تُعقد يف أ

 املقرتحات املتعلقة بتدابري اسييرتداد التكالي  خبصييو  2011
 الفئات الي كان  ُمستبعدة سابقاً من هذه السياسة.

وأعييييادت الييييدورة السيييييييييييييييييابعيييية والثالثون للمؤ ر املنعقييييدة يف 
تأكيد سيييييييييييييياسييييييييييييية االسيييييييييييييرتداد الكامل  2011يونيو/حزيران 

يف  الفجوة القائمةللتكالي  وأبدت قلقها بشيييييييييأن اسيييييييييتمرار 
اسيييييييييييرتداد تكالي  الدعم اإلداري والتشيييييييييييييلي، على الو ما 
 تشيييييييري إليه بانتظام تقارير تنفيذ الربنامج املقدمة كل سييييييينتا.

فل  التوصيييييييييية نظراً للسيييييييييياسييييييييية قأُ 
ااييييييديييييييدة السييييييييييييييرتداد التكييييييالي  

(2016.) 
الحيييظييينيييييييا مبيييزييييييييد مييين اليييتيييقيييييييديييير 
اإلجييراءات الييي اختيييييييذحليييييييا اإلدارة 
  ملعااة التوصيات املتصلة بتكالي

 خدمة املشروع.

 
 



FC 164/11 55 
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 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ومن أجل رديد مسيييتوى معقول بشيييكل  الشيييفافية
دقيق لتسييييييييييديدات تكالي  الدعم من أجل إظهار 

 ما يلي:
تكالي  الدعم الثابتة غري املباةييييييييييييييرة وغري  1)ب(

 املسرتدة؛
تكالي  الدعم غري املسييييييييرتدة حسييييييييب فئة  2)ب(

 الربامج أو املشاريع؛
وتكالي  الدعم غري املسييييييييييييييرتدة الي ميثلها  3)ب(

ات اليييييييدعم التقين املعتميييييييدة الفرق با خيييييييدمييييييي
ومعدالت تكالي  خدمة املشيييييييياريع والتسييييييييديدات 

 الفعلية؛
تكييالي  الييدعم غري املسييييييييييييييرتدة الي ميثلهييا  4)ب(

الفرق با إيراد تكيييالي  اليييدعم امليييدرج يف امليزانيييية 
والتسديدات الفعلية بطريقة االسرتداد )رسم بنسبة 
مئوية ثابتة ورسييييييييييييييم مباةيييييييييييييير يقيد على برنامج أو 

 مشروع أو االثنا معاً(.
 الكشييييييييييييييوف امليييييالييييييةيف اإلقرار )ج( أن تنظر يف 

تكالي  الدعم غري املسييييييرتدة من املشيييييياريع املمولة ب
من جهات ماالة واستوعبتها حسابات يف الربنامج 
العادي والكيفية الي ُحسيييييييييب  هبا هذه التكالي ، 

وحّث املؤ ر املدير العام على أن يلتمس بنشيييييييييييياط رسييييييييييييا 
اسييييييييرتداد تكالي  الدعم اإلداري والتشييييييييييلي من األنشييييييييطة 

تحد  آليات جديدة، حسييبما اخلارجة عن امليزانية، وأن يسيي
يكون مناسيييباً، باالسيييتفادة من جتارب وكاالت األمم املتحدة 

 األخرى. 
وهذه الطرق املتعلقة بتحسا اسرتداد التكالي ، مبا يف ذلك 
ما يتعلق مبجاالت مثل األمن ونظم املعلومات والتكنولوجيا، 
 ُعرضييييييييي  من أجل نظر انة املالية فيها يف دورحلا املنعقدة يف

، ووافق اجمللس عليهيييييييا يف 2011أكتوبر/تشييييييييييييييرين األول 
. وكيييان من نتيجييية ذليييك أن 2011ديسييييييييييييييمرب/كيييانون األول 

ارتفاعاً يف تكالي  موظفي املشييييييياريع وتكالي  اسيييييييتشييييييياري 
ونفّذ بالكامل  2012املشييييياريع اسيييييتحد   تدرجيياً اعتباراً من 

لتحسيييييا اسيييييرتداد التكالي   2014  لول يناير/كانون الثاين
د بالنسييييبة لفئات التكالي  املتنّوعة غري املباةييييرة الي كان  ق

اسُتبِعدت إىل حد كبري من سياسات الفاو اخلاصة بتكالي  
اليدعم، لكنهيا كياني  ُتسييييييييييييييتعياد عيادة من جيانيب منظميات 

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

)ج( يف وثيقة تقرير تنفيذ  8و 3)ب( 8توصييييييتا ومت تناول ال
)القسيييييم ثالثاً)د( تكالي  دعم الربامج  2013-2012الربامج 
 امليدانية(
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وذليييك من أجيييل عرض تكيييالي  اليييدعم املتكبيييدة 
اً يف إطار حسييييييييييييييابات أموال بالفعل عرضيييييييييييييياً أمين

 الربنامج العادي.
عمال مببدأ املواءمة املعقولة لتكالي  الدعم مع  )د(

الربامج واملشييييييييييييييياريع امليييدانييية كمييا تبلورت بييالفعييل، 
واملبالغ املسييييييييييييييرتدة من مشيييييييييييييياريع ممولة من جهات 
ماالة، ولتحديد مسييييييييييتوى معقول بدقة السييييييييييرتداد 

 تكالي  خدمات الدعم التقين:
أن تيينييظيير يف اةييييييياالت الييي يييكييون فيييييهيييييييا  1)د(

 االسرتداد ممكناً أم ال؛
رديد املدى الذي ترغب املنظمة يف حدوده  2)د(

 يف اسرتداد تكالي  خدمات الدعم التقين.

التقرير السنوي عن مصروفات يف  1)د(  8ومت تناول التوصية 
ثاًل، )م تكييالي  الييدعم واسييييييييييييييرتدادهييا املقييّدم إىل انيية املييالييية

 (.FC 151/9الوثيقة 
اسييييييييييتعراض ةييييييييييامل يتناول مجيع جوانب  2012وبدأ يف عام 

سيييييياسييييية املنظمة اخلاصييييية بتكالي  الدعم ورُفع  عنه تقارير 
 2013بيييانتظيييام إىل انييية املييياليييية يف نوفمرب/تشييييييييييييييرين الثييياين 

 .2014 ومايو/أيار ونوفمرب/تشرين الثاين
وقييد صيييييييييييييييادقيي  انيية املييالييية على منوذج جييديييد السييييييييييييييرتداد 

اسييييييتناداً إىل  2014الثاين التكالي  يف ةييييييهر نوفمرب/تشييييييرين 
مبدأ االسرتداد الكامل النس  للتكالي . وطلب  إىل األمانة 
إعداد سييياسيية جديدة السييرتداد التكالي  عرضيي  على انة 

على  2015املالية وعلى اجمللس اللذين أقراها يف مار /آذار 
 .2016أن جيري تنفيذها اعتباراً من سنة 

 4)ب(8، و2)ب(8، و1)ب( 8ومّت تنيييييياول التوصيييييييييييييييييييييات 
)د( يف سيييييييياسييييييية املنظمة ااديدة السيييييييرتداد التكالي  2-8و

 باالستناد إىل مبدأ االسرتداد النس  الكامل للتكالي .
وبوضييييييع هذه السييييييياسيييييية، ميكن اعتبار هذه التوصييييييية مقفلة. 
وسييييييييييييوف يُقدم تقرير إىل انة املالية بشييييييييييييأن تنفيذ ورصييييييييييييد 

  السياسة ااديدة السرتداد التكالي .
 


