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تقرير مرحلي عن تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد

ميكن توجيه االستفسارات بشأن احملتوى املوضوعي للوثيقة إىل:
ليفيا فورالني Ms Livia Furlani

إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية
اهلاتف+3906 5705 5687 :

طبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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موجز








توفر هذه الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز يف برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد خالل الفرتة من تشرين
األول/أكتوبر  1111إىل نيسان/أبريل  ،1111وعن اخلطط لفرتة أيار/مايو إىل تشرين األول/أكتوبر 1111؛
وعن الوضع احملدّث ل ميزانية الربنامج.
يشدد التقرير على كيف أن النظام العاملي إلدارة املوارد أصبح ركيزة من ركائز جهود املنظمة لتعزيز أدائها
ونتائجها وأثرها على املستوى القطري .ويسلط الضوء على أن االستخدام الفعّال والكفؤ ملوارد املنظمة يعتمد
على توفر النظم املؤسسية يف مجيع مواقعها.
يقدم التقرير نظرة عامة عن تعقيد النظام العاملي إلدارة املوارد وأثره الكبري .فهو سيزيد قاعدة املستخدمني مبا
يقرب من  011مستخدم جديد ،ويتضمن إدارة ما يقرب من  3،111من املوارد البشرية من غري املوظفني ممن
هم غري مسجلني حالياً يف أي من األنظمة املؤسسية .كما سيؤثر على مجيع موظفي املنظمة يف مجيع مواقعها.
يقدم التقرير أيضاً صورة حديثة عن اإلجراءات اليت اختذت لتخفيف املخاطر املرافقة ،وخصوصاً تلك اليت
تتصل بإدارة القدرات وإدارة التغيري يف املكاتب امليدانية ،كما يوفر مؤشراً أولياً إىل املنافع املتوقعة اليت



سيزودها الربنامج.
يسلط التقرير الضوء على التغيري يف نهج تنفيذ الربنامج لتحقيق االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع
العام .وتبعاً لتوصية تقدم بها مكتب املفتش العام ،سيتم اآلن تركيز جهد املوارد لعام  1113-1111على
تنفيذ ونشر نظم وعمليات امتثال النظام العاملي إلدارة املوارد للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف مجيع
املكاتب وضمان تدريب املوظفني تدريباً كامالً على استخدامها .وسيبدأ تنفيذ النظام يف املقر الرئيسي واملكاتب
اإلقليمية حبلول شهر تشرين الثاني/نوفمرب ،ويف مجيع األقاليم حبلول شهر حزيران/يونيو  .1113وستبدأ بعد
ذلك األرصدة االفتتاحية ويبدأ تنفيذ املعامالت املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام .وتدرك إعادة
التسلسل أن نشر العمليات املدعومة بنظام ختطيط املوارد على مستوى املؤسسة ككل يف مجيع املواقع شرط
مسبق الستدامة معاجلة املعامالت معاجلة ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛ ونتيجة لذلك
سيقلل النهج اجلديد خماطر تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية ويتجنب بذل جهد يدوي كبري .وتعين إعادة
التسلسل أيضاً أن إصدار أول بيانات مالية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام سيكون نافذاً
للسنوات املالية بدءًا من  1كانون الثاني/يناير .1112

التوجيه املطلوب من جلنة املالية


اللجنة مدعوة إىل األخذ علم ًا باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
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مشروع مشورة


راجعت اللجنة املالية الوثيقة  FC143/9اليت وفرت معلومات حم ّدثة عن التقدم احملرز لربنامج النظام
العاملي إلدارة املوارد للفرتة من تشرين األول/أكتوبر  1111إىل نيسان/أبريل  ،1111واخلطط للفرتة
أيار/مايو إىل تشرين األول/أكتوبر .1111



الحظت اللجنة التقدم احملرز بشأن الربنامج واإلجراءات اليت اختذت للتخفيف من املخاطر املتعلقة به.
والحظت اللجنة خصوصاً اسرتاتيجية تنفيذ الربنامج املنقحة اليت ستضمن تنفيذ نظم النظام العاملي إلدارة
املوارد املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونشره يف مجيع املكاتب يف شهر حزيران/يونيو
 ،1113وأن يكون تاريخ إصدار أول بيانات مالية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية قد أصبح اآلن عقب
نشر نظم االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأن يكون ذلك نافذاً للسنوات املالية بدءاً
من  1كانون الثاني/يناير .1112

FC 143/9

4

معلومات أساسية
 - 1يف دورتها األربعني بعد املائة يف تشرين األول/أكتوبر  ،1111راجعت اللجنة املالية تقريرًا مرحلي ًا عن مشروع
اإلصدار  11ألوراكل/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( )Oracle R12/IPSASللفرتة نيسان/أبريل إىل
أيلول/سبتمرب  1111واخلطط للفرتة من تشرين األول/أكتوبر  1111إىل نيسان/أبريل .1111
استناداً إىل مراجعتها للتقدم احملرز الذي عرض ،فإن اللجنة:

-1








أكّدت على أهمية ضمان حتقيق األهدا األساسية ملشروع االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،
واستبدال نظام احملاسبة امليدانية ،واالرتقاء إىل اإلصدار  R12يف التواريخ املستهدفة املخطط هلا وضمن
امليزانية التقديرية املبلغ عنها؛
الحظت املخاطر الرئيسية على املشروع اليت أوردتها الوثيقة ،وخصوصاً تلك املتعلقة بإدارة التغيريات يف
املكاتب امليدانية ،ووجهت املشروع إىل املضي قدماً يف إجراءات التخفيف اليت حُ ّددت ملعاجلة هذه املخاطر؛
طلبت من األمانة أن تدرج يف تقريرها املقبل إىل اللجنة معلومات أكثر عن فوائد اجلهد املبذول لتنفيذ اإلصدار
 11ألوراكل/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( ،)Oracle R12/IPSASوعن كيف سيساهم ذلك يف
الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة؛
طلبت من األمانة أن تقدم يف دورتها يف أيار/مايو عام  1111تفاصيل عن كفاءة التكاليف والقيمة مقابل املال
اليت سيحققها املشروع.

 - 3تصف هذه الوثيقة التقدم احملرز يف الفرتة اليت انقضت منذ صدور التقرير األخري واخلطط للفرتة أيار/مايو إىل
تشرين األول/أكتوبر  ،1111كما تستجيب لطلب اللجنة يف دورتها السابقة للمعلومات اإلضافية.
 - 2يبني اجلدول أدناه اجلدول الزمين احلالي لوضع وبدء تنفيذ الربنامج ،وهو يتوافق مع اجلدول الزمين الذي
قدم للجنة يف التقرير املرحلي السابق:
النشاط
إدارة الربنامج
إدارة التغيري والتواصل بشأنه
بدء املشروع
تعريف املتطلبات والنطاق على املستوى املرتفع
التحليل والتصميم التفصيلي
البناء :التشكيل والتطوير
اختبار قبول املستخدمني

اجلدول الزمين
جارٍ 1113-1111
جارٍ 1113-1111
استكمل
استكمل
استكمل
تشرين األول/أكتوبر – أيار/مايو
1111

حزيران/يونيو -

آب/أغسطس 1111
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أيلول/سبتمرب  - 1111حزيران/يونيو

التدريب

1113

أيلول/سبتمرب  -تشرين األول/أكتوبر

التحضريات للتنفيذ
التثبيت والنشر يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية
النشر املتدرج يف مجيع األقاليم

1111

تشرين الثاني/نوفمرب
حبلول حزيران/يونيو 1113
1111

حتقيق الالمركزية
 - 7لقد تطور اهليكل احلالي اإلداري والتشغيلي على مر السنني ،إذ جرى تدرجيياً تطبيق الالمركزية على
وظائف خمتلفة؛ فمثالً جرى قبل عقد من الزمن تطبيقها على عمليات الربنامج امليداني؛ وأنشأت حماور مراكز
اخلدمات املشرتكة يف عام 1110؛ ومنذ عام  1111فوّضت مسؤوليات الدعم والرصد اليت يتحملها برنامج التعاون الفين
وشبكة املكاتب القطرية إىل األقاليم .ويف الوقت نفسه ازداد حجم النشاط يف املكاتب امليدانية زيادة كبرية ،بارتفاع
مدفوعات املكاتب امليدانية بنسبة  191يف املائة منذ عام  1112إىل ما يقرب من  011مليون دوالر أمريكي سنويا.
 - 0يف حني أدت هذه التغيريات إىل فوائد واضحة ،وجنمت أيضا مشاكل عن التغريات التدرجيية أدت إىل بنية
جمزأة ،بعمليات غري متسقة ونقاط اتصال متعددة .وبتوسيع استعمال النظام العاملي إلدارة املوارد ليشمل مكاتب املنظمة
مجيع ًا ستكون هناك بنية أكثر اتساقاً ،توفر األدوات والعمليات وبنى الدعم اليت حيتاجها املديرون كي ينفذوا بفعّالية
مسؤولياتهم اجلديدة اليت فوضّت هلم.
 - 5لذا يشكل النظام العاملي إلدارة املوارد ركيزة أساسية من ركائز رؤية حتقيق الالمركزية ،مبا يف ذلك حتقيق
الالمركزية يف عمليات الطوارئ.

األثر التنظيمي للنظام العاملي إلدارة املوارد
 - 0ألول مرة ،سيتوفر جلميع املكاتب امليدانية يف منظمة األغذية والزراعة نظام إدارة مؤسسي متكامل .وسيؤدي
النظام اجلديد إىل تنفيذ عمليات إدارية موحدة ومتتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف مواقع املنظمة يف
مجيع أحناء العامل.
 - 9سيحتاج ما يقرب من  011موظف يف حوالي  111موقع يف امليدان إىل تعلم كيفية استخدام النظام اجلديد
وتطبيق العمليات اإلدارية اليت مت تغيريها .ويقدر أنه سيكون اآلن سجل يف النظم املؤسسية اجلديدة لنحو  3،111من
املوارد البشرية من غري املوظفني املعينني يف املكاتب امليدانية الذين ليس هلم حالياً سجل يف أي نظام .وبهذا التغيري،
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سيحتاج ما يصل إىل  0،111من املوارد البشرية من غري املوظفني أن تُدخل (باإلنابة) وتوثق هلم سجالت أوقات دوام.
وسيحتاج ما يقرب من  7،111موظف يستخدمون حالياً النظام املؤسسي إىل تعلم كيفية استخدام النظام اجلديد.
 - 11سيؤثر النظام العاملي إلدارة املوارد على كل موظف يف منظمة األغذية والزراعة يف مجيع املواقع .وهكذا ،من
الواضح أن درجة التغيري املرتبطة به كبرية.
التقدم احملرز يف الفرتة من تشرين األول/أكتوبر  1122إىل نيسان/أبريل 1121

 - 11حتقق أثناء الفرتة من تشرين األول/أكتوبر إىل نيسان/أبريل تقدم ملحوظ ،فقد استكمل التصميم التفصيلي
وقطعت مرحلة البناء شوطاً كبرياً .وتشمل نقاط االهتمام الرئيسية بالنسبة للجنة املالية ما يلي:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)

استكملت مرحلة التصميم التفصيلي ،مبا يف ذلك إكمال جلسات النماذج األولية ووضع تعاريف
مواصفات احلل الفين .كما مت االتفاق على نطاق احلل الذي سيُصدر؛
قطع تشكيل ووضع احلل الفين شوطاً كبريا .وبدأ املشروع إجراء اختبار داخلي للحل وحددت
اخلطط ملرحلة اختبار قبول املستخدمني؛
جيري حالياً مشروع إلجراء تقييم أكثر تفصي ًال للمنافع وسيستكمل هذا املشروع يف أيار/مايو 1111؛
متت موافقة اجمللس التنفيذي للربنامج على اسرتاتيجية إدارة التغيري التنظيمي وجيري حاليا
التدريب وحتضري الدعم والتوثيق؛
استكمل مكتب املفتش العام تقييم ًا لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف منظمة األغذية
والزراعة .وقد اتفق على عدد من التوصيات وجيري تنفيذها حالياً؛
قطعت التعديالت على التصميم التقين والبنية التحتية املطلوبة لدعم نشر النظام على الصعيد العاملي
شوطاً كبريا؛
حُددت االسرتاتيجية الكلية لنشر احلل ،اليت تتضمن تنفيذًا أولي ًا يليه تعميم احلل على مراحل على
املكاتب امليدانية.

 - 11ومت خالل هذه الفرتة تعزيز احلوكمة الداخلية للمشروع ،حبي يكون نائب املدير العام (العمليات) مسؤو ًال
متاماً فيما يتعلق بالتنفيذ الشامل للنظام العاملي إلدارة املوارد ،كما وضعت اآلن بنية تنفيذ متكاملة .وتقع موارد املشاريع
اآلن يف موقع مشرتك يف مساحة مكاتب جددت مؤخرا .كما أن املشاريع األصلية اليت شكّلت برنامج النظام العاملي
إلدارة املوارد دجمت اآلن بالكامل وأصبح الربنامج منظماً على أساس جمريات العمليات.
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اخلطة للفرتة من أيار/مايو إىل تشرين األول/أكتوبر 1121

 - 13ستشمل أنشطة الربنامج الرئيسية خالل الفرتة إىل شهر تشرين األول/أكتوبر  1111اإلجراءات التالية الرامية
إىل ضمان أن يكون باإلمكان تطبيق النظام على املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية يف تشرين الثاني/نوفمرب :1111
(أ)
(ب)

(ج)
(د)
(هـ)

استكمال تشكيل ووضع واختبار احلل .ويف البداية سيجري اختبار كل عنصر من العناصر على حدة،
ويلي ذلك اختبار الدمج يف أيار/مايو؛
مبجرد استكمال اختبار البناء والدمج ،سيجري اختبار قبول املستخدمني للحل بني حزيران/يونيو
وآب/أغسطس .وسيخترب احلل من الطر األول إىل الطر األخري ،مبا يف ذلك دمج برجميات
أوراكل مع النظم األخرى داخل وخارج منظمة األغذية والزراعة؛
وضع مواد التدريب والدعم ،مبا يف ذلك وثائق تفصيلية للعمليات للمجاالت األكثر تأثرا .كما ستوضع
أيضا عمليات التدريب وعمليات الدعم والنظم ؛
سيبدأ التدريب يف شهر أيلول/سبتمرب ،مبا يف ذلك تدريب األشخاص الذين سيشكلون جزءاً من بنية
الدعم ،ويلي ذلك تدريب مستخدمني آخرين يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية؛
أثناء هذه الفرتة ،ستجري اختبارات على البنية التحتية على الصعيد العاملي لضمان أن تكون الشبكة
جاهزة لتنفيذ احلل اجلديد .وستستكمل خالل هذه الفرتة أعمال إعداد االمتثال للمعايري احملاسبية
الدولية ،مبا يف ذلك إدخال التعديالت على السياسات واإلجراءات.

التقدم بشأن إجراءات ختفيف املخاطر
 - 12أوصت مراجعة مكتب املفتش العام اخلاصة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف منظمة األغذية
والزراعة أنه ينبغي على الربنامج أن ينظر يف إمكان تبين اسرتاتيجية بديلة تعطي األولوية لتنفيذ مكون النظام العاملي
إلدارة املوارد للقطاع العام على مراحل يف  ،1113-1111وتأجيل إصدار البيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية
الدولية للقطاع العام ،وبالتالي تقليل املخاطر املتعلقة بذلك على أهدا الربنامج ككل.
 - 17حدد التقرير املرحلي املقدم إىل اللجنة املالية يف تشرين األول/أكتوبر  1111اثنني من املخاطر الرئيسية على
الربنامج :أوالً ،اخلطر املتعلق بتنفيذ التغيريات يف املكاتب امليدانية بسبب القيود اليت تفرضها القدرات املتوفرة؛
وثانياً ،اخلطر املتعلق بوجود مقاومة عامة للتغيري .وتشمل إجراءات ختفيف هذه املخاطر اليت جيري اختاذها ما يلي:


أُنشأت بالكامل فرق إدارة تغيري األعمال وفرق التنسيق امليداني ،مبا يف ذلك ميدان املعارين .وعقدت ورشات
عمل يف كانون الثاني/يناير شارك فيها موظفون من املكاتب اإلقليمية واملكاتب امليدانية .ومشلت ورشات العمل
تفسريات للتغيريات اليت ستجري وتوضيحات للنظام اجلديد ،ووفرت فرصاً لالطالع على آراء وردود فعل
املشاركني؛
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اإلجراءات جارية إلنشاء وحدات إقليمية لدعم للعمليات التشغيلية ستقوم بدعم املكاتب امليدانية يف أداء املهام
والعمليات اجلديدة اليت أدخلها برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد .وستوفر هذه الوحدات التدريب والدعم
خالل فرتة نشر احلل وبعد أن يصبح عامال ،مشكلة نقطة تركيز للتحسينات املستمرة للعمليات.

 - 10راجع الربنامج أيضاً خماطر النظام العاملي إلدارة املوارد باستخدام إطار إدارة املخاطر على مستوى املنظمة
ككل .وعقدت ورشات عمل لتحديد ووضع درجات للمخاطر وحتديد إجراءات التخفيف اليت ميكن اختاذها .وراجع
اجمللس التنفيذي للمشروع املخاطر واإلجراءات املقرتحة يف شهر آذار/مارس .وقد مت بالفعل اختاذ عدد من اإلجراءات
للتخفيف من املخاطر اليت مت حتديدها.
 - 15استكملت يف شهر آذار/مارس  1111املراجعة اليت قام بها مكتب املفتش العام لتنفيذ املعايري احملاسبية
الدولية للقطاع العام يف منظمة األغذية والزراعة ،وأوصى بأن ينظر الربنامج يف إمكان تبين اسرتاتيجية بديلة تعطي
األولوية لتنفيذ مكون النظام العاملي إلدارة املوارد على مراحل يف  .1113-1111وكما هو موضح أدناه ،أوصى بتأجيل
إصدار البيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،لتفادي العمليات اليدوية اليت ستكون ضرورية
لوضع أرصدة افتتاحية واليت تستغرق وقتا طويال ولتقليل املخاطر املتعلقة بأهدا الربنامج الشاملة وحتقيق منافعه
األساسية.

نهج االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
 - 10سلط دمج مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مع األنشطة األخرى للنظام العاملي إلدارة املوارد
واستكمال عملية التخطيط التفصيلية الضوء على االعتماد املتبادل بني إعداد البيانات املالية املتوافقة مع املعايري
احملاسبية الدولية للقطاع العام وتنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد والتغيريات اإلجرائية .ولضمان استدامة االمتثال
للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،من املهم أن ينشر النظام العاملي إلدارة املوارد (املمتثل للمعايري احملاسبية
الدولية) اجلديد وعملياته يف مجيع املواقع قبل إنشاء األرصدة االفتتاحية وقبل البدء يف تنفيذ معامالت ممتثلة للمعايري
احملاسبية الدولية .ويتوافق هذا النهج مع "أفضل املمارسات لتنفيذ انتقال سلس إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع
العام" اليت تنتهجها وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة (تقرير .)1111
 - 19سيتطلب حتقيق االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حبلول عام  ،1113ويف الوقت نفسه تنفيذ
النظام العاملي إلدارة املوارد اجلديد واحللول اإلجرائية اجلديدة ،وستكون هناك حاجة إىل عددًا من احللول االنتقالية -
على سبيل املثال ،مبا أن نظم النظام العاملي إلدارة املوارد اجلديد ستطبق يف املواقع امليدانية خالل عام  ،1113هناك
حاجة إىل إنشاء األرصدة االفتتاحية (املطلوبة إلعداد التقارير املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية يف )1113
باستخدام مزيج من النظام العاملي إلدارة املوارد والنظام القديم والعمليات اليدوية ،ما سيخلق عمالً إضافي ًا كبريًا.
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 - 11أدرك الربنامج أن املوارد املطلوبة لدعم مثل هذه احللول االنتقالية ستحوّل املوارد من اجلهود الرئيسية لتنفيذ
ونشر النظام العاملي إلدارة املوارد يف املكاتب يف مجيع أحناء العامل خالل الفرتة اليت تكون فيها احلاجة إىل هذه اجلهود
على أمسّها .وخلف خماطر الربنامج وضمان تنفيذ احلل ونشره على حنو فعّال ،غ ّير الربنامج اسرتاتيجية التنفيذ
حبي يرتكز جهد املوارد يف عام  1113-1111على تنفيذ ونشر عمليات ونظم املعايري احملاسبية الدولية اخلاصة
بالنظام العاملي إلدارة املوارد يف مجيع املكاتب وضمان أن يتدرب املوظفون تدريباً كامالً على استخدامها .ومن هنا،
سيصبح هذا العمل شرطاً أساسياً إلنشاء األرصدة االفتتاحية للمعايري احملاسبية الدولية وإعداد البيانات املالية املمتثلة
للمعايري احملاسبية الدولية .ويعين التسلسل اجلديد أن إصدار أول بيانات مالية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية تقدم
للحصول على مصادقة عليها من التدقيق اخلارجي سيكون اآلن نافذاً من السنة املالية اليت تبدأ يف  1كانون الثاني/يناير
.1112
 - 11صممت هذه االسرتاتيجية املنقحة لضمان أن حتقق املنظمة حتقيق كامل للنظم والعمليات احملسنة املتضمنة يف
برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأن تستفيد من ذلك استفادة كاملة.
وتشمل هذه االسرتاتيجية إدخال نظم وإجراءات وضوابط كفؤة ،وبناء القدرات امليدانية بالتدريب والتوجيه ،والعمل
على ضمان االستدامة ملرحلة ما بعد التنفيذ ،وحتسني قدرات صنع القرار للمسؤولني عن املوازنات عرب توفري معلومات
كاملة ودقيقة ميكن االعتماد عليها إىل العمليات امليدانية.

املنافع وكفاءات التكاليف والقيمة مقابل املال
 - 11بعد استكمال مرحلة التصميم التفصيلي ،حدد الربنامج اجملاالت الرئيسية التالية اليت يتوقع أن جتري
حتسينات عليها .وتتلخص هذه يف اجلدول أدناه.
اجملال


اإلدارة املالية



املوارد البشرية



التحسينات املتوععة
استبدال نظام احملاسبة امليدانية وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ما
يؤدي إىل:
• معلومات مالية دقيقة وكاملة يف الوقت املناسب
• زيادة الرقابة الداخلية (خماطر مالية أقل)
• خف العمل الورقي واألنشطة غري الضرورية من خالل جمريات عمل أكثر كفاءة
• زيادة توحيد األدوات والنظم ،ما حيسن احلركية واملرونة التنظيميتني
تنفيذ عمليات متشابهة جلميع املوظفني ،بغ النظر عن املوقع
إدارة أكثر فعالية للموارد البشرية من غري املوظفني ،مبا يف ذلك:
 oإدارة أفضل لتسجيل الوقت
 oاحتساب املدفوعات مركزي ًا
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حتسني تفوي



استخدام عملية شراء موحدة يف مجيع أحناء املنظمة ،بأدوات نظام جديدة توفّر ما
يلي:
 oااللتزام الكامل بوضوح احملاسبة وببيانات مشرتيات من مجيع املواقع
 oحتسني إدارة املورّدين
 oحتسني املعلومات واإلبالغ عن استالم السلع واخلدمات وطلبات الشراء وأوامر
الشراء وإدارة العقود
استخدام نظام جديد للسفر معد خصيص ًا ملنظمة األغذية والزراعة يف مجيع املكاتب
امليدانية:
الدمج الكامل باألنظمة املالية ملنظمة األغذية والزراعة
جريان عمل مستمر من ختطيط الرحلة إىل املوافقة عليها إىل الدفع والتسوية النهائية
تبسيط املوافقات واملسموحات ،مبا يف ذلك استخدام التصديقات اإللكرتونية
مراقبة االلتزام الكامل ب ميزانية وحتسني مستوى اإلبالغ عن معامالت السفر

املشرتيات


•

السفر

•
•
•


•

نظام أوراكل
وعمليات مؤمتتة
جديدة

سلطات التوظيف معززة بدعم التسجيل مركزيا

سيدخل نظام أوراكل اجلديد والعمليات املؤمتتة اجلديدة:
دعم ًا أفضل لعملية صنع القرار يف الوقت املناسب
 oواجهة أكثر ودًا للمستخدمني تستخدم شبكة اإلنرتنت
 oنظام أداء جيدًا أكثر حتم ًال ملشاكل االتصال
 oكفاءة أكرب من خالل خف املهام "غري الضرورية" يف العمليات
 oخف كبري يف استخدام نظم الظل اجلانبية ،أي البيانات اجملدولة اإللكرتونية
)(Spreadsheets
o

القدرة على إدخال حتسينات يف املستقبل بطريقة فعّالة وكفؤة على حنو متزايد

يف بداية شهر آذار/مارس ،أطلق املشروع نشاط ًا إلجراء تقييم للمنافع أكثر تفصيال .وسيقدر التقييم املنافع امللموسة وغري
امللموسة املتوقعة من النظام العاملي إلدارة املوارد ويصف كيف تسهم هذه يف حتقيق األهدا العامة للمنظمة .وسيقدم
تقرير عن نتائج هذا العمل الجتماع اللجنة املالية يف تشرين األول/أكتوبر .1111

ميزانية الربنامج
 - 13متوّل ميزانية الربنامج أساساً من حساب اإلنفاق الرأمسالي .وتبلغ ميزانية الربنامج الكلية املعتمدة لعامي
 1113-1111مقدار  30،7مليون دوالر أمريكي .ويف عام  ،1111أنفقت  11ماليني دوالر أمريكي من ميزانية
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الربنامج املعتمدة ( 0،2مليون دوالر أمريكي من حساب اإلنفاق الرأمسالي و 3،0مليون دوالر أمريكي ضمن األهدا
الوظيفية ميم ونون).
 - 12الرصيد املتبقي البالغ  10،7مليون دوالر أمريكي أمريكي ،مبا يف ذلك  3،1مليون دوالر أمريكي من أموال
خطة العمل الفورية (إجراء خطة العمل الفوري  ،)5.17متوفر لإلنفاق يف  ،1113-1111وسيتم متويله من خالل
حساب اإلنفاق الرأمسالي .ويتوقع أن ينفق الرصيد املتبقي بالكامل يف  ،1113-1111ويتوقع أن يبقى الربنامج ضمن
حدود امليزانية .وستقدم تفاصيل اإلنفاقات إىل اجتماع اللجنة املالية يف تشرين األول/أكتوبر عام .1111
 - 17باإلضافة إىل تكلفة برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد املذكور أعاله ،أبلغ مشروع املعايري احملاسبية الدولية
للقطاع العام عن إنفاقات خالل الفرتة  1111-1110بلغ جمموعها  5،9مليون دوالر أمريكي.

