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 موجز

  2019تعرض هذه الوثيقة رّد اإلدارة على التوصيات املفّصلة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام. 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
  التوجيهات اليت تراها مناسبة. وتقدميإن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض الوثيقة 
 

 مسودة املشورة
 

 :قامت مبا يلي إن اللجنة

  ا برد اإلدارة وابإلجراءات املقرتحـــة لتنفيـــذ التوصـــــــــــيـــات الواردة يف تقرير املراجع اخلـــارجي  أحـــاطـــت علمـــً
  ؛2019لعام 

  يف تنفيذ التوصيات العالقة. اليت تبذهلا هودعلى اجلوشجعت األمانة 
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 مقدمة
  .2019يعرض اجلدول أد�ه تعليقات اإلدارة على التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام  -1
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اإلطــار الزمين  التوصية
 املقرتح

 رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات األساسية
    املسائل املالية

    ابستحقاقات املوظفنيااللتزامات املتعلقة 

متويل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصـــــــندوق مدفوعات  -2
 االســـــــــتثماراتانتهاء اخلدمة بصـــــــــورة منتظمة وحتســـــــــني أداء 

من أجل توفري عائدات سنوية  الطويلة األجل إىل أقصى حدّ 
ضـــــــــــمن اإلنصـــــــــــاف بني األجيال مبا يتفوق أســـــــــــاس املقارنة 

االســـــــــــــــتحقـــاقـــات املســـــــــــــــتقبليـــة املتوقعـــة دعم مـــدفوعـــات يـــو 
 )43(الفقرة  .للمشرتكني العاملني وغري العاملني على السواء

شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون  2021
املالية/شـــعبة املوارد 

 البشرية

أن يكون أداء ضــــــــــــمان لترصــــــــــــد شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون املالية املدراء اخلارجيني 
أســـــــاس  إىل ابالســـــــتنادلذلك  اموافقً  بفعالية اليت جتري إدارهتا االســـــــتثمارات

ويف وقت ال ميكن فيه ضــــــــمان أداء  ســــــــنوات. 10إىل  5املقارنة على مدى 
االســـــــتثمارات، ســـــــيتم إبالغ جلنة االســـــــتثمارات ابالحنرافات املتواصـــــــلة عن 
أســاس املقارنة أو عدم االتســاق مع ميزانيات املخاطر احملتملة الســتعراضــها/ 

 العملية ههذ تاتبعو  ذه التوصــــــية.هل الوثيق النظر فيها بغية ضــــــمان االمتثال
عقده يف  أ�يالذي  يف املنظمة املدير املســـؤول عن اإلنصـــاف ععن كثب م
 بسبب أدائه الضعيف املتواصل مقارنة أبساس املقارنة. 2020مارس/آذار 

    بر�مج التعاون التقين

أ) ســـــــــــــــيكّثف املســـــــــــــــؤولون الفّنيون وموظفو الربامج العمـل ( -4
مع القائمني على صـــــــياغة املشـــــــاريع لتتم املوافقة  االســـــــتباقي

يف املائة على األقل من املشــاريع خالل العام األول  50على 
 من فرتة السنتني؛

ابســــتكشــــاف مجيع اخليارات  كامًال   االربامج ملتزمة التزامً ال تزال خدمة دعم  خدمة دعم الربامج 2021
املتاحة لدعم تســـــــــــــــريع وترية عمليات املوافقة على مشـــــــــــــــاريع التعاون التقين 

أثر  19-ولقد أضـــــــــعفت حالة الطوارئ النامجة عن جائحة كوفيد وتنفيذها.
اجلهود ذات الصـــــــــــلة إىل حد ما، ولكننا ال نزال واثقني من أنه ميكن حتقيق 

احملددة لفرتة الســــنتني احلالية من خالل تدابري التبســــيط املعتمدة يف  الغا�ت
 .2019عام 
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 املقرتح

 رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ب) وســـــــــــــــيعمـــل ممثلو املنظمـــة جبـــّد مع النظراء احلكوميني (
 ملعاجلة التأخريات؛

ج) وســـــــــرتصـــــــــد إدارة دعم الربامج والتعاون التقين واملمثلون (
نفيذ املشــــــــروع عن كثب لضــــــــمان أن تســــــــتخدم اإلقليميون ت

وأن  2021املبالغ اليت مت ترحيلها بصــــــورة كاملة يف �اية عام 
امليزانيـــة املعتمـــدة لرب�مج العمـــل وامليزانيـــة  تنفيـــذ يرفع معـــدل

 .يف املــــــــائــــــــة عـــلـــى األقــــــــل 40إىل  2021-2020فـــرتة لـــلـــ
 )58(الفقرة 

مســــــــــتوى لإلدارة، مبا فيها اجتماعات وعقدت اجتماعات افرتاضــــــــــية رفيعة 
نواب املدير العام ومجيع املدراء العامني املســاعدين اإلقليميني، رّكزت بصــورة 

يوليو/متوز  إىل يونيو/حزيرانمن فرتة الخاصـــــــة على بر�مج التعاون التقين يف 
 وختللت هذه االجتماعات مناقشــات بشــأن حالة اإلجناز واملوافقة. .2020

ويتم رصــــــــــــــــد حــالــة املوافقــة والنفقــات عن كثــب مــا يؤدي إىل ز�دة العمــل 
 حسب االقتضاء.

    مركز اخلدمات املشرتكة

من إجراء اســـــــــــتعراض فوري ملتطلبات االســـــــــــتبقاء والتوظيف  -5
أجل معاجلة معدل التناوب العايل واملخاطر احلالية املتصــــــــــــلة 

 ،بعدم اســـتبقاء مركز اخلدمات املشـــرتكة للموظفني املتمرســـني
يف إعادة مواءمة منط  اوإكمال التحليل لدعم املضـــــــــــــــي قدمً 

من التوظيف القائم يف مركز اخلدمات املشـــــــــــــــرتكة يف املنظمة 
رتب ل احلالية بُنيةالضـــــمان أن يكون من املمكن مقارنة أجل 

 الوظائف مع وكاالت األمم املتحدة األخرى يف بودابســـــت.

 )66 (الفقرة

مــركــز اخلــــــــدمــــــــات  2021
املشـــــــــرتكة/ شـــــــــعبة 

 املوارد البشرية

 .القد اســــتؤنفت املناقشــــات مع رئيس مركز اخلدمات املشــــرتكة املعّني حديثً 
االســـــتبقاء وســـــتعرض خطة توظيف حمددة تقوم مبعاجلة ســـــبل حتســـــني حالة 

 .Thomas السيد على شعبة املوارد البشرية و�ئب املدير العام
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وضـــــع ســـــياســـــة واضـــــحة املعامل بشـــــأن أهلية املوظفني من فئة  -9
اخلـــدمـــات العـــامـــة العـــاملني خـــارج املقر الرئيســـــــــــــــي يف رومـــا 
عالني من الدرجة الثانية، ما يضــــــــمن 

ُ
للحصــــــــول على بدل امل

االســـــــــــــــتحقــــاقــــات للموظفني املؤهلني نح هــــذه ابلتــــايل أن متُ 
 )86(الفقرة  فقط.

شـــــــــــــــــعـــبــــــــة املـــوارد  2021
 البشرية

، على أن تكون الشــــــروط 2020وافقت شــــــعبة املوارد البشــــــرية يف مايو/أ�ر 
املتعّلقة أبهلية املوظفني من فئة اخلدمات العامة العاملني خارج املقر الرئيسي 

عالنيللحصــــول على بدل 
ُ
من الدرجة الثانية هي نفســــها املبّينة يف القســــم  امل

MS 318 ) وســـــــــــــــيربز 318.5.161املرجع واملتعّلقــة مبوظفي الفئــة الفنيــة .(
ذلك يف اإلجراءات التشــــــــغيلية املوّحدة ذات الصــــــــلة للجنة اختيار املوظفني 
(مركز اخلدمات املشـــــرتكة). وجتدر اإلشـــــارة إىل أن جداول مرتبات املوظفني 

 ال تتضمن كلها بدل ُمعالني من الدرجة الثانية.احملليني 

 املسامهاتوضع خطوط توجيهية يكون من شأ�ا أن توّضح  -10
، مبا يف ذلك مبالغها القصـــــــــــــوى، واألدلة العينّية املســـــــــــــموحة

 ســـــــــــــــــاب ثلـــثحلالواثئقيـــة اليت حيتـــاج املوظفون إىل توفريهـــا 
يصـــــــــــــــبحوا  حىتخل اإلمجايل للمعال من الدرجة الثانية الد

عــالني من الــدرجــة الثــانيــة.
ُ
 مؤهلني للحصـــــــــــــــول على بــدل امل

 )92(الفقرة 

شـــــــــــــــــعـــبــــــــة املـــوارد  2021
 البشرية

منظمات أخرى، مبا فيها بر�مج  معاجلةعن كيفّية  ايتم مجع املعلومات حاليً 
األغذية العاملي، ملســـــــــــــــألة املســـــــــــــــامهات العينّية يف دخل معال من الدرجة 

نتائج إىل شـــــــــعبة املوارد البشـــــــــرية ومكتب الشـــــــــؤون وســـــــــتتم إحالة ال الثانية.
 القانونية للنظر فيها.

 

    استعراض وظيفة تعبئة املوارد

إنعــاش اســـــــــــــــرتاتيجيتهــا لتعبئــة املوارد من أجــل إظهــار الواقع  -13
واصـــــــــلة تعزيز ترتيبات احلوكمة ملالتشـــــــــغيلي احلايل يف املنظمة 

املتعّلقة بتعبئة املوارد ومواءمة األنشــــطة ذات الصــــلة بني كافة 
 )113املستو�ت التنظيمية. (الفقرة 

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 القطاع اخلاص

 متت املوافقة عليها

على وضع إطار اسرتاتيجي  اإىل أن منظمة األغذية والزراعة تعمل حاليً  انظرً 
) من شـــــــــــــــأنه أن يوّجه عملها مع بدء تطبيق اخلطة 2031-2022جديد (

املتوســــــــطة األجل التالية املمتدة على أربع ســــــــنوات، بدا من املالئم االنتظار 
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إىل أن تصـــــــــبح مســـــــــودة اإلطار االســـــــــرتاتيجي جاهزة للعرض على األجهزة 
يكون الرائســـية للمنظمة قبل النظر يف وضـــع اســـرتاتيجية منقحة لتعبئة املوارد 

ولقد بدأت  لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي. ضرور�ً  اتشكل عنصرً أن من شأ�ا 
 شـــــــــعبة تعبئة املوارد والشـــــــــراكات مع القطاع اخلاصاملشـــــــــاورات ابلفعل بني 

والفريق املعين بتطوير اإلطــــــار االســـــــــــــــرتاتيجي من أجــــــل رســـــــــــــــم خريطــــــة 
ويف هذه األثناء، يعترب حتديث خطة العمل  ابالســـــــــــــــرتاتيجيات املشـــــــــــــــرتكة.

 19-يف ظــل أزمــة كوفيــد طــارائً  اســـــــــــــــرتاتيجيــة تعبئــة املوارد أمرً اخلــاصــــــــــــــــة اب
واالنكماش االقتصــادي العاملي. وســتشــكل العملية االســرتاتيجية هذه فرصــة 
جّيدة لتوحيد اجلهود الرامية إىل ضــمان حتقيق أهداف املنظمة املتعّلقة بتعبئة 

مصـــــــــــــــــاحل املوارد، وتركيزهـــا. وينبغي توفيق عرض/بر�مج عمـــل املنظمـــة مع 
الشــــركاء يف املوارد وتوقعاهتم، على امتداد الشــــراكات مع الشــــركاء التقليديني 

إىل الشـــــــــــــركاء اجلدد واجلهات الفاعلة من غري الدول، وكذلك مع  وصـــــــــــــوًال 
 األساليب اجلديدة ملمارسة األعمال.

شــــــــعبة تعبئة املوارد والشــــــــراكات وكما جاء يف تقرير جملس املنظمة، أطلقت 
من  امن املبادرات االســــرتاتيجية اعتبارً  امهمً  اابلفعل عددً  اصمع القطاع اخل

 2018، ما أدى إىل اعتماد �ج لتنمية األعمال التجارية يف عام 2017عام 
ن تقرير جملس املنظمة م 4الصـــــــــــــــفحة يف  17تعبئة املوارد (الفقرة من أجل 

CL 160/16.( 
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اســــــــــــــرتاتيجية تعبئة وكما ورد يف تقرير املراجعة الكامل، ينبغي أن تتضــــــــــــــمن 
مدخالت من اســـرتاتيجية املنظمة اخلاصـــة ابلشـــراكة مع القطاع  ااملوارد أيضًـــ 

واســرتاتيجية التعاون بني بلدان اجلنوب  ،)ااخلاص (اليت يعاد تصــميمها حاليً 
 بيد. اومبادرة العمل يدً  ،والتعاون الثالثي

تعزيز دارة اســـرتاتيجية تعبئة املوارد من أجل إل هاحتســـني نظام -14
 :من خالل نسيقالتآزر والت

لتعبئة املوارد تشــــــمل األنشــــــطة  املنظمة أ) إعداد خطة عمل(
الرئيســـية اليت ســـيتم االضـــطالع هبا ابالســـتناد إىل املخرجات 

إجراء مســـاءالت بغية املقررة واالســـرتاتيجيات اجلامعة احملّدثة 
 أوضح؛

التنسيق عن كثب مع املكاتب امليدانية لضمان إعداد و ب) (
االســـــرتاتيجيات وخطط العمل املتعّلقة بتعبئة املوارد وتطبيقها 

ضـــــــــــــمن إطار االســـــــــــــرتاتيجيات وخطط من جانب املكاتب 
 ،لز�دة فعالية اســـــتيعاب النتائج على مســـــتوى املنظمةالعمل 

 )119(الفقرة  .وابلتايل سد الفجوات يف جمال املساءلة

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 القطاع اخلاص

  متت املوافقة عليها.

 أربعأ) ستشمل اسرتاتيجية تعبئة املوارد اجلديدة خطة عمل عامة متتد على (
تبّني املدخالت املقّررة، واألنشــــــــــطة الرئيســــــــــية، واجلهات الفاعلة ســــــــــنوات و 

وســـيتماشـــى  ألســـاســـية.، ومؤشـــرات النجاح اوالنواتجاملســـؤولة، واملخرجات، 
ذلك مع نظام ختطيط العمل ومراقبته ورفع التقارير عنه يف املنظمة يف إطار 
بر�مج العمل وامليزانية/ اخلطة املتوســــــطة األجل، وال ســــــيما اهلدف الوظيفي 

 بشأن التواصل واألهداف الالحقة له. 8-3

يتماشـــــى مع وســـــيتم اســـــتعراض األدوار واملســـــؤوليات على نطاق املنظمة مبا 
اســـرتاتيجية تعبئة املوارد وآلية/فريق مهام التنســـيق املعزز وســـيتم إنشـــاء شـــبكة 
دعم لتسهيل تدفق املعلومات، واإلعالن بصورة منتظمة عن الفرص الرئيسية 

وتعزيز القدرات حيثما أمكن، ال ســيما على  ،املتاحة، وتوفري الدعم املســاند
  املستوى القطري.

جية اجلديدة لتعبئة املوارد يف إطار دعمها الكامل ب) ســــــتهدف االســــــرتاتي(
 ،لعملية إصــــالح األمم املتحدة، إىل تعزيز تعبئة املوارد على املســــتوى امليداين
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إلطـــار عمـــل  االفريق القطري التـــابع لألمم املتحـــدة ودعمًـــ  يف إطـــارواألهم 
د وســــــيشــــــمل اجليل اجلدي األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــتدامة.

من أطر الربامج القطرية للمنظمة املســـــــــــــــتمدة من إطار عمل األمم املتحدة 
تعبئة املوارد وخطط عمل  جمال التنمية املستدامة، أهداف اجلديد للتعاون يف

ومن شـــــــــــــــأن  وتوصـــــــــــــــيات اســـــــــــــــرتاتيجية لتعبئة املوارد بنجاح. دائمة التطور
ة من تنســـــــــيق حافظة واضـــــــــح وســـــــــبلاألولو�ت الواضـــــــــحة لرب�مج املنظمة 

ســاعد مجيع املكاتب القطرية يف جمال تواإلبالغ عنها أن  الرب�جميةاملنتجات 
 التواصل وتطوير العمال.

ولقد مت التشـــــديد على احلاجة إىل التواصـــــل املتســـــق يف مترين حديث أجري 
شـــــــــــــــعبة تعبئة فيه  وقادت 19-على جائحة كوفيد اعلى نطاق املنظمة ردً 

املدير  حتت إشــراف �ئب امنســقً  نداء خلاصاملوارد والشــراكات مع القطاع ا
بر�مج منظمة األغذية  اخلرباء االقتصـــــــــاديني، وهو: ورئيس Bechdolالعام 

تطوير ســـــبعة  ولقد مت والتعايف منها. 19-والزراعة لالســـــتجابة جلائحة كوفيد
  أولوية ابلتنسيق الوثيق مع املكاتب اإلقليمية والقطرية.جماالت رئيسية ذات 

إضــــــفاء الطابع الرمسي على آلية تنســــــيق/فريق مهام معين بتعبئة وســــــيســــــاعد 
املوارد يف املنظمة (يشــــــــمل األقاليم) على تنظيم األولو�ت الرئيســــــــية املتعّلقة 
بتعبئة املوارد، والبحث عن الفرص والتحد�ت، ورســــــــــــــم مالمح اســــــــــــــتجابة 
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ق  ، ما جيمعاملنظمة وتعبئة البلدان واألقاليم والعامل لالضـــــــــطالع بعمل منســـــــــّ
  املوارد بصورة مّتسقة.

وضـــــــــــــــع آلية لرصـــــــــــــــد تعبئة املوارد يف املنظمة تكون مدعومة  -17
تنفيذ ل املنهجي ســـــــــــــــرتشـــــــــــــــادالأبدوات وتقنيات تضـــــــــــــــمن ا

االســـــــــــــــرتاتيجيات وخطط العمل املتعّلقة بتعبئة املوارد ابلواقع 
التشــــــــــغيلي الســــــــــائد ومتّكن املنظمة من التأمل يف هذا الواقع 

 )136(الفقرة  الفعالية.مبزيد من 

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 /القطــــاع اخلــــاص 
 خدمة دعم الربامج

  متت املوافقة عليها.

ســيشــمل النظام اجلديد إلدارة البيا�ت معلومات ذات صــلة عن املســامهات 
الطوعيــة، مبــا يف ذلــك رصــــــــــــــــد أداء تعبئــة املوارد على املســـــــــــــــتويني القطري 

 .الرئيسي مستوى املقر واإلقليمي وعلى

شــــــــعبة عالوة على ذلك، تشــــــــكل اللوحة اجلديدة لتعبئة املوارد اليت أطلقتها 
 2019يف ديســمرب/كانون األول تعبئة املوارد والشــراكات مع القطاع اخلاص 

واليت ميّدها نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية مبعلومات عن املســــــــــــامهات 
 أداء تعبئة املوارد والتنبؤ ابملسامهات الطوعية. الطوعية، خطوة أوىل يف تقييم

يف إنشـــــــاء مركز/منرب دعم قطري اتبع للمنظمة كوســـــــيلة  اأيضـــــــً  النظر ريجيو 
لدعم يف جمال لاملنظمة  اتممثليلتوفري مركز جامع حلصــــــول املكاتب القطرية/

 الربجمة (مبا يف ذلك إصالح األمم املتحدة)، وتعبئة املوارد، وإقامة الشراكات
 على املستوى القطري. املعبئةإىل املستوى املهم من املوارد  انظرً 

تعزيز آلية الرصـــــــد اخلاصـــــــة هبا يف جمال تنفيذ املشـــــــاريع وآلية  -19
التبليغ عن املعلومات املؤســـــــــــســـــــــــية ذات الصـــــــــــلة من خالل 

لحرص لاألقوى مع املســــــــــــؤولني عن امليزانية املعنيني  االخنراط

شـــــــــــــــــــعـــــبــــــــة دعـــــم  2021
 املشاريع

  متت املوافقة عليها.

يف الوقت الراهن، يرســل نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية رســائل تلقائية 
إىل املســـــــــــــــؤولني عن امليزانية لتذكريهم أبداء التنفيذ وموجبات إعداد التقارير 
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املاحنني وحتســــــــــــــني رفع التقارير من على اســــــــــــــتمرار التزامات 
 )149(الفقرة  جانبهم.

غري أنه  ف اليت قد تنطوي على خماطر و/أو تتطلب عنايتهم.وإلبراز الظرو 
من املهم أال يغيب عن األذهان أن الرصــــد والتبليغ يتوقفان يف �اية املطاف 

إشـــــــــراك املكاتب  اومن املفيد أيضـــــــــً  على املكاتب القطرية/ فرق املشـــــــــاريع.
زم تقدميه أوثق يف حتديد التقارير املطلوبة ابلفعل والدعم الال االقطرية إشـــــــراكً 

 لتجّنب االزدواجية يف مهام اإلبالغ وأي قيود إضافية على هذه املكاتب.

وإن الشــــــروط/ اخلطوط التوجيهية احملددة بشــــــأن كيفّية إعداد كل قســــــم من 
ولكن ميكن حتســــني املواد اإلرشــــادية  ،التقرير النهائي موجودة ابلفعلأقســــام 

املتعّلقة جبدولة عملية اإلبالغ وحتديد املواعيد النهائية لتقدمي التقارير (مثل 
التدريب لبناء القدرات، وإعادة إصـــدار دليل حمّدث للربامج امليدانية املتعّلقة 

  ]) من أجل تعزيز أنشطة الرصد والرقابة.2013برفع التقارير [

    فة التقييماستعراض وظي

القواعد  مراعاةلضــــــمان  بهحتديث ســــــياســــــة التقييم اخلاصــــــة  -23
 من أجلواملعايري السائدة والواقع التشغيلي واملبادرات احلالية 

مواصلة تعزيز دعمه لسياسة التقييم وتوضيح املساءالت اليت 
 )175(الفقرة جيريها. 

تشــــــمل جوانب من قبيل اإلدارة ســــــيضــــــع مكتب التقييم مســــــودة ســــــياســــــة  مكتب التقييم 2021
 االســــــــــــــرتاتيجية، واالســــــــــــــتقاللية اهليكلية، والتقييمات يف املكاتب امليدانية.

ذلك ابلتشــــاور مع اإلدارة وســــريفع املســــودة إىل األجهزة الرائســــية ب وســــيقوم
  .2021لتستعرضها يف �اية عام 

العمل عن كثب مع اجلهاز الرائســـــــــــــــي وإعادة تقييم أحكام  -24
وإ�ــاء  ،وتعيينــه ،مــدير مكتــب التقييم بتعينيامليثــاق املتعّلقــة 

واليته للحرص على تطبيق الضما�ت اليت توفرها اإلجراءات 

ســــــــيبّني مكتب التقييم هذه التوصــــــــية يف اقرتاحه املتعّلق  ت املوافقة عليها.مت مكتب التقييم 2021
بســـــــــــياســـــــــــة التقييم اجلديدة وذلك ابلتشـــــــــــاور الكامل مع اجلهاز الرائســـــــــــي 

  واإلدارة.
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من أجل حتســـــني اســـــتقاللية الوظيفة واحملافظة على مصـــــلحة 
 )182(الفقرة املنظمة. 

العمل عن كثب مع جهازه الرائســـي واســـتعراض االســـتقاللية  -25
اهليكلية اليت تتمتع هبا وظائفه من أجل حتديد التســــــــــــلســــــــــــل 

وشــــــــــــروط اإلدارة املتعّلقة ابلتعامل مع بوضــــــــــــوح  فيه اإلداري
وظيفة التقييم من دون اإلضرار ابستقالليتها، ال سيما يف ما 

لتحســــــني  املخصــــــصــــــة لهيتعّلق إبدارة املوارد املالية والبشــــــرية 
 )189(الفقرة  .مصداقية الشعبة وقيمتها

التقييم هذه التوصــــــــية يف اقرتاحه املتعّلق ســــــــيبّني مكتب  متت املوافقة عليها. مكتب التقييم 2021
وذلك ابلتشــــــــــاور الكامل مع اجلهاز الرائســــــــــي  ،بســــــــــياســــــــــة التقييم اجلديدة

ومبا أن هناك فائدة من احملافظة على عالقة وثيقة ابإلدارة، ال بد  واإلدارة.
احملافظة  إذا أريدمن توضــــيح ماذا يعين التســــلســــل اإلداري املزدوج ابلضــــبط 

ية املتمثلة يف منحه ويف حني عليه.  يدعم مكتب التقييم ابلكامل التوصـــــــــــــــ
االســــــــتقاللية من الناحية اهليكلية، فهو ينوي اقرتاح آلية لضــــــــمان مســــــــاءلته 

 واستخدامالتامة عن استخدام موارده اخلاصة، مبا يف ذلك عمليات التنفيذ، 
ك وميكن أن حيصل ذل املوظفني واالستشاريني، واجلوانب التشغيلية األخرى.

على شـــــكل تقرير عن املســـــاءلة يقدم كل ســـــنتني إىل اجلهاز الرائســـــي و/أو 
 اإلدارة.

إنعاش اسرتاتيجية التقييم اخلاصة به عرب حتديد أولو�هتا لفرتة  -26
الســـنتني احلالية ابلتفصـــيل وعلى النحو الذي حتدده ســـياســـة 
التقييم وعمليات تنفيذ االسرتاتيجية السابقة من أجل ضمان 

مع  بشـــــــــــكل وثيق ومواءمة العمل ،مليات املســـــــــــاءلةتزامن ع
 احلايل اخلطة املتوســـــطة األجل احلالية وبر�مج العمل وامليزانية

بشـــــــــأن إدارة  27و 26عامة على التوصـــــــــيتني  رةيوافق مكتب التقييم بصـــــــــو  مكتب التقييم 2021
  االسرتاتيجية.

ويقرتح مكتب التقييم وضع خطة اسرتاتيجية منفصلة لفرتة السنتني تتضمن 
 العناصر اليت جيري وصفها يف تقرير املراجع اخلارجي.

على اخلطة املتجددة اإلشــــارية مبا أ�ا املكتب ويف الوقت نفســــه، ســــيحافظ 
إمنا خطة متجددة متتد على ثالث و ليســـــــــــــــت أداة ختطيط لفرتة الســـــــــــــــنتني 
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 لألداء. أجدىهبدف حتســـني التآزر التشـــغيلي وإجراء تقييم 

 )195(الفقرة 
ســـــنوات ويتمثل الغرض الرئيســـــي منها يف احلصـــــول على التعقيبات من جلنة 

 عرضها يف املدى الطويل.تالرب�مج على التقييمات اليت ستس

 وضع خطة اسرتاتيجية لفرتة السنتني عرب: -27

عن أنشــطة التقييم  أ) توفري معلومات أوضــح وأكثر تفصــيًال (
املقررة مبا يف ذلك تقييمات املشــــــــــــــاريع/الربامج احملددة، وعن 

فة بغية حتسني الشفافية ياملوارد املالية واستخدامها ألداء الوظ
 وقيمة املعلومات؛

وضـــــــــع بروتوكول أكثر فعالية لرصـــــــــد عمليات التنفيذ و ب) (
اليت املتعّلقة إبصـــــــــــــــدار التقارير املكتملة يف الوقت املطلوب و 

تتضـــمن مراجع مثل خطط التقييم، واالختصـــاصـــات، وردود 
اإلدارة، ومنتجات التقييم الرئيســــية األخرى من أجل ضــــمان 
اختـاذ إجراءات املواجهــة يف مـا خيص االحنرافـات، حســـــــــــــــب 

 )200(الفقرة  االقتضاء.

 أعاله. 26نظر تعليق اإلدارة على التوصية أ مكتب التقييم 2021

    إدارة خماطر الغش

وضــع ســياســة بشــأن أفضــل املمارســات يف إدارة خماطر الغش  -30
يكون من شـــأ�ا تلخيص مجيع الســـياســـات ذات الصـــلة، مبا 
فيها ســـياســـة مكافحة الغش وغريه من املمارســـات الفاســـدة، 

ـــــرقــــــــابـــــــة  2021 وحــــــــدة ال
 الداخلية واالمتثال

ســـتعمل وحدة الرقابة الداخلية واالمتثال على وضـــع إطار ســـياســـايت شـــامل 
إلدارة خماطر الغش يلّخص مجيع العناصــر الرئيســية والســياســات ذات الصــلة 

يف إدارة مواطن الضعف املتصلة مبخاطر  اليت تسمح ابتباع �ج أكثر تكامًال 
ابلتعاون مع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة وســـــــــيتم االضـــــــــطالع هبذا العمل  الغش.
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ملواطن ضـــــــــــــعفها املتصـــــــــــــلة  ومشوًال  امن أجل إدارة أكثر تركيزً 
 )221(الفقرة  .ابلغش

الرئيسيني، مبا يف ذلك مكتب املفتش العام، وشعبة املوارد البشرية، ومكتب 
  الشؤون القانونية، ومكتب الشؤون األخالقية، والوحدات األخرى املعنّية.

 
تيســـــــري إعداد مدّونة الســـــــلوك لتجســـــــيد التوقعات األخالقية  -31

 )225(الفقرة  ملوظفيه وتوحيدها.
مكتب الشـــــــــــــــؤون  2021

 األخالقية
وســــيتم تشــــارك  بدأ مكتب الشــــؤون األخالقية ابلعمل على مدونة الســــلوك.

اخلطوط العريضـــــة ملســـــودة مدونة الســـــلوك مع أصـــــحاب املصـــــلحة (مكتب 
املفتش العام، وشــــــعبة املوارد البشــــــرية، ومكتب الشــــــؤون القانونية) من أجل 

  التشاور بشأ�ا واستعراضها.

 يد التحديث املقبل لســـــــــــــــجل خماطر الغش وتقييمهاتزو أ) ( -32
إىل  ااســــتنادً  تقييم خماطر الغشبشــــأن  توجيهات أكثر مشوًال ب

وأدوات تقييم خماطر  إجراءاتعرب تطوير  ،االنهج املّتبع حاليً 
من شـــــأ�ا أن تضـــــمن حتضـــــري بيئة خماطر الغش يكون الغش 

 ديوحتدأكثر فعالية للمخاطر،  على مســتوى املنظمة وســجلّ 
 فضل مبخاطر الغش وإجراءات التخفيف منها؛األ اإلفادات

ملخاطر الغش على مســــــــــــتوى  أكثر رمسيإجراء تقييم و ب) (
ـــــةاملنظمـــــة من أجـــــل دعم اكتمـــــال  أو فهرس املخـــــاطر  بيئ

وضــــــــمان اتباع �ج من األعلى إىل األســــــــفل يف تقييم خماطر 
 )230(الفقرة  .الغش

ـــــرقــــــــابـــــــة  2021 وحــــــــدة ال
 واالمتثالالداخلية 

أجري حتديث أول للمذكرة التوجيهية يف ســــــــياق التحضــــــــري إلطالق خطط 
. ويراعي هذا التحديث الدروس املســتفادة من عملية 2020منع الغش لعام 

ددة (مثــل توجيهــات احملــتوجيهــات الو  2019إعــداد خطط منع الغش لعــام 
  املراجع اخلارجي).

منع الغش عند التحضــري  حتديث املذكرة التوجيهية وأدوات خطط وســيجري
الرابع من عــام  الفصــــــــــــــــلللتقييم املقبــل ملخــاطر الغش على نطــاق املنظمــة (

) وإطالق عملية إعداد خطط منع 2021األول من عام  الفصـــــــــــــــل /2020
 .2021الغش لعام 

، عملت وحدة 2020ويف ســــياق التحضــــري إلطالق خطط منع الغش لعام 
ســــــــــجل خماطر الغش على مســــــــــتوى الرقابة الداخلية واالمتثال على حتديث 

  املنظمة على مرحلتني:
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) إجراء اســـــــــــــــتعراض مكتيب/حتليـــل (وحـــدة الرقـــابـــة الـــداخليـــة واالمتثـــال، 1(
والنتائج الســـنوية  2019) خلطط منع الغش لعام التجارية أصـــحاب األعمال

ملكتــب املفتش العــام من أجــل التحقق ممــا إذا جرى حتــديــد خمــاطر جــديــدة 
 سجل؛جيب إدراجها يف ال

) والتشــــــاور مع جهات التنســــــيق اإلقليمية املعنية خبطط منع الغش حول 2(
 اجملاالت الرئيسية ملخاطر الغش.

حتســـــــني اســـــــتيعاب شـــــــكاوى وادعاءات الغش عرب تبســـــــيط  -36
خمتلف قنوات وآليــات اإلبالغ عن حــاالت الغش من أجــل 
التمّكن من إكمال ســــــــــجالت مكتب املفتش العام لوضــــــــــع 

 )248(الفقرة  .فعالية هلذه احلاالت استجابة أكثر

مــكــتــــــــب املــفــتــش  2021
 العام

جيب تقدمي تقارير عن مجيع شـــــــــــــكاوى وادعاءات الغش إىل مكتب املفتش 
وســــــــــــــيدعو مكتب  العام عن طريق القنوات الرمسية اليت وضــــــــــــــعتها املنظمة.

 املفتش العام إىل مواصلة تبسيط قنوات رفع التقارير وتوحيدها.

اســــــرتاتيجية حامسة لدعم عبء العمل املتزايد  وضــــــع وتطبيق -37
يف ما يتعّلق ابلتحقيقات الذي يتحمله مكتب املفتش العام 

وحل القيود التشغيلية ذات الصلة من أجل تعزيز الكفاءة يف 
 )253(الفقرة  توزيع حاالت الغش والفساد.

مــكــتــــــــب املــفــتــش  2021
 العام

مســـؤولية املدير العام يف توفري املوارد يبّني امليثاق اجلديد ملكتب املفتش العام 
الكافية للمكتب، وينص على مسامهة األنشطة املمولة من خارج امليزانية يف 

للجنة الرقابة االســــتشــــارية يف  اســــتشــــار�ً  ادعم تكاليف املكتب، ويســــند دورً 
 املنظمة يف ما يتعّلق بكفاية املوارد املتوافرة للمكتب.

من ارتفاع طفيف يف امليزانية يف بر�مج العمل واســـــتفاد مكتب املفتش العام 
وســـــــيواصـــــــل املكتب رصـــــــد موارده عن كثب  .2021-2020وامليزانية لفرتة 

 لإلدارة. فيها وإبراز أي نقص
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    البيئة الرقابية يف املكاتب امليدانية

مواصــلة تنفيذ احللول االســرتاتيجية لتعزيز ضــوابطهما اخلاصــة  -41
ابإلشــــــــــراف والرصــــــــــد بشــــــــــأن اإلجراءات والقرارات احلرجة، 
لضـــــمان الكفاءة والفعالية التشـــــغيليتني؛ وتعزيز دعم إصـــــدار 
الشهادات من قبل مدراء املكاتب امليدانية يف ما خيص حالة 

 )299(الفقرة  .بيئتهم الرقابية

ـــــرقــــــــابـــــــة وحــــــــدة  2021 ال
ــــــــــــة  ــــــــــــي ــــــــــــداخــــــــــــل ال
واالمتثال/ شـــــــــــعبة 

 املوارد البشرية

مبراجعة شـــــــعبة املوارد البشـــــــرية متت املوافقة عليها. ويف هذا الصـــــــدد، قامت 
اخلطوط التوجيهيــــــة املتعّلقــــــة بتوظيف املوظفني الوطنيني بعقود خــــــدمــــــات 

من أجل  2020شــخصــية وموظفي املشــاريع الوطنيني يف يناير/كانون الثاين 
وتشـــــــــــــــّجع اخلطوط  فاءة والفعالية التشـــــــــــــــغيليتني لعملية االختيار.تعزيز الك

التوجيهية بقوة اعتماد عملية اختيار شــــــــــــفافة وتنافســــــــــــية/قائمة على املقارنة 
 د على أمهية توفري سجالت مكتوبة واالحتفاظ هبا.وتشدّ 

تعديل اســــــــرتاتيجية وخطة عمل مكافحة الغش للرتكيز بقدر  
الغش املتزايـــدة اليت تنطوي على أكرب على معـــاجلـــة حـــاالت 

ملدراء  اتواطؤ موظفي املنظمة، وعلى تطوير دور أكثر تشــــددً 
 الوحــــدات يف مــــا خيص حتــــديــــد الغش ومنعــــه يف وحــــداهتم/

مكــــاتبهم، وذلــــك من أجــــل احلرص على أن تقوم املنظمــــة 
 انظرً إبدارة املخاطر املتعّلقة بســـــــمعتها من مجلة خماطر أخرى 

 )309(الفقرة  .اش حاليً تزايد حاالت الغ إىل

ـــــرقــــــــابـــــــة  2021 وحــــــــدة ال
ــــــــــــة  ــــــــــــي ــــــــــــداخــــــــــــل ال
واالمتثال/ شـــــــــــعبة 

 املوارد البشرية

ضــــــــــــــمن اإلطار العام  ،توافق املنظمة على التوصــــــــــــــية وســــــــــــــتواصــــــــــــــل العمل
على تعزيز إعــداد خطط منع  ،الســـــــــــــــرتاتيجيــة وخطــة عمــل مكــافحــة الغش

دابري املتخذة الغش القائمة على املخاطر وتنفيذها، وحتسني الرقابة ورصد الت
ملعاجلة مواطن الضــــــعف الرقابية اليت جرى حتديدها (يف التصــــــميم/التطبيق)، 
والنهوض بدور مدراء وموظفي الوحدات يف منع الغش واكتشافه من خالل 
آليات املســـــاءلة القائمة، واإلحاطات املســـــتهدفة، والتواصـــــل بقدر أكرب من 

  لتأديبية املتخذة.االنتظام بشأن حاالت الغش احملددة والتدابري ا
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 املقرتح

 رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات اهلامة

    املدفوعات املسبقة واملصروفات

ضمان االمتثال حلساب املدفوعات املسبقة واملصروفات اليت  -1
تندرج يف إطار املعايري احملاســـــــــــــــبية الدولية للقطاع العام عرب 

 خاللللمدفوعات املسبقة املؤقتة  اتطبيق قاعدة التسعني يومً 
إقفال احلســـــــــــــــاابت يف �اية العام، ال ســـــــــــــــيما يف ما يتعّلق 
ابمتثاهلا ألسلوب االستحقاق على النحو املطلوب يف املعيار 

بتحســـني  اونوصـــي أيضًـــ  احملاســـيب الدويل األول للقطاع العام.
عملية املطابقة يف ما خيص املدفوعات املسبقة املؤقتة لضمان 

ملتعّلقة بتســـــــجيل االتســـــــاق مع تعليمات إقفال احلســـــــاابت ا
إيصـــــــــاالت مجيع الســـــــــلع واخلدمات اليت مت احلصـــــــــول عليها 

 )35(الفقرة خالل الفرتة املالية أو قبل انتهائها. 

شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون  2021
 املالية

تعمل شــعبة الشــؤون املالية على حتســني عملية اإلبالغ ليصــبح من األســهل 
وســـــــتقوم  .ايومً  90ضـــــــبطها، مع إيالء عناية خاصـــــــة للتســـــــوية يف غضـــــــون 

ابســــتعراض أي تغيريات مطلوبة على التعليمات بشــــأن إقفال  االشــــعبة أيضــــً 
ونشـــــــري إىل أنه مت تســـــــوية معظم الســـــــلف اليت مل  احلســـــــاابت يف �اية العام.

تســــــددها الصــــــومال وجنوب الســــــودان واليت أدت إىل تقدمي هذه التوصــــــية، 
  وإقفاهلا منذ ذلك احلني.

    أطر الربجمة القطرية

مواصـــلة العمل النشـــط مع البلدان األعضـــاء، والفرق القطرية  -3
التابعة لألمم املتحدة، واملنســـقني املقيمني للتشـــارك يف وضـــع 
أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســـــــــــــتدامة 

ســــــــــــــتمد منها أطر الربجمة القطرية على النحو اليت ينبغي أن تُ 
يف الوقــت املطلوب  الواجــب من أجــل أن تتوافر هــذه األطر

مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب  2021
االســــــــــــــــرتاتــيــجــيــــــــة 
والتخطيط وإدارة 
املــوارد/ شــــــــــــــــعــبـــــــة 

 الشؤون املالية

يعمــل مكتــب االســـــــــــــــرتاتيجيــة والتخطيط وإدارة املوارد  متــت املوافقــة عليهــا.
وشعبة الشؤون املالية بشكل وثيق على تصميم النماذج التدريبية املخصصة 

جيهية ابالســـــــــــتناد إىل اخلطوط التو  وتطبيقها وأدوات تنمية القدرات والتوعية
 طار الربجمة القطرية.إب اخلاصةاجلديدة 
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 املقرتح

 رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

يف مجيع البلدان اليت تقدم فيها املنظمة الدعم. وقد أوصــــــــــينا 
ر/تراجع املنظمة وجتدد عرب وحدة التدريب  اأيضــــــــً  أبن حتضــــــــّ

عن إطار الربجمة القطرية ابالســــــــــتناد إىل  اتدريبيً  افيها، منوذجً 
 )50(الفقرة  ذا اإلطار.هب اخلاصةاخلطوط التوجيهية اجلديدة 

    مركز اخلدمات املشرتكة

إعــــداد خطــــة عمــــل لالنتهــــاء من حتــــديــــد معــــامالت جتهيز  -6
عن الســـــلف التشـــــغيلية وبدل املخاطر وبدل  الفواتري (فضـــــًال 

بغية العمل لســـاعات إضـــافية) اليت ميكن تبســـيطها أو أمتتتها 
يف مشـــــروع إضـــــفاء الطابع املركزي على الفواتري  املضـــــي قدمً ا

وضـــــــمان معاجلة هذه األخرية مبزيد من الفعالية والكفاءة من 
 )72(الفقرة حيث التكلفة. 

مــركــز اخلــــــــدمــــــــات  2021
 املشرتكة

ترد أمتتة الســــلف التشــــغيلية والعمل لســــاعات إضــــافية يف بر�مج عمل نظام 
 اإلطار الزمين للمشـــــــروع. وســـــــوف تنجز ضـــــــمن ،ختطيط املوارد يف املنظمة

أمتتة العملية اآللّية يف جمال الفواتري بشأن عالوة على ذلك، سيتم تنفيذ حل 
بغية أمتتتة بعض العمليات، والتقليل من العمل اليدوي، وضـــــــــــــــمان معاجلة 

 الفواتري مبزيد من الفعالية.

عملية  إعداد مقرتح وثيقة مطّور بشـــــــــــــــكل جّيد هبدف أمتتة -7
 (أ) الســـــــــــــــلف التشـــــــــــــــغيليــــــة؛  جتهيز الفواتري يف مــــــا خيص:

 (ب) وبدل املخاطر؛ (ج) وبدل العمل لســــاعات إضــــافية.

وجيـــب أن يتضـــــــــــــــمن مقرتح الوثيقـــة، من مجلـــة أمور أخرى، 
خطة ملموســـــــة مع قائمة ابألنشـــــــطة واجلداول الزمنية املقابلة 

 )73(الفقرة  هلا من أجل ضمان إجناز املشروع.

كــز اخلــــــــدمــــــــات مــر  2021
 املشرتكة

من  2019أجري حتليل للســـــــــــــلف التشـــــــــــــغيلية اليت قدمتها املكاتب يف عام 
أجل تكوين فهم أفضـــــــل الســـــــتخدام هذه الســـــــلف وتوفري أســـــــاس لوضـــــــع 

مســــــــودة لنموذج جديد  وضــــــــعتولقد  إجراءات وخطوط توجيهية جديدة.
ط مت اقرتاحــه يف النظــام العــاملي إلدارة املوارد وميكن النظر فيــه ألمتتــة  مبســـــــــــــــّ

 األخرى. املكتوبةالفواتري 
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إدارة جودة قاعدة بيا�ت  تنفيذ إعداد خطة عمل بشـــــــــــــــأن -8
، واإلشـــــــــــــــارة املقرتحةالبائعني كجزء من إدارة جودة البيا�ت 

لموســـــــــــــــة تتضـــــــــــــــمن قائمة فيها إىل مجلة أمور منها خطة م
ابألنشطة واجلداول الزمنية املقابلة هلا من أجل رصد تنفيذها 

 )79(الفقرة  بشكل سليم وضمان إجنازها.

مــركــز اخلــــــــدمــــــــات  2021
 املشرتكة

إلدارة اجلودة من جانب البائعني يف  KPMGانتهى اســـــــــــــــتعراض شـــــــــــــــركة 
تزال ولقد بدأت تصـــــــــــــــفية قاعدة بيا�ت البائعني وال  .2020مارس/آذار 

 مستمرة، ومت إعداد خطة العمل بشأن إدارة جودة البيا�ت.

نح التعليم من مراجعة شــــــــــــروط التوثيق الداعمة للمطالبات مبِ  -11
أجل مواءمتها مع االجتاهات والتطورات الراهنة مثل التقارير 
اليت تصـــــــــــدرها النظم اإللكرتونية يف جمال التســـــــــــجيل وجتهيز 

ب النظر يف الضــــــــوابط الالزمة الفواتري واملدفوعات، ولكن جي
لتجنب تقدمي الواثئق املغشوشة ما يتيح التوصل إىل ترتيبات 

 )97(الفقرة  تعليمية أكثر مالءمة ومرونة ألطفال املوظفني.

مــركــز اخلــــــــدمــــــــات  2021
 املشرتكة

ابعتبارها شــــــعبة املوارد البشــــــرية ومت تقدمي اقرتاح ل فيذ.نهذه التوصــــــية قيد الت
من أجل تقييم احلاجة إىل مراجعة الشــــــــــروط  ،الســــــــــياســــــــــاتاملســــــــــؤولة عن 

نح التعليم عرب توفري املمارســـــــــــات املعتمدة يف وكاالت الداعمة للمطالبات مبِ 
 أخرى.

تبســـــــــــــــيط اإلجراءات املتبعة يف معاجلة إعانة اإلجيار مبوجب  -12
املخطط األســـــــــــــــاســـــــــــــــي عرب مراجعة احلاجة إىل العملية اليت 

البشـــرية يف مركز اخلدمات املشـــرتكة  توصـــي فيها وحدة املوارد
وتطلبها  ،إبعطاء موافقته Thomas السيد �ئب املدير العام

والنظر  قبل قبول طلب للحصـــــــــــــول على إعانة اإلجيار. ،منه
 عن ذلك يف اقتصــــــــــار الرجوع إىل �ئب املدير العام اعوضــــــــــً 

مــركــز اخلــــــــدمــــــــات  2021
 املشرتكة

تفويض املوافقة على إعانة اإلجيار يف إطار االستعراض  مسألة جيري النظر يف
املنّظم لتفويض الصـــــالحيات الذي جيري مبشـــــاركة مكتب الشـــــؤون القانونية 

 وشعبة إدارة املوارد البشرية.
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على احلــاالت اليت تنحرف عن معــايري  Thomas الســـــــــــــــيــد
 )102رة (الفق األهلية فقط.

    املسائل املتعلقة ابحلوكمة

    املوارداستعراض وظيفة تعبئة 

التعبري بوضــــــــوح عن تعريف هدف تعبئة املوارد واملعايري ذات  -15
الصـــــــــــــــلـــة من أجـــل تقـــدمي توجيهـــات أكثر فعـــاليـــة لتحـــديـــد 

 )125(الفقرة  التوقعات والنتائج املرجوة.

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 /القطــــاع اخلــــاص 
مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
االســــــــــــــــرتاتــيــجــيــــــــة 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

  املوافقة عليها.متت 

 افنيً  اســــتقدم االســــرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد على مســــتوى املنظمة تعريفً 
آخذة األهداف االســـرتاتيجية للمنظمة واالحتياجات  ،ألهداف تعبئة املوارد

 املالية على املستو�ت القطرية واإلقليمية والعاملية يف احلسبان.

املوارد واإلمكا�ت، وأولو�ت الرب�مج ويعترب ســــجل التتبع، واســــتعراض بيئة 
ضــــــــــــــرورية للتعبري عن األهداف. واألهم من ذلك، جيب رصــــــــــــــد هذه  اأمورً 

وح واملشـــــــــــــــهــد العــاملي مملســـــــــــــــتوى الط ااألهــداف عن كثــب وتكييفهــا تبعًــ 
وســــــــــــيســــــــــــاعد ربط األهداف على املســــــــــــتو�ت  واإلقليمي والقطري املتغّري.

تواصــــل والتنســــيق بشــــأن األولو�ت وكيفية القطرية واإلقليمية والعاملية على ال
تقدمي الدعم على نطاق املنظمة. وســـــــــــيكون تكوين فهم جّيد لالحتياجات 

لبذل اجلهود املســــتهدفة يف جمال تعبئة املوارد، ال  اواألهداف املتغّرية أســــاســــيً 
يف العديد من  19-ســـــــــــــيما يف ظل االنكماش الذي ســـــــــــــببته جائحة كوفيد

 البلدان.
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 ،إجراءاهتــا ونظــامهــا لتحــديــد أهــداف تعبئــة املواردتوضـــــــــــــــيح  -16
وحتقيق االتســـاق فيها على مجيع املســـتو�ت وتعزيز األنشـــطة 
ذات الصــــــــــلة من أجل مواءمة االحتياجات التنظيمية وتوليد 

يف تنســـــــــيق تعبئة املوارد، وتطبيق  ازخم أكثر فعالية واســـــــــتقرارً 
 )131(الفقرة  القرارات، وتنفيذ الربامج.

بة تعبئة املوارد شــــــع 2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 القطاع اخلاص

  متت املوافقة عليها.

 .15نظر رد اإلدارة على البند أ

حتســــني إطار النتائج لتعبئة املوارد عرب تطوير مؤشــــرات األداء  -18
ذات الصـــــلة والقابلة للقياس الكمي لكل خمرج من  الرئيســـــية

على املخرجات املتوقعة من أجل ضـــــــــــــــمان قياس اإلجنازات 
ضـــــوء معايري األداء املناســـــبة بغية توفري معلومات أجدى عن 

 )142(الفقرة  النتائج وأساس الختاذ القرارات.

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 القطاع اخلاص

ستقوم االسرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد بتحديث إطار  متت املوافقة عليها.
النتائج القائم لتعبئة املوارد عرب توفري جمموعة جديدة من مؤشـــــــــــــــرات األداء 

وإدراجها يف نظام ختطيط العمل ورصـــــــــــــــده واإلبالغ عنه التابع  الرئيســـــــــــــــية
 .3-8لرب�مج العمل وامليزانية/ اخلطة املتوسطة األجل/ اهلدف الوظيفي 

التأمل يف األدوار واملسؤوليات التنظيمية احلالية املتعّلقة بتعبئة  -20
املوارد ويف ترابطها، وتقدمي هيكل أوضــــــــــــــح وحمدد بشــــــــــــــكل 
أفضـــــــــــــــل لتعبئة املوارد، ودعم ذلك ابلســـــــــــــــياســـــــــــــــات الرمسية 
والصـــالحيات لضـــمان انســـجام ديناميكيات تعبئة املوارد مع 

(الفقرة  لداخلية.مبادئ املنظمة بشـــــــــــــأن املســـــــــــــاءلة والرقابة ا
156( 

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 القطاع اخلاص

  متت املوافقة عليها.

عن  داخليةينبغي أن تقدم االســــرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد إطار مســــاءلة 
تعبئة املوارد يبّني بوضـــــــــــــوح األدوار واملســـــــــــــؤوليات املتعّلقة بتعبئة املوارد على 

 .الرئيسي املستويني القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر

، ســــيتم اســــتعراض األدوار واملســــؤوليات 14وكما جاء يف الرد على التوصــــية 
لية التنســـــــيق على نطاق املنظمة مبا يتماشـــــــى مع اســـــــرتاتيجية تعبئة املوارد وآ

املعززة وســـــــــــيتم النظر يف إنشـــــــــــاء شـــــــــــبكة دعم لتســـــــــــهيل تدفق املعلومات، 
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واإلعالن عن الفرص الرئيســـــــــــــــيــة املتــاحــة، وتوفري الــدعم املســــــــــــــــانــد، وتعزيز 
 القدرات حيثما أمكن، ال سيما على املستوى القطري.

 إجراء اســـــــتعراض لنمط التوظيف واحتياجات الشـــــــعبة يف ما -21
يتعّلق بعالقات املســـــــــــــاءلة ومواطن ضـــــــــــــعف الرقابة الداخلية 
للحرص على إدارة املخاطر التشـــــغيلية ذات الصـــــلة وحتســـــني 

 )162(الفقرة  كفاءة عمليات العمل وفعاليتها.

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 القطاع اخلاص

 متت املوافقة عليها.

ة املوارد وما ينتج عنها من تعديالت إىل االســـــــــرتاتيجية املؤقتة لتعبئ ااســـــــــتنادً 
نظر يف إجراء اســـــــتعراض لألدوار واملســـــــؤوليات املتعّلقة هيكلية مطلوبة، ســـــــيُ 

وستتم االستفادة  ابلتوظيف وعمليات العمل من أجل حتسني فعالية الشعبة.
من هذا التمرين عند تصميم االسرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد على مستوى 

 املنظمة.

على األموال شـــــــــــــــعبة تعبئة املوارد والشـــــــــــــــراكات مع القطاع اخلاص وتعتمد 
احملدودة املخصــــــــــــصــــــــــــة للرب�مج العادي واليت ظلت اثبتة إىل حد كبري على 

اليت يتم مــــدى عقــــد من الزمن على الرغم من ز�دة عــــبء العمــــل واملوارد 
إىل  وســـتحتاج االســـرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد مبقدار الضـــعف. حشـــدها

إىل الوظائف احليوية  االنظر بصــــــــــــورة واقعية يف املوارد الالزمة لتطبيقها. ونظرً 
شــعبة تعبئة املوارد والشــراكات مع القطاع اخلاص اليت تؤديها، ســتســتكشــف 

الفرص املتاحة للدعوة إىل احلصـــول على حصـــة من التكاليف املســـرتّدة على 
ام الرئيســــــــية املعّرضــــــــة مســــــــتوى املنظمة، أو ز�دة األموال املخصــــــــصــــــــة للمه

للخطر، أو منــاذج تقــاســـــــــــــــم التكــاليف مع الوحــدات األخرى وز�دة العمــل 
مكتب  مجيع مســتو�ت املنظمة (مثًال  علىوالعالقات مع الوظائف الداعمة 
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االتصـــــــــاالت يف املنظمة، والشـــــــــراكات والتعاون مع األمم املتحدة، والتعاون 
ب االســرتاتيجية والتخطيط وإدارة بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، ومكت

 ).طوارئ والقدرة على الصمود، وغري ذلكاملوارد، ومكتب حاالت ال

العمل عن كثب مع مكتب االســـــــــــرتاتيجية والتخطيط وإدارة  -22
املوارد للحرص على أن تكتسب عملية إدارة املخاطر املتصلة 

من الطــــــابع الرمسي وأن تكون موثقـــــة  ابتعبئــــــة املوارد مزيـــــدً 
املعايري السائدة،  اليت تضعها شروطالإىل  ابلنظرشكل جّيد ب

يتم حتـــديـــد املخـــاطر وتقييمهـــا على النحو األمثـــل من لكي 
أجل اسـتمرار تطور مسـتوى النضـج السـائد يف إدارة املخاطر 

 )170(الفقرة  القيمة املثلى املستهدفة. حتقيقو 

شــــــعبة تعبئة املوارد  2021
والشـــــــــــــــراكــات مع 

 /القطــــاع اخلــــاص 
مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
االســــــــــــــــرتاتــيــجــيــــــــة 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

  متت املوافقة عليها.

يف ســياق تصــميم االســرتاتيجية  اســيكون اســتعراض املخاطر وإدارهتا أســاســيً 
 .  19-اجلديدة لتعبئة املوارد على مستوى املنظمة، ال سيما يف زمن كوفيد

قطاع اخلاص شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع الويف الوقت الراهن، وضعت 
 يف إطار عملية ســــــــــــنوية لتحديد املخاطر على مســــــــــــتوى املنظمة، ســــــــــــجًال 

للمخاطر من شــــــــــــــأنه أن يبّني املخاطر الرئيســــــــــــــية اليت تالحظها الشــــــــــــــعبة، 
وإجراءات التخفيف من األثر، واألشخاص املسؤولني عن التخفيف من أثر 

يف تصـــــميم  وســـــتتم االســـــتفادة من ذلك املخاطر، ومواعيد االنتهاء املعتزمة.
شــــــعبة االســــــرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد على مســــــتوى املنظمة، وســــــتعمل 

ـــــة املوارد والشـــــــــــــــراكـــــات مع القطـــــاع اخلـــــاص ـــــب  تعبئ ـــــب مع مكت عن كث
 االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد على تطوير حتليل املخاطر وإدارهتا.
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    استعراض وظيفة التقييم

لســــــــــــــياســــــــــــــات ل يف اقرتاحه التقييماحلرص على دعم مكتب  -28
حتســـــــــــــــني وظيفة التقييم الالمركزية اليت من أجل  ه هلاوتنفيذ

يؤديهـــــا على املســـــــــــــــتويني اإلقليمي والقطري، خبطـــــة عمـــــل 
تشــــــــغيلية فعالة تتضــــــــمن جداول زمنية واقعية، والضــــــــما�ت 
الالزمة، والدعم املؤســـــــــســـــــــي املقدم يف ســـــــــياق التنفيذ احملدد 

وإحداث التغيري  السـياسـاتص جناح من أجل ز�دة فر  اجيدً 
 )207(الفقرة  الالزم.

 متت املوافقة عليها وتتماشـــــــــــــــى مع اخلطة احلالية إلجراء هذه التقييمات. مكتب التقييم 2021

مع ابلتشــــاور مع اإلدارة، ال ســــيما  2020وســــيتم إعداد خطة عمل يف عام 
 كبار املدراء يف هذا اجملال.

ميزانية مكتب التقييم من خالل  حتســـــــني الشـــــــفافية يف تنفيذ -29
، وملوســــة، اوبنية أوضــــح، وأكثر حتديدً عمليات ســــياســــات و 

 للمكتب رمسية متعّلقة بتخصـــــــــــــــيص ميزانية الرب�مج العاديو 
وحســاب أمانة التقييم واســتخدامها، واإلبالغ عنها، وإدارهتا 
بشـــكل عام لضـــمان انســـجام ديناميكيات وظيفة التقييم مع 

ن املســـــــــــــــاءلة والرقابة الداخلية ولدعم مبادئ املنظمة بشـــــــــــــــأ
 )215(الفقرة  .التدقيق يف امليزانية

ســيتم تنفيذ هذه التوصــية من خالل اخلطة االســرتاتيجية  متت املوافقة عليها. مكتب التقييم 2021
بشــــأن  اوســــتوضــــع ســــياســــات أكثر وضــــوحً  وتقرير املســــاءلة لفرتة الســــنتني.

ويف هذا الســـياق، ينوي مكتب  اســـتخدام ميزانية الرب�مج وحســـاب األمانة.
إىل  اتوفري املوارد لكل نشـــاط من أنشـــطة التقييم نظرً  يةالتقييم اســـتعراض كيف

 أن الربامج امليدانية للمنظمة متّول من ميزانية الرب�مج واملســـــامهات الطوعية.

�دة الطلب على حتقيق االتســـــــاق والعامل اآلخر الذي جيب النظر فيه هو ز 
على نطاق النظام وعلى األنشــــــــــــــطة املشــــــــــــــرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، 

النتائج على املســــتوى القطري بوصــــفها  بشــــأنواحلاجة إىل حتســــني املســــاءلة 
  يف آلية املساءلة اخلاصة مبنظومة األمم املتحدة ككل. اإسهامً 
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    إدارة خماطر الغش

  احلرص على: -33

جلميع  الســــــــــــــنوية لإلفاداتأ) تقدمي الدعم الســــــــــــــياســــــــــــــايت (
اإلفصــــاح اخلاصــــة املوظفني من أجل ضــــمان حتديث بيا�ت 

املعلومــات ذات الصــــــــــــــلــة  علىالتغيريات  دخــالإملوظفني و اب
 لز�دة فعالية الرصد وحتقيق مساءلة أوضح؛

التحقق من اجلهات تدمج  وإجراءاتوضــــع ســــياســــة و ب) (
ميع املناصـــــــــــــب، جب اخلاصـــــــــــــةيف إجراءات التوظيف  املرجعية

من أجل  ،بغض النظر عن مصـــــــــــدر التمويل وطبيعته وموقعه
 عمليــة التوظيف.اليت تتمتع هبــا ز�دة القيمــة الرادعــة للغش 

 )235(الفقرة 

مكتب الشـــــــــــــــؤون  2021
 األخالقية

املوارد البشــرية ملناقشــة حل  شــعبةلقد تواصــل مكتب الشــؤون األخالقية مع 
من  وبيا�ت الكشــــــف ســــــنو�ً  اإلفاداتيســــــمح إبجراء  يهواالتفاق عل بديل

  خالل وحدة املوارد البشرية التابعة ملركز اخلدمات املشرتكة.

تكنولوجيا املعلومات الســــتكشــــاف خدمات مع شــــعبة  الوحدةوتعمل هذه 
  استمارة التأكيدات وبيا�ت الكشف. ألمتتةاخليارات املتاحة 

إعداد اســـــــــرتاتيجية لضـــــــــمان مناقشـــــــــة مســـــــــؤوليات املوظفني  -34
املتعّلقة مبنع الغش واكتشـــــــــــــــافه خالل عمليات اســـــــــــــــتعراض 
وتقييم نظام تقييم وإدارة األداء بغية مواصــــــلة تعزيز ســــــياســــــة 

(الفقرة  .الغشمع حاالت لعدم التســـــــــــــــامح املطلق املنظمة 
239( 

شـــــــــــــــــعـــبــــــــة املـــوارد  2021
البشــــــــــــرية/ مكتب 
 الشؤون األخالقية

التنســــيق مع مكتب الشــــؤون األخالقية، عرب ســــتقوم شــــعبة املوارد البشــــرية، 
بتحديد وتنفيذ االســــــــــرتاتيجيات الرامية إىل ضــــــــــمان مناقشــــــــــة مســــــــــؤوليات 
املوظفني املتعّلقة مبنع الغش واكتشافه خالل عمليات استعراض وتقييم نظام 
تقييم وإدارة األداء، مبـــــا يف ذلـــــك من خالل إحـــــاطـــــات اإلدارة بشـــــــــــــــــــأن 

 االتصاالت واألداء.
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بشــأن إجراء مقابالت انتهاء العمل  وإجراءاتســة وضــع ســيا -35
مع مجيع املوظفني املنتهية خدمتهم يف إطار عملية االســتغناء 

 هعن اخلدمات، من أجل تعزيز آلياهتا ملنع الغش واكتشـــــــــــــــاف
 )242(الفقرة  .وحتسني التعليم التنظيمي

شـــــــــــــــــعـــبــــــــة املـــوارد  2021
 البشرية

الشؤون األخالقية ومكتب الشؤون مع مكتب شعبة املوارد البشرية ستعمل 
القانونية ومركز اخلدمات املشـــــرتكة واملكاتب املعنية األخرى لوضـــــع ســـــياســـــة 
وإجراءات بشـــــــــــــــأن إجراء مقابالت انتهاء العمل مع مجيع املوظفني املنتهية 

 خدمتهم.

ضـــــــــمان أن تراعي املراجعة املقررة خلطوطه التوجيهية بشـــــــــأن  -38
واألشــــــخاص  ّلقة مبقابلة الشــــــهودالتحقيقات اإلجراءات املتع

وى؛ ا؛ والتخطيط للتفتيش؛ وتبليغ أصــــــــحاب الشــــــــكعنينيامل
؛ واإلحالة إىل الســــلطات؛ وصــــون التحقيقاتوهيكل تقارير 

من أجل توفري توجيهات أدق  احليازةاألصــــــــــول وســــــــــلســــــــــلة 
 )257(الفقرة  .للمستخدمني

مــكــتــــــــب املــفــتــش  2021
 العام

لقد بدأ مكتب املفتش العام ابلفعل عملية اســـــــــــــــتعراض ممارســـــــــــــــاته املتعّلقة 
، وتدوينها على شـــــــــــــــكل إجراءات التحقيقعملية  مبختلف مراحل وجوانب

 تشغيل موحدة.

شـــــاملة للمشـــــاركني وتقدم اخلطوط التوجيهية للتحقيق يف املنظمة توجيهات 
ريات يف اإلطار ســـــيتم اســـــتعراضـــــها وحتديثها لتعكس التغي يف التحقيق ولكن

 القانوين والتطورات املستجدة على املهنة.

اعتماد جمموعة من مؤشرات األداء املتعّلقة بتنفيذ اسرتاتيجية  -39
وخطـــة عمـــل مكـــافحـــة الغش للحرص على أن يكون أداء 

بتوقعات  ااألنشــــــطة املضــــــطلع هبا مبوجب كل هدف مدعومً 
من أجل قياس أداء الســـــــــياســـــــــات بطريقة  هواضـــــــــحة بشـــــــــأن

 )262(الفقرة  .جمدية

ـــــرقــــــــابـــــــة  2021 وحــــــــدة ال
 الداخلية واالمتثال

ابالســــتناد إىل اخلربة املكتســــبة حىت اآلن، ســــيتم إضــــفاء الطابع الرمسي على 
قائمة وتشـــــــــمل  رصـــــــــد التقدم احملرز يف تنفيذ االســـــــــرتاتيجيةترمي إىل عملية 

 الصلة، وتوثيقها.مبؤشرات األداء واملنهجية ذات 
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     تنفيذ إدارة املخاطر يف املنظمة

تعزيز دراســـــة اجلدوى اليت أجراها عن تنفيذ إدارة املخاطر يف  -40
املنظمة عرب احلرص على حتقيق األعمال املقررة ذات الصــــــــلة 

أبنشطة ودعمها  والركائز األساسية املطلوبة ابلتسلسل الزمين
إدارة التغيري القوية من أجل حتسني هامش التحّرك يف التنفيذ 

 )271(الفقرة  .نجاحالوز�دة فرص 

مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب  2021
االســــــــــــــــرتاتــيــجــيــــــــة 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

على طول حمور منوذج  اهتدف املنظمة إىل التقدم تدرجييً  متت املوافقة عليها.
من  النضــــــوج من أجل حتقيق نضــــــوج أكرب يف إدارة املخاطر يف املنظمة بدًال 

  اعتماد �ج الدفعة الواحدة بوصفه اسرتاتيجياهتا الشاملة للتنفيذ.
 

 
 


