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 موجز

 

  تشرين  من الفرتة خاللاملوارد  إلدارة العاملي النظام برنامج يف احملرز التقدم عن معلومات الوثيقة هذهتوفر

 ؛1111 أكتوبر/إىل تشرين األول مايو/يارلفرتة أ ططاخلعن و ،1111أبريل /نيسانإىل  1111 أكتوبر/األول

 .ربنامجال ميزانية ل ثاحملّد الوضععن و

 تعزيز أدائها لجهود املنظمة من ركائز  ركيزةأصبح  املوارد إلدارة العاملي نظاملأن ا كيف على التقرير يشدد

 يعتمد املنظمة ملوارد ؤوالكف الالفّع االستخدام أن علىالضوء ويسلط . ونتائجها وأثرها على املستوى القطري

 .هامواقع مجيع ؤسسية يفامل نظمال توفر على

 مبا  نيسيزيد قاعدة املستخدمفهو  .الكبري أثرهو املوارد إلدارة العاملي نظامال تعقيد عن عامةنظرة  التقرير يقدم

ممن  املوظفنيمن املوارد البشرية من غري  111،3ما يقرب من  إدارةتضمن يو د،يجد ممستخد 011 من يقرب

 .هامواقع مجيع يفموظفي املنظمة  مجيع على ؤثرسيكما . ؤسسيةامل نظمةاأل من أي يف حاليًا نيغري مسجلهم 

 اليت تلك وخصوصًا ،رافقةامل املخاطر لتخفيف اختذت اليت اإلجراءات عنحديثة صورة  أيضًا التقرير يقدم 

 اليت املتوقعةملنافع إىل ا أوليًا مؤشرًا يوفركما  ،امليدانية املكاتب يف التغيريإدارة و القدراتبإدارة  تتصل

 .الربنامجزودها سي

  للقطاع الدولية احملاسبية لمعايريل االمتثال تحقيقل الربنامج تنفيذ نهج يف تغيريالضوء على ال التقريريسلط 

 على 1113-1111عام ل املوارد جهدتركيز  اآلن سيتمتوصية تقدم بها مكتب املفتش العام، تبعًا لو .العام

 مجيعيف  العام للقطاع الدولية احملاسبية لمعايريل املوارد إلدارة العاملي لنظاماامتثال نظم وعمليات  ونشر تنفيذ

املقر الرئيسي واملكاتب يف النظام وسيبدأ تنفيذ  .استخدامها على كاماًل تدريبًا املوظفنيب يدرتضمان و املكاتب

وستبدأ بعد  .1113يونيو /ر حزيرانهحبلول ش مجيع األقاليم يفونوفمرب، /اإلقليمية حبلول شهر تشرين الثاني

 إعادةدرك تو. العام للقطاع الدولية احملاسبية لمعايريل متثلةامل عامالتاملتنفيذ يبدأ و فتتاحيةاال رصدةاألذلك 

 شرط املواقع مجيعيف ككل  ةاملؤسسعلى مستوى  واردامل ختطيط نظامالعمليات املدعومة ب نشر أن تسلسلال

 ذلكل ونتيجة ؛العام للقطاع الدولية احملاسبية لمعايريمعاجلة ممتثلة لملعامالت امعاجلة الستدامة  مسبق

 إعادةوتعين . يدوي كبري جهدبذل  تجنبيو الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ خماطراجلديد  النهج سيقلل

ًا نافذ كونيس العام للقطاع الدولية احملاسبية لمعايريتثلة لمممالية  بياناتأول  إصدار أن أيضًا تسلسلال

 .1112 يناير/كانون الثاني 1بدءًا من  املاليةوات للسن

 

 

 

 التوجيه املطلوب من جلنة املالية
 

  باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةاللجنة مدعوة إىل األخذ علمًا. 
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 مشروع مشورة
 

 الوثيقة  املالية راجعت اللجنةFC143/9 لربنامج النظام احملرز التقدم ثة عنّدحم معلومات وفرت اليت 

طط للفرتة اخلو ،1111 أبريل/نيسان إىل 1111 أكتوبر/تشرين األول من للفرتة املوارد إلدارة العاملي

 .1111 أكتوبر/األولمايو إىل تشرين /أيار
 

 املتعلقة به خاطرامل من للتخفيفت ذاليت اخت واإلجراءات الربنامجبشأن  احملرز التقدم اللجنة الحظت .

 إلدارة العاملي لنظامنظم ا تنفيذ تضمنس اليت املنقحة ربنامجال تنفيذخصوصًا اسرتاتيجية  اللجنة الحظتو

يونيو /يف شهر حزيران املكاتب مجيعيف  ونشره العام للقطاع الدولية احملاسبية لمعايرياملمتثلة ل املوارد

قد أصبح اآلن عقب  الدولية احملاسبية لمعايريمالية ممتثلة ل بيانات، وأن يكون تاريخ إصدار أول 1113

 بدءًا  املاليةوات للسنذلك نافذًا  كونوأن ي العام للقطاع الدولية احملاسبية لمعايرينشر نظم االمتثال ل

 .1112 يناير/كانون الثاني 1من 
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 أساسية معلومات

 

 مشروع عن ًامرحلي ًاتقرير املالية لجنةالراجعت  ،1111أكتوبر /األول تشرين يف ربعني بعد املائةاأل ادورته يف-  1

أبريل إىل /نيسان للفرتة (Oracle R12/IPSAS)العام  للقطاع الدولية احملاسبية ملعايريا/وراكلأل 11اإلصدار 

 .1111 أبريل/نيسان إىل 1111 أكتوبر/ولاألتشرين من  لفرتةل ططاخلو 1111 سبتمرب/أيلول
 

 :اللجنة فإن ،عرضاحملرز الذي  للتقدممراجعتها  إىل استنادًا-  1
 
 العام للقطاع الدولية احملاسبية معايريلل المتثالا ملشروع األساسية هدا ق األيحتق ضمان أهميةعلى ت دأّك، 

 وضمن اهل املخططستهدفة امل تواريخال يف  R12 واالرتقاء إىل اإلصدار، يدانيةامل احملاسبةنظام  واستبدال

 عنها؛ املبلغ التقديرية يزانيةامل

  يف التغيريات بإدارة املتعلقة تلكخصوصًا و الوثيقة، اليت أوردتها ملشروععلى ا الرئيسية املخاطرالحظت 

 املخاطر؛ هذهملعاجلة  تدّدُح اليت التخفيف إجراءات يف قدمًا ضيملإىل اووجهت املشروع  امليدانية، املكاتب

 املبذول لتنفيذ اإلصدار  اجلهد فوائدعن  أكثر معلومات اللجنة إىل املقبل تقريرها يف تدرج أن األمانة من طلبت

 يفذلك  ساهميس كيفعن و ،(Oracle R12/IPSAS)العام  للقطاع الدولية احملاسبية املعايري/ألوراكل 11

 ؛للمنظمة االسرتاتيجية الرؤية

 املال مقابل والقيمة التكاليف كفاءة عن تفاصيل 1111 عام مايو/أيار يف دورتها يف تقدم أن األمانة من طلبت 

 .املشروعاليت سيحققها 

 
 إىل مايو/أيار للفرتة ططاخلو األخري التقرير صدور منذ انقضت اليت الفرتة يف احملرز التقدم الوثيقة هذه تصف-  3

 .ضافيةاإل معلوماتللالسابقة  دورتها يف اللجنة لطلب بيستجكما ت ،1111 أكتوبر/ولاألتشرين 

 

الذي  الزميناجلدول مع  وافقهو يتو ،لربنامجلوضع وبدء تنفيذ ا احلالي الزمينأدناه اجلدول  اجلدول يبني-  2

 :السابق املرحلي التقرير يفللجنة  قدم
 

 الزمين اجلدول النشاط

 1113-1111 جاٍر إدارة الربنامج

 1113-1111 جاٍر بشأنه صلواوالت تغيريال إدارة

 استكمل شروعامل بدء

 استكمل رتفعاملستوى والنطاق على امل تطلباتتعريف امل

 استكمل تفصيليالتصميم التحليل وال

 مايو/أيار –أكتوبر /ولاألتشرين  التطويرو التشكيل: بناءال

1111 

 1111 أغسطس/آب - يونيو/حزيران  نيقبول املستخدم اختبار
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 يونيو/حزيران - 1111سبتمرب /أيلول تدريبال

1113 

أكتوبر /ولاألتشرين  - سبتمرب/أيلول للتنفيذ تحضرياتال
1111 

 1111نوفمرب /الثاني تشرين واملكاتب اإلقليمية يف املقر الرئيسينشر الو التثبيت

 1113 يونيو/حزيران حبلول يف مجيع األقاليم املتدرجنشر ال

 

 الالمركزيةحتقيق 

 

جرى تدرجييًا تطبيق الالمركزية على  إذ ،السنني مر علىتشغيلي وال اإلداري احلالي اهليكل تطور قدل-  7

 كزامرأنشأت حماور و ؛امليداني الربنامج عملياتتطبيقها على  الزمن من عقد قبل؛ فمثاًل جرى خمتلفة وظائف

 الفين التعاون رنامجباليت يتحملها فّوضت مسؤوليات الدعم والرصد  1111 عام ومنذ؛ 1110 عام يف شرتكةامل دماتاخل

بارتفاع  ة،كبريزيادة  امليدانية املكاتب يف النشاط حجم اددزا نفسه الوقت يفو. ليماقاأل إىلشبكة املكاتب القطرية و

 .سنويامليون دوالر أمريكي  011 من يقرب ما إىل 1112 عام منذ يف املائة 191 بنسبة امليدانية املكاتب دفوعاتم

 

 بنية أدت إىل التدرجيية التغرياتعن أيضا مشاكل جنمت و ،واضحة فوائدأدت هذه التغيريات إىل  حني يف-  0

 املنظمة مكاتبليشمل  املوارد إلدارة العاملي نظامال ستعمالا وبتوسيع. ةتعددم اتصالنقاط و ةمتسقعمليات غري ب ،جمزأة

 يةالفّعب وانفذكي ي نواملديراليت حيتاجها  الدعمالعمليات وبنى و دواتتوفر األ ،هناك بنية أكثر اتساقًا كونتس ًامجيع

 .هم اجلديدة اليت فوّضت هلممسؤوليات

 

 حتقيق ذلك يف مبا الالمركزية، حتقيق رؤيةمن ركائز  أساسية ركيزة املوارد إلدارة العاملي نظاميشكل ال الذ-  5

 .الطوارئ عمليات يف الالمركزية

 

 املوارد إلدارة العاملي األثر التنظيمي للنظام

 

 وسيؤدي. متكامل مؤسسي إدارةنظام  والزراعة األغذية منظمة يفامليدانية  املكاتب جلميعتوفر سي ،مرة ألول-  0

 يفاملنظمة  مواقع يفللقطاع العام  الدولية احملاسبية معايريلل متتثلو موحدة يةعمليات إدار تنفيذإىل  اجلديد النظام

 .العامل أحناء مجيع

 

 اجلديد النظام استخدام كيفية تعلمإىل  امليدان يف موقع 111 حوالي يف موظف 011ما يقرب من سيحتاج -  9

من  111،3 نحولاجلديدة  املؤسسية النظم يفسجل  اآلن سيكونأنه  قدريو. تغيريها مت اليت اإلدارية العمليات وتطبيق

 التغيري،وبهذا . نظام أي يفسجل  حاليًاليس هلم الذين  امليدانية املكاتب يفاملعينني  املوظفني غريمن  البشرية املوارد
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. دوامأوقات  تسجال هلموتوثق ( باإلنابة) دخلُتأن  املوظفني غريمن  البشرية املواردمن  111،0سيحتاج ما يصل إىل 

 .اجلديد النظام استخدام كيفية تعلم إىلؤسسي امل نظامال حاليًا يستخدمون موظف 111،7حتاج ما يقرب من يوس

 

من وهكذا، . املواقع مجيع يف والزراعة األغذية منظمةعلى كل موظف يف  املوارد إلدارة العاملي نظامال ؤثريس-  11

 .كبرية به تغيري املرتبطةال درجةالواضح أن 

 

 1121 أبريل/إىل نيسان 1122 أكتوبر/تشرين األول من الفرتة يفاحملرز  تقدمال

 

 التفصيلي التصميمل ماستكفقد ، ملحوظ تقدم أبريل/أكتوبر إىل نيسان/من تشرين األول فرتةالأثناء  حتقق-  11

 :يلي ما املالية للجنةبالنسبة  الرئيسية االهتمام نقاطوتشمل . شوطًا كبريًا البناء مرحلةقطعت و
 

 ريفاتع وضعواألولية  ذجالنمجلسات اإكمال  ذلك يف مبا ،التفصيلي التصميم مرحلةاستكملت  (أ)

 ؛صدرسُيالذي  احلل نطاقكما مت االتفاق على  .الفين حللا مواصفات

 وحددتللحل  داخلي اختبارإجراء  ملشروعا وبدأ .شوطًا كبريا فينال احللووضع شكيل تقطع  (ب)

 ؛نياملستخدم قبولاختبار  رحلةمل ططاخل

 ؛1111مايو /يف أيارهذا املشروع وسيستكمل  للمنافعتقييم أكثر تفصياًل  جراءإلجيري حاليًا مشروع  (ج)

حاليا  ريوجي التنظيمي التغيري إدارة اسرتاتيجية علىربنامج لل التنفيذي اجمللس ةافقمتت مو (د)

 ؛توثيقوال لدعما حتضريو لتدريبا

 األغذية منظمة يفالعام  للقطاع الدولية احملاسبية ملعايريلتنفيذ ا ًاتقييم العام املفتش مكتبستكمل ا (ـه)

 ؛حاليًا تنفيذها جيريو التوصيات من عددعلى اتفق  وقد. والزراعة

 العاملي الصعيدنشر النظام على  لدعم املطلوبة التحتية والبنية التصميم التقينعلى التعديالت قطعت  (و)

 ؛شوطًا كبريا

على مراحل على  احلل تعميميليه  ًاأولي ًاتنفيذ تضمنيت تال، احلل لنشر الكلية سرتاتيجيةاالددت ُح (ز)

 .يدانيةامل ملكاتبا

 

 مسؤواًل (العمليات) العام املدير نائبيكون ي  حب للمشروع، الداخليةوكمة احلتعزيز  الفرتة هذه خاللمت و-  11

 املشاريع مواردوتقع  .متكاملةنفيذ ت بنيةوضعت اآلن كما  ،املوارد إلدارة العاملي لنظاممتامًا فيما يتعلق بالتنفيذ الشامل ل

النظام العاملي  برنامج شّكلت اليت األصلية املشاريعكما أن . مؤخرات جدد مكاتب مساحةموقع مشرتك يف  يفاآلن 

 .جمريات العملياتًا على أساس نظمم الربنامجأصبح وبالكامل  اآلن تدجمإلدارة املوارد 
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 1121 أكتوبر/تشرين األول إىل مايو/للفرتة من أيار طةاخل

 

اإلجراءات التالية الرامية  1111أكتوبر /إىل شهر تشرين األول فرتةال خالل الرئيسية لربنامجا أنشطةستشمل -  13

 :1111نوفمرب /يف تشرين الثاني ملقر الرئيسي واملكاتب اإلقليميةعلى اتطبيق النظام  مكاناإلبإىل ضمان أن يكون 
 

 ،ةعلى حد العناصر من عنصر كل اختباريجري س البداية يفو. احللووضع واختبار شكيل استكمال ت (أ)

 مايو؛/يف أيار دمجال اختبار ذلك ويلي

 يونيو/حزيران بني حللل نياملستخدم قبول اختبارجري سي ،الدمجو بناءال اختباراستكمال  مبجرد (ب)

برجميات دمج  ذلك يف مبااألخري،  إىل الطر األول الطر  من ل احلسيخترب و. أغسطس/آبو

 والزراعة؛ األغذية منظمة وخارج داخل األخرى النظم مع أوراكل

 توضعس كما. تأثرااألكثر مجاالت لل اتلعمليتفصيلية ل وثائق ذلك يف مبا والدعم، التدريبمواد  وضع (ج)

 ؛ والنظم وعمليات الدعم تدريبعمليات ال أيضا

 بنية من جزءًا ونشكليس الذيناألشخاص  تدريب ذلك يف مبا سبتمرب،/أيلول شهر يف التدريبسيبدأ  (د)

 ؛اإلقليمية واملكاتب الرئيسي املقر يف نيآخر نيمستخدمذلك تدريب  ويلي الدعم،

 الشبكةأن تكون  ضمانعلى الصعيد العاملي ل التحتية البنية على ختباراتتجري اس الفرتة، هذهأثناء  (ـه)

 احملاسبية لمعايريل االمتثال إعدادأعمال  الفرتة هذه خاللتستكمل وس. اجلديد احلل لتنفيذجاهزة 

 .واإلجراءات السياسات على تعديالتال إدخال ذلك يف مبا ،الدولية

 

 ختفيف املخاطر جراءاتشأن إبالتقدم 

 

 األغذية منظمة يفللقطاع العام  الدولية احملاسبية املعايري تنفيذاخلاصة ب العام املفتش مكتبت مراجعة أوص-  12

العاملي  نظامال مكونتنفيذ ل ولويةاأل تعطي بديلة اسرتاتيجيةينظر يف إمكان تبين  أن الربنامجعلى  ينبغيه أن والزراعة

 احملاسبية لمعايريمتثلة لامل املالية البيانات إصدار وتأجيل ،1113-1111يف على مراحل  للقطاع العام إلدارة املوارد

 .ككل الربنامج أهدا بذلك على  املتعلقة املخاطر تقليل وبالتالي ،للقطاع العام الدولية

 

على  الرئيسية املخاطر من اثنني 1111 أكتوبر/تشرين األول يف املالية لجنةال إىل املقدم املرحلي التقرير حدد-  17

؛ املتوفرة القدراتاليت تفرضها  قيودال بسبب امليدانية املكاتب يف التغيريات بتنفيذاملتعلق  اخلطر، أواًل: لربنامجا

 :يلي مااختاذها ري اليت جي املخاطرهذه  ختفيف إجراءاتوتشمل . للتغيريعامة  مقاومةبوجود  علقاملت طراخل ،وثانيًا
 

 ورشات وعقدت. املعارين ميدان ذلك يف مبا ،يدانيالتنسيق املفرق األعمال وتغيري  إدارة فرق بالكامل ُأنشأت 

 العمل ورشات ومشلت. امليدانية واملكاتب اإلقليمية املكاتب منوظفون مشارك فيها  يناير/الثاني كانون يف عمل

وردود فعل  ءآرا على لالطالعًا فرصووفرت  اجلديد، للنظامتوضيحات و ستجري اليت للتغيريات تفسريات

 ؛املشاركني
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 املهام أداء يف امليدانية املكاتب دعمقوم بستتشغيلية للعمليات ال دعمل إقليمية وحدات إلنشاء جارية اإلجراءات 

 والدعم التدريب الوحدات هذهستوفر و. النظام العاملي إلدارة املوارد برنامج أدخلها اليت اجلديدة والعمليات

 .اتعمليلل ات املستمرةلتحسينتركيز ل نقطةمشكلة أن يصبح عامال،  وبعدنشر احلل  فرتة خالل

 

 املنظمة مستوى على املخاطر إدارة إطار استخدامالعاملي إلدارة املوارد ب نظامال خماطر أيضًا الربنامجراجع -  10

راجع و. اختاذها ميكن اليت التخفيف إجراءات وحتديد لمخاطروضع درجات لو لتحديد عملورشات  وعقدت. ككل

 اإلجراءات من عدد اختاذ بالفعل مت وقد. مارس/شهر آذار يف املقرتحة واإلجراءات املخاطرللمشروع  التنفيذي اجمللس

 .حتديدها مت اليت املخاطر من للتخفيف

 

 احملاسبية املعايريلتنفيذ اليت قام بها مكتب املفتش العام راجعة امل 1111 مارس/يف شهر آذاراستكملت -  15

 تعطي بديلة اسرتاتيجيةيف إمكان تبين الربنامج ينظر  أنب ىوأوص والزراعة، األغذية منظمة يفالعام  للقطاع الدولية

 بتأجيل ىأوص أدناه، موضح هو كماو. 1113-1111 يفعلى مراحل  العاملي إلدارة املوارد نظامال مكونلتنفيذ  ولويةاأل

اليت ستكون ضرورية  اليدوية العمليات لتفادي ،العام للقطاع الدولية احملاسبية معايريلمتثلة لامل املالية البيانات إصدار

 همنافع وحتقيق ةالشامل الربنامج بأهدا  املتعلقة املخاطر تقليللو طويال وقتا تستغرقاليت و افتتاحية أرصدة لوضع

 .األساسية

 

 للقطاع العام الدولية احملاسبية للمعايري نهج االمتثال

 

 لنظام العاملي إلدارة املوارداألخرى ل نشطةاأل معللقطاع العام  الدولية احملاسبية املعايري مشروعدمج  سلط-  10

 املعايريمع  املتوافقة املالية البيانات إعداد بنياملتبادل التفصيلية الضوء على االعتماد  تخطيطال عمليةال ماستكو

 االمتثالاستدامة  لضمانو. اإلجرائية والتغيريات العاملي إلدارة املوارد نظامال وتنفيذ للقطاع العام الدولية احملاسبية

 احملاسبية لمعايريتثل لمامل)النظام العاملي إلدارة املوارد  شرين أن املهم من ،للقطاع العام الدولية احملاسبية للمعايري

 معايريلل ممتثلة معامالت تنفيذ يف البدء وقبل االفتتاحية األرصدةإنشاء  قبليف مجيع املواقع  وعملياته اجلديد( الدولية

للقطاع  الدولية احملاسبية املعايري إىل سلس انتقال لتنفيذ املمارسات أفضل"مع  النهج هذا وافقيتو. الدولية احملاسبية

 .(1111تقرير ) املتحدة ألممل املشرتكة التفتيش وحدةاليت تنتهجها  "العام

 

تنفيذ  نفسه الوقت يفو ،1113 عام حبلول للقطاع العام الدولية احملاسبية باملعايري االلتزام حتقيقتطلب سي-  19

 - االنتقالية احللول من ًاعدد وستكون هناك حاجة إىل ،اجلديدة اإلجرائية واحللول ديدالعاملي إلدارة املوارد اجل نظامال

هناك  ،1113 عام خالل امليدانية املواقعيف ستطبق اجلديد  النظام العاملي إلدارة املوارد نظممبا أن  ،املثال سبيل على

( 1113 يف الدولية احملاسبية لمعايريل متثلةامل املالية التقارير إلعداداملطلوبة ) االفتتاحيةإنشاء األرصدة إىل حاجة 

 .ًاكبري ًاإضافي عماًل خلقيسما  اليدوية، والعمليات القديم النظامو النظام العاملي إلدارة املوارد من مزيج باستخدام
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 تنفيذلالرئيسية هود اجل من املوارد لتحّوس االنتقالية احللولمثل هذه  لدعمطلوبة امل املواردأن  الربنامج أدرك-  11

إىل هذه اجلهود اجة فيها احلتكون  اليت الفرتةخالل يف املكاتب يف مجيع أحناء العامل العاملي إلدارة املوارد  نظاملونشر ا

 التنفيذ ةياسرتاتيج الربنامج رّيغ ،فّعالعلى حنو ه ونشراحلل  تنفيذ وضمان الربنامج طراخمف  وخل. أمّسهاعلى 

اخلاصة  الدولية احملاسبية شر عمليات ونظم املعايرينو تنفيذ على 1113-1111عام  يف املوارد جهد يرتكز حبي 

ومن هنا، . استخدامها على كاماًلتدريبًا  نواملوظفدرب تيأن ضمان و املكاتب مجيعيف بالنظام العاملي إلدارة املوارد 

 متثلةامل املالية البيانات إعدادو الدولية احملاسبية لمعايريل االفتتاحية األرصدةإلنشاء  أساسيًا شرطًا العمل هذاسيصبح 

تقدم  الدولية احملاسبية معايريللممتثلة مالية  بياناتويعين التسلسل اجلديد أن إصدار أول . الدولية احملاسبية لمعايريل

 يناير/كانون الثاني 1 يف تبدأ اليت املالية لسنةنافذًا من ا اآلن كونيس اخلارجيالتدقيق للحصول على مصادقة عليها من 

1112. 
 

 احملسنة املتضمنة يف عملياتالو نظملل حتقيق كامل املنظمةحتقق  أنضمان ل املنقحة االسرتاتيجية هذهمت صم-  11

. تستفيد من ذلك استفادة كاملةأن للقطاع العام و الدولية احملاسبية املعايريتنفيذ و النظام العاملي إلدارة املوارد رنامجب

العمل و والتوجيه، التدريبب امليدانية القدرات وبناء ،كفؤة وضوابط إجراءاتونظم  إدخال االسرتاتيجية هذه وتشمل

 معلومات توفريعرب  وازناتامل عن لمسؤولنيل القرار صنع قدرات وحتسني التنفيذ، بعد مااالستدامة ملرحلة على ضمان 

 .امليدانية لعملياتإىل ا عليها االعتماد ميكن ودقيقة كاملة

 

 املال مقابل والقيمة التكاليف اتاملنافع وكفاء

 

أن جتري  وقعاليت يت التالية الرئيسيةاالت اجمل الربنامج حدد التفصيلي، التصميم مرحلةاستكمال  بعد-  11

 .أدناه اجلدول يف هذه وتتلخص. عليها حتسينات
 

توععةاملتحسينات ال اجملال  

 

 
 

 اإلدارة املالية

 ماالعام  للقطاعالدولية  اسبيةعايري احملامل وتنفيذ امليدانية احملاسبة نظام استبدال 

 :إىل يؤدي

 املناسب الوقت يف وكاملة معلومات مالية دقيقة •

 (مالية أقل خماطر) الداخلية الرقابة زيادة •

 كفاءة أكثر عمل جمريات خالل من الضرورية غري واألنشطة الورقي العمل خف  •

 تنيالتنظيمي واملرونة احلركية سن، ما حيوالنظم األدوات توحيد زيادة •

 
 

 
  املوارد البشرية

 تنفيذ عمليات متشابهة جلميع املوظفني، بغ  النظر عن املوقع 

 ذلك يف مبا ،املوظفني غريمن  البشرية لمواردل ةيفعالأكثر  دارةإ: 

o وقتإدارة أفضل لتسجيل ال 

o ًادفوعات مركزياملساب تحا 
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 حتسني تفوي  سلطات التوظيف معززة بدعم التسجيل مركزيا 

 
 

 
  املشرتيات

 ما رتوّف ةجديد نظام بأدوات ،املنظمة أحناء مجيع يف موحدة شراء عملية استخدام 

 :يلي

o املواقع مجيع من مشرتيات بياناتبااللتزام الكامل بوضوح احملاسبة و 

o يندحتسني إدارة املوّر 

o وأوامرالشراء  وطلبات واخلدمات السلع استالم عن واإلبالغ املعلومات حتسني 

 العقود وإدارة الشراء

 

 
 

 السفر

 املكاتب يف مجيع والزراعة األغذية معد خصيصًا ملنظمة للسفر جديد نظام استخدام 

 :امليدانية

 ملنظمة األغذية والزراعة املالية باألنظمة الدمج الكامل •

 والتسوية النهائية ة عليها إىل الدفعقاملواف إىل الرحلة ختطيط مستمر من عمل جريان •

 اإللكرتونية التصديقات استخدام ذلك يف مبا ،واملسموحات املوافقات تبسيط •

 السفر اإلبالغ عن معامالت وحتسني مستوى ميزانية ب كاملال تزاملاالمراقبة  •

 
 

 

 نظام أوراكل 

متتة مؤوعمليات 

  جديدة

 ديدةاجل ؤمتتةامل عملياتالو ديداجل أوراكل دخل نظاميس: 

 املناسب الوقت يف القرار صنع لعملية أفضل ًادعم •

o  اإلنرتنت شبكة تخدمأكثر ودًا للمستخدمني تسواجهة 

o االتصال ملشاكلحتماًل  أكثر ًاأداء جيد نظام 

o اتالعملييف " الضرورية غري"هام امل خف  خالل أكرب من كفاءة 

o  ة اإللكرتونيةدولاجملاجلانبية، أي البيانات  نظم الظل استخدام يف كبري خف 
(Spreadsheets) 

o متزايد حنو على وكفؤة فّعالة بطريقة املستقبل يف حتسينات إدخالة على القدر 

 

 وغري امللموسةنافع امل التقييموسيقدر . تفصيال أكثرللمنافع  تقييم إلجراء ًانشاط شروعامل أطلق ،مارس/آذارشهر  بداية يف

 وسيقدم. للمنظمة العامة األهدا  حتقيق يفهذه  تسهم كيفام العاملي إلدارة املوارد ويصف النظ من املتوقعة امللموسة

 .1111 أكتوبر/تشرين األول يفهذا العمل الجتماع اللجنة املالية نتائج  عن تقرير

 

 الربنامج ميزانية

 

الكلية املعتمدة لعامي ربنامج ال ميزانيةوتبلغ . اإلنفاق الرأمساليحساب  من أساسًا الربنامج ميزانية لمتّو-  13

 ميزانية  مندوالر أمريكي ماليني  11 تأنفق ،1111 عام يفو. دوالر أمريكيمليون  7،30مقدار  1111-1113
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ضمن األهدا  دوالر أمريكي مليون  0،3و اإلنفاق الرأمساليمن حساب دوالر أمريكي مليون  2،0)الربنامج املعتمدة 

 .(نونو ميمالوظيفية 

 

أموال من دوالر أمريكي  مليون 1،3 ذلك يف مبا، دوالر أمريكي أمريكيمليون  7،10البالغ  املتبقي الرصيد-  12

 خالل من متويله وسيتم ،1113-1111 يف لإلنفاقمتوفر  ،(5.17العمل الفوري إجراء خطة ) خطة العمل الفورية

 ضمن الربنامجأن يبقى  ويتوقع ،1113-1111 يف بالكامل املتبقي الرصيديتوقع أن ينفق و. ياإلنفاق الرأمسال حساب

 .1111 عامأكتوبر /األول تشرين يفاملالية  اللجنة اجتماعاإلنفاقات إىل  تفاصيل وستقدم. امليزانية حدود

 

 الدولية احملاسبية عايريامل مشروعأبلغ  ،أعاله املذكوربرنامج النظام العاملي إلدارة املوارد  تكلفة إىل باإلضافة-  17

 .دوالر أمريكي مليون 9،5 جمموعها بلغ 1111-1110 الفرتة خاللإنفاقات عن للقطاع العام 


