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 موجز

  

 يشري هذا التقرير إىل التقّدم احملَرز من جانب األمانة يف تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي. 

 
  يعرض هذا التقرير التقّدم احملرز من جانب منظمة الفاو يف تنفيذ التوصيات اليت كانت عالقة يف تاريخ تقديم

كما . 3102آذار /املنعقدة يف مارسبعد املائةالتقرير املرحلي السابق إىل جلنة املالية يف دورتها الثامنة واألربعني 

 . نفيذ التوصياتترد يف التقرير آراء املراجع اخلارجي عن حالة ت

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  أن تستعرض الوثيقة، وأن توّفر توجيهاتها حسبما يتناسب اللجنةُيرجى من. 

 

 مسودة املشورة

 

 اخلارجي؛ املراجع عن الصادرة التوصيات تنفيذ حبالة علمًا وأحاطت اللجنة استعرضت 

 

 اللجنة بالتقّدم احملرز يف إغاللق التوصيات الصادرة عن املراجع اخلارجي، وحّثت األمانة على  رّحبت

 . مواصلة جهودها يف إغالق التوصيات العالقة املتبقية
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 مقدمة

 

يلّخص اجلدول أدناه التقدم اإلمجالي الذي أحرزته منظمة األغذية والزراعة على صعيد تنفيذ التوصيات  -0

 .الصادرة عن املراجع اخلارجي
 

التوصيات املتأخرة  جمموع التوصيات تقرير املراجعة

يف تاريخ التقرير 

 1السابق

ُأغِلقت منذ تاريخ 

 التقرير السابق

 

متأخرة يف تاريخ التقرير 

 احلالي

8002-8002التقرير املطوَّل 
2 27 01 7 2 

استعراض وتقييم الصندوق اخلاص 

  3وأنشطة إعادة التأهيلحلاالت الطوارئ 
8 4 2 1 

 69 32 16 92 8011-8010التقرير املطّول 

 

جتدر اإلشارة إىل أنه من جمموع التوصيات املذكورة يف اجلدول املوجز أعاله واليت ُافيد أنها متأخرة يف تاريخ  -3

وسوف يصادق املراجع اخلارجي على إجراءات . اإلدارة رّدتوصية إضافية قد ُنفِّذت يف  88التقرير احلالي، ُيعترب أن 

وهذه . قبل التأكيد على إغالق هذه التوصيات 3102-3103امُلعَلن عنها يف مراجعات فرتة السنتني املقبلة اإلدارة 

 :التوصيات هي
 

  (07التوصية رقم ) واحدةتوصية  -3116-3112التقرير املطّول 

 واحدةتوصية  -وتقييم الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل استعراض 

 (3التوصية رقم )

  ؛ 44؛ 42؛ 00؛ 01؛ 6؛ 7؛ 1؛ 4 ؛3؛ 0التوصيات رقم )توصية  80 :3100-3101التقرير املطّول

 .(12؛ 13؛ 42؛ 47؛ 41؛ 44؛ 40؛ 47؛ 41؛ 44

 

يف تداريخ التقريدر   يعرض اجلدول أدناه تفاصيل عن احلالة األخرية لتنفيذ كّل توصية مل تكن قدد ُأغلقدت بعدد     -2

 . املرحلي السابق الذي ُقدِّم إىل جلنة املالية، مبا يف ذلك احلّد الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارجي للتنفيذ

 

، ورأي رد اإلدارةُتعَرض اإلجراءات املتخذة من جانب األمانة لتنفيذ كل توصية يف اخلانة الرأسية املعنونة  -4

تعليقات املراجع اخلارجي بشأن التقدم احملَرز يف تنفيذ مجيع التوصيات معروض يف اخلانة الرأسية األخرية املعنونة 

 .مراجع احلسابات اخلارجي

                                                      
 .3102آذار /املقّدم يف مارس FC148/22التقرير  1

تشمل وتأخذ يف االعتبار اجلوانب العالقة يف التوصيات الصادرة عن املراجعة اخلارجية  3116-3112التوصيات الواردة يف التقرير املطوَّل للفرتة  2

 .السابقة

 .FC143/16 Add.1الوثيقة  3
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 مراجعة املقّر الرئيسي -8011- 8010فرتة السنتني   

  التوصيات األساسية

 

احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 األعضاء للدول املقّررة االشرتاكات

تشجيع الدول األعضاء على اإلسراع بدفع أنصبتها  1

احلالية، وتسديد اشرتاكاتها املتأخرة عن طريق خطة 

التقسيط من أجل حتقيق سيولة أفضل واستمرار برنامج 

 (42الفقرة . )عمل املنظمة

 .ُنّفَذت التوصية شعبة الشؤون املالية 2012

لتذكري الدول األعضاء تواصل األمانة جهودها يف املقر ومكاتب املنظمة 

بالتزاماتها املالية، والتشديد على أهمية تسديد االشرتاكات املقّررة يف موعدها 

 :يف إدارتها النقدية لتنفيذ برنامج العمل مبا يف ذلك

 توزيع الكشوفات يف الوقت املناسب؛ 

  نشر آخر املعلومات عن حالة االشرتاكات واملتأخرات على

 على اإلنرتنت؛املواقع العامة للمنظمة 

  التماس تسديد االشرتاكات اجلارية واملتأخرات من خالل

املراسالت الرمسية واالتصاالت املباشرة مع ممثلي الدول األعضاء 

واملسؤولني احلكوميني، مبا يف ذلك من خالل التفاوض بشأن 

 .خطط التقسيط

ينبغي إجراء استعراض األداء املالي 

رة خالل واملصادقة على إجراءات اإلدا

 .3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 

 امليزانية مراقبة

ضمان أن تكون املصروفات دائما يف حدود امليزانية  2

املقررة للمشروع واألموال النقدية املقدمة من املاحنني عن 

رصد الرصيد النقدي بصورة مستمرة واعتباره ( أ: )طريق

/ مسؤولو امليزانية 2012

شبكة دعم الربامج 

مكتب / امليدانية

مّت تنفيذ التوصية وإجراءات الرصد جارية طوال دورات حياة املشاريع، كما 

 .يرد وصفه أدناه

ويتوّلى املستوى األول من املسؤولية مسؤولو امليزانية، إن كان يف املكاتب 

ستتّم املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

 .3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

اإلسراع ( ب)احلد لتكبد مزيد من النفقات للمشروع؛ 

بإصدار النداءات اخلاصة بطلب األموال طبقا التفاقات 

اإلسراع ( ج)املشاريع عندما ينخفض الرصيد النقدي؛ 

بإعداد تنقيح امليزانية مع احلصول على املوافقة 

الصحيحة قبل االلتزام بأي نفقات تتجاوز آخر ميزانية 

ان أن تكون النفقات احململة للمشروع ضم( د)معتمدة؛ 

 (11الفقرة . )مالئمة دائمًا

 

امليدانية أو يف املقر الرئيسي، وتوّفر هلم شبكة دعم الربامج امليدانية الدعم يف  دعم الالمركزية

جمال التشغيل والرصد على الصعيدين اإلقليمي الفرعي واإلقليمي مع أدوات 

كتب دعم الالمركزية، مؤسسية، وإجراءات، ورصد إمجالي من جانب م

 .وشعبة الشؤون املالية ووحدات االتصال املختصة بالتمويل

 :  وتشمل اإلجراءات احملّددة اليت ُوضعت لتناول هذه التوصيات ما يلي

  مسؤولي امليزانية يف املكاتب امليدانية اجلديدة  مجيعيتم إطالع

ن على أداة الرصد املتاحة يف شبكة دعم الربامج امليدانية  م

خالل نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية لتيسري عملية رصد 

 املشاريع اجلارية؛

  مسؤولي امليزانية حتدد احلاجة إىل رصد النقد  تعينيمذكرة

 والنداءات السريعة اخلاصة بطلب األموال؛

  رسائل تلقائية من نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية تذّكر

ة إىل نداءات خاصة بطلب األموال، من مسؤولي امليزانية باحلاج

 بني إجراءات أخرى؛ و

  ،املسؤولون عن رصد ودعم الربامج امليدانية اإلقليمية الفرعية

واملوظفون اإلقليميون عن العمليات يوّفرون بانتظام الرصد 

اإلمجالي واملعلومات املرتدة عن اإلجراءات اليت جيب أن 

 .يتخذها مسؤولو امليزانية

 املنظمة يف املوارد ختطيط مشروع/ العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ

تعزيز إدارة خماطر املشروع عن طريق التصدي بصورة  3

مستمرة جلميع املخاطر القائمة والناشئة، والرصد 

شعبة الشؤون  2012

النظام العاملي /املالية

ويتّم رصد . اّتسقت إجراءات إدارة املخاطر مع إطار إدارة املخاطر يف املنظمة

املسؤول التنفيذي للربنامج أو املخاطر على مستوى الربامج، وجيري إطالع 

 .ُأغلقت التوصية



FC 151/14  6 

 

احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

الدقيق جلميع األنشطة الرئيسية للمشروع لضمان تنفيذ 

. 3104املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عام 

 (16الفقرة )

 .، حسبما هو مالئمباملخاطر احلرجة اجمللس التنفيذي للربنامج ملواردإلدارة ا

 املنظمة مستوى على املخاطر إدارة

تكثيف تنفيذ مشروع إدارة املخاطر على مستوى املنظمة  4

ورصد تقدمه بصورة أكثر فعالية لتحقيق النتائج املقررة 

يف حينها، ومتكني اإلدارة من التصرف بالنسبة 

للمخاطر الرئيسية يف املنظمة، ومحاية مسعة املنظمة، 

 (021الفقرة . )وصالحياتها، ووجودها يف املستقبل

اتيجية مكتب االسرت 2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .التوصية ٌنفذت

إدارة املخاطر على مستوى املنظمة حبيث تتالءم مع عملية ُيعاد تصميم 

التخطيط والرصد األوسع نطاقًا، مبا يف ذلك إطار املساءلة والرقابة الداخلية 

دير الذي جيري وضعه كجزء من برنامج التغّيرات التحولية الذي أنشأه امل

 .العام

املنظمة ملتزمة بالتنفيذ الكامل إلدارة املخاطر على مستوى املنظمة املتكاملة 

 .3102قبل نهاية عام  اإلدارة املستندة إىل النتائجمع 

ستتّم املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

 .3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 

 

 التقين التعاون برنامج

حتسني معدل اعتماد وتنفيذ املشروع عن طريق حبث ما  5

إعداد سياسة حتدد إطارا زمنيا لكل مرحلة ( أ: )يلي

من مراحل العملية مع وضع جتارب املاضي والدروس 

املستفادة يف االعتبار لتأمني املوافقات على املشروع؛ 

رصد عمل مسؤول امليزانية بالنسبة للعوامل غري ( ب)

ة، وتقديم أفضل املشورة بشأن اخلاضعة للمراقب

فحص ( ج)التصرف يف املشروع بناء على هذه العوامل؛ 

املشاريع يف خمتلف مراحل التنفيذ واستخالص 

التعاون  2012

املكاتب /التقين

 اإلقليمية

ج التعاون مّت حتديد إطار زمين مقدَّر لكل مرحلة من مراحل عملية برنام

وقد ُطلب إىل . 3101التقين أثناء حتّول هذا الربنامج إىل الالمركزية يف عام 

مع )املكاتب امليدانية احرتام اإلطار الزمين احملدد للموافقات على املشروع 

(. اإلقرار بأنه قد توجد ظروف خاصة حلصول تأخري يف املوافقة على املشروع

باعتبار أنه، يف فرتة السنتني احلالية، مّت  ومل تتّم اإلشارة إىل شواغل حمددة

يف املائة تقريبًا من االعتمادات ملشاريع بنهاية العام األول من  41ختصيص 

وسوف . 3102آب /أغسطس 20يف املائة حبلول  24فرتة السنتني للتمويل، و

. تواصل اإلدارة رصد مستوى املوافقات وتوفري الدعم والتوجيه عند الضرورة

ستتّم املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

 .3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

االستثناءات الناجتة عن عدم كفاية التمويل، واخنفاض 

/ األولويات، وانتظار تلقي طلبات رمسية من احلكومات

، الشركاء، وإجراء تنقيحات للمشروع، إن وجدت

ورصد ختلص مسؤول امليزانية من هذه االستثناءات؛ 

بالنسبة ملنسق برنامج التعاون التقين، ضمان متويل ( د)

. شهرًا 03املشاريع أثناء التنفيذ الفعلي يف غضون 

 (044الفقرة )

-3101لفرتة ليف املائة من التخصيصات  27ومن حيث التحقيق، مّت إنفاق 

 . 3102آب /أغسطس 20قبل  3100

رصد مراحل تنفيذ برنامج التعاون "وقد ُأدرج تقرير موّحد جديد بعنوان 

يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية ملساعدة منّسقي برنامج " التقين

امليدانية يف رصد حالة املشروع اجلاري تنفيذه على التعاون التقين يف املكاتب 

 .قاتهم بشأن أي تأخري يف املوافقات على املشروعيحنو فعال، وإبداء تعل

لب من املسؤولني عن برامج التعاون التقين أن ، ُط3102نيسان /يف أبريل

يستعرضوا بصورة جدية طلبات التعاون التقين اليت جيري تنفيذها على حنو 

ناشط لضمان أن تبقى فقط الطلبات ذات األولوية العالية، وأن ُتغَلق 

شهرًا، بالتشاور مع منسقي  03التوصيات اليت بقيت عالقة ألكثر من 

 . برنامج التعاون التقين
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 التوصيات اهلامة

 

احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

  امليزانية مراقبة

حصلت الشعب املعنية على املوافقة املسبقة من مكتب  6

اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد بالنسبة 

للمقرتحات اليت تؤدي إىل عمليات نقل إمجالية من 

دوالر  011 111سنة إىل بعدها ملخصصات تتجاوز 

بني النتائج التنظيمية ضمن هدف اسرتاتيجي  أمريكي

دوالر أمريكي على مستوى  31 111أو وظيفي، أو 

املعنية  وأوصينا أيضا بأن ُتقّيم الشعب. باب امليزانية

استخدام أرصدة املخصصات على املستويات اليت 

تتطلب موافقة مسبقة من مدير مكتب اإلسرتاتيجية 

. والتخطيط وإدارة املوارد قبل تنفيذ أي تغيري يف املوارد

 (84الفقرة )

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

التخطيط وإدارة و

 املوارد

 .التوصية ٌنفذت

 .وهذا يتماشى مع قواعد النقل بني أبواب امليزانية القائمة

 

ستتّم املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

 3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 

 .يف املقر الرئيسي ملنظمة الفاو

 

 

يقوم مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد  7

بتزويد الشخص املخصص له بتعليمات عن اإلجراءات 

اليت ُتتَّخذ بناء على استعراض التقارير الدورية املتاحة 

عن أداء امليزانية يف نظام بريس والتقارير املقدمة، وأن 

يتأكد مسؤول امليزانية من وضع الرموز الصحيحة 

 (84لفقرة ا. )للنفقات

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .التوصية ٌنفذت

بناًء على استعراض التقارير الدورية، يرد مكتب االسرتاتيجية والتخطيط 

شخاص املخصَّص هلم، ويوّفر املعلومات الراجعة كما وإدارة املوارد على األ

 .هو ضروري

نظمة خالل ستتّم املصادقة على امتثال امل

 3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 

 .يف املقر الرئيسي ملنظمة الفاو
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

حتسني حوكمة امليزانية عن طريق توفري مستوى رقابة  8

لرصد إجراءات مسؤول امليزانية بالنسبة اللتزامات 

اإلنفاق ومن أجل معاجلة أخطار االلتزام الزائد عند 

 (41الفقرة . )املصدر

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .مل تتّم املوافقة عليها

جتدر اإلشارة إىل أن احلاالت اليت حّددها املراجع اخلارجي يف التقرير 

املطّول تتصل بعمليات نقل بني النتائج التنظيمية ضمن السلطة املفّوضة 

اإلجراءات اليت وإن مستوى إضايف من الرقابة لرصد . للشخص املخّصص له

يّتخذها مسؤولو امليزانية يف ما خيّص هذه األنواع من عمليات النقل ال 

 .يتناسب مع املخاطر، وبالتالي ليس مالئمًا وال ضروريًا

االلتزامات لدى رصد ما إذا كانت املصروفات تتجاوز مستوى  درجوُت

شأن التخصيص العام، ويف تقرير ما إذا وجب طلب تفسريات براجمية ب

قواعد النقل عمليات النقل يف برنامج العمل خالل التنفيذ، اليت هي خارج 

  .بني أبواب امليزانية

 .التوصية ٌأغلقت

ضمان أن تكون املصروفات دائما يف حدود امليزانية  9

املقررة للمشروع واألموال النقدية املقدمة من املاحنني عن 

 :طريق

بصورة مستمرة واعتباره احلد رصد الرصيد النقدي ( أ)

 لتكبد مزيد من النفقات للمشروع؛

اإلسراع بإصدار النداءات اخلاصة بطلب األموال ( ب)

 طبقا التفاقات املشاريع عندما ينخفض الرصيد النقدي؛

اإلسراع بإعداد تنقيح امليزانية مع احلصول على ( ج)

املوافقة الصحيحة قبل االلتزام بأي نفقات تتجاوز آخر 

 ميزانية معتمدة؛

مكتب دعم  2012

 الالمركزية
 .التوصية ٌنفذت

 .3ُأنظر تعليقات اإلدارة على التوصية رقم 

 

ستتّم املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

 .3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ضمان أن تكون النفقات احململة للمشروع مالئمة( د)

 (10الفقرة ) .بصورة مستمرة

أو / التعجيل باختاذ إجراء بالتنسيق مع الشعب و 10

اجلهات املاحنة ذات الصلة حلل مسائل النفقات 

الزائدة يف املشاريع املنتهية من الناحية التشغيلية 

 (13الفقرة . )والسماح بإغالقها املالي

مكتب دعم  2012

الالمركزية، إدارة 

التعاون التقين، 

شبكة دعم الربامج 

امليدانية، شعبة 

 الشؤون املالية

 .التوصية ٌنفذت

 .3ُأنظر تعليقات اإلدارة على التوصية رقم 

يّتخذ كل من دائرة دعم العمليات وتعبئة املوارد، وشعبة الشؤون املالية، 

 إجراءات حلّل مسألة النفقات املبال  بها مع نيامليزانية املعنيومسؤولي 

متابعة من مكتب دعم الالمركزية لتسريع اإلغالق التشغيلي واملالي 

 .   للمشاريع

ستتّم املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

 .3102-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني 

 

الوحدات الفنية الرائدة ( أ: )بأن يزود مسؤولو امليزانية 11

موظف االتصال املسؤول املعين بالتمويل وجمموعة 

االتصال التابعة للجهة املاحنة باملعلومات لضمان 

احلصول على املوافقة الرمسية والتمويل من املاحنني 

قبل حتمل أي التزام أو تكبد أي نفقات للمرحلة 

أن تقدم توجيهات تشغيلية ( ب)ع؛ التالية من املشرو

 (12الفقرة . )واضحة عن تدفق املراسالت

2012 
/ مسؤولو امليزانية

شبكة دعم الربامج 

مكتب / امليدانية

 دعم الالمركزية

.التوصيةٌنفذت   

 .3ُأنظر تعليقات اإلدارة على التوصية رقم 

ستتّم املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

-3103مراجعة نهاية فرتة السنتني املقبلة 

3102. 

 املنظمة يف املوارد ختطيط مشروع/ العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ

وثيقة متطلبات املستخدم، اإلسراع بإعداد واستكمال  12

، وبيانات السياسات وقسائم حتليل طلب املستخدم

احملاسبية لضمان التقيد باحلدود الزمنية املقررة، 

وتوفري أساس سليم لتحديث القواعد واللوائح املالية، 

مكتب الشؤون  2012

  املالية
 .ُأغلقت التوصية .ُنّفَذت التوصية
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وإعداد واستكمال ما ميكن توفريه من التقارير 

 R12والضوابط، وتقديم املدخالت الصاحلة للمكونات 

. ماليت متتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا

 (70الفقرة )

بيان الصيغة اخلاصة ( أ: )بأن تقوم اإلدارة مبا يلي 13

باملعايري احملاسبية الدولية اليت اعتمدت يف وثيقة 

متطلبات املستخدم، وقسائم حتليل طلب املستخدم، 

خمتلف وبيانات السياسات احملاسبية ملتابعة 

التعديالت والتحسينات اليت أدخلها / التنقيحات

جملس املعايري احملاسبية / االحتاد الدولي للمحاسبني

تزامن صيغة مجيع الوثائق ( ب)الدولية للقطاع العام؛ 

إدراج قسم ملراحل الصياغة والتنقيح ( ج)املنتهية؛ 

الفقرة ) .يوفر أداة للرصد والتتبع بالنسبة إلعداد الوثائق

48) 

مكتب الشؤون  2012

 املالية
املعايري احملاسبية الدولية احملّدثة بصورة مستمرة للوقوف على أي ُتنقَّح 

وسوف تستند الصي  النهائية للسياسات احملاسبية على . تغيريات ملحوظة

أحدث نسخ املعايري احملاسبية الدولية، وسيتّم أيضًا تزامن وحتديد تواريخ 

 .  مجيع الوثائق

 .التوصيةُأغلقت 

إعداد واستكمال دليل التوجيه السياسي الذي يوفر  14

سياسات، وممارسات، وتوجيهات بشأن تطبيق 

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ويستكمل 

املعايري واإلعالنات احملاسبية املهنية األخرى يف 

املنظمة، كما يوفر معلومات عن املعايري احملاسبية 

طة بصورة مباشرة أو غري مباشرة بعمليات الدولية املرتب

 (77الفقرة . )املنظمة

مكتب الشؤون  2012

 املالية
املعايري احملاسبية معيارًا من  20أن  الحظنا .3102هذا اهلدف مشمول يف خطة العمل للعام 

جملس الدولية للقطاع العام الصادرة عن 

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، 

معيارًا  22الشؤون املالية حّدد مكتب 

متصاًل بعمليات منظمة الفاو يف حني أن 

. تسعة منها غري متصلة بها بصورة مباشرة

وجيب تعزيز سياسات احملاسبة واملذكرة 

الفنية ملنظمة الفاو لضمان امتثاهلا التام 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 .اليت تتصل بها

إجناز سياسات سوف جتري املصادقة لدى 

 .احملاسبة

  النتائج على القائمة اإلدارة

يقوم مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مع  15

الٌشعب املعنية، والفرق املعنية باإلسرتاتيجية / اإلدارات

أو  النتائج التنظيميةاستعراض صياغة ( أ: )مبا يلي

أو النواتج التنظيمية عن طريق ضمان  نتائج الوحدات

إدراجها يف التغيريات أو النتائج املالحظة لضمان وجود 

/ اهلدف االسرتاتيجيارتباط واضح ملساهمتها بتحقيق 

( ب)ذات الصلة؛  النتيجة التنظيمية/ اهلدف الوظيفي

حتديد واستكمال القيم املرجعية واملستهدفة اليت تتسق 

/ النتائج التنظيميةبة لكل من مع مؤشرات األداء بالنس

لضمان تسهيل  النواتج التنظيمية/ نتائج الوحدات

تقدير التقدم وحتقيق النتائج املتوقعة والتخطيط / تقييم

يف املستقبل بالنسبة للوثائق القادمة اخلاصة باخلطة 

 (21الفقرة . )برنامج العمل وامليزانية/ املتوسطة األجل

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

تخطيط وإدارة وال

 املوارد

 .ُنّفَذت التوصية

لربنامج العمل وامليزانية للفرتة  3100خالل مرحلة ختطيط العمل عام 

، ُبذلت جهود متسقة لتحسني جودة النواتج التنظيمية لضمان 3103-3102

وتستمر املنظمة يف الرتكيز . وجود ارتباط واضح ملساهمتها بتحقيق النتائج

-3103خالل الفرتة  3107-3104تشغيلية للفرتة على جودة خطط العمل ال

وقد ُأنشئت جمموعة مرجعية بني الشعب معنية باإلدارة القائمة على . 3102

 .النتائج هلذا الغرض

 

 .ُأغلقت التوصية

ينظم مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد  16

النواتج، واملؤشرات / حلقات عمل عن صياغة النتائج

الفقرة . ).للموظفني املعنيني مباشرة بالنشاطذات الصلة 

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .ُنّفَذت التوصية

، 3102-3103خالل مرحلة ختطيط العمل لربنامج العمل وامليزانية للفرتة 

فرع التطور مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد بالتعاون مع نّظم 

 .ُأغلقت التوصية
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

سلسلة من الدورات التدريبية للموظفني املعنيني بصياغة  والتعليماملهين  (27

وإضافًة إىل ذلك، ُنظم عدد من الدورات التدريبية حول اإلدارة . النتائج

 موظفًا خالل 067فقد مّت تدريب : 3103القائمة على النتائج عام 

حلقات عمل على اإلدارة للحصول على نتائج على الصعيد العاملي،  01

بلدًا من خالل حلقات عمل حول وضع الربامج  12موظفًا من  062إىل  إضافة

إن الفرق ف، 2102-2108لدورة امليزانية لفرتة بالنسبة و. القطرية الفعالة

 الرئيسية املعنية باهلدف االسرتاتيجي ويف إطار التنسيق بني مكتب

اجملموعة  بدعم من، وشعبة اإلحصاء اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

القدرة على الرصد املرجعية املعنية باإلدارة القائمة على النتائج اليت تشمل 

والتقييم املتوفرة يف املنظمة واملستشارين، تضع اإلطار اجلديد للرصد للفرتة 

3104-3107 . 

أن تدرج يف خطوطها ( أ: )وأوصيت اإلدارة مبا يلي 17

ضات واملخاطر الرئيسية التوجيهية حتديد االفرتا

هدف تنظيمي، ومعايري / املرتبطة بكل نتيجة تنظيمية

حتديد األولويات، وصياغة اسرتاتيجيات التخفيف 

املالئمة والكافية املقابلة لتمكني اإلدارة من معاجلة 

أن توضح يف برنامج العمل ( ب)املخاطر عند املصدر؛ 

دخالت وامليزانية معاجلة االفرتاضات بوصفها أحد امل

يف عملية حتديد املخاطر مع إجراء مناقشة منفصلة 

للمخاطر املشرتكة اليت حددت على نطاق األهداف 

أن تدرج وتعرض، على مستوى ( ج)اإلسرتاتيجية؛ 

األهداف التنظيمية، املخاطر حسب أولوياتها مع 

إلسرتاتيجية مكتب ا 2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .ُنّفَذت التوصية

ُأتيحت أدوات التوجيه والدعم لتحديد املخاطر، ودرجتها، والتخفيف منها 

ونظرًا للنهج احلالي املتَّبع . حبيث ُتستخَدم يف وضع خطط العمل والتقارير

يف حتديد املخاطر، من املمكن أاّل يأتي حتديد االفرتاضات بأي قيمة 

 .إضافية، وبالتالي، لن يشّكل شرطًا رمسيًا

 .ُأغلقت التوصية
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .الوثائق املساندة لتحديد األولويات يف خطط العمل

 (61الفقرة )

وأوصي مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد  18

بأن يواصل تعزيز تنفيذ املواءمة احلديثة لألدوار 

واملسؤوليات، والتنسيق بني فرق اإلسرتاتيجية ورؤساء 

 (012الفقرة . )اإلدارات والشعب

اإلسرتاتيجية مكتب  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

مع األخذ يف االعتبار حتديات نظام احملاسبة القائم لدى فريق اإلسرتاتيجية 

إطارًا  3103واإلدارات التقليدية املختصة، أعّدت املنظمة خالل عام 

اسرتاتيجيًا منقحًا حيّدد األدوار واملسؤوليات اليت ُأعيد اتساقها واخلاصة 

وإن األدوار واملسؤوليات . 3104بفريق اإلسرتاتيجية واإلدارات بدءًا من عام 

اجلديدة حمّددة يف اخلطوط التوجيهية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 

تيبات اجلديدة خالل إعداد خطط وُتطبَّق الرت(. 3102نيسان /أبريل 21)

 . 3104-3104العمل التشغيلية للفرتة 

 .ُأغلقت التوصية

أن تدرج يف اخلطوط ( أ: )وأوصيت اإلدارة مبا يلي 19

/ التوجيهية إعداد خطة عمل رمسية ومستقرة لكل منتج

خدمة ستدعم خطط عمل نظام بريس لتسهيل رصد 

وتولي التنفيذ واإلبالغ عنه، وحتسني املساءلة 

أن تؤكد قيمة خطة العمل يف الدورات ( ب)املسؤولية؛ 

 (017الفقرة . )التدريبية ذات الصلة

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .مل يواَفق عليها

مع اإلقرار بضرورة حتديد كيفية حتقيق النواتج يف خطة العمل، تعترب 

املنظمة أنه ما من حاجة إىل عملية أو وثيقة منفصلة تشرح خطط العمل 

خدمة، ال سيما أنها أدوات اختيارية لدعم عملية وضع /الرمسية لكل منتج

امج كما أن اخلطوط التوجيهية لتخطيط العمل يف برن. النواتج التنظيمية

أوصت بشدة بزيادة التعاون يف ما بني  3102-3103العمل وامليزانية للفرتة 

التخصصات، كما سّلطت الضوء على أهمية حتديد األدوار واملسؤوليات، 

 .واالتفاق على املهل الزمنية وعلى مساهمات املوارد املالية

 .ُأغلقت التوصية

التشديد يف اخلطوط التوجيهية على أهمية اإلبالغ عن  20

نتائج / التقدم واالجنازات حنو حتقيق النتائج التنظيمية

الوحدات يف منتصف املدة عن طريق الرتكيز على 

إمكانية تطبيق واستخدام املؤشرات وتدابري األداء ذات 

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 ملواردا

 .ُنّفَذت التوصية

، شّددت اخلطوط التوجيهية 3103يف عملية استعراض منتصف املدة عام 

وملساعدة . اإلبالغ عن التقدم حنو حتقيق املؤشرات واألهدافعلى أهمية 

املعنيني يف تقييم أداء النتائج والنواتج التنظيمية، مّت توفري املعلومات عن 

 .ُأغلقت التوصية
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ج التنظيمية يف آن واحد مع املؤشرات، النوات/صياغة النتائج التنظيمية (000الفقرة . )الصلة

 .واألهداف وأداء امليزانية

التأكيد يف اخلطوط التوجيهية لإلدارة القائمة على  21

النتائج على أنه ينبغي جلميع الوحدات أن ختضع 

الستعراض منتصف العام واستخالص النتائج من نظام 

التنفيذ ودعم التقييم التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير 

، مبا يتوافق مع اخلطوط التوجيهية للرصد (بريس)

الفقرة . )واإلبالغ اخلاصة باإلدارة القائمة على النتائج

004) 

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 . ُنّفذت التوصية

مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد على وجوب ، أّكد 3103عام 

نظام التخطيط الرباجمي وإعداد أن ُتجري مجيع الوحدات رصد التنفيذ يف 

، وشّددت على أنه إجراء موصى به بقوة (بريس)تقارير التنفيذ ودعم التقييم 

دم تقييم التق( 0) :حبيث يتمكن املوظفون املسؤولون عن النواتج التنظيمية من

احملرز يف تقديم املنتجات واخلدمات، ويف حتقيق النواتج التنظيمية بصورة 

عامة، من أجل تعزيز إجناز األنشطة يف الوقت املناسب ضمن امليزانية وبلوغ 

حتليل اإلجنازات، ( 3)األهداف اليت حّددتها مؤشرات األداء املرافقة هلا؛ 

إجراءات تصحيحية وعوامل النجاح، والعوائق، والقيود، وحتديد أي 

وقد وّفرت هذه . الصلة يإثارة أي مسائل هامة مع املدير ذ( 2)ضرورية؛ 

العملية فرصة الستعراض وتسجيل التقّدم على صعيد حتقيق أهداف مؤشرات 

 .يف تيسري إجناز استعراض منتصف املدة تاألداء، وساعد

 .ُأغلقت التوصية

ضمان اجلودة تشجيع وتعزيز استخدام املرفق احلالي ل 22

تعزيز املساءلة وااللتزام ( أ)من أجل ( بريس)يف نظام 

ضمان اجلودة يف ( ب)من جانب املوظفني املسؤولني؛ 

املشاريع، وتنفيذها السلس، ورصدها؛ / تصميم الربامج

 /النتائج التنظيميةإجراء التقييم املوضوعي لكل من ( ج)

 (006الفقرة . )لتحقيق النتائج املقررة نتائج الوحدات

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

مّت تسليط الضوء على ضمان اجلودة يف اخلطوط التوجيهية لتخطيط العمل 

سيتّم تناول هذه التوصية خالل دورة التنفيذ و .3102-3103لفرتة السنتني 

على اإلطار اجلديد للرصد، يف سياق العمل  3104-3104والرصد للفرتة 

 .وإطار املساءلة والرقابة الداخلية

 

استعراض أوسع نطاقًا للعملية  على ضوء

املوصى بها، ميكن إجراء املصادقة لدى 

اإلفادة عن انتهاء إعداد إطار املساءلة 

 .والرقابة الداخلية
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

الرتكيز على قياس النتائج واإلبالغ عنها على أساس  23

واالستخدام، وحبث إدماج األداء  مدخالت املوارد،

الربناجمي واملالي يف تقرير واحد لتزويد مقرري 

. السياسات باملدخالت يف عملية التخطيط وامليزنة

 (034الفقرة )

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .ُنّفَذت التوصية

التوجيه للقيام باستعراض منتصف املدة لربنامج العمل وامليزانية للفرتة 

دفع املشرفني على االستعراض إىل اإلسراع يف حتليل املوارد  3103-3102

النتائج الرباجمية على صعيدي األهداف التنظيمية  املالية يف ما خيص

 3104-3104ة وسوف يوّفر اإلطار اجلديد للرصد للفرت. والنتائج التنظيمية

  .  أساسًا جديدًا لقياس النتائج والتبلي  عنها

 .ُأغلقت التوصية

 املنظمة مستوى على املخاطر إدارة

حتسني هيكل موظفي ( أ: )بأن تقوم اإلدارة مبا يلي 24

توقع اخلطوات التالية على أساس  املشروع عن طريق

توافر املوظفني، وزيادة عدد املوظفني للعمل يف / تنقل

املشروع كوسيلة لضمان االلتزام باملواعيد املقررة وحتقيق 

إنشاء اللجنة املعنية ( ب)مجيع النتائج املطلوبة؛ 

باملخاطر على مستوى املنظمة لضمان التدفق السلس 

إىل حتقيق هذا اإلصالح لألعمال واألنشطة املؤدية 

التنسيق مع شعبة ( ج)اخلاص خبطة العمل الفورية؛ 

االتصاالت املعنية، وإشراك اجلمهور يف إبالغ املواد 

األساسية وأداء العمل التكنولوجي للمشروع عن طريق 

إنشاء صفحة خمصصة على املوقع الشبكي ملشروع إدارة 

 (040الفقرة ). املخاطر على مستوى املنظمة

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ببناء قدرته يف جمال إدارة يقوم 

، مّت تعيني موّظف 4-وإضافًة إىل موظف ف. املخاطر على مستوى املنظمة

يف وظيفة إدارة املخاطر على مستوى ( 4-ف)آخر مّطلع على العمليات 

وجتري إعادة تصميم تنفيذ إدارة املخاطر . 3103أيلول / سبتمرباملنظمة يف

على مستوى املنظمة حبيث تتالءم مع إطار املساءلة والرقابة الداخلية 

ومن املتوّقع أن تستخدم إدارة املخاطر على . األوسع نطاقًا قيد اإلنشاء

مستوى املنظمة آلية احلوكمة ذاتها املستخدمة يف جوانب أخرى من هذه 

واستنادًا إىل التصميم اجلديد للمشروع، سوف ينّسق مكتب . اآللية

اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مع شعبة االتصاالت املعنية، ويرّوج 

 .للتكنولوجيا املالئمة من أجل دعم تنفيذ إدارة املخاطر على مستوى املنظمة

استعراض أوسع نطاقًا للعملية  على ضوء

إجراء املصادقة لدى املوصى بها، ميكن 

اإلفادة عن انتهاء إعداد إطار املساءلة 

 .والرقابة الداخلية

بدء استخدام مؤشرات ( أ) :بأن تقوم اإلدارة مبا يلي 25

خماطر معلنة بوضوح للحصول على معلومات تؤدي إىل 

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 .ُأغلقت التوصية .مّتت املوافقة والتنفيذ جزئيًا
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

حتديد مبكر إلشارة إنذار عن حاالت تعرض متزايدة 

للمخاطر يف مجيع جماالت التسلسل اهلرمي املقدرة 

حتسني ( ب)لضمان تتبع املخاطر بصورة أكثر فعالية؛ 

إجراء فهرسة املخاطر عن طريق وضع تعاريف كاملة 

وواضحة للمخاطر، وحتسني إعداد سجل املخاطر عن 

اطر املتوقعة مبجرد وضع طريق إضافة عمود ملستوى املخ

إجراء حتديد أوضح ( ج)اختاذ إجراء؛ أو إسرتاتيجية 

للمخاطر احملددة يف كل جمال من اجملاالت املقدرة 

لضمان وضع املخاطر يف منظورها الصحيح، وما إذا كان 

كل خطر من املخاطر املعروضة يف كل جمال ميكن 

" وسطاخلطر املت"أو " الدافع الرئيسي"تصنيفه على أنه 

 (081الفقرة ". )اخلطر القريب"و

 .من التوصية( ج)مّت تنفيذ اجلزء  املوارد

، وخباصة إذا ُطّبقت على مجيع ((أ)اجلزء )إن استخدام مؤشرات املخاطر 

مستويات التسلسل اهلرمي كما يقرتحه املراجع اخلارجي، ال ُيعتَبر فعااًل 

كذلك، يف هذه املرحلة من مراحل وضع إدارة . من حيث الكلفة أو عمليًا

احملتمل أن املخاطر على مستوى املنظمة يف منظمة األغذية والزراعة، من 

اجلزء )تؤدي إضافة عمود لقياس مستوى املخاطر بعد إجراء للتخفيف منها 

إىل إرباك املستخدمني، من دون أن تضيف أي قيمة ال سيما أنه من (( ب)

شأن اإلجراء التخفيفي يف تعريفه، أن يقّلص التعّرض إىل املخاطر إىل حّد 

 .  مقبول

 

 

  التقين التعاون برنامج

تكثيف رصد بيانات املشروع، وخاصة تلك املسجلة يف  26

شبكة دعم الربامج امليدانية، مع مالحظة املعامل 

التعليقات اخلاصة باملشروع؛ واختاذ / واملالحظات

إجراءات مالئمة لضمان إتاحة املعلومات العامة 

املطلوبة عن حاالت التنفيذ إلدارة برنامج التعاون 

 (010الفقرة ) .التقين ألغراض صنع القرار

/ التعاون التقين 2012

مكتب اإلسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 .ُنّفَذت التوصية

شبكة دعم الربامج امليدانية لرصد مّت اعتماد جمموعة من التقارير املوّحدة يف 

 .املوافقات على املشروع والنتائج احملّققة على حنو فعال

 .ُأغلقت التوصية

حتسني اخلطوط ( أ: )أن تقوم اإلدارة مبا يلي 27

التوجيهية القائمة لتشمل سياسة توحد عملية التوثيق 

/ التعاون التقين 2012

مكتب اإلسرتاتيجية 

 :، نشري إىل ما يلي(4)لرّد على التوصية إضافًة إىل ا

مّت حتديث التعليمات خطوة خبطوة يف برنامج التعاون التقين لتوفري  (أ)

سوف تتّم املصادقة خالل مراجعة نهاية 

 .3102-3103فرتة السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

واحلدود الزمنية لكل نشاط يف دورة املشروع مع إدخال 

التعديالت الناجتة يف نظام معلومات إدارة الربامج 

إدراج مجيع العمليات املرتبطة بدورة ( ب)امليدانية؛ 

التحسني اجلارية لنظام معلومات املشروع يف عملية 

إدارة الربامج امليدانية لتزويد مجيع مستخدمي النظام 

( ج)مبعلومات شاملة من أجل رصد املشروع وإدارته؛ 

يف نظام معلومات " املوافقة"املطالبة باستكمال خانة 

إدارة الربامج امليدانية ألن ذلك يسهل عملية الرصد 

لالطالع على صدور  بدال من الرجوع إىل وثائق أخرى

برنامج "املوافقات وتوارخيها وإجياد وصلة بني خانة 

لغرض التحميل " املوافقة"وخانة " التعاون التقين

وضع ( د)األوتوماتي للبيانات اخلاصة باملوافقات؛ 

حدود زمنية لتحميل املعلومات يف النظام، وخاصة 

التقارير مثل التقرير الفصلي عن تنفيذ املشاريع 

عدة يف عملية الرصد، وإعطاء مزيد من القيمة للمسا

التقارير يف / ضمان إدراج الوثائق( هد)لغرض التقرير؛ 

النظام يف صيغتها النهائية فقط للحفاظ على تكامل 

 (014الفقرة ). املعلومات املطلوب إبالغها

والتخطيط وإدارة 

 املوارد
التوجيهات بشأن الوثائق واملهل الزمنية املطلوبة لكّل نشاط يف مراحل 

خمتلفة من دورة مشروع برنامج التعاون التقين، متاشيًا مع اإلجراءات 

وسوف يستمر تنقيح وحتديث اخلطوط . التعاون التقينالقائمة يف برنامج 

نظام معلومات إدارة التوجيهية بالتزامن مع تنفيذ دورة املشروع اجلديدة يف 

 .الربامج امليدانية

التقارير املوحدة اجلديدة يف مشروع التعاون التقين وعمليات برنامج  (ب)

مع )امج امليدانية نظام معلومات إدارة الربالتعاون التقين سوف تنعكس يف 

. ، تسعى إىل تناول هذه املسائل(الدليل الذي ُأصدر مؤخرًا عن دورة املشروع

من خالل دورات تدريبية وحلقات عمل، على أن وتتعّزز التوجيهات املعطاة 

نظام يتّسق توقيت أنشطة حمددة مع تنفيذ دورة املشروع اجلديدة يف 

 .الربامج امليدانيةمعلومات إدارة 

مّت تنقيح التعليمات خطوة خبطوة يف مشروع التعاون : ُنّفذت التوصية( ج)

التقين حبيث تعكس احلاجة إىل إدخال املعلومات وحتميل الوثائق ذات 

 ".املوافقة"نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية من خالل خانة الصلة يف 

د للرصد واإلبالغ يف ما خيص برنامج ُوضع نهج جدي :ُنّفَذت التوصية (د)

، ومّت استبدال التقرير الفصلي عن (4و 4املرحلتان )مشروع التعاون التقين 

وسوف يتّم حتميل . تنفيذ املشاريع بإطار إبالغ جديد قائم على النتائج

مجيع التقارير يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية يف الرابط الذي جرى 

 . لغرضتصميمه هلذا ا

ال ُيعزى وجود وثائق مشروع . ذا األمره مت توضيحو :ُنّفَذت التوصية( هد)

يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية إىل  التعديالت املبّينةتتضمن 

، إمنا إىل عدم التطابق بني نسخ خمتلفة التعديالت املبّينةحتميلها مع 

ومّتت اإلشارة إىل مواطن اخللل يف إغالقات 

املشروع يف املكتب اإلقليمي الفرعي ملنظمة 

الفاو إلقليم آسيا، ممثلية منظمة الفاو، 

 . بنغالديش وممثلية منظمة الفاو، اهلند
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

   . Wordلربنامج 

الربنامج، واختاذ حتسني رصد املنظمة ورقابتها على  28

إجراءات أساسية ملعاجلة األسباب اجلذرية 

على الرغم من انقضاء املوعد  للمشروعات اليت مل تنتِه

. النهائي، وتلك اليت يلزم إغالقها التشغيلي واملالي

والغرض من هذا هو اإلقالل إىل أدنى حد من حدوث 

حاالت مماثلة يف املستقبل، إن مل يكن القضاء عليها 

 (012الفقرة . )متاما

/ التعاون التقين 2012

مكتب دعم 

نظام / الالمركزية

معلومات إدارة 

 الربامج امليدانية

 .ُنّفذت التوصية

مّت االتصال مبسؤولي امليزانية يف املشاريع املعنية لإلسراع يف إجناز املعامالت 

 .العالقة املتصلة بإغالق املشروع، من دون أي تأخري

ومن شأن التقارير املوحدة يف برنامج التعاون التقين أن تتيح الرصد واإلشراف 

ويف إطار اجلهود املستمرة واجلارية يف هذا اجملال، يقوم . املؤسسني للربنامج

فريق برنامج التعاون التقين باملتابعة الدورية مع منسقي برنامج التعاون 

املشاريع )برنامج التعاون التقين  التقين واملسؤولني عن الربنامج اإلقليمي يف

 (. قيد التنفيذ، الناشطة من الناحية التشغيلية، واملعّدة لإلغالق

وقد مّت التطرق إىل هذه املسائل ومسائل مشابهة خالل البعثات املشرتكة بني 

-3101دعم عمليات التعاون التقين وإدارة النتائج إىل املكاتب اإلقليمية يف 

ة شاملة من املسائل املنتظمة والقيود، على أن تتابع وُوضعت مصفوف. 3100

 .حّلها الوحدات املعنية

 .ُأغلقت التوصية

: التوسع يف األحكام اخلاصة بإغالق املشاريع لتشمل 29

معلومات أكثر تفصيال عن ترحيل األصول أو ( أ)

وضع حدود زمنية للتصرف يف ( ب)التصرف فيها؛ 

وفرض ( ج)املعدات وتقديم التقارير اخلتامية؛ / األصول

. جزاءات من جانب املنظمة على حاالت عدم االمتثال

 (073الفقرة )

/ التقين التعاون 2012

مكتب دعم 

نظام / الالمركزية

معلومات إدارة 

 الربامج امليدانية

 (.ب)و( أ)ُنّفذت التوصيتان 

وُأعطيت تعليمات واضحة إىل مسؤولي امليزانية لإلسراع يف اختاذ تدابري يف 

والعوامل احملّركة يف . التصّرف باملعّدات وتقديم التقارير اخلتامية ما خيص

الربامج امليدانية تدرج حدًا زمنيًا لتحميل التقارير  نظام معلومات إدارة

 .اخلتامية

مّتت ( 1املرحلة )وتتضمن دورة املشروع اجلديدة مرحلة إغالق حمّسنة 

 .ُأغلقت التوصية
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .املوافقة عليها بني الوحدات ذات الصلة

يف الوقت احلاضر، ال وجود جلزاءات من جانب املنظمة حبّد ذاتها، ( ج)

ية قد ُوضعت لتقييم أداء املكاتب القطرية، على الرغم من أن عالمات قياس

 .  ويتناول أحد املؤشرات إدارة املشروع

تعزيز هيكل رصدها عن طريق إجراء استعراضات  30

داخلية دورية لضمان جودة املشاريع بغية الكشف عن 

حاالت التأخري واملعوقات األخرى، والتنبيه إليها 

الفقرة ) .السرعة من املصدرومعاجلتها على وجه 

071.) 

/ التعاون التقين 2012

مكتب دعم 

نظام / الالمركزية

معلومات إدارة 

 الربامج امليدانية

 .أعاله 32ُأنظر الرّد على التوصية 

سيتّم تعزيز الرصد املستمر للحافظات اإلقليمية بدعم من مكتب دعم 

 .  3102الالمركزية من خالل إعادة إطالق بعثات دعم العمليات عام 

 

 .ُأغلقت التوصية

استعراض الدورة التدريبية ملسؤولي امليزانية وإدراج  31

أدوات الرصد التشغيلي للمشروعات يف نظام معلومات 

شبكة دعم الربامج امليدانية )امليدانية إدارة الربامج 

وإجياد ( واإلجراءات الوشيكة لتدبري شؤون املنظمة

 .منتجات متعلقة بالتعلم االلكرتوني للموظفني يف امليدان

 (077الفقرة )

التعاون    2012

دائرة دعم /التقين

 املوارد البشرية

تهدف اخلطط إىل ضمان التدريب على املسائل املتصلة بربنامج التعاون 

التقين، وأدواته، وخطوطه التوجيهية، مبا يف ذلك التقارير املوّحدة اجلديدة 

لرصد املشروع ورفع التقارير بشأنه، على أن يّتسق التوقيت مع تنفيذها يف 

 .ةلنظام معلومات إدارة الربامج امليدانيالدورة اجلديدة 

وتتم مراجعة الدروس اخلاصة مبسؤول امليزانية يف املنظمة متشيًا مع حاجات 

ويف ظّل . األشخاص املستهدفني ليضطلعوا مبسؤولياتهم على صعيد امليزانية

دورة املشروع املنقحة يف املنظمة، واحلاجة إىل إنشاء ختصص مشرتك بني 

الناحية التشغيلية  مجيع املكاتب على صعيد القدرة على إدارة املشروع من

واإلدارية، مّت حتديد سلسلة من املواد االفرتاضية جيب تصميمها ووضعها 

ومّت حتديد املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية . 3102يف الربع األول من عام 

والبحر الكارييب على أنه ميتلك املعارف واخلربة يف حمتوى هذه املواد 

لداخلي بالتعاون مع مكتب دعم وسُيّتَخذ هذا الرتتيب ا. ووضعها

راجعة فرتة سوف جتري املصادقة خالل م

 .3102-3103السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

املكتب مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، والالمركزية، و

مع االستفادة من خربة فرع التعلم واألداء والتطوير  اإلقليمي ألمريكا الالتينية

 .للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ملساعدة مجيع األقاليم األخرى

 إدارة حاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

جعل املعلومات التشغيلية أكثر موثوقية عن طريق  32

احلصول على البيانات الضرورية على املستوى القطري 

 (023الفقرة . )كأساس لصنع القرار

سوف جتري املصادقة خالل مراجعة فرتة  .ضمن إطار عملية االندماج املستمرةستجري إعادة صياغة بيانات اإلجناز  التعاون التقين 2012

 .3102-3103السنتني 

متابعة أنشطة الرصد مبشاركة موظفني من خارج شعبة  33

عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل يف أنشطة اهلدف 

 . االسرتاتيجي طاء برمتها

تدرج يف اإلجراءات املربجمة أنشطة الرصد املتعلقة 

بالتنسيق نظرا ألن غالبية الفرق اخلاصة باهلدف 

االسرتاتيجي طاء ال ختضع مباشرة إلشراف شعبة 

  (024الفقرة . )عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل

 .ُنّفذت التوصية التعاون التقين 2012

طاء ورصدها على مستوى اهلدف االسرتاتيجي يتّم التخطيط ألنشطة 

 .املنظمة، مع ضمان مشاركة تامة من جانب املكاتب امليدانية

 .غلقت التوصيةُأ

استعراض املعلم احملدد ( أ: )أن تقوم اإلدارة مبا يلي 34

جلعله أكثر واقعية بعد إدراك املعوقات اليت رمبا مل 

 تبحث أثناء الصياغة األولية لإلسرتاتيجية؛ 

 أنسب يتم فيه حتقيق املعلم؛ حبث إطار زمين( ب)

وضع حد أدنى ملستوى ال تتجاوزه عرقلة حركة ( ج)

 (022الفقرة . )املعلومات

سيجري تعديل إسرتاتيجية التواصل بشأن املعلم واإلجنازات وفقًا لتوصية  التعاون التقين 2012

 . من اهليكلية واألدوار اجلديدة للشعبةضاملراجعني، و
سوف جتري املصادقة خالل مراجعة فرتة 

 .3102-3103السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

إدراج مؤشرات أوضح وأكثر دقة عند إعادة صياغة  35

معامل للتعقب أكثر فعالية، ومع أقصى مراعاة جلهود 

 (061الفقرة . )الالمركزية

إدماج  سيتم تعديل املعلم واإلجنازات يف ما خيص تعبئة املوارد ضمن إطار التعاون التقين 2012

 .برامج الطوارئ والتنمية
سوف جتري املصادقة خالل مراجعة فرتة 

 .3102-3103السنتني 

اختصار الفرتة الزمنية الفاصلة وإزالة العقبات املوجودة  36

بني نقاط التعاون، واتفاقات التآزر الرئيسية، والتنفيذ 

. النهائي إلسرتاتيجية األمن، وإجراء تعديالت للمعلم

 (062الفقرة )

التعميم اإلداري اجلديد الذي ُأصدر واملتعّلق باألمن امليداني سوف يشكل  التعاون التقين 2012

 .إطارًا لوضع إجراءات تشغيل موّحدة

 

سوف جتري املصادقة خالل مراجعة فرتة 

 .3102-3103السنتني 

طلب تقديم تقارير ضمن األطر الزمنية للمشروع على  37

 . الرغم من القيود احملددة

إعطاء األولوية لتحسني كفاءات أولئك املكلفني بإعداد 

 (067الفقرة . )التقارير، والسيما يف املكاتب امليدانية

 

شهرية جتري متابعة األنشطة املتصلة بإغالق املشاريع عن كثب وبصورة  التعاون التقين 2012

 .للمشاريع قيد اإلغالق

ويبقى إبالغ اجلهات املاحنة أولوية كربى، وسوف تواصل اإلدارة جهودها 

 . يف جمال تنمية القدرات يف هذا اجملال، وخباصة دعمًا للمكاتب امليدانية

جيري أيضًا استعراض هذه التوصية يف سياق دمج جمموعات التواصل املعنية 

 .  بالطوارىء والتنمية

جتري املصادقة خالل مراجعة فرتة  سوف

 .3102-3103السنتني 

إجراء تقييم للتأخري املتوقع إلجراء حتليل أكثر مشوال  38

وتكامال للوقاية أثناء أزمة السلسلة الغذائية، وهو أحد 

. النواتج املطلوبة اليت ورد ذكرها يف تقرير تنفيذ الربامج

 (313الفقرة )

املتوقع إجراء تقييم لألداة ضمن إطار إسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بنظم من  التعاون التقين 2012

 .املعلومات لألمن الغذائي والتغذوي اليت جيري وضعها
ستجري املصادقة لدى إجناز التقييم من 

 .جانب اإلدارة

حبث إعادة حتديد الناتج التنظيمي، أو القيام حبملة  39

مويل املشروع، شراكة أكثر جرأة مع اجلهات املاحنة لت

يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  درجنشري إىل أن هذا الناتج التنظيمي مل ُي التعاون التقين 2012

 .صلة وجيب إغالقهأصبح غري ذي ، وبالتالي 3103-3102
 .التوصية ُأغلقت
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

نظرا ملساهمته الكبرية يف حتقيق الناتج التنظيمي وعمر 

 (314الفقرة . )االقرتاح
 

إجراء حتسينات خاصة بالسياسات يف دليل الربامج  40

امليدانية لبيان احلدود الزمنية للتسوية الكاملة 

لاللتزامات، وتقديم املطالبات املعلقة، وجتهيز استمارة 

 .نقل امللكية

تضمني اتفاقات املشاريع أحكاما تتعلق بالتخلص من  

املعدات، أو استخدام املعدات بعد انقضاء املوعد 

 (316الفقرة . )النهائي

 

مّت إدراج إغالق املشاريع كمرحلة خاصة يف دورة املشروع اجلديدة للتشديد  التعاون التقين 2012

 .على أهميتها وخصوصيتها

رج تعليمات حمّددة لالضطالع باإلجراءات ويف إطار خطوة اإلغالق، ُتد

 : التالية

  

 إجناز التقرير اخلتامي للمشروع؛ 

 تنسيق مغادرة املوظفني امليدانيني يف املشروع؛ 

 توفري مدخالت أخرية؛ 

 التصّرف باملعدات؛ 

 توفري املعلومات جلميع األطراف عن اإلغالق التشغيلي. 

حبيث تدرج التوصيات اخلاصة وسوف ُتحسَّن هذه األجزاء على حنو أكرب 

مبطالبات خدمات الدعم الفين، واحلدود الزمنية لإلجراءات، واألدوار 

 .واملسؤوليات للعمل

سوف جتري املصادقة لدى إجناز 

 .حتسينات إضافية يف مرحلة إغالق املشروع

 البشرية املوارد إدارة

أن تقوم وحدات التعيني وشعبة إدارة املوارد البشرية  41

 :يلي مبا

مكتب املوارد  2012

 البشرية
ُوضعت آليات رصد لرصد الشواغر اليت اقرتنت حباالت تأخري، وتتابع  (أ) 

مع  على حنو ناشط، عند االقتضاء، املسألة دائرة دعم املوارد البشرية

ويسّرع تنفيذ نظام التعيني اإللكرتوني بوترية ملحوظة . جماالت التعيني

املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري 

التوصية خالل هذه املراجعة االنتقالية 

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني الثالثة 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

إجراء رصد دقيق للشواغر اليت اقرتنت حباالت ( أ)

تأخري يف عمليات جتهيز الطلبات، وبذل جهود 

 لتسهيل االستكمال الناجز للتقييم؛

حتديد سياسة خاصة بالزمن األقصى املسموح به ( ب)

لبقاء البيانات يف نظام التعيني االلكرتوني قبل إلغائه 

 املطلوبة للتقارير؛من النظام وكذلك فرتة االستبقاء 

مراجعة التصميم والتحديد الروتيين ألرقام الشواغر ( ج)

إدراج الضوابط ( 0: )يف نظام التعيني االلكرتوني لضمان

األساسية لوجود تسلسل املراجعة يف النظام الستكمال 

( 3)البيانات اجملهزة يف حينها ومراعاة دقتها؛ 

الفقرة . )جتنب الثغرات وحاالت االزدواج يف الرتقيم

304) 

 .ملقدمي الطلبات يف الوقت املالئم ز األولياالنتهاء من الفر

 .3102سُتحدَّد السياسة بنهاية عام ( ب)

 .هذه مسألة فنية حمّددة مّتت املباشرة يف إطارها بإجراءات ملعاجلتها( ج)

 

 . الرئيسي ملنظمة الفاو

متابعة اإلدارة باستمرار جلهودها الختصار زمن  42

إجراءات التعيني بدًءا من املوعد النهائي لإلعالن عن 

الشاغر حتى تقديم التوصيات إىل جلنة اختيار املوظفني 

الفنيني عن طريق اختصار الوقت الذي تقضيه وحدات 

التعيني يف العمليات السابقة للفرز، ووضع القوائم 

 . املقابالت، واالختيار املختصرة، وإجراء

 (306الفقرة )

مكتب املوارد  2012

 البشرية
وُتقّدم . وللاحلُتبذل اجلهود لتحديد الصعوبات يف عملية التعيني وتنفيذ 

 .تقارير مرحلية منتظمة إىل كل دورة من دورات جلنة املالية

عيني حتّسن بصورة عامة وقت معاجلة تقييم املرشحني بفضل تنفيذ نظام الت

 .اإللكرتوني

 

املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري 

 التوصية خالل هذه املراجعة االنتقالية

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني  الثالثة

 .الرئيسي ملنظمة الفاو

تطلب من وحدات التعيني القيام بالتنسيق الوثيق مع  43

شعبة إدارة املوارد البشرية وأمانة جلنة اختيار املوظفني 

مكتب املوارد  2012

 البشرية
املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري   .ُنّفذت التوصية

التوصية خالل هذه املراجعة االنتقالية 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

الفنيني لضمان أال تؤدي طلبات التعيني احملتمل إىل 

وصول البلدان اليت متثلها إىل احلد األعلى للتمثيل، 

لالحتفاظ بأهداف التوازن بني اجلنسني والتمثيل 

 (334الفقرة . )يف املنظمةاجلغرايف 

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني الثالثة 

 .الرئيسي ملنظمة الفاو

ضمان التسجيل الناجز للتغيريات يف التمثيل اجلغرايف  44

الناتج عن تغيري اجلنسية، والتعيينات، وحاالت 

التقاعد اإللزامي، واالستقالة، والطرق األخرى إلنهاء 

العمل، وإدراج أسباب التغري يف متثيل البلدان األعضاء 

يف تقرير التمثيل اجلغرايف إلعداد بيان دقيق وناجز عن 

 (334الفقرة . )التمثيل

مكتب املوارد  2012

 البشرية
املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري   .ُنّفذت التوصية

التوصية خالل هذه املراجعة االنتقالية 

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني الثالثة 

 .الرئيسي ملنظمة الفاو

45 

 
تبسيط عملية تعيني ( أ: )اختاذ تدابري من أجل

 يني املبتدئني؛ املوظفني الفن

استخدام نظام التعيني اإللكرتوني عند جتهيز ( ب)

ضمان ( ج)الطلبات يف إطار برنامج الفنيني املبتدئني؛ 

االمتثال ملتطلبات إعداد وثيقة تنفيذ املشروع من أجل 

وضع ختطيط واضح للمشروع وأهداف وأطر زمنية أكثر 

 (336الفقرة . )واقعية

مكتب املوارد  2012

 البشرية
 ُنّفذت التوصية( أ)

 ُنّفذت التوصية( ب)

جيري إعداد خطة مشروع ذات مهل زمنية حمددة يف بداية عملية ( ج)

وتبّل  الوحدات املسؤولة . املبتدئني املوظفني الفنينيالتعيني لكّل دفعة من 

 .عن التعيني بهذا األمر

املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري 

ة االنتقالية التوصية خالل هذه املراجع

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني الثالثة 

 .الرئيسي ملنظمة الفاو

بوضع قواعد حمددة لقبول وحبث الطلبات املتأخرة  46

املقدمة من مرشحني حمتملني لوظائف الفنيني املبتدئني 

 (232الفقرة . )حتقيقا للعدالة بني املرشحني

مكتب املوارد  2012

 البشرية
 .التوصيةُنّفذت 

 

املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري 

التوصية خالل هذه املراجعة االنتقالية 

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني الثالثة 

 .الرئيسي ملنظمة الفاو
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

اختاذ تدابري اجيابية لتوسيع قاعدة سوق املوظفني  47

ويف هذا الصدد، إقامة رابط مع . الفنيني املبتدئني

املؤسسات التعليمية اجلامعية ذات الصلة والرابطات 

. املهنية الجتذاب مشاركني من البلدان املستهدفة

 (231الفقرة )

مكتب املوارد  2012

 البشرية
 .ُنّفذت التوصية

رسائل إىل ممثلي املنظمة، وإىل املمثلني الدائمني لتحديد املؤسسات  رسلتٌأ

وبالتالي، . اليت ميكن نشر الشواغر فيها من خالل نظام التوزيع املؤمتت

  . 3101ارتفع عدد املؤسسات اليت مّت االتصال بها بصورة ملحوظة منذ عام 

املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري 

ملراجعة االنتقالية لفرتة التوصية خالل هذه ا

يف املقر الرئيسي  3102-3103السنتني 

 .ملنظمة الفاو

املضي يف إصدار سياسة رمسية للتنقل يف املنظمة من  48

جل إجياد فهم مشرتك ألهداف املنظمة، وفوائدها، أ

وتوقعاتها احملددة من موظفيها فيما يتعلق بأدائهم 

وسلوكهم، وكذلك لتقديم التوجيه بشأن عمليات تناوب 

 (341الفقرة . )املوظفني وإعادة تكليفهم

مكتب املوارد  2012

 البشرية
مة إىل املدير العام يف ُقّدمت التنقيحات لصياغة مشروع سياسة التنقل يف املنظ

ومن املتوقع أن ُتنّفذ السياسة حبلول نهاية . ، وصادق عليها3102يار أ/مايو

 .3102عام 

 

املصادقة على حالة تنفيذ هذه سوف جتري 

التوصية خالل هذه املراجعة االنتقالية 

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني الثالثة 

 .الرئيسي ملنظمة الفاو

 املشاريع تقييم

حتسني سياسة التقييم لكي متتثل ملعايري فريق األمم  49

املتحدة املعين بالتقييم، عن طريق إدراج ما يلي يف 

مسؤوليات املقّيمني وكفاءاتهم ( أ: )ميثاق مكتب التقييم

التوقعات من اإلدارة العليا ومديري ( ب)املطلوبة؛ 

معايري الختيار املشاريع املراد تقييمها؛ ( ج)الربامج؛ 

إضفاء الطابع املؤسسي ( هد)توقيت سري العمل؛ ( د)

االحتفاظ بقاعدة بيانات ( و)على رصد نتائج التقييم؛ 

حمدثة تضم النتائج والتوصيات والدروس املستفادة لكي 

تستخدمها املنظمة وأصحاب املصلحة يف اختاذ 

  (341الفقرة . )القرارات

مة التعديل الرمسي للميثاق، فهي صاحلة إىل وفيما ال تضمن املقرتحات املقّد مكتب التقييم 2012

حد بعيد وقد مّت تناول التوصيات الفرعية، أو جيري تناوهلا على النحو 

 :التالي

فريق األمم ُتصاغ الشواغر للوظائف يف مكتب التقييم استنادًا إىل معايري ( أ)

 املتحدة املعين بالتقييم؛

مناقشة وتوفري معلومات ( الداخلية)سوف ُيطَلب إىل جلنة التقييم ( ب)

 راجعة بشأن التوقعات من اإلدارة العليا ومديري الربامج؛

يقوم مكتب التقييم، وبالتعاون مع دائرة دعم العمليات وتعبئة املوارد، ( ج)

برصد عملية إدراج أحكام خاصة بالتقييم يف املشاريع، وفقًا لنشرة الربنامج 

سوف جتري املصادقة خالل مراجعة نهاية 

 .3102-3103فرتة السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 . 3100/0امليداني رقم 

ُأنشئت يف مكتب التقييم عملية رصد داخلية أوثق للتقدم احملَرز يف ( د)

 إجراء تقييمات املشاريع؛ 

وفقًا ملا صادقت عليه جلنة الربنامج حيث تكون العملية فعالة من ( هد)

حيث الكلفة، ُأنشئت املصادقة على تقارير متابعة استجابات اإلدارة كجزء 

 من نظام التقييم؛

، يتوقع مكتب التقييم أن يكون قد أنشأ قاعدة 3102م بنهاية عا( و)

 .  البيانات وبدأ العمل بها، كجزء من إسرتاتيجية إدارة معارف التقييم

وضع اخلطوط التوجيهية لتنفيذ سياسات التقييم  50

 (347الفقرة . )اإلضافية املوصى بها وضمان استكماهلا

يتوقع مكتب التقييم إصدار كتّيب عن التقييم يف املنظمة و. العمل جاٍر مكتب التقييم 2012

واخلطوط التوجيهية عن عمليات التقييم املواضيعية واإلسرتاتيجية يف أوائل 

 .3104عام 

سوف جتري املصادقة خالل مراجعة نهاية 

 .3102-3103فرتة السنتني 

استعراض التخطيط القائم ووضع خطة عمل التقييم  51

بصورة تعاونية مع موظفي مكتب التقييم لتعزيز 

الشفافية يف التخطيط، والرصد، واإلبالغ عن حالة 

 (341الفقرة . )ونتائج كل تقييم للمشروع

لتقييم املشروع استنادًا إىل حتديد املشاريع  3102مّت إعداد خطة عمل عام  مكتب التقييم 2012

وجيري . ، بالتشاور مع مدراء املشروع3102الواجب تقييمها بنهاية عام 

حتديث اخلطة بصورة منتظمة حبيث تعكس الطلبات اجلديدة لتقييم 

 .ييماملشروع أو التغيريات يف تنفيذ املشروع واليت تؤثر على توقيت التق

سوف جتري املصادقة خالل مراجعة نهاية 

 .3102-3103فرتة السنتني 

إجراء تقييم للمشروعات بأثر رجعي إلجراء تقدير كامل  52

وختصيص ميزانية . لتأثري واستدامة املشاريع املستكملة

 (342الفقرة . )إلجراء التقييم بأثر رجعي

أموال املشاريع غري متاحة إلجراء تقييم بأثر رجعي أو ألي غرض آخر بعد  مكتب التقييم 2012

غري أن مكتب التقييم يقرتح استخدام نسبة من . اإلغالق املالي للمشروع

األموال اجملّمعة يف حساب األمانة من أجل تقييم املبادرات املمّولة طوعيًا 

يات التقييم ويف الوقت ذاته، جتدر اإلشارة إىل أن عمل. هلذا الغرض

املواضيعية، واإلسرتاتيجية، والقطرية قد مشلت تقييمًا بأثر رجعي، 

سوف جتري املصادقة خالل مراجعة نهاية 

 .3102-3103فرتة السنتني 
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احلّد الزمين  التوصية

 املقَتَرح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .واتسمت دراسات األثر مبيزة متكررة للتقييم القطري

/ حتسني أدوات ضمان اجلودة عن طريق توفري أوصاف 53

القضايا، وجدول / معايري مالئمة أو قيم للمسائل

حسابي، حسب مقتضى احلال، وبالقدر املمكن عمليا، 

واستخدام . لضمان جودة عمليات ونواتج تقييم املشاريع

أدوات ضمان اجلودة أثناء إجراء التقييم بصرف النظر 

ن جودة حمسنة لعمليات عن األثر الرجعي، لضما

 (311الفقرة . )وتقارير التقييم

، راجع مكتب 3103م عقب إصدار منظمة الفاو لدليل دورة املشروع عا مكتب التقييم 2012

ومن املتوقع أن تنهي . التوجيهية وأدواته لتقييم املشروع التقييم خطوطه

 .3102اخلطط تنفيذ التوصية بنهاية عام 

ل مراجعة نهاية سوف جتري املصادقة خال

 .3102-3103فرتة السنتني 

مواصلة الرصد الدقيق للردود اليت يقدمها املوظفون  54

. املسؤولون على تقارير التقييم وعلى تقارير املتابعة

واسرتعاء اهتمام أولئك املعنيني إىل التأخري امللحوظ أو 

واإلشارة يف . عدم تقديم رد اإلدارة وتقارير املتابعة

التقرير أو السجل إىل تاريخ تلقي التقارير املعنية 

 (314الفقرة . )راض الرصد والرقابةألغ

يستمر مكتب التقييم يف رصد حسن توقيت تواريخ استالم الردود   مكتب التقييم 2012

 .والسجالت
سوف جتري املصادقة خالل مراجعة نهاية 

 .3102-3103فرتة السنتني 

اإلغالق بالنسبة / وضع إجراء خاص باالعتماد 55

للتوصيات املنفذة، ونظام رصد يتتبع حالة التوصيات 

الفقرة . )حتى اإلغالق على أساس فصلي أو سنوي

311) 

إن تقرير متابعة رّد اإلدارة على تقييم املشروع يعطي معلومات عن حالة  مكتب التقييم 2012

 .التقرير بعد عام من رّد اإلدارة على التقييمويتّم إعداد . التوصيات املقبولة
 .ُأغلقت التوصية
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   مراجعة املكاتب امليدانية -8011-8010رتة السنتني ف

 امةالتوصيات اهل

 

احلد الزمين  التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 املشروع إدارة

العمل يف حدود امليزانية املعتمدة للمشروع، ويف حالة  56

املشاريع املمولة من حسابات أمانة، يتم العمل يف 

حدود املبال  النقدية املتلقاة من املاحنني، وضمان توافر 

األموال للمشروع قبل حتمل التزامات وتكبد نفقات، 

وإجراء رصد ومراجعة بصورة دقيقة ألرصدة املبال  

ن طريق نظام معلومات إدارة الربامج النقدية ع

امليدانية، ومستودع بيانات أوراكل، ونظام احملاسبة 

امليدانية، وإبالغ شعبة الشؤون املالية بأي احتياجات 

متوقعة للحصول على مبال  نقدية إضافية من اجلهة 

 (372الفقرة . )املاحنة

/ مسؤولو امليزانية 2012

شبكة دعم الربامج 

ب مكت/ امليدانية

 دعم الالمركزية

سوف تتّم املصادقة على امتثال املنظمة  .3ُأنظر الرد على التوصية رقم 

-3103خالل مراجعة نهاية فرتة السنتني 

3102. 

 

 

استعراض ورصد حالة املشاريع اليت جتاوزت مواعيدها  57

يف إعداد التقارير،  مواطن اخلللالنهائية لتحديد أي 

وطلب االلتزام الفوري باملتطلبات األخرى للجهة 

املاحنة، وطلب اإلفراج الكامل عن األموال املتبقية 

 (374الفقرة ) .للمشروعات املذكورة

/ مسؤولو امليزانية 2012

شبكة دعم الربامج 

مكتب / امليدانية

 دعم الالمركزية

ّم املصادقة على امتثال املنظمة سوف تت .3ُأنظر الرد على التوصية رقم 

-3103خالل مراجعة نهاية فرتة السنتني 

3102. 

ُأشري إىل مواطن اخللل يف متطلبات التبلي  

يف املراجعات احلالية لفرتة السنينت 

للمكتب اإلقليمي الفرعي ملنظمة الفاو إلقليم 

آسيا الوسطى، وممثلية املنظمة يف 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .بنغالديش

ضمان تقديم ميزانية التقييم لكل مشروع حتى يتسنى  58

 (377الفقرة . )إجراء تقييم نهائي أو تقييم بأثر رجعي

/ مسؤول امليزانية 2012

/ التعاون التقين

مكتب دعم 

 الالمركزية

يف مجيع احلاالت اليت تطلب جهة ماحنة إجراء تقييم، كان جيري تقييم 

 .املشروع وسوف تواصل القيام به

سبة إىل مجيع املشاريع األخرى، توضع ميزانية التقييم وفقًا للسياسات وبالن

 .القائمة

يف املائة من اعتمادات فرتة  1.4وإضافة إىل ذلك، فإن ميزانية موازية لنسبة 

السنتني يف مشروع التعاون التقين تتاح ملسؤولي امليزانية إلجراء تقييم بأثر 

، كما صادق عليه كل على حدة، رجعي ملشاريع برنامج التعاون التقين

 .اجمللس يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة

سوف تتّم املصادقة على امتثال املنظمة 

-3103خالل مراجعة نهاية فرتة السنتني 

3102. 

 

إتاحة التقرير الفصلي عن تنفيذ املشاريع يف حينه  59

جلميع أصحاب املصلحة من أجل صنع القرار 

املوضوعي، وحتقيق الشفافية، واستكمال وثائق تنفيذ 

 (376الفقرة . )املشروع

 /مسؤولو امليزانية 2012

شبكة دعم الربامج 

مكتب /امليدانية 

 دعم الالمركزية

 

برامج /ُوضع نهج جديد للرصد واإلبالغ يف برنامج التعاون التقين ومشاريع

، وحّل حمّل (4و 4املرحلتان )أخرى كجزء من دورة املشروع اجلديدة 

. التقرير الفصلي عن تنفيذ املشاريع مع إطار جديد لإلبالغ القائم على النتائج

نظام معلومات  وسوف حتمَّل مجيع التقارير يف صفحة املشروع اجلديدة يف

 .إدارة الربامج امليدانية املصمَّم هلذا الغرض

 .ُأغلقت التوصية

سيتّم استعراض مالءمة التقارير ضمن إطار 

نظام التبلي  اجلديد القائم على النتائج يف 

معلومات إدارة الربامج امليدانية يف 

 .املراجعات املستقبلية

 االتفاق وخطابات املشرتيات

قيام دائرة املشرتيات بدور نشط لتطوير كفاءات  60

املشرتيات امليدانية وضمان إجراء املشرتيات يف املكاتب 

امليدانية بصورة صحيحة ومبا حيقق أفضل مصاحل 

 (322الفقرة . )املنظمة

شعبة اخلدمات  2012

 اإلدارية يف املنظمة
 .جرى تنفيذها وتبسيطها

، خطابات االتفاقووضعت دائرة املشرتيات وحدات التعّلم اإللكرتوني، 

خطوطًا توجيهية شاملة بلغة واضحة خالية من املصطلحات التقنية، وأعدت 

واملوارد . ووضعت مناذج وصفحات جمدولة تستخدمها املكاتب امليدانية

 .ُأغلقت التوصية
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

اب متاحة مجيعها على صفحات اإلنرتانت اخلاصة باملشرتيات، وخط

والعديد من املوارد متاح بالفرنسية، . االتفاق متاح على صفحات اإلنرتانت

 .واإلسبانية، واإلنكليزية

مكثفًا على  وجها لوجهه، وّفرت دائرة املشرتيات تدريبًا 3116ومنذ عام 

من دليل اإلجراءات اإلدارية بشأن املشرتيات ويقّدم املسائل  413 القسم

يف ومنهم يف امليدان  221كان  موظف 0 311ة باملشرتيات ألكثر من داملتصل

إىل  417خطابات االتفاق بشأن املادة  وإضافًة إىل ذلك، وصلت . كل إقليم

موظفني  7وعّينت شعبة املشرتيات . منهم يف امليدان 171موظفًا كان  0 121

أو معّقد من /دوليني للمشرتيات يف املكاتب امليدانية اليت لديها حجم كبري و

وأّدى هذا االنتشار إىل حتسني ملحوظ يف عمل املنظمة، ليس فقط . املشرتيات

 .  يف البلدان املعنية، إمنا أيضًا يف البلدان حيث ُأجريت بعثات التوريدات

شورة ذات الصلة يف الوقت املالئم، املويوفر موظفو دائرة املشرتيات كل يوم 

 .  والدعم لزمالئهم يف املواقع امليدانية

رصد تقدم األنشطة املستكملة على أساس النفقات اليت  61

تكبدها شركاء التنفيذ بغية تفادي تكبد مدفوعات 

 (326الفقرة . )زائدة

ممثلية املنظمة يف  2012

 باكستان
مّت تناول هذه املالحظة من خالل توظيف مسؤول رصد إضايف نشري إىل أنه 

 .بهدف تعزيز مكّون الرصد واإلبالغ يف املشاريع

عالوًة على ذلك، وّظفت وحدة تنسيق االستجابة حلاالت الطوارئ موظفني 

 .إضافيني للتحقق امليداني من أجل تعزيز رصد أنشطة املشروع يف امليدان

 .ُأغلقت التوصية

التأكد من أن جدول السداد يف خطاب االتفاق حيمى  62

مصاحل املنظمة بصورة مالئمة ويشجع على التسليم 

 (361الفقرة . )املنتجات/ الناجز للخدمات

ممثلية املنظمة يف  2012

 باكستان
سوف جتري املصادقة خالل مراجعة نهاية  .ُنّفذت التوصية

 .3102-3103فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ضمان أن يكون لدى شركاء التنفيذ املختارين خربة  63

جيدة يف التتبع والقدرة املالية، وميكنهم أداء األنشطة 

دون طلب مبال  كبرية كمدفوعات أولية، وضمان أن 

من  417يكون مبل  السلفة يف احلدود املبينة يف القسم 

 (360الفقرة . )دليل اإلجراءات اإلدارية

ممثلية املنظمة يف  2012

 باكستان
سوف جتري املصادقة خالل مراجعة نهاية  .ُنّفذت التوصية

 .3102-3103فرتة السنتني 

 األصول إدارة

االمتثال التام ( أ: )حتسني إدارة األصول عن طريق 64

لدليل املنظمة ولوائحها وقواعدها عن طريق تقديم تقرير 

مستكمل عن األصول يف نهاية السنة بصورة منتظمة 

( ب)كأساس للتسوية مع سجالت املقر الرئيسي؛ 

( ج)الرصد املنتظم ملشرتيات املمتلكات غري املستهلكة؛ 

يازات باستخدام املطبوع اإلداري سرعة اإلبالغ عن احل

، واخلسائر والتلفيات واستحالة اخلدمة، 40رقم 

  (364الفقرة . )22باستخدام املطبوع اإلداري رقم 

دخل النظام العاملي إلدارة املوارد تغيريات وٌي. توافق املنظمة على التوصية شعبة الشؤون املالية 2012

 :وحتسينات ملحوظة على العمليات القائمة

سيتم تبسيط عملية تقديم تقرير نهاية السنة وحتسني توقيتها، كما ( أ)

سيجري احتساب األصول والتحّقق منها يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية إدارة 

 .املوارد العاملية

سيجري التحقق من اآلن وصاعدًا من املمتلكات غري املستهلكة على (  ب)

 .أساس متجّدد

سيما أنه جرت أمتتة العملية اليدوية  سوف يتحسن حسن التوقيت ال( ج)

يف إطار إسرتاتيجية إدارة املوارد العاملية،  40يف املطبوع اإلداري السابق رقم 

باتت اليوم مدعومًة بالكامل  22يف حني أن العملية يف املطبوع اإلداري رقم 

 .بتدفق عمل النظام

ستجري املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

لية الثالثة ومراجعة نهاية املراجعة االنتقا

مركز يف  3102-3103فرتة السنينت 

اخلدمات املشرتكة، واملكاتب امليدانية، 

 . واملقر الرئيسي

حتديد احلفظ واملساءلة لكل موظف ومسؤول بالنسبة  65

لألصناف املستهلكة وغري املستهلكة باستخدام استمارة 

إن العملية اجلديدة يف إسرتاتيجية إدارة املوارد العاملية سوف تسمح بإدخال  املالية شعبة الشؤون 2012

بيانات املوظفني القيمني واملسؤولني  مباشرة يف النظام، وبرصد هذه البيانات 

من جانب جمموعة أصول مركز اخلدمات املشرتكة يف بودابست باستخدام 

ستجري املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

املراجعة االنتقالية الثالثة ومراجعة نهاية 

يف مركز  3102-3103فرتة السنينت 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .اخلدمات املشرتكة . ن االلتزام بهذا الشرطتقارير رصد ضمنية يف النظام، وهذا سوف يضم (367الفقرة . )حفظ املمتلكات

 املستشارون

اللوائح املوضوعة / تنفيذ الضوابط واخلطوط التوجيهية 66

 (211الفقرة . )عند االستعانة باخلرباء االستشاريني

مكتب املوارد  2012

 البشرية
يصل إطار مقرتح جديد للمنظمة بشأن استخدام مستشارين جرى تعيينهم 

على الصعيد الدولي، وبشأن اتفاقات اخلدمات الشخصية، إىل املرحلة 

ولدى املصادقة عليه، سوف يوّفر توجيهات أساسية . من التشاور األخرية

 .عن مجيع اجلوانب املتصلة بالتعيني، مبا يف ذلك املكافآت والتقييم النهائي

سوف جتري املصادقة على حال تنفيذ هذه 

التوصية يف هذه املراجعة االنتقالية الثالثة 

يف املقر  3102-3103لفرتة السنتني 

 .ة الفاوالرئيسي ملنظم

 ،من دليل اإلجراءات اإلدارية 206تنفيذ أحكام القسم  67

وخاصة بشأن عمليات االختيار التنافسي عند اختيار 

اخلرباء االستشاريني إلتاحة الفرصة أمام ممثلية املنظمة 

يف إثيوبيا للحصول على أفضل اخلرباء بأفضل 

وتوسيع قاعدة البيانات عن اخلرباء . التكاليف

االستشاريني، وتعظيم استخدام القائمة خلفض االعتماد 

على عدد حمدود من اخلرباء يف عملية التعيني، وقد 

 (212الفقرة ) .وافقت اإلدارة على ذلك

ممثلية املنظمة يف  2012

 إثيوبيا

سوف ُيطلب املصادقة على اإلجراءات اليت  .مّتت املوافقة عليها

تتخذها ممثلية منظمة الفاو يف إثيوبيا بشأن 

هذه التوصية يف مراجعة نهاية فرتة السنتني 

3103-3102. 

ضمان االمتثال التام لالئحة والقواعد والسياسات املالية  68

من أجل حتسني اإلدارة املالية والنقدية يف املكاتب 

 (211الفقرة . )امليدانية

ستجري املصادقة على امتثال املنظمة خالل  .16ُأنظر الرّد على التوصية رقم  شعبة الشؤون املالية 2012

 .3102-3103مراجعة فرتة السنتني 

حتسني مراقبة الرصد يف املكاتب امليدانية عن طريق  69

التحقق بصورة منتظمة من امتثاهلا لالئحة والسياسات 

املالية للمنظمة ملواجهة خطر استخدام األموال غري 

إعادة تنظيم شعبة  3104تعكس مقرتحات برنامج العمل وامليزانية لعام  شعبة الشؤون املالية 2012

الشؤون املالية لدعم التغيريات التحّولية اليت صادقت عليها األجهزة 

وسيتّم تعزيز عملية الرقابة الداخلية واملالية . الرئاسية على حنو أفضل

ستجري املصادقة على امتثال املنظمة خالل 

 .3104-3104مراجعة فرتة السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ومراعاة شعبة الشؤون املالية يف خطط عملها . املالئم

تعزيز كفاءات املوظفني الذين يؤدون وظائف مالية يف 

 (217الفقرة . )مليدانيةاملكاتب ا

اسبة يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية، وسوف تتعّزز أكثر وعملية احمل

بفعل تعيني مسؤولني ماليني متفانني من خارج املقر الرئيسي يف كّل من 

 . املكاتب اإلقليمية

وسوف تتيّسر هذه اجلهود على حنو أكرب جّراء وظيفة نظام إدارة املوارد 

ايدة تدعم عمليات رقابة الرصد العاملية اليت سوف توّفر للمنظمة أدوات متز

 .يف املكاتب امليدانية
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 مراجعة املقر الرئيسي – 8002-8002 فرتة السنتني

 التوصيات األساسية

 

احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات األساسية

 اخلصوم املتعلقة باملوظفني: 1التوصية 

نوصى بشدة بأن تتناول املنظمة مسألة متويل اخلصوم املتعلقة 

مبوظفيها بصورة عاجلة للغاية نظرًا إىل أن إرجاء البت، على 

وجه اخلصوص، يف مقرتحات التمويل سيؤثر بال شك على 

 .املالية لربنامج العمل وامليزانية يف السنوات املقبلةالسالمة 

 

 

اسرتعت األمانة انتباه األجهزة الرئاسية يف مناسبات عديدة خالل السنوات  شعبة الشؤون املالية 2010

املاضية إىل حقيقة أن التمويل احلالي لفرتات السنتني غري كاف، وذلك 

شة هلذه املسألة قد جرت يف وكانت أحدث مناق. بالنظر إىل حجم االلتزامات

، حيث 2103آذار /الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للجنة املالية يف مارس

 30نظرت اللجنة يف نتائج تقرير التقييم اإلكتواري األخري بتاريخ 

  .3103كانون األول /ديسمرب

أن  3102حزيران /والحظت الدورة الثامنة والثالثون للمؤمتر املنعقدة يف يونيو

ة الصحجلنة املالية قد جتري استعراضًا شاماًل للمقرتحات الرامية لتحسني 

، وسيولتها، واحتياطاتها خالل دورتها املنعقدة يف خريف لمنظمةاملالية ل

  . لينظر فيها اجمللس الحقًا 3102عام 

مع اعتزام املؤمتر النظر جمددًا يف مسألة 

متويل اخلصوم املتعلقة باملوظفني، سيجري 

رصد هذه التوصية إىل أن يتم تلبيتها بصورة 

 .كاملة

 

 

 

 

 

 االتفاقات املرَبمة مع البلدان املضيفة: 3التوصية 

أوصينا املنظمة ووافقت على إجراء استعراض شامل لالتفاقات 

القدمية العهد املربمة مع البلدان املضيفة لتقدير مدى كفاية 

االشرتاكات، النقدية أو العينية، وحبث إمكانية توليد إيرادات 

مكتب دعم  2010

 الالمركزية
تفاوض الأعّد مكتب دعم الالمركزية اقرتاحًا إلجراء استعراض شامل وإعادة 

بشأن االتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة يف ممثلية منظمة األغذية 

والزراعة، ومساهمة احلكومات ذات الصلة استنادًا إىل تصنيف دخل 

فيما جيري استعراض شامل لالتفاقات 

بلدان املضيفة، سوف يتّم رصد املربمة مع ال

 . التوصية إىل حني ُتعاجل معاجلة كاملة
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

إضافية عن طريق التفاوض بشأن حتسني خمططات تقاسم 

 .املتجاوبة التكاليف بني املنظمة والبلدان املضيفة
 .البلدان

التمرين على أساس جترييب جملموعة أوىل من البلدان اليت ليس وقد بدأ هذا 

عليها متأخرات، وباستخدام الصيغة املوّحدة اجلديدة لالتفاقات املربمة مع 

وُقّدم مزيد من التفاصيل عن التقّدم يف هذه التجربة إىل جلنة . البلدان املضيفة

 لحق بالوثيقةامل) املالية يف دورتها السابعة واألربعني بعد املائة

 FC 147/14 .) والتقّدم يف التمرين التجرييب أبطأ وترية مّما كان ملحوظًا يف

البداية، ال سيما نظرًا إىل املعّدل املنخفض من الردود الواردة من احلكومات 

 .إعادة التفاوض مبستوى مساهمتهااملعنية واحلاجة إىل 

 صندوق رأس املال العامل: 6التوصية 

أوصينا بأن تنظر املنظمة جبدية يف زيادة مستوى صندوق رأس 

وقد أكدت . املال العامل لتوفري احتياطي كاٍف للصندوق العام

األمانة يف هذا الصدد أنها ستدرج مقرتحات لزيادة مستوى 

صندوق رأس املال العامل يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

يف إطار القسم اخلاص بالسالمة املالية على غرار  3103-3102

تلك اليت قدمت قبل ذلك يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

. ولكن مل يوافق عليها األعضاء يف ذلك الوقت 3101-3100

ونكرر أيضًا توصيتنا بأن تواصل املنظمة جهودها الرامية إىل 

 .األعضاءمجع االشرتاكات واملتأخرات املستحقة من الدول 

أدرجت األمانة مقرتحات لزيادة مستوى متويل صندوق رأس املال العامل يف  شعبة الشؤون املالية 2010

 .2102-2108برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

إىل  2103حزيران /الدورة الثامنة والثالثون للمؤمتر املنعقدة يف يونيو توأّجل

والحظ . صندوق رأس املال العامل فرتة السنتني القادمة مسألة جتديد موارد

أن جلنة املالية قد جتري استعراضًا شاماًل للمقرتحات من أجل حتسني 

تها املنعقدة يف الصحة املالية للمنظمة، وسيولتها، واحتياطها خالل دور

 . لينظر فيها اجمللس الحقًا 3102خريف عام 

أحطنا علمًا باإلجراءات اليت اختذتها 

واملؤمتر ألجل زيادة مستوى متويل األمانة 

وسيجري رصد . صندوق رأس املال العامل

هذه التوصية إىل أن يتم الوفاء بها بصورة 

 .كاملة

 

 ضوابط إعداد ميزانية الربنامج العادي: 5التوصية 

نسّلم بالرتابط بني هذه التوصية وبني أنه يوجد بالفعل ( 10الفقرة )يالحظ مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره مكتب اإلسرتاتيجية  2010نشجع املنظمة على النظر يف الوظيفة القياسية املتعلقة بامليزانية 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

التأكد بشكل فعال وبكفاءة من مدى يف برنامج أوراكل من أجل 

   .كفاية األموال وذلك وفقا لقواعد النقل بني أبواب امليزانية
والتخطيط وإدارة 

شعبة / املوارد

 الشؤون املالية

ط امليزانية مما يكفل تزويد مسؤولي امليزانية يف املنظمة نهج دقيق بشأن ضواب

مبعلومات حمّدثة بانتظام عن حالة امليزانية وهو ما يشمل مجيع املعامالت 

وتتاح هذه . اليت تتم معاجلتها يف تطبيقات أوراكل وغريه من الربامج

املعلومات ملسؤولي امليزانية عن طريق مستودع بيانات أوراكل، وجيري 

وتصدر تعليمات إىل مسؤولي امليزانية باستعراض هذه  .حتديثها يوميًا

. املعلومات بصورة منتظمة وربط األموال بعد مراجعة األرصدة املتاحة

وباإلضافة إىل ذلك، وضعت املنظمة نظمًا وإجراءات لرصد حالة االعتمادات 

اخلاصة باملخصص هلم واإلفادة عنها والستعراض عمليات اإلضافة والنقل 

  .ات والرتخيص بهابني املخصص

ومع تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد وإطالق األنظمة املالية للمكاتب 

، سيتاح املزيد من املعلومات املالية الكاملة واحلسنة 3102القطرية عام 

التوقيت، وهي سوف تيّسر التنفيذ احملتمل للوظيفة املؤمتتة لضوابط 

 .امليزانية

تقوم املنظمة باستكمال املتطّلبات ، 3102-3103خالل فرتة السنتني و

، وحتديد هيكلية جديدة لربنامج للتخطيط وامليزنةلتصميم منوذج جديد 

العمل وامليزانية ومتطلبات نظام موّحد جديد لتقديم التقارير، عقب 

وسيجري . التوصيات الواردة يف خطة العمل الفورية واالستعراض املفصل

ذا كان ذلك عمليًا، يف إمكانية استخدام الوظيفة القياسية املتعلقة النظر، إ

بامليزانية يف برنامج أوراكل من أجل التأكد بشكل فعال وبكفاءة من مدى 

  .كفاية األموال وذلك يف سياق هذا االستعراض

االستعراض اجلاري للوحدة املنهجية 

، ونشجع املنظمة للتخطيط وامليزنةاجلديدة 

على إمتام اختاذ اإلجراءات املتعلقة 

 .بالتوصية

 إغالق املشاريع - إدارة املشاريع: 7التوصية 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وحنن نوصي بأن تبحث املنظمة بصورة أدق أسباب التأخري يف 

إجراءات اإلغالق من أجل التصدي هلا بصورة مالئمة ووضع 

 .خفض هذا التأخريهدف يتمثل يف 

/ التعاون التقين 2011

مكتب دعم 

مسؤول /الالمركزية

 امليزانية

مثة تسليم بأن القضايا القائمة منذ أمد طويل مرتبطة حباالت التأخري يف 

( 10الفقرة )إغالق املشاريع، ويشري ُمراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره 

الوضع؛ ويتعلق األمر إىل أنه قد جرى اختاذ بعض اخلطوات لتحسني 

حتديدًا بأنه قد جرى تنسيق إغالق املشاريع يف إطار أوراكل ونظام معلومات 

 .إدارة الربامج امليدانية مما سيخفض التأخريات يف حاالت اإلغالق املالي

وعملت شعبة التعاون التقين، بالتشاور مع جمموعة واسعة من أصحاب 

مليدانية، على استعراض وحتديث معظم املصلحة يف املقّر الرئيسي واملكاتب ا

اإلجراءات املتصلة بدورة املشروع، مبا فيها اإلجراءات املتعّلقة باملوافقة 

وعالوًة على ذلك، ُأوفدت سلسلة من البعثات . التشغيلية وبإغالق العمليات

إىل املكاتب اإلقليمية بهدف حتديد، وتقييم، وحّل التأخريات واملشاكل 

ويتابع مكتب دعم . يف ذلك تلك املتعّلقة بإغالق املشاريعالتشغيلية، مبا 

 .  الالمركزية يف إطار مسؤوليات تنظيمية جديدة

من دورة املشروع اجلديد بالتفصيل اإلجراءات الواجب  1وتصف املرحلة 

وعالوًة على ذلك، مّت . اختاذها لضمان إغالق املشروع يف الوقت املناسب

 .عمليات املشروع تصميم استمارة جديدة إلغالق

وتتاح حاليًا يف هذا السياق أداة رصد جديدة تابعة لشبكة دعم الربامج 

امليدانية، عن طريق نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية لتوجيه االنتباه إىل 

احلاجة إىل اختاذ إجراءات بشأن هذه املسائل ومسائل تشغيلية أخرى من 

التقنية الرائدة وغريها من اجلهات جانب مسؤولي امليزانية، والوحدات 

. وُتستخَدم هذه األداة حاليًا على نطاق واسع. املشاركة يف العمليات والرصد

ويقدم التدريب عن طريق املكاتب اإلقليمية وهو يربز احلاجة إىل اختاذ 

 .إجراءات يف هذا الصدد

 .ُأغلقت التوصية

ستجري املصادقة على اإلجراءات املتخذة 

من جانب اإلدارة يف ما خيّص املسائل 

املتصلة بإغالق املشروع بشأن التوصيتني 

يف تقرير فرتة ( 36و 32رقم )ذات الصلة 

 .3100-3101السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

غري أن مسؤول امليزانية هو املسؤول األخري، وخيضع للمساءلة، عن ضمان 

ُينظَّم املوظفون امليدانيون يف املشروع، واألجهزة، )أن يتّم إغالق املشروع 

وتتفق املنظمة مع (. ومدخالت املشروع وفقًا لإلجراءات املوّحدة يف املنظمة

 .مكنة هلذه الغايةهذه التوصية وتؤكد أنها اختذت مجيع اإلجراءات امل

 (خدمة املشاريعتكاليف )تكاليف الدعم للربنامج امليداني : 2التوصية 

 :قرتح على املنظمة ما يلين

أن تعمل على التوّسع الفوري يف السياسة املتعلقة بتسديد ( أ)

تكاليف الدعم حبيث تشمل اسرتداد أي تكاليف ثابتة غري 

ما تكون مقبولة بالفعل لدى اجلهات املاحنة مباشرة بقدر 

املالئمة وميكن جعلها مقبولة هلا وتنص على اخلطوط التوجيهية 

وتوفري التدريب املطلوب، وذلك وفقا ملبدأ التعديل املعقول 

لتكاليف الدعم لتناسب الربامج واملشاريع امليدانية كما تبلورت 

 .بالفعل واملبال  املسرتدة من املشاريع املمولة من جهات ماحنة

أن تنظر يف اإلبالغ عن مستوى تسديدات تكاليف الدعم ( ب)

ة من خارج امليزانية ويف تقدير هذا املستوى، من املشاريع املمول

وذلك وفقا ملبدأ الشفافية ومن أجل حتديد مستوى معقول بشكل 

 :ما يلي دقيق لتسديدات تكاليف الدعم من أجل إظهار

 تكاليف الدعم الثابتة غري املباشرة وغري املسرتدة؛   - 0(ب)

تكاليف الدعم غري املسرتدة حسب فئة الربامج أو  - 3(ب)

 املشاريع؛

مكتب اإلسرتاتيجية  2012

والتخطيط وإدارة 

 املوارد

عرضت األمانة على جلنة املالية يف دورتها الثامنة والثالثني بعد املائة 

تدابري ترمي إىل حتسني تنفيذ سياسة املنظمة  3100آذار /املعقودة يف مارس

وقد رحبت اللجنة بهذه التدابري، وتطلعت إىل أن . املتعلقة بتكاليف الدعم

تشرين األول / تستعرض مبزيد من التفصيل يف دورتها اليت ُتعقد يف أكتوبر

املقرتحات املتعلقة بتدابري اسرتداد التكاليف خبصوص الفئات اليت  3100

 .كانت ُمستبعدة سابقًا من هذه السياسة

 3100حزيران /وأعادت الدورة السابعة والثالثون للمؤمتر املعقودة يف يونيو

سرتداد الكامل للتكاليف وأبدت قلقها بشأن استمرار الفجوة تأكيد سياسة اال

القائمة يف اسرتداد تكاليف الدعم اإلداري والتشغيلي، على حنو ما تشري 

وحث املؤمتر املدير . إليه بانتظام تقارير تنفيذ الربنامج املقدمة كل سنتني

العام على أن يلتمس بنشاط حتسني اسرتداد تكاليف الدعم اإلداري 

التشغيلي من األنشطة اخلارجة عن امليزانية، وأن يستحدث آليات و

جديدة، حسبما يكون مناسبًا، باالستفادة من جتارب وكاالت األمم املتحدة 

وهذه التدابري املتعلقة بتحسني اسرتداد التكاليف، مبا يف ذلك ما . األخرى

من أجل يتعلق مبجاالت مثل األمن ونظم املعلومات والتكنولوجيا، ُعرضت 

، 3100تشرين األول /نظر جلنة املالية فيها يف دورتها املعقودة يف أكتوبر

نسلم باجلهود اليت تبذهلا اإلدارة بشأن 

هذه التوصيات ولكن بالنظر إىل أن وسائل 

حتسني اسرتداد التكاليف، مبا يف ذلك ما 

يتعلق مبجاالت مثل األمن ونظم املعلومات 

والتكنولوجيا، سُتنفَّذ خالل فرتة السنتني 

، سوف جيري التحقق من 3103-3102

ذلك أثنداء مراجعة احلسابات فدي فرتة 

 .3102-3103السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وتكاليف الدعم غري املسرتدة اليت ميثلها الفرق بني  -2(ب)

خدمات الدعم التقين املعتمدة ومعدالت  تكاليف خدمة املشاريع 

 والتسديدات الفعلية؛

تكاليف الدعم غري املسرتدة اليت ميثلها الفرق بني إيراد  - 4(ب)

الدعم املدرج يف امليزانية والتسديدات الفعلية بطريقة  تكاليف

رسم بنسبة مئوية ثابتة ورسم مباشر يقيد على )االسرتداد 

 (.برنامج أو مشروع أو االثنني معا

أن تنظر يف الكشف يف البيانات املالية عن تكاليف الدعم ( ج)

غري املسرتدة من املشاريع املمولة من جهات ماحنة واستوعبها 

وق يف الربنامج العادي والكيفية اليت ُحسبت بها هذه صند

التكاليف، وذلك من أجل عرض تكاليف الدعم املتكبدة بالفعل 

 .عرضًا أمينًا يف إطار حسابات أموال الربنامج العادي

عمال مببدأ املواءمة املعقولة لتكاليف الدعم مع الربامج  (د) 

املبال  املسرتدة من واملشاريع امليدانية كما تبلورت بالفعل، و

مشاريع ممولة من جهات ماحنة، ولتحديد مستوى معقول بدقة 

 :السرتداد تكاليف خدمات الدعم التقين

أن تنظر يف احلاالت اليت يكون فيها االسرتداد ممكنًا أم  -0(د)

 ال؛

حتديد املدى الذي ترغب املنظمة يف حدوده يف اسرتداد  -3(د)

  .تكاليف خدمات الدعم التقين

وكان من نتيجة ذلك . 3100كانون األول /ووافق اجمللس عليها يف ديسمرب

أن ارتفاعًا يف تكاليف موظفي املشروع وتكاليف استشاريي املشاريع سوف 

رتداد تكاليف اس( أ: )من أجل 3103ُتستحَدث تدرجييًا اعتبارًا من 

اخلدمات املتنوعة غري املباشرة اليت ُتقدَّم عند تعيني وإدارة موظفي املشروع، 

حيث أن معدالت تكاليف خدمة املشاريع كانت قد ُحسبت من قبل بأدنى 

حتسني اسرتداد التكاليف بالنسبة لفئات ( ب)من أسقف هذه املعّدالت؛ 

قد اسُتبِعدت إىل حد كبري من التكاليف املتنّوعة غري املباشرة اليت كانت 

سياسات دعم التكاليف لدى منظمة األغذية والزراعة، لكنها كانت ُتستعاد 

 .عادة من جانب منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة

وسوف ُيقّدم تقرير شامل يتناول مجيع اجلوانب يف هذه السياسة لدعم 

، وقد تؤدي إىل 3102-3103 التكاليف إىل جلنة املالية خالل فرتة السنتني

 .  مزيد من التحسينات يف استعادة الكلفة
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 الرعاية واملساءلة بشأن املواد اململوكة غري املهتلكة -إدارة املواد اململوكة : 2التوصية 

وحنن نوصي بتوثيق عمليات تسليم املوظفني املواد اململوكة يف 

تسجيل املواد اململوكة حتت اسم استمارة عهدة وأال يستخدم 

الشعبة إال خبصوص األجهزة املشرتكة مثل الطابعات، أو آالت 

وحنن  .(املشرتكة)تصوير املستندات، أو احلواسيب احملمولة 

نقرتح أيضا مطالبة املوظفني باحلصول على تصاريح مرور عرب 

 .البوابات قبل أخذ أي مواد مملوكة خارج املكتب

شعبة الشؤون  2010

 دائرة األمن/ املالية
يشكل استعراض إجراءات العمل املتعلقة بإدارة األصول مسة من مسات 

مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وسيجري النظر ضمن هذا 

. اإلطار يف التوصية املتعلقة باحملاسبة بشأن املواد اململوكة غري املهتلكة

قيِّم "منقح من دليل اإلجراءات اإلدارية ُيعرَّف فيه دور وجتري صياغة نص 

ومن املتوقع أن ُينفَّذ النص املنقَّح من  .وما يرتبط به من مسؤوليات" األصول

 . 3102الثاني كانون /يناير 20دليل اإلجراءات اإلدارية يف موعد غايته 

، ستقوم إدارة األمن ويف ما يتعلق بإصدار تصاريح مرور عرب بوابات األمن

باستعراض جدوى تنفيذ هذه التوصية آخذة يف االعتبار تكلفة تنفيذ 

 .اإلجراءات اجلديدة

 .ُأغلقت التوصية

سوف جتري املصادقة على اإلجراءات 

املتخذة من جانب اإلدارة يف ما خيص 

املسائل املتصلة باملساءلة والرعاية بشأن 

 يف إطار( 14رقم )التوصية ذات الصلة 

 .3100-3101تقرير فرتة السنتني 

 

 املهتلكةواملواد اململوكة  املهتلكةاملواد اململوكة غري : 10التوصية 

ونوصي بأن تعيد املنظمة حبث سياساتها وإجراءاتها يف التعّرف 

املواد اململوكة غري املهتلكة، وبأن تكون أساليب التقييم على 

املواد اململوكة غري املهتلكة بصفتها  املستخدمة يف التعّرف على

 .يف قائمة جرد أساليب متسقة امشرتيات أو بنود

، فإن املنظمة (034الفقرة )كما الحظ مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره  شعبة الشؤون املالية 2010

قد أّكدت أنها، كجزء من االستعراض األوسع نطاقًا للتغيريات يف العمليات 

المتثال ملتطّلبات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، سوف الرامية إىل ا

جديدة /تقوم منظمة األغذية والزراعة باستعراض وتنفيذ عمليات حمدَّدة

للتعّرف على املواد اململوكة والوحدات واألجهزة وحسابها ولعرض البيانات 

لسياسات وسيجري تنفيذ ا. املالية املطلوبة ولعمليات الكشف عن البيانات

 .والعمليات اجلديدة وفقًا للجدول الزمين لنشر النظام العاملي إلدارة املوارد

 .ُأغلقت التوصية

سوف جتري املصادقة على اإلجراءات 

املتخذة من جانب اإلدارة يف ما خيص 

يف إطار ( 14رقم )التوصية ذات الصلة 

 .3100-3101تقرير فرتة السنتني 

 نهاية السنة عن األصولتقارير : 11التوصية 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

وحنن ندرك أن املنظمة تقوم مبراجعة سياساتها وإجراءاتها 

املتعلقة بإدارة األصول يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

العام، ونوصي املنظمة بضمان أن تدرج يف سياستها اجلديدة 

تقديم تقرير نهاية السنة عن األصول من جانب املكاتب الواقعة 

خارج املقر الرئيسي، من حيث احلد الزمين لتقديم التقارير، 

ورصد عملية تقديم هذه التقارير، والتحقق الفوري، وتسوية 

 .سجالت املواد اململوكة يف املنظمة

تتفق املنظمة مع هذه التوصية، وكما الحظ ذلك مراجع احلسابات اخلارجي  شعبة الشؤون املالية 2012-2011

سيلزم إجراء تغيريات وحتسينات ف، (020و 021يف الفقرتني )يف تقريره 

مهمة يف العمليات احلالية لدعم عملية احملاسبة عن املواد اململوكة 

والوحدات واألجهزة من أجل تلبية متطلبات املعايري احملاسبية الدولية 

وحتسني للقطاع العام، وسيتم تبسيط عملية تقديم تقرير نهاية السنة لألصول 

توقيتها نتيجة عمليات وإجراءات األصول اجلديدة اليت ستُنفَّذ يف إطار 

وسوف جيري، يف إطار نشر هذا النظام، . النظام العاملي إلدارة املوارد

 .احتساب األصول والتحقق منها

 .ُأغلقت التوصية

سوف جتري املصادقة على اإلجراءات 

املتخذة من جانب اإلدارة يف ما خيص 

يف إطار ( 14رقم )ة ذات الصلة التوصي

 .3100-3101تقرير فرتة السنتني 

 

 التوصيات اهلامة

 أرصدة اخلطة: 19التوصية 

وصي املنظمة بأن تنظر يف وضع االستثمار الطويل األجل ن

املخصص واملدفوعات املسبقة ملخططات مدفوعات نهاية اخلدمة 

للخطة  يف حساب أمانة منفصل للتعرف الصحيح عليها كأرصدة

باعتبار ذلك جزءًا من اجلهد املبذول من أجل االعتماد الكامل 

 .للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

، فإن (042الفقرة )كما الحظ مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره  شعبة الشؤون املالية 2012

 استعراض التوصية الرامية إىل وضع األرصدة املخصصة يف حساب أمانة

 .منفصل سُينفَّذ يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

سنستعرض تنفيذ التوصية يف سياق تنفيذ 

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، 

وسيجري التحقق من ذلك مبجرد اإلبالغ 

 .عن استكمال املوضوع

 املصفاة عن التأخر يف عمليات التسليمأرصدة غرامات التأخري  –املشرتيات : 17التوصية 

بقيام مسؤولي امليزانية بأداء مهمة رصد عمليات التسليم  نوصي

وينبغي أن يقدم هؤالء املسؤولون بالفعل التوصية . أداًء دقيقا

الداعية إىل فرض غرامات، إن ُوجدت، وأن ُتقتطع هذه 

الشؤون شعبة  فصاعدًا 3100

 اإلدارية

 .ُنّفَذت التوصية

توافق املنظمة على أن مسؤولي امليزانية ينبغي أن يؤدوا مهمة رصد عمليات 

التسليم وأن يقوموا، حسبما يتناسب، بتقديم توصيات بشأن تطبيق غرامات 

سيجري تقييم امتثال املنظمة خالل مراجعة 

-3103احلسابات يف نهاية فرتة السنتني 

3102. 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .الغرامات بعد ذلك من املدفوعات

 

 

بيد أن التحديد النهائي لتطبيق غرامات . التأخري املصفاة يف عمليات التسليم

هذه يكون من شأن املشرتي واملوظف املرخص له بغية ضمان التأخري املصفاة 

أن تؤخذ يف االعتبار مجيع العوامل، مبا يف ذلك أي ظروف خمِففة أو 

 .التزامات تعاقدية

وقد ُأعّدت مذكرات التوجيهات ملسؤولي امليزانية، وأخذت يف االعتبار 

ومذكرات . التلقيالتغّيرات اليت أدخلها نظام إدارة املوارد العاملية، ووظيفة 

التوجيهات ُتنشر على الصفحة األوىل ملوقع اإلنرتانت اخلاص باملشرتيات 

كما سيتّم توزيعها على مسؤولي امليزانية عرب الربيد اإللكرتوني ونشرة دائرة 

 .املشرتيات

 . ار هذا اإلجراء منفذًابوميكن اعت

 التوصيات اليت تستحق العناية

 الصندوق اخلاص للطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل: 12التوصية 

نوصي بأن تواصل اإلدارة وضع خطوط توجيهية للصندوق 

تنص على  اخلاص حباالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

احلد األقصى للُسلف اليت قد ُتمنح ملشروع معني والفرتة 

 .اسرتداد السلفة املذكورة هااحملددة اليت سيجري يف غضون

 .ُنّفَذت التوصية التعاون التقين 2012

متت املصادقة على اخلطوط التوجيهية اليت تتعلق بإدارة الصندوق اخلاص 

حباالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل الستخدامها فوريًا من جانب مكتب 

تشرين الثاني /املدير، شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل يف نهاية نوفمرب

3100. 

اإلجراءات إلدارة أنشطة "ان وقد صدر املنشور الدوري للربامج امليدانية بعنو

 20يف " الصندوق اخلاص حباالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 .ُأغلقت التوصية
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .3103تشرين األول /أكتوبر

 
 
 
 
 

  



45   FC 151/14  

 

 مراجعة حسابات املكاتب امليدانية – 8002-8002فرتة السنتني 

 

احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 التوصيات األساسية

 (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)الربنامج العادي  –الضوابط على امليزانية : 80التوصية 

نوصى بأن يطبق املكتب اإلقليمي ألفريقيا بصورة 

أكثر صرامة اشرتاط احلصول على موافقة مسبقة 

أكيدة من مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة 

املوارد قبل حتمل أي التزامات ومصروفات تتطلب 

 011 111إجراء تغيريات يف املخصصات تتجاوز 

 21 111دوالر أمريكي على مستوى الربنامج و

والر أمريكي لكل برنامج على مستوى باب د

ويلزم . امليزانية وعلى مستوى اجلهة املخصص هلا

أن حيدد طلب التحويل املقدم من املكتب اإلقليمي 

ألفريقيا، والذي قد يدرج يف تقرير الربنامج 

وامليزانية، املبال  املخصصة املراد حتويلها، 

ومصدر التخصيص للنقل بني الربامج أو أبواب 

 .مليزانية، وأسباب أو مربرات النقلا

وحنن نشجع أيضا املكتب اإلقليمي ألفريقيا على 

العمل بصورة متسقة يف حدود احلصة املؤسسية 

 .املقدمة طبقًا لربنامج العمل وامليزانية

املكتب اإلقليمي  2010

 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي ألفريقيا أن يعمل يف حدود املبال   سيضمن

املخصصة واملقدمة واليت ُأبل  عنها عن طريق تقارير الربنامج 

وامليزانية مبا يتفق مع برنامج العمل وامليزانية، وأنه مت تلقي 

تراخيص مكتوبة من مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة 

 .يزانيةاملوارد قبل املضي قدمًا يف تنفيذ امل

أيضًا باملالحظات خالل املراجعة اليت جرت يف الفرتة  ُأحيط علمًا

سيجري تقييم مدى امتثال املكتب اإلقليمي ألفريقيا و. 3101-3100

يف إطار مراجعة احلسابات اليت سُتجرى يف نهاية فرتة السنتني 

2102-2103. 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 (اإلقليمي ألفريقيااملكتب )املشاريع  –الضوابط على امليزانية : 81التوصية 

أوصينا ووافق املكتب اإلقليمي ألفريقيا على أن و

حياول مسؤولو امليزانية العمل يف حدود ميزانية 

املشروع املعتمدة لربنامج التعاون التقين، ويف حالة 

مشروع حساب األمانة، يف حدود املبال  النقدية 

  .املقدمة من اجلهة املاحنة

للمشروع قبل حتمل ولضمان توافر األموال 

االلتزامات واملصروفات، ينبغي أن ينظر مسؤول 

امليزانية يف استخدام الكشف اخلاص بااللتزامات 

واملصروفات الفعلية خارج النظم القائمة بغية 

متابعة الرصيد النقدي للمشروع أو احلساب إىل أن 

 .يتم إدراج ضوابط يف النظام متنع الصرف الزائد

لنقدي منخفضًا وتوجد حاجة إىل وإذا كان الرصيد ا

احلصول على نقد إضايف من اجلهة املاحنة وعلى 

النحو املطلوب يف اتفاق املشروع، يتعني أن يطلب 

مسؤول امليزانية بصورة عاجلة من شعبة الشؤون 

حماسبة املشاريع باحلاجة إىل توجيه  –املالية 

طلب للحصول على أموال، وأن يقدم تنقيح 

اعتماد اجلهة املاحنة /يتطلب موافقة امليزانية الذي

وذلك ملنع حتميل مشاريع حساب األمانة رصيدًا 

 .نقديًا سلبيًا

املكتب اإلقليمي  2010

 ألفريقيا

يتفق املكتب اإلقليمي ألفريقيا مع هذه التوصية ويشري إىل أن 

وحدة الربجمة اإلقليمية اليت ُأنشئت حديثًا تتوىل املسؤولية عن 

املشاريع وميزانياتها /القضايا وترصد عن كثب الربامجتناول هذه 

 .بالطريقة اليت أوصى بها مراجع احلسابات اخلارجي

تستخدم بعض مكاتب التمثيل التابعة ملنظمة األغذية والزراعة 

وعقب دورات . نظامًا للمتابعة لرصد ميزانية املشاريع لديها

فريقيا يف التدريب األساسية اليت أجراها املكتب اإلقليمي أل

نهاية فرتة السنتني األخرية، فإن املكتب اإلقليمي ألفريقيا يعمل 

اآلن بصورة وثيقة مع مكاتب التمثيل األخرى التابعة ملنظمة 

 .األغذية والزراعة إلقامة نظام للمتابعة لديه

كجزء من  3102أما احلل امليداني اجلديد الذي سيتم تعميمه يف 

ارة املوارد فسوف يقدم معلومات كاملة برنامج النظام العاملي إلد

وجيدة التوقيت بشأن االلتزامات احمللية، مما يؤدى إىل تيسري 

رصد امليزانية والرصيد النقدي، وطلب األموال يف وقت مناسب 

 .بدرجة أكرب

شبكة دعم الربامج "ومن املالحظ كذلك أن أداة الرصد لدى 

ربامج امليدانية تربز التابعة لنظام معلومات إدارة ال" امليدانية

اجملال الذي ينبغي توجيه انتباه مسؤولي امليزانية إليه وذلك 

لطلب األموال بصفة ذلك من عناصر الرصد احملددة، كما أن 

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية يرسل رسائل يف هذا 

أيضًا باملالحظات خالل املراجعة اليت جرت يف الفرتة  ُأحيط علمًا

3101-3100. 

سيجري تقييم مدى امتثال املكتب اإلقليمي ألفريقيا يف إطار و

-2102مراجعة احلسابات اليت سُتجرى يف نهاية فرتة السنتني 

2103. 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .الصدد

 املواد اململوكة غري املهتلكة: 88التوصية 

إجراء استعراض مكثف ( 0: )ونوصي مبا يلي

إجراء تسوية دورية ( 3)للمعامالت احملاسبية؛ 

وحمدَّثة لسجالت اجلرد بني املكاتب امليدانية 

إعداد وتقديم النموذج اإلداري ( 2)واملقر الرئيسي؛ 

 ADM83والنموذج اإلداري رقم  ADM 41رقم 

 .يف الوقت احملدد

شعبة الشؤون  2010

 املالية
تتفق املنظمة مع هذه التوصية، وتؤكد أن هذه العمليات مدرجة 

وإن أمتتة عملية . عاملي إلدارة املواردضمن نطاق برنامج النظام ال

النموذجني اإلداريني رقم  األرصدة سوف تزيل احلاجة إىل

ADM41  ورقمADM83  بالنسبة إىل املكاتب امليدانية، وتبّسط

عملية احلساب والتسوية وجتريها يف وقت أكثر مالءمة، وتسمح 

 .مبراقبة العمليات ورصدها على حنو أفضل

 .ُأغلقت التوصية

سوف جتري املصادقة على اإلجراءات املتخذة من جانب اإلدارة 

يف إطار تقرير فرتة السنتني ( 14رقم )بشأن التوصية ذات الصلة 

3101-3100. 

 

 حاالت التبليغ يف اإلبالغ النهائي وعمليات اإلغالق -إدارة املشروع : 85التوصية 

وحنن نكرر ضرورة بذل أقصى اجلهود من أجل 

 .باحلدود الزمنية لتنفيذ املشاريع وإكماهلاالتقيد 

التعاون  2011

مكتب دعم /التقين

مسؤول / الالمركزية

 امليزانية

تتفق املنظمة مع هذه التوصية، وتسّلم بالتحديات املتمثلة يف 

ُيرجى الرجوع إىل  -حاالت التأخري يف عمليات إغالق املشاريع 

 .أعاله 7التعليق على التوصية 

 ك، فإن فريق التقارير يف إدارة التعاون التقين وفضاًل عن ذل

ما زال يعمل يف تعاون وثيق مع فريق نظام معلومات إدارة 

الربامج امليدانية ومع مسؤولي امليزانية بغية التقليل إىل أدنى حد 

ومنذ التحديث . من التأخريات يف اإلغالق التشغيلي للمشروعات

ني يف فريق التقارير يف األخري، مت توظيف ثالثة خرباء استشاري

. إدارة التعاون التقين، كما ُتبَذل جهود لتحديد خبري آخر

وبفضل املوظفني اجلدد، ازدادت قدرة الفريق بصورة ملحوظة، 

 .لقت التوصيةُأغ

سوف جتري املصادقة على اإلجراءات املتخذة من جانب اإلدارة 

يف إطار تقرير فرتة ( 36-37رقم )بشأن التوصيتني ذات الصلة 

 .3100-3101السنتني 
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 .  ومن املتوقَّع أن يتقّلص التأخري يف عملية تقديم التقارير النهائية

دة وعالوًة على ذلك، تتضمن دورة املشاريع اجلديدة صيغًا موّح

للتقارير، مع اإلشارة إىل نطاقها وتركيزها، واألدوات الداعمة 

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، لضمان اجلودة املتاحة يف 

مع بطاقات عالمات على مالءمتها، وحتقيق النتائج، والتنفيذ 

  . واالستدامة

ومن خالل استخدام بطاقات العالمات إلبقاء عملية الرصد 

داء حمّدثة يف النظام، سوف يضمن مسؤول امليزانية وتقييم األ

وفريق مهام املشروع بأن يكون إنتاج التقارير مبسطًا وأقل تطلبًا 

وبالتالي، سُتدمج عملية وضع التقارير . من حيث وقت املوظفني

وهذا سوف حيّسن . اليت سرتكز على النتائج وتيّسر التحليل

 .بدوره إغالق العمليات يف املشروع
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 مراجعة وتقييم الصندوق اخلاص للطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 

احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 خطوط  توجيهية بشأن حوكمة وإدارة الصندوق اخلاص للطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل: 1التوصية 

خلطوط توجيهية "املضي حنو اإلصدار الفوري 

وسياسات شاملة بشأن حوكمة وإدارة الصندوق 

" اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 :ينبغي أن تضم ما يليواليت 

احلد األقصى للمبل  املالي الذي ميكن ملشروع ( أ)

ما أن حيصل عليه كسلفة نقدية مدفوعة مقدمًا من 

الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة 

 التأهيل؛

الفرتة املقررة لتسديد السلف املدفوعة مقدمًا ( ب)

من جانب الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ 

إعادة التأهيل بعد تلقي مساهمات وأنشطة 

 اجلهات املاحنة؛

معايري حمددة لتعريف أوضاع الطوارئ اليت ( ج)

ميكن أن جتيز للصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ 

وأنشطة إعادة التأهيل تقديم التمويل على أساس 

املعايري الواردة يف وثيقة جلنة الربنامج امليداني 

حديد املسؤولية نهج جديد لت"املعنونة  3114لعام 

التشغيلية لشعبة عمليات الطوارئ وإعادة 

الصندوق متت املصادقة على اخلطوط التوجيهية املتصلة بإدارة  التعاون التقين 2012

اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل الستخدامها 

املباشر من جانب املدير، وشعبة عمليات الطوارئ وإعادة 

 . 3100تشرين الثاني /التأهيل يف نهاية نوفمرب

اإلجراءات "وقد صدر املنشور الدوري للربامج امليدانية بعنوان 

إلدارة أنشطة الصندوق اخلاص حباالت الطوارئ وأنشطة إعادة 

 .3103تشرين األول /أكتوبر 20يف " التأهيل

الدوري للربامج امليدانية املذكور يف ُأغلقت التوصية مع إصدار املنشور 

 .2102تشرين األول /أكتوبر 30
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ؛"التأهيل

اشرتاط وجود إطار منطقي جلميع املشاريع، ( د)

بغض النظر عن تكلفة املشروع، وذلك كأفضل أداة 

ملمارسة اإلدارة يف التخطيط، والرصد وإعداد 

 .التقارير

 اإلطار املنطقي ملشروعات الصندوق اخلاص للطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل: 8التوصية 

كفالة إعداد إطار منطقي جلميع املشاريع اليت 

ُتَمول من الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ 

وأنشطة إعادة التأهيل بغض النظر عن تكاليف 

املشروع، وأن يدرج اإلطار املنطقي كجزء من وثائق 

ع، وذلك طبقًا لدليل التعليمات بشأن املشاري

 التخطيط والرصد املتكاملني القائمْين على النتائج

لغرض تيسري مراجعة مشروعات الطوارئ 

 .ورصدها

الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة املشاريع املموَّلة من  التعاون التقين 2012

رة إعادة التأهيل تتبع الدليل اجلديد للخطوط التوجيهية لدو

وتتضمن مجيع املشاريع (. 3103متوز /الصادر يف يوليو)املشروع 

 .مصفوفة للنتائج

سيجري تقييم امتثال املنظمة خالل املراجعة يف نهاية فرتة السنتني 

3103-3102 . 

  معايري الطلبات املقّدمة إىل الصندوق يف إطار الصناديق املتجددة: 6التوصية 

األموال يف وضع معايري حمددة بشأن ختصيص 

إطار الصندوق املتجدد واليت سُتعتَمد بصفتها 

سياسات رمسية يف اخلطوط التوجيهية املقرتحة 

حلوكمة وإدارة الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ 

  .وأنشطة إعادة التأهيل

ُتعاَلج هذه املسألة كجزء من اخلطوط التوجيهية امُلشار إليها يف  التعاون التقين 2012

 .الهأع 0التوصية 

 . ُأغلقت التوصية
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احلد الزمين  التوصية

 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 توفري مصفوفة إدارة قائمة على النتائج لكّل مشروع: 9التوصية 

لكل  مصفوفة إدارة قائمة على النتائجتوفري 

داخل نظام معلومات إدارة الربامج  مشروع

امليدانية وذلك ألجل توفري معلومات كافية عن 

التقدم الذي حترزه أنشطة املشروع واستغالل 

 .أموال املشروع

الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة املشاريع املموَّلة من  التعاون التقين 2012

هية لدورة إعادة التأهيل تتبع الدليل اجلديد للخطوط التوجي

 (.3103متوز /الصادر يف يوليو)املشروع 

 . ُأغلقت التوصية على ضوء اعتماد الدليل اجلديد لدورة املشروع

 


