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اسم المهمة الفئة رقم المرجعي

1 - تحسين تحديد احتياجات األعضاء من خالل إجراءات الحوآمة والرقابة الفعالة
1- إصالح األجهزة الرئاسية

أولويات الحوآمة
*إجراء استعراض منتظم لألوضاع العالمية لمزيد من االتساق في السياسات ودراسة اُألطر التنظيمية  N 2.1

*مراعاة قضايا السياسات والصكوك المتصلة باألغذية والزراعة الجاري العمل عليها في منتديات أخرى غير المنظمة وإصدار توصيات بشأنها N 2.2

المؤتمر
*سوف يكون عادة لكل دورة من دورات المؤتمر محور أساسي يتفق عليه المؤتمر  N 2.5

*سوف يولي المؤتمر مزيدًا من العناية لقضايا السياسات العالمية واُألطر الدولية  N 2.6

*سوف ُتعقد دورات المؤتمر في شهر يونيو/حزيران من السنة الثانية من الفترة المالية  N 2.7

*سوف يوافق المؤتمر على أولويات المنظمة واستراتيجيتها وميزانيتها في ضوء توصية  N 2.8

صادرة عن المجلس  N 2.9

*سوف ترآِّز تقارير المؤتمر على االستنتاجات والمقررات  N 2.10

*ستصبح االجتماعات العامة الرسمية أآثر ترآيزًا  N 2.11

*ستشكِّل االجتماعات الجانبية منتدى لتبادل اآلراء بصورة غير رسمية R 2.12

*سيجري إدخال تغييرات بما في ذلك في طرق العمل والمسؤوليات التراتبية N 2.13

*سيجري إدخال تغييرات على النصوص األساسية فيما يتعلق بالوظائف
المجلس N 2.14

*سيجري توضيح وظائف المجلس N 2.18

*يقدِّم المجلس توصية واضحة إلى المؤتمر بشأن القرار الخاص بالبرنامج والميزانية N 2.19

*سوف يعقد المجلس اجتماعاته بصورة أآثر مرونة ولفترات مختلفة بما يالءم وجدول أعماله N 2.20

*1) سيجري ما يلي: اجتماع قصير (ال يقل عن يومين) بعد آل دورة من دورات لجنة البرنامج ولجنة المالية. N 2.21

*2) اجتماع للمجلس إلعداد المؤتمر لن يقل عن شهرين قبل المؤتمر حتى يمكن أخذ التوصيات في االعتبار، بما في ذلك التوصية بعرض جدول األعمال النهائي على المؤتمر للموافقة
النهائية عليه.

N 2.22

*سوف يتألف تقرير المجلس من استنتاجات ومقررات وتوصيات N 2.23

*لن يناقش المجلس بعد اآلن المسائل العالمية المتصلة بالسياسات والتنظيم N 2.24

*سوف يجري إدخال تغييرات في الممارسات، بما في ذلك طرق العمل والمسؤوليات التراتبية بالنسبة للمجلس N 2.25

*إجراء تغييرات في النصوص األساسية فيما يتعلق بالوظائف والمسؤوليات التراتبية N

الرئيس المستقل للمجلس N 2.26

*مراجعة النصوص األساسية لتوضيح الدور التيسيري االستباقي للحوآمة في المنظمة N

لجنتا البرنامج والمالية N 2.35

*توضيح الوظائف وطرق العمل على الفور في الممارسات N 2.36

*سوف ترآِّز وظائف لجنة البرنامج على أولويات البرنامج واالستراتيجية والميزانية والتقييم N 2.37

*سوف تغطي لجنة المالية جميع جوانب اإلدارة والخدمات والموارد البشرية فضًال عن الشؤون المالية N 2.38

*ستعقد اللجنتان اجتماعاتهما بقدر أآبر من المرونة ولفترات زمنية مختلفة بما يتالءم وجدول األعمال  N 2.39
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*ستعقد اللجنتان المزيد من االجتماعات المشترآة N 2.40

*سُيطلب من اللجنتين إصدار توصيات واضحة وإيالء عناية أآبر للسياسات واالستراتيجيات واألولويات N 2.41

*ستوافق لجنة المالية وتعتمد معايير تحدِّد من خاللها أو تحدَّد من خاللها وثائق برنامج األغذية العالمي التي يجدر بها مراجعتها N 2.42

*إدخال تغييرات على الممارسات، بما في ذلك في طرق العمل N 2.43

*إدخال تغييرات على النصوص األساسية بشأن وظائف اللجنتين R 2.44

عضوية لجنتي البرنامج والمالية ورئيسيهما والمراقبون فيهما 2.45

*ينتخب المجلس الرئيسين استنادًا إلى مؤهالت آل منهما 2.46

*ستجري زيادة عضوية آل من اللجنتين 2.47

*سوف تكون اجتماعات اللجنتين، بما في ذلك االجتماعات المشترآة، مفتوحة أمام المراقبين الذين ال يتمتعون بحق الكالم N

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية N 2.48

*سوف يجري إدخال تغييرات في النصوص األساسية بما في ذلك بالنسبة إلى انتخاب األعضاء N 2.49

*سوف ينتخب المجلس الرئيس من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية N 2.50

*سبعة أعضاء يؤآدهم المجلس ويسمي آل إقليم عضوًا واحدًا منهم N 2.51

*سوف تكون اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مفتوحة أمام المراقبين الذين ال يتمتعون بحق الكالم N

المؤتمرات اإلقليمية - تغييرات في المسؤوليات التراتبية والوظائف وطرق العمل N 2.52

*إدخال تغييرات على الممارسات قبل التغييرات في النصوص األساسية N 2.55

*إدخال تغييرات على النصوص األساسية فيما يتعلق بالحالة والوظائف والمسؤوليات التراتبية
اللجان الفنية N 2.56

*ستباشر اللجان رفع تقاريرها إلى المؤتمر بشأن السياسات العالمية وإلى المجلس بشأن ميزانية المنظمة واألولويات واالستراتيجيات N 2.64

*إدخال تغييرات على النصوص األساسية فيما يتعلق بالوظائف والمسؤوليات التراتبية وغيرها N 2.65

*إدخال تغييرات على النصوص األساسية فيما يتعلق بالوظائف والمسؤوليات التراتبية وغيرها
االجتماعات الوزارية R 2.66

*إجراء تغييرات في النصوص األساسية بحيث تنص تحديدًا على أنه يجوز للمؤتمر أو للمجلس أن يدعو إلى عقد اجتماع وزاري N 2.67

*ينظر المؤتمر عادة مباشرة في تقارير االجتماعات الوزارية
األجهزة الدستورية واالتفاقيات والمعاهدات والدستور الغذائي وغيرها N 2.68

*يجوز لمؤتمرات األطراف في المعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات مثل الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تطرح قضايا معيَّنة للبحث عبر اللجنة الفنية المعنية N 2.69

*القيام باستعراض لتمكين األجهزة الدستورية من ممارسة السلطات المالية واإلدارية ومن تعبئة أموال إضافية
إجراءات إضافية لتحسين فعالية الحوآمة في المنظمة R 2.71

*يقوم المجلس واألجهزة الرئاسية آافة بإعداد برنامج عمل لعدة سنوات ال تقل مدته عن أربع سنوات

(أ)   إعداد برنامج عمل لعدة سنوات ال تقل مدته عن أربع سنوات مرة آل سنتين، على أن يستعرضه المجلس و/أو المؤتمر (وفقًا للمسؤولية التراتبية لكل منهما)؛ N 2.73

*إعطاء تعريف لعبارة ”األجهزة الرئاسية“ ويستحسَّن أن يكون ذلك في النصوص األساسية N 2.74

*سيجري المؤتمر لطرق عمل اإلصالحات المتصلة بالحوآمة  N 2.75

*يقوم المدير العام برفع تقرير إلى المجلس والتحاور معه ومع االجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية R 2.76

*مراجعة النصوص األساسية لجميع األجهزة الرئاسية
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تعيين المدير العام وفترة واليته N 2.95

*إجراء تغييرات في النصوص األساسية لتعزيز الفرصة المتاحة ألعضاء المنظمة لتقييم المرشحين N 2.100

*المؤهالت المطلوب توافرها لشغل منصب المدير العام والتي سينظر المدير العام فيها للموافقة عليها N 2.101

*تغيير النصوص األساسية فيما يتعلق بفترة والية المدير العام لتصبح أربع سنوات مع إمكانية تجديدها لواليات إضافية مدتها أربع سنوات N

3- الرقابة
التقييم N 2.77

*إنشاء مكتب منفصل للتقييم  N 2.78

*زيادة ميزانية التقييم في البرنامج العادي N 2.79

*إجراءات تعيين مدير التقييم والموظفين المعنيين بالتقييم N & 2.81
2.82

*ضمان الجودة ومواصلة تدعيم وظيفة التقييم N 2.84

*موافقة المجلس على سياسة شاملة للتقييم مضمَّنة في ”ميثاق“ N 2.90

*سوف تبرز في النصوص األساسية األحكام الخاصة بالتقييم آما ُاعتمدت في الميثاق
المراجعة R 2.91

*توسيع نطاق عمل مكتب المفتش العام ليشمل المجاالت التنظيمية الرئيسية األآثر ُعرضة للمخاطر N 2.92

*ستكون لجنة المراجعة مؤلفة من أعضاء جميعهم من الخارج ويوافق عليهم المجلس بناء على توصية المدير العام ولجنة المالية N 2.93

*سترفع لجنة المراجعة تقريرًا سنويًا إلى المجلس عن طريق لجنة المالية N 2.94

*يتولى المراجع الخارجي مسؤولة المراجعة بالنسبة إلى مكتب المدير العام مباشرة

2 - الترآيز على احتياجات األعضاء من خالل البرمجة القائمة على النتائج، والرصد وتقديم التقارير وتعبئة الموارد
3- إصالح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج

أولويات المنظمة وبرامجها N 1.1

*اتخاذ قرار بشأن تطبيق اإلطار الجديد المستند إلى النتائج N 1.2

*اتخاذ قرار بشأن الرؤية واألهداف N 1.3

*اتخاذ قرار مبدئي بشأن األهداف االستراتيجية واألهداف الوظيفية الوظائف األساسية N 1.4

*اعتماد الصيغة المبدئية لعرض األهداف االستراتيجية والنتائج التنظيمية N 1.5

*إعداد مجاالت الترآيز المؤثرة R 1.6

*إعداد نظام الرصد المستند إلى النتائج N 1.7

*إعداد الوثائق الكاملة لكل من اإلطار االستراتيجي والخطة المتوسط األجل وبرنامج العمل والميزانية N 1.8

*التقرير األول عن أداء المنظمة باالعتماد على اإلطار الجديد المستند إلى النتائج في الفترة المالية 2010-2011 (في عام 2012) 
إصالح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج R 3.1

*اعتماد وثائق معدَّلة عن البرنامج والميزانية  N 3.6

*اعتماد نظام جديد لرصد اإلدارة المستندة إلى النتائج

نظام الرصد
التقرير األول عن األداء التنظيمي في الفترة 2010-2011 المقدَّم إلى األجهزة الرئاسية N 3.7
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اسم المهمة الفئة رقم المرجعي
(في 2012)

اعتماد دورة معدَّلة للتحضير واتخاذ القرارات من ِقبل األجهزة الرئاسية
يعقد المجلس دورة له قبل شهرين من موعد انعقاد المؤتمر N 3.10

دورة جديدة الجتماعات األجهزة الرئاسية N 3.11

*إجراء التغييرات الالزمة في النصوص األساسية من أجل دورة البرنامج والميزانية بما في ذلك توقيت دورات األجهزة الرئاسية
*استحداث أحكام لترحيل نسبة قد تصل إلى 5 في المائة من الميزانية المقررة، من فترة مالية إلى أخرى N 3.55

المطبوعات بجميع لغات المنظَّمة N 3.56

*سوف تخصَّص ميزانية لكل لغة من لغات المنظمة لنشر المطبوعات التقنية N 3.57

*ستتم زيادة الُنسخ المتاحة من المطبوعات التقنية ألقل البلدان نموًا N 3.58

*سيجري العمل على تطوير مواقع مقابلة على الويب لموقع المنظمة الشبكي باللغتين العربية والصينية 5.31

*ضمان جودة الترجمة واالنتهاء منها في الوقت المناسب، مع إمكانية تخفيض التكاليف R 5.32

11- تصميم النموذج الجديد للتخطيط ووضع الميزانيات الذي سيطبَّق على إدارة أموال البرنامج العادي واألموال التي تأتي من خارج الميزانية 5.33

*ترآيز اإلدارة على تحسين مشروعات عناصر اإلطار االستراتيجي، والخطة المتوسطة األجل وبرنامج العمل والميزانية 2010-2011، وترشيد عملية التخطيط، بما في ذلك
دمج المساهمات الطوعية.

R 5.34

12- تحديد مجاالت التحسين وتحديد اإلجراءات الالزمة لتحسين اإلدارة القائمة على النتائج 6.1

*ترآيز اإلدارة على تحسين مشاريع عناصر اإلطار االستراتيجي، والخطة المتوسطة األجل، وبرنامج العمل والميزانية 2010-2011، وترشيد عملية التخطيط، بما في ذلك
دمج المساهمات الطوعية

N 6.2

6-16 العمل المشترك بين التخصصات
5 في المائة من الميزانية لنواب المدير العام للعمل المشترك بين التخصصات

4- تعبئة الموارد واإلدارة N 3.12

تعبئة الموارد واستراتيجية اإلدارة N 3.13

دمج الموارد من خارج الميزانية في عملية إعداد البرنامج والميزانية، بما في ذلك تحديد مجاالت الترآيز المؤثِّرة N 3.14

*االستعراض األول الذي يجريه المجلس للخطط الستخدام الموارد من خارج الميزانية ونتائجها N 3.17

*إقامة بنية إلدارة الموارد من خارج الميزانية واالشتراآات المقررة N 3.18

*استعراض المعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات وغيرها من األجهزة المشابهة والصكوك التي ُأنشئت بموجب المواد 6، 14، و15 من دستور المنظمة
وتقديم تقرير إلى المجلس وتقارير إلى األطراف في االتفاقيات

N 3.19

استحداث تدابير لتشجيع السداد في المواعيد المقررة وتجنُّب المتأخرات وإدارة الموارد المتاحة N 3.20

االستعراض السنوي األول الذي يجريه المجلس استنادًا إلى تقرير من لجنة المالية عن حالة المدفوعات المتأخرة والمتأخرات

نشر تقارير واضحة على موقع المنظمة الرئيسي العام على اإلنترنت عن حالة المدفوعات المسددة في مواعيدها

3 - العمل آمنظمة واحدة عن طريق تنسيق هياآلنا وأدوارنا ومسؤولياتنا في إطار قائم على النتائج
5- برنامج التعاون التقني O 3.22

برنامج التعاون التقني N 3.24

*تخصيص موارد برنامج التعاون التقني لألقاليم بموجب سلطات الممثلين اإلقليميين
*إعادة النظر في دورة مشروعات برنامج التعاون التقني والخطوط التوجيهية للموافقة عليها

6- الالمرآزية N 3.76
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اسم المهمة الفئة رقم المرجعي
الالمرآزية N 3.77

ستساند لجنتا البرنامج والمالية جهود المجلس في اإلشراف على السياسات N 3.78

*تنظيم اجتماعات لإلدارة العليا لتمكين المديرين العامين المساعدين/الممثلين اإلقليميين من المشارآة بواسطة اتصال فيديوي  N 3.79

*نقل المسؤولية التراتبية األولى لرفع التقارير بالنسبة إلى المسؤولين الفنيين الميدانيين في المكاتب اإلقليمية إلى الممثلين اإلقليميين N 3.80

إشراك المديرين العاميين المساعدين/الممثلين اإلقليميين بالكامل في إعداد البرامج والميزانية N 3.81

نقل المسؤولية عن الميزانية والزيادة من المسؤولين الفنيين في المكاتب اإلقليمية إلى الممثلين اإلقليميين (المديرون العامون المساعدون) N 3.82

نقل المسؤولية التراتبية األولى عن جميع جوانب اإلشراف على ممثلي المنظمة إلى الممثلين اإلقليميين (المديرون العامون المساعدون) N 3.83

إعادة النظر في جميع السلطات التي جرى تفويضها إلى المكاتب الميدانية وإجراءات الرقابة N 3.84

وقف المسؤوليات اإلدارية الملقاة على عاتق المكاتب اإلقليمية الفرعية
*ترشيد نطاق تغطية المكاتب القطرية باالستناد إلى المعايير المتفق عليها

تعديل الوظائف الالزمة في المكاتب اإلقليمية الفرعية والمكاتب اإلقليمية في ضوء االحتياجات وفق ُسلم باألولويات N 3.85

إعادة تحديد الترآيبة 
إجراء تغييرات

توضيح نطاق تغطية المكتب اإلقليمي للشرق األدنى N 3.86

إعادة تحديد مواصفات الوظائف وتحديد المؤهالت (بما في ذلك المؤهالت على مستوى السياسات) وإجراءات التعيين وقياس األداء R 3.87

اعتماد معايير قياسية ونظام لرفع التقارير عن أداء المكاتب الميدانية ورصده استنادًا إلى النتائج  R 3.88

*تعزيز تدريب الموظفين N 3.89

*نشر ُنظم الدعم R 3.90

تحويل وظائف مكتب المدير العام إلى المكاتب اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية وإلى وحدة تنسيق مصغَّرة في المكتب المسؤول عن العمليات N 3.95

7- هيكل المقر الرئيسي 
هيكل المقر الرئيسي

*إنشاء مكاتب االستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد، والتقييم، والوحدة المسؤولة عن المبادئ األخالقية في مكتب الشؤون القانونية N ,3.91
& 3.92

3.93
*دراسة الوظائف التنظيمية والهيكل األنسب لالتصاالت والشراآات والشؤون المشترآة بين الوآاالت في المنظمة N 3.94

*البدء بتقليص الطبقات الوظيفية من مستوى مدير N 3.96

*إنجاز التحليل الوظيفي لعمل إدارات المقر الرئيسي واستكمال خطط إعادة تنظيمها R 3.98

*موافقة المؤتمر على الهيكل المعدَّل للمقر الرئيسي في برنامج العمل والميزانية للفترة 2011-2010  N 3.99

*تعيين أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا بما في ذلك نائبين للمدير العام N 3.100

*اعتماد هيكل جديد للمقر الرئيسي N 3.101

*إعادة تنظيم مسؤوليات اإلدارة العليا، بما في ذلك مسؤولياتها عن األهداف االستراتيجية والوظائف األساسية N 3.102

استعراض إعادة التنظيم بغرض إجراء المزيد من التحسينات (في 2012) N 3.103

7- استعراض أدوار اللجان الداخلية والحد من عددها 5.18

*تحليل آيفية ترشيد العدد الحالي للجان الداخلية O 5.19
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*سُتجري اإلدارة في عام 2009 استعراضًا للجان الداخلية وخيارات االستعاضة عنها بزيادة تمكين المديرين. وسيتم إدخال تغييرات على اختصاصات المديرين المتأثرين، حسب

االقتضاء.
N 5.20

13- تعزيز الحوآمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويجب أن تلتزم جميع الوظائف بالعمليات الرسمية، مثل إجراءات طلب مشروعات/تغييرات، وإدارة المشروعات، وعمليات التطوير 5.35

سيجري عام 2009 تخطيط إجراءات التوظيف الضرورية لتعزيز الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك آمساهمة في خطة العمل والميزانية للفترة 2011-2010 O 5.36

8- الشراآات
الشراآات

*وضع الصياغة النهائية للمبادئ التوجيهية للشراآات في المنظمة N 3.104

*ستتفاوت طبيعة دور المنظمة تبعًا لمختلف الشراآات التي ستشترك فيها، وقد تتولى المنظمة دورًا رائدًا آميسر في بعضها، وآمشارك في بعضها اآلخر. N 3.108

*إحصاء الشراآات R 3.109

*إعداد جدول أعمال قصير األجل للمبادرات R 3.110

*تكثيف المساعي إلقامة شراآة مع وآاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما N 3.111

*يقوم المجلس باستعراض التقدُّم المحرز والمقترحات استنادًا إلى توصيات لجنتي البرنامج والمالية N 3.116

*إنشاء آلية رصد لضمان معرفة ردود الفعل وتحسين التعاون وآذلك استراتيجية المنظمة إلقامة شراآات R 3.117

*تحديد الجهات المسؤولة عن الشراآات N 3.118

3-13 العمل المشترك مع الوآالة الدولية للطاقة الذرية 6.3

الُشعبة المشترآة بين المنظمة والوآالة الدولية للطاقة الذرية  N 6.4

التآزر والشراآات N 6.5

4 - االستخدام الفعال لمساهمات األعضاء من خالل إصالح ُنظم اإلدارة واإلشراف
9 - إصالح ُنظم اإلدارة واإلشراف

إصالح ُنظم اإلدارة واإلشراف
اإلجراءات المبكرة من ِقبل اإلدارة - اعتماد ما يلي:

*تفويض السلطات من مكتب المدير العام بالنسبة إلى اإلجراءات المتصلة بالموارد البشرية N 3.37

*تفويض السلطات بالنسبة إلى التوريدات وبالنسبة إلى رسائل االتفاق لمدراء الُشعب وفي المكاتب الميدانية N 3.38

*تبسيط إجراءات السفر N 3.39

*الحصول على التوريدات محليًا في حاالت الطوارئ N 3.40

*إتاحة حسابات نقدية مؤقتة للعمليات الميدانية N 3.41

*تطوير ونشر نسخة ميدانية من نظام أوراآل موائمة الحتياجات ممثليات المنظمة N 3.42

مراجعة النصوص األساسية لتسهيل تفويض السلطات
مراجعة النصوص األساسية لتسهيل تفويض السلطات N 3.43

متابعة االستعراض المفصَّل
إجراء االستعراض المفصَّل R 3.44

*استعراض التقرير النهائي من ِقبل اإلدارة والمجلس ولجنة المالية N 3.45

*إعداد خطة عمل للمتابعة N 3.46
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اسم المهمة الفئة رقم المرجعي
*استعراض خطة العمل للمتابعة من ِقبل األجهزة الرئاسية N 3.47

*تنفيذ خطة العمل  N 3.48

2- تنسيق أهداف وظائف الدعم مع األهداف االستراتيجية للمنظمة، وتحديد أهداف الكفاءة الرئيسية واالتفاقات الخاصة بمستوى الخدمة (نموذج االلتزام) 5.4

*االستعراض األساسي والمتكامل لجميع األهداف، ووضع تعريف التفاقيات مستويات الخدمة وأداة اإلشراف O 5.5

*استرشاد اإلدارة بما يسفر عنه تقرير المرحلة الثانية لالستعراض المفصَّل في أبريل/نيسان 2009، وإجراء تقدير لالحتياجات وإدخال االتفاقيات الرسمية الخاصة بمستوى الخدمة،
والمسوح الدورية عن رضاء العمالء، واآلليات الداخلية الستقاء ردود أفعال العمالء.

N 5.6

5- إعادة تعريف دور مكتب المدير العام فيما يتصل باألنشطة اإلدارية 5.13

*دمج دور المدير العام آجزء من تطوير التغييرات التنظيمية المفضية إلى برنامج العمل والميزانية للفترة 2010 -2011 R 5.14

8- نقل األنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة/االنتقالية إلى مرآز الخدمات المشترآة والنظر في تقييم نظام الحوآمة الحالي 5.21

*تقييم النموذج الحالي  O 5.22

*االنتهاء من االنتقال إلى التقييم التالي لمرآز الخدمات المشترآة N 5.23

*سُتجري اإلدارة استعراضًا لترتيبات حوآمة مرآز الخدمات المشترآة في عام 2009، وستواصل نقل األنشطة المرتبطة بالتوريد، مع تعليق التحويالت األخرى لحين إتاحة تقرير
المرحلة الثانية

N 5.24

18- تحديد وتنفيذ جوانب التآزر مع وآاالت األمم المتحدة األخرى من أجل التشارك في شراء السلع/الخدمات (المشتريات الالزمة للمقر) وإدماج مرفق خدمات اإلدارة 5.47

*ستسترشد اإلدارة بما سيسفر عنه تقرير المرحلة الثانية لالستعراض المفصَّل في أبريل/نيسان 2009، وستقوم، اعتبارًا من عام 2009، ببحث المصادر البديلة لتقديم الخدمات (النقل
إلى الخارج، ومرآز الخدمات المشترآة، واالستعانة بمصادر خارجية، والشراآة، وما إلى ذلك)

O 5.48

19- إشراك دائرة التوريدات في المراحل األوَّلية وأنشطة عمليات المشتريات (مشتريات المشروعات) 5.49

*التنفيذ في عام 2009 مع إعادة النظر/إعادة تصميم نماذج المشروع وعملياته. N 5.50

20- تطوير إدارة الموردين المسجلين واالرتقاء بها نحو إدارة نشطة للموردين (مبادئ الشراآة) 5.51

*تطوير إدارة الموردين المسجلين واالرتقاء بها نحو إدارة نشطة للموردين (مبادئ الشراآة) O

21- ترشيد اللوجستيات وعمليات اإلنجاز 5.52

*ترشيد اللوجستيات وعمليات اإلنجاز O

22- المضي في تمكين المكاتب اإلقليمية والمحلية من إدارة المشتريات المحلية 5.53

*المضي في تمكين المكاتب اإلقليمية والمحلية من إدارة المشتريات المحلية O

23- وضع خطة إلدارة السجالت، والنظر في إسناد بعض الخدمات/العمليات لجهات خارجية بالسوائل اإللكترونية 5.54

*ستسترشد اإلدارة بما يسفر عنه تقرير المرحلة الثانية لالستعراض المفصَّل في أبريل/نيسان 2009، وسُتجري، اعتبارًا من عام 2009، دراسة للمصادر البديلة لتقديم الخدمات (النقل
إلى الخارج، ومرآز الخدمات المشترآة، واالستعانة بمصادر خارجية، والشراآة، وما إلى ذلك)

O 5.55

24- تحديد نهج ألسلوب االتصال وإدارة الوثائق من أجل تقليل الحاجة إلى طباعة الوثائق وتخزينها 5.56

*ستسترشد اإلدارة بما يسفر عنه تقرير المرحلة الثانية لالستعراض المفصَّل في أبريل/نيسان 2009، وسُتجري، اعتبارًا من عام 2009، دراسة للمصادر البديلة لتقديم الخدمات (النقل
إلى الخارج، ومرآز الخدمات المشترآة، واالستعانة بمصادر خارجية، والشراآة، وما إلى ذلك)

O 5.57

10- دليل المنظمة
3- ترشيد مجموعة السياسات واإلجراءات المعمول بها في المنظمة (الدليل) N 5.7

*استعراض وترشيد السياسات واإلجراءات N 5.8

*سُتدرج اإلدارة إنشاء وحدة لالمتثال في تخطيط برنامج العمل والميزانية 2010-2011 والغرض الرئيسي إلنشاء وحدة االمتثال هو ترشيد وتبسيط دليل المنظمة والعمل، في إطار
استباقي، على آفالة امتثال الموظفين.

N 5.9

4- ينبغي إنشاء وحدة تنظيمية N 5.10

*تصميم وتنفيذ أدوار ومسؤوليات وظيفة االمتثال الجديدة N 5.11

*سُتدرج اإلدارة إنشاء وحدة لالمتثال في تخطيط برنامج العمل والميزانية 2010-2011 والغرض الرئيسي إلنشاء وحدة االمتثال هو ترشيد وتبسيط دليل المنظمة والعمل، في إطار
استباقي، على آفالة امتثال الموظفين.

N 5.12
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اسم المهمة الفئة رقم المرجعي
11- المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوراآل 

9- تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام آمبادرة رئيسية بالنسبة لُشعبة الشؤون المالية وللمنظمة آكل N 5.25

*المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام شرط أساسي لكثير من األنشطة األخرى وتغييرات الُنظم، ولذلك فإن التنفيذ السريع أساسي لمواصلة ترشيد وتحسين العمليات N 5.26

*تالحظ اإلدارة أنه قد تم وضع هيكل المشروع وتدبير الموارد له خالل الفترة 2008-2009، وتؤآد أن أنشطة مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ستمضي ُقدمًا وفقًا
للخطط المعتمدة. ويمثِّل تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عمًال مهمًا سيتحقق على

N 5.27

 DOS 14- رفع مستوى نظام أوراآل إلدارة شؤون العاملين والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بنظام N 5.37

*تطوير نظام أوراآل ومرافق االتصاالت في المكاتب الميدانية آما هو محدَّد في خطة العمل الفورية N 5.38

15- تصميم نظام معلومات اإلدارة  N 5.39

*ستبدأ المرحلة األوَّلية للمشروع (بتحديد المتطلبات) في عام 2009  O 5.40

12- إدارة المخاطر على مستوى المنظمة 
إطار إدارة المخاطر على مستوى المنظمة

*موافقة لجنة المالية على االختصاصات فيما يتعلق بالدراسة الشاملة إلدارة المخاطر في المنظمة N 3.49

*إصدار عقد خارجي إلجراء الدراسة R 3.50

*استعراض التقرير النهائي من ِقبل اإلدارة والمجلس ولجنة المالية N 3.51

*إعداد خطة عمل للمتابعة N 3.52

*استعراض خطة العمل الخاصة بالمتابعة من ِقبل المجلس ولجنة المالية N 3.53

*التنفيذ الكامل لهيكل إدارة المخاطر في المنظمة والُنظم ذات الصلة N 3.54

10- تنفيذ إدارة المخاطر على مستوى المنظمة N 5.28

*إدارة المخاطر على مستوى المنظمة تمثِّل عنصرًا أساسيًا للتمكين من إيجاد التوازن السليم بين تكلفة المخاطر وتكاليف الضوابط N 5.29

*طلب إجراء دارسة إلدارة المخاطر على مستوى المنظمة في عام 2009 N 5.30

5 - ترشيد الموارد البشرية من خالل سياسة الموارد البشرية، والممارسات وتغيير الثقافة
13 - تغيير الثقافة

تغيير الثقافة المؤسسية
*تعيين الميسِّر الخارجي وفريق التغيير R 3.30

*إعداد رؤية داخلية R 3.31

*المباشرة بتطبيق الرؤية R 3.32

المبادئ األخالقية
*تعيين مسؤول عن المبادئ األخالقية وتحديد سير عمل المكتب وتدريب الموظفين O 3.33

*استعراض اختصاصات اللجنة المعنية بالمبادئ األخالقية وعضويتها المقترحة من ِقبل لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة المالية N 3.34

*تعيين اللجنة المعنية بالمبادئ األخالقية ومباشرة عملها N 3.35

*استعراض التقرير السنوي أو لكل سنتين الذي ترفعه اللجنة المعنية بالمبادئ األخالقية N 3.36

14- سياسات وممارسات الموارد البشرية
سياسات وممارسات الموارد البشرية

*اختيار الموظفين واالستشاريين على أساس الجدارة مع مراعاة التمثيل الجغرافي والتكافؤ بين الجنسين R 3.59
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اسم المهمة الفئة رقم المرجعي
*اعتماد حزمة لزيادة تدريب الموظفين، بما فيهم اإلدارة R 3.60

*وضع سياسة تناوب واضحة قائمة على الحوافز في المقر الرئيسي وبين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية وفق معايير واضحة N 3.61

*وضع نظام مشترك ومتسق لتعيين الموظفين الفنيين المبتدئين وتنمية قدراتهم N 3.62

*اعتماد مزيد من الالمرآزية والتفويض على صعيد اتخاذ القرارات N 3.63

*اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في المنظمة على نطاق أوسع R 3.64

*وضع إجراءات تكفل الشفافية التامة في اختيار وتعيين آبار الموظفين وممثلي المنظمة آافة ونشر هذه اإلجراءات وتطبيقها N 3.65

*إعادة النظر في مؤهالت الكفاءة بالنسبة إلى الممثلين اإلقليميين والمنسقين في المكاتب اإلقليمية الفرعية وممثلي المنظمة  R 3.66

*توخي الشفافية واعتماد سياسات تنافسية لتعيين الخبراء االستشاريين R 3.67

*ترشيد االستعانة بالمتقاعدين في المنظمة N 3.68

*لن يستخدم الخبراء االستشاريون، بما في ذلك موظفو المنظمة المتقاعدون لشغل الوظائف الشاغرة لفترات زمنية طويلة، آإجراء لخفض التكاليف N 3.69

*اعتماد نظام موضوعي لتقييم الموظفين بصورة تدريجية على مستوى المنظمة آكل R 3.70

*اعتماد نظام الدرجات المزدوجة في الوظائف من رتبة ف - 5/مد -1، ومد - 1/مد -2 N 3.71

*رفع آفاءة نظام أوراآل من أجل: (1) تسهيل استخالص البيانات وتحليلها، (2) دعم فعلي من اإلدارة للموظفين  O 3.72

*إنشاء صندوق إلعادة توزيع الموظفين يموَّل أساسًا من موارد من خارج الميزانية، وفي مرحلة الحقة من جزء من تكاليف الموظفين  N 3.73

*تعزيز اإلشراف على صعيد الحوآمة بالنسبة إلى سياسات الموارد البشرية من خالل لجنة المالية N 3.74

*اتخاذ إجراءات من جانب األجهزة الرئاسية وأخرى من جانب اإلدارة لضمان إدخال تغييرات في النظام الموحَّد لألمم المتحدة N 3.75

*وضع اقتراحات إلدخال تغييرات في النظام الموحَّد
*عرض االقتراحات على األمم المتحدة

6- تعريف الدور الجديد لوظيفة الموارد البشرية 5.15

*تعديل وإعادة تصميم دور الموارد البشرية لتوفير مجموعة مالئمة من المهارات وأدوات الدعم السليمة O 5.16

*ستعيد اإلدارة النظر في قدرات ومتطلبات موظفي الموارد البشرية في عام 2009 آجزء من تخطيط برنامج العمل والميزانية للفترة 2011-2010 N 5.17

16- استكمال إطار الكفاءة 5.41

*ستعيد اإلدارة النظر في قدرات ومتطلبات موظفي الموارد البشرية في عام 2009 آجزء من تخطيط برنامج العمل والميزانية للفترة 2011-2010 O 5.42

*ستعيد اإلدارة النظر في قدرات ومتطلبات موظفي الموارد البشرية في عام 2009 آجزء من تخطيط برنامج العمل والميزانية للفترة 2011-2010 N 5.43

17- إعادة النظر في إطار المساءلة والتحديد الغامض للمسؤوليات في آل عملية من عمليات الموارد البشرية بين ُشعبة إدارة الموارد البشرية والكيانات األخرى (اإلدارات األخرى،
(SCCو ،DOS

5.44

*ستعيد اإلدارة النظر في قدرات ومتطلبات موظفي الموارد البشرية في عام 2009 آجزء من تخطيط برنامج العمل والميزانية للفترة 2011-2010 O 5.45

*ستعيد اإلدارة النظر في قدرات ومتطلبات موظفي الموارد البشرية في عام 2009 آجزء من تخطيط برنامج العمل والميزانية للفترة 2011-2010 N 5.46
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