
October 2017 FC 169/11 

 
 

 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛

 .وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةللتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

 

A 

 المالية لجنة
 بعد المائة التاسعة والستونالدورة 

 2017نوفمبر/تشرين األول  10 – 6روما، 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه 
 

 أيمن أبو الهيجاء السيد
 مدير شعبة الشؤون المالية والخزانة

 57054676 3906+: الهاتف
  



2 FC 169/11 

 

 موجز
 

 يشري هذا التقرير إىل التقّدم الذي أحرزته األمانة لتنفيذ توصيات املراجع اخلارجي. 

 هذا التقرير التقّدم احملرز من جانب منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( لتنفيذ التوصيييييييييييييييات ال  كان   يعرض
 عالقة يف تاريخ تقدمي التقرير املرحلي السيييييييييابق إىل ةنة املالية يف دورةا الرابعة والسيييييييييتة بعد املائة املنعقدة يف

 . 2016نوفمرب/تشرين الثاين 
 2016على التوصيات الواردة يف التقرير املطّول لعام  دارةاً رد اإليتضّمن هذا التقرير أيض.  

 

 التوجيهات املطلوبة من ةنة املالية
 

   جى من اللجنة أن تستعرض الوثيقة، وأن توفّر توجيهاةا حسب ما هو مناسب.ر ي 

 
 مسودة المشورة

 
 إن اللجنة: 

 
  أحاطت علماً بحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجع الخارجي؛ 
  ورّحبت بالتقدم المحرز بالنسببببببة إلا إتفال توصبببببيات المراجع الخارجي، وحّ ت األمانة علا مواصبببببلة

  بذل الجهود إلتفال التوصيات العالقة.
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 مقدمة
 
  الصادرة صياتالتو  تنفيذ صعيد على والزراعة األغذية منظمة أحرزته الذي اإلمجايل التقدم أدناه اةدول يلّخص -1

 .اخلارجي املراجع عن
 

 التوصيييييات املت خرة يف جمموع التوصيات تقرير املراجعة
 1تاريخ التقرير السابق

التوصيييييييييييييييات املقفلة 
منييييييذ تيييييياريخ التقرير 

 السابق

التوصيييييييييييات املت خرة 
يف تييييييياريييخ الييتييقييرييير 

 احلايل
ة التقرير املطوَّل للفت 

2012-2013 
57 2 0 2 

التقرير املطوَّل لعيييييييام 
2014 

26 13 2 11 

التقرير املطوَّل لعيييييييام 
2015 

21 21 15 6 

 
 التقرير تاريخ يف بعد أ قفل  قد تكن مل توصيييييييية كلّ  لتنفيذ األخرية احلالة عن تفاصييييييييل أدناه اةدول يعرض -2

 . نفيذللت اخلارجي املراجع اقتحه الذي الزمين احلدّ  ذلك يف مبا املالية، ةنة إىل ق دِّم الذي السابق املرحلي
 
 يرد فيما ،"دارةإلا ردّ " بعنوان العامود يف التوصيييييات من توصييييية كل لتنفيذ األمانة اختذةا ال  اإلجراءات ترد  -3

 ". اخلارجي املراجع تعليقات" بعنوان األخري العامود ضمن التوصيات مجيع لتنفيذ احملرز التقدم يف اخلارجي املراجع رأي
 
.  2016 املع املطّول التقرير يف الواردة التوصييييييييات إىل بالنسيييييييبة أيضييييييياً  اآلن متاحة دارةاإل مالحظات وبات  -4

 عمليات اللخ التوصييييات هذه إىل بالنسيييبة املتخذة واإلجراءات دارةاإل تعليقات على اخلارجي املراجع يصييياد  وسيييو 
 . 2017 عام هناية يف املقررة املراجعة

 

                                                 
 ./11FC164الوثيقة   1
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 املسائل املالية -2016

 التوصيات األساسية
 

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفة
قية تقييم اخليار األفضيييييييل ملعاةة التزاماةا املتب 1

غري املمولة ذات الصيييييييلة باملوظفة، مبزيد من 
التفاصييييل، ب ية دديد مصيييدر ثاب  للتمويل 
واخلروج خبطيييية ةيييييييييييييييييامليييية للتمويييييل الكييييامييييل 
لاللتزامات ذات الصييييلة باملوظفة خالل فتة 

 (37زمنية حمددة. )الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2017
كتيييب املييياليييية/ م

 املوارد البشرية

لف  انتباه األجهزة الرئاسيية إىل هذه املسي لة،  دارةتواصيل اإل
 مبا يف ذلك القيام بانتظام بتقدمي وثائق دتوي على معلومات
ّدثييية عن حجم االلتزاميييات وعن خييييارات معييياةييية فجوة  حمييي 
متوييييل التزاميييات الت طيييية الطبيييية بعيييد انتهييياء اخليييدمييية، وعن 

ضيييييييمن منظومة األمم املتحدة أذا الشييييييي ن املداوالت اةارية 
وعن األنشييطة الرامية إىل احتواء تكاليخ خطة الت مة الط  

    .احلالية
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 التوصيات اهلامة
 

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 استحقا  املصروفات على االستثمارات
االسييتثمارات يف  إدارةضييمان تسييجيل رسييوم  2

الفتة ال  مت تكبييييدهييييا فيهييييا طبقييييًا للمعييييايري 
احمليياسييييييييييييييبييية الييدولييية للقطيياع العييام وذلييك من 
خالل اسييييييييييييييتخييييدام الفواتري وطلبييييات الييييدفع 
املوافق عليها ال  يقدمها الوصيييييييييي بوصيييييييييفها 
املرجع األويل، وضييييييييييييييمييان أن تنظر تعليمييات 

يف املعاةة  املتعاقبةاإلقفال يف الفتات املالية 
 (42رة . )الفقدارةاحملاسبية املناسبة لرسوم اإل

ةييييييعبة الشييييييؤون  2017
 املالية

 2017أنييه مت تنفيييذ عملييية معييّدليية خالل عييام  دارةتؤكييد اإل
 ملعاةة هذه التوصية.

 

 املوارد دارةالنظام العاملي إل

 تعزيز القدرات يف جمال رفع التقارير املتضييييمنة 3
يف منوذج السييييييييييييييفرييييييييات وذليييييييك عن طريق 
االلتفيييييات إىل احتيييييياجيييييات املسييييييييييييييتخيييييدمة 
واسيييتخدام االسيييتمارات األنسيييب السيييتخدام 
املعلومات ب كرب قدر ممكن. ويتعّة مواصيييييييلة 

ا ةعبة تكنولوجي 2017
املعلومات/ةعبة 

 الشؤون املالية

تة لومات بالفعل برنامج أمتوضييييييييييييييع  ةييييييييييييييعبة تكنولوجيا املع
اسيييتحقاقات السيييفر يف دفت األسيييتاذ العام لدعم اإلقفال يف 
هناية الشيييييهر وهناية السييييينة، ومت إدخال دسيييييينات على نظام 

تتناول توصيييات سييابقة حول  2015السييفر يف يونيو/حزيران 
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

اةهود املبذولة حالياً السييييييييييتعراض قدرة نظام 
قارير لى رفع التاملعلومات اإلدارية املتكامل ع

من أجل ضييييييمان إدماج تقرير رصييييييد السييييييفر 
على مسييييييييييييييتوى املبيييييادر لتيسييييييييييييييري االمتثيييييال 
للسيييييييياسيييييييات املتعّلقة بالسيييييييفر و ّنب تكرار 

 .التقارير املكتوبة يدوياً يف املكاتب امليدانية
 (46)الفقرة 

طلب رد مصييييييييروفات السييييييييفر والتقارير عن املهمة ومسييييييييائل 
 أخرى متعّلقة بالسفر.
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 املسائل املتعلقة باحلوكمة -2016
 التوصيات األساسية

 
 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة احلّد الزمين املقتح التوصية

 االستعداد إلصدار بيان الرقابة الداخلية 
ة يف فعاليندمج ممارسيييياةا إلدارة املخاطر بضييييمان أن ت 4

إطييار الرقييابيية الييداخلييية وأن تييدعمييه وذلييك من خالل 
املخيياطر احلييالييية قبييل  إدارةإجراء تقييم ملمييارسيييييييييييييييات 

اإلصيييييييييييييييدار األويل لبيييان الرقييابيية الييداخلييية ب ييية دييديييد 
اجملاالت إلدخال دسيييييييييينات تضيييييييييمن تصيييييييييميم أوجه 
ضيييييييييييييب  املخاطر مبزيد من الفعالية والكفاءة واجملاالت 

 (53)الفقرة  وضح.إلجراء مساءالت أ

مكتيييب االسييييييييييييييتاتيجيييية  2017
 داملوار  إدارةوالتخطي  و 

ة املخاطر احلالي إدارةسيييييييكون تقييم ممارسييييييات 
كي لقبل إصيييييييييييييدار بيان الرقابة الداخلية مفيداً 

قع إجناز ومن املتو  تستةد به إجراءات املتابعة.
 دارةإالتقييم الذي يتبع منهجية اةمعية املعنية ب

هنيياييية ديسييييييييييييييمرب/كييانون األول  املخيياطر ولول
2017. 

 

ضمان رفع مستوى الوعي بالرقابة الداخلية يف املنظمة  5
مبا يتماةيييى مع مبادل الرقابة الداخلية املعتمدة وذلك 
من خالل تطبيق اسييييييييييييييتاتيجيات فعالة لبناء الكفاءة 
قبل إصيييييييدار بيان الرقابة الداخلية ب ية زيادة مسيييييييتوى 

ية اإلفصيياح عن نتائج الرقابة الداخلالت كد الذي يوفره 
 (60)الفقرة  ذات الصلة.

مكتيييب االسييييييييييييييتاتيجيييية  2017
 داملوار  إدارةوالتخطي  و 

ألنشييطة تشييمل نطاقاً واسييعاً من  دارةختط  اإل
العمل املتصييييييييييل مبهام إدارية وفنية عديدة. وقد 
جرت صياغة برنامج مفّصل لالتصال والتوعية 

رقيييييابييييية بييييييان ال ليتم تنفييييييذه طيلييييية فتة إعيييييداد
 الداخلية.
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 التوصيات اهلامة

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 الضواب  يف عمليات األعمال الرئيسية إدارة
دسييييييية أداء الضيييييييواب  اإلدارية يف العمليات  6

التشييييي يلية احلسييييياسييييية من خالل تعزيز رصيييييد 
أداء هذه الضييواب  واإلةييرا  عليه، وضييمان 
رصييييييييييييد الضييييييييييييواب  الرئيسييييييييييييية يف كل عملية 
حسيييييييييياسيييييييييية رصييييييييييداً وثيقاً لتحسيييييييييية األداء 
واملساءلة والقرارات اإلدارية اخلاصة بالعملية. 

 (83)الفقرة 

ميكيتيييييييب امليوارد  2017
البشيييييييييييرية/ دائرة 
املشييييييييييييييييتييييييييات/ 
ةييييييعبة الشييييييؤون 
املييياليييية/ مكتيييب 
االسييييييييييييييتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  

 املوارد إدارةو 

لقيييد مت اختييياذ إجراءات عيييدييييدة ملعييياةييية القضيييييييييييييييياييييا احمليييددة 
ولتحسييييييييية أداء الضيييييييييواب  اإلدارية يف العمليات التشييييييييي يلية 
احلساسة من خالل تعزيز الرصد واإلةرا . وقد صدر دليل 

  املشييييييييتيات إلعداد خط  املشييييييييتيات؛  جديد حول ختطي
كما صييييييدرت مذكرة مفاهيمية جديدة عن دائرة املشييييييتيات 
للفصييييييل بة الواجبات مبوجب األدوار واملسييييييؤوليات املتعلقة 
باملشيييييييييييتيات؛ وصيييييييييييدرت مذكرة تعليمات جديدة عن دائرة 

ظام العاملي يف الن السلعاملشتيات بش ن تقدمي طلبات ةراء 
تشييييييييييييييميل األحكيام والشييييييييييييييرو  العيامية ملنظمية املوارد ل دارةإل

ب ؛ ومت االتفا  مع مكتبالسييييييييييييييلعاألغذية والزراعة املتعّلقة 
املفتش العام على تكييخ الت يريات يف طريقة إدخال تواريخ 

 املوارد. دارةالتسليم يف النظام العاملي إل
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 الضواب  يف املشاريع إدارة -2016
 التوصيات اهلامة

 
 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة حالزمين املقت  احلدّ  التوصية

 الربامج امليدانية إدارةنظام معلومات 
دديث/ إعادة النظر يف التوصيييات بشيي ن دسيية  7

التنقل ليصييييييبح النظام سييييييهل االسييييييتعمال ومقبوالً 
للمسييييتخدمة املسييييتهدفة، ما يسيييياهم بالتايل يف 

 وظائخ النظام. تعزيز قابلية استخدام
 ()أ( 91)الفقرة 

مكتب االسييتاتيجية  2017
 إدارةواليييتيييخيييطييييييي  و 

 املوارد

على تبسييييييييييييييي  وظييائخ نظييام معلومييات  دارةتوافق اإل
الربامج امليدانية يف سيييا  اسييتعراض وحل قضييايا  إدارة

السييياسيية املالية املتصييلة باملشييروع واإلجراءات اخلاصيية 
ة ملنظمة االستاتيجية الرقمي، ويف سيا  املشاريع دورةب

 األغذية والزراعة، حسب االقتضاء.

 

اإلةييييييييييييييييارة إىل التييي خريات يف رفع التقيييارير املييياليييية  8
النهائية إىل املاحنة ضيييييمن مرفق الرصيييييد الفصيييييلي 
التابع لشيييييييبكة دعم الربامج امليدانية بالتنسييييييييق مع 
ةيييييييييييعبة الشيييييييييييؤون املالية، نظراً إىل أن التقرير املايل 
 النهائي يصييييدر بالتتيب الزمين بعد اإلقفال املايل،

ييية ة بتحميييل رسيييييييييييييييائييل ت طوالنظر يف قيييام امليياحن
التقارير املالية الواردة حسييييييب األصييييييول لتحسيييييية 

 االمتثال للتقارير املرفوعة إىل املاحنة. 
 ()ب( 91)الفقرة 

مكتب االسييتاتيجية  2017
 إدارةواليييتيييخيييطييييييي  و 

املييييوارد/ ةيييييييييييييييييعييييبييييييية 
 الشؤون املالية

 املذكورة أعاله. 7ستعترب جزءاً من الرد على التوصية 
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 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة حالزمين املقت  احلدّ  التوصية
دسييييييييييييية الوظائخ يف مصيييييييييييييفوفة اإلطار املنطقي  9

ورصييييييد خط  العمل ووضييييييع امليزانية لزيادة مرونته 
وقييييدرتييييه على التكيخ مع متطلبييييات املشييييييييييييييييياريع 
وليشييييتمل على مؤةييييرات من أجل رصييييد اةوانب 

 ()ج( 91النوعية لتنفيذ املشاريع. )الفقرة 

مكتب االسييتاتيجية  2017
 إدارةواليييتيييخيييطييييييي  و 

 املوارد

 املذكورة أعاله. 7ءاً من الرد على التوصية ستعترب جز 
 

 

إجراء دليل ةيييييييامل للقضيييييييايا احلرجة ال  حددها  10
مسيييييييييييييتخدمو النظام من أجل زيادة الوضيييييييييييييوح يف 

ال  يضييييييييييييييعها إل اد حل متكامل  خارطة الطريق
. ي قدًماللمضويف ترتيب أنشطته حسب األولوية 

 (92)الفقرة 

مكتب االسييتاتيجية  2017
 إدارةو  واليييتيييخيييطييييييي 

 املوارد

 املذكورة أعاله. 7ستعترب جزءاً من الرد على التوصية 
 

 

زيادة التحسييييينات على مسييييتوى العملية واإلدماج  11
يف النظم ذات الصييييلة، مع التكيز بصييييورة خاصيييية 

 على ما يلي:
 دارةيف النظيييام العييياملي إل أجزاء فرعيييية إدراج )أ(

املوارد لضمان إمكانية رصد نفقات املشاريع 
والتبليغ عنها بطريقة سيييهلة ومنهجية وسيييب 
النتيييائج، مع أخيييذ عثيييار معيييادلييية امليزانيييية يف 

 االعتبار؛

مكتب االسييتاتيجية  2017
 إدارةواليييتيييخيييطييييييي  و 

املييييوارد/ ةيييييييييييييييييعييييبييييييية 
تييييييييكيييييييينييييييييولييييييييوجيييييييييييييييييا 
املعلوميييات/ مكتيييب 

 دعم الالمركزية

 دارةبإدماج نظم احملاسييبة ومعلومات اإل دارةسييتقوم اإل
ذات الصلة ودسينها يف سيا  استعراض وحل قضايا 
السييياسيية املالية املتصييلة باملشييروع واإلجراءات اخلاصيية 

. وسيييييتم النظر يف التوصيييييات إلدخال بدورة املشيييياريع
 ةإدار ت حميددة على وظيفية نظيام معلوميات دسييييييييييييييينيا

 سيييييا  املوارد يف دارةالربامج امليدانية والنظام العاملي إل
االستعراض الشامل اةاري لألدوات الفعالة والكفوءة 

ار املشييييييييروع والرقابة ورفع التقارير يف إط دارةاملطلوبة إل
 االستاتيجية الرقمية ملنظمة األغذية والزراعة.
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 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة حالزمين املقت  احلدّ  التوصية
 ظامالنبألصيييييييييييول ااخلاص براب  ال  ديد )ب(

املوارد من أجل السييييماح بتوافر  دارةالعاملي إل
 إدارةاملعيييييدات يف نظيييييام معلوميييييات  قيييييائمييييية

 الربامج امليدانية؛
توفري راب  بة البيييييانييييات املييييالييييية يف نظييييام  )ج(

الربامج امليييييييدانييييييية والنظييييييام  إدارةمعلومييييييات 
ة املوارد لتوليد املعلومات بصيييييور  دارةالعاملي إل

يف تسيييييييييجيل الدخول الواحد  اعنية، وإدراجه
لنظام املعلومات اإلدارية املتكامل بوصييييييييييييييفه 

 طة؛ملتابتصميم الدخول يف مجيع النظم ا
ام للنقل بة أبواب امليزانية يف النظ أجزاءإدراج  )د(

املوارد من أجييييل دعم النموذج  دارةالعيييياملي إل
انية الربامج امليد إدارةالقائم يف نظام معلومات 

لرصييييييد املشيييييياريع بشييييييكل فعال على مسييييييتوى 
 (97االلتزامات والنفقات. )الفقرة 

 دارةإتكثيخ تدريب مسيييييييييتخدمي نظام معلومات  12
الربامج امليدانية بواسييييطة املشيييياركة الواسييييعة النطا  

 إدارة يف املضييييييييطلع أااملسييييييييتندة إىل مجيع األدوار 
املشاريع، والنظر يف علية أخرى لبناء القدرات تفيد 

ةيييييعبة التعاون يف ما  2017
 بلييييييدان اةنوب بة

وحشييييييييييييييييييييد امليييييوارد/ 
مكتب االسييتاتيجية 

ن بشييييييييي ن   دارةإ ري اآلن إعداد برنامج تدري  حمسيييييييييّ
املشيييييييييياريع وسيييييييييييمثل التدريب وبناء القدرات جزءاً ال 

 ومن تنفيذ احلل املتكامل يف خارطة الطريقيتجزأ من 
 زراعة.الإطار االستاتيجية الرقمية ملنظمة األغذية و 
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 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة حالزمين املقت  احلدّ  التوصية
مسييييييييييييييتخدمي النظام على نطا  املنظمة. )الفقرة 

102) 
 إدارةواليييتيييخيييطييييييي  و 

 املوارد

 برنامج التعاون التقين

ضييييمان فعالية مشيييياريع التعاون التقين وكفاءةا من  13
خالل عليات ددد املسيييييييييييؤوليات وتدير األحدا  
أو احلاالت ال  تؤثر على سييرعة املعلومات بشيي ن 
الوفاء بالتزامات برنامج التعاون التقين، ومسيييييييتواها 

 (107ومالءمتها. )الفقرة 

أن األدوار واملسييؤوليات حمددة بشييكل  دارةتالحظ اإل التعاون التقين إدارة 2017
  وقد مسح  بتحسييييية دورة املشييييياريعواضيييييح يف دليل 

كفاءة مشيييييييييييييياريع برنامج التعاون التقين وفعاليتها. ومت 
 معدل إجناز مشاريع برنامج التعاون التقين عربدسة 

اسييييييييييييييتخدام أدوات الرصييييييييييييييد وإدماج األحكام العامة 
بربنامج التعاون التقين يف ملحق أطر الربجمة  اخلاصيييييييييييية

 القطرية لتاليف أي ت خري يف البدء ب نشطة املشاريع.
بيق برنامج يف تط بصيييورة ةييياملة وسييييتم تقييم الفعالية

  .2019-2018التعاون التقين خالل فتة السنتة 

 

 املشاريع ال  متوهلا املسامهات الطوعية

ات املسامهضمان خضوع املشاريع املمولة بواسطة  14
 لضييواب  الرصييد والنشييا  ال  تعزز دديد الطوعية

العوامييل وإدارةييا بطريقيية سييييييييييييييليميية وتنه  بييإجنيياز 
املسيييييييييييييياءالت ال  تؤثر على الكفاءة والفعالية يف 

 تطبيق املشاريع.

/ التعاون التقين إدارة 2017
 ةعبة الشؤون املالية

ضيييييمان رصيييييد املشييييياريع وضيييييبطها  دارةاصيييييل اإلسيييييتو 
بشييييكل فعال، مبا يف ذلك من خالل اسييييتخدام لوحة 
القياس يف نظام املعلومات اإلدارية املتكامل، ودسيييية 

ثة النظام وتطويره، وتوفري خطو  توجيهية تش يلية حمدّ 
 ودعم متواصل للمسؤولة عن امليزانية.
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 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة حالزمين املقت  احلدّ  التوصية
 (112)الفقرة 

التمويل  تفاقاتالنظر يف إدراج بند حمدد يف مجيع ا 15
املربمة مع ةييييييييييركائها يف املوارد بشيييييييييي ن التصييييييييييّر  
بييياألرصييييييييييييييييدة غري املنفقييية، إىل جيييانيييب خييييارات 
االسييييييييييييييتخييدام املقتح لألموال املتبقييية يف حييال مل 
يسييتجب املاحنون لطلبات إصييدار تعليمات بشيي ن 
ة املبالغ ال  يتم ردها يف غضون فتة حمددة. )الفقر 

116) 

/ التعاون التقين إدارة 2017
 ةعبة الشؤون املالية

ترّوج املنظمة العتماد اتفاقات إطارية أو منوذجية مع 
ةركائها يف املوارد وتقتح، كلما توافق ذلك مع ةرو  
ةيييركائها، أن يشيييمل االتفا  اإلطاري أحكاماً بشييي ن 
اسييييييييتخدام األموال غري املنفقة. كما أهنا ترّوج لتحويل 

 غري املنفقة عند ت الطوارلاملخصييييييصيييييية حلاالاألموال 
انتهاء املشييروع إىل الصييندو  اخلاص حلاالت الطوارل 

قة فوأنشيييييييييطة إعادة الت هيل، ولتحويل األموال غري املن
الصيييندو   إىل املتعلقة واالت الطوارلالربامج غري يف 

  اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائي املنش  حديثاً.

 

 رفع التقارير إىل املاحنة

ضييييييييمان دقيق املسيييييييياءلة  اه التقارير املرفوعة إىل  16
املاحنة من خالل مواصييلة اةهود لرصييد األنشييطة 
والضواب  ال  ددد مسؤوليات مالكي العملية يف 
املشاريع وتدعم اضطالعهم أا، واحلرص على أن 
توفر النظم معلوميييات موثوقييية وذات صييييييييييييييلييية ويف 

 (120الوق  املناسب. )الفقرة 

/ التعاون التقين إدارة 2017
ةييييييييييييييعبييية الشييييييييييييييؤون 
املياليية/ مكتيب دعم 

 الالمركزية

ضييمان رصييد املشيياريع بطريقة فعالة،  دارةسييتواصييل اإل
مبا يف ذلك من خالل استخدام لوحة القياس يف نظام 
املعلومات اإلدارية املتكامل، مع اإلةيييييييييييارة إىل أنه يتم 
إرسييييييال تقارير الرصييييييد األسييييييبوعية إىل املسييييييؤولة عن 

نية وإىل املشيييييييييييرفة عليهم لتذكريهم باسيييييييييييتكمال امليزا
األنشييييييييييييييطة ورفع التقارير وإجراء عمليات اإلقفال يف 

 املوعد احملدد.

 

 
  



14 FC 169/11 

 

 املخاطر إدارة -2016
 التوصيات األساسية

 
احليييييّد الزمين  التوصية

 املقتح
 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 ال شعليات االستجابة ملخاطر 
نقا  ضيييييعفها املتصيييييلة بال ش  إدارةضيييييمان  18

بشيييييييييييييكل مالءم من خالل عليات تناصييييييييييييير 
خط  مكافحة ال ش الديناميكية واحلديثة 
ال  تتضمن تدابري تزيد الكشخ عن ال ش، 
وتعزز الفصييييييييييييييل بة الوظائخ غري املتوافقة، 
وتضييييييييييييييمن حفظ املوارد، وتؤكيييييد االمتثيييييال 

 (128لألنظمة. )الفقرة 

دعيييم ميييكيييتيييييييب  2017
الييييييالمييييييركييييييزيييييييية/ 
مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب 
االسييييييييييييييتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطيييييييييييي  

امليييييييييوارد/  إدارةو 
نييييييائييييييب املييييييدير 
 العام للعمليات

أنه مت وضييييييييع التدابري املطلوبة موضييييييييع التنفيذ  دارةأكدت اإل
لتعزيز أطر املسيييييياءلة والرقابة الداخلية ونشييييييرها، ال سيييييييما يف 

 ، مبييا يف ذلييك التحييديييث املنتظم خلطيية منعاملكيياتييب امليييدانييية
ال ش. وتتم مراجعة اسييييييييييييييتمارة خطة منع ال ش للسييييييييييييييماح 
 بتقدمي مدخالت أكثر تفصياًل/خاصة بالبلد تتعّلق باملخاطر
ال  تواجهها املكاتب فضالً عن ضواب  إضافية مت اعتمادها 
يف املاضيييييييييي أو يتم اعتمادها اآلن. ويف حة أن االسيييييييييتمارة 

، 2017تصيييييييييييييدر يف الفصيييييييييييييل األخري من عام اةديدة سييييييييييييي
سيييييشييييكل إعداد تقييم وتقرير بشيييي ن حالة تنفيذ خط  منع 

 ال ش القائمة جزءاً من استبيان الرقابة الداخلية.

 

 حاالت ال ش واحتماالت ال ش

مواصييييييييييييييلييية تعزيز حوكمييية  ييياطر ال ش من  19
خالل عمليييات وعليييات تسييييييييييييييمح بتحييديييد 

نييييييائييييييب املييييييدير  2017
اليييييييييييييييييييييييييعيييييييييييييييييييييييييام 
لييييلييييعييييمييييلييييييييييييات/ 

لقد مت وضييييييييييييع تدابري لتعزيز ونشيييييييييييير أطر املسيييييييييييياءلة والرقابة 
قيييابييية نظمييية للر اليييداخليييية فضيييييييييييييياًل عن األمهيييية ال  توليهيييا امل

املخييياطر والكشييييييييييييييخ عن ال ش، ولتوعيييية  إدارةاليييداخليييية و 
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 اطر ال ش واالسيييييييييييتجابات هلا لتحسييييييييييية 
 (138تعّرضها لل ش. )الفقرة  إدارة

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب 
االسييييييييييييييتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطيييييييييييي  

امليييييييييوارد/  إدارةو 
ميييكيييتيييييييب دعيييم 

 الالمركزية

املوظفة ب نواع السيييلوري غري املرضيييي وما يتتب عنه من عثار 
لعمليييية لموظفة لل العيييام فهمالتييي ديبيييية حمتملييية، ولتيسييييييييييييييري 

 وسييييؤدي التحسييية اةاري للخطو  التوجيهية إىل الت ديبية.
ل بلد يد نقا  ضيييييييييييعخ كتعزيز دور املكاتب القطرية يف دد

يف ما يتعلق باملخاطر واالسيييييتجابة هلا. وسيييييتسيييييل  إجراءات 
الضيييييوء أيضييييياً  2017الداخلية لعام  الرقابةاالسيييييتبيان بشييييي ن 
 على هذه األولوية.

 
 التوصيات اهلامة

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 املخاطر إدارة
املخيياطر اخليياص  إدارةإعييادة النظر يف إطييار  17

أيييا ويف العمليييية ال  يتم اعتمييياده مبوجبهيييا، 
ووضيييييييييع اسيييييييييتاتيجيات لتضيييييييييمينه يف مجيع 
مسييتويات املنظمة، وضييمان أن تؤخذ قدرته 
 على التكيخ يف االعتبار بالكامل وأن يتبىن
مجيع أصيييييييحاب املصيييييييلحة املفهوم املشيييييييتري 

نييييييائييييييب املييييييدير  2017
اليييييييييييييييييييييييييعيييييييييييييييييييييييييام 
لييييلييييعييييمييييلييييييييييييات/ 
ميييكيييتيييييييب دعيييم 
الييييييالمييييييركييييييزيييييييية/ 
مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب 

 املخاطر اخلاص أا ويف إدارةالنظر يف إطار  دارةسيييييييييييييتعيد اإل
يجيات سيييييييتضيييييييع اسيييييييتاتالعملية ال  يتم اعتماده مبوجبها، و 

لتضييييمينه يف مجيع مسييييتويات املنظمة، وسييييتضييييمن أن تؤخذ 
قيييدرتيييه على التكيخ يف االعتبيييار بيييالكييياميييل وأن يتبىن مجيع 

 املخاطر من أجل دارةأصيييحاب املصيييلحة املفهوم املشيييتري إل
از . ومن املتوقع إجنييياملخييياطر إدارةدقيق املنيييافع املرجوة من 
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املخييييييياطر من أجيييييييل دقيق املنيييييييافع  دارةإل
 .املخاطر إدارةمن املرجوة 
 (125)الفقرة 

االسييييييييييييييتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  

 املوارد إدارةو 

اطر ولول هناية املخ إدارةعنية بتقييم يتبع منهجية اةمعية امل
. باإلضيييييييييييييافة إىل ذلك، يتم 2017ديسيييييييييييييمرب/كانون األول 

ر يف عملية املخاط إدارةالتشييييييديد على الوعي بالبعد املتعّلق ب
إعداد تقارير الرقابة الداخلية ال  سييييييييييييييتؤدي إىل بيان الرقابة 

 .2017الداخلية لعام 
 مراجعة الكشو  املالية  -2015

 األساسيةالتوصيات 
 

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفة غري املمّولة
االسييييييييتمرار يف دديد مصييييييييدر متويل متسييييييييق  1

واخلروج خبطيييية ةيييييييييييييييييامليييية للتمويييييل الكييييامييييل 
لاللتزامات املتعلقة باسييييييييييييييتحقاقات املوظفة 

 (31خالل فتة زمنية حمددة. )الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2017
املييياليييية/ مكتيييب 

 املوارد البشرية

لف  انتباه األجهزة الرئاسيية إىل هذه املسي لة،  دارةتواصيل اإل
مات ذلك القيام بانتظام بتقدمي وثائق دتوي على معلو  مبا يف

ّدثييية عن حجم االلتزاميييات وعن خييييارات معييياةييية فجوة  حمييي 
متوييييل التزاميييات الت طيييية الطبيييية بعيييد انتهييياء اخليييدمييية، وعن 
املداوالت اةارية ضيييييييمن منظومة األمم املتحدة أذا الشييييييي ن 

لط  ا وعن األنشييطة الرامية إىل احتواء تكاليخ خطة الت مة
 وهذه اةهود جارية ومستمرّة. .احلالية

ولطاملا ةييييييييّددت األجهزة الرئاسييييييييية يف املنظمة على أن هذه 
املس لة تعين كامل منظومة األمم املتحدة، وةّجع  مشاركة 

أقفل  هذه التوصييييييييية منذ تكرارها 
 .2016رير املراجعة لعام يف تق

سييييييييو  نواصييييييييل رصييييييييد إجراءات 
 بش ن هذه التوصية. دارةاإل
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  التوصيات اهلامة

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016املراجع يف هناية عام  زيارة)

  ط  القسائم النقدية
توفري توجيهات بشييي ن احملاسيييبة إىل املكاتب  3

 امليدانية املعنية على صعيد تسجيل النفقات
املتصيييييييييييييلة باملدخالت الزراعية املوّزعة والنقد 
مقابل العمل الذي حصل عليه املستفيدون، 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2017
 املالية

 ري حيياليييًا اختبييار عمليييات جييديييدة يف مكتييب املنظميية يف 
الصييييييييييييييومييييييال وال  ميكن تكرارهييييييا عرب املكيييييياتييييييب وبرامج 

لنقييييييد. ونظرًا إىل تنوع اةهود التحويالت القييييييائميييييية على ا
املتعلقة بالتحويالت القائمة على النقد، سيييييييييييييييجري تعديل 

 قيد التنفيذ.
مل تتم صييييييييييييييياغة أو إصييييييييييييييدار أية 
خطو  توجيهييية اعتبييارًا من تيياريخ 

 املصادقة.

األمانة يف البحث على صيييعيد النظام املشيييتري لألمم املتحدة 
  عن حّل هلا.

  ط  القسائم النقدية

القيام فوراً بصييييييييييييياغة وإصييييييييييييدار قواعد إدارية  2
تتصيييييييييل باسيييييييييتخدام  ط  النقد والقسيييييييييائم 
لضييمان احلصييول على القيمة األفضييل مقابل 
ة وانتظيييام املعيييامالت  امليييال؛ وكفيييالييية صييييييييييييييحيييّ
املذكورة؛ وضييمان العرض العادل للحسييابات 

 (38املت ثرة يف الكشو  املالية. )الفقرة 

الييييتييييعييييييياون  إدارة 2017
التقين/ ةييييييييييييييعبة 
التعييييياون يف ميييييا 
بيييييييية بييييييييلييييييييدان 
اةنوب وحشيييييد 

 املوارد

لقد مت  صيييييييييياغة قسيييييييييم جديد يف دليل اإلجراءات اإلدارية 
( وفحصييييه. ومت تعديل األقسييييام والنظم احلالية 702)القسييييم 

املوارد( يف اليدلييل لتضيييييييييييييّم  دارة)السيييييييييييييييميا النظيام العياملي إل
قد. القائمة على الن األحكام الضييييييييييييييرورية لتنفيذ التحويالت

و ري تعميم مسيييييييودة القسيييييييم يف الدليل إلقرارها من جانب 
العلييييييييا، ومن املتوقع أن تصييييييييييييييييييييدر ولول هنيييييييايييييييية  دارةاإل

  .2017سبتمرب/أيلول 

 قيد التنفيذ.

مل يصييييييييييييييدر أي تعديل أو خطو  
توجيهييية جييديييدة اعتبيياراً من تيياريخ 

 املصادقة.
 دارةسييييينواصيييييل رصيييييد إجراءات اإل

 لتوصية.بش ن هذه ا
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وال  ي عيياد تسيييييييييييييييديييدهييا من خالل موّردي 
األموال، لضييييييمان االتسييييييا  يف تسييييييجيلها.  

ر يف ن املالية النظو وز أيضيييياً لشييييعبة الشييييؤو 
إمكانية اسييتخدام حسييابات جديدة للتمييز 
بة العمليييات عن طريق  ط  القسيييييييييييييييائم 

 (40النقدية. )الفقرة 

عدة عمليات ومعامالت حماسيييييبية وسيييييب الظرو . ويتعة 
االضيييطالع بكل هذا العمل مبوازاة قيام ةيييعبة التعاون يف ما 
بة بلدان اةنوب وحشيييييييييييييد املوارد بتنفيذ اخلطو  التوجيهية 

 ت القائمة على النقد.العامة بش ن التحويال

سنواصل رصد اإلجراءات املتخذة 
 بش ن هذه التوصية.

 

 املبالغ املدفوعة مسبقاً ومستحقات املوظفة
تعزيز عليات الرصييييييييييييييد خالل فتة تسييييييييييييييوية  4

السلخ عن طريق تطبيق السياسات املتصلة 
باستجاع السلخ املستحقة وضمان معاةة 

 (46املطالبات يف الوق  املالئم. )الفقرة 

ةييييييعبة الشييييييؤون  2016
املييييييياليييييييييية/ مييركييز 
اخليييييييييييييييدميييييييييييييييات 

 املشتكة

 تُقفل التوصية.
د وضييعنا قنقوم برصييد السييلخ املتصييلة باملعامالت القدمية، و 

إجراءات مع مركز اخلدمات املشيييييييتكة للمباةيييييييرة باسيييييييتجاع 
السييييلخ يف الوق  املالئم. ونعمل أيضيييياً على مواصييييلة تعزيز 
هذا اجملال. ومن املتوقع أن  ري تنفيذ التوصييييييييية ولول هناية 

 .2016عام 

 أقفل  التوصية.
نتيجيييًة ملراجعتنيييا األخرية، الحظنيييا 
 دسينات كبرية يف رصد السلخ.

 مركز اخلدمات املشتكة
دسيييييييية عمله يف جمال مراجعة واسييييييييتعراض  5

املعييامالت عن طريق إنفيياذ امتثييال صيييييييييييييييارم 
صييلة ءات املالية واملتللقواعد واللوائح واإلجرا

 (48)الفقرة  باملوظفة.

مركز اخليييدميييات  2016
 املشتكة

بعد إجراء اسيييييييتعراض عخر، سيييييييو  ت نّفذ ضيييييييواب  إضيييييييافية 
لتحسييييية االمتثال للسيييييياسيييييات واللوائح ذات الصيييييلة ولول 

 ، مبا يف ذلك التحسينات يف معاةة ِمَنح التعليم. 2017عام 

 قيد التنفيذ.
سنصاد  على األنشطة ال  سيتم 
 االضييطالع أا خالل زيارة املراجع

 املشتكة.القادمة ملركز اخلدمات 
 منوذج السفر
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إجراء اسيييييييييييتعراض ودليل للقضيييييييييييايا احملددة  6
واحليييييييدود ال  تؤثر على تطبيق وظيييييييائخ 

املوارد بشييييييي ن السيييييييفر،  دارةالنظام العاملي إل
تيييي تييييية عن ائييييد املوتوفري احللول لتحقيق الفو 

 (51)الفقرة  النظام بالكامل.

وحدة اخلدمات  2016
 اإلدارية

انب املوارد من ج دارةالنظام العاملي إل ري حالياً اسيييتعراض 
ةيييركة اسيييتشيييارات خارجية. وسيييتوضيييع خطة عمل بعد إمتام 

 االستعراض.

 قيد التنفيذ.
سيينواصييل رصييد نتيجة االسييتعراض 
الشييييييييييييييامل للنظام ولول هناية عام 

2017. 

 
  دارةاستعراض مراقبة اإل -2015

 التوصيات األساسية
 

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016املراجع يف هناية عام  زيارة)

 الربنامج إدارة
تعزيز اإلةيييييييييييييرا  يف جمال ضيييييييييييييمان االلتزام  7

باخلطو  التوجيهية بشيييييي ن إقفال املشييييييروع، 
معلومات املشييروع بصييورة أفضييل، من  إدارةو 

خالل الرصييد الوثيق لبيانات املشييروع داخل 
 لقراراتالنظام وخارجه لتحسيييييييييييييية الدعم ل

 (64)الفقرة  املشروع. إدارةاملتصلة ب

الييييتييييعييييييياون  إدارة 2016
التقين/ ةييييييييييييييعبة 
التعييييياون يف ميييييا 
بيييييييية بييييييييلييييييييدان 
اةنوب وحشيييييد 

 املوارد

 تُقفل التوصية.
لربامج يف ا إدارةات ال  قّدمها جملس يف إطار متابعة التوجيه
التعاون التقين يف  إدارة، اخنرط  2016املنظمة يف ربيع عام 

عملية مكثفة لرصيييييييد املنظمة من أجل تعزيز اإلةيييييييرا  على 
املشييييييييييييييروع، مبا يف ذلك اإلقفال  إدارةالقضييييييييييييييايا املتصييييييييييييييلة ب

 التش يلي.
التعاون التقين متطلبات رصييييييييد املشييييييييروع  إدارةوقد صييييييييقل  

املوارد  إدارةتعاون  مع مكتب االسييييييييييييييتاتيجية والتخطي  و و 

 أقفل  التوصية.
 الحظنا دسييييييييييييييناً/ تعزيزاً للرقابة يف

 الربنامج. إدارة
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016املراجع يف هناية عام  زيارة)

وةييعبة تكنولوجيا املعلومات لتصييميم لوحة قياس تشيي يلية يف 
نظام املعلومات اإلدارية املتكامل باالسييييييتناد إىل البيانات من 

الربامج امليييدانييية، السييييييييييييييتخييدامهييا من  إدارةنظييام معلومييات 
ا جري رصييييييييييييييد  ، 2016.  ومنيذ يونيو/حزيران دارةجيانيب اإل

 كثيخ استند إىل بيانات النظام.
التعيييياون التقين أيضيييييييييييييييييًا قييييدراةييييا ملعيييياةيييية  إدارةوقييييد عّززت 
التشيييييييييييييي يليييية التزاميييًا بتوجيهيييات اإلقفيييال املرعيييية.   اإلقفييياالت

إضييييييييافًة إىل ذلك، أ عيد صييييييييقل اخلطو  التوجيهية اخلاصيييييييية 
من دليل املنظمة  6باإلقفال يف ما يتصيييييييييييل بتحديث املرحلة 

ونتيجًة لذلك، اخنف  عدد املشييييييييياريع ال   لدورة املشيييييييييروع.
إىل مييا دون احلييّد  دارةدتيياج إىل إجراءات على صييييييييييييييعيييد اإل

 يف املائة. 5األدىن املستهد  والبالغ 
 توريد البضائع واخلدمات

تعزيز مراقبيية الرصيييييييييييييييد المتثييال أصييييييييييييييحيياب  9
النشييييييييا  للقواعد واألنظمة املرعية يف عملية 
التورييييييييد؛ وبنييييييياء أكرب لكفييييييياءات املوظفة 
 املسييييييييؤولة عن تنفيذ التوريد ملعاةة الث رات

 (77احملددة بصورة فعالة. )الفقرة 

وحدة اخلدمات  2016
 اإلدارية

 تُقفل التوصية.
ة ت توجيهية بش ن الفصل بأصدرت دائرة املشتيات مذكرا

الواجبات ومسيييؤوليات املوافقة على حنو مالئم. وقام  دائرة 
املشييييييييييييييتيييات بتحييديييث كتيييّب املنظميية الييذي يوفّر تعليمييات 
واضيحة بشي ن أدوار ومسيؤوليات املوظفة املعنية بإجراءات 

 أقفل  التوصية.
ذهيييا ال  تتخييياعتفنيييا بييياإلجراءات 

األمانة، والسيييما دائرة املشييتيات، 
 لتعزيز الرقابة على التوريد.
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016املراجع يف هناية عام  زيارة)

التوريييد لتوفري مزيييد من الييدعم والتوجيييه.  ون ّظميي  حلقييات 
  مع مكاتب ميدانية بشييييي ن اسيييييتخدام دراسيييييية على االنتن

 املوارد لرصد أنشطة التوريد. دارةالنظام العاملي إل
 املخاطر إدارة

املخاطر على حنو  إدارةضيييييييييمان أن تنعكس  17
 ملا فعال يف عملياةا التشييييي يلية وقراراةا وفقاً 

هو مقّرر من خالل: )أ( إجراءات وعمليات 
رصيييييد أفضيييييل تنسييييييقاً على صيييييعيد املنظمة؛ 
و)ب( وضييييع تدابري ذات الصييييلة لبناء ثقافة 

 (123مراعية للمخاطر.  )الفقرة 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2017
االسييييييييييييييتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطيييييييييييي  

 املوارد إدارةو 

 تُقفل التوصية.
 املخاطر على نطا  واسيييع يف املنظمة إدارةت سيييتخدم تقنيات 

من جانب املشييييياريع، ووحدات األعمال، ومشييييياريع اإلنفا  
الرأمسايل والعديد من الوحدات التقنية.  وجرى إعداد سيييجل 
املخاطر على نطا  املنظمة، حيث سييييييييييييييتنتهي قريباً مراجعته 

 مجيع األقسييييييام املعنية يفاألوىل ال  جرت خالهلا اسييييييتشييييييارة 
املنظمييية. ومّت إعيييداد منوذج للتعليم اإللكتوين عن املخييياطر، 

وابة املخاطر الداخلية وب دارةوهو متاح على املوقع الشبكي إل
كما أن تصييييييورات (.  you@faoاملنظمة للتعليم االلكتوين )

املخاطر قد أفضيييييي  إىل إطال  مبادرات سييييييياسيييييياتية أخرى 
  على دورة املشروع.مثل التدريب األخري

 أقفل  التوصية.
ذهيييا ال  تتخييياعتفنيييا بييياإلجراءات 

األميييييييانييييييية، والسيييييييييييييييميييييييا مكتيييييييب 
 ارةإداالسييييييييييييييتاتيجيييييية والتخطي  و 

 املخاطر. إدارةاملوارد، يف جمال 
مت وضييييييع توصييييييية جديدة يف تقرير 

 إدارةيف جمال  2016املراجعة لعام 
 املخاطر.

 
 اهلامة التوصيات
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 الربنامج إدارة
توفري وظائخ إضيييييييييافية ضيييييييييمن عملية تقرير  8

تنفييييييذ الربامج أو يف أي وظيييييائخ أخرى، 
وهي علية تتيح لوحدات التنفيذ قياس أدائها 

 (67على صعيد دقيق النتائج.  )الفقرة 

مكتيييب االسييييييييييييييتاتيجيييية  2017
 رداملوا إدارةوالتخطي  و 

 تُقفل التوصية.
 من خالل: 2017-2016تعّزز ختطي  العمل للفتة 

التخطي  والرصييييييييييد املنتظم للمنتجات واخلدمات   (1)
كمعيامل بيارزة، مع تواريخ االسييييييييييييييتحقيا  والتكيز 
اة رايف، وفقييييًا الرتبيييياطهييييا بييييالنواتج يف املنظميييية، 
حسيييييييييييييب الشيييييييييييييعبة واملكاتب اإلقليمية/اإلقليمية 

 الفرعية؛
إدراج اتفيييياقييييات اخلييييدميييية املوقعيييية بة كييييل رئيس  (2)

حدة ياً مسييييييامهة الو برنامج وكل وحدة مبا يوثّق رمس
من حيييييث املعييييامل البييييارزة واألهييييدا  يف دقيق 

 نتائج املنظمة واملوارد املتصلة أا.

 أقفل  التوصية.
ذهييا ال  تتخيياعتفنييا بيياإلجراءات 

األميييييييانييييييية، والسيييييييييييييييميييييييا مكتيييييييب 
 دارةإاالسييييييييييييييتاتيجيييية والتخطي  و 
 ارةإداملوارد، لتعزيز الرصييييييييييييييييييد يف 

 الربنامج.
 

 خطابات االتفا 

تعزيز اسييييييتعراض ورصييييييد األنشييييييطة املتصييييييلة  10
خبطييابييات االتفييا  لضييييييييييييييمييان االمتثييال مع 
اللوائح، ودقيية الوثييائق، والكفيياءة يف التنفيييذ 

 (82)الفقرة  سة املساءلة.ود

وحيييييييييييدة اخليييييييييييدميييييييييييات  2016
اإلدارييييية/ممثلييييية املنظميييية 
يف فييييييي  نيييييام/املكتييييب 

 اإلقليمي ألفريقيا

 تُقفل التوصية.
أصيييييييدرت دائرة املشيييييييتيات مذكرة مفاهيمية حول دور 
وحدة خطابات االتفا  واحلاجة إىل ضيييمان اةودة يف 

 أقفل  التوصية.
ذهييا ال  تتخيياعتفنييا بيياإلجراءات 

األمانة، السييييما دائرة املشيييتيات، 
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 خطييييييابييييييات االتفييييييا  ال  تفو  احلييييييّد األدىن البييييييالغ
 دوالر أمريكي. 100 000

وصييييييييييدرت توجيهات إضييييييييييافية لدعم املكاتب امليدانية 
ويث تقوم بضمان اةودة على حنو مالئم بالنسبة إىل 

ات االتفيييا  ال  هي دون احليييّد األدىن البيييالغ خطيييابييي
 دوالر أمريكي. 100 000

وحّدث  دائرة املشييييييييييييييتيات كتّيب املنظمة الذي يعطي 
توجيهات واضيييييييييييحة عن أدوار ومسيييييييييييؤوليات املوظفة 

 عقود خطييابييات االتفييا ، ووفّرت رواب  إدارةاملعنية بيي
 للحصول على مزيد من الدعم والتوجيه.

سييييييييييييييية على االنتن  مع مكاتب ون ّظم  حلقات درا
ارد املو  دارةميدانية بشيييييييييي ن اسييييييييييتخدام النظام العاملي إل

 لرصد أنشطة التوريد.

لتوفري التوجيهييات بشييييييييييييييي ن تنفيييذ 
 خطابات االتفا .

 

 املوارد البشرية إدارة

ضييييمان أن تقوم االختصيييياصييييات املسييييتقبلية  11
بيييإعطييياء تفييياصييييييييييييييييييل واضييييييييييييييحييية عن أدوار 
ومسييييييييييييؤوليات املسييييييييييييتشييييييييييييارين وغريهم من 

مكتب املوارد البشيييييييييرية/  2016
الشؤون االقتصادية  إدارة

 إدارةواالجيييتيييمييييييياعييييييييييية/ 

 تُقفل التوصية.
سيييييييو  يواصيييييييل كل من مكتب املوارد البشيييييييرية ومركز 
اخلييدمييات املشييييييييييييييتكيية/املوارد البشييييييييييييييرييية دعم وحييدات 

 أقفل  التوصية.
الحظنييييييا، يف مراجعتنييييييا األخرية، 

 دسينات كبرية يف هذا اجملال.
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األطرا  املتعاقدة لتعزيز الضييييييييييييييواب  و اية 
 (91مصاحل املنظمة.  )الفقرة 

 إدارةمصييييييييييايد األمساري/ 
 يييييييابيييييييات/ امليييكيييتيييييييب الييي

 اإلقليمي ألفريقيا

التوظيخ لضييييييييييييييمان أن ت سييييييييييييييتخدم األدوات التعاقدية 
املالئمة، وأن توضييييييييييييع االختصيييييييييييياصييييييييييييات وفقاً ملعايري 

التوظيخ املنظمييييييية، عن طريق اسييييييييييييييتعراض طلبيييييييات 
ومراجعيييية اخلطو  التوجيهييييية، ودعم التوثيق، أييييد  

 توفري توجيهات ةاملة وبسيطة للمدراء.
تعظيم القيمة املت تية عن اسييييييييييييييتخدام موارد  12

بشرية من غري املوظفة من خالل استعراض 
  الختصيييييياصيييييياةا، وتقييموتوضيييييييح مالئمة

أدائهم يف الوقييييييي  املالئم، وإجراء مراقبييييييية 
مالئمة ملخاطر انقطاع العمل واخلروقات يف 
أمن املعلوميييييييات نتيجييييييية طبيعييييييية عملهم.  

 (96)الفقرة 

مكتب املوارد البشيييييييييرية/  2016
املييييكييييتيييييييب اإلقييييليييييييييمييييي 
ألفييييريييييقييييييييييييا/ املييييكييييتيييييييب 
اإلقليمي لشيييييير  أوروبا/ 
املكتب اإلقليمي آلسيييييا 
واحملي  اهليييييادل/ ممثليييييية 
املنظمييييييية يف زمبيييييييابوي/ 
 ممثلييية املنظميية يف فيييي 

 نام

 تُقفل التوصية.
عيي  اخلطو  التوجيهييية اةييديييدة السييييييييييييييتخييدام  وضييييييييييييييَ
املسييييييييييتشييييييييييارين واملشييييييييييتكة الدولية مبوجب اتفاقات 

أغسطس/عب  8اخلدمات الشخصية، ال  صدرت يف 
يف  ة، عمليييًة مزدوجيية لتقييدمي تقييارير تقييم اةود2017

ة يما يتعلق باملستشارين الدولية، حيث وّزع  املسؤول
 .على املشر  واملشر  الثاين

 أقفل  هذه التوصية. 
أقرّينا بإصييييييييييييييدار خطو  توجيهية 
جديدة السييييتخدام االسييييتشييييارية 
اليييييييدولية واملشييييييييييييييتكة مبوجيييييييب 

 اتفاقات اخلدمات الشخصية. 
 

 النقد إدارة

 دارةإتعزيز ضيييييييييييييواب  العملية على صيييييييييييييعيد  13
النقد، وتسجيلها وتقدمي التقارير أذا الش ن 
من خالل دسيييية االمتثال وأنشييييطة الرصييييد 

ةييييييييعبة الشييييييييؤون املالية/  2016
املكتب اإلقليمي ألوروبا 

 / املكتبوعسيا الوسطى

 أقفل  التوصية. تُقفل التوصية.
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ذات الصيييييييييييلة لضيييييييييييمان احلفظ اآلمن للنقد 
واسييييييييييييتخدامه على حنو فعال واقتصييييييييييييادي.  

 (99)الفقرة 

اإلقيييييليييييييييييميييييي اليييييفيييييرعيييييي 
ألمريكا الوسييطى/ ممثلية 
املنظمييية يف فييييي  نيييام/ 
مميييثيييلييييييييييية املييينيييظيييمييييييية يف 

 زميبابوي

 ري تنفيذ ضيييييييييييواب  أفضيييييييييييل لرصيييييييييييد النقد من أجل 
مسيييييييييييياعدة املكاتب على تتّبع اسييييييييييييتخدام النقد. ويتم 

 أيضاً استعراض بدائل أخرى للدفع عوضاً عن النقد.
مناصييييييييييييييب ملوظفة يف املالية خارج املقر  مّت ملء أربعة

( يف املكاتب اإلقليمية 3-الرئيسييييييي )عند مسييييييتوى  
يف عسيييييييييييييييا واحملي  اهلادل، ويف أمريكا الالتينية والبحر 
 الكاري ، ويف الشيييييير  األدىن ويف أفريقيا لتوفري الرصييييييد
املييايل والييدعم للمكيياتييب امليييدانييية على حنو أوثق. ويف 

الً ي بانتظام تقييم أكثر تفصيييييييييييييإطار هذه اةهود،  ر 
 للمخاطر املالية يف كل مكتب إقليمي. 

 

ةيييا ال  اختيييذاعتفنيييا بييياإلجراءات 
األمييييانيييية، والسيييييييييييييييمييييا الوحييييدات 
 املعنية، لتعزيز ضواب  رصد النقد.

 األصول واملخزونات إدارة
تعزيز حفظ األصييييول الثابتة واملوجودات من  14

خالل تعزيز الرصييييييييييييييييد من جيييانيييب مييياليييك 
العملييية لالمتثييال لتوجيهييات ولوائح املنظميية 
من أجل ضيييييييمان حفظ أفضيييييييل لألصيييييييول، 
وجودة املعلومات املتصييييلة باألصييييول؛ ودعم 

لشيييييييييييييييييؤون ةيييييييييييييييييعييييبييييييية ا 2016
 املييالييية/ممثلييية املنظميية يف
جيييييورجيييييييييييييا/ امليييييكيييييتيييييييب 
اإلقيييليييييييميييي ألفيييرييييقيييييييييييا/ 
املييييكييييتيييييييب اإلقييييليييييييييمييييي 
الييييييفييييييرعييييييي ألمييييييريييييييكيييييييا 

 تُقفل التوصية.
لرصد ا لقد أعيد تصميم العمليات ومت نشرها لتحسة

من جييانييب مييالييك العملييية من أجييل ضييييييييييييييمييان حفظ 
األصيييول وجودة املعلومات يف سيييجل األصيييول. وقد مت 
إبرام اتفا  مستوى اخلدمة بة مركز اخلدمات املشتكة 
 وةعبة الشؤون املالية، ودَدد املسؤول عن اإلجراءات. 

 أقفل  هذه التوصية.
أقرّينييييا بيييياإلجراءات ال  اختييييذةييييا 

 عمليات الرقابة األمانة لتحسيييييييييية
 على األصول الثابتة. 
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ع االنتقال إىل املعايري احملاسيييبية الدولية للقطا 
 (102العام.  )الفقرة 

التنمية  إدارةالوسييييييييييطى/ 
االقييييييييييييييييتصيييييييييييييييييييييييييييييادييييييييييييييييية 
واالجتميييياعييييية/ املكتييييب 
اإلقليمي آلسييييييييا واحملي  

مصييييييييييييييايد  إدارةاهلادل/ 
 األمساري

 رفع التقارير إىل املاحنة

تعزيز ضييييييييييييييواب  الرصييييييييييييييييد للمسييييييييييييييؤولييييات  15
واملعلومات املتصيييييييلة باملشيييييييروع، مبا يف ذلك 
التقارير املالية، من خالل دسيينات وظائخ 
النظام ال  تدعم مسييييييييييييييؤوليات املشييييييييييييييروع، 
ا وعملية تتّبع التقارير، ودقة البيانات وكماهل

مبيا يضييييييييييييييمن رفع تقيارير فعيالية إىل املياحنة. 
 (113)الفقرة 

ون املالية/ ةييييييييعبة الشييييييييؤ  2016
الييتييعييييييياون الييتييقييين/  إدارة

مكتيييب االسييييييييييييييتاتيجيييية 
 رداملوا إدارةوالتخطي  و 

 تُقفل التوصية.
توفّر لوحة الرصيييييييييد التشييييييييي يلي الذي جرى إطالقها يف 

دسييييييييييييييينيييات لوظيييائخ النظيييام  2016أبرييييل/نيسييييييييييييييييان 
لالسييييييييتجابة إىل هذه التوصييييييييية. كما توفّر هذه اللوحة 

 ال  تتصييييييييييييييلمعلومات دقيقة عن عمليات املشييييييييييييييروع 
 مباةرة برفع التقارير إىل املاحنة.

خالل تنفيذ املشييييييييروع، إضييييييييافًة إىل الرسييييييييائل التلقائية 
 الربامج إدارةبييياإلجراءات احمليييددة يف نظيييام معلوميييات 

 امليدانية على املسييييتوى القطري ال  يتعة اختاذها وال 
اد بييالتقييدم احملرز وإعييد -من بة أمور أخرى  -تتعلق 

لنهيييائيييية، جرى تنفييييذ نظيييام جيييدييييد إلعيييداد التقيييارير ا

 أقفل  التوصية.
ةيييا ال  اختيييذاعتفنيييا بييياإلجراءات 

األمييييانيييية، والسيييييييييييييييمييييا الوحييييدات 
املعنية، لتعزيز ضيييييييييييييواب  الرصيييييييييييييد 

 بش ن رفع التقارير إىل املاحنة.
ولكن لوحظ يف املراجعييية األخرية 
وجود أوجه قصييور يف رفع التقارير 
إىل املييييييياحنة، ليييييييذليييييييك مت تكرار 

رير اجملال يف تقالتوصييييييييييييييية يف هذا 
 .2016املراجعة لعام 
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 الزميناحلّد  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

تقارير رصيييييد فصيييييلية على مسيييييتوى عال من منتصيييييخ 
 7 بتقفي، قام 2016إىل منتصييييييييييييييخ عام  2014عام 

معييايري رئيسييييييييييييييييية، مبييا يف ذلييك التقييارير النهييائييية، لتقوم 
املكيييياتييييب اإلقليمييييية واإلقليمييييية الفرعييييية مبتييييابعتهييييا مع 
املكيياتييب امليييدانييية املعنييية. وعالوة على ذلييك، تعرض 
على ممثليييييييات املنظميييييية خالل اإلحيييييياطييييييات يف املقر 
الرئيسيييييييييييي األدوات املختلفة املتوافرة يف نظام معلومات 

ج امليدانية لرصييييييييد براجمها )رصييييييييد املشيييييييياريع الربام إدارة
اةياريية اليذي تقوم بيه ةييييييييييييييبكية دعم الربامج املييدانيية، 
وغريها( ال  تشيييمل متطلبات رفع التقارير واإلجراءات 
املالية ال  يتعة اختاذها.  وقام  خطة بناء القدرات 

بتعزيز القيييييييدرات  2015ال  جرى تنفييييييييذهيييييييا عيييييييام 
ة املكاتب اإلقليمية/ اإلقليمي موظفاً يف 350التش يلية لي

تد املشييييييييياريع.  وسيييييييييو  مت إدارةالفرعية/القطرية معنياً ب
 .2017-2016اةهود لبناء القدرات خالل الفتة 

ى الربامج لد رةاإدإثر التوجيهات الصيييييييييادرة عن جملس 
 التعاون التقين يف إدارة(، اخنرط  2016املنظمة )ربيع 

ة لتعزيز عمليييية رصييييييييييييييييد مكثفييية على صييييييييييييييعييييد املنظمييي
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 الزميناحلّد  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

ا يف املشيييروع، مب إدارةاإلةيييرا  على القضيييايا املتصيييلة ب
 ذلك اإلقفال التش يلي.

التعاون التقين أيضييييييييياً بصيييييييييقل متطلبات  إدارةوقام   
رصيييييييييد املشيييييييييروع، وتعاون  مع مكتب االسيييييييييتاتيجية 

املوارد وةيييييييييييييعبة تكنولوجيا املعلومات  إدارةوالتخطي  و 
دارية ات اإللتصييييييييييييميم لوحة تشيييييييييييي يلية يف نظام املعلوم

املتكامل، باالستناد إىل مصدر بيانات نظام معلومات 
، ارةدالربامج امليدانية، الستخدامها من جانب اإل إدارة

، أ جري رصييييييييييد مكثخ قائم 2016ومنذ يونيو/حزيران 
التعيييياون  إدارةعلى بيييييانييييات النظييييام. كييييذلييييك، عّززت 

 التقين القدرة على معاةة اإلقفاالت التشييييييييييي يلية التزاماً 
بالتوجيهات القائمة لإلقفال. إضيييييييييييافًة إىل ذلك، أ عيد 
 صييقل اخلطو  التوجيهية املتعلقة باإلقفال يف ما يتصييل

من دليل املنظمة لدورة املشييييييييييييروع.  6بتحديث املرحلة 
ونتيجًة لذلك، اخنف  عدد املشيييييييييييييياريع ال  دتاج إىل 

إىل ما دون احلّد األدىن  دارةإجراءات على صيييييييييييعيد اإل
 يف املائة. 5البالغ املستهد  و 

 السفر إدارة
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 الزميناحلّد  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

دسيييييييية كفاءة وفعالية سييييييييفر املوظفة على  16
حنو أكرب من خالل )أ( التخطي  املالئم؛ 
)ب( تعزيز عليات الرصييد للحؤول دون منح 
سييلخ إضييافية حة تبقى سييلخ سييابقة غري 
مسييييييييّددة ومسييييييييتحقة؛ )ج( الرصييييييييد املالئم 
لتقدمي ومعاةة مطالبات السيييييييييييفر يف الوق  

ثل ماملالئم، و)د( تقدمي املستندات الداعمة 
التقييييارير عن املهمييييات بعييييد انتهيييياء املهييييام 

 (118الرمسية. )الفقرة 

وحيييييييييييدة اخليييييييييييدميييييييييييات  2016
التنمييييييية  إدارةاإلدارييييييية/ 

االقييييييييييييييييتصيييييييييييييييييييييييييييييادييييييييييييييييية 
 إدارةواالجيييتيييمييييييياعييييييييييية/ 
 إدارةمصييييييييييايد األمساري/ 

الييي يييييييابيييييييات/ امليييكيييتيييييييب 
اإلقليمي آلسييييييييا واحملي  
اهلييييادل/ ممثلييييية املنظميييية 
يف جيييورجيييييييييييا/ مميييثيييلييييييييييية 

 املنظمة يف زمبابوي

 تُقفل التوصية.
ارد من املو  دارةجرى تنفييييذ تعزيزات النظيييام العييياملي إل

أجل تيسيييييييييري عملية ختطي  السيييييييييفر، وتقدمي مطالبات 
السفر يف وقتها، والتقارير عن املهام واستداد التكاليخ 

.  ويشييكل رصييد سييلخ املطالبات والتقارير 2016عام 
 ة.يعن املهام عملية جارية ومستمرة من العمليات اليوم

 

 أقفل  التوصية.

ةيييا ال  اختيييذاعتفنيييا بييياإلجراءات 
األمييييانيييية، والسيييييييييييييييمييييا الوحييييدات 

 .السفر إدارةاملعنية، لتحسة 
ولكن لوحظ يف املراجعييية األخرية 
وجود بع  أوجه القصور يف هذا 
اجملال، لذلك مت تكرار التوصية يف 

 .2016تقرير املراجعة لعام 
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 عمليات املكاتب امليدانية - 2015
 التوصيات األساسية

 
احليييييّد الزمين  التوصية

 املقتح
 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع
 برنامج التعاون التقين

مواصييييييييييييييليية السييييييييييييييعي إىل متثيييل متة للييدول  18
األعضييييييييييييييييييياء من أجييييييل التعّر  املبكر إىل 
املشييييييييييييييييياريع واملوافقيييية عليهييييا، وطلييييب درير 
مالكي العملية من املسييييييييييييؤوليات ال  تكون 
حيوية يف مشييييييروع برنامج التعاون التقين من 
أجل املوافقة على مشيييييييييييييياريع برنامج التعاون 

اون التقين تعييالتقين، وااللتزام مبوارد برنييامج ال
وختصيييييييصييييييها، وبلوغ املسييييييتوى املرغوب من 
دقيق هييييذا الربنييييامج، لضييييييييييييييمييييان الفعييييالييييية 
اإلمجييياليييية يف تنفييييذ برنيييامج التعييياون التقين. 

 (130)الفقرة 

الييييتييييعييييييياون  إدارة 2016
التقين/ مكتيييييب 
نييييييائييييييب املييييييدير 

 العام للربامج

أكدت املكاتب امليدانية إدراج خط  ملقتحات املشيييييييييييييياريع 
خلاصيييييييييية بربنامج التعاون التقين كملحق ألطر الربجمة الوطنية ا

القطرية، فضييييالً عن األحكام العامة اخلاصيييية بربنامج التعاون 
 التقين مبا يتماةيييييى مع مجيع أطر الربجمة القطرية املوافق عليها

تقين حديثاً. وسييييتم تقييم الفعالية يف تطبيق برنامج التعاون ال
 .2019-2018خالل فتة السنتة 

 التنفيذ. قيد
 

 علية االستجابة ملخاطر ال ش

ضييييييييييييييميييان أن تقوم مجيع املكييياتيييب القطريييية  20
بتحييديييث خططهييا ملكييافحيية ال ش، مبييا يف 

مكتييييب نييييائييييب  2016
امليييييييدييييير الييييعيييييييام 

 أقفل  هذه التوصية. تُقفل التوصية.
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

ذلييك التقييمييات ملخيياطر ال ش وغريهييا من 
املمارسييييييييات الفاسييييييييدة لضييييييييمان نظرة أكثر 
مشولييييييية للتطورات احلييييييالييييييية ال  تؤثر على 

ينا أوصوإضافًة إىل ذلك،  مستوى املخاطر.
أن تت كد املنظمة من أن تشييييمل السييييياقات 
املتتالية لتقييمات املخاطر وخط  مكافحة 
ال ش تقارير عن تنفيذ املشيييروعات كإحدى 
الفئات يف  اطر ال ش لتحسيييييييييية جودة ما 

 رةدايسييييييييييييييتتبع ذلييك من اسييييييييييييييتاتيجيييات إل
 (143املخاطر. )الفقرة 

لييييلييييعييييمييييلييييييييييييات/ 
م ميييكيييتيييييييب دعييي

 ةإدار الالمركزية/ 
 التعاون التقين

املكيياتييب القطرييية خططهييا ملنع ال ش أو  أغلبيييةلقييد أعييّدت 
قام  بتحديثها. وباإلضييييييييييييييافة إىل املخاطر املوثّقة يف خط  
منع ال ش، بات  التقارير السييييييييينوية القطرية تشيييييييييمل قسيييييييييماً 
منفصيييييييييييالً يتضيييييييييييمن دلياًل لتقييم املخاطر. وتتضيييييييييييمن هذه 

 املعلومات تقييماً للمخاطر الداخلية واخلارجية.
 

قرّينا باإلجراء األويل الذي اختذته أ
األمانة.  وترد توصييييية ذات الصييييلة 

 يف التقرير املفصل. 
 

 
  التوصيات اهلامة

 
احليييييّد الزمين  التوصية

 املقتح
 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع
 إطار الربجمة القطرية

ضييييييييييييييمييان أن يتّم دعم أطر الربجميية القطرييية  19
خبط  عمييييل قطرييييية مت توثيقهييييا بييييالكييييامييييل 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2016
االسييييييييييييييتاتيجييييية 

 أقفل  التوصية. تُقفل التوصية.
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

وخضييييييييييع  السييييييييييتعراض تقين واسييييييييييتعراض 
لضييييييييييمان اةودة بة التخصييييييييييصييييييييييات وفقاً 
للخطو  التوجيهيييييية ألطر الربجمييييية القطريييييية 
للحرص على أن تسييييييييييييييياهم هييذه األطر يف 
دقيق األهييدا  االسييييييييييييييتاتيجييية للمنظميية. 

 نظمة بضيييمان أن  ريونوصيييي ب ن تقوم امل
إعداد استاتيجية تعبئة املوارد وخط  العمل 
للمسيييييياعدة يف تطبيق االسييييييتاتيجيات مبزيد 
من الفعييياليييية والكفييياءة، دعميييًا لتنفييييذ أطر 
 الربجمة القطرية يف املكاتب القطرية. )الفقرة

137) 

واليييييتيييييخيييييطيييييييييييي   
امليييييييييوارد/  إدارةو 

الييييتييييعييييييياون  إدارة
 التقين

مبوجيييب اخلطو  التوجيهيييية اةيييدييييدة ألطر الربجمييية القطريييية 
، ختضييييييييييييييع مجيع أطر الربجمة 2015الصييييييييييييييادرة يف يوليو/متوز 

القطرية اةديدة السيييتعراض تقين واسيييتعراض لضيييمان اةودة 
بة التخصييييييييصييييييييات تقوم جهة االتصييييييييال اإلقليمية يف إطار 

سيييييييق اإلقليمي املنالربجمة القطرية بتنسييييييييقه مبوجب توجيهات 
للربنامج االسييييتاتيجي، مبشيييياركة جهات االتصييييال يف الربامج 
الفرعية، وجهة االتصييال املعنية بالنوع االجتماعي، واملسييؤول 
عن برنامج التعاون التقين، وغريهم حسييييييييييييييبما هو مالئم، مبا 
يضييييييييمن أن تسيييييييياهم أطر الربجمة القطرية يف دقيق األهدا  

ة د النتيجة. و ري رصييد عملياالسييتاتيجية من خالل مقاصيي
وضييييييييييييع وتنفيذ أطر الربجمة القطرية من خالل لوحة الرصييييييييييييد 

 .2016 التش يلي يف املنظمة ال  أ نشئ  عام
ويف مييييا يتعلق بتعبئيييية املوارد يف أطر الربامج القطرييييية، تقوم 
املكيياتييب اإلقليمييية بييدعم املكيياتييب القطرييية لتخطي  وتوجيييه 

رية، ية اةديدة إلطار الربجمة القطتعبئة املوارد كجزء من العمل
 الذي  ري رصده عن طريق لوحة الرصد التش يلي.

 
 

ا ال  اختييييذةيييياعتفنييييا بيييياإلجراءات 
األميييييييانييييييية، والسيييييييييييييييميييييييا مكتيييييييب 

 ارةإداالسييييييييييييييتاتيجيييييية والتخطي  و 
ا التعياون التقين، يف م إدارةاملوارد و 

 يتعّلق ب طر الربجمة القطرية.
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

 وحاالت االةام بال شحاالت ال ش 

تعزيز أكرب حلوكميية  يياطر ال ش من خالل  21
استعراض عوامل  اطر ال ش احملددة حالياً، 
ومالءمة اآلليات ذات الصييييييييلة لالسييييييييتجابة 

مواطن الضييييييييييييييعخ  إدارةللمخاطر من أجل 
املتصييييييييييلة بال ش على حنو أفضييييييييييل. )الفقرة 

152) 

نييييييائييييييب املييييييدير  2016
اليييييييييييييييييييييييييعيييييييييييييييييييييييييام 
لييييلييييعييييمييييلييييييييييييات/ 
ميييكيييتيييييييب دعيييم 

لييييييالمييييييركييييييزيييييييية/ ا
مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب 
االسييييييييييييييتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطيييييييييييي  

 املوارد إدارةو 

 تُقفل التوصية.
لقد مت وضييييييييييييع تدابري لتعزيز ونشيييييييييييير أطر املسيييييييييييياءلة والرقابة 
اليييداخليييية فضيييييييييييييياًل عن األمهيييية ال  توليهيييا املنظمييية للرقيييابييية 

املخييياطر والكشييييييييييييييخ عن ال ش، ولتوعيييية  إدارةاليييداخليييية و 
من عثار  وما يتتب عنهاملوظفة ب نواع السيييلوري غري املرضيييي 

 ت ديبية حمتملة، ولتيسري فهم املوظفة للعملية الت ديبية.
وتقوم التوجيهييات إىل املكيياتييب القطرييية إلعييداد خط  منع 

( بتحديد اجملاالت األكثر 2016ال ش )نوفمرب/تشرين الثاين 
عرضيييية ملخاطر ال ش فضييييالً عن عليات الرقابة ذات الصييييلة. 

دور  للخطو  التوجيهية إىل تعزيز وسيييؤدي التحسيية اةاري
املكاتب القطرية يف دديد نقا  الضيييييعخ اخلاصييييية بكل بلد 

 لرقابةاواالسييتجابة هلا. وسييتسييل  إجراءات االسييتبيان بشيي ن 
 الضوء أيضاً على هذه األولوية. 2017الداخلية لعام 

 قيد التنفيذ.
أحطنا علماً ب ن اإلجراءات جارية 

 لتنفيذ هذه التوصية.
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 مراجعة حسابات املقر الرئيسي - 2014
 التوصيات األساسية

 
احليييييّد الزمين  التوصية

 املقتح
 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع
 الت يري يف املوارد البشرية إدارةاحلوكمة و 

ة ت يري ملموسيييييييي إدارةتصييييييييميم وتنفيذ خطة  3
ورمسييية لضييييييييييييييب  تنفيييذ اسييييييييييييييتاتيجييية املوارد 

 (56البشرية بشكل أفضل. )الفقرة 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

، أجرى مكتب املوارد البشرية عملية إعادة 2017خالل عام 
تنظيم داخلي لتحسييييييييييية التكامل والتبزر ب ية تطبيق املبادل 

يف  تلخ  شييييييييييريةواخلطو  التوجيهية السييييييييييتاتيجية املوارد الب
جماالت املوارد البشييييرية. ونتيجًة إلعادة التنظيم، أجرت فروع 
املوارد البشييييييييييييرية ت يريات وتعديالت أّرت عن هنج مّتسييييييييييييق 

 يتماةى مع احتياجات املنظمة.

 قيد التنفيذ.
سو  نواصل رصد تصميم وتنفيذ 

الييتيي يييييري يف  دارةخييطييييييية رمسيييييييييية إل
 استاتيجية املوارد البشرية.

 

 األداء إدارة

صيييييييييياغة اسيييييييييتاتيجيات مناسيييييييييبة للمراجعة  6
 األداء، مبيييا يف إدارةاملنهجيييية لنظيييام تقييم و 

ذلك اعتماد علية لضييييييييييييييمان اةودة والت كد 
من أن هذه االسييييييييييييييتاتيجيات تطبق تطبيقاً 

 (73متسقا. )الفقرة 
 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

اآلليات ت نشيييييييييييييي  عليات لضييييييييييييييمان اةودة، وقد بدأت هذه 
ألداء ا إدارةباسيييييييييتعراض جودة خط  العمل يف نظام تقييم و 

 ري . ويف هذه األثناء، 2017بصيييورة أكثر منهجية يف عام 
دديد إطار لضيييييييييمان اةودة من أجل مراقبة اةودة بصيييييييييورة 
أكثر منهجية. وسيييييو  تبدأ عملية مراقبة اةودة باسيييييتعراض 

اء خالل هنيييايييية األد إدارةجودة خط  العميييل لنظيييام تقييم و 
، سيييو  تشيييمل األنشيييطة اسيييتعراضييياً 2017السييينة. ويف عام 

 قيد التنفيذ.
الحظنييا التقييدم احملرز واحلييّد الزمين 
يف التنفيذ الكامل للتوصييييييييييييييية عام 

2017. 
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

خ ةودة تقييم هناية السيييينة، مبا يف ذلك دليل لتوزيع التصييييني
 اخلطية. والتعليقات

 األداء إدارة
صييييييييييييياغة اسييييييييييييتاتيجية تعاقب املوظفة يف  11

املنظميييية وترسيييييييييييييييخهييييا يف عملييييية التخطي  
اةييارييية لقوة العمييل مع التكيز بوجييه خيياص 
على االسيييييتفادة اسيييييتفادة كاملة من معار  

على التقاعد  املوةيييييييييييييكةومهارات وخربات 
إلنشيييييييييييييياء ذخرية متصييييييييييييييلة من املواهب، ما 
يضييييييييييييييمن ختفيخ الفجوات املعرفية. )الفقرة 

102) 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

 تُقفل التوصية.
إثر التوصييييييييات الصيييييييادرة عن الدراسييييييية بشييييييي ن القدرة الفنية 
للمنظمة، مت بذل جهود إضييافية يف جمال اختيار املسييتشييارين 
وتوظيفهم وذلك باسييتحدا  قوائم باملرةييحة من أصييحاب 
الكفاءات العالية اةاهزين لتويل املهمات وال  تشكل ذخرية 

من املواهب. وقد مت دقيق ذلك مبوازاة تطبيق  ت صييييييييييييييلةذا
ضييييييييييييييواب  أكثر صييييييييييييييرامة يف ما يتعلق بتوظيخ املتقاعدين، 
السيييييما لت طية املهام ال  كانوا ي طوهنا كموظفة. ويسيييياعد 
ذليييك الوحيييدات على ختفيخ الفجوات املعرفيييية، وبيييالتيييايل، 

  على ختطي  قوة عملها.

 قيد التنفيذ.

التحضييييييييييييييرييييييية الحظنيييييا األعميييييال 
 واخلط  للتخطي  لقوة العمل.

 

 الرقابة الداخلية

 بيان الرقابة الداخلية
إنشيييياء علية يقوم أا املوظفون املسييييؤولون يف  24

املنظمة بتوفري ضييمانات للمدير العام بشيي ن 
مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015

االسييييييييييييييتاتيجييييية 
 ري وضيييييييييييييع عمليات ومواد أخرى لدعم عملية تقدمي بيان 

ة ومتثيييل إداري إىل املييدير العييام، ومن املتوقع الرقييابيية الييداخلييي
 لتنفيذ.قيد ا
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

سييييييييييييييري عمل الرقابة الداخلية داخل جماالت 
مسؤولية كل منهم، ليصدر املدير العام بياناً 
عن الرقابة الداخلية ي رَفق بالكشييييييييييو  املالية 

 (179السنوية. )الفقرة 

واليييييتيييييخيييييطيييييييييييي  
 املوارد إدارةو 

، كما 2017إجنازها يف الوق  احملدد للكشيييييييييييو  املالية لعام 
ب بييه اجمللس )الوثيقيية  مّت االتفييا  عليييه يف ةنيية املييالييية ورحييّ

CL 154/REP وتكييييياد التحضييييييييييييييريات 16، الفقرة .)) (
 .2017تنتهي وستصدر التعليمات يف هناية سبتمرب/أيلول 

أحطنيييييا علميييييًا بييييياحليييييّد الزمين املتوقع 
إلمتييييام اإلجراءات املطلوبيييية يف هييييذه 
التوصيييييييية. ونشيييييييري أيضييييييياً إىل التقدم 
  .احملرز يف العمل املنجز يف هذا اجملال

 مراجعة حسابات املكاتب امليدانية

االسييييتمرار يف تعزيز نظام الرقابة الداخلية يف  26
املكييياتيييب املييييدانيييية من خالل إطيييار للرقيييابييية 
الداخلية جيد التصييييييييييييميم ومن خالل إعادة 
التزويد املسيييييييتمرة باألدوات للموظفة الذين 
يقومون بوظييائخ برنيياجمييية وإدارييية ومييالييية يف 

 (200املكاتب امليدانية. )الفقرة 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
 االسييييييييييييييتاتيجييييية
واليييييتيييييخيييييطيييييييييييي  

امليييييييييوارد/  إدارةو 
ميييكيييتيييييييب دعيييم 
الييييييالمييييييركييييييزيييييييية/ 
نييييييائييييييب املييييييدير 
 العام للعمليات

سيتم إطال  استبيان ةامل بش ن الرقابة الداخلية من املقرر 
ام ، يف الفصييييييييييل الرابع من عامليدانيةاملكاتب  تسييييييييييتكملهأن 

. ويتناول االسييتبيان على وجه التحديد كفاية الكفاءة 2017
 ة.مجيع عمليات األعمال املتصلة بالرقاب)مثل التدريب( يف 

وسييييييييييتوفّر املكاتب اإلقليمية الرقابة اإلدارية على هذه العملية 
وسيييييييتضيييييييع اهليكل للتخطي  والرصيييييييد وإحالة قضيييييييايا الرقابة 

العليا، مبا يف ذلك منع ال ش والكشيييييخ  دارةالداخلية إىل اإل
 هنا، شييعنه. ولتعزيز أمهية الرقابة الداخلية وإعداد بيان دقيق ب

يشييييييييييير  نائب املدير العام للعمليات بالتنسييييييييييييق مع مكتب 
املوارد ووحدات أخرى ذات  إدارةاالسيييييييييتاتيجية والتخطي  و 

 بةاسيييياملناألدوات الدعم و صييييلة، على العملية ويضييييمن توافر 
 للمكاتب اإلقليمية. 

 قيد التنفيذ.
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 التوصيات اهلامة

احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل املسؤولةالوحدة 
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

 الدروس املستفادة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ودقيق املنفعة منها
إقرار وتيييي كيييييد املنييييافع املتحققيييية من تنفيييييذ  2

 املعايري احملاسيبية الدولية للقطاع العام وتقدمي
تقرير عنهييييا إلطالع اةهييييات املعنييييية على 
املنيييافع املتتبييية على اعتمييياد اإلطيييار اةيييدييييد 

 (47إلعداد التقارير املالية. )الفقرة 

مكتييييييب املييييييدير  2015
العام املسييييييييييياعد، 

اخليييييدميييييات  إدارة
د ية واملوار املؤسييسيي

البشييرية والشييؤون 
املييياليييية/ ةيييييييييييييعبييية 

 الشؤون املالية

لدى تقدمي التقرير  2016من املقّرر إقفاهلا ولول هناية عام 
 إىل أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

 قيد التنفيذ.
أظهرت املصيييييادقة أنه مل يتم تقدمي 
أي تقرير ذات صييييييييييييلة ولول هناية 

 .2016 عام
 

 األداء إدارة
أداء مكتب املوارد  إدارةتعزيز سييييييييييييييياسيييييييييييييية  5

البشييييييييييييييرية من خالل القيام رمسياً بتوسيييييييييييييييع 
اسيييتخدام أهدا  التطوير الوظيفي من جمرد 

املهارات إىل جمموعة أمشل من  دارةأسيياس إل
األهييييدا  اإلمنييييائييييية ال  تتخطى الكفيييياءة. 

 (69)الفقرة 
 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

يف  2017و 2016مي سيييييييييييييتؤخذ الدروس املسيييييييييييييتفادة يف عا
احلسيييبان عند دسييية السيييياسييية لكي ترتب  اخلط  ب هدا  

 التنمية.
 

 قيد التنفيذ.

أحطنيييييييا علميييييييًا بييييييياإلجراءات ال  
، والسيييييييييما مكتب دارةتتخذها اإل

املوارد البشييييييييييييييرييييييية، لتنفيييييييذ هييييييذه 
  التوصية.
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 تنمية مهارات املوظفة وتدريبهم

قييياس فعييالييية برامج التعّلم من خالل تقييم  8
األثر باإلضيييييييييييافة إىل املمارسييييييييييية احلالية ب ية 
وضييييييع أسيييييياس أكثر فعالية لصييييييياغة خط  

  (83التعّلم املستقبلية. )الفقرة 

ميكيتيييييييب امليوارد  2015
 البشرية

األنشييييييطة جارية، وسيييييييمكن التوصييييييل إىل نتائج املسييييييوحات 
 كاٍ  من البياناتواملقارنة خبطو  األسيييييييياس لدى مجع قدر  

 الربامج. وإطال 

 قيد التنفيذ.
الحظنييا العمييل اةيياري املتصيييييييييييييييل 

 بتنفيذ هذه التوصية.

 التمثيل وسب اةنسة
تعزيز املنهجيييية ال  يسييييييييييييييتخيييدمهيييا مكتيييب  10

املوارد البشرية حالياً لوضع أهدا  للمساواة 
ة بة اةنسة يف ما يتعلق بالوظائخ الشاغر 

وقرارات االختيار والتعية، وحل التضييييييييارب 
بة سيييياسيييات الكفاءة وسيييياسيييات املسييياواة 
بة اةنسييييييييييييية كي توضيييييييييييييع أهدا  واقعية 

 (96وت دار. )الفقرة 

امليوارد  ميكيتيييييييب 2015
 البشرية

د مت إيالء انتباه أكرب لتمثيل اةنسيييييييييييييية والتمثيل اة رايف عن
ملؤمتر املنظمة، من دون  2015تعية املوظفة منذ دورة عام 

اإلخالل بالتوجيهات ال  وفّرةا بانتظام ةنة املالية وغريها 
 من األجهزة الرئاسية بش ن ضرورة النظر يف اةدارة.

 قيد التنفيذ. 
 

 ةعبة عمليات الطوارل وإعادة الت هيل

صيييييييييياغة بروتوكوالت واضيييييييييحة  صيييييييييصيييييييية  13
 2و 1حلييييييياالت الطوارل من املسييييييييييييييتوية 

لضييمان خطو  مسيياءلة واضييحة. وتوضيييح 
األدوار واملسييييييييييؤوليات وضييييييييييب  التصيييييييييياميم 

. )الفقرة 3 للربوتوكول اخلييياص بييياملسييييييييييييييتوى
112) 

الييييتييييعييييييياون  إدارة 2015
 التقين

إعالن  –32/2013أصييييدرت املنظمة نشييييرة املدير العام رقم 
وبروتوكول منظميية األغييذييية والزراعيية لالسييييييييييييييتجييابيية حليياالت 

( أ2013)منظمة األغذية والزراعة،  3الطوارل من املسييييييتوى 
واخلطو  التوجيهية التشيييييي يلية املصيييييياحبة هلا بشيييييي ن الت هب 

 )اخلطو  3واالسييييييييييييييتجابة حلاالت الطوارل من املسييييييييييييييتوى 

 قيد التنفيذ.
أحطنيييييييا علميييييييًا بييييييياةيييييييدول الزمين 

لربوتوكوالت لصييييييييييييييييييييياغيييييية وإمتييييييام ا
 .3و 2، و1للمستويات 



FC 169/11 39 

 

( )منظمة األغذية 3التوجيهية حلاالت الطوارل من املسيييتوى 
 ب(.2013 والزراعة،

ر وةييييييييييييييعب املق امليدانيةوبعد مشيييييييييييييياورة مكّثفة مع املكاتب 
الرئيسيييي للمنظمة،  ري اآلن وضيييع اللمسيييات األخرية على 

حول بروتوكوالت  2013/32تنقيح نشييييييييييييييرة امليييييدير العيييييام 
. ومن املتوقع أن 3االسيييتجابة حلاالت الطوارل من املسيييتوى 

تصييييييييييييدر نشييييييييييييرة املدير العام املنقحة ال  تسييييييييييييعى إىل تعزيز 
اسييييييييتجابة املنظمة حلاالت الطوارل من خالل اعتماد إعالن 

، 2وبروتوكوالت االسيييييييتجابة حلاالت الطوارل من املسيييييييتوى 
 ح نشيييييييرة املدير العام على. ويبين تنقي2017ولول هناية عام 

التوصييييييييات الصيييييييادرة عن بعثات املنظمة للمراجعة والتقييم، 
ويسيعى إىل إدماج أفضيل املمارسيات والدروس املسيتفادة من 

ال  مت  3االسييييييييييييييتجييابييات حليياالت الطوارل من املسييييييييييييييتوى 
 االضطالع أا حىت تارخيه.

 برنامج التعاون التقين
تقييم سيييييييييييري النظام اةديد للتقارير النهائية،  17

وضييييييييييييييمييان االسييييييييييييييتفييادة من فرص تعزيزهييا 
لتحسيييييييييية جودة تقييم املشيييييييييياريع، كما هو 

 (131مطلوب. )الفقرة 

الييييتييييعييييييياون  إدارة 2015
التقين/ ةييييييييييييييعبة 
التعييييياون يف ميييييا 
بيييييييية بييييييييلييييييييدان 
اةنوب وحشييييد 

يتّم التطّر  إىل هذه التوصييييييييييية يف إطار عملية أوسييييييييييع نطاقاً 
السييييييييييييييتعراض ودديث التتيبات يف دورة مشييييييييييييييروع املنظمة 

 ل ايات الرصد، وتقييم األداء ورفع التقارير.
 

 قيد التنفيذ.
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املييييوارد/ وحيييييييدة 
 تنسيق الربنامج

 رصد األداء ورفع التقارير عنهنظام 

دسة منهجية التحقق، وذلك عرب التفاعل  21
احلثييييث بة مكتيييب خيييدميييات املشيييييييييييييييياريع 
واملكياتيب القطريية لتحيدييد أنسيييييييييييييييب وقي  
للتحقق، واملعلومات القياسية يف امللخصات 
السييييردية، واحللول للتصييييدي للتحديات ال  
تواجه خالل مرحل  رفع التقارير والتحقق. 

 (158)الفقرة 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
 ةاالسييييييييييييييتاتيجييييي

واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  
 املوارد إدارةو 

 تُقفل التوصية.
شيييييييياركة املوارد، مب إدارةقام مكتب االسييييييييتاتيجية والتخطي  و 

مكتبيييييييًا قطرييييييييًا وفر  الربامج  23املكييييييياتيييييييب اإلقليميييييييية و
االسيييييييييتاتيجية، بتحديد الدروس املسيييييييييتفادة من اسيييييييييتعراض 

وإجراءات املتيييابعييية. )املرجع:  2014منتصييييييييييييييخ امليييدة لعيييام 
بعة، الدروس املستفادة وتقرير املتا - استعراض منتصخ املدة

مارس/عذار  5املوارد،  إدارةمكتب االسييييتاتيجية والتخطي  و 
(. ومت تطبيق التحسييييييييييييييينييات الالحقيية يف أسييييييييييييييياليييب 2015

( مشييييييييييييييياركة 1) املصيييييييييييييييادقية على النتيائج القطريية، مبيا فيهيا:
( اتبيياع راسييييييييييييييياء 2و)ديييد ال ييايييات، املكيياتييب القطرييية يف ديي

الربامج االسييييييييتاتيجية منهجيًة مشييييييييتكة السييييييييتعراض النتائج 
( قيام املكاتب اإلقليمية ب ول استعراض للنتائج 3و)القطرية، 
( تسيييييييييييجيل التعليقات الصيييييييييييادرة عن راسييييييييييياء 4و)املقدمة، 

امليدانية  الربامج إدارةالربامج االسيييتاتيجية يف نظام معلومات 
يرفضييييييييون إحدى النتائج القطرية. وسييييييييتدعم املنهجية عندما 

 نفسيييييييها تقدمي اإلفادة عن تقرير تنفيذ الربامج لفتة السييييييينتة

 أقفل  هذه التوصية.
ة ناإلجراء الذي اختذته األماأقرّينا 

لتحسيييييييييييييية طريقييييييية التحقق ال  
تسييييييييييتخدمها وال  سيييييييييييقوم عليها 
إعيييييداد تقرير تنفييييييذ الربامج للفتة 

2016-2017 . 
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. ومن املتوقع حصيييول دسيييينات مسيييتمرة مع 2016-2017
 استيعاب الوحدات واألقاليم والبلدان لوظيفة رفع التقارير.

دسييييييييية صيييييييييياغة النواتج لدى االنتقال إىل  22
فتة السيييييييييييييينتة املقبلييية لضييييييييييييييميييان أن تطبق 
املصيييطلحات املسيييتخدمة باتسيييا  عرب كافة 
األهدا  االسيييييتاتيجية وضيييييمن املعايري ال  
وضيييييييييعتها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف 

املسييييييييييييييتندة إىل النتائج. )الفقرة  دارةدليل اإل
162) 

مييييييييييييييكييييييييييييييتييييييييييييييب  2015
االسييييييييييييييتاتيجييييية 
واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  

 املوارد إدارةو 

 تُقفل التوصية.
-2018لخطة املتوسييييييييطة األجل للفتة لتحضييييييييري اليف إطار 

ملوارد ا إدارة، أجرى مكتب االسييييييتاتيجية والتخطي  و 2021
بالتعاون مع راسيييييييييييييياء الربامج االسييييييييييييييتاتيجية وقادة الربامج 
اإلقليمية، استعراضاً مؤسسياً للنواتج واملؤةرات ذات الصلة 
)املذكرة املفاهيمية املرجعية ملكتب االسيييييييييييتاتيجية والتخطي  

(. وتظهر 2016سييييييييييييييبتمرب/أيلول  21املوارد بتييييياريخ  إدارةو 
جية،  يف الربامج االسييييييييييييتاتيالنتائج واملؤةييييييييييييرات توحيداً أكرب

وتتوافق بشكل أفضل مع دديدات األجهزة الرئاسية ومعايري 
مة على القائ دارةجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية املتعلقة باإل

النتائج. وسيييييييييييييييتم إدخال دسييييييييييييييينات على املنهجية املتعلقة 
 .2021-2018ببع  مؤةرات النواتج يف الفتة 

 أقفل  هذه التوصية.
ينا باإلجراء الذي اختذه مكتب أقرّ 

 ارةإداالسييييييييييييييتاتيجيييييية والتخطي  و 
املييييوارد يف قييييييييييييادة اسيييييييييييييييييتييييعييييراض 
املخرجات واملؤةيييييرات املتصيييييلة أا 

 على مستوى املنظمة.
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 املراجعة يف املقّر الرئيسي - 2013-2012فتة السنتة 
 التوصيات اهلامة

 
احليييييّد الزمين  التوصية

 املقتح
 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة

 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع
 املوارد دارةالنظام العاملي إل

توثيق املنافع ال  حققتها املنظمة بشيييييييييييييي ن  25
احلييييّل الييييذي اتّبع لتحييييديييييد فعييييالييييية برنييييامج 

 (183املوارد. )الفقرة  دارةالنظام العاملي إل

مكتيييييب امليييييدير  2014
 املساعدالعام 

 قيد التنفيذ. .2018سينتهي العمل خالل عام 
 

القيييام بييإدخييال التحسييييييييييييييينييات التييالييية على  33
النظام: )أ( اإلمساري برقم مسلسل للجانب 
الوظيفي لالسييييييييييييييتالم يف الوحيييييدة النمطيييييية 
للمشيييييييييييييتيات وذلك من أجل ضيييييييييييييمان أن 
تنعكس املعلومات يف سيييييجل األصيييييول عند 

لدفع؛ نقلها من احلسييييييييييييييابات املسييييييييييييييتحقة ا
)ب( إدراج تيسيييييري بشييييي ن وسيييييم األصيييييول و

وجعل هذا الوسييييييييييييييم جماالً إلزامياً عند القيام 
يدوياً بإضيييييييافة األصيييييييول يف الوحدة النمطية 

 دارةللنظام العاملي إلاألصيييييييول التابعة  دارةإل
)ج( "تعثر" رئيس املكتيييييييب أو واملوارد؛ 

ا ةعبة تكنولوجي 2014
املييييييعييييييلييييييوميييييييات/ 
ةييييييعبة الشييييييؤون 
املييييييياليييييييييية/ مييركييز 
اخليييييييييييييييدميييييييييييييييات 

 املشتكة

 تُقفل التوصية.
، سلسليةالتاألرقام  إلدراجلقد أعيد تصميم العمليات ونشرها 

 ووسم األصول، واملعلومات بش ن الوصي.
 
 

 قيد التنفيذ.

سيييييييو  يتم اسيييييييتعراض/املصيييييييادقة 
على إجراءات إدارية إضييييييييييييييافية يف 

 املراجعات املقبلة.
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احليييييّد الزمين  التوصية
 املقتح

 تعليقات املراجع اخلارجي دارةرد اإل الوحدة املسؤولة
 (2016يف هناية عام  )زيارة املراجع

الوحدة بصييييييفته املسييييييؤول املنو  به حراسيييييية 
إىل سييجل األصييول، األصييول عند إضييافتها 

مع وجود راب  بالرموز التنظيمية أو القطرية، 
ومتتعه بالسييييييلطة الضييييييرورية للتحديث مبجرد 
نقل املسييييييييييييياءلة إىل ةيييييييييييييخص عخر، وذلك 

 (234امتثااًل للسياسات احلالية. )الفقرة 
 
 


