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 موجز
 

 2102                               لة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام                 ّ على التوصيات املفصّ       دارة                  ّ    تعرض هذه الوثيقة رّد اإل    .  

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

 ة.                                                استعراض الوثيقة وإعطاء التوجيهات اليت تراها مناسب          مدعوة إىل           جلنة املالية     إن   
 

 مشروع المشورة
 

           إن اللجنة: 
 

 أحاطت علًما برد اإل         ً                          في تقرير المراجع الخارجي        واردة                                      وباإلجراءات المقترحة لتنفيذ التوصيييييات ال      دارة        
   ؛     8102     لعام 

  تنفيذ التوصيات العالقة.    في                  وشجعت جهود األمانة                          
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 مقدمة
 

         . وسيييييييييييييقوم     2102                        قرير املراجع اخلارجي لعام                         على التوصيييييييييييييات الواردة يف ت      دارة                           يعرض اجلدول أدناه تعليقات اإل 
                                                             واإلجراءات املتخذة بشيييأن هذه التوصييييات خالل عمليات املراجعة املقررة       دارة                                     املراجع اخلارجي بالتأكيد على تعليقات اإل

  .    2102           لنهاية عام 
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

       أساسية
              املسائل املالية
             سيولة املنظمة

                                                    النظر يف التغيريات احلاصيييييييييييلة يف مواعيد تسيييييييييييديد ا يييييييييييرتاكات كبار   - 0
                                                      املسييييالى على صييييعيد رصييييد ووييييعها النقدي وتوقعه  ومواءمة أ ا  
ا على تغطييية االلتزاميات                                     ت                      اإلنفييام مع التييدلق النقييدي الوارد  حرصيييييييييييييييت

  (  44          . )الفقرة                           لتنفيذ برنامج العمل املعتمد

             يييييعبة الشيييييؤون      2102
    لية   املا

    ت درجةت  ن       الكربى م          اال ييييييييييييييرتاكات                            أصييييييييييييييبمو التغيريات يف مواعيد قب  
     أجيييل    من        منتظمييية        توقعيييات ب         وحنن نقوم                 لتيييدلق النقيييدي ا        تقيييديرات   يف

                                                   ّ ارتقييييياق النقك املمكن يف السيييييييييييييييولييييية. ومن نييييياحيييييية اإلنفيييييام  تبّى 
       ال سيما                                                ر يف تسديد الدلعات تأثري حمدود يف التدلق النقدي     ّ للتأخّ    أن

ا كبريت  ّ     ت     ت وأّن قسييييييييييييييميييت     صيييييييييييييير   ي                                  ا من نفقيييات الربنيييامج العيييادي للمنظمييية   
              رواتب املوظفى.    على

                                                   ح  الدول األعضييييياء بشيييييكل أكرب على تسيييييديد ا يييييرتاكا ا املقررة   - 2
                                                             الراهنة ومتأخرا ا بطريقة متسيييييييقة ويف املواعيد املطلوبة لضيييييييمان تولر 

  (  44          . )الفقرة                              األموال الكالية لعمليات املنظمة

             يييييعبة الشيييييؤون      2102
       املالية

                                                          واصيييييييل األمانة متابعة هذا الشيييييييأن مع الدول األعضييييييياء بوترية منتظمة  ت
      ت                                                    تشجيعتا على دلع اال رتاكات املقررة واملتأخرات يف املوعد املطلوق: 

                                                         جيري إعداد تقارير  ييهرية عن حالة اال ييرتاكات ونشييرها على املوقع    -
                  اإللكرتوين للمنظمة. 

    ّ بّى       عضيييييييييياء ت                                         ويتم إرسييييييييييال كشييييييييييولات لصييييييييييلية إىل  يع البلدان األ   -
                           اال رتاكات املقررة غري املسددة.
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

                         البلدان األعضيييييياء اليت تتوجب    مع       اهلاتف     عرب                   وجتري متابعة املسييييييألة    -
                            لضمان تولر السيولة الالزمة.             من سواها               عليها مبالغ أكرب

                                                           وترلع تقارير بوترية منتظمة إىل األجهزة الرئاسية يف هذا الصدد.    -
           قات املوظفى      استمقا         التزامات 

                                                     ووييع خطو  توجيهية مكتوبة وتوي اإلجراءات وطريقة التخصيييك   - 5
                                                         والشيييييرو  األخرى املناسيييييبة لتوزيع املبالغ املسيييييرتدة أو حصييييية األرباح 

   (   52          . )الفقرة                                           على الوكاالت املشاركة اليت توجد مقارها يف روما

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

ّ  نّسق ت                                           ية العاملي والصندوم الدويل للتنمية الزراعية            برنامج األغذ          املنظمة مع    
                                      تقسيييييم رصيييييد األرباح بى الوكاالت اليت توجد  ل              اسييييتعراض  ييييامل      بشييييأن

                                             من خالل اللجنة االسيييتشيييارية املشيييرتكة للتأمى الصيييمي.                مقارها يف روما
      .         حصة الربح      بشأن                         إمكانية ووع خطو  توجيهية              وجتري مناقشة

                               وخلف  )احتواء( التكاليف وييمن لرتة                          ووييع ترتيبات حمددة للتمويل   - 7
                                                         حمددة من أجل تناول التزامات هناية اخلدمة ومن حدود التوجيهات 

  (  92          . )الفقرة                                   الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة

             يييييعبة الشيييييؤون      2102
            املييييالييييية مكتييييب 
               املوارد البشرية

     يشييمل                                              لفو انتباه األجهزة الرئاسييية إىل هذه املسييألة   ا       دارة        تواصييل اإل
                                 معلومات حمدثة بشيييييأن حجم االلتزامات      ضيييييم       وثائق ت ل    ظم ت         العرض املن

        انتهاء                                                           واخليارات املتاحة لسيييييييييد لجوة اويل التزامات التغطية الطبية بعد
                                                    اخلييدميية  واملنيياقشيييييييييييييييات الراهنيية وييييييييييييييمن منظوميية األمم املتمييدة حول 

                                                 واألنشييييطة الرامية إىل احتواء تكاليف خطة التأمى الط            املسييييألة    هذه
        احلالية.
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

           االستثمارات     ارة  إد
                                                       وويييع املمارسييية احلالية اليت تقضيييي بشيييراء خدمات مدراء االسيييتثمار   - 2

      سيييييييييييياسيييييييييية  ك    ّ                                          والقّيم على األموال يف قالب رمسي وتعميمها ونشيييييييييييرها  
   :         أن تتضمن         السياسة         على تلك          مكتوبة. و 

                                      املفصييييييييييييييلة اليت يتوجب أدا ها يف كل مرحلة من         األنشييييييييييييييطة  - أ
         لاالختيار            ن االسيييييتهالل     ت   انطالقتا م                     مراحل عملية املشيييييرتيات  

                     توقيع العقود املالية؛ ل         لاملوالقة 
                                                    واملعايري احملددة يف  رو  اختيار مدراء االستثمار واألوصياء   - ق

                                              على األموال وأهليتهم  واالختصييييياصيييييات والشيييييرو  األخرى 
  (  74        )الفقرة    .               ت اليت تعترب مناسبةت 

             يييييعبة الشيييييؤون      2102
       املالية

 

                           إىل جلنة االسييييتثمارات للموالقة                                  سيييييتم إعداد سييييياسيييية مكتوبة وتقدميها
   ّ الّ                                        إىل أن وديد معايري االختيار ال ميكن أن يتم إ            جتدر اإل ارة  و         عليها.

                                                         لييدى إعييداد عملييية االختيييار  ييا أهنييا أتلف بيياختال  أنواع الواليييات 
                                                           وحبسيييييب لئة األصيييييول القابلة لالسيييييتثمار وميزانية املخاطرة للمنظمة يف 

               الفرتة املعنية. 

                                                           ا من مبدأ العناية الواجبة  تقييم األداء الراهن حلالظة األسييوام      ت انطالقت   - 2
                                                         النا ييئة ووديد الطرم املالئمة اليت ميكن من خالهلا وقيق اإليرادات 
                                                   املثلى مع تفوم األداء على أسييييييييييييييياض املقييارنيية   ييا يضييييييييييييييمن  يياييية 
   .                                                االسيييييييييتثمارات يف األسيييييييييوام النا يييييييييئة من اخلسيييييييييائر يف املسيييييييييتقبل

  (  72        )الفقرة 

             يييييعبة الشيييييؤون      2102
       املالية

                     املتعلقة باألداء السييييييل          املسييييييائل      برلع                   اخلزانة لدى املنظمة      وحدة   و   قام
        بدورها                                                        للفائ  إىل اللجنة االستشارية املعنية باالستثمارات اليت أعربو 

    جلنة                  هلا. وينبغي إقرار   ٍّ حدٍّ                                      عن قلقها بشييأن هذه الوالية واقرتحو ووييع
              أاذ أي إجراء.     قبل ا          ذه املشورة  هل         االستثمار 

                        الطويلة األجل  لقد أنيطو                                  وحبسيييييب ما تنك عليه سيييييياسييييية االسيييييتثمار
        للمساق.  ٍّ حدٍّ                                            بلجنة االستثمار صالحية اأاذ القرار بشأن ووع
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

                             أن االستثمارات يف أي سوم ستتبع       دارة                    يف الوقو نفسه الحظو اإل  و 
                                                               أداء تلك السيييييييوم. وليما تطمح املنظمة إىل التفوم على هذه النتيجة

                                                      ي أن املنظميييية تتوقع من املييييدير احلييييايل وقيق لييييائ  من اإليرادات  أ
                    من اخلسييييييائر املسييييييتقبلية       ماية                          أسيييييياض املقارنة للسييييييوم  ل ن احل   ى    يتخط
                             لسياسة االستثمار طويلة األجل.                بالوصف الصميح    ليس

                      بيان الرقابة الداخلية
                                                    وييييييييييمان التوثيق املنهجي ألسيييييييييياض االسييييييييييتنتا  بشييييييييييأن حالة الرقابة   -  09

                                                       اخلية ونشيييييييييييييره من أجل دعم الضيييييييييييييمانات الواردة يف بيان الرقابة    الد
   .                                                       الداخلية وتعزيز املسيييييييييييييياءلة والشييييييييييييييفالية يف العملية بصييييييييييييييورة أقوى

  (   012        )الفقرة 

2102    - 
2121     

     ميييييييييييييكيييييييييييييتيييييييييييييب 
           االسييييييييييييييرتاتيجييية 
         واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  

        امليييييييوارد         إدارة  و 
           نييييييائييييييب املييييييدير 
               العام للعمليات

                    عن الرقابة الداخلية                     من أجل عملية اإلبالغ    ها          سييييييييييتم تنفيذ  و    .ّ       مّت قبوهلا
   .     2102     لعام 

                                                     التصييييييييييييييدي للتمديات اليت يواجهها مكتب املفتل العام يف أعمال   -  21
                                                          التمقيق اليت جيريها وال سييييييييييييييما بشيييييييييييييأن القيود على املوارد  والرتكيز 
                                                   بالقدر نفسيييييه ووويييييع جط  اسيييييرتاتيجي يف ما  ك اأاذ إجراءات 

              ت  سيوء السيلود دعمتا                                             سيريعة ولعالة بشيأن الشيكاوى املتعلقة بالغل أو
                                                          لرسييييالتها القوية بأن املنظمة جادة يف مكالمة الغل وسييييوء السييييلود 

           مكتييييب املفتل      2102
      العام

                         ت                        على التوصييييييييييية وهي تنظر حاليتا يف خيارات ملعاجلة القيود       دارة        توالق اإل
      يف جميييييال                                             املوارد من أجيييييل تعزيز قيييييدرات مكتيييييب املفتل العيييييام    على 

                . التنفيذ جار.          التمقيقات
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

                                                         واحلؤول دون وقوعهما بشكل ألضل ما يعزز رقابة ألضل على الغل 
  (   022          . )الفقرة           ومن املنظمة

                   بيانات اإلقرار املايل  -  41
                                                          استهالل صياغة االسرتاتيجية األنسب  بالتعاون الوثيق مع املستشار 
                                                            القانوين  اليت ستضمن االمتثال الكامل للموظفى بتقدمي بيان اإلقرار 

                                   ة زمنية حمددة   ا يف ذلك لرض إجراءات                    املايل املطلوق ويييييييييييمن لرت 
                                                       تييأديبييية لعييدم االمتثييال من أجييل التشييييييييييييييجيع على زيييادة الشييييييييييييييفيياليية 

  (   099          . )الفقرة                     واملساءلة داخل املنظمة

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
             البشيييرية مكتب 
       الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤون 
          اليييييييقيييييييانيييييييونييييييييييييييية 

         واألخالقية

                                                           جرى تعيى موظف من مكتب املوارد البشرية ليؤدي دور جهة التنسيق 
ّ   املخصييصيية لدعم مكتب الشييؤون األخالقية يف هذه العملية.  وسيييقّدم                                                      
ا يف هنيييايييية لرتة اإلقرار امليييايل                           ت     ت                         مكتيييب الشييييييييييييييؤون األخالقيييية تقريرتا رمسييييت

       بشيييييييييأهنا   خذ  ّ تّ                                          إ يييييييييارات واويييييييييمة إىل حاالت عدم االمتثال لكي تي     مع
                          اإلجراءات اإلدارية الالزمة. 
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

     هامة
              املسائل املالية

               تمقاقات املوظفى                     االلتزامات املتعلقة باس
                                                       وييمان تقييم واقعي وذي صييلة اللتزامات اسييتمقاقات املوظفى بعد   - 4

                                                            هناية اخلدمة املبلغ عنها يف الكشو  املالية حبلول هناية السنة  وذلك 
                                                عرب تقييدمي معييدالت حمييدثيية وذات صييييييييييييييليية للتقيياعييد واملشييييييييييييييياركيية كي 

          ويف الفرتات       2102                                 تسييييييييييييييتخيييدم يف تقييم ديسييييييييييييييمرب كيييانون الثييياين 
  (  42          . )الفقرة       تقبلية   املس

2102    - 
2121     

             يييييعبة الشيييييؤون 
            املييييالييييية مكتييييب 
               املوارد البشرية

                                             إن املنظميية يف صيييييييييييييييدد إعييداد تقرير عن معييدالت التقيياعيييد     . و ّ       مّت قبوهلييا
   ة      السييييييياري            إلهناء اخلدمة   ة     اجلديد   ة       اإللزامي                         ّ واالنسيييييييماق مع مراعاة السييييييينّ 

    أجل                             وسييو  تسييتعى اذه البيانات من        2102          يوليو اوز    0      ت     اعتبارتا من 
ا نتائج دراسييية          االكتواري         التقييم                                  ت              املقبل. وسيييو  يعكس هذا التقييم أيضيييت

                                                                   معدل التفاوت املتعلقة باملشاركة يف التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.  
                                                     إوييييييييفاء طابع مؤسييييييييسييييييييي على مراجعة أداء خط  التأمى وتنفيذها   - 4

   ان                                                       بوترية منتظمة مع إتاحة النتائج يف مواعيد مقررة من أجل وييييييييييييييم
  (  54          . )الفقرة                             قرارات مستنرية وإجراءات لعالة

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

      تناول       2102           يف أغسييييييطس  ق        مراجعة        تقرير       املنظمة    و   ّ تلقّ   و   . ّ       مّت قبوهلا
                        بالنسييييييييييبة إىل العقد املتعلق       الية                            خطة التأمى مع  ييييييييييركة التأمى احل      أداء

            ولور اختيييييار   .     2102 -    2102             واييييديييييده للفرتة       2107 -    2105       بييييالفرتة 
   ت ةت                       اسيييييييييتعراض أداء اخلط  عملي                   من املتوقع أن يصيييييييييبح              الشيييييييييركة اجلديدة 

         منتظمة. 
               ( البالغ جمموعه     4242                            رصيد خطة التأمى الط  )احلساق          استعراض  - 9

                                        بالتنسيق مع مكتب املوارد البشرية  وإعادة         ت أمريكيتا    ت  دوالرتا      272     257
               قمة لتوزيع خطة                                          أصيييييييك الفائ  باالسييييييتناد إىل النسييييييبة املئوية املن

  (  92          . )الفقرة     2102                 التأمى الط  لعام 

2102    - 
2121     

             يييييعبة الشيييييؤون 
            املييييالييييية مكتييييب 
               املوارد البشرية

                                                   جرت تسييييوية رصيييييد احلسيييياق وسيييييتم اأاذ إجراءات إلعادة أصيييييك 
   .     2102    عام         يف غضون        الرصيد
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                   مركز اخلدمات املشرتكة
                          الرقابة اإلدارية ولعاليتها                                           اأاذ اإلجراءات املطلوبة ملواصلة تعزيز كفاءة  -  01

                                 ت                    يف اخلدمات املنفذة من قبل املركز  لضيييييالت عن وسيييييى االمتثال على 
                                                        نطام املنظمة للسييييييياسييييييات واللوائح واإلجراءات القائمة يف ما  ك 

  (  24          . )الفقرة                  تنفيذ عملية املركز

2102    - 
2121     

            مركز اخلييدمييات 
       املشرتكة

                    دها  وقد او التوصييية                                    مت تناول  يع جماالت التمسييى اليت جرى ودي
          ب غالقها: 

                                             مت تعزيز عملية إوالة األصول من خالل إبالغ املكاتب   :      األصول       إدارة
                                                         باإلجراءات احملسييييينة بشيييييأن األصيييييول قيد البناء ورصيييييدها من قبل مركز 

ّ                                    مّت سييييييييمب  يع األصييييييييول قيد البناء اليت كانو   و                اخلدمات املشييييييييرتكة. 
                     أويفو عن طريق اخلطأ.    قد

ّ                      األصيييييييييول  يع السيييييييييلع املعّمرة غري القابلة للتتبع               وح ذلو من سيييييييييجل                     
    تقل    يت  ال                          دوالر أمريكي والسييييييييييييييلع املعمرة    0     511              تقل قيمتها عن     اليت

                                         ت  دوالر أمريكي. وجيري مركز اخلدمات املشيييييييييرتكة حاليتا      511          قيمتها عن 
                                  عمليات استعراض دورية لسجل األصول. 

    على                                                 خدمات حسييييييييابات املدلوعات: يعمل مركز اخلدمات املشييييييييرتكة  و 
                                                  ت         وويييييييع اسيييييييرتاتيجية وخطة للنظر يف جعل معاجلة الفواتري عمليةت مركزية. 
                               ت       ت                واختتم مركز اخلدمات املشييييييييييييرتكة مشييييييييييييروعتا جتريبيتا أول مع سييييييييييييتة من 
                                                       املكيياتييب القطرييية للمنظميية اييو خاللييه مراجعيية عمليييا ييا واحتميياالت 

      أاتة                                               أجزاء من العملية مووييييييييييع الدرض. ونتيجة لذلك أصييييييييييبمو       أاتة
                                         يف طور التصييييييييييييميم من أجل املسييييييييييييح الضييييييييييييوئي للفواتري    ة    ّ اآلليّ        لعملية  ا

                                                       وإدخاهلا إىل النظام. وقد جرى وديد مزيد من العناصيييييييييييييير اليت جيب 
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     أكرب     بقدر           هذا النهج         اختبار      واصلة                              ت   أاتتها وهناد أنشطة منفذة حاليتا مل
                                 وتصميم اسرتاتيجية كاملة املقومات. 

                يات وسيييو  تسيييتخدم                                   شيييرت لوحة التمكم اخلاصييية بدائرة املشيييرت        وقد ن  
                                                           لضيييييييييمان التنفيذ الفعال للمسيييييييييؤوليات من قبل املسيييييييييؤولى عن امليزانية 

          ّ                    ك إدرا  تسيييّلم السيييلع يف االسيييتمارة                       املوظفى املسيييؤولى يف ما      و أو
                 ت                                     اخلاصيييييية باالسييييييتالم لضييييييالت عن تقدمي طلبات تعديل الفواتري يف الوقو 

           ا وإىل مركز                                                 املناسييييييييب إىل  ييييييييعبة الشييييييييؤون املالية من أجل املوالقة عليه
                       اخلدمات املشرتكة ملعاجلتها.

                                        مل يعد يتم التعامل مع أصييييماق العمل املعريين    :                 خدمات دلع الرواتب
                                           عقود من نوع اتفاقات اخلدمات الشييييييييييييييخصييييييييييييييية  و ا أن   ال       من خالل 

             للم تعد هناد                                         الدلعات مل تعد تسييييييييييييييدد من خالل كشييييييييييييييف الرواتب 
                            عدم دلع الرواتب أو األتعاق.                مشاكل من قبيل

                                                        د مت تنفيييذ املزيييد من الضييييييييييييييواب  الرقييابييية للمييد من احتمييال وقوع   وقيي
      دارة                                                        األخطاء املتعلقة ب جراءات املسييييييييييييييتخدم الفائق يف النظام العاملي إل

                                                        املوارد  عرب ويييييييييمان مراجعة سيييييييييجل اإلجراءات بانتظام من قبل رئيس 
                       خدمات املوارد البشرية. 
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              لبشييييييييرية لتوعية                                             وسيييييييييتعاون مركز اخلدمات املشييييييييرتكة مع مكتب املوارد ا
   .      احلضور       بطاقات                                املشرلى بشأن عمليات املوالقة على 

                                                        وسيييييرياجع مركز اخلدمات املشيييييرتكة مع مكتب املوارد البشيييييرية األحكام 
                                              يعيد النظر يف السييييييييياسيييييييية حول ما إذا كان من املسييييييييموح  سيييييييي          احلالية  و 

                                                          للمنظمة أن تساهم يف الصندوم املشرتد للمعا ات التقاعدية ملوظفي 
                                  ك املوظفى الذين يأخذون إجازات خاصيييييييييييييية               املتمدة يف ما      األمم 

           بدون مرتب.
                     ت             أصييييييييييبح بوسييييييييييع املوظفى حاليتا تقدمي وثائق    :                    خدمات املوارد البشييييييييييرية

                                                         داعمة للتمديثات أو التغيريات يف وويييييعهم العائلي من أجل احلصيييييول 
      أصبمو      اليت                                               على بدالت اإلعالة وذلك من خالل وظيفة ذاتية اخلدمة

   .     2102              فى يف أغسطس  ق                متاحة جلميع املوظ
                                                             وقد مت نشر أدلة إر ادية بشأن كيفية طلب إعانات اإلجيار واالستمارة 

   .     2102                   املنقمة يف مايو أيار 
                                        سيييييتم السييييعي إىل وديا سييييياسيييية السييييفر عرب إدرا     :           خدمات السييييفر

                              األمر الواقع  من أجل ووع لوائح      حبكم     سفر  ال                  خطو  توجيهية بشأن 
                                 جراءات احلالية يف معاجلة إصيييييييدار اإلذن                   ت    وتنظيمات واويييييييمة دعمتا لإ

                                                      لسفر حبكم األمر الواقع  واملطالبات باسرتداد مصاريف السفر.  با
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                    اإلجالء الط  ونشييييييرها يف         لغايات                             جرى إعداد أدلة إر ييييييادية للسييييييفر   و 
    .    2102           مارض  ذار

                                                           تعجيل التفاوض بشأن أداة هيكلية ملركز اخلدمات املشرتكة و رائها    -  00
                                       القضيييييييييايا الطلبات الواجب معاجلتها وتتبعها     رة   إدا            من أجل ويييييييييمان 

                                                     ورصييييييييييييدها بالوجه املناسييييييييييييب ما سيييييييييييييؤدي إىل الفعالية والكفاءة يف 
         .)الفقرة                                               العمليات واإلبالغ واالمتثال لدعم املنظمة بشيييييييييكل ألضيييييييييل

27  )  

2102    - 
2121     

            مركز اخلييدمييات 
       املشرتكة

               متعاقد مع مقدم         إىل أنه                               مركز األمم املتمدة الدويل للموسييييييييييييبة       أ ييييييييييييار
                                                          للخدمات ميكن للمنظمة االستعانة به  وبأن العمل سيستمر من أجل 

                       راء األداة وتطبيقها. 

                                                   اسييييييييييييتنبا   لية إلعداد تقرير دوري بشييييييييييييأن االمتثال لسييييييييييييياسييييييييييييات   -  02
                                                      ّ   وإجراءات طلبات اخلدمة الصيييادرة عن مكاتب املنظمة على أن يبّلغ 

        اإللكرتوين                                                     هلذه األخرية بوترية منتظمة  ونشيييير هذا التقرير على املوقع
ّ           املخصييك للمركز أو على لوحة التمكم اخلاصيية به ليشييّكل بالدرجة                                              
                                                     األوىل جمموعة معلومات قيمة سيييييييتسييييييياعد مكاتب املنظمة واملركز يف 
                                                    التناول االسييييييييييييييتباقي للفر  املبلغ عنها يف جمال وسييييييييييييييى االمتثال 
  .                                                        لطلبات اخلدمة واملسيييييييييييييياعدة يف وقيق نتائج كفؤة ولعالة للعمليات

  (  20         )الفقرة

2102    - 
2121     

            مركز اخلييدمييات 
       املشرتكة

      2102                                                   من املزمع البييدء بييالعمييل على إنشييييييييييييييياء لوحيية للتمكم يف هنيياييية 
   .     2121      ومطلع 

                                                          اسييتخدام التقرير بشييأن االمتثال الصييادر عن مركز اخلدمات املشييرتكة   -  04
                                                 إلدرا  مؤ ييييييييييييييرات على معييدالت اخلطييأ أو معييدالت عييدم االمتثييال 

                               ملوظفى املتسيييييييييييببى بعدم االمتثال  من                         لدى تقييم أداء املسيييييييييييؤولى ا

2102    - 
2121     

            مركز اخلييدمييات 
       املشرتكة

                   أنظر التعليق أعاله.
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   .                                                     أجيييل املزييييد من تعزيز املسيييييييييييييييياءلييية والتنفييييذ الفعيييال ملسييييييييييييييؤولييييا م
  (  22        )الفقرة 

                                             مركز اخلدمات املشرتكة إلعداد خطة عمل تتضمن أنشطة        إدارة    دعم   -  04
                              منظمة الدولية لتوحيد املقاييس                                 حمددة لتنفيذ نظام للجودة ممتثل لل

      لضيييييييييييييمان       2102                                              واملوالقة على خطة العمل واملوارد وتنفيذها يف عام 
                                                           أن يقدم املركز إىل عمالئه خدمات عالية اجلودة وممتثلة ملعيار نظام 

  (  29          . )الفقرة      اجلودة      دارة      عاملي إل

2102    - 
2121     

            مركز اخلييدمييات 
       املشرتكة

                           ن العمليات لكي تتم املصييييييادقة                             ت   اختار مركز اخلدمات املشييييييرتكة عددتا م
ّ                         . ويعّد مركز اخلدمات املشييرتكة منذ ISO 9001                   عليها بواسييطة  ييهادة       

                           اجلودة وما يتصيييييييييييل به من وثائق       دارة    ت   نظامتا إل      2102               يييييييييييهر مايو أيار 
                                            لعملية املراجعة اخلاصيية ب صييدار الشييهادات.  وجرى      ت وضييريتا        وممارسييات 

             ت  وقد أصبح جاهزتا       2102                 اجلودة يف أغسطس  ق        إدارة             استعراض نظام 
             ت                                       يف املائة تقريبتا ومن املقرر تنفيذ املراجعة لغايات إصيييييييييييييدار     21      بنسيييييييييييييبة 

   .     2102               الشهادة يف هناية 
                      بيان الرقابة الداخلية

                           عداد بيان الرقابة الداخلية  إل         الداعمة                              تعزيز العملية الراهنة واألنشيييييييطة   -  05
     إطار      ويييييييييييييمن                                                   عرب التوثيق الرمسي لتقييم  يع مبادئ الرقابة الداخلية 

    04 و    01 و   2 و   2 و   0                                        الرقييابيية الييداخلييية للمنظميية  وبيياألخك املبييادئ 
ا      درجة  امل    غري    07 و   (   012          . )الفقرة         الداخلية         الرقابة          يف استبيان       ت وديدت

  2102    - 
2121     

     ميييييييييييييكيييييييييييييتيييييييييييييب 
           االسييييييييييييييرتاتيجييية 
         واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  

       املوارد       إدارة  و 

                                             سيييييييييييييييتم تنفيييذ ذلييك من أجييل عملييية اإلبالغ عن الرقييابيية   و   . ّ       مّت قبوهلييا
  .    2102     لعام           الداخلية

                                                 وديد التوجيهات اإلوييييييييييييالية بشييييييييييييكل أكرب وتولريها على أسيييييييييييياض   -  07
                                    يف خطييياق التمثييييل من أجيييل تبسييييييييييييييي  العمليييية       دارة          اسييييييييييييييتنتيييا  اإل

                                                  ومواءمتها وويييييمان االتسيييييام يف اسيييييتخال  اسيييييتنتا  حول الوويييييع 

2102    - 
2121     

   تيييييييييييييب   ميييييييييييييكييييييييييييي
           االسييييييييييييييرتاتيجييية 

                                                      سيتم تنفيذ ذلك لغايات عملية اإلبالغ عن الرقابة الداخلية   و    .   وهلاّ    مّت قب
  .    2102     لعام 
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  .                                                     احلقيقي للرقييابيية الييداخلييية وييييييييييييييمن منيياطق إدارات مكيياتييب معينيية
  (   004        )الفقرة 

         واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  
       املوارد       إدارة  و 

                                                        اسيييتهالل املزيد من التدابري االسيييتباقية اليت تضيييمن بشيييكل أكرب دقة   -  02
 ت  متا                                        ت                        الردود على اسيييتبيان الرقابة الداخلية نظرتا إىل ألية التثبو منها دع

                                                           لضييييييييييييييمانات املدير العام يف بيان الرقابة الداخلية ولتمكى إجراءات 
ّ      مستنرية للتصدي ألية نقطة وعف يف الضواب  الداخلية  كّل ومن                                                  

  (   002        )الفقرة   .               نطام مسؤولياته

2102    - 
2121     

     ميييييييييييييكيييييييييييييتيييييييييييييب 
           االسييييييييييييييرتاتيجييية 
         واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  

       املوارد       إدارة  و 

                 واملواد التوجيهية   ة     إلحاط ا       أنشييييييطة                    سيييييييتم التشييييييديد أكثر يف     . و ّ       مّت قبوهلا
         على ألية       2102                                            اخلاصيييييييييييييية بعملية اإلبالغ عن الرقابة الداخلية لعام 

                  الرقابة الداخلية.         استبيان                          اإلدالء بردود مدروسة بدقة يف 
       بيانات    اسييييييييييت                                          العمل اجلاري على تعزيز املذكرات التوجيهية و         من  ييييييييييأن  و 

                                  ت    يسييييييييياعد يف وسيييييييييى دقة الردود الواردة لضيييييييييالت عن    أن                  الرقابة الداخلية 
        أدناه.     02          يف التوصية        ذكورة                                   ية استعراض الردود والتأكيد عليها امل   عمل

                                                            تعزيز تنفيذ خطويت اسييييييييتعراض الردود الواردة يف االسييييييييتبيان والتأكيد   -  02
                                                      عليها  حبسيييييييييب ما تنك عليه املذكرة التوجيهية بشيييييييييأن اإلبالغ عن 
                                                              الرقابة الداخلية  لضييييييييييييمان إبراز الووييييييييييييع الفعلي للرقابة الداخلية يف 

  (   021          . )الفقرة     كاتب  امل

  2102    - 
2121     

     ميييييييييييييكيييييييييييييتيييييييييييييب 
           االسييييييييييييييرتاتيجييية 
         واليييييتيييييخيييييطييييييييييي  

       املوارد       إدارة  و 

                                                  سيييييييتم التشييييييديد أكثر يف أنشييييييطة اإلحاطة واملواد التوجيهية   و    .ّ       مّت قبوهلا
         على ألية       2102                                            اخلاصيييييييييييييية بعملية اإلبالغ عن الرقابة الداخلية لعام 
      يها.                                                     االستعراض الدقيق لبيانات الرقابة الداخلية والتأكيد عل
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       احلوكمة
               املوارد البشرية       إدارة
 خط  األعمال اخلاصة باملوارد البشرية  -  20

                                                        إعداد ووديا خط  أعماهلا يف جمال املوارد البشرية اليت تنعكس يف 
                                                   خط  اسيييييييييييرتاتيجية وخط  عمل رمسية وملموسييييييييييية تغطي لرتة زمنية 
                                                      حمددة  من أجل وويييع خرائ  طريق ومراحل حمددة واويييمة؛ وتأييد 

                                                  تنفيذ األعمال؛ ودعم املنهجيات واالسييييرتاتيجيات واإلتازات      رصييييد
  (   044          . )الفقرة                                          املبلغ عنها لتمسى سالمة املعلومات يف تقاريرها

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

                                                     سييييو  تسييييتمر املنظمة يف وديا اسييييرتاتيجيتها وخطة عملها يف جمال 
         املراجعات       يشيييمل    ا           بشيييأهنما     سيييية ا           األجهزة الرئ                      املوارد البشيييرية وإبالغ

        تنفيذ.   ال         التقدم يف           ناهيك عن            والتمديثات

                   أطي  القوى العاملة  -  22
                                                         ويييييييييييمان أن تراعي عملية التخطي  للقوى العاملة تعقيبات املوظفى 
                                          ّ                  واإلطار الزمين املقرر للتنفيذ؛ بدعم من إطار جّيد للتمليل من أجل 

  (   047          . )الفقرة                                          بلوغ القيمة املنشودة وتعزيز كفاءة العمليات

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

   .     2102     عام                          املتكاملة للقوى العاملة يف      دارة                    من املزمع إطالم خطة اإل

         ل املوظفى   ّ تنقّ     -  24
                       ّ                              تعزيز سييييياسييييتها اخلاصيييية بتنّقل املوظفى من خالل وييييمان أن يكون 
                                                          اهلد  االسييرتاتيجي للموارد البشييرية وخطة العمل املتصييلة به حمددين 

                                                  من أجل تيسيييييري التنفيذ الفعال؛ ومن خالل إجراء تقييمات       بوويييييوح 

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

ذ مكتيييب املفتل العيييام يف الوقيييو الراهن مراجعييية داخليييية لرب  ّ                                                    ينفيييّ      نيييامج   
      دارة          إجراءات اإل          تسرت د اا             من املتوقع أن                     ل اجلغرايف لدى املنظمة      ّ التنقّ 
                               عم التنفيذ الفعال لعمل املنظمة.                      كيفية تعزيز الربنامج ود       حول
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                                                  منتظميية ويف الوقييو املنيياسيييييييييييييييب من خالل تعقيبييات املوظفى؛ ومن 
  (   044          . )الفقرة                                           خالل املزيد من تعزيز تواصلها مع املكاتب األخرى

              سياسات التعيى  -  24
                                                           تعزيز سييياسييا ا احلالية للتعيى والختيار املوظفى  وتصييميم إجراءات 

                        ت واويييييمة للكفاءة يف صيييييياغة                                 و ليات لعالة وويييييمان إدرا  بارامرتا
                                                           مؤ ييييرات األداء الرئيسييييية اخلاصيييية بعملية التعيى من أجل قياض أداء 
                                                      األنشيييييطة ذات الصيييييلة بدقة من قبل املسيييييؤولى عن العملية  واكى 

  (   047          . )الفقرة                                           رصد ألضل ألداء عملية التعيى واالختيار بأسرها

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

                                       ية بشيييييييأن تعيى املوظفى و يييييييغلهم للوظائف اليت                   عقب املراجعة الداخل
             زاد مكتب     2102                                           نفذها مكتب املفتل العام يف نولمرب تشيييرين الثاين 

            من أجل قياض    ة           داء الرئيسييييي  األ                                 املوارد البشييييرية جهوده لووييييع مؤ ييييرات 
                                                             كفاءة ولعالية وحسيييين توقيو املراحل املختلفة لعملية التعيى ورصييييدها 

                                 يف املنصيييييييييية اإللكرتونية اجلديدة للتعيى.                         بانتظام من خالل لوحة وكم 
                                أصيييييييييبمو هناد لوحة للتمكم خاصييييييييية     2102       ت               واعتبارتا من مايو أيار 

                                        على منصييييييييييييييية اتيياليوا من أجييل اإلبالغ عن املراحييل               بيياإلبالغ متيياحيية
                                        ييا يف ذلييك اإلجراءات امليييدانييية. وتتيح لوحيية      عيى                  املختلفيية لعملييية الت

ا ملكتب املوارد البشيي                             رية أن ميارض الرصييد الفصييلي من               ت                  التمكم هذه أيضييت
                                                أجل قياض كفاءة العملية ولعاليتها وحسن توقيتها. 

                 املساواة بى اجلنسى  -  25
                                                     مواصييييلة بذل اجلهود من أجل وقيق أهدا  املسيييياواة بى اجلنسييييى  
                                                     يف  ليية أمور  عرب وييديييد هييدلهييا لكييل لئيية من الوظييائف مع األطر 

                       جراءات املتعلقيية بييالتنوع                                    الزمنييية؛ وتفصيييييييييييييييييل اخلطو  التوجيهييية واإل
                                                          اجلغرايف بوووح  وإبالغ املدراء املعنيى بالتعيى بذلك لضمان درجة 
                                                         أعلى من التمثيل والشييييييفالية؛ وتيسييييييري رصييييييد التقدم احملرز يف الوقو 

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

                ت      ت                                       تقر املنظمة إقرارتا كامالت بألية رصييييييييييييييد أهدالها املتعلقة باملسيييييييييييييياواة بى 
ّ                   اجلنسييى وهي تبّلغ دوريتا عن التقدم احملرز يف كّل مسييتوى من الوظائف              ّ       ت                    

                         لجنة املالية وجملس املنظمة. ل
                                                             وبناء على خطة العمل لتمقيق التوزيع اجلغرايف العادل واملسيييييييييييييياواة بى 

                             مة  يفرتض باملسيييييياواة بى اجلنسييييييى يف                        اجلنسييييييى يف عداد موظفي املنظ
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  .                                                        املناسييييب وييييمن هذا اإلطار من أجل وقيق النتائج املتوقعة بكفاءة
  (   051        )الفقرة 

       يف لئييييية  و       2122                             الوظيييييائف الفنيييييية أن تتمقق حبلول       يف لئييييية        املنظمييييية 
   .     2124                            املناصب الرليعة املستوى  حبلول 

                     تعيى اخلرباء االستشاريى  -  29
                                                     تعزيز سييييييياسييييييتها املتعلقة بتعيى اخلرباء االسييييييتشيييييياريى املشييييييرتكى يف 

                     عقودهم مع تضيييييمى أحكام                              اتفاقات اخلدمات الشيييييخصيييييية وجتديد 
                                                        واوييييييمة بشييييييأن منح اسييييييتثناءات إللزامية التوقف املؤقو للعقود من 
                                                     أجل وديد الصالحيات بشكل ألضل وتوويح املسؤوليات والقضاء 

  (   055          . )الفقرة             على االستنساق

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

                                                    مسيييييييألة املسيييييييتوى املناسيييييييب لتفوي  القرارات املتعلقة بالتوقف      أضيييييييع
ا. ولور اأيياذ القرار  سيييييييييييييييتم تنقيح                ملؤقييو للعقود ا                ت                                إىل املراجعيية حيياليييت

       األحكام          إىل جانب                مسييتوى التفوي                            ّ الوثائق ذات الصييلة بشييكل يبّى 
                        املتعلقة  نح االستثناءات.

                  تقييم أداء املوظفى  -  27
       إدارة                                                          تعزيز قدر ا املؤسسية على إعداد أهدالها اخلاصة بنظام تقييم و 

                                            ت األداء وتنفيذها  من خالل رصيد واسيتعراض متينى             األداء ومؤ يرا
                                                     يتمموران حول معامل حمددة ومتسييييييييييييييقة لمداء من أجل دعم تقييم 
                                                     أكثر دقييية ومغزى ألداء املوظفى وميييا يرتب  بيييذليييك من إبالغ عن 

  (   052          . )الفقرة              نتائج الربنامج

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

  .ّ       مّت قبوهلا
        القييدرات        تنمييية                         البشييييييييييييييرييية املزيييد من الييدعم و    ّ               سيييييييييييييييولّر مكتييب املوارد   و 
                                                  لموظفى واملشييييييييييرلى  إلتاحة ووييييييييييع أهدا  حمددة خلطة عمل نظام  ل

                                                داء  ومؤ ييييرات لمداء على صييييلة باإلبالغ عن النتائج.    أل ا       إدارة        تقييم و 
           داء ورصيييدها  أل ا       إدارة                                             وسييييتم تعزيز اسيييتخدام وظيفة مكتبة نظام تقييم و 

         عن كثب. 
           وتدريبهم            توجيه املوظفى  -  22

                                                      وييييييييييمان تولري التوجيهات والتدريبات املالئمة للموظفى واملشييييييييييرلى 
                                  التعقيبات بشأن األداء وتوثيق ذلك يف        إدارة   ٍ        سواٍء يف جمال   ٍّ حدٍّ      على

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

  .ّ       مّت قبوهلا
ّ                                                      سيييييييييييييييقّدم مكتب املوارد البشييييييييييييييرية املزيد من التوجيهات والتدريب إىل   و     

                   تدقيق املدراء( بشيييأن                                           املوظفى واملشيييرلى )أي التعليم اإللكرتوين وقائمة 
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                                       األداء من أجل دعم ألضييييييييييييييل لتقييمات األداء يف        إدارة             نظام تقييم و 
  يف                                                         املستقبل؛ واستعراض سياسا ا احلالية على صعيد الطعن وجتربتها 

                                                       الوكاالت األخرى لممم املتمدة واتسيييياقها مع املمارسييييات اجليدة يف 
  (   052        )الفقرة    .                  منظومة األمم املتمدة

                    األداء الضييييييييييييييعيف وتوثيق        إدارة                                 كيفييييية اإلدالء بييييالتعقيبييييات وتلقيهييييا و 
     داء. أل ا       إدارة                             تقييمات األداء يف نظام تقييم و 

                     سييييييييييياسييييييييييات الطعن الراهنة                                     ويقوم مكتب املوارد البشييييييييييرية باسييييييييييتعراض
       املنظمة      عمل                                          ومسييييييتوى تاحها يف وكاالت األمم املتمدة األخرى وسييييييت

                                      املمارسات اجليدة يف منظومة األمم املتمدة.     مع             على اتساقها
       ّ         خط  تعّلم املوظفى  -  22

                ّ                                       رصييييد تنفيذ خط  تعّلم املوظفى بشييييكل أوثق للتأكد من أهنا معدة 
                                                      بناء على وليل  ييييييييييامل الحتياجات املوظفى من املعار  واملهارات 
ا باحتياجات املنظمة وأولويا ا من أجل                  ت      ت                                    اليت ترتب  ارتباطتا واوييييييييييييييمت

    .                                             اسييييييييييييييتخيييييدام املوارد واجلهود الراميييييية إىل تطوير املوظفى    وسييييييييييييييى 
  (   094        )الفقرة 

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

  .ّ       مّت قبوهلا
                                                          سييييييييقوم مكتب املوارد البشيييييييرية برصيييييييد أنشيييييييطة تطوير للنظام ووليلها   و 

      وسييييييتم                                                    مرتى يف السييييينة لتمديا دورات التعلم املؤسيييييسيييييية املعرووييييية.
                          مية قدرات املوظفى بالتما ييييييييييييييي                     وسييييييييييييييى اسييييييييييييييتخدام صييييييييييييييندوم تن

                 متطلبات املنظمة.    مع

                                                    التنسيق بى مكتب املوارد البشرية ومكتب الشؤون األخالقية  -  40
ا التعقيبات املتبادلة بى مكتب املوارد                         ت                                    إرسييييييياء سيييييييياسييييييية تتناول وديدت
                                                       البشييييييييييييرية ومكتب الشييييييييييييؤون األخالقية إلتاحة التزامات أكثر كفاءة 

                                     ات املتصلة باملوارد البشرية؛ وتضمى خطة                        وتعزيزات تشغيلية لإجراء
     ت        ت      تدريبتا إلزاميتا على       2102 -    2107                              عمل مكتب املوارد البشيييييييرية للفرتة 

                                                      الشييييييؤون األخالقية  ضييييييع له  يع املوظفى  وتصييييييميم دورة تدريبية 

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

                                                           جرى تعيى موظف من مكتب املوارد البشرية ليؤدي دور جهة التنسيق 
                                                      املخصييييصيييية لدعم مكتب الشييييؤون األخالقية يف هذه العملية. وسييييتقوم 
                                                      جهة التنسيييييييق برصييييييد اسييييييتعراض حاالت عدم االمتثال من أجل اأاذ 

        ناسبة.                    اإلجراءات اإلدارية امل
                                                ت         وإن التدريب اإللزامي على الشيييييييييؤون األخالقية موجود أصيييييييييالت وما زال 

                   ينفذ بصورة جارية. 
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                                                       تتضمن دورة تستهد  الشواغل األخالقية للموظفى  على أن تنفذ 
  (   097        )الفقرة   .           ون األخالقية                                 بالتنسيق مع مكتب أمى املظامل والشؤ 

                                                 عملية اإلدالء بالتعقيبات بشأن مسائل املوارد البشرية  -  42
        الشيييييييييييييياملة       دارة                                         احلر  على تنفيذ عملية رمسية للتعقيب بشييييييييييييييأن اإل

       عالقا ا                                                       للموارد البشييييييرية للمنظمة  وذلك على لرتات منتظمة لتعزيز
                                                على صييييييييييييييعيد املوارد البشييييييييييييييرية بشييييييييييييييكل أكرب وما يتصييييييييييييييل اا من 
                                                        اسرتاتيجيات  وتنوير برنامج عملها على مستوى السياسات بشكل 

  (   072          . )الفقرة                                          أكرب باالرتكاز على املهارات واملعرلة وااللتزام

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
        البشرية

   قة         يف لرتة الح                   على املسييييييتوى العاملي         للموظفى                   من املقرر إجراء مسييييييح 
                   إلدالء بتعقيبا م حول   با                       لتقدمي لرصيييييييية جلميع املوظفى       2102       من عام 

                                                     لة من املواويع. ومن املرتقب تنفيذ املسح مرة كل سنتى. 

                                  البيئة الرقابية يف املكاتب امليدانية
                     تنفيذ املشاريع ورصدها

                                                             ومان التنفيذ والتسليم الفعالى والكفؤين للمشاريع من خالل تعزيز   -  44
                                                       د والرقييابيية على ميزانييية املشييييييييييييييياريع ويف الوليياء بيياألطر الزمنييية     الرصييييييييييييييي

                      ت                                    للمشاريع وأهدالها  لضالت عن لرض املساءلة جتاه املاحنى واملتطلبات 
  (   077          . )الفقرة                       اإلدارية األخرى للمشاريع

2102    - 
2121     

    دعيييييييييييييييم        إدارة
                الربامج والتعاون 

      التقين

             يلية الواردة                                جرى تكثيف رصيييييد املشييييياريع التشيييييغ    2102              منذ يوليو اوز 
                            ومتابعتها مع تولري دعم مبا ييييير                                     يف قائمة  يييييبكة دعم الربامج امليدانية

                                      ك القضييايا الصييعبة. ويتم إرسييال التقارير                           إىل املكاتب امليدانية يف ما 
                                                            الشييييهرية إىل  يع املدراء العامى املسيييياعدين ور سيييياء اإلدارات يف املقر 

                  عن الربنامج امليداين    ى ي      الرئيسييي   ى                                 الرئيسيييي وتقارير أسيييبوعية إىل املسيييؤول
                                                          وجهات التنسيييق يف إدارات املقر الرئيسييي. ويف النصييف األول من عام 

                                                    اكنو املنظمة من خف  عدد املشيياريع اليت وتا  إىل تدخل     2102
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

                         وملسؤول الربنامج الذي يقود                  ت            امليزانية  نتيجةت لتلك اجلهود.          املسؤول عن 
                        نية املعنيى من أجل تعزيز                                        هذا العمل اتصال مبا ر باملسؤولى عن امليزا

                     القضايا حبسب املقتضى.     ّ حلّ    ل     من أج           ت               املساءلة لضالت عن تولري الدعم 
                     برنامج التعاون التقين

                                                              ويييمان الكفاءة والفعالية الشييياملتى يف تنفيذ مشييياريع برنامج التعاون   -  44
                                                          التقين عن طريق تنقيح اسييييييييييييييرتاتيجية التنفيذ اخلاصيييييييييييييية به والزيادة يف 

                                  ق  يع أصيييماق املصيييلمة يف املشييياريع بشيييكل                وسيييينها  واسيييتقطا
                                                   وثيق من أجييل احلييد من التيييأخري يف مييدة تنفييييذ املشيييييييييييييييياريع واكى 
                                                     املوظفى عرب تولري تييدريبييات على صييييييييييييييييياغيية اآلليييات وإعييداد وثييائق 

  (   020          . )الفقرة       املشروع

2102    - 
2121     

    دعيييييييييييييييم        إدارة
                الربامج والتعاون 

      التقين

                    اسيييات وإجراءات منقمة   سيييي      دارة            أصيييدرت اإل    2102             يف لرباير  يييبا  
                                    ت      ت                  تتعلق بربنامج التعاون التقين وتوي  وذجتا مبسييييييييييييطتا لوثيقة املشييييييييييييروع.  

      الوقو     من                                                  وي توقع من التبسيييييييطات املعتمدة أن أف  بنسييييييبة ملموظة
  .  ؤ                                                 املطلوق لالسييييييييييييييتجابة لطلبات املسيييييييييييييياعدة وتيسييييييييييييييري التنفيذ الكف

         لتخصيييييصييييات                                                باإلوييييالة إىل ذلك  سييييتؤدي املوالقة املبكرة بناء على ا  و 
   ت             لضيييييييييييالت عن ذلك  يتم   و                                     كل سييييييييييينتى إىل تولري املوارد بصيييييييييييورة مبكرة. 

                                                              السييعي إىل وسييينات يف إطار املراجعة احلالية لدورة املشيياريع واملبادرات 
                                                     املخصيييصييية لتبسيييي  اإلجراءات ومن خالل مبادرة مؤسيييسيييية السيييتبدال 

                  الربامج امليدانية.        إدارة             نظام معلومات 
    ا                                      ية قدرات املوظفى بشيييأن دورة املشييياريع          بتشيييجيع تنم      دارة        وتقوم اإل

        ة ووديا    يبي    تدر        دورات                                  يف ذلك مشييييييييييييييروع التعاون التقين  من خالل 
                                        اخلطو  التوجيهية وأدوات التعلم اإللكرتوين. 
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

                 إبالغ اجلهات املاحنة
                                                          ويييمان التسيييليم الدقيق وحسييين التوقيو للتقارير املقدمة إىل اجلهات   -  45

                              ل جهود الرصيييييييييييييد واألنشيييييييييييييطة الرقابية                      املاحنة ذات الصيييييييييييييلة من خال
                                                           املسيييتدامة؛ واالسيييتفادة من اسيييتخدام املرلق اخلا  بالتقارير يف نظام 

                                                 الربامج امليدانية من أجل رلع التقارير املطلوبة ورصيييييييد        إدارة        معلومات 
  (   025          . )الفقرة                                تقدمي التقارير املرحلية والنهائية

2102    - 
2121     

             يييييعبة الشيييييؤون 
       إدارة       امليييييييالييييييييييييييية 

            دعيييييم اليييييرباميييييج
               والتعاون التقين

                                                          تتضييييييمن دورة املشيييييياريع  اذ  موحدة للتقارير ودد نطام هذه األخرية 
                  ت                                      ومووييييييوع تركيزها لضييييييالت عن األدوات الداعمة لضييييييمان اجلودة املتاحة 

      ناهيك                  التقرير النهائي         و وذ                 الربامج امليدانية        إدارة        معلومات      نظام   يف
              تائج والتنفيذ                                            عن اسيييييتمارات لوويييييع عالمات بشيييييأن الصيييييلة ووقيق الن

            واالستدامة. 
                          دعم الربامج والتعاون التقين        إدارة                            ومن أجل وسى نظم الرصد ستعمل 

                                        مكتييييب االسييييييييييييييرتاتيجييييية والتخطي  وإدارة املوارد             بشييييييييييييييكييييل وثيق مع 
                                                         واملسييؤولى عن امليزانية وغريهم من أصييماق املصييلمة من أجل اعتماد 
                                                         منصييييييييييييية معلوماتية جديدة يف املنظمة )قائمة على الدروض املسيييييييييييييتفادة 

                                 الربامج امليييييييدانييييييية الراهن(  حبيييييييا ميكن        إدارة       علومييييييات       نظييييييام م   من
                        بشييييكل ألضييييل مع  ييييرو  اإلبالغ                            إدرا  بيانات جديدة لالتسييييام    )أ(

                            تطبيق نظام معلومايت للمتابعة   و     )ق(             املوارد اجلدد    يف       شيييركاء  ال       اخلاصييية ب
                                                             ووواب  أ د لرصد حالة التقارير وما يلي ذلك من إغالم للمشاريع. 

                                 طوير األعمال وتعبئة املوارد خطوطها            عززت  ييييييييييييعبة ت      2102        خالل عام   و 
                                                                التوجيهية الداخلية املتصيييييييلة بتقدمي تقارير موثوقة وذات صيييييييلة إىل املاحنى 

   أن        يف ويييييمان                 اخلطو  التوجيهية        تسييييياهم                      ويف الوقو املناسيييييب. وسيييييو  
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

         على ذكر                                         وثيائق املشيييييييييييييياريع ذات الصيييييييييييييليية واتفيياقيات التموييل       يع    أيت تيي
            بلغة موحدة.  و        بوووح                     ية وتكاليف التقارير                             املسؤوليات املطلوبة واملهل الزمن

          ا يف ذلك                        أنشيييييييييييييطة لبناء القدرات      2102              ذت يف مطلع عام       ّ كما نفّ 
               اإلبالغ املؤسيييييييييييسيييييييييييي يف        يف جمال         إلكرتونية    ت    ندوا        من خالل        التدريب 

                                                             املنظمة ورلع التقارير إىل املاحنى  مشلو  يع املكاتب امليدانية واملقر 
                 الرئيسي للمنظمة.

    يات     املشرت        إدارة
                                                         تعزيز وواب  الرصد واإل را  يف عمليات املشرتيات الكفيلة باحلفز   -  49

                                        الفعالة للمشييييييييييرتيات من أجل وييييييييييمان  ييييييييييراء السييييييييييلع       دارة      على اإل
                                                 واألعمييال واخلييدمييات يف الوقييو املنيياسيييييييييييييييب؛ وإعييداد خط  كييامليية 
  .                                                           وحمدثة للمشرتيات؛ وامتثال املشرتيات للسياسات واللوائح والقوانى

  (   022        )الفقرة 

2 102   - 
2121     

      دائييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة 
          املشييييييييييييييرتييييييييات 
         مييكييتيييييييب دعييم 

          الالمركزية

                                                            نوالق على هذه التوصييييييييية اليت تتما ييييييييى مع اجلهود اليت بذلتها املنظمة 
                     بدعم املكاتب امليدانية                     مكتب دعم الالمركزية                      وما زالو تبذهلا. ويقوم 

                                                        يف وديد مسييييييييييييييارات التدريب املتاحة ملهام حمددة يف املكاتب القطرية 
        مع مركز                     مكتب دعم الالمركزية        ك  يعمل               ت      كاملشيييرتيات. ولضيييالت عن ذل

                                                           اخلدمات املشرتكة من أجل تعزيز الفصل بى املهام يف املكاتب القطرية 
                 الشراء حىت الدلع.                على امتداد دورة 

               األموال النقدية       إدارة
                                                        تعزيز االمتثال للرقابة على األنشييييييييييييييطة املتصييييييييييييييلة بالنقدية من خالل   -  47

                  دام السيلف النقدية                                ت        الرصيد الوثيق لمرصيدة املصيرلية لضيالت عن اسيتخ
                                                               التشييييييغيلية والنقد النثري التشييييييغيلي وجتديد مواردها  وإعادة النظر يف 

2102    - 
2121     

             يييييعبة الشيييييؤون 
       املالية

                                                      إن خطيييية منع الغل املتيييياحيييية على اإلنرتنييييو والقييييائميييية على املخيييياطر 
            نع الغل لدى  مل                                        واملخصييييييييييييييصيييييييييييييية للمكاتب امليدانية تتيح إعداد خط  

                                                   املكييييياتيييييب القطريييييية ومتيييييابعييييية تليييييك اخلط . وجرى ويييييدييييييد النقيييييديييييية 
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

                                                         املسييييتوى املسييييموح به لصييييندوم السييييلف النقدية التشييييغيلية بناء على 
                                                     االسيييييييتخدام الشيييييييهري  والرصيييييييد املتواصيييييييل له من أجل تفادي املنح 
   .                                                      املتعددة والتخلف عن تسيييييييوية السيييييييلف ما بعد تاري  االسيييييييتمقام

  (   024       الفقرة  )

              التقييم اليييذايت         ميييا يتيح                                         النثريييية التشييييييييييييييغيليييية كمجيييال لرعي للمخييياطر
                                                         للمخاطر ووديد اإلجراءات التخفيفية من قبل املكاتب القطرية. 

      األصول       إدارة
                                                          ويييمان املراقبة والتنفيذ املناسيييبى لمنشيييطة واإلجراءات واملسيييؤوليات   -  42

                                          األصيييييييييول من خالل اآلليات املعززة للرقابة والرصيييييييييد         دارة        املتصيييييييييلة ب
                 ية باملعلومات ذات                                    ووديا السيييييجالت وملء االسيييييتمارات الضيييييرور 

   .            ت                                  الصييييييييييييلة تعزيزتا للمسيييييييييييياءلة وصييييييييييييون األصييييييييييييول بالشييييييييييييكل الكايف
  (   027        )الفقرة 

2102    - 
2121     

            مركز اخلييدمييات 
       املشرتكة

   ت                                عددتا من الضواب  الرقابية وقام بعدد                     مركز اخلدمات املشرتكة     أرسى      لقد
      األصيييول         دارة                                          من اخلطوات لضيييمان االويييطالع باملسيييؤوليات املتصيييلة ب

   عن    ة     منتظم      بوترية               ر سييييييييييياء املكاتب     إبالغ            املناسيييييييييييب: أي        الوجه     على
                          واالسييييتعراض الدوري لسييييجل                              المتثال للسييييياسييييات ولغري السييييياسييييات ا

         األصول.
                                بدعم  ييييييييعبة الشييييييييؤون املالية يف صييييييييياغة                     مكتب دعم الالمركزية       ويقوم

                                                   خطو  توجيهية جديدة للجرد  ويشييييييييييييييارد يف جمموعة عمل متصييييييييييييييلة 
       اجلرد.       دارة                    بتمديد برجمية جديدة إل

         امليدانية        املكاتب   يف         البشرية        املوارد       إدارة
                                                      تعزيز األنشييطة املتعلقة برصييد مسييك السييجالت وتوثيق األنشييطة من   -  42

                                                   قبيل سيييييييجالت اختيار اخلرباء االسيييييييتشييييييياريى واملذكرات اليت تشيييييييرح 
                                                         سييييبب اختيار موظفي املشيييياريع الوطنيى لضييييمان الكفاءة والشييييفالية 

2102    - 
2121     

            مكتيييييييب املوارد 
          اليييييييبشييييييييييييييييييييريييييييية 

                                   بدعم املكاتب امليدانية يف وديد مسييييارات                     مكتب دعم الالمركزية      يقوم
       املوارد        إدارة                القطرية  ا ليها                                       التدريب الراهنة لوظائف حمددة يف املكاتب

                       يف لوحة التمكم اإل ييييييرالية                     مكتب دعم الالمركزية                  البشييييييرية. كما أدر  
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اإلطار  التوصية
 الزمين املقرتح

الوحدة 
 دارةرد اإل املسؤولة

        ملعلومات                                              األنشطة املتصلة باملوارد البشرية؛ وومان اكتمال ا       إدارة  يف 
                                                     يف االختصييييييياصيييييييات املتعلقة باملوارد البشيييييييرية لغري املوظفى كأسييييييياض 

  (   210          . )الفقرة                         لرصد تنفيذ العمل وتقييمه

         مييكييتيييييييب دعييم 
          الالمركزية

                                                               لديه رصييييييييد االمتثال للتدريبات اإللزامية ومبادرات تنمية القدرات لدى 
                 املكاتب القطرية. 

      السفر       إدارة
                                  السييييفر لضييييمان التقيد بسييييياسييييات املنظمة        إدارة                تعزيز وييييواب  رصييييد   -  41

                                       ل االمتثال لضيييييرورة وويييييع خطة السيييييفر الفصيييييلية                وإجراءا ا من خال
                                                     وتسيييييييييييوية املدلوعات املسيييييييييييبقة للسيييييييييييفر يف موعدها  وتقدمي الوثائق 
                                                      املطلوبة ما بعد السييييييييييفر  مثل طلب رد مصييييييييييرولات السييييييييييفر وتقرير 

  (   215        )الفقرة   .      املهمة

2102    - 
2121     

             يييييعبة الشيييييؤون 
       املالية

        مكم( من                                              املنظمة تعزيز تطوير أدوات للرصييييييييد )مثل لوحات الت       تواصييييييييل
                                                    أجل وسيييييييى القدرات اإل يييييييرالية للمدراء وألصيييييييماق األعمال بشيييييييأن 

     نشيييييييييييييئو            إىل ذلك  أ           باإلويييييييييييييالة  و   .                املتعلقة باألعمال               اإلجراءات احلرجة 
                                                            وحدة صيييييييييييييغرية للرقابة الداخلية واالمتثال يف مكتب نائب املدير العام 

                          ( من أجل تعزيز اإل يييييييييييييرا  على     2102             ت              للعمليات )بدءتا من مطلع عام 
     مكتب         . ويقوم     دارة                     ا يف جماالت العمليات واإل                  تلك اإلجراءات ورصيييييييييييده

          ية احلالية                                       ب درا  أداة جديدة يف لوحة التمكم اإل يييييييييييييرال               دعم الالمركزية
                                   البلد املعين لتمديد  يع اجتاهات السيييييفر     ويييييمن                  ترصيييييد كمية األسيييييفار 

   .         الضرورية               واأاذ اإلجراءات 
         الرقابية        للبيئة       اإل ايل         التقييم

                              ملكاتبها امليدانية  وتنفيذ حلول                               تقييم مسييييييييييييتوى املخاطر التشييييييييييييغيلية  -  40
                                                   اسيييييييرتاتيجية لتعزيز ويييييييوابطها اخلاصييييييية باإل يييييييرا  والرصيييييييد بشيييييييأن 
                                                              اإلجراءات والقرارات احلرجة  لضييمان الكفاءة والفعالية التشييغيليتى؛ 

21  02  - 
2121     

           نييييييائييييييب املييييييدير 
               العام للعمليات

  يف                  والبيئة الرقابية         املخاطر       إدارة       تعزيز          الرامي إىل              النهج املؤسيييييييييييسيييييييييييي     إن
                  املكاتب امليدانية:       يشمل        ملنظمة  ا
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                                                            وتعزيز دعم إصدار الشهادات من قبل مدراء املكاتب امليدانية يف ما 
  (   212                                  ك حالة بيئتهم الرقابية. )الفقرة 

                                             مت إعداد سييييييجالت املخاطر لكل مكتب إقليمي وملسييييييارات   –      2102
      حييييا مت        ئيسييييييييييييييي            يف املقر الر        العيييام       امليييدير      نواق     دهيييا        اليت يقو        العميييل
                       وما يتصييييييل اا من إجراءات            ة البارزة               املخاطر التشييييييغيلي         يل معظم   تسييييييج

     مكتب      عمل                                           أفيفية على املسيييييييييتوى اإلقليمي وعلى مسيييييييييتوى مسيييييييييار
                                                            نائب املدير العام للعمليات. و ضيييييييع التقدم يف تنفيذ اإلجراءات ذات 

                                    واألدوات وقدرات الرصد( إىل رصد وثيق.        راءات ج            الصلة )أي اإل
    قيد  )         القطرية         باملكاتب       اخلاصيييية        املخاطر      سييييجالت      إطالم  مت    –      2102

         ومبادرات    (                                        وازاة إعداد اسييييييييييييييتبيانات الرقابة الداخلية   –              ت التنفيذ حاليتا
   مع   Think Labs       مبادرة   و                    املكاتب اإلقليمية      اخلا              مثل اسييييييييييتعراض

                   خط  جديدة ملنع الغل    م ال   وإط         األعمال       أصماق           امليدانية        املكاتب
                   قائمة على املخاطر. 

   يف          الرقابية         والبيئة        املخاطر       إدارة     وسيييييييييى   يف    ور   األم     هذه       أسيييييييييهمو     وقد
                          على مسييييييييييتوى املكاتب امليدانية        احلرجة        اإلدارية            التشييييييييييغيلية          اإلجراءات

                                                            وبيئة الرقابة الداخلية؛ وعززت املسيييييييييييييتوى الثاين من الدلاع اإل يييييييييييييرا  
                 للرقابة الداخلية    ة                                    ويييييييييييييمن اماالت اإلدارية مع إنشييييييييييييياء وحدة صيييييييييييييغري 

         املؤسيييييسيييييية         التدابري          اإلجراءات    نو   ّ وحسيييييّ    ؛ (    2102      مطلع   يف )         واالمتثال 
            معاجلة مسييييألة           حبيا سييييتتم       كفاءة )        لعالية      أكثر         تشييييغيلية      بيئة     أجل    من

   ؛                               املنقح من دليل التعليمات اإلدارية     512      القسيييم                املشيييرتيات من خالل 
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                          اخلاصة بالسفر؛ وأطلقو لوحة              الرصد  كتلك       أدوات       قدرات       وحسنو
       املفتل     كتب مل )   ة      املراجع            الصييييييادرة عن        توصيييييييات  ال               وكم موحدة جلميع 

        املؤ يييييييييييرات   و                                     املراجع اخلارجي وحدة التفتيل املشيييييييييييرتكة(؛       مكتب       العام
   م     ّ للتعلّ         اجلييديييدة           واملبييادرات         املنظميية         ممثليييات    لييدى       دارة           الرئيسييييييييييييييييية لإ

    . (     وغريها          واملشرتيات        والسفر        واألصول        املالية         املتعلقة ب )

 
 


