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 موجز
 
 .يشري هذا التقرير إىل التقّدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي                                                   ّ                         

  ويعرض هذا التقرير التقّدم الذي أحرزته منظمة األغذية والزراعة يف تنفيذ التوصــــــــــــيات اليت كانت عالقة يف تاريخ                                                                             ّ                       
  .    2018                                                                                               تقدمي التقرير املرحلي السابق إىل جلنة املالية يف دورهتا الثالثة والسبعني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  ًاُ                                        ّ                                ً يُرجى من اللجنة أن تستعرض الوثيقة، وأن توفّر توجيهاهتا حسبما يكون ذلك مناسب .  
 

 مسودة المشورة
 
           إن اللجنة: 
 
  ًبحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجع الخارجي؛   ا         ً أحاطت علم                                                  

 ورّحبت بالتقدم           ّ      ّ          ، وحّثت األمانة         وأوصـــت به                                                المحرز بالنســـبة إلى إقفال توصـــيات المراجع الخارجي         الكبير    
                                              على مواصلة بذل الجهود إلقفال التوصيات العالقة.
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 مقدمة
 
ّ                                                             يلّخص اجلــدول أدنــاه التقــدم اإلمجــايل الــذي أحرزتــه منظمــة األغــذيــة والزراعــة  - 1                على صــــــــــــــعيــد تنفيــذ    )    نظمــة   (امل    

  .                                 التوصيات الصادرة عن املراجع اخلارجي
 

 تقرير املراجعة
 جمموع التوصيات

-2012الصادرة للفرتة 
2017 

يف املتأخرة التوصيات 
 1تاريخ التقرير السابق

(نوفمرب/تشرين الثاين 
2018( 

منذ تاريخ ُ  ِ    أ غل قت 
 التقرير السابق

يف تاريخ متأخرة 
 التقرير احلايل

(نوفمرب/تشرين 
 )2019الثاين 

            َّ  التقرير املطو ل 
2012-2013 57 1 1 0 

 2 4 6 26 2014            َّ  التقرير املطو ل 

 0 3 3 21 2015            َّ  التقرير املطو ل 

 1 5 6 19 2016            َّ  التقرير املطو ل 

 6 23 29 29 2017             َّ التقرير املطو ل

 9 36 45 152 اجملموع

 
ّ                 ويعرض اجلدول أدناه تفاصــــــــــــــيل عن احلالة األخرية لتنفيذ كّل توصــــــــــــــية مل تكن قد   - 2                     بعد يف تاريخ التقرير    ُ    أُقفلت                                                

ّ                                         املرحلي السابق الذي ُقدِّم إىل جلنة املالية، مبا يف ذلك احلّد الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارجي للتنفيذ.                             ِّ  ُ                    
 
                                                                              ّ                    وترد اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة لتنفيذ كل توصــــــــــية من التوصــــــــــيات يف العامود بعنوان "رّد اإلدارة"، فيما يرد   - 3

                                                                    تنفيذ مجيع التوصيات ضمن العامود األخري بعنوان "تعليقات املراجع اخلارجي".  يف                                 رأي املراجع اخلارجي يف التقدم احملرز 
 
 

                                                      
 .FC173/14الوثيقة   1
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                المسائل المالية   -      2017

                 التوصيات األساسية

                               متويل التزامات استحقاقات املوظفني
                                       مواصلة تشجيع األجهزة الرئاسية على النظر   1

                                     يف وضــــع اســــرتاتيجية متينة من أجل التمويل 
                                        التــدرجيي للتغطيــة الطبيــة بعــد انتهــاء اخلــدمــة 
                                وصــــــــــــــنــدوق مــدفوعــات انتهــاء اخلــدمــة، من 
                               ضــــــــــــــمن التزامات اســــــــــــــتحقاقات املوظفني، 

   ).  38        (الفقرة    .             ملخاطر التمويل   ا    ً تصديً 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2019
ــيـــــــة/      مــكــتـــــــب        املـــــــال

               املوارد البشرية

                                         واصلت اإلدارة جهودها إللقاء الضوء على خماطر 
ّ      غري املمّولــة يف                            التزامــات اســــــــــــــتحقــاقــات املوظفني       

                   كتواري واملوقع املايل                            الوثائق املتصــــــــــــــلة بالتقييم اال 
        العناصـــــــــــــر                                   للمنظمة واملقدمة إىل جلنة املالية، ويف 

                               السالمة املالية للمنظمة والسيولة            خلاصة بتحسني  ا
ات فيهــا                        املقــدمــة مع برنــامج العمــل    ،        ّ        واالحتيــاطيــّ

  .    2021 -    2020                      وامليزانية املقرتح للفرتة 

          ، الذي من      اجلاري            لتأمني الطيب ا      تقدمي       يف ســـــــــياق 
  ،     2019     يلول  أ                                املتوقع االنتهاء منه يف �اية سبتمرب/

                                        من املقرر إدراج تدابري متصــــــــــــــلة خبفض (احتواء) 
ـــبـــــــدأ  ـــتـــــــأمـــني، حبـــيـــــــث ي ـــفـــــــة يف عـــقـــــــد ال ـــكـــل                                ال

         هبدف ضــــــــــــــمان       2020                  يناير/كانون الثاين   1  يف 
   ا                                     ً اســــــتدامة خطة التأمني الطيب، اليت تشــــــمل أيضــــــً 

                                 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.

  .ُ     ُأقفلت

         املراجعة                          كانت هذه التوصــــــية مشــــــمولة يف 
   إىل    ا           ً ة جــديــدة نظرً     توصــــــــــــــيــ       ورفعــت   ة     احلــاليــ

                    ُ            وجود معلومات إضـــــــــــافية ُأحيط هبا خالل 
  .       املراجعة
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

     هامة  ال         التوصيات 

      طوعية  ال      سامهات   امل
                               اســـــــــــــتعراض األحكـــام واســـــــــــــتهالل إجراءات   2

   إىل    ا                              ً لشـــــــــطب االلتزامات عند املقتضـــــــــى، نظرً 
 -   202                              اإلجراءات املنصـــــــــــوص عليها يف املادة 

                                    من الالئحة املالية للمنظمة بشــأن العجز      611
     بشــــــأن    1 - 7 -  10 -   202                  يف املشــــــاريع، واملادة 

  )  43        (الفقرة                            صالحية شطب الديون املعدومة.

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
       املالية

ّ                   ّمت إعداد طلب مفّصل لشطب العجز يف املش      اريع ّ              
                 لعمليـــــــة االســــــــــــــتعراض    ا            ً وهو خيضــــــــــــــع حـــــــاليـــــــً 

                             إلجراءات املنصــــــــــــــوص عليهـــــا يف املـــــادة ل   ا   ً وفقـــــً 
                  من الالئحة املالية.   1 - 7 -  10 -   202

            يد التنفيذ. ق

ـــــة    ا       ً حنيط علمـــــً                      بـــــاإلجراءات االســــــــــــــتهاللي
                      لشطب العجز يف املشاريع.

        يف تنفيذ       احملرز                      ســوف نواصــل رصــد التقدم
              هذه التوصية.

                                  التنفيذ املايل لربنامج التعاون التقين
                                مواصـــــــــــــلة حتســـــــــــــني التنفيذ اإلمجايل لربنامج   3

                                   التعـــاون التقين، عرب اســــــــــــــتعراض العمليـــات 
                                  واإلجراءات املتصــــــــلة به، وحتديد األســــــــباب 
                                    اجلذرية اليت تفضــــــــــــــي إىل التأخري يف التنفيذ 

  )  51                          ومعاجلة تلك األسباب (الفقرة 

                 إدارة دعم الربامج      2018
               والتعاون التقين

ـــــاط         اإلدارة         ، أصــــــــــــــــــدرت     2019             يف فرباير/شــــــــــــــب
                                         الســـــــياســـــــات واإلجراءات املنقحة لربنامج التعاون 
                                   التقين. ومن املتوقع أن ختفض التبســــــــــــــيطـــــــات 
ّ                            املعتمدة إىل حّد بعيد الوقت الالزم لالســــــــــــــتجابة              

                 املوافقات املبكرة،                       طلبات املســــــــاعدة. كما أن     إىل
ّ                   على أســاس ختصــيص يتّم كل فرتة ســنتني، ســوف                  

                                تفضي إىل توفري املوارد يف وقت مبكر.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

     صــــدار                             ر اإلجراء الذي اختذته اإلدارة إل   ّ نقدّ 
                                 الســـــــــياســـــــــات واإلجراءات املنقحة لربنامج 
                                 ّ   التعــــاون التقين واليت من املتوقع أن ختّفض 

            كذلك، الحظنا                            أوقات التأخري يف التنفيذ.
   إىل      ً ســــــــــعًيا                     مبادرات اختذهتا اإلدارة    ا   ً أيضــــــــــً 
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

   ً                              عالوًة على ذلــــــك، يتم الســــــــــــــعي إىل إدخــــــال   و 
            اجلــاري لــدورة          املراجعــة        لى إطــار  ع          التحســــــــــــــينــات 

          صــــــــــــة لتبســــــــــــيط  ّ صــــــــــــّ                ، واملبادرات املخ    اريع   املشــــــــــــ
                                        اإلجراءات ومن خالل مبادرة على نطاق املنظمة 

ّ                                        حتّل حمل نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.    

  يف          املراجعة        لى إطار  ع             إدخال حتســــــــــــــينات 
  .    اريع        دورة املش

 

                              احلسابات املستحقة منذ فرتة طويلة
                                  حتديد أولويات عملية مراجعة احلســــــــــــــابات   4

                                   املســـــــــــــتحقة الدفع وتســـــــــــــويتها، بغية معاجلة 
                                     الــذمم الــدائنــة املســــــــــــــتحقــة منــذ فرتة طويلــة، 
                                      والنظر يف صياغة سياسة لتغطية مجيع الذمم 
                                      الدائنة املســـــــــــــتحقة منذ فرتة طويلة يف عملية 
                                         التصــــــــــــــفية العادية، مع مراعاة احلدود الزمنية 

               االعرتاف باملبالغ                        للتصـفية، وإمكانية سـحب
                                 املســــــــــــــتحقـــة و/أو إلغـــائهـــا عقـــب املراجعـــة 

  )  55                           واملتابعة املناسبتني. (الفقرة 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
            املــــــــالــــــــيــــــــة/مــــــــركـــــــز 

              اخلدمات املشرتكة

  ُ     وأُنشـئت       2018        كربى عام            التسـويةُ            ُأجريت عملية 
          اليت جيريها          التســــوية       وباتت          ّ           عملية للتتّبع املســــتمر. 

                                   مركز اخلـــدمـــات املشــــــــــــــرتكـــة يف مرحلتهـــا األخرية 
         ّ                          وســـــــــتصـــــــــبح منّفذة بالكامل يف ديســـــــــمرب/كانون 

   .     2019      األول

                                      كما أن مركز اخلدمات املشـــرتكة يســـتعرض بشـــكل 
                                              مستمر الفواتري غري املوافق عليها املتصلة باحلسابات 
                                            املســـــــــــــتحقة الدفع للمنظمة والتقارير عن حالة دفع 

        ّ                   لضـــــــمان أالّ تبقى البنود اخلاصـــــــة             هذه احلســـــــابات 
                       قـة الـدفع يف العـام اجلـاري               بـاحلســــــــــــــابـات املســـــــــــــتح

                                لفرتات غري مقبولة من دون متابعة.         مستحقة

             قيد التنفيذ.

                       بـــاإلجراءات املتخـــذة ملعـــاجلـــة    ا       ً حنيط علمـــً 
               من خالل التســـوية                        الذمم الدائنة املســـتحقة

        منذ فرتة                               اليت جيريها مركز اخلدمات املشرتكة
                    وضـــــع ســـــياســـــة هبذا الصـــــدد     ّ    والنّية ب       طويلة

                            وإضفاء الطابع الرمسي عليها. 

      عملية                          وســــــــوف نواصــــــــل رصــــــــد التقدم يف
                       صياغة سياسة هلذا الغرض.  و          التسوية
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ملعاجلة  ف تضع شعبة الشؤون املالية سياسةوسو 
     ّ     ، وتنف ذها الذمم الدائنة املستحقة منذ فرتة طويلة

   2019يف الفصل الرابع من عام 
                                      مواصـــــــــــلة العمل الراهن الذي تقوم به وحدة   5

                                      األعمال وشــــعبة تكنولوجيا املعلومات ونظام 
                                  أوراكــــل، لرتتيــــب أولويــــات معــــاجلــــة أخطــــاء 
                                    النظام اليت جرى حتديدها واملشــاكل األخرى 
                                         يف إعداد التقارير وبنود التســوية، لضــمان أن 
                          ً         تكون التقــــارير الصـــــــــــــــــادرة كــــاملــــًة ودقيقــــة 

  )  59                 وموثوقة. (الفقرة 

               شـــــــــــــعبة تكنولوجيا   8   201
         املعلومات

ّ                                    يتطلـــّب حـــّل البنود الواردة يف التقـــارير اجلمع بني      ّ    
                                          التحســـــــــــــينات يف التكنولوجيا والتدخالت اليدوية

  .        يف النظام

                                       وبعد العمل مع وحدات األعمال ذات الصــــلة يف 
ّ            املنظمة وموّرد النظام (أوراكل)، ّمت حتديد مســـــــــــار                      ّ          

             العمل التايل:

ّ  (ّمت                                    من الضـــــــــــــروري تطبيق احللول التكنولوجيــــة    -  
                      ). وحبسب مدخالت البائع،   ً حًال     74          حتديد إمجايل 

                                       ســــــوف تزيل هذه احللول االختالفات يف العمليات 
                احلســـــابات املســـــتحقة   و              أوامر الشـــــراء             املســـــتقبلية يف 

     جلهـــة                           وســـــــــــــوف تتطـــابق خمرجـــات التقـــارير        الـــدفع
       العام.            ودفرت األستاذ                        احلسابات املستحقة الدفع

ّ             ً حّدد البائع عددً    -                        من التغيريات الضــــــــــــــرورية يف    ا 
ّ   نـُّفذت                                 شكل االتفاق بشأن مستوى اخلدمة. وقد   ُ   

             قيد التنفيذ.

ذة حىت اليوم    ا       ً حنيط علمًــ  ّ             بــالتــدخالت املنفــّ             
               من قبل اإلدارة.

                             وســــــــــوف نواصــــــــــل رصــــــــــد التقدم احملرز يف 
ّ             التدخالت املســــــــــتخدمة حلّل األخطاء اليت                    

 ّ                   ّمت حتديدها يف النظام. 
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                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                  ُ                     هـذه التغيريات. كمـا قـُدم اقرتاح إضــــــــــــــايف إلجراء 
                                  تغيريات يف االتفاق بشـــــــــــــأن مســـــــــــــتوى اخلدمات 

             وجيري اختباره                        احلسابات املستحقة الدفع ب   ة    اخلاص
                يف الوقت احلاضر.

                          البيانات العامة، كما يوصـــــــي ُ            ُتســـــــتخدم حلول    -
                                          البائع، من أجل تســــــــــــوية البنود بطريقة مؤقتة،    ا هب

ّ                        وإالّ فيتّم وضع قوائم يومية يدوية.     ّ    

ّ          ســـوف يتّم اســـتعراض الشـــكل احملّدث لالتفاق    -                   ّ       
           يف �اية شــــــــهر    ا                     ً بشــــــــأن مســــــــتوى اخلدمات جمددً 

                                           مايو/أيار مع البائع لضــــمان معاجلة مجيع املســــائل 
ّ             ومن أجل حّل أي مسائل عا      لقة.         

                   مركز اخلدمات املشرتكة
                                         اختاذ التدابري الضــــــــــــــرورية لزيادة تعزيز كفاءة   6

                 تها ضــــــمن اإلجراءات                    ضــــــوابط اإلدارة وفعالي
   عن                                   ً الوظيفية ملركز اخلدمات املشــرتكة، فضــًال 

                              حتســـــــــــــني االمتثال للســـــــــــــياســـــــــــــات واللوائح 

            مــركــز اخلـــــــدمـــــــات      2018
      دائـــرة  /      املشــــــــــــــــرتكـــــــة

        املشرتيات

                         خيص الضــــــــوابط اخلاصــــــــة باألصــــــــول،       يف ما  )  1 (
ّ                  ُوضـــــعت إجراءات معّززة جديدة واتفاقات       بشـــــأن  ُ               

            نوفمرب/تشــرين     30  يف     ُ   ســُتنجز  و     ات          مســتوى اخلدم
      مســــــــــــتوى       بشــــــــــــأن      تفاق  اال      ويدعو    .    2018      الثاين 
   5                           إىل معاجلة مجيع املعامالت يف خالل     ات    اخلدم

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                                   نقّدر اإلجراءات اهلامة اليت اختذهتا اإلدارة    
                  اإلجراءات الوظيفية                    لتعزيز الضــوابط ضــمن 
  .                  ملركز اخلدمات املشرتكة
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                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                 والقواعــــــد القــــــائمــــــة واملرعيــــــة يف مــــــا خيص 
  )  63                                النواقص اليت متت مالحظتها. (الفقرة 

                                      أيـــام من ورودهـــا، وجيري رصــــــــــــــــد وثيق ومراجعـــة 
ّ   منتظمة لألصــول اليت ّمت شــ                    راؤها يف إطار اإلغالق                  

                                       الشهري لدفرت األستاذ الفرعي اخلاص باألصول.

  ُّ                                      بـُّلغت املكاتب باملهلة الزمنية لتقدمي طلبات     ) و  2 (
                           الــــــــتــــــــحــــــــقــــــــق املــــــــادي لــــــــألصـــــــــــــــــــــول، احملــــــــددة 

    ُ         ، وطُلب إليها     2018                   أكتوبر/تشـــرين األول    31  يف 
    ســـوف      اليت                     االتصـــال لألصـــول الثابتة       جهات     تعيني 

                 ات األصـــــــــــــول الثابتة              على مجيع متطلب      يبها        يتم تدر 
                                       من سبتمرب/أيلول، قبل تقدمي هذه الطلبات).   ا    ً (بدءً 

       للتحقق         للغـــايـــة          رصــــــــــــــــد وثيق   ا        ً جيري حـــاليًـــ     ) و  3 (
       بـــإجراء    ا          ً ألصــــــــــــــول، ورهنًـــ          من ســــــــــــــالمـــة ا      املـــادي 

         ّ                            تصــــــــــــــعيــدي يطّلع مبوجبــه ممثــل املنظمــة أو مــدير 
                                      الشــــــــــــــعبــة بــاحتيــاجــات هــذه الطلبــات وحــالتهــا. 
                                      ويؤدي عدم التمكن من اســــــــــــــتكمـال نتـائج هذا 
ّ                          التحقق إىل تصعيد أّويل باجتاه مدير شعبة الشؤون                   
                                       املـــاليـــة، يتبعـــه تصــــــــــــــعيـــد إىل نـــائـــب مـــدير العـــام 

                             وســــــــــوف نواصــــــــــل رصــــــــــد التقدم احملرز يف 
                                       ســـــــــــياســـــــــــة إدارة البائع خالل الزيارة التالية 
                             ملراجعـــة احلســــــــــــــــابـــات يف مركز اخلـــدمـــات 

        املشرتكة.
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                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

     لعام                  ، إىل نائب املدير ا ا                    ً للخدمات املؤسسية وأخريً 
          للعمليات.

             إلعداد "ســـــياســـــة              خبري اســـــتشـــــاريّ       ّمت تعيني   )  4 (
ّ                   إدارة البائع" من شأ�ا أن حتّدد أدوار ومسؤوليات                            

            رابطــــة أمنــــاء  (   .                       خمتلف الوحــــدات يف هــــذا اجملــــال
      منظمة    -                                املظامل ملنطقة البحر األبيض املتوســــــــــــط

  -                  مركز اخلــدمــات املشــــــــــــــرتكــة   -               األغــذيــة والزراعــة
  .                             أ وب املسندة إىل دائرة املشرتيات)   - 9 -  03

                                ويف ما يتعلق باســــــــرتجاع الســــــــلف، نشــــــــرت   )  5 (
                                              املنظمة أداة جديدة إلدارة منح التعليم باتت تلزم 
                                     اآلن باســرتجاع أي ســلف مبوجب هذه الســياســة. 

  .    2018    ُ                            وقد ُنشرت هذه األداة يف فرباير/شباط 

    رصـــــد    ا                            ً اعتمد مركز اخلدمات املشـــــرتكة أيضـــــً    ) 6 (
                                 ات مستوى اخلدمة، وهو يرد على موقع           أداء اتفاق

                                   اإلنرتانــت اخلــاص مبركز اخلــدمــات املشــــــــــــــرتكــة كــل 
      2017                  يناير/كانون الثاين         أنه منذ          ّ شــــــــــــــهر، ويبّني 
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ّ        تتّم معاجلة                                  مجيع املطالبات يف إطار االتفاق احملدد   
  .                بشأن مستوى اخلدمة

                             حتــديــث األقســـــــــــــــام ذات الصــــــــــــــلــة يف دليــل   7
                                     التعليمات اإلدارية، ويف األدلة اإلرشــــــــــــــادية 
                                 واإلجراءات الــــداخليــــة، مبــــا يف ذلــــك حفظ 
                                الوثـــــــائق املتعلقـــــــة بـــــــإجراءات عمـــــــل كـــــــل 

         مســــــــــــــؤولية                            العمليات اإلدارية اليت تتم حتت 
                                  املركز، لكي تعكس أنشــــــــــــــطــة املعــاجلــة لــديـه 
                                   باســــــــــــــتخـدام خريطـة للعمليـات مثـل الدليـل 

  )  68                            لكرتوين أو ما يعادله. (الفقرة   اإل

            مــركــز اخلـــــــدمـــــــات      2018
       املشرتكة

   ّ               األّدلة اإلرشـــــــــــادية إىل    -      األصـــــــــــول         ّ جرى ضـــــــــــمّ 
        الدليل.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

   ّ               األّدلة اإلرشـادية إىل    -      األصـول          ّ نقدر ضـمّ 
                               الدليل حبيث تعكس أنشطة التجهيز.

 

                               تعجيل نقل املســــــــــــــؤوليات بشــــــــــــــأن وظائف   8
                                   األصــــول، واإلجراءات املتســــقة مع املمارســــة 
                                  احلالية، واالتفاق بشـــــــأن مســـــــتوى اخلدمات 
                                        بني شــعبة الشــؤون املالية واملركز، األمر الذي 
                                  ســيفضــي إىل حوكمة واضــحة املعامل وشــفافة 
                                 ومســـــاءلة ومســـــؤولية عن وظائف األصـــــول. 

   ).  69        (الفقرة 

            مــركــز اخلـــــــدمـــــــات      2018
     شرتكة  امل

ُ                                     ُأجنز نقل وظائف األصــــول بشــــكل كامل يف �اية 
        حيث جرى       2017                  نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين     شــــــــــهر 

                                   حتديد مجيع االتفاقات بشــــــــــــأن مســــــــــــتوى اخلدمة 
                                     ونشــــــــــــــرهــا على املوقع الشــــــــــــــبكي الــداخلي ملركز 

                 واضح للمساءلة بني                       اخلدمات املشرتكة مع حتديد 
             (مركز اخلــــدمــــات          التنفيــــذ       عمليــــة          املســــــــــــــؤول عن 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

                                 نقـــدر اإلجراءات املتخـــذة لتحـــديـــد كـــامـــل 
                               للمســـــــؤوليات املتصـــــــلة بوظائف األصـــــــول 
                                       (املتوائمة مع الوظائف القائمة اليت يضطلع 
                                هبــا مركز اخلــدمــات املشــــــــــــــرتكــة) بني املركز 

                     وشعبة الشؤون املالية.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                واملســؤول عن الســياســة (شــعبة الشــؤون          املشــرتكة)
         املالية).

         خاطر ضــمن                             اســتهالل ممارســة متينة لتقييم امل  9
                                     الوحــدات الوظيفيــة للمركز، بــالتنســــــــــــــيق مع 
                                       مكتب االســرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد 
                                املســــــــؤول عن مســــــــاعدة مكاتب املنظمة يف 
                                فهم ممـــارســــــــــــــــات اإلدارة اجليـــدة للمخـــاطر 

   ).  72                  وتطبيقها. (الفقرة 

            مــركــز اخلـــــــدمـــــــات      2018
       املشرتكة

   ة                                           تتفق اإلدارة على أمهية إجراء عمليات تقييم رمسي
                                     للمخاطر على مجيع مســـــتويات املنظمة. وســـــوف 

       مبســـــــــارات    ا                                ً يتم تقييم املخاطر على مرحلتني، بدءً 
                                          املكاتب اإلقليمية واملقر الرئيســــــــــــــي (نائب املدير 
                                              العام للعمليات، نائب املدير العام للربامج، نائب 
                                                    املدير العام للمناخ واملوارد الطبيعية، وإدارة التنمية 

          ومن املقرر    .    2018    عام                        االقتصـــادية واالجتماعية)
ــنــفــيـــــــذ الــكـــــــامـــــــل عــلــى مســـــــــــــــتــوى  ــت                                 أن يــتــم ال

   ات                                  ّ املكاتب/الشــــــــــــــعب يف املقر الرئيســــــــــــــي وممثليّ 
                          . ويرمي هــذا النهج التــدرجيي     2019           املنظمــة عــام 

       على أن    ا                              ً إىل الســماح بوضــع عملية مصــممة جيدً 
      عملية  ب                                      افق الدعم الكامل للنظام وبناء القدرات   رت  ي

                     نشر املتطلبات اجلديدة.

                   ُ           ركز اخلدمات املشـــــــــــــرتكة، يُعاجل تقييم       وضـــــــــــــمن م
ُ           املخاطر خالل اجتماعات اإلدارة وُحتفظ املخاطر                              

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                                   نقّدر تنفيذ التقييم الرمسي للمخاطر ضـــمن    
                              مركز اخلدمات املشـــــــــــــرتكة على املســـــــــــــتوى 

         الوظيفي.

                               واصل رصد هذه العملية يف الزيارة       وسوف ن
                                     التالية إىل مركز اخلدمات املشــــــــرتكة ملراجعة 

          احلسابات. 
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                     احملددة على ســـــــجل املخاطر اخلاص باملركز حبيث 
                                   يتم استعراضها وحتديثها عند االقتضاء.

              مسائل الحوكمة

                      بيان الرقابة الداخلية
                                  تعزيز توصــــــــــــــيفــات مكونــات تقييم املخــاطر    10

                                    واملعلومــات واالتصـــــــــــــــال، يف إطــارهــا للرقــابـة 
                                  الداخلية مبا يعكس بشـــــــكل أفضـــــــل املبادئ 
                                         املعتمدة إلطار جلنة املنظمات الراعية التابعة 
                                    للجنة تريدواي، ودعم اإلبالغ الواضــــــح عن 
                                     تلــــك املبــــادئ املعتمــــدة للرقــــابــــة الــــداخليــــة. 

  )  79        (الفقرة 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب      2018
         ســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة   اال

                والــتــخــطــيــط وإدارة 
                   املوارد/ نائب املدير 

                العام للعمليات

ّ   نـُّفذت  .      املراجع                          صدر إطار الرقابة الداخلية   ُ .  

ذلــــت ملراجعــــة إطــــار  ُ                 نقــــّدر اجلهود اليت بــــُ              ّ   
                                          الرقابة الداخلية الذي من املتوقع أن يتناول 

                   تنفيذ هذه التوصية.

                                حتســــني توجيهاهتا املؤســــســــية بشــــأن اإلبالغ    11
                                    الرقــابــة الــداخليــة خالل املراحــل املقبلــة،    عن 

  ،                                 ً من أجل إدراج مســـــار عمل أكثر تفصـــــيًال 
                                          وأساس إلنتاج البيان بشأن الرقابة الداخلية، 

                            إىل الســـنة األوىل من خربهتا يف جمال    ا      ً اســـتنادً 
  )  83               اإلبالغ. (الفقرة 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب      2018
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 
                   املوارد/ نائب املدير 

  ت             العام للعمليا

   ها                               اد التوجيهية احملســــــــنة، حســــــــبما أقر     املو         مت إدراج 
ـــة     جملس ـــداخلي ـــة ال ـــة اإلبالغ عن    ،                الرقـــاب                  يف عملي

  .    2018                      الرقابة الداخلية لعام 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ـــــــت لتحســــــــــــــني  ذل ّ              ُ          نقـــــــّدر اجلهود اليت بـــــــُ   
                              توجيهات املؤســـــســـــية بشـــــأن اإلبالغ عن   ال

                   من أجل معاجلة مســــــــــــــألة                   الرقابة الداخلية
                       املذكرة وتنفيذ التوصية.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                       تعزيز عمليتهـــــا إلنتـــــاج البيـــــان، عرب التوثيق    12
                                       الرمسي للعملية وإضــــــافة املزيد من التفاصــــــيل 
                                           الدقيقة إىل اســـتبيانات الرقابة الداخلية يف ما 

                               ص الســــــــــــــياق التشــــــــــــــغيلي ملكاتبها، ومن  خي
                    لالســــــــــــــتفادة من الدروس.        متينة         خالل آلية 

  )  87        (الفقرة 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب      2018
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 
                   املوارد/ نائب املدير 

               العام للعمليات

            العملية اليت                           ناد إىل الدروس املســـــتمدة من     باالســـــت
                                         جرت يف إطــار اإلبالغ عن الرقــابــة الــداخليــة عــام 

                            اســــــــــتبيانات الرقابة الداخلية          ت مراجعة   ّ ، متّ     2017
                                     بشـــــــــــــكل كبري وتكييفها مع فئات املكاتب حبيث 
                                      تعكس بشــكل أفضــل متطلبات الضــوابط املتصــلة 

    هبا.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                               نقــــّدر اإلجراءات اليت اختــــذهتــــا اإلدارة يف    
                            اســــــــــــــتبيــــانــــات الرقــــابــــة الــــداخليــــة        مراجعــــة

                               للمطـــــابقـــــة بني وظـــــائف املقر الرئيســـــــــــــي 
                   واملكاتب امليدانية.

                             إدارة السفر على مستوى املنظمة
                                   حتســني ترتيباهتا لتخطيط الســفر عرب توضــيح    13

                                       سياستها لتخطيط السفر وتعزيزها وما يتصل 
                                    بذلك من إجراءات، على أن تكون مدعومة 
                                     بكفـــاءة بنظـــامهـــا إلدارة املعلومـــات وبـــآليـــة 
                                 فعالة لإلشـــــــــراف والرصـــــــــد، من أجل حتديد 
                              املســاءالت بشــكل أفضــل؛ وحتســني ضــوابط 

    مـــل.                                 كفـــاءة التكلفـــة وحتقيق االمتثـــال الكـــا
  )  94        (الفقرة 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
       املالية

  يف    ا   ً يومً     15    قبل       املســبق ّ                      ّمت اعتماد ســياســة الشــراء 
            على أن يبــــــدأ       2018                 ديســــــــــــــمرب/كــــــانون األول 

  .    2019           فرباير/شباط    1                 تنفيذها الفعلي يف 

 ُ                                 وُنشــــــــــــــرت ثالث لوحــات ملتــابعــة الســــــــــــــفر احمللي 
   .    2019 -    2018               والدويل يف الفرتة 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ          نقـــــّدر اعتمـــــاد                      التعميم اإلداري بشــــــــــــــــــأن   
                                   ختطيط الســفر ونشــر لوحات متابعة الســفر 

     حتســــــــــــــني         من خالهلـــــــا             توقع اإلدارة     اليت ت
   .     لديها      لسفر         ترتيبات ا

                                 النظر يف اســــــــــــــتخدام الدرجة االقتصــــــــــــــادية    14
                                   املمتـــازة للســــــــــــــفر اجلوي مع إيالء االعتبـــار 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
       املالية

                 الدرجة االقتصــــادية               جلدوى اســــتخدامُ            ُأجنز التقييم 
       أخصـــــــــــــــائي            الـذي أجراه                     املمتـازة للســــــــــــــفر اجلوي

  .ُ     ُأقفلت
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                           الواجب لتوفري التكلفة والتزام املنظمة بالسفر 
ّ  املســــــــــــــتــدام؛ وأن تعــّد                    املنظمــة خريطــة طريق                

                                    العتماد املعيار القياســــي لســــياســــات الســــفر 
                    حطـــــــات التوقف خالل عـــــــام  مب         املتعلقـــــــة

  )   101          . (الفقرة     2018

         استخدام                     . وخيلص التقييم إىل أن              خارجي يف السفر
    ليس                                      الدرجة االقتصــــــــــــادية املمتازة للســــــــــــفر اجلوي

                                لالســــــــتمرار لدرجة األعمال، وأنه ليس       ً قابًال       ً بديًال 
                                         مصــلحة املنظمة تطبيقه. لذا، لن تطبق املنظمة     من

ّ             هذا التغيري يف ســـياســـة الســـفر. وقد ّمت إعداد تغيري                                
                                        مقرتح للســياســة املتعلقة مبحطات التوقف، وخيضــع 

                      اخلية واملوافقة عليه.                  لعملية املراجعة الد

    عــدم  ب        القــاضــــــــــــــي              بقرار اإلدارة   ا       ً حنيط علمًــ 
               اســـــــتخدام الدرجة                        تنفيذ التوصـــــــية املتعلقة ب

  .                            االقتصادية املمتازة للسفر اجلوي

                                 إمنا ســوف نواصــل رصــد الســياســة املقرتحة 
                  بشأن حمطات التوقف.

 

                                  إجراء اســــتعراض شــــامل لســــياســــات الســــفر   15
                                  ، لغاية تعزيز مضــــــــــــــمو�ا وإجراءاهتا مبا      لديها

                                 يضــــمن االتســــاق بينها، وإرســــاء مســــاءالت 
                                  واضــحة ومســؤولية عن الســياســات؛ وضــمان 
                                   رصـــدها بالشـــكل املناســـب مع آلية ملموســـة 

                      ، بدعم من مســـــــتوى مرتفع          التعقيبات      لتقدمي 
                                   لوعي املوظفني بالســـياســـات، وتوفري إشـــراف 

  )   113                                 فعال على تنفيذ السياسات. (الفقرة 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
       املالية

ّ                                        ســتتّم معاجلة هذه التوصــية يف ظل املراجعة اجلارية     
                             لدليل منظمة األغذية والزراعة.

             قيد التنفيذ.

      منظمة                            ســــوف نواصــــل رصــــد مراجعة دليل
ّ              األغذية والزراعة يف ما خيّص هذه التوصية.                        

 

                                      حتسني بياناهتا بشأن خماطر السفر وتقييمها،    16
                                    عرب توفري سياق أوضح وأدق إلدارة املخاطر 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
       املالية

ّ                                 تتّم إدارة املخاطر على مســتوى املنظمة يف         منظمة   
                                         األغــذيــة والزراعــة من خالل اســــــــــــــتبيــانــات الرقــابــة 

ّ   نـُّفذت  ُ .  
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                      من أجل حتديد املخاطر وتقييمها، والتوثيق 
            لرصــــــــــــــد املخـاطر    ا                ً الكـايف لألنشــــــــــــــطـة دعمًـ 

  )   118                              والقرارات املتعلقة هبا. (الفقرة 

                                       الداخلية وخطط منع االحتيال اليت تســــــــــــــتكملها 
                            مجيع وحدات املنظمة بشكل سنوي.

                                     ويف إطــار اإلعــداد لنشــــــــــــــر خطــة منع االحتيــال، 
ُ                                        ُأجري تقييم شامل ملخاطر االحتيال على مستوى 

                         ، وقد تضـــمن املخاطر املتصـــلة     2018           املنظمة عام 
          ، وإدارهتــا   هبــا                     خــاطر احملتملــة والتوعيــة        برصــــــــــــــــد امل

                                         واإلجراءات للتخفيف من آثارها. وباتت مكاتب 
                                      املنظمة تســــــــــــــتخدم اآلن التقييم إلعداد خططها 
                                  ملـــنـــع االحـــتـــيـــــــال مـــن خـــالل أداة إلـــكـــرتونـــيـــــــة 

                  على مستوى املنظمة.

                                  ســــوف نواصــــل رصــــد موثوقية البيانات عن 
                           خماطر السفر ونتائج التقييم.

 

                عن نتائج الربامج      اإلبالغ 
                                  إدراج خطوة صـــــــرحية ملســـــــار العمل يف نظام    17

                                     التخطيط الرباجمي وإعــــــداد تقــــــارير التنفيــــــذ 
                                    ودعم التقييم، تغطي اإلجراءات املتعلقـــــــة 

                             الربامج املرفوضـــــــــــــة، والرصـــــــــــــد األوثق       نتائج  ب
                                    لإلجنازات املبلغ عنها، ألجل ضمان اكتمال 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب      2018
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

             نظـــــام التخطيط   يف                  مت حتســــــــــــــني وحـــــدة اإلبالغ 
     وبات                                            الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم

                                         اآلن التبليغ عن أســــــــــــــبــاب رفض النتــائج القطريــة 
  . ا      ً إلزاميً 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ               ُ       نقــــّدر التحســــــــــــــني الــــذي ُأجري يف       نظــــام   
ــــذ                                       التخطيط الرباجمي وإعــــداد تقــــارير التنفي

                   الـــــذي بـــــات يتطلـــــب اآلن               ودعم التقييم
                                التبليغ اإللزامي عن أسباب الرفض.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                 املعلومات الواردة يف اســــــــــــتعراض منتصــــــــــــف 
     (أ))   126              املدة؛ (الفقرة 

 

                                التنســــــــيق األفضــــــــل خالل اســــــــتعراض نتائج    18
                                  الربامج على املســــــــــــــتوى اإلقليمي، من أجل 
                                   حتســــني جودة اإلجنازات املبلغ عنها؛ وحتديد 

                             ألســــــــــــــباب اجلذرية الشــــــــــــــائعة الســــــــــــــتثناء  ا
                              املخرجـــــــات، والتخفيف من وطـــــــأة تلـــــــك 
                            األســــــــــــــباب من أجل التصــــــــــــــدي الحتمال 
                                    صـــــــــــــــدور نتــائج غري دقيقــة للربامج. (الفقرة 

     (ب))   126

2018    -   
2019     

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

                                        جرت معاجلة هذه التوصـــية من خالل التوجيهات
ّ                              اليت حتّدد على حنو أكرب أدوار ومسؤوليات        احملسنة      

                                           قادة الربامج اإلقليمية، ومعايري االســــــتعراض، ومن 
         على وحـــــدة             يتم إدخـــــاهلـــــا                 خالل التغيريات اليت 

                                          اإلبالغ يف نظام التخطيط الرباجمي وإعداد تقارير 
          ، مبا يضـــــمن     ســـــواء        ٍّ على حدٍّ                       التنفيذ ودعم التقييم

        بني قادة             والتعقيبات                       قيام حلقات من االســـتعراض 
                                            الربامج اإلقليمية، والربامج االســــرتاتيجية واملكاتب 

         القطرية.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                                    نقّدر اإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة لتنفيذ    
                                  هذه التوصـــــــــية من خالل توفري التوجيهات 

                  وحدة اإلبالغ يف نظام            احملســـــــــنة وحتســـــــــني 
ــــذ                                       التخطيط الرباجمي وإعــــداد تقــــارير التنفي

  .            ودعم التقييم

                           ليتها لإلبالغ عن نتائج منتصـــــــف      حتســــــــني آ   19
                                  املدة، من خالل اعتماد إطار زمين أفضـــــــــــــل 
                                    لالستعراض؛ وإرساء إمكانات أفضل للرصد 
                                    من أجـــل مـــدرائهـــا؛ وبنـــاء قـــدرات كفـــاءاهتـــا 
                                 اإلقليميـــــة للرصــــــــــــــــــد والرجوع إىل الـــــدروس 
                             املســــــــــــــتفــــــادة على مســــــــــــــتوى املنظمــــــة من 

2018    - 
2019     

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

                                     جتري معاجلة التوصــــــية بشــــــكل تدرجيي. فقد مشل 
           زمنيــة أطول    ا    ً حــدودً       2017                 اإلبالغ يف �ــايــة عــام 

ــــــك، إن  نــــــة. عالوًة على ذل            ّ       ً              وتوجيهــــــات حمســــــــــــــّ
    خالل         املصـــــلحة                          التفاعالت الوثيقة مع أصـــــحاب 

      2019 -    2018                          عمليـــــــة التخطيط للعمـــــــل للفرتة 
ّ                                     مّهدت الطريق لتحســــــــــــــني اإلبالغ مقابل النتائج   

ّ   نـُّفذت  ُ .  

                     اليت اختــذهتــا اإلدارة على           اإلجراءات     نقــدر 
                                  صـــــــــعيد تنفيذ هذه التوصـــــــــية، األمر الذي 
ّ                              أّدى إىل تبســــيط وحتســــني اإلبالغ يف �اية   

                 التقرير التوليفي        وإصـــــــــــــــــــدار       2018    عــــــام 
      .    2018     لعام                     الستعراض منتصف املدة
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                 اســـــــتعراضـــــــات منتصـــــــف املدة الالحقة بغية 
                 اإلبالغ عن النتـــــائج                 دعم الشــــــــــــــفـــــافيـــــة يف

                                   والتنســـيق باجتاه فرصـــة حتســـني اإلبالغ بوجه 
  )   131             عام. (الفقرة 

       الدروس        عملية   ت    ُ    وقد ُأجنز    .    2019 -    2018      للفرتة 
           ختطيط العمـل   و                     تقرير تنفيـذ الربنـامج  ل        املســــــــــــــتمـدة 

     2019 -    2018 و      2017 -    2016    رتتني    للف

     ســــــــنة       يف �اية                     عملية رفع التقارير      تبســــــــيط       وجرى
                      على حنو أكرب مع توجيهــــــات    ا       وتعزيزهــــــ      2018

                                    حمســــــــــــــنــة وجتميع للمعلومــات يف نظــام التخطيط 
  .                                         الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم

ّ                                        ورّحب اجمللس يف دورته احلادية والســتني بعد املائة    
  ،                            التوليفي الســــــــــــــتعراض منتصــــــــــــــف املــدة        التقرير  بــ

           منتصـــــــــــــف املدة          الســـــــــــــتعراض                وأعرب عن تقديره 
     لعكس    ا                                 ً بــاعتبــاره أداة هــامــة للمســـــــــــــــاءلــة ومنوذجًــ 

                الدروس املستمدة.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                     عمليات مكاتب التمثيل

                           تنفيذ برنامج التعاون التقين
                                       ضــــــــــــــمان الكفاءة والفعالية بوجه عام لتنفيذ    20

                                    مشــــــــــــــاريع برنامج التعاون التقين، من خالل 
                                     آليـــات تـــدير الفعـــاليـــات أو احلـــاالت املعينـــة 
                                      بصـــــورة مناســـــبة، وتتوىل املســـــؤوليات الدقيقة 

                            ســـرعة املعلومات املتصـــلة بتنفيذ    يف         اليت تؤثر 
                                   التزامــــات الربنــــامج ومســــــــــــــتواهــــا وكفــــايتهــــا 

  )   137                    وموثوقيتها. (الفقرة 
 

                 إدارة دعم الربامج      2018
               والتعاون التقين

                           مراجعات الســـــياســـــات واإلجراءات       تضـــــمن     ســـــوف ت
                                               اخلاصـــــــــة بربنامج التعاون التقين واملذكورة يف الرد على 

                               أعاله تــدابري لتحســــــــــــني كفــاءة التنفيــذ    3        التوصــــــــــــيــة 
                                           وفعاليته من خالل معاجلة العوامل اليت تكون ضــــــــمن 

        النظر يف     يدُ  أُع                           ســـــــــيطرة املنظمة. وبصـــــــــورة خاصـــــــــة، 
                                      املتطلبات لتفعيل املشــــــــــــاريع هبدف حتســــــــــــني أوقات 

ّ         وّمت التعجيل        إطالقها.         برنامج              إقفال مشـــروع   يف   ا   ً أيضًـــ    
                           بفعــــل تعــــديالت مالئمــــة لإلجراءات                التعــــاون التقين

          إىل أن هــذا    ا                                ً اخلــاصــــــــــــــة بربنــامج التعــاون التقين. ونظرً 
                     يف دورة مشــــــــــــروع املنظمة،          بالكامل             الربنامج مدمج 

              ُ                         فالتدابري اليت تُتخذ على مســـــتوى املؤســـــســـــة ســـــوف 
                      برنامج التعاون التقين.   ا        ً تفيد أيضً 

 
 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ         نقّدر إصــــــــــدار                      الســــــــــياســــــــــات واإلجراءات  
                            اخلاصــــــــــــــة بربنامج التعاون التقين  و          املراجعة

      كفاءة              من خالهلا حتسني                    واليت تتوقع اإلدارة 
       التقين.                             وفعالية تنفيذ برنامج التعاون 
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                         تنفيذ مشاريع حساب األمانة
                                   ضــــــــــــــمان التنفيذ الفعال والكفوء من خالل    21

                                         إدارة العوامل ومســـؤوليات املشـــاريع اليت تؤثر 
                              يف حســـــــن توقيت تنفيذ مشـــــــاريع حســـــــاب 
                                األمـــــانـــــة، ومســــــــــــــتوى تنفيـــــذهـــــا وموثوقيـــــة 

  )   141                  معلوماهتا. (الفقرة 

                 إدارة دعم الربامج      2018
               والتعاون التقين

                                       التأخري يف تنفيذ املشــــاريع على أهداف تعبئة      يؤثر 
                         ّ                املوارد اخلاصــــــــــــة باملنظمة، ويوّلد خماطر على مسعة 

                    املنظمة وخماطر مالية.

   ا     ً ســــــبوعيً  أ   ا  ّ                                ً توفّر إدارة الرصــــــد ومراقبة اجلودة رصــــــدً 
                              حلافظة املشــاريع املمولة من املاحنني    ا    ً شــهريً    ا   ً رصــدً   و 

                                               ومن برنــامج التعــاون التقين. وتتلقى اإلدارة العليــا 
                                 للمنظمـــــة حتـــــديثـــــات شــــــــــــــهريـــــة، يف حني يتلقى 

       وجهات                                      املســؤولون الرئيســيون عن الربامج امليدانية 
                                       االتصـــــال يف اإلدارات يف املقر الرئيســـــي حتديثات 

   دد                                        أســبوعية. ويتم رصــد املشــاريع باالســتناد إىل ع
     نفــاق             التنفيــذ، واإل           تــدين مســــــــــــــتوى           من الظروف (

                                          ، والتقرير النهائي املنتظر واإلغالق املنتظر)،      املفرط
                                            ويتابع الفريق مع املســــؤولني الرئيســــيني عن الربامج 
ـــدانيـــة يف األقـــاليم و/ أو مع املســــــــــــــؤولني عن                                         املي
                                       امليزانية من أجل ضــــــــــمان توفري الدعم للتصــــــــــدي 

           عن التوعية    ً ًال                           للقضــــــــايا اليت تطرح حتديات، فضــــــــ
ّ    الضـــــــــــــرورة امللّحة حلّل أي ب     ّ                 قضـــــــــــــايا. وخالل عام    ة           

             قيد التنفيذ.

                       رصــــــد تنفيذ النظام إلدارة           ســــــوف نواصــــــل 
                               مبادرة نظام إدارة دورة املشـــــاريع    ،    اريع   املشـــــ

) PROMYS( .  
 



FC 178/9 21 

 

        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                      أن املســـــــؤولني عن املشـــــــاريع    ا          ً ، أحيط علمً     2019
                                    يتخذون اإلجراءات، وأنه حصـــــلت حتســـــينات يف 
                                      إمجايل عدد املشـــــــــــاريع ذات الظروف اليت تتطلب 
                                           اختاذ اإلجراءات من جانب املســـؤول عن امليزانية.

             دورة املشــــــــــاريع        إدارة     نظام          ً        وجيري حالًيا تصــــــــــميم 
) PROMYS(    .وهو نظـــــــام إلدارة املشــــــــــــــــــــاريع                        

      . ومن     2019                             وانطلقـــــت اجلهود يف يونيو/حزيران 
ّ   املتوقع أن يقــّدم  ّ          حمــّدثــة لتحســـــــــــــني       ً حلوًال        النظــام               

        من بروز    ا                               ً طريقـــة إدارة املنظمـــة ملشــــــــــــــــاريعهـــا بـــدءً 
       بشـــــــــكلها    ا        حىت إغالقه         للمشـــــــــاريع             الفكرة األوىل 

   .       النهائي

                             تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة
                               ضــــــــــــمان إبالغ معلومات حســــــــــــنة التوقيت    22

                                   وموثوقة وذات صـــــــــلة إىل اجلهات املاحنة من 
                                      خالل اجلهود احلثيثة للرصــــد وأنشــــطة الرقابة 
                               اليت حتقق مســــــــــــؤوليات اإلبالغ للمشــــــــــــروع 

  )  أ) (   145                 وتدعمها. (الفقرة 

                 إدارة دعم الربامج      2018
ــــــــــــــــعــــــــــــــــاون  ــــــــــــــــت          وال

     شــــــــــــــــعـــبـــــــة  /     الـــتـــقـــين
              الشؤون املالية

                      نهائية عناصر رئيسية يف                          تشكل التقارير الدورية وال
ّ         عمل االتصــال بالشــركاء يف املوارد، وقد ّمت تعزيزها                                     

                    . وتشــــــــــــــمـل دورة املشــــــــــــــروع     2017    عـام         أكثر يف
ّ                               موّحدة للتقارير، مبا يشــــــــــــري إىل نطاقها        ً أشــــــــــــكاًال    

                        عن األدوات الداعمة لضــــــــــمان                ً وتركيزها، فضــــــــــًال 

ّ   نـُّفذت   .  ُ  
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                     معلومـــات إدارة الربامج                      اجلودة واملتـــاحـــة يف نظـــام 
                                     كما أن شـكل التقرير النهائي يضـم اتفاق             امليدانية

                  ً                  اإلطــــار املنطقي، إضـــــــــــــــــافــــًة إىل بطــــاقــــات تقييم 
                                           املالءمة، وحتقيق النتائج، والتنفيذ واالستدامة.

ّ                      ، عّززت شــعبة تطوير األعمال        املراجعة           ومنذ إجراء     
                                               وتعبئة املوارد خطوطها التوجيهية الداخلية املتصـــلة 

           وثوقة وذات                                  بتقدمي التقارير احلســـــــــــــنة التوقيت، وامل
                                الصــــــــــــلة إىل اجلهات املاحنة. وســــــــــــوف تضــــــــــــمن 

                      تذكر مجيع وثائق املشــــــــــروع    ن                 اخلطوط التوجيهية أ
                                           ذات الصلة واتفاقات التمويل بوضوح املسؤوليات 

     بلغة               رفع التقارير                               املطلوبة، واملهل الزمنية وتكاليف 
ّ    موّحدة.    

 ُ                                    وُأجريــت أنشــــــــــــــطــة لبنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك 
          بشـــأن تقدمي    ة       إلكرتوني             من خالل ندوات         التدريب 

                                     التقــــــارير إىل املنظمــــــة واجلهــــــات املــــــاحنــــــة جلميع 
                                         املكــاتــب امليــدانيــة وللمقر الرئيســــــــــــــي للمنظمــة يف 

  .    2019          أوائل عام 

ّ  نقد ر اإلجراءات اهلامة اليت اختذهتا اإلدارة    
من خالل تعزيز اخلطوط التوجيهية الداخلية 
وأنشطة بناء القدرات وحتسني نظام الرصد 
لتقدمي تقارير حسنة التوقيت وموثوقة 

 للجهات املاحنة.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                  تعمل شــعبة التعاون                     هبدف حتســني نظام الرصــد،   و 
                مكتب االســــــــــــــرتاتيجية                    التقين بشــــــــــــــكل وثيق مع 

                      واملســــــــــــــؤولني عن امليزانيــة                        والتخطيط وإدارة املوارد
            العتماد منصـــــــــــة   ،                   وأصـــــــــــحاب مصـــــــــــلحة آخرين

          يف املنظمة        ملعلومات            تكنولوجيا ا                إلكرتونية جديدة ل
     نظــام                                (بــاالســـــــــــــتنــاد إىل الــدروس املســـــــــــــتمــدة من 

               )، حبيــث ميكن (أ)                              معلومــات إدارة الربامج امليــدانيــة
                                       إدراج بيانات جديدة تتواءم بشــــــــــــكل أفضــــــــــــل مع 
                                           متطلبات اإلبالغ اجلديدة للشركاء يف املوارد، (ب) 

                               كنن للمتابعة وضــوابط أكثر صــرامة       ُ نظام ممُ        تطبيق  و 
                                         من أجل رصــــــــــــد حالة التقارير وما يســــــــــــتتبعها من 

                إقفال للمشاريع.
                                         إدراج أحكام يف اتفاقيات التمويل، بالتعاون    23

ل التعليمات    يف       شــــــركاء  ال   مع              ّ            التمويل، تفصــــــّ
                             بشـــــــأن أرصـــــــدة احلســـــــابات والســـــــحب من 
                                   احلســـــــابات، واســـــــتخدام الفائدة املكتســـــــبة. 

  ) ) ب (   145        (الفقرة 

                 إدارة دعم الربامج      2018
ــــــــــــــــعــــــــــــــــاون  ــــــــــــــــت          وال

     شــــــــــــــــعـــبـــــــة  /     الـــتـــقـــين
              الشؤون املالية

                                         ترد التعليمات بشــأن اســتخدام أرصــدة احلســابات 
                                          والفائدة يف مجيع اتفاقات املســامهة. كذلك، ومنذ 

                           ، تضــــــــــــــم مجيع االتفـــاقـــات اإلطـــاريـــة     2016    عـــام 
  .      األحكام               اجلديدة مثل هذه 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

                           ســــــــوف نواصــــــــل رصــــــــد التصــــــــرف املالئم 
                         بأرصدة احلسابات والفوائد.
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ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                     مشرتيات السلع واخلدمات
                                     تعزيز رصـــــــــــدها لتنفيذ املســـــــــــؤوليات املتعلقة    24

                                     باملشرتيات من جانب كافة األطراف املعنية، 
                                لضــــــــــــمان نتائج مضــــــــــــيفة للقيمة من خالل 
                                 عمليـــات املشــــــــــــــرتيـــات يف املنظمـــة. (الفقرة 

149   (  

ُ                     . ُوضــعت اخلطوط التوجيهية                تخطيط المشـتريات              دائرة املشرتيات     2018   
                          ُ            والنماذج لتخطيط املشــــــرتيات، وُنشــــــرت يف دليل 
                                    ُ   املنظمة. كما جيري إنشــــاء مســــاحة للعمل وطُلب 

                   ب حتميــــل خطط املشــــــــــــــرتيــــات      املكــــاتــــ     مجيع   إىل 
                             يف مساحة العمل هذه. وسوف يرصد           اخلاصة هبا

  .  هلا                            مركز اخلدمات املشرتكة االمتثال

        يتم نشر       . سوف                            مراقبة ورصد تنفيذ المشتريات
          اإلقليمية                              موظفني دوليني للمشـــــرتيات يف املكاتب 

                                     وبعض املكــــــاتــــــب اإلقليميــــــة الفرعيــــــة كجزء من 
                                         االسرتاتيجية اجلديدة للمشرتيات ومع نشر القسم 

                                  من دليل اإلجراءات اإلدارية (املتوقع     502      اجلديد 
          يوليو/متوز     إىل              يونيو/حزيران          الفرتة من   يف      نشــــــــــــــره
ـــــــدولــيــون             ّ          ). وســـــــــــــــوف يــوفـّـر املــوظــفــون    2019          ال

                                          للمشرتيات التوجيهات، والدعم، واإلشراف وبناء 
                                        القــــدرات للمكــــاتــــب القطريــــة يف اإلقليم/اإلقليم 

             الفرعي املعين.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ               نقّدر اإلجراءات اليت                     اختذهتا اإلدارة لتعزيز     
                            املسؤوليات املتعلقة باملشرتيات            عملية تنفيذ 

             على حنو فعال.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                        . جيري وضــــــــــع اللمســــــــــات األخرية             بناء القدرات
                       دريبيـــة اجلـــديـــدة للمشــــــــــــــرتيـــات                على الـــدورات التـــ

                  ُ             م اإللكرتوين)، وســـــــوف تُنشـــــــر مع القســـــــم       ّ (التعلّ 
                    راءات اإلدارية. وسوف           يف دليل اإلج     502      اجلديد 

ـــــــدورات إلزاميـــــــة جلميع املوظفني                                       تكون هـــــــذه ال
                                  املعنيني يف عملية املشــــــــرتيات. وســــــــوف يشــــــــكل 
   ا                                     ً االســــــــــــــتكمال الناجح للدورات التدريبية شــــــــــــــرطً 

                                  ملنح إمكانية احلصــــول على وحدة الشــــراء    ا    ً مســــبقً 
                                       حىت الدفع يف النظام العاملي إلدارة املوارد.

                     إدارة املوارد البشرية
                                تعزيز أنشـــــــطة رصـــــــد عمليات الســـــــياســـــــات    25

                                         الرئيســـــية للموارد البشـــــرية اليت تتصـــــل بتقييم 
                                  األداء، ومسك السجالت، وتوثيق األنشطة 
                                  من أجــل االســــــــــــــتفــادة بــالكــامــل من املنــافع 
                                    ومعاجلة الشـــــــــواغل النامجة عن هذه اجلوانب 
                                     يف إدارة املوارد البشــــــــرية بشــــــــكل اســــــــتباقي. 

  )   153        (الفقرة 

            مــــــكــــــتـــــــب املــــــوارد      2018
        البشرية

ّ                  املنظمة ســـياســـات معّدلة متصـــلة بعمليات   ّ   ّفذت ن                 
                      االختيار، وتقييم األداء  ب        املتصـــــــــلة               املوارد البشـــــــــرية 

                             ، وال سيما يف املكاتب امليدانية.            وحفظ الوثائق

                       وهبدف تعزيز أنشـــــــطة الرصـــــــد     ً          إضـــــــافًة إىل ذلك، 
                                       بشــــكل أكرب يف هذه العمليات الرئيســــية اخلاصــــة 

             ة وظائف منصــــــــــة    نظم  امل  ّ   ّفذت ن                 باملوارد البشــــــــــرية، 
  . "     تاليو "                التوظيف اجلديدة

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                      نــقـــــــّدر اإلجــراءات الــيت اختـــــــذهتـــــــا         اإلدارة   
                                 لتحســني عملية رصــد االمتثال للســياســات 

                                الرئيسية اخلاصة باملوارد البشرية.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

           ، تصـــــــدر مجيع     2017                      منذ نوفمرب/تشـــــــرين الثاين   و 
                                          اإلعالنات عن الشـــواغر وعمليات االختيار املتصـــلة 

ّ    حيّد من   ّ  ، ممّا  "     تاليو "        املنظمة             هبا على منصــــــــة         التدابري    
                      ّ                غري اإللكرتونيــة وبــالتــايل خيّفض الوقــت، ويضـــــــــــــمن 

              لكل خطوة. وقد    ا          ً أكثر تنظيمً    ً ًال               الشــــــفافية وتســــــجي
                                 جرى تـــــــدريـــــــب املوظفني يف املنظمـــــــة من خالل 
                                     حلقـــــات عمـــــل وأدوات إلكرتونيـــــة يف مجيع مقـــــار 

       العمل.

                 ، جيري تقييم أداء     2018                 ومنـــــذ ســــــــــــــبتمرب/أيلول 
                                        املوارد البشــــرية من غري املوظفني من خالل منصــــة 

ّ                                ، ممّا يعّزز أنشطة الرصد هلذه املهمة اهلامة.  "     تاليو "     ّ   
ّ     ً وّمت أيضً    ،  "     تاليو "                  ائف متقدمة يف منصة         تفعيل وظ   ا 

                                          مبا يتيح للمنظمة أن ترصد على حنو أفضل عملية 
                                          االختيــار وتقييم أداء املوظفني، بفضـــــــــــــــل التقــارير 
                                    املخصــــصــــة وإمكانية احلصــــول عرب الشــــبكة على 

                   (منوذج التقرير مرفق                        مجيع الوثــائق ذات الصــــــــــــــلــة
   .            هبذه الوثيقة)
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                     إدارة األموال النقدية
                                  تعزيز الرصـــــــــــــــــد والضــــــــــــــوابط الرقــــابيــــة على    26

                                      اإلجراءات املتعلقة بالنقدية من أجل ضــمان 
                                      تنفيذ املسؤوليات مبا يكفل مالءمة الضوابط 

  )   157                                وفعالية استخدام املوارد. (الفقرة 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
       املالية

            دارة األموال                            تســــــــــتعرض شــــــــــعبة الشــــــــــؤون املالية إ
                    القطرية بشـــــأن املخاطر     ها       تقارير            ٍ     النقدية كجزٍء من 

   ا                                        ً املــاليــة. وقــد جرى تقييم كــل مكتــب قطري تقريبًــ 
         مرفق هبـذه               التقييم األخري                    مرة واحـدة على األقـل (

                                            الوثيقة). ومجيع التقارير القطرية بشــــــــــــــأن املخاطر 
                                       ية متاحة يف شـــبكة معلومات املكاتب القطرية     املال

                                        أو ميكن أن توفرها شــــــــــــــعبة الشــــــــــــــؤون املالية عند 
  ة  يـــ   ً                        عالوًة على ذلـــك، جيري تقييم كفـــا  و        الطلـــب. 

                                           إدارة األموال النقدية بشـكل سـنوي يف اسـتبيانات 
          وهي متاحة    -                                 الرقابة الداخلية للمكاتب امليدانية

               ألغراض التشاور.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

                     نتيجة التقييم الســنوي               ســوف نواصــل رصــد 
                                      إلدارة األموال النقــــديــــة يف التقرير القطري 
                                    للمخــاطر املــاليــة ويف اســــــــــــــتبيــانــات الرقــابــة 

          الداخلية.

 

                      إدارة األصول واملخزونات
                                   مراقبة األنشــــــــــــطة والعمليات واملســــــــــــؤوليات    27

                                  املتعلقة باألصـــــول واملخزون واالضـــــطالع هبا 
                              على النحو الصــــــــــــــحيح من خالل آليـــــات 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
             املـــــــالــــــيـــــــة/ مــــــركــــــز 

              اخلدمات املشرتكة

ّ                    أقّر جملس ختطيط املوارد يف         مشــــــــــــــروع        املنظمــــــة  
ّ  فيما خّصص       اقرتاح،                          شروع بشأن إدارة املخزون  امل        
       اإلنفــــاق       مرفق                 ليصـــــــــــــــــادق عليــــه جملس         التمويــــل

                            وسوف يبدأ اآلن تنفيذ املشروع.          الرأمسايل.

             قيد التنفيذ.

                              ســــــوف نواصــــــل رصــــــد تنفيذ املشــــــروع عن 
      احلفــاظ             ره على ضــــــــــــــمــان   أث  و               إدارة املخزون

                               املوارد واستخدامها على حنو مالئم.     على
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                        ســــــــــــــنـــة من أجـــل محـــايـــة مواردهـــا         مراقبـــة حم
  )   161                            واستخدامها بفعالية. (الفقرة 

 

            إدارة السفر
                                       تعزيز تدابري الرصـــــد لضـــــمان التنفيذ الســـــليم    28

            ، بغية ضـــــمان                       لعمليات الســـــفر واملســـــاءالت
                                       االمتثال لسياسات وإجراءات السفر احلالية، 
                                 من أجــل حتســــــــــــــني تنفيــذ األعمــال. (الفقرة 

165   (  

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2018
       املالية

                                     شـــعبة الشـــؤون املالية لوحات الســـفر احمللية   ّ   ّفذت ن
       للســــــــــــــمـــــاح       2019 -    2018                  واإلقليميـــــة يف الفرتة 

                رصــد أنشــطة الســفر  ب                          للمكاتب القطرية واإلقليمية 
                                     وتعطي هاتان اللوحتان للمكاتب القطرية        احمللية. 

                         شــــــاملة عن مجيع أنشــــــطة الســــــفر                 ً واإلقليمية نظرةً 
                                        والعمليات املتصـــلة هبا، مبا يف ذلك ســـلف الســـفر 

         املستحقة.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                                نقّدر اجلهود اليت اختذهتا اإلدارة لتحســــــــــني    
                              عملية رصــــــــد أنشــــــــطة الســــــــفر يف مكاتب 

         التمثيل.

                               وســـوف نواصـــل رصـــد االمتثال لســـياســـات 
                        وإجراءات السفر القائمة.

                      حاالت الغش والغش املفرتض
لة إجراءاهتا احملكمة ملكافحة الغش    29                                   مواصــــــــــــــ

                                   واملمارســـــات الفاســـــدة على كافة مســـــتويات 
                                  املنظمة، من خالل اختاذ إجراءات ســــــــــــــريعة 
                                     حبق حاالت الغش املبلغ عنها وتعزيز آليات 
                               مكــــافحــــة الغش احلــــاليــــة بــــالتمــــاشــــــــــــــي مع 

           مــكــتـــــــب املــفــتــش      2018
                 العام/مكتب املدير 
             العــــام املســـــــــــــــــاعــــد 
              للعمليـــات/مكتـــب 

               املوارد البشرية

                                      ســـــــوف يواصـــــــل مكتب املفتش العام اختاذ تدابري 
                                     ســــــــــــــريعــة حيــال حــاالت الغش املبلغ عنهــا واليت 

ٍ     اٍر من                                    يوليها التحقيق األولوية. وهذا نشــــــــــــــاط ج  
  .                      دون أي مهلة زمنية حمددة

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ   نقّدر                                   اإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة لتنفيذ   
                  نظمـــــة ملكـــــافحـــــة الغش،             اســــــــــــــرتاتيجيـــــة امل

                       إلعداد ورصــــــــد خطط الوقاية               واعتماد أداة
         من الغش.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                 ســــــــــياســــــــــتها املتمثلة يف عدم التســــــــــامح مع 
  )   175                   حاالت الغش. (الفقرة 

                                      وقـــد وافقـــت املنظمـــة على اســــــــــــــرتاتيجيـــة املنظمـــة 
                                        ملكافحة الغش وتعمل على حنو ناشط على تنفيذ 

      ). ويف     2021 -    2018                     خطة العمل املتصــــــــــــــلة هبا (
ُ                           هذا الســياق، ُوضــعت أداة جديدة إلعداد ورصــد              
ّ        خطط الوقــايــة من الغش يف املنظمــة، ممـّـا يســـــــــــــمح                                

                   تحديد املخاطر اخلاصـــــــــــــة  ب                  جلميع وحدات املنظمة 
                                       بـــالوحـــدة واإلجراءات املتصـــــــــــــلـــة هبـــا للتخفيف من 

                    اإلشــراف يف املنظمة على    ا     ً ل أيضًــ                ّ آثارها. وهي تســهّ 
                      حســــب جمال األعمال؛ مســــتوى                خاطر الرئيســــية (  امل

    13      . ويف                     وإجراءات التخفيف منهـــا               اخلطر؛ املواقع)
ّ                            ، ّمت إعـداد اخلطـة القطريـة اجلـديــدة     2019          مـايو/أيـار    

          بلــد (بشـــــــــــــكــل      100                        للوقــايــة من الغش ألكثر من 
                                         مســـــودة/بالشـــــكل النهائي)، وجيري نشـــــرها يف املقر 

         الرئيسي.

  م                ّ دورة جديد للتعلّ    ا            ً ت املنظمة أيضـــــــــــً        وقد وضـــــــــــع
                    ش وممارســات فســاد أخرى                   اإللكرتوين ملكافحة الغ

                             إلزامي جلميع املوظفني حبلول �ـــــايـــــة          (وإجنـــــازهـــــا 
      ، كــان     2019    يــار  أ                 ). ويف منتصــــــــــــــف مــايو/    2019
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                       قد أجنز الدورة، يف حني أن    ا          ً موظف تقريبً    1     000
                         موظف آخر هم يف طور إجنازه.   1     200

  م                     ّ غلى إقـــامـــة دورة للتعلّ    ا        ً نظمـــة أيضــــــــــــــــً         وتعمـــل امل
                                 اإللكرتوين حول ســــــــــــــيــاســـــــــــــــة محــايــة املبلغني عن 

          املخالفات.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                          إدارة الضوابط في المشاريع   -      2016

                التوصيات الهامة

                                   نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية
       املالحة                  التوصــــيات بشــــأن حتســــني        تعديل      حتديث/   7

                                  ً ليصــــــــــــــبح النظـــام ســــــــــــــهـــل االســــــــــــــتعمـــال ومقبوًال 
                                      للمســـــتخدمني املســـــتهدفني، ما يســـــاهم بالتايل يف 

                                   تعزيز قابلية استخدام وظائف النظام.

     (أ))    91        (الفقرة 

2017     
 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

       يف نظام          والتحسني         التبسيط          ميكن إجراء         ما زال      يف حني
     أية             يتم النظر يف      ، سوف                              معلومات إدارة الربامج امليدانية

             نظام يف ســـــــياق     ذا ال                                تغيريات رئيســـــــية يف البنية التحتية هل
  ،  )PROMYS (                         نظام إدارة دورة املشاريع ل       جديدة        مبادرة
                                         عن تنفيذها ضــــمن نظام معلومات إدارة الربامج    ا   ً عوضــــً 

             امليدانية. 

 ُ      ُأغلقت.

                إىل أن التحســــــــــــــينـــــــات    ا   ً نظرً 
       لتنفيــــــذ            القيــــــام هبــــــا       املطلوب 

   ا   ً كبريً      ا              ّ       ً التوصية قد تتطّلب تغيريً 
                      يف هيكليـــــة نظـــــام معلومـــــات 
                           إدارة الربامج امليدانية، ســــــوف 

  يف    ،                 نســـتعرض ونواصـــل رصـــد
           للمراجعــــة،            تنــــا القــــادمــــة      زيــــار 

ــــظـــــــام املــــقــــرتح  ــــن ــــف ال                    وظـــــــائ
            مبادرة نظام             للمشــــــــــــــروع، أي 

                    إدارة دورة املشـــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــع
) PROMYS( .  
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ـــة   8                                          اإلشــــــــــــــــارة إىل التـــأخريات يف رفع التقـــارير املـــالي
                                        النهائية إىل املاحنني ضــــــمن مرفق الرصــــــد الفصــــــلي 
                                             التابع لشــــــــبكة دعم الربامج امليدانية بالتنســــــــيق مع 

                   إىل أن التقرير املايل    ا                       ً شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون املالية، نظرً 
                                            النهائي يصــــــدر بالرتتيب الزمين بعد اإلقفال املايل، 

             بتحميــل رســـــــــــــــائــل              اجلهــات املــاحنــة              والنظر يف قيــام 
                                        تغطية التقارير املالية الواردة حســــــــــــــب األصــــــــــــــول 

      اجلهــات                                   لتحســــــــــــــني االمتثــال للتقــارير املرفوعــة إىل 
     (ب))    91          . (الفقرة      املاحنة

2017     
 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

   من    6                                      يتطلـــب هـــذا اجلـــانـــب إجراء تغيريات يف املرحلـــة 
                             عكس الطلب الرمسي لإلقفال املايل،                 دورة املشـــــــــروع مبا ي

                                              واإلقفـــال املـــايل الفعلي، وتـــاريخ تقـــدميـــه للجهـــة املـــاحنـــة 
                         ومجيع الوثائق ذات الصلة. 

      نظــام                                         من غري املرتقــب إجراء هــذه التغيريات الكبرية يف 
   إىل    ا                 ً يف هذه املرحلة، نظرً                           ات إدارة الربامج امليدانية     معلوم

ّ   قرار املباشـــرة بعملية حتديد حّل حم                   ن إلدارة دورة حياة  ّ سّـــ                           
             مجع البيانات،   يف              ُ              املشـــروع. وســـوف ُتضـــم التحســـينات 

           نظام إدارة                                      مثل التحسني املقرتح يف التوصية، يف مشروع
                    باالســـــتناد إىل اســـــتعراض    )PROMYS (              دورة املشـــــاريع

                  الحتياجات املستخدم.

 ُ      ُأغلقت.

                إىل أن التحســــــــــــــينـــــــات    ا   ً نظرً 
       لتنفيــــــذ           القيــــــام هبــــــا        املطلوب 

   ا   ً كبريً      ا              ّ       ً التوصية قد تتطّلب تغيريً 
                      يف هيكليـــــة نظـــــام معلومـــــات 
                           إدارة الربامج امليدانية، ســــــوف 

  يف    ،                 نســـتعرض ونواصـــل رصـــد
           للمراجعــــة،                زيــــارتنــــا القــــادمــــة 

ــــظـــــــام املــــقــــرتح  ــــن ــــف ال                    وظـــــــائ
            مبادرة نظام              للمشــــــــــــــروع، أي

                    إدارة دورة املشـــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــع
) PROMYS(  .   

                                  حتســــــــــــــني الوظائف يف مصــــــــــــــفوفة اإلطار املنطقي   9
   ا                                          ورصــــد خطط العمل ووضــــع امليزانية لزيادة مرونته

                              على التكيف مع متطلبــــات املشـــــــــــــــــاريع    ا     وقــــدرهتــــ
                                  شـــــتمل على مؤشـــــرات من أجل رصـــــد اجلوانب  ت  ول

     (ج))    91                                النوعية لتنفيذ املشاريع. (الفقرة 

2017     
 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

                                          يف حني ما زال ميكن إجراء بعض التبســـــيط والتحســـــني 
                                        ُ      نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، ســــــــوف تُراعى   يف 

                  مثل التعديل املوصى                                أي تغيريات كبرية يف البىن التحتية، 
                 خطة العمل يف سياق                             به ملصفوفة اإلطار املنطقي ورصد 

  .ُ     ُأغلقت

                إىل أن التحســــــــــــــينـــــــات    ا   ً نظرً 
       لتنفيــــــذ           القيــــــام هبــــــا        املطلوب 

   ا   ً كبريً      ا              ّ       ً التوصية قد تتطّلب تغيريً 
                      يف هيكليـــــة نظـــــام معلومـــــات 
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   )PROMYS (                          لنظام إدارة دورة املشاريع                املبادرة اجلديدة
ً                                       عوًضا عن تنفيذها يف إطار نظام املعلومات نفسه   . 

                           إدارة الربامج امليدانية، ســــــوف 
                    نســـــتعرض ونواصـــــل رصـــــد يف 

           للمراجعــــة،                زيــــارتنــــا القــــادمــــة 
ــــظـــــــام املــــقــــرتح  ــــن ــــف ال                    وظـــــــائ

           نظــــام إدارة              للمشــــــــــــــروع، أي
    PROMYS( Æ (              دورة املشاريع

                                        إجراء حتليل شــــــــامل للقضــــــــايا احلرجة اليت حددها    10
                                     مســــــــــــــتخدمو النظام من أجل زيادة الوضــــــــــــــوح يف 
                                    حتــديــد خــارطــة الطريق اليت يضــــــــــــــعهــا إلجيــاد حــل 
                                   متكامل ويف ترتيب أنشــــــــــــــطته حســــــــــــــب األولوية 

  )  92        ً            للمضي قدًما. (الفقرة 

2017     
 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

     نظـام            من مبـادرة   1     رحلـة   امل  يف               هـذا االســــــــــــــتعراض     جيري
             اليت من املقرر    )PROMYS (                    إدارة دورة املشــــــــــــــــــــاريع

                 ديســــــــــــمرب/كانون األول    –                      إجراؤها يف ســــــــــــبتمرب/أيلول 
2019    .    

             قيد التنفيذ.

                     ســــــوف نواصــــــل رصــــــد نتيجة
     نظـــــام            من مبـــــادرة   1       املرحلـــــة 

                    إدارة دورة املشـــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــع
) PROMYS( Æ  

     وحتســـــني                                   زيادة التحســـــينات على مســـــتوى العملية    11
                     ذات الصــــــــــــــلــة، مع الرتكيز            بني األنظمــة         التكــامــل

                       بصورة خاصة على ما يلي:

                           فرعي يف النظــــام العــــاملي إلدارة      جزء      إدراج     (أ)
                                       املوارد لضــــــــــمان إمكانية رصــــــــــد نفقات املشــــــــــاريع 

2017     
 

                 إدارة دعم الربامج 
   /               والتعــــــاون التقين 

     مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

  ُ                                       اسُتكملت النقطة (ج) مع دخول مباشر من نظام   -
                                               معلومــــات إدارة الربامج امليــــدانيــــة إىل نظــــام املعلومــــات 
                                             اإلدارية املتكامل لغرض احلصــــــــول على التقارير بشــــــــأن 

                     رصد ميزانية املشروع.

 ُ      ُأغلقت.

                    ســــــوف نواصــــــل رصــــــد نتيجة 
                نـــــظـــــــام إدارة دورة          "مـــــبـــــــادرة

   )PROMYS (         املشــــــــــــــــــــاريــــــع
  .                       املتوقع أن تعاجل التوصيات
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                      والتبليغ عنها بطريقة ســــــــــــــهلة ومنهجية حبســــــــــــــب 
                                                النتائج، مع أخذ آثار معادلة امليزانية يف االعتبار؛

       النظــام   يف               ط اخلــاص بــاألصــــــــــــول           جتــديــد الراب  و   ) ب (
                                               العـاملي إلدارة املوارد من أجل الســــــــــــمـاح بتوافر قائمــة 

                                      يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية؛           التجهيزات

ـــانـــات املـــاليـــة يف نظـــام   و     (ج)                                     توفري رابط بني البي
                                             معلومــــات إدارة الربامج امليــــدانيــــة والنظــــام العــــاملي 

        ة آنيــــــة،                                   إلدارة املوارد لتوليــــــد املعلومــــــات بصــــــــــــــور 
ــــــدخول        عمليــــــة           وإدراجهــــــا يف        لنظــــــام         املوحــــــدة       ال

                                     املعلومــات اإلداريــة املتكــامــل بوصــــــــــــــفــه تصــــــــــــــميم 
                     يف مجيع النظم املرتابطة؛        املعتمد        الدخول

                                      إدراج أجزاء للنقــــل بني أبواب امليزانيــــة يف   و     (د)
                                              النظام العاملي إلدارة املوارد من أجل دعم النموذج 
                                            القـــائم يف نظـــام معلومـــات إدارة الربامج امليـــدانيـــة 
                                 لرصـــــــــــد املشـــــــــــاريع بشـــــــــــكل فعال على مســـــــــــتوى 

  )  97                            االلتزامات والنفقات. (الفقرة 

     مــــــكــــــتـــــــب  /      املــــــوارد
            املفتش العام

              تســــــجيل العملية                        ســــــوف جتري مراجعة متطلبات     (أ)
                                                 القائمة على النتائج واإلبالغ عنها ضــــــمن نطاق مبادرة

    . )PROMYS (                         نظام إدارة دورة املشاريع

       مواصــــــــــــــلة                          شــــــــــــــعبة تكنولوجيا املعلومات    قرتح   وت    (ب)
          هلذا الغرض                                نظام املعلومات اإلدارية املتكامل        اســـــتخدام 

                                                إىل حني تنفيذ األدوات املتصــــــلة مبكننة إدارة دورة حياة 
       أعاله).  )  أ (    ُ         (أُنظر البند      اريع   املش

                         نظـام إدارة دورة املشــــــــــــــاريع        مبـادرة            هذا جزء من  ) د (
) PROMYS(  .   

                                        وســـــــــيتم اســـــــــتعراض النقطتني (أ) و(ب) ضـــــــــمن نطاق 
ا عن حبثهما من        مشــروع ً               نظام إدارة دورة املشــاريع عوضــً                           
                                             نظــام معلومــات إدارة الربامج امليــدانيــة أو النظــام      خالل

                                  العاملي إلدارة املوارد يف هذه املرحلة.
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

              دارة المخاطر  إ   -      2016

                 التوصيات األساسية

       الهامة          التوصيات

       املخاطر      إدارة 
                                           إعادة النظر يف إطار إدارة املخاطر اخلاص هبا ويف    17

                                     العمليـــــــة اليت يتم اعتمـــــــاده مبوجبهـــــــا، ووضــــــــــــــع 
                                         اسرتاتيجيات لتضمينه يف مجيع مستويات املنظمة، 
                                         وضــــــمان أن تؤخذ قدرته على التكيف يف االعتبار 
                                         بالكامل وأن يتبىن مجيع أصحاب املصلحة املفهوم 

                   من أجــل حتقيق املنــافع                    املشــــــــــــــرتك إلدارة املخــاطر 
  )   125        (الفقرة                          املرجوة من إدارة املخاطر.

                 نــائــب املــدير العــام      2017
               للعمليات/ مكتب 
           االســــــــــــــــرتاتـــيـــجـــيـــــــة 
                والــتــخــطــيــط وإدارة 

       املوارد

ّ   نـُّفذت  ُ .  

         على صــــعيد       2016        منذ عام    ا   ً كبريً      ا                 ً أحرزت اإلدارة تقدمً 
                                                 تعزيز �ج املنظمـــة إزاء إدارة املخـــاطر اليت بـــاتـــت اليوم 

  يف       ّ                                         ً مرتسخّة يف إطار املنظمة للرقابة الداخلية (صدر أوًال 
   )،     2019    عــام    يف                   ؛ وصـــــــــــــــدر التحــديــث لــه    2016    عــام 

ّ       ً      وعّززت بناًء عليه    

ّ   النهج املعّزز         بدأ نشـــر   و            ذات الصـــلة                  األدوات والعمليات          
ّ   حيث أعّدت   ،     2018    عام                      تحديد املخاطر والرصــــــــــــــد ل       

               يف املقر الرئيســـــــــــي                                   املكاتب اإلقليمية ونواب املدير العام 
                                          ســـــــجالت املخاطر؛ ومن خالل توفري املعلومات لعملية 

          وحتديث ســــــجل       2018                                 رفع تقارير الرقابة الداخلية لعام 
                   تواصـــلت هذه العملية   و   .     2019                   املخاطر املؤســـســـية عام 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ  نقـــّدر           اهلـــامـــة اليت          اإلجراءات     
      تعزيز                      اختذهتا اإلدارة لتحسني و 

               إدارة املخاطر.            �جها إزاء
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

ّ   ، حيــــث أعــــّدت     2019    عــــام                   مجيع مكــــاتــــب املنظمــــة         
         �ــايــة عــام      حلول                   ُ    ت املخــاطر (على أن تُنجز    ســــــــــــــجال

        الرقابة     عن   ا    ً حديثً         إطالقها   ّ متّ      اليت         بالدورة       ً مرفقةً     )،    2019
                  عن إدارة املخاطر)،    ا                        ً الداخلية (واليت تتضـــــــــــــمن قســـــــــــــمً 

لة، وأداة                                   ّ          وبربنامج مكثف لإلحاطة، وتوجيهات مفصـــــــــــــّ
      بيان        احملددة يف          اإلجراءات    مع    ا                   ً إلكرتونية جديدة (متشـــــيً 

                         وســـــــتجري صـــــــيانة ســـــــجالت املخاطر                    الرقابة الداخلية.
                                           بشـــــكل منتظم كجزء من التخطيط ومن عملية اإلبالغ 

                     عن النتائج/امليزانية.

                             التـــدرجيي اعتمـــاد املنظمـــة على حنو    ج              ويـــدعم هـــذا النه
                    إلدارة املخاطر ودجمه يف       ً شــــــــــــامًال    ا  ً �جً    ا         ً تدرجيي أيضــــــــــــً 

                    عمليات مؤسسية أخرى.

      2016    عام ُ           تُعترب توصــــــــــــــية                  ّ   االســــــــــــــتناد إىل ما تقدّم،   وب
ذًة، كمــا أن مزيــدً  ّ  ً              ً منفــّ                              من اإلجراءات لتعزيز هــذا النهج    ا  

      2019 و      2018                                    مرتســـخة يف بيان الرقابة الداخلية لعامي 
                  الصـــــادرة عن املراجع     10                  عن حتديثات للتوصـــــية      ً فضـــــًال 

   .    2017            اخلارجي لعام 
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        التوصية
ّ  الـــــــــحـــــــــّد     
       الـــــزمـــــنـــــي 

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                        مراجعة الكشوفات المالية   -      2015

                 التوصيات األساسية

                    خمطط القسائم النقدية
                                بصــــــياغة وإصــــــدار قواعد إدارية تتصــــــل    ا          ً القيام فورً   2

                                        باسـتخدام خمطط النقد والقسـائم لضـمان احلصـول 
ّ   على القيمة األفضـــــــــل مقابل املال؛ وكفالة صـــــــــّحة                                       
                                     وانتظــــام املعــــامالت املــــذكورة؛ وضــــــــــــــمــــان العرض 
                                         العادل للحســــــــــابات املتأثرة يف الكشــــــــــوف املالية. 

  )  38        (الفقرة 

                 إدارة دعم الربامج      2017
   /              والـتـعـــــــاون الـتـقـين

               تب املدير العام   مك
       املساعد

                                      لقد متت صــــــــــــــياغة قســــــــــــــم جديد يف دليل اإلجراءات 
                       ) بشــــــــــأن مشــــــــــاريع التحويالت    702               اإلدارية (القســــــــــم 

                                               النقدية والقائمة على القســائم وفحصــه يف عدة مكاتب 
      . كما             عب ذات الصــــلة                          ُّ قطرية، وحصــــل على موافقة الشــــُّ 

ّ   نـُّفذت                                     املطلوبة لنظم املنظمة (النظام العاملي           التكييفات   ُ 
  .                                                  إلدارة املوارد ونظـــام معلومـــات إدارة الربامج امليـــدانيـــة)

        من دليل      702      القســـــــــــــم   ُ     ، أُطلق     2019          مايو/أيار    8   ويف 
                            بشـــــــــــــأن التحويالت النقدية، وميكن                   اإلجراءات اإلدارية

                             ّ            إقفال هذه التوصية على أ�ا منّفذة بالكامل.

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ               نقــّدر اإلجراءات اليت       اختــذهتــا     
        واختبـــــار                اإلدارة لصــــــــــــــيـــــاغـــــة

                    وإصــــــــــــــدار القســــــــــــــم يف دليل 
ـــة بشــــــــــــــــأن                        اإلجراءات اإلداري
                        مشــــــــــــاريع التحويالت النقدية 
                      والتحويالت القـــــــائمـــــــة على 
                            القسائم لتنفيذ هذه التوصية.
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     الــــــــحــــــــد         التوصية
ــــزمــــنــــي         ال

        المقترح

                      تعليق المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                اإلدارة المسؤولة

 

                التوصيات الهامة

                    خمطط القسائم النقدية
                                   توفري توجيهـات بشـــــــــــــــأن احملـاســــــــــــــبـة إىل املكـاتـب   3

                                       امليدانية املعنية على صــــــــــــــعيد تســــــــــــــجيل النفقات 
                           ّ                 املتصـــــــــــــلة باملدخالت الزراعية املوّزعة والنقد مقابل 
                                    ُ     العمل الذي حصــــــل عليه املســــــتفيدون، واليت يُعاد 
                 ّ                  تســــــــــــديدها من خالل موّردي األموال، لضــــــــــــمان 

              لشعبة الشؤون   ا                          ً االتساق يف تسجيلها. وجيوز أيضً 
                                            املالية النظر يف إمكانية استخدام حسابات جديدة 

                    عن طريق خمطط القســـــــــــــائم          املعامالت           للتمييز بني 
  )  40                 النقدية. (الفقرة 

 
 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2017
       املالية

                                         أنشــــــأت شــــــعبة الشــــــؤون املالية حســــــاب أســــــتاذ جديد 
             رموز حســــابات:    3                            ، املســــاعدة النقدية واملالية، و    5030
   -    5731         املشــــــــــــــروطة،                      التحويالت النقدية غري   -    5730

             املنح املباشـــــــرة    -    5732                          التحويالت النقدية املشـــــــروطة و
            للمستفيدين.

            شعبة الشؤون      صفحة                          مت حتديث قائمة احلسابات على   و 
             ونشــــــــرت الشــــــــعبة                          املتاحة على شــــــــبكة اإلنرتانت       املالية 

                                         توصـــــــيفات احلســـــــاب اجلديد لتوفري التوجيهات بشـــــــأن 
           استخدامها.

                        يف دليل اإلجراءات اإلدارية      702 ُ                وُنشــــر القســــم اجلديد 
  ،     2019          مــايو/أيــار    8                        بشــــــــــــــــأن التحويالت النقــديــة يف 

                 متوفرة اآلن ملعـاجلـة    ة     اجلـديـد    ات                وبـاتـت رموز احلســـــــــــــــابـ

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                      نقــّدر اإلجراءات اليت اختــذهتــا    
                          اإلدارة إلنشاء رموز احلسابات 

         املعامالت           للتمييز بني        اجلديدة 
                    عن طريق خمطط القســـــــــــــــــائم 

               غري إصـــــــــدار القســـــــــم          النقدية
       يف دلــــــــيــــــــل      702      اجلــــــــديــــــــد 

                   اإلجراءات اإلدارية. 

 



FC 178/9 39 

 

                           النظام العاملي إلدارة املوارد                          املعامالت وحتديد امليزانية يف 
  .                                   ونظام معلومات إدارة الربامج امليدانية

           منوذج السفر
                                         إجراء اســـــــتعراض وحتليل للقضـــــــايا احملددة واحلدود   6

                                             اليت تؤثر على تطبيق وظائف النظام العاملي إلدارة 
              تحقيق الفوائد  ل                               املوارد بشــأن الســفر، وتوفري احللول 
  )  51                                   املتأتية عن النظام بالكامل. (الفقرة 

            شــــــــــــعبة الشــــــــــــؤون      2016
       املالية

                                        شكل إعادة تطوير وظيفة خطة السفر الفصلية  ت    سوف 
                                 ســــــيما أن ذلك قد يتطلب إعادة تصــــــميم    اً      ً ًء معقدً     إجرا

              اخلطة بكاملها.

   إن  فــ   -          على املوارد                          ويف مــا يتعلق بضــــــــــــــوابط احلصــــــــــــــول
                      مهـــا موافقـــة املســــــــــــــؤول عن  ني               املوافقـــة الوحيـــدت       وظيفيت

                                               امليزانيـــة واإلشــــــــــــــراف. ومهـــا تنبثقـــان من هرميـــة املوافقـــة 
                                                  القائمة على امليزانية (أمر الشــــــــــراء) واإلشــــــــــراف (املوارد 

          البشرية).

                                       وينبغي إعادة النظر يف نطاق هذه التوصية.

  .ُ     ُأقفلت
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــّد  ّ  ال    
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                            مراجعة حسابات المقر الرئيسي   -      2014

                  التوصيات األساسية 

                                      احلوكمة وإدارة التغيري يف املوارد البشرية
                                         تصـــــــــــميم وتنفيذ خطة إدارة تغيري ملموســـــــــــة ورمسية   3

                                         لضــــــــبط تنفيذ اســــــــرتاتيجية املوارد البشــــــــرية بشــــــــكل 
  )  56              أفضل. (الفقرة 

            مـــــــكـــــــتـــــــب املـــــــوارد      2015
        البشرية

                                        ســـــــــــــوف يتم تعــديــل خطــة إدارة التغيري يف املوارد 
ّ                    البشـــرية حبيث تعكس التوّجه االســـرتاتيجي لإلدارة                       

   1                                    اجلــديــدة للمنظمــة اليت اســـــــــــــتلمــت مهــامهــا يف
ّ    . وســوف تُنّفذ اخلطة احملّدثة     2019         أغســطس/آب            ّ ُ        

                                                بالتوازي مع اسرتاتيجية املوارد البشرية وخطة العمل 
   .    2021 -    2020                اليت ستوضع للفرتة 

             قيد التنفيذ.

ّ                      نقـــــــّدر اإلجراءات اليت اختـــــــذهتـــــــا    
ّ   حمّدثة                 اإلدارة لوضـــــــــع خطة       إلدارة    

               وســــــــوف نواصــــــــل رصــــــــد          التغيري.
                               تنفيذ خطة املوارد البشــــــــرية احملدثة 
                            بعد صـــياغة االســـرتاتيجية اجلديدة 
                           للموارد البشــــــــــــــريـــة وخطـــة العمـــل 

            املتصلة هبا.

            إدارة األداء
                                         صــــــــياغة اســــــــرتاتيجيات مناســــــــبة للمراجعة املنهجية   6

                                               لنظــام تقييم وإدارة األداء، مبــا يف ذلــك اعتمــاد آليــة 
            مـــــــكـــــــتـــــــب املـــــــوارد      2015

        البشرية
                                 راجعــة اجلودة واســــــــــــــتطالع اآلراء يف نظــام      إثر م

ُ                   ء، ُوضـــــــــعت التدابري لتحســـــــــني                  تقييم وإدارة األدا    
                   كرب. وجيري وضــــــــــــــع تـــدريـــب  أ              النظـــام على حنو 

                                     إضـــــايف للموظفني واملدراء. وهذا يشـــــمل شـــــريط 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ                          نقـــــّدر إجراءات اإلدارة يف إجراء    
                          راجعة اجلودة واســـــــــــتطالع اآلراء  م

       ً ء فضـــًال                         يف نظام تقييم وإدارة األدا
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                   أن هذه االســـرتاتيجيات                        لضـــمان اجلودة والتأكد من 
  )  73               متسقا. (الفقرة    ا          ً تطبق تطبيقً 

 
 

     تكون                      لى صــــــــــــــياغة أهداف لألداء         ّ    فيديو يرّكز ع
                                       حمــــددة وقــــابلــــة للقيــــاس وميكن بلوغهــــا وواقعيــــة 

                      (صـــدرت يف الفصـــل األول من                وحســـنة التوقيت
                             ) ودورتني تـــــــدريبيتني تركزان على     2019    عـــــــام 

        ء وتقدمي                       نظام تقييم وإدارة األدا            توضــــــــــــيح عملية 
                         (من املقرر إصـــــداره يف الفصـــــل            التعقيبات      وتلقي 

   ).    2019              الثالث من عام 

ّددت مهلــة زمنيــة ســــــــــــــنويــة ثــابتــة جلميع  ّ                                وقــد حــُ  ُ     
        يتم بدأ          ء على أن                       نظام تقييم وإدارة األدا      مراحل 

   1  يف       2019                      إطــالق ختــطــيــط الــنــظـــــــام لــعـــــــام 
                . ويف إطار عملية     2018                 ديســـــــــمرب/كانون األول 

                                      التصــــــــــــــنيف املتعــدد، بــات بــإمكــان املــدراء اآلن 
                         ثالثة تقارير مباشـــــــرة لتوفري            ما يصـــــــل إىل       اختيار 

       خيارات                   ً     يف �اية العام، إضــــــــــــــافًة إىل           التعقيبات 
ّ              ً . وعّززت املنظمة أيضً      األخرى                 التصنيف املتعددة    ا    

   من   ء                       نظام تقييم وإدارة األدا             ســــــــــــياســــــــــــة وعملية 
            جهات االتصـــــال               اإللكرتونية مع         الندوات    خالل 

ُ            املعنية بالنظام. إضــافًة إىل ذلك، ُوضــعت "قائمة            ً                    
                                     للمدراء" لتوفري التوجيهات بشــــــــــــــأن التصــــــــــــــدي 

              وضــــــــع دليل أكثر    ا                     ً لضــــــــعف األداء. وجيري حاليً 
                حول هذا املوضوع.       ً تفصيًال 

                         التدريبات اإلضــــــــــــــافية املقررة    عن 
ــــلــــمــــوظــــفــــني واملـــــــدراء يف هـــــــذا                        ل

       اخلصوص.

                       وســـــــــوف نواصـــــــــل رصـــــــــد التنفيذ 
                       املســــــــــــــتمر لإلجراءات املتخـــــــذة 
                        ونـــتـــيـــجـــــــة الـــتـــــــدريـــبـــــــات املـــقـــررة 

                 للموظفني واملدراء.
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــّد  ّ  ال    
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

     نظام                                       ويواصـل مكتب املوارد البشـرية رصـد امتثال 
                           ء وتطبيق تصنيفات األداء. ويف                  تقييم وإدارة األدا

ّ                            ً ا اخلصــوص، قّدم مكتب املوارد البشــرية تقريرً   هذ    ا          
  )        يف املائة    97 (      2018                      عن االمتثال يف �اية عام 

                                     وتصنيفات األداء اإلمجايل لإلدارة العليا. 

                                            وهبدف تعزيز عملية تقييم إدارة األداء واالمتثال 
                  مبكننة تقرير تقييم                          على حنو أكرب، قامت املنظمة

             ددة يف الوحـدة                            األداء التجرييب للموظفني ملـدة حمـ
                                 عــــــرب اإلنــــــرتنـــــــت إلدارة األداء عــــــلــــــى املــــــوقــــــع

you@fao   ً2019            أبريل/نيســــــــــــــان    1   من    ا   ً بدء     .  
ّ                                     وتُنّظم دورات لإلحاطة بشــــأن العملية للموظفني   ُ  

         واملدراء.
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــّد  ّ  ال    
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                 الرقابة الداخلية

                التوصيات الهامة

            املنفعة منها                                                              الدروس املستفادة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وحتقيق
                                          إقرار وتـــــأكيـــــد املنـــــافع احملققـــــة من تنفيـــــذ املعـــــايري   2

                                              احملاســــــــــــــبية الدولية للقطاع العام وتقدمي تقرير عنها 
                      على املنافع املرتتبة على               أصــحاب املصــلحة      الطالع

                                                  اعتماد اإلطار اجلديد إلعداد التقارير املالية. (الفقرة 
47  (  

                 مكتــب املــدير العــام      2015
             املســـــــــــاعد/ شـــــــــــعبة 

            شؤون املالية  ال

ُ                                              ُأجنز التقرير بشأن املنافع احملققة من تنفيذ املعايري 
ّ                وّمت تبادله مع جلنة                               احملاســـــبية الدولية للقطاع العام  

                                         مراجعة احلســـابات التابعة للمنظمة. وســـوف يتم 
                      مع أصحاب مصلحة آخرين،    ا                 ً تبادل التقرير أيضً 

     نظـــام                              مبـــا يف ذلـــك من خالل تقـــدميـــه إىل جملس 
  .      املنظمة               ختطيط املوارد يف

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ          نقّدر اســــــــــــتكمال      بشــــــــــــأن          التقرير    
                             املنــــافع احملققــــة من تنفيــــذ املعــــايري 
                              احملــاســــــــــــــبيــة الــدوليــة للقطــاع العــام

ّ                       لــذي ّمت تبــادلــه مع جلنــة مراجعــة  ا  و      
                         احلســــــــــــــــابـــات التـــابعـــة للمنظمـــة، 
                        والــــذي ســــــــــــــوف يتم تبــــادلــــه مع 

                   أصحاب مصلحة آخرين.

            إدارة األداء
                  املوارد البشـــــرية من                              تعزيز ســـــياســـــة إدارة أداء مكتب  5

                             بتوسيع استخدام أهداف التطوير    ا              ً خالل القيام رمسيً 
                                           الوظيفي من جمرد أساس إلدارة املهارات إىل جمموعة 

            مـــــــكـــــــتـــــــب املـــــــوارد      2015
        البشرية

            لتوفري الدعم     رتنت  نُ                      أُطلق تدريب جديد على اإل
          خلطة العمل    ا              ً أهداف حمددة جيدً          بشــــــــأن وضــــــــع 

  .                             خلاصة بنظام تقييم وإدارة األداء ا

ّ   نـُّفذت  ُ .  

                         نــــقـــــــدر إجــــراء اإلدارة يف تــــوفــــري 
               نرتنت لوضع نظام             تدريب على اإل

                     لتقييم وإدارة األداء.    ا       ً حمـــدد جيـــدً 
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــّد  ّ  ال    
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                         أمشــل من األهــداف اإلمنــائيــة اليت تتخطى الكفــاءة. 
  )  69        (الفقرة 

ّ                      ويعّزز شـــــريط الفيديو الرابط            بني خطة عمل      هذا     
ّ   النظام، والكفاءات واألهداف اإلمنائية، ويشـــــــّدد                                        

ـــــة   ـــــة األهـــــداف اإلمنـــــائي ـــــدعم        كـــــأداة                         على أمهي      ل
                               ّ           التحســـني املســـتمر والتطور املهين. وتوفّر الوســـيلة 

            ّ          ن وضع خطة تعّلم تأخذ يف             املعلومات بشأ   ا   ً أيضً 
                                      االعتبـار مواطن القوة الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـة، والثغرات 

                واألهداف املهنية.

                                      وبـــالنســــــــــــــبـــة إىل البيـــان اخلـــاص "بنقـــاط التـــذكري 
                                             الرئيســــــية" يف التخطيط لنظام تقييم وإدارة األداء 

ّ                            ، عّزز مكتب املوارد البشــــــــــــــرية أمهية     2019     لعام     
ّ                                  التعّرف إىل فرص التنميــة وإضـــــــــــــــافتهــا إىل خطــة      
    ّ                                       التعّلم كوسيلة للتطور املهين وتوسيع اإلمكانيات 

         املهنية.

                          ويتناول إصــــــــــدار بيان يشــــــــــري إىل 
                           نقاط التذكري الرئيســـــــــــــية مســـــــــــــألة 

               تنفيذ التوصية.

                     وســــــــــوف نواصــــــــــل رصــــــــــد نتيجة 
              املـــتـــخـــــــذة لـــتـــنـــفـــيـــــــذ           اإلجـــراءات

         التوصية.

                املوظفني وتدريبهم   ت           تنمية مهارا
                      ّ                     قيــــاس فعــــاليــــة برامج التعّلم من خالل تقييم األثر   8

                                             باإلضافة إىل املمارسة احلالية بغية وضع أساس أكثر 
  )  83                      ّ                      فعالية لصياغة خطط التعّلم املستقبلية. (الفقرة 

            مـــــــكـــــــتـــــــب املـــــــوارد      2015
        البشرية

    على    ا  ً ردً     21  ّ                       تلّقى مكتـــــــب املوارد البشــــــــــــــريـــــــة 
                                  ممارســـــــــــات تقييم التدريب من خالل شـــــــــــبكات 
          ّ                                مدراء التعّلم يف األمم املتحدة. وقد جرى تقييم 

ّ   نـُّفذت  ُ .  
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــّد  ّ  ال    
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

ُ                   املمارســــــــــــــات اجليدة واُختذت اإلجراءات لقياس                   
                                            فعالية برامج التدريب يف املنظمة يف سبتمرب/أيلول 

2018    .  

                                      وهذا يشـــــــــــمل تنفيذ حتليل الحتياجات التدريب 
                                          (قبل الدورة) وتكييف احملتوى باالستناد إىل هذه 
                                      االحتيــاجــات، وتقييم مبــاشــــــــــــــر مــا بعــد الــدورة 

   2 و   1                        ّ              لقياس "ردة الفعل" و"التعّلم" (املســـــــتويان 
                  ) واســــــــــــــتبيان إلكرتوين Kirkpatrick        من منوذج 

 ُ                           يُنجز بعد ســــــــــــتة أشــــــــــــهر من الدورة             لتقييم األثر 
           درجة تطبيق    - 3                   س "الســــــــــلوك" (املســــــــــتوى     لقيا

                                       املشـــــــــاركني ملا تعلموه خالل الدورة لدى عودهتم 
            إىل العمل). 

ّ                                     يتّم رصـــد النتائج وســـوف تســـرتشـــد هبا التغيريات    
            ّ                              يف برامج التعّلم حســـــب املقتضـــــى لتعزيز الفعالية 

          اإلمجالية.
 

ّ                      نقـــــــّدر اإلجراءات اليت اختـــــــذهتـــــــا    
        التعلم.                          اإلدارة لقياس فعالية برامج 

                         وســــوف نواصــــل رصــــد اســــتمرارية 
ذة ملــــعـــــــاجلـــــــة               ّ         اإلجــــراءات املــــنــــفـــــــّ

          التوصية.

                   والقدرة على الصمود                    شعبة عمليات الطوارئ 
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــّد  ّ  ال    
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                صــــــــياغة بروتوكوالت واضــــــــحة خمصــــــــصــــــــة حلاالت    13
           لضــــــــــــــمــان خطوط    2 و   1                   الطوارئ من املســــــــــــــتويني 

                                       مســــــاءلة واضــــــحة. وتوضــــــيح األدوار واملســــــؤوليات 
   .  3                                     وضـــــبط التصـــــاميم للربوتوكول اخلاص باملســـــتوى

  )   112        (الفقرة 

                 إدارة دعــم الــربامــج      2015
               والتعاون التقين

                                  أصـــــــــــــــــدرت املنظمــــة نشــــــــــــــرة املــــدير العــــام رقم 
                            إعالن وبروتوكول منظمـة األغـذية    –    32 /    2013

                                         والزراعة لالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 
         ) واخلطوط  أ    2013                        (منظمــة األغــذيــة والزراعــة،    3

                                           التوجيهية التشـــغيلية املصـــاحبة هلا بشـــأن التأهب 
   3                                 واالســـــــــــتجابة حلاالت الطوارئ من املســـــــــــتوى 

                                        (اخلطوط التوجيهية حلاالت الطوارئ من املستوى 
    ب).    2013                    مة األغذية والزراعة،      ) (منظ 3

              ّ                       وبعـــد مشــــــــــــــــاورة مكثّفـــة مع املكـــاتـــب امليـــدانيـــة 
                                       وشعب املقر الرئيسي للمنظمة، جيري اآلن وضع 
                                         اللمســـــات األخرية على تنقيح نشـــــرة املدير العام 

                            حول بروتوكوالت االستجابة حلاالت     32 /    2013
           نشـــــــرة املدير       وتســـــــعى   .  3                  الطوارئ من املســـــــتوى 

              تعزيز اســــــتجابة         مواصــــــلة   ىل إ   ا   ً أيضــــــً               العام املنقحة
                                  املنظمــــــة حلــــــاالت الطوارئ من خالل اعتمــــــاد 
                                       إعالن وبروتوكوالت االســــتجابة حلاالت الطوارئ

                      على املستوى اإلقليمي.

             قيد التنفيذ.

              اللجنة املشــــــــــــــرتكة      بأن   ا       ً حنيط علمً 
ــــــــــــــــــأن يتوىل                            بني الوكاالت قررت بـ
                           املؤمتر اإلقليمي ألوروبـــــــا قيـــــــادة 
                        عملية وضــــــــع اللمســــــــات األخرية 
                         على الربوتوكول اخلـــــــاص بنظـــــــام 
                            تفعيل حالة الطوارئ اإلنســــــــــــــانية 

                  على مستوى املنظومة

                      ســـــــــــوف نواصـــــــــــل رصـــــــــــد التنفيذ 
                    الكامل هلذه التوصية.
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــّد  ّ  ال    
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

                                          عتمد اإلصـــدار النهائي لنشـــرة املدير العام على  ا  و 
                                       نتــائج املنــاقشـــــــــــــــات اجلــاريــة يف اللجنــة الــدائمــة 

                  ويف اجتماع املســـــــؤولني                    املشـــــــرتكة بني الوكاالت. 
  ،     2019                 يف �اية مايو/أيار            الذي انعقد          الرئيسيني 

ّ                                      قّررت اللجنة املشــــــــــــــرتكة بني الوكاالت بأن يتوىل   
                                       املؤمتر اإلقليمي ألوروبا عملية وضـــــــع اللمســـــــات 

      تفعيـــــل        بنظـــــام      اخلـــــاص           الربوتوكول          األخرية على 
                                         حالة الطوارئ اإلنســـــــانية على مســـــــتوى املنظومة

                     توفري الردود الرئيســــــية    يف                ضــــــرورة االســــــتمرار   مع 
                                      ومســــــــــــــتويات عالية من التمويل لألزمات األكرب 

                 ّ                ويف هـذه األثنـاء، يوفّر القســــــــــــــم بعنوان    .      املمتـدة
                                     "االســــــــــــــتجابة حلاالت الطوارئ والتأهب هلا" يف 
                                        دليل املنظمة التوجيهات ذات الصــــــــلة للمكاتب 

                                     القطرية للتأهب لألزمات واالستجابة هلا.
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        التوصية
ـــــــــــحـــــــــــد       ال
ــــــي  ــــــزمــــــن        ال

        المقترح
                        تعليقات المراجع الخارجي  ّ        رّد اإلدارة                الوحدة المسؤولة

ّ         في المقّر الرئيسي          الحسابات        مراجعة   –      2013 -    2012             فترة السنتين          

                التوصيات الهامة

                           النظام العاملي إلدارة املوارد
ّ       توثيق املنافع اليت حققتها املنظمة بشـــــأن احلّل الذي    25                                       

  ّ                                            اتّبع لتحـــديـــد فعـــاليـــة برنـــامج النظـــام العـــاملي إلدارة 
  )   183                املوارد. (الفقرة 

                 مكتــب املــدير العــام      2014
       املساعد

  ُ                                   اســــــــــُتكمل التقرير، ووافق عليه مجيع أصــــــــــحاب 
ّ                           املصلحة وّمت تبادله مع مراجعي احلسابات.           

 

ّ   نـُّفذت  ُ .  

ّ           نقـــــــّدر اإلجراءات           اليت اختـــــــذهتـــــــا     
                           اإلدارة إلجــراء تــقــيــيــم لــلــمــنـــــــافــع 

       النظــام            اليت حققهــا              وتوثيق املنــافع 
                    العاملي إلدارة املوارد

 
 


