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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 التوصيييييييييييييات ال   اني عالقة يف  ري
 .2019بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاين  الثامنة والسبعنيتقدمي التقرير املرحلي السابق إىل جلنة املالية يف دورهتا 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
   ايُرجى من اللجنة أن تستعرض الوثيقة، وأن توفّر توجيهاهتا حسبما يكون ذلك مناسب. 
 

 مسودة املشورة
 

 اللجنة: إن   
 
   حبالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجع اخلارجي؛ اأحاطت علم  

 وحث ت األمانة وأوصبببببببببت ب احملرز ابلنسببببببببببة إو إافاا توصبببببببببيات املراجع اخلارجي  الكبري ورح بت ابلتقدم ، 
 على مواصلة بذا اجلهود إلافاا التوصيات العالقة.
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 مقدمة
 
على صعيد تنفيذ التوصيات  )املنظمة( يلّخص اجلدول أدانه التقدم اإلمجايل الذي أحرزته منظمة األغذية والزراعة -1

 الصادرة عن املراجع اخلارجي.
 

 جمموع التوصيات 1تقرير املراجعة

يف املتأخرة التوصيات 
 2 ري  التقرير السابق

)نوفمرب/تشرين الثاين 
2019) 

منذ  ري  أُغِلقي 
 التقرير السابق

يف  ري  متأخرة 
 التقرير احلايل

)نوفمرب/تشرين 
 (2019الثاين 

 1 1 2 26 2014التقرير املطوَّل 

 1 0 1 19 2016التقرير املطوَّل 

 5 1 6 29 2017التقرير املطوَّل 

 18 23 41 41 3 2018التقرير املطوَّل 

 25 25 50 115 اجملموع

 
بعد يف  ري  التقرير  أُقفليويعرض اجلدول أدانه تفاصيييييييييييييييري عن احلالة األخرية لتنفيذ  رّي توصييييييييييييييية   تكن قد  -2

 املرحلي السابق الذي ُقدِّم إىل جلنة املالية، مبا يف ذلك احلّد الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارجي للتنفيذ.
 
وترد اإلجراءات ال  اختذهتا األمانة لتنفيذ  ري توصييييييييييية من التوصيييييييييييات يف العامود بعنوان ررّد اإلدارةر، فيما يرد  -3

 تنفيذ مجيع التوصيات ضمن العامود األخري بعنوان رتعليقات املراجع اخلارجير.يف رأي املراجع اخلارجي يف التقدم احملرز 

                                                      
 (.2015ولعام  2013-2012ال يتم سرد التقارير عندما يكون قد مت إغالق التوصيات )التقارير املطّولة للفرتة   1
 .وما قبله 2017للتقارير املطّولة لعام  9/178FCالوثيقة   2
 .3/178FCلوثيقة ا  3
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 2018التقرير املطو ا 
 

 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ةأساسي
 املسائل املالية
 سيولة املنظمة

النظر يف التغيريات احليييياصييييييييييييييليييية يف مواعيييييد  1
 تسييييييييييديد ارييييييييييرتا ات  بار املسييييييييييا ني على
صعيد رصد وضعها النقدي وتوقعه، ومواءمة 
أمنييييان اإلنفيييياق مع التييييدفق النقييييدي الوارد، 
ا على تغطية االلتزامات لتنفيذ برانم   حرصيييييي 

 (.43)الفقرة العمري املعتمد 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2019
 املالية

االرييييرتا ات  تلقيأصييييبلي التغيريات يف مواعيد 
تقييييديرات التييييدفق النقييييدي،  الكربى منييييدرجيييية  يف

وحنن نقوم بتوقعييييات منتظميييية من أجييييري ارتقييييا  
النقص املمكن يف السيييييييييولة. ومن انحية اإلنفاق، 

للتأّخر يف تسيييييييييييديد الدفعات  ثري  دود  تبنّي أن
يف التدفق النقدي، ال سييييييما وأّن قسيييييم ا  بري ا من 
 نفقات الربانم  العادي للمنظمة يصيييييييييييييير  على

 رواتب املوظفني.
 

 .نُبف ذت
الييذي اختييذتييه اإلدارة ملعيياجليية نقييّدر اإلجراء 

 النقص احملتمري يف السيولة.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

حض الدول األعضييييييييييييياء بشيييييييييييييكري أ رب على  2
تسيييييييييييديد اريييييييييييرتا اهتا املقررة الراهنة ومتأخراهتا 
بطريقة متسيييييييييقة ويف املواعيد املطلوبة لضيييييييييمان 
توفر األموال الكيييييييافيييييييية لعملييييييييات املنظمييييييية. 

 (44 )الفقرة

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2019
 املالية

األمانة متابعة هذا الشييييييييييييييأن مع الدول تواصييييييييييييييري 
ا على دفع  األعضيييييييييييييييياء بوترية منتظميية تشييييييييييييييجيعيي 
 االررتا ات املقررة واملتأخرات يف املوعد املطلو :

جيري إعييييييداد تقييييييارير رييييييييييييييهرييييييية عن حيييييياليييييية  -
االرييييييييييييييرتا ييات ونشييييييييييييييرهييا على املوقع اإللكرتوين 

 للمنظمة.
 الدولويتم إرسييييال  شييييوفات فصييييلية إىل مجيع  -

 األعضاء تبنّي االررتا ات املقررة غري املسددة.
وجتري متابعة املسييييييييييييييألة عرب انات  مع البلدان  -

األعضاء ال  تتوجب عليها مبالغ أ رب من سواها 
 لضمان توفر السيولة الالزمة.

وترفع تقارير بوترية منتظمة إىل األجهزة الرائسية  -
 يف هذا الصدد.

 .نُبف ذت
نقييّدر عييدد األنشييييييييييييييطيية ال  نفييذهتييا اإلدارة 

الدفع يف املواعيد املطلوبة للمسيييييييييييييياعدة يف 
 و/أو حتصيري االررتا ات املقررة.

 ستلقاقات املوظفنيااللتزامات املتعلقة اب
وضييييييييييييييع خطون توجيهييييييية مكتوبيييييية حتتوي  5

اإلجراءات وطريقة التخصييييييييييييص والشيييييييييييرون 
األخرى املناسيييييييييبة لتوزيع املبالغ املسيييييييييرتدة أو 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

مت االنتهاء من اسيييييتعراض ريييييامري لتقسييييييم رصييييييد 
األرابح بني الو يياالت ال  توجييد مقييارهييا يف رومييا 
من خالل اللجنة االسيييييييتشيييييييارية املشيييييييرت ة للتأمني 

 .نُبف ذت
نقّدر اإلجراءات ال  اختذهتا اإلدارة لتنفيذ 

ل اللجنة االستشارية من خال هذه التوصية
 املشرت ة للتأمني الصلي.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

حصيييييية األرابح على الو االت املشييييييار ة ال  
 (58)الفقرة  .توجد مقارها يف روما

الصييييييييلي، ومت صيييييييير  األجزاء املتفق عليها لكري 
 من هذه الو االت.

 
وضييييييييييييييع ترتيبييييات  ييييددة للتمويييييري وخلفض  7

)احتواء( التكيالي  ضييييييييييييييمن فرتة  يددة من 
أجيري تنياول التزاميات ةيايية اخليدمية ضييييييييييييييمن 
حييدود التوجيهييات الصيييييييييييييييادرة عن األجهزة 

 (69الرائسية للمنظمة. )الفقرة 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2019
املالية/ريييييعبة املوارد 

 البشرية

تواصييييييييري اإلدارة لفي انتباه األجهزة الرائسييييييييية إىل 
هذه املسيييييييييييألة، مبا يشيييييييييييمري العرض املنتظم لواثئق 
تضييييييييم معلومات  دثة بشييييييييأن حجم االلتزامات، 
واخلييييارات املتييياحييية لسييييييييييييييييد النقص يف التموييييري، 
واملناقشييييييات الراهنة ضييييييمن منظومة األمم املتلدة 

إىل احتواء املسيييييييألة، واألنشيييييييطة الرامية  حول هذه
 تكالي  خطة التأمني الطيب احلالية.

 

 قيد التنفيذ.
مراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية لل

 من أجري الرصد املستمر.

 إدارة االستثمارات
وضييييييع املمارسيييييية احلالية ال  تقضييييييي بشييييييراء  8

خييييدمييييات مييييدراء االسييييييييييييييتثمييييار والقّيم على 
األموال يف قالب رمسي وتعميمها ونشييييييييييييييرها 

  سياسة مكتوبة. وتتضمن السياسة:
األنشييييييييييييطة املفصييييييييييييلة ال  يتوجب  (أ)

أداؤهييييا يف  ييييري مرحليييية من مراحييييري عملييييية 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2019
 املالية

سيييييييييتم إعداد سييييييييياسيييييييية مكتوبة وتقدميها إىل جلنة 
االسيييييتثمارات للموافقة عليها. وجتدر اإلريييييارة إىل 
أن حتييييديييييد معييييايري االختيييييار ال ميكن أن يتم إالّ 

  ليييييدى إعيييييداد عمليييييية االختييييييار مبيييييا أةيييييا ختتل
ابختال  أنواع الوالايت وحبسيييييييييب ف ة األصيييييييييول 

 قيد التنفيذ.
مراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية لل

من أجري الرصيييييييييييد املسيييييييييييتمر للموافقة على 
 السياسة املكتوبة.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

االستهالل فاالختيار  املشرتايت، انطالق ا من
 فاملوافقة فتوقيع العقود املالية؛

واملعايري احملددة يف رييييييييييرون اختيار  ( )
مدراء االسيييييييييتثمار واألوصيييييييييياء على األموال 

واالختصاصات والشرون األخرى  وأهليتهم،
 (73ال  تعترب مناسبة . )الفقرة 

القابلة لالسييييييييييييييتثمار وميزانية املخاطرة للمنظمة يف 
 الفرتة املعنية.

 

انطالق ا من مبدأ العناية الواجبة، تقييم األداء  9
الراهن حلافظة األسييييييييييييييواق الناريييييييييييييي ة وحتديد 
الطرق املالئميية ال  ميكن من خالنييا حتقيق 
اإليرادات املثلى مع تفوق األداء على أساس 
املقارنة، مبا يضييييييييمن تاية االسييييييييتثمارات يف 
األسيييواق النارييي ة من اخلسيييائر يف املسيييتقبري. 

 (78)الفقرة 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2019
 املالية

قامي وحدة اخلزانة لدى املنظمة برفع املسييييييييييييييائري 
املتعلقييييية ابألداء السييييييييييييييليب للفيييييائض إىل اللجنييييية 
االسيييييييييتشيييييييييارية املعنية ابالسيييييييييتثمارات ال  أعربي 
بدورها عن قلقها بشييييييييييييييأن هذه الوالية واقرتحي 

 وضع حدٍّ نا. 
وبعيييد موافقييية جلنييية االسييييييييييييييتثميييار، يف ميييارس/ ذار 

، تنازلي املنظمة عن احليازات من األسييييهم 2020
)يف  ري من األسواق النار ة واألسواق املتقدمة(. 
وقد مت إعادة تنظيمها منذ ذلك احلني، وسيييييييييييييييتم 
السيييييعي إىل إدارة نشيييييطة للمدير املسيييييتهد  جلزء 

 األسهم يف األسواق النار ة.
 

 قيد التنفيذ.
مراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييية لل 

ري الرصييييييييييد املسييييييييييتمر ل جراء الذي من أج
 جيب اختاذه لتنفيذ التوصية.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 بيان الرقابة الداخلية
ضيييييمان التوثيق املنهجي ألسييييياس االسيييييتنتا   16

بشيييأن حالة الرقابة الداخلية ونشيييره من أجري 
دعم الضييييييييييييييمييياانت الواردة يف بييييان الرقيييابييية 
فافية يف  الداخلية وتعزيز املسيييييييييييييياءلة والشيييييييييييييي

 (108العملية بصورة أقوى. )الفقرة 

2019-
2020 

مييييييييييييييييييكييييييييييييييييييتييييييييييييييييييب 
االسييييييييييييييييرتاتيييييييجييييييييييية 
والييتييخييطييييي  وإدارة 
املوارد/انئييب املييدير 

السييييييييييييييييييد  –العيييام 
Thomas 

مت تنفييذ ذليك من أجيري عمليية رفع تقيارير الرقيابية 
. ومت توثيق األساس واعتماده 2019الداخلية لعام 

 من قبري جملس الرقابة الداخلية.

 نُبف ذت.
نقّدر دم  اإلدارة للتدابري املوصيييييييييييى  ا يف 

قيييارير الرقيييابييية اليييداخليييية لعيييام عمليييية رفع ت
2019. 

التصييييييييييييييدي للتلدايت ال  يواجهها مكتب  20
املفتش العييام يف أعمييال التلقيق ال  جيريهييا 
وال سيييييما بشييييأن القيود على املوارد، والرت يز 
ابلقدر نفسيييييه ووضيييييع جط  اسيييييرتاتيجي يف 

خيص اختاذ إجراءات سييريعة وفعالة بشييأن  ما
سيييييوء السيييييلو   الشيييييكاوى املتعلقة ابلغش أو

دعم ا لرسييييييييييالتها القوية جن املنظمة جادة يف 
مكافلة الغش وسيييوء السيييلو  واحل ول دون 
وقوعهما بشييكري أفضييري ما يعزز رقابة أفضييري 

 (128على الغش ضمن املنظمة. )الفقرة 

مييييييييييييييييييكييييييييييييييييييتييييييييييييييييييب  2019
االسييييييييييييييييرتاتيييييييجييييييييييية 
والييتييخييطييييي  وإدارة 

 املوارد

توافق اإلدارة على التوصييييييييييييييية وهي تنظر حالي ا يف 
خيارات ملعاجلة القيود على املوارد من أجري تعزيز 
 قدرات مكتب املفتش العام يف جمال التلقيقات.

 .التنفيذ جارٍّ 
 

 قيد التنفيذ.
متي املوافقة على توصيييييييييية املراجع اخلارجي 
من أجري الرصد املستمر ملعاجلة القيود على 
املوارد من أجيييييييري تعزيز قيييييييدرات مكتيييييييب 

 التلقيقات.املفتش العام يف جمال 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 اإلقرار املايل 30
اسييييييتهالل صييييييياغة االسييييييرتاتيجية األنسييييييب، 
 ابلتعاون الوثيق مع املسييييييييييييييتشييييييييييييييار القانوين، 
ال  سيييييييييتضيييييييييمن االمتثال الكامري للموظفني 
بتقدمي بيان اإلقرار املايل املطلو  ضييمن فرتة 

ذليييك فرض إجراءات  زمنيييية  يييددة، مبيييا يف
 ديبييية لعييدم االمتثييال من أجييري التشييييييييييييييجيع 
على زايدة الشييفافية واملسيياءلة داخري املنظمة 

 (.69)الفقرة 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
البشييييييييييييييريييية/مكتييب 

 الش ون القانونية

رعبة املوارد البشرية لي دي  يفموظ   تعينيجرى 
دور جهة التنسييييييييييييق املخصيييييييييييصييييييييييية لدعم مكتب 

يف هذه العملية. وسيييييييييييييييقّدم  الشيييييييييييييي ون األخالقية
مكتب الش ون األخالقية تقرير ا رمسي ا يف ةاية فرتة 

إرارات واضلة إىل حاالت عدم  اإلقرار املايل مع
االمتثال لكي تُيّتخذ بشييييييييييييييأةا اإلجراءات اإلدارية 
الالزمة. ويتعاون املسيييي ول عن الشيييي ون األخالقية 
 مع رييعبة املوارد البشييرية للتعامري مع حاالت عدم

، مت 2018لربانم  اإلقرار املايل. ويف عام االمتثال 
حتديد حالة عدم امتثال واحدة ومت تصيييييعيدها إىل 
رييييييييعبة املوارد البشييييييييرية. وخضييييييييع املوظ  إلجراء 

من دلييييري اإلجراءات  330ا للقسييييييييييييييم  دييب وفقييي  
،  ان نسييييييييبة االمتثال يف 2019اإلدارية. ويف عام 

 .ةاملائيف  100برانم  اإلقرار املايل 

 نُبف ذت.
نقدر اإلجراء الذي اختذته اإلدارة لوضيييييييييييييع 
 ليييات لضييييييييييييييمييان االمتثييال يف تقييدمي بيييان 

 اإلقرار املايل.
 

 هامة
 املسائل املالية

 االلتزامات املتعلقة ابستلقاقات املوظفني
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ضيييييييييمان تقييم واقعي وذي صيييييييييلة اللتزامات  3
استلقاقات املوظفني بعد ةاية اخلدمة املبلغ 
عنها يف الكشييو  املالية حبلول ةاية السيينة، 
وذلك عرب تقدمي معدالت  دثة وذات صلة 
للتقاعد واملشييييييييييار ة  ي تسييييييييييتخدم يف تقييم 

ويف الفرتات  2019ديسييييييييييييييمرب/ انون الثاين 
 (.49املستقبلية. )الفقرة 

2019-
2020 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون 
املالية/ريييييعبة املوارد 

 البشرية

عن معيييييدالت التقييييياعيييييد  اأعيييييّدت املنظمييييية تقرير  
واالنسييييييلا   خذة يف احلسييييييبان السيييييين اإللزامي 

يوليو/متوز  1اجليييدييييد إلةييياء اخليييدمييية اعتبيييار ا من 
واسييييييييييييييتخيييييدميييييي هيييييذه البيييييياانت للتقييم  2019

ا . وعكس هذا التقييم أيضييي  2019اال تواري لعام 
نتائ  دراسيييية معدل التفاوت املتعلقة ابملشييييار ة يف 

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.
 

 نُبف ذت.
نقدر اإلجراء السيييييييييريع الذي اختذته اإلدارة 
لبيييييييدء العميييييييري على إيييييييياز تقييم واقعي 
لاللتزامات املتعلقة ابسيييييييتلقاقات املوظفني 

 بعد ةاية اخلدمة.
 

إضييييييييفاء طابع م سييييييييسييييييييي على مراجعة أداء  4
خط  التيييأمني وتنفييييذهيييا بوترية منتظمييية مع 
إ حيييية النتييييائ  يف مواعيييييد مقررة من أجييييري 
ضييييييييييمان قرارات مسييييييييييتنرية وإجراءات فعالة. 

 (54)الفقرة 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

ي املنظمييييييية تقرير مراجعييييييية يف مت قبونيييييييا.  تلقيييييييّ
تناول أداء خطة التأمني مع  2019أغسطس/   

رييييييييييير ة التأمني احلالية ابلنسيييييييييييبة إىل العقد املتعلق 
-2018ومتييييييديييييييده للفرتة  2017-2015ابلفرتة 
. ومت اختيار ريييييييير ة جديدة ومن املتوقع أن 2019

 يصبح استعراض أداء اخلط  عملية منتظمة. 

 نُبف ذت.
نقدر جهود اإلدارة لضيييييييمان إجراء مراجعة 

و  يدها على املمارسة  أداء خط  التأمني
 املنتظمة نذه العملية.

 
رصييييييييييييييييييد خطييية التيييأمني الطيب  اسييييييييييييييتعراض 6

 978 857( البالغ جمموعه 3232)احلسييييا  
دوالر ا أمريكي ا ابلتنسيييييييييييييييق مع مكتب املوارد 
البشيييييييييييرية )ريييييييييييعبة املوارد البشيييييييييييرية( وإعادة 
ختصيص الفائض ابالستناد إىل النسبة امل وية 

2019-
2020 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون 
املالية/ريييييعبة املوارد 

 البشرية

جرت تسييييوية رصيييييد احلسييييا  ومت اختاذ إجراءات 
 .2019إلعادة ختصيص الرصيد يف غضون عام 

 نُبف ذت.
نقدر جهود اإلدارة لتسيييييييييوية رصييييييييييد خطة 

( 3232الييييتيييييييأمييييني الييييطيييييب )احلسييييييييييييييييييييا  
ول جراءات املتخييييذة إلعييييادة ختصيييييييييييييييص 

 الرصيد.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

املنقلييييية لتوزيع خطييييية التيييييأمني الطيب لعيييييام 
 (62. )الفقرة 2019

 مر ز اخلدمات املشرت ة 
اختيييياذ اإلجراءات املطلوبيييية ملواصييييييييييييييليييية تعزيز  10

 فاءة الرقابة اإلدارية وفعاليتها يف اخلدمات 
املنفذة من قبري املر ز، فضيييييييييييال  عن حتسييييييييييني 
االمتثال على نطاق املنظمة للسييييييييييييياسييييييييييييات 

خيص  ميييييا واللوائح واإلجراءات القيييييائمييييية يف
 (83تنفيذ عملية املر ز. )الفقرة 

2019-
2020 

ميير ييز اخليييييييدميييييييات 
 ة املشرت 

مت تنييييياول مجيع جمييييياالت التلسييييييييييييييني ال  جرى 
 :حتديدها، وقد متي التوصية إبغالقها

إدارة األصول: مت تعزيز عملية إضافة األصول من 
خالل إبالغ املكاتب ابإلجراءات احملسيييينة بشييييأن 
األصييييييييييييييول قيييد البنيياء ورصيييييييييييييييدهييا من قبييري مر ز 
اخلدمات املشرت ة. ومّت سلب مجيع األصول قيد 

 .أضيييييييييييييييفي عن طريق اخلطأ  اني قدالبناء ال   
وُحذفي من سييييجري األصييييول مجيع السييييلع املعّمرة 

 1500تقييييري قيمتهييييا عن  غري القييييابليييية للتتبع ال 
دوالر أمريكي والسييلع املعمرة ال  تقري قيمتها عن 

دوالر أميرييكيي. وجييري مير يز اخليييييييدميييييييات  500
املشييييرت ة حالي ا عمليات اسييييتعراض دورية لسييييجري 

 األصول.
ابت امليييدفوعيييات: يعميييري مر ز خيييدميييات حسييييييييييييييييا

اخلدمات املشييييرت ة على وضييييع اسييييرتاتيجية وخطة 
 للنظر يف جعيييري معييياجلييية الفواتري عمليييية  مر زيييية.

 نُبف ذت.
فرص  نقييدر جهود اإلدارة يف معيياجليية مجيع

التلسيييييييني ال  طرحناها لزايدة تعزيز الرقابة 
 اإلدارية يف مر ز اخلدمات املشرت ة.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

واختتم مر ز اخلدمات املشيييييييييرت ة مشيييييييييروع ا جتريبي ا 
أول مع سييييييييييتة من املكاتب القطرية للمنظمة متي 
خاللييه مراجعيية عملييياهتييا واحتميياالت أمتتيية أجزاء 

ونتيجيييية لييييذلييييك  ع الييييدرس.من العملييييية موضيييييييييييييي
أصيييبلي أمتتة العملية اّلّية يف طور التصيييميم من 
 أجري املسح الضوئي للفواتري وإدخانا إىل النظام.

وقييد جرى حتييديييد مزيييد من العنيياصيييييييييييييير ال  جييب 
أمتتتها وهنا  أنشيييطة منفذة حالي ا ملواصيييلة اختبار 
هذا النه  بقدر أ رب وتصيييييميم اسيييييرتاتيجية  املة 

 املقومات.
قد ُنشرت لوحة التلكم اخلاصة بدائرة املشرتايت و 

وسييييييييييييييو  تسييييييييييييييتخيدم لضييييييييييييييميان التنفييذ الفعيال 
للمسيييييييييييييي وليييات من قبييري املسيييييييييييييي ولني عن امليزانييية 

املوظفني املسييي ولني يف ما خيص إدرا  تسيييّلم  و/أو
السييلع يف االسييتمارة اخلاصيية ابالسييتالم فضييال  عن 
تقدمي طلبات تعديري الفواتري يف الوقي املناسيييييييييييب 

 ريييييييعبة الشييييييي ون املالية من أجري املوافقة عليها إىل
 .وإىل مر ز اخلدمات املشرت ة ملعاجلتها

خيييدميييات دفع الرواتيييب:   يعيييد يتم التعييياميييري مع 
أصييييييييييييييلييا  العمييري املعريين من خالل العقود من 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

نوع اتفياقيات اخليدميات الشييييييييييييييخصيييييييييييييييية، ومبيا أن 
الدفعات   تعد تسدد من خالل  ش  الرواتب، 

 ري من قبيري عدم دفع الرواتب فلم تعد هنا  مشا 
وقييد مت تنفيييذ املزيييد من الضييييييييييييييواب   .أو األتعييا 

الرقابية لللد من احتمال وقوع األخطاء املتعلقة 
إبجراءات املسييييييييييييييتخييدم الفييائق يف النظييام العيياملي 
إلدارة املوارد، عرب ضييييييييييييييمييييان مراجعيييية سييييييييييييييجييييري 
اإلجراءات ابنتظييييييام من قبييييييري رئيس خييييييدمييييييات 

  .البشرية املوارد
ن مر ز اخلدمات املشيييييييييييرت ة مع مكتب وسييييييييييييتعاو 

املوارد البشييييييييرية لتوعية املشييييييييرفني بشييييييييأن عمليات 
 .املوافقة على بطاقات احلضور

وسييييييييييييرياجع مر ز اخلدمات املشييييييييييييرت ة مع مكتب 
املوارد البشيييرية األحكام احلالية، وسييييعيد النظر يف 
السيييياسييية حول ما إذا  ان من املسيييموح للمنظمة 

شييييييييرت  للمعارييييييييات أن تسيييييييياهم يف الصييييييييندوق امل
التقيييياعييييدييييية ملوظفي األمم املتلييييدة يف مييييا خيص 
املوظفني اليييييذين  خيييييذون إجيييييازات خييييياصيييييييييييييييييية 

 .مرتب بدون



14 FC 183/8.1 
 

 

 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

خدمات املوارد البشييييييرية: أصييييييبح بوسييييييع املوظفني 
حالي ا تقدمي واثئق داعمة للتلديثات أو التغيريات 
يف وضعهم العائلي من أجري احلصول على بدالت 

ة ذاتية اخلدمة ال  اإلعالة وذلك من خالل وظيف
أصبلي متاحة جلميع املوظفني يف أغسطس/   

وقد مت نشيييييير أدلة إررييييييادية بشييييييأن  يفية  .2019
طلييب إعيياانت اإلجيييار واالسييييييييييييييتمييارة املنقليية يف 

 . 2019مايو/أاير 
خدمات السفر: سيتم السعي إىل حتديث سياسة 
السيييييفر عرب إدرا  خطون توجيهية بشيييييأن السيييييفر 

مين أجيييييييري وضييييييييييييييع ليوائيح  حبيكيم األمير اليواقيع،
وتنظيمات واضييييييييييييييلة دعم ا ل جراءات احلالية يف 
معاجلة إصيييييدار اإلذن ابلسيييييفر حبكم األمر الواقع، 

 .واملطالبات ابسرتداد مصاري  السفر
وجرى إعداد أدلة إررادية للسفر لغاايت اإلجالء 

 .2019الطيب ونشرها يف مارس/ ذار 
تعجيري التفاوض بشييييييييييييييأن أداة هيكلية ملر ز  11

اخلدمات املشرت ة وررائها، من أجري ضمان 
إدارة القضييييييييييييييااي/الطلبات الواجب معاجلتها 

2019-
2020 

ميير ييز اخليييييييدميييييييات 
 املشرت ة 

هيييذا العميييري قييييد التنفييييذ. ومت حتيييدييييد أداة إلدارة 
( ليسييييييييييييييتخييييدمهييييا مر ز ServiceNowاحليييياليييية )

اخلدمات املشييييييرت ة ألمتتة إدارة احلاالت. وحدثي 

 قيد التنفيذ.
مراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية لل

 من أجري الرصد املستمر.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

وتتبعها ورصدها ابلوجه املناسب ما سي دي 
والكفاءة يف العمليات واإلبالغ إىل الفعالية 

واالمتثال لدعم املنظمة بشييييييييييييييكري أفضييييييييييييييري. 
 (87 )الفقرة

 

األريييييييييهر الثالثة املاضيييييييييية بعض التأخريات خالل 
. وخالل هذه الفرتة مت 19-بسييييييييييييييبب حالة  وفيد

  ييييييد املتطلبيييييات وحتيييييدييييييد التكيييييالي  املقيييييدرة 
للرتخيص/التنفيييذ. ومت إعييداد اقرتاح ملرفق اإلنفيياق 
الرأمسايل وتقدميه إىل جملس املرفق للنظر فيه. وهذا 
مشروع مشرت  ألداة سيستخدمها مر ز اخلدمات 

مات تكنولوجيا املعلومات. ومن املشيييييييييرت ة أو خد
املتوقع أن يبدأ املشروع عند املوافقة النهائية وتوفري 

 التمويري من مرفق اإلنفاق الرأمسايل. 
اجلييدول الزمين اجلييديييد: الربع الثيياين/الربع الثييالييث 

 . 2021من عام 
اسييييييييييييتنبان  لية إلعداد تقرير دوري بشييييييييييييأن  12

ياسييييييييييييييات وإجراءات طلبات  االمتثال لسيييييييييييييي
اخلدمة الصييييييييييييييادرة عن مكاتب املنظمة على 
أن يبّلغ نذه األخرية بوترية منتظمة، ونشيييييييييير 

التقرير على املوقع اإللكرتوين املخصيييص  هذا
للمر ز أو على لوحيية التلكم اخليياصييييييييييييييية بييه 

علومات ليشييييييييييييييّكري ابلدرجة األوىل جمموعة م
قيمة سيييييييييتسييييييييياعد مكاتب املنظمة واملر ز يف 
التنيياول االسييييييييييييييتبيياقي للفرص املبلغ عنهييا يف 

2019-
2020 

ميير ييز اخليييييييدميييييييات 
 املشرت ة 

سيييييتم التعامري مع هذه التوصييييية  جزء من اعتماد 
ال  سييييييييييييييتوفر أدوات إبالغ  ServiceNowأداة 

أ ثر قوة. وسييييتسييييمح عمليات الدم  املتوقعة مع 
النظييام العيياملي إلدارة املوارد يف املرحليية الثييالثيية من 
التنفييييييييذ ببنييييييياء حتليالت أ ثر قوة وتقيييييييارير عن 

اتب االجتاهات ميكن مشيييييار تها بسيييييهولة مع املك
القطريييية عرب لوحييية معلوميييات. ومن املتوقع تنفييييذ 

، بعييد ا تمييال 2021املرحليية الثييالثيية يف ةيياييية عييام 
 التلديث الفين لتخطي  املوارد امل سسية.

 قيد التنفيذ.
مراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية لل

 من أجري الرصد املستمر.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

جمييييال حتسييييييييييييييني االمتثييييال لطلبييييات اخلييييدمييية 
واملسيييييييييييييييياعيييدة يف حتقيق نتيييائ   ف ة وفعييياليية 

 (91للعمليات. )الفقرة 

ويف غضييييييون ذلك، يقوم مر ز اخلدمات املشييييييرت ة 
لتقدمي املزيد  Power BIبتوسيع استخدامه ألداة 

من التقييارير التلليلييية، وسيييييييييييييييقوم مبراجعيية التوفري 
امل قيييي لبعض التقيييارير املسييييييييييييييتهيييدفييية للمكييياتيييب 
اإلقليمية. وسيييييييييييييييتم حتديد املواضيييييييييييييييع من خالل 
ا. اجتميياعييات اخلييدميية اإلقليمييية املنشيييييييييييييييأة حييديثيي  

و ري  االنتهيياء املسييييييييييييييتهييد  للتقييارير امل قتيية هو 
 . 2020ةاية عام 

اسيتخدام التقرير بشيأن االمتثال الصيادر عن  13
مر ز اخلدمات املشييييييييييرت ة إلدرا  م رييييييييييرات 
على معيييييدالت اخلطيييييأ أو معيييييدالت عيييييدم 
االمتثال لدى تقييم أداء املسييييي ولني/املوظفني 

من املتسيييييببني بعدم االمتثال، من أجري املزيد 
تعزيز املسيييييياءلة والتنفيذ الفعال ملسيييييي ولياهتم. 

 (92)الفقرة 

2019-
2020 

ميير ييز اخليييييييدميييييييات 
 املشرت ة 

  يبدأ العمري عليها بعد. سييييييييييييييت خذ جدوى هذه 
ا عند وضيييييييييييع تقارير التوصيييييييييييية يف االعتبار أيضييييييييييي  

االمتثيييييال خالل املرحلييييية الثيييييالثييييية من تنفييييييذ أداة 
ServiceNow  على النلو املوصييييييييييييييو  أعاله

 (.12)التوصية 

 قيد التنفيذ.
مراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية لل

 من أجري الرصد املستمر.

دعم إدارة مر ز اخلدمات املشييييييييييييييرت ة إلعداد  14
خطة عمري تتضييييييييييمن أنشييييييييييطة  ددة لتنفيذ 
نظام للجودة ممتثري للمنظمة الدولية لتوحيد 

طة العمري واملوارد املقاييس، واملوافقة على خ
لضييييييييييييييمان أن يقدم  2019وتنفيذها يف عام 

2019-
2020 

ميير ييز اخليييييييدميييييييات 
 املشرت ة 

، طور مر ز اخلدمات املشرت ة نظام 2019يف عام 
 إدارة اجلودة من أجييري احلصييييييييييييييول على رييييييييييييييهييادة

ISO 9001 ومت إجراء املراجعة لغاايت إصييييييييدار .
لعمليات جتارة يف جماالت  ISO 9001ريييييييييهادة 

املدفوعات والسييييييفر واألصييييييول يف نوفمرب/تشييييييرين 

 نُبف ذت.
نقدر اإلجراءات ال  اختذهتا اإلدارة لتنفيذ 

ا لتلقيق قيمتها هذه التوصيييية واملضيييي قدم  
 ابلكامري.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

املر ز إىل عمالئييييه خييييدمييييات عييييالييييية اجلودة 
إلدارة اجلودة.  دويلوممتثليييييية ملعيييييييار نظييييييام 

 (96)الفقرة 

الثاين ومت احلصيييييييييييول على الشيييييييييييهادة. ويقوم مر ز 
عمليات  7اخلدمات املشرت ة بتوسيع الشهادة إىل 

، وقد وسع الشهادة لتشمري 2020إضافية يف عام 
 ت املوارد البشرية و شو  املرتبات.جماال

 بيان الرقابة الداخلية
تعزيز العملييية الراهنيية واألنشييييييييييييييطيية الييداعميية  15

التوثيق  إلعيييداد بييييان الرقيييابييية اليييداخليييية عرب
الرمسي لتقييم مجيع مبييادا الرقييابيية الييداخلييية 
ضييييييييييييييمن إطيييار الرقيييابييية اليييداخليييية للمنظمييية، 

 13و 10و 8و 2و 1وابألخييص املييبيييييييادا 
غري املدرجة حتديد ا يف اسيييييييتبيان املراقبة  17و

 (102الداخلية. )الفقرة 

2019-
2020 

مييييييييييييييييييكييييييييييييييييييتييييييييييييييييييب 
االسييييييييييييييييرتاتيييييييجييييييييييية 
والييتييخييطييييي  وإدارة 

 املوارد

مت تنفيذ هذه التوصييييييية لعملية إعداد تقارير الرقابة 
 .2019الداخلية لعام 

 

 نُبف ذت.
نقييييدر اجلهود املبييييذوليييية من اإلدارة لتنفيييييذ 

 .هذه التوصية

حتديد التوجيهات اإلضييييييييييافية بشييييييييييكري أ رب  17
وجن توفرها على أسييييييييييياس اسيييييييييييتنتا  اإلدارة 

خطا  التمثيري من أجري تبسيييييي  العملية  يف
ومواءمتها وضييييمان االتسيييياق يف اسييييتخالص 
اسييييييييييييييتنتيييا  حول الوضييييييييييييييع احلقيقي للرقييابيية 
الييداخلييية ضييييييييييييييمن منيياطق/إدارات/مكيياتييب 

 (113معينة. )الفقرة 

2019-
2020 

مييييييييييييييييييكييييييييييييييييييتييييييييييييييييييب 
ة االسييييييييييييييييرتاتيييييييجييييييييييي

والييتييخييطييييي  وإدارة 
 املوارد

مت تنفيذ هذه التوصييييييية لعملية إعداد تقارير الرقابة 
 .2019الداخلية لعام 

 

 نُبف ذت.
نقييييدر اجلهود املبييييذوليييية من اإلدارة لتنفيييييذ 

 .هذه التوصية
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

اسيييييييتهالل املزيد من التدابري االسيييييييتباقية ال   18
تضمن بشكري أ رب دقة الردود على استبيان 
املراقبيية الييداخلييية نظر ا إىل أ ييية التثبييي منهييا 
دعم ا لضييييييييماانت املدير العام يف بيان الرقابة 
اليييييييداخليييييييية ولتمكني إجراءات مسييييييييييييييتنرية 
للتصييييييييدي ألية نقطة ضييييييييع  يف الضييييييييواب  

ق مسيييييييييييييي ولياته. الداخلية،  رّي ضييييييييييييييمن نطا
 (119)الفقرة 

2019-
2020 

مييييييييييييييييييكييييييييييييييييييتييييييييييييييييييب 
االسييييييييييييييييرتاتيييييييجييييييييييية 
والييتييخييطييييي  وإدارة 

 املوارد

مت التشييييييييييييييديد أ ثر يف أنشييييييييييييييطة اإلحاطة واملواد 
التوجيهييية اخليياصييييييييييييييية بعملييية اإلبالغ عن الرقييابيية 

على أ ييييية اإلدالء بردود  2019الييييداخلييييية لعييييام 
 مدروسيييييييييييييية بدقة يف اسييييييييييييييتبيان الرقابة الداخلية.

ريييييييييييييييأن العمييري اجليياري على تعزيز املييذ رات  ومن
التوجيهية واسييييتبياانت الرقابة الداخلية أن يسيييياعد 
يف حتسييييييييييني دقة الردود الواردة فضييييييييييال  عن عملية 
اسييييييييييييييتعراض الردود والتيييأ ييييد عليهيييا امليييذ ورة يف 

 أدانه. 19التوصية 
 

 نُبف ذت.
نقدر اإلجراء الذي اختذته اإلدارة لضييييييمان 

يف اسييييييييييييييتبيييييان الرقييييابيييية  دقيييية الردود الواردة
 .الداخلية

مواصييييييييييييييلة تنفيذ خطوو اسييييييييييييييتعراض الردود  19
الواردة يف االستبيان والتأ يد عليها، حبسب 
ميييا تنص علييييه امليييذ رة التوجيهيييية بشييييييييييييييييأن 
اإلبالغ عن الرقابة الداخلية، لضييييييييييمان إبراز 
  الوضيييييع الفعلي للرقابة الداخلية يف املكاتب.

 (120)الفقرة 
 
 

2019-
2020 

مييييييييييييييييييكييييييييييييييييييتييييييييييييييييييب 
االسييييييييييييييييرتاتيييييييجييييييييييية 
والييتييخييطييييي  وإدارة 

 املوارد

مت التشييييييييييييييديد أ ثر يف أنشييييييييييييييطة اإلحاطة واملواد 
التوجيهييية اخليياصييييييييييييييية بعملييية اإلبالغ عن الرقييابيية 

على أ يييية االسييييييييييييييتعراض  2019اليييداخليييية لعيييام 
 الدقيق لبياانت الرقابة الداخلية.

 

 نُبف ذت.
نقدر اإلجراء الذي اختذته اإلدارة للتشييديد 

ة خطوات املراجعييية والتلقق من على أ يييي
 .الردود الواردة يف استبيان الرقابة الداخلية
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 احلو مة
 إدارة املوارد البشرية على مستوى املنظمة

 خط  العمري اخلاصة ابملوارد البشرية 21
إعداد وحتديث خط  أعمانا يف جمال املوارد 

خط  اسيييييييرتاتيجية  البشيييييييرية ال  تنعكس يف
وخط  عمييري رمسييية وملموسييييييييييييييية تغطي فرتة 
زمنية  ددة، من أجري وضييييييييييييع خرائ  طريق 
ومراحري  ددة واضييييلة؛ و ييد رصييييد تنفيذ 
األعمال؛ ودعم املنهجيات واالسييييرتاتيجيات 
ة واإليازات املبلغ عنها لتلسييييييييييييييني سييييييييييييييالم

 (133املعلومات يف تقاريرها. )الفقرة 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

ا إعييداد اخلطيية االسييييييييييييييرتاتيجييية للموارد جيري حييالييي  
. وسيييييتشيييييمري اخلطة 2022-2020البشيييييرية للفرتة 

االسيييييرتاتيجية للموارد البشيييييرية النتائ  مع اجلداول 
الزمنية واملعا ، ابإلضيييييييافة إىل م ريييييييرات لضيييييييمان 

 املساءلة.

 قيد التنفيذ.
مراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية لل

 من أجري الرصد املستمر.

 التخطي  للقوى العاملة 22
ضييييييييييييييمييان أن تراعي عملييية التخطي  للقوى 
العييييامليييية تعقيبييييات املوظفني واإلطييييار الزمين 
املقرر للتنفيذ؛ بدعم من إطار جّيد للتلليري 
من أجري بلوغ القيمة املنشييييييودة وتعزيز  فاءة 

 (137العمليات. )الفقرة 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

اخلطة سييييييييتواصييييييييري رييييييييعبة املوارد البشييييييييرية مراجعة 
املتكاملة إلدارة القوى العاملة حتي إريييرا  املدير 
اجلديد لشييييييييييييييعبة املوارد البشييييييييييييييرية، مع األخذ يف 
االعتبيييار ملقرتحيييات إعيييادة هيكلييية برانم  العميييري 

 وامليزانية. 
وقد اضطلعي رعبة املوارد البشرية يف عملية أولية 
لييييرسيييييييييييييييييم خييييرائيييي  املييييهيييييييارات يف يييييوليييييييييو/متييييوز 

ر مع مكتب ، ابلتشيييييييييييياو 2019وأغسييييييييييييطس/   

 قيد التنفيذ.
ديد مراجع اخلارجي اجلمت إقرار التوصييييييييية لل

 من أجري الرصد املستمر.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

االسييييييييرتاتيجية والتخطي  وإدارة املوارد. وابلنسييييييييبة 
لدورة برانم  العمري وامليزانية التالية، سيييتقوم ريييعبة 
املوارد البشييرية مع مكتب االسييرتاتيجية والتخطي  
وإدارة املوارد بتنسيييييييييييييييق التخطي  للقوى العييامليية، 
ابلتشييييياور مع وحدات التوظي  يف املقر الرئيسيييييي 

وسييييييييييييت خذ يف االعتبار تعليقات  بطريقة متكاملة.
املوظفني وتوصييييييييييات مراجعة مكتب املفتش العام 
لربانم  التنقري و ذلك تقييم مكتب التقييم إلطار 
النتائ  االسييييييييييييييرتاتيجية )القدرة على تنفيذ النتائ  

 االسرتاتيجية والثغرات يف القدرات امليدانية(.
 تنّقري املوظفني 23

تعزيز سييياسيية املنظمة اخلاصيية بتنّقري املوظفني 
من خالل ضييييييييييييييميييييييان أن يكون انيييييييد  
االسيييييييرتاتيجي للموارد البشيييييييرية وخطة العمري 
املتصييييلة به  ددين بوضييييوح من أجري تيسييييري 
التنفيييذ الفعييال؛ ومن خالل إجراء تقييمييات 

من خالل منتظمييية ويف الوقيييي املنييياسييييييييييييييييب 
تعقيبيييييات املوظفني؛ ومن خالل املزييييييد من 
تعزيز تواصييييييييييييييلهييييييا مع املكيييييياتييييييب األخرى. 

 (144 )الفقرة

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

أجرى مكتب املفتش العام اسييييييييييييتعراضييييييييييييا  لربانم  
التنقري اجلغرايف يف املنظمة. وسيتم النظر يف نتائجه 
ن واسييتنتاجاته يف ضييوء االسييرتاتيجية اجلديدة بشييأ

 التوظي  والتناو .

 قيد التنفيذ.
لمراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية ل

 من أجري الرصد املستمر.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 سياسات التعيني 24
تعزيز سياسة املنظمة احلالية للتعيني والختيار 
املوظفني، وتصييييييييييييميم إجراءات و ليات فعالة 
وضمان إدرا  ابرامرتات واضلة للكفاءة يف 
صييييييياغة م رييييييرات األداء الرئيسييييييية اخلاصيييييية 
بعملية التعيني من أجري قياس أداء األنشيييييطة 
ذات الصيييييييييييلة بدقة من قبري املسييييييييييي ولني عن 

ري ألداء عملية العملية، ومتكني رصييييييييد أفضيييييييي
 (147التعيني واالختيار جسرها. )الفقرة 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

تتوىل رييييعبة املوارد البشييييرية حالي ا إجراء اسييييتعراض 
إلجراءات التوظي  واالختيييييار  ييييد  حتسيييييييييييييني 
الشييييييييييييييفافية والكفاءة، و ذلك دعم الشييييييييييييييرا ات 

عب واملكاتب الفنية االسرتاتيجية واحتياجات الشُ 
 .ري الفنية على حدٍّ سواءوغ

 قيد التنفيذ.
راجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية للم

من أجري الرصيييييييييييد املسيييييييييييتمر السيييييييييييتعراض 
 إجراءات تعيني واختيار املوظفني.

 املساواة بني اجلنسني 25
بذل اجلهود من أجري حتقيق أهدا   مواصلة

املسيييييييياواة بني اجلنسييييييييني، يف مجلة أمور، عرب 
حتيييدييييد هيييدفهيييا لكيييري ف ييية من الوظيييائ  مع 
األطر الزمنية؛ وتفصييييييييييييييري اخلطون التوجيهية 
واإلجراءات املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف بوضوح، 
وإبالغ امليييييييدراء املعنيني ابلتعيني بيييييييذليييييييك 

فافية؛ لضييييمان درجة أعلى من التمثيري والشيييي
وتيسري رصد التقدم احملرز يف الوقي املناسب 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

 ج ييية رصيييييييييييييييد أهييدافهييا تقر املنظميية إقرار ا  ييامال  
املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني وهي تبّلغ دوراي  عن 
التقدم احملرز يف  رّي مسيييييييييتوى من الوظائ  للجنة 

 املالية وجملس املنظمة. 
على خطييية العميييري لتلقيق التوزيع اجلغرايف  وبنييياء  

العادل واملسيييييييياواة بني اجلنسييييييييني يف عداد موظفي 
اجلنسني يف املنظمة  املنظمة، يفرتض ابملساواة بني

 2022يف ف ييية الوظيييائ  الفنيييية أن تتلقق حبلول 
 .2024ويف ف ة املناصب الرفيعة املستوى، حبلول 

 قيد التنفيذ.
اخلارجي اجلديد  مت إقرار التوصييييييييية للمراجع
 من أجري الرصد املستمر.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ضييييييييييييييمن هذا اإلطار من أجري حتقيق النتائ  
 (150بكفاءة. )الفقرة  املتوقعة

وبغية تعزيز املسييييياءلة اإلدارية، ُأضيييييي  م رييييير إىل 
اند  اإلريييرايف  جزء من خطة عمري نظام تقييم 

ال  هتييييد  إىل تعزيز  2020وإدارة األداء لعييييام 
 التكاف  بني اجلنسني.

 تعيني اخلرباء االستشاريني 26
تعزيز السيييييييييييييييييياسييييييييييييييييية املتعلقييية بتعيني اخلرباء 
االستشاريني/املشرت ني يف اتفاقات اخلدمات 
 الشيييييييييخصيييييييييية وجتديد عقودهم مع تضيييييييييمني
أحكام واضييييييييييلة بشييييييييييأن منح اسييييييييييتثناءات 
إللزاميييييية التوق  امل قيييييي للعقود من أجيييييري 
حتديد الصييالحيات بشييكري أفضييري وتوضيييح 
املسيييييييي وليات والقضيييييييياء على االسييييييييتنسييييييييا  

 (155)الفقرة 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

ختضيع مسيألة املسيتوى املناسيب لتفويض القرارات 
إىل املراجعيييييية املتعلقيييييية ابلتوق  امل قييييييي للعقود، 

ا. وفور اختيياذ القرار، سيييييييييييييييتم تنقيح الواثئق  حييالييي 
ذات الصييييييلة بشييييييكري يبنّي مسييييييتوى التفويض إىل 

 جانب األحكام املتعلقة مبنح االستثناءات.
 

 قيد التنفيذ.
اخلارجي اجلديد  مت إقرار التوصييييييييية للمراجع
 من أجري الرصد املستمر.

 تقييم أداء املوظفني 27
تعزيز قدرهتا امل سييييييسييييييية على إعداد أهدافها 
اخلاصيييية بنظام تقييم وإدارة األداء وم رييييرات 
األداء وتنفيذها، من خالل رصد واستعراض 
متينني يتملوران حول معا   ددة ومتسييييييقة 
لألداء من أجري دعم تقييم أ ثر دقة ومغزى 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

مت تعزيز اسيييتخدام وظيفة مكتبة نظام تقييم وإدارة 
ا من ختطي  نظام تقييم وإدارة األداء األداء. وبدء  

، متيييييي إضييييييييييييييييييافييييية انيييييد  املتعلق 2020لعيييييام 
ا على خطة عمري مبسيييييييييييي وليات اإلرييييييييييييرا  تلقائي  

املشييييرفني. وهو يتضييييمن م رييييرين جديدين بشييييأن 
تعزيز املسييييييييييييياواة بني اجلنسيييييييييييييني ومتكني بي ة عمري 

 .نُبف ذت
نقييّدر عييدد اإلجراءات ال  اختييذهتييا اإلدارة 

 لتنفيذ هذه التوصية.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ألداء املوظفني ومييا يرتب  بييذلييك من إبالغ 
 (158الفقرة عن نتائ  الربانم . )

رييييييييييييياملة و رتمة. ومت اسيييييييييييييتعراض عينة األهدا  
وم رييييييييييييييرات األداء ملمثلي املنظمييية وحتيييديثهيييا يف 
وظيفية املكتبية. ومتيي إضييييييييييييييافية عينية جيدييدة من 
 أهييييدا  وم رييييييييييييييرات األداء إىل وظيفيييية املكتبيييية
للملفييييات التعريفييييية التييييالييييية: خبري اقتصيييييييييييييييييادي، 
وموظ  اتصييييييييياالت، وموظ  فين )إدارة الزراعة، 
وإدارة التنوع البيولوجي، وإدارة مصييييييييييييييايد األمسا  

 وتربية األحياء املائية، وإدارة الغاابت(.
ومت تصيييييييييميم وحدتني جديدتني للتعليم اإللكرتوين 

ييييية وإطالقهمييييا يف نظييييام تقييم وإدارة األداء و يف
. ومت تصييييييييييييييميم الوحدة SMARTأهدا   ة تاب

األوىل لدعم املوظفني واملدراء يف فهم عملية نظام 
تقييم وإدارة األداء وفهم األدوار واملسييييييييي وليات يف 
مراحييري نظييام تقييم وإدارة األداء املختلفيية، مبييا يف 
ذلك إعداد أهدا  لتقييم وإدارة األداء وم ررات 

فيييه عبييارة عن مقطع لألداء. وأمييا الوحييدة الثييانييية 
فيديو قصييييييييييري مصييييييييييمم لدعم املوظفني واملدراء يف 

، وتيييدريبهم SMARTفهم أ يييية  تيييابييية أهيييدا  
على  يفيية  تيابية أهيدا   يددة جييد ا. ومت تعزيز 
جمموعيييية أدوات املييييدراء. ولييييدعم تقييم أ ثر دقييية 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

وجيييدوى ألداء املوظفني، مت إعيييداد وثيقييية حتتوي 
ألداء، وإ حتهيييا على عينييية من التعليقيييات على ا

على اإلنرتني وتوزيعها على نطاق واسييييييييييع خالل 
 العروض التقدميية واإلحاطات وحلقات العمري. 

ومت تصيييييييييميم وإجراء تدريب حبضيييييييييور املشيييييييييار ني 
مع الرت يز على  2020للمشييرفني يف فرباير/رييبان 

إرييييييييييييييرا  املوظفني والتقييم الفعيييييييال )من خالل 
وبنيياء ا وم رييييييييييييييرات لألداء( أهييدا   ييددة جيييد  

 ثقافة تلقي التعقيبات. 
ومت تصيييييييييميم وإجراء تدريب حبضيييييييييور املشيييييييييار ني 

مع الرت يز على  2020للموظفني يف فرباير/ريييبان 
والرب  بني خطة العمري  SMART تابة أهدا  

 والكفاءات والتطوير املهين.
ومت عقد جلسيييييييييييات إحاطة للموظفني اجلدد على 

ارة أسيييييييياس منتظم لتقدمي التوجيه بشييييييييأن عملية إد
األداء، مبيييا يف ذليييك جزء مفصييييييييييييييييري حول أ يييية 
ا أهيييييييدا  تيييقيييييييييييم وإدارة األداء احمليييييييددة جيييييييييييد  

 األداء. وم ررات
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 توجيه املوظفني وتدريبهم 28
ضيييمان توفري التوجيهات والتدريبات املالئمة 
للموظفني واملشييرفني على حّد سييواء يف جمال 
إدارة التعقيب بشييييييييأن األداء وتوثيق ذلك يف 
نظام تقييم وإدارة األداء من أجري دعم أفضري 
لتقييمات األداء يف املسيييييييييتقبري؛ واسيييييييييتعراض 
سييياسييتها احلالية على صييعيد الطعن وجتربتها 

رى لألمم املتلدة واتساقها يف الو االت األخ
مع املميييارسييييييييييييييييات اجلييييدة يف منظومييية األمم 

 (159املتلدة. )الفقرة 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

مت تطوير أدوات جديدة لتوفري إررييييييادات للمدراء 
حاالت قصيييييور األداء:  قحول  يفية معاجلة وتوثي

معاجلة مسييييييييييييييألة قصييييييييييييييور األداء  –دليري للمدراء 
 قائمة للمدراء. –قصور األداء  وحّلها ومعاجلة

ومت تصيييييييييميم وحدتني جديدتني للتعليم اإللكرتوين 
وإطالقهمييا يف عملييية تقييم وإدارة األداء وإعطيياء 
املالحظات وتلقيها وتقييمها بشيييييييييييييكري فعال. ومت 
تصيييييميم وتقدمي تدريب وجاهي جديد للمشيييييرفني 

مع الرت يز على إرييييييييييرا   2020يف فرباير/رييييييييييبان 
املوظفني والتقييم الفعيييال وبنييياء ثقيييافييية التعقيبيييات 
الفعالة. ومت تصييميم وتقدمي تدريب وجاهي جديد 

مع الرت يز على  2020للموظفني يف فرباير/ريييبان 
والرب  بني خطييييية  SMART تيييييابييييية أهيييييدا  

 العمري والكفاءات والتطوير املهين. 
داء لتسهيري ومت وضع قائمة تشغيري بشأن إدارة األ

جتربة املسييييييتخدمني يف منصيييييية التعلم وتقدمي قائمة 
جممعيييييية بوحييييييدات التعلم اإللكرتوين ال  طورهتيييييا 

. ومت إصييييدار نصييييائح عملية LinkedInاملنظمة و
للميييييدراء حول  يفيييييية إدارة األداء عن بُعيييييد من 
خالل جلسيييييية جصييييييصيييييية للتعقيبات على األداء، 

 .نُبف ذت
نقّدر اجلهود ال  بذلتها اإلدارة لضييييييييييييييمان 
اإلدارة الفعيياليية يف جمييال التعقيييب بشيييييييييييييييأن 

 األداء.
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 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

بشييييرية ال   جزء من اخلطون التوجيهية للموارد ال
. ومت تقييدمي 19-مت وضييييييييييييييعهييا خالل أزميية  وفيييد

جلسيييييييييييييييييات إحيييياطيييية للموظفني واملييييدراء ونقييييان 
االتصيييال يف نظام تقييم وإدارة األداء على أسييياس 
منتظم لزايدة الوعي بعملييييية إدارة األداء ولتقييييدمي 
إرريييادات عملية حول  يفية إدارة تعليقات األداء 

 داء.وتوثيقها يف نظام تقييم وإدارة األ
ومت تقيييدمي إحييياطيييات موجزة للميييدراء حول  يفيييية 
معاجلة وتوثيق قصيييور األداء و يفية تقييمه بشيييكري 

 فعال. 
ومت االنتهاء من استعراض سياسات الطعن الراهنة 
ومسييييييييييييييتوى ييييياحهييييا يف و يييياالت األمم املتلييييدة 

ومت  2019األخرى يف ديسييييييييييييييمرب/ ييييانون األول 
 . 2020ين توثيق االستنتاجات يف يناير/ انون الثا

 خط  تعلم املوظفني 29
رصييييييييييد تنفيذ خط  تعّلم املوظفني بشييييييييييكري 
أوثق للتييأ ييد من أةييا معييدة بنيياء على حتليييري 
رييييييييييييييامري الحتياجات املوظفني من املعار  
ا  ا واضييييييييييييييلييييي  واملهيييييارات ال  ترتب  ارتبييييياطييييي 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

ا الحتييياجييات التعلم ا عيياملييي  أجرت املنظميية تقييميي  
إىل  2019خييالل الييفييرتة ميين سيييييييييييييييبييتييمييرب/أيييلييول 

. ويهد  التقييم إىل حتديد 2020أبريري/نيسييييييييييييان 
 2021-2020أولوايت التعلم الرئيسييييييييييييييييييية للفرتة 

و شييييييي  احتياجات التعلم على مسيييييييتوى املنظمة 

 .نُبف ذت
نييقيييييييّدر اإلجييراءات اليي  اختيييييييذهتيييييييا اإلدارة 
لضييييييييييييييمييان رب  احتييياجييات تعلم املوظفني 
ابحتيييياجيييات املنظمييية وأولوايهتيييا من أجيييري 
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 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ابحتييييياجييييات املنظميييية وأولوايهتييييا من أجييييري 
حتسييييييني اسييييييتخدام املوارد واجلهود الرامية إىل 

 (163تطوير املوظفني. )الفقرة 

ن املنظمييية من تقييم كِّ واملسييييييييييييييتوى الفردي، مميييا مي
مستوى املواءمة وحتديد أوجه عدم التماثري احملتملة 
من أجري استخدام املوارد بشكري أ ثر اسرتاتيجية 

ا لتقييدمي التعلم. وبعييد مراجعيية أ ثر من وتنسيييييييييييييييقيي  
خطة تعلم فردية،  1500مصيييييييييييييدر بياانت و 200

أثبي التقييم العاملي الحتياجات التعلم مسييييييييييييتوى 
عييييال من التوافق بني أولوايت التعلم يف املنظميييية 

يف املييائيية(. وتشيييييييييييييري  66وخط  التطوير الفردييية )
هذه البياانت إىل صلة اسرتاتيجية التعلم احلالية، 

ا على إمكانية هيكلة ولكنها تسييييل  الضييييوء أيضيييي  
قادمة بشييكري أفضييري مبا يتمارييى مبادرات التعلم ال

مع األولوايت التنظيميييية. ولتلقيق هيييذا انيييد ، 
بدأت املنظمة ابلفعري ابلعمري على تنفيذ إجراءات 

 التعلم ددة لتعزيز جهود االتصييال وحتسييني جتربة 
عيرب اإلنيرتنيييييييي وزايدة عيروض اليتيعيليم امليتيعيليقييييييية 
 ابإليكولوجيا الزراعية والقيادة ومهارات التواصري.

حتسييييييييييييييني املوارد واجلهود الرامييية إىل تطوير 
 املوظفني.

ومكتب  4املوارد البشييرية مكتبالتنسيييق بني  31
 الش ون األخالقية

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

ملوارد البشييييييرية لي دي مت تعيني موظ  من رييييييعبة ا
دور جهة التنسييييييييق املخصيييييييصييييييية لدعم توصييييييييات 

 .نُبف ذت

                                                      
 التنظيمي انيكري تنقيح بعدرعبة املوارد البشرية  اليوم 4
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 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ا التعقيبات  إرسيييييييييياء سييييييييييياسيييييييييية تتناول حتديد 
املوارد البشييييييييييرية ومكتب  مكتباملتبادلة بني 

الشيييييييييييييي ون األخالقييية إل حيية التزامييات أ ثر 
 فاءة وتعزيزات تشغيلية ل جراءات املتصلة 

 مكتبابملوارد البشرية؛ وتضمني خطة عمري 
تدريب ا  2019-2017املوارد البشيييييييييييييرية للفرتة 

إلزامي ا على الشيييييييييييي ون األخالقية خيضييييييييييييع له 
مجيع املوظفني، وتصييييييييييييييميم دورة تيييييييدريبيييييييية 
تتضيييمن دورة تسيييتهد  الشيييواغري األخالقية 
للموظفني، على أن تنفييييييذ ابلتنسيييييييييييييييق مع 
 .مكتيييب أمني املظيييا  والشيييييييييييييي ون األخالقيييية

 (167)الفقرة 

مكتب الشيييييييييييييي ون األخالقية بشييييييييييييييأن اإلجراءات 
 املتعلقة ابملوارد البشرية. 

وإن التييدريييب اإللزامي على الشيييييييييييييي ون األخالقييية 
موجود أصييييييييييييييال  ومييا زال ينفييذ بصييييييييييييييورة جييارييية. 
وأصييييبلي دورة التعلم اإللكرتوين بشييييأن الشيييي ون 

لنزاهة يف األمم املتلدة إلزامية جلميع األخالقية وا
 موظفي منظمة األغذية والزراعة. 

وقد أطلقي ريييييييييييعبة املوارد البشيييييييييييرية أداة رصيييييييييييد 
. وسييييييتكون you@faoجديدة للتدريب اإللزامي 

األداة مفيدة ل دارة ورعبة املوارد البشرية ومكتب 
الشييييييي ون األخالقية لتتبع االمتثال بشيييييييأن االنتهاء 

 لزامية.من الدورات اإل

نقييّدر اإلجراء الييذي اختييذتييه اإلدارة بتعيني 
رييييييييييييييعبة املوارد البشييييييييييييييرية لت دي دور جهة 
التنسييييق املخصيييصييية لدعم مكتب الشييي ون 
األخالقية ابإلضييييييييييافة إىل التدريب اإللزامي 

 على الش ون األخالقية.

عملية اإلدالء ابلتعقيبات بشييييييييييييأن مسييييييييييييائري  32
 املوارد البشرية

احلرص على تنفيييييذ عملييييية رمسييييية للتعقيييييب 
بشييييييييييييأن اإلدارة الشيييييييييييياملة للموارد البشييييييييييييرية 
للمنظميية، وذلييك على فرتات منتظميية لتعزيز 
عالقاهتا على صييييعيد املوارد البشييييرية بشييييكري 
أ رب وما يتصري  ا من اسرتاتيجيات، وتنوير 

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

أطلقي الدراسييية االسيييتقصيييائية بشيييأن مدى رضيييا 
 2019ديسييييييييييييييمرب/ يييانون األول  16املوظفني يف 

ا. وغطييييي الييييدراسييييييييييييييييية  13 549ومشلييييي  موظفيييي 
يوليو/متوز  31االسييييييييييييييتقصييييييييييييييائية الفرتة املنتهية يف 

مبعدل  2020فرباير/ربان  7، وأغلقي يف 2019
يف املائة. وبعد حتليري النتائ   41اسييييييييييييييتجابة بلغ 

العالية املستوى واإلبالغ عنها، سيتم حتديد خطة 

 .نُبف ذت
نقّدر اإلجراءات ال  اختذهتا اإلدارة مبا يف 
ذلك األنشييييييطة املخط  نا لضييييييمان تنفيذ 

 عملية رمسية للتعقيب بشكري فعال.
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 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

برانم  عملها على مسيييييييييتوى السيييييييييياسيييييييييات 
واملعرفة بشكري أ رب ابالرتكاز على املهارات 

 (172)الفقرة  .وااللتزام

عمري م سييييييييييسييييييييييية من خالل عملية ختطي  عمري 
رييييياملة مبا يف ذلك إنشييييياء فريق عمري. وسييييييتناول 
ذلك التعليقات الواردة من الدراسييية االسيييتقصيييائية 

القابلة ويضيييييييييييييع جدوال  زمني ا لتلويري املعلومات 
للتنفيذ إىل تغيري إجيايب. ومت تعيني مسييييييي ول عن 
الدراسيييييييييية االسييييييييييتقصييييييييييائية من قبري املدير العام 
للمسييييييييييياعدة يف دفع هذه العملية. وسيييييييييييتضيييييييييييع 
املنظمة خطة اتصاالت مستمرة لتوفري حتديثات 
للموظفني بشييييييييييييييأن التقدم احملرز يف خطة العمري 
امل سييييييسييييييية. وإذا لزم األمر، ميكن إجراء مسييييييح 

النبض وقياس مسييييييييييييتوى التغيري. وسيييييييييييييتم جلس 
إجراء دراسييية اسيييتقصيييائية جديدة يف مطلع عام 

 )و ري عامني بعد ذلك(. 2022
 البي ة الرقابية يف املكاتب امليدانية

 تنفيذ املشاريع ورصدها
ضييييييمان التنفيذ والتسييييييليم الفعالني والكف ين  33

للمشييييييييياريع من خالل تعزيز الرصيييييييييد والرقابة 
على ميزانييييية املشييييييييييييييييياريع ويف الوفيييياء ابألطر 
الزمنية للمشيياريع وأهدافها، فضييال  عن فرض 

2019-
2020 

، جرى تكثي  رصييييييييييييييييييد 2018منيييييذ يوليو/متوز  دعم املشاريع
املشيييييياريع التشييييييغيلية الواردة يف قائمة رييييييبكة دعم 
الربام  امليدانية، ومتابعتها مع توفري دعم مبارييييييييييير 
إىل املكاتب امليدانية يف ما خيص القضااي الصعبة. 

 .نُبف ذت
نييقيييييييّدر اإلجييراءات اليي  اختيييييييذهتيييييييا اإلدارة 
لتكثي  رصييييييييييدها للمشيييييييييياريع التشييييييييييغيلية 

 ومتابعتها.
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 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

املسييييييييييييييياءلية جتياه املياحنني واملتطلبيات اإلداريية 
 (177األخرى للمشاريع. )الفقرة 

ويتم إرسيييييييييييييال التقارير الشيييييييييييييهرية إىل مجيع املدراء 
اعدين ورؤسيييييييييييياء اإلدارات يف املقر العامني املسيييييييييييي

الرئيسييي وتقارير أسييبوعية إىل املسيي ولني الرئيسيييني 
عن الربانم  امليداين وجهات التنسيييييييييق يف إدارات 

 املقر الرئيسي.
 برانم  التعاون التقين

ضييمان الكفاءة والفعالية الشيياملتني يف تنفيذ  34
مشيييييييييييييييياريع برانم  التعييياون التقين عن طريق 
تنقيح اسييييرتاتيجية التنفيذ اخلاصيييية به والزايدة 
يف حتسييييييييينها، واسييييييييتقطا  مجيع أصييييييييلا  
املصيييللة يف املشييياريع بشيييكري وثيق من أجري 
احلييد من التييأخري يف مييدة تنفيييذ املشييييييييييييييياريع 

تيييييدريبيييييات على ومتكني املوظفني عرب توفري 
صيييييييييييييياغة اّليات وإعداد واثئق املشيييييييييييييروع. 

 (181)الفقرة 

2019-
2020 

، أصدرت اإلدارة سياسات 2019يف فرباير/ربان  دعم املشاريع
وإجراءات منقلييييية تتعلق بربانم  التعييييياون التقين 
حتتوي منوذج ا مبسيييط ا لوثيقة املشيييروع. ويُتوقع من 
التبسيييييييييطات املعتمدة أن ختفض بنسييييييييبة مللوظة 
من الوقي املطلو  لالسييتجابة لطلبات املسيياعدة 
وتيسييييييييييييييري التنفيذ الكف . وابإلضييييييييييييييافة إىل ذلك، 

بكرة بناء على التخصييييييصيييييات سيييييت دي املوافقة امل
 ري سييينتني إىل توفري املوارد بصيييورة مبكرة. وجيري 
اسيتكشيا  املزيد من التلسيينات يف إطار متابعة 
مراجعة دورة املشيييييييييروع )املسيييييييييتكملة يف مايو/أاير 

واملبادرات املخصييصيية لتبسييي  اإلجراءات  (2020
ومن خالل مبادرة م سييييييييييسييييييييييية السييييييييييتبدال نظام 

 م  امليدانية. معلومات إدارة الربا

 قيد التنفيذ.
لمراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية ل

نتيجة سيييييييييياسيييييييييات للمزيد من التلقق من 
 وإجراءات برانم  التعاون التقين املنقلة.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

وتقوم اإلدارة بتشييييييييييييييجيع تنميييية قيييدرات املوظفني 
بشييأن دورة املشيياريع، مبا يف ذلك مشييروع التعاون 
التقين، من خالل دورات تيييييييدريبيييييييية وحتيييييييدييييييييث 

 اخلطون التوجيهية وأدوات التعلم اإللكرتوين. 
 إبالغ اجلهات املاحنة

ضيييييييييمان التسيييييييييليم الدقيق وحسييييييييين التوقيي  35
للتقيييارير املقيييدمييية إىل اجلهيييات املييياحنييية ذات 
الصييييييلة من خالل جهود الرصييييييد واألنشييييييطة 
الرقابية املسييتدامة؛ واالسييتفادة من اسييتخدام 
املرفق اخلييياص ابلتقيييارير يف نظيييام معلوميييات 
إدارة الربام  امليييدانييية من أجييري رفع التقييارير 

ارير املرحلييييية املطلوبيييية ورصيييييييييييييييييد تقييييدمي التقيييي
 (185والنهائية. )الفقرة 

2019-
2020 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون 
املييييييييييالييييييييييييييييييييية/دعييييييييييم 

 املشاريع

تتضييمن دورة املشيياريع مناذ  موحدة للتقارير حتدد 
نطاق هذه األخرية وموضييييييييوع تر يزها فضييييييييال  عن 

نظام  األدوات الداعمة لضيييييييمان اجلودة املتاحة يف
معلوميييييات إدارة الربام  املييييييدانيييييية ومنوذ  التقرير 
النهائي، انهيك عن اسييييييتمارات لوضييييييع عالمات 

 ستدامة. بشأن الصلة وحتقيق النتائ  والتنفيذ واال
ومت حتديث صييييغ التقارير النهائية لكري من برانم  

-2018التعاون التقين وحسيييياابت األمانة يف فرتة 
لتشييييمري إرييييارة صييييراة إىل أهدا  التنمية  2019

املسييييتدامة.  ما مت تبسييييي  التقرير النهائي لربانم  
 التعاون التقين.

ومن أجري حتسيييني نظم الرصيييد سيييتعمري إدارة دعم 
تعاون التقين بشييييييييييييييكري وثيق مع مكتب الربام  وال

االسييييييرتاتيجية والتخطي  وإدارة املوارد واملسيييييي ولني 

 قيد التنفيذ.
لمراجع اخلارجي اجلديد مت إقرار التوصييييييييية ل
قق من نتيجيية األنشييييييييييييييطيية للمزيييد من التل

املضيييييييييييطلع  ا و ذلك اإلجراءات املخط  
 نا لتنفيذ التوصية.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

عن امليزانية وغريهم من أصيييييييييلا  املصيييييييييللة من 
أجري اعتماد منصيييييييييية معلوماتية جديدة يف املنظمة 

نظام معلومات  )قائمة على الدروس املستفادة من
إدارة الربام  املييييييييدانيييييييية الراهن(، حبييييييييث ميكن 

ا  بياانت جديدة لالتسيياق بشييكري أفضييري إدر  )أ(
مع ريييييييرون اإلبالغ اخلاصييييييية ابلشييييييير اء يف املوارد 
اجليييييدد ) ( وتطبيق نظيييييام معلومييييياو للمتيييييابعييييية 
وضيييواب  أريييد لرصيييد حالة التقارير وما يلي ذلك 
من إغالق للمشييييييييييييييياريع. ومت االنتهيياء من حتييديييد 
نطاق املشييييييييييييييروع ليلري  ري نظام معلومات إدارة 

 وينتظر، 2020يييية يف يونيو/حزيران الربام  املييييدان
ا. غري أنه ا بشييييأن الطريق للمضييييي قدم  التنفيذ قرار  

 2020  يتم الوفييياء ابجليييدول الزمين املقرتح لعيييام 
ألن املبادرة معقدة للغاية وسييييييييتتطلب عامني على 

  األقري من التنفيذ.
عززت رعبة ، 2020وأوائري عام  2019وخالل عام 

تطوير األعميييال وتعب ييية املوارد خطوطهيييا التوجيهيييية 
الداخلية وقدراهتا املتصييييييييلة إبعداد التقارير لضييييييييمان 
تقدمي التقارير املوثوقة وذات الصييييييلة إىل املاحنني ويف 
الوقيييي املنييياسيييييييييييييييب. وجيري تطوير جمموعييية  يييدثيية 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ابلكييياميييري من منييياذ  التقيييارير، مبيييا يف ذليييك أدوات 
 التمويري اجلديدة.

ويف هذا السييييييييياق، وبعد سييييييييلسييييييييلة انجلة يف عام 
 2020، تستمر أنشطة بناء القدرات يف عام 2019

من خالل الدورات التدريبية والندوات عرب اإلنرتني 
يف جمال اإلبالغ امل سسي يف املنظمة ورفع التقارير 
إىل امليياحنني، مشلييي مجيع املكيياتييب امليييدانييية واملقر 

 الرئيسي للمنظمة.
  تسييييييييياهم اخلطون إىل ذلك، سيييييييييو وابإلضيييييييييافة

التوجيهية الداخلية يف ضيييييييييييمان أن  و مجيع واثئق 
املشييييييياريع ذات الصيييييييلة واتفاقات التمويري على ذ ر 
املسييي وليات املطلوبة واملهري الزمنية وتكالي  التقارير 

  بوضوح وبلغة موحدة.
 إدارة املشرتايت

تعزيز ضييواب  الرصييد واإلرييرا  يف عمليات  36
املشرتايت الكفيلة ابحلفز على اإلدارة الفعالة 
للمشيييييرتايت من أجري ضيييييمان ريييييراء السيييييلع 
واألعمال واخلدمات يف الوقي املناسييييييييييييييب؛ 
وإعداد خط   املة و دثة للمشييييييييييييييرتايت؛ 

2019-
2020 

اخلدمات رييييييييييييييعبة 
 اللوجستية

اجلديد األدوار واملسييييييييي وليات  502ادد القسيييييييييم 
الفردية أثناء عمليات املشرتايت ويعزو املس وليات 
عن إدارة املخيياطر أيضيييييييييييييييا  إىل أول ييك الييذين هم 

امليزانية  املسي ولني عنخار  وحدة املشيرتايت مثري 
. وجيري وضيييييييييع ختطي  وغريهمواملوظفني الفنيني، 

 .نُبف ذت
نييقيييييييّدر اإلجييراءات اليي  اختيييييييذهتيييييييا اإلدارة 

اجلديد من دليري  502لصيييييييييييييياغة القسيييييييييييييم 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

وامتثال املشييييييييييرتايت للسييييييييييياسييييييييييات واللوائح 
 (189والقوانني. )الفقرة 

ضييييييييييييييمن اإلطيييار الوظيفي للمنظمييية املشييييييييييييييرتايت 
 املشاريع. ودورة

ومت إدخال إضييييافات مهمة ملعاجلة نقان الضييييع  
مثري املسييياءلة عن ختطي  املشيييرتايت والدعم الفين 
لعملية املشييييييرتايت، ومن املتوقع أن يكون لكال ا 

ا على اإلدارة الفعيياليية للمخيياطر املرتبطيية ا هيياميي   ثري  
 ابملشرتايت. 

د من دليري التعليمات اإلدارية ويقدم القسييييم اجلدي
مسييييييييي وليات لضيييييييييمان الفصيييييييييري املالئم للواجبات 
مسييييييييييييييتكمال  ابلتطورات يف التخطي  للموارد يف 
املنظمة. وابلتوازي مع ذلك، تُتخذ ترتيبات لنقري 
بعض مسيييييييييييييي وليات العمليات إىل مر ز اخلدمات 

ها ياملشيييرت ة حبيث ميكن للمكاتب القطرية ال  لد
 ظفني أو فصيييييييييييييييري غري  ييا ٍّ عييدد  ييدود من املو 

للواجبات، أن تسيييييييييييييتفيد من املسييييييييييييياعدة يف جلنة 
ا املشيييرتايت احمللية من فريق مشيييرتايت معني مسيييبق  

يف مر ز اخلدمات املشيييييييييرت ة.  ما مت رب  فصيييييييييري 
الواجبات ابسرتاتيجية مكافلة الغش وخط  منع 
الغش. وأصبح اإلعالن عن عدم تضار  املصاحل 

التعليمات اإلدارية لتعزيز ضيواب  اإلريرا  
 يف عمليات املشرتايت.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ا ملن يقومون لبشييييييرية إلزامي  وغريه من تدابري املوارد ا
 أو يشار ون يف أنشطة املشرتايت. 

ويقدم القسييييييييييم اجلديد طريقة التماس املشييييييييييرتايت 
العامة االفرتاضيييية من خالل السيييوق العاملية لألمم 

، الييييذي In-Tendاملتلييييدة ابسييييييييييييييتخييييدام نظييييام 
يهد ، إىل جانب التخطي  للمشييييييييييييييرتايت، إىل 

لى أفضيييييري زايدة الشيييييفافية واملنافسييييية واحلصيييييول ع
قيمة مقابري املال، مع احلد، إىل أقصى حد ممكن، 
من اجلوائز االسيييييييتثنائية واملشيييييييرتايت املباريييييييرة غري 
الضييييييرورية. ومع إدخال املناقصيييييية العامة اإللزامية، 
أصيييييييييبلي إجراءات املشيييييييييرتايت يف املنظمة أ ثر 

ا ونتيجة لذلك، سيييييتم تسييييهيري اسييييتعراض وضييييوح  
 االمتثال ورصده.
ت حتيدييد املخياطر والتخفي  من ومت دم  إجراءا

حدهتا يف الدول األعضيييياء لالسييييتجابة للتلدايت 
املتزايدة للبي ات التشييييييييييييييغيلية، والتعقيدات املتغرية 
لربام  املنظميية واملطييالبييات بتلسييييييييييييييني أداء والييية 
املنظمة وزايدة الشييييييييييفافية. ويشييييييييييمري ذلك اجلهود 
املبذولة إلجراء عمليات املشييييييرتايت االسييييييرتاتيجية 

 تدامة ضمن املعايري األخالقية والبي ية. واملس
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ا وأصيييييييبح حتديد املسييييييي وليات يف إدارة العقود جزء  
يتجزأ من دليييييري التعليمييييات اإلدارييييية، وذلييييك  ال

إلدرا  أ ية اجلهود املشييييرت ة و ذلك املسيييي وليات 
الفردية يف تسييييليم السييييلع واألعمال واخلدمات من 

ياسييية ا اسيييتكمال أول سيييقبري املنظمة. وجيري حالي  
إلدارة البييائعني يف املنظميية لوضييييييييييييييع معييايري ونظم 
لتصنيفات البائعني، وتسجيري السجالت الداخلية 
وإدارهتيييييييا، مبيييييييا يف ذليييييييك إدارة أداء اليييبيييييييائيييعييييني 
وبروتو والت لتطبيق العقوابت على التيييييييأخر يف 

 األداء أو قصور األداء.
تقييدميييه  وإّن منوذ  األعمييال اجلييديييد، إىل جييانييب

 حة مهري السييلطة إل تفويض مسييتوايت أعلى من
زمنية أقصيييير، وحتسييييني القدرة على العمري مع فهم 

 ستجابةواال أفضري لالحتياجات والسياقات احمللية
ر هيا ري إضيييافية لوحدات ، يوفّ نا على حنو أسيييرع

ع نطاق ملكاتب اإلقليمية، ويوسّ ضمن ااملشرتايت 
رييييييييبكة مسيييييييي ويل املشييييييييرتايت الدوليني يف البلدان 

من أجري املسيييييييييييييياعدة على حتقيق  املخاطرالعالية 
ري إىل  تكامري أفضييييييري مع تنفيذ املشيييييياريع، والتوصييييييّ

لربام  شييييغيلية لتالرتتيبات القرارات ووضييييع الاختاذ 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 وإّن احلصول على رهادة. على حنو فّعال القطرية
 أدوار جتلفةاملبين على التدريب اإللكرتوين اجلديد 

املوظفني جلميع  إلزاميّ ء يف عملية الشييييييييراتشييييييييار  
أو  شييييييييييييييييار ون يف عملييييات املشييييييييييييييرتايتاليييذين ي

 نفذوةا.ي
 إدارة األموال النقدية

تعزيز االمتثال للرقابة على األنشييييطة املتصييييلة  37
ابلنقدية من خالل الرصييييييد الوثيق لألرصييييييدة 
املصرفية فضال  عن استخدام السل  النقدية 
التشييييييييييغيلية والنقد النثري التشييييييييييغيلي وجتديد 
مواردها، وإعادة النظر يف املسيييتوى املسيييموح 
به لصييييندوق السييييل  النقدية التشييييغيلية بناء 

لشييهري، والرصييد املتواصييري على االسييتخدام ا
لييه من أجييري تفييادي املنح املتعييددة والتخل  
عن تسييييييييييييييوييييييية السييييييييييييييل  مييييييا بعييييييد  ري  

 (193االستلقاق. )الفقرة 

2019-
2020 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون 
 املالية

إن خطة منع الغش املتاحة على اإلنرتني والقائمة 
على املخاطر واملخصيييصييية للمكاتب امليدانية تتيح 

قبري املكاتب القطرية  إعداد خط  ملنع الغش من
ومتييييابعيييية تلييييك اخلط . وجرى حتييييديييييد النقييييدييييية 
النثرية/التشغيلية  مجال فرعي للمخاطر، ما يتيح 
التقييم اليييييييذاو للمخييييييياطر وحتيييييييدييييييييد اإلجراءات 

 التخفيفية من قبري املكاتب القطرية. 

 قيد التنفيذ.
مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد 

ة فعييالييية تييدابري ملزيييد من التلقق من نتيجيي
 التخفي  ال  تنفذها املكاتب القطرية.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة األصول
ضييييييمان املراقبة والتنفيذ املناسييييييبني لألنشييييييطة  38

واإلجراءات واملسييييييييييييي وليات املتصيييييييييييييلة إبدارة 
األصييييييييييييييول من خالل اّليات املعززة للرقابة 
والرصيييييييييييييييييد وحتييييديييييث السييييييييييييييجالت ومييييريء 
االسيييييييييييييتمارات الضيييييييييييييرورية ابملعلومات ذات 
الصييييييييلة تعزيز ا للمسيييييييياءلة وصييييييييون األصييييييييول 

 (197ابلشكري الكايف. )الفقرة 

2019-
2020 

ز اخليييييييدميييييييات ميير يي
 املشرت ة

جتري إدارة األصييول يف مر ز اخلدمات املشييرت ة  -
عمليات استعراض دورية لسجري األصول لضمان 

 ا تمال سجالت األصول.
وقد أجرت إدارة األصييييييييييييييول يف مر ز اخلدمات  -

املشييييييييرت ة اتصيييييييياالت مع رؤسيييييييياء املكاتب لتعزيز 
االمتثال للسييييييياسييييييات واإلجراءات، وأيضييييييا  يف ما 

ابلتلقق املادي من األصييييول على مسييييتوى يتعلق 
 املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية.

 .نُبف ذت
نقييّدر اإلجراءات/األنشييييييييييييييطيية ال  اختييذهتييا 
اإلدارة لضيييييييييييييييميييييييان مييراعييييييياة الييعييمييلييييييييييات 

دارة األصول بشكري إبواملس وليات املتصلة 
 صليح.

 إدارة املوارد البشرية يف املكاتب امليدانية
املتعلقة برصييييييييييييييد مسييييييييييييييك تعزيز األنشييييييييييييييطة  39

السييييييييييييييجالت وتوثيق األنشييييييييييييييطييية من قبييييري 
سييييييييييييجالت اختيار اخلرباء االسييييييييييييتشيييييييييييياريني 
واملذ رات ال  تشييييرح سييييبب اختيار موظفي 
املشاريع الوطنيني لضمان الكفاءة والشفافية 
يف إدارة األنشيييييطة املتصيييييلة ابملوارد البشيييييرية؛ 
وضمان ا تمال املعلومات يف االختصاصات 

رد البشرية لغري املوظفني  أساس املتعلقة ابملوا
 (201 لرصد تنفيذ العمري وتقييمه. )الفقرة

2019-
2020 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد 
 البشرية

تولي رييييييييييييييعبة املوارد البشييييييييييييييرية هذه الوظيفة من 
مكتييب دعم املكيياتييب املر زييية الييذي مت تفكيكييه، 
وسييييييييييييييو  تيييدعم املكييياتيييب اإلقليميييية يف حتيييدييييد 

يف  مسيييييييييييييييارات التييدريييب الراهنيية لوظييائ   ييددة
 املكاتب القطرية مبا فيها املوارد البشرية.

وسيييييييتعمري ابلتايل ريييييييعبة املوارد البشيييييييرية على حنو 
وثيق مع موظفي املوارد البشييييييييييييييرييييية يف املكيييياتييييب 

 قيد التنفيذ. 
مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد 
ملزيد من التلقق من نتيجة فعالية رصييييييييييييييد 
االمتثييييال للتييييدريبييييات اإللزامييييية ومبييييادرات 

 تنمية القدرات يف املكاتب القطرية.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

اإلقليمية لزايدة االمتثال عن طريق تنمية القدرات 
 والتدريب اإللزامي.

 إدارة السفر
تعزيز ضييييييواب  رصييييييد إدارة السييييييفر لضييييييمان  40

التقيد بسييييييييييييياسييييييييييييات املنظمة وإجراءاهتا من 
خالل االمتثال لضيييييرورة وضيييييع خطة السيييييفر 

املسيييبقة للسيييفر الفصيييلية وتسيييوية املدفوعات 
يف موعدها، وتقدمي الواثئق املطلوبة ما بعد 
السييييييييفر، مثري طلب رد مصييييييييروفات السييييييييفر 

 (205وتقرير املهمة. )الفقرة 

2019-
2020 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون 
 املالية

تواصييييييييري املنظمة تعزيز تطوير أدوات للرصييييييييد )مثري 
لوحيييييات التلكم( من أجيييييري حتسيييييييييييييني القيييييدرات 

ل بشييييييييييأن اإلرييييييييييرافية للمدراء وألصييييييييييلا  األعما
اإلجراءات احلرجة املتعلقة ابألعمال. وابإلضيييييييييييييافة 
إىل ذلك، أُنشيييييييي ي وحدة صييييييييغرية للرقابة الداخلية 
واالمتثييال يف مكتييب انئييب املييدير العييام، السييييييييييييييييد 

Thomas ، ( من أجري 2018)بدء ا من مطلع عام
تعزيز اإلرييييرا  على تلك اإلجراءات ورصييييدها يف 

لوحيية جميياالت العمليييات واإلدارة. وسيييييييييييييتشيييييييييييييمييري 
التلكم اإلريييييرافية احلالية أداة جديدة لرصيييييد  مية 
األسيييفار ضيييمن البلد املعين لتلديد مجيع اجتاهات 

 السفر واختاذ اإلجراءات الضرورية.

 قيد التنفيذ. 
مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد 
ملزيد من التلقق من نتيجة فعالية رصييييييييييييييد 
 مية األسييييييفار ضييييييمن البلد لتلديد مجيع 

 اجتاهات السفر.

 التقييم اإلمجايل للبي ة الرقابية
تقييم مسيييييييييتوى املخاطر التشيييييييييغيلية ملكاتبها  41

امليييدانييية، وتنفيييذ حلول اسييييييييييييييرتاتيجييية لتعزيز 
ضيييوابطها اخلاصييية ابإلريييرا  والرصيييد بشيييأن 

2019-
2020 

 -انئب املدير العام
 Thomasالسيد 

إن النه  امل سييسييي الرامي إىل تعزيز إدارة املخاطر 
والبي ييية الرقيييابيييية يف املنظمييية، يشييييييييييييييميييري املكييياتيييب 

 امليدانية: 

 .نُبف ذت
نييقيييييييّدر اإلجييراءات اليي  اختيييييييذهتيييييييا اإلدارة 
لتلسيييييني إدارة املخاطر والبي ة الرقابية على 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

اإلجراءات والقرارات احلرجيييييية، لضييييييييييييييمييييييان 
الكفاءة والفعالية التشييييييييييييغيليتني؛ وتعزيز دعم 

دات من قبري مدراء املكاتب إصييييييدار الشييييييها
امليييدانييية يف مييا خيص حيياليية بي تهم الرقييابييية. 

 (209)الفقرة 

مت إعييييداد سييييييييييييييجالت املخيييياطر لكييييري  – 2018
مكتب إقليمي وملسارات العمري ال  يقودها نوا  
املدير العام يف املقر الرئيسيييييييي، حيث مت تسيييييييجيري 
معظم املخاطر التشييغيلية البارزة وما يتصييري  ا من 
إجراءات ختفيفية على املسييييييييييييييتوى اإلقليمي وعلى 
مسييييييييييتوى مسييييييييييار عمري مكتب انئب املدير العام 

خيضييييييييييييييع التقدم يف تنفيذ اإلجراءات للعمليات. و 
ذات الصيييييييييييييلة )أي اإلجراءات واألدوات وقدرات 

 الرصد( إىل رصد وثيق. 
مت إطالق سييييييييجالت املخاطر اخلاصيييييييية  – 2019

ا  مبوازاة  –ابملكييياتيييب القطريييية )قييييد التنفييييذ حييياليييي 
إعداد اسييييتبياانت الرقابة الداخلية( ومبادرات مثري 

ية، ومبادرة ملكاتب اإلقليمابسيييييييييييتعراض اخلاص اال
Think Labs   مع املكاتب امليدانية/أصييييييييييييييلا

األعمال، وإطالق خط  جديدة ملنع الغش قائمة 
 على املخاطر. 

وقد أسهمي هذه األمور يف حتسني إدارة املخاطر 
والبي ة الرقابية يف اإلجراءات التشييييييييييييييغيلية/اإلدارية 
احلرجة على مستوى املكاتب امليدانية وبي ة الرقابة 

؛ وعيييززت املسييييييييييييييييتيييوى اليييثييييييياين مييين اليييييييداخيييلييييييييييية

العمليييات التشييييييييييييييغيلييية واإلدارييية انيياميية يف 
 املكاتب امليدانية.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

الدفاع/اإلرييييييييييييييرا  ضييييييييييييييمن اجملاالت اإلدارية مع 
إنشاء وحدة صغرية للرقابة الداخلية واالمتثال )يف 

(؛ ومت حتسييييييييييييييني اإلجراءات/التييدابري 2018مطلع 
امل سييييييييييييييسييييييييييييييييييية من أجييييري بي يييية تشييييييييييييييغيلييييية أ ثر 
فعييالييية/ فيياءة )حبيييث سييييييييييييييتتم معيياجليية مسيييييييييييييييأليية 

نقح من دليري امل 502املشرتايت من خالل القسم 
التعليميييات اإلداريييية؛ وحسيييييييييييييينيييي قيييدرات/أدوات 
الرصييييييد،  تلك اخلاصيييييية ابلسييييييفر؛ وأطلقي لوحة 
حتكم موحدة جلميع التوصيييييييييييييييات الصييييييييييييييادرة عن 
املراجعييييية )ملكتيييييب املفتش العيييييام/مكتيييييب املراجع 
اخلارجي/وحدة التفتيش املشييييييييييرت ة(؛ وامل رييييييييييرات 

رات الرئيسيييييية ل دارة لدى ممثليات املنظمة، واملباد
اجلديدة للتعّلم )املتعلقة ابملالية واألصيييييول والسيييييفر 

 واملشرتايت وغريها(. 
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 2017التقرير املطو ا 
 

 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 املسائل املالية
 أساسية

 املسا ات الطوعية
اسييييييييييييتعراض األحكام واسييييييييييييتهالل إجراءات  2

لشيييييطب االلتزامات عند املقتضيييييى، نظرا  إىل 
-202اإلجراءات املنصيييوص عليها يف املادة 

من الالئليية املييالييية للمنظميية بشيييييييييييييييأن  611
 1-7-10-202العجز يف املشيييياريع، واملادة 

 بشيييييييييأن صيييييييييالحية ريييييييييطب الديون املعدومة
 (43)الفقرة 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2018
 املالية

مت إعداد طلب مفّصري لشطب العجز يف املشاريع 
ا  ا لعملييية االسييييييييييييييتعراض وفقيي  وهو خيضييييييييييييييع حييالييي 

-10-202ل جراءات املنصييييييوص عليها يف املادة 
 من الالئلة املالية. 7-1

 

 قيد التنفيذ. 
مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد 

 ملزيد من الرصد لنتيجة االستعراض.

 احلساابت املستلقة منذ فرتة طويلة
حتديد أولوايت عملية مراجعة احلسيييييييييييييياابت  4

املسيييييييييييييتلقة الدفع وتسيييييييييييييويتها، بغية معاجلة 
الييذمم الييدائنيية املسييييييييييييييتلقيية منييذ فرتة طويليية، 
والنظر يف صياغة سياسة لتغطية مجيع الذمم 
الدائنة املسيييييييييييييتلقة منذ فرتة طويلة يف عملية 
التصييييييييييييييفية العادية، مع مراعاة احلدود الزمنية 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2018
املييييييييالييييييييييييييييية/ميييييييير يييييييز 
 اخلدمات املشرت ة

مت تنفيذ سييياسيية بشييأن الذمم الدائنة املسييتلقة منذ 
وإرسييييييييانا  2019فرتة طويلة يف الربع الرابع من عام 

. وهي حتييدد أفضيييييييييييييييري مجيع املكيياتييب امليييدانيييةإىل 
املمارسات جنه ال ينبغي أن تظري أي فواتري معتمدة 

يومييييا  على لوحيييية  30مسيييييييييييييتلقيييية منييييذ أ ثر عن 
املعلومييييات للمييييدفوعييييات، وجيييييب على املكيييياتييييب 

 .نُبف ذت
نييقيييييييّدر اإلجييراءات اليي  اختيييييييذهتيييييييا اإلدارة 

لتغطية مجيع الذمم الدائنة  سيييياسيييةلصيييياغة 
 املستلقة.



FC 183/8.1 43 
 

 

 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

االعرتا  ابملبالغ  للتصيفية، وإمكانية سيلب
املسييييييييييييييتلقييية و/أو إلغيييائهيييا عقيييب املراجعييية 

 (55واملتابعة املناسبتني. )الفقرة 

إبالغ رعبة الش ون املالية يف رسالة اإلدارة الشهرية 
لعمليات احلسيييييياابت املصييييييرفية إذا  اني هنا  أي 

 60عليها أ ثر من معامالت غري مدفوعة مضيييييييييى 
ا. وابلتزامن مع هذه السييييييييياسيييييييية، تعمري رييييييييعبة يوم  

الشيييييييي ون املالية بشييييييييكري وثيق مع املكاتب امليدانية 
ملراجعة وتسييييييييييوية املدفوعات املعلقة منذ فرتة طويلة 

 وال  تتطلب املراجعة والبلث.
ا من إخطارات وأعد مر ز اخلدمات املشيييرت ة عدد  

النظام للمسيياعدة يف تتبع الفواتري القدمية والقضيياء 
 على املراقبة اليدوية على النلو التايل: 

الكشيييييييييييييي  عن الفواتري املعلقة يف حالة الرفض 
وال  متكن فريق احلسيياابت املسييتلقة من 
اختييييياذ إجراء فوري لتصييييييييييييييليح/تعيييييدييييييري 

 الفاتورة حسب الضرورة. 
شييييييييييييييرتين ابلفواتري إخطييار مقييدمي الطلبييات وامل

العالقة بسييييييييييييييبب عدم اإليصييييييييييييييال الذي 
يضييييييييمن التسييييييييجيري يف الوقي املناسييييييييب 
السيييييييتالم البضيييييييائع ويلغي املتابعة اليدوية 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

ال  قام  ا فريق احلسيييييييييياابت املسييييييييييتلقة 
 سابقا .

إخطار فريق احلسييييييييييييياابت املسيييييييييييييتلقة يف مر ز 
اخلدمات املشرت ة بسجري استالم الفاتورة 

 بري من وقي املعلقة مما يقلري بشييييييييييييييكري  
 املعاجلة وعدد الفواتري املعلقة.

مواصيييييييييييييليية العمييري الراهن الييذي تقوم بييه وحييدة  5
ونظام  5تكنولوجيا املعلوماتاألعمال ورييييييييعبة 

أورا ري، لرتتيب أولوايت معاجلة أخطاء النظام 
ال  جرى حتييديييدهييا واملشيييييييييييييييا ييري األخرى يف 
إعداد التقارير وبنود التسيييييييييييييوية، لضيييييييييييييمان أن 
 تكون التقارير الصييييييادرة  املة  ودقيقة وموثوقة.

 (59)الفقرة 

 خييدمييات رييييييييييييييعبيية 2018
تيييييييكييييييينيييييييوليييييييوجيييييييييييييييا 

 املعلومات

اجلمع بني يتطليييّب حيييرّي البنود الواردة يف التقيييارير 
التلسيييييييييييييينات يف التكنولوجيا والتدخالت اليدوية 

 يف النظام.
مت تنفييييذ عيييدد من التغيريات على نظيييام أورا يييري 
حسييييييب توصيييييييات البائع. ومت حتديد إصييييييالحات 
إضافية  جزء من التصليلات املتاحة ال  يوفرها 
أورا ري. وتطبيق هذه التصييييييليلات مطلو  حلري 

ا . ومن املقرر مبييدئييي  أخطيياء النظييام احملييددة املتبقييية
تنفيذ هذه التصيييييليلات ضيييييمن بي ة االختبار يف 

والربع األول  2020املنظمة يف الربع الرابع من عام 
، لتمكني وحيييدات األعميييال من 2021من عيييام 

ا للقيود إجراء االختبيييارات الوظيفيييية الالزمييية، نظر  

 قيد التنفيذ. 
 مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد
ملزيد من الرصييييييييييد ل جراءات املسييييييييييتخدمة 

 .النظامحلري أخطاء 

                                                      
 تنقيح انيكري التنظيمي بعداليوم رعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات   5
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

احلييياليييية للعميييري عن بُعيييد. وبعيييد يييياح االختبيييار، 
 لات. سيتم إطالق التصلي

 2020اجلدول الزمين اجلديد: الربع الرابع من عام 
 2021الربع األول من عام  –
 

 مسائل احلوكمة
 إدارة السفر على مستوى املنظمة

إجراء اسييييتعراض رييييامري لسييييياسييييات السييييفر  15
لديها، لغاية تعزيز مضييييييييييييييموةا وإجراءاهتا مبا 
يضييييمن االتسيييياق بينها، وإرسيييياء مسيييياءالت 
واضييلة ومسيي ولية عن السييياسييات؛ وضييمان 
رصيييدها ابلشيييكري املناسيييب مع  لية ملموسييية 
لتقدمي التعقيبات، بدعم من مسييييييييتوى مرتفع 
لوعي املوظفني ابلسيييياسيييات، وتوفري إريييرا  

 (113فعال على تنفيذ السياسات. )الفقرة 
 
 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2018
 املالية

سييتتم معاجلة هذه التوصييية يف ظري املراجعة اجلارية 
 لدليري منظمة األغذية والزراعة.

 قيد التنفيذ. 
مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد 
ملزيد من الرصيييييييد لتنفيذها بسيييييييبب املراجعة 

 غذية والزراعة. اجلارية لدليري منظمة األ
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 عمليات مكاتب التمثيل
 تنفيذ مشاريع حسا  األمانة

ضييييييييييييييمان التنفيذ الفعال والكفوء من خالل  21
إدارة العوامري ومسييي وليات املشييياريع ال  ت ثر 
يف حسييييييين توقيي تنفيذ مشييييييياريع حسيييييييا  
األميييييانييييية، ومسييييييييييييييتوى تنفييييييذهيييييا وموثوقيييييية 

 (141معلوماهتا. )الفقرة 

ي ثر التأخري يف تنفيذ املشاريع على أهدا  تعب ة  دعم املشاريع 2018
املوارد اخلاصة ابملنظمة، ويوّلد جاطر على مسعة 

 املنظمة وجاطر مالية. 
ا أسييييييبوعي ا  توفّر إدارة الرصييييييد ومراقبة اجلودة رصييييييد 
ورصييد ا رييهراي  حلافظة املشيياريع املمولة من املاحنني 

العلييييا  ومن برانم  التعييياون التقين. وتتلقى اإلدارة
للمنظمييييية حتيييييديثيييييات رييييييييييييييهريييييية، يف حني يتلقى 
املسيي ولون الرئيسيييون عن الربام  امليدانية وجهات 
االتصيييييال يف اإلدارات يف املقر الرئيسيييييي حتديثات 
أسيييبوعية. ويتم رصيييد املشييياريع ابالسيييتناد إىل عدد 
من الظرو  )تييدين مسييييييييييييييتوى التنفيييذ، واإلنفيياق 

إلغالق املنتظر(، املفرن، والتقرير النهائي املنتظر وا
ويتابع الفريق مع املسيييي ولني الرئيسيييييني عن الربام  
املييييدانيييية يف األقييياليم و/ أو مع املسيييييييييييييي ولني عن 
امليزانية من أجري ضييييييييييمان توفري الدعم للتصييييييييييدي 
للقضييييييييااي ال  تطرح حتدايت، فضييييييييال  عن التوعية 
ابلضيييييييييييييرورة امللّلة حلرّي أية قضيييييييييييييااي. وخالل عام 

املسييييييي ولني عن املشييييييياريع ، أحي  علم ا أن 2019

 قيد التنفيذ. 
مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد 

نظييام إدارة دورة  ملزيييد من الرصيييييييييييييييد لتنفيييذ
  .PROMYSاملشاريع 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

يتخذون اإلجراءات، وأنه حصيييييلي حتسيييييينات يف 
إمجايل عدد املشييييييييييياريع ذات الظرو  ال  تتطلب 
 اختاذ اإلجراءات من جانب املس ول عن امليزانية.

 إدارة األصول واملخزوانت
مراقبة األنشييييييييييييطة والعمليات واملسيييييييييييي وليات  27

املتعلقة ابألصيييييول واملخزون واالضيييييطالع  ا 
على النلو الصييييييييييييييليح من خالل  لييييييات 
مراقبييية  سيييييييييييييينييية من أجيييري تيييايييية مواردهيييا 

 (161واستخدامها بفعالية. )الفقرة 

رييييييييييييعبة الشيييييييييييي ون  2018
املييييييياليييييييييييييية/ ميييييير ييييييز 
 اخلدمات املشرت ة

ا يف ، وهو حالي  2019بدأ املشيييييييييييروع يف ةاية عام 
مرحلة   يد متطلبات العمري العالية املسييييييييييييييتوى، 

عملية ابلتشييييياور مع أصيييييلا  الوإعداد مصيييييفوفة 
املصييللة، وتنفيذ حتليري للفجوات مقابري منتجات 
أورا ري لتأ يد اختيار حري النظام واالنتهاء منه. 

يفية ويتماريييييييييييييى املشيييييييييييييروع مع الرتقية الفنية والوظ
لتخطي  املوارد يف املنظمية واإلطيار الزمين ل ياز 

. وسيييييتوفر الوحدة 2021هو الربع األخري من عام 
 يتتبع املخزون عرب مجيع املكيييياتييييب، ا قواي  نظيييياميييي  

وسيييييييييلسيييييييين تسييييييييليم البضييييييييائع إىل الوجهات يف 
يانة  امليدان، وما يتبع ذلك من تتبع وإدارة وصيييييييييييييي

وسييييلسييين  للمخزون من أجري الفعالية التنظيمية،
الرؤييية والرقييابيية والرصيييييييييييييييد والضييييييييييييييواب  مع تقييارير 
حتليالت ولوحات معلومات، وبزايدة الشييييييييييييييفافية 

 املاحنني.  مع

 قيد التنفيذ
 مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد

اإلجراءات بشييييييييأن نتائ  الرصييييييييد ملزيد من 
الة ألصيييييييييييول املتخذة لضيييييييييييمان اإلدارة الفعّ 

 ا.املنظمة وجزوة
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 2016التقرير املطو ا 
 

 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة الضوابط يف املشاريع 
 هامة

 نظام معلومات إدارة الربام  امليدانية
إجراء حتليري ريييييييييييييامري للقضيييييييييييييااي احلرجة ال   10

حددها مسييييييييييييييتخدمو النظام من أجري زايدة 
الوضوح يف حتديد خارطة الطريق ال  يضعها 
إلجييياد حييري متكييامييري ويف ترتيييب أنشييييييييييييييطتييه 

 (92حسب األولوية للمضي قدم ا. )الفقرة 

مت االنتهيييياء من التلليييييري وجيييييب وضييييييييييييييع الطريق  دعم املشاريع 2017
غضييييون ذلك الوقي، تسييييتمر  للمضييييي قدما . ويف

صييييييييييييييييييانييية نظيييام معلوميييات إدارة الربام  املييييدانيييية 
 بشكري جيد.

 

 قيد التنفيذ. 
 مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد
ملزيد من الرصييييييييييد بشييييييييييأن تنفيذ نظام إدارة 

  .PROMYSدورة املشاريع 
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 2014التقرير املطو ا 
 

 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة املسؤولةالوحدة 

 مراجعة حساابت املقر الرئيسي
 أساسية

 احلو مة وإدارة التغيري يف املوارد البشرية
تصيييييييييييميم وتنفيذ خطة إدارة تغيري ملموسييييييييييية  3

ورمسية لضب  تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البشرية 
 (56بشكري أفضري. )الفقرة 

ريييييييييييييييييعييييبييييييية املييييوارد  2015
 البشرية

سييييييييييييييو  يتم تعييديييري خطيية إدارة التغيري يف املوارد 
البشييرية حبيث تعكس التوّجه االسييرتاتيجي ل دارة 
اجليييدييييدة للمنظمييية ال  اسييييييييييييييتلميييي مهيييامهيييا يف 

. وسيييييييييييو  تُنّفذ اخلطة 2019أغسيييييييييييطس/    1
احملّدثة ابلتوازي مع اسيييييييييييييرتاتيجية املوارد البشيييييييييييييرية 

 .2021-2020وخطة العمري ال  ستوضع للفرتة 
وجيري حيياليييا  إعييداد خطيية اسييييييييييييييرتاتيجييية جييديييدة 

، بناء  على 2022-2020للفرتة  للموارد البشيييييييييييرية
، 2019طلب اجمللس يف ديسيييييييييييييمرب/ انون األول 

ا ابملراجعة املكتبية ال  تتضيييييمن توصييييييات من بدء  
جملس املنظمييية وجلنييية املييياليييية، وعملييييات املراجعييية 

الرت يز الرئيسييييية ال   الداخلية واخلارجية، وجماالت
متي صييييييييياغتها يف عدد من خط  عمري املنظمة، 

 والدوافع على نطاق منظومة األمم املتلدة. 

 يد التنفيذق
 مت إقرار التوصييييييييية للمراجع اخلارجي اجلديد

خطة إدارة تنفيذ  بشيييييييييأن رصيييييييييدملزيد من ال
ابلتوازي مع اسرتاتيجية املوارد  احملّدثة التغيري

 .البشرية وخطة العمري
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة املسؤولةالوحدة 

وستوضع اخلطة االسرتاتيجية املتعلقة ابملوارد البشرية 
واملبادرات ذات الصييييلة ال   ورها البشيييير ابلتشيييياور 
مع امليييديرين واملوظفني، مبيييا يضيييييييييييييمن أخيييذ جتل  

 وى العاملة يف املنظمة بعني االعتبار.احتياجات الق
وسييتشييكري نتائ  الدراسيية االسييتقصييائية عن مدى 

نذه العملية، ابإلضافة  اهام  مدخال  رضا املوظفني 
 19-املسيييييييييييتفادة خالل  وفيد املدجمة الدروسإىل 

 حول املرونة وسرعة التكّي .
 هامة

  رعبة عمليات الطوارا والقدرة على الصمود
صياغة بروتو والت واضلة جصصة حلاالت  13

لضمان خطون  2و 1الطوارا من املستويني 
مسيييييييييييييييياءلييية واضييييييييييييييلييية. وتوضيييييييييييييييح األدوار 
واملسيييييي وليات وضييييييب  التصيييييياميم للربوتو ول 

 (112)الفقرة  3 اخلاص ابملستوى

مكتيييييييب حييييييياالت  2015
الييطييوارا والييقيييييييدرة 

 على الصمود

 2013/32أصيدرت املنظمة نشيرة املدير العام رقم 
إعالن وبروتو ول منظمييييية األغيييييذيييييية والزراعييييية  –

 3لالسييييييييييييييتجابة حلاالت الطوارا من املسييييييييييييييتوى 
( واخلطون أ2013)منظمييييية األغيييييذيييييية والزراعييييية، 

التوجيهية التشيييييغيلية املصييييياحبة نا بشيييييأن التأهب 
 3واالسيييييييييييييتجابة حلاالت الطوارا من املسيييييييييييييتوى 

)اخلييطييون الييتييوجيييييهيييييييييية حلييييييياالت الييطييوارا ميين 
  (.2013 مة األغذية والزراعة،( )منظ3 املستوى

 

 أغلقت.
 3ستوى امليف ضوء ررح اإلدارة أن مفهوم 

  يعد قيد االسيييييييتخدام ومت اسيييييييتبداله  لية 
تفعيري عملية رتوسيييييع النطاقر و لية تفعيري 

 ألنشطة.ارإدامةر 
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة املسؤولةالوحدة 

وبعد مشيياورة مكثّفة مع املكاتب امليدانية ورييعب 
املقر الرئيسييييييييييييييي للمنظميييييية، جيري اّن وضييييييييييييييع 
اللمسييييييييات األخرية على تنقيح نشييييييييرة املدير العام 

حول بروتو والت االسييييييتجابة حلاالت  2013/32
. وتسعى نشرة املدير العام 3الطوارا من املستوى 

ا  إىل مواصييييلة تعزيز اسييييتجابة املنظمة املنقلة أيضيييي 
حلييييييياالت الييطييوارا ميين خييالل اعييتييمييييييياد إعييالن 
وبروتو والت االسييييييييييييييتجابة حلاالت الطوارا على 

 املستوى اإلقليمي. 
واعتمد اإلصييييييييدار النهائي لنشييييييييرة املدير العام على 
نتائ  املناقشيييات اجلارية يف اللجنة الدائمة املشيييرت ة 
بني الو االت. ويف اجتماع املسييييييييي ولني الرئيسييييييييييني 

، قّررت 2019الييييذي انعقييييد يف ةيييياييييية مييييايو/أاير 
اللجنييية املشيييييييييييييرت ييية بني الو ييياالت جن يتوىل امل متر 

ع اللمسييييييييات األخرية اإلقليمي ألورواب عملية وضيييييييي
الربوتو ول اخلاص بنظام تفعيري حالة الطوارا على 

مع ضيييييييييييييرورة  اإلنسيييييييييييييانية على مسيييييييييييييتوى املنظومة
االستمرار يف توفري الردود الرئيسية ومستوايت عالية 

 من التمويري لألزمات األ رب املمتدة.
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 التوصية
 

احلببببببببببببببببببببد  
البببببببزمببببببب  

 املقرتح
 تعليقات املراجع اخلارجي رد  اإلدارة املسؤولةالوحدة 

ويف هذه األثناء، يوفّر القسيييييم بعنوان راالسيييييتجابة 
نييار يف دليييري املنظميية  حليياالت الطوارا والتييأهييب

التوجيهات ذات الصلة للمكاتب القطرية للتأهب 
  لألزمات واالستجابة نا.

 حتديث: 
  يعد قيد  3يُرغب يف اعتبار مفهوم املسييييتوى  قد

االسييييييييييييييتخدام ومت اسييييييييييييييتبداله  لية تفعيري عملية 
. األنشييييييطة رإدامةرتوسيييييييع النطاقر و لية تفعيري ر

ويف ةاية املطا ، لن تتطابق التوصية األصلية مع 
يف بروتو ول االسيييتجابة اجلديد الذي تتم صيييياغته 

 اللجنة الدائمة املشرت ة بني الو االت. 
ويف حني أن عمري اللجنة الدائمة املشييييييييييييييرت ة بني 
الو االت يف هذا الشييييييييييييييأن مسييييييييييييييتمر وخار  عن 
سيييييييييييييييطرتنييا، تسييييييييييييييتفيييد مكيياتييب املنظميية القطرييية 
واإلقليمية من دليري التأهب واالسييييييتجابة للطوارا 
الييييذي يوفر التوجيهييييات املطلوبيييية لالسييييييييييييييتجييييابيييية 

  –لألزمات
http://intranet.fao.org/faohandbook/area/
emergency_preparedness_response/ 
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