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 موجز
  2020تعرض هذه الوثيقة رّد اإلدارة على التوصيات املفّصلة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام. 

 

 اليةالتوجيهات املطلوبة من جلنة امل
  التوجيهات اليت تراها مناسبة. وتقدميإن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض الوثيقة 

 مسودة املشورة
 :قامت مبا يلي إن اللجنة

  أحاطت علًما برد اإلدارة وابإلجراءات املقرتحة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي 

 ؛2020لعام 

  اليت مل تنفذ بعدتنفيذ التوصيات  من أجلود اليت تبذهلا اجلهمواصلة وشجعت األمانة على. 
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 مقدمة
 .2020يعرض اجلدول أدانه تعليقات اإلدارة على التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام  -1
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 التوصيات األساسية
 املسائل املالية   
 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني   

لفت انتباه األجهزة الرائسية إىل هذه املسألة، تواصل اإلدارة 
ثة بشأن مبا يشمل العرض املنتظم لواثئق تضم معلومات حمد  

يف  النقص حجم االلتزامات، واخليارات املتاحة لسدّ 
يلة وهي ملتزمة بتقييم جدوى أي اسرتاتيجية طو  التمويل،

بعد انتهاء  التغطية الطبية النقص يف متويل األجل لسدّ 
 اخلدمة وصندوق مدفوعات هناية اخلدمة.

ويف ما يتعلق مبجموعة العمل املعنية ابلتقرير بشأن التأمني 
فإن  الصحي بعد انتهاء اخلدمة التابعة لألمم املتحدة،

مة من التوصيات ال ميكن تنفيذها ألهنا ليست مصم   الكثري
انمج التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة التابع ملنظمة لب 

 األغذية والزراعة.

وعالوة على ذلك، فإن املفاوضات اجلماعية مع مقدمي 
الرعاية الصحية غري ممكنة ألن لدى املنظمة منط خماطر 
خمتلف، كما أن وضعها الدميغرايف ووجودها اجلغرايف وتغطية 

 من ذلك، يعمل مقدمو اًل الفوائد فيها مجيعها خمتلفة. وبد

شعبة الشؤون 
 املالية

فجوة التمويل يف التغطية  جانب السعي الفعال إلجراء تقييمات إضافية للدول األعضاء لسدّ إىل  2022
تستكشف املنظمة البدائل  كن أنالطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة، مي

على النحو الذي اقرتحته جمموعة العمل املعنية ابلتقرير بشأن التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
إعداد  ، واملشاركة يف حبث النظام املوحد لألمم املتحدة عن حّل، والتابعة لألمم املتحدة

لطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق الفجوة يف متويل التغطية ا اسرتاتيجية طويلة األجل لسدّ 
 (67)الفقرة  مدفوعات انتهاء اخلدمة.

1- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

اخلدمات على توسيع شبكاهتم للحصول على أفضل 
يف منظمة  من تشملهم خطة التأمنياألسعار جلميع 
 األغذية والزراعة.

وتشري اإلدارة إىل أنه كانت هناك بعض املناقشات على 
طط اخلمستوى األمم املتحدة يف ما يتعلق ابالستفادة من 

بب الصعوابت يف إدارة هذه ة الوطنية؛ غري أنه بسيالصح
التوصية على املستوى الوطين لكل بلد معين، فإنه مل يتم 
التوصل إىل أي استنتاجات. وتشجع املنظمة على 
استخدام البامج الصحية الوطنية يف تغطية نظام التأمني 
الصحي األساسي لتشجيع املوظفني على اعتبار التغطية 

م مزااي تكميلية، من تقدّ  على أهناالطبية بعد انتهاء اخلدمة 
ئة من اجلزء املتبقي من التكاليف ايف امل 100خالل سداد 

 الوطنية.

 الفروق يف امليزانية   
ا ابلتوصية وتسلط الضوء على أنه مت حتيط اإلدارة علمً 

تضمني سرد إضايف بشأن الفروق بني األبواب يف الكشوف 
، ومت 10-25يف املالحظة  2020املالية املنقحة لعام 

 .2021يونيو/حزيران  27املراجع اخلارجي يف تقدميها إىل 

شعبة الشؤون 
املالية / 
مكتب 

االسرتاتيجية 

ووفقًا لذلك أن ، 24ملتطلبات معيار احملاسبة الدولية للقطاع العام رقم  ن متتثل املنظمةميكن أ 2021
تفسريًا مناسًبا لالختالفات يف املبالغ املصروفة لكل مستوى من مستوايت رقابة  (1)م تقدّ 

وإذا مت تضمني هذا التفسري يف مستندات عامة أخرى صادرة إىل جانب ( 2)؛ األجهزة الرائسية
 (71)الفقرة  وف املالية ومع مراجع مرجعية، فيجب أن تكون متسقة داخلًيا.الكش

2- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

عن فصاحات اإلوستواصل اإلدارة مراجعة وتعزيز 
إيضاحات الكشوف املالية املتعلقة ابلفروق يف امليزانية يف 

 فرتات إعداد التقارير املالية املستقبلية.

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

 لف املتعلقة ابملوردينالسّ    
رصد لرصد أنشأت شعبة الشؤون املالية ابلفعل أدوات 

لف املتعلقة ابملوردين مجيع أنواع التقدم، مبا يف ذلك السّ 
ومتوسط الوقت املستغرق للتسوية. وتقوم شعبة الشؤون 
املالية إببالغ املكاتب ذات الصلة عندما تبدو أوقات 

 التسوية مفرطة.

مركز 
اخلدمات 
 املشرتكة

لف املتعلقة ابملوردين )بشكل أساسي سلف البائعني( وميكن وضع ميكن تعزيز رصد السّ  2021
 (76)الفقرة  ابملوردين. ةالسلف املتعلق لتسويةاسرتاتيجية حمددة زمنًيا 

3- 

 األصول   
ظر املنظمة يف إعادة تقييم العمر االقتصادي النافع ستن

 ملختلف فئات أصوهلا.
شعبة الشؤون 

 املالية
ميكن أن تعيد املنظمة تقييم العمر النافع ألصوهلا لتعكس العرض العادل وفًقا للمعايري احملاسبية  2021

مواصلة استخدامها  الدولية للقطاع العام وللتأكد من تقدير معقول للعمر النافع لألصول من أجل
 (87)الفقرة  أو التخلص منها.

5- 

 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض   
م ابستمرار إمكانية حتصيل ا ابلتوصية وتقيّ حتيط اإلدارة علمً 

غري املسددة من أجل حتديد  السابقةاالشرتاكات املقررة 
املخصصات املناسبة اليت جيب تسجيلها يف الكشوف 

ييم أي طلبات بشأن خطط أقساط املتأخرات. املالية، ولتق

شعبة الشؤون 
 املالية

م املنظمة إمكانية حتصيل االشرتاكات املقررة القدمية غري املسددة، واختاذ اإلجراءات ميكن أن تقيّ  2021
رة وفًقا للقواعد واللوائح املالية والسعي للحصول على موافقة املؤمتر لشطب االشرتاكات املقر 

 (89)الفقرة  غري القابلة للتحصيل.

6- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

توافق على اقرتاح شطب املبالغ القدمية ال  غري أن اإلدارة
ا من تنتظر املنظمة قرارً  (1)املستحقة، وتشري إىل ما يلي: 

األمم املتحدة بشأن اإلجراء املناسب الذي جيب اختاذه 
ويتطلب شطب املبالغ غري املسددة  (2)بشأن يوغوسالفيا؛ 

مؤمتر خرى املستحقة على الدول األعضاء موافقة األ
 .املنظمة

تؤكد اإلدارة أن املنظمة تستعرض إمكانية اسرتداد املبالغ 
 املستحقة األخرى على أساس دوري متشياً مع التوصية.

شعبة الشؤون 
 املالية

بعد تقييم  ،على أساس دوري املبالغ غري القابلة لالسرتداد يف شطبأن تنظر املنظمة،  ميكن 2021
على أساس  ،املسامهات النقدية احلكومية املقابلة غرياملستحقات غري املسددة،  انية حتصيلإمك

 (93)الفقرة  .كل حالة على حدة

7- 

 املسائل اإلدارية   
 2025املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام    

يتم اختاذ إجراءات كجزء من العمل املستمر من قبل 
ولني عن امليزانيات، ويتم رصدها من حيث االمتثال املسؤ 

املهام التابع من قبل شبكة دعم البامج امليدانية )فريق 
للمشروع يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكاتب اإلقليمية 

تقدمي التقارير يف الوقت املناسب عن مجيع الفرعية( لضمان 
 املشاريع.

املكتب 
اإلقليمي 
 ألفريقيا

كجزء من 
 مل اجلاريالع

ن املنظمة تنفيذ املشاريع يف إطار املبادرة اإلقليمية لضمان حتقيق نتائج املشاريع ميكن أن حتسّ 
 (259)الفقرة  يف إطار زمين حمدد.

33- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 تذكرييتم إرسال  وابإلضافة إىل ذلك، يف بداية كل شهر،
بواسطة نظام معلومات إدارة البامج امليدانية إىل مجيع 

غري املستكملة املسؤولني عن امليزانيات إلكمال اإلجراءات 
، مبا يف ذلك تقدمي التقارير بناًء على املتطلبات بعد

 املنصوص عليها يف اتفاقية التمويل ذات الصلة.

 هامة    
 املسائل املالية   
 األصول   

ا ابلتوصية وتوضح أن السياسات احملاسبية حتيط اإلدارة علمً 
زمة للمنظمة. وترى اإلدارة أن عتبة لألمم املتحدة ليست مل

دوالر أمريكي مناسبة، وأن  500 1الرمسلة احلالية البالغة 
دوالر أمريكي ستستبعد  000 5زايدة عتبة الرمسلة إىل 

فئات لألصول أبكملها من الكشوف املالية. وستقوم 
املنظمة مبراجعة ودراسة اآلاثر املرتتبة على زايدة جذرية 

 بة الرمسلة يف املستقبل.يف عتبدرجة أقّل 

شعبة الشؤون 
 املالية

 -4 (80)الفقرة  ميكن أن تستعرض املنظمة عتبة رمسلة ممتلكاهتا ومنشآهتا ومعداهتا. 2021
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 إدارة املخزوانت   
نشاط مستمر، والتقدم على املسار الصحيح. يتبع 

ا، وقد بدأ املشروع يف الربع ا مرحليً اإلطالق املخطط له هنجً 
 .2021من عام األول 

مركز 
اخلدمات 
 املشرتكة

ح األولوية وميكن من ،12ميكن أن تضمن املنظمة االمتثال للمعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام  2022
، مع إدراج أفضل املمارسات إلدارة العاملي إلدارة املخزوانت نظاملل للتنفيذ احملدد زمنًيا

 (96)الفقرة  املخزوانت يف الوحدة.

8- 

 البنود املفتوحة املتعلقة ابلتسوية املصرفية   
 ضة للخطرالقيمة املعرّ  -األدوات املالية    

 ،Northern Trustتستعني املنظمة أبمينها العاملي، شركة 
ضة للخطر حلافظاهتا اليت الحتساب مقاييس القيمة املعرّ 

ا. وتوافق املنظمة على الكشف عن القيمة تتم إدارهتا خارجيً 
ة للخطر هبدف شرح املخاطر املالية املتضمنة يف ضاملعرّ 

 حافظاهتا بشكل أفضل.

شعبة الشؤون 
 املالية

ضة للخطر جلميع حافظات االستثمار، واإلفصاح ميكن أن تعمل املنظمة على إعداد القيمة املعرّ  2021
ا للمعيار عن ذلك مع مجيع املعايري واالفرتاضات والبياانت واملنهجيات يف كشوفها املالية، وفقً 

 (98)الفقرة  ، من أجل فهم املخاطر املالية بطريقة أفضل.30احملاسيب الدويل للقطاع العام رقم 

9- 

 مراجعة االمتثال يف املقّر الرئيسي للمنظمة   
 إدارة املشرتايت   

توافق املنظمة على ضمان إاتحة الواثئق اخلاصة بكل أمر 
ات لتحقيق ذلك شراء بسهولة؛ ومع ذلك، سنراجع اخليار 

بطريقة ال تنطوي على وجود دائم ملثل هذه الواثئق يف 
 النظام العاملي إلدارة املوارد. ويعود ذلك إىل ما يلي:

دائرة خدمات 
 املشرتايت

يقرر الحًقا يف 
ضوء املراجعة 

الداخلية املعلقة 
 من قبل املنظمة

ميكن ضمان حتميل املستندات املتعلقة ابملشرتايت يف النظام العاملي إلدارة املوارد لتسهيل التقييم 
يم ورصد عملية الشراء وكذلك لتعزيز الشفافية. ويوصى أيًضا ابلتأكد من إدخال تواريخ السل

 التسليم الفعلية للبضائع يف النظام العاملي إلدارة املوارد لتسهيل تقييم أداء البائعني.
 (103)الفقرة 

10- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

النقص يف القدرات لوضع عالمات على املرفقات  )أ(
وتصنيفها والبحث عنها يف نظام املعامالت، مثل 

 النظام العاملي إلدارة املوارد؛

ألداء املستقبلي للنظام مع إضافة والتأثري على ا )ب(
 املزيد واملزيد من املستندات.

يوافق وابلنسبة إىل النقطة الثانية، أي اتريخ تسليم البضائع، 
من حيث  الفريق املعين ابملشرتايت وخطاابت االتفاقات

شعبة الرقمنة  على التوصيات، وسيتعاون مع املبدأ
يد جدوى/مدى واملعلوماتية ومركز اخلدمات املشرتكة لتأك

قدرات التخطيط  مبا يتماشى معقبول هذه التوصية، 
 للموارد املؤسسية.



11 FC 188/3 

 

الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 إدارة السفر   
التأمني وإدارة  متت املوافقة على التوصية.

املخاطر 
 ةالتشغيلي

كجزء من 
 العمل اجلاري

ميكن وضع آلية رصد ومتابعة فعالة لسلف السفر املستحقة لالمتثال للجداول الزمنية املنصوص 
عليها للتسوية، مع الرتكيز بشكل خاص على احلاالت القدمية. وميكن التأكد من أن احلفاظ 

ت اليت مت تعديلها ابلفعل ثة للسلف املعلقة عن طريق إزالة املعامالعلى البياانت الصحيحة واحملدّ 
 (108)الفقرة  من قاعدة البياانت.

11- 

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة   
طلبت املنظمة من األمني إجراء حتليل إضايف للقيمة 

ن الكشف عن كل من مقاييس املعّرضة للخطر ما سيمكّ 
 يف املائة. 99ونسبة  95مستوى الثقة بنسبة 

شعبة الشؤون 
 املالية

ضة للمخاطر جلميع حافظات االستثمار من القيمة املعرّ  أن تعمل املنظمة على حتديد كنمي 2021
أجل تقييم اخلسارة احملتملة على احلافظة االستثمارية أبكملها. وميكن أن تنظر املنظمة أيًضا يف 

 (117)الفقرة رفع مستوى الثقة لتحسني رصد املخاطر. 

13- 

، خمصصات 2023-2022خصصت اإلدارة، يف الفرتة 
مليون دوالر أمريكي لزايدة  1.1إضافية لفرتة السنتني بقيمة 

ب(. 59، الفقرة C 2021/3تعزيز وظيفة التحقيق )الوثيقة 
وتظل هذه املسألة قيد املراجعة املستمرة خالل فرتة التنفيذ 
مع توفري مزيد من التمويل بناًء على احتياجات مكتب 

 املفتش العام وتوافر التمويل.

تب مك
االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

كجزء من 
 العمل اجلاري

ما إذا كانت هناك حاجة إىل أي  املنظمةالشكاوى وطبيعتها، ميكن أن تنظر  حاالتيف ضوء 
حتسينات منهجية يف املنظمة. وقد تنظر يف تزويد مكتب املفتش العام ابملوارد الكافية للتعامل 

 (119)الفقرة  شكاوى.مع األعداد املتزايدة من ال

14- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 املكاتب امليدانية   
 إدارة املشاريع   

جتدر اإلشارة إىل أن متديد موعد االنتهاء من املشروع 
مطلوب غالًبا مع مراعاة ما يلي: )أ( أن اجلهات املاحنة 
غالًبا ما تفرض مواعيد ضيقة خالل مرحلة صياغة املشروع 

)وليس ابلتخطيط مرتبطة بشواغل دورة متويل املاحنني 
الواقعي(؛ )ب( ونتيجة لذلك، غالًبا ما يتم متديد مواعيد 
االنتهاء من املشاريع لصاحل املستفيدين من املشاريع؛ )ج( 
وتعمل املنظمة يف بيئات معقدة حيث توجد عدة جوانب 
خارجة عن سيطرة املنظمة قد تؤدي إىل التأخري يف املشاريع 

كمة والكوارث الطبيعية وما إىل )مثل التغيريات املتعلقة ابحلو 
 ذلك(.

شعبة دعم 
املشاريع / 

شعبة الشؤون 
 املالية

كجزء من 
 العمل اجلاري

ميكن حتسني تنفيذ املشاريع من خالل حتسني تقييم املخاطر والتخطيط لضمان االنتهاء من 
ع يتم بثبات املشاريع يف الوقت املناسب. وميكن التأكد من أن اإلغالق التشغيلي واملايل للمشاري

 (128)الفقرة  خالل اجلداول الزمنية احملددة.

16- 

ستؤخذ التوصيات بعني االعتبار عند حتديد متطلبات 
 التدريب.

شعبة دعم 
املشاريع / 
مكتب 

االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

امج امليدانية ميكن توعية مالكي العمليات بشأن ملكية البياانت على نظام معلومات إدارة الب  2022
 (130)الفقرة  واحلاجة إىل ضمان دقة البياانت/املعلومات على النظام.

17- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 املشرتايت   
للسياسة ستضمن دائرة خدمات املشرتايت، بصفتها مالكة 

التوجيه والدعم للمكاتب امليدانية ملنع مثل هذه الثغرات 
ى وأوجه القصور، وابلتايل تعزيز قدرة املكاتب امليدانية عل

املنقح من الدليل، وإضفاء  502التنفيذ الناجح للقسم 
الالمركزية على وظيفة املشرتايت وفعالية تطبيق تفويض 

 السلطة املتزايد من قبل املكاتب امليدانية املعنية.

وكخطوة أوىل حنو تنفيذ ما ورد أعاله، مت إرسال موظفي 
يف كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة.  مشرتايت دوليني

سيؤدي موظفو املشرتايت الدوليون دورًا رئيسًيا يف ضمان و 
اتباع هنج مبسط يؤدي إىل مزيد من الكفاءة، وتعزيز 
الضوابط الداخلية وتنمية قدرات املكاتب القطرية اخلاضعة 

 .إلشرافها

دائرة خدمات 
 املشرتايت

ستلمة أقل من صايف ميكن إجراء مراجعة جلميع احلاالت اليت كانت فيها الكمية الفعلية امل 2022
الكمية املطلوبة. وميكن حتديث النظام العاملي إلدارة املوارد ليعكس الوضع الصحيح حيثما 

 (136)الفقرة  خضعت الكميات املطلوبة لتغيري بعد الطلب.

19- 

دائرة خدمات املشرتايت على زايدة الوعي ستعمل 
الرئيسي والتواصل مع مجيع املسؤولني عن امليزانيات يف املقّر 

واملكاتب امليدانية، للتذكري والتأكيد على أمهية إدخال 
ا للكمية اإليصال يف النظام العاملي إلدارة املوارد، وفقً 

  من كمية أمر الشراء.علية املستلمة مقابل بداًل فال

دائرة خدمات 
 املشرتايت

فواتري هبا يف النظام العاملي  أن املعلومات املتعلقة ابلكمية اليت مت إصدارأن تضمن املنظمة ميكن  2022
إلدارة املوارد تتماشى مع الكمية املستلمة وليس الكمية املطلوبة يف مجيع احلاالت، وذلك 
 لضمان صحة املعلومات وكذلك توفري نقطة تفتيش إضافية لضمان صحة املدفوعات.

 (137)الفقرة 

20- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

للسياسة  ستضمن دائرة خدمات املشرتايت، بصفتها مالكة 
توجيه والدعم للمكاتب امليدانية ملنع مثل هذه الثغرات ال

وأوجه القصور، وابلتايل تعزيز قدرة املكاتب امليدانية على 
املنقح من الدليل، وإضفاء  502التنفيذ الناجح للقسم 

الالمركزية على وظيفة املشرتايت وفعالية تطبيق تفويض 
 ة.السلطة املتزايد من قبل املكاتب امليدانية املعني

وكخطوة أوىل حنو تنفيذ ما ورد أعاله، مت إرسال موظفي 
يف كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة.  مشرتايت دوليني

وسيؤدي موظفو املشرتايت الدوليون دورًا رئيسًيا يف ضمان 
اتباع هنج مبسط يؤدي إىل مزيد من الكفاءة، وتعزيز 

اضعة الضوابط الداخلية وتنمية قدرات املكاتب القطرية اخل
 .إلشرافها

معاجلة  -يف مجلة أمور  -ستشمل التدابري املذكورة أعاله 
 القضااي مثل تلك اليت أبرزهتا املراجعة اخلارجية.

دائرة خدمات 
 املشرتايت

ميكن مراجعة مجيع طلبات الشراء املفتوحة اليت يتم فيها جتاوز تواريخ االستحقاق وميكن فرض  2022
 (139)الفقرة ذلك.  تعويضات مقطوعة حيثما ينطبق

21- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 تدابري الرقابة الداخلية   
تُبذل جهود متواصلة لتعزيز الضوابط الداخلية يف املنظمة، 
وهي تشمل حتديد املخاطر واإلجراءات للحد من تعّرض 
املنظمة للمخاطر احملتملة وتقليل احتمالية تكرار هذه 
 املخاطر. كما بُذلت جهود لزايدة املعرفة والوعي بشأن

إدارة املخاطر وتقارير الرقابة الداخلية من خالل تقدمي 
الكثري من اإلحاطات إىل أقسام املقّر الرئيسي واملكاتب 
امليدانية. وشدد مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة 
املوارد يف التعليمات واإلحاطات على أنه ينبغي النظر يف 

كس الواقع. استبيان الرقابة الداخلية بعناية لعالردود على 
وابإلضافة إىل ذلك، قّدم مكتب االسرتاتيجية والتخطيط 
وإدارة املوارد تدريًبا إضافًيا للمدققني لتحسني جودة الردود 

 وموضوعيتها.

وكجزء من إطار الرقابة الداخلية، يتحّمل أصحاب 
األعمال املسؤولية الكاملة عن تصميم وتنفيذ ضوابط 

 استبيان الرقابة الداخلية داخلية فعالة. وتستند األسئلة يف
إىل املخاطر اليت حددها أصحاب األعمال املعنيون حبيث 
ميكن ملكتب ما تقييم ما إذا كان يتم تطبيق الضوابط 
الداخلية أم ال. وتوفر الردود الواردة من خالل استبيان 

مكتب 
االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

كجزء من 
 العمل اجلاري

تعزيز الضوابط الداخلية لضمان قدر أكب من املساءلة واالمتثال األفضل  على املنظمة ينبغي
إلجراءات الرقابة املضمنة حلماية أصول املنظمة وممتلكاهتا، وضمان الدقة يف اإلبالغ عن حالة 

)الفقرة  الداخلية، وضمان صحة املدفوعات إىل االستشاريني واملوردين ومقدمي اخلدمات.الرقابة 
153) 

25- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

الرقابة الداخلية وبيان الرقابة الداخلية مدخالت ألصحاب 
ضعف الرقابة الداخلية، وحتسني األعمال يف حتديد نقاط 

عمليات األعمال والرقابة. ونتيجة لذلك، يقوم بعض 
أصحاب األعمال بتوفري بناء القدرات وحتسني معلومات 

 لوحة املتابعة ألغراض املراقبة.

ومت توضيح التوجيهات اخلاصة مبكافآت اخلباء 
االستشاريني واملشرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشخصية 

 قسمي دليل اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة بوضوح يف
 (. وابإلضافة إىل ذلك، يوجد319القسم و  317)القسم 

)القسم  بشأن توظيف االستشاريني املنظمةإطار عمل 
( يوفر إرشادات مفصلة 319( واملشرتكني )القسم 317

حول تطبيق أقسام الدليل ذات الصلة. وحيدد الدليل كيفية 
بشرية من غري املوظفني املناسبة ويوفر حتديد فئة املوارد ال

احلّد األقصى للمعدالت اليومية لكل فئة. وإن اإلدارة 
واحلوكمة الفعلية للعقود واملدفوعات هي ال مركزية، وتقع 
على عاتق مدير التوظيف وسلطة املوافقة وفرق مركز 
اخلدمات املشرتكة/التمويل، لضمان تطبيق اخلطوط 

ن املدفوعات تتوافق مع التوجيهية بشكل صحيح وأ
اخلطوط التوجيهية واألسعار املتعاقد عليها. وستواصل 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

شعبة املوارد البشرية، ابلتنسيق مع مركز اخلدمات املشرتكة 
وموظفي املوارد البشرية اإلقليميني، تقدمي التدريب والتوجيه 
للمكاتب للتأكد من أهنا على دراية ابملوارد واإلرشادات 

 طّبق هذه اإلرشادات بشكل صحيح.ذات الصلة وأهنا ت

وتعاونت شعبة اخلدمات اللوجستية بشكل وثيق مع 
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ملراجعة وتنقيح 

لضمان  خطط منع االحتيال واستبياانت الرقابة الداخلية
االمتثال لسياسات وعمليات احلوكمة حتت إشراف شعبة 

سلع واخلدمات، والسفر، اخلدمات اللوجستية )شراء ال
 وإدارة املرافق(.

وتضمن شعبة اخلدمات اللوجستية ابستمرار التوجيهات 
اجليدة والدعم للمكاتب امليدانية، مع الرتكيز على تعزيز 
الضوابط. وقد متت معاجلة ذلك بشكل خاص من خالل 

من دليل اإلجراءات اإلدارية، وإرسال  502مراجعة القسم 
دوليني ليكونوا على مقربة من موظفي املشرتايت ال

 العمليات.

التقارير عن املهام، تعمل ولتعزيز الضوابط الداخلية ورصد 
وحدة السفر يف شعبة اخلدمات اللوجستية حالًيا على 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

طلب تغيري األعمال من أجل تذكري بشأن التقارير عن 
املهام يف النظام العاملي إلدارة املوارد تتم حالًيا مناقشة 

 اخلاصة به. املتطلبات

سيتم إصدار تعليمات إىل املسؤولني املاليني املنتدبني 
لرتتيب عمليات عّد النقد غري املعلن عنها حبسب االقتضاء 

 مالمح املخاطر اخلاصة ابلبلد.بناًء على 

شعبة الشؤون 
 املالية

ميكن جتديد املصروفات النثرية يف الوقت املناسب وميكن إجراء حساابت نقدية غري معلن عنها  2022
كل شهر للتحقق من وجود النقد يف حوزة األمني يف أي وقت. وميكن مراجعة املبلغ املصرح 

 (158)الفقرة  ه للمصروفات النثرية يف املكاتب امليدانية على أساس االستخدام.ب

26- 

 رة املوارد البشريةإدا   
تواصل شعبة املوارد البشرية النظر يف طرق لتبسيط عملية 
التوظيف وحتقيق الكفاءات فيها، مع ضمان إجراء عملية 
االختيار بطريقة عادلة وشفافة. وتدعم اخلطة االسرتاتيجية 
لشعبة املوارد البشرية التطوير املستمر للشراكات واملشاريع 

ة إىل احتياجات الوظائف الفنية االسرتاتيجية، ابإلضاف
وغري الفنية، مع الرتكيز على عملية قائمة على اجلدارة أتخذ 
بعني االعتبار التطوير الوظيفي للمرشحني الداخليني 

 والعوامل يف تنّقل املواهب وتنويعها.

وكجزء من إطار عمل تعليمي موحد للشركات، ستضع 
كاتب ابلتشاور شعبة املوارد البشرية إرشادات لألقسام/امل

مع أصحاب األعمال املعنيني بشأن تنفيذ خطة تطوير 

شعبة املوارد 
 البشرية

2022 
 )فرع التوظيف(

 

 

 

 
2023 

)فرع التعّلم 
 واألداء(

بذل جهود متواصلة مللء الوظائف الشاغرة بطريقة تنافسية وحمددة زمنًيا، مع ضمان  ينبغي
عملية االختيار. وميكن إعداد خطط التدريب بناءً على حتديد الفجوات يف املهارات الشفافية يف 

 (174)الفقرة  واالحتياجات التدريبية؛ وميكن وضع نظام لتقييم أثر التدريب.

28- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

املوظفني السنوية بناًء على فجوات املهارات واالحتياجات 
التدريبية وهنج منظم لتقييم أتثري أنشطة تعّلم املوظفني 
وتدريبهم، مع مراعاة املمارسات اليت وضعتها وكاالت 

اد اخلطط األمم املتحدة األخرى. وتقع مسؤولية إعد
السنوية لتطوير مهارات املوظفني وتنفيذها على مستوى 

 الوحدات على عاتق رؤساء الوحدات.

 2025املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام استعراض األداء بشأن    
برانجًما/مشروًعا قائًما  1درة اإلقليمية ال تُعّد املبا )أ(

بذاته، بل إهنا آلية تنفيذ. وهتدف إىل حتقيق تعميم القضاء 
على اجلوع بشكل أساسي على مستوى السياسات وعلى 
املستوى االسرتاتيجي. ويف هذا الصدد، فإن اإلجراء األكثر 
مالءمة يكمن يف عمليات سياسات األمن الغذائي 

ت املنظمة الدعم هلا أو سامهت فيها، والتغذية اليت قدم
على املستوايت القطرية و/أو اإلقليمية؛ و/أو عدد البلدان 
اليت قامت إبدماج القضاء على اجلوع يف واثئقها 
االسرتاتيجية وأطر سياساهتا املتعلقة جبميع البلدان اليت 

 التزمت إبعالن ماالبو.

مليات ويف الواقع، تستخدم املنظمة ابلفعل عدًدا من ع
السياسات لقياس تعميم القضاء على اجلوع يف الواثئق 

املكتب 
اإلقليمي 

 - ألفريقيا
املدير العام 

ملساعد / ا
انئب املدير 

 -العام 
Bechdol 

ميكن أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف ما يلي: )أ( وضع مقياس كمي مناسب يف ما يتعلق  2023
بـ"تعميم القضاء على اجلوع"، يف سياق التزامها بـ"تعميم القضاء على اجلوع يف عمل املنظمة 

راء استعراض مناسب لنسبة املشاريع، على املستويني القطري واإلقليمي"؛ )ب( وميكن إج
واملسامهة بـ"تعميم القضاء على اجلوع"، يف احلافظة الشاملة للمشاريع، اجلارية يف املنطقة 
األفريقية، وكذلك يف البلدان حمط الرتكيز، يف سياق املقياس املبتكر لذلك؛ )ج( وميكن أن توجه 

هم يف تعميم القضاء على اجلوع يف عملها على ااملنظمة جهود تعبئة املوارد حنو املشاريع اليت تس
املستويني القطري واإلقليمي؛ )د( وميكن أن تنظر يف طرق لتعزيز هنج السياسة لتهيئة نفسها 

 (198)الفقرة  بشكل أفضل إلدخال التغيريات املرغوبة على مستوى السياسة.
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

االسرتاتيجية وواثئق السياسات املتعلقة ابألغذية والزراعة 
 على املستويني القطري واإلقليمي.

يساهم كل ما تفعله املنظمة تقريًبا، من حيث أهدافها  )ب(
االسرتاتيجية األربعة األخرى )إىل جانب اهلدف 

يف حتقيق هدف "القضاء على اجلوع"؛ ( 1االسرتاتيجي 
هو اهلدف  1وعلى الرغم من أن اهلدف االسرتاتيجي 

الوحيد الذي يشكل فيه "القضاء على اجلوع" هدفًا مباشرًا 
له، إاّل أنه ال توجد "نسبة عتبة" حمددة لتحديد مدى 
مالءمته أو كفايته يف ما يتعلق أبهداف اسرتاتيجية أخرى 

 أولوية ذات صلة مماثلة.أو جماالت تنمية ذات 

تتم تعبئة املوارد للمشاريع على املستوى القطري  )ج(
ويعتمد متويل املشاريع على جمال اهتمام الشريك يف املوارد. 
وذلك خارج عن سيطرة مكتب املنظمة القطري ما مل يكن 
هناك مشروًعا حمدًدا ميّول من برانمج التعاون التقين، ما 

 أولًيا.ينبغي اعتباره متوياًل 

املنظمة هذه التوصية وتقّر بواقع أنه ميكنها أن  ثّمنت )د(
حتقق املزيد من التغيريات املرغوبة، إذا متكنت من زايدة 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

وتعزيز القدرات لدعم تنفيذ السياسات والتحليل على 
 املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية.

 تقيس مؤشرات النواتج التابعة للمنظمة ما إذا كانت البلدان
قد أجرت التغيريات املطلوبة وحتّلت ابلقدرات الالزمة 

 1لتحقيق األهداف االسرتاتيجية )اهلدف االسرتاتيجي 
وأهداف أخرى( يف اجملاالت ضمن والية املنظمة؛ 
وتستخدمها املنظمة لتقييم مسامهتها وزايدة تركيز دعمها 

 حيثما كانت هناك حاجة.

احلاصلة يف البيئة  وتعكس مؤشرات النواتج أيًضا التغيريات
التمكينية العاملية، مثاًل من خالل تطوير أطر للسياسات 

 واملعايري واملواصفات الدولية.

وإن التغيريات يف مؤشرات النواتج هي مثرة السياسات 
والبامج اليت ينفذها الكثري من أصحاب املصلحة )منظمة 
األغذية والزراعة، والبلدان األعضاء، واجملموعات 

ادية اإلقليمية، وشركاء التنمية(. وال ميكن أن تُعزى االقتص
هذه التغيريات أو أي تقدم مت اإلبالغ عنه إىل عمل املنظمة 
وحده. ويف الواقع، تستخدم املنظمة "التقييمات املشرتكة" 
 اليت يصادق عليها أعضاؤها، لقياس مسامهتها يف النواتج.

املكتب 
اإلقليمي 

  - ألفريقيا
املدير العام 
املساعد / 

انئب املدير 
 -العام 

Bechdol 

الغاايت واملؤشرات لتقييم مسامهة النتائج يف إقليم أفريقيا بغاايت  املنظمة تستعرضميكن أن  2023
ه الغاايت بشكل املخرجات املؤسسية للمنظمة، لضمان أن يعكس أداءها يف ما يتعلق هبذ

ونتائج األمن  1التقدم العام احملرز يف حتقيق النتائج املؤسسية يف إطار اهلدف االسرتاتيجي أفضل 
الغذائي يف إقليم أفريقيا، يف سياق هدفها العاملي املتمثل يف "خفض العدد املطلق لألشخاص 

 (204)الفقرة  (.1الذين يعانون من اجلوع" )مرتبط ابملبادرة اإلقليمية 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 أخرى تقّوض جهودوعالوة على ذلك، هناك عوامل 
املنظمة واألعضاء والشركاء لتقليل العدد املطلق لألشخاص 
الذي يعانون من اجلوع، على الرغم من التغيريات املرحب 
هبا يف عمليات السياسات اليت مت حتقيقها. وعلى مّر 
السنني، متثلت األسباب الرئيسية لتزايد عدد األشخاص 

مزيج  الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يف أفريقيا يف
من عدم استقرار أسواق املواد الغذائية وأسعار السلع 

الصدمات األساسية، والتباطؤ االقتصادي والركود، و 
املناخية )التقلبات والظواهر املناخية القصوى(، والكوارث 
الطبيعية )حاالت اجلفاف الشديد والفيضاانت( وعدم 
االستقرار السياسي املستمر والصراعات وأشكال العنف 
األخرى. ومت اإلبالغ عن ذلك يف إصدارات خمتلفة من 

 2018) تقرير حملة عامة إقليمية عن األمن الغذائي والتغذية
  (.2020و 2019و

ال يتم اإلبالغ عادة عن إجنازات املنظمة حبسب املشاريع 
على مستوى املنظمة. ونقرتح أن حتلياًل أكثر فائدة يكمن 
يف مراجعة البلدان اليت أبلغت عن النتائج )اليت مت التحقق 
من صحتها( اليت مت احتساهبا كجزء من التقدم حنو الوصول 

يف الفرتات  1ي إىل غاايت خمرجات اهلدف االسرتاتيج

املكتب 
اإلقليمي 

 - ألفريقيا
املدير العام 
املساعد / 

وحد ملشاريع املنظمة املتعلقة جبهود القضاء على املتقييم الرد/اجل أن تعزز املنظمة عملية ميكن 2022
من أجل حتديد ، 2020و 2014اجلارية يف البلدان حمط الرتكيز خالل الفرتة ما بني  اجلوع،

الثغرات وحتديد األولوايت يف هذا الصدد، للفرتة املتبقية من هذه املبادرة اإلقليمية، وكذلك 
 (208)الفقرة  تقييم األثر ونتائج هذه املشاريع، يف جمموعها.ل
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23 FC 188/3 

 

الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

، 2019-2018و 2017-2016و 2015-2014املالية 
ومث ابلنسبة إىل كل بلد، مراجعة عدد املشاريع املرتبطة 

وميزانياهتا ونفقاهتا خالل تلك  1ابهلدف االسرتاتيجي 
 الفرتة.

انئب املدير 
 -العام 

Bechdol 

 التخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمها   
خيضع استعراض معايري التخصيص اإلقليمي لبانمج 
التعاون التقين ملراجعة األعضاء يف سياق املمارسة 
االسرتاتيجية، ابلتشاور مع األعضاء، بغرض تنقيح معايري 

للمؤمتر  43ارد وتوحيدها، لعرضها على الدورة ختصيص املو 
 CL( للموافقة عليها )الوثيقة 2023)يونيو/حزيران 

166/REP.]مت تنفيذ التوصية[ ) 

وتعطي منظمة األغذية والزراعة ابلفعل األولوية لفئات 
األمم املتحدة اليت حتظى ابهتمام خاص بشأن متويل 

سرتاتيجي حساب األمانة. وقد أتكد ذلك يف اإلطار اال
اجلديد، حيث يتم إيالء اهتمام خاص للبلدان األقل منًوا 
وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض والبلدان 
النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، وأيًضا 
البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض اليت ترتفع فيها 

وميكن تتّبع هذه  معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي.

انئب املدير 
 –العام 

Bechdol / 
شعبة دعم 
املشاريع / 

تعبئة شعبة 
املوارد البشرية 
والشراكات 
مع القطاع 

 اخلاص

ميكن أن تستعرض املنظمة قائمة البلدان اليت حتظى ابهتمام خاص لتويل مشاريع برانمج التعاون  2023
 التقين، وجهود تعبئة املوارد املباشرة من أجل تويل عدد أكب من مشاريع حساب األمانة يف 

 (273)الفقرة  .احملرومةالبلدان 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

البلدان يف نظم املنظمة، وسيتم النظر يف تضمني وجهات 
اإلدارية املتكامل تتعلق ابلنتائج نظر حمددة لنظام املعلومات 

 اليت حتققت مبسامهة املنظمة وتعبئة املوارد والتنفيذ.

وسيقود اإلطار االسرتاتيجي تشكيل حساابت األمانة وإن 
خاص حمددة بشكل جيد.  البلدان اليت ستحظى ابهتمام

وهذا جزء ال يتجزأ من طريقة عمل املنظمة وال ميكن تنفيذه 
من خالل دليل دورة املشاريع، الذي يركز على العمليات 

إىل حد  ةاألمانة مدفوع توليس جوهرها. كما أن حسااب
 كبري أبولوايت اجلهات املاحنة.

جيري تعزيز أدوات رصد حالة أطر البجمة القطرية. ويدير 
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد يف الوقت 
احلاضر قاعدة بياانت لدورة أطر البجمة القطرية والتقدم 
احملرز يف صياغتها مع إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف 

ن تنبثق أطر البجمة حيث جيب أجمال التنمية املستدامة، 
القطرية على النحو الواجب من عملية أطار عمل األمم 
املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. ويتم حتديث 
جمموعة البياانت هذه على أساس شهري بناًء على لوحة 
معلومات مكتب التنسيق اإلمنائي لألمم املتحدة 

مكتب 
االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

كجزء من 
 العمل اجلاري

ميكن أن تراقب املنظمة صياغة إطار البجمة القطرية حيث مل تتم صياغة أطر البجمة القطرية أو 
يتم تقييمها ابلرجوع إىل  الباجمية القطريةطر األانتهت صالحيتها. وميكن التأكد من أن 

 (277)الفقرة  لوايت املتوخاة من قبل البلدان املعينة.األو 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

القطرية من  واملدخالت من نقاط االتصال لألطر البجمية
 املكاتب اإلقليمية.

ويف ما يتعلق بتقييمات أطر البجمة القطرية، وفًقا "خلطة 
العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم يف الفرتة 

2021-2023 "
(http://www.fao.org/3/nd807en/nd807en.pdf) 

إجراء عمليات تقييم عن مسامهات املنظمة نظمة تواصل امل
على املستوى الوطين لغرض مساءلة املنظمة أمام البلد 
املعين، ولتقدمي املشورة للمنظمة وللبلد بشأن صياغة أطر 

 . البجمة القطرية وتنفيذها

بلورة اخلطة للتقييم القطري ابلتشاور مع املكاتب وجتري 
حية املبدئية، يتم اختيار البلدان ومن النا اإلقليمية والقطرية.

 خالل السنة األخرية من تنفيذ إطار البجمة القطرية.
وتشمل العوامل األخرى اليت تُراعى خالل املشاورات: 
األمهية االسرتاتيجية للبانمج من وجهة نظر املكتب 
اإلقليمي، والبامج القطرية اليت ال ختضع لتقييم كاٍف؛ 

بلدان ذات االحتياجات العالية لدعم والبامج القائمة يف ال
املنظمة؛ وجدوى التقييم ابعتباره أحد املدخالت لبلورة 

كون تاجتاه اسرتاتيجي جديد للبانمج، كما يف البلدان اليت 

http://www.fao.org/3/nd807en/nd807en.pdf


FC 188/3 26 

 

الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

لديها إدارة حكومية جديدة أو البلدان اليت تكون يف طور 
إنشاء إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة 

 ى نطاق املنظومة.عل

شعبة دعم املشاريع ابلتشاور مع شعبة تعبئة املوارد ستنظر 
البشرية والشراكات مع القطاع اخلاص، يف حتسني 
اإلرشادات بشأن إدارة املشاريع قيد التنفيذ، من خالل 

ة حالة الطلب من الصائغني واملسؤولني عن امليزانيات مبراجع
 املشاريع قيد التنفيذ وحتديثها مرة واحدة يف السنة.

نظام معلومات إدارة البامج وجتدر اإلشارة أيًضا إىل أن 
امليدانية يشتمل ابلفعل على أداة تسمى "رصد املشاريع 
قيد التنفيذ لشبكة دعم البامج امليدانية" وسيتم إجراء 

 الرصد والرقابة سنواًي على  مستوى املنظمة.

شعبة دعم 
 املشاريع 

كجزء من 
 العمل اجلاري

 التنفيذاملشاريع قيد أن تعزز املنظمة أداة نظام معلومات إدارة البامج امليدانية "رصد ميكن 
لشبكة دعم البامج امليدانية"، لضمان الرصد واملراجعة السنوية للمشاريع قيد التنفيذ وحتسني 

د من خالل مطالبة القائمني على صياغة املشاريع التوجيه بشأن إدارة املشاريع قيد اإلعدا
املسؤولني عن امليزانيات مبراجعة حالة املشاريع قيد اإلعداد وحتديثها على فرتات منتظمة من 

 (281)الفقرة  أجل ضمان أن هذه املشاريع ال تزال قيد الصياغة النشطة.

36- 

سيتم النظر يف هذه التوصيات يف سياق تصميم وتنفيذ 
 اجلديد. (PROMYS)إدارة دورة املشاريع نظام 

نظام إدارة دورة املشاريع اكتملت املرحلة األوىل من مشروع 
(PROMYS)  مرحلة حتديد النطاق(.  2020يف عام(

مكتب 
االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

وظيفة ، 2022املقرر إطالقه قبل هناية عام ، (PROMYS)ة دورة املشاريع نظام إدار )أ( يتضمن  2023
، )ب( وميكن إعادة تصميم مصفوفة اإلطار خطط العملو لتحميل مصفوفة اإلطار املنطقي 

املنطقي وخطط العمل جلعلها سهلة االستخدام دون املساومة على املعلومات/احملتوى املطلوب 
ب أن يكون إدراج مصفوفة اإلطار املنطقي وخطط العمل جيلرصد املشاريع بكفاءة، )ج( و 

 (285)الفقرة  لتعزيز املساءلة وحتسني الرصد. ألف دوالر أمريكي 500ما فوق إلزامًيا للمشاريع 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

-2021وينبغي االضطالع ابملزيد من العمل يف الفرتة 
2023. 

سيتم النظر يف هذه التوصيات يف سياق تصميم وتنفيذ 
 اجلديد. (PROMYS)نظام إدارة دورة املشاريع 

شعبة دعم 
املشاريع / 

ة الشؤون شعب
 املالية

تنفيذ املشاريع ضمن أن تعزيز الرصد املؤسسي ألداء املسؤولني عن امليزانية للتأكد من  )أ( جيب 2023
 ؛، وتسوية األرصدة النقدية غري املنفقة يف الوقت املناسبامليزانية املعتمدة/املنقحة والنقد املستلم

لتخطيط للموارد املؤسسية لعدم تضمني عمليات التحقق من الصحة يف نظام ا )ب( وينبغي
السماح لتنفيذ املشاريع بتجاوز امليزانية والنقد املستلم )مع استثناءات للحاالت اليت حتكمها 

، كما يف حالة املشاريع املمولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واالحتاد ترتيبات متويل حمددة
 (289)الفقرة  (.األورويب

38- 

هذه التوصيات يف سياق تصميم وتنفيذ  سيتم النظر يف
 اجلديد. (PROMYS)نظام إدارة دورة املشاريع 

شعبة دعم 
املشاريع / 
شعبة تعبئة 

املوارد البشرية 
والشراكات 
مع القطاع 

 اخلاص

حيث يُطلب من  دمج التحقق من الصحة يف نظام إدارة دورة املشاريعللمنظمة )أ( ميكن  2023
ابلتمويل التصديق يف النظام أبن عمليات إعادة التخصيص تتم وفًقا  مسؤويل االتصال املعنيني

حتديد عتبة تتطلب بعدها عمليات إعادة )ب( و التفاقية التمويل وحتظى مبوافقة اجلهات املاحنة؛ 
 (295)الفقرة  التخصيص بني بنود امليزانية املراقبة من قبل املنظمة واملوافقة عليها.

39- 

لتوصيات يف سياق تصميم وتنفيذ سيتم النظر يف هذه ا
 اجلديد. (PROMYS)نظام إدارة دورة املشاريع 

مكتب 
االسرتاتيجية 
والتخطيط 

لتعزيز فعالية رصد شبكة دعم البامج امليدانية وضمان اختاذ إجراءات عالجية يف الوقت املناسب  2022
لربط  اميكن أن يتضمن نظام التخطيط للموارد املؤسسية القادم بندً ر تشغيلي: )أ( من منظو 

40- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

وإدارة املوارد / 
شعبة دعم 
املشاريع / 

شعبة الشؤون 
 املالية

التنفيذ/اإلنفاق مع امليزانية، بداًل من النقد املستلم، من أجل حتديد املشاريع ذات مستوى 
 التنفيذ املنخفض.

 يوًما. 30وميكن أيًضا مراجعة اشرتاط بقاء املشروع يف احلالة احملددة ملدة  )ب(

وميكن وضع عالمة على مجيع املشاريع، ابستثناء تلك اليت سيتم استالم الشرحية األخرية ج( )
من التمويل اخلاص هبا بعد اكتماهلا، الختاذ إجراءات ذات أولوية مبجرد أن تتجاوز النفقات 

 (299)الفقرة  ئة من املبالغ النقدية املستلمة.ايف امل 80

نظام إدارة دورة الرصد يف  ستنظر املنظمة يف تعزيز آلية
 اجلديد. (PROMYS)املشاريع 

غري أنه غالًبا ما تعتمد قضية الفاصل الزمين بني املوافقة 
وبدء التنفيذ على عوامل خارجة عن سيطرة املنظمة )على 
سبيل املثال، توقيع اتفاقيات املشاريع من قبل احلكومات 

 املستفيدة(.

ظام إدارة دورة املشاريع ناكتملت املرحلة األوىل من مشروع 
(PROMYS)  مرحلة حتديد النطاق(.  2020يف عام(

-2021وينبغي االضطالع ابملزيد من العمل يف الفرتة 
2023. 

شعبة دعم 
 املشاريع

وضع آلية رصد حمّسنة لتقليل الفاصل الزمين بني اتريخ املوافقة والبدء أن تنظر املنظمة يف  ميكن 2023
 (302قرة )الف الفعلي للمشاريع.

41- 



29 FC 188/3 

 

الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

توفر شعبة دعم املشاريع التدريب على إدارة دورة املشاريع 
 على أساس منتظم.

شعبة دعم 
 املشاريع

تدريبات متخصصة  حتليل مناسب للمخاطر يف ما يتعلق بتنفيذ املشاريع، وإجراء ميكن إجراء 2022
املضيفة واجلهات بشأن دورة املشاريع للموظفني امليدانيني لتحسني التنسيق مع احلكومات 

 (307)الفقرة  املاحنة.

42- 

سيتم النظر يف هذه التوصيات يف سياق تصميم وتنفيذ 
 اجلديد. (PROMYS)نظام إدارة دورة املشاريع 

نظام إدارة دورة املشاريع اكتملت املرحلة األوىل من مشروع 
(PROMYS)  مرحلة حتديد النطاق(.  2020يف عام(

-2021من العمل يف الفرتة وينبغي االضطالع ابملزيد 
2023. 

مكتب 
االسرتاتيجية 
والتخطيط 

وإدارة املوارد / 
شعبة دعم 

 املشاريع

دمج وحدة لرصد حتقيق املعامل مقابل األهداف يف نظام إدارة دورة أن تضمن املنظمة ميكن  2023
 (309)الفقرة  لتسهيل الرصد املؤسسي لتنفيذ املشاريع. (PROMYS)املشاريع 

43- 

م النظر يف هذه التوصيات يف سياق تصميم وتنفيذ سيت
 اجلديد. (PROMYS)نظام إدارة دورة املشاريع 

مكتب 
االسرتاتيجية 
والتخطيط 

وإدارة املوارد / 
شعبة دعم 

 املشاريع

لضمان اإلغالق التشغيلي واملايل ميكن إنشاء إطار رصد نشط على مستوى املنظمة )أ(  2023
 .للمشاريع يف الوقت املناسب

 للتأخري يف إغالق املشاريع واإلبالغ عنها ابنتظام. )ب( وميكن حتليل األسباب الرئيسية 

على ميزات مناسبة لنظام  (PROMYS)أن حيتوي نظام إدارة دورة املشاريع ضمان وميكن )ج( 
املعلومات اإلدارية لتسهيل املراجعة الدولية إلغالق املشاريع من قبل نقاط االتصال يف املقّر 

 (313)الفقرة  لرئيسي ومن قبل اإلدارة العليا.ا

44- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

متت املوافقة عليها كجزء من التطورات املتعلقة بنظام إدارة 
 .(PROMYS)املشاريع دورة 

نظام إدارة دورة املشاريع اكتملت املرحلة األوىل من مشروع 
(PROMYS)  مرحلة حتديد النطاق(.  2020يف عام(

-2021العمل يف الفرتة وينبغي االضطالع ابملزيد من 
2023. 

ابلفعل تتضمن وحدة نظام معلومات إدارة البامج امليدانية 
عالمة تبويب "التقارير" لتحميل التقارير املرحلية والنهائية 

 يف النظام.

شعبة دعم 
املشاريع / 
مكتب 

االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

 ميكن للمنظمة:  2023

سي لتقدمي التقارير املرحلية لضمان أن املشاريع تتقدم على النحو )أ( أن تعزز الرصد املؤس
 املتوخى.

 (PROMYS)إدارة دورة املشاريع )ب( وأن تضمن أن يكون حتميل التقارير املرحلية يف نظام 
 ا.إلزاميً 

إلنشاء  (PROMYS)دمج ميزة لنظام املعلومات اإلدارية يف نظام إدارة دورة املشاريع )ج( وأن ت
 بل املسؤولني عن امليزانية.ير الدورية عن حالة رفع التقارير املرحلية من ق  التقار 

 م املشاريع.بل إدارة املنظمة إلجراء مراجعة دورية لتقدّ ميكن وضع إطار للرصد من ق  
 (316)الفقرة 

45- 

متت املوافقة عليها كجزء من التطورات املتعلقة بنظام إدارة 
 .(PROMYS)املشاريع دورة 

نظام إدارة دورة املشاريع ت املرحلة األوىل من مشروع اكتمل
(PROMYS)  مرحلة حتديد النطاق(.  2020يف عام(

-2021وينبغي االضطالع ابملزيد من العمل يف الفرتة 
2023. 

شعبة دعم 
املشاريع / 
شعبة تعبئة 

املوارد البشرية 
والشراكات 
مع القطاع 

 اخلاص

 التقارير النهائية وفًقا التفاقيات التمويل بشكل إلزامي يف نظام جيب إدخال التاريخ احملدد لتقدمي 2023
التخطيط للموارد املؤسسية لكل مشروع، وجيب أن يكون جزًءا من املعلومات األساسية املطلوب 
إدخاهلا قبل البدء أبنشطة املشروع. وجيب أن يكون هناك رصد انشط لتقدمي التقارير النهائية 

 (319)الفقرة  ه يف التعليمات املوجودة املتعلقة إبغالق املشروع.على النحو املنصوص علي

46- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

)ب( جيب إجراء مشاورات بني الوحدات الرد على 
 لتحديد اإلجراءات واإلطار الزمين.

)ج( ال يندرج تقييم املشاريع اليت تقّل قيمتها عن الرد على 
ماليني دوالر أمريكي يف إطار سياسة التقييم، إال عندما  4
طلب اجلهة املاحنة ذلك )مثل مرفق البيئة العاملية(. وتساهم ت

ماليني دوالر أمريكي يف  4املشاريع اليت تقّل قيمتها عن 
صندوق خاص ابلتقييم يتم استخدامه إلجراء توليفات 
وتقييمات البامج القطرية والتقييمات املواضيعية وتقييمات 

ولكن ميكن األثر. وال ختضع هذه املشاريع لتقييم منفصل 
 تغطيتها يف إطار إحدى طرق التقييم هذه.

ونوافق على أنه سيكون من املفيد إجراء تقييمات لألثر 
للمشاريع الصغرية أيضاً، ومع ذلك ال ميكن ملكتب التقييم 

 4االلتزام إبجراء تقييمات للمشاريع اليت تقل قيمتها عن 
ماليني دوالر أمريكي، ليس فقط ألن ذلك ليس ضمن 

ة املنظمة، ولكن أيضًا ألن مكتب التقييم لن ميتلك سياس
قدرات املوارد البشرية لذلك. وقد ال ترغب اجلهات املاحنة 

 أيضاً يف ختصيص املوارد الالزمة لذلك.

سيتم حتديده بناءً  مكتب التقييم
على املشاورة 

الداخلية ملنظمة 
 األغذية والزراعة

2022 

، بناًء وميكن إدخال آلية مؤسسية لتوثيق وأرشفة الدروس املستفادة من املشاريع املكتملة)ب( 
 لتسهيل استخدام هذه املعلومات يف قرارات البجمة املستقبلية؛قارير التقييم، على ت

ماليني دوالر أمريكي،  4عن  ونظرًا ألن املنظمة تنفذ عدًدا كبريًا من املشاريع اليت تقلّ )ج( 
تشجيع مجيع مدراء املشاريع على تعزيز ونوصي بفيمكن وضع آلية مناسبة لتقييمها/تقييم األثر. 

، م واإلدارة القائمة على النتائجلرصد والتقييم وإجراء تقييمات لألثر، من أجل تعزيز التعلّ نظام ا
 وقد وافقت اإلدارة على ذلك.

 ( 324)الفقرة 

47- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

ماليني دوالر  4ويتم تقييم املشاريع اليت تقل قيمتها عن 
أمريكي ابستخدام هنج اجملموعة أو البانمج. وهي تساهم 

مانة اخلاص ابلتقييمات ويتم تغطية عدد يف حساب األ
معني منها من خالل التقييمات املواضيعية واالسرتاتيجية 
وتقييمات البامج القطرية. ويتم جتميع مشاريع القدرة على 
الصمود والطوارئ حبسب نوع األزمة ألهنا جزء من 
استجابة مجاعية لألزمات الطبيعية و/أو اإلنسانية يف سياق 

ملوحدة، أو أحد مكوانت إطار البجمة القطرية النداءات ا
للمنظمة )على سبيل املثال، االستجابة للجراد، 

 (. وغريهاواالستجابة لظاهرة النينيو، وأزمة حبرية تشاد، 

مجيع مدراء ومع ذلك، فإننا نوافق على أنه ينبغي تشجيع 
إدراج املزيد من املشاريع على تعزيز نظام الرصد والتقييم و 

م ، من أجل تعزيز التعلّ األثرتقييمات يل للنتائج، مثل التحال
 .واإلدارة القائمة على النتائج
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 تستحق االهتمام   
 مراجعة االمتثال يف املقّر الرئيسي للمنظمة   
 خدمات أصحاب االمتيازات   

اخلدمات ومؤشرات  سيتم تقدمي االتفاقات بشأن مستوى
األداء الرئيسية بشكل منهجي إىل عقود أصحاب 

 االمتيازات اجلدد، حيثما كان ذلك ممكًنا.

وقد أُبرمت العقود احلالية ابلفعل على أساس 
معايري/متطلبات املواصفات املنصوص عليها يف واثئق 
االلتماس، واليت أبدى مقدمو العروض اهتماًما هبا استجابًة 

 نظمة، وابلتايل مت إبرام العقود.ملناقصة امل

وحتزر شعبة اخلدمات اللوجستية تقدًما مطرًدا حنو معاجلة 
 هذه التوصية.

شعبة 
اخلدمات 
 اللوجستية

االتفاقات بشأن مستوى اخلدمات مع مؤشرات أداء حمددة بوضوح يف  اإلدارة أن تدرج  ميكن 2021
 (114)الفقرة  ر التعاقدي.تعزيز اإلطا اجلديدة من أجل عقود أصحاب االمتيازات

12- 

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة   
ويف الفرتة ما بني جيري تنفيذ هذه التوصية ابلفعل. 

إىل منتصف أكتوبر/تشرين األول  يناير/كانون الثاين
يف  29توصية، أي حوايل الثلث ) 141 ، مت إغالق2021

مكتب 
املفتش العام 

انئب املدير  /

كجزء من 
 العمل اجلاري

قة املتفق ميكن أن تواصل املنظمة إجراء استعراض دوري على املستوى املناسب لإلجراءات املعلّ 
 (123)الفقرة  عليها بشأن توصيات املراجعة الداخلية وتنفيذها يف إطار زمين حمدد.

15- 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

كما يف إجراء/توصية متفق عليها   480من أصل  (املائة
 .2020سمب/كانون األول دي

 وتشمل التدابري املتخذة ما يلي:

سارات محلة قادهتا اإلدارة العليا للتذكري عب مجيع امل)أ( 
واملواقع أبمهية التنفيذ يف الوقت املناسب، مع إعطاء 
األولوية الواجبة لتلك ذات الطبيعة العالية املخاطر أو تلك 

مجيع اليت ظلت معّلقة لفرتة طويلة )طُلب من 
املكاتب/الوحدات املعنية على وجه التحديد مراجعة 
اإلجراءات املتفق عليها املعّلقة/التوصيات، وإعداد خطط 

 زمنية ملعاجلة كل توصية(؛

مثلني ومحلة بقيادة املديرين العامني املساعدين/امل)ب( 
اإلقليميني لضمان تزويد املكاتب القطرية الواقعة حتت 

يف ملعاجلة اإلجراءات/التوصيات اختصاصاهتم ابلدعم الكا
املعّلقة املتفق عليها ابإلضافة إىل أي نقاط ضعف أخرى 

ابلتعاون مع  -يف الرقابة النظامية مت اكتشافها، وأنه 
يتم وضع تدابري مناسبة هتدف إىل  -أصحاب األعمال 

 زايدة تعزيز بيئة الرقابة الداخلية؛

 -العام 
Thomas 
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الوحدة  اإلدارة رد  
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

ابلرقابة  االتصال املعنيني جهاتوإنشاء شبكة من )ج( 
الداخلية واالمتثال لتعزيز احلوار عب املكاتب واعتماد 

 املمارسات اجليدة؛

 وحتديث لوحة متابعة توصيات املراجعة.)د( 

وسيعمل مكتب املفتش العام بشكل وثيق مع اإلدارة على 
هذا املسعى، بينما تتحّمل اإلدارة مسؤولية اإلجراءات 

 املتفق عليها.

 املشرتايت   
بفعالية، جيب أن تكون هناك من أجل تنفيذ هذه التوصية 

أداة/منصة عب اإلنرتنت حيث ميكن للمكاتب امليدانية أن 
حتّدث خطط املشرتايت اخلاصة هبا. وستتعاون دائرة 

املصلحة/أصحاب خدمات املشرتايت مع أصحاب 
 األعمال املسؤولني ملتابعة احلّل.

دائرة خدمات 
 املشرتايت

طط الشراء السنوية يف املكاتب امليدانية لتسهيل تقييم ميكن إدخال نظام استعراض فصلي خل 2022
التقدم احملرز يف املشرتايت مقابل املعامل املخطط هلا. وميكن حتديث خطط الشراء للتأكد من 
أهنا تظل وثيقة حية تعكس متطلبات الشراء املتغرية. وميكن تنبيه فرق املشاريع إىل أمهية تقدمي 

 (134)الفقرة  خطط الشراء يف الوقت املناسب.

18- 

ستضمن دائرة خدمات املشرتايت، بصفتها مالًكا أساسًيا 
للسياسة "ومركزًا للتمّيز" التوجيه والدعم للمكاتب امليدانية 
ملنع مثل هذه الثغرات وأوجه القصور، وابلتايل تعزيز قدرة 

 502املكاتب امليدانية على التنفيذ الناجح للقسم املنقح 
اإلدارية، وإضفاء الالمركزية على من دليل اإلجراءات 

دائرة خدمات 
 املشرتايت

ميكن أيًضا حتديث اخلدمات املستلمة يف النظام العاملي إلدارة املوارد فور استالم الشهادة من  2022
مدير العقد وقبل اإلذن ابلدفع لضمان انعكاس الوضع الكامل إلجراءات الشراء يف ما يتعلق 

 (140)الفقرة  ابخلدمات يف النظام.
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وظيفة املشرتايت وفعالية تطبيق تفويض السلطة املتزايد من 
 قبل املكاتب امليدانية املعنية.

، مت إرسال موظفي أعاله ورد ما تنفيذحنو وكخطوة أوىل 
مشرتايت دوليني إىل كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة. 

ا رئيسًيا يف ضمان وسيؤدي موظفو املشرتايت الدوليون دورً 
اتباع هنج مبسط يؤدي إىل مزيد من الكفاءة وتعزيز 
الضوابط الداخلية وتنمية قدرات املكاتب القطرية اخلاضعة 

 إلشراف املكتب اإلقليمي.

وكجزء من هذه العملية، سيضمن موظفو املشرتايت 
الدوليون تبسيط عملية التحقق من استالم اخلدمات 

 البضائع. ملطابقة إجراءات استالم

رة خدمات املشرتايت، بصفتها مالًكا أساسًيا ستضمن دائ
للسياسة التوجيه والدعم للمكاتب امليدانية ملنع مثل هذه 
الثغرات وأوجه القصور، وابلتايل تعزيز قدرة املكاتب 

من دليل  502امليدانية على التنفيذ الناجح للقسم املنقح 
اإلجراءات اإلدارية، وإضفاء الالمركزية على وظيفة 

ت وفعالية تطبيق تفويض السلطة املتزايد من قبل املشرتاي
 املكاتب امليدانية املعنية.

دائرة خدمات 
 املشرتايت

ون عمليات الشراء مطلوبة للحصول على أرقام طلبات الشراء املقابلة، ميكن ملء عندما ال تك 2022
حقل رقم طلب الشراء مبعلومات مثل "غري قابل للتطبيق" أو "غري مطلوب" وما إىل ذلك، بداًل 

 (141)الفقرة  من تركه فارًغا، لتقدمي أتكيد على االمتثال لسري العمل احملدد.
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وكخطوة أوىل حنو تنفيذ ما ورد أعاله، مت إرسال موظفي 
مشرتايت دوليني إىل كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة. 
وسيؤدي موظفو املشرتايت الدوليون دورًا رئيسًيا يف ضمان 

د من الكفاءة وتعزيز اتباع هنج مبسط يؤدي إىل مزي
الضوابط الداخلية وتنمية قدرات املكاتب القطرية اخلاضعة 

 إلشراف املكتب اإلقليمي.

وكجزء من هذه العملية، سيضمن موظفو املشرتايت 
الدوليون اتباع هنج مبسط وتطبيق مسار تدقيق مناسب 

 طوال دورة الشراء حىت الدفع.

ملشرتايت، بصفتها مالًكا أساسًيا ستضمن دائرة خدمات ا
للسياسة "ومركزًا للتمّيز" التوجيه والدعم للمكاتب امليدانية 
ملنع مثل هذه الثغرات وأوجه القصور، وابلتايل تعزيز قدرة 

 502املكاتب امليدانية على التنفيذ الناجح للقسم املنقح 
من دليل اإلجراءات اإلدارية، وإضفاء الالمركزية على 

املشرتايت وفعالية تطبيق تفويض السلطة املتزايد من وظيفة 
 قبل املكاتب امليدانية املعنية.

وكخطوة أوىل حنو تنفيذ ما ورد أعاله مت إرسال موظفي 
مشرتايت دوليني إىل كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة. 

دائرة خدمات 
 املشرتايت

عالية القيمة الميكن احلصول على أدوات األمن ابستمرار من البائعني وتوثيقها ضمن املشرتايت  2022
 (143)الفقرة  لضمان مصاحل املنظمة.
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وسيؤدي موظفو املشرتايت الدوليون دورًا رئيسًيا يف ضمان 
إىل مزيد من الكفاءة وتعزيز اتباع هنج مبسط يؤدي 

الضوابط الداخلية وتنمية قدرات املكاتب القطرية اخلاضعة 
 إلشراف املكتب اإلقليمي.

وكجزء من هذه العملية، سيتم إيالء اهتمام خاص لضمان 
اتباع هنج مبسط يف ما يتعلق ابالتساق يف إدارة األدوات 

ية القيمة األمنية والواثئق ذات الصلة إلجراءات الشراء العال
 يف عمليات الطوارئ.

 تدابري الرقابة الداخلية   
مركز  متت املوافقة عليها.

اخلدمات 
 املشرتكة

من  كجزء
 العمل اجلاري

ف اتباع السياسة املعمول هبا بشأن تسوية الدفعات املقدمة واالسرتداد النهائي بعد التخلّ جيب 
 عن السداد بصرامة، وميكن تنفيذ الرصد الدوري للسفر وغريه من املدفوعات املسبقة.

 (161)الفقرة 
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 املسائل اإلدارية   
 2025وع يف أفريقيا حبلول عام املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجل   

واهلدف االسرتاتيجي  1نظرًا للتداخل بني املبادرة اإلقليمية 
 1، يتمثل النهج املوصى به يف النظر يف املبادرة اإلقليمية 1

، حيث تتوفر 1كمكون متكامل من اهلدف االسرتاتيجي 

شعبة الرقمنة 
واملعلوماتية / 
انئب املدير 

يف جدوى إنشاء وظيفة/رابط خمصص، ضمن أي من نظم ختطيط املوارد  أن تنظر املنظمةميكن  2022
لى اجلوع يف أفريقيا املؤسسية احلالية، لرصد البامج واملشاريع املتعلقة بـ"املبادرة اإلقليمية للقضاء ع
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وظائفه يف نظم التخطيط للموارد املؤسسية احلالية، اليت 
 ول إىل املعلومات املوحدة واجلاهزة.تتيح الوص

 -العام 
Bechdol 

خمتلف أصحاب املصلحة "، وتقييمها واإلبالغ عنها، لتمكني وصول 2025حبلول عام 
  (213)الفقرة  .ابملبادرة اإلقليميةإىل معلومات موحدة وجاهزة يف ما يتعلق الداخليني 

 التخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمها   
ع التقييمات لدى مكتب التقييم نظام مراقبة لتتّبع مجي

واستجاابت اإلدارة، وهو يتابع ابنتظام مع املسؤولني عن 
امليزانية يف حالة عدم االمتثال. ومل تعد تقييمات منتصف 

 املدة من مسؤولية مكتب التقييم وهو ال يتتبعها.

كجزء من  مكتب التقييم
 العمل اجلاري

ل، صف املدة، والتقييم النهائي املفصّ ميكن ضمان امتثال أفضل للمعايري احملددة للتقييم يف منت)أ( 
 (324)الفقرة . وتقدمي رد اإلدارة
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ستؤخذ التوصيات يف االعتبار عند حتديد متطلبات 
 .(PROMYS)دورة املشاريع املستخدم لنظام إدارة 

مكتب 
االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

ءات اليت جيب اختاذها استجابة ملالحظات ميكن تضمني بند عن اإلبالغ عن حالة تنفيذ اإلجرا 2023
. وميكن تعزيز الرصد (PROMYS)يف نظام إدارة دورة املشاريع وتوصيات مكتب التقييم 

 املؤسسي إلجراءات املتابعة بشأن التوصيات/القضااي اليت مت إبرازها يف تقارير التقييم.
 (327)الفقرة 
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