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 موجز

 .يشري هذا التقرير إىل التقّدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي 
  يف  مل تنفذ بعدويعرض هذا التقرير التقّدم الذي أحرزته منظمة األغذية والزراعة يف تنفيذ التوصيات اليت كانت

اتريخ تقدمي التقرير املرحلي السابق إىل جلنة املالية يف دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاين 
2020. 

 

 اليةالتوجيهات املطلوبة من جلنة امل

 التوجيهات حسبما يكون ذلك مناسًبا. وتوفري الوثيقة مدعوة إىل استعراضاللجنة  إن 

 مسودة املشورة

 إّن اللجنة:
 أحاطت علًما حبالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجع اخلارجي؛  
  به، وحّثت األمانة  نوهتتوصيات املراجع اخلارجي و  إقفالورّحبت ابلتقدم احملرز ابلنسبة إىل 

 .اليت مل تنفذ بعدالتوصيات  إلقفالعلى مواصلة بذل اجلهود 
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 مقدمة
توصيات املراجع ألغذية والزراعة على صعيد تنفيذ يلّخص اجلدول أدانه التقدم اإلمجايل الذي أحرزته منظمة ا -1

 اخلارجي.
 

 جمموع التوصيات 1تقرير املراجعة

يف املتأخرة التوصيات 
 2التقرير السابقاتريخ 

)نوفمرب/تشرين الثاين 
2020) 

منذ اتريخ أُغِلقت 
 التقرير السابق

يف اتريخ متأخرة 
التقرير احلايل 

)نوفمرب/تشرين الثاين 
2021) 

 2014التقرير املطوَّل 
26 1 1 0 

 2016التقرير املطوَّل 
19 1 1 0 

 2017التقرير املطوَّل 
29 5 2 3 

 2018التقرير املطوَّل 
41 18 10 8 

 32 10 42 42 2019 3لتقرير املطوَّلا

 43 24 67 157 اجملموع

 

بعد يف اتريخ التقرير املرحلي  أُقفلتويعرض اجلدول أدانه تفاصيل عن احلالة األخرية لتنفيذ كّل توصية مل تكن قد  -2
 السابق الذي ُقدِّم إىل جلنة املالية، مبا يف ذلك احلّد الزمين الذي اقرتحه املراجع اخلارجي للتنفيذ.

وترد اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة لتنفيذ كل توصية من التوصيات يف العمود بعنوان "رّد اإلدارة"، فيما يرد رأي  -3
 التقدم احملرز يف تنفيذ مجيع التوصيات ضمن العمود األخري بعنوان "تعليقات املراجع اخلارجي".املراجع اخلارجي يف 

مغلقة منذ اتريخ التقرير املرحلي األخري، هناك  أهنااملذكور أعاله  اخلمس والعشرينوابإلضافة إىل التوصيات  -4
 -2019املراجع اخلارجي عليها )التقرير املّطول  مصادقة، إمنا تنتظر أهنا قد نُ ّفذتتوصيات إضافية تعترب اإلدارة  7

وسيقوم (. 15التوصية  -2017؛ التقرير املطّول 40التوصية  -2018(؛ والتقرير املطّول 8و 3، و37، و32، و31 التوصيات
 املقبلة.ة على تعليقات اإلدارة واإلجراءات املتخذة بشأن هذه التوصيات خالل عمليات املراجع صادقةاملراجع اخلارجي ابمل

  

                                                      
 .(2015ولعام  2013-2012للفرتة ال يتم ذكر التقارير عندما يكون قد مت إغالق التوصيات )التقارير املطّولة   1
 .وما قبله 2018لعام ابلنسبة إىل التقارير املطّولة  FC183/8الوثيقة   2
 FC183/3 لوثيقةا  3
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 2019التقرير املطّول 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

  أساسية

     املسائل املالية

     املتعلقة ابستحقاقات املوظفنيااللتزامات 

ل منظمة األغذية والزراعة ابنتظام التغطية يمتو  2
الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات 
هناية اخلدمة، وتعظيم أداء االستثمارات الطويلة 
األجل لتوفري عائدات سنوية أعلى من املعيار 
القياسي لضمان اإلنصاف بني األجيال 

مدفوعات االستحقاقات واحلفاظ على 
املستقبلية املتوقعة لكل من املشاركني العاملني 

 (43الفقرة ) .وغري العاملني

شعبة الشؤون  2021
املالية/شعبة 
 املوارد البشرية

ن أن جيني لضمارخلاراء املداملالية ون اؤ  لشاعبة   شد   ترص
لذلك  اء اخلاضعني لإلدارة بشكل انشط وفقً ن أدايكو

 ىلإ 5 ى على مدمعيارهم القياسي  سا   سأىل إ ابالستناد
 االس  تثمارات، أداء مانقت ال ميكن ضويف و .اتسنو 10

لة   صاملتوت افااالحنرابرات تثما   الساجلنة غ بالإ سيتمّ 
أس  اس املقارنة أو عدم االتس  اق مع ميزانيات املخاطر  عن

احملتملة الس  تعراض  ها/النظر فيها بغية ض مان االمتثال 
عن كثب مع  الوثيق هلذه التوصية. واتبعت هذه العملية

املدير املس  ؤول عن اإلنص اف يف املنظمة الذي انتهى عقده 
صل املتوالضعيف ائه أدابسبب  2020آذار /رسما يف

 .نةرملقاس اساأبنة رمقا

 .نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

     برانمج التعاون التقين

مج برالاموظفو ن ولفّنيواملسؤولون ا يكّثف )أ( 4
لقائمني على صياغة اتباقي مع  السا ل لعما
 ملائةا يف 50 على فقةاملوايع لتتم را  ملشا

 ولألا ملعاا لخال يعرا  ملشا من ألقلا على
 ؛لسنتنيا ةفرت من

يعمل ممثلو املنظمة جبّد مع النظراء  )ب(
 احلكوميني ملعاجلة التأخريات؛

لتقين ون التعاوامج الرباعم إدارة دد   صترو )ج( 
 كثب عن وعر ملشا تنفيذ نإلقليميوا نملمثلووا

 ترحيلها مت ليتا ملبالغا متخد تس أن نلضما
 يرفع وأن 2021 معاهناية  يف كاملة رةبصو

 ل  لعما مجلربان ةد  ملعتما ة  نيامليزا ذ  تنفي لد  مع
يف املائة  40إىل  2021-2020 ةرت  ف ل ل ة  نيامليزوا

 (58الفقرة )على األقل. 

 

دعم  خدمة 2021
 ربامجال

  ا كاماًل ال تزال خدمة دعم الربامج ملتزمة التزامً 

ة تريوريع  تس لدعم ملتاحةارات خلياامجيع  ستكشافاب
. تنفيذهاو لتقينون التعاايع را فقة على مشاملوت اعمليا

-لنامجة عن جائحة كوفيدارئ الطواضعفت حالة ألقد و

على  ما زلنا لكنناو ،ىل حد ماإلة لصا ذات دجلهواأثر  19
حلالية السنتني ة الفرتدة حملدا ايتلغاا قيقحت ميكن نهأب ثقة

 .2019 معا يف ةملعتمدايط  سلتبابري اتدل من خال

 مبا ،دارةلإلاملستوى فيعة ية رضافرتت اجتماعات اقدُعو
 لعامنيا راءملدا مجيعو ملعاا ملديرا لنّواب تجتماعاا فيها

مج انبر خاصة على رةو  بص تزّكر ،إلقليمينيا اعدين  ملسا
يونيو/حزيران إىل يوليو/متوز من ة لفرتالتقين يف ون التعاا

حالة ن أ  بشت ا  مناقش تالجتماعاا . وختّللت2020
مبا ب   عن كثت ا  لنفقوا فقةاملواة   ال  د ح  صريتم ز. وإلجناا

 يؤدي إىل زايدة العمل حسب االقتضاء.

آخر املعلومات عن حالة املوافقات على برامج  جرى تقدميو 
والثمانني الدعم التقين ومستوى النفقات إىل الدورة اخلامسة 

، وأّكدت على 2021بعد املائة للجنة املالية يف مارس/أاير 

 .نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

، مّتت املوافقة 2020ديسمرب/كانون األول  31أنه حىت 
مشاريع برانمج التعاون التقين بقيمة إمجالية قدرها  على

مليون دوالر أمريكي مقابل صايف اعتمادات الفرتة  77.1
دوالر أمريكي،  ماليني 135.8البالغ قيمتها  2020-2021

يف املائة مع برجمة  57وهو ما يتطابق مع معدل موافقة قدره 
 .2021عتمادات بنهاية عام كاملة متوقعة لال

     مركز اخلدمات املشرتكة

ء تبقا   الست املتطلباري فواض تعر   ساء اجرإ 5
 وبلتناا لمعد معاجلة جلأ لتوظيف منوا

 بعدم استبقاء لة ملتصا حلاليةا ملخاطروا لعايلا
 كزمن جانب مرني ملتمرسا لموظفنيا
 لدعم لتحليلا لكماوإكة، رت ملشا تخلدماا

التوظيف  منط مةاءمو دةعاإ يف ااملضي قدمً 
كة رت  ملشا تخلدماا كزومر ملنظمةا يف القائمة

 نةرمقا ملمكنا من نيكو أن نما ض جلأ من
 ألمما تكاالو الوظائف مع لرتب حلاليةا لُبنيةا
 (66الفقرة ) .ت بسدابو يف ىألخرا ةملتحدا

مركز اخلدمات  2021
املشرتكة/شعبة 

 املوارد البشرية

توظيف ملركز  إعادة هيكلة/ خطةا استعراض جيري حاليً 
قد تساعد بصورة خاصة يف دعم مبا اخلدمات املشرتكة 

املشرتكة الذي سوف استبقاء املوظفني يف مركز اخلدمات 
 .ا سبل حتسني حالة االستبقاءيتناول أيضً 

 .2021حبلول هناية عام  من املتوقع استكماهلا

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

صياغة سياسة واضحة املعامل بشأن أهلية  9
خارج املقر  موظفي اخلدمات العامة العاملني

 املعالنيالرئيسي يف روما، للحصول على بدل 
من الدرجة الثانية، وابلتايل، ضمان عدم منح 

 (86)الفقرة  االستحقاق إال للموظفني املؤهلني.

شعبة املوارد  2021
 البشرية

، على أن 2020صادقت شعبة املوارد البشرية يف مايو/أاير 
 خارج املقر الرئيسي موظفي اخلدمات العامة أهليةختضع 

للشروط ذاهتا  من الدرجة الثانية املعالنيللحصول على بدل 
للموظفني الفنيني )املرجع  من الدليل 318القسم احملددة يف 

(. وهذا سوف ينعكس يف اإلجراءات 318.5.161
التشغيلية املوّحدة اخلاصة مبركز اخلدمات املشرتكة. وجتدر 

بدل أنه ليس جلميع جداول املرتّبات احمللية شارة إىل إلا
 .الثانية املعالني من الدرجة

 نُ ّفذت

وضع خطوط توجيهية توضح املخصصات  10
العينية املسموح هبا، مبا يف ذلك املبالغ القصوى، 
واألدلة الواثئقية اليت حيتاج املوظفون إىل 
تقدميها، لدعم احتساب ثلث إمجايل دخل 

من الدرجة الثانية، ليكون مؤهاًل  املعال
 .للحصول على بدل املعالني من الدرجة الثانية

 (92 الفقرة)

شعبة املوارد  2021
 البشرية

يف مجعها حول املمارسات مّت ابالستناد إىل املعلومات اليت 
منظمات أخرى لألمم املتحدة، مبا يف ذلك برانمج األغذية 

املسامهات "العينية"  العاملي، حول كيفية إدارهتا ملسألة
مزيد من املشاورات يُعقد ، املعال من الدرجة الثانيةدخل  يف

 املسألة قبل إجناز اخلطوط التوجيهية املطلوبة.هذه حول 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

      استعراض وظيفة تعبية املوارد

تقّوية اسرتاتيجيتها املؤسسية لتعبئة املوارد  13
بغية متتني لتعكس واقعها العمليايت احلايل 

ترتيبات حوكمة تعبئة املوارد ومواءمة األنشطة 
 .ذات الصلة على املستوايت التنظيمية مجيعها

 (113الفقرة )

املوارد  شعبة 2021
والشراكات مع 

 القطاع اخلاص

-2022ا )ا جديدً ا اسرتاتيجيً ا إطارً اعتمدت املنظمة مؤخرً 
( سوف يوّجه عمل املنظمة الذي يبدأ يف اخلطة 2031

سنوات، مبا يف ذلك  4املتوسطة األجل التالية املمتدة على 
إعداد جماالت الربامج ذات األولوية يف املنظمة. كما يتم 

تكون منّقحة لتعبئة املوارد البحث يف وضع اسرتاتيجية 
ا رئيسيً  متوائمة مع اإلطار االسرتاتيجي، ابعتباره مكّوانً 

 تنفيذه. يف
املوارد والشراكات  شعبةوقد بدأت املشاورات ابلفعل بني 

ر اط إلاملعين بتطوير الفريق وا مع القطاع اخلاص
 اسرتاتيجيات مشرتكة. ة م خريط  سرجل أتيجي من االسرتا

 احل  ة مع مص  ملنظمال   عم عرض/برانمجتوفيق  ينبغيوس
 جمموعة واسعة  ادمتدا على ،وتوقعاهتم اردملواالشركاء يف 

 دجلدء اكار لشت من الشركاء التقليديني إىل اكاار  لشمن ا
 األساليب إضافًة إىل الدول،لفاعلة من غري ت اجلهاوا

  .لألعماا سةرملما ةجلديدا
ارد ملواعبة تعبئة  ش طلقتأ ،ملنظمةايف تقرير جملس ء كما جا

درات ملباامن  اا مهمً ص عددً خلاع القطاامع  تكاار لشوا

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

د عتمااىل أدى إما ، 2017عام  من ارً عتباا، تيجيةارت  السا
يف  17ة لفقرا)ل التجارية إزاء تعبئة املوارد ألعماالتنمية  هنج

 (.CL 160/16 املنظمةمن تقرير جملس  4الصفحة 

من ض  تت أن ينبغي ،لكاملاجعة املرايف تقرير ورد كما 
تيجية ارت سامن ت مدخالا املوارد أيضً  تيجية تعبئةارت سا
)مّت اعتمادها  ابلقطاع اخلاصة   خلاصاملنظمة ا

بني ون لتعااتيجية اسرتوا(، 2020ديسمرب/كانون األول  يف
 . ا بيدومبادرة العمل يدً  لثالثيا ونلتعاوا بجلنوان ابلد

 ستجابة ألزمة جائحة الايف إطار ويف هذه األثناء، 
واالنكماش االقتصادي يف العامل، وضعت  19-كوفيد

 19-لالستجابة جلائحة كوفيد اومشوليً  ا شاماًل برانجمً املنظمة 
سبعة جماالت ذات األولوية.  يتضمن، والتعايف منها

دوالر أمريكي  اتمليار  1.3الربانمج إىل وضع  ودعا
 كاستثمارات أّولية.

تعزيز املنظمة نظام إدارة اسرتاتيجية تعبئة املوارد  14
 :لتحقيق آتزر وتنسيق أفضل من خالل

املوارد  شعبة 2021
والشراكات مع 

 القطاع اخلاص

اتفقت مع اإلجراء ابنتظار تطوير سلسلة النتائج يف جماالت 
الربامج ذات األولوية كجزٍء من اخلطوات التالية يف إجناز 

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

إعداد خطة عمل مؤسسية لتعبئة املوارد  )أ(
تشمل األنشطة الرئيسية اليت يتعني إجنازها على 

 أساس املخرجات املخطط هلا واالسرتاتيجيات
 املؤسسية احملّدثة لتحقيق مساءالت أوضح؛

والتنسيق تنسيًقا أوثق مع املكاتب امليدانية  )ب(
لضمان أن تُعّد املكاتب وتُنّفذ اسرتاتيجيات 
وخطط عمل لتعبئة املوارد يف إطار 
االسرتاتيجيات وخطط العمل املؤسسية، بغية 
حتقيق استيعاب أكثر فعالية ملعلومات النتائج، 

 (119الفقرة ) زالة الثغرات يف املساءلة.وابلتايل إ

 

خطة عمل ة جلديداارد ملواتيجية تعبئة اسرتاستشمل )أ( 
سنوات، تبنّي املدخالت املقّررة،  بعأرمتتد على شاملة 

املسؤولة، ة لفاعلا تجلهاوا، ية لرئيساطة  ألنشوا
. ية  اس  ألسح النجاات ار مؤشو ،تجالنووات، ملخرجاوا
 فعور قبتهامرو لعملا ختطيط منظا مع لكذ ى  يتماش  سو

خلطة العمل/ امج رانب رطاإ يف ملنظمةا يف عنه يررلتقاا
ن بشأ 3-8 لوظيفيف اهلدايما  ال س، وألجلاطة  ملتوسا
 .له لالحقةاف األهدوا صلالتوا

ملنظمة ق اعلى نطات لياوؤ  ملسدوار واألاض اتعر سايتم   سو
التنسيق  ليةارد وآملواتيجية تعبئة ارتسا ى مع  مبا يتماش

لتسهيل تدفق  ؤهاا  نشإيتم   سوشبكة دعم م فريق مهاز/ ملعزا
 لرئيسيةا صلفرا عن منتظمة رةبصو نإلعالوا ،تملعلوماا
  حيثما راتلقدا تعزيزو اند  ملسا لدعما توفريو ملتاحةا
 القطري.  ىملستوا لىع يما  س ال ،مكنأ

ر طاإيف ارد، ملوالتعبئة ة جلديدا تيجيةاالسرتف اتهد س)ب( 
   إىل تعزيز ةملتحداألمم ح اال صإ لعملية لكاملاعمها د

لفريق اواألهم يف إطار  اين،مليدا ىتو ملسا على اردملوا تعبئة
إلطار اودعمً ة د  ملتحاابع لألمم   لتي القطرا ة ملتحدام ألما
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

جلديداجليل ا وسيشمل. مةاتد ملسالتنمية ل ايف جماون للتعا 
عمل ر طاإمن ة تمد  ملسا للمنظمة لقطريةا مجالربا طرأ من

ةملتحداألمم ا  املستدامة، لتنميةا لجما يف ونللتعا جلديدا
ت يا  توصو رلتطوا ئمةدا عمل خططو اردملوا تعبئة افهدأ
 األولوايت نأ   ش ومن .حبنجاارد ملواتيجية لتعبئة ارت سا
حة  ضواحافظة  تنسيقبل   سوملنظمة امج انحة لرب ضالوا

اعد مجيع   تسأن عنها غ إلبالواجمية لرباا تملنتجاا من
 .للعماا تطويرو صلالتوا للقطرية يف جمااملكاتب ا

ق يف مترين   ملتسال   صالتواىل إحلاجة اديد على   لتشالقد مت و
على نطاق  19-على جائحة كوفيد اردً  يجرأحديث 

ع لقطاامع ت كاار لشارد واملواملنظمة، وقادت فيه شعبة ا
 -ملعاا ملديرائب اف انر شإحتت ا ا منسقً ص نداءً خلاا

 ورئيس اخلرباء االقتصاديني، وهو  Bechdolالسيدة 
والتعايف  19-برانمج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد

عة جماالت رئيسية ذات األولوية بمنها. ولقد مّت تطوير س
 .ابلتنسيق الوثيق مع املكاتب اإلقليمية والقطرية

سيساعد إضفاء الطابع الرمسي على آلية تنسيق/فريق مهام و 
معين بتعبئة املوارد )يشمل األقاليم(، يف تنظيم األولوايت 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

االت الربانمج ا مع جمشيً االرئيسية املتعلقة بتعبئة املوارد، مت
ذات األولوية يف اإلطار االسرتاتيجي الذي مّت اعتماده 

، والبحث عن الفرص والتحدايت، ورسم مالمح امؤخرً 
البلدان واألقاليم والعامل  بني استجابة املنظمة، ما جيمع

 عمل منّسق وتعبئة املوارد بصورة مّتسقة.بطالع ضلال
تعبئة املوارد تكون تصميم آلية مؤسسية لرصد  17

مدعومة أبدوات وأساليب لضمان أن يكون 
تنفيذ اسرتاتيجياهتا وخطط عملها لتعبئة املوارد 
واعًيا بشكل منهجي للواقع العمليايت السائد 
ولتمكني املنظمة من التفكري فيه بصورة أكثر 

 (136)الفقرة  .فعالية

املوارد  شعبة 2021
والشراكات مع 

القطاع 
خدمة /اخلاص

 ربامجدعم ال

لة   صت ذات معلومااانت لبيدارة اجلديد إلم النظاامل   يش  س
ارد ملواة   تعبئأداء د ص  ر  ك  لذ يف ا  مبت الطوعية، امها  ملساعن 

ملقر ى اعلى مستووإلقليمي وا يلقطراتويني   ملساعلى 
 . لرئيسيا

 لتعبئة ةجلديدا املعلومات حةلو تشّكل، لكذعلى  عالوةً 
 مع تكاار شلوا اردملوا تعبئة عبة  ش طلقتهاأ ليتا اردملوا
واليت ، 2019كانون األول ديسمرب/ يف صخلاا علقطاا

 عن تمبعلوما نيةامليدا مجالربا إدارة تمعلوما منظاميّدها 
ارد ملواتعبئة داء أ تقييم يف ىلأو ةً خطو الطوعية، تامها  ملسا

  ابملسامهات الطوعية. لتنبؤ وا

ا يف إنشاء مركز/منرب دعم قطري اتبع أيضً وجيري النظر 
مع حلصول املكاتب اللمنظمة كوسيلة لتوفري مركز ج

القطرية/ممثليات املنظمة على الدعم يف جمال الربجمة 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ذلك إصالح األمم املتحدة(، وتعبئة املوارد وإقامة  يف )مبا
إىل املستوى املهم من املوارد املعّبئة على  االشراكات، نظرً 

 املستوى القطري.
جديدة للمكاتب القطرية، توفّر  معلومات ا لوحةوُتطلق أيضً 

 جمموعة من مؤشرات األداء الرئيسية اليت تتيح تعزيز الرصد.
تعزز املنظمة آلية رصد تنفيذ املشاريع وآلية  19

املتعلقة بذلك، اإلبالغ عن املعلومات املؤسسية 
من خالل حتقيق مزيد من االخنراط املتني مع 
املسؤولني عن امليزانية املعنيني لضمان استمرار 
االرتباطات مع اجلهات املاحنة وتعزيز تقدمي 

 (149)الفقرة  .التقارير هلا

خدمة دعم  2021
 الربامج

توفّر إدارة الرصد ومراقبة اجلودة رصًدا أسبوعًيا ورصًدا شهراًي 
حلافظة املشاريع املمولة من املاحنني ومن برانمج التعاون 

وتتلقى اإلدارة العليا للمنظمة حتديثات شهرية، التقين. 
حني يتلقى املسؤولون الرئيسيون عن الربامج امليدانية  يف

قر الرئيسي حتديثات وجهات االتصال يف اإلدارات يف امل
ويتم رصد املشاريع ابالستناد إىل عدد من الظروف أسبوعية. 

)تدين مستوى التنفيذ، واإلنفاق املفرط، والتقرير النهائي 
املنتظر واإلغالق املنتظر(، ويتابع الفريق مع املسؤولني 
الرئيسيني عن الربامج امليدانية يف األقاليم و/ أو مع املسؤولني 

ة من أجل ضمان توفري الدعم للتصدي للقضااي عن امليزاني
اليت تطرح حتدايت، فضاًل عن التوعية ابلضرورة امللّحة حلّل 

 .أية قضااي

 ّفذتن ُ 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ن املسؤولني عن املشاريع أب، أحيط علًما 2019وخالل عام 
يتخذون اإلجراءات، وأنه حصلت حتسينات يف إمجايل عدد 

اختاذ اإلجراءات من جانب  ظروفها املشاريع اليت تتطلب
املسؤول عن امليزانية. ومّت حتديث اخلطوط التوجيهية 
التشغيلية لدورة املشاريع بشأن إغالق املشاريع )مبا يف ذلك 
احلدود الزمنية واخلطوات لوضع التقارير النهائية( 

 ، وهي متاحة يف دليل املنظمة.2020مايو/أاير  يف
املوارد  شعبةون مع وتعمل خدمة دعم الربامج، ابلتعا

مكتب حاالت الطوارئ و  والشراكات مع القطاع اخلاص
د، على حتديث التوجيهات للتقارير والقدرة على الصمو 

النهائية، مبا يف ذلك لضمان التحضريات قبل أن يغادر 
 املشروع عند هنايته. املوارد البشرية من غري املوظفني

     استعراض وظيفة التقييم

حتّدث املنظمة سياسة التقييم لضمان احتضان  23
القواعد واملعايري السائدة والوقائع العملياتية 
واملبادرات احلالية بغية املزيد من متتني الدعم 

 .لسياسة التقييم وزايدة توضيح مساءالهتا
 (175)الفقرة 

نب من امل جوش  ة ت ياس سدة و لتقييم مساع مكتب ض ي س مكتب التقييم 2021
 تلتقييماوا اهليكليةتقاللية  السوا، االسرتاتيجية دارةإلاقبيل 

 ابلتشاوربذلك  مكتب التقييمم سيقوو .نيةامليدا ملكاتبا يف
 الرائسية ةألجهزاىل دة إو  ملساريفع  سدارة وإلامع 

 . 2022م عاهناية  لتستعرضها

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

جهازها الرائسي وإعادة االخنراط عن كثب مع  24
تقييم أحكام ميثاقها بشأن التوظيف والتعيني 
واإلهناء ملنصب مدير مكتب التقييم، لضمان 
وضع ضماانت للعملية لتعزيز استقاللية الوظيفة 

 (182)الفقرة  واحلفاظ على مصلحة املنظمة.

ية   لتوصالتقييم هذه امكتب سيبنّي  مّتت املوافقة عليها. مكتب التقييم 2021
بس  ياس   ة التقييم اجلديدة وذلك ابلتشاور  ملتعّلقاحه اقرتا يف

 الكامل مع اجلهاز الرائسي واإلدارة.

 قيد التنفيذ

االخنراط عن كثب مع جهازها الرائسي ومراجعة  25
االستقاللية اهليكلية احلالية لوظائفها لتحديد 

اخنراط اإلدارة خطوطها اإلدارية وشروط 
وظيفة التقييم دون املساس ابستقالليتها،  مع
سيما يف إدارة املوارد املالية والبشرية  وال

املخصصة هلا لتحسني مصداقية الشعبة 
 (189)الفقرة  وقيمتها.

ية   لتوصالتقييم هذه امكتب مّتت املوافقة عليها. سيبنّي  مكتب التقييم 2021
بس  ياس   ة التقييم اجلديدة وذلك ابلتشاور  ملتعّلقاحه اقرتا يف

الكامل مع اجلهاز الرائسي واإلدارة. ومبا أن هناك فائدة 
من احملافظة على عالقة وثيقة ابإلدارة، ال بد من توض يح 
معىن التس  لس  ل اإلداري املزدوج ابلضبط إذا أريد احملافظة 
عليه. ويف حني يدعم مكتب التقييم ابلكامل التوص ية  
املتمثلة يف منحه االس تقاللية من الناحية اهليكلية، فهو يعتزم 
اقرتاح آلية لضمان مس اءلته التامة عن استخدام موارده 
اخلاصة، مبا يف ذلك عمليات التنفيذ، واستخدام املوظفني 

أن ميكن وواالستشاريني، واجلوانب التشغيلية األخرى. 
على ش كل تقرير عن املس اءلة يقدم كل  لكذحيصل 

 س نتني إىل اجلهاز الرائسي و/أو اإلدارة.

 قيد التنفيذ
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احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

جتديد اسرتاتيجية التقييم اخلاصة هبا من خالل  26
تفصيل أولوايهتا لفرتة السنتني احلالية وحبسب 

سياسة التقييم والتنفيذ لالسرتاتيجية مدخالت 
السابقة، لضمان تزامن املسؤوليات وأن أعماهلا 
تتماشى بشكل وثيق مع اخلطة املتوسطة األجل 
وبرانمج العمل وامليزانية احلاليني، من أجل آتزر 

 تشغيلي أفضل وتقييم أكثر جدوى لألداء.
 (195)الفقرة 

 27و 26 يتني  لتوصاعامة على صورة بلتقييم افق مكتب ايو مكتب التقييم 2021
  .تيجيةاالسرتا ن إدارةأبش   

تيجية منفصلة اسرتاضع خطة ولتقييم امكتب ح يقرتو
 تقرير يف صفهاو يجير ليتا لعناصرا لسنتني تتضمنة الفرت

 .جيرخلااجع ارملا

ويف الوقت نفس ه، س يحافظ املكتب على اخلطة املتجددة 
اإلش   ارية مبا أهنا ليس  ت أداة ختطيط لفرتة الس  نتني وإمنا 
خطة متجددة متتد على ثالث سنوات، ويتمثل الغرض 
الرئيسي منها يف احلصول على التعقيبات من جلنة الربانمج 

 على التقييمات اليت ستستعرضها على املدى الطويل.

 قيد التنفيذ

 :لسنتني عربة اتيجية لفرتاسرتاضع خطة و 27

 تفصياًل كثر وأح   ضت أوتوفري معلوما)أ( 
املقررة مبا يف ذلك تقييمات أنشطة التقييم  عن

املوارد املالية عن واملش  اريع/الربامج احملددة، 
واستخدامها ألداء الوظيفة بغية حتسني 

  الشفافية وقيمة املعلومات؛

 قيد التنفيذ أعاله. 26أُنظر تعليق اإلدارة على التوصية  مكتب التقييم 2021
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احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ووضع بروتوكول أكثر فعالية  )ب(
ار د  صإب ملتعّلقةا لتنفيذت اد عملياص  لر 

 ليتب واملطلوالوقت املكتملة يف اير رلتقاا
، لتقييما خطط مثل جعامر من تتض

 تمنتجاو ،دارةإلا وردود، تاص اص الختوا
 ذا ختا نماض   جلأ من ىألخرا ية لرئيسا لتقييما
، تا فاالحنرا خيص ا م يف ة  جهاملوا اءاتجرإ

  (200)الفقرة . ءالقتضاا ب حس

     إدارة خماطر الغش

ت ا  سرملماال   فضن أأ  ة بش  ياس  ع س  ضو  30
تلخيص هنا أ  ش من نيكو لغشاخماطر إدارة  يف

 ة  ياس  س فيها مبا ،لة  لصت ذات اا  ياس  لسامجيع 
 تا  سرملماا من غريهو لغشا مكافحة

 على  امن أجل إدارة أكثر تركيزً ،ةد  لفاسا
 (221)الفقرة  .الضعف املتصلة ابلغشمواطن 

 

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 
 املوارد

يعمل مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد على  س
 يلخصلغشّ  اخماطر دارة إل امل ش تا ياس سر طاإوضع 

 لة  لصت ذات اا  ياس  لسواية   لرئيسار   لعناصا مجيع
 طنامو إدارة يف تكامال تسمح ابتباع هنج أكثر اليت

 هبذاع طال الضايتم  سو .لغشا مبخاطر ملتصلةا لضعفا
 يف مبا ،لرئيسينيا لحة  ملصب احا صأمع  ابلتعاونلعمل ا

 مكتبو ،لبشريةا اردملوا شعبةو ،ملعاا ملفتشا مكتب لكذ
 اتلوحدوا ،ألخالقيةا ونلشؤا مكتبو ،لقانونيةا ونلشؤا
 .ملعنّيةا ىألخرا

 قيد التنفيذ



18 FC 188/6.1  

 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

تيسري إعداد مدّونة السلوك لتجسيد التوقعات  31
 (.225)الفقرة األخالقية ملوظّفيه وتوحيدها 

مكتب الشؤون  2021
 األخالقية

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
 .2021ُنشرت مدّونة قواعد السلوك األخالقي يف يوليو/متوز 

 قيد التنفيذ

لغش اجل خماطر  ملقبل لسالتحديث ايد وتز)أ(  32
تقييم ن أ بش مشوالكثرً أتوجيهات ب - تقييمهاو

عرب ا، ا إىل النهج املّتبع حاليً استنادً لغش اخماطر 
 لغشا تقييم خماطراءات وأدوات جرإتطوير 

بيئة خماطر  ضريتضمن حتأن  هناأ   ش من نيكو
كثر أ على مستوى املنظمة، وسجل لغشا

 ألفضلا داتإلفاا حتديدو ،فعالية للمخاطر
  ؛منها لتخفيفا اءاتجروإ لغشا مبخاطر

لغش اكثر ملخاطر أمسي رتقييم اء جروإ )ب(
ل ا كتماعم دل  جأة من  ملنظما ىتو  على مس

من ع هنج تبان اماض و  اطر ملخس افهرأو ة ئ  بي
. لغشا فل يف تقييم خماطر  ألساىل إألعلى ا

  (230)الفقرة 

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 
 املوارد

 املراجع اخلارجي صادقةم رابنتظانُ ّفذت 
جرى تنقيح التوجيهات إلطالق خطة منع الغش لعام 

وتوصيات املراجع  فادة، ابالستناد إىل الدروس املست2021
  اخلارجي.

وجرى حتديث سجل خماطر الغش على مستوى املنظمة 
، من خالل 2021سياق خطط منع الغش لعام  يف

 2020استعراض مفّصل خلطط منع الغش لعام 
واالستنتاجات السنوية ملكتب املفتش العام، وابلتعاون مع 
مكتب املفتش العام وأصحاب املؤسسات، لضمان إدراج 
أي خماطر جديدة وإعادة صياغة سجل املخاطر لسهولة 
استخدامها وبغرض الوضوح، من أجل تيسري إعداد خطط 

 الغش. جيدة ملنع
 

 قيد التنفيذ

حتسني استيعاب شكاوى وادعاءات الغش  36
بتبسيط القنوات واآلليات املختلفة لإلبالغ عن 

مكتب املفتش  2021
 العام

ىل إلغش ءات اعاوى وادكاش ير عن مجيع رجيب تقدمي تقا
العام عن طريق القنوات الرمسية اليت  ملفتشامكتب 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

حاالت الغش لتمكني اكتمال سجالت مكتب 
املفتش العام بغية مواجهة حاالت الغش بقدر 

 (248)الفقرة  .من الكفاءة أكرب

إبصدار  اوقد مّت التشديد على ذلك مؤخرً وض عتها املنظمة. 
امليثاق املنقح ملكتب املفتش العام واخلطوط التوجيهية 

املنظمة. وقد حتّقق مزيد من التبسيط إبصدار  للتحقيق يف
املنظمة، إىل أين جيب التوّجه ومىت"، األمر  "خارطة طريق

 الذي يوضح أدوار خمتلف املكاتب، مبا يف ذلك موجبات 
ش يف التبليغ عن الغّش إىل مكتب املفتاملدراء واملوظّفني 

 .ويعترب مكتب املفتش العام أن التوصية قد نُ ّفذت العام.

ء عبتيجية حامسة لدعم ارت ساتطبيق وضع و 37
ملفتش ايتحمله مكتب  يلذا يداملتزالعمل ا
د لقيوا ّحلو ابلتحقيقاتيف ما يتعّلق م لعاا
ءة لكفااجل تعزيز ألصلة من ذات التشغيلية ا

)الفقرة والفساد. لغش ت احاال يعزتو يف
253)  

مكتب املفتش  2021
 العام

 املراجع اخلارجي صادقةم رنُ ّفذت ابنتظا

يبنّي امليثاق اجلديد ملكتب املفتش العام مس  ؤولية املدير 
 مسامهة على ينصوالعام يف توفري املوار د الكافية للمكتب، 

 امليزانية لدعم تكاليف املكتب، ج ر خا من ملمولةا ألنشطةا
 بكفاية يتعّلق ما و يسند دورً ا للجنة الرقابة االس تش ارية يف

 .للمكتب ةفراملتوا اردملوا
ا ا قياسيً وكان مكتب املفتش العام اقرتح على اإلدارة معيارً 

ابالستناد إىل نسبة مئوية من إمجايل ميزانية  للتمويل،
املنظمة، اليت قد توفّر للمكتب املوارد الضرورية ملعاجلة عبء 

 العمل اخلاص به وحتقيق واليته املستدامة يف األجل الطويل.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

، 2020يف عام  4-تبة فبعد إنشاء وظيفة حمقق إضافية بر و 
 2021على ختصيصات إضافية عام  املدير العام صادق

األمر الذي سوف يتيح ملكتب ، املوارد من غري املوظفني من
الستعانة مبستشاري املفتش العام، من بني أمور أخرى، ا

شكاوى الحتقيقات للمساعدة على معاجلة العدد املتزايد من 
، سوف يتلّقى مكتب 2023-2022ويف الفرتة  .الواردة

املفتش العام ختصيصات إضافية لفرتة السنتني إلاتحة إنشاء 
إضافًة إىل مبلغ قدره ، 3-برتبة ف تنيحمقق إضافيوظيفيت 

دوالر أمريكي من املوارد من غري املوظفني.  ماليني 0.5
أن اإلدارة طمأنت مكتب املفتش العام أبنه سوف  كما

يستمر رصد حالة احتياجات التمويل خالل تنفيذ دورة 
، وابلتايل سوف يُبلغ املكتب عن أي 2023-2022الفرتة 

نقص إىل اإلدارة. ويعترب مكتب املفتش العام أن هذه 
 التوصية قد نُ ّفذت.

     امليدانيةالبيئة الرقابية يف املكاتب 

مواصلة تنفيذ حلول اسرتاتيجية لتعزيز ضوابطها  41
اخلاصة ابإلشراف والرصد بشأن اإلجراءات 
والقرارات احلرجة، لضمان الكفاءة والفعالية 

انئب املدير  2021
  -العام

Thomas السيد

، واصلت املنظمة تعزيز بيئتها 2021-2020خالل الفرتة 
ضوابطها اخلاصة اإلمجالية للضوابط الداخلية، مبا يف ذلك 

 احلرجة األعمالوالرصد بشأن إجراءات  ابإلشراف

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

التشغيليتني؛ وتعزيز دعم إصدار الشهادات 
قبل مدراء املكاتب امليدانية يف ما خيص  من

 (299)الفقرة  بيئتهم الرقابية.

أصحاب  /
 األعمال

)املشرتايت، والتمويل، واألصول، واملوارد البشرية والسفر(. 
 أمثلة عن اإلجراءات/ اجملاالت الرئيسية:

إعادة التنظيم/التكييف الداخلي )الوحدات املركزية/ 
لتحسني اإلشراف/الدعم، مثل:  املكاتب اإلقليمية(

 -دائرة خدمات املشرتايت -للمشرتايت (1)
الرصد/ضمان أن تستويف املكاتب اليت تتمتع بتفويضات 

متطلبات التدريب/فصل الواجبات؛ والدعم سلطة معّززة 
ذات الطابع احمللي من خالل الشبكة املوّسعة للموظفني 

للمشرتايت )مبا يف ذلك موظف واحد لكل  الدوليني
حاالت  بلدان دعم/3للمستوى ( 2مكتب إقليمي(؛ )

مكتب إنشاء فريق دعم خمصص لالمتثال يف  -الطوارئ
 حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود

إعادة تنظيم ( 3(؛ )2020األول  )أكتوبر/تشرين
(/ 2021)حبلول ديسمرب/كانون األول  املكاتب اإلقليمية

 (.2022-2021)خالل الفرتة  حتويل املكاتب القطرية
 مثاًل  - نطاق املنظمة حتسني اإلجراءات/التوجيهات على

( ابلنسبة إىل املوظفني الوطنيني/املوظفني الفنيني 1)
الوطنيني لتعزيز الكفاءة/الفعالية/الشفافية يف عملية 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

( اعتماد منوذج موّحد لتخطيط املشرتايت؛ 2االختبار؛ )
( املبادرة اجلارية لتحسني إدارة فصل الواجبات بواسطة 3)

حبلول  -"Fastpathبرانمج حاسويب خمصص )"
 (.2021ديسمرب/كانون األول 

( حتسني استخدام 1) مثاًل  -تعزيز النظم/أدوات الرصد
الستخدام حتويل  التقارير )مثاًل /املعلومات لوحات

األموال اإللكرتوين؛ تقييمات املخاطر املالية للبلدان؛ 
( إنشاء نظام رصد متكامل 2السفر؛ متطلبات التدريب )

كاتب اإلقليمية )جاٍر(؛ وابلنسبة إىل لإلشراف على امل
 (.2022حبلول عام  - إدارة احلصر )جارٍ 

 ابعتبارها متطّلباتتعزيز قدرات/مهارات املكاتب امليدانية 
  ألداء الوظائف احلرجة/منح إمكانية الوصول

ا خبالصات التدريب، مدعومً  - النظام إىل
 )جماالت االفرتاضية اإللكرتوين، والتدريبات والتعليم

 املشرتايت/األصول/التمويل/تسجيل املوّردين/السفر(.
لضمان مبادرات حمّددة تقودها املكاتب اإلقليمية 

، معاجلة/رصد الثغرات املنتظمة على مستوى الرقابة )مثاًل 
متابعة التدقيقات؛ وإنشاء شبكة جهات االتصال املعنية 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

املقّر املكاتب اإلقليمية/ - ابلرقابة الداخلية واالمتثال
ابعتبارها منصة للحوار يف التصدي للمسائل  - الرئيسي

 احلرجة املتصلة ابلرقابة/تعزيز اإلشراف(.
تعديل اس رتاتيجية وخطة عمل مكافحة الغش  42

أكرب على مع  اجل  ة ح  االت الغش كيز بقدر للرت
املتزاي  دة اليت تنطوي على تواطؤ موظفي 
املنظمة، وتطوير دور أكثر تشّددً املدراء  
 الوحدات يف ما خيص حت  دي  د الغش ومنع ه 
يف وحداهتم/مكاتبهم، وذلك من أج  ل احلرص 

إبدارة املخاطر املتعّلقة  على أن تقوم املنظم ة
بس معتها من مجلة خماطر أخرى، نتيجة تزايد 

 حاالت الغش حالًيا. )الفقرة 309(

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 
انئب  املوارد/

 -املدير العام
Thomas السيد

شعبة املوارد  /
 البشرية

من ض، لعملال   صاتو سولتوصية املنظمة على افق اتو
 ة  افح  مك ل  عم ة  خطو ة  تيجيارت الس اإلمجايل ملعار اإلطاا
 الغش منع خطط ادد  عإ تعزيز العمل على على، لغشا

 صدور لرقابةا حتسنيو ،تنفيذهاوملخاطر ا لقائمة علىا
 ىجر ليتا لرقابيةا عف لضا طنامو ملعاجلة ةملتخذا بريالتدا

 راءمد وربد ضلنهوواالتطبيق(،  /لتصميما يف) حتديدها
 لخال من كتشافهوا لغشا منع يف اتلوحدا موظفيو

 ل  صالتووا ،تهدفة ملسا تإلحاطاوا ،لقائمةا لةءا ملسا تلياآ
دة حملدالغش ت ااالح نبشأ مالنتظاا من كربأ ربقد

 .ةملتخذايبية دلتأابري التدوا

 قيد التنفيذ

  هامة

     املدفوعات املسبقة واملصروفات

ملسبقة ت املدفوعاب احلسال المتثان اضما 1
 ليةولدا بية سحملاا ملعايريا رطاإ يفت فاوملصروا

 شعبة الشؤون 2021
 املالية

غ إلبالاني عملية   ملالية على حتسون اؤ  لشاعبة   تعمل ش
ضبطها مع إيالء عناية خاصة لضمان  هل  ألسابح من   ليص

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ا تطبيق قاعدة التسعني يومً  عرب ملعاا عللقطا
إجراءات  لخال ملؤقتةا ملسبقةا تللمدفوعا

 ما يف يما س ال ،ملعاا هناية يف ابتا  سحلا لقفاإ
 لنحوا على قالستحقاا بألسلوابمتثاهلا  يتعّلق

 ولألا يلولدا يب  حملاسا رملعياا يف بملطلوا
 عملية ني  بتحسا . ونوصي أيضً ملعاا عللقطا

 ملؤقتةا ملسبقةا تملدفوعاا خيص ما يف ملطابقةا
اابت حلسا لقفاإ تتعليما مع قا  سالتا نلضما

 لع  لسا مجيع تاال  يصإ بتجسل ملتعّلقةا
 ةلفرتا لخال عليها لو  حلصا مت ليتا تخلدماوا

 (35)الفقرة . نتهائهاا قبل أو ملاليةا

ا. وسوف تقوم شعبة الشؤون يومً  90التسوية يف غضون 
 نأ شب تلتعليماا على مطلوبة اتتغيري أي املالية ابستعراض

وية    نه مت تسأىل إري  نشو. ملعاا هناية يف احلساابت لقفاإ
 دانلسوا بجنوو لوما  لصا هادد  ست ليت ملالف  لسامعظم 

 .حلنيا لكذ منذ قفاهلاوإ ية صلتوا هذه تقدمي ىلإ أدت ليتوا

     إطار الربجمة القطرية

، ءا  ألعضان البلداط مع  لنشالعمل الة  صامو 3
، ةملتحدا لألمم لتابعةا لقطريةا قلفروا

 عمل طرأ ع  ضو يف للتشارك ملقيمنيا املنّسقنيو 
 املستدامة لتنميةا لجما يف ونللتعا ةملتحدا ألمما
 لقطريةا لربجمةا طرأ منها تمد  ُتس أن ينبغي ليتا

 ذه  ه فراتتو أن ل  جأ من ب  جالوا لنحوا على

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 
شعبة  املوارد/

 البشريةاملوارد 

 

 املراجع اخلارجي صادقةم رنُ ّفذت ابنتظا
 ةملتحدا ألمما عمل طرأبعد إطالق التوجيهات بشأن 

املستدامة واخلطوط التوجيهية املنقحة  لتنميةا لجما يف ونللتعا
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط ألطر الربجمة القطرية، قام 

بتصميم وتطوير برانمج  شعبة املوارد البشريةد و وإدارة املوار 
تعّلم خمتلط لدعم املكاتب القطرية يف العمل على حنٍو انشط 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ليت ان البلدامجيع  يف بملطلوا ت  لوقا يف ألطرا
ا أيضً  ينا صأوقد و . لدعماملنظمة افيها م تقد
، يبرلتدة احدوعرب تعّد/تراجع املنظمة  أبن
ابالستناد إىل  يبًيارتد جاذمنو جتّدد وأن

 رطاإب خلاصةا ةجلديدا لتوجيهيةا طخلطوا
 (50)الفقرة . لقطريةا لربجمةا

يف منوذج الربجمة القطرية اجلديد. وهو يضّم مكّونني رئيسيني: 
يقّدم ويشرح الطريقة اجلديدة  إلكرتوين)أ( شريط فيديو 

لصياغة إطار الربجمة القطرية، وأمهية بناء حتالفاٍت قوية ضمن 
حلقات عمل و )ب(  ؛قطرية التابعة لألمم املتحدةالفرق ال

 تطوير نظرية تغيري سليمة يف سياقافرتاضية وجاهية حول "
املستدامة،  لتنميةا لجما يف ونللتعا ةملتحدا ألمما عمل إطار

  إطار الربجمة القطرية للمنظمة". نبثقة عنوتكون م
كلية موظفي وقد نُّظمت حلقات العمل ابلتعاون مع  

، وتوّسعت 2020/2021خالل الفرتة  األمم املتحدةمنظومة 
للمنظمة ممّن يضطلعون  اموقعً  84يف  الءزم 110لتشمل 

الربجمة القطرية، من أجل تزويدهم مبا  جمال بدوٍر حاسم يف
أجياٍل  وضعالعمل واملسامهة بشكل أفضل يف من ميّكنهم 

 لتنميةا لجما يف ونللتعا ةملتحدا ألمما عمل طرأجديدة من 
 .نبثقة عنهاستدامة وأطر الربجمة القطرية املامل

     مركز اخلدمات املشرتكة

 معامالتد  دي حتمن  لالنتهاءل  ة عم خطاد عدإ 6
لتشغيلية الف  لساعن  الفواتري )فضاًل  جتهيز

( افية  ضإ تاعا  لس لعملا لبدوملخاطر ل ابدو

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

افية  ضساعات إلعمل لواغيلية  لتشالف   السمتتة د أتر
 فو  سو ،ملنظمةا يف اردملوا ختطيط م عمل نظاانمج بر يف

 ،لكذعلى  وةً عال. وعر لزمين للمشر اإلطاامن  تنجز ض

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 ااملضي قدمً  بغية متتتهاأ أو يطها  تبس ميكن ليتا
 الفواتري علىيف مشروع إضفاء الطابع املركزي 

 لفعاليةا من مبزيد ةألخريا هذه معاجلة نما ضو 
 (72)الفقرة . لتكلفةا حيث من ءةلكفاوا

وجرى تنفيذ عدد آللّية العملية امتتة ن أحل بشأاعتماد  متّ 
؛ وسوف 2021الثالث من عام  الفصلمن هذه احللول يف 

  .2021هناية عام  حبلولتُتاح حلول إضافية 
 البناء فالتشغيل فالتحويل مناذجُوضع ما جمموعه ستة  وقد

من أجل تبسيط عملية التحّقق من مدفوعات مكافأة هناية 
اخلدمة احملتفظ هبا بسبب املدفوعات املسبقة املستحقة. 

، اليت ابت اوهذا أفضى إىل أمتتة اخلطوات اليدوية سابقً 
املساند.  البناء فالتشغيل فالتحويلاآلن بنموذج ُيشار إليها 

: التحقق من املدفوعات املسبقة ابلتدقيقاتويقوم النموذج 
املؤشر/أرقام املوظفني، وأي بنود املستحقة، اتريخ هناية 

 مستحقة يف حساابت املقاصة.
وّلد منوذج يوابالستناد إىل املعلومات اليت مّت مجعها أعاله، 

مسودات الربيد اإللكرتوين  البناء فالتشغيل فالتحويل
جب إرساهلا إىل الدوائر/اجلهات صاحبة الطلب ذات الوا

الصلة إلعالمها بشأن دفع األتعاب احملتفظ هبا، مبا يصف 
اإلجراءات الضرورية الواجب اختاذها لطلب حترير 

 املدفوعات احملتجزة.
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

يف جمال  أمتتة العملية اآللّيةوسوف يتّم تطوير وتنفيذ حّل 
الفواتري من أجل أمتتة بعض العمليات، وخفض العمل 

 اليدوي وضمان معاجلة أكثر كفاءة للمعامالت. 
صياغة حمكمة لوثيقة مقرتح يهدف إىل جعل  7

إعداد الفواتري عملية آلية ملا يلي: )أ( السلف 
التشغيلية؛ )ب( وبدل اخلطر؛ )ج( وأجر 

وجيب أن تتضمن  .ساعات العمل اإلضايف
وثيقة املقرتح، من بني أمور أخرى، خطة 
ملموسة مع قائمة ابألنشطة واجلداول الزمنية 

 املقابلة هلا لضمان استكمال املشروع.
 (73 )الفقرة

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

م ملكاتب يف عااليت قدمتها اغيلية  لتشالف  للس ٌحتليلي جرأ
أجل تكوين فهم أفض  ل الس تخدام هذه  من 2019 

توجيهية ط خطواءات وجرإ الس لف وتوفري أس اس لوضع
مبّسط  جديدذج لنمودة و مس اأيضً  ضعتوُ ة. وقد جديد

مت اقرتاح  ه يف النظ  ام الع  املي إلدارة املوارد وميكن النظر في  ه 
  الفواتري املكتوبة األخرى. ألمتت  ة

على  هو التوصيةوالتقدم احملرز على صعيد معاجلة هذه 
 النحو التايل:

 جلأ منالسلف التشغيلية: ُأجنز التحليل الوظيفي  -
توفري و لفس لاهذه ام تخد ل السض  فأ فهم تكوين

. ةتوجيهية جديدط خطواءات وجرإ ضعلوس اأس 
 املعلومات تكنولوجيا خدماتُقّدم إىل شعبة  وقد

  الفين.للتطوير 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

سوف يُنجز التصميم حبلول الربع  -بدل اخلطر: جارٍ  -
 .2021الثالث من عام 

أجر ساعات العمل اإلضايف: سوف تُنجز وثيقة  -
 .التصميم بنهاية أغسطس/آب

إعداد خطة عمل بشأن تنفيذ إدارة جودة قاعدة  8
بياانت البائعني كجزء من إدارة جودة البياانت 

من بني أمور أخرى، املقرتحة، مع اإلشارة، 
خطة ملموسة مع قائمة ابألنشطة واجلداول  إىل

الزمنية املقابلة هلا لرصد تنفيذها بشكل صحيح 
 (79)الفقرة  .وضمان استكماهلا

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

 املراجع اخلارجي صادقةم رنُ ّفذت ابنتظا
عداد خطة عمل بشأن تنفيذ إدارة جودة قاعدة بياانت مّت إ

(، وُأجريت األنشطة امللموسة 2020)مايو/أاير  البائعني
 ضمن إطار برانمج عمل نظام ختطيط املوارد يف املنظمة.

 قيد التنفيذ

مراجعة املتطلبات من حيث املستندات لدعم  11
طلبات منح التعليم ملواءمتها مع االجتاهات 
والتطورات احلالية مثل التقارير اإللكرتونية عن 

وإعداد الفواتري والدفع، ولكن ينبغي التسجيل 
النظر يف الضوابط الالزمة ملنع تقدمي املستندات 
املزورة، والسماح برتتيبات تعليمية أكثر مالءمة 

 (97)الفقرة  .ومرونة ألوالد املوظفني

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

ارد ملواعبة   لشاح قرتاتقدمي  مّتو لتنفيذالتوصية قيد اهذه 
املس ؤولة عن الس  ياس  ات، من أجل تقييم  ابعتبارهالبشرية ا

لتعليم امِبنح ت عمة للمطالباالدا احلاجة إىل مراجعة الش  روط
  أخرى. كاالتو يف ة ملعتمدت اا   سرملمااعرب توفري 

ا يف املمارسات املعتمدة يف وكاالت وجتري البحوث حاليً 
 أخرى لألمم املتحدة.
 .2022التنفيذ متوقع يف عام 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

عانة إملتبعة يف معاجلة اءات اإلجرتبسيط ا 12
املخطط األس  اس ي عرب  مبوجبر إلجياا

ي فيها   توص مراجعة احلاجة إىل العملية اليت
وحدة املوارد البش رية يف مركز اخلدمات 

انئب املدير العام السيد Thomas،  املشرتك
منه قبل قبول طلب  تطلبهاوفقته اموإبعطاء 

ض ً ا عو لنظرواللحص ول على إعانة اإلجيار. 
عن ذلك يف اقتصار الرجوع إىل انئب املدير 

السيد Thomas على احل  االت اليت  العام
تنحرف عن مع  ايري األهلية فقط. )الفقرة 

)102 

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

 نُ ّفذت مّت اآلن تفويض رئيس مركز اخلدمات املشرتكة هبذه املهمة.

     مسائل احلوكمة

     استعراض وظيفة تعبئة املوارد

ارد ملواتعبئة ف عن تعريف هدح و  ضبو التعبري 15
ت ا  دمي توجيه  ل تق  جأمن  الصلة ذاتملعايري وا

 لنتائجوا تلتوقعاا د  دي  ة لتح  الي  كثر فعأ
 (125)الفقرة املرجوة. 

ئة املوارد بشعبة تع 2021
والشراكات 

القطاع  مع
مكتب  اخلاص/

االسرتاتيجية 

 متت املوافقة عليها.

ى تو على مسارد ملوالتعبئة ة جلديداتيجية ارت السم اتقد  س
اف ألهدة اخذآ ،اردملواتعبئة اف ألهدا فنيً  افً ملنظمة تعريا

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

والتخطيط وإدارة 
 املوارد

ت ايملستواملالية على ا تالحتياجاواتيجية للمنظمة االسرتا
 . نحلسباالعاملية يف واإلقليمية والقطرية ا

 ،تاانإلمكارد واملوابيئة اض تعر  سواويعترب س جل التتبع، 
أمورا ض رورية للتعبري عن األهداف.  مجبرانلت اوايلوأو

واألهم من ذلك، جيب رصد هذه األهداف وتكييفها عن  
املتغرّي على  كثب تبعً ا ملستوى الطموح واملش ه  د الع  املي

املستوى العاملي واإلقليمي والقطري. وسيساعد ربط 
القطرية واإلقليمية والعاملية على التواص ل  األهداف

ق لدعم على نطااتقدمي والتنس يق بش أن األولوايت و
 تتكوين فهم جّيد لالحتياجان يكو سواملنظمة. 

املتغرية أس اس ًيا لبذل اجلهود املستهدفة يف جمال تعبئة املوارد 
-ببته جائحة كوفيد سي لذش االنكمااظل  يفسيما  ال،

 البلدان. لعديد منا يف 19

اف د  هأد   دي  ا لتح  امه  نظو ا  هتاءاجرإيح  توض 16
 على مجيع املستوايت وتعزيز اردملواة   تعبئ

مة اءجل موألصلة من ا ذات األنش  طة
زخم أكثر  وتوليد لتنظيميةت االحتياجاا

ئة املوارد بشعبة تع 2021
والشراكات مع 

 القطاع اخلاص

 متت املوافقة عليها.
 .15أُنظر رّد اإلدارة على التوصية 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

فعالية واس  تقرارً ا لتنسيق تعبئة املوارد، 
 (131)الفقرة الربامج. تنفيذ ووالقرارات

عرب تطوير ارد ملوالنتائج لتعبئة ر اطاإني  حتس 18
لقابلة والة  صلذات اية  سلرئيا داءألات ار  مؤش
ت ملخرجاا ج منلكمي لكل خمرس اللقيا

 علىزات إلجناس اقيان ما جل ضأملتوقعة من ا
بة بغية توفري   ملناسداء األامعايري ء و ض

ذ الختاس ساوألنتائج ا عنى جدت أمعلوما
 (142)الفقرة ت. ارالقرا

املوارد  تعبئةشعبة  2021
والشراكات مع 

 القطاع اخلاص

سلسلة النتائج يف  بلورةابنتظار مّتت املوافقة عليها. اإلجراء 
جماالت الربامج ذات األولوية كجزٍء من اخلطوات التالية يف 

تيجية االسرتم استقوإجناز اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. و
لقائم لتعبئة النتائج ا رطاإبتحديث ارد ملوالتعبئة ة جلديدا
 داءألات ار من مؤشة عرب توفري جمموعة جديدارد ملوا
التابع لربانمج  لعملاط ختطيم جها يف نظاوإدراية  لرئيسا

غ إلبالواده  صور العمل وامليزانية/اخلطة املتوسطة األجل
  .3-8 اهلدف الوظيفي/عنه

 قيد التنفيذ

حلالية التنظيمية ت الياوملسؤدوار واألالتأمل يف ا 20
 تقدميو ،بطهااتريف ارد وملوا ملتعّلقة بتعبئةا

ل لتعبئة  فضأ كلش بد حمدوح أوض هيكل 
 لرمسيةابلسياسات الك ذ عمود ارد،ملوا

ت يناميكيام دجاس نن اماض لت الحياص لوا
لة ءا  ملسن اأ ملنظمة بشدئ امبا معارد ملواتعبئة 

  (156)الفقرة الداخلية. لرقابة وا

املوارد  تعبئةشعبة  2021
والشراكات مع 

 القطاع اخلاص

اإلجراء ابنتظار استعراض املؤمتر لإلطار . فقة عليهااملوامتت 
 االسرتاتيجي اجلديد. 

ر طاارد إملوالتعبئة ة جلديداتيجية ارت السم اتقدأن ينبغي 
يبنّي بوض وح األدوار  لتعبئة املوارد خليةدالة ءا  مس

واملس  ؤوليات املتعّلقة بتعبئة املوارد على املستويني القطري 
كما جاء يف الرد  واإلقليمي وعلى مستوى املقر الرئيسي.

 على التوص ية 14، س يتم اس تعراض األدوار واملس ؤوليات
ارد ملواتيجية تعبئة ارت ساى مع  ملنظمة مبا يتماشق اعلى نطا

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

املعززة ودعم إنشاء شبكة لتس هيل تدفق  يق لتنسالية وآ
املعلومات، واإلعالن عن الفرص الرئيس ي  ة املت  اح  ة، وتوفري 

القدرات حيثما أمكن، ال سيما  تعزيزوال  دعم املس ان  د، 
 .يلقطرى املستواعلى 

ت حتياجاوالتوظيف النمط اض تعر ساء اجرإ 21
طن اموولة ءا  ملست ابعالقايتعّلق  عبة يف ما لشا

إدارة على ص للحر خليةالدالرقابة اضعف 
ءة كفا ني  حتسولة  لصذات اغيلية  لتشاملخاطر ا

 (162)الفقرة وفعاليتها. لعمل ت اعمليا

املوارد  تعبئةشعبة  2021
والشراكات مع 

 القطاع اخلاص

. اإلجراء ابنتظار استعراض املؤمتر لإلطار فقة عليهااملوامتت 
 االسرتاتيجي اجلديد. 

ما ينتج عنها ارد وملوالتعبئة ملؤقتة اتيجية ارت الساىل إ ااستنادً 
اض تعر  ساء اجرإُينظر يف  س ،هيكلية مطلوبة تمن تعديال

لعمل ت اعملياابلتوظيف و ملتعّلقةت الياوؤ ملسدوار والأل
ا من هذ دةالستفاا تمّ تالشعبة. وسجل حتسني فعالية أمن 

ارد ملوالتعبئة ة جلديداتيجية االسرتاعند تصميم  النشاط
 .ملنظمةا ىعلى مستو

ص خلاع القطاامع ت كاار لشارد واملواعبة تعبئة  تعتمد شو
ليت دي والعاامج انة للرب  صص ملخودة احملدا الألمواعلى 

لزمن على اد من  عقى د م كبري على ٍّىل حدإ اثبتةظلت 
دها  حش ليت يتمارد املووال  لعمء اب عدة ايز لرغم من ا

لتعبئة ة جلديداتيجية االسرتج اتحتا سو  الضعف.ار مبقد
 مة لتطبيقها.زلالارد املواقعية يف رة واو لنظر بصا ىلارد إملوا

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ارد ملواعبة تعبئة   ش يهادليت تؤا حليويةالوظائف اىل ا إًً نظرو
ص لفرا ، سوف تستكشفصخلاع القطاامع ت كاار لشوا

لتكاليف اة من   على حصل و  حلصاىل ة إملتاحة للدعوا
ة  ص ملخصال األمودة اايز  أو ،ملنظمةى اتو مسعلى  رتّدة ملسا

م  اس  تقذج ا  من أو ،املعّرضة إىل اخلطر ية لرئيسم اللمها
ت لعالقاوا ل  لعمدة اايى وز ألخرات اد  لوحااليف مع   لتكا

، )مثاًل ملنظمة ت اايتو  عمة على مجيع مسالدالوظائف امع 
والتعاون ُشعبة الشراكات مكتب االتصاالت يف املنظمة، 

ُشعبة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون مع األمم املتحدة، 
الثالثي، مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، 

وما إىل مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود، 
 .(ذلك

تيجية ارت سالالعمل عن كثب مع مكتب ا 22
أن على ص للحرارد ملوا وإدارةلتخطيط وا

بتعبئة  ملتصلةاملخاطر إدارة اتكتسب عملية 
ن تكووأن لرمسي الطابع امن  ااملوارد مزيدً 

ليت وط الشراىل إ ابلنظرجّيد  بشكل موثقة
د   دي  يتم حت لكي ،ةلسائداملعايري اتضعها 

املوارد  تعبئةشعبة  2021
والشراكات مع 

 القطاع اخلاص/

مكتب 
االسرتاتيجية 

  .عليهافقة املوامتت 
س  يكون اس  تعراض املخاطر وإدارهتا أس  اس  ًيا يف س  ياق 

ى على مستوارد ملوالتعبئة  اجلديدة تص  ميم االس رتاتيجية
 .19-، ال سيما يف زمن كوفيدملنظمةا

ويف الوقت الراهن، وضعت شعبة تعبئة املوارد والشراكات 
ملخاطر انوية لتحديد س عملية ر طاإيف مع القطاع اخلاص، 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 جلأ ل من  ألمثالنحو اا على   تقييمهواطر   ملخا
إدارة ائد يف  لساج  لنضى اتو مسر تطوار تمر سا
. ملستهدفةاملثلى القيمة احتقيق و ملخاطرا

 (170)الفقرة 

والتخطيط وإدارة 
 املوارد

على مستوى املنظمة، سجالً  للمخاطر يبنّي املخاطر 
الرئيس ية اليت تالحظها الشعبة وإجراءات التخفيف من أثر 
املخاطر  واألشخاص املسؤولني عن التخفيف من أثر
املخاطر ومواعيد االنتهاء املعتزمة. وستتم االس تفادة من 
ذلك يف تصميم االس رتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد على 
مستوى املنظمة؛ وس تعمل شعبة املوارد والش را ك ات مع 
القطاع اخلاص عن كث ب مع مكت ب االسرتاتيجية 

 والتخطيط وإدارة املوارد على بلورة حتليل املخاطر وإدارهتا.
     استعراض وظيفة التقييم

حه اقرتالتقييم يف اعم مكتب دعلى ص حلرا  28
ظيفة وني  جل حتسأهلا من  وتنفيذه تا ياس سلل

تويني   ملساا على  يهديؤ كزية اليتلالمرالتقييم ا
 ل خبطة عم مدعومة ،يلقطرواإلقليمي ا
 قعيةوامنية اول زمن جد غيلية فعالة تتض شت

م ملقداسي  ملؤسا لدعموا ،مةزلالا تاانملضوا
دة ايز جل أمن  اجيد دحملدالتنفيذ ق ايا يف س

 .لتغيرياث احدت وإا ياس لساح جناص فر
 (207)الفقرة م. ز لالا

 اءإلجر حلاليةا خلطةا مع ى تتماشهي و  عليها فقةاملوا متت مكتب التقييم 2021
. وس يتم إعداد خطة عمل يف عام 2020 تلتقييماا هذه

ال سيما مع كبار املديرين  ابلتشاور مع اإلدارة،
 يف هذا اجملال.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

لتقييم انية مكتب افافية يف تنفيذ ميز لشاحتسني  29
أوضح بنية ت وعمليال سياسات ومن خال

مسية ور ملموسةوسياسات  ،اوأكثر حتديدً 
دي لعاامج برانلانية ايص ميز متعّلقة بتخص

 ،مهااتخد  سوالتقييم امانة أ با  حسو للمكتب
ن لضمام كل عابش هتاوإدار  ،عنها غإلبالوا

 دئمبا لتقييم معاظيفة ت ويناميكيام دنسجاا
 لدعموخلية الدالرقابة والة ءا ملسن املنظمة بشأا
 (215)الفقرة . نيةامليزايف  لتدقيقا

 متت املوافقة عليها.  مكتب التقييم 2021

 تيجيةاالسرتاخلطة ل اية من خال  لتوصايتم تنفيذ هذه   س
وستوضع سياسات أكثر  .وتقرير املساءلة السنتنية لفرت

ا بشأن استخدام ميزانية الربانمج وحساب األمانة. وضوحً 
التقييم اس تعراض كيفية  مكتب يعتزم ق،يا  لسا اهذ ويف 

توفري املوارد لكل نشاط من أنشطة التقييم - نظرً ا إىل أن 
الربامج امليدانية للمنظمة متول من ميزانية الربانمج 
واملس  امهات الطوعية. والعامل اآلخر الذي جيب النظر فيه 
هو ز ايدة الطلب على حتقيق االتساق على نطاق النظام 
وعلى األنشطة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، 
واحلاجة إىل حتسني املساءلة بشأن النتائج على املس توى 
القطري، بوصفها إسهامً ا يف آلية املساءلة يف منظومة األمم 

 املتحدة ككّل.

 قيد التنفيذ

     إدارة خماطر الغش

 :علىص حلرا 33
لسنوية دات الإلفا يتا ياس لسالدعم اتقدمي  )أ(

حتديث ن جل ضماأملوظفني من ا جلميع

مكتب الشؤون  2021
 األخالقية

ا، وسوف يتّم جرى وضع استمارة لتقدمي الواثئق إلكرتونيً 
الكامل لربانمج اإلفصاح استعراضها يف إطار االستعراض 

 .2021املقّرر استكماله بنهاية عام  السنوي املايل

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

ل ا  خوإد ابملوظفني ة خلاصح اإلفصات اانبيا
دة ايلز ة  لصلت ذات اا  ملعلوماعلى ات لتغيريا

 ؛ضحأولة ءحتقيق مساولرصد افعالية 
لتحقق اتدمج اءات جروإياسة  ع س ضوو )ب(

لتوظيف اءات اجرإملرجعية يف ا تجلهاامن 
لنظر عن ا بغض ،ب ملناصاخلاصة جبميع ا

 جلأ من ،موقعهوطبيعته ولتمويل ر اد مص
هبا ليت تتمتع اة للغش   عادلراة   لقيمدة اايز 

 (235)الفقرة التوظيف. ة   عملي

ت لياوؤ مناقشة مسن ما تيجية لضاسرتاد اعدإ 34
ل كتشافه خالوالغش املتعّلقة مبنع ا ملوظفنيا

وإدارة تقييم م نظا تقييمو اضتعر ست اعمليا
م ملنظمة لعدا ياسة سصلة تعزيز ابغية موداء ألا
)الفقرة الغش. ت ملطلق مع حاالالتسامح ا

239) 

شعبة املوارد  2021
مكتب البشرية/ 

الشؤون 
 األخالقية

 كتشافهوالغش املتعّلقة مبنع ا ملوظفنيامّت دمج مسؤوليات 
منذ  وظفني واملديرينملادارة أداء إب املتعلقة حاطاتاإليف 

مناقشة هذه  املديرين. ويُطلب من 2019مايو/أاير 
أداء  فرتة تقييماملسؤوليات مع املوظفني خالل استعراض 

املناقشات بشأن يف و  داءألوإدارة اتقييم م نظا/االختبار
م ملنظمة لعدا ياسةس التقييم من أجل تعزيز الوعي إزاء 

عالوًة على ذلك، مّت  ت الغش.ملطلق مع حاالالتسامح ا
، داءألوإدارة اتقييم  نظامحتديث اهلدف اإلشرايف اإللزامي ل

حول توليد وصون بيئة  امؤشرً  2021وابت يضّم منذ عام 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

تكون و عمل شاملة، يسودها االحرتام والعمل األخالقي 
خالية من أي شكل من أشكال الغش، واملضايقة، 
والتحّرش اجلنسي، والتمييز واستغالل السلطة من خالل 

ابلسياسات، ضمان أن يكون مجيع املوظفني على إدراك 
 لإلجراءات املعمول هبا. اوإدارة أية مسائل وفقً 

اء جرن إأ  بشاءات جروإة   ياس  ع س  ضو 35
مع مجيع املوظفني لعمل ء انتهات امقابال

من  املنتهية خدمتهم يف إطار عملية االس  تغناء
 .كتشافهوالغش املنع  آلياهتاجل تعزيز أ

 وحتسني التعليم التنظيمي. )الفقرة 242( 

شعبة املوارد  2021
 البشرية

بعقود قصرية حيق جلميع املوظفني، مبا يف ذلك املوظفني 
، ممّن يغادرون املنظمة، ملء استمارة مقابلة هناية األجل

اخلدمة كجزٍء من إجراءات االستغناء اخلاصة هبم. ويف عام 
اخلدمة هبدف بلورة  إجراءات مقابالت هناية، نُ ّقحت 2020

فهم أفضل لتجربة املوظفني يف أخالقيات مكان العمل، مبا 
يف ذلك املضايقات والتحرش اجلنسي والتمييز وإساءة 

 أو الفساد يف املنظمة. غشاستخدام السلطة وال

 نُ ّفذت

التنقيح املقرر للخطوط ضمان أن أيخذ  38
التوجيهية للتحقيق ابالعتبار اإلجراءات املتعلقة 

والتخطيط  ؛مبقابلة الشهود والشخص املعين
وهيكل تقارير  ؛وإخطار املشتكني ؛للتحقيق
ومحاية  ؛واإلحالة إىل السلطات ؛التحقيق

مكتب املفتش  2021
 العام

املنظمة، والصادرة  يفتوفّر اخلطوط التوجيهية للتحقيق 
شاملة للمشاركني  ، توجيهاتٍ 2021مارس/آذار  يف
مكتب املفتش العام من عدٍد  االتحقيق. وقد انتهى أيضً  يف

من إجراءات التشغيل املوّحدة اليت ترمي إىل توفري 
الوضوح وتوجيهات التنفيذ للمحققني التابعني له  من مزيد

 عملية التحقيق، يف ما يتعّلق مبختلف املراحل واجلوانب يف

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

األصول وسلسلة الُعَهد، بغية توفري توجيهات 
 (257)الفقرة  .للمستخدمني أمشل

مبا يف ذلك تلك اليت ألقى املراجعون اخلارجيون الضوء 
عليها. ويعترب مكتب املفتش العام أن هذه التوصية 

 نُ ّفذت.  قد
اعتماد جمموعة من مؤشرات األداء تتعلق  39

اسرتاتيجيتها وخطة عملها ملكافحة  بتنفيذ
لضمان أن يكون أداء األنشطة يف إطار  الغش

هدف من األهداف مدعوًما بتوقعات أداء  كل
 واضحة بغية قياٍس أجدى ألداء السياسة املعنية.

 (262)الفقرة 

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 
 املوارد

لطابع ء اضفاإيتم  س ،نآلاملكتسبة حىت ة اخلرباىل د إتنا الساب
يف تنفيذ ز حملرم التقداد  صرىل إعملية ترمي  لرمسي علىا

ملنهجية داء واألات امبؤشر تشمل قائمةو ،االسرتاتيجية
  .توثيقهاو ،لصلةاذات 

 

 

 قيد التنفيذ

      تنفيذ إدارة املخاطر يف املنظمة

ها عن تنفيذ اجرأليت وى اجلداة  سدراتعزيز  40
ل ألعمااعلى حتقيق ص حلراملخاطر عرب إدارة ا

ملطلوبة األساسية اكائز والر لةص لرة ذات املقرا
أبنشطة تغيري قوية عمها ؛ ودلزمينا ابلتسلسل

اإلدارة، من أجل حتسني هامش التحرك  يف
 (271)الفقرة ح. لنجاص افرايدة وز  التنفيذ  يف

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 
 املوارد

املنظمة إىل املضي قدًما خطوة  سعىوتمتت املوافقة عليها. 
فخطوة على امتداد حمور منوذج النضج حنو حتقيق مزيد من 

إدارة املخاطر املؤسسية، بداًل من استخدام هنج يف نضج ال
 . للتنفيذ شاملة الضربة الناجزة كاسرتاتيجية

 قيد التنفيذ
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 2018التقرير املطّول 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  أساسية

  املسائل املالية

  االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

وضع ترتيبات حمددة للتمويل وخلفض )احتواء(   7
التكاليف ضمن فرتة حمددة من أجل تناول 
التزامات هناية اخلدمة ضمن حدود التوجيهات 

)الفقرة  .الرائسية للمنظمةالصادرة عن األجهزة 
69) 

شعبة  2019
الشؤون 

املالية/شعبة 
املوارد 
 البشرية

تواصل اإلدارة لفت انتباه األجهزة الرائسية إىل هذه املسألة، مبا 
يشمل العرض املنتظم لواثئق تضم معلومات حمدثة بشأن حجم 
االلتزامات، واخليارات املتاحة لسد النقص يف التمويل، 

الراهنة ضمن منظومة األمم املتحدة حول هذه واملناقشات 
املسألة، واألنشطة الرامية إىل احتواء تكاليف خطة التأمني الطيب 

 احلالية.

 قيد التنفيذ

  إدارة االستثمارات

وض         ع املمارس         ة احلالية اليت تقض         ي بش         راء  8
خدمات مدراء االس       تثمار والقّيم على األموال 

كس        ياس        ة يف قالب رمسي وتعميمها ونش        رها  
 مكتوبة. وتتضمن السياسة:

شعبة  2019
الشؤون 

 املالية

صادق املدير العام على اختصاصات جلنة االستثمارات 
اجلديدة. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن اختيار مقّدمي 
اخلدمات املالية لالستثمارات )مدراء االستثمار، واخلرباء 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

األنش   طة املفص   لة اليت يتوجب أداؤها  (أ)
ية املش              رتايت،  حل عمل لة من مرا يف كل مرح

ا من االس              تهالل ف  االختي  ار ف  املوافق  ة  انطالق  ً
 فتوقيع العقود املالية؛

واملعايري احملددة يف شروط اختيار  (ب)
مدراء االستثمار واألوصياء على األموال 

واالختصاصات والشروط األخرى  وأهليتهم،
 (73)الفقرة اليت تعترب مناسبًة. 

االستشاريني لالستثمار والوديع العاملي(، وسوف تتبع العملية 
 اخلطوات التالية الوارد وصفها أدانه: 

د اخلزانة/جمموعة االستثمارات )فرع عمليات اخلزانة( ُحتدّ  -
 قائمة معايري يستند إليها االختيار؛

قوم فرع عمليات اخلزانة، مبساعدة من اخلبري االستشاري ي -
اخلارجي لالستثمار، بوضع قائمة من املوّردين احملتملني، 

ا للعروض؛ مث يوّجه إليهم طلبً و ا، ابستخدام املوارد املتاحة علنً 
جيري استعراض قائمة الردود الطويلة على طلب العروض وُحتّدد 

 قائمة قصرية من املرشحني القرتاحهم على جلنة االستثمارات.
املرشحني امتثال  لرصد جُيري فرع عمليات اخلزانة زايراتٍ  -

 الواردة أمساؤهم يف القائمة القصرية؛
 اعروضً  املرشحون الواردة أمساؤهم يف القائمة القصرية يقّدم -

 إىل جلنة االستثمارات؛
ابالستناد إىل التعقيبات  اهنائيً  اتتخذ جلنة االستثمارات قرارً  -

 من زايرات رصد االمتثال والعروض املقدمة من املرشحني؛
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

يفاوض فرع عمليات اخلزانة ابلعقد النهائي مبساعدة اخلبري  -
 جانبه من ا لتوقيعاالستشاري ومكتب الشؤون القانونية متهيدً 

 دير املايل.امل
انطالقًا من مبدأ العناية الواجبة، تقييم األداء  9

الراهن حلافظة األسواق الناشئة وحتديد الطرق 
املالئمة اليت ميكن من خالهلا حتقيق اإليرادات 
املثلى مع تفوق األداء على أساس املقارنة، مبا 
يضمن محاية االستثمارات يف األسواق الناشئة 

 (78)الفقرة من اخلسائر يف املستقبل. 

شعبة  2019
الشؤون 

 املالية

قامت وحدة اخلزانة لدى املنظمة برفع املس         ائل املتعلقة ابألداء 
الس     ليب للفائض إىل اللجنة االس     تش     ارية املعنية ابالس     تثمارات 
اليت أعرب ت ب دوره ا عن قلقه  ا بش               أن ه ذه الوالي ة واقرتح ت 

 وضع حدٍّ هلا. 
، تنازلت 2020وبعد موافقة جلنة االس              تثمار، يف مارس/آذار 

املنظمة عن احليازات من األس  هم )يف كل من األس  واق الناش  ئة 
واألس              واق املتقدمة(. وقد مت إعادة تنظيمها منذ ذلك احلني، 
وس يتم الس عي إىل إدارة نش طة للمدير املس تهدف جلزء األس هم 

 يف األسواق الناشئة.

 نُ ّفذت

  بيان الرقابة الداخلية

يواجهها مكتب التصدي للتحدايت اليت  20
املفتش العام يف أعمال التحقيق اليت جيريها 

سيما بشأن القيود على املوارد، والرتكيز  وال
ابلقدر نفسه ووضع خمطط اسرتاتيجي 

مكتب  2019
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

، وسوف 2021-2020مّت توفري موارد إضافية لفرتة السنتني 
بصورة جيري تقييم املتطلبات لضمان أن تكون املوارد مالئمة 

 ا مع توجيهات األجهزة الرائسية.شيً امنتظمة مت
  

 نُ ّفذت
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احلّد الزمين 
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 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

خيص اختاذ إجراءات سريعة وفعالة بشأن  ما يف
الشكاوى املتعلقة ابلغش أو سوء السلوك دعًما 

ة لرسالتها القوية أبن املنظمة جادة يف مكافح
الغش وسوء السلوك واحلؤول دون وقوعهما 
بشكل أفضل ما يعزز رقابة أفضل على الغش 

 (128)الفقرة ضمن املنظمة. 

  هامة

  المسائل المالية

  مركز اخلدمات املشرتكة

تعجي   ل التف   اوض بش                أن أداة هيكلي   ة ملركز  11
اخلدمات املش     رتكة وش     رائها، من أجل ض     مان 
إدارة القض                ااي/الطلب   ات الواج   ب مع   اجلته   ا 
وتتبعها ورص     دها ابلوجه املناس     ب ما س     يؤدي 
إىل الفع   الي   ة والكف   اءة يف العملي   ات واإلبالغ 

 )الفقرةواالمتثال لدعم املنظمة بش   كل أفض   ل. 
87) 

 

 مركز 2019-2020
اخلدمات 

 املشرتكة

ومت حتديد أداة إلدارة احلالة العمل جاٍر عليها. 
(ServiceNow ليستخدمها مركز اخلدمات املشرتكة ألمتتة )

ومت إعداد اقرتاح ملرفق اإلنفاق الرأمسايل وتقدميه  ت.إدارة احلاال
حبيث ُتستخدم وهذا مشروع مشرتك  إىل جملس املرفق للنظر فيه.

خدمات شعبة و مركز اخلدمات املشرتكة  من جانبألداة ا
 تكنولوجيا املعلومات يف مرحلة أوىل.

بدأت املرحلة األوىل وسوف تُنجز حبلول نوفمرب/تشرين الثاين 
2021. 

 قيد التنفيذ
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احلّد الزمين 
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 ا.شهرً  18وبصورة إمجالية، سوف يستغرق إجناز املشروع حوايل 

استنباط آلية إلعداد تقرير دوري بشأن االمتثال  12
لسياسات وإجراءات طلبات اخلدمة الصادرة 
عن مكاتب املنظمة على أن يبّلغ هلذه األخرية 

التقرير على املوقع  بوترية منتظمة، ونشر هذا
اإللكرتوين املخصص للمركز أو على لوحة 
التحكم اخلاصة به ليشّكل ابلدرجة األوىل 

مات قيمة ستساعد مكاتب جمموعة معلو 
املنظمة واملركز يف التناول االستباقي للفرص 
املبلغ عنها يف جمال حتسني االمتثال لطلبات 
اخلدمة واملساعدة يف حتقيق نتائج كفؤة وفعالة 

 (91)الفقرة للعمليات. 

مركز  2019-2020
اخلدمات 

 املشرتكة

املزيد من أدوات  ServiceNowسوف يوفّر اعتماد منصة 
التبليغ لقياس امتثال الوحدات اليت تقدم اخلدمات )مركز 

شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات و اخلدمات املشرتكة
وخدمات البنية التحتية( التفاق مستوى اخلدمة القائم. وسوف 

عن رضا الزابئن، مبا يؤدي إىل إلغاء  ابإلبالغتُعىن هذه املنصة 
ئمة على الربيد اإللكرتوين وأداة رضا الزابئن، الطلبات احلالية القا

 من التداول. ServiceDeskوسحب أداة 
كما أن عمليات الدمج مع النظام العاملي إلدارة املوارد يف املرحلة 

بناء حتليالت أكثر قوة ووضع  سوف يتيحف ،الثالثة من التنفيذ
عرب تقارير عن االجتاهات يسهل مشاركتها مع الزابئن الداخليني 

 .علوماتلوحة امل

، بعد اكتمال 2022ومن املتوقع تنفيذ املرحلة الثالثة يف هناية عام 
 .التحديث الفين لتخطيط املوارد املؤسسية

املنظمة، ومكاتبها عرب مسارات متثال الوتتقاطع جماالت ا
، يف حني يعمل مالكو السياسات "كمركز امليدانيةومكاتبها 

والتوجيهات يف جماالت خربهتم )عمليات امتياز" يوفّر اإلشراف 

 قيد التنفيذ
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العمال، واملالية، وإدارة الربانمج، واجملاالت الفنية لوالية املنظمة( 
 لزابئن كّل منها وأصحاب املصلحة على السواء.

، ServiceNowومن املتوقع إجناز هذه التوصية مع نشر أداة 
 .2021ديسمرب/كانون األول  31حبلول 

ام التقرير بشأن االمتثال الصادر عن استخد 13
مركز اخلدمات املشرتكة إلدراج مؤشرات على 
معدالت اخلطأ أو معدالت عدم االمتثال لدى 
تقييم أداء املسؤولني/املوظفني املتسببني بعدم 
االمتثال، من أجل املزيد من تعزيز املساءلة 

 (92)الفقرة والتنفيذ الفعال ملسؤولياهتم. 

مركز  2019-2020
اخلدمات 

 املشرتكة

سوف يتمكن مركز اخلدمات املشرتكة من توفري التقارير عن رضا 
الزابئن وعن االمتثال التفاقات مستوى اخلدمة القائمة، ابلنسبة 
إىل اخلدمات اليت يقدمها مركز اخلدمات املشرتكة 

شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات وخدمات/شعب أخرى )
عرب االنتقال من النظم املوروثة إىل أداة  وخدمات البنية التحتية(،

ServiceNow (الربيد اإللكرتوين وأداة  عرب طلباتال
ServiceDesk.) 

داة أب بدء العملومن املتوقع إجناز هذه التوصية مع 
ServiceNow 2021ديسمرب/كانون األول  31، حبلول. 

 قيد التنفيذ
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احلّد الزمين 
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 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  احلوكمة

  املنظمةإدارة املوارد البشرية على مستوى 

 خطط العمل اخلاصة ابملوارد البشرية 21
إعداد وحتديث خطط أعماهلا يف جمال املوارد 

خطط اسرتاتيجية  البشرية اليت تنعكس يف
وخطط عمل رمسية وملموسة تغطي فرتة زمنية 
حمددة، من أجل وضع خرائط طريق ومراحل 
حمددة واضحة؛ وأتييد رصد تنفيذ األعمال؛ 
ودعم املنهجيات واالسرتاتيجيات واإلجنازات 

ة املعلومات يف املبلغ عنها لتحسني سالم
 (133)الفقرة تقاريرها. 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

-2020ُعرضت خطة العمل االسرتاتيجية للموارد البشرية للفرتة 
لى جلنة املالية اليت صادقت عليها يف نوفمرب/تشرين ع 2022
جمللس يف ديسمرب/كانون األول اصادق عليها و  2020الثاين 
. كما ُقّدم التقرير السنوي اجلديد للموارد البشرية إىل جلنة 2020

، وهو يسّلط الضوء على التقدم 2021املالية يف مارس/آذار 
واملخرجات املبيَّنة ابلتفصيل يف خطة  يف حتقيق النواتجاحملرز 

 العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية.

 نُ ّفذت

 التخطيط للقوى العاملة 22
ضمان أن تراعي عملية التخطيط للقوى العاملة 
تعقيبات املوظفني واإلطار الزمين املقرر للتنفيذ؛ 
بدعم من إطار جّيد للتحليل من أجل بلوغ 

)الفقرة القيمة املنشودة وتعزيز كفاءة العمليات. 
137) 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

من تنفيذ التوصيات الصادرة  اخلطة كجزءٍ  يفيرد هذا اإلجراء 
عن وحدة التفتيش املشرتكة لعملية التخطيط )التوظيف والنقل، 

 ، ومن املقّرر إغالقهوختطيط القوى العاملة(
 .2021ديسمرب/كانون األول  31 يف

وقد اضطلعت شعبة املوارد البشرية يف عملية أولية لرسم خرائط 
، ابلتشاور مع 2019املهارات يف يوليو/متوز وأغسطس/آب 

 قيد التنفيذ
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دورة إىل مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد. وابلنسبة  
برانمج العمل وامليزانية التالية، ستقوم شعبة املوارد البشرية مع 
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد بتنسيق التخطيط 
للقوى العاملة، ابلتشاور مع وحدات التوظيف يف املقر الرئيسي 

يقة متكاملة. وستؤخذ يف االعتبار تعليقات املوظفني بطر 
وتوصيات مراجعة مكتب املفتش العام لربانمج التنقل وكذلك 
تقييم مكتب التقييم إلطار النتائج االسرتاتيجية )القدرة على 

 تنفيذ النتائج االسرتاتيجية والثغرات يف القدرات امليدانية(.
. 2020عام يف الرئيسي وقد ُأجنزت عملية إعادة هيكلية املقر 

والعمل جاٍر على استعراض املكتب اإلقليمي وحتويل املكاتب 
 القطرية. 

 تنّقل املوظفني 23
تعزيز سياسة املنظمة اخلاصة بتنّقل املوظفني من 
خالل ضمان أن يكون اهلدف االسرتاتيجي 
للموارد البشرية وخطة العمل املتصلة به حمددين 

تيسري التنفيذ الفعال؛  بوضوح من أجل
خالل إجراء تقييمات منتظمة ويف الوقت  ومن

املناسب من خالل تعقيبات املوظفني؛ 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

شّجعت جلنة املالية يف تقريرها إىل اجمللس )الوثيقة( على إطالق 
ا عن وضع برانمج إلزامي من إطار التنّقل عوضً كجزٍء املبادرات  

واحد. وسوف يُدمج تنّقل املوظفني وأهدافه االسرتاتيجية ضمن 
التوظيف السياسات واملمارسات اجلديدة واحملّدثة بشأن 

ا. وعلى ضوء درات اجلديدة أيضً والتطوير الوظيفي، وضمن املبا
 ما تقّدم، نعترب أن هذه التوصية مل تعد ذات الصلة.

 نُ ّفذت
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خالل املزيد من تعزيز تواصلها مع املكاتب  ومن
 (144 )الفقرةاألخرى. 

 سياسات التعيني 24
تعزيز سياسة املنظمة احلالية للتعيني والختيار 
املوظفني، وتصميم إجراءات وآليات فعالة 
وضمان إدراج ابرامرتات واضحة للكفاءة يف 
صياغة مؤشرات األداء الرئيسية اخلاصة بعملية 
التعيني من أجل قياس أداء األنشطة ذات الصلة 
بدقة من قبل املسؤولني عن العملية، ومتكني 

ل ألداء عملية التعيني واالختيار رصد أفض
 (147)الفقرة أبسرها. 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

تتوىل شعبة املوارد البشرية حالًيا إجراء استعراض إلجراءات 
التوظيف واالختيار هبدف حتسني الشفافية والكفاءة، وكذلك 

عب واملكاتب دعم الشراكات االسرتاتيجية واحتياجات الشُ 
اتريخ اإلجناز  قد جرى حتديد، و وغري الفنية على حدٍّ سواءالفنية 

 .2021سبتمرب/أيلول  30املستهدف يف 

 قيد التنفيذ
 
 

 املساواة بني اجلنسني 25
بذل اجلهود من أجل حتقيق أهداف  مواصلة

املساواة بني اجلنسني، يف مجلة أمور، عرب حتديد 
هدفها لكل فئة من الوظائف مع األطر الزمنية؛ 
وتفصيل اخلطوط التوجيهية واإلجراءات املتعلقة 
ابلتنوع اجلغرايف بوضوح، وإبالغ املدراء املعنيني 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

 أبمهية رص      د أهدافها املتعلقة ابملس      اواة تقر املنظمة إقرارًا كاماًل 
بني اجلنس     ني وهي تبّلغ دوراًي عن التقدم احملرز يف كّل مس     توى 

 من الوظائف للجنة املالية وجملس املنظمة. 
على خطة العمل لتحقيق التوزيع اجلغرايف العادل واملساواة  وبناءً 

 اجلنس       ني يف عداد موظفي املنظمة، يفرتض ابملس       اواة بني بني

 نُ ّفذت
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ابلتعيني بذلك لضمان درجة أعلى من التمثيل 
والشفافية؛ وتيسري رصد التقدم احملرز يف الوقت 
املناسب ضمن هذا اإلطار من أجل حتقيق 

 (150)الفقرة بكفاءة.  النتائج املتوقعة

اجلنس              ني يف املنظمة يف فئة الوظائف الفنية أن تتحقق حبلول 
 .2024ويف فئة املناصب الرفيعة املستوى، حبلول  2022

 ،هدف اإلشرافوبغية تعزيز املساءلة اإلدارية، ُأضيف مؤشر إىل 
اليت  2020كجزء من خطة عمل نظام تقييم وإدارة األداء لعام 

 هتدف إىل تعزيز التكافؤ بني اجلنسني.

 تعيني اخلرباء االستشاريني 26
تعزيز السياسة املتعلقة بتعيني اخلرباء 
االستشاريني/املشرتكني يف اتفاقات اخلدمات 
الشخصية وجتديد عقودهم مع تضمني أحكام 

منح استثناءات إللزامية التوقف  واضحة بشأن
املؤقت للعقود من أجل حتديد الصالحيات 
بشكل أفضل وتوضيح املسؤوليات والقضاء 

 (155)الفقرة  .على االستنساب

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

ختض       ع مس       ألة املس       توى املناس       ب لتفويض القرارات املتعلقة 
 ا. وفور اخت  اذ القرارابلتوقف املؤق  ت للعقود، إىل املراجع  ة ح  الي  ً 

، س       يتم تنقيح الواثئق ذات الص       لة بش       كل يبنّي هبذا الش       أن
مس              توى التفويض إىل ج       ان       ب األحك       ام املتعلق       ة مبنح 

 االستثناءات.
ويرد هذا اإلجراء يف اخلطة )التوظيف والتنقل، واملوارد البشرية 
من غري املوظفني(، مع حتديد املوعد املستهدف لإلجناز 

 .2021أكتوبر/تشرين األول  يف
"استشاري  وجيري اإلعداد للخطوط التوجيهية املنقحة للفئتني

رمسي إقليمي للمنظمة" و"مشرتك يف اتفاقية اخلدمات 
 .2021هناية عام يف ، على أن تُنجز "الشخصية

 قيد التنفيذ
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  البيئة الرقابية يف املكاتب امليدانية

  برانمج التعاون التقين

الكفاءة والفعالية الشاملتني يف تنفيذ ضمان  34
مشاريع برانمج التعاون التقين عن طريق تنقيح 
اسرتاتيجية التنفيذ اخلاصة به والزايدة 

حتسينها، واستقطاب مجيع أصحاب  يف
املصلحة يف املشاريع بشكل وثيق من أجل احلد 
من التأخري يف مدة تنفيذ املشاريع ومتكني 
املوظفني عرب توفري تدريبات على صياغة 

 (181)الفقرة اآلليات وإعداد واثئق املشروع. 

وإجراءات  ، أص   درت اإلدارة س   ياس   اتٍ 2019يف فرباير/ش   باط  دعم املشاريع 2019-2020
 منوذج مبس       طعلى منقحة تتعلق بربانمج التعاون التقين حتتوي 

لوثيقة املش           روع. ويُتوقع من التبس           يطات املعتمدة أن ختفض 
بنس    بة ملحوظة الوقت املطلوب لالس    تجابة لطلبات املس    اعدة 
وتيس      ري التنفيذ الكفؤ. وابإلض      افة إىل ذلك، س      تؤدي املوافقة 

كل س         نتني إىل توفري املوارد املبكرة بناء على التخص         يص         ات  
بص     ورة مبكرة. وجيري اس     تكش     اف املزيد من التحس     ينات يف 
إطار متابعة مراجعة دورة املش           روع )املس           تكملة يف مايو/أاير 

واملبادرات املخص   ص   ة لتبس   يط اإلجراءات ومن خالل  (2020
مبادرة مؤس             س             ية الس             تبدال نظام معلومات إدارة الربامج 

 امليدانية. 
اإلدارة بتشجيع تنمية قدرات املوظفني بشأن دورة وتقوم 

املشاريع، مبا يف ذلك مشروع التعاون التقين، من خالل دورات 
 تدريبية وحتديث اخلطوط التوجيهية وأدوات التعلم اإللكرتوين.

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  إبالغ اجلهات املاحنة

ضمان التسليم الدقيق وحسن التوقيت للتقارير  35
املقدمة إىل اجلهات املاحنة ذات الصلة من 
خالل جهود الرصد واألنشطة الرقابية 
املستدامة؛ واالستفادة من استخدام املرفق 
اخلاص ابلتقارير يف نظام معلومات إدارة الربامج 
امليدانية من أجل رفع التقارير املطلوبة ورصد 

 (185)الفقرة ارير املرحلية والنهائية. تقدمي التق

شعبة  2019-2020
الشؤون 

املالية/دعم 
 املشاريع

تتض     من دورة املش     اريع مناذج موحدة للتقارير حتدد نطاق هذه 
عن األدوات الداعمة لض    مان  األخرية وموض    وع تركيزها فض    اًل 

حة يف نظ ام معلومات إدارة الربامج املي داني ة ومنوذج  اجلودة املت ا
التقرير النهائي، انهيك عن اس    تمارات لوض    ع عالمات بش    أن 

 الصلة وحتقيق النتائج والتنفيذ واالستدامة. 
ومت حت  دي  ث ص              يغ التق  ارير النه  ائي  ة لك  ل من برانمج التع  اون 

لتشمل إشارة  2019-2018فرتة الانة يف التقين وحساابت األم
ص       رحية إىل أهداف التنمية املس       تدامة. كما مت تبس       يط التقرير 

 النهائي لربانمج التعاون التقين.
ومن أجل حتس            ني نظم الرص            د س            تعمل إدارة دعم الربامج 
والتعاون التقين بشكل وثيق مع مكتب االسرتاتيجية والتخطيط 
وإدارة املوارد واملس              ؤولني عن امليزانية وغريهم من أص              حاب 
املص     لحة من أجل اعتماد منص     ة معلوماتية جديدة يف املنظمة 

“PROMYS” م نظ  ا )ق  ائم  ة على ال  دروس املس              تف  ادة من
إدراج  معلومات إدارة الربامج امليدانية الراهن(، حبيث ميكن )أ(

بياانت جديدة لالتس      اق بش      كل أفض      ل مع ش      روط اإلبالغ 
)ب( وتطبيق نظام معلومايت  ؛اخلاص ة ابلش ركاء يف املوارد اجلدد

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

للمتابعة وض    وابط أش    د لرص    د حالة التقارير وما يلي ذلك من 
ديد نطاق املش  روع ليحل إغالق للمش  اريع. ومت االنتهاء من حت

حم    ل نظ    ام معلوم    ات إدارة الربامج املي    داني    ة يف يونيو/حزيران 
. غري أنه مل طوات املقبلةا بش        أن اخلالتنفيذ قرارً  وينتظر، 2020

ألن املبادرة معقدة  2020يتم الوفاء ابجلدول الزمين املقرتح لعام 
  عامني على األقل.تنفيذها تطلب يللغاية وس

عززت ش             عب   ة تطوير ، 2020ع   ام  مطلعو  2019وخالل ع   ام 
األعم   ال وتعبئ   ة املوارد خطوطه   ا التوجيهي   ة ال   داخلي   ة وق   دراهت   ا 
املتص             لة إبعداد التقارير لض             مان تقدمي التقارير املوثوقة وذات 

جمموعة  وض       عالص       لة إىل املاحنني ويف الوقت املناس       ب. وجيري 
ات التموي  ل حم  دث  ة ابلك  ام  ل من من  اذج التق  ارير، مب  ا يف ذل  ك أدو 

 اجلديدة.
سلة انجحة يف عام  سل سياق، وبعد   تستمر ا، 2019ويف هذا ال

من خالل الدورات التدريبية  2020أنش    طة بناء القدرات يف عام 
املنظمة  على مس           توىيف جمال اإلبالغ والندوات عرب اإلنرتنت 

ية واملقر  يدان تب امل كا لت مجيع امل ملاحنني، مش قارير إىل ا ورفع الت
 للمنظمة. الرئيسي
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ف تساهم اخلطوط التوجيهية الداخلية وابإلضافة إىل ذلك، سو
يف ضمان أن أتيت مجيع واثئق املشاريع ذات الصلة واتفاقات 
التمويل على ذكر املسؤوليات املطلوبة واملهل الزمنية وتكاليف 

 التقارير بوضوح وبلغة موحدة.

  إدارة األموال النقدية

تعزيز االمتثال للرقابة على األنشطة املتصلة  37
ابلنقدية من خالل الرصد الوثيق لألرصدة 
املصرفية فضاًل عن استخدام السلف النقدية 
التشغيلية والنقد النثري التشغيلي وجتديد 
مواردها، وإعادة النظر يف املستوى املسموح به 
لصندوق السلف النقدية التشغيلية بناء على 

لشهري، والرصد املتواصل له من االستخدام ا
أجل تفادي املنح املتعددة والتخلف عن تسوية 

)الفقرة السلف ما بعد اتريخ االستحقاق. 
193) 

شعبة  2019-2020
الشؤون 

 املالية

إن خطة منع الغش املتاحة على اإلنرتنت والقائمة على املخاطر 
 واملخصصة للمكاتب امليدانية تتيح إعداد خطط ملنع الغش من

قبل املكاتب القطرية ومتابعة تلك اخلطط. وجرى حتديد النقدية 
النثرية/التشغيلية كمجال فرعي للمخاطر، ما يتيح التقييم الذايت 
للمخاطر وحتديد اإلجراءات التخفيفية من قبل املكاتب 

 القطرية.

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  إدارة املوارد البشرية يف املكاتب امليدانية

املتعلقة برصد مسك السجالت تعزيز األنشطة  39
وتوثيق األنشطة من قبيل سجالت اختيار 
اخلرباء االستشاريني واملذكرات اليت تشرح سبب 
اختيار موظفي املشاريع الوطنيني لضمان 
الكفاءة والشفافية يف إدارة األنشطة املتصلة 
ابملوارد البشرية؛ وضمان اكتمال املعلومات 

رد البشرية االختصاصات املتعلقة ابملوا يف
املوظفني كأساس لرصد تنفيذ العمل  لغري

 (201 )الفقرةوتقييمه. 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

راجعة قامت شعبة املوارد البشرية مب، 2020يف يناير/كانون الثاين 
موظفي ولوطنيني املوظفني اة بتوظيف  ملتعّلقااخلطوط التوجيهية 

غيليتني لتشا لفعاليةوا ءةلكفاا تعزيز من أجللوطنيني ايع را  ملشا
عملية د عتماة ابقووتشّجع اخلطوط التوجيهية  .رالختياالعملية 

مهية أعلى وتشّدد نة رملقااتنافسية/ قائمة على وشفافة  رختياا
 ظ هبا.الحتفاوامكتوبة ت توفري سجال

رصد تستخدم لوحات لل، أُتيحت أداة 2020ويف يونيو/حزيران 
، you@faoاملعلومات للمكاتب القطرية/اإلقليمية على املوقع 

األمر الذي يسّهل إجراءات املتابعة لضمان االمتثال للتدريب 
 اإللزامي.

 

 نُ ّفذت

  إدارة السفر

تعزيز ضوابط رصد إدارة السفر لضمان التقيد  40
بسياسات املنظمة وإجراءاهتا من خالل االمتثال 
لضرورة وضع خطة السفر الفصلية وتسوية 
املدفوعات املسبقة للسفر يف موعدها، وتقدمي 

شعبة  2019-2020
اخلدمات 

 اللوجستية

 مّتت التوصية إبغالقها

إن التغيري يف اهليكل التنظيمي جعل وحدة التخطيط خلطة 
النظام العاملي إلدارة املوارد متكررة. وسوف السفر الفصلية يف 

ادة تطوير حمتملة يف سياق االستعراض الكامل إعجُترى أي 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

الواثئق املطلوبة ما بعد السفر، مثل طلب رد 
 (205)الفقرة مصروفات السفر وتقرير املهمة. 

خطة ملتطلبات خطة السفر الفصلية، وتقييم جدوى وحدة 
السفر. وبفعل  قطاعا للتغيريات يف بيئة السفر الفصلية قياسً 

ظروف السفر احلالية، وتعليق السفر يف مهام رمسية منذ 
السريعة التغرّي،  ق، إضافًة إىل ظروف السو 2020مارس/آذار 

. وفيما لالستمرارتعد طرق التخطيط التقليدية للسفر قابلة  مل
أن يستمر تعليق السفر العادي يف مهام رمسية، ال ميكن  يُتوّقع

إعادة إحياء خطة السفر الفصلية سوى حني يستقر هذا 
 القطاع.

وقد نُ ّفذ رصد لوحات املعلومات يف نظام املعلومات اإلدارية 
املتكامل يف جماالت السفر الدويل والسفر احمللي من أجل رصد 

 حتسني لوحة . وسوف ُيصار إىلوأنشطته نفقات السفر
 املعلومات وتعزيزها بصورة منتظمة.

أن اجلزء األول خاصة و توصي اإلدارة أبن تُغلق هذه التوصية و 
)خطة السفر الفصلية( متكّرر، يف حني نُ ّفذ اجلزء الثاين 

  ابلكامل.
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 2017التقرير املطّول 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارة ردّ  الوحدة املسؤولة

 املسائل املالية

 أساسية

 املسامهات الطوعية

استعراض األحكام واستهالل إجراءات  2
 الشطب االلتزامات عند املقتضى، نظرً 

اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  إىل
من الالئحة املالية  202-611

بشأن العجز يف املشاريع،  للمنظمة
بشأن صالحية  1-7-10-202واملادة 

 (43)الفقرة  .شطب الديون املعدومة

شعبة الشؤون  2018
 املالية

مت إعداد طلب مفّصل لشطب العجز يف املشاريع وهو خيضع حالًيا 
ملادة  ها يف ا ًقا لإلجراءات املنص              وص علي ية االس              تعراض وف لعمل

 من الالئحة املالية. 202-10-7-1
 

 قيد التنفيذ
 

الراهن الذي تقوم به وحدة مواصلة العمل  5
 4األعمال وشعبة تكنولوجيا املعلومات

ونظام أوراكل، لرتتيب أولوايت معاجلة 
أخطاء النظام اليت جرى حتديدها واملشاكل 

 خدمات شعبة 2018
تكنولوجيا 

 املعلومات

 ومبوازاةخمتارة حلّل هذه املسائل.  بتطبيق تصحيحاتبدأت املنظمة 
مواصلة االتصاالت مع وحدات األعمال ذات الصلة، تتّم إدارة 
أخطاء النظام احملددة. ومن املتوقع أن يفضي التحسني التايل الكبري 

 نُ ّفذت

                                                      
 تنقيح اهليكل التنظيمي بعداليوم شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات   4
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارة ردّ  الوحدة املسؤولة

األخرى يف إعداد التقارير وبنود التسوية، 
لضمان أن تكون التقارير الصادرة كاملًة 

 (59)الفقرة  ودقيقة وموثوقة.

إىل إضفاء مزيد ( 2021العاملي إلدارة املوارد )املقرر يف عام للنظام 
 من االستقرار على النظام.

 مسائل احلوكمة

 إدارة السفر على مستوى املنظمة

إجراء استعراض شامل لسياسات السفر  15
لديها، لغاية تعزيز مض         موهنا وإجراءاهتا 
مبا يض          من االتس          اق بينها، وإرس          اء 
مس           اءالت واض           حة ومس           ؤولية عن 
الس   ياس   ات؛ وض   مان رص   دها ابلش   كل 
املن  اس               ب مع آلي  ة ملموس               ة لتق  دمي 
التعقيب  ات، ب  دعم من مس              توى مرتفع 
لوعي املوظفني ابلس            ياس            ات، وتوفري 

فعال على تنفيذ الس     ياس     ات. إش     راف 
 (113)الفقرة 

 

شعبة الشؤون  2018
 املالية

 املراجع اخلارجي صادقةم رنُ ّفذت ابنتظا
ُأجريت التغيريات لسياسات السفر للمنظمة ونُ ّفذت التغيريات يف 

 .2019/08و 2020/06السياسات من خالل التعميمني اإلداريني 
كما ُنشرت وثيقة حتّدد أدوار ومسؤوليات مجيع املوظفني املعنيني 

 نرتانت اخلاص ابملنظمة يف دليل املنظمة.إبدارة السفر على اإل
يف أقسام الدليل للموافقة عليها وسوف كذلك، ُقّدمت التغيريات 

التغيريات ذات  تنفيذ إىل اتُنشر فور وضعها بصيغتها النهائية. ونظرً 
الصلة يف السياسات من خالل التعاميم اإلدارية اخلاصة بكل منها، 

 تُعترب هذه التوصية قد نُ ّفذت.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارة ردّ  الوحدة املسؤولة

 عمليات مكاتب التمثيل

 تنفيذ مشاريع حساب األمانة

ضمان التنفيذ الفعال والكفوء من خالل  21
إدارة العوامل ومسؤوليات املشاريع اليت 
تؤثر يف حسن توقيت تنفيذ مشاريع 
حساب األمانة، ومستوى تنفيذها 

 (141)الفقرة وموثوقية معلوماهتا. 

دعم شعبة  2018
 املشاريع

يؤثر التأخري يف تنفيذ املشاريع على أهداف تعبئة املوارد اخلاصة 
 نظمة، ويوّلد خماطر على مسعة املنظمة وخماطر مالية. ابمل

رصًدا أسبوعًيا ورصًدا شهراًي حلافظة املشاريع  دعم املشاريع شعبةتوفّر 
املمولة من املاحنني ومن برانمج التعاون التقين. وتتلقى اإلدارة العليا 
للمنظمة حتديثات شهرية، يف حني يتلقى املسؤولون الرئيسيون عن 
الربامج امليدانية وجهات االتصال يف اإلدارات يف املقر الرئيسي 

رصد املشاريع ابالستناد إىل عدد من  حتديثات أسبوعية. ويتم
الظروف )تدين مستوى التنفيذ، واإلنفاق املفرط، والتقرير النهائي 
املنتظر واإلغالق املنتظر(، ويتابع الفريق مع املسؤولني الرئيسيني عن 
الربامج امليدانية يف األقاليم و/ أو مع املسؤولني عن امليزانية من أجل 

للقضااي اليت تطرح حتدايت، فضاًل عن  ضمان توفري الدعم للتصدي
، أحيط 2019وخالل عام  التوعية ابلضرورة امللّحة حلّل أية قضااي.

قد نه أبن املسؤولني عن املشاريع يتخذون اإلجراءات، وأبعلًما 
حصلت حتسينات يف إمجايل عدد املشاريع ذات الظروف اليت تتطلب 

 امليزانية.اختاذ اإلجراءات من جانب املسؤول عن 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي اإلدارة ردّ  الوحدة املسؤولة

 إدارة األصول واملخزوانت

مراقبة األنشطة والعمليات واملسؤوليات  27
املتعلقة ابألصول واملخزون واالضطالع 
هبا على النحو الصحيح من خالل 
آليات مراقبة حمسنة من أجل محاية 

)الفقرة مواردها واستخدامها بفعالية. 
161) 

شعبة الشؤون  2018
املالية/ مركز 

 اخلدمات املشرتكة

ا يف مرحلة أتكيد ، وهو حاليً 2019بدأ املشروع يف هناية عام 
عملية ابلتشاور المتطلبات العمل العالية املستوى، وإعداد مصفوفة 

مع أصحاب املصلحة، وتنفيذ حتليل للفجوات مقابل منتجات 
أوراكل لتأكيد اختيار حل النظام واالنتهاء منه. ويتماشى املشروع 

سيبدأ نشرها و . قية الفنية والوظيفية لتخطيط املوارد يف املنظمةمع الرت 
على مراحل  ّفذ، وسوف يُن2021فور إجناز التحسني يف هناية عام 

 يتتبع املخزون عرب ا قوايً وستوفر الوحدة نظامً  .2022خالل عام 
مجيع املكاتب، وسيحسن تسليم البضائع إىل الوجهات يف امليدان، 

تتبع وإدارة وصيانة للمخزون من أجل الفعالية وما يتبع ذلك من 
التنظيمية، وسيحسن الرؤية والرقابة والرصد والضوابط مع تقارير 

 املاحنني. حتليالت ولوحات معلومات، وبزايدة الشفافية مع

 قيد التنفيذ
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 2016التقرير املطّول 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 إدارة الضوابط يف املشاريع 

 هامة

 نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية

إجراء حتليل شامل للقضااي احلرجة اليت  10
حددها مستخدمو النظام من أجل زايدة 
الوضوح يف حتديد خارطة الطريق اليت يضعها 
إلجياد حل متكامل ويف ترتيب أنشطته 

 (92)الفقرة حسب األولوية للمضي قدًما. 

دعم شعبة  2017
 املشاريع

 نُ ّفذت
ُأجري التحليل الشامل لدورة املشاريع والدعم واإلجراءات املطلوبة للنظام 

وسوف  ،PROMYSنظام إدارة دورة املشاريع كجزء من مرحلة حتديد نطاق 
معلومات إدارة بنظام  العمل يستمرمع هذا املشروع. ويف هذه األثناء،  ذتُنفّ 

 يف العمل ابنتظار تنفيذ النظام اجلديد. الربامج امليدانية

 نُ ّفذت
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 2014التقرير املطّول 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة الوحدة املسؤولة

 مراجعة حساابت املقر الرئيسي

 أساسية

 احلوكمة وإدارة التغيري يف املوارد البشرية

تصميم وتنفيذ خطة إدارة تغيري ملموسة  3
ورمسية لضبط تنفيذ اسرتاتيجية املوارد 

 (56)الفقرة البشرية بشكل أفضل. 

شعبة املوارد  2015
 البشرية

 نُ ّفذت
لى ع 2022-2020ُعرضت خطة العمل االسرتاتيجية للموارد البشرية للفرتة 

صادق عليها و  2020جلنة املالية اليت صادقت عليها يف نوفمرب/تشرين الثاين 
. كما ُقّدم التقرير السنوي اجلديد 2020اجمللس يف ديسمرب/كانون األول 

، وهو يسّلط الضوء على 2021للموارد البشرية إىل جلنة املالية يف مارس/آذار 
يف حتقيق النواتج واملخرجات املبيَّنة ابلتفصيل يف خطة العمل التقدم احملرز 

 د البشرية.االسرتاتيجية اخلاصة ابملوار 

 نُ ّفذت
 

 

 


