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 وجزامل
 

  2021يف تقرير املراجع اخلارجي لعام الواردة  املفّصلة التوصياتتعرض هذه الوثيقة رّد اإلدارة على. 
 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

 .إن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض الوثيقة وتقدمي التوجيهات اليت تراها مناسبة 

 
 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إنّ 
   برد اإلدارة وابإلجراءات املقرتحة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي  اأحاطت علم

 ؛2021لعام 

  اليت مل تنّفذ بعدوشجعت جهود األمانة يف تنفيذ التوصيات. 
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 مقدمة

 .2021يعرض اجلدول أدانه تعليقات اإلدارة على التوصيات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام  -1
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 أساسية
 املراجعة املالية

 لألصول النافع املنقح رالعم
شعبة الشؤون  .2022يناير/كانون الثاين  1من  االتوصية اعتبار   تنفيذ هذهنؤكد 

 املالية
العمر النافع ألصوووووووووووووونيا سووووووووووووونو   وتضوووووووووووووم  القيمة مراجعة  2022

ذات الصوووووووووووووولووة يف  التقووديريووة املنقألووة لألصووووووووووووووول والت ي ات
الكشوف املالية السنوية ابإلضافة إىل اإلفصاح املناسب يف 
املالحظات على الكشوف املالية السنوية لالمتثال ألحكام 

 (53. )الفقرة املعاي  احملاسبية الدولية للقطاع العام

1 

 املسائل اإلدارية
 مراجعة أداء مركز االستثمار يف املنظمة 

 مقاييس للتبع "أثر االستثمار" مبا يف ذلك:ر مركز االستثمار طوّ 
وخط/حافظة التمويل  ةالعام اتيف مرحلة التصووووووومي  الافظة االسوووووووتثمار  -

املقاييس عدد املشوواريع االسووتثمارية اليت و تطويرها  هذه املختلط. وتشوومل
اليت ّو وعوودد البلوودان  وقيمتهووا ابلتعوواون مع الشووووووووووووووركوواء يف االسووووووووووووووتثمووار 

 فيها. االستثمار
املدعومة  مبا يف  ةالعام اتيف مرحلة التنفيذ  إمجايل حافظة االسوووووووووووتثمار  -

 ذلك عدد املشاريع وقيمتها  وعدد البلدان.

تطوير مقاييس لرسووووووووووو  اخلرائط بشوووووووووووأن  ث  عمله وكذلك  2022 مركز االستثمار
 (79لقياس البياانت واالفاظ عليها لدع  النتائج. )الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

يت  نشووور هذه املعلومات يف املراجعة السووونوية ملركز االسوووتثمار. ويقدم مركز 
ا تقارير عن نسووووووووبة  ث  امليزانية )ميزانية ال انمج العادي  االسووووووووتثمار أيضوووووووو 

ابمليزانيووة من املوارد اخلووارجيووة( ك زء من تقووارير امليزانيووة الوودوريووة إىل مقووارنووة 
 مكتب االسرتاتي ية وال انمج وامليزانية.

 "ال انمج والتخطيط للعمل واإلبالغ عن تنفيذ ال انمجميزانية "مراجعة األداء بشأن 

 صياغة أطر ال جمة القطرية

سووويسوووتخدم مكتب االسووورتاتي ية وال انمج وامليزانية معلومات لوحة متابعة 
ذات الصووووووووولة  قالي األاجلديد ابلتعاون واالتصوووووووووال مع  ةالقطري جمةال  إطار 

صووووووووووووووياغة أطر ال جمة القطرية  وضوووووووووووووومان ملتابعة االاالت اليت تتأخر فيها 
االنتهاء منها يف الوقت املناسوووووب. وسوووووت سوووووتخدم هذه املعلومات كأسووووواس 

  مع ذلوووك ملتوووابعوووة مكتوووب إقليمي عووودد لتسووووووووووووووريع العمووول حيثموووا أمكن
االعرتاف أبولوية املنسوووووق املقي  لألم  املتألدة والقيود املفروضوووووة على عمل 

 مليات ال جمة املشرتكة.املنظمة من جانب واحد املتأصلة يف ع

كووووووووووووتووووووووووووب موووووووووووو
االسووووووووووووورتاتي ية 
والوووووووووووووو انمووووووووووووووج 
 واملوووووويووووووزانوووووويوووووووة/

املووووووووووكوووووووووواتووووووووووب 
 اإلقليمية

تنفيذ آلية لضووووووووووومان االنتهاء يف الوقت املناسوووووووووووب من أطر  2022
وجود أطر اليت تتطلوووووب ال جموووووة القطريوووووة جلميع البلووووودان 

  من أجل توف  أسووواس حايل ل جمة فعالة للشوووراكة التعاونية
تقارير على املسووتوا القطري مبوجب اإلطار وتنفيذ وإعداد 

 (110االسرتاتي ي اجلديد )الفقرة 

8 

 ربط املخرجات يف خطط العمل ابملشاريع

  سوووتكفل املنظمة (PROMYS) يف سوووياش مشوووروع نظام إدارة دورة املشووواريع
جعل ربط املشوووووووروع ابملخرجات القطرية بشوووووووكل منه ي  والعكس ابلعكس. 
وسوويضوومن ذلك مواءمة مسووتودعات البياانت للمشوواريع وال جمة القطرية وال جمة 

 .على مستوا املنظمة

مووووووووووووكووووووووووووتووووووووووووب 
االسوووووووووووورتاتي ية 
والوووووووووووووو انمووووووووووووووج 

خطة العمل ابملشوووووووووووووواريع  النظر يف جعل ربط كل خمرج يف 2022
)مع خيار إدخال  اإلزامي   اذات الصلة والعكس ابلعكس أمر  

" للمخرجات غ  املتصووووووووولة أبي مشوووووووووروع( يف ا"ي قرر الحق  
التطبيق االووايل/القووادم  ل بالغ عن التقوودم احملري يف  قيق 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

وامليزانية/شوووووعبة 
 دع  املشاريع

نتائج جمال األولوية ال اجمية املقصووووود ومؤشوووورات املخرجات 
 (126سرتاتي ية. )الفقرة يف إطار النتائج اال

 هامة
 املراجعة املالية

 بياانت التسوية املصرفية وعدم تسوية أرصدة هناية العام
توافق اإلدارة على أمهية ضوووووووووووومان تسوووووووووووووية البياانت املصوووووووووووورفية يف الوقت 
املناسب وتؤكد أن السياسة املعمول هبا تتطلب إكمال التسو ت املصرفية 

 هناية الشهر اجلاري تسويته:يوم ا من  30يف غضون 
 وتشمل إجراءات الرصد واملتابعة ما يلي:

مع املكاتب امليدانية للتأكد األوضاع تتابع شعبة الشؤون املالية ابنتظام  -
 التسو ت قبل جتديد حساابهتا املصرفية. استكمالمن 
توفر شووووووووووووعبة الشووووووووووووؤون املالية الدع  للمكاتب إما من خالل التدريب  -

أو يف بعض االاالت  من خالل تنفيذ التسووووووووووية املصووووووووورفية نيابة الفردي  
 .اعنه
تشووووووو  تقارير املخاطر املالية القطرية إىل املكاتب اليت تتأخر ابسوووووووتمرار  -

 لكي يتخذ اإلجراءات الاليمة.القائ  إلعالم رئيس املكتب ابلوضع 
فية شوووعبة الشوووؤون املالية دورة ع  اإلنرتنت حول التسووووية املصووور  أعّدت -

إدارة النقد )التسوية املصرفية( يف النظام كشرط مسبق للوصول إىل وحدة 

شعبة الشؤون 
 املالية

كوووووو ووووووزء موووووون 
 العمل اجلاري

ضمن  املصرفية تالتسو  لضمان إجناي مجيعوضع ضوابط 
 (61. )الفقرة يمنية عددة حدود
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

تعقد دورات افرتاضووووووووووية لت ديد املعلومات كل هي و  العاملي إلدارة املوارد 
 .عام
تقوم املنظمة إبجراء تسووو ت جلميع مدخالت دفرت االسوواابت الفرعي  -

 التارخيية تتطلب اليت مل تت  تسووووووويتها  مع اإلشووووووارة إىل أن بعض القضووووووا 
 قدر ا كب  ا من البألث.

 ااملبالغ املسرتدة املستألقة واملسامهات الطوعية الواردة مسبق  
اعتماد معاي  تسووووووو يل اإليرادات  سوووووووتت  معاجلة هذه التوصوووووووية ك زء من

 اجلديدة اليت سيصدرها جملس املعاي  احملاسبية الدولية للقطاع العام.
شعبة الشؤون 

 املالية
يف اإلفصوواح بشووكل منفصوول عن املسووامهات الطوعية النظر  2022

واملبالغ املسوووورتدة املسووووتألقة لل هات املا ة   االواردة مسووووبق  
من املعاي  احملاسبية  89للفقرة  ال  يف كشف املركز املايل امتثا

الدولية للقطاع العام ولتألسووو  تفسووو  املعلومات املالية من 
 (65. )الفقرة قبل مستخدمي الكشوف املالية السنوية

4 

 املسائل اإلدارية
 مراجعة أداء مركز االستثمار 

من تعت  تنمية القدرات جمال عمل انشووو ولثل حالي ا قيمة صوو  ة نسووبي ا 
التنفيذ يف مركز االسووووووووووتثمار. ومن املتوقع أن تنمو يف السوووووووووونوات القادمة  

ا نيووذه كمووا هو متوقع يف إطووار خطووة التألول ملركز االسووووووووووووووتثمووار. و قيقوو  
ال وووايوووة  طور مركز االسووووووووووووووتثموووار اثن  من "االلول املصوووووووووووووووواحبوووة" اللولوووه 

واملعرفة ( CD4I)تنمية القدرات لالسووتثمار  -االسووتثمارية واملالية األربعة 

صووووووياغة اسوووووورتاتي ية تنفيذ لبناء القدرات لدع  االسووووووتثمار  2022 ركز االستثمارم
بناء  على  ليل االحتياجات لتألديد الف وات االرجة يف 

 (87املعرفة والقدرات. )الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

على التوايل. واالالن مدفوعان بطلب واحتياجات  (K4I) لالسووووووووووووووتثمار
 الدول األعضاء والشركاء املالي .

 "ال انمج والتخطيط للعمل واإلبالغ عن تنفيذ ال انمجميزانية "مراجعة األداء بشأن 
 أهداف التنمية املستدامة/جماالت األولوية ال اجمية مقاصدمواءمة املشاريع مع خطط العمل و 

يت  تس يل مسامهة املشاريع القطرية للمنظمة يف جماالت األولوية ال اجمية 
أهداف التنمية املسووووووووووووووتدامة يف نظام معلومات إدارة ال امج  مقاصوووووووووووووودو 

. ويف سوووووووووووياش نظام 2022امليدانية  عند نقطة الصوووووووووووياغة  منذ بداية عام 
دورة املشووواريع  سووويت  إنشووواء رابط منه ي ب  املشووواريع واملخرجات  إدارة

القطريوة. وسوووووووووووووويضوووووووووووووومن ذلوك أن تعكس خطط العمول القطريوة جمواالت 
أهداف التنمية املسووووتدامة بشووووكل شووووامل  كما  مقاصووووداألولوية ال اجمية و 

أهداف التنمية  مقاصدسيوفر نظرة شاملة على جماالت األولوية ال اجمية و 
 يف تقارير املنظمة. املستدامة

مكتب 
االسرتاتي ية 

وال انمج 
وامليزانية/شعبة 
 دع  املشاريع

ضوووووووومان دمج املشوووووووواريع ضوووووووومن  طيط العمل القطري مع  2022
أهداف التنمية املسوتدامة  مقاصودجماالت األولوية ال اجمية و 

وعكس مسوووووووووووووووامهتهووا على النألو الواجووب يف مؤشوووووووووووووورات 
 (120املخرجات املوحدة. )الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 الربط ب  خمرجات أطر ال جمة القطرية وجماالت األولوية ال اجمية وأهداف التنمية املستدامة
( تنص سوووووياسوووووة املنظمة على أن ت سوووووتمد خمرجات أطر ال جمة القطرية 1)

 مقاصوووودو من إطار عمل األم  املتألدة للتعاون يف جمال التنمية املسووووتدامة 
أهداف التنمية املسووووووووتدامة اخلاصووووووووة به وأن تتماشووووووووى معه  وابلتايل هنا  

 ملراقبة اجلودة تتخذه املكاتب اإلقليمية كآلية للرقابة. إجراء
نظ  التخطيط تعزيز املواءمة ب  جماالت  تواصووول( سوووتكفل املنظمة أن 2)

األولوية ال اجمية وأهداف التنمية املسووووووووتدامة ذات الصوووووووولة جلميع وحدات 
 املقّر الرئيسي.

ملكاتب امليدانية  وك زء من جهود املنظمة لتعزيز أسس إىل ا( ابلنسبة 3)
اإلطار االسوووورتاتي ي على املسووووتوا القطري  تعد املنظمة معلومات ومواد 

ك زء من التوجيهات الشوووووووووووووواملة ألطر ال جمة   -جعية/لتعزيز القدرات مر 
لضووووووووومان فه  املكاتب امليدانية بشوووووووووكل أفضووووووووول  من ب  أمور  -القطرية

أخرا  حملتوا جماالت األولوية ال اجمية  ونظر ت الت ي  وروابط أهداف 
التنمية املسووووووووتدامة. وسوووووووويعمل ذلك على ضوووووووومان مواءمة أفضوووووووول لروابط 

 ألولوية ال اجمية وأهداف التنمية املستدامة على املستوا القطري.جماالت ا

مكتب 
االسرتاتي ية 

وال انمج 
وامليزانية/شعبة 
 دع  املشاريع

لضوووومان صووووألة قياس التقدم الذي  ريه املنظمة  و  قيق  2022
أهداف التنمية املسوووووووتدامة من خالل مؤشووووووورات املخرجات 

 :تقوم املنظمة مبا يلياملوحدة  واإلبالغ عنه  نوصي أبن 
 مقاصوووووودضوووووومان مواءمة خمرجات أطر ال جمة القطرية و  (1)

أهداف التنمية املسووووووووووووتدامة مع تلك اخلاصووووووووووووة إبطار عمل 
  .األم  املتألدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة

والنظر يف تعزيز الضوابط لضمان أن املخرجات احملددة  (2)
على املسوووووتو ت املناسوووووبة مرتبطة مب االت األولوية ال اجمية 
فقط إذا كوووان إطوووار النتوووائج يووودع  ربط جمووواالت األولويوووة 

أهداف التنمية املسووووووووووووووتدامة  مقاصوووووووووووووودال اجمية من خالل 
 .املشرتكة

يف  ( ضوووومان صووووياغة خطة العمل ومؤشوووورات املخرجات3)
 مبا يتفق مع إطار النتائج. اإلقليمية والقطريةاملكاتب 
 (136)الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 نتائج مراجعة االمتثال
 املشرت ت

لشوووووراء  االتفاشال تسوووووتخدم خطاابت و على التوصوووووية.  الت املوافقة جزئي  
السوووووولع واخلدمات ولكن للألصووووووول على خدمات غ  متوفرة يف السوووووووش 

غ  انيوووادفوووة للربح/االكوميوووة. وال يت  تفسووووووووووووو   الكيووواانتالت ووواري  من 
 خطاابت االتفاش على أهنا مشرت ت.

تداب  للتأكيد  ا اذوستعمل دائرة خدمات املشرت ت على ي دة الوعي و 
من االختيار املباشوووووووووور   على أمهية متابعة عملية االختيار التنافسووووووووووي بدال  

 وكذلك العمل ع  الشبكة اإلقليمية ملسؤويل املشرت ت الدولي .

شعبة اخلدمات 
 اللوجستية

السووووعي إىل  سوووو  الرتتيبات املؤسووووسووووية لتسووووهيل االختيار  2022
املتصوووووووووولة  التنافسووووووووووي ملقدمي خدمات خطاابت االتفاقات

 (147ضمان أفضل قيمة مقابل املال. )الفقرة ب

14 

على التوصوووووووية. مل يت   ديد مسوووووووألة اسوووووووتخدام النظام  ااملوافقة جزئي  لت 
بنية هذا النظام الفظ السوووووووووووووو الت بسووووووووووووووبب  كنظامالعاملي إلدارة املوارد  

ابإلضوووووووافة إىل مسوووووووائل السووووووورية/الوصوووووووول إىل املعلومات اخلاصوووووووة  هقيودو 
 ابملناقصة.

كات كاتب اإلقليمية/شباملوستعمل دائرة خدمات املشرت ت  من خالل 
مسؤويل املشرت ت الدولي   على ي دة الوعي بضرورة االفاظ على مجيع 

  وعلى األقل  على النألو الصووأليحاليت تثبت شووفافية العملية  املسووتندات
 عاضر جلنة املشرت ت احمللية املوقعة يف النظام العاملي إلدارة املوارد. إاتحة

 

شعبة اخلدمات 
 اللوجستية

كوووووو ووووووزء موووووون 
 العمل اجلاري

التأكد من وجود الضوووووابط لضوووومان االلتزام ابملتطلبات اليت 
ترسوووووي الشوووووفافية يف املشووووورت ت  و ميل السووووو الت ذات 
الصوووووووووووووولة من قبل املكاتب الفردية يف النظام العاملي إلدارة 

 (151املوارد لتس يلها ومراجعتها. )الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

 مدة عقود االستشاري  ووقف العقود
 .2022و تنفيذ هذه التوصية ابلكامل يف عام 

يلتزم املكتوووووب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط انيوووووادو ابلقواعووووود واخلطوط 
التوجيهيووة التنظيميووة جلميع حوواالت التوميف للموارد البشووووووووووووووريووة من غ  

العقود  يراجع املكتووووب مجيع االوووواالت  إىل موووودةاملومف . وابلنسووووووووووووووبووووة 
ابسووووتخدام آلية املنظمة الحتسوووواهبا ويتشوووواور مع املكتب اإلقليمي  سوووويا 
واحمليط انيوووادو وشووووووووووووووعبوووة املوارد البشووووووووووووووريوووة عنووود االووواجوووة. ويف حووواالت 
االستثناءات  يت  االصول على املوافقات املطلوبة. وجتدر اإلشارة إىل أن 

لوووت  2021-2020اخلوووارجي خالل الفرتة االووواالت اليت أبريهوووا املراجع 
إدارهتا وفق ا لووووووووووووو "إرشادات املوارد البشرية واملوارد البشرية من غ  املومف  

(" الصوووادرة 19-للمكاتب خالل جائألة ف وس كوروان املسوووت د )كوفيد
عن منظمة األغذية والزراعة  وقد و االصووووووووووووووول على املوافقات من أجل 

 رية من غ  املومف .جتديد العقود للموارد البش

املكتب اإلقليمي 
الفرعي جلزر 

احمليط 
انيادو/املكتب 
اإلقليمي  سيا 
 واحمليط انيادو/
شعبة املوارد 

 البشرية

أن تقوم إدارة املكتووب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط انيووادو  2022
إبدخال نظ  لضمان عدم جتديد العقود بدون وقف العقود 

 (157اإللزامي. )الفقرة 

16 

 إدارة املشاريع
لتألسووووو  الرقابة ورصووووود النظام  سوووووتعمل شوووووعبة دع  املشووووواريع مع الفريق 
الفين التابع لنظام معلومات إدارة ال امج امليدانية لتقدمي إمكاانت النظام 

 اقرتاحل غالش التشووووووو يلي واملايل ليت  لييزها بشوووووووكل منفصووووووول ك زء من 
 تنقيح مؤشرات شبكة دع  ال امج امليدانية.

شعبة دع  
 ريعاملشا

كوووووو ووووووزء موووووون 
 العمل اجلاري

تنفيذ تداب  الضوووووووووووووووابط لضوووووووووووووومان ا اذ اإلدارة إلجراءات 
 (168إغالش املشاريع يف الوقت املناسب. )الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

وقد عينت ممثلية املنظمة يف تركيا متخصووووووووصوووووووو  لتعزيز األنشووووووووطة املتعلقة 
برصووود املشووواريع وتقييمها لضووومان اإلغالش التشووو يلي واملايل للمشووواريع يف 
 الوقت املناسب  ابإلضافة إىل تدريب فريق العمليات على الرقابة املالية.

 الرقابة الداخلية
( تالحظ اإلدارة أنووووه بينمووووا تنص التوجيهووووات اخلوووواصوووووووووووووووووة بت ووووديوووود 1)

قبل أن يصووووووووول  عمليات الت ديداملصوووووووووروفات النثرية على ضووووووووورورة إجراء 
يف املائة من االد املسووووموح به  إال أن  20مسووووتوا املصووووروفات النثرية إىل 

هذا املسوووووووووتوا موصوووووووووى به فقط وميكن للمكاتب إدارة عمليات الت ديد 
 دون خلق مشاكل.من يف املائة من االد املسموح به  20أبقل من 

لدفع  ت  ألتة مناذج طلبات ات  س2022الرابع من عام  الفصل( خالل 2)
وسووووووتشوووووومل فألوصووووووات عدم األهلية اليت لنع إنشوووووواء فوات  غ  متطابقة 
تت ووواوي االوودود احملووددة. وقوود و التخطيط لتطبيق هووذه الوميفوووة يف هنج 

 .2023تدرجيي طوال عام 

ورات تدريبية على إدارة األصوووووووووووول مركز اخلدمات املشووووووووووورتكة دري جي( 3)
ابنتظام للمكاتب امليدانية. وسووووووتت  مراجعة املواد التدريبية للرتكيز بشووووووكل 
أك  على سوألب األصوول املباعة يف الوقت املناسوب من سو ل األصوول 
وتقدمي الواثئق ذات الصووووووووووووولة. وسوووووووووووووتعزي شوووووووووووووعبة اخلدمات اللوجسوووووووووووووتية 

. وسووووووتشوووووومل مراسووووووالت االتصوووووواالت ابلتعاون مع شووووووعبة الشووووووؤون املالية

شعبة الشؤون 
 املالية

 
 
 

خلدمات شعبة ا
اللوجستية/شعبة 

 الشؤون املالية
 

شعبة اخلدمات 
اللوجستية/مركز 

اخلدمات 
 املشرتكة

( تعزيز امتثانيا للضوووووووووووووابط الداخلية من أجل إدارة فعالة 1) 2022
 .للمصروفات النثرية ومحاية أصونيا وممتلكاهتا

 
 
 
وضوووووع ضووووووابط يف النظام العاملي إلدارة املوارد لضووووومان  (2)

 .مبشرت ت غ  مؤهلة وغ  متطابقةعدم السماح 
 
( وضوووووع طرائق لتألسووووو  االتصوووووال مع املكاتب امليدانية 3)

لضوووووومان سووووووألب األصووووووول املباعة يف الوقت املناسووووووب من 
 س ل األصول.

 (188)الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

االسووتعداد لنهاية الشووهر اليت و تقدميها مؤخر ا واليت تويعها شووعبة الشووؤون 
املالية على املكاتب القطرية لتسووووووووهيل عملية إغالش هناية الشووووووووهر  تذك  ا 
بشأن االاجة إىل اإلبالغ يف الوقت املناسب عن األصول اليت و التصرف 

 ا.هب
 تستحق االهتمام

 املراجعة املالية
 املخزوانت غ  املستخدمة

املقرر تنفيووذ حووّل النظووام العوواملي إلدارة املخزوانت الووذي يتوخى هووذه  من
  على أن يكون جنوب السودان 2022الوميفة يف الفصل الرابع من عام 

ا يف أمووواكن أخرا خالل  البلووود الت ريأل األول  وجتريوووب النظوووام تووودرجييووو 
سووووووووياش  أن يت  التنفيذ العاملي لوميفة اجلرد يف املتوقع السوووووووونة التالية. ومن

برانمج عمل التخطيط للموارد املؤسووووووووسووووووووية  وسوووووووويكتمل  لول هناية عام 
2023. 

شعبة اخلدمات 
اللوجستية/شعبة 

خدمات 
تكنولوجيا 
 املعلومات

دمج الومووووائف يف حووووّل النظووووام العوووواملي إلدارة املخزوانت  2022
 (63لتوف  الرقابة على استخدام املخزوانت. )الفقرة 

3 

 املسائل اإلدارية
 مراجعة أداء مركز االستثمار 

وقد طور مركز االسوووووووتثمار نظام مراقبة لتتبع دفع  هذه التوصوووووووية. و تنفيذ
. ويت  تنفيذ الرصوووووووووود على أسوووووووووواس 2020الفوات  يف الربع األول من عام 

 فصلي وتت  معاجلة مجيع املدفوعات من قبل النظراء يف الوقت املناسب.

تتبع الفوات  بشووووووووووووووكووووول فعوووووال وتعزيز آليوووووة رصوووووووووووووووووود أداء  2022 مركز االستثمار
 (92االستشاري . )الفقرة 

7 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

داء االسووووووووووتشوووووووووواري  بناء  على النتائج أو تقييم ا ألمركز االسووووووووووتثمار  جيري
  كما هو موضووووووووووووح يف مؤشوووووووووووورات األداء الرئيسووووووووووووية يف احملققةاملخرجات 

االختصاصات. ويكمل املشرفون يف مركز االستثمار مراجعة تقيي  اجلودة 
  مبووا 2018منووذ عووام  Taleoيف هنووايووة كوول مهمووة  ويت  تسوووووووووووووو يلهووا يف 
 عة. يتماشى مع سياسة منظمة األغذية والزرا

 مراجعة أداء "ميزانية ال انمج  والتخطيط للعمل  واإلبالغ عن تنفيذ ال انمج"
 التنفيذ ودع  التقيي إدراج املشاريع يف إطار موارد خطة العمل يف نظام التخطيط ال اجمي وإعداد تقارير 

ا لالختيار تلك اليت ميكن أن تسوووه  تشووومل قائمة املشووواريع املتاحة حالي  
  مبوا يف ذلوك املشووووووووووووووواريع اإلقليميووة واملتعووددة املعين يف خطووة عموول البلوود

البلووودان. وكوووان لووودا املكتوووب القطري الوووذي يعووود خطوووة العمووول خيوووار 
مراجعة املعاي   اختيار املشووووووواريع ذات الصووووووولة من هذه القائمة. وسوووووووتت 

 لعملية  طيط العمل التالية.

مكتب 
االسرتاتي ية 

وال انمج 
 وامليزانية

 سووووو  اخلواريمية يف نظام التخطيط ال اجمي وإعداد تقارير  2022
التنفيذ ودع  التقيي   إلدراج املشووووووواريع يف إطار موارد خطة 
العمل لتشوووووومل فقط تلك املشوووووواريع اليت تسوووووواه  يف  قيق 

 (116خطة العمل يف ذلك البلد. )الفقرة  خمرجات

9 

 نتائج مراجعة االمتثال
 املشرت ت

ع  اإلنرتنووت  منوذج 2022قوودمووت دائرة خوودمووات املشوووووووووووووورت ت يف عووام 
املكاتب امليدانية وقدمت طلب ت ي  خلطط املشوووورت ت لكي تسووووتخدمها 

إلدارة  األعمال  يث يت  لييز طلبات الشووووووووووووووراء املقدمة يف النظام العاملي
 املوارد واليت تعد جزء ا من خطة املشرت ت بوضوح.

شعبة اخلدمات 
 اللوجستية

 ديد أسووووووووووووباب التباين ب  املشوووووووووووورت ت املخططة والفعلية  2022
ومعاجلتها بشوووووووكل مناسوووووووب للتأكد من أن التخطيط خيدم 

 (143ال رض املطلوب منه. )الفقرة 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

ذه املسوووووووألة  من خالل التوعية هب ت وسوووووووتواصووووووول دائرة خدمات املشووووووورت 
كاتب اإلقليمية/ شووووبكات مسووووؤويل املشوووورت ت الدولي  بشووووأن ضوووورورة امل

قيام املكاتب امليدانية مبراجعة االختالفات ب  املشوووووووووووووورت ت املخطط نيا 
كل نقدي على أسوواس سوونوي هبدف مناقشووة الث رات اليت و والفعلية بشوو

 وووديووودهوووا مع املسووووووووووووووؤول  عن امليزانيوووة واملسووووووووووووووؤول  املعتمووودين/ممثليوووات 
 املنظمة/رؤساء املكاتب.

وو تقدمي التدريب على املشووووورت ت يف ممثلية املنظمة يف تركيا يف مايو/أ ر 
 والفعلية. نيا لتقليل االختالفات ب  املشرت ت املخطط 2022

التألقق بشووووكل منتظ  من املوردين غ  النشووووط  وسوووويت  تقدمي  ايت  حالي  
إجراءات إضوووووووووافية لتألديد التداب  التصوووووووووأليألية الاليمة  مبا يف ذلك من 

مشروع التطوير  عن طريقخالل أنشطة جودة البياانت اليت سيت  تنفيذها 
الثاين  الفصووولالتقين للتخطيط للموارد املؤسوووسوووية  املقرر اسوووتكماله  لول 

 .2023ام من ع
وميكن اإلبالغ عن النقص يف أداء املوردين بناء  على تقيي  من قبل وحدة 

 .Service-Nowالشراء  من خالل دائرة خدمات املشرت ت و

شعبة اخلدمات 
 اللوجستية

 ديد األخطاء يف قاعدة بياانت النظام العاملي ضوووووووووووووورورة  2023
إلدارة املوارد  مثل البائع  الذين لديه  مواقع غ  نشوووووطة  
وا اذ اإلجراءات التصوووووووأليألية. وجيب اسوووووووتعراض البائع  
الوووذين يعوووانون من حووواالت نقص يف األداء متكررة ال ووواذ 

 (161اإلجراء املناسب. )الفقرة 

17 

تطوير نظام للرصووووووووووووود ومن املتوقع أن يكون سووووووووووووواري املفعول  اجيري حالي  
 .2022ديسم /كانون األول  31 لول 

شعبة دع  
املشاريع/شعبة 
تعبئة املوارد 

ضوووورورة مراجعة حالة املشوووواريع قيد التنفيذ و ديثها بشووووكل  2022
دوري  كما جيب إل اء املشوواريع غ  ايدية أو اليت ال صوولة 

 (172نيا وإيالتها من النظام يف الوقت املناسب. )الفقرة 

19 
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الوحدة  رّد اإلدارة
 املسؤولة

اإلطار الزمين 
 املقرتح

 التوصية

يف نظام معلومات إدارة  اوتشوووووووووووووو  اإلدارة إىل أنه ال توجد عالمة جدو 
 ال امج امليدانية للمشاريع قيد التنفيذ.

والشراكات مع 
 القطاع اخلاص

 


