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 املوجز

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

 والثمانني بعد املائة  منةاتريخ تقدمي التقرير املرحلي السابق إىل جلنة املالية يف دورهتا الثا يف
 .2021يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

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

 مسودة املشورة
 إّن اللجنة:

 أحاطت علًما حبالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجع اخلارجي؛  
 اليت مل تنفذ بعدعلى مواصلة بذل اجلهود إلقفال التوصيات  وحّثت األمانة. 
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 مقدمة

توصيات املراجع ألغذية والزراعة على صعيد تنفيذ ة ايلّخص اجلدول أدانه التقدم اإلمجايل الذي أحرزته منظم -1
 اخلارجي.

 

 جمموع التوصيات 1تقرير املراجعة

يف املتأخرة التوصيات 
 2اتريخ التقرير السابق

)نوفمرب/تشرين الثاين 
2021) 

منذ اتريخ أُغِلقت 
 التقرير السابق

يف تأخرة التوصيات امل
اتريخ التقرير احلايل 
 )نوفمرب/تشرين الثاين

2022) 

 2 1 3 29 2017التقرير املطوَّل 

 7 1 8 41 2018التقرير املطوَّل 

 17 15 32 42 2019التقرير املطوَّل 

 37 11 48 48 20203التقرير املطوَّل 

 63 28 91 160 اجملموع
 

ريخ التقرير املرحلي بعد يف ات 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
 رز يف تنفيذ مجيع التوصيات ضمن العمود األخري بعنوان "تعليقات املراجع اخلارجي".املراجع اخلارجي يف التقدم احمل

هنا مغلقة منذ اتريخ التقرير املرحلي األخري، أب متّ اإلبالغتوصية  28وعددها  وابإلضافة إىل التوصيات املذكور أعاله -4
 -2020دقة املراجع اخلارجي عليها )التقرير املّطول إضافية تعترب اإلدارة أهنا قد نُ ّفذت، إمنا تنتظر مصا توصية 16هناك 

؛ 42و 40توصيتان ال -2019؛ التقرير املطّول 42و 36و 35و 34و 32و 31و 29و 27و 18و 17و 15و 5و 4 التوصيات
شأن على تعليقات اإلدارة واإلجراءات املتخذة ب صادقةوسيقوم املراجع اخلارجي ابمل(. 11التوصية  – 2018التقرير املطول 

 املقبلة.هذه التوصيات خالل عمليات املراجعة 

                                                      
 .(2016-2012للفرتة ال يتم ذكر التقارير عندما يكون قد مت إغالق التوصيات )التقارير املطّولة   1
 .وما قبله 9201لعام ابلنسبة إىل التقارير املطّولة  FC188/6.1 الوثيقة  2
 FC188/3 الوثيقة 3
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 2020التقرير املطّول 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  أساسية

     املسائل املالية

     االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

جراء جانب السعي الفعال إلإىل   1-
تقييمات إضافية للدول األعضاء 

فجوة التمويل يف التغطية الطبية  لسدّ 
بعد انتهاء اخلدمة وصندوق 

 مدفوعات انتهاء اخلدمة، ميكن أن
تستكشف املنظمة البدائل على 
النحو الذي اقرتحته جمموعة العمل 
املعنية ابلتقرير بشأن التأمني الصحي 
بعد انتهاء اخلدمة التابعة لألمم 

، واملشاركة يف حبث النظام تحدةامل
املوحد لألمم املتحدة عن حّل، 

 اسرتاتيجية طويلة األجل لسدّ إعداد و 
الفجوة يف متويل التغطية الطبية بعد 

شعبة الشؤون  2022
 املالية

 لفت انتباه األجهزة الرائسية إىلتواصل اإلدارة 
هذه املسألة، مبا يشمل العرض املنتظم لواثئق 

ثة بشأن حجم االلتزامات، تضم معلومات حمدَّ 
وهي  يف التمويل، النقص واخليارات املتاحة لسدّ 

ملتزمة بتقييم جدوى أي اسرتاتيجية طويلة 
بعد  التغطية الطبية األجل لسّد النقص يف متويل

انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات هناية 
وُقّدمت آخر املعلومات عن هذه  اخلدمة.

املسألة إىل جلنة املالية يف دورهتا احلادية 
 . 2022والتسعني بعد املائة يف مايو/أاير 

ويف ما يتعلق مبجموعة العمل املعنية ابلتقرير 
بشأن التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة التابعة 

إىل إن الكثري  تشري اإلدارة العليا لألمم املتحدة،

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات 
 (67 )الفقرة انتهاء اخلدمة.

توصيات ال ميكن تنفيذها ألهنا ليست من ال
مة لربانمج التغطية الطبية بعد انتهاء  مصمَّ

 اخلدمة التابع ملنظمة األغذية والزراعة.
  إن املفاوضات اجلماعية مع مقدمي

الرعاية الصحية غري ممكنة ألن لدى 
املنظمة منط خماطر خمتلف، كما أن 
وضعها الدميغرايف ووجودها اجلغرايف 

ائد فيها مجيعها خمتلفة. وبداًل وتغطية الفو 
مقدمو اخلدمات على من ذلك، يعمل 

توسيع شبكاهتم للحصول على أفضل 
األسعار جلميع من تشملهم خطة التأمني 

 يف منظمة األغذية والزراعة.
 على  ويف حني جرت بعض املناقشات

مستوى األمم املتحدة يف ما يتعلق 
ابالستفادة من اخلطط الصحية الوطنية؛ 

ل الصعوابت يف إدارة هذه التوصية بفع
على املستوى الوطين لكل بلد معين، فإنه 
مل يتم التوصل إىل أي استنتاجات. 
وتشجع املنظمة على استخدام الربامج 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

الصحية الوطنية يف تغطية نظام التأمني 
الصحي األساسي لتشجيع املوظفني على 
اعتبار التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

تقّدم مزااي تكميلية، من خالل على أهنا 
يف املائة من اجلزء املتبقي من  100سداد 

 التكاليف الوطنية.

 الفروق يف امليزانية
    

ملتطلبات معيار  ميكن أن متتثل املنظمة 2-
، 24احملاسبة الدولية للقطاع العام رقم 

تفسريًا  (1)م تقدّ ا لذلك أن ووفقً 
املبالغ  مناسًبا لالختالفات يف

املصروفة لكل مستوى من مستوايت 
وإذا مت ( 2)؛ األجهزة الرائسيةرقابة 

تضمني هذا التفسري يف مستندات 
عامة أخرى صادرة إىل جانب 
الكشوف املالية ومع مراجع مرجعية، 

 فيجب أن تكون متسقة داخلًيا.
 (71)الفقرة 

شعبة الشؤون  2021
املالية / مكتب 

االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

حتيط اإلدارة علًما ابلتوصية وتسلط الضوء على 
أنه مت تضمني سرد إضايف بشأن الفروق بني 

 2020األبواب يف الكشوف املالية املنقحة لعام 
يف الكشوف املالية لعام ، و 10-25يف املالحظة 

 .10-24يف املالحظة  2021
وستواصل اإلدارة مراجعة وتعزيز اإلفصاحات 

حات الكشوف املالية املتعلقة ابلفروق إيضاعن 
يف امليزانية يف فرتات إعداد التقارير املالية 

 املستقبلية.

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 الّسلف املتعلقة ابملوردين
    

لف املتعلقة ميكن تعزيز رصد السّ  3-
ابملوردين )بشكل أساسي سلف 
البائعني( وميكن وضع اسرتاتيجية 

 ةالسلف املتعلق لتسويةحمددة زمنًيا 
 (76 )الفقرة ابملوردين.

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

أنشأت شعبة الشؤون املالية ابلفعل أدوات 
رصد لرصد مجيع أنواع التقدم، مبا يف ذلك 
الّسلف املتعلقة ابملوردين ومتوسط الوقت 
املستغرق للتسوية. وتتابع شعبة الشؤون املالية 
هذه املسألة مع املكاتب ذات الصلة عندما 

 و أوقات التسوية مفرطة.تبد

 نُ ّفذت

 األصول
    

ميكن أن تعيد املنظمة تقييم العمر  5-
النافع ألصوهلا لتعكس العرض العادل 
وفًقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
العام وللتأكد من تقدير معقول للعمر 
النافع لألصول من أجل مواصلة 

)الفقرة  استخدامها أو التخلص منها.
87) 

مركز اخلدمات  2022
 املشرتكة

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
تقييمها لتقييم العمر االقتصادي   اإلدارةأجنزت 

النافع ملختلف فئات أصوهلا، ونّفذت النتائج 
النامجة عن ذلك يف تقييم العمر االقتصادي 

يناير/كانون الثاين  1ا من لألصول، بدءً 
2022. 

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 شرتاكات املقررة املستحقة القبضاال
    

م املنظمة إمكانية حتصيل ميكن أن تقيّ  -6
االشرتاكات املقررة القدمية غري 
املسددة، واختاذ اإلجراءات وفًقا 
للقواعد واللوائح املالية والسعي 
للحصول على موافقة املؤمتر لشطب 
االشرتاكات املقررة غري القابلة 

 (89 )الفقرة للتحصيل.

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

حتيط اإلدارة علًما ابلتوصية وتقّيم ابستمرار 
إمكانية حتصيل االشرتاكات املقررة السابقة غري 
املسددة من أجل حتديد املخصصات املناسبة 
اليت جيب تسجيلها يف الكشوف املالية، ولتقييم 
أي طلبات واردة بشأن خطط أقساط 

وافق على اقرتاح تأّن اإلدارة ال املتأخرات. غري 
شطب املبالغ القدمية املستحقة، وتشري إىل ما 

تنتظر املنظمة قرارًا من األمم املتحدة  (1)يلي: 
بشأن اإلجراء املناسب الذي جيب اختاذه بشأن 

ويتطلب شطب املبالغ غري  (2)يوغوسالفيا؛ 
املسددة األخرى املستحقة على الدول األعضاء 

 موافقة مؤمتر املنظمة.

 ذتنُ فّ 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 يف شطبأن تنظر املنظمة،  ميكن 7-
على  املبالغ غري القابلة لالسرتداد

بعد تقييم إمكانية  ،أساس دوري
 غرياملستحقات غري املسددة،  حتصيل

 ،املسامهات النقدية احلكومية املقابلة
على أساس كل حالة على حدة. 

 (93 )الفقرة

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

ة تستعرض إمكانية تؤكد اإلدارة أن املنظم
اسرتداد املبالغ املستحقة األخرى على أساس 

  ا مع التوصية.دوري متشيً 

 

 نُ ّفذت

     املسائل اإلدارية

املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف 
 2025أفريقيا حبلول عام 

    

ن املنظمة تنفيذ املشاريع ميكن أن حتسّ  33-
يف إطار املبادرة اإلقليمية لضمان 

قيق نتائج املشاريع يف إطار زمين حت
 (259)الفقرة  حمدد.

املكتب 
اإلقليمي 

 ألفريقيا

كجزء من 
 العمل اجلاري

يتم اختاذ إجراءات كجزء من العمل املستمر 
قبل املسؤولني عن امليزانيات، ويتم رصدها  من

من حيث االمتثال من قبل شبكة دعم الربامج 
وع يف املكتب املهام التابع للمشر امليدانية )فريق 

اإلقليمي ألفريقيا واملكاتب اإلقليمية الفرعية( 
لضمان تقدمي التقارير يف الوقت املناسب عن 

 مجيع املشاريع.

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

وابإلضافة إىل ذلك، يف بداية كل شهر، يتم 
بواسطة نظام معلومات إدارة  تذكريإرسال 

الربامج امليدانية إىل مجيع املسؤولني عن 
اءات غري املستكملة امليزانيات إلكمال اإلجر 

بعد، مبا يف ذلك تقدمي التقارير بناًء على 
املتطلبات املنصوص عليها يف اتفاقية التمويل 

 ذات الصلة.
 

  هامة 

     املسائل املالية

     األصول

ميكن أن تستعرض املنظمة عتبة رمسلة  4-
 ممتلكاهتا ومنشآهتا ومعداهتا.

 (80 )الفقرة

ون شعبة الشؤ  2021
 املالية

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
ا لعتبات رمسلة أصول أجرت اإلدارة استعراضً 

وزادت  2021يف الفصل الرابع من عام  املنظمة
: للممتلكات، واملنشآت واملعدات، هذه الرمسلة

دوالر أمريكي، ومن  000 5إىل  500 1من 
دوالر امريكي لألصول  00 100إىل  000 50

ة ذاتياً؛ وزادت من األصول غري املادية املنشأ

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 000 5إىل  500 1اليت مّت شراؤها فرداًي من 
 000 200إىل  000 100دوالر أمريكي، ومن 

دوالر أمريكي لألصول الفردية غري املادية اليت 
دوالر  000 200ا إىل مّت  تطويرها داخليً 

يناير/كانون  1أمريكي، مبفعول رجعي بدءاً من 
 .  2021الثاين 

 إدارة املخزوانت
    

ميكن أن تضمن املنظمة االمتثال  8-
للمعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام 

، وميكن منح األولوية للتنفيذ 12
العاملي إلدارة  نظامللاحملدد زمنًيا 

، مع إدراج أفضل املخزوانت
املمارسات إلدارة املخزوانت 

 (96)الفقرة  الوحدة. يف

مركز اخلدمات  2023
 املشرتكة

من املقرر ، و انشاط مستمرً الهذا تعترب اإلدارة 
نشره ابعتماد هنج تدرجيي. وقد اسُتكمل تقييم 

 االحتياجات وحتديد متطلبات العمل.
 

 قيد التنفيذ

     البنود املفتوحة املتعلقة ابلتسوية املصرفية

     القيمة املعّرضة للخطر -األدوات املالية 

ميكن أن تعمل املنظمة على إعداد  9-
ضة للخطر جلميع القيمة املعرّ 

شعبة الشؤون  2021
 املالية

تتلّقى املنظمة املعلومات عن القيمة املعّرضة 
 للخطر من أمينها العاملي، 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

حافظات االستثمار، واإلفصاح عن 
ذلك مع مجيع املعايري واالفرتاضات 
والبياانت واملنهجيات يف كشوفها 
املالية، وفًقا للمعيار احملاسيب الدويل 

، من أجل فهم 30للقطاع العام رقم 
لفقرة )ا املخاطر املالية بطريقة أفضل.

98) 

كجزٍء من حتليل   ،Northern Trustشركة 
املخاطر الشهري. وابلتايل، مل يتم النظر يف 
املقاييس واالفرتاضات من جانب املنظمة إمنا 

هي من بني  خارجًيا. والقيمة املعّرضة للخطر
عيها املنظمة يف استعراض اتدابري اخلطر اليت تر 

املخاطر وأداء احلافظة، وعليه فهي ال ُتصدر 
بشكل مباشر أو مستقل أي قرارات متعلقة 

التخّلي عن  أواملنظمة  ابستثمار حافظات
 االستثمار فيها.  

املنشأة وكاالت األمم املتحدة  وحدهاوعادًة، 
ا عن قياس قارير حاليً كمؤسسات مالية تقدم الت

املخاطر يف ما خيّص خماطر السوق، بفعل 
 يفهمه من يقرأ احلساابت. تعقيده واحتمال أاّل 

وال تعتري املنظمة تنفيذ القيمة املعّرضة للخطر 
ا التساق إفصاح مذكرة الصكوك املالية يف مؤاتيً 

 منظمات األمم املتحدة.
إفصاح مذكرة واختارت املنظمة اإلفصاح يف 

كشوفات املالية بشأن الصكوك املالية، عن ال
معلومات إضافية بشأن جمموعة من مقاييس 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

املخاطر اليت تستخدمها اإلدارة، واليت تتضمن 
املتغرّيات املعّرضة للخطر اليت يوفّرها األمني 
العاملي، من أجل قياس مدى تعّرض استثمارات 

 املنظمة للخطر.
     لرئيسي للمنظمةمراجعة االمتثال يف املقّر ا

     إدارة املشرتايت

ميكن ضمان حتميل املستندات  10-
املتعلقة ابملشرتايت يف النظام العاملي 
إلدارة املوارد لتسهيل التقييم السليم 
ورصد عملية الشراء وكذلك لتعزيز 
الشفافية. ويوصى أيًضا ابلتأكد من 
إدخال تواريخ التسليم الفعلية للبضائع 

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

مارس/آذار 
2023 

دائرة خدمات 
 املشرتايت

توافق املنظمة على ضمان إاتحة الواثئق اخلاصة 
بكل أمر شراء بسهولة؛ وسرتاجع اخليارات 
لتحقيق ذلك بطريقة ال تنطوي على وجود دائم 

ملي إلدارة املوارد. ملثل هذه الواثئق يف النظام العا
 ويعود ذلك إىل ما يلي:

  النقص يف القدرات لوضع عالمات على
املرفقات وتصنيفها والبحث عنها يف 
نظام املعامالت، مثل النظام العاملي 

 إلدارة املوارد؛
  والتأثري على األداء املستقبلي للنظام مع

 إضافة املزيد واملزيد من املستندات.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

يم البضائع، توافق دائرة وابلنسبة إىل اتريخ تسل
خدمات املشرتايت من حيث املبدأ على 

شعبة الرقمنة التوصيات، وستتعاون مع 
واملعلوماتية ومركز اخلدمات املشرتكة لتأكيد 
جدوى/مدى قبول هذه التوصية، مبا يتماشى 

 مع قدرات التخطيط للموارد املؤسسية.
التغيري التحّويل للمشرتايت، ويف إطار مشروع 

انطلق اآلن، سيتّم دمج هذه القدرات يف  الذي
التوصيات إلجراء حتسنيات مستقبلية على 

 نظام ختطيط املوارد املؤسسية.
 إدارة السفر

    

ميكن وضع آلية رصد ومتابعة فعالة  11-
لسلف السفر املستحقة لالمتثال 
للجداول الزمنية املنصوص عليها 

ص للتسوية، مع الرتكيز بشكل خا
على احلاالت القدمية. وميكن التأكد 
من أن احلفاظ على البياانت 

ثة للسلف املعلقة عن الصحيحة واحملدّ 
طريق إزالة املعامالت اليت مت تعديلها 

 ديسمرب/
كانون األول 

2022 

مركز اخلدمات 
 املشرتكة

جيري ، جلزء األول من التوصيةابلنسبة إىل ا
 اسرتداد سلفة السفر املستحقةأصاًل رصد و 

 ستحقةحيث توضع قائمة من سلف السفر امل
ا أي سلفة سفر كل شهر، ويتم اسرتداد تلقائيً 

مستحقة وال توجد هلا طلبات رد مصروفات 
السفر موافق عليها يف النظام من املسافر عرب 

 الرواتب.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

)الفقرة  ابلفعل من قاعدة البياانت.
108) 

جتري معاجلة اجلزء الثاين من التوصية بشأن و 
تأكد من احلفاظ على البياانت الصحيحة لا

عن طريق إزالة  ستحقةواحملدثة للسلف امل
املعامالت اليت مت تعديلها ابلفعل من قاعدة 

. وقد مّتت تسوية املسألة املبّلغ عنها البياانت
بشأن السلف القدمية/ املوافق عليها اليت ما 

 22، يف ستحقةزالت تظهر يف تقرير السلف امل
 . 2022 فرباير/شباط

هذه التوصية بشكل كامل حبلول  ذوسُتنفّ 
 .2022ديسمرب/كانون األول  31

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة
    

 أن تعمل املنظمة على حتديد ميكن 13-
ضة للمخاطر جلميع القيمة املعرّ 

حافظات االستثمار من أجل تقييم 
اخلسارة احملتملة على احلافظة 

ملها. وميكن أن تنظر االستثمارية أبك
املنظمة أيًضا يف رفع مستوى الثقة 

شعبة الشؤون  2021
 املالية

طلبت املنظمة من األمني إجراء حتليل إضايف 
للقيمة املعّرضة للخطر ما سيمّكن الكشف عن 

 99و 95كل من مقاييس مستوى الثقة بنسبة 
 يف املائة.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 لتحسني رصد املخاطر. 
 (117)الفقرة 

الشكاوى وطبيعتها،  حاالتيف ضوء  14-
ما إذا كانت  املنظمةميكن أن تنظر 

هناك حاجة إىل أي حتسينات 
منهجية يف املنظمة. وقد تنظر يف 
تزويد مكتب املفتش العام ابملوارد 
الكافية للتعامل مع األعداد املتزايدة 

 (119)الفقرة  من الشكاوى.

كجزء من 
 العمل اجلاري

مكتب 
ة االسرتاتيجي

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

، 2023-2022خصصت اإلدارة، يف الفرتة 
 خمصصات إضافية لفرتة السنتني 

مليون دوالر أمريكي لزايدة تعزيز  1.1بقيمة 
، الفقرة C 2021/3وظيفة التحقيق )الوثيقة 

ب(. وتظل هذه املسألة قيد املراجعة 59
املستمرة خالل فرتة التنفيذ مع توفري مزيد من 

ويل بناًء على احتياجات مكتب املفتش التم
 العام وتوافر التمويل.

 نُ ّفذت

     املكاتب امليدانية

     إدارة املشاريع

ميكن حتسني تنفيذ املشاريع من خالل  16-
حتسني تقييم املخاطر والتخطيط 
لضمان االنتهاء من املشاريع يف 
الوقت املناسب. وميكن التأكد من أن 

واملايل للمشاريع اإلغالق التشغيلي 

كجزء من 
 العمل اجلاري

شعبة دعم 
املشاريع/ شعبة 

 الشؤون املالية

عّززت شعبة دعم املشاريع رصد املشاريع على 
توّفر  معلوماتنطاق املنظمة، ووضعت لوحة 

 شبكةاملزيد من البياانت املوّسعة مقارنًة أبداة 
، لدعم الكشف املبكر عن دعم الربامج امليدانية

أي أتخريات ممكنة يف التنفيذ. وجرى تقاسم 
مع املكاتب اإلقليمية ويتم  علوماتلوحة امل

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

يتم بثبات خالل اجلداول الزمنية 
 (128)الفقرة  احملددة.

تعزيزها لتيسري الرصد احمللي. كما جيري حتليل 
ملسائل الرئيسية املتصلة بتنفيذ املشاريع يف لوحة ا

 كل أربعة أشهر.  علوماتامل
النتهاء  ةد احملدديعااملو  تطلبتا ما وغالبً 

مواعيد ضيقة خالل التمديد بفعل  عارياملش
مرحلة صياغة املشروع، ويتم متديد هذه املواعيد 
لصاحل املستفيدين من املشاريع. كما أن تعديل 

يعكس البيئات  عاريالنتهاء املش ةد احملدديعااملو 
 املعقدة وغري األكيدة اليت تعمل فيها املنظمة. 

ميكن توعية مالكي العمليات بشأن  17-
ملكية البياانت على نظام معلومات 
إدارة الربامج امليدانية واحلاجة إىل 
ضمان دقة البياانت/املعلومات على 

 (130)الفقرة  النظام.

شعبة دعم  2022
املشاريع/ 

مكتب 
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
وإدارة املوارد/ 

مكتب الشؤون 
 القانونية

 نتظار مصادقة املراجع اخلارجينُ ّفذت اب
ودورات التعّلم يقوم دليل دورة املشاريع، 

املسؤول عن ميزانية املشروع )اإللكرتونية 
(، مبعاجلة والعناصر األساسية يف دورة املشروع

مسألة جودة حتميل البياانت، ويتضمن 
التوجيهات بشأن ضرورة حفظ الواثئق 

 النظام. يف
اانت، مّت إطالق ومع صدور سياسة محاية البي

مبادرة االتصاالت لتوعية مجيع وحدات 

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

املنظمة. وتضع سياسة محاية البياانت 
التوجيهات والعمليات لضمان سالمة ودقة 
البياانت/املعلومات. وسيبدأ وضع وحدات 

ووتتواصل يف عام  2022التدريب يف عام 
 يف ظّل وحدة محاية البياانت. 2023

 املشرتايت
    

ميكن إجراء مراجعة جلميع احلاالت  19-
اليت كانت فيها الكمية الفعلية 
املستلمة أقل من صايف الكمية 
املطلوبة. وميكن حتديث النظام العاملي 
إلدارة املوارد ليعكس الوضع الصحيح 
حيثما خضعت الكميات املطلوبة 

 (136)الفقرة  لتغيري بعد الطلب.

دائرة خدمات  2022
 املشرتايت

ستواصل دائرة خدمات املشرتايت، بصفتها 
للسياسة ضمان التوجيه والدعم مالكة 

للمكاتب امليدانية ملنع مثل هذه الثغرات وأوجه 
القصور، وابلتايل تعزيز قدرة املكاتب امليدانية 

املنقح من  502على التنفيذ الناجح للقسم 
الدليل، وإضفاء الالمركزية على وظيفة 

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

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

اإلقليمية للمنظمة. وسيؤدي موظفو املشرتايت 
الدوليون دورًا رئيسًيا يف ضمان اتباع هنج مبسط 

ة، وتعزيز الضوابط يؤدي إىل مزيد من الكفاء

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

الداخلية وتنمية قدرات املكاتب القطرية 
 .اخلاضعة إلشرافها

وتتضمن خطط دائرة خدمات املشرتايت 
التوعية على أمهية أن تنعكس الكمّيات 

 يف طلبات الشراء.الصحيحة 
أن املعلومات أن تضمن املنظمة ميكن  20-

 املتعلقة ابلكمية اليت مت إصدار فواتري
هبا يف النظام العاملي إلدارة املوارد 
تتماشى مع الكمية املستلمة وليس 
الكمية املطلوبة يف مجيع احلاالت، 
وذلك لضمان صحة املعلومات 
وكذلك توفري نقطة تفتيش إضافية 

)الفقرة  لضمان صحة املدفوعات.
137) 

دائرة خدمات  2022
 املشرتايت

ستعمل دائرة خدمات املشرتايت على زايدة 
الوعي والتواصل مع مجيع املسؤولني عن 
امليزانيات يف املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية، 
للتذكري والتأكيد على أمهية إدخال اإليصال يف 
النظام العاملي إلدارة املوارد، وفًقا للكمية الفعلية 

 املستلمة مقابل بداًل من كمية أمر الشراء.
شرتايت وستشارك الشبكة اإلقليمية ملوظفي امل

الدوليني بشكل كامل يف العملية من أجل 
 ضمان تعزيز القدرات والتوعية. 

 قيد التنفيذ

ميكن مراجعة مجيع طلبات الشراء  21-
املفتوحة اليت يتم فيها جتاوز تواريخ 
االستحقاق وميكن فرض تعويضات 

دائرة خدمات  2022
 املشرتايت

أوىل، مت إرسال موظفي مشرتايت كخطوة 
يف كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة.  دوليني

وسيؤدي موظفو املشرتايت الدوليون دورًا 
رئيسًيا يف ضمان اتباع هنج مبسط يؤدي إىل 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

)الفقرة مقطوعة حيثما ينطبق ذلك. 
139) 

مزيد من الكفاءة، وتعزيز الضوابط الداخلية 
وتنمية قدرات املكاتب القطرية اخلاضعة 

 .إلشرافها
املشرتايت بشكل وثيق وتعمل دائرة خدمات 

مع شبكة موظفي املشرتايت الدوليني لضمان 
غرامات التصفية على النحو املالئم. فرض 

وهبدف مواصلة تعزيز الضوابط الداخلية 
واملساءلة، أجرت دائرة خدمات املشرتايت 

ملراجعة التوصيفات الوظيفية املعيارية  عمليةً 
ملوظفي املشرتايت الدوليني التابعني هلا 

ختصاصات خرباء املشرتايت من املوارد وا
 البشرية من غري املوظفني.

 تدابري الرقابة الداخلية
    

تعزيز الضوابط  على املنظمة ينبغي 25-
الداخلية لضمان قدر أكرب من 
املساءلة واالمتثال األفضل إلجراءات 
الرقابة املضمنة حلماية أصول املنظمة 

دقة يف اإلبالغ وممتلكاهتا، وضمان ال
عن حالة الرقابة الداخلية، وضمان 

كجزء من 
 العمل اجلاري

مكتب 
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

تُبذل جهود متواصلة لتعزيز الضوابط الداخلية 
ر يف املنظمة، وهي تشمل حتديد املخاط

واإلجراءات للحد من تعّرض املنظمة للمخاطر 
احملتملة وتقليل احتمالية تكرار هذه املخاطر. 
كما بُذلت جهود لزايدة املعرفة والوعي بشأن 
إدارة املخاطر وتقارير الرقابة الداخلية من خالل 

 نُ ّفذت



FC 194/5.1 21 

 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

صحة املدفوعات إىل االستشاريني 
 واملوردين ومقدمي اخلدمات.

 (153)الفقرة  

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

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

 تها.وموضوعي
وكجزء من إطار الرقابة الداخلية، يتحّمل 
أصحاب األعمال املسؤولية الكاملة عن تصميم 
وتنفيذ ضوابط داخلية فعالة. وتستند األسئلة 
يف استبيان الرقابة الداخلية إىل املخاطر اليت 
حددها أصحاب األعمال املعنيون حبيث ميكن 
ملكتب ما تقييم ما إذا كان يتم تطبيق الضوابط 

لداخلية أم ال. وتوفر الردود الواردة من خالل ا
استبيان الرقابة الداخلية وبيان الرقابة الداخلية 
مدخالت ألصحاب األعمال يف حتديد نقاط 
ضعف الرقابة الداخلية، وحتسني عمليات 
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األعمال والرقابة. ونتيجة لذلك، يقوم بعض 
أصحاب األعمال بتوفري بناء القدرات وحتسني 

 ة املتابعة ألغراض املراقبة.معلومات لوح
ومت توضيح التوجيهات اخلاصة مبكافآت اخلرباء 
االستشاريني واملشرتكني يف اتفاقات اخلدمات 
الشخصية بوضوح يف قسمي دليل اإلجراءات 

القسم و  317اإلدارية ذات الصلة )القسم 
ذات  الدليل (. وابإلضافة إىل  أقسام319

إطار عمل املنظمة بشأن توظيف  الصلة، يوجد
( واملشرتكني )القسم 317)القسم  االستشاريني

( يوفر إرشادات مفصلة حول تطبيق 319
أقسام الدليل ذات الصلة. وحيدد الدليل كيفية 
حتديد فئة املوارد البشرية من غري املوظفني 

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

https://login.microsoftonline.com/common/DeviceAuthTls/reprocess
https://login.microsoftonline.com/common/DeviceAuthTls/reprocess
https://login.microsoftonline.com/common/DeviceAuthTls/reprocess
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ط التوجيهية املدفوعات تتوافق مع اخلطو 
. وستواصل شعبة املوارد واألسعار املتعاقد عليها

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

 ح.تطّبق هذه اإلرشادات بشكل صحي

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

لضمان االمتثال  واستبياانت الرقابة الداخلية
لسياسات وعمليات احلوكمة حتت إشراف 
شعبة اخلدمات اللوجستية )شراء السلع 

 ة املرافق(.واخلدمات، والسفر، وإدار 
وتضمن شعبة اخلدمات اللوجستية ابستمرار 
التوجيهات اجليدة والدعم للمكاتب امليدانية، 
مع الرتكيز على تعزيز الضوابط. وقد متت 
معاجلة ذلك بشكل خاص من خالل مراجعة 

من دليل اإلجراءات اإلدارية،  502القسم 
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وإرسال موظفي املشرتايت الدوليني ليكونوا 
 العمليات. على مقربة من

التقارير عن ولتعزيز الضوابط الداخلية ورصد 
املهام، تعمل وحدة السفر يف شعبة اخلدمات 
اللوجستية حالًيا على طلب تغيري األعمال من 
أجل تذكري بشأن التقارير عن املهام يف النظام 
العاملي إلدارة املوارد تتم حالًيا مناقشة املتطلبات 

 اخلاصة به.
ن جتديد املصروفات النثرية يف ميك 26-

الوقت املناسب وميكن إجراء 
حساابت نقدية غري معلن عنها كل 
شهر للتحقق من وجود النقد يف حوزة 
األمني يف أي وقت. وميكن مراجعة 

ه للمصروفات النثرية يف باملبلغ املصرح 
املكاتب امليدانية على أساس 

 (158)الفقرة  االستخدام.

شعبة الشؤون  2022
 ملاليةا

من املقرر إجراء هذه العملية يف الفصل الثالث 
. وسيقوم املوظفون املنتدبون 2022من عام 

ابالتصال بعدٍد خمتار من البلدان ذات املخاطر 
 30حىت املرتفعة، وطلب عّد النقود 

 أكتوبر/تشرين األول 31سبتمرب/أيلول أو 
2022 . 

 قيد التنفيذ
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 إدارة املوارد البشرية
    

بذل جهود متواصلة مللء  ينبغي 28-
الوظائف الشاغرة بطريقة تنافسية 
وحمددة زمنًيا، مع ضمان الشفافية يف 
عملية االختيار. وميكن إعداد خطط 
التدريب بناءً على حتديد الفجوات يف 
املهارات واالحتياجات التدريبية؛ 

 وميكن وضع نظام لتقييم أثر التدريب.
 (174)الفقرة 

2022 

)فرع 
 يف(التوظ

 
 
 
 

 
2023 

)فرع التعّلم 
 واألداء(

شعبة املوارد 
 البشرية

تواصل شعبة املوارد البشرية النظر يف طرق 
لتبسيط عملية التوظيف وحتقيق الكفاءات 
فيها، مع ضمان إجراء عملية االختيار بطريقة 
عادلة وشفافة. وتدعم اخلطة االسرتاتيجية 

راكات لشعبة املوارد البشرية التطوير املستمر للش
واملشاريع االسرتاتيجية، ابإلضافة إىل 
احتياجات الوظائف الفنية وغري الفنية، مع 
الرتكيز على عملية قائمة على اجلدارة أتخذ 
بعني االعتبار التطوير الوظيفي للمرشحني 

 الداخليني والعوامل يف تنّقل املواهب وتنويعها.
وكجزء من إطار عمل تعليمي موحد للشركات، 

ة املوارد البشرية إرشادات ستضع شعب
لألقسام/املكاتب ابلتشاور مع أصحاب 
األعمال املعنيني بشأن تنفيذ خطة تطوير 
املوظفني السنوية بناًء على فجوات املهارات 
واالحتياجات التدريبية وهنج منظم لتقييم أتثري 
أنشطة تعّلم املوظفني وتدريبهم، مع مراعاة 

 قيد التنفيذ
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ألمم املتحدة املمارسات اليت وضعتها وكاالت ا
 األخرى. 

ابجتاه تنفيذ ما ورد أعاله، أجرت  خطوة أوىلوك
كياانت األمم املتحدة األخرى عملية مقارنة 
قياسية الستعراض االسرتاتيجيات، والسياسات 
واملمارسات اخلاصة بتطوير املوظفني. ونّظمت 

ا سلسلة من شعبة املوارد البشرية أيضً 
جهات  االجتماعات جملموعات الرتكيز مع

االتصال املعنية ابلتدريب يف املنظمة وأصحاب 
تبعها استطالع رأي إلكرتوين مصلحة آخرين 

أطلقته مجيع جهات االتصال املعنية ابلتدريب 
ملواصلة النظر يف عملية ختطيط تطوير املوظفني 

  يف املنظمة.  
كذلك، وضعت ونشرت شعبة املوارد البشرية 

هبدف تعزيز ا لتقييم التدريب دلياًل عمليً 
ممارسات املنظمة يف جمال تقييم مبادرات 
التدريب، وتقييم قيمة التدريب مبا يف ذلك 
األدوار واملسؤوليات، ونظام تقييم على أربعة 

 مستوايت وتطبيقه وأمثلة ذات الصلة. 
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استعراض األداء بشأن املبادرة اإلقليمية 
 للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام

2025 

    

ميكن أن تنظر منظمة األغذية والزراعة  29-
يف ما يلي: )أ( وضع مقياس كمي 
مناسب يف ما يتعلق ب "تعميم القضاء 
على اجلوع"، يف سياق التزامها 
ب "تعميم القضاء على اجلوع يف عمل 
املنظمة على املستويني القطري 
واإلقليمي"؛ )ب( وميكن إجراء 

شاريع، استعراض مناسب لنسبة امل
واملسامهة ب "تعميم القضاء على 
اجلوع"، يف احلافظة الشاملة 
للمشاريع، اجلارية يف املنطقة 
األفريقية، وكذلك يف البلدان حمط 
الرتكيز، يف سياق املقياس املبتكر 
لذلك؛ )ج( وميكن أن توجه املنظمة 
جهود تعبئة املوارد حنو املشاريع اليت 

وع هم يف تعميم القضاء على اجلاتس

املكتب  2023
اإلقليمي 

 - ألفريقيا
املدير العام 

املساعد / 
انئب املدير 

 العام

إقفال هذه التوصية ابالستناد تقرتح اإلدارة 
 إىل الرّد الوارد أدانه

برانجًما/مشروًعا  1ال تُعّد املبادرة اإلقليمية  )أ(
قائًما بذاته، بل إهنا آلية تنفيذ. وهتدف إىل 
حتقيق تعميم القضاء على اجلوع بشكل أساسي 
على مستوى السياسات وعلى املستوى 

ء االسرتاتيجي. ويف هذا الصدد، فإن اإلجرا
األكثر مالءمة يكمن يف عمليات سياسات 
األمن الغذائي والتغذية اليت قدمت املنظمة 
الدعم هلا أو سامهت فيها، على املستوايت 
القطرية و/أو اإلقليمية؛ و/أو عدد البلدان اليت 
قامت إبدماج القضاء على اجلوع يف واثئقها 
االسرتاتيجية وأطر سياساهتا املتعلقة جبميع 

 يت التزمت إبعالن ماالبو.البلدان ال
ويف الواقع، تستخدم املنظمة ابلفعل عدًدا من 
عمليات السياسات لقياس تعميم القضاء على 

 ابنتظار املصادقة
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يف عملها على املستويني القطري 
واإلقليمي؛ )د( وميكن أن تنظر يف 
طرق لتعزيز هنج السياسة لتهيئة 
نفسها بشكل أفضل إلدخال 
التغيريات املرغوبة على مستوى 

 (198)الفقرة  السياسة.

اجلوع يف الواثئق االسرتاتيجية وواثئق 
السياسات املتعلقة ابألغذية والزراعة على 

 املستويني القطري واإلقليمي.

املنظمة تقريًبا، من  فعلتهكل ما   ساهم )ب(
أهدافها االسرتاتيجية األربعة األخرى  حيث

( يف حتقيق 1)إىل جانب اهلدف االسرتاتيجي 
هدف "القضاء على اجلوع"؛ وعلى الرغم من 

اهلدف الوحيد  كان  1أن اهلدف االسرتاتيجي 
الذي يشكل فيه "القضاء على اجلوع" هدفًا 

"نسبة عتبة"  مل تكن هناكمباشرًا له، إاّل أنه 
مالءمته أو كفايته يف ما حمددة لتحديد مدى 

يتعلق أبهداف اسرتاتيجية أخرى أو جماالت 
 تنمية ذات أولوية ذات صلة مماثلة.

تتم تعبئة املوارد للمشاريع على املستوى  )ج(
القطري ويعتمد متويل املشاريع على جمال 
اهتمام الشريك يف املوارد. وذلك خارج عن 

 سيطرة مكتب املنظمة القطري ما مل يكن هناك
مشروًعا حمدًدا ميّول من برانمج التعاون التقين، 

 ما ينبغي اعتباره متوياًل أولًيا.
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هذه التوصية وتقّر بواقع أنه  اإلدارة ثّمنت )د(
ميكنها أن حتقق املزيد من التغيريات املرغوبة، إذا 
متكنت من زايدة وتعزيز القدرات لدعم تنفيذ 

ية السياسات والتحليل على املستوايت اإلقليم
 واإلقليمية الفرعية والقطرية.

الغاايت  املنظمة تستعرضميكن أن  30-
واملؤشرات لتقييم مسامهة النتائج يف 
إقليم أفريقيا بغاايت املخرجات 
املؤسسية للمنظمة، لضمان أن 
يعكس أداءها يف ما يتعلق هبذه 

التقدم العام الغاايت بشكل أفضل 
تائج املؤسسية يف احملرز يف حتقيق الن

ونتائج  1إطار اهلدف االسرتاتيجي 
األمن الغذائي يف إقليم أفريقيا، يف 
سياق هدفها العاملي املتمثل يف 
"خفض العدد املطلق لألشخاص 
الذين يعانون من اجلوع" )مرتبط 

 (204)الفقرة  (.1ابملبادرة اإلقليمية 

املكتب  2023
اإلقليمي 

 - ألفريقيا
املدير العام 

اعد / املس
انئب املدير 

 العام

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

وأهداف  1االسرتاتيجية )اهلدف االسرتاتيجي 
أخرى( يف اجملاالت ضمن والية املنظمة؛ 

ا وزايدة وتستخدمها املنظمة لتقييم مسامهته
 تركيز دعمها حيثما كانت هناك حاجة.

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

 واملواصفات الدولية.
وإن التغيريات يف مؤشرات النواتج هي مثرة 

 من السياسات والربامج اليت ينفذها الكثري
أصحاب املصلحة )منظمة األغذية والزراعة، 

 قيد التنفيذ
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والبلدان األعضاء، واجملموعات االقتصادية 
اإلقليمية، وشركاء التنمية(. وال ميكن أن تُعزى 
هذه التغيريات أو أي تقدم مت اإلبالغ عنه إىل 
عمل املنظمة وحده. ويف الواقع، تستخدم 

 املنظمة "التقييمات املشرتكة" اليت يصادق عليها
 أعضاؤها، لقياس مسامهتها يف النواتج.

أخرى تقّوض وعالوة على ذلك، هناك عوامل 
جهود املنظمة واألعضاء والشركاء لتقليل العدد 
املطلق لألشخاص الذي يعانون من اجلوع، 
على الرغم من التغيريات املرحب هبا يف عمليات 
السياسات اليت مت حتقيقها. وعلى مّر السنني، 

الرئيسية لتزايد عدد األشخاص  متثلت األسباب
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يف 
أفريقيا يف مزيج من عدم استقرار أسواق املواد 
الغذائية وأسعار السلع األساسية، والتباطؤ 
االقتصادي والركود، والصدمات املناخية 
)التقلبات والظواهر املناخية القصوى(، 

فاف الشديد والكوارث الطبيعية )حاالت اجل
والفيضاانت( وعدم االستقرار السياسي 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

املستمر والصراعات وأشكال العنف األخرى. 
ومت اإلبالغ عن ذلك يف إصدارات خمتلفة من 
تقرير حملة عامة إقليمية عن األمن الغذائي 

 (.2020و 2019و 2018والتغذية )

 أن تعزز املنظمة عملية ميكن 31-
وحد ملشاريع املنظمة املتقييم الرد/اجل

 املتعلقة جبهود القضاء على اجلوع،
اجلارية يف البلدان حمط الرتكيز خالل 

من ، 2020و 2014الفرتة ما بني 
أجل حتديد الثغرات وحتديد 
األولوايت يف هذا الصدد، للفرتة 
املتبقية من هذه املبادرة اإلقليمية، 
وكذلك لتقييم األثر ونتائج هذه 

 (208)الفقرة  وعها.املشاريع، يف جمم

املكتب  2022
اإلقليمي 

 - ألفريقيا
املدير العام 

 /املساعد 
انئب املدير 

 العام

تقرتح اإلدارة إقفال هذه التوصية ابالستناد 
 إىل الرّد الوارد أدانه

ال يتم اإلبالغ عادة عن إجنازات املنظمة 
حبسب املشاريع على مستوى املنظمة. ونقرتح 

ة يكمن يف مراجعة البلدان أن حتلياًل أكثر فائد
اليت أبلغت عن النتائج )اليت مت التحقق من 
صحتها( اليت مت احتساهبا كجزء من التقدم حنو 
الوصول إىل غاايت خمرجات اهلدف 

-2014يف الفرتات املالية  1االسرتاتيجي 
، ومث 2019-2018و 2017-2016و 2015

ابلنسبة إىل كل بلد، مراجعة عدد املشاريع 
وميزانياهتا  1ة ابهلدف االسرتاتيجي املرتبط

 ونفقاهتا خالل تلك الفرتة.

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 التخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمها
    

ميكن أن تستعرض املنظمة قائمة  34-
البلدان اليت حتظى ابهتمام خاص 
لتويل مشاريع برانمج التعاون التقين، 
وجهود تعبئة املوارد املباشرة من أجل 

عدد أكرب من مشاريع حساب  تويل
)الفقرة  .البلدان احملرومةاألمانة يف 

273) 

انئب املدير  2023
 –العام 

Bechdol / 
شعبة دعم 
املشاريع / 

تعبئة شعبة 
املوارد البشرية 

والشراكات مع 
 القطاع اخلاص

 املراجع اخلارجينُ ّفذت ابنتظار مصادقة 
نُ ّفذت التوصية ابلنسبة إىل برانمج التعاون 

اجمللس يف دورته السادسة لتقين. وصادق ا
على جمموعة جديدة من  والستني بعد املائة

املعايري اليت توّجه القرارات املتصلة بتخصيص 
املوارد. وتقّيم هذه املعايري احتياجات البلدان 

ر، يث انتشار نقص التغذية، والفقحمن 
وانعدام املساواة، والتعّرض لتغرّي املناخ وتدهور 
التنوّع البيولوجي وإيالء اهتمام خاص للبلدان 

ا والدول اجلزرية الصغرية النامية األقل منوً 
 الوصول إىل خدمات املنظمة. يف

وتواصل املنظمة إيالء األولوية لفئات األمم 
املتحدة اليت حتظى ابهتمام خاص بشأن متويل 

ألمانة. وقد أتكد ذلك يف اإلطار حساب ا
االسرتاتيجي اجلديد، حيث يتم إيالء اهتمام 
خاص للبلدان األقل منًوا وبلدان العجز الغذائي 
ذات الدخل املنخفض والبلدان النامية 

الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية،  غري

 ابنتظار املصادقة

https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

وأيًضا البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض 
دالت الفقر وانعدام األمن اليت ترتفع فيها مع

الغذائي. وميكن تتّبع هذه البلدان يف نظم 
املنظمة، وسيتم النظر يف تضمني وجهات نظر 

اإلدارية املتكامل تتعلق حمددة لنظام املعلومات 
ابلنتائج اليت حتققت مبسامهة املنظمة وتعبئة 

 املوارد والتنفيذ.
وسيقود اإلطار االسرتاتيجي تشكيل حساابت 

نة وإن البلدان اليت ستحظى ابهتمام األما
خاص حمددة بشكل جيد. وهذا جزء ال يتجزأ 
من طريقة عمل املنظمة وال ميكن تنفيذه من 
خالل دليل دورة املشاريع، الذي يركز على 
العمليات وليس جوهرها. كما أن حساابت 
األمانة مدفوعة إىل حد كبري أبولوايت اجلهات 

 املاحنة.
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ميكن أن تراقب املنظمة صياغة إطار  35-
الربجمة القطرية حيث مل تتم صياغة 
أطر الربجمة القطرية أو انتهت 
صالحيتها. وميكن التأكد من أن 

يتم تقييمها  الرباجمية القطريةطر األ
ابلرجوع إىل األولوايت املتوخاة من 

 (277)الفقرة  قبل البلدان املعينة.

كجزء من 
 العمل اجلاري

تب مك
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
جيري تعزيز أدوات رصد حالة أطر الربجمة 
القطرية. وأنشأ مكتب االسرتاتيجية والتخطيط 
وإدارة املوارد جمموعة بياانت ولوحة معلومات 
لدورة أطر الربجمة القطرية والتقدم احملرز يف 

إطار عمل األمم املتحدة للتعاون صياغتها مع 
حيث جيب أن تنبثق يف جمال التنمية املستدامة، 

أطر الربجمة القطرية على النحو الواجب من 
عملية أطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال 
التنمية املستدامة. ويتم حتديث جمموعة البياانت 
هذه على أساس شهري بناًء على لوحة 

سيق اإلمنائي لألمم معلومات مكتب التن
املتحدة واملدخالت من نقاط االتصال لألطر 

 الربجمية القطرية من املكاتب اإلقليمية.
ويف ما يتعلق بتقييمات أطر الربجمة القطرية، 
وفًقا "خلطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات 

تواصل "، 2023-2021التقييم يف الفرتة 
ات إجراء عمليات تقييم عن مسامهاملنظمة 

املنظمة على املستوى الوطين لغرض مساءلة 
املنظمة أمام البلد املعين، ولتقدمي املشورة 

 ةابنتظار املصادق
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

للمنظمة وللبلد بشأن صياغة أطر الربجمة 
 . القطرية وتنفيذها

بلورة اخلطة للتقييم القطري ابلتشاور مع وجتري 
ومن الناحية  املكاتب اإلقليمية والقطرية.

خالل السنة األخرية  املبدئية، يتم اختيار البلدان
وتشمل العوامل  من تنفيذ إطار الربجمة القطرية.

األخرى اليت تُراعى خالل املشاورات: األمهية 
االسرتاتيجية للربانمج من وجهة نظر املكتب 
اإلقليمي، والربامج القطرية اليت ال ختضع لتقييم 
كاٍف؛ والربامج القائمة يف البلدان ذات 

م املنظمة؛ وجدوى االحتياجات العالية لدع
التقييم ابعتباره أحد املدخالت لبلورة اجتاه 
اسرتاتيجي جديد للربانمج، كما يف البلدان اليت 

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

 املنظومة.
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

أن تعزز املنظمة أداة نظام ميكن  36-
معلومات إدارة الربامج امليدانية "رصد 
املشاريع قيد التنفيذ لشبكة دعم 
الربامج امليدانية"، لضمان الرصد 
واملراجعة السنوية للمشاريع قيد 
التنفيذ وحتسني التوجيه بشأن إدارة 
املشاريع قيد اإلعداد من خالل 

ة املشاريع مطالبة القائمني على صياغ
املسؤولني عن امليزانيات مبراجعة حالة 
املشاريع قيد اإلعداد وحتديثها على 
فرتات منتظمة من أجل ضمان أن 
هذه املشاريع ال تزال قيد الصياغة 

 (281)الفقرة  النشطة.

كجزء من 
 العمل اجلاري

شعبة دعم 
 املشاريع

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
مات إدارة الربامج امليدانية نظام معلو  يتضمن

املشاريع قيد التنفيذ لشبكة أداة ُتدعى "رصد 
دعم الربامج امليدانية"، وتوضع عملية الرصد 

 واملراجعة السنوية على نطاق املنظمة.
وتعّززت اإلرشادات عن رصد املشاريع قيد 

املشاريع يف دليل  لقائمني على صياغةالتنفيذ ل
التذكري املوّجه إليهم  ، مبا يف ذلكدورة املشاريع

الستعراض املشاريع قيد التنفيذ  1يف املرحلة 
الواقعة حتت مسؤوليتهم كل ستة أشهر )بدعم 

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية من أداة 
املشاريع قيد التنفيذ لشبكة دعم الربامج "رصد 

 امليدانية"(

 ابنتظار املصادقة

، ملشاريعنظام إدارة دورة ا)أ( يتضمن  37-
، 2022املقرر إطالقه قبل هناية عام 

وظيفة لتحميل مصفوفة اإلطار 
، )ب( وميكن خطط العملو املنطقي 

إعادة تصميم مصفوفة اإلطار املنطقي 
وخطط العمل جلعلها سهلة 

مكتب  2023
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

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

 

 تنفيذقيد ال
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

االستخدام دون املساومة على 
املعلومات/احملتوى املطلوب لرصد 

جيب أن املشاريع بكفاءة، )ج( و 
صفوفة اإلطار املنطقي يكون إدراج م

ما وخطط العمل إلزامًيا للمشاريع 
لتعزيز  ألف دوالر أمريكي 500فوق 

)الفقرة  املساءلة وحتسني الرصد.
285) 

تعزيز الرصد املؤسسي ألداء  )أ( جيب 38-
أن املسؤولني عن امليزانية للتأكد من 

تنفيذ املشاريع ضمن امليزانية 
، املعتمدة/املنقحة والنقد املستلم

وتسوية األرصدة النقدية غري املنفقة 
 ؛يف الوقت املناسب

تضمني عمليات  )ب( وينبغي
التحقق من الصحة يف نظام التخطيط 

ارد املؤسسية لعدم السماح لتنفيذ للمو 
املشاريع بتجاوز امليزانية والنقد املستلم 
)مع استثناءات للحاالت اليت 

شعبة دعم  2023
املشاريع / 

الشؤون  شعبة
 املالية

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

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

، كما يف حتكمها ترتيبات متويل حمددة
حالة املشاريع املمولة من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية واالحتاد 

 (289)الفقرة  (.األورويب

دمج التحقق من للمنظمة )أ( ميكن  39-
 الصحة يف نظام إدارة دورة املشاريع

حيث يُطلب من مسؤويل االتصال 
املعنيني ابلتمويل التصديق يف النظام 

عادة التخصيص تتم أبن عمليات إ
وفًقا التفاقية التمويل وحتظى مبوافقة 

حتديد عتبة )ب( و اجلهات املاحنة؛ 
تتطلب بعدها عمليات إعادة 
التخصيص بني بنود امليزانية املراقبة من 

)الفقرة  قبل املنظمة واملوافقة عليها.
295) 

شعبة دعم  2023
املشاريع / 

شعبة تعبئة 
املوارد البشرية 
 والشراكات مع
 القطاع اخلاص

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

 قيد التنفيذ

لتعزيز فعالية رصد شبكة دعم الربامج  40-
امليدانية وضمان اختاذ إجراءات 
عالجية يف الوقت املناسب من منظور 

ميكن أن يتضمن نظام تشغيلي: )أ( 

مكتب  2023
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
وإدارة املوارد / 

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

 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

د املؤسسية القادم التخطيط للموار 
لربط التنفيذ/اإلنفاق مع امليزانية،  ابندً 

بداًل من النقد املستلم، من أجل 
حتديد املشاريع ذات مستوى التنفيذ 

 املنخفض.
وميكن أيًضا مراجعة اشرتاط  )ب(

 30بقاء املشروع يف احلالة احملددة ملدة 
 يوًما.

وميكن وضع عالمة على مجيع )ج( 
تلك اليت سيتم املشاريع، ابستثناء 

استالم الشرحية األخرية من التمويل 
اخلاص هبا بعد اكتماهلا، الختاذ 
إجراءات ذات أولوية مبجرد أن 

يف املائة من  80تتجاوز النفقات 
)الفقرة  املبالغ النقدية املستلمة.

299)  

شعبة دعم 
املشاريع / 

ون شعبة الشؤ 
 املالية
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

وضع آلية أن تنظر املنظمة يف  ميكن 41-
رصد حمّسنة لتقليل الفاصل الزمين بني 
اتريخ املوافقة والبدء الفعلي 

 (302)الفقرة  للمشاريع.

شعبة دعم  2023
 املشاريع

نظام نظر املنظمة يف تعزيز آلية الرصد يف ست
 اجلديد. إدارة دورة املشاريع

تعتمد قضية الفاصل الزمين بني املوافقة وبدء 
التنفيذ على عوامل خارجة عن سيطرة املنظمة 
)على سبيل املثال، توقيع اتفاقيات املشاريع من 

 قبل احلكومات املستفيدة(.

 قيد التنفيذ

مناسب للمخاطر حتليل  ميكن إجراء 42-
 يف ما يتعلق بتنفيذ املشاريع، وإجراء

تدريبات متخصصة بشأن دورة 
املشاريع للموظفني امليدانيني لتحسني 
التنسيق مع احلكومات املضيفة 

 (307)الفقرة  واجلهات املاحنة.

شعبة دعم  2022
 املشاريع

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
دريب على إدارة توفر شعبة دعم املشاريع الت

 دورة املشاريع على أساس منتظم.
، أجنزت شعبة دعم 2022ويف يونيو/حزيران 

دورة التعّلم اإللكرتونية بشأن املشاريع حتديث 
املسؤولني عن ميزانيات املشاريع )متاحة جلميع 

(. ويف you@faoموظفي املنظمة من خالل 
، أجنزت شعبة دعم 2022أغسطس/آب 

ة العناصر األساسية يف املشاريع حتديث دور 
التحديد، دورة املشروع يف أربع وحدات ]

والصياغة، والتقييم واملوافقة، والتنفيذ والرصد، 

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

[، وهذه الدورة متاحة جلميع غالقوالتقييم واإل
 . you@faoموظفي املنظمة على املوقع 

دمج وحدة أن تضمن املنظمة ميكن  43-
مقابل األهداف يف لرصد حتقيق املعامل 

نظام إدارة دورة املشاريع لتسهيل 
 الرصد املؤسسي لتنفيذ املشاريع.

 (309)الفقرة 

مكتب  2023
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
وإدارة املوارد / 

شعبة دعم 
 املشاريع

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

 

 قيد التنفيذ

ميكن إنشاء إطار رصد نشط على )أ(  44-
لضمان اإلغالق مستوى املنظمة 

التشغيلي واملايل للمشاريع يف الوقت 
 املناسب.

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

 عنها ابنتظام. 
أن حيتوي نظام ضمان وميكن )ج( 

إدارة دورة املشاريع على ميزات 
لنظام املعلومات اإلدارية مناسبة 

مكتب  2023
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
وإدارة املوارد / 

شعبة دعم 
 املشاريع

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

تقيم شعبة دعم ابلفقرة )ب(،  قيف ما يتعلّ 
املشاريع اآلن قاعدة بياانت تتعّلق ظروف 
شبكة دعم الربامج امليدانية املتصلة ابملشاريع، 
والتعليقات الواردة من املسؤولني عن امليزانية 
حول املسائل اليت تتّم مواجهتها واخلطوات 

اه حّلها. وجيري حتليل هذه احملتملة ابجت
املعلومات وتقامسها يف تقارير دورية مع 

 املسؤولني عن امليزانية واإلدارة العليا.
 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

لتسهيل املراجعة الدولية إلغالق 
املشاريع من قبل نقاط االتصال يف 

 املقّر الرئيسي ومن قبل اإلدارة العليا.
 .(313)الفقرة 

 ميكن للمنظمة:  45-
)أ( أن تعزز الرصد املؤسسي لتقدمي 
التقارير املرحلية لضمان أن املشاريع 

 تتقدم على النحو املتوخى.
ل )ب( وأن تضمن أن يكون حتمي

إدارة دورة التقارير املرحلية يف نظام 
 إلزامًيا.املشاريع 

دمج ميزة لنظام املعلومات )ج( وأن ت
اإلدارية يف نظام إدارة دورة املشاريع 
إلنشاء التقارير الدورية عن حالة رفع 

بل املسؤولني عن التقارير املرحلية من قِ 
 امليزانية.

شعبة دعم  2023
 املشاريع /

مكتب 
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد  

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

وتتضمن وحدة نظام إدارة معلومات الربامج 
قائمة بعنوان "تقارير" لتحميل  امليدانية ابلفعل

 التقارير املرحلية والنهائية يف النظام.
 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

بل إدارة ميكن وضع إطار للرصد من قِ 
م إلجراء مراجعة دورية لتقدّ  املنظمة

 (316)الفقرة  املشاريع.

جيب إدخال التاريخ احملدد لتقدمي  46-
التقارير النهائية وفًقا التفاقيات 
التمويل بشكل إلزامي يف نظام 
التخطيط للموارد املؤسسية لكل 
مشروع، وجيب أن يكون جزًءا من 

ة املطلوب إدخاهلا املعلومات األساسي
قبل البدء أبنشطة املشروع. وجيب أن 
يكون هناك رصد انشط لتقدمي 
التقارير النهائية على النحو املنصوص 
عليه يف التعليمات املوجودة املتعلقة 

 (319)الفقرة  إبغالق املشروع.

شعبة دعم  2023
املشاريع / 

شعبة تعبئة 
املوارد البشرية 

والشراكات مع 
 القطاع اخلاص

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

 

 قيد التنفيذ

وميكن إدخال آلية مؤسسية )ب(  47-
لتوثيق وأرشفة الدروس املستفادة من 

، بناًء على تقارير املشاريع املكتملة
لتسهيل استخدام هذه التقييم، 

سيتم حتديده 
بناءً على 

املشاورة 
الداخلية ملنظمة 

 األغذية والزراعة

اختذ مكتب التقييم اإلجراءات الرد على )ب(  مكتب التقييم
 التالية للرّد على هذه التوصية:

  وضع موقع شبكي جديد سيتيح
 فضل إىل أدلّة التقييمالوصول بشكل أ

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

املعلومات يف قرارات الربجمة 
 ستقبلية؛امل

ونظرًا ألن املنظمة تنفذ عدًدا )ج( 
 4عن  كبريًا من املشاريع اليت تقلّ 

ماليني دوالر أمريكي، فيمكن وضع 
آلية مناسبة لتقييمها/تقييم األثر. 

تشجيع مجيع مدراء املشاريع ونوصي ب
على تعزيز نظام الرصد والتقييم وإجراء 

م تقييمات لألثر، من أجل تعزيز التعلّ 
، وقد ة القائمة على النتائجواإلدار 

 وافقت اإلدارة على ذلك.
 (324)الفقرة 

2022 
 

  توليفات لعمليات تقييم سابقة يتم
وضعها ونشرها مع أصحاب املصلحة 

 ذات الصلة
  اعتماد الالمركزية يف تقييم ومتويل

أخصائيي التقييم اإلقليميني اخلمسة 
املكّلفني زايدة استخدام نتائج التقييم 

 يف أقاليمهم.
قّل الرد على )ج( ال يندرج تقييم املشاريع اليت ت

ماليني دوالر أمريكي يف إطار  4قيمتها عن 
سياسة التقييم، إال عندما تطلب اجلهة املاحنة 
ذلك )مثل مرفق البيئة العاملية(. وتساهم 

ماليني دوالر  4املشاريع اليت تقّل قيمتها عن 
أمريكي يف صندوق خاص ابلتقييم يتم 
استخدامه إلجراء توليفات وتقييمات الربامج 

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

 هذه.
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ونوافق على أنه سيكون من املفيد إجراء 
ا، ومع تقييمات لألثر للمشاريع الصغرية أيضً 

ذلك ال ميكن ملكتب التقييم االلتزام إبجراء 
 4اليت تقل قيمتها عن تقييمات للمشاريع 

ماليني دوالر أمريكي، ليس فقط ألن ذلك 
ا ليس ضمن سياسة املنظمة، ولكن أيضً 

مكتب التقييم لن ميتلك قدرات املوارد  ألن
البشرية لذلك. وقد ال ترغب اجلهات املاحنة 

 ا يف ختصيص املوارد الالزمة لذلك.أيضً 
 4ويتم تقييم املشاريع اليت تقل قيمتها عن 

 دوالر أمريكي ابستخدام هنج اجملموعة ماليني
أو الربانمج. وهي تساهم يف حساب األمانة 
اخلاص ابلتقييمات ويتم تغطية عدد معني منها 
من خالل التقييمات املواضيعية واالسرتاتيجية 
وتقييمات الربامج القطرية. ويتم جتميع مشاريع 
القدرة على الصمود والطوارئ حبسب نوع 

ء من استجابة مجاعية لألزمات األزمة ألهنا جز 
الطبيعية و/أو اإلنسانية يف سياق النداءات 
املوحدة، أو أحد مكوانت إطار الربجمة القطرية 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

للمنظمة )على سبيل املثال، االستجابة للجراد، 
واالستجابة لظاهرة النينيو، وأزمة حبرية تشاد، 

  وغريها(. 

وافق على أنه ينبغي ومع ذلك، فإن اإلدارة ت
مجيع مدراء املشاريع على تعزيز نظام جيع تش

إدراج املزيد من التحاليل الرصد والتقييم و 
، من أجل تعزيز األثرتقييمات للنتائج، مثل 

 .م واإلدارة القائمة على النتائجالتعلّ 
  تستحق االهتمام

     مراجعة االمتثال يف املقّر الرئيسي للمنظمة

     خدمات أصحاب االمتيازات

االتفاقات  أن تدرج اإلدارة ميكن 12-
بشأن مستوى اخلدمات مع مؤشرات 
أداء حمددة بوضوح يف عقود أصحاب 

تعزيز  اجلديدة من أجل االمتيازات
 (114)الفقرة  اإلطار التعاقدي.

شعبة اخلدمات  2021
 اللوجستية

نّفذت شعبة اخلدمات اللوجستية بنجاح هذه 
اجلديد األول بعد  التوصية مع إبرام عقد االمتياز

. ومّت 2021صدور توصية املراجع اخلارجي عام 
إبرام العقد املتعلق خبدمات جممع السلع املعفاة 

يناير/كانون الثاين  19من الرسوم والضرائب يف 
فرباير/شباط  4ودخل حّيز التنفيذ يف  2022
ابلعقد  1. ويتضمن املرفق )ج( ابمللحق 2022

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ى اخلدمات اتفاقًا مفّصاًل بشأن مستو 
ومؤشرات األداء اليت سوف تقيس أداء املتعهد 

دفرت شروط املناقصة مقابل املتطلبات احملددة يف 
ويف العرض الفين الذي يقّدمه املتعهد املختار. 

ا وسوف ُتدرج شعبة اخلدمات اللوجستية دائمً 
االتفاقات بشأن مستوى اخلدمات يف مجيع 

 عقود االمتياز املستقبلية.
 ملسائل املتعلقة ابحلوكمةا

    

ميكن أن تواصل املنظمة إجراء  15-
استعراض دوري على املستوى 

قة املتفق املناسب لإلجراءات املعلّ 
عليها بشأن توصيات املراجعة 
الداخلية وتنفيذها يف إطار زمين 

 (123)الفقرة  حمدد.

كجزء من 
 العمل اجلاري

مكتب املفتش 
العام / انئب 

 - املدير العام
Thomas 

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
إىل  2021يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين 

يف  50، مت إغالق حوايل 2022أغسطس/آب 
املائة من اإلجراءات املتفق عليها والعالقة والبالغ 

إجراًء حىت ديسمرب/كانون األول  480عددها 
، ومن املقرر تنفيذ ما تبقى من 2020

جراءات املتفق عليها حبلول هناية عام اإل
. ويوىل املزيد من االهتمام لضمان تنفيذ 2022

 اإلجراءات املتفق عليها يف موعدها.
 وتشمل التدابري املتخذة ما يلي:

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 متابعات دورية على مستوى اإلدارة العليا 
ن و ن العامو ملدير )فريق القيادة العليا، ا

 ( ومعنو ن اإلقليميو ن/املمثلو املساعد
جهات االتصال يف مجيع املواقع لالّطالع 

 على احلالة وإطالق اإلجراءات.

  إيالء االهتمام للتوصيات العالقة منذ فرتة
مع ضمان معاجلة املسائل بطريقة  طويلة

شاملة، ومستدامة ودجمها يف 
العمليات/مبادرات حتسني األعمال 

 اجلارية.

 لضمان إيالء اهتمام املكتب اإلقليمي 
م للمكاتب اإلقليمية يف تنفيذ توفري الدع

اإلجراءات املتفق عليها والقيام، ابلتعاون 
مع مالكي مؤسسات األعمال، بتعزيز 
تبادل املمارسات اجليدة مع أقاليم أخرى، 
واعتماد احللول اليت تعاجل مواطن الضعف 
املكتشفة يف املراقبة املنتظمة )مثاًل، من 
خالل شبكة أقاليمية جلهات االتصال 

عنية ابلرقابة الداخلية واالمتثال(؛ امل
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

والتوجيهات احملددة بشأن ترتيبات الدعم 
 (.2022)سبتمرب/أيلول 

  إجراء مزيد من التحسينات
إلشراف للنظم/األدوات من أجل حتسني ا

( استخدام حمّفزات النظام 1): اإلداري
إلخطار املسؤولني عن اإلجراءات بصورة 

تطلبات منهجية بشأن املواعيد النهائية/م
( إجراء التحسينات 2؛ )رفع التقارير

للوحة املعلومات )حسب املصدر، 
وعمليات األعمال واملواقع( لتيسري 
اإلشراف؛ ووضع تقارير حمددة لتيسري 
املتابعة يف جماالت تتطّلب االهتمام )مثل 
تلك العالقة منذ فرتة طويلة/عالية اخلطورة 

 أو ذات األولوية(.

 شرتايتامل
    

ميكن إدخال نظام استعراض فصلي  18-
خلطط الشراء السنوية يف املكاتب 
امليدانية لتسهيل تقييم التقدم احملرز يف 
املشرتايت مقابل املعامل املخطط هلا. 

دائرة خدمات  2022
 املشرتايت

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
ُأضيفت وظيفة جديدة يف منصة ختطيط 
املشرتايت للسماح للمكاتب اإلقليمية برصد 

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

وميكن حتديث خطط الشراء للتأكد 
من أهنا تظل وثيقة حية تعكس 
متطلبات الشراء املتغرية. وميكن تنبيه 

ريع إىل أمهية تقدمي خطط فرق املشا
)الفقرة  الشراء يف الوقت املناسب.

134) 

وتقييم التقّدم احملرز يف نشاط املشرتايت مقابل 
  خطط هلا.املعامل امل

 

ميكن أيًضا حتديث اخلدمات املستلمة  22-
يف النظام العاملي إلدارة املوارد فور 
استالم الشهادة من مدير العقد وقبل 
اإلذن ابلدفع لضمان انعكاس الوضع 
الكامل إلجراءات الشراء يف ما يتعلق 

 (140)الفقرة  ابخلدمات يف النظام.

دائرة خدمات  2022
 املشرتايت

، مت إرسال أعاله ورد ما تنفيذحنو كخطوة أوىل 
موظفي مشرتايت دوليني إىل كل من املكاتب 
اإلقليمية للمنظمة. وسيؤدي موظفو املشرتايت 
الدوليون دورًا رئيسًيا يف ضمان اتباع هنج مبسط 
يؤدي إىل مزيد من الكفاءة وتعزيز الضوابط 

ية الداخلية وتنمية قدرات املكاتب القطر 
 اخلاضعة إلشراف املكتب اإلقليمي.

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

 البضائع.
دائرة خدمات املشرتايت على استعراض  وتعمل

اخليارات للعمل على حدود النظام من أجل 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

حتديث مالئم للتقدم  إجياد حّل سيتيح توفري
 احملرز يف تقدمي اخلدمات.

وسيجري تنفيذ هذه التوصية ابلكامل حبلول 
 . 2022ديسمرب/كانون األول  31

عندما ال تكون عمليات الشراء  23-
مطلوبة للحصول على أرقام طلبات 
الشراء املقابلة، ميكن ملء حقل رقم 
طلب الشراء مبعلومات مثل "غري قابل 
للتطبيق" أو "غري مطلوب" وما إىل 
ذلك، بداًل من تركه فارًغا، لتقدمي 
أتكيد على االمتثال لسري العمل 

 (141)الفقرة  احملدد.

مات دائرة خد 2022
 املشرتايت

تنظر دائرة خدمات املشرتايت يف خيارات 
خمتلفة ملعاجلة املسائل اليت مّتت غثارهتا واملتصلة 

 شراء. بعمليات الشراء اليت مل تستوجب طلبات

 
كخطوة أوىل، مت إرسال موظفي مشرتايت 
دوليني إىل كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة. 

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

 إلشراف املكتب اإلقليمي.
وكجزء من هذه العملية، سيضمن موظفو 
املشرتايت الدوليون اتباع هنج مبسط وتطبيق 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ىت مسار تدقيق مناسب طوال دورة الشراء ح
 الدفع.

ميكن احلصول على أدوات األمن  24-
ابستمرار من البائعني وتوثيقها ضمن 

عالية القيمة لضمان الاملشرتايت 
 (143)الفقرة  مصاحل املنظمة.

دائرة خدمات  2022
 املشرتايت

كخطوة أوىل، مت إرسال موظفي مشرتايت 
دوليني إىل كل من املكاتب اإلقليمية للمنظمة. 

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

 إلشراف املكتب اإلقليمي.
وكجزء من هذه العملية، سيتم إيالء اهتمام 
خاص لضمان اتباع هنج مبسط يف ما يتعلق 

التساق يف إدارة األدوات األمنية والواثئق اب
ذات الصلة إلجراءات الشراء العالية القيمة 

عمليات الطوارئ. العملبات الطارئى  يف
 (.3)املستوى 

وسُتجري دائرة خدمات املشرتايت عملية لزايدة 
الوعي وتعزيز قدرة الشارين على مستوى 
املكاتب امليدانية يف ما خيّص أمهية الصكوك 

نية يف حاالت الشراء العالية القيمة، حيثما األم

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

أمكن. ويف احلاالت حيث ال يكون ذلك 
ممكناً، سُيطلب من الشارين توفري التربيرات 
كجزء من مسار التدقيق. وسيتم تعزيز الشبكة 
اإلقليمية ملوظفي املشرتايت الدوليني من أجل 

 تيسري هذه العملية.
 ةتدابري الرقابة الداخلي

    

اتباع السياسة املعمول هبا بشأن جيب  27-
تسوية الدفعات املقدمة واالسرتداد 

ف عن السداد النهائي بعد التخلّ 
بصرامة، وميكن تنفيذ الرصد الدوري 

 للسفر وغريه من املدفوعات املسبقة.
 (161)الفقرة 

مايو/أاير 
2022 

مركز اخلدمات 
 املشرتكة

  اخلارجينُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع 
الكلفة.  داداملنظمة آلية متينة السرت  لدى

بتقدمي  املي إلدارة املوارد يرسل تذكريً فالنظام العا
عرب الربيد  طلبات رد مصروفات السفر

اإللكرتوين بعد مرور أسبوع على اتريخ انتهاء 
أايم بعد  10كل   هذا التذكري املهمة، ويُرسل

فر الطلبات إىل وحدة الس ذلك، إىل حني تصل
ويف حال مل يُقّدم  مبركز اخلدمات املشرتكة.

يوًما، يتّم  90طلب رّد مصروفات السفر بعد 
اسرتداد السلفة من أجر/راتب 

 املوظف/املستشار.

 املصادقة ابنتظار
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

وتستوجب عملية االسرتداد تعاواًن وثيًقا جًدا 
مع الفريق املعين ابلرواتب يف مركز اخلدمات 
املشرتكة بشأن رصد السلف املستحقة. فيقوم 
هذا الفريق إبعداد قائمة شهرية  من املبالغ 
الواجبة االسرتداد، ويرسلها إىل املوظفني واملوارد 
البشرية من غري املوظفني، وإثر تدقيق الفريق 
املعين ابلسفر يف هذه القائمة، تُرسل جمدًدا 
الوثيقة النهائية إىل الفريق املعين ابلرواتب لبدء 

 العمل على رّد املبالغ.
 املسائل اإلدارية

    

املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا 
 2025حبلول عام 

    

يف جدوى  أن تنظر املنظمةميكن  32-
إنشاء وظيفة/رابط خمصص، ضمن 
أي من نظم ختطيط املوارد املؤسسية 
احلالية، لرصد الربامج واملشاريع 

للقضاء املتعلقة ب "املبادرة اإلقليمية 
على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

شعبة الرقمنة  2022
 واملعلوماتية

قفال هذه التوصية إبتوصي اإلدارة 
 ىل الرّد الوارد أدانهابالستناد إ

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

كمكون متكامل   1النظر يف املبادرة اإلقليمية 
، حيث تتوفر وظائفه 1من اهلدف االسرتاتيجي 

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

"، وتقييمها واإلبالغ عنها، 2025
لتمكني وصول خمتلف أصحاب 
املصلحة الداخليني إىل معلومات 

ابملبادرة موحدة وجاهزة يف ما يتعلق 
 (213)الفقرة  .اإلقليمية

يف نظم التخطيط للموارد املؤسسية احلالية، اليت 
 علومات املوحدة واجلاهزة.تتيح الوصول إىل امل

 التخطيط للمشاريع ورصدها وتقييمها
    

ميكن ضمان امتثال أفضل )أ(  47-
للمعايري احملددة للتقييم يف منتصف 

ل، املدة، والتقييم النهائي املفصّ 
 (324)الفقرة . وتقدمي رد اإلدارة

كجزء من 
 العمل اجلاري

تقييم نظام مراقبة لتتّبع مجيع لدى مكتب ال مكتب التقييم
التقييمات واستجاابت اإلدارة، وهو يتابع 
ابنتظام مع املسؤولني عن امليزانية يف حالة عدم 
االمتثال. ومل تعد تقييمات منتصف املدة من 

 مسؤولية مكتب التقييم وهو ال يتتبعها.

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ميكن تضمني بند عن اإلبالغ عن  48-
ليت جيب حالة تنفيذ اإلجراءات ا

اختاذها استجابة ملالحظات 
يف نظام وتوصيات مكتب التقييم 

إدارة دورة املشاريع. وميكن تعزيز 
الرصد املؤسسي إلجراءات املتابعة 
بشأن التوصيات/القضااي اليت مت 

 إبرازها يف تقارير التقييم.
 (327)الفقرة 

مكتب  2023
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

ات يف االعتبار عند حتديد ستؤخذ التوصي
 .دورة املشاريعمتطلبات املستخدم لنظام إدارة 

 
 

 قيد التنفيذ
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 2019التقرير املطّول 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  أساسية

     املسائل املالية

     مركز اخلدمات املشرتكة

ت ملتطلباري فواض تعر   ساء ارجإ 5-
 معاجلة جلأ لتوظيف منء واتبقا   السا

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

التوظيف  منط مةاءمو دةعاإ يف قدًما
 تخلدماا كزومر ملنظمةا يف القائمة

 من نيكو أن نما ض جلأ منكة رت  ملشا
الوظائف  لرتب حلاليةا لُبنيةا نةرمقا ملمكنا

 يف ىألخرا ةملتحدا ألمما تكاالو مع
 (66الفقرة ) .ت بسدابو

مركز اخلدمات  2022
املشرتكة/شعبة 

 د البشريةاملوار 

صادقت املكاتب اإلقليمية على اقرتاحات 
 التوظيف واتفقت عليها.

، وسوف يتطرق 2022بدأ التنفيذ يف أوائل عام 
إىل مسألة التصنيف دون املستوى يف مجيع 
اجملاالت. وسيتم تعزيز القدرات املهنية واستبقاء 
املوظفني من خالل إنشاء وحتسني عدد من 

 .مناصب املسؤولني الوطنيني

 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

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

من الدرجة الثانية،  املعالإمجايل دخل 
ليكون مؤهاًل للحصول على بدل املعالني 

 (92 الفقرة) .من الدرجة الثانية

شعبة املوارد  2021
 البشرية

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

املعال دخل  إدارهتا ملسألة املسامهات "العينية" يف
حول  مزيد من املشاوراتيُعقد ، من الدرجة الثانية

هذه املسألة قبل إجناز اخلطوط التوجيهية املطلوبة. 
 31واإلطار الزمين املتوقع للتنفيذ هو 

 .2022ديسمرب/كانون األول 

 قيد التنفيذ

     ة املواردئاستعراض وظيفة تعب

اسرتاتيجيتها املؤسسية لتعبئة املوارد  تعزيز 13-
 الواقع التشغيلي احلايل للمنظمةلتعكس 

ترتيبات حوكمة تعبئة املوارد  بغية متتني
ومواءمة األنشطة ذات الصلة على 

 (113)الفقرة  .كافةاملستوايت التنظيمية  

املوارد  شعبة 2023
والشراكات مع 

 /القطاع اخلاص
مكتب 

االسرتاتيجية 
والتخطيط 
 وإدارة املوارد

اعتمدت الدورة الثانية واألربعون ملؤمتر املنظمة 
الذي  2031-2022ة اإلطار االسرتاتيجي للفرت 

يوّجه عمل املنظمة الذي يبدأ يف اخلطة املتوسطة 
 4املمتدة على  2022-2025 األجل التالية للفرتة

سنوات، مبا يف ذلك إعداد جماالت الربامج ذات 
األفضليات األولوية العشرين يف املنظمة ضمن 

. كما يتم البحث يف وضع اسرتاتيجية األربع
كون متوائمة مع اإلطار منّقحة لتعبئة املوارد ت

 تنفيذه. االسرتاتيجي، ابعتباره مكّواًن رئيسًيا يف

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

املوارد  شعبةوقد بدأت املشاورات ابلفعل بني  
مكتب  والشراكات مع القطاع اخلاص
. وتقضي االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

الفكرة جبمع املعارف والدروس املستخلصة من 
املوارد، وإعداد خطة  خالل مبادرات سابقة لتعبئة

عمل لتعبئة املوارد يف املنظمة تعّزز السرد 
االسرتاتيجي لإلطار االسرتاتيجي، واألفضليات 
األربعة وجماالت الربامج ذات األولوية العشرين. 

 وسوف يراعي عرض/برانمج عمل املنظمة
أولوايت الشركاء يف املوارد وتوقعاهتم، 

ويوفّر بذلك واالحتياجات على املستوى القطري، 
جمموعة واسعة من الشراكات بدءًا من الشركاء 
التقليديني يف املوارد وصواًل إىل الشركاء الناشئني 
ومؤسسات التمويل الدولية، فضاًل عن أصحاب 
مصلحة غري حكوميني، مبا يف ذلك من خالل 

 وضع طرق جديدة ملمارسة األعمال.
سرتاتيجية تعبئة تعزيز املنظمة نظام إدارة ا 14-

املوارد لتحقيق آتزر وتنسيق أفضل من 
 :خالل

املوارد  شعبة 2023
والشراكات مع 

 ع اخلاصالقطا 

مّت االتفاق عليها مع اإلجراءات على النحو 
 التايل: 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

إعداد خطة عمل مؤسسية لتعبئة املوارد  )أ(
تشمل األنشطة الرئيسية اليت يتعني إجنازها 
على أساس املخرجات املخطط هلا 
واالسرتاتيجيات املؤسسية احملّدثة لتحقيق 

 مساءالت أوضح؛
ب والتنسيق تنسيًقا أوثق مع املكات )ب(

امليدانية لضمان أن تُعّد املكاتب وتُنّفذ 
اسرتاتيجيات وخطط عمل لتعبئة املوارد يف 
إطار االسرتاتيجيات وخطط العمل 
املؤسسية، بغية حتقيق استيعاب أكثر فعالية 
ملعلومات النتائج، وابلتايل إزالة الثغرات يف 

 (119الفقرة ) املساءلة.

 تعبئةل جديدة يف املنظمة تيجيةاسرتاستشمل )أ( 
سنوات،  بعأرمتتد على شاملة خطة عمل ارد ملوا

، ية لرئيساطة  ألنشتبنّي املدخالت املقّررة، وا
ت، ملخرجاوااملسؤولة، ة لفاعلا تجلهاوا
. ية  اس  سألح النجاات ار مؤشو ،تجالنووا
 لعملا ختطيط منظا مع لكذ ى  يتماش  سو
 رطاإ يف ملنظمةا يف عنه يررلتقاا فعور قبتهامرو

يما  ال س، وألجلاطة  ملتوساخلطة العمل/ امج رانب
اف ألهدوا صلالتون ابشأ 3-8 لوظيفيف اهلدا
 .له لالحقةا

على ت لياوؤ  ملسدوار واألاض اتعر سايتم   سو
تيجية تعبئة ارتسا ى مع  ملنظمة مبا يتماشق انطا

وشبكة م فريق مهاز/ ملعزالتنسيق ا ليةارد وآملوا
 ،تملعلوماالتسهيل تدفق  ؤهاا  نشإيتم   سدعم 

 لرئيسيةا صلفرا عن منتظمة رةبصو نإلعالوا
 راتلقدا تعزيزو اند  ملسا لدعما توفريو تاحةملا

 القطري.  ىملستوا لىع يما  س ال ،مكنأ حيثما 

لتعبئة ة جلديدا اخلطوط التوجيهيةف تهد س)ب( 
ح ال صإ لعملية لكاملاعمها ر دطاإيف ارد، ملوا
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  على اردملوا تعبئةإىل تعزيز ةملتحداألمم ا
ي لقطرالفريق اين، واألهم يف إطار امليدا ىتو ملسا
إلطار ودعًماة د  ملتحاابع لألمم   لتا ة ملتحدام ألما

 نأ   ش ومن. مةاتد ملسالتنمية ل ايف جماون للتعا
سيق وسبل تن ملنظمةامج انحة لرب ضالوا األولوايت

بالغ حافظة واضحة من املنتجات الرباجمية واإل
أن تساعد املكاتب اإلقليمية يف ما تقوم به  عنها

 من تواصل وتعبئة املوارد.
ل   صالتواىل إحلاجة اديد على   لتشالقد مت و

-على جائحة كوفيد اردً  يجرأق يف مترين   ملتسا
ارد ملوعلى نطاق املنظمة، وقادت فيه شعبة ا 19

ا منسقً  اص نداءً خلاع القطاامع ت كاار لشوا
السيدة  - ملعاا ملديرائب اف انر شإحتت 

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

والتعايف منه. ولقد متّ تطوير سبعة جماالت رئيسية 
ذات األولوية ابلتنسيق الوثيق مع املكاتب 

 .اإلقليمية والقطرية
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

وسيساعد إضفاء الطابع الرمسي على آلية 
تنسيق/فريق مهام معين بتعبئة املوارد )يشمل 
األقاليم(، يف تنظيم األولوايت الرئيسية املتعلقة 

شًيا مع جماالت الربانمج ذات ابتعبئة املوارد، مت
األولوية يف اإلطار االسرتاتيجي الذي مّت اعتماده 

لتحدايت، ورسم مؤخرًا، والبحث عن الفرص وا
مالمح استجابة املنظمة، ما جيمع بني البلدان 
واألقاليم والعامل لالضطالع بعمل منّسق وتعبئة 

 املوارد بصورة مّتسقة.

 

     استعراض وظيفة التقييم

حتّدث املنظمة سياسة التقييم لضمان  23-
احتضان القواعد واملعايري السائدة والوقائع 

واملبادرات احلالية بغية املزيد من العملياتية 
متتني الدعم لسياسة التقييم وزايدة توضيح 

 (175)الفقرة  .مساءالهتا

 ُوضعت مسودة أوىل للسياسة. مكتب التقييم 2021
وجتري حاليًا مشاوراٍت مع أصحاب املصلحة يف 
املقّر الرئيسي ويف املكاتب اإلقليمية، واإلقليمية 

ملقرر أن تنتهي قبل ربيع الفرعية والقطرية، ومن ا
. وهي تشمل مشاوراٍت شخصية يف 2023عام 

 مجيع األقاليم.

 يد التنفيذق
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ومن املقّرر أن تُعرض السياسة على األجهزة 
  .2023الرائسية عام 

االخنراط عن كثب مع جهازها الرائسي  24-
وإعادة تقييم أحكام ميثاقها بشأن التوظيف 

دير مكتب والتعيني واإلهناء ملنصب م
التقييم، لضمان وضع ضماانت للعملية 
لتعزيز استقاللية الوظيفة واحلفاظ على 

 (182)الفقرة  مصلحة املنظمة.

تتضمن املسودة األوىل لسياسة التقييم األوىل  مكتب التقييم 2021
 لتعزيز استقاللية املكتب.أحكاماً 

 املشاورات جارية.

 قيد التنفيذ

هازها الرائسي االخنراط عن كثب مع ج 25-
ومراجعة االستقاللية اهليكلية احلالية 
لوظائفها لتحديد خطوطها اإلدارية وشروط 

وظيفة التقييم دون  اخنراط اإلدارة مع
سيما يف إدارة  املساس ابستقالليتها، وال

املوارد املالية والبشرية املخصصة هلا لتحسني 
 (189)الفقرة  مصداقية الشعبة وقيمتها.

 العمل جاٍر وتسرتشد به سياسة التقييم املنّقحة. لتقييممكتب ا 2021
، مّت تفويض سلطة 2022يوليو/متوز  7وحىت 

مبا ىل مدير التقييم إمن مكتب التقييم  التوظيف
 املفتش العام. سلطة مدير مكتب يتطابق مع

 

 قيد التنفيذ

جتديد اسرتاتيجية التقييم اخلاصة هبا من  26-
رتة السنتني احلالية خالل تفصيل أولوايهتا لف

وحبسب مدخالت سياسة التقييم والتنفيذ 
لالسرتاتيجية السابقة، لضمان تزامن 

العمل جاٍر، ويف ظّل وصول مدير جديد يف  مكتب التقييم 2021
مكتب التقييم، سيتّم إجناز االسرتاتيجية اجلديدة 

 .2022يف عام 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

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 

 :لسنتني عربة اتيجية لفرتاسرتاضع خطة و 27-

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

عن وتقييمات املش  اريع/الرب امج احملددة، 
املوارد املالية واستخدامها ألداء الوظيفة 

 بغية حتسني الشفافية وقيمة املعلومات؛

 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 تالخوا
 نماض   جلأ من ىألخرا ية لرئيسا لتقييما
 خيص ا م يف ة  جهاملوا اءاتجرإ ذا ختا

جاٍر، ويف ظّل وصول مدير جديد يف  العمل مكتب التقييم 2021
مكتب التقييم، سيتّم إجناز االسرتاتيجية اجلديدة 

 .2022يف عام 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 . ءالقتضاا ب حس، تا فاالحنرا
  (200)الفقرة 

     إدارة خماطر الغش

وضع سياسة بشأن أفضل املمارسات يف   30-
إدارة خماطر الغش يكون من شأهنا تلخيص 
مجيع السياسات ذات الصلة، مبا فيها 

وغريه من املمارسات سياسة مكافحة الغش 
الفاسدة، من أجل إدارة أكثر تركيزًا على 
 مواطن الضعف املتصلة ابلغش. 

 (221الفقرة )

 

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

العمل جاٍر لتوحيد السياسات ذات الصلة يف 
 مجيعإطار شامل لسياسة إدارة املخاطر يتضّمن 

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

ضمن  لغشا مبخاطر ملتصلةا لضعفا طنامو
ع طال الضااإلطار اإلمجايل إلدارة املخاطر. ويتّم 

 لحة  ملصب احا صأمع ابلتعاون لعمل هبذا ا
م، لعاا ملفتشا مكتب لكذ يف مبا ،لرئيسينيا

 ونلشؤا مكتبو، لبشريةا اردملوا شعبةو
 ألخالقيةا ونلشؤا مكتبو، لقانونيةا

 .ملعنّيةا ىألخرا اتلوحدوا،

 قيد التنفيذ

تيسري إعداد مدّونة السلوك لتجسيد  31-
ملوظّفيه وتوحيدها  التوقعات األخالقية

 (.225)الفقرة 

مكتب الشؤون  2021
 األخالقية

ُنشرت مدّونة السلوك اخلالقي يف يوليو،متوز 
2021. 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

جل خماطر  ملقبل لسالتحديث ايد وتز)أ(  32-
ً بتوجيهات أ - تقييمهاولغش ا  مشوالكثر

ا إىل النهج استنادً لغش اتقييم خماطر ن أ بش
اءات وأدوات جرإر عرب تطويا، املّتبع حاليً 

هنا أن أ   ش من نيكو لغشا تقييم خماطر
على لغش ابيئة خماطر  ضريتضمن حت

كثر فعالية مستوى املنظمة، وسجل أ
 ألفضلا داتإلفاا حتديدو ،للمخاطر

  ؛منها لتخفيفا اءاتجروإ لغشا مبخاطر
كثر ملخاطر أمسي رتقييم اء جروإ )ب(

عم دل  جأة من  ملنظما ىتو  سلغش على ما
ن ماض و  اطر ملخس افهرأو ة ئ  بيل ا كتما
فل يف تقييم   ألساىل إألعلى امن ع هنج تباا

  (230)الفقرة . لغشا خماطر

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

ع الغش جرى تنقيح التوجيهات إلطالق خطة من
 فادة، ابالستناد إىل الدروس املست2021لعام 

  وتوصيات املراجع اخلارجي.
وجرى حتديث سجل خماطر الغش على مستوى 

، 2021سياق خطط منع الغش لعام  املنظمة يف
من خالل استعراض مفّصل خلطط منع الغش 

واالستنتاجات السنوية ملكتب املفتش  2020لعام 
املفتش العام العام، وابلتعاون مع مكتب 

وأصحاب املؤسسات، لضمان إدراج أي خماطر 
جديدة وإعادة صياغة سجل املخاطر لسهولة 
استخدامها وبغرض الوضوح، من أجل تيسري 

 إعداد خطط جيدة ملنع الغش.

 نُ ّفذت

تيجية حامسة لدعم ارتاس تطبيق وضع و 37-
يتحمله مكتب  يلذا يداملتزالعمل ء اعب

 ابلتحقيقات يف ما يتعّلقم لعااملفتش ا
لصلة من ذات التشغيلية د القيواّ حلو

مكتب املفتش  2021
 العام

لية وؤ  مسم لعااملفتش اجلديد ملكتب ق امليثاا ّيبني
د الكافية للمكتب، ار ملوايف توفري م لعااملدير ا

ج ر خا من ملمولةا ألنشطةا مسامهة على ينصو
 للجنةلدعم تكاليف املكتب، ويسند دورًا  نيةامليزا

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ت حاال يعزتو يفءة لكفااجل تعزيز أ
 (253)الفقرة والفساد. لغش ا

 بكفاية يتعّلق ما يف يف املنظمة يةرا تش السا لرقابةا
 . للمكتب ةفراملتوا اردملوا

وكان مكتب املفتش العام اقرتح على اإلدارة معيارًا 
نسبة مئوية من قياسًيا للتمويل، ابالستناد إىل 

إمجايل ميزانية املنظمة، اليت قد توفّر للمكتب 
املوارد الضرورية ملعاجلة عبء العمل اخلاص به 

 وحتقيق واليته املستدامة يف األجل الطويل.
يف  4-بعد إنشاء وظيفة حمقق إضافية برتبة فو 

على ختصيصات  املدير العام صادق، 2020عام 
لعام على ، وافق املدير ا2021إضافية عام 

يف املوارد من غري  2021ختصيصات إضافية لعام 
املوظفني، األمر الذي سوف يتيح ملكتب املفتش 

الستعانة مبستشاري العام، من بني أمور أخرى، ا
حتقيقات للمساعدة على معاجلة العدد املتزايد من 

، 2023-2022ويف الفرتة  .شكاوى الواردةال
يصات سوف يتلّقى مكتب املفتش العام ختص

حمقق إضافية لفرتة السنتني إلاتحة إنشاء وظيفيت 
إضافًة إىل مبلغ ، 3-برتبة ف تنيإضافي

دوالر أمريكي من املوارد من غري  ماليني 0.5 قدره



68 FC 194/5.1  

 

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

أن اإلدارة طمأنت مكتب املفتش  املوظفني. كما
العام أبنه سوف يستمر رصد حالة احتياجات 

، 2023-2022التمويل خالل تنفيذ دورة الفرتة 
وابلتايل سوف يُبلغ املكتب عن أي نقص إىل 
اإلدارة. ويعترب مكتب املفتش العام أن هذه 

 التوصية قد نُ ّفذت.

     البيئة الرقابية يف املكاتب امليدانية

مواصلة تنفيذ حلول اسرتاتيجية لتعزيز  41-
ضوابطها اخلاصة ابإلشراف والرصد بشأن 

لضمان اإلجراءات والقرارات احلرجة، 
الكفاءة والفعالية التشغيليتني؛ وتعزيز دعم 

قبل مدراء املكاتب  إصدار الشهادات من
)الفقرة  امليدانية يف ما خيص بيئتهم الرقابية.

299) 

انئب املدير  2021
  -العام

Thomas السيد

أصحاب  /
 األعمال

، واصلت املنظمة تعزيز حىت اترخيه 2020منذ عام 
الداخلية، مبا يف ذلك  بيئتها اإلمجالية للضوابط

والرصد بشأن  ضوابطها اخلاصة ابإلشراف
)املشرتايت، والتمويل،  احلرجة األعمالإجراءات 

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

إعادة التنظيم/التكييف الداخلي )الوحدات 
لتحسني  املركزية/ املكاتب اإلقليمية(

)دائرة  للمشرتايت (1راف/الدعم، مثل: )اإلش
خدمات املشرتايت( الرصد/ضمان أن تستويف 
املكاتب اليت تتمتع بتفويضات سلطة معّززة 
متطلبات التدريب/فصل الواجبات؛ والدعم 

 نُ ّفذت
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احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ذات الطابع احمللي من خالل الشبكة املوّسعة 
للموظفني الدوليني للمشرتايت )مبا يف ذلك 

يمي(؛ موظف واحد لكل مكتب إقل
بلدان دعم حاالت /3للمستوى  (2)

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

(؛ 2020األول  )أكتوبر/تشرين الصمود
واإلقليمية  إعادة تنظيم املكاتب اإلقليمية (3)

( 2202)حبلول ديسمرب/كانون األول  الفرعية
ّددة للمكاتب وجمموعة من تدابري التحويل احمل

القطرية )استعراض شامل لنموذج أعمال 
املكاتب امليدانية وافق عليه فريق القيادة الرفيع 

 املستوى.

ات/التوجيهات على نطاق املنظمة حتسني اإلجراء
( ابلنسبة إىل املوظفني 1مثاًل )

الوطنيني/املوظفني الفنيني الوطنيني لتعزيز 
االختبار؛  الكفاءة/الفعالية/الشفافية يف عملية

( نشر/اعتماد أداة إلكرتونية جديدة 2)
لتخطيط املشرتايت يف املكاتب امليدانية اليت 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

تيّسر جهود التخطيط والرصد )معاجلة توصية 
( املبادرة 3بشأن التدقيق يف هذا اجملال(؛ )

اجلارية لتحسني إدارة فصل الواجبات بواسطة 
"(، Fastpathبرانمج حاسويب خمصص )"

ة املبادرة حالًيا يف إقليم أمريكا ظل جترب يف
 الالتينية والبحر الكارييب.

( حتسني 1مثاًل ) -تعزيز النظم/أدوات الرصد
استخدام لوحات املعلومات/التقارير )مثاًل 
الستخدام حتويل األموال اإللكرتوين؛ تقييمات 
املخاطر املالية للبلدان؛ والسفر؛ ومتطلبات 

تكامل ( وإنشاء نظام رصد م2التدريب )
لإلشراف على املكاتب اإلقليمية )إطالق لوحة 

" حبلول COMMITاملعلومات "
 (.2022سبتمرب/أيلول 

ابعتبارها تعزيز قدرات/مهارات املكاتب امليدانية 
متطّلبات ألداء الوظائف احلرجة/منح إمكانية 

مدعوًما خبالصات  -إىل النظام  الوصول
ات اإللكرتوين، والتدريب التدريب، والتعليم
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

املشرتايت/األصول/التمو )جماالت االفرتاضية
 يل/تسجيل املوّردين/السفر(.

لضمان مبادرات حمّددة تقودها املكاتب اإلقليمية 
معاجلة/رصد الثغرات املنتظمة على مستوى 

؛ وإنشاء شبكة متابعة التدقيقاتالرقابة )مثاًل، 
االتصال املعنية ابلرقابة  جلهاتأقاليمية 

ابعتبارها منصة للحوار  - ثالالداخلية واالمت
يف التصدي للمسائل احلرجة املتصلة 

 ابلرقابة/تعزيز اإلشراف(.
إضافةً إىل ذلك، وإثر عملية وضع خرائط الضمان 
بقيادة مكتب املفتش العام )استعراض مع 
أصحاب مؤسسات األعمال يف جماالت إدارية 
حرجة ملسؤوليات اإلشراف والرصد(، وتتّم صياغة 

مل ملعاجلة الثغرات/مواطن الضعف خطط الع
 احملددة.

خطة عمل مكافحة وتيجية ارت سا تعديل 42-
أكرب على مع  اجل  ة كيز بقدر لغش للرتا

ح  االت الغش املتزاي  دة اليت تنطوي على 
تواطؤ موظفي املنظمة، وتطوير دور أكثر 

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط وإدارة 
انئب  املوارد/

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
ابإلضافة إىل التدريب اإللزامي، اخُتذت عدة 
إجراءات يف جمال التوعية لضمان أن يعي املدراء 

 ابنتظار املصادقة
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

تشّدًدا ملدراء الوحدات  يف ما خيص حت  دي  د 
الغش ومنع ه يف وحداهتم/مكاتبهم، وذلك 
 من أج  ل احلرص على أن تقوم املنظم ة
إبدارة املخاطر املتعّلقة بس معتها من مجلة 

لغش ت ايد حاالاتزنتيجة  خماطر أخرى،
 (309)الفقرة . حالًيا

 -ير العاماملد
 /Thomas السيد

شعبة املوارد 
 البشرية

واملوظفون يف الوحدة لدورهم يف الوقاية من الغّش 
ة والكشف عنه. ويرد املزيد من أنشطة التوعي

خطة عمل إدارة املخاطر املؤسسية، اليت يتّم  يف
وضع اللمسات األخرية عليها، واليت تشمل أيًضا 

 خماطر الغّش.

  هامة

     املدفوعات املسبقة واملصروفات

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

تطبيق قاعدة  عرب ملعاا عللقطا ليةولدا
 ملؤقتةا ملسبقةا تللمدفوعاا التسعني يومً 

 هناية يف ابتا  سحلا لقفاإإجراءات  لخال
ابمتثاهلا  يتعّلق ما يف يما س ال ،ملعاا

 بملطلوا لنحوا على قالستحقاا بألسلو
 عللقطا ولألا يلولدا يب  حملاسا رملعياا يف

 عملية ني  بتحس. ونوصي أيًضا ملعاا
 ملسبقةا تملدفوعاا خيص ما يف ملطابقةا
 لقفاإ تتعليما مع قا  سالتا نلضما ملؤقتةا

شعبة الشؤون  2021
 املالية

 ابتا  سحلا لقفاضّمت التعليمات اخلاصة إب
توجيهات واضحة ومنقحة  ملعاا هناية يف

 للمسؤولني عن امليزانية.
كما أن تقرير السلف املستحقة متاٌح على لوحة 
املعلومات اخلاصة برصد املكاتب امليدانية ألداة 

من أجل  رية املتكاملقرير نظام املعلومات اإلدات
ضمان رصد السلف وتسويتها يف الوقت 

 املناسب.
 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 مجيع تاال  يصإ بتسجيل ملتعّلقةااابت حلسا
 عليها لو  حلصا مت ليتا تخلدماوا لع  لسا

 . نتهائهاا قبل أو ملاليةا ةلفرتا لخال

 (35)الفقرة 

     إطار الربجمة القطرية

ان لبلداط مع  لنشالعمل الة  صامو 3-
 لألمم لتابعةا لقطريةا قلفروا، ءا  ألعضا
 يف للتشارك ملقيمنيا املنّسقنيو ، ةملتحدا

 يف ونللتعا ةملتحدا ألمما عمل طرأ ع  ضو
 أن ينبغي ليتا املستدامة ميةلتنا لجما
 على لقطريةا لربجمةا طرأ منها تمد  ُتس

 ذه  ه فراتتو أن ل  جأ من ب  جالوا لنحوا
ان لبلدامجيع  يف بملطلوا ت  لوقا يف ألطرا
 ينا صأوقد و . لدعماملنظمة افيها م ليت تقدا

ة حدوعرب تعّد/تراجع املنظمة  ا أبنأيضً 
 يبًيارتد جاذمنو جتّدد ، وأنيبرلتدا

 ةجلديدا لتوجيهيةا طخلطواابالستناد إىل 
 (50)الفقرة . لقطريةا لربجمةا رطاإب خلاصةا

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد/
شعبة املوارد 

 البشرية

 ألمما عمل طرأبعد إطالق التوجيهات بشأن 
املستدامة  لتنميةا لجما يف ونللتعا ةملتحدا

واخلطوط التوجيهية املنقحة ألطر الربجمة القطرية، 
د مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوار قام 

بتصميم وتطوير برانمج تعّلم  شعبة املوارد البشريةو 
خمتلط لدعم املكاتب القطرية يف العمل على حنٍو 

اجلديد. وهو يضّم  انشط يف منوذج الربجمة القطرية
يقّدم  إلكرتوينمكّونني رئيسيني: )أ( شريط فيديو 

ويشرح الطريقة اجلديدة لصياغة إطار الربجمة 
القطرية، وأمهية بناء حتالفاٍت قوية ضمن الفرق 
القطرية التابعة لألمم املتحدة؛ )ب( وحلقات 

تطوير نظرية تغيري عمل افرتاضية وجاهية حول "
 ونللتعا ةملتحدا ألمما عمل إطار سليمة يف سياق

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

املستدامة، وتكون منبثقة عن إطار  لتنميةا لجما يف
  الربجمة القطرية للمنظمة".

كلية وقد نُّظمت حلقات العمل ابلتعاون مع  
خالل الفرتة  موظفي منظومة األمم املتحدة

زمالء يف  110، وتوّسعت لتشمل 2020/2021
يف موقًعا للمنظمة ممّن يضطلعون بدوٍر حاسم  84

جمال الربجمة القطرية، من أجل تزويدهم مبا ميّكنهم 
من العمل واملسامهة بشكل أفضل يف وضع أجياٍل 

 يف ونللتعا ةملتحدا ألمما عمل طرأجديدة من 
املستدامة وأطر الربجمة القطرية املنبثقة  لتنميةا لجما

 عنها.

     مركز اخلدمات املشرتكة

د  دي حتمن  لالنتهاءل  عمة  خطاد عدإ 6-
لف  لساالفواتري )فضاًل عن  جتهيز معامالت

 لعملا لبدوملخاطر ل ابدولتشغيلية ا
 أو يطها  تبس ميكن ليتا( افية  ضإ تاعا  لس

املضي قدًما يف مشروع إضفاء  بغية متتتهاأ

مارس/آذار 
2023 

مركز اخلدمات 
 املشرتكة

ساعات لعمل لواغيلية  لتشالف   السمتتة د أتر
 يف اردملوا ختطيط م عمل نظاانمج بر افية يف ضإ
لزمين ر اإلطاامن  تنجز ض فو  سو 4،ملنظمةا

 وع. ر للمش

 قيد التنفيذ

                                                      
 ختطيط املوارد يف املنظمة 4
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احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 معاجلة نما ضو  الفواتري علىالطابع املركزي 
 ءةلكفاوا لفعاليةا من مبزيد ةألخريا هذه

 (72)الفقرة . لتكلفةا حيث من

وسوف يتّم تطوير وتنفيذ حّل أمتتة العملية اآللّية 
يف جمال الفواتري من أجل أمتتة بعض العمليات، 
وخفض العمل اليدوي وضمان معاجلة أكثر  

سوف يُنجز حبلول هناية كفاءة للمعامالت. 
  . 2023مارس/آذار 

صياغة حمكمة لوثيقة مقرتح يهدف إىل  7-
اد الفواتري عملية آلية ملا يلي: جعل إعد

السلف التشغيلية؛ )ب( وبدل اخلطر؛  )أ(
وجيب  .)ج( وأجر ساعات العمل اإلضايف

أن تتضمن وثيقة املقرتح، من بني أمور 
أخرى، خطة ملموسة مع قائمة ابألنشطة 
واجلداول الزمنية املقابلة هلا لضمان 

 (73 )الفقرة استكمال املشروع.

مارس/آذار 
2023 

ركز اخلدمات م
 املشرتكة

ليت قدمتها اغيلية  لتشالف  حتليٌل للسي جرأ
أجل تكوين فهم من   2019مملكاتب يف عاا

أفض  ل الس تخدام هذه الس لف وتوفري أس اس 
ة. توجيهية جديدط خطواءات وجرإ لوضع

مبّسط  جديدذج لنمودة و مسا أيضً ضعت وُ  وقد
مت اقرتاح  ه يف النظ  ام الع  املي إلدارة املوارد وميكن 

  الفواتري املكتوبة األخرى. النظر في  ه ألمتت  ة
والتقدم احملرز على صعيد معاجلة هذه التوصية هو 

 على النحو التايل:
 منالسلف التشغيلية: ُأجنز التحليل الوظيفي  -

هذه ام تخد ل السض  فأ فهم تكوين جلأ
اءات جرإ ضعلوس اأس فري توولف س لا

 . ةتوجيهية جديدط خطوو

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

سوف يُنجز التصميم  -بدل اخلطر: جارٍ  -
 .3202 مارس/آذارحبلول 

يقوم برانمج أجر ساعات العمل اإلضايف:  -
ابستعراض متطلبات األعمال لتحديد احلل 

 الفين األفضل. 

 .3202 مارس/آذارسُتنّفذ التوصية حبلول 
د خطة عمل بشأن تنفيذ إدارة جودة إعدا 8-

قاعدة بياانت البائعني كجزء من إدارة جودة 
البياانت املقرتحة، مع اإلشارة، من بني أمور 

خطة ملموسة مع قائمة  أخرى، إىل
ابألنشطة واجلداول الزمنية املقابلة هلا لرصد 

 .تنفيذها بشكل صحيح وضمان استكماهلا
 (79)الفقرة 

مركز اخلدمات  2021
 ملشرتكةا

عداد خطة عمل بشأن تنفيذ إدارة جودة مّت إ
، وُأجريت األنشطة قاعدة بياانت البائعني

امللموسة ضمن إطار برانمج عمل نظام ختطيط 
 املوارد يف املنظمة.

 نُ ّفذت

مراجعة املتطلبات من حيث املستندات  11-
لدعم طلبات منح التعليم ملواءمتها مع 

مثل التقارير  االجتاهات والتطورات احلالية
اإللكرتونية عن التسجيل وإعداد الفواتري 
والدفع، ولكن ينبغي النظر يف الضوابط 

مركز اخلدمات  2021
 املشرتكة

قسم يف دليل حّدث مركز اخلدمات املشرتكة ال
اإلجراءات اإلدارية الذي يلحظ تقدمي الواثئق 
اإللكرتونية والتدقيق من جانب املسؤولني عن 

 املوارد البشرية يف مركز اخلدمات املشرتكة.

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

الالزمة ملنع تقدمي املستندات املزورة، 
والسماح برتتيبات تعليمية أكثر مالءمة 

 (97)الفقرة  .ومرونة ألوالد املوظفني

     مسائل احلوكمة

     استعراض وظيفة تعبئة املوارد

تعبئة ف عن تعريف هدح وض  بوالتعبري  15-
دمي   ل تق  جأمن  الصلة ذاتملعايري ارد واملوا

 تلتوقعاا د  دي  ة لتح  الي  كثر فعت أا  توجيه
 (125)الفقرة املرجوة.  لنتائجوا

ئة بشعبة تع 2021
املوارد 

والشراكات 
القطاع  مع

اخلاص/ مكتب 
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

القطاع  اكات معئة املوارد والشر بشعبة تعلن تضع 
اسرتاتيجيًة لتعبئة املوارد على نطاق  اخلاص

املنظمة، إمنا ستضع عوًضا عن ذلك توجيهات 
لتعبئة املوارد. وهبدف حتسني حتقيق هدف تعبئة 

 2021املوارد للمنظمة، عملت الشعبة خالل عام 
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط بشكل وثيق مع 

أفضل أن  لتحديد وضمان بشكل وإدارة املوارد
يتم حتديث هدف تعبئة املوارد للمنظمة من خالل 

 برانمج العمل وامليزانية.

 نُ ّفذت

د   دي  ا لتح  امه  نظو هتااءاجرإيح  توض 16-
 على مجيع املستوايت اردملواة   تعبئاف د  هأ

جل ألصلة من ذات ا وتعزيز األنش  طة
زخم  وتوليدلتنظيمية ت االحتياجاامة اءمو

ئة بشعبة تع 2021
املوارد 

والشراكات 

 نُ ّفذت .15أُنظر رّد اإلدارة على التوصية 
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

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

القطاع  مع
 اخلاص

عرب تطوير ارد ملوالنتائج لتعبئة ر اطاإني  حتس 18-
لة ص لذات اية س لرئيا داءألات ار  مؤش

ج من لكمي لكل خمرس القابلة للقياوا
س قيان ما جل ضأملتوقعة من ت املخرجاا
بة   ملناسداء األامعايري ء و ض علىزات إلجناا

لنتائج ا عنى جدت أبغية توفري معلوما
 (142 )الفقرةارات. لقرذ االختاس ساوأ

ئة بشعبة تع 2021
املوارد 

والشراكات 
القطاع  مع

 اخلاص

القطاع  ئة املوارد والشراكات معبشعبة تع مبا أن
لن تضع اسرتاتيجية لتعبئة املوارد على  اخلاص

نطاق املنظمة، وأهنا ستعّد عوًضا عن ذلك 
لتعبئة املوارد، فقد وضعت الشعبة  توجيهات

مؤشرات أداء رئيسية لعملها  2021خالل عام 
كجزٍء من عملية رفع التقارير عن برانمج العمل 

 وامليزانية للمنظمة.

 نُ ّفذت

لتنظيمية ت الياوملسؤدوار واألالتأمل يف ا 20-
 ،بطهااتريف ارد وملوا ملتعّلقة بتعبئةاحلالية ا

ل  فضأ كل شبد حمدوح أوض هيكل  تقدميو
ابلسياسات لك ذ عمود ارد،ملوالتعبئة 

م جاس نن اماض لت الحياص لوا لرمسيةا
ملنظمة دئ امبا معارد ملواتعبئة ت يناميكياد

)الفقرة الداخلية. لرقابة والة ءا  ملسن اأ بش
156)  

ئة بشعبة تع 2023
املوارد 

والشراكات 
القطاع  مع

 اخلاص

ارد ملوالتعبئة ة جلديداتيجية ارت السم اتقدأن ينبغي 
يبنّي بوض وح لتعبئة املوارد خلية دالة ءا  مسر طاإ

األدوار واملس  ؤوليات املتعّلقة بتعبئة املوارد على 
املستويني القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر 

 الرئيسي.

يتم  س14، ية  لتوصاعلى د لرايف ء اكما ج
ق على نطا تلياوؤ ملسدوار واألاض اتعر سا
ارد ملواتيجية تعبئة ارت ساى مع  ملنظمة مبا يتماشا

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

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 تعزيزواملت  اح  ة، وتوفري ال  دعم املس ان  د، 
القدرات حيثما أمكن، ال سيما على املستوى 

 .يلقطرا

لتوظيف النمط اض تعر ساء اجرإ 21-
ت بعالقايتعّلق  عبة يف ما لشت احتياجاوا

 خليةالدالرقابة اضعف طن اموولة ءا  ملسا
ذات غيلية  لتشاملخاطر إدارة اعلى ص للحر

لعمل ت اعملياءة كفا ني  حتسولة  لصا
 (162)الفقرة وفعاليتها. 

ئة بشعبة تع 2023
املوارد 

والشراكات 
القطاع  مع

 اخلاص

ارد ملوالتعبئة  ملؤقتةا خلطوط التوجيهيةاىل إ ااستنادً 
 ،هيكلية مطلوبة تما ينتج عنها من تعديالو

ت لياوؤ ملسدوار والألاض تعر  ساء اجرإُينظر يف  س
جل ألعمل من ت اعملياابلتوظيف و ملتعّلقةا

ا من هذ دةالستفاتّم اتالشعبة. وسحتسني فعالية 
ة جلديدا خلطوط التوجيهيةاعند تصميم  النشاط

 .ملنظمةا ىعلى مستوارد ملوالتعبئة 

مع ت كاار لشارد واملواعبة تعبئة  تعتمد شو
ة ص  ص ملخودة احملدا الألمواعلى ص خلاع القطاا

كبري  ٍّىل حداثبتة إليت ظلت دي والعاامج انللرب
زايدة لرغم من الزمن على اد من  عقى د م على

ار دها مبقد حش ليت يتمارد املووال  لعمء اب ع
ة جلديدا خلطوط التوجيهيةا جتحتا سو الضعف.

ارد ملواقعية يف رة واو لنظر بصا ىلارد إملوا لتعبئة
ليت ا حليويةالوظائف اىل إ اً نظرو مة لتطبيقها.زلالا

ع لقطاامع ت كاار لشارد واملواعبة تعبئة   ش يهادتؤ

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ملتاحة ص الفرا، سوف تستكشف صخلاا
لتكاليف اة من   على حصل و  حلصاىل ة إللدعو

ال ألموزايدة ا أو ،ملنظمةى اتو مسعلى   رتّدةملسا
 ،املعّرضة إىل اخلطرية  لرئيسم اة للمها ص ملخصا

ات د  لوحااليف مع   لتكام  اس  تقذج ا  من أو
لوظائف امع ت لعالقاوال   لعمى وزايدة األخرا
، )مثاًل ملنظمة ايت اتو  عمة على مجيع مسالدا

ُشعبة الشراكات مكتب االتصاالت يف املنظمة، 
ُشعبة التعاون بني اون مع األمم املتحدة، والتع

بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، مكتب 
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، 
وما إىل حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود، 

 .(ذلك

تيجية ارتس الالعمل عن كثب مع مكتب ا 22-
أن على ص للحرارد ملوا وإدارةلتخطيط وا

بتعبئة  ملتصلةاملخاطر إدارة اتكتسب عملية 
ن تكووأن لرمسي الطابع امن ا املوارد مزيدً 

ليت وط الشراىل ابلنظر إجّيد  بشكل موثقة
د   دي  يتم حت لكي ،ةئدلسااملعايري اتضعها 

ئة بشعبة تع 2021
املوارد 

شراكات وال
القطاع  مع

مكتب  /اخلاص
االسرتاتيجية 

القطاع  ئة املوارد والشراكات معبشعبة تعلن تضع  
اسرتاتيحية لتعبئة املوارد، بل تقوم عوًضا  اخلاص

عن ذلك برصد املخاطر املتصلة بتعبئة املوارد، 
وإدارهتا واإلبالغ عنها، من خالل عملية إدارة 

 على نطاق املنظمة.املخاطر 

 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 ل من  ألمثالنحو اا على   تقييمهواطر   ملخا
ج  لنضى اتو مسر تطوار تمر سا جلأ
لقيمة احتقيق و ملخاطرإدارة اائد يف  لسا
 (170)الفقرة ملستهدفة. املثلى ا

والتخطيط 
 وإدارة املوارد

     استعراض وظيفة التقييم

حه اقرتالتقييم يف اعم مكتب دعلى ص حلرا 28-
ني  جل حتسأهلا من  وتنفيذه تا ياسس لل
ا على  يهديؤكزية اليت لالمرالتقييم اظيفة و

 مدعومة ،يلقطرواإلقليمي اتويني   ملسا

اول من جد غيلية فعالة تتضش ت ل خبطة عم
 لدعموا ،مةزلالا اانتملضوا قعيةوامنية ز

 دحملدالتنفيذ ق ايا يف سم ملقداسي  ملؤسا
ح جناص فرزايدة جل أمن  اجيد

 م. ز لالا لتغيرياث احدت وإا ياس لسا
 (207)الفقرة 

ابتت الالمركزية مطبقة بشكل كامل، مع وجود  مكتب التقييم 2021
أخصائيني إقليميني يف جمال التقييم يف كل 

مكتب إقليمي. وتلقى البلدان الدعم من هؤالء 
األخصائيني إلدارة عمليات تقييم املشاريع 

 امليدانية واالستفادة من بناء القدرات.

 نُ ّفذت

نية مكتب اذ ميزفافية يف تنفي لشاحتسني  29-
بنية ت وعمليال سياسات ولتقييم من خالا

 ملموسةوسياسات  ،اأوضح وأكثر حتديدً 
مج برانلانية ايص ميز مسية متعّلقة بتخصور

جرى تنقيح سياسة حساب األمانة ملكتب التقييم  مكتب التقييم 2021
اآلن على املوقع الشبكي ملكتب وابتت متاحة 

 التقييم.
 

 نُ ّفذت
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

لتقييم امانة أ با  حسو للمكتبدي لعاا
هتا وإدار  ،عنها غإلبالوا ،مهااتخد  سوا

ت يناميكيام دنسجان الضمام كل عابش
ن ملنظمة بشأا دئمبا لتقييم معاظيفة و

 لتدقيقا لدعموخلية الدالرقابة والة ءا ملسا
 (215)الفقرة نية. امليزايف 

 

     إدارة خماطر الغش

 :علىص حلرا 33-
دات لإلفايت ا ياس لسالدعم اتقدمي )أ( 

ن جل ضماأملوظفني من ا لسنوية جلميعا
ابملوظفني  ة خلاصح اإلفصاانت احتديث بيا

ت ذات ا  ملعلوماعلى ات لتغيريل اا  خوإد
لة ءحتقيق مساولرصد افعالية دة ايلز ة  لصلا

 ؛ضحأو
تدمج اءات جروإ ياسة ع س ض)ب( وو

اءات جرإملرجعية يف ا تجلهاالتحقق من ا
 بغض ،ب ملناصاخلاصة جبميع التوظيف ا
طبيعته ولتمويل ر اد لنظر عن مصا

مكتب الشؤون  2021
شعبة /األخالقية

 املوارد البشرية

يتّم استعراض استمارة إلكرتونية لإلفادة )أ( 
السنوية إثر االستعراض الكامل لربانمج اإلفصاح 

. 2022رباير/شباط السنوي الذي ُأجنز يف ف
وسُتطلق االستمارة مبدئًيا يف الفصل الثالث من 

 . 2022عام 
)ب( كانت املنظمة قد أقامت شراكة مع 

OneHR  بون( للتدقيق يف مرجعيات مجيع(
املوظفني اجلدد املستخدمني )املوظفون 
الدوليون للمشرتايت، املوظفون الوطنيون، 

قق موظفو اخلدمات العامة( اليت تتضمن التح
من اتريخ التوظيف، والتحقق من بياانت 
االعتماد األكادميية، وموافقات قاعدة بياانت 

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

ة   عادلراة   لقيمايدة از  جلأ من ،موقعهو
التوظيف. ة   عمليهبا ليت تتمتع اش للغ

 (235)الفقرة 

األمم املتحدة اخلاصة ابالنتهاك واالستغالل 
النشرات احلمراء اجلنسيني/التحّرش اجلنسي، و 

 للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(
وقائمة العقوابت الصادرة عن جملس األمن. 

ملنظمة جتربة هذه اخلدمة وبدأت ا
هبدف تنفيذها  2022أغسطس/آب  يف

 . 2023بشكل اتم حبلول يناير/كانون الثاين 
وستكون التحقيقات املرجعية إلزامية يف ظل 
اخلطوط التوجيهية املنقحة للموارد البشرية من غري 

 31املوظفني، اليت جيب أن تصدر حبلول 
 .2022ديسمرب/كانون األول 

اعتماد جمموعة من مؤشرات األداء تتعلق  39-
اسرتاتيجيتها وخطة عملها ملكافحة  بتنفيذ
لضمان أن يكون أداء األنشطة يف  الغش

إطار كل هدف من األهداف مدعوًما 
بتوقعات أداء واضحة بغية قياٍس أجدى 

 (262)الفقرة  ألداء السياسة املعنية.

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
املوارد وإدارة  

سوف تتضمن خطة العمل املوحدة إلدارة 
املخاطر يف املؤسسية، واليت يتم حالًيا وضع 
اللمسات األخرية عليها، السبل ذات الصلة لرصد 

 التقدم احملرز.

 قيد التنفيذ
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 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

     تنفيذ إدارة املخاطر يف املنظمة

ها عن تنفيذ اجرأليت وى اجلداة  سدراتعزيز  40-
على حتقيق ص حلراملخاطر عرب إدارة ا

كائز والر لةص لرة ذات املقرل األعماا
؛ لزمينا ابلتسلسلملطلوبة األساسية ا

اإلدارة، من  أبنشطة تغيري قوية يفعمها ود
 التنفيذ  أجل حتسني هامش التحرك يف

 (271)الفقرة ح. لنجاص افرايدة وز 

مكتب  2021
االسرتاتيجية 

والتخطيط 
ردوإدارة املوا  

  نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي
املنظمة إىل املضي قدًما خطوة فخطوة على  سعىت

امتداد حمور منوذج النضج حنو حتقيق مزيد من 
إدارة املخاطر املؤسسية، بداًل من يف نضج ال

 شاملة استخدام هنج الضربة الناجزة كاسرتاتيجية
 .للتنفيذ

 ابنتظار املصادقة
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 2018ّول التقرير املط

 

 التوصية
 

احلّد الزمين 
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

  أساسية

  املسائل املالية

  االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

وضع ترتيبات حمددة للتمويل وخلفض   7-
)احتواء( التكاليف ضمن فرتة حمددة من 

اية اخلدمة ضمن أجل تناول التزامات هن
حدود التوجيهات الصادرة عن األجهزة 

 (69)الفقرة  .الرائسية للمنظمة

شعبة الشؤون  2019
املالية/شعبة 
 املوارد البشرية

تواصل اإلدارة لفت انتباه األجهزة الرائسية إىل 
هذه املسألة، مبا يشمل العرض املنتظم لواثئق 
تضم معلومات حمدثة بشأن حجم االلتزامات، 

يارات املتاحة لسد النقص يف التمويل، واخل
واملناقشات الراهنة ضمن منظومة األمم املتحدة 
حول هذه املسألة، واألنشطة الرامية إىل احتواء 

وُقّدم  تكاليف خطة التأمني الطيب احلالية.
التحديث األخري حول هذه املسألة إىل جلنة املالية 

مايو/أاير يف الدورة احلادية والتسعني بعد املائة يف 
2022. 

 قيد التنفيذ

  هامة

  املسائل املالية

  مركز اخلدمات املشرتكة
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تعجيل التفاوض بش  أن أداة هيكلية ملركز  11-
اخلدمات املش          رتكة وش          رائها، من أجل 
ض      مان إدارة القض      ااي/الطلبات الواجب 
مع    اجلته    ا وتتبعه    ا ورص                 ده    ا ابلوج    ه 
املناسب ما سيؤدي إىل الفعالية والكفاءة 
يف العملي    ات واإلبالغ واالمتث    ال ل    دعم 

 (87 )الفقرةاملنظمة بشكل أفضل. 
 

شعبة اخلدمات  2019-2020
 املشرتكة

 نُ ّفذت ابنتظار مصادقة املراجع اخلارجي 
مّت شراء الربانمج احلاسويب، كما أن الشريك يف 

 التنفيذ موجود واملشروع جاٍر.

 ابنتظار املصادقة

قرير دوري بشأن استنباط آلية إلعداد ت 12-
االمتثال لسياسات وإجراءات طلبات 
اخلدمة الصادرة عن مكاتب املنظمة على 
أن يبّلغ هلذه األخرية بوترية منتظمة، ونشر 

التقرير على املوقع اإللكرتوين  هذا
املخصص للمركز أو على لوحة التحكم 
اخلاصة به ليشّكل ابلدرجة األوىل جمموعة 

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

 (91)الفقرة وفعالة للعمليات. 

 مارس/آذار
2023 

شعبة اخلدمات 
 املشرتكة

املزيد  ServiceNowسوف يوفّر اعتماد منصة 
ال الوحدات اليت من أدوات التبليغ لقياس امتث

شعبة و تقدم اخلدمات )مركز اخلدمات املشرتكة
خدمات تكنولوجيا املعلومات وخدمات البنية 
التحتية( التفاق مستوى اخلدمة القائم. وسوف 
تُعىن هذه املنصة ابإلبالغ عن رضا الزابئن، مبا 
يؤدي إىل إلغاء الطلبات احلالية القائمة على 

الزابئن، وسحب أداة  الربيد اإللكرتوين وأداة رضا
ServiceDesk .من التداول 

كما أن عمليات الدمج مع النظام العاملي إلدارة 
املوارد، أي مجع البياانت يف هذا النظام مع تلك 

للحصول على حتليالت  ServiceNowيف 
أفضل، يف املرحلة الثالثة من التنفيذ، فسوف يتيح 

 قيد التنفيذ
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بناء حتليالت أكثر قوة ووضع تقارير عن 
اهات يسهل مشاركتها مع الزابئن الداخليني االجت

 عرب لوحة املعلومات.

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

 .املوارد املؤسسية
عرب مسارات املنظمة، متثال الوتتقاطع جماالت ا

ومكاتبها ومكاتبها امليدانية، يف حني يعمل 
لسياسات "كمركز امتياز" يوفّر اإلشراف مالكو ا

والتوجيهات يف جماالت خربهتم )عمليات 
العمال، واملالية، وإدارة الربانمج، واجملاالت الفنية 
لوالية املنظمة( لزابئن كّل منها وأصحاب 

 املصلحة على السواء.
ومن املتوقع إجناز هذه التوصية مع نشر أداة 

ServiceNow ، نون ديسمرب/كا 31حبلول
  .2021األول 

مركز اخلدمات املشرتكة  إضافًة إىل ذلك، حصل
لثالث عشرة  ISO 9001:2015على شهادة 

من عملياته يف السنوات الثالثة األخرية، ويعمل 
حبيث  ISOابستمرار على توسيع نطاق شهادة 

حيصل عدد متزايد من العمليات على الشهادة 
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نظام  كل عام. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية يف
إدارة اجلودة يف مركز اخلدمات املشرتكة إبجراء 
التدبري التصحيحي. ويُطّبق لضمان اختاذ تدابري 
تصحيحية ضد النواتج غري املطابقة، وشكاوى 
الزابئن وأي حالة أخرى من عدم املطابقة يتم 
اإلبالغ عنها يف نظام إدارة اجلودة. ويُرصد 

 .االمتثال للجودة من خالل تقارير شهرية
ومن املتوقع أن تُنّفذ هذه التوصية حبلول 

 .2022ديسمرب/كانون األول 
استخدام التقرير بشأن االمتثال الصادر  13-

عن مركز اخلدمات املشرتكة إلدراج 
مؤشرات على معدالت اخلطأ أو 

معدالت عدم االمتثال لدى تقييم أداء 
املسؤولني/املوظفني املتسببني بعدم 

ل، من أجل املزيد من تعزيز االمتثا
املساءلة والتنفيذ الفعال ملسؤولياهتم. 

 (92)الفقرة 

 ديسمرب/
كانون األول 

2022 

شعبة اخلدمات 
 املشرتكة

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

يقدمها مركز اخلدمات املشرتكة  اليت
شعبة خدمات وخدمات/شعب أخرى )

تكنولوجيا املعلومات وخدمات البنية التحتية(، 
عرب االنتقال من النظم املوروثة إىل أداة 

ServiceNow  الطلبات عرب الربيد اإللكرتوين(
 (.ServiceDeskوأداة 

ومن املتوقع إجناز هذه التوصية مع بدء العمل 
، حبلول ServiceNowأبداة 

 .2022ديسمرب/كانون األول  31

 قيد التنفيذ
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  احلوكمة

  إدارة املوارد البشرية على مستوى املنظمة

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

بلوغ القيمة املنشودة  للتحليل من أجل
 (137)الفقرة وتعزيز كفاءة العمليات. 

 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

 الذي يضمنلطاملا كان التخطيط للقوى العاملة، 
أن تكون املهارات الصحيحة متوفرة لتحقيق 

جزًءا ال يتجزأ من دورة التخطيط  والية املنظمة،
بقيادة االسرتاتيجي لربانمج العمل وامليزانية 

، االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املواردمكتب 
حيث خُتصص امليزانيات واملناصب متشًيا مع 
االحتياجات املتطّورة للمنظمة، من أجل ضمان 

 حتقيق النتائج.
وقد ُأجنزت عملية إعادة هيكلية املقر الرئيسي يف 

. والعمل جاٍر على استعراض املكتب 2020عام 
تب القطرية هبدف تنفيذ اإلقليمي وحتويل املكا

 .2023التوصيات يف عام 
وتعمل شعبة املوارد البشرية على بلورة توجيهات 
لتخطيط القوى العاملة للمكاتب امليدانية واملدراء 

( حول 2022)من املرتقب أن جتهز يف هناية عام 
كيفية إعداد خطط املوارد البشرية ابالقرتان مع 

ة املشاريع. ختطيط امليزانية و/أو دورات إدار 
وستوفّر خطط املوارد البشرية التوجيهات حول 
كيفية التخطيط للتوظيف، والتنقل، والتعّلم، 

 قيد التنفيذ
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والتنوّع، وختطيط التعاقب، وتوسيع/ تقليص 
النطاق حسب االقتضاء، وضمان أن تكون 

 املهارات املناسبة متوفرة، لتحقيق الوالية.

 سياسات التعيني 24-
املنظمة احلالية للتعيني  تعزيز سياسة

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 

ية التعيني واالختيار رصد أفضل ألداء عمل
 (147)الفقرة أبسرها. 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

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

عب واملكاتب االسرتاتيجية واحتياجات الشُ 
، وقد جرى لى حدٍّ سواءالفنية وغري الفنية ع

 حتديد اتريخ اإلجناز املستهدف 
 ديسمرب/كانون األول. 31يف 

ويعزى التأخري يف وضع السياسات إىل عوامل 
عديدة تشمل االستجابة املستمرة جلائحة 

، والعدد الكبري من اإلصالحات 19-كوفيد
واألولوايت، والنقص احلايل يف القدرات املتاحة 

اسات يف فريق املوارد املخصصة يف جمال السي
 البشرية.

 واإلطار الزمين املتوقع للتنفيذ هو 
 .2022يف ديسمرب/كانون األول 

 قيد التنفيذ

 تعيني اخلرباء االستشاريني 26-
تعزيز السياسة املتعلقة بتعيني اخلرباء 
االستشاريني/املشرتكني يف اتفاقات 

شعبة املوارد  2019-2020
 البشرية

ختض          ع مس          ألة املس          توى املناس          ب لتفويض 
القرارات املتعلق     ة ابلتوقف املؤق     ت للعقود، إىل 

، هبذا الش              أن حالًيا. وفور اختاذ القرار املراجعة

 قيد التنفيذ



FC 194/5.1 91 

 

 

اخلدمات الشخصية وجتديد عقودهم مع 
ة بشأن منح تضمني أحكام واضح

استثناءات إللزامية التوقف املؤقت للعقود 
من أجل حتديد الصالحيات بشكل 
أفضل وتوضيح املسؤوليات والقضاء على 

 (155)الفقرة  .االستنساب

س       يتم تنقيح الواثئق ذات الص       لة بش       كل يبنّي 
مس             توى التفويض إىل جانب األحكام املتعلقة 

 .مبنح االستثناءات
ويعزى التأخري يف وضع السياسات إىل عوامل 
عديدة تشمل االستجابة املستمرة جلائحة 

، والعدد الكبري من اإلصالحات 19-كوفيد
لوايت، والنقص احلايل يف القدرات املتاحة واألو 

املخصصة يف جمال السياسات يف فريق املوارد 
وابتت اخلطوط التوجيهية املنقحة اآلن  البشرية.

من بني اإلجراءات ذات األولوية لشعبة املوارد 
 . 2022البشرية، وسُتنجز يف عام 

  البيئة الرقابية يف املكاتب امليدانية

  رة السفرإدا

تعزيز ضوابط رصد إدارة السفر لضمان  40-
التقيد بسياسات املنظمة وإجراءاهتا من 
خالل االمتثال لضرورة وضع خطة السفر 
الفصلية وتسوية املدفوعات املسبقة 
للسفر يف موعدها، وتقدمي الواثئق 
املطلوبة ما بعد السفر، مثل طلب رد 

شعبة اخلدمات  2019-2020
 اللوجستية

سوف جُترى أي إعادة تطوير حمتملة يف سياق 
االستعراض الكامل ملتطلبات خطة السفر 
الفصلية، وتقييم جدوى وحدة خطة السفر 
الفصلية قياًسا للتغيريات يف بيئة قطاع السفر. 
وبفعل ظروف السفر احلالية، وتعليق السفر يف 

، إضافًة إىل 2020س/آذار مهام رمسية منذ مار 
تعد طرق  ظروف السوق السريعة التغرّي، مل

التخطيط التقليدية للسفر قابلة لالستمرار. وفيما 

 نُ ّفذت
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 )الفقرةمصروفات السفر وتقرير املهمة. 
205) 

يُتوّقع أن يستمر تعليق السفر العادي يف مهام 
رمسية، ال ميكن إعادة إحياء خطة السفر الفصلية 

 سوى حني يستقر هذا القطاع.
 نظام وقد نُ ّفذ رصد لوحات املعلومات يف

املعلومات اإلدارية املتكامل يف جماالت السفر 
الدويل والسفر احمللي من أجل رصد نفقات 
السفر وأنشطته. وسوف ُيصار إىل حتسني لوحة 

 املعلومات وتعزيزها بصورة منتظمة.
وتوصي اإلدارة أبن تُغلق هذه التوصية خاصة 

اجلزء األول )خطة السفر الفصلية( متكّرر،  وأن
 ّفذ اجلزء الثاين ابلكامل.يف حني ن ُ 
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 2017التقرير املطّول 

 

احلّد الزمين  التوصية
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 املسائل املالية

 أساسية

 املسامهات الطوعية

استعراض األحكام واستهالل إجراءات  2-
 ارً لشطب االلتزامات عند املقتضى، نظ

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

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

 (43)الفقرة  .الديون املعدومة

شعبة الشؤون  2018
 املالية

مت إعداد طلب مفّصل لشطب العجز يف املشاريع وهو خيضع 
صوص عليها يف حالًيا لعملية ا ستعراض وفًقا لإلجراءات املن ال

 من الالئحة املالية. 1-7-10-202املادة 
 

 قيد التنفيذ
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احلّد الزمين  التوصية
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

 مسائل احلوكمة

 إدارة السفر على مستوى املنظمة

إجراء اس    تعراض ش    امل لس    ياس    ات الس    فر  15-
لديها، لغاية تعزيز مض              موهنا وإجراءاهتا مبا 
يض    من االتس    اق بينها، وإرس    اء مس    اءالت 

ض  حة ومس  ؤولية عن الس  ياس  ات؛ وض  مان وا
رص   دها ابلش   كل املناس   ب مع آلية ملموس   ة 
لتقدمي التعقيبات، بدعم من مس         توى مرتفع 
لوعي املوظفني ابلس   ياس   ات، وتوفري إش   راف 

 (113)الفقرة فعال على تنفيذ السياسات. 
 

شعبة اخلدمات  2018
 اللوجستية

ت التغيريات ُأجريت التغيريات لسياسات السفر للمنظمة ونُ ّفذ
 2020/06يف السياسات من خالل التعميمني اإلداريني 

كما ُنشرت وثيقة حتّدد أدوار ومسؤوليات مجيع   .2019/08و
املوظفني املعنيني إبدارة السفر على اإلنرتانت اخلاص ابملنظمة 

 يف دليل املنظمة.
كذلك، ُقّدمت التغيريات يف أقسام الدليل للموافقة عليها 

ور وضعها بصيغتها النهائية. ونظرًا إىل تنفيذ وسوف تُنشر ف
التغيريات ذات الصلة يف السياسات من خالل التعاميم اإلدارية 

 اخلاصة بكل منها، تُعترب هذه التوصية قد نُ ّفذت.

 

 نُ ّفذت

 عمليات مكاتب التمثيل

 إدارة األصول واملخزوانت

مراقبة األنشطة والعمليات واملسؤوليات  27-
ألصول واملخزون واالضطالع هبا املتعلقة اب

على النحو الصحيح من خالل آليات مراقبة 

شعبة الشؤون  2023
املالية/ مركز 

اخلدمات 
 املشرتكة

يقوم أصحاب املصلحة الداخليني للمنظمة حالًيا بتقييم 
ة للخدمات اللوجستية، احلاجة إىل استحداث وظيفة خمصص

وحتديد ملكية األعمال والسياسة اخلاصة هبا. وسوف تيّسر 
هذه اخلطوة نشر وحدة املخزون يف النظام العاملي إلدارة املوارد 

 قيد التنفيذ
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احلّد الزمين  التوصية
 املقرتح

الوحدة 
 املسؤولة

 تعليقات املراجع اخلارجي رّد اإلدارة

حمسنة من أجل محاية مواردها واستخدامها 
 (161)الفقرة بفعالية. 

ضمن سياق حمدد جيًدا، مبا يضمن الفصل الواضح لألدوار 
واملسؤوليات بني مؤسسات األعمال/مالكي السياسات 

 ومالكي العمليات.
 يتتبع املخزون عرب مجيع ا قوايً نظامً  اجلديدة الوحدةوستوفر 

املكاتب، وسيحسن تسليم البضائع إىل الوجهات يف امليدان، 
وما يتبع ذلك من تتبع وإدارة وصيانة للمخزون من أجل 
الفعالية التنظيمية، وسيحسن الرؤية والرقابة والرصد والضوابط 

الشفافية مع تقارير حتليالت ولوحات معلومات، وبزايدة 
 املاحنني. مع

 

 

 


