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 وج امل
 

  ( النظام)توفر هذه الوثيقة معلومات حول التقدم الذي ُأحرز بشأن تنفيذ برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد

 2102تشرين األول /، واخلطط للفرتة من أكتوبر2102أيلول /أيار إىل سبتمرب/خالل الفرتة املمتدة من مايو

 .، وآخر املعلومات عن حالة مي انية الربنامج2102أيار /يوحتى ما
 

 على 2102تشرين الثاني /الربنامج يف املقر واملكاتب اإلقليمية يف نوفمربالعمل جاٍر على قدم وساق لتطبيق و ،

 .2102أيار /حبلول مايو املكاتب امليدانيةأن ُيطبق على مراحل يف 
 

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وفقًا للمعلمات اليت مّتت ُأعيد التخطيط ألنشطة تطبيق وقد

وقد اسُتكملت سياسات . 2102أيار /ت يف الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة يف مايوشمراجعتها، واليت نوق

 .املوضوعة احملاسبة ومتت املوافقة عليها، ويستمر العمل بأنشطة أخرى وفقًا للخطة
 

 يف تنفيذ الرؤية واألهداف أساسيا لدى املنظمة، وهو يسهم  املنافع على أّن النظام يشكل استثمارًا أّكد تقييمو

 .األجل القصري يفاألجل الطويل، ويؤدي إىل بلوغ منافع ملموسة  يف
 

  م الذي وقد أّكد التقيي. لقيود على القدرات خطرًا رئيسيًابسبب ا املكاتب امليدانيةومافتئ تنفيذ التغيريات يف

 .على هذا اخلطر من قبل مكتب املفتش العام ُوضع مؤخرًا
 

 وهي املكاتب امليدانيةالنظام يف  نشريف ما خيص   إضافية للتخفي  من هذه املخاطروقد ُوصفت تدابري ،

ام النظاإلنتقال إىل خالل  املكاتب امليدانيةتشمل م يدًا من التدريب على استخدام القدرات، ودعمًا قويًا يف 

 .مباشرة وبعده
 

 جرى توسيع التمثيل ليشمل ممثلي و. 2102 ح يران/يف يونيوربنامج العلى حوكمة  إجراء حتسيناتقد مّت و

 .ج ءًا من برنامج اجمللس التنفيذي ةاإلقليمني املتبقيني ليكون بذلك ممثلو األقاليم اخلمس

 
 

 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات
 

 الوثيقة هذه يف الواردة باملعلومات علمًا أخذت نأل مدعوة اللجنة. 
 

 مشورة مسوّدة
 

 الوثيقة املالية جلنة استعرضتFC147/13  برنامج أحرزه الذي التقدم حول املعلومات آخر تضم اليت 

 األول تشرين/أكتوبر من املمتدة الفرتة يف واخلطط ،2102 أيلول/سبتمرب إىل أيار/مايو من للفرتة النظام

 .2102 أيار/مايو إىل 2102
 

 واملكاتب املقر يف له ُخطط كما النظام اعتماد السيما الربنامج، يف احملرز التقدم على اللجنة واّطلعت 

 يف لالعتماد الرامية باخلطط كذلك علمًا اللجنة ُأحيطت وقد .2102 الثاني تشرين/نوفمرب يف اإلقليمية
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 قدرات تعيق اليت القيود عن املنبثقة املخاطر من للتخفيف اذهااخت مت اليت والتدابري ،امليدانية املكاتب

 .العام املفتش مكتب أبلغها كما املكتب
 

 من طلبت وقد .الربنامج يدّرها أن ُيفرتض اليت وباملنافع هلا، املخطط النظام بنفقات علمًا ُأحيطت وقد 

 .2102 عام ربيع يف ستعقدها اليت لدورةا خالل ذلك عن املعلومات آخر تقدم وأن رصدها، تواصل أن األمانة
 

 معلومات أساسية

 

ظرت جلنة املالية يف التقرير املرحلي بشأن ، ن2102أيار /بعد املائة يف مايو الثالثة واألربعني خالل دورتها -0

طط للفرتة ، واخل2102نيسان /حتى أبريل 2100تشرين األول /تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد للفرتة من أكتوبر

 .2102تشرين األول /أيار حتى أكتوبر/من مايواملمتدة 

 

 :إن اللجنة، باالستناد إىل استعراضها للتقدم احملرز -2
 

  شددت على أهمية ضمان مواصلة دمج أهداف املشروع األساسية يف ما خيص االمتثال بتطبيق املعايري

كل كامل، وعلى ضرورة أن يتم ذلك يف إطار مواعيد بش 02 احملاسبية الدولية للقطاع العام، وحتديث اإلصدار

نية إلصدار ، وعلى ضرورة احرتام املهلة ال مبلغ عنهااملي انية امل تقديرات هدف املشروع املخطط له، ويف إطار

 البيانات املمتثلة للمعايري بصرامة؛

 وأعضاؤها يف التقرير  أشارت إىل الصعوبات اليت تعرتض املشروع، وطالبت بتضمني أي عمل تطلبه اللجنة

 القادم؛

  خطة تنفيذ  2102ن األول يتشر/الذي ترفعه إىل جلنة املالية يف أكتوبر هاتقريرطلبت من األمانة أن تضم يف

صيل وفقًا اتنطوي على تفعلى أن واملقدرة للنظام  واليت مت حتملها ةاملخطط ي لامدجمة وشاملة تتضمن التك

 لرصد التقدم؛ املللسنوات وخطوط اإلنفاق، واملع

 إسهام هذه املنافع يف رؤية املنظمة وأهدافها  كيفّية ودعت إىل اإلبالغ عن حتليل حتقيق املنافع باإلضافة إىل

 اإلسرتاتيجية؛

  ،وطلبت من األمانة مواصلة رصد ترتيبات مشروع احلوكمة كما ُأشري إليه يف استعراض مكتب املفتش العام

 .2102تشرين األول /الدورة املنعقدة يف أكتوبر وتقرير جلنة املالية الصادر يف

 

تشرين األول /لفرتة من أكتوبرل ططاخلوز يف الفرتة اليت تلت آخر تقرير تص  هذه الوثيقة التقدم الذي ُأحر -2

 .املعلومات اإلضافية اليت طلبتها اللجنة خالل دورتها السابقة ، باإلضافة إىل توفري2102أيار /ى مايوحت

 

 جلدول الزمينالنطاق وا
 
وقد ُوضع النظام عرب اجلمع بني أربع . 2100أيار /مل يتبدل نطاق النظام منذ مرحلة إطالق املشروع يف مايو -4

 :التنسيق، وتقاسم املوارد، وتقليل التكلفة مبادرات يف إطار برنامج واحد لتحسني
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 مشاريع تطبيق املعايري احلسابية الدولية للقطاع العام 

 ل نظام احملاسبة امليدانيةمشروع استبدا 

  (للسفر)مشروع استبدال نظام أطلس 

  ألوراكل 02اإلصدار  حتديثمشروع 

 

ويغطي النظام . اعتماد نظام عاملي واحد للعمليات اإلدارية يف مجيع املواقع سيتيح وضع برنامج مدمج للمنظمة -5

 :مجيع العمليات اإلدارية الضرورية لدعم العمليات
 

 دفرت )بات اليت ميكن تلقيها، واحلسابات القابلة للدفع، إدارة احلسابات بهدف اإلبالغ احلسا: املالية

 ، إدارة األصول، إدارة النقد؛(األستاذ العام

 إدارة املشرتيات 

 التوظي ، إدارة األداء، إدارة املناصب، تطوير مؤهالت املوظفني، خدمة املوارد البشرية، : املوارد البشرية

 ؛اخلدمات املتعلقة بالّرواتبمن غري املوظفني، املوارد البشرية 

  ؛(من التخطيط حتى معاجلة النفقات)، واملستحقات يف إطار اخلدمةالسفر : السفرإدارة 

 يف املنظمةالتقارير التشغيلية وتقارير اإلدارة، وتوفري البيانات ملستودع البيانات : اإلداري اإلبالغ 

 

للمعايري  املالية املمتثلة الكشوفوالبدء بالعمل ب وتنفيذ احلل التقين، ختبار،مل تتغري األطر ال منية لوضع، وا -6

النظام يف  وقد مّت التعجيل يف اإلطار ال مين لنشر . احملاسبية الدولية للقطاع العام منذ آخر تقرير مرحلي تصدره اللجنة

 .2102أيار /مال العملية حبلول مايوكاستوأصبح اهلدف اآلن  املكاتب امليدانية

 

وقد ُأدرجت خطة تنفيذ أكثر تفصياًل كما . الرئيسية املنبثقة عن اخلطة املدجمة املقائمة باملع أدناه وقد ُوضعت -7

 .جاء يف املرفق أل 
 

 اإلطار ال مين النشاط

 انتهى بدء املشروع، وحتديد املتطلبات، والتحليل، والتصميم التفصيلي، ومراحل بناء النظام

ملستخدماختبار قبول ا  انتهى 

2102تشرين األول /أكتوبر-لوأيل/سبتمرب اإلعداد للتنفيذ  

ّنموذجيةكاتب الاملاملقر، واملكاتب اإلقليمية والنشر يف  2102تشرين الثاني /نوفمرب   

املكاتب امليدانيةأول موجة من النشر يف  2102شباط /فرباير   

املكاتب امليدانيةثاني موجة من النشر يف  2102ان نيس/أبريل   

املكاتب امليدانيةآخر موجة من  النشر يف  2102أيار /مايو   

االمتثال لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  مع رداجلمراجعة  2102كانون األول /ديسمرب   

املالية املمتثلة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام كشوفإصدار أوىل ال آذار /مارس -2104ون الثاني كان/يناير 0 
2105 
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 2102أيلول /سبتمربأيار حتى /يف الفرتة من مايو احملرز التقدم

 

والربنامج ماض على قدم وساق كما ُخطط له يف املقر، واملكاتب . مت إحراز تقدم ملحوظ خالل هذه الفرتة -8

بناء النظام واختبار قبول  مرحلة ى استكمالوقد جر. 2102تشرين الثاني /يف نوفمرب ّنموذجيةاملكاتب الاإلقليمية، و

 :وتتضمن النقاط األساسية ذات األهمية للجنة املالية. يذ جاٍرفاملستخدم، واإلعداد للتن
 

 أداء النظام
 

 من البداية إىل  نظاملل شروعفريق املمرحلة البناء، مبا يف ذلك تصميم ووضع احلل، وعملية اختبار  اسُتكملت

 .النهاية

 نظمختبار قبول املستخدم للنظام من خالل مستخدمي املرفق مبا يف ذلك إدراج أوراكل يف إطار اسُتكمل ا 

 ؛.أخرى داخل منظمة األغذية وال راعة وخارجها

 تحتية العاملية للتأكد من أن الشبكة الواسعة النطاق خالل هذه الفرتة، مت إطالق اختبارات حول البنية ال

 .نيف امليداجاه ة لتنفيذ النظام 

 

 نشرالتدريب، واالتصاالت، وال
 

 اليت مت احلصول عليها من برنامج األغذية العاملي  دعم على منصات التعلم اإللكرتونيتقوم مقاربة التدريب وال

 ؛املكاتب امليدانيةالسيما يف   بد من توفري التدريب يف الصفوفولكن من املسلم به أيضًا أّنه ال. جمانًا

  التدريب والدعم، كما ُطّورت مواد التدريب؛ وعمليات نظموقد ُأعّدت 

 هم أيلول و/اجلديدة يف سبتمرب النظموُدّرب هؤالء املوظفون على . موظفو الدعم يف كل من األقاليم مت حتديدو

 ؛يدانيةسيوفرون الدعم والتدريب للمكاتب اإلقليمية وامل

  مبا يف ذلك عرب عرض الشرائح الضوئية  ، ومت حتديثه بانتظام 2100وقد ُأطلق موقع النظام يف نهاية عام

، وروابط حلقات الكرتونية اليت تعطي حملة عن التغيريات اليت طرأت يف كّل من اجملاالت، واملدونات

 .وقد مت تقديم عدة عروض يف املقرات، وتوزع مواد االتصاالت دوريًا على األقاليم. األسئلة واألجوبة املسجلة

  الضرورية، وتقديرات التكلفة بالعمل املشرتك مع مجيع األقاليمُحددت خطط النشر، واملوارد. 

 

 إجراءات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام
 

  مجيع سياسات احملاسبة املتعلقة مبواصفات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية مت االستكمال واملصادقة على

كما اسُتكملت يف الفرتة نفسها مذكرات فنية تدعم  .مة األغذية وال راعةيف القطاع العام القابلة للتطبيق يف منظ

 احملددة، واإلقرارات؛ لعملياتاملالية  كشوف، والسابيةاحل الكشوفمقاربة تقديم 

  منظمة األغذية وال راعة املالية املمتثلة  كشوفمت استكمال استعراض وحتديد اهليئات اليت ينبغي أن تعّ ز يف

 يري احملاسبية الدولية يف القطاع العام؛لتطبيق املعا
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 املالية  كشوفاملالية التفصيلية اليت سُتستخدم عند اإلعداد يف املستقبل لل كشوفبدأ العمل على مناذج ال

الرصيد إعداد دعم لاملمتثلة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام، باإلضافة إىل حتليل العمل 

 (.، واإلجياراتل، واجلرداألصو)االفتتاحي 

 

 أنشطة أخرى
 

 اسُتكمل مشروع تقييم املنافع التفصيلية وقد ُلخصت النتائج أدناه؛ 

 من  عددومت االتفاق على . ليت تشكل ج ءًا من برنامج النظاما نظممكتب املفتش العام تقييم تنفيذ ال اسُتكمل

 .تنفيذهاالتوصيات اليت سُيشار إليها الحقًا يف هذا التقرير، وبدأ 

 

 2102أيار /حتى مايو 2102ول تشرين األ/اخلطة من أكتوبر

 

 :ستشمل أنشطة الربنامج الرئيسية خالل الفرتة التالية ما يلي -9
 

 أداء النظام
 

  تشرين األول، وقد ُخطط للشروع بالعمل بالنظام اجلديد يف املقر /أكتوبر 21النظام القديم يف  عملإنهاء سيتم

 .2102تشرين الثاني /ية يوم الثالثاء الواقع فيه السادس من نوفمربواملكاتب اإلقليم

 

 نشرالتدريب، واالتصاالت، وال
 

 مبوازاة آخر  2102تشرين األول /أكتوبر يفيف املقر واملكاتب اإلقليمية  نهائينيسُيستكمل تدريب املستخدمني ال

 التحضريات لعملية اإلطالق؛

 ( نيجرييا، وبنني، واهلند، وتركيا، وبوليفيا، ولبنان)  الّنموذجّيةب طالق النظام يف ستة مكاتوقد ُخطط إل

وسيتم نقلها من نظام  ؛قبل نهاية العام احلاليوولية يف املقر واملكاتب اإلقليمية بعد عملية التنفيذ األ

 ؛مول به حاليًا إىل النظام اجلديداحملاسبة امليدانية املع

 من نظام احملاسبة امليدانية إىل النظام اجلديد خالل  يدانيةمكاتب امللل كربى ةوسيتم نقل أول موج

ومن املقرر إجناز  ،2102نيسان /ثانية من املقرر أن تستكمل يف أبريلوستلي ذلك موجة نشر . شباط/فرباير

 ؛عقيدًااألكرب واألكثر تبعض املكاتب  تشمل 2102مايو /موجة نشر ثالثة وأخرية يف أيار

 املكاتب النموذجيةكاتب اإلقليمية، ووستبدأ العملية باملقر، وامل. خدم النهائي للنظامسيتم توفري الدعم للمست ،

 .لتشمل الحقًا املستخدمني يف مجيع املكاتب اليت تعتمد النظام
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 جراءات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامإ
 

 املالية املمتثلة لتطبيق املعايري احملاسبية  وفكشمن إجراءات ومناذج ال وازاة عملية النشر، سيتم الفروغمب

 الدولية للقطاع العام؛

  خالل النص  األول من عام  املكاتب امليدانيةسيتم اإلشراف على إجراءات اجلرد لدعم تقييم افتتاح اجلرد يف

 .كج ء من موجات النشر 2102

 

 تش العامد من قبل مكتب املفرالتقييم الثاني للنظام العاملي إلدارة املوا

 

يتضمن برنامج كبري من هذا النوع جمموعة من املخاطر اليت ُتدار بشكل أساسي من خالل برنامج النظام وبنية  -01

، مت اعتماد مراجعات خارجية دورية تشمل عمليات ّيدةوحرصًا على املمارسات اجل. احلوكمة اليت يشتمل عليها

 كج ء منإىل مراجعة أعّدها مستشار يعمل  ارجي، باإلضافةيضطلع بها مكتب املفتش العام، ومراجع خ مراجعة

قامت بها خارجية  ودة من قبل جهاتاجلضمان  استعراض، وكذلك عمليات تكنولوجيا املعلوماتشعبة  استعراض

 .إىل املخاطرمستقلة، زاوية وهذه املراجعات هامة  للفت نظر املنظمة، من . .Ernst & Young شركة

 

الربنامج الستكمال  نظمعلى مكونات تنفيذ  2102ثاٍن ملكتب املفتش العام يف صي  عام  وقد رك  تقييم -00

 :ييموقد برزت مسألتان جوهريتان أشار إليهما التق. االستعراض السابق لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
 

  يتسم اختبار قبول املستخدم ازإلجنتصميم حل السفر غاية يف اخلطورة نظرًا لتعقيده، والوقت احملدد 

 ؛طموحبال

 مثل العمل على م يد من )التحويلية األخرى  املبادراتينبغي توفري م يد من التنسيق بني برنامج النظام و

 .ذلكب املرتبطة صّعب على الربنامج إدارة املخاطرما ُي د تبدل نطاق هذه العملية األخرية؛ وق(الالمرك ية

 

 :جراءات ملعاجلة هاتني املسألتنيوقد مت اختاذ اإل -02
 

 ساسية بالنسبةالوظائ  األ أن تكونوقد مت تكريس العمل لضمان . ُأعيد توجيه املوارد باجتاه منوذج السفر 

املكاتب النظام يف  نشرتشرين الثاني، وتلك الضرورية لبدء /حبلول نوفمرب جاه ة للمقر واملكاتب اإلقليمية

 .2102ن الثاني كانو/حبلول يناير امليدانية

  وقد مت تع ي  العقود مع شعبة التعاون الفين، كما ُتعقد اجتماعات منتظمة مع شعبة التعاون الفين وشعبة

وقد  ُنفذت مهمة بني شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل . إلضفاء التناسق على األنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل

وقد حصل بعض موظفي شعبة . فريقيا ملواءمة خطط النشروالنظام العاملي إلدارة املوارد يف املكتب اإلقليمي أل

وفري الدعم على على استخدام النظام وسيتمكنون من ت يف وقت مبكر تدريبعلى الطوارئ وإعادة التأهيل 

 .املكاتب امليدانيةاستخدامه يف 
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وقد ُأدرجت املسألتان األساسيتان األخريان اللتان حددهما مكتب املفتش العام أدناه، وهما مرتبطتان  بعملية  -02

 :لتاليوقد ُأخذ بهاتني املسألتني عند حتديد مقاربة النشر اليت سيتم وصفها يف القسم ا. املكاتب امليدانيةالنشر يف 
 

 يقلص املنافع املتأتية عن  2102أيار /تشرين األول إىل مايو/اإلسراع يف املهلة ال منية للنشر من أكتوبر

 ؛يف امليدانلنشر ل اعُتمدت اليت نموذجيةالتخفي  من املخاطر اليت تتضمنها املقاربة ال

  وقد . يف الوقت املتاح يصعب ردمهاكبرية جدًا حبيث  املكاتب امليدانيةقد تكون الفجوة يف املهارات يف بعض

يتطلب ذلك متديد مرحلة ما بعد التنفيذ للتحقق من حصول املستخدمني على توجيهات مناسبة إىل أن يستقر 

 .الوضع بشكل أكرب

 

 والتدابري للتخفيف من املخاطر املكاتب امليدانيةالنشر يف 

 

ذ من روما مقرًا له، ونقاط االتصال اإلقليمية معًا أيلول عمل الفريق الذي يتخ/آب وسبتمرب/يف شهري أغسطس -04

 .املكاتب امليدانيةلتصميم املقاربة، وخططًا أكثر تفصياًل لنشر النظام يف 

 

 2102 أيار/ومايو 2100تشرين األول /وقد سّلطت التقارير املرحلية اليت ُرفعت إىل جلنة املالية يف أكتوبر -05

 أكد عليه ما بسبب القيود اليت تعيق القدرات، وهو املكاتب امليدانيةالتغيريات يف على خطر كبري يتعلق بتنفيذ  الضوء

 .يف التقييم األخري من جديدمكتب املفتش العام 

 

إىل تدريب املوظفني الذين ميثلون منظمة األغذية وال راعة على  النظام والربنامج التدرييب نشرويهدف  -06

ية يف جمال املوارد البشرية، والشراء، والسفر واحملاسبة عرب استخدام ح مة األدوات االضطالع بإجراءات املنظمة املعيار

على الوجه املطلوب حاليًا  العمل بهذه اإلجراءات املعيارية ويكمن اخلطر يف أّنه ال يتم. اجلديدة اليت يوفرها النظام

 .ىألسباب شّت

 

األغذية وال راعة للتصدي هلذا اخلطر، وذلك قبل  على إجراءات منظمة األساسيبد من توفري التدريب  ال -07

يف اإلجراءات الداخلية للمكاتب يف خمتل   ام النظام، كما ميكن توقع تغيري شاملالشروع بالتدريب على استخد

 لذا اقرتح الربنامج أسبوعًا إضافيًا لبناء القدرات، قبل التدريب على استخدام النظام، باإلضافة إىل. املكاتب البعيدة

وتصل تكلفة املقرتح القاضي بالتصدي هلذا اخلطر يف أكثر . بعد التنفيذ يف كل من املكاتب يف املوقع توفري الدعم املكث 

وُيعترب التنفيذ الناجح للعمليات احملدثة يف مجيع املكاتب البعيدة مع  .مكتب إىل مليوني دوالر أمريكي 011من 

وتتجاوز منافع هذه املقاربة إىل حد . ين املنافع من النظاموال راعة ضروريًا جلمنظمة األغذية االمتثال التام إلجراءات 

 .بعيد التكلفة اإلضافية اليت تتضمنها
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 :هي كما يلياملوقع والدعم يف  ةاملالمح الرئيسية ملقاربة النشر، وخططها مبا يف ذلك بناء القدرات املقرتح -08
 

  أي للمصادقة على املقاربة، وإدراك  األوىل قبل العمل مبوجة النشر ميدانية منوذجيةسيتم إنشاء ستة مكاتب

 قبل الشروع مبوجات النشر األساسية؛ خماطر

  التغيريات؛ باستيعابعلى ثالث موجات للسماح للمنظمة  املكاتب امليدانيةسينشر النظام يف 

 قبل التدريب على النظام القدرات وسينظم أسبوع إضايف لبناء. قاربة النشر بشكل كبريلقد مت توطيد م ،

خالل عملية االنتقال من نظام  املكاتب امليدانيةيف كل من  املوقعباإلضافة إىل توفري شهر من الدعم يف 

 ؛عدها مباشرةلي وبإىل النظام احلا احملاسبة امليدانية

 بالتعاون بني نقاط  رالنشتم يو. سيشارك املمثلون اإلقليميون بفعالية، وقد عّين كل منهم نقطة اتصال إقليمية

 االتصال اإلقليمية وفريق برنامج النظام املرك ي؛

 وظفون على النظام اجلديد يف كافة األقاليم وقد ُدّرب امل النهائيني اإلقليميني ُشكلت فرق دعم املستخدمني

 املستخدمني النهائيني؛ دعمعمليات وعلى 

 املكاتب امليدانيةعمليات بشكل مؤقت بالنيابة عن بعض وتعد املكاتب اإلقليمية نفسها، باملوازاة، للقيام بال. 

 

 حوكمة الربنامج

 

رأس جملسًا تنفيذيًا ي، وقد عملها آذار أنهت اجملموعة التوجيهية للربنامج/بعد تع ي  احلوكمة يف مارس -09

منهم اجملاالت املتأثرة مبا يف باإلضافة إىل كبار املديرين الذين مّثل كل ( للعمليات)املدير العام  واحدًا للربنامج نائُب

ترتيبات حوكمة الربنامج يف  مت إجراء حتسينات علىوقد . ذلك ثالثة من املمثلني اإلقليميني واملفتش العام بوصفه مراقبًا

 وقد أصبح املمثلون اإلقليميون اخلمسة. ح يران، وقد ُوّسع التمثيل ليشمل املمثلني اإلقليميني األخريين املتبقيني/يونيو

 .اآلن يشاركون يف اجمللس التنفيذي للربنامج

 

 قدم حتديث للحالة إىلوقد . كل ثالثة أشهروذلك ويوفر الربنامج آخر املعلومات للمدير العام بشأن التقدم  -21

 .متوز/يف يوليو املراجعةجلنة 

 

 املنافع املتوقعة

 

. العمل بهذا التقييم بشكل تفصيليوقد جرى  .ذ إعداد آخر تقرير مرحلينافع النظام منملقد مت إنهاء تقييم  -20

ويف اجملاالت اليت تشهد فيها . وُوضعت خارطة بالعمليات على مستوى كل من املهام، مع حتديد األدوار واملسؤوليات

 طار عمليات النظام اجلديدلالضطالع بكل من املهام يف إ ًا، جرت مقارنة اجلهود املبذولةالعمليات أو املسؤوليات تغري

 .لتقدير اآلثار اإلمجالية على عبء العمل وقد ُأرفق ذلك ببيانات كمية. ليةباجلهود املبذولة يف إطار العمليات احلا
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وقد جرى . اإلدارية املتوفرة حاليًا نظمكش  التقييم كذلك عن وجود أوجه ضع  رئيسية يف العمليات وال -22

وتشمل أوجه الضع  . رير األخرى اليت تراجع عمليات املنظمةتوثيق ذلك يف التقييم اخلارجي املستقل، ويف التقا

 :ما يلي املكاتب امليدانيةاألساسية يف ما يتعلق ب
 

  الشراء، والسفر، واملوارد البشرية، واملي انية،  حملي لوظائ  عمليات لدعم مؤسسيةليست هناك من حلول

 والتخطيط؛

 رجو منا، السيما يف نظام احملاسبة امليدانية؛مل تعد األدوات املتوفرة مناسبة لتحقيق الغرض امل 

 احمللية وتلك املدجمة؛ نظمهناك نقص يف التكامل بني ال 

 ومل يتم عكس املعلومات األساسية، كالتعهدات . رالقرا عهناك نقص يف إدارة املعلومات لدعم العمليات وصن

 لواحد؛والسفر داخل البلد ا تخدام العاملني من غري املوظفني،احمللية، واس

  ؛املكاتب القطرية صعيداملشرذمة واألطر اإلجرائية على السياسات 

  األساسية للعمليات عامالتحمدود ملا بعد املرصد وجود. 

 

مجيع أوجه الضع  اليت ُأشري ، سيتناول النظام، مبا يف ذلك تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -22

األجل الطويل للمنظمة، وأداة رئيسية للنهوض برؤية تشتمل على منظمة األغذية  يف فهو استثمار أساسي. إليها أعاله

 :وتتضمن بعض املنافع الرئيسية. على حّد سواء املكاتب امليدانيةيف املقر ويف  متكينها ىوال راعة وقد جر
 

 اسبية الدولية نشر نظام إداري مشرتك يف كافة املكاتب من خالل عمليات اعتماد االمتثال للمعايري احمل

 للقطاع العام؛

 تيسري الالمرك ية، وبناء القدرات يف امليدان؛ 

  السلطات والتعجيل يف اختاذ القرارات؛ تفويضمن خالل دعم  املكاتب امليدانيةمتكني 

 تع ي  استقالل املواقع، والتحرك؛ 

 أن تكون كاملة؛ حتسني نوعية  املعلومات املالية، واملعلومات حول املوارد البشرية واحلرص على 

 لشفافية، واستخدام أفضل للموارد؛ م يد من املساءلة، واريتوف 

  ؛األموالتوفري م يد من البنى لعمليات منظمة األغذية وال راعة مل يد من االمتثال والرصد يف استخدام 

  لنظام كالمرك ية الطوارئ، واليت تعتمد على نشر ا من املبادرات الرئيسية األخرى عددحتسني فعالية

 .لتحقيق منافعه كاملة

 

وما أن يبدأ . مشرتكًا مل يد من التحسينات يف املستقبل عامليًا منربًاوالعمليات اجلديدة  اجلديد سيوفر النظام -24

رات وة وحتقيق م يد من وفالعمليات من البداية إىل النهاي بسيطالعمل بالنظام حتى تتاح الفرص يف كافة اجملاالت لت

 .الفعالية
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يف إطار الربنامج احلاسوبي  الفضلى املمارسات اتعمليل تصميم مت حتسني بعض العمليات من خالل اعتماد -25

 .اجلديد، على الرغم من أّن نطاق الربنامج مل يشمل إعادة هندسة عمليات منظمة األغذية وال راعة

 

من  عدديع أربعة بإدخال اجلمع بني مشار زر اليت مت التوصل إليها من خاللوقد مسحت أوجه التآ -26

العمليات استعراض املرفقة باحلاجة إىل  وراكلأل 02 اإلصدارمثاًل وّفرت وظائ  . التحسينات تنبثق عنها منافع فورية

وقد قّلص احلل . املوارد البشرية من غري املوظفنيب إجراء العمليات املتصلةطريقة يف تغيري  إلحداث فرصًة بإجياد املتبعة

دام املعاجلة اليدوية للعاملني يف املوارد البشرية من غري املوظفني بنسبة الثلثني، الغيًا اخلطوات اليدوية اجلديد استخ

السجالت املالية، وسجالت املوارد البشرية اليت باتت ُتنشأ تلقائيًا عندما تتم املوافقة على طلب من املتبعة إلنشاء 

 .العاملني من غري موظفي املوارد البشرية

 

يف بعض اجملاالت املرتبطة بإدراج م يد من أعمال املراقبة، أدت هذه  اجلارية على الرغم من التكلفة اإلضافية -27

وقد قدرت نتائج تقييم املنافع اليت استعرضها مؤخرًا اجمللس . التحسينات إىل شبكة من املنافع امللموسة اإلمجالية

وقد . مليون دوالر أمريكي سنويًا 01.2إىل  4.5موسة املتكررة والبالغة من التنفيذي للربنامج أّنه سيتم حتقيق املنافع املل

وقد لألداء حاليًا يف بعض اجملاالت،  احلد األدنى ة على شكل مروحة ألّنه يصعب قياسُقدمت املنافع امللموسة املقدر

 .استندت األرقام إىل أفضل وأسوأ أداء ميكن التنبؤ به

 

 :ة املتوقعةوتشمل املنافع اإلمجالي -28
 

 ويرتك  ج ء يسري . القابلة للتحقيق، والتحسينات يف اإلنتاجية على حد سواء راتومنافع ملموسة تشمل الوف

على  لباقيوزع ايوقد . من اجلهود املخفضة على األدوار احملددة اليت ميكن االضطالع بها حمققني وفورات

 عدة أشخاص، وسيؤدي إىل حتسينات يف اإلنتاجية؛

 وعمليات اإلدارة احلالية،  نظمع غري امللموسة، مبا يف ذلك تلك املرتبطة بالتصدي ألوجه الضع  يف املناف

 .يف املستقبل بسيطوتوفري عملية الت

 

 ميزانية الربنامج

 

وقد بلغ إمجالي مي انية الربنامج املوافق عليها . اإلنفاق الرأمسالي مي انية الربنامج بشكل أساسي مرفق ميول -29

 مي انيةمن  ةعشرة ماليني دوالر أمريكي 2100وقد ُأنفقت عام . دوالر أمريكي يونمل 28.5 مبلغ 2102-2100ة للفرت

دوالر أمريكي مبوجب اهلدفني  يونمل 2.6دوالر أمريكي مبوجب اإلنفاق الرأمسالي و يونمل 6.4)الربنامج املوافق عليها 

 (.خاء وذالاإلسرتاتيجيني 

 

 دوالر أمريكي خالل الفرتة يونمل 7.9ة برنامج النظام املشار إليها أعاله، مت إنفاق باإلضافة إىل تكلف -21

 .تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام قبل دجمه مع برنامج النظامل السابق مبوجب مشروع 2117-2101 
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عايري احملاسبية الدولية يف القطاع تفصياًل عن مي انية الربنامج وعن نفقات تطبيق املأدناه  0يضم اجلدول  -20

من التكلفة باملوظفني وغري املوظفني يف  يف املائة 81 ويرتبط أكثر من. ق البدء بالنظامالعام، مبا يف ذلك الفرتة اليت تسب

 :املوارد البشرية العاملني يف الربنامج، مبا يف ذلك األنشطة التالية
 

  رفيعا املستوى؛التصميم والتحليل 

  العمليات اإلدارية؛تصميم 

 تصميم احللول الفنية وحتديدها؛ 

 كتابة السياسات واإلجراءات؛ 

 تصميم وبناء النظام؛ 

 اختبار مكونات النظام واحلل من البداية إىل النهاية؛ 

 تصميم منصة التعليم اإللكرتوني؛ 

 إعداد مواد التدريب والدعم؛ 

 ئيني؛التدريب لفرق الدعم اإلقليمي واملستخدمني النها توفري 

 ؛املكاتب امليدانية، وصواًل إىل قر، مرورًا باملكاتب اإلقليميةتوفري الدعم للمستخدمني النهائيني بدءًا من امل 

 ؛نشرمبا يف ذلك التجريب لعمليات ال تشرين الثاني/اإلعداد لعملية اإلطالق األولية يف نوفمرب 

 ؛مكاتب امليدانيةلإعداد شبكة النشر الواسعة النطاق ل 

  مبا يف ذلك التدريب األساسي على إجراءات منظمة األغذية وال راعة؛ املكاتب امليدانيةالقدرات يف بناء 

   ؛ميدانيمكتب  011إدارة االنتقال من نظام احملاسبة امليدانية إىل النظام ملا يناه 

  النظام وبعده؛ نشرقبل  املكاتب امليدانيةيف  املوقعتوفري الدعم يف 

 ؛تأثرين، واملستخدمني النهائيني، واألشخاص اآلخرين املالتواصل مع املديرين 

 املالية املمتثلة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام شوفكإعداد ال. 

 

متكني حاسوبية إضافية لدعم النظام، و توبرجمياالعاملني من غري املوظفني أجه ة حاسوب  ةتشمل تكلف -22

رخص الربجميات متدٍن نسبيًا هلذا النوع من  تكالي عترب تو. مكتب ميداني 011ن أكثر م من قبل الوصول إلية

 .اجلديدة متامًا عوض شراء رزمة من الربجميات لنظام أوراكل احلالي ديثًاشمل حتاملشاريع نظرًا إىل أّن برنامج النظام ي
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 تفاصيل اإلنفاق: 0اجلدول 
 

 األرقام مباليني الدوالرات األمريكية
تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  مشروع

 للقطاع العام
 برنامج النظام العاملي إلدارة املوارد

 

 2011 2010 2009 2008 2007 نوع اإلنفاق
2102 
 (تقديرات)

2102 
 اجملموع (تقديرات)

 38.9 6.5 16.3 9.0 4.2 2.2 0.7 0.0 املوارد البشرية

         مستخدمو املكاتب

  1.5 4.1 3.4       املالية

  0.8 1.6 0.3       املوارد البشرية

  0.2 0.5 0.2       السفر

  0.3 0.7 0.1       الشراء

  0.1 0.6 0.1       مرك  اخلدمات املشرتكة 

  2.0 4.9 4.2       اخلرباء الفنيون وخرباء األعمال

  0.9 1.9       التغيري يف اإلدارة

   0.4 1.1 0.7       االختبار/اجلودة ضمان

  0.3 0.9      إدارة الربنامج

 2.0   1.7 0.3      واألجهزة احلاسوبية جمياتالرب

 2.2 1.1 1.1       تدريب املستخدمني النهائيني

 1تكاليف أخرى
0.2 0.1 0.2 0.3 0.7 1.4 0.4 3.3 

 0.2 0.8 2.4 4.5 10.0 20.5 8.0 46.4 

 

 

                                                 
.التكلفة األخرى تشمل السفر والنفقات واملراجعة اخلارجية والنفقات اإلدارية العامة األخرى   1 
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 املي إلدارة املوادخطة تنفيذ النظام الع-ألف لحقامل
 


