
FC 148/13 

January 2013 

 

ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ الوثيقة ُطبع عدد حمدود من هذه
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :العنوان التاليعلى 

MF862/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 

 جلنة املالية
 

 واألربعون بعد املائة الثامنةالدورة 

 2083 آذار/مارس 22-81روما، 

 درالنظام العاملي إلدارة املوا عنمرحلي تقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن االستفسارات توجه

 Livia Furlaniة السيد

 البشرية واملوارد املالية شعبة املدجمة، اخلدمات

 5687 5705 3906+ :اهلاتف رقم
  



2 FC 148/13 

 وج امل
 

 خالل ( النظام)ر  بشأن تنفيذ برنام  النظام العاملي إلدارة املوارد وثيقة معلومات حول التقدم احملتوفر هذه ال

 من  املمتدة للفرتة ، واخلطط2113 كانون الثاني/ينايرإىل  2112 تشرين الثاني/نوفمربالفرتة املمتدة من 

 .2113 ح يران/وشباط إىل يوني/فرباير
 

  مت 2112تشرين الثاني /نوفمرب 6العمل اجلاري على قدم وساق يف املقر واملكاتب اإلقليمية يوم ويف أعقاب ،

 32 اليت تضمستكمل موجة التو يع األولي ، وسُت2112تو يع النظام على سبعة مكاتب جتريبية يف عام 

على املكاتب القطرية املتبقية خالل التو يع ستكمل ومن املخطط أن ُي. 2113آذار /مكتبا قطريا يف أوائل مارس

 .2113أيار /آذار إىل مايو/الفرتة املمتدة من مارس
 

 التغيريات تنفيذ ي ال وال .التجريبية كاتبامل من املكتسبة اخلربة إىل استنادا واخلطط التو يع نه  تنقيح مت وقد 

 .كبرية خماطرة يشكل القدرة قيود بسبب امليدانية املكاتب يف
 

 وُتحر  ،2113 أيار/مايو يف الهالستكم امليدانية املكاتب مجيع ىعل كاملة بصورة النظام لتو يع العمل وجيري 

 .للخطة وفقا تقدمًا العام قطاعلل الدولية احملاسبية املعايري لتنفيذ الداعمة األنشطة
 

  الذي يشمل مجيع املمثلني االقليميني اخلمسة اجتماعه بصفة منتظمة ويواصل اجمللس التنفيذي للربنام. 

 

 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات
 

 الوثيقة هذه يف الواردة باملعلومات علمًا حتيط ألن مدعوة اللجنة. 

 

 شورةامل
 

 الوثيقة املالية جلنة استعرضت FC148/13 النظام برنامج أحرزه الذي التقدم حول املعلومات آخر تضم اليت 

 من املمتدة للفرتة واخلطط ،2083 الثاني كانون/يناير إىل 2082 الثاني تشرين/نوفمرب من املمتدة للفرتة

 .2083 حزيران/ويوني إىل شباط/فرباير
 

 أيار/مايو يف التوزيع استكمال حنو تقدمها تواصل اخلطط وأن الربنامج، يف احملرز التقدم اللجنة والحظت 

  2082 عام من ابتداءًا العام لقطاعل الدولية احملاسبية للمعايري املمتثلة املالية الكشوفات وإصدار 2083

 .بعده وما
 

 كما  املكاتب قدرةطر املتعلقة بقيود واملخاخبطط  التوزيع على املكاتب امليدانية الباقية،  علمًا ُأحيطت وقد

 .ها مكتب املفتش العامحدد
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 معلومات أساسية

 

التقرير  2112تشرين الثاني /استعرضت جلنة املالية يف دورتها السابعة واألربعني بعد املائة املعقودة يف نوفمرب - 1

تشرين /أكتوبر، واخلطط للفرتة املمتدة من 2112أيلول /أيار إىل سبتمرب/النظام يف الفرتة املمتدة من مايواملرحلي عن تنفيذ 

 .2113أيار /إىل مايو 2112 األول

 

 :، قامت مبا يليللتقدم احملر  وبناًء على استعراض اللجنة - 2
 

 اجلاري الذي حتقق؛ أت األمانة على جناح العملهّن 

  باملواعيد النهائية لتنفيذ املعايري  احرتام املواعيد املقررة للربنام ، وخاصة فيما يتعلقوأكدت على أهمية

 لقطاع العام؛لاحملاسبية الدولية 

 اخلمسة يف جملس الربنام ؛ اإلقليميني، وخاصة إدراج مجيع املمثلني والحظت ترتيبات احلوكمة املع  ة 

  وضمان استقرار النظام بصورة كاملة  ،للمخاطر اليت حددها مكتب املفتش العاموحثت األمانة على التصدي

 خالل األشهر التالية؛

  تنفيذ وتكاليفها يف دورتها التالية، خاصة ال ما بعد عن ترتيبات إضافيةوطلبت من األمانة توفري معلومات

 حتقيق ، وخطط تقييم ورصد2112ام يف عام لقطاع العلفيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للمعايري احملاسبية الدولية 

 .النظام منافع

 

حتى  شباط/رفربايواخلطط للفرتة من  ،حر  يف الفرتة اليت تلت آخر تقريروتصف هذه الوثيقة التقدم امُل - 3

 .، باإلضافة إىل توفري املعلومات اإلضافية اليت طلبتها اللجنة خالل دورتها السابقة2113 ح يران/يونيو

 

 واجلدول الزمين النطاق

 

وقد ُوضع النظام عرب اجلمع بني أربع . 2111أيار /نطاق النظام منذ مرحلة إطالق املشروع يف مايو مل يتغري - 2

، والسماح للمنظمة بتو يع نظام عاملي مبادرات يف إطار برنام  واحد لتحسني التنسيق، وتقاسم املوارد، وتقليل التكلفة

 :مجيع املواقع واحد للعمليات اإلدارية على
 

  لقطاع العاملالدولية  احملاسبيةمشاريع تطبيق املعايري 

 مشروع استبدال نظام احملاسبة امليدانية 

  (للسفر)مشروع استبدال نظام أطلس 

  ألوراكل 12اإلصدار حتديث مشروع 
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 يريالكشوفات املالية املمتثلة للمعامل تتغري اجلداول ال منية للتو يع على املكاتب امليدانية وبدء العمل بو - 5

أدناه املعامل الرئيسية املستمدة من وترد . اللجنة إىللقطاع العام منذ التقرير املرحلي األخري الذي ُقدم لاحملاسبية الدولية 

 .وترد خطة التنفيذ األكثر تفصيال يف امللحق ألف. اخلطة املتكاملة
 

 ال مين اجلدول النشاط

 2112تشرين الثاني /نوفمرب 6 اإلقليميةع النظام على املقر واملكاتب يو مت ت

 2112تشرين الثاني /نوفمرب النظام على املكاتب التجريبيةمت تو يع 

 2113آذار /أوائل مارس املكاتب امليدانية علىاملوجة األوىل  يفالتو يع 

 2113نيسان /أبريل املكاتب امليدانية علىاملوجة الثانية  يفالتو يع 

 2113أيار /مايو املكاتب امليدانية علىاملوجة األخرية  يفالتو يع 

 2113تشرين األول /أكتوبر لقطاع العام لالتجربة األوىل للكشوفات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية 

 2113كانون األول /ديسمرب لقطاع العام لاجلرد املمتثل للمعايري احملاسبية الدولية  استعراض

 2115 ذارآ/مارس-2112كانون الثاني /يناير 1 لقطاع العاملكشوفات مالية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية  أولإصدار 

 

 2083كانون الثاني /إىل يناير 2082تشرين الثاني /املمتدة من نوفمربيف الفرتة  احملرز التقدم

 

  املكاتب اإلقليميةوويف أعقاب العمل اجلاري يف املقر . مت إحرا  تقدم ملحوظ خالل هذه الفرتة - 6

 يفو يع الت من االنتهاءأن يتم  تشرين الثاني، مت تو يع النظام على سبعة مكاتب جتريبية، ومن املقرر/نوفمرب 6يوم 

ما  ضمن النقاط األساسية ذات األهمية للجنة املاليةوتت. 2113آذار /يف أوائل مارس بلدا 32 املوجة األوىل اليت تضم

 :يلي
 

 لقطاع العاملاملعايري احملاسبية الدولية 
 

  سجل األصول؛يف  تنقية بيانات املعامالت املرتاكمةاستكملت 

 املالية املمتثلة  لكشوفاتاإعداد ستخدم عند تقدم العمل بشأن مناذج الكشوفات املالية التفصيلية اليت سُت

 ؛يف املستقبللقطاع العام لللمعايري احملاسبية الدولية 

  (األصول، واجلرد، واإلجيارات) االفتتاحي لدعم إعداد الرصيد تقدمًا حتليل العملحقق. 
 

 التو يع على املكاتب التجريبية
 

  امليدانية الصغرية واملتوسطة والكبرية، تضمنت خليطا من املكاتب النظام على سبعة مكاتب جتريبية تو يعمت 

 تشغيل نظامتنفيذ ال؛ وتضمن بنغالديش، وبنن، وبوليفيا، واهلند، ولبنان، ونيجرييا، وتركيا: يف كل من

 التحويل االليكرتوني لألموال يف عدة مكاتب؛
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  وقد تغري  .التجريبية التو يع خالل هذه الفرتة ليضع يف اعتباره اخلربات املكتسبة من املكاتب  نه تنقيحمت

على التدريب يف املوقع، والتدريب  ليتم الرتكي  بدرجة أكربملكاتب امليدانية بشكل خاص اخلاص با التدريب

 .أثناء العمل، بدال من التدريب يف الفصول
 

 موجة التو يع األوىل
 

 يف موجة التو يع األوىل، مبا يف ذلك جتميع  استكملت أنشطة اإلعداد األولية بالنسبة للمكاتب امليدانية

 وإعداد املستخدمني النهائيني بالنسبة للبلدان اجلديدة؛النظام  للتشكياملعلومات املطلوبة 

  وتقوم بتنسيق 2113كانون الثاني /من يناير األخري األسبوعوصلت فرق التو يع إىل املوقع يف البلدان خالل ،

 .القديم النهائية للسماح للمكاتب ببدء تطبيق النظام وإغالق نظام احملاسبة امليدانية اإلعدادأنشطة 
 

 دعم املستخدمني النهائيني
 

  اليت وضعت الختبارها األول يف أوائل  دعم املستخدمني النهائينيجيري اآلن استخدام نظم وعمليات وهياكل

 .، واملكاتب التجريبيةاإلقليميةلتقديم الدعم للمستخدمني النهائيني يف املقر، واملكاتب  ن الثانييتشر/نوفمرب

 

 2083حزيران /وشباط إىل يوني/اخلطة من فرباير

 

 :ستشمل أنشطة الربنام  الرئيسية خالل الفرتة التالية ما يلي - 7
 

 لقطاع العاملاملعايري احملاسبية الدولية 
 

 وهي أساسا التقارير، وعمليات ) لقطاع العاملللمعايري احملاسبية الدولية النتائ  املتبقية لنظام االمتثال  نفذست

 ؛(وتوحيد أسلوب التشغيلنهاية العام، 

 باستخدام  لتجربة األوىل للكشوفات اليت سيجري إعدادهامناذج الكشوفات املالية لإلعداد ل ستكملسُت

 ؛2113ح يران /ويوني 31البيانات حتى 

 ؛اإلجياراتاألرصدة االفتتاحية التفاقات  ستكملسُت 

 العائدات بالنسبة املعايري  تقدير على أساس معايري األمانةسابات حل اجلديدة عقودالجاٍر الستعراض  العمل

 ؛لقطاع العاملاحملاسبية الدولية 

 املراد جتميعها من إصدار معلومات  الكياناتمل األنشطة لضمان متكني ستككج ء من عملية التجميع، سُت

  ؛لقطاع العاملممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية 

 كج  من  االفتتاحية يف كل من املكاتب امليدانية األرصدةإجراءات التقييم لدعم حتديد قيمة جرد  ستكملسُت

 .موجات التو يع
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 اإلضافية التثبيت وأساليب التشغيل
 

  يل م التصدي هلا؛كما هو احلال يف تنفيذ أي نظام رئيسي جديد ومعقد، توجد قضايا خاصة بالتثبيت 

  مهام جديدة بالنسبة وإدخال  ،إضافية، مبا يف ذلك إجراء حتسينات أساليب تشغيل تطويرجيري حاليا

 .ذلك بفرتة قصرية ، وإطالقها بعد2113شباط /فرباير شهر ومن امُلخطط اختبارها خالل. لنموذج السفر

 التو يع
 

 حل حمل نظام لي 2113آذار /مارس أوائل يفاملكاتب امليدانية النظام يف موجة التو يع األوىل  ستطبق

 ؛2113عام  شباط/احملاسبة امليدانية القديم الذي سيغلق مع نهاية فرباير

  نيسان، /بريلأآذار، و/املكاتب امليدانية ضمن املوجتني الثانية والثالثة خالل مارس على تو يعالسيتم

 .2113أيار /ومايو
 

 دعم املستخدمني النهائيني
 

 يم الدعم للمستخدمني النهائيني، يف املقر، واملكاتب اإلقليمية، واملكاتب هيكل الدعم يف تقد سيستمر

 م املطلوب سيتضاءل تدرجييا مع االستقرار يف استخدام النظام؛التجريبية، على الرغم من أن مقدار الدع

 سيوسع هيكل الدعم تغطيته بصورة تدرجيية ليشمل مستخدمني نهائيني شباط وما بعده/وابتداًء من فرباير ،

وسيكون هناك يف  ،على غري معرفة بالنظام معظم هؤالء املستخدمنيوسيكون . يف املكاتب امليدانية إضافيني

 .البداية عبء عمل ثقيل على هيكل الدعم

 

 متابعة تقييمات النظام من جانب مكتب املفتش العام

 

تشرين الثاني، على /املعقودة يف نوفمرب ،، يف دورتها السابعة واألربعني بعد املائةاألمانةحثت جلنة املالية  - 8

خالل األشهر التالية، وخاصة  استقرار النظام بصورة كاملةالتصدي للمخاطر اليت حددها مكتب املفتش العام، وضمان 

 .نظام السفر اجلديد

 

وقتا  وسيستغرق نظام السفر، الذي يعترب منوذجا جديدا،. نظام العمل اجلاري تقدما طيبا استقراروحيقق  - 9

حلول خاصة لسري عدد من املثبتات والتحسينات الصغرية، ومت حتديد  إدخالومت بالفعل . حتى يستقر متامًاأطول 

وإطالقها يف عام  ،وسيجري اختبار بعض التحسينات األكرب والوظائف اجلديدة بصورة تدرجيية. العمل عند االقتضاء

2113. 

 

يف بعض املكاتب امليدانية قد تكون أكرب من أن يتم  أن فجوة املهاراتتقييم مكتب املفتش العام أيضا  رأىوقد  - 11

إىل مرحلة ممتدة بعد التنفيذ لضمان حصول  أن األمر حيتاجالتصدي هلا بنجاح يف الوقت املتاح، وهو ما يعين 

وقد أكدت جتربة التو يعات التجريبية من جديد أن  .تصبح احلالة أكثر استقرارا حتىاملستخدمني على التوجيه املالئم 
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مبا يف ذلك حتسني نه  التو يع  ،إجراءات التخفيف املتخذة حتى اآلنهذا ال ي ال يشكل خماطرة على الرغم من 

نطاق وتأثري ل أفضل فهم وسيتحقق. ، والدعموالتدريب أثناء العمل ،التدريب يف املوقع الرتكي  علىلتوجيه م يد من 

 .املخاطرة مبجرد استكمال موجة التو يع األوىل هذه

 

 ترتيبات وتكاليف ما بعد التنفيذ

 

وبالنسبة ، 2113تكاليف اخلطط والتكاليف املرتبطة بها بدقة بالنسبة للنصف الثاني من عام  ال ميكن تقدير- 11

لمكاتب ل الدعم الال مة حتياجاتال أفضل فهم ويتحققإىل أن تستكمل موجة التو يع األوىل  ،وما بعده 2112لعام 

 .وستقدم تفاصيل اخلطط والتكاليف يف الدورة التالية للجنة املالية. بعد العمل اجلاريامليدانية اليت تشملها املوجة األوىل 
 

من  الثانيوسيكون هناك عدد من أنشطة ضمان اجلودة مع ممثليات املنظمة واملمثلني اإلقليميني خالل النصف - 12

 .متابعةللأي إجراءات ، وما إذا كان يل م كانت املنافع املتوقعة قد حتققت إذالتقييم ما  2113عام 

 

 حوكمة الربنامج

 

ويرأس اجمللس نائب املدير . واصل اجمللس التنفيذي للربنام  االجتماع بصورة منتظمة أثناء مرحلة التو يع- 13

 اإلقليمينيكل جمال من اجملاالت املعنية، مبا يف ذلك مجيع املمثلني لون مع كبار املديرين الذين ميث ،(العمليات)العام 

 .اخلمسة
 

وقد ُقدم حتديث . بشأن التقدم امُلحر  كل ثالثة أشهروواصل الربنام  أيضا توفري آخر املعلومات للمدير العام - 12

 .2112كانون األول /للحالة إىل جلنة املراجعة يف ديسمرب

 

 ميزانية الربنامج

 

وقد بلغ إمجالي مي انية الربنام  املوافق عليها . ميول مرفق اإلنفاق الرأمسالي مي انية الربنام  بشكل أساسي- 15

من  ةأمريكي اتعشرة ماليني دوالر 2111عام  ُأنفق يف وقد. مليون دوالر أمريكي 38.5مبلغ  2113-2111للفرتة 

مليون دوالر أمريكي مبوجب  3.6مليون دوالر أمريكي مبوجب اإلنفاق الرأمسالي و 6.2)مي انية الربنام  املوافق عليها 

من مي انية الربنام  املوافق  1مليون دوالر أمريكي 17.1ُأنفق مبلغ  2112ويف عام (. اهلدفني اإلسرتاتيجيني خاء وذال

من  25-7مبوجب اإلجراء  أمريكي مليون دوالر 3.2الرأمسالي، و فاقناإلمليون دوالر أمريكي مبوجب  13.9)عليها 

 (.خطة العمل الفورية
 

                                                 
 .مؤقتة وختضع لتسويات إقفال نهاية العام 2112األرقام بالنسبة لعام   1
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، وميول عن طريق مرفق 2113مليون دوالر أمريكي يف عام  11.2ومن املتوقع إنفاق الرصيد املتبقي وقدره - 16

 .اإلنفاق الرأمسالي
 

مليون دوالر أمريكي خالل  7.9املذكورة أعاله، مت تكبد نفقات مقدارها تكلفة برنام  النظام وباإلضافة إىل - 17

 .برنام  النظام معلقطاع العام قبل إدماجه لمبوجب املشروع السابق للمعايري احملاسبية الدولية  2111-2117الفرتة 
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 درخطة تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوا - امللحق ألف

 

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

201320122011
J A S O N D

ت ميم رفيع املستو 

الت ميم التف يلي

التكاملبناء وت ميم وتطوير واختبار 

 نطاقالت كيد 

اإلعداد للتدريب

اإلط ق يف املقر واملكاتب امليدانية

استكمال الت ميم

اختبار قبول املستخدم 

أول  ربة للمعايري احملاسبية  

العام، لقطاع لالدولية 

موجات التوزيع

J F M A M J

2014
J A S O N D

التجربة الثانية للمعايري  

 العاملقطاع لاحملاسبية الدولية 

J F M

2015

سياسات احملاسبية املمتثلة ملعايري احملاسبة  

العاملقطاع لالدولية 

األرصدة االفتتاحية لعام  

    
رصدة املراجعة 

اإل  ق 

والكشوفات

املوارد إلدارة العاملي النظام برنام  خطة

العام لقطاع لاملالية املمتثلة ألول  ربة للمعايري احملاسبية الدولية  الكشوفات

 اذ  التقارير املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية  

العام، وإجراءاتها وتعليماتهالقطاع لالدولية 

العاملقطاع لالدولية السياسات املمتثلة للمعايري احملاسبية 

لتوزيع يف املكاتب امليداني 

املكاتب التجريبية

الدولية  قطاع  لل اذ  التقارير املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية 

العام، وإجراءاتها وتعليماتها

التدريب، والتعلم الذاتي والدعم


