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 موجز

 

  خال  الفارتة املمتادة مان      العااملي إلدارة املاوارد  ربنامج الالتقدم الذي أحرزه  أوضاعتوفر هذه الوثيقة تقريرا عن

. 3102كاانون اوو   /ديسمربأيلو  إىل /، واخلطط للفرتة املمتدة من سبتمرب3102آب /شباط إىل أغسطس/فرباير

 :اووضاع املكونات التالية من الربنامج تقريرويغطي 

 (خطة العمل الفورية من 23 -2إلجراء ا)( النظام)النظام العاملي إلدارة املوارد  نشر -

 فرتة ما بعد تنفيذ النظامالدعم ل توفري -

 (خطة العمل الفورية من 33 -7اإلجراء ( )املنظمة)نظمة اوغذية والزراعة مل التعليمات اإلداريةدليل  -

 (خطة العمل الفورية من 32 -7اإلجراء ) نفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامت -

  يف النظاام  نشار مان   يف املوعاد احملادد   االنتهااء  مشلات  يغطيها التقريار خل  الفرتة اليت  الرئيسيةاإلجنازات 

خطاة العمال   مان   23 -2جاراء  إللوفقاا  ، القاديم  ةنظام احملاسبة امليداني عاضة به عنستاالو املكاتب امليدانية

 بعد التنفياذ  بالدعماونشطة املتصلة  املسؤولية عنبتسليم  النظامفريق  قام، نشرالأنشطة  استكما  بعدو. الفورية

 .املعلوماتشعبة تكنولوجيا إىل 

  التاابع لشاعبة    تنفياذ ال ماا بعاد   دعام  مان قبال فرياق    إحاراز تقادم ملظاو    مت  التقريار اليت يغطيها فرتة الأثناء

عادد مان    وإدخاا   يف مجياع أاااء العاا     النظام استقراراملتعلقة بتظقيق  قضاياالعاةجة ملتكنولوجيا املعلومات 

 .أساليب العمل لدعم على النظام التظسينات

 اخلاصااة بالنظاااماملنشااأة  وكمااة احل آليااة أقرتهااا 3102الثاااني ماان عااام  للنصاا  عماال خطااة إعااداد ومت. 

مباادرات   جديدة لادعم  فضل عن مبادرات النظام برنامج من املنجزات املتوقعة املتبقية عددا من وتتضمن اخلطة

 .3102 حبلو  نهايةالنظام  نشراو  الصظيح املسارعلى  العمل املخطط لهميضي و. التنظيمي اإلصلح

 تبسايط  علاى  أقاو  تركياز   ماع ( دليال املنظماة  )لمنظماة  التعليمات اإلدارياة ل دليل  عملية إصلح ومت استئناف 

 .اوولاي  النماوج   اساتكما  مت ، واةجدياد علاى اإلنرتنات    املنظماة  دليللا  التكنولوجياا  وقد مت اختياار  .العملية

 ماا  تكبصدد االاملشروع و. ليلالد من املالية القواعد قسم لتظديث ملظو عمل  إجناز أيضامت  هذه الفرتة خل و

 .3102حبلو  نهاية 

 وفقا للخطة تقدمام للقطاع العا تنفيذ املعايري احملاسبية الدوليةل اونشطة الداعمة حترز. 

  ة، مع الرتكيز على ثلثة جماالت اسرتاتيجيةإضافي فوائدلتظقيق  3102-3102وقد مت حتديد خطط للفرتة: 

وسايتم   .، واإلدارة القائماة علاى النتاائج   وتبسايطها  ةالعمليا متابعة وارد البشرية، ملدارة ااإلطار االسرتاتيجي إل

 .3102قبل نهاية  الرأمسالي اإلنفاقختصيص اوموا  من قبل جملس إدارة 
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 نة املاليةالتوجيهات املطلوبة من ةج

 
  باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة أن تأخذ علمًاةجنة املالية يرجى من. 

 
 مسودة املشورة

 

 الوثيقة جلنة املالية استعرضت FC151/13  الربنامج العااملي   التقدم الذي أحرزه أوضاعتقريرا عن  تضماليت

مان  املمتادة   لفارتة يف ا ا   واخل ،3112آب /شابا  إ  أسسا    /فربايرمن املمتدة  الفرتة خاللدارة املوارد إل

 .3112 كانون األول/أيلول إ  ديسمرب/سبتمرب

 يف مجيع  مكاتب املنظمة على (النظام) ملواردإلدارة االعاملي نظام ال توزيعل الناجح باالستكمال ورحبت اللجنة

واملخاارر   الثغارات يف القادرات   ورصد املتخذة ملعاجلةاإلجراءات ، وأشارت إ  كما هو خم   له أحناء العامل

 .املفتش العام اليت حددها مكتبو يف املكاتب امليدانية املرتب ة بها

  متاوز /يولياو  1يف  متات الايت  و اجلارياة  العمليات النظام إ  برنامج االنتقال منعملية  وأشارت اللجنة إ 

 .املوزع النظاماستقرار  ضماناملبذولة لاجلهود الناجحة و 3112

  3112عام  خ ة عمل كجزء من للنظام إضافية وظائف حقيقلت الالزم العمل اإلضايف وأشارت اللجنة إ. 

 االكتمال حبلول نهاياة  بصدد، وأنه املنظمة دليل إصالح مشروععلى استؤنف  أن العمل قد اللجنةأحارت و 

 .3112عام 

 متضاي قادما  للق اع العاام   تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية األنش ة الرامية إ  دعم أنإ  اللجنة  وأشارت 

املقارر  للق ااع العاام    لمعاايري احملاسابية الدولياة   متثلة لامل املالية الكشوف أول جمموعة من مع وفقا للخ ة

-3112 للفارتة  بااخل    علماا   ات يأحو ،3112 كانون الثاني/يناير 1 يف تبدأ للسنوات املالية اليت إعدادها

 .إضافية فوائد حتقيق إ  الرامية 3111
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 معلومات أساسية

 

التقريار املرحلاي    استعرضت ةجنة املالياة  ،3102 آجار/يف مارس املنعقدة تها الثامنة واوربعني بعد املائةدور يف-  0

 الثااني كاانون  /ينااير  إىل 3103 تشارين الثااني  /ناوفمرب املمتادة مان   للفارتة   املوارد دارةإلالعاملي  ربنامجالنظام  تنفيذ عن

 .3102 حزيران/يونيوشباط إىل /فربايراملمتدة من  للفرتةطط اخلو ،3102

 

 :، فإن اللجنةاحملرز لتقدمل استنادا إىل استعراضهاو-  3
 

 ؛املفتش العام مكتب دهااليت حداملخاطر و يف القدرات الثغرات تواصل رصد اومانة أن من تطلب 

 مباا يف   تكاالي ، الو تنفياذ مرحلة ما بعاد ال  ترتيبات من التفاصيل عن زيدامل أيضا من اومانة أن تقدم طلبت

 املقاارتح امليزانيااةالعماال و برنااامج يف علااى اااو مااا هااو وارد الرأمسااالي اإلنفاااقاملتعلااق ب بااابال جلااف يف

 .3102-3102 للفرتة

 

الربناامج   للجناة  الثانياة عشارة بعاد املائاة     املشرتك بني الدورة االجتماع أثناءاليت جرت  ناقشةامل يف أعقاب-  2

اخلامساة   يف دورته اجمللس، طلب ،3103 تشرين الثاني/يف نوفمرب للجنة املالية السابعة واوربعني بعد املائة والدورة

 :ما يلي ،واوربعني بعد املائة
 

 اعتمدتاه  لاذي ل مماثال  نهاج  باعتمااد نظماة  امل دليال  صلحإل خطة العمل الفوريةمن  33 -7جراء اإل تنفيذ 

 ؛فعالية ربصورة أكث العامة اخلدمات إدارةشأن ب احلكومة املكسيكية

 

املمتدة مان   خل  الفرتة املوارد العاملي إلدارة ربنامجالالذي أحرزه  التقدم أوضاعتقريرا عن  تقدم هذه الوثيقة-  2

 .3102 كاانون اوو  /إىل ديسامرب  أيلاو  /سابتمرب  مان املمتادة  للفارتة  طاط  اخل، و3102 آب/إىل أغساطس  شباط/فرباير

 :(خطة العمل الفوريةمن  جي الصلةجراء اإلو) ربنامجال من املكونات التالية اووضاعتقرير  يغطيو
 

 (خطة العمل الفوريةمن  23 -2جراء اإل) النظام نشر 

 النظام تنفيذما بعد  مرحلة دعم 

 (خطة العمل الفوريةمن  33 -7جراء اإل)نظمة امل دليل 

  (.خطة العمل الفوريةمن  32 -7جراء اإل) للقطاع العام الدولية احملاسبيةتنفيذ املعايري 
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 النظام نشر
 

 للجنة املالية جات اوهمية النقاط الرئيسية وتتضمن .3102 حزيران/ويونيو شباط/فرباير بني ملظو حرز تقدم ُأ-  2

 :ما يلي
 

 مان   عادد  جااختا مت ، املفاتش العاام   مكتاب دها الايت حاد  املخااطر  و الثغارات يف القادرات   من أجل معاةجة

دعاام املسااتخدمني وعمليااات وهياكاال  نظام  وضااعمبااا يف جلااف ، تأثريهاا  للتقلياال ماان  يااخفالت جاراءات إ

 تركياز  لتوجياه  التجريبية نشرعمليات الإىل اخلربة املكتسبة من  استنادا نشرنهج ال مت صقل كما. النهائيني

 .التدريب يف الفصو  بدال من العملأثناء  التدريبو، على التدريب يف املوقعأقو  

  3102 آجار/أوائل مارس املكاتب امليدانية يف ثلثةال نشرال موجات أوىل استكما مت. 

 ردود الفعال ، والايت تعكاس   املوجاة اووىل الاذي اعتمدتاه    نفاس الانهج   والثالثاة  الثانياة  تاان وجامل واتبعت 

الثانياة   تنيوجاملا  مت االنتهاء منوقد . العمل أثناءالتدريب واملوقع،  التدريب يف يخبصوص نهجاإلجيابية 

 .يف املوعد احملدد والثالثة

  ماع  القاديم  نظام احملاسبة امليدانيةحمل  حلقد و اميدانيمكتبا  011يف  اةجديد النظامتشغيل اآلن جيري 

خطاة  مان   23 -2جاراء  اإل ماع ، وجلف متشيا للقطاع العام معايري احملاسبية الدوليةلل ممتثلة عملياتنظم و

 .3102 حزيران/يونيو 21 بتاريخ غلقاتسم باإل يالذ العمل الفورية
 

 بعد تنفيذ النظامدعم ما 
 

شاعبة  ل بعاد التنفياذ  ماا   دعماونشاطة املتصالة با    املسؤولية عنالنظام فريق ، سلم نشرالأنشطة  بعد استكما -  6

 .3102 متوز/من يوليو اعتباراوجلف  املعلوماتتكنولوجيا 

 

حيثماا كاان جلاف    وتوفري الدعم اإلضايف وبعثاات املتابعاة    كل إقليمتواصل املكاتب اإلقليمية رصد املكاتب يف -  7

كافاة  املالياة برصاد    الشاؤون واملاوارد البشارية و   املؤسساية اخلادمات  إدارة داخال   أقساام أخار   تقوم بينما  ضروريا،

ويواصل مكتب املفتش العام مراجعة أداء املكاتاب امليدانياة باعتباار جلاف     . مشاكل أية إبرازالعملية من أجل  جماالت

 يف مرحلااة النظااامتغطيااة مراجعااة احلسااابات للنظاار يف تنفيااذ  وجيااري تعااديل. العااادي جاازءا ماان برنااامج عملااه

 .نشرالما بعد 

 

 :ما يلي 3102 آب/وأغسطس متوز/بني شهري يوليو احملرز التقدم الرئيسي مشل-  1
 

  وكاان  . 3102متاوز  /الشعبية يف يوليوالدميقراطية متثيل املنظمة يف مجهورية كوريا مكتب  يفالنظام  نشرمت

 .3102حزيران /يونيو 21حبلو  نهاية الربنامج يف  استكمالهال ميكن قد  معلق نشرجلف مبثابة إجراء 

 السافر   مساتظقات  املخطاط ااا يف جماا    عدد من التظسينات  إدخا ، مت للنظام وكجزء من إطلق حمدث

 .تناولت عددا من القضايا املبلغ عنها تصظيظاتجنبا إىل جنب مع واملوارد البشرية من غري املو فني 
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 جلف أنشاطة االختباار    ، مبا يفللقطاع العام عايري احملاسبية الدوليةمت تقديم الدعم وو  مرحلة من تنفيذ امل

 .لوبةالو ائ  املطقبل تنفيذ إنتا  

 

 :ما يلي 3102 كانون اوو /و ديسمرب أيلو /اونشطة الرئيسية املخطط اا بني سبتمرب تشمل-  9
 

  ملوضوع مستظقات السفر والو ائ  املتعلقة باملوارد البشرية من غري املو فنياحلل  نشرو استكما. 

 للقطاع العاماحملاسبية الدولية لمعايري املمتثل للنظام املتبقية ل كوناتامل تقديم. 

  إضافيةيف بلدان  لألموا  التظويل اإللكرتوني نظام تشغيلتنفيذ. 

 املوارد البشرية إصلح مبادرات دعم. 

 شهرية للنظاممن خل  حتديثات  ةاملوزع و احلل اراستقرحتقيق  تعزيز. 

  تبسيطالعدد خمتار من فرص  لتنفيذتقديم الدعم. 
 

 األسذية والزراعةنظمة مل التعليمات اإلداريةدليل 
 

 اجمللاس يف دورتاه   يف أعقاب طلاب تقادم باه    3102 حزيران/يف يونيو املنظمةمت إعادة تشغيل مشروع دليل -  01

تعزياز   علاى وسيسااعد هاذا املشاروع أيضاا     . 3103 اوو كاانون   /مجلاس يف ديسامرب   بعد املائة للنياخلامسة واوربع

تركيز أقاو  علاى تبسايط    ، وسوف يكون له اةجديد خل  فرتة ما بعد التنفيذ ياسات واإلجراءات املتعلقة بالنظامالس

، وتاوفري ساهولة   تعزيز وتبسيط املعلوماات اعتمدته احلكومة املكسيكية، مع  للذي وسوف يطبق نهجا مماثل. العملية

 .حتديثات مستمرة لى شبكة اإلنرتنت، وحتديد عملية تتيح من خل  منصة عإليها  الوصو 

 

 :ما يلي 3102 آب/أغسطسو حزيران/بني يونيو ُأحرزالتقدم الرئيسي الذي  يشملكما -  00
 

  3102 حزيران/يونيو أواخردليل املنظمة اةجديد يف منصة التكنولوجيا ل ياراختمت. 

  متاوز ومت عرضاه علاى أصاظاب     /ماة اةجدياد علاى االنرتنات يف يولياو     منوج  أولي من دليل املنظ تطويرمت

  .على اايكل العام والشكل واملظهر اوخريةاللمسات بوضع  مسحاملصلظة الرئيسيني، ما 

 ملظاو  بشاكل   مت تنقيظاه نظماة و امل تعليماات  املالياة مان دليال    بالقواعاد  القسم اخلااص  استعراضمت  وقد 

 العملاي باالواقع  ةجعلاها جات الصالة   ( MS 202) للمنظماة  املالياة  القواعاد حتديث وتنقيح ( أ: ) من أجل

 التوجياه  عملية العثاور علاى   لتيسرييف مكان واحد الرئيسية املالية  القواعد السعي إىل مجع( باء)  ؛للمنظمة

 القواعاد ، مباا يف جلاف رباط    وأساهل للساتخدام  أكثر فائادة   ةجعله، وبالتالي بشأن املسائل املالية املرجعي

يف القارارات واملقاررات   املسجلة حاليا فقط املالية جات الصلة وإدرا  ضمن القواعد املالية تلف  باللوائحاملالية 

ضامان أن  (   ) ؛اإلدارياة وغريهاا   رسائل التعميمو، تباكاملمذكرات و، الرئاسيةالواردة يف تقارير اوجهزة 

 وقاد . لتعزيز الوضوح واالتساق مع غريها من الوثائق جات الصالة من حيث اللغة  ةاملالي القواعد يتم حتديث

مباا يف جلاف اومام    )وخار   نظماات اومام املتظادة ا   املالياة مل  واللوائحعراض القواعد است ت هذه العمليةمشل

ومنظماة   ،ومنظمة الصظة العاملياة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة و، ئيبرنامج اومم املتظدة اإلمناو، املتظدة
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حاليا يف املراحل النهائياة   ةاملالي القواعدالنسخة املنقظة من تعترب و. (الدولية وبرنامج اوغذية العامليالعمل 

 .اإلدارة العليا من قبلإجازتها  من

  وفقا للخطة املوضوعة التظقق منهيف حمتو  اوقسام اوخر  من الدليل و مراجعةتقدم يف  يسجلكما. 

  3102نهاية لو  حب هاتنفيذمت حتديد أولية من فرص تبسيط العملية و عةجممووقد مت حتديد. 

 
 

 :ما يلي 3102 كانون اوو /ديسمربو أيلو /بني سبتمربللفرتة  الرئيسية املخطط اا اونشطةتشمل -  03
 

 كاانون اوو  /حبلاو  ديسامرب  وصادوره  نظماة  امل تعليماات دليال   حمتاو   التصاديق علاى  تم يأن  من املتوقع 

قسام   مبا يف جلف اوقسام اةجديدة عدد من وضع، سيتم دليللل احلالية اوقسام إصلح باإلضافة إىلو .3102

 .تكنولوجيا املعلوماتل

 دليال  حتاى يتسانى حتاديث    ، العاام  قبل نهاياة  واإلجراءات اللزمة باودواتاملنظمة  شعب وسيتم تزويد

 .املشروع إغلق بعد على أساس مستمر نظمةامل تعليمات

 ماع  ،3102 اوو كاانون  /حبلاو  ديسامرب   اتعمليا ال تبسايط  فرصإضافية من  جمموعةحتديد  تموسوف ي 

 .3102-3102 الفرتة املنظمة خل  من قبلأولوية التنفيذ  منظهاكي يتسنى  حلاالت العمل خمطط
 

 تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للق اع العام
 

 :ما يلي 3102 آب/أغسطسو شباط/بني فرباير أحرز يالرئيسي الذ التقدميشمل -  02
 

 احملاسابية الدولياة    لمعاايري لاالمتثاا    اللزماة لادعم  واملتبقياة   املتوقعاة النظام  منجزات على العمل تواصل

 (.توحيد أسلوب التشغيلو سنةنهاية ال عملياتوالتقارير وهي )للقطاع العام 

 املالية اتالكشوف مناج  استكما  مت. 

  للمنظمة الفنية وللمذكرة ةيللسياسات احملاسب ماستعراضه ناخلارجيواملراجعون وأنهى. 

  موجاة  جزء منك اورصدة االفتتاحية حتديد قيمة جرد لدعمإجراءات التقييم من  اووىلالتجربة استكما  مت 

 .املكاتب امليدانية يفالنظام  نشر

  الكشاوفات إعاداد   وجياري . جارياة حالياا  وهاي  متاوز   /يف يولياو  املالياة  للكشاوفات التجرباة اووىل  بدأت 

 .3102 حزيران/يونيو 21 بتاريخ باستخدام البيانات

 

 :ما يلي 3102 اوو كانون /ديسمربو أيلو /بني سبتمرب الرئيسية املخطط اا اونشطةتشمل -  02
 

   للقطاع العاماحملاسبية الدولية  املتبقية لنظام االمتثا  للمعايري املتوقعة املنجزاتاستكما. 

  اووىل تجربةالاملالية كجزء من  الكشوفاتإعداد. 
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  أيلاو  /يف مجيع املكاتب امليدانية خال  شاهر سابتمرب    إجراءات التقييممن   الثانية التجربةاستكما  سيتم 

ملظاو    حصار لظصو  على ل املقررة يف تلف املواقعالشؤون املالية  شعبةن من يتواجد مو فوسوف و. 3102

 .للتقارير املالية من حيث اوهمية النسبية املخزوناترصدة و

 تنقيتهاو تباينات ةاملعاملت والبيانات لضمان حتديد أيرصد تواصل يس. 

 ساس مستمر حتى نهاياة هاذا العاام    على أ التسلي  واالدخار وصندوقواخلدمات جممع السلع  دمجم تيوس

 .للقطاع العام لمعايري احملاسبية الدوليةممتثلة لمعلومات قدرتهما على توفري ضمان ل

  العائدات الحتسابحسابات اومانة  استكما  العمل اةجاري الستعراض عقودسوف يتم. 

  قبال  السياساات احملاسابية و املاذكرات الفنياة لاتعكس التعليقاات وامللحظاات املقدماة مان           تنقيحوسيتم

 .مخل  استعراضه نياحلسابات اخلارجي يمراجع

 اورصادة   تقادير  ليتسانى  املاالي  نهاياة العاام  إقفاا    استكما سيتم ، 3102 كانون اوو /ديسمرب أواخريف و

 .3102عام االفتتاحية لاملالية 
 

 حوكمة الربنامج
 

 حزياران /يونياو  أواخار  يف شاعبة تكنولوجياا املعلوماات    إىل النظاام  تنفياذ  ماا بعاد   دعمأنشطة  تسليم كجزء من-  02

 املرتبطاة مبرحلاة   جات الصالة  هوداةج حتديد أولويات سؤوليةمب يضطلع معين بالنظام توجيهي فريق مت إنشاء ،3102

واملاوارد البشارية    املؤسساية دمات خلا دارة اإل بالنياباة  العاام  مساعد املادير  الفريق التوجيهي ويرأس .النظام نشرما بعد 

 .املالية الشؤونو

 

احلوكماة  املتصالة ب  همساؤوليات ، ماع الرتكياز علاى    االجتماعاات عقاد   ربنامجلاجمللس التنفيذي ل واصليوس-  06

 .على املستو  القطريالنظام  نشرقضايا متابعة وللقطاع العام  الدولية احملاسبيةتنفيذ املعايري  شروعمل
 

 ميزانية الربنامج
 

ويقادر إمجاالي ميزانياة الربناامج     . مان مرفاق اإلنفااق الرأمساالي     بشكل أساسي يتم متويل ميزانية الربنامج - 07

 ملياني دوالر أمريكاي   01مت إنفاق ، 3100يف .  مليون دوالر أمريكي 21.2مبا قيمته  3102-3100املعتمدة للفرتة 

ااادفني   ضامن دوالر ملياون   2.6و اإلنفاق الرأمساالي دوالر أمريكي يف إطار  مليون 6.2)املعتمدة  من ميزانية الربنامج

يف ملياون   02.7)املعتمادة   لربناامج ميزانية ادوالر أمريكي من مليون  07مت إنفاق ، 3103ويف . (جا و خاء الو يفيني

خال  الفارتة   و. (خطاة العمال الفورياة   مان   7.32جاراء  اإل ضامن مليون دوالر أمريكي  2.2و  الرأمسالي إطار اإلنفاق

دوالر أمريكاي مان ميزانياة    ملياون   7.2حاوالي  مت اساتخدام   ،3102 آب/إىل أغسطس كانون الثاني/من ينايراملمتدة 

 .اونشطة املتوقعة يف الربنامج لتظقيقاملعتمدة  الربنامج
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علاى املاوارد اللزماة     3102 يفأمريكاي  ملياون دوالر   2.3 وقيمتهمعظم الرصيد املتبقي  يتوقع أن يتم إنفاق-  01

 الفارتة إىل النظاام  برناامج   ضامن املندرجاة   الناقصاة  النفقاات ياتم ترحيال    وساوف . ماا بعاد التنفياذ    تقديم الدعم إىلل

مت ، النظاام أعاله  برناامج  تكلفة باإلضافة إىل و. اإلنفاق الرأمساليحكام املعمو  بها يف مرفق اوحسب  3102-3102

الساابق اخلااص   شاروع  ضامن امل  3101-3117خال  الفارتة    دوالر أمريكاي  ملياني  7.9 قيمتها نفقات بلغت تكبد

 .3103 سنة النظامربنامج دجمه بقبل للقطاع العام املعايري احملاسبية الدولية ب

 

 3111-3112اخل   للفرتة 

 

فرصة لبدء حتقيق فوائد  ميثليف مجيع أااء العا  وو  مرة يف مكاتب املنظمة  املؤسسيةنظم الفر توإن   -09

اتيجية وسيتم تناو  ثلثة جماالت اسرت. املكاتب امليدانية، وال سيما يف النظامب املتصلاالستثمار بإضافية تتعلق 

 : تنيرئيسية يف السنتني القادم
 

 لدعم إطار الكفاءات اةجديد انظم يتطلب اومرسوف : املوارد البشرية إلدارة  سرتاتيجياالطار اإل ،

التعليم  ييف جمالوضع عمليات جديدة  جيريوباإلضافة إىل جلف . العامة وإدارة اوداء الو يفية اتتوصيفالو

يف موّحدة تشغيل إجراءات  اومريتطلب وف ، سوأخريا. اونظمةوالتو ي  حتتا  إىل دعم من حلو  

 .يع اجملاالت لدعم اإلطار اةجديدمج

 الدعمتوفري ، والعمليات التشغيلية واإلداريةيف  يتطلب اومر املزيد من التبسيط: وتبسيطها العملية متابعة 

على . ، وال سيما يف املكاتب امليدانيةمؤخرااليت نشرت  النظم املؤسسيةمن أجل االستفادة الكاملة من 

الوقت  من مواصلة ختفيضلتظويلت االلكرتونية لألموا  لنظام االتنفيذ الكامل ن ميّك، سوف  سبيل املثا

املعايري احملاسبية اخلاصة بالعمليات والنظم  عتمادالواملزيد من الدعم املقدم  ؛تكالي وال للمعاةجةاللزم 

 .منخفضة اتقدرال، وال سيما يف املكاتب القطرية حيث للقطاع العامالدولية 

  املؤسسيةنظمة اويف  مشروع دفرت اوستاج الفرعيذ يم وتنفيتصم تطلب اومري: اإلدارة القائمة على النتائج 

الوقت  قليلالبيانات وت نوعيةف إىل حتسني سيؤدي جلو. املواردر متكامل ومستدام إلدارة توفري إطامن أجل 

 .اللزم للمعاةجة

 

 احملددةلإلجراءات  وفقا 3102قبل نهاية  موا  من قبل جملس إدارة اإلنفاق الرأمسالياوستخصص   -31

 .مؤخرا


