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 موجز تنفيذي

 هذا التقرير ما توصل إليه المراقب المالي والمراجع العام للهند من نتائج خالل مراجعته ألداء برنامج  يتضمن

في إدارة المستودعات. والهدف الرئيسي من هذه المراجعة هو التأكد مما إذا كان "( البرنامج)"األغذية العالمي 

نة في هذه يدير المستودعات بطريقة اقتصادية وبكفاءة وبفعالي البرنامج ة وما إن كانت إدارة السلع الغذائية المخزَّ

 وخطوطه التوجيهية القائمة. البرنامجالمستودعات تتفق مع أدلة 

  مع األخذ في الحسبان واليته األساسية المتمثلة في البرنامجوإلدارة المستودعات دور حاسم في نجاح تشغيل ،

كل سنة سلعاً غذائية بهدف ضمان توفير السلع  البرنامجتقديم األغذية من أجل إنهاء الجوع في العالم. ويشتري 

 امستودعاً يديره 632الغذائية المناسبة للمستفيدين في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. ويوجد 

ن األغذية لتوزيعها على المستفيدين. وعالوة على ذلك، توجد مستودعات تديرها  75في  برنامجال بلداً حيث تخزَّ

، 2013، و2012الحكومات والمنظمات غير الحكومية الشريكة. وبلغت تكلفة تشغيل المستودعات في السنوات 

مليون  36.71مليون دوالر أمريكي، و 70.72مليون دوالر أمريكي، و 85.05/حزيران( يونيو)حتى  2014و

 دوالر أمريكي على التوالي.

 لم يضع إرشادات عالمية شاملة إلدارة عمليات المستودعات. وبالنظر إلى الدور الحاسم  البرنامجأن  والحظنا

(، فإننا نشجعه على 2017-2014) للبرنامجالذي تساهم به إدارة المستودعات في تحقيق الخطة االستراتيجية 

 ضع إرشادات عالمية بشأن إدارة المستودعات.و

 لم يضع خطة عمل محدَّدة/خطة فرعية إلدارة المستودعات على مستوى المقر الرئيسي  البرنامجأن  والحظنا

وخطة فرعية على مستوى المكاتب اإلقليمية/المكاتب القطرية من أجل تحقيق األهداف العامة المحددة في 

 (.2017-2014و 2013-2008الخطتين االستراتيجيتين )

  أن يلبي االحتياجات العاجلة للمستفيدين في بيئة دينامية ومتقلبة، وفي ضوء التحول  البرنامجوحيث إن على

م المساعدة الغذائية، فإن ثمة حاجة  للبرنامجاالستراتيجي  من وكالة معنية بتقديم المعونة الغذائية إلى وكالة تقدِّ

بعد النظر في التعقيبات المقدَّمة من األطراف ذات الصلة ومن أصحاب المصلحة إلى تنقيح األدلة المعيارية 

 المعنيين. 

  التخزينولكي يتسنى تحقيق االستخدام األمثل للمستودعات، ال بد من أن تقيَّم مسبقاً المتطلبات المتعلقة بأماكن 

أن يستعرض  البرنامجعيَّن على وبالتالي ضمان التخطيط المحدَّد في كل مستودع قبل وصول المخزونات. ويت

 لمخزونات.والمخطط التصميمي لآليته الرقابية بشأن تخطيط أماكن التخزين 

 نة في المستودع جانباً حاسماً في إدارة المستودع. ونوصي بأن يكفل  وتشّكل إدارة جودة األغذية والسلع المخزَّ

تودعات بانتظام وكفالة امتثال جميع المكاتب وضع الخطوط التوجيهية المحدَّدة للتفتيش على المس البرنامج

 القطرية لها من أجل ضمان جودة السلع الغذائية المودعة في المستودعات.
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 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

  وأن  "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة المستودعات" الوثيقةتنظر في يرجى من لجنة المالية أن

 .تقدم تعليقاتها بشأنها إلى المجلس التنفيذي لينظر فيها

 مشورةال مشروع

  لجنة المالية في منظمة نظرت ، غذية العالميبرنامج األل النظام األساسيوفقا للمادة الرابعة عشرة من

وقدمت تعليقاتها  "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة المستودعاتالوثيقة "في األغذية والزراعة 

 .مسين بعد المائةبشأنها إلى المجلس التنفيذي في تقريرها عن دورتها الثامنة والخ

 

 طن متري  170.44حالة المكتب القطري القائم في تنزانيا، الحظنا أنه مقابل ما يصل مجموع خسائره إلى  وفي

، تسنى 2014حتى يونيو/حزيران  2012بسبب السلع التالفة/المعطوبة أثناء الفترة من يناير/كانون الثاني 

سرعة التخلص من البنود  مجالبرنافي المائة(. ونوصي بأن يكفل  26طن متري فقط ) 44.78التخلص من 

 المطلوبة.  والرسميات التالفة/المعطوبة وفقاً لإلجراءات والعمليات

  والحظنا في المكتب القطري في الكاميرون أن المعلومات المقدَّمة من الشركاء المتعاونين فيما يتصل بالفترة من

ع المخزون المشار إليه في نظام غير متطابقة مع وض 2014حتى سبتمبر/أيلول  2013األول  أكتوبر/تشرين

أن يكفل المطابقة الشهرية بين وضع المخزونات  للبرنامجمعالجة حركة السلع وتحليلها )كومباس(. ويمكن 

وقع أي خسائر  في نظام كومباس حتى يمكن التعرف علىوما هو مسجل  المحدد في تقارير الشركاء المتعاونين

 أو هدر أو اختالس.

 ديد من دورات التدريب على إدارة المستودعات على مستوى المكاتب القطرية، ولكن لم يتم والحظنا إجراء الع

 اإلبالغ عن كل هذه الدورات من خالل نظام إدارة التعلم.

  ومن الناحية التشغيلية، تمثل بيانات المكاتب اإلقليمية/المكاتب القطرية بشأن عدد المستودعات وسعتها

مات الحاسمة التي ينبغي أن تتاح مركزياً من أجل وضع خطة شاملة إلدارة واستخدامها جزءاً من المعلو

نظاماً مناسباً  البرنامجالمستودعات ومن أجل إجراء رصد سليم لكفاءة تقديم الخدمة. ونوصي بأن يضع 

المستودعات يتضمن جملة أمور تشمل تفاصيل عدد المستودعات، وسعتها،  لمعلومات اإلدارة المتصلة بإدارة

  استخدامها، والدعاوى القانونية، وما إلى ذلك، بطريقة مركزية.و
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااو بموبفي برنامج األغذية  أساااافلة  نيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضااااام المجلس الذي  

 العالمي المذكوري  أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدام دورة المجلس التنفيذي بفترة كا ية.

 

 S. Hongrayالسيد 

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات

 2392-066513رقم الهاتف: 
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 

 

 

 
عن أداء برنامج  مراجع الحسابات تقرير

 في إدارة المستودعات األغذية العالمي
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المراقب المالي والمراجع العام للهند 

 

 

المراقب المالي والمراجع العام للهند 

يزود برنامج األغذية العالمي بخدمات 

 مراجعة خارجية.

 

 

 

يجريهدددا  تي  ل مراجعدددة ا ل وتهددددل ا

 للهند المراقب المالي والمراجع العام

إلى تزويد البرنامج بضددددمات مسددددتق  

وإضدددافة قيمة إلى إدارة البرنامج عن 

 طريق تقديم توصيات بناءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرجى االتصال  للمزيد من المعلومات

 بالسيد:

 

 

 

Stephen Hongray 

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 

Italy  

 1139-16-62035395هاتف: 

 بريد إلكتروني:

stephen.hongray@wfp.org 
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 موجز تنفيذي

خالو مراجعته ألدام برنامج األغذية العالمي  ي  نتائج المراقب المالي والمراجع العام للهند م ما توصل إليه يتضم  هذا التقرير 

يدير المساااااتودعات ب ريقة اقتصاااااادية  البرنامجإدارة المساااااتودعات. والهدئ الرئيساااااي م  هذه المراجعة هو التاكد مما إذا كان 

نة  ي هذه المسااااااتودعات تتفق مع  وما إن كانت وبكفامة وبفعالية  وخ وطه التوجيهية جالبرنامأدلة إدارة الساااااالع ال ذائية المخي 

 القائمة.

ألغذية م  ا تقديم، مع األخذ  ي الحساابان واليته األساااسااية المتم لة  ي البرنامج ي نجاح تشاا يل دور حاساام  دارة المسااتودعاتوإل

   ي يكل ساانة ساالعاا غذائية بهدئ  اامان تو ير الساالع ال ذائية المناساابة للمسااتفيد البرنامجأجل إنهام الجوع  ي العالم. ويشااتري 

ن األغذية  57 ي  البرنامجمساااتودعاا يديره  236الوقت المناساااب وب ريقة  عالة م  حيل التكلفة. ويوجد  توزيعها لبلداا حيل تخي 

على المساتفيدي . وعالوة على ذلك، توجد مساتودعات تديرها الحكومات والمنامات غير الحكومية الشاريكة. وبل ت تكلفة تشا يل 

مليون دوالر  51.56مليون دوالر أمريكي، و 57.17)حتى يونيو/حييران(  6102، و6103، و6106ت المسااتودعات  ي الساانوا

 مليون دوالر أمريكي على التوالي. 32.50و أمريكي،

دارة إ الدور الحاسم الذي تساهم به لم يضع إرشادات عالمية شاملة إلدارة عمليات المستودعات. وبالنار إلى البرنامجوالحانا أن 

على و اااع إرشاااادات عالمية بشاااان إدارة  ه(،  إننا نشاااجع6105-6102) للبرنامج االساااتراتيجيةالخ ة ودعات  ي تحقيق المسااات

 المستودعات.

المقر الرئيساي وخ ة  رعية على  على مساتوىدارة المساتودعات إللم يضاع خ ة عمل محد دة/خ ة  رعية  البرنامجوالحانا أن 

 6103-6115) تي االسااااتراتيجي الخ تي الق رية م  أجل تحقيق األهدائ العامة المحددة  ي مسااااتوى المكاتب اإلقليمية/المكاتب 

 (.6105-6102و

 لبرنامجلأن يلبي االحتياجات العاجلة للمستفيدي   ي بيفة دينامية ومتقلبة، و ي  وم التحوو االستراتيجي  البرنامجوحيل إن على 

م المساااااااعدة ال ذائية،  إن ثمة حاجة إلى تنقية األدلة المعيارية بعد النار  ي  إلىم  وكالة معنية بتقديم المعونة ال ذائية  وكالة تقدِّ

 التعقيبات المقد مة م  األطرائ ذات الصلة وم  أصحاب المصلحة المعنيي . 

 ااامان بالتالي وباماك  التخيي  لمساااتودعات، ال بد م  أن تقي م مسااابقاا المت لبات المتعلقة ل األم ل ساااتخدامتحقيق االولكي يتسااانى 

أن يسااتعرآ يليته الرقابية بشااان تخ يط أماك   البرنامجقبل وصااوو المخيونات. ويتعي   على   ي كل مسااتودعالتخ يط المحد د 

 لمخيونات.والمخ ط التصميمي لالتخيي  

نة  ي المسااتودع جانباا حاسااماا  ي إدارة ع و اا البرنامجالمسااتودع. ونوصااي بان يكفل  وتشااك ل إدارة جودة األغذية والساالع المخي 

الخ وط التوجيهية المحد دة للتفتيش على المستودعات بانتاام وكفالة امت او جميع المكاتب الق رية لها م  أجل  مان جودة السلع 

 ال ذائية المودعة  ي المستودعات.

بساااابب الساااالع  يمترط   051.22مجموع خسااااائره إلى  و ي حالة المكتب الق ري القائم  ي تنيانيا، الحانا أنه مقابل ما يصاااال

 قط  يمترط   22.55التخلص م  تساانى ، 6102حتى يونيو/حييران  6106التالفة/المع وبة أثنام الفترة م  يناير/كانون ال اني 

 رسااامياتوال ملياتالتالفة/المع وبة و قاا لإلجرامات والع البنودسااارعة التخلص م   البرنامجيكفل  بان ي المائة(. ونوصاااي  62)

 الم لوبة. 
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 يمااا يتصاااااااال بااالفترة م   الشااااااركااام المتعاااوني والحانااا  ي المكتااب الق ري  ي الكاااميرون أن المعلومااات المقااد مااة م  

غير مت ابقة مع و ع المخيون المشار إليه  ي ناام معالجة حركة السلع  6102حتى سبتمبر/أيلوو  6103األوو  أكتوبر/تشري 

 وني الشاااااركام المتعاالمحدد  ي تقارير و اااااع المخيونات بي  يكفل الم ابقة الشاااااهرية  أن للبرنامجويمك  وتحليلها )كومباس(. 

 ى وقع أي خسائر أو هدر أو اختالس. التعرئ عل ي ناام كومباس حتى يمك  هو مسجل  وما

والحانا إجرام العديد م  دورات التدريب على إدارة المساااااتودعات على مساااااتوى المكاتب الق رية، ولك  لم يتم اإلبال  ع  كل 

 هذه الدورات م  خالو ناام إدارة التعلم.

يماا م  جواساااتخدامها  وساااعتهاان عدد المساااتودعات المكاتب اإلقليمية/المكاتب الق رية بشااا بياناتوم  الناحية التشااا يلية، تم ل 

دارة المستودعات وم  أجل إجرام رصد سليم لكفامة إلخ ة شاملة و ع ينب ي أن تتاح مركيياا م  أجل  التي حاسمةالمعلومات ال

 ملجملة أمور تشالمستودعات يتضم   إدارةاإلدارة المتصلة ب لمعلوماتنااماا مناسباا  البرنامجتقديم الخدمة. ونوصي بان يضع 

 ب ريقة مركيية.  ،وما إلى ذلك القانونية، والدعاوى ،واستخدامها وسعتها، ،تفاصيل عدد المستودعات
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 األهدال التنظيمية 

تتم ل وعضااو  ي مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ويشااكِّل جيماا م  لجنتها التنفيذية.  (البرنامج) برنامج األغذية العالمي -0

م  واليته وبيان مهمته وم  األهدائ  بالبرنامج ي إنهام الجوع العالمي. وتنبع األهدائ االسااااااتراتيجية الخاصااااااة  البرنامجمهمة 

 اإلنمائية لأللفية التي اتفقت عليها كا ة الدوو األعضام  ي األمم المتحدة.

ودوره  ي بنام عالم  البرنامجإطار عمليات  6105-6102و 6103- 6115وتشااااكِّل الخ تان االسااااتراتيجيتان للفترتي   -5

م المساااعدة  البرنامجخاٍو م  الجوع. وتم ل هاتان الخ تان تحوالا تاريخياا  ي  م  وكالة معنية بتقديم المعونة ال ذائية إلى وكالة تقدِّ

دق وأقوى م  األدوات التي تتالف أساساا م  القسائم والنقد والمساعدة ال ذائية العينية لتلبية االحتياجات ال ذائية باستخدام مجموعة أ

ودعم الجهود الحكومية والعالمية الرامية إلى  مان حلوو لتحدي  االتكاليةالحاسمة لسد الجوع. ويتم ل الهدئ الجامع  ي الحد م  

 الجوع على األجل ال ويل. 

الوطنية والمحلية وكذلك المجتمعات المحلية،  اتالحكوم مخط المواجهة مع الجوع ه  ي للبرنامجوالشااركام الرئيساايون  -3

بما  يها المنامات غير الحكومية. وتقع على المجتمعات المحلية والحكومات المساااااااولية األولى ع  تلبية االحتياجات المتصاااااالة 

 بالجوع لدى سكانها. 

 في البرنامج إدارة المستودعات

كل سنة سلعاا غذائية بهدئ  مان تو ير السلع ال ذائية المناسبة للمستفيدي   ي الوقت المناسب وعلى  البرنامجيشتري  -4

. واشااترى 6103وكذلك  ي عام  6106مليون ط  متري م  األغذية خالو عام  6.0 البرنامجنحو يتساام بكفامة التكلفة. واشااترى 

سااياسااته بشااان شاارام األغذية بالقرب قدر المساات اع م  المكان الذي ل و قاا اع هذه الكمية م  البلدان النامية ما ال يقل ع  ثالثة أرب

على الحفاب  يساعد، ولت  ية تكاليف النقل ي الوقت والماو الم لوب البرنامجتكون م لوبة  يه. وع  طريق الشرام المحلي، يو ِّر 

 على االقتصادات المحلية.

 ي  5مليون دوالر أمريكي، أي  27.2بمبلغ  6103 ي نهاية عام  البرنامجمخيون السااالع ال ذائية لدى  مةت قيوتناقصااا -2

بينما بلت الكمية باألطنان المترية  ،، ونجم ذلك أساساا ع  انخفاآ قيمة األغذية المحتفظ بها6106 ي عام  االمائة، ع  مستوياته

 (. 6103و 6106مليون ط  متري  ي السنتي   0.0) 6106المحتفظ بها عند نفس مستوياتها  ي عام 

عمليات المسااااتودعات التي تن وي على تخيي  ومناولة  ي البرنامج دوراا حاسااااماا  ي ساااالساااالة اإلمداد م  أجل  وتادي -6

م  المانحي   لبرنامجاتوصيل السلع ال ذائية إلى المستفيدي  م  نقاط التسليم، أي م  النق ة التي تتم  يها مناولة السلع ال ذائية إلى 

 م  األغذية(. البرنامج) ي حالة المساهمات العينية( أو م  الموردي  ) ي حالة مشتريات 

ويعرآ الجدوو التالي الو اع الكلي لمجموع اإلنفاق، واألمواو المنفقة على األغذية والنقل البري والتخيي  والمناولة،  -7

 :  البرنامجوعمليات تش يل المستودعات م  جانب 
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 بماليين الدوالرات األمريكية()  

)حتى  5104 2013 2012 تفاصي  البنود

 يونيو/حزيرات(

 238.6 2 184.6 4 018.9 4 مجموع النفقات 

 322.6 1 637.2 2 826.7 2 األغذية )شاملة جميع النفقات ذات الصلة(

 59.08 63.02 70.34 نسبة نفقات األغذية إلى مجموع النفقات

 317.2 662.3 763.3 البري والتخيي  والمناولةالنقل 

 14.17 15.83 18.99 نسبة النق  البري والتخزين والمناولة إلى مجموع النفقات

تكلفة تش يل المستودعات بالنسبة لتكاليف النقل البري والتخيي  

 والمناولة 

85.05 70.72 36.71 

تخزين البري والنسبة تكاليف تشغي  المستودعات إلى تكاليف النق  

 والمناولة
11.14 10.68 11.57 

ن األغذية لتوزيعها على المسااتفيدي . وباإل ااا ة  57 ي  البرنامجمسااتودعاا خا ااعاا إلدارة  236ويوجد  -2 بلداا حيل تخي 

، بل ت 6103ديسااااامبر/كانون األوو  30إلى ذلك، هناك مساااااتودعات تابعة للحكومة والمنامات غير الحكومية الشاااااريكة. وحتى 

 حة للتوزيع.متا بقيت طنا مترياا  060 597الشركام المتعاوني   كميات السلع التي كانت  ي حوزة هاالم

بشااارام أغذية م ذية متخصاااصاااة عالية القيمة تت لب  البرنامجو ي بل ازدياد القلق حياو جودة األغذية وازدياد اهتمام  -9

 ةتحديداا بيفة مامونة ومحمية، واالتجاه الملموس نحو الشرام المسب ق باستخدام يلية الشرام اآلجل، بات التخيي  السليم للسلع ال ذائي

 .البرنامجرة حتمية، ألن انتهام صالحية السلع/تلفها يمك  أن يتسبب  ي مخاطر تمس سمعة يشكل  رو

 أهدال المراجعة

يدير مسااااتودعاته ب ريقة  البرنامجهو التماس  اااامانات تاكد أن ‘ إدارة المسااااتودعات’الهدئ الرئيسااااي لمراجعة أدام  -01

نة  ي تلك المساااااتودعات تتم و قاا ألدلة اقتصاااااادية وبكفامة وبفعالية وأن إدارة السااااالع ال ذائية ال توجيهية وخ وطه ال البرنامجمخي 

لة  إن المراجعة تهدئ إلى التاكد م  مراعاة ما يلي:  القائمة. وبصورة مفص 

 تخ يط المستودعات قائم وكاٍئ؛ 

  التقيُّد بها؛وو ع معايير إلنشام/استفجار المستودعات 

   خاصة؛المستودعات ال استفجارالسلع والتحلي بالحصا ة واالقتصاد  ي  تخيي تحقيق المستوى األم ل م  إدارة أماك 

  استناد إدارة المخيونات إلى األحكام/أ ضل الممارسات المحددة  ي األدلة ومناولة/تخيي  وتفتيش السلع ال ذائية لضمان

 كفامة سلسلة اإلمداد؛
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 ية و رآ  ااااوابط للتحقق م  حاالت انتهام صااااالحية  اااامان إدارة الجودة للتحقق م  المسااااائل المتعلقة بجودة األغذ

 بعد تسليم السلع؛ وما يقع م  خسائر  ي المستودعاتالسلع/تلفها، 

 إجرام حصر للمخيونات  ي الوقت المناسب وبدقة، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات بكفامة لنفس ال رآ؛ 

  بنام قدرات الموبفي  وكذلك الشااااااركام المتعاوني  م  أجل سااااااالمة إدارة المسااااااتودعات/المخيونات و قاا لمت لبات

 ؛البرنامج

 .عالية الرصد والرقابة على كا ة مستويات المكاتب الق رية والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي  

 معايير المراجعة

 للمستودعات: البرنامجاجعة  ي تقييم أدام إدارة استخدمت المصادر التالية لمعايير المر -00

 ودليل النقل ،دليل تخيي  األغذية، ودليل إدارة المستودعات 

 والقواعد المالية ،والناام المالي ،والالئحة العامة ،الناام األساسي 

  الموجوداتالمتصل بتقييم  06المعيار المحاسبي العام للق اع العام 

  (6107-6103وخ ة اإلدارة ) 6102و 6103 خ ة األدام السنوي للسنتي 

 نطاق المراجعة

  2وخمساااة مكاتب ق رية 1 ي روما ومجموعة مختارة م  ثالثة مكاتب إقليمية للبرنامجتناولت مراجعتنا المقر الرئيساااي  -05

. 6102ان. وأُجريت المراجعة  ي الفترة م  سااابتمبر/أيلوو حتى ديسااامبر/كانون األوو  ي عم   ومكتب المنساااق اإلقليمي لل وار 

. و حصاااااات أيضاااااااا البيانات/األرقام 6102حتى يونيو/حييران  6106تناولت المراجعة األدام  ي الفترة م  يناير/كانون ال اني و

 المتعلقة بالسنوات السابقة عند الليوم.

 منهجية المراجعة

والمكاتب الق رية والمكاتب اإلقليمية أثنام  البرنامجناقشاااااانا أهدائ المراجعة ون اقها ومنهجيتها مع اإلدارة  ي مقر  -03

الماتمر االسااتهاللي )الماتمرات االسااتهاللية(. وأصاادرنا اسااتبيانات إلى المكاتب الميدانية التي قمنا بييارتها وقمنا بفحص وتحليل 

اساااتنتاجات مراجعتنا مع اإلدارة  ي أثنام الماتمر الختامي  وناقشاااناقابالت مع المسااااولي  المعنيي . الوثائق والساااجالت وأجرينا م

 )الماتمرات الختامية(.

 شكر وتقدير

  .على تعاونها وما قدمته م  مساعدة لنا  ي كل مراحل عملية المراجعة البرنامجنتوجه بالشكر إلى إدارة  -04

                                                      
 وبانكوك  ،وداكار ،القاهرة 1

 ، وجنوب السودان.المتحدة تنيانياجمهورية األردن، والكاميرون، والفلبي ، و 2
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 استنتاجات المراجعة
 

 بشأت إدارة المستودعات العالمية اإلرشادات

أدلة معيارية وكتيبات متصلة بعمليات اللوجستيات التي تشمل إدارة المستودعات والسلع، وهي دليل  البرنامجتوجد لدى  -02

 النقل، ودليل تخيي  األغذية، ودليل إدارة المستودعات.

ع  البرنامجوالحانا أن  -06 ك على اعتماد تل البرنامجلم تك  لديه إرشادات عالمية شاملة إلدارة عمليات المستودعات. ونشجِّ

سم  ي تحقيق أهدائ خ ته االستراتيجية ) ساهم بدور حا ستعادة 6105-6102اإلرشادات ألن إدارة المستودعات ت ( المتم لة  ي ا

 ة الجوع المتوارث بي  األجياو.األم  ال ذائي والت ذية والحد م  سوم الت ذية وكسر حلق

ووا قت اإلدارة على أن إصاااادار وثيقة ر يعة المسااااتوى بشااااان إدارة المسااااتودعات تشاااامل لمحة عامة للقواعد واللوائة  -07

 .للبرنامجساهم بدور مفيد  ي اإلطار التنايمي يالتنايمية وأ ضل الممارسات يمك  أن 

  0التوصية 

 شاملة بشان إدارة المستودعات. عالميةإرشادات  يضعأن  للبرنامجيمك  

 وقبلت اإلدارة توصية المراجعة. -02

 خطة عم /خطة عم  فرعية إلدارة المستودعات

 رعية بما يتفق مع الخ ة االستراتيجية. وسوئ  ة/خ عمل م  المستصوب إلدارة المشروعات بكفامة أن تو ع خ ة -09

ب اإلقليمية/المكاتب اإلقليمية. ويمك  أن تشااااامل خ ة العمل/الخ ة الفرعية،  ي االتسااااااق والوحدة  ي كل المكاتتحقيق يكفل ذلك 

االحتياجات المتكررة  ي البلد، وتقييم المت لبات م  حيل  باالساااتناد إلىاألغذية  حد أدنى لتخيي ، عوامل للحفاب على جملة أمور

 فة المساااتودعات وقدرتها االساااتيعابية وذلك على أسااااس الت ييرات الموسااامية التي يتمي ي بها كل مكان على حدة، والقرار المتخذ 

 ة، إلخ.بشان اختيار  فة معي نة م  المستودعات )المملوكة/المستاجرة( عند ممارسة الحصا ة المالي

 رعية متصاالة بإدارة المسااتودعات على مسااتوى المقر الرئيسااي،  محددة لم يضااع خ ة عمل/خ ة البرنامجوالحانا أن  -51

  يوخ ة  رعية على مسااااااتوى المكاتب اإلقليمية/المكاتب الق رية لتحقيق األهدائ العامة المحددة  ي الخ تي  االسااااااتراتيجيت

 (.6105-6102و 6115-6103)

اإلدارة باهمية اعتماد خ ة عمل مناساابة ومحددة متصاالة بإدارة المسااتودعات على مسااتوى المقر الرئيسااي وخ ة وتقر  -50

يعكف على اعتماد التخ يط الساانوي العالمي  البرنامج رعية على مسااتوى المكاتب اإلقليمية/المكاتب الق رية. وذكرت اإلدارة أن 

  لبات األغذية والتمويل المتوقع.الشامل ل

 5التوصية 

 .أن يضع خ ة عمل وخ ة  رعية إلدارة مستودعاته على مستوى المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب الق رية للبرنامجيمك  

  وقبلت اإلدارة توصية المراجعة. -55
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 تنقيح مختلف أدلة البرنامج

يارية الرئيسية لكل خدمات النقل واللوجستيات باعتباره الوثيقة التوجيهية المع ،0992نُقِّة دليل النقد الذي و ع  ي عام  -53

دليل تخيي  األغذية ودليل إدارة المسااااااتودعات  ما. وجرى يخر تنقية للدليلي  اآلخري ، وه6115، يخر مرة  ي عام البرنامج ي 

 على التوالي.  6113و 6110باعتبارهما يشكالن جيأي  م  دليل النقل،  ي عامي صراحة ن يشار إليهما االلذ

الحتياجات العاجلة للمساااااتفيدي   ي البيفات الدينامية والمتقلبة، و ي  اااااوم التحوو ا البرنامج يه  يلبيو ي الوقت الذي  -54

لنار  ي المساعدة ال ذائية، يليم تنقية تلك األدلة بعد ا تقدموكالة  إلىم  وكالة معنية بتقديم المعونة ال ذائية  للبرنامجاالستراتيجي 

 ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيي .  تعقيبات األطرائ

 3التوصية 

أن ينقِّة دليل النقل، ودليل تخيي  األغذية، ودليل إدارة المساااتودعات بعد النار  ي تعقيبات األطرائ ذات الصااالة  للبرنامجيمك  

 وأصحاب المصلحة المعنيي .

 وقبلت اإلدارة توصية المراجعة. -52

 ماكن التخزينتخطيط المستودعات من أج  إدارة أ

تشمل إدارة التخيي  بكفامة  مان المستوى األم ل م  استخدام القدرة االستيعابية لمساحات التخيي  القائمة والتقليل إلى  -56

م ل الحاجة إلى مرا ق للتخيي  وأنواع تلك المرا ق وقدرتها االستيعابية وأماكنها وغير ذلك عوامل تأدنى حد م  تكلفة التخيي . و

( أو إسااناد إدارته البرنامجهامة  ي إدارة المسااتودعات. ويتخذ قرار إنشااام مسااتودع أو تاجيره وإدارته مباشاارة )بواساا ة موبفي 

يل المحلي ألك ر الخيارات موثوقية و عالية م  حيل التكلفة  ي الاروئ خارجية، على أساااااااس التحل جهات( إلى كلياا أو  اا )جيئي

 المحددة. 

بفعالية  ي مكتبي  ق ريي  )جنوب السااااااودان  هاوتخيين ها يما يتصاااااال بنقل المخيوناتولم نجد أي خ ة محددة إلدارة  -57

 قبل وصوو السلع ال ذائية  ي هذي  المكتبي  الق ريي . للمخيونات مخ  اا (. ولم نالحظ أيضاا المتحدة تنيانياجمهورية و

إدارة المستودعات  ممارساتوأشار المكتب الق ري )جنوب السودان( إلى أنه يعمل باستمرار على  مان اتساق أ ضل  -52

ة تحقيق أنه يقبل بضرور المتحدة تنيانياجمهورية واألماك  مع أدلة النقل والمستودعات المعيارية. وبينما ذكر المكتب الق ري  ي 

 ةساع،  قد أشاار إلى أنه جرى إدرا  مراجعة اساتخدام التخيي   يها وإدارة أماك  ساعة المساتودعاتالمساتوى األم ل م  اساتخدام 

 .6107ساكا مع إمكانية دمجهما  ي مر ق واحد  ي خ ة عمل المكتب الق ري لعام يدودوما وإمستودعي 

  ماشاااار علىقد ال يكون دليالا على عدم وجود تخ يط سااااليم، ولكنه  المتحدة تنيانياورية جمهوأ ااااا ت اإلدارة أن م او  -59

لعمليات وأنش ة التخ يط و/أو عدم كفاية المراقبة الالزمة لضمان عدم االقتصار على إجرام التخ يط،  إجرام توثيق منهجي عدم

 بل وكذلك توثيقه بصورة وا ية.

  .للمخيوناتوو ع مخ ط تخ يط األماك   يلية الرقابة علىيز أن يع للبرنامجونرى أنه ينب ي  -31
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 4التوصية 

 .وو ع مخ ط للمخيوناتأن يستعرآ يليته الرقابية  يما يتعلق بتخ يط األماك   للبرنامجيمك  

 وقبلت اإلدارة توصية المراجعة. -30

 إدارة جودة السلع الغذائية في المستودعات

م  األهمية البال ة إجرام تفتيش دوري على حالة الساااااالع ال ذائية المحتفظ بها  ي المسااااااتودعات. ويشاااااامل ذلك إجرام  -35

سبةمكا حة  عالة لآل ات على  ترات  سلع لل منا  لبرنامجاتفشي الحشرات. وو قاا لدليل  الناجمة ع تقليل إلى أدنى حد م  خسائر ال

 ي األساااااابوع، وينب ي أن يشاااااامل ذلك جولة كاملة  ي  واحدة انتاام بما ال يقل ع  مرةب التفتيشيجب ”بشااااااان تخيي  األغذية، 

المستودع، داخله وخارجه، وتفقد جميع الموجودات بح اا ع  أي عالمات تدو على سرقة، أو إصابات باآل ات، أو رطوبة، أو تلف 

نة، أو حدوث تسااارب م  سااا ناجم ع  تعف قف المساااتودع، وأي أخ ام هيكلية أخرى أو أي ، أو انساااكاب أو تسااارب السااالع المخي 

 “.  مشاكل أمنية

نة  ي ا منتام على األغذية إجرام تفتيش تشاير إلىو يما يتعلق بالمكتب الق ري )جنوب الساودان(، لم نجد أي أدلة  -33 لمخي 

د مواعيد إلجرام عملية المكا حة. تقديم خدمات مكا حة اآل ات، ولك  لم تحد  لمع جهة خارجة  أنه جرى التعاقدالمستودع. والحانا 

 ولم تقد م خدمات مكا حة اآل ات إال   ي الحاالت التي بدت  يها عالمات وا حة على وقوع إصابات باآل ات. 

واألغذية اعتباراا م   للمسااااااتودععمليات تفتيش أساااااابوعية  شاااااارع  يوذكر المكتب الق ري )جنوب السااااااودان( أنه  -34

و جهوداا لضاامان إجرام عمليات مكا حة اآل ات  ي المواعيد/األوقات المحددة ساالفاا وليس  قط عندما وأنه يبذ 6102أغساا س/يب 

شاااركات طيبة السااامعة  ي مجاو مكا حة  البرنامجتاهر عالمات حدوث إصاااابات. وتشااامل قوائم مقدمي الخدمات التي يحتفظ بها 

إ ااااااا ية للمساااااااعدة على التقليل إلى أدنى حد م  إمكانية وقوع  اآل ات والتعقيم بالتبخير. وذكر المكتب أنه يجري شاااااارام معدات

 .اآل اتخسائر بسبب تفشي 

 ةالجمهورية العربية الساااااوريوالحانا أن نُام التهوية  ي المساااااتودعات  ي حاجة إلى تحساااااي   ي المكتبي  الق ريي  ) -32

حدة  ي اأجهية شاااااافط هوام وبوابة و 01أنه يجري تركيب  الجمهورية العربية السااااااوريةوالعراق(. وذكر المكتب الق ري  ي 

مساااتودع صاااحنايا م  أجل تحساااي  التهوية  ي ناام تجديد الهوام. وذكر المكتب الق ري  ي العراق أنه انتقل إلى مساااتودع جديد 

د بتهوية أ ضل.   ميو 

لتفتيش المنتام على المسااااتودعات  ااااماناا للخ وط التوجيهية بشااااان ا امت او جميع المكاتب الق ريةونرى أنه ال بد م   -36

 جودة السلع ال ذائية المحتفظ بها  ي المستودعات. ل

 2التوصية 

جودة ل ماناا  اااللخ وط التوجيهية بشاااان التفتيش على المساااتودعات بانتاام  امت او جميع المكاتب الق ريةأن يكفل  للبرنامجيمك  

 السلع ال ذائية المحتفظ بها  ي المستودعات.

  وقبلت اإلدارة توصية المراجعة. -37
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 السالمة والتأمين من الحرائق

مسااااااتودع نقاط إطفام حريق/عربة إطفام، وأجهية  أن توجد  ي كلم  دليل النقل على أنه ينب ي  9-01-3ينص البند  -32

 ألغراآ مكا حة الحرائق.  صهاريج عربات، وكذلك، عند الليوم، كواشف دخانإنذار  د الحريق/

ن  ي مسااااااتودع تاغويغ التابع للمكتب الق ري  ي مانيال بالفلبي  والذي تبلغ مساااااااحته وت -39 متراا مربعاا تقريباا،  0 221خي 

، والمولدات ومجموعات المولدات عربات الد ع الرباعيمواد غذائية م ل البسااااااكويت والحبوب ال ذائية ومواد غير غذائية م ل 

نة  ي المساااااتودع هامة بدرجة كبيرة  ي التصااااادي الساااااريع  البنودالنقالة، وحاويات تكنولوجيا المعلومات، والحانا أن هذه  المخي 

 علحاالت ال وار  وذات قيمة كبيرة. والحانا أن تدابير السااااااالمة م  الحرائق المتاحة غير كا ية، حيل ال توجد  ي المسااااااتود

، أو غير ذلك، لمكا حة الحرائق الكبيرة. وال توجد أي سياسة للتامي   د الحرائق للحماية م  عربات صهاريجكواشف دخان، أو 

 الخسائر  ي حالة وقوع أي حادث. 

باا مقدماا م  رجاو  6102وبينما ذكر المكتب الق ري  ي الفلبي  أن جميع الموبفي  اجتازوا  ي أبريل/نيساااااااان  -41 تدري

لي لتمكينهم م   ه ، ذكر المكتب أناإلطفام عملياا  أجهية اساااتخداماإلطفام  ي مانيال على الساااالمة م  الحرائق وعلى اإلساااعائ األو 

نة م  أجل التخفيف م  المخاطر، وأ اااائ أنه سااايجري تو ير دالم ب كواشاااف دخان وتاكييقبل بضااارورة تر مي  المعدات المخي 

 مكا حة الحرائق. وب انياتالرمل 

 6التوصية 

سة تامينية للحماية م  وقوع خسائر  ي  للبرنامجيمك   سيا سالمة وأن ينار أيضاا  ي و ع  أن يراجع التدابير المتخذة لضمان ال

نة. البنود  المخي 

 بلت اإلدارة توصية المراجعة.وق -40

 التخلص من البضائع التالفة/المعطوبة

يتعي  ، م  أجل تحساااي  إدارة المساااتودعات، تحديد الموجودات المع وبة/التالفة، إلصاااالحها أو التخلص منها  ي أقرب  -45

 وقت ممك  م  أجل تال ي استمرار تدهورها أو تردي حالتها.

 ي  62)  قط ط  متري 22.55أنه تسااااانى التخلص م   المتحدة تنيانياجمهورية ق ري  ي والحانا  ي حالة المكتب ال -43

بسبب السلع التالفة/المع وبة  ي الفترة م  يناير/كانون ال اني  ط  متري 051.22المائة( م  مجموع خسائر المستودع التي بل ت 

 ي الماااائاااة( م  مجموع قيماااة الساااااالع  3.7ط )دوالراا أمريكيااااا  ق 2 629 ويم ااال ذلاااك. 6102حتى يونيو/حييران  6106

 دوالراا أمريكياا(. 061 561) التالفة/المع وبة

تالفة ال المخيوناتقبوله  اااارورة التخلص  وراا م  الشااااحنات التالفة  قد أو ااااة أن  ع أعرب المكتب الق ري  وبينما -44

ن  سليمة. وأ ائ  بعيداا تفصل دوماا وتخي  سلع ال صالحة لالستخدام ينب ي التخلص منها  البرنامجع  ال سلع المع وبة/غير ال أن ال

  الم لوبة. والرسميات ي أقرب وقت ممك  بعد اتباع اإلجرامات والعمليات 
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 الم لوبة. والرسمياتالتالفة/المع وبة باستخدام اإلجرامات والعمليات  الموادأن يكفل التخلص م   للبرنامجيمك  

 ارة توصية المراجعة.وقبلت اإلد -42

 توالشركاء المتعاون يحتفظ بهاالتي  المخزوناترصد 

يجب أن تكفل المكاتب الق رية أن الشااااركام المنفذي  يقدمون بانتاام تقارير ع  التوزيع والرصااااد تبي  تحركات المواد  -46

عة والخسااائر التي تقع  ي المسااتودعات أو أثنام نقلها.  ويجب تسااجيل المعلومات  ي ناام معالجة حركة ال ذائية المسااتلمة والموز 

شركام المتعاوني  تقديم بيان  سلع. ويليم م  ال سلة إمدادات ال سل سلع وتحليلها )كومباس( لدى المكتب الق ري كي تكتمل صورة  ال

 .  يحتفاون بهاالسلع التي  لمخيوناتشهري يبي  الرصيد الختامي 

الساالع التي يحتفظ بها الشااركام المتعاونون مع المكتب الق ري  ي الكاميرون  مخيوناتو حصاانا التقرير الشااهري ع   -47

، والحانا أن المعلومات المقد مة م  الشاااااركام 6102حتى سااااابتمبر/أيلوو  6103 يما يتصااااال بالفترة م  أكتوبر/تشاااااري  األوو 

وزة التي كانت  ي ح المخيوناتفرق بي  المشااار إليه  ي ناام كومباس. ووصاال ال المخيوناتالمتعاوني  غير مت ابقة مع و ااع 

 حتى  6103الشااااااركاااام المتعااااوني  واألرقاااام المشاااااااااار إليهاااا  ي نااااام كومبااااس خالو الفترة م  أكتوبر/تشااااااري  األوو 

 .ط  متري 2 523.93إلى  6102سبتمبر/أيلوو 

حوزة الشااركام المتعاوني  وأن  التي  ي للمخيوناتوردت اإلدارة بان المكتب الق ري تلقى الرصاايد الختامي الشااهري  -42

عة التي كانت ستساعد على الم ابقة. وأ ا ت اإلدارة أنه يجري بذو جهود لجمع  المخيوناتتشمل دوماا  الهذه المعلومات  الموز 

 . 6102ديسمبر/كانون األوو  30قبل  المخيوناتم ابقة لبيانات كاملة ودقيقة م  كل الشركام المتعاوني  العاملي  

 2ة التوصي

و قاا للمعلومات المقد مة م  الشاااركام المتعاوني  إلى ناام كومباس  المخيوناتو اااع لأن يكفل الم ابقة الشاااهرية  للبرنامجيمك  

 .تقييم حدوث أي خسائر أو هدر أو اختالسم  أجل 

 وقبلت اإلدارة توصية المراجعة. -49

 استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في رصد السلع الغذائية

وناامه  جالبرنامحالياا ناام كومباس لمعالجة تتبع جميع الساالع ال ذائية، ويسااتخدم ناام ونجي )شاابكة  البرنامجيسااتخدم  - 21

السااالع ال ذائية حتى مرحلة تصاااريف المخيونات. وال يعمل الناامان  بمخيوناتتساااجيل المعامالت المتعلقة لالعالمي للمعلومات( 

نفس قواعد التحقق، بل يسااتخدمان مراجعات مختلفة للتحقق م  جودة البيانات. ومما يسااهِّل ترحيل على نفس المنصااة، وال يتبعان 

كحل  6119البيانات بي  الناامي  المذكوري  ت بيق مشاااترك بي  ناام سااااب وناام كومباس إلدارة السااالع ال ذائية أُدخل  ي عام 

 الحصر المادي بي  ناام كومباس البرنامجيات  ي تُشعبة اللوجسماقت. ويجري  رع تحليل األمواو ومحاسبة السلع ودعمها  ي 

 األغذية. مخيوناتوناام ونجي على أساس سنوي بالنسبة لحجم 
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. وبلغ مجموع الفرق 6100بي  ناام ساااااب وناام كومباس قد تيايد منذ عام  المخيوناتوالحانا أن الفرق  ي رصاااايد  -20

كان هذا الفرق راجعاا وطناا مترياا،  5 273( بي  ناام سااااب وناام كومباس 6102عند اإلقفاو  ي الفصااال ال اني )يونيو/حييران 

  ي المائة(.  21المتصلة بمشروع مقفل )أك ر م   البنودأساساا إلى عدم م ابقة 

، 6102سبتمبر/أيلوو  31وو قاا للمعلومات المقد مة م  المكتب الق ري  ي الكاميرون بشان و ع مخيونات السلع  ي  -25

ط  متري على النحو الوارد  2 792.27السااالع بي  ناامي كومباس وونجي بما قدره  مخيوناتالحانا وجود  روق  ي أرصااادة 

 .بالتفصيل أدناه

 )الكمية باألطنات المترية(

 ناام ونجي )األرصدة المسجلة  ي ناام ساب داخل المقر الرئيسي(

 3.17و‘ الجاري نقلها بحراا ’ط  متري حسب ما هو مبي    ي  01 162.35)بعد تعديل 

 ‘(مينام التحميل -ساب ’ط  متري تحت بند 

23 636.88 

 040.34 17 كومباس

 596.54 6 الفرق

شارت اإلدارة إلى أن تقريراا صدر  ي  -23 شري  ال اني  7وأ  2 792.72كشف ع  أن الفرق قد تراجع م   6102نو مبر/ت

خفق  ي أحواو ك يرة يُ ط  متري. وأ اااا ت اإلدارة أن الت بيق البيني المشاااترك بي  كومباس وسااااب  3 272.21ط  متري إلى 

المعامالت  ي كومباس بي  مواممة م  أجل الدعم تقني م  المقر  م حل تلك المشااااااااكل ل ال بد ي تحديد عدد المعامالت وأنه 

جلت  يها   ي  ناتالمخيووساااااب. وباإل ااااا ة إلى إخفاق الت بيق البيني بي  الناامي  المذكوري ، يوجد عدد م  الحاالت التي سااااُ

ل  ي ناام كومباس. وذكرت أيضاااااااا أنه ساااااايجري ب ت بيق ناام دعم تنفيذ  6102حلوو نهاية عام ناام ساااااااب، ولكنها لم تسااااااج 

اللوجساااتيات، وهو ناام جديد متكامل لسااالسااالة اإلمداد م  أجل تعييي تخ يط وإدارة المخيونات ولتو ير أداة يمك  التعويل عليها 

لمتصالة ائل احسام جميع المساالحل الماقت وساتُ ب ي تخ يط أماك  المساتودعات. وبإدخاو ناام دعم اللوجساتيات، سايتوقف العمل 

 .هبالقيود الناجمة عن

 تدريب القوة العاملة على إدارة المستودعات

ُشعبة اللوجستيات  ي  -24  ي بهدئ ت وير مواد التدريب القائمة ) 6115وحدة ت وير اللوجستيات  ي عام  البرنامجأنشات 

م  موبفي اللوجستيات  31. وتلقت مجموعة مالفة م  البرنامجوبائف اللوجستيات األساسية( وتقديم التدريب إلى موبفي  مجاو

ات ويجري نشر هذه المجموعة تبعاا لالحتياج ،للمدربي  تاهيالا الخبرام  ي المستودعات وعمليات إدارة النقل والتش يل  ي الموانئ 

رت مواد التدريب على إدارة المسااااااتودعات وتتاح م  خالو ناامالتدريب الم  أجل تقديم  إلى المكاتب  SharePoint تقني. وطوِّ

 .البرنامجبانتاام لشركام  أنش ة تدريبية عقداإلقليمية/المكاتب الق رية لمساعدتها على 

والحانا أن العديد م  الدورات التدريبية على إدارة المسااااااتودعات قد أُجريت  ي المكاتب الق رية ولك  لم يتم اإلبال   -22

ع  كل هذه الدورات التدريبية م  خالو ناام إدارة التعلم وال تتاح كل المعلومات ع  عدد المشاااركي   ي المقر. وهذه المعلومات 

ع على و ااا البرنامجوهو ما يمك  أن يسااااعد أيضااااا  البرنامجريب وتنمية القوة العاملة  ي مقر م لوبة م  أجل  عالية رصاااد التد
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وى أن يسااااتعرآ مسااااات البرنامج. وعالوة على ذلك، يمك  لمقر هممختلف مسااااتوياتب إلى الموبفي  مركيياا  التدريب لتقديمخ ة 

 التكامل مع ناام تعييي األدام والكفامات.

ل ب ريقة منهجية  ي  على البرنامجووا ق  -26 أن التدريب على إدارة المسااااااتودعات الذي تنامه المكاتب الق رية ال يسااااااج 

وأشاااار إلى أنه م  المقرر و اااع ترتيبات لتعييي تساااجيل معلومات التدريب على إدارة المساااتودعات  ي ناام  ،ناام إدارة التعلم

وى العالمي م  أجل اسااتعراآ اإلطار الوبيفي وتحديد مالمة عامة على المساات البرنامجإدارة التعلم. وباإل ااا ة إلى ذلك، يعمل 

ية األهدائ  فامات الم لوبة لتلب يدة ع  المهارات والك جد مة ال عا هذه المالمة ال يات. وسااااااوئ تُعبِّر  يدة لوبائف اللوجساااااات جد

 تحقيق أهدائ الو ام بال رآ. لو للبرنامجاالستراتيجية 

 9التوصية 

 جيل الو ع الحقيقي للتدريب على إدارة المستودعات  ي ناام إدارة التعلم.أن يكفل تس للبرنامجيمك  

 وقبلت اإلدارة توصية المراجعة. -27

 االفتقار إلى البيانات المركزية

احتجنا إلى بيانات المكاتب اإلقليمية/المكاتب الق رية  يما يتعلق بعدد المسااااتودعات وقدرتها االسااااتيعابية واسااااتخدامها.  -22

ينب ي إتاحتها مركيياا لتنفيذ خ ة شاملة إلدارة المستودعات،  بنوداا حاسمة م  المعلوماتاحية التش يلية، تم ل هذه البيانات وم  الن

يو ِّر هذه المعلومات  قد أُبل نا أن المعلومات ع  كل  البرنامجوم  أجل سااااااالمة الرصاااااااد وكفامة تقديم الخدمة. و ي حي  أن 

حجم البضااائع  ي تلك المسااتودعات، سااتتاح ب ريقة منهجية وشاااملة  يشاامل معلومات ع ، بما البرنامجالمسااتودعات التي يديرها 

 بمجرد بدم تنفيذ ناام دعم اللوجستيات.

عبة اللوجسااتيات ليساات على علم باي دعاوى قضااائية/قضااايا معرو ااة للتحكيم  يما يتصاال بإدارة  -29 والحانا أيضاااا أن شااُ

أنه بعد  البرنامجالمسااااتودعات. ولم نتمك   م  تاكيد وجود أو عدم وجود أي دعاوى قانونية أو أن المعلومات لم تك  متاحة. وذكر 

تحاو جميع القضااايا القانونية التي تمس المنامة إلى المكتب. ويتم ل دور مكتب الشاااون  إنشااام مكتب الشاااون القانونية، يجب أن

شمل تم يل المنامة  ي التقا ي وحسم المنازعات. وتقع على للبرنامجالقانونية  ي حماية المصالة القانونية  ، ويمتد ذلك الدور لي

ش ة  رع القانون البحري وقانون النقل والتامي  التابع لمكتب ال شفة ع  أن شاون القانونية المساولية ع  كل المسائل القانونية النا

شمل عقود المستودعات. ونح  نرى أن توا ر المعلومات المركيية ع  الدعاوى القانونية البرنامجاللوجستيات التي تخص  ، بما ي

 تجنب أي زيادة  ي تلك القضايا.بل وسيساعد المنامة أيضاا على المبادرة بالتحرك ل ،تش يليل  يفيد  قط م  مناور 

 01التوصية 

شمل تجملة أمور  ، ويمك  أن يتضم  الناامالمستودعات لمعلومات اإلدارة المتصلة بإدارةأن يضع نااماا مناسباا  للبرنامجيمك  

 .ةمركيي ب ريقةواستخدامها، والدعاوى القانونية، وما إلى ذلك،  وسعتهاتفاصيل عدد المستودعات 

 اإلدارة توصية المراجعة. وقبلت -61
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