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 موجز تنفيذي

  في تنفيذ التوصيات المقدمة من مراجع الحسابات الخارجي في  البرنامج الذي أحرزهيبيّن هذا التقرير التقدم

 .تقاريره المعروضة على المجلس التنفيذي

 م التقرير تقدي عندالتي لم تكن قد نُفذت في تنفيذ التوصيات  البرنامجالتقدم الذي أحرزه  التقرير يعرضو

 ، والتوصيات التي قدمها المراجع الخارجي منذ ذلك التاريخ.2015الدورة السنوية للمجلس لعام  في السابق،

  البرنامجالتوصيات التي نفذها جميع وأبدى المراجع الخارجي رأيه في. 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

  ؤيد ت تنفيذ توصيات المراجع الخارجي، وأنفي  البرنامجيرجى من لجنة المالية أن تالحظ التقدم الذي أحرزه

 تقديم الوثيقة إلى المجلس التنفيذي ليحيط بها علما، مع تقديم أية توجيهات تراها مناسبة.

 المشورة مشروع

  عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، تشير لجنة المالية في منظمة األغذية وفقا للمادة الرابعة

والزراعة على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع 

 .الخارجي"



 :الوثيقة بشأن الستفساراتكم

  N. Nelson  السيد

 مدير

 شعبة المالية والخزانة

 066513-6410رقم الهاتف: 

 M. Junejaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي إلدارة تسيير الموارد والمساءلة

 ورئيس الشؤون المالية

 2885-066513رقم الهاتف: 

  T. Tropea السيدة 

 رئيسة

 فرع الحسابات العامة

 066513-2426رقم الهاتف: 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 التنفيذي المجلس

 الدورة السنوية

 2016 حزيران/يونيو 17-13 روما،

 

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2016/6-H/1 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 التوزيع: عام

  2016 مايو/أيار 11التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  برنامجالموقع على  وثائق المجلس التنفيذيتتاح 

 الخارجي الحسابات مراجع توصيات تنفيذ بشأن مرحلي تقرير

 

مشروع القـرار
 

 .(WFP/EB.A/2016/6-H/1لخارجي" )يحيط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات ا

 

مجلس. في تقارير مقدمة إلى ال الواردة لتوصيات مراجع الحسابات الخارجي البرنامجيعرض هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ  -1

، بما (WFP/EB.A/2015/6-I/1) 2015وهو يشمممل  توصمميات لم تكن قد نفذت  بعد عند انعقاد الدورة السممنوية للمجلس لعام 

 ي ذلك التوصيات الواردة في:ف

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن إدارة حاالت الطوارئ المؤسسية(WFP/EB.A/2015/6-G/1) 

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن إدارة المستودعات(WFP/EB.A/2015/6-H/1) 

  ،2015الحسابات السنوية المراجعة (WFP/EB.A/2016/6-A/1)  

لتقدم المحرز في تنفيذ توصمممممميات مراجع الحسمممممممابات الخارجي التي لم تكن قد نفذت بعد أثناء فترة اإلب  ، ا 1ويبين الجدول  -2

 لم تكن قد نفذت بعد وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي بشأنها. التيبشأن كل توصية من التوصيات  تحديثا   2ويتضمن الجدول 

                                                           
 رة.هذا مشروع قرار، ول ط ع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو 

http://executiveboard.wfp.org/
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2015-2010 : تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي1الجدول   

العدد اإلجمالي  التقرير )دورة اإلصدار(

لتوصياتل  

التوصيات التي لم تكن 

قد نفذت بعد عند انعقاد 

الدورة السنوية 

2015للمجلس لعام   

التوصيات المنجزة 

 خالل فترة اإلبالغ

التوصيات التي لم 

تكن قد نفذت بعد عند 

انعقاد الدورة السنوية 

2016للمجلس لعام   

ستراتيجيان في مكت  التخطيط واإلب   اال

 أوغندا – للبرنامجقطري 

 2010الدورة األولى للمجلس لعام 

8 1 0 1 

 2010الحسابات السنوية المراجعة، 

 2011الدورة السنوية للمجلس لعام 

7 1 1 0 

 إدارة المشروعات 

 2011الدورة الثانية للمجلس لعام 

11 2 1 1 

 إدارة الموارد البشرية 

 2012جلس لعام الدورة السنوية للم

15 3 2 1 

 العمل مع شركاء التعاون 

 2013الدورة السنوية للمجلس لعام 

10 2 0 2 

 استخدام النقد والقسائم

 2013الدورة السنوية للمجلس لعام 

11 3 3 0 

الدورة  2013الحسابات السنوية المراجعة، 

 2014السنوية للمجلس لعام 

5 2 2 0 

  البرنامجشراء األغذية في 

 2014دورة السنوية للمجلس لعام ال

9 9 1 8 

مستودع األمم المتحدة ل ستجابة للحاالت 

 اإلنسانية 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

12 8 5 3 

  2014الحسابات السنوية المراجعة، 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

2 2 2 0 

 إدارة حاالت الطوارئ المؤسسية 

 2015لعام  الدورة السنوية للمجلس

7 7 6 1 

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

10 10 0 10 

  2015الحسابات السنوية المراجعة، 

 2016الدورة السنوية للمجلس لعام 

4 
 ال ينطبق

0 4 

 31 23 50 111 المجموع
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

التخطيط االستراتيجي واإلبالغ في 

 أوغندا  –مكتب قطري للبرنامج 

 2010الدورة األولى للمجلس لعام 

 8التوصية 

وضع منهجيات فعالة من حيث التكلفة ومتسقة وموثوقة 

لقياس عدد األفراد الذين تساعدهم المشروعات والتحقق 

 .من ذلك العدد

اب عمليات حسأداة رصد وتقييم المكات  القطرية )"كوميت"(  ستوفر

ألعداد المستفيدين. ويجري استخدام  وسريعة مركزيا   مدارة توثثب  

لألداة في المكات  اإلقليمية في جوهانسبر ،  يذ النموذجيةوحدة التنف

 في المكات  اإلقليمية األخرى. نشرها حاليا   ويتمونيروبي، والقاهرة؛ 

 قيد التنفيذ

يونيو/حزيران 

2016 

 

ن حظ أنه يجري نشر أداة "كوميت"  

 كخطوة نحو أسلوب يعول عليه تماما  

 إلحصاء  المستفيدين.

المراجعة لعام الحسابات السنوية 

2010  

الدورة السنوية للمجلس لعام 

2011  

 7التوصية 

تنفيذ نظام إدارة أمن المعلومات من أجل  للبرنامجيمكن 

. ويمكن أيضا تقرير إطار زمني محدد 2نظام ونجز 

لتشغيل نظام ساب إلدارة اللوجستيات وما يرتبط بذلك من 

 .تخلص تدريجي للوصلة بين نظام ساب ونظام كومباس

أيدت اللجنة التوجيهية لنظم المعلومات  2015في يونيو/حزيران 

اإلدارية المذكرة والص حيات الخاصة بالفريق العامل ألمن نظم 

نظام لتصريف األعمال، وهو الهيئة الرئاسية ألمن  المهمةالمعلومات 

لجنة الزمني ل جدولالمع  بما يتماشىوينجز. وسينعقد الفريق 

 التوجيهية.

 أنجز.

 م التنفيذت

 

نعترف بأنه تم إنشاء هيئة رئاسية ألمن 

نظام وينجز، أي الفريق العامل ألمن 

نظم المعلومات المهمة لتصريف 

 األعمال.

 

  إدارة المشروعات

 2011الدورة الثانية للمجلس لعام 

 1التوصية 

ينبغي وضع األموال المخصصة للدراسات األساسية 

وجعل استخدامها  وتقدير االحتياجات والتقييم جانبا

إلزاميا. وعند االقتضاء، ينبغي تزويد هذه األنشطة بتمويل 

 مؤسسي ال يرتبط بالضرورة بأموال المشروعات.

، أنشأت مجموعة اإلدارة التنفيذية 2014في نوفمبر/تشرين الثاني 

م ألنشطة التقدير، والرصد، والتقييفريق مهام لضمان التمويل المستدام 

في المقر،  2017-2014 جية الرصد والتقييم للفترةاستراتيالمتعلقة ب

ويشكل عمل الفريق جزءا  من  وعلى المستويين اإلقليمي والقطري.

 .للبرنامجالنقاش الواسع بشأن إطار مالي جديد 

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

 

نعترف بأنه يجري اتخاذ خطوات 

لمعالجة قضية التمويل المؤسسي 

ير  لدراسات خط األساس، وتقد

االحتياجات، وتقييم المشروعات، 

 من اإلجراءات. وسننتظر مزيدا  
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 : تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم تنفذ بعد، عند االنطباق2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 ات الخارجيتعليقات مراجع الحساب اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج  وتمشيا مع الرد على "  

( التي حددت التمويل WFP/EB.A/2014/7-Dاألغذية العالمي" )

في المائة  0.8ملتزم بتخصيص  البرنامجالمستدام للتقييم كأولوية، فإن 

تقييم؛ وسيتحقق الهدف بالتدريج خ ل من دخل المساهمات لمهمة ال

 (.2021-2016) للبرنامجفترة تطبيق سياسة التقييم 

كحل مؤقت توفير دعم مالي اسمي تواصل شعبة تقييم األداء والرصد و

 من خ ل المكات  اإلقليمية لمساندة دراسات خط األساس.

 .قيد التنفيذ

  

  إدارة المشروعات

 2011الدورة الثانية للمجلس لعام 

 9التوصية 

ينبغي أن تتضمن طريقة حساب المستفيدين أيضا إحصاء 

عدد أيام المستفيدين أو أيام الوجبات الغذائية، واللذين 

 يتيحان معا أساسا أدق لتحديد الحصائل واإلنجازات.

، فقد قيم 2015لعام  خطة اإلدارةطبقا لألسلوب المعروض في 

حصة  لكل اسميةديد تكلفة عمليات التوزيع بأثر رجعي لتح البرنامج

؛ وقد أبلغ عن ذلك في تقرير األداء السنوي لعام 2014بالنسبة لعام 

سنوي لعام ال ءبالنسبة لتقرير األدا . وستستخدم عينة أكثر تمثي   2014

2015. 

 أُنجز.  

 تم التنفيذ

 

نعترف بأنه تم استخدام عينة تمثيلية 

بغية  2015لتقرير األداء السنوي لعام 

د تكلفة كل حصة، استنادا  إلى عدد تحدي

 الحصص الموزعة في كل مشروع.
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 : تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم تنفذ بعد، عند االنطباق2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 الخارجيتعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

  البشريةإدارة الموارد 

 2012الدورة السنوية للمجلس لعام 

 6التوصية 

يتعين إعداد خطة محددة الزمن ل ستكمال العاجل لخطة 

 قوة العمل المؤسسية وتنفيذها.

 في شؤون العاملينعق  موافقة المجلس على استراتيجية 

عبر  قوة العمليجري تطوير تخطيط  ،2014ي نوفمبر/تشرين الثان

مبادرات تهدف إلى ضمان امت ك البرنامج لما هو مناس  من 

وتشمل هذه اإلجراءات إط ق أطر  مستويات الموظفين وتركيبتهم.

اكتساب المواه ، وجهود لتحسين التنوع والشمول، مهنية، وتعزيز 

تقوية ، والوظيفية وقيام المكات  القطرية بإجراء استعراضات للهياكل

ى علالبرنامج آليات النشر المؤسسية في حاالت الطوارئ. كما يعمل 

 تقدير كيفية تأثير تقل  التمويل على التخطيط لقوة العمل.

   .قيد التنفيذ 

ديسمبر/كانون 

 2018األول 

 

 استكمالمن أجل  العمل جار  ن حظ أن 

 العمل المؤسسيةالخطة المنقحة لقوة 

لى إنجازها في أقرب ونحث المقر ع

 فرصة ممكنة.

  البشريةإدارة الموارد 

 2012الدورة السنوية للمجلس لعام 

 13التوصية 

أن يضع سياسة للتعلم تضمن بناء  البرنامجيتعين على 

قدرات الموظفين بصورة متواصلة وإدراجها في مسارات 

 العمل.

أجل  رية منشتى إلدارة الموارد البش تعليمية وتطويرية توجد مبادرات

من وضع موظفين مهرة على النحو المناس  حيث  البرنامجتمكين 

وتستند   .الوظيفي للموظفين التطويرتوجد حاجة إليهم ومن دعم 

الوظيفي والمهارات المطلوبة  التطويرالمبادرات إلى إطار إدارة 

 من تحقيق أهدافه االستراتيجية. البرنامجلتمكين 

ام إدارة التعلم عن طريق إنشاء نظ البرنامجعزز  ،2015في و

المهارات  على بناء البرنامجمن قدرة زاد مما "رح ت تعلم األفراد"، 

من  قوة العمل. ومن شأن النظام المحسن أن يتيح مزيدا   صفوف في

فرص التعلم، وال سيما في حالة الموظفين الوطنيين في الميدان، وأن 

 ية.رح تهم التعليم امت كيمكن الموظفين من 

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

نعترف بأن إدارة الموارد البشرية قد 

التعلم  مبادرات نفذت سلسلة من

من  البرنامجوالتطوير من أجل تمكين 

وضع األشخاص ذوي المهارات ال زمة 

حيث تكون هناك حاجة إليهم، مع دعم 

 الموظفين في نفس الوقت. 
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 حسابات الخارجي التي لم تنفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع ال2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

  البشريةإدارة الموارد 

 2012الدورة السنوية للمجلس لعام 

 14التوصية 

 البرنامجيساعد من شأن وجود نظام إلدارة المعارف أن  

على اكتساب المعرفة الموجودة في التقارير المتباينة وفي 

الشع  المختلفة في المنظمة. وينبغي أن يكون تسليم نسخ 

والورقية بندا هاما في القائمة  اإللكترونيةالملفات 

المرجعية التي تستخدم قبل خروج الموظف بسب  النقل 

 أو التقاعد.

 بيئة وماتشعبة تكنولوجيا المعل أرست

التي تمكن الوحدات   SharePoint TeamWorks Spaceنظام

ومجموعات العمل من إدارة المعلومات والوثائق على نحو أكثر 

شموال. وتشمل البيئة مستويات أمنية للوصول بغية ضمان السرية عند 

 اللزوم.

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

 نظام بيئة نعترف بأن 

SharePoint TeamWorks Space 

   

د نفذت بحيث تمكن الوحدات الوظيفية ق

معلوماتها ومجموعات العمل من إدارة 

 على نحو شامل.ووثائقها 

  العمل مع شركاء التعاون

 2013الدورة السنوية للمجلس لعام 

 4التوصية 

يقوم حاليا بإعادة النظر في نهجه  البرنامجإننا نقدر أن 

ير ذلك معاي المتبع بإزاء مذكرات التفاهم العالمية، بما في

إبرام مذكرات التفاهم مع المنظمات غير الحكومية. 

إلى إجراء عملية إعادة  البرنامجونوصي بأن يسارع 

النظر في مذكرات التفاهم القائمة واستخ ص معايير 

لوضع مذكرات التفاهم العالمية. وقد يمكن إجراء إعادة 

النظر بصفة دورية في المنظمات الدولية غير الحكومية 

هدف وضع مذكرات التفاهم العالمية حيثما كان ذلك ب

 مناسبا في المستقبل.

ورقة الخيارات الصادرة عن في نظرت مجموعة اإلدارة التنفيذية 

 البرنامجعن اشتراك  2015معهد التنمية الخارجية في يونيو/حزيران 

مع المنظمات غير الحكومية في المستقبل، وناقشت ما رؤي من أن 

 قد تبدو وكأنها تضفي "وضعا   للبرنامجهم العالمية مذكرات التفا

" على شركاء التعاون. وسيحدد فريق القيادة ما إذا كان مفض   

 سيواصل استخدام مذكرات التفاهم العالمية. البرنامج

 قيد التنفيذ. 

 

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 

نعترف بوجود  إجراءات قيد التنفيذ 

وننتظر إنجاز استعراض مذكرات 

التفاهم القائمة مع المنظمات غير 

الحكومية وتحديد  معايير شفافة لوضع 

مذكرات تفاهم عالمية مع المنظمات غير 

 الحكومية الدولية.
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 : تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم تنفذ بعد، عند االنطباق2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني رنامج/اإلجراءات المتخذةالب استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

  العمل مع شركاء التعاون

 2013الدورة السنوية للمجلس لعام 

 5التوصية 

نوصي بأن تحتفظ المكات  القطرية ببنك للبيانات/سجل 

 تحديد شركاءلشركاء التعاون الممكنين لكي تتمكن من 

التعاون الممكنين المناسبين لتنفيذ مشروع ما. وينبغي أن 

يتضمن بنك البيانات الوصف المؤسسي المفصل للشركاء 

المتعاونين الذي يتضمن قدرتهم المالية، واختصاصاتهم 

األساسية، وبيانات قوتهم العاملة، وتجربتهم السابقة وما 

مم . وقد يصإلى ذلك، وينبغي تحديث الملف بصفة دورية

شك  نموذجيا لبنك البيانات/السجل ويصدر  البرنامجمقر 

 أوامر توجيهية من أجل تحديثه بصفة دورية.

"كوميت" في المكات  اإلقليمية ألداة يجري استخدام الوحدة النموذجية 

في جوهانسبر ، ونيروبي، والقاهرة؛ ويجري نشرها في المكات  

 اإلقليمية األخرى.

 قيد التنفيذ.

ونيو/حزيران ي

2016 

 

نعترف بالخطوات التي بدأت وسننتظر 

من اإلجراءات بشأن وضع  مزيدا  

توجيهات على مستوى المنظمة من أجل 

إنشاء بنك للبيانات في المكات  القطرية 

 عن شركاء التعاون الممكنين.

  استخدام النقد والقسائم

 2013الدورة السنوية للمجلس لعام 

 3التوصية 

تيار مقدمي الخدمات المالية على أساس ج( ينبغي اخ

المساءلة وقدرة األداء وينبغي أن تتضمن عقودهم دائما 

 شروطا جزائية للقصور في األداء.

 قوال  التعاقد المعيارية متاحة اآلن ل ستخدام في المكات  القطرية.

 أنجز.

ن حظ أن قوال  التعاقد المعيارية قد  تم التنفيذ

 ستخدام.صممت وأنها متاحة ل 
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 : تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم تنفذ بعد، عند االنطباق2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 استخدام النقد والقسائم 

 2013عام الدورة السنوية للمجلس ل

 9التوصية 

باعتبار أن طرائق تنفيذ النقد والقسائم هي في طور توسيع 

نطاقها، فإننا نوصي بوضع توجيهات وأدوات مؤسسية 

للتوحيد وتخفيف المخاطر، على أساس األولوية. وينبغي 

دورا رقابيا أكثر نشاطا فيما  البرنامج النظر في تولي مقر

ل متسارعة وبجمع أفضيتعلق بتعميم هذه الطرائق بوتيرة 

 .الممارسات ونشرها عبر جميع المكات  القطرية

موظفين على برمجة عملية واسعة هدفت إلى بناء قدرة ال البرنامج نفذ

إرشادات وأدوات  2014التحوي ت القائمة على النقد، ونشر في 

وعمليات معيارية في النسخة الثانية من دليل التحوي ت القائمة على 

المتعدد الوظائف دورة للتعلم  المؤسسي مل التدري النقد. ويش

ة الكتي  ودور ويتاح .لخمسة أياموجاهية اإللكتروني ودورة تدريبية 

بانية. الفرنسية واإلس باللغتينالتدريبية والمواد  التعليم اإللكتروني

 وحتى هذا التاريخ: 

  على التحوي ت القائمة على النقد؛ مدربا   140 تأهيلتم 

  في   فريقا   12للتدري  المتعدد الوظائف، منها  فريقا   13شكل

 األقاليم وفريق واحد في روما؛

  4؛ ومن المتوقع تدري  قطريا   مكتبا   63درب موظفون في 

 أخرين في الشهرين القادمين؛ 

  موظفا في دورات التدري ؛ 2 035شارك 

  وحدة نموذجية من التعلم  3 255دراسة  موظفا   2 153أتم

 ي في مجال التحوي ت القائمة على النقد.اإللكترون

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

ن حظ اإلجراء المتخذ لتوفير إرشادات 

لتوحيد طرائق النقد والقسائم.  مؤسسية

ون حظ أيضا اإلجراء المتخذ لتعميم 

أفضل الممارسات في جميع المكات  

 القطرية.
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 ت الخارجي التي لم تنفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابا2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 التقرير

 دورة اإلصدار

 استخدام النقد والقسائم 

 2013الدورة السنوية للمجلس لعام 

 10التوصية 

 التدري إصدار مبادئ توجيهية ألنشطة  البرنامج نوصي

وبناء القدرات التي يتعين االضط ع بها كجزء من 

 البرنامج أنشطة ما قبل المشروعات التي تشمل موظفي

في المكات  اإلقليمية/المكات  القطرية، والبرامج القطرية، 

والمجتمعات المحلية. وينبغي زيادة الزخم في مجال بناء 

ر القدرات، بما في ذلك إجراء استعراض لما هو متواف

داخليا من خبرات الموظفين في تنفيذ أنشطة النقد 

والقسائم، مع االستعانة بمتخصصين خارجيين، إذا لزم 

 األمر.

 9برنامج التدري  الوارد وصفه في االستجابة للتوصية  البرنامجواءم 

من أجل بناء قدرات شركاء التعاون. وشمل هذا دورات تدريبية لث ثة 

من منظمات األمم المتحدة،  مشاركا   60 ( بوروندي لصالح1أيام في: 

( بيرو 2والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة؛ 

لصالح النظراء الحكوميين، والمنظمات غير الحكومية، ومكت  تنسيق 

الشؤون اإلنسانية. وستستخدم الدروس المستفادة لتحسين التدري  

 .لشركاء العملالمقدم 

للمواه  في مجال التحوي ت القائمة على النقد  ا  مجمع البرنامجأنشأ 

المشتركة بين الوكاالت، والتي  CashCap وانضم إلى مجموعة 

تحتفظ بقائمة بخبراء التحوي ت القائمة على النقد من أجل النشر، 

 وتسهل تبادل المعلومات، ووضع معايير مشتركة وبناء القدرات. 

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

لمتخذ من أجل بناء نعترف باإلجراء ا

قدرات وتدري  موظفي 

/شركاء التعاون وما إلى ذلك البرنامج

 على استخدام طرائق النقد والقسائم.



10 WFP/EB.A/2016/6-H/1 

  

  

 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2013  

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 1التوصية 

نوصي بأنه يمكن اإلفصاح بصورة م ئمة عن المعلومات 

ية المتاحة خ ل السنة من أجل الخاصة باألموال الفعل

 تحسين فهم الميزانية وإمكانية استخدامها.

الغ الميزانية والمب بين مبالغ مقارنةكشف ال –تضمن الكشف الخامس ي

المحددة جديدا يسمى "الخطة  عمودا   2015منذ سنة  –الفعلية 

يراعى فيها وضع  محددة األولوياتويقدم خطة عمل  "األولويات

مول بمساهمات طوعية وما يقابله من اعتماد عملياته الم البرنامج

 . المستلموإدارته المالية على مستوى التمويل 

خطة العمل المؤقتة  –للتكاليف المباشرة  ( عنصرا  1يشمل العمود: و

 التقديرية علىالمتوقعة  باالستناد إلى المساهمات  المحددة األولويات

لمستقاة من الجهات ا المعلوماتمستوى المشروعات بناء على 

لة على المانحة،   للتكاليف غير ( عنصرا  2أنشطة المشروعات؛ والمحمَّ

 من التكاليف العادية لدعم البرامج واإلدارة المباشرة مستخلصا  

كما هي مفصلة  والمبادرات المؤسسية الحاسمة المدرجة في الميزانية

 .خطة اإلدارة في

 ز.جأن

 تم التنفيذ

 

قد أضيف إلى  نفص   م ن حظ أن عمودا  

الكشف الخامس وعنوانه "الخطة 

 ".المحددة األولويات

 

الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2013  

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

  5التوصية 

نوصي بأن الحاجة تدعو إلى تبسيط وتوحيد إدارة 

الصناديق االستئمانية في المكات  اإلقليمية والمكات  

 ج  توجيه مؤسسي.القُطرية بمو

تحديث التعميم الذي أصدرته المديرة التنفيذية بشأن إدارة الصناديق  تم

 االستئمانية على أساس التعليقات الواردة من مجموعة اإلدارة التنفيذية. 

 أنجز.

يونيو/حزيران 

2016  

 

تعميم المديرة  أنه تم تحديث ن حظ

إدارة الصناديق  بشأن التنفيذية

 االستئمانية.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 شراء األغذية في البرنامج 

  2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 1التوصية 

وضع "إطار للتخطيط للمشتريات"  البرنامجينبغي على 

يتسم بالتكامل ويستند إلى نهج سلسلة اإلمداد المطبق على 

المقر الرئيسي والمكات  اإلقليمية والمكات  القطرية. 

ر، توجيها حول وينبغي أن يتضمن النهج، من جملة أمو

تحديد المدخ ت ال زمة الستنباط استراتيجية للتوريد 

واإلمداد؛ وأن يجعل من اإللزامي على جميع الوحدات 

)المقر الرئيسي والمكات  القطرية والمكات  اإلقليمية( 

إعداد خطة سنوية للشراء؛ وأن يتضمن نموذجا موحدا 

لعملية  لخطة الشراء؛ وأن يحدد مؤشرات األداء األساسية

الشراء؛ وأن يحدد متطلبات اإلب   فيما يتعلق بالرصد 

 والتقييم الدوريين لعملية الشراء.

. 2015في نوفمبر/تشرين الثاني شعبة سلسلة اإلمداد تمت إعادة هيكلة 

وتوفر العمليات واألدوات المصممة في إعادة الهيكلة تحسينا لتخطيط 

 حظة مراجعة الحسابات. الشراء وتكامل س سل اإلمدادات طبقا لم

خبراء إلعداد استراتيجيات لتوفير شعبة سلسلة اإلمداد وقد عينت 

  . 2016بداية من منتصف  البرنامجالموارد من أجل أغذية 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 

نعترف بأن هناك إجراء يجري تنفيذه  

من أجل صياغة إطار متكامل لتخطيط 

نهج لس سل اإلمدادات الشراء بناء على 

 يصلح للتطبيق على جميع المستويات.

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

  2التوصية 

أن يجري تقييما لفعالية آلية الشراء  للبرنامجيمكن  أ(

 العاجل وقياس حصائلها )تقييم أثرها(.

ل اإلنجاز؛ وعرضت أنجز تحليل كفاءة التكاليف بشأن الوفورات ومه

مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لفعالية تكاليف آلية الشراء اآلجل في 

 .2014تقرير األداء السنوي لعام 

من أجل  2016-2012يغطي الفترة  لألثرسينظر في إجراء تقييم 

 .2017التقييم السنوي لألداء لعام 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

إلجراء  العمل جار   ن حظ أن هناك

 ل.آلية الشراء اآلج وأثرتقييمات لفعالية 
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 2التوصية 

أن ينظر في وضع توجيه شامل إلدارة  للبرنامجيمكن  ب(

الشراء من أجل التقدم ينطبق على المقر الرئيسي 

رية. ويمكن أن يصمم والمكات  اإلقليمية والمكات  القط

هذا التوجيه بهدف عام يتمثل في إدماج أنشطة الشراء من 

على  للبرنامجأجل التقدم ضمن خطة الشراء العامة 

مستويات المقر الرئيسي والمكات  اإلقليمية والمكات  

القطرية، وفي معالجة المخاطر التي تم تحديدها بغية جعل 

 المبادرة أكثر فعالية.

نهائي لمبادرة الشراء من أجل التقدم على الدورة عرض التقييم ال

 حاليا  شعبة سلسلة اإلمداد . وتقوم 2015األولى للمجلس لعام 

باستعراض مشروع اإلرشادات الذي تتوقع صدوره في منتصف 

 بشأن الشراء من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. 2016

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

2016  

 

جراء يجري تنفيذه في ن حظ أن هناك إ

صياغة إرشادات شاملة للشراء من أجل 

 التقدم وصالحة للتطبيق على المقر.

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 3التوصية 

ب( كما يمكن تعزيز آلية االمتثال لضمان االلتزام بسياسة 

 الشراء والخطوط التوجيهية الموضوعة.

بة الشراء ومراجعة الحسابات الداخلية أسلوب أخذ استعرضت شع

العينات المستخدم في التحقق من االمتثال لسياسات الشراء وخطوطه 

التوجيهية وأجرت تغييرات بما يعكس اإلجراءات الجديدة لنقل 

 المسؤولية إلى المكات  القطرية والمكات  اإلقليمية.

 .أنجز.

 تم التنفيذ

 

اتخاذه ن حظ أن ثمة أجراء يجري 

لتعزيز التقيد بسياسات الشراء وخطوطه 

التوجيهية  من أجل التحقق من االمتثال 

 لسياسات الشراء وخطوطه التوجيهية.

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 4التوصية 

ب( يمكن تزويد لجنة مشتريات األغذية في المقر الرئيسي 

علومات عن األداء السابق للبائع من والمكات  القطرية بالم

حيث الجودة وحسن توقيت التسليم لتمكينها من اتخاذ 

 قرارات أكثر استنارة.

عن توجيه نهج عالمي  مسؤوال   موظفا  شعبة سلسلة اإلمداد عينت 

إدخال تحسينات على النظم، والخطوط  بما في ذلكإلدارة البائعين، 

 التوجيهية، والسياسات.

  قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

ن حظ أنه قد تم تعيين موظف مسؤول 

عن إدارة البائعين، وأنه سيتولى التوجيه 

 في تنفيذ نظام جديد إلدارة البائعين.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 5التوصية 

ينبغي معالجة الفجوات في نظام ونجز فيما يتعلق  ب(

داء الباعة، وتاريخ التسليم بموج  العقد، وتفاصيل بأ

العجز، وجودة األغذية، وغير ذلك، للتمكن من ممارسة 

رقابة أكثر فعالية على عملية الشراء. ومن شأن ذلك 

تيسير استخراج المعلومات عن أداء الباعة وتوفرها 

 كمدخل أساسي في اختيارهم.

عن توجيه نهج عالمي عينت شعبة سلسلة اإلمداد موظفا  مسؤوال  

إلدارة البائعين، بما في ذلك إدخال تحسينات على النظم، والخطوط 

 التوجيهية، والسياسات.

 قيد التنفيذ. 

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

ن حظ أنه قد جرى تعيين موظف  

عن إدارة البائعين وأنه سيتولى مسؤول 

التوجيه في مجال تصميم نظام جديد 

ظام في نالثغرات  عالج إلدارة البائعين ي

ونجز  المرتبطة بقضايا مثل أداء 

البائعين، وتواريخ التسليم المتعاقد عليها، 

 وأوجه التقصير، وجودة األغذية.

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 6التوصية 

أن ينفذ نظاما متينا إلدارة الباعة في  البرنامجينبغي على 

الرئيسي والمكات  اإلقليمية والمكات  القطرية  المقر

 يضمن، من جملة أمور، ما يلي:

االمتثال للخطوط التوجيهية لتسجيل جميع الباعة  (أ

 الجدد؛

استكمال قاعدة بيانات الباعة فيما يتعلق بجميع السلع  (ب

 وتحديث قاعدة البيانات على فترات دورية؛

قي وتل قاعدة الباعة لضمان مزيد من المنافسة توسيع (ج

 أفضل قيمة مقابل األموال؛

 الفترة الزمنية المعطاة للباعة لتقديم عروضهم؛ توحيد (د

تعزيز عملية فرض الجزاءات بسب  مشاكل الجودة  (ه

 أو التأخر في التسليم من جان  الباعة.

عينت شعبة سلسلة اإلمداد موظفا  مسؤوال  عن توجيه نهج عالمي 

حسينات على النظم، والخطوط إلدارة البائعين، بما في ذلك إدخال ت

 التوجيهية، والسياسات.

 قيد التنفيذ. 

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

ن حظ أنه قد تم تعيين موظف مسؤول 

عن إدارة البائعين، وأنه سيتولى التوجيه 

 في تنفيذ نظام جديد إلدارة البائعين.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

  7التوصية 

ينبغي تثبيت الوقت المطلوب للوصول مع مراعاة المهل 

الزمنية ال زمة وفترة الشحن. وينبغي ضمان االمتثال 

للوقت المطلوب للوصول الذي يتم تحديده بهذه الشكل، من 

 خ ل الرصد الم ئم.

يجري حاليا استعراض تواريخ الوصول المطلوبة، وستنشر خطوط 

 .2016 اسطأوتوجيهية جديدة في 

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

2016 

إجراء لتحسين  ه يجري تنفيذ ن حظ أن

تواريخ الوصول المطلوبة مع توجيه 

عناية إلى أوقات االنتظار وفترات 

 الشحن.

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 8التوصية 

دليل تيبات التجميع السياسات وك البرنامجأ( ينبغي على 

الموجودة لوضع وتوثيق سياسة مؤسسية بشأن جودة 

 األغذية وس متها، استنادا إلى نهج سلسلة اإلمداد.

وحدة س مة األغذية وضمان  لسلسة اإلمداديشمل الهيكل المتكامل 

استراتيجية الجودة بحيث تعكس الهيكل والنهج  سيعدلجودتها، وهو ما 

 التنظيميين الجديدين.

 تنفيذ.قيد ال

يونيو/حزيران 

2016 

جري صياغة وتوثيق سياسة تن حظ أنه 

 جديدة لجودة األغذية وس متها.مؤسسية 

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 8التوصية 

د( يمكن للبرنامج أن يتخذ الخطوات ال زمة لتشكيل لجان 

لمعالجة مشاكل جودة األغذية في جميع المكات  القطرية 

 .الس مة والجودة على مستوى تلك المكات 

وحدة س مة األغذية وضمان جودتها معالجة قضايا جودة  ستكفل

خذ ، مع األاألغذية على مستويات المكات  القطرية والمكات  اإلقليمية

تعزيز  بالتدريجويجري  في الحسبان االحتياجات والقدرات التشغيلية.

 لجودة األغذية. مخصصينورة بموظفين قدرات المكات  المذك

وسيتولى أخصائيون في تكنولوجيا الغذاء في المكات  اإلقليمية 

والمكات  القطرية، بدعم من وحدة س مة األغذية وضمان جودتها، 

، على طول سلسلة اإلمدادتوجيه إدخال تحسينات على إدارة الجودة 

 .رىاألخ اآللياتاللجان القائمة و عن طريق وسيعملون

 أنجز.

 

ن حظ أنه يجري دعم  قدرات المكات   تم التنفيذ

اإلقليمية بالتدريج بموظفين مخصصين 

لجودة األغذية، وذلك بغية تعزيز س مة 

 األغذية وجودتها.  
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 9التوصية 

لتأمين ينبغي استعراض دور لجنة السلع والنقل وا أ(

وإنشاء نظم في المكات  اإلقليمية والمكات  القطرية 

 تضمن الرقابة القوية على عملية الشراء.

استعرضت شعبة الشراء ومراجع الحسابات الداخلي أسلوب أخذ 

العينات المستخدم للتحقق من االمتثال لسياسات الشراء وخطوطه 

لتفويض الجديدة تعبر عن اإلجراءات التوجيهية وأجرت تغييرات 

 المسؤولية للمكات  القطرية والمكات  اإلقليمية.

 .أنجز

 تم التنفيذ

 

 

ن حظ أنه قد جرى استعراض من أجل 

إقامة آلية لضمان تقوية مراقبة عمليات 

 الشراء.

 شراء األغذية في البرنامج 

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 9التوصية 

من الشراء، من  إلى أنماط جديدة البرنامجب( مع انتقال 

األهمية بمكان ضمان المواءمة بين الموارد المتوفرة 

والمهارات الموجودة، بحيث يمكن ألنشطة المشتريات أن 

 تنفذ بفعالية وبكفاءة.

لرئيسية ا بالسلعث ثة أخصائيين في الشراء للعناية  البرنامجاستقدم 

 .2016؛ ومن المتوقع أن يشغلوا وظائفهم بحلول منتصف للبرنامج

ت آليا وتقوم شعبة الشراء وكبار المسؤولين عن اإلدارة بالنظر في

يل وتوفير تمو لهذه الوظيفة بغية تعزيز المهارات  استثمارية بديلة

 .للوظيفة ثابت

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

ن حظ أن هناك إجراء قيد التنفيذ لتعزيز 

أنشطة الشراء تنفذ المهارات بحيث 

 بفعالية وكفاءة.

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

  1التوصية 

ب( يلزم أن يكون لمستودع األمم المتحدة وظيفة إب   

نظمية لمعرفة الدعم التشغيلي الذي يقدمه في الوقت 

ن يم أدائه، وليكوالحقيقي لمختلف حاالت الطوارئ، ولتقي

بمثابة نظام لمعلومات اإلدارة من أجل إجراء تحليل لجودة 

 .خدماته من حيث التكلفة مقابل الفوائد المستخلصة

يقوم مستودع األمم المتحدة ل ستجابة للحاالت اإلنسانية بنشر نظام 

شفرة التعرف في إطار مبادرة ترشيد المستودع؛ وقد اكتمل النشر في 

 2015أكرا عق  تلقي التمويل في ديسمبر/كانون األول دبي وبدأ في 

 .2016مع توقع اإلتمام بحلول ديسمبر/كانون األول 

 ولوحة متابعة المستودع متاحة اآلن على اإلنترنت.

 قيد التنفيذ.

 

 

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 

نحن ننتظر التنفيذ الكامل لنظام شفرة 

التعرف الذي يشمل وضع خارطة 

 ة تحسين الكفاءة والمساءلةللمستودع بغي

وتزويد الشركاء بمعلومات عاجلة عن 

مخزوناتهم وغير ذلك من األمور 

 التشغيلية.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

  3التوصية 

ينبغي وضع استراتيجية لتمويل محور الس بالماس بعد  أ(

 التزام الجهات المانحة.انتهاء فترة 

أنجز مستودع األمم المتحدة ل ستجابة للحاالت اإلنسانية استراتيجية 

يد التخزين، وترشالتمويل، وسلسلة اإلمداد، و الس بالماس التي تشمل

 في مجال الشحن. البرنامجالمحاور،  ودعم عمليات 

ى لوسيواصل مستودع الس بالماس البحث عن أموال لعملياته الرامية إ

 تكملة تمويل الحكومة المضيفة لتكاليف المرافق والمنافع العامة.

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

ن حظ أن استراتيجية التمويل الخاصة 

ب س بالماس قد وضعت في صورتها 

 النهائية.

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 4التوصية 

غي استعراض فترات التأخير اإلجرائية في استيفاء ينب ب(

، والحد إشعارات المديناستمارات تأكيد الخدمة وإرسال 

منها، مع تحديد واضح لخطوط المساءلة، من أجل تحسين 

 عملياته وكفاءة خدماته.

تستخدم أفرقة خدمات العم ء في كل محور لوحة متابعة المستودع 

ل إعداد استمارات تأكيد الخدمات بناء القائمة على شبكة الوي  من أج

إشعارات . ويعد المستودع المستقاة من نظام ونجزعلى المعلومات 

عند است م الوثائق من وحدة المالية التي ترسل تقارير عن مهل  المدين

 االنتظار إلى مديري المحاور وأفرقة خدمات العم ء كل أسبوع.

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

ات الوضع نعترف بتنفيذ استمار

 األسبوعي لتأكيد الخدمات.

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

  5التوصية 

يمكن أن يُقنع مستودع األمم المتحدة شركاءه بإجراء  أ(

رصد منتظم لمخزوناتهم الموجودة في المحاور وسح  

ا. حياتها وتشغل حيزاألصناف الفائضة والتي انتهت ص 

ومن الواج  اتخاذ التدابير ال زمة وفقا إلجراءات 

 التشغيل الموحدة كلما اقتضى األمر ذلك.

النهج الذي يتبعه المستودع هو التركيز على المخزونات المودعة   

وهو يرصد مستوى وتكوين المخزونات، : شهرا دون تناوب 24لمدة 

كاء كل سنة التعامل مع ويتبع إجراء يطل  بمقتضاه من الشر

 المخزونات المودعة فوق المدة.

 أنجز. 

 

 

 تم التنفيذ

 

ن حظ أن المستودع وضع إجراء 

 لمعالجة المخزونات التي يحتفظ بها 

فوق المدة حتى شركاء المستودع سنويا 

يمكن ترشيد تخصيص المساحة المتاحة 

 للتخزين.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  يةللحاالت اإلنسان

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 5التوصية 

يجوز لمستودع األمم المتحدة وضع سياسة لتخصيص  ب(

المساحات للشركاء في المحاور على أساس بعض 

 المعايير أو ع مات القياس حس  مقتضى الحال.

حس  ب يستعرض المستودع حاليا تخصيص الحيز المتاح في المستودع

راعاة الشركاء الجدد، والمساحة اإلضافية مع م المحاور والشركاء

 .بنهج المحاوروالمناقشات التي تجرى مع الحكومات المعنية 

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

2016  

 

ن حظ أن المستودع يدرس حاليا 

تخصيص أماكن المستودع بحس  

الشركاء والمحاور. ونحن ننتظر نتائج 

 التقرير.

 ةمستودع األمم المتحدة لالستجاب

  للحاالت اإلنسانية

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 5التوصية 

نظرا ألن مخزونات االستجابة المؤسسية تتسم بأهمية  ج(

استراتيجية، فإن على مستودع األمم المتحدة أن يعمل 

الستعراض فوائض هذه  البرنامجبصورة وثيقة مع 

 ا.هالمخزونات، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، وتجديد

الموظف الجديد المعني بسلسلة إمدادات المستودع مسؤول عن 

استعراض أسقف مخزونات االستجابة المؤسسية طبقا لمذكرة 

وشبكة مستودع األمم  للبرنامج"مخزونات االستجابة المؤسسية 

. وقد عمم المستودع مذكرة "المتحدة ل ستجابة للحاالت اإلنسانية

ت البالية من أجل شع  الخدمات رسمية بشأن التخلص من المخزونا

 .  النقل الجوياإلدارية، واألمن الميداني، والموارد البشرية، ودائرة  

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

ن حظ أن إجراء قد اتخذ بشأن التخلص 

 من المخزونات البالية.

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 5لتوصية ا

على مستودع األمم المتحدة أن يعمل بصورة نشطة مع  د(

من أجل الشروع  للبرنامجدائرة النقل الجوي التابعة 

باتخاذ إجراءات بشأن األصناف الخاصة بها والمحتفظ بها 

 . بدون أية فائدة في المحور

 النقل الجويعمم المستودع مذكرة رسمية بشأن التخلص من مواد 

 جيم(. 5لإلجراءات المتبعة )انظر التوصية  البالية طبقا

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

نعترف بأن هناك إجراء قد اتخذ من أجل 

 في النقل الجويمواد دائرة من التخلص 

، والمحتفظ بها في المحور لبرنامجا

 بالقيمة الصفرية.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014ام الدورة السنوية للمجلس لع

 6التوصية 

أن يراجع بصورة دورية سياسة شراء  البرنامجعلى  أ(

البسكويت العالي الطاقة وتخزينه المسبق في محاور 

مستودع األمم المتحدة، وأن يراعي مدى تقبله في صفوف 

المستفيدين المستهدفين، والردود الواردة من المكات  

 قبل.القطرية، ومدى أهميته في الوقت الحاضر والمست

ذات الصلة بإعداد إرشادات بشأن  البرنامجيقوم المستودع ووحدات 

 وتخزين البسكويت عالي الطاقة. مناولة

 أنجز.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

نعترف بأنه يجري وضع سياسة إلدارة 

 يوتخزين مخزونات البسكويت عال

 الطاقة.

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014دورة السنوية للمجلس لعام ال

 7التوصية 

هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والسرعة في شراء 

 األصناف. 

 

ويلزم التصدي لنقص أعداد األفراد المدربين في هذا 

 المجال عن طريق بناء القدرات المناسبة.

من جان  المعهد  االعتماد اآلنموظفو الشراء في المستودع  يُمنح

تريات واإلمداد. ويتم الشراء بسرعة وشفافية طبقا المعتمد للمش

 .البرنامجلسياسات 

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

ن حظ اتخاذ إجراء  من أجل تخطيط 

الشراء وضمان مزيد من الشفافية 

 والسرعة في عملية الشراء.

 

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  للحاالت اإلنسانية

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 11توصية ال

على مستودع األمم المتحدة أن يضع نظاما مشتركا 

لإلب   على نطاق الشبكة، ضمن إطار زمني محدد من 

 أجل معايير أفضل لإلب   ونظام مفيد لمعلومات اإلدارة.

تستخدم اللوحة الجديدة لمتابعة المستودع على شبكة الوي  من أجل 

ون لرصد األداء رصد تقديم الخدمات يوميا؛ ويستخدمها المدير

 منذ فترة طويلة. القائمةواإلب  ، وتحديد المخاطر المرتبطة بالمواد 

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

ن حظ نشر لوحة متابعة تشغيلية على 

شبكة الوي  وهي ترمي إلى دعم تحليل 

تصريف األعمال ورصد األداء المالي 

 والتشغيلي.
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 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

  انيةللحاالت اإلنس

 2014الدورة السنوية للمجلس لعام 

 12التوصية 

يج  أن يتفاعل مستودع األمم المتحدة بصورة وثيقة مع 

جميع المستخدمين والشركاء لفهم شواغلهم وتزويدهم 

 بخدمات اقتصادية وكفؤة تبعا لذلك.

اشتركت أربعون منظمة في االجتماع العالمي لشركاء المستودع 

، وهو ما يدل على االعتراف المتزايد 2015ان المنعقد في يونيو/حزير

 بدور مستودعات األمم المتحدة ل ستجابة للحاالت اإلنسانية.

في المائة  94وقد أظهر استقصاء أجري للشركاء في وقت سابق أن 

عن خدمات  منهم كانوا راضين إلى حد ما، أو راضين، أو راضين جدا  

م للخبرة التشغيلية المستودعات. وأعرب المستجيبون عن تقديره

للمستودع، ولكنهم رأوا أنه يمكنه تحسين تناول طلبات محددة، وأوقات 

االستجابة، وحل بعض القضايا. ويعتزم المستودع تعزيز خدماته طبقا 

 لذلك.

 أنجز.

 

ن م اتإجراء يتخذنعترف بأن المستودع  تم التنفيذ

أجل التفاعل مع المستخدمين بغية 

 تحسين خدمات العم ء.

الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2014  

  2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 1التوصية 

نكرر أنه يمكن تعزيز نظام الرصد لتسجيل رسملة 

دوالر أمريكي  5 000األصول فوق الحد الثابت البالغ 

 ولتصنيف األصول.

 ،شعبة الحسابات العامةتعاونت وحدة إدارة األصول، و 2015 عام في

 حسابات المساهمات والمشروعات على: وفرع 

  استعراض األصول المرسملة بصفة دورية؛ 

 التثبت  من صحة البيانات بشأن السج ت الرئيسية لألصول؛ 

  ؛2014صقل تقرير الرصد لعام 

  تحسين وضوح صورة األصول واإلب   عن طريق تنفيذ النظام

 العالمي إلدارة المعدات.

 أنجز.

ميع التعدي ت قد أجريت، ن حظ أن ج تم التنفيذ

وتم التأكد من صحة البيانات طبقا 

بند  أجيزو ،نتيجة لذلك لسياسة المحاسبة

 . 2015المحاسبة في 
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 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

الحسابات السنوية المراجعة، 

2014  

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 2التوصية 

تعزيز آليته الخاصة  البرنامجنوصي بأن يواصل 

ل من لبيانات في النظام للتقليبالتسجيل الحسن التوقيت ل

 تسويات ما بعد اإلقفال والمدخ ت المتأخرة.

يم عبر تدع آليتها الخاصة بالتسجيل الحسن التوقيت األمانة عززت

 اإلقفالأدى إلى الحد من تسويات ما بعد ، مما االتصاالت والمراقبة

 .2014بعام مقارنة  2015 عام

قت المناس  في اجتماعات تسجيل في الوالط الضوء على أهمية سل  

جرى وفريق اإلدارة التنفيذية وموظفي المالية على المستوى اإلقليمي، 

في ب غات من المدير التنفيذي المساعد ورئيس  التأكيد على ذلك

 الشؤون المالية.

عززت المراقبة بنقل المسؤولية عن استحقاقات اإلب   إلى المكات  

 اإلقليمية بهدف تسهيل المتابعة.

 أنجز.

  

 تم التنفيذ

 

ن حظ أنه قد اتخذت إجراءات فعالة 

 ل.تسجيالللتقليل من تلك األخطاء في 

 

سياسة البرنامج بشأن إدارة 

 المخاطر المؤسسية 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 1التوصية 

قبل إع ن الطوارئ من  ،على القياملبرنامج إننا نشجع ا 

إجراء وتوثيق التحليل ، بتعزيز آليته في 3المستوى 

التفصيلي للمعايير الخمسة على نحو يتماشى مع الممارسة 

 التي اتبعها فيما يخص حالتي العراق واإليبوال.

إلع نات االستجابة  المطلوبة المعايير الخمسة البرنامجيحلل 

. ويجري ورقة خياراتمصفوفة في  3للطوارئ من المستوى 

ارئ على مستوى المنظومة من أجل إلع نات الطو تحلي    البرنامج

 بشأن تمديد قبل المناقشات فيما بين الوكاالتإع نات البرنامج و

من أجل تحديد ما إذا كانت الظروف تبرر  استجابة المنظمة للطوارئ

 .3مواصلة االستجابة من المستوى 

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

ن حظ أن تحلي ت المعايير الخمسة 

قد  3ستوى ال زمة للطوارئ من الم

 بعت.اتُ 
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 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

سياسة البرنامج بشأن إدارة 

  المخاطر المؤسسية

  2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 2التوصية 

أن يسعى إلى تعزيز فعالية نظام فرقة للبرنامج يجوز  

العمل االستراتيجية من خ ل إنشاء آلية متابعة رسمية 

تقدم للتنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعات الفرقة ورصد ا

 المحرز بشأنها.

العمل  ةيتولى تسجيل ومتابعة بنود العمل الصادرة عن فرق

مساعدون خاصون للمديرة التنفيذية، ونائ  المديرة  ةاالستراتيجي

ات اتخاذ اإلجراءالتنفيذية والمدراء التنفيذيون المساعدون للتأكد من 

 ة لهابرئ واالستجااللطو. وستواصل شعبة االستعداد المناسبة بشأنها

 تعزيز المتابعة المنظمة لبنود العمل المتفق عليها.

 أنجز. 

 تم التنفيذ

 

نعترف بوجود آلية رسمية للمتابعة من 

قة فر تتخذهاأجل تنفيذ القرارات التي 

 . ورصد التقدم ةالعمل االستراتيجي

سياسة البرنامج بشأن إدارة 

  المخاطر المؤسسية

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 3التوصية 

أن يسعى إلى االلتزام بالجدول الزمني  للبرنامجيجوز  

المقرر إلنجاز تقارير عمليات استخ ص الدروس وتنظيم 

عمليات مستقلة الستخ ص الدروس المركزة على 

جوان  القيادة خ ل حاالت االستجابة للطوارئ من 

 .3المستوى 

األطر  OED2015/014التنفيذية  ةنقح التعميم الصادر عن المدير

الزمنية لعمليات الدروس المستفادة التي تتطل  إجراء استعراضات 

ف سلطة التكلي ةالعمل االستراتيجي ةخ ل األزمات الممتدة؛ وخول فرق

بإجراء عمليات منفصلة للدروس المستفادة عن الجوان  القيادية من 

. وسيكلف بإجراء عملية شاملة للدروس 3استجابات المستوى 

 التعميم.  فيفي الوقت المحدد  3ادة بالنسبة لطوارئ المستوى المستف

  أنجز.

 تم التنفيذ

 

ن حظ التعميم الذي صدر والذي ينص 

لفرقة العمل االستراتيجية  على أنه يحق 

كلف بإجراء عمليات منفصلة تأن 

للدروس المستفادة بشأن الجوان  القيادية 

 .3من استجابات المستوى 
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 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

شأن إدارة سياسة البرنامج ب

  المخاطر المؤسسية

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 4التوصية 

أن يستمر في الجهود الرامية إلى تحديث  للبرنامجيجوز 

لضمان تحوله إلى موقع شامل يجمع بين  OPWebموقع 

 المعلومات المناسبة لجميع الُشع .

 OPwebعززت شعبة االستعداد والدعم في حاالت الطوارئ منصة 

 :على ضوء استقصاء للمستخدمين بحيث تشمل

  على وسائط اإلع م؛ البرنامجرسائل 

 تقييمات األمن الغذائي؛ 

  عمليات نقل المسؤولية عن اللوجستيات؛ 

 ة للحاالت اإلنسانية؛ابتقارير مستودع األمم المتحدة ل ستج 

  القطرية؛ اتصاالت المكات 

 قاعدة بيانات للدروس المستفادة؛ 

  اليومية للمديرة التنفيذية. التشغيليةاإلحاطات 

سنت منذ ذلك الحين السمات الخاصة بإدارة الوثائق مثل كما حُ 

 ، ووظائف البحث، ومصفوفة وثائق األزمات.التصميم

 أنجز.

 تم التنفيذ

 

قد عززت   OPwebن حظ أن منصة 

إدراج البيانات/المعلومات المتعلقة 

بشع  مختلفة ذات صلة بطوارئ 

 . 3المستوى 

سياسة البرنامج بشأن إدارة 

  المخاطر المؤسسية

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 5التوصية 

أن ينظر في إمكانية تقديم المعلومات  للبرنامجيجوز  

فيها النفقات المتكبدة( للمشروعات المتعلقة  المالية )بما

 .3باالستجابة للطوارئ من المستوى 

استعرض فريق من موظفي الميزانية، والحسابات العامة، والنظم 

المالية وإدارة األداء عملية اإلب   بشأن المعلومات المالية في 

 . 3المشروعات المتصلة باستجابات المستوى 

 توفير معلومات البرنامجسيواصل الخارجي، وفيما يتعلق باإلب   

 عن مالية في تقارير المشروعات المعيارية التي ستتضمن قسما  

 الطوارئ المؤسسية.

 

 تم التنفيذ

 

لتقديم نعترف بأنه قد اتخذ  إجراء 

المعلومات المالية المتعلقة بالمشروعات 

 .3المتصلة باستجابة المستوى 

http://opweb.wfp.org/hp/default.aspx
http://opweb.wfp.org/hp/default.aspx
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 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 ضيعر األمانة طلبا   استحدثتأما فيما يتصل باإلب   الداخلي فقد   

من أجل دعم أفرقة  3المعلومات المالية المتعلقة باستجابات المستوى 

حتياجات وتسهيل إعداد المعلومات ال زمة عملها، وتحديد اال

 ل ستعراضات التي يتطلبها المجلس أو أصحاب المصلحة اآلخرون.

 أنجز.

  

سياسة البرنامج بشأن إدارة 

  يةالمخاطر المؤسس

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 6التوصية 

على مواصلة جهوده إلشراك الجهات  البرنامجإننا نشجع 

المانحة التقليدية وغير التقليدية على السواء في تعبئة 

 الموارد العالمية.

، 2015وفقا لما لوحظ في التحديث المقدم للمجلس في يونيو/حزيران 

لث من الثا الفصلالموارد في  تعبئةفقد وفر تدري  منتظم في مجال 

 2015في  بعض مواد الدعوة الخارجية البرنامجوأصدر . 2015

 نضم لحفز التمويل من الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية

الرسالة اإلخبارية لحساب االستجابات العاجلة، والتقرير السنوي عن 

فير الموارد المساهمات المتعددة األطراف، والتحديث الخاص بتو

 التشغيلية، وصحيفة وقائع الشراكات مع الحكومات.

من معالجة احتياجات الطوارئ  البرنامجمكن الجهات المانحة تُ 

مليار دوالر أمريكي  5.4مقداره  قياسيا   بمساهمات سخية بلغت رقما  

، مواتيا  لم يكن  2015. ورغم أن سعر الصرف السائد في 2014في 

مليار  4.8والمناصرة لدى الشركاء جمعت  فإن جهود جمع األموال

مليار دوالر  8.65في المائة من مبلغ الـ  55أي  –دوالر أمريكي 

 أمريكي ال زم للعمليات.

 تم التنفيذ

 

ن حظ الجهود المتواصلة التي يبذلها 

شراك الجهات المانحة إلمن  البرنامج

الموارد عن طريق توسيع  في تعبئة

 نطاق قاعدة جهاته المانحة.
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 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 بفضل تمويل أيضا  قاعدة الجهات المانحة البرنامج وسَّع 2015وفي   

عن طريق المساهمات العينية  أساسا  الحكومات المضيفة، وذلك 

مع المؤسسات المالية. وخصصت الحكومات  التسهيلوترتيبات 

، وهو ثاني أعلى مستوى منذ 2015مليون أمريكي في  220المضيفة 

2010. 

 أنجز.

  

نامج بشأن إدارة سياسة البر

  المخاطر المؤسسية

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 7التوصية 

أن يعجل بوتيرة عملية معالجة المخاطر  للبرنامجيجوز 

فيما  2014المؤسسية المحددة في سجل المخاطر لسنة 

بسب   البرنامجيخص "األعباء التي تتجاوز قدرة 

صد استجابته لطوارئ متعددة في نفس الوقت" بق

 استكمالها استكماال مبكرا.

بروتوكوالته الخاصة بحاالت الطوارئ وسيتشاور مع  البرنامجث حد  

الشركاء للتأكد من أنهم يتمشون مع البروتوكوالت المشتركة بين 

مع اللجنة التوجيهية المشتركة بين  نقاشا   البرنامجالوكاالت. ويجري 

ن ياألساسي األعضاءالوكاالت وفريق مدراء الطوارئ من أجل اعتماد 

 في اللجنة. 

  قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

2016  

 

ن حظ أن عملية قد بدأت من أجل 

معالجة المخاطر المحددة في سجل 

 فيما  2014المخاطر المؤسسية لعام 

فيما يخص "األعباء التي تتجاوز قدرة 

بسب  استجابته لطوارئ  البرنامج

 .متعددة في نفس الوقت" 

 تودعات إدارة المس

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 1التوصية 

أن يضع إرشادات عالمية شاملة بشأن  للبرنامجيمكن  

 إدارة المستودعات.

للخطوط التوجيهية الخاصة  استعراضا  شعبة سلسلة اإلمداد تجري 

، بإدارة األغذية المشتراة من خ ل المرفق العالمي إلدارة السلع

لقواعد وأفضل الممارسات المستوى ل رفيعاستعراضا   وتحضر

 المستودعات.   بإدارةالخاصة 

 .قيد التنفيذ

يونيو/حزيران 

2016  

تحضر شعبة سلسلة اإلمداد ن حظ أن 

رفيع المستوى للقواعد،  استعراضا  

واللوائح، وأفضل الممارسات ذات 

 الصلة بإدارة المستودعات.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 إدارة المستودعات 

 2015م الدورة السنوية للمجلس لعا

  2التوصية 

أن يضع خطة عمل وخطة فرعية إلدارة  للبرنامجيمكن 

مستودعاته على مستوى المقر والمكات  اإلقليمية 

 والمكات  القطرية.

 وضعت(، 2018-2016عق  موافقة المجلس على الخطة اإلدارية )

بغية توفير نظرة  2016خطة طل  لعام  شعبة الميزانية والبرمجة

وتيسير تخطيط سلسلة اإلمداد. وستضع هذه الشعبة  عامة استراتيجية

 .2016على أساس تقارير اإلمداد في خطة طل  محدَّثة 

ة وشعبة الميزانية والبرمجشعبة سلسلة اإلمداد وستضع بعثة ترسلها 

 من أجل لسلسلة اإلمدادإلى المكت  اإلقليمي في داكار خطة إقليمية 

 إدراجها في الخطة العالمية.

 يذ.قيد التنف

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

ن حظ أن شعبة الميزانية والبرمجة 

ستضع خطة للطل  على أساس التقارير 

، 2016المحدثة عن اإلمدادات في أوائل 

 وننتظر إعداد خطة عالمية.

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 3التوصية 

ية، يل تخزين األغذأن ينقِّح دليل النقل، ودل للبرنامجيمكن 

ودليل إدارة المستودعات بعد النظر في تعقيبات األطراف 

 ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين.

القسم الخاص في دليل النقل بإدارة مخاطر شعبة سلسلة اإلمداد حدثت 

 .2015التشغيل في نوفمبر/تشرين الثاني 

اور حاليا تتشفيما يتعلق بالقسم الخاص بتخزين األغذية، فإن الشعبة 

مع الوحدات ذات الصلة بهدف تحديث الخطوط التوجيهية بشأن إدارة 

المتخصصة؛ ومن المتوقع أن تصدر مراجعة  المغذيةاألغذية 

 غذيةبهذه األعن المخاطر المتصلة  استشاريا   الحسابات الداخلية تقريرا  

 .2016في 

وء ى ضقسم الخاص بإدارة المستودعات علللتجري الشعبة استعراضا 

 التنفيذ الجاري للنظام المتكامل إلدارة اإلمدادات.

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

2016  

نعترف بأن العمل جار من أجل تنقيح 

دليل تخزين األغذية واألدلة الخاصة 

 بإدارة المستودعات.



26 WFP/EB.A/2016/6-H/1 

  

  

 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 4التوصية 

ض آليته الرقابية فيما يتعلق أن يستعر للبرنامجيمكن 

 بتخطيط األماكن ووضع مخطط للمخزونات.

يتضمن دلي  تخزين األغذية وإدارة المستودعات إرشادات عن 

داد شعبة سلسلة اإلمتخطيط الحيز المتاح وتوزيع المخزونات. وستدعم 

آلياتها الخاصة بالمراقبة، وستوضح أدوار المكات  القطرية، والمكات  

لمهمة اوالمقر في وثيقة إدارة المستودعات على ضوء نتائج  اإلقليمية

بحس   بشأن المراقبة 2016مكت  المفتش العام في االستشارية ل

 المكات  اإلقليمية.

  قيد التنفيذ.   

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

عالج ست شعبة سلسلة اإلمداد نعترف بأن 

قضية دعم آليات المراقبة وتوضح أدوار 

 لى مختلف المستويات. المكات  ع

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 5التوصية 

أن يكفل امتثال جميع المكات  القطرية  للبرنامجيمكن 

للخطوط التوجيهية بشأن التفتيش على المستودعات 

بانتظام ضمانا  لجودة السلع الغذائية المحتفظ بها في 

 المستودعات.

قوائم حصر مادية فصلية للمستودعات والمخزونات  يتطل  دليل النقل

، ويوصي بإجراء فحوص شهرية عن نوعية البرنامجالتي يديرها 

ويندرج الرصد والتسوية والتوثيق في الوقت  المخزونات وكميتها. 

ليل فرع تح بها يضطلعأنشطة الرقابة األساسية التي  ضمنالمناس  

 . األموال وحسابات السلع والدعم 

المسؤوليات عن رصد عمليات شعبة سلسلة اإلمداد تعرض وستس

تفتيش المستودعات بهدف تحسين التوثيق والمراقبة كجزء من اإلجراء 

 .4و 1الذي يرد وصفه في االستجابات للتوصيتين 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

ننتظر النتيجة فيما يتعلق باستعراض 

لرصد األدوار والمسؤوليات بالنسبة 

زيارات التفتيش على المستودعات من 

 أجل تحسين المراقبة والتوثيق.
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 6التوصية 

أن يراجع التدابير المتخذة لضمان الس مة  للبرنامجيمكن 

وأن ينظر أيضا  في وضع سياسة تأمينية للحماية من 

 نة.وقوع خسائر في البنود المخزَّ 

القسم الخاص بإدارة المخاطر التشغيلية في شعبة سلسلة اإلمداد ثت حد  

دليل النقل من أجل توضيح المسؤوليات فيما يتعلق بالتخفيف من 

المخاطر واسترجاع الخسائر، والتأكيد على أهمية استرجاع الخسائر 

 من األطراف المسؤولة. 

 التأمين الخاصتجري مناقشات مع أصحاب المصلحة الداخليين بشأن 

 بالمواد غير الغذائية.

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

2016  

 

تعمل  شعبة سلسلة اإلمداد ن حظ أن 

على إقامة آليات م ئمة من أجل تحسين 

 الس مة في المستودعات.

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 7التوصية 

لمواد أن يكفل التخلص من ا للبرنامجيمكن 

التالفة/المعطوبة باستخدام اإلجراءات والعمليات 

 والرسميات المطلوبة.

يجرى استعراض الخيارات بالنسبة لدعم آليات االمتثال والمراقبة من 

أجل التخلص، وذلك كجزء من اإلجراء الوارد وصفه في االستجابات 

 .5و 4و 1للتوصيات 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

يجرى  بأن هناك استعراضا   نعترف

للخيارات الخاصة بدعم آليات االمتثال 

 والمراقبة من أجل التخلص. 

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 8التوصية 

أن يكفل المطابقة الشهرية لوضع  للبرنامجيمكن 

المخزونات وفقا  للمعلومات المقدَّمة من الشركاء 

ام كومباس من أجل تقييم حدوث أي المتعاونين إلى نظ

 خسائر أو هدر أو اخت س.

 

وأداة رصد وتقييم المكات  نظام دعم تنفيذ اللوجستيات مع دخول 

، فإن المخزونات المبلغ عنها في 2016القطرية حيز التشغيل في نهاية 

حوزة شركاء التعاون سيتم توفيقها مع المعلومات عن المخزونات 

 المسلمة.

 ذ.قيد التنفي

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

نظام دعم تنفيذ ن حظ أنه بدخول 

وأداة رصد وتقييم المكات    اللوجستيات

ة ، فسيتحقق بدقالقطرية حيز التشغيل

 توفيق المخزونات. 
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 9التوصية 

ري  دأن يكفل تسجيل الوضع الحقيقي للت للبرنامجيمكن  

 على إدارة المستودعات في نظام إدارة التعلم.

  المكات أضحتنظام إدارة التعلم األخير ل البرنامج في أعقاب تحديث

شعبة سلسلة تحميل التدري  مباشرة. وتجري قادرة على  القطرية

اتصاالت مع إدارة الموارد البشرية إلدراج التدري  على إدارة اإلمداد 

مع سج ت لتواريخ ومواقع التدري  على المستودعات في النظام، 

 إدارة المستودعات والمشاركين فيها.

 قيد التنفيذ.

سبتمبر/أيلول 

2016 

 

نعترف بأن هناك عملية قد بدأت 

لمواءمة نظام إدارة التعلم حتى يعكس 

 وضع التدري  على إدارة المستودعات.

 إدارة المستودعات 

 2015الدورة السنوية للمجلس لعام 

 10ية لتوصا

أن يضع نظاما  مناسبا  لمعلومات اإلدارة  للبرنامجيمكن 

المتصلة بإدارة المستودعات، ويمكن أن يتضمن النظام 

جملة أمور تشمل تفاصيل عدد المستودعات وسعتها 

واستخدامها، والدعاوى القانونية، وما إلى ذلك، بطريقة 

 مركزية.

 يذ اللوجستيات نظام دعم تنف سيوفر نظام إدارة المستودعات في 

نظام نشر من النظام الحالي. ومن المتوقع أن يُ  معلومات أكثر شموال  

 .2016 عام في جميع المكات  القطرية بحلول نهاية الدعم

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

للمعلومات اإلدارية فيما  ن حظ أن نظاما  

يتعلق بإدارة المستودعات سيقدم كجزء 

بعد تنفيذ اللوجستيات  نظام دعممن 

 نشره في جميع المكات  القطرية.

الحسابات السنوية المراجعة، 

2015  

 2016الدورة السنوية للمجلس لعام 

 1التوصية 

تعزيز نظمه وإجراءاته لجمع تفاصيل  للبرنامجيمكن 

 المسل مة للشركاء المتعاونين مة على النقدالقائالتحوي ت 

أو قبله ولكن  ديسمبر/كانون األول 31 ومقد مي الخدمة في

ديسمبر/كانون األول،  31يعها في ال يزال يتعين توز

وحسابها بالكامل في الكشوف المالية على أنها مساهمات 

مستحقة القبض في نهاية العام مع تقييدها في 

 .المصروفات

 مت الموافقة.ت

الخاصة بجمع  نظمها وإجراءاتها مستوى وتعزز األمانة ستستعرض

دمي لشركاء التعاون ومق المسل مةتفاصيل التحوي ت القائمة على النقد 

 والتي تظل غير موزعةديسمبر/كانون األول  31الخدمات في أو قبل 

 طبقا لذلك. وإدراجهافي ذلك التاريخ، 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 
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 نفذ بعد، عند االنطباق: تحديث بشأن توصيات وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي التي لم ت2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

 تعليقات مراجع الحسابات الخارجي اإلطار الزمني البرنامج/اإلجراءات المتخذة استجابة التوصية

 (2016 عام)الدورة السنوية للمجلس ل

وية المراجعة، الحسابات السن

2015  

 2016الدورة السنوية للمجلس لعام 

 2التوصية 

ز  عملية تطابق نظام الجرد بين  البرنامجيمكن أن يعز 

فيذ اللوجستيات كومباس/نظام دعم تنونظام  2نظام ونجز 

 وعمليات الجرد المادي.

 مت الموافقة.ت

ن عملية التوفيق بي جهود لتعزيزها ستبذل المزيد من التؤكد األمانة أن

نظام دعم تنفيذ /معالجة حركة السلع وتحليلهاونظام  نظام ونجز

 .اللوجستيات

 قيد التنفيذ. 

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

الحسابات السنوية المراجعة، 

2015  

 2016الدورة السنوية للمجلس لعام 

 3التوصية 

لمشروعات التي المحتمل لثر األتحليل  للبرنامجيمكن 

ومخصصات إعادة  الشط أُقفلت ماليا  لتوفير بدالت 

 ديسمبر/كانون األول. 31 حتى األموال

 مت الموافقة.ت

قدير عند ت المحتمل للمشروعات المقفلة ماليا   األثرستنظر األمانة في 

 .ومخصصات إعادة األموال لعمليات الشط ع وات نهاية السنة 

 نفيذ.قيد الت

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 

الحسابات السنوية المراجعة، 

2015  

 2016الدورة السنوية للمجلس لعام 

 4التوصية 

من النظام المالي  4-12استعراض المادة  للبرنامجيمكن 

للتأكد مما إذا كان يلزم الحصول على موافقة المديرة 

 التنفيذية لشط  خسائر السلع الغذائية.

 تمت الموافقة

 ستستعرض األمانة إجراءات الشط .

ترفع األمانة حاليا  تقاريرها إلى المجلس سنويا  عن خسائر ما بعد 

تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة". ويوفر هذا  التسليم عبر "

التقرير معلومات عن خسائر ما بعد التسليم من حيث القيمة والكمية، 

موقع ومع أسباب الخسائر. كما أنه يبلغ عن عمليات استرداد بحس  ال

من التقرير المذكور إجراءات البرنامج  2ويتناول القسم  هذه الخسائر.

ونظمه الخاصة بتفادي وتقليل خسائر ما بعد التسليم وتحسين إدارة 

 الخسائر.

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

  2016األول 
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