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لجنة المالية
الدورة الثالثة والخمسون بعد المائة
روما 14-12 ،مايو/أيار 2014
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي عن مستودع األمم المتحدة
لالستجابة للحاالت اإلنسانية

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى ھذه الوثيقة إلى:
السيد Wolfgang Herbinger
مدير شعبة اللوجستيات
برنامج األغذية العالمي
رقم الھاتف+3906 6513 2682 :

يمكن االطالع على ھذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )(QR؛ وھذه ھي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرھا البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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موجز تنفيذي
 قدم المراجع الخارجي في تقريره عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية اثنتي عشرة توصية.
 وقامت إدارة برنامج األغذية العالمي بتحليل واعتماد ھذه التوصيات االثنت ي عش رة ،وأع دت اس تجابة وج دوال
زمنيا لتنفيذھا.


التوجيھات المطلوبة من لجنة المالية
 يرج ى م ن لجن ة المالي ة أن تح يط علم ا ب رد إدارة برن امج األغذي ة الع المي عل ى التوص يات ال واردة ف ي
تقرير المراجع الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية ،وأن تؤي د تق ديم الوثيق ة إل ى
المجلس التنفيذي لإلحاطة.
مشروع المشورة
 وفق ا للم ادة الرابع ة عش رة م ن النظ ام األساس ي لبرن امج األغذي ة الع المي ،تش ير لجن ة المالي ة ف ي منظم ة
األغذية والزراعة على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يح يط علم ا ب رد اإلدارة عل ى التوص يات ال واردة ف ي
تقرير المراجع الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية.

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما4102/6/6-3 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير
مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم
المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

للنظر

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2014/6-H/1/Add.1
29 April 2014
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ .ميكن االطالع على وثائق اجمللس التنفيذي
يف صفحة برنامج األغذية العاملي على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال بموظفي برنامج
األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
مدير شعبة اللوجستيات:

السيد W. Herbinger

هاتف066513-2547 :

منسق شبكة مستودعات األمم المتحدة لالستجابة

السيد P. Honnorat

هاتف066513-2302 :

للحاالت اإلنسانية:
لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)066513-2645 :
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مشروع القـرار

يحيط المجلس التنفيذي علما بالوثيقة "رد اإلدارة على التوصيييات الواردة في تقرير مراجع الحسييابات الخارجي عن مسييتودع
األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية" (.)WFP/EB.A/2014/6-H/1/Add.1

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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مقدمة
-1

تعرض هذه الوثيقة رد األمانة على التوصييييييات الواردة في "تقرير مراجع الحسيييييابات الخارجي عن مسيييييتودع األمم
المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية" (.)WFP/EB.A/2014/6-H/1

-2

وتعترف إدارة البرنامج بإنجازات مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية (مستودع األمم المتحدة) دعما ً
للمجتمع اإلنسيييييياني ،وبدوره الذي يتزايد أهمية بالنسييييييبة السييييييتراتيجية البرنامج الخاصيييييية باالسييييييتعداد لحاالت ال وار
واالستجابة لها.

-3

وترحب إدارة البرنامج بهذه المراجعة الخارجية األولى لمستودع األمم المتحدة وبتوصياتها التي ستساعد على تحسين
الكفاءة الفعالية التشيييييلية للمسيييتودع واسيييتدامتل المالية ال ويلة األجل .وقد ت ور مسيييتودع األمم المتحدة على مدى ال الثة
عشر عاما الماضية من مستودع وحيد إلى برنامج عالمي لالستعداد لحاالت ال وار واالستجابة لها من أجل دعم المجتمع
اإلنسيييياني األوسييييع .وتقر إدارة البرنامج بالحاجة إلى اسييييتعراض عمليات مسييييتودع األمم المتحدة وبروتوكوالتل وتحليلها
ومواءمتها لكي تتالءم مع المت لبات المتييرة.

-4

وترد في المصفوفة المرفقة الردود المحددة على التوصيات.

توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ
موافقة.

التوصية ( 0أ) :من أجل "الوفاء باليرض" ،يمكن أن يعتمد مستودع األمم
المتحدة استراتيجية أك ر استباقية في التصدي لحاالت ال وار عن طريق

رد إدارة البرنامج

آخر موعد للتنفيذ

شعبة اللوجستيات

سيعزز البرنامج جهود المناصرة الخاصة بمستودع األمم المتحدة ودوره التنسيقي في

المناصرة بحيث يركز المستخدمون/الشركاء الحاليون والمحتملون على

توزيع المخزونات وتخزينها المسييبق ،مع مراعاة عدم تكرار جهود ايليات المشييتركة

الحاجة إلى االستجابة ،وكذلك تحديد زمن هذه االستجابة وطبيعتها ،بناء

بين الوكاالت وغيرها من وكاالت األمم المتحدة؛ وعلى سييبيل الم ال ،تم بالفعل إسييناد

على الدروس الماضية المستفادة.

تنسيييييق إدارة المعلومات في مجال االسييييتجابة اإلنسييييانية إلى مكتب تنسيييييق الشييييؤون

الفصل األول من عام 2015
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

اإلنسانية ومجموعة اللوجستيات.
مستودع األمم المتحدة

تشييييمل أنشيييي ة التوسييييع ما يلي )1( :إنشيييياء وحدة إلدارة المعلومات؛ ( )2رفع كفاءة
الموقع الشيييبكي لمسيييتودع األمم المتحدة بيرض تقاسيييم المعلومات ووضيييو الرؤية؛
( )3وضييييع إجراءات تشييييييلية موحدة لمسييييتودع األمم المتحدة تشييييمل الدعوة لتوحيد
عمليات الشيييحن عن طريق توجيل نداءات عالمية وثنائية إلى الشيييركاء وإلى مجموعة
اللوجستيات.
موافقة.

التوصية ( 0ب) :يلزم أن يكون لمستودع األمم المتحدة وظيفة إبالغ نظمية
لمعرفة الدعم التشييلي الذي يقدمل في الوقت الحقيقي لمختلف حاالت

شعبة اللوجستيات

يسييتخدم مسييتودع األمم المتحدة حاليا نظما مؤسييسييية –شييبكة برنامج األغذية العالمي

ال وار  ،ولتقييم أدائل ،وليكون بم ابة نظام لمعلومات اإلدارة من أجل

ونظييامييل العييالمي للمعلومييات (وينجز) ونظييام سيييييييياب – ولكن التكييامييل بين عمليييات

إجراء تحليل لجودة خدماتل من حيث التكلفة مقابل الفوائد المستخلصة.

المبيعات الخاصة بالمستودع واإلدارة المؤسسية لألغذية/األصول ستعمل على تحسين

وهذا من شأنل أيضا أن يسهل تسليط الضوء بشكل أفضل على الجهات

القدرات التشييلية وقدرات اإلبالغ الخاصة بالشبكة.

المانحة وتعريف مختلف أصحاب المصلحة بدوره.

مستودع األمم المتحدة

الفصل ال اني من عام 2015

تشييمل األنش ي ة )1( :تحديد األدوات المؤتمتة لجمع البيانات؛ ( )2ت وير نظم الشييفرة
العمودية ،وإيجاد حلول توافقية لنماذج خاصيييية بمسييييتودع األمم المتحدة في الت بيقات
المركزية؛ ( )3استيالل برامج اإلبالغ القائمة لتسهيل توحيد المعلومات وزيادة تحليل
األعمال التجارية ،وتحسين القدرة على اإلبالغ ،وزيادة الشفافية واألداء التشييلي.
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية
توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ
موافقة.

التوصية ( 4أ) :ينبيي أن يواصل مستودع األمم المتحدة جهوده الحالية
لجمع األموال والسعي لدى الجهات المانحة للحصول على تمويل غير

رد إدارة البرنامج

آخر موعد للتنفيذ

شعبة اللوجستيات

مخصص.

يلتمس البرنامج بصييييييورة مسييييييتمرة تمويال غير مشييييييروط ويمكن التنبؤ بل ومتعدد

الفصل الرابع من عام 2114

السيييينوات لدعم كافة جوانب عملياتل ،بما في ذلك الخدمات اللوجسييييتية االسييييتراتيجية
المشتركة التي يقدمها للمجتمع اإلنساني األعرض ،م ل مستودع األمم المتحدة.
إدارة خدمات الشراكة
والحوكمة /مستودع األمم
المتحدة

يضييييع مسييييتودع األمم المتحدة وإدارة خدمات الشييييراكة والحوكمة اسييييتراتيجية منقحة
لجمع األموال تتواءم مع األولوية االسييتراتيجية للشييبكة ،بما في ذلك مقترحات موجهة
لتحسييين االسييتدامة المالية ال ويلة األجل للشييبكة عن طريق التماس ما يلي )1( :زيادة
المسييييياهمات النقدية غير المشيييييروطة من جهات مانحة مسيييييتهدفة/مختارة/حكومية؛
( )2شييييراكات متعددة السيييينوات لزيادة فر

مستودع األمم المتحدة

الحصييييول على مصييييادر دخل منتظمة

ويمكن التنبؤ بها ،وتحديد قيمتها؛ ( )3زيادة الشييييييراكات االسييييييتراتيجية مع الق اع
الخا

 ،بما في ذلك من أجل تقديم الدعم العيني؛ ( )4إيجاد قاعدة أعرض من الجهات

المانحة؛ ( )5تنويع الخدمات لزيادة توليد الدخل من مستخدمي الشبكة.
التوصية ( 4ب) :على مستودع األمم المتحدة أن يبحث عن بدائل توفِّر
مصادر تمويل مضمونة ،استنادا إلى خ ة إنمائية طويلة األجل.

موافقة.

إدارة خدمات الشراكة

باإلضيافة إلى األنشي ة المضي لع بها كجزء من االسيتراتيجية الجديدة الخاصية بتحديد

والحوكمة /مستودع األمم

الموارد والمذكورة في الرد على التوصييييييية (2أ) ،تشييييييمل أنشيييييي ة التوسييييييع ما يلي:

المتحدة

( )1تنويع الخدمات ،بما في ذلك ت وير معدات موحدة لإلغاثة اإلنسيييانية ،ودعم إدارة
توحيد عمليات الشييييحن في مناطق التخزين المسييييبق ،وت وير وتنظيم دورات تدريبية
على اللوجسييتيات اإلنسييانية في مرافق مسييتودع األمم المتحدة ،واالعتراف بالمسييتودع
كمركز للمشييييتريات اإلنسييييانية لمكتب الشييييؤون اإلنسييييانية التابع للجماعة األوروبية؛
( )2زيادة األنش ة المدرة للدخل عن طريق تدابير تحسين الكفاءة من أجل شراء مواد
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شعبة اللوجستيات

يعد ضمان االستدامة المالية ال ويلة األجل من بين أولويات مستودع األمم المتحدة.

الفصل ال اني من عام 2015

توصيات مراجع الحسابات الخارجي

رد إدارة البرنامج

جهة التنفيذ

آخر موعد للتنفيذ

اإلغاثة ،والتعاقد على خدمات خاصيية بسييلسييلة اإلمداد ،ومناولة المخزونات وإداراتها؛
( )3تعظيم التكاليف الجارية عن طريق ترشيييد هيكل مالك موظفي الشييبكة ،وتحس يين
الشييييييراكات مع مكاتب البرنامج المحلية واإلقليمية للحصييييييول على دعم من موارد
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

خارجية ،وضييييمان توفير التسييييهيالت والتكاليف المرتب ة بها في كل محور بصييييورة
عينية/بدون تكلفة بالنسبة للحكومات المضيفة.
موافقة.

التوصية ( 3أ) :ينبيي وضع استراتيجية لتمويل محور الس بالماس بعد
انتهاء فترة التزام الجهات المانحة.

شعبة اللوجستيات/مستودع

تمشيا مع االتفاق بين البرنامج والسل ات اإلسبانية سيتم تحليل صالحية مشروع الس

األمم المتحدة

بييالميياس ،وفعيياليتييل من حيييث التكلفيية ،واسييييييتييدامتييل خالل العييامين ال يياني والرابع من

حسب المخ ط

المشروع ،وستحدد استراتيجية للتمويل.
التوصية ( 3ب) :يمكن أيضا إنشاء محاور جديدة ،إذا اقتضى األمر ،بيية

شعبة اللوجستيات/مستودع

سيييكون أي توسييع فخر في شييبكة مسييتودعات األمم المتحدة رهنا بدراسيية الجدوى التي

تحقيق أهداف أوسع للشبكة ،يدعمها تخ يط استراتيجي للتمويل المقبل.

األمم المتحدة

تتناول البنية التحتية للوجسيييييتيات ،والقرب من المناطق المعرضييييية للكوار  ،وكفاءة

جاري التنفيذ

القدرة الحكومية وفعاليتها من حيث التكلفة لمواصيييلة دعم المشيييروع .وسيييتتضييي هذه
المعايير في االستراتيجية القادمة لشبكة مستودعات األمم المتحدة.
موافقة.

التوصية ( 2أ) :يلزم وجود نظام للرصد الدقيق للحسابات المدينة وتحصيل
األتعاب المستحقة في الوقت المناسب.

مستودع األمم المتحدة

بعد إدخال نظام رصييد الحسييابات المدينة ،انخفضييت بدرجة كبيرة الرسييوم المسييتحقة

نُفذت التوصية

والحسيييييابات المدينة بالنسيييييبة للعمالء الداخليين والخارجيين على حد سيييييواء مع نهاية
السنة المالية .2113
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية
توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ
موافقة.

التوصية ( 2ب) :ينبيي استعراض فترات التأخير اإلجرائية في استيفاء
استمارات تأكيد الخدمة وإرسال إشعارات المدين ،والحد منها ،مع تحديد

رد إدارة البرنامج

آخر موعد للتنفيذ

مستودع األمم المتحدة

واض لخ وط المساءلة ،من أجل تحسين عملياتل وكفاءة خدماتل.

تم تنفيذ حل مؤقت لرصيييييد إصيييييدار إشيييييعارات المدين بمجرد تلقى اسيييييتمارات تأكيد

الفصل ال الث من عام 2015

الخدمة .وسيتم ت وير نظام الرصد المؤتمت ليحل محل هذا اإلجراء المؤقت.
أُسييييييندت إلى مديري مسييييييتودع األمم المتحدة مهمة اعتماد إشييييييعارات المدين لزيادة
المساءلة عن كفاءة الخدمات التي تقدمها المحاور.
موافقة.

التوصية ( 2ج) :ينبيي إجراء تسوية لألصول ال ابتة بين قاعدة بيانات
إدارة األصول وسجل إدارة األصول في شبكة البرنامج ونظامل العالمي

مستودع األمم المتحدة

تمت م ابقة األصيييول ال ابتة بين قاعدة بيانات إدارة األصيييول وسيييجل إدارة األصيييول

للمعلومات على أساس األولوية ،على نحو ما أكده البرنامج أيضا أثناء

وشيييييبكة البرنامج ونظامل العالمي للمعلومات بالنسيييييبة لجميع محاور مسيييييتودع األمم

مراجعة الكشوف المالية لعام .2112

المتحدة .وتشمل التقارير المالية العادية المتقاسمة على ن اق الشبكة التقارير ال شهرية

نُفذت التوصية

الدنيا عن اإلقفال المالي.
موافقة.

التوصية ( 5أ) :يمكن أن يُقنع مستودع األمم المتحدة شركاءه بإجراء رصد
منتظم لمخزوناتهم الموجودة في المحاور وسحب األصناف الفائضة والتي

مستودع األمم المتحدة

أثيرت هذه المسيييألة مع شيييركاء مسيييتودع األمم المتحدة في االجتماع العام للمسيييتودع

انتهت صالحياتها وتشيل حيزا .ومن الواجب اتخاذ التدابير الالزمة وفقا ً

المعقود في عام  2113والذي أوضيييي أن المسييييتودع ليس مرفق تخزين طويل األجل

إلجراءات التشييل الموحدة كلما اقتضى األمر ذلك.

ولكنل وسييييلة اسيييتعداد لحاالت ال وار واالسيييتجابة لها حيث يعد تناوب المخزونات

الفصل ال الث من عام 2014

أمرا ضروريا.

بإضييييفاء طابع مؤسييييسييييي على إصييييدار الفواتير الخاصيييية بتكاليف التخزين بالنسييييبة
للمخزونات التي ال يتم تناوبها.

WFP/EB.A/2014/6-H/1/Add.1

الستكمال وإنفاذ اإلجراءات التشييلية الموحدة لمستودع األمم المتحدة ،يقوم المستودع

توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ
موافقة.

التوصية ( 5ب) :يجوز لمستودع األمم المتحدة وضع سياسة لتخصيص
المساحات للشركاء في المحاور على أساس بعض المعايير أو عالمات

رد إدارة البرنامج

آخر موعد للتنفيذ

مستودع األمم المتحدة

القياس حسب مقتضى الحال.

سييييعالج هذا الموضيييوع مع الشيييركاء في االجتماع القادم لمسيييتودع األمم المتحدة بيية

الفصل ال الث من عام 2015

تحديد معايير لتخصيص حيز التخزين في كل محور.

WFP/EB.A/2014/6-H/1/Add.1

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

استُهلت بالفعل أنش ة لتسهيل إدارة حيز المخازن ،بما في ذلك )1( :إعادة تنظيم حيز
المخازن في برنديزي لتعظيم القدرة التخزينية؛ ( )2جرد المخازن من أجل دعم تنفيذ
نظام الشفرة العمودية على ن اق الشبكة؛ ( )3إدخال نظام التوحيد القياسي للمخزونات
من أجل زيادة القدرة على اإلقراض واالقتراض.
موافقة.

التوصية ( 5ج) :نظرا ألن مخزونات االستجابة المؤسسية تتسم بأهمية
استراتيجية ،فإن على مستودع األمم المتحدة أن يعمل بصورة وثيقة مع

مستودع األمم

كجزء من برنامج تحسيييين التأهب لحاالت ال وار واالسيييتجابة لها ،يتولى مسيييتودع

البرنامج الستعراض فوائض هذه المخزونات ،واتخاذ التدابير المناسبة

المتحدة/الشعب المعنية

األمم المتحدة تسييهيل اسييتعراض مخزونات االسييتجابة المؤسييسييية المخزونة مسييبقا في

بشأنها ،وتجديدها.

الفصل الرابع من عام 2014

الشييييبكة لضييييمان ما يلي )1( :توافر مخزونات كافية ومناسييييبة؛ ( )2التوحيد القياسييييي
ألصييييناف اإلغاثة؛ ( )3فليات مرنة ومبتكرة لتحديد المصييييادر؛ ( )4زيادة القدرة على
االقتراض واإلقراض بين شركاء مستودع األمم المتحدة.
موافقة.

التوصية ( 5د) :على مستودع األمم المتحدة أن يعمل بصورة نش ة مع
دائرة النقل الجوي التابعة للبرنامج من أجل الشروع باتخاذ إجراءات بشأن

مستودع األمم

األصناف الخاصة بها والمحتفظ بها في المحور بدون أية فائدة.

المتحدة/دائرة النقل الجوي

استُهل إجراء لتسهيل التخلص من األصناف البالية التابعة لدائرة النقل الجوي.

الفصل ال الث من عام 2014
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية
توصيات مراجع الحسابات الخارجي

رد إدارة البرنامج

جهة التنفيذ

آخر موعد للتنفيذ

موافقة.

التوصية ( 6أ) :على البرنامج أن يراجع بصورة دورية سياسة شراء
البسكويت العالي ال اقة وتخزينل المسبق في محاور مستودع األمم

شعبة االستعداد لحاالت

يسييييتعرض البرنامج إمكانية اسييييتخدام اتفاقات الخدمة ال ويلة األجل لتخفيض الحاجة

المتحدة ،وأن يراعي مدى تقبلل في صفوف المستفيدين المستهدفين،

ال وار /شعبة الميزانية

إلى شراء مخزونات وتخزينها المسبق في مستودعات األمم المتحدة.

والردود الواردة من المكاتب الق رية ،ومدى أهميتل في الوقت الحاضر

والبرمجة/شعبة المشتريات

سيواصل البرنامج من خالل أنش تل الخاصة باالستعداد لحاالت ال وار واالستجابة

والمستقبل.

الفصل األول من عام 2015

لها اسييتعراض السييالل اليذائية من أجل االسييتجابات الفورية .وهذا سييي ري القرارات
الخا صة بالمنتجات المنا سبة للحاالت التي تعتبر ضمن ت صورات اال ستعداد وعمليات
التخ يط.
موافقة.

التوصية ( 6ب) :على محاور مستودع األمم المتحدة أن تظل أيضا استباقية
في حض إدارة البرنامج وجميع الشركاء على استخدام األصناف اليذائية

مستودع األمم المتحدة

سييييواصيييل البرنامج والشيييركاء تلقى إشيييعارات منتظمة عن تواريخ انتهاء صيييالحية

الموجودة في محاوره على أفضل وجل قبل انتهاء صالحيتها.

األصناف اليذائية المخزونة في مستودعات األمم المتحدة.

التوصية  :7هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والسرعة في شراء

موافقة.

األصناف .ويلزم التصدي لنقص أعداد األفراد المدربين في هذا المجال

مستودع األمم المتحدة

عن طريق بناء القدرات المناسبة.

يلزم تحسيييييين شيييييراء مواد اإلغاثة .ويسيييييت مر مسيييييتودع األمم المتحدة في الموظفين،

نُفذت التوصية

الفصل األول من عام 2015

والتدريب التقني والترخيص عن طريق األمم المتحدة.
شعبة المشتريات

سييييواصيييل مسيييتودع األمم المتحدة التعاون مع شيييعبة المشيييتريات لوضيييع اسيييتراتيجية
جديدة لتحديد المصادر وزيادة عدد االتفاقات ال ويلة األجل بالنسبة لألصناف التي يتم
األسواق ،والبحث والت وير ،والحصول على التكنولوجيات المبتكرة والمالئمة للبيئة.

WFP/EB.A/2014/6-H/1/Add.1

تناوبها بصييييييورة أك ر تكرارا .وسييييييتختبر أنشيييييي ة الشييييييراء مبادرات لت وير تحليل

توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ
موافقة.

التوصية ( 8أ) :ينبيي تعزيز االلتزام باإلجراءات التشييلية الموحدة عند
السعي لتسليم الخدمات.

رد إدارة البرنامج

آخر موعد للتنفيذ

مستودع األمم المتحدة

اتخذ بالفعل إجراء لزيادة االمت ال على مسيييييتوى المحاور .وعلى سيييييبيل الم ال ،يعمل

الفصل ال اني من عام 2015

تقاسم التقرير المالي السنوي على تحسين رصد تقديم الخدمات.
شعبة تكنولوجيا المعلومات

WFP/EB.A/2014/6-H/1/Add.1

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

يعمل مسيييتودع األمم المتحدة وشيييعبة تكنولوجيا المعلومات إلدخال الت بيق القائم على
شبكة الويب من أجل تحسين تحليل البيانات واإلبالغ عنها ومراقبتها.
موافقة.

التوصية ( 8ب) :من الضروري إجراء التحسينات المتوخاة للنظام من
أجل تسهيل تتبع تسليم الخدمات وتسوية المبيعات.

مستودع األمم المتحدة

تحسييييين رصيييييد تقديم الخدمات عن طريق التقارير الشيييييهرية لضيييييمان إبالغ المحاور

الفصل األول من عام 2015

والتصدي للحاالت المعلقة.
شعبة تكنولوجيا المعلومات

سييعمل اسيتحدا الت بيق القائم على شيبكة الويب والمذكور تحت التوصيية (8أ) على
تسهيل تنفيذ هذه التوصية.
موافقة.

التوصية  :9يلزم إجراء استعراض لمالك الموظفين في جميع المحاور
ضمن إطار زمني محدد ،ووضع توصيف رسمي لجميع الوظائف على

مستودع األمم المتحدة

الفور ،كما أن تحديد معايير لبيان مبررات األعداد الصحيحة من موظفي
المخازن في كل محور يت لب االهتمام.

اسييتهل في مارس/فذار  2114اسييتعراض لمالك الموظفين .وسيييتم تعديل هيكل مالك

الفصل ال الث من عام 2014

الموظفين وتوصيف الوظائف تماشيا مع نتائج االستعراض.
شعبة الموارد البشرية

يجري اسييتعراض مالك موظفي مسييتودع األمم المتحدة بصييورة منتظمة باالقتران مع
خ ة العمل السنوية وتنفيذ الميزانية.
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية
توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ
موافقة.

التوصية  :01ينبيي على سبيل األولوية إصدار أمر توجيهي مشترك بشأن
إجراءات المناولة واإلبالغ بالنسبة للحساب الخا

.

رد إدارة البرنامج

آخر موعد للتنفيذ

إدارة تسيير الموارد

تم اسيييتكمال التوجيل المشيييترك بشيييأن إجراءات اإلدارة والمحاسيييبة واإلبالغ بالنسيييبة

والمساءلة/إدارة خدمات

لشيييبكة مسيييتودعات األمم المتحدة مع شيييعبة المالية والخزانة ،وسييييصيييدر التوجيل من

العمليات

جانب إدارة تسييييير الموارد والمسييياءلة وإدارة خدمات العمليات في الفصيييل ال اني من

الفصل ال اني من عام 2014

عام .2114
موافقة.

التوصية  :00على مستودع األمم المتحدة أن يضع نظاما مشتركا لإلبالغ
على ن اق الشبكة ،ضمن إطار زمني محدد من أجل معايير أفضل لإلبالغ

مستودع األمم المتحدة

ونظام مفيد لمعلومات اإلدارة.

يعترف البرنااامج بييالحيياجيية إلى تحسييييييين التقييارير وأدوات اإلبالغ ،ومواءمتهييا مع

الفصل الرابع من عام 2014

احتياجات مسيييتودع األمم المتحدة .وسيييتتصيييدى األنشييي ة المشيييار إليها في الرد على
التوصية (1ب) لهذه التوصية أيضا.
ستتحسن عملية اإلبالغ على ن اق الشبكة بإدخال سلسلة من مؤشرات األداء الرئيسية
القابلة للقياس ،وهذا سيييييينعكس في خ ة عمل شيييييبكة مسيييييتودعات األمم المتحدة وفي
التقارير الموحدة.
موافقة.

التوصية  :04يجب أن يتفاعل مستودع األمم المتحدة بصورة وثيقة مع
جميع المستخدمين والشركاء لفهم شواغلهم وتزويدهم بخدمات اقتصادية
وكفؤة تبعا لذلك.

مستودع األمم المتحدة

في عام  ،2113أُجري استقصاء شامل للمستخدمين استعدادا لالجتماع العام لمستودع

الفصل ال اني من عام 2015

األمم المتحدة .وسييييييتكرر هذا االسيييييتقصييييياء من أجل توفير أسييييياس لدورات عمل في

سييييسيييتمر تعزيز وظيفة خدمة عمالء مسيييتودع األمم المتحدة عن طريق إعادة الهيكلة
F-EBA2014-12577A

والتدريب.
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االجتماعات العامة القادمة لمستودع األمم المتحدة.

