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الدورة الثالثة والخمسون بعد المائة
روما 14-12 ،مايو/أيار 2014
رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي
عن شراء األغذية في البرنامج

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى ھذه الوثيقة إلى:
السيدة Corinne Fleischer
مديرة شعبة المشتريات
برنامج األغذية العالمي
رقم الھاتف+3906 6513 2293 :

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 شراء األغذية في البرنامج  9توصيات.
 ويشتري البرنامج من مصادر في أكث ر م ن  90بل داً م ا مق دار متوس طه الس نوي مليون ا ط ن مت ري م ن الس لع
المختلف ة بقيم ة تبل غ  1.1ملي ار دوالر أمريك ي .وھ و يش تري أكث ر م ن  50ف ي المائ ة م ن أغذيت ه م ن البل دان
واألقاليم التي يعمل فيھا ،األمر الذي يجعله مستثمراً ھاما ً في األسواق المحلية واإلقليمية.
 وقامت إدارة البرنامج بتحليل التوصيات التسعة ووافقت عليھا كما أعدت ردا وجدوال زمنيا لتنفيذھا.
 وسوف يستند البرنامج إل ى نت ائج وتوص يات مراج ع الحس ابات الخ ارجي وھ و يواص ل تعزي ز إدارت ه لش راء
األغذية.

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 شراء األغذية في البرنامج ،وأن تؤيد تقديم الوثيقة إلى المجلس التنفيذي لإلحاطة.
مشروع المشورة
 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي ،تشير لجنة المالية في منظم ة األغذي ة
والزراع ة عل ى المجل س التنفي ذي للبرن امج ب أن يح يط علم ا ب رد اإلدارة عل ى التوص يات ال واردة ف ي
تقرير المراجع الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج.



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

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في
تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء
األغذية في البرنامج

للنظر

A
Distribution: GENERAL
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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 أعضااء الجلل

الذين قد تكون لديهم أساللة فيية تتعلق بجحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال بجوظفي برنامج

األغذية العالجي الجذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة الجلل
مديرة شعبة الجشتريات:
لالستفسار عن توفر وثائق الجلل

السيدة C. Fleischer

التيفيذي بفترة كافية.
هاتف066513-2292 :

التيفيذي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات الجؤتجرات (هاتف.)344262-2462 :
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مشروع القـرار
يحيط الجلل



علجا ً بالوثيقة "رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية

في البرنامج" ()WFP/EB.A/2014/6-G/1/Add.1

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار اليهائي الجعتجد من الجلل  ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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الخلفية
-6

تعرض هذه الوثيقة رد األمانة على التوصاايات الواردة في "تقرير مراجع الحسااابات الخارجي عن شااراء األغذية في
البرنامج".

-2

ويشتري البرنامج من مصادر في أكثر من  93بلداً ما مقدار متوسطه السيوي مليونا طن متري من األغذية بقيجة تبلغ
 6.6مليار دوالر أمريكي .وهياك تحديات كثيرة يتعين التغلب عليها وهي تتعلق بالتوريد واللوجسااتيات ،فاألغذية تيتقل عبر
مسااافات كبيرة وباسااتخداا وسااائل نقل عديدة لتصاال في نهاية الجطام إلى الجسااتفيدين .ويشااتري البرنامج أكثر من  23في
الجائة من أغذيته من البلدان واألقاليم التي يعجل فيها ،األمر الذي يلعله مستثجراً هاماً في األسواق الجحلية واإلقليجية.
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وترحب إدارة البرنامج بهذه الجراجعة الخارجية وهي توافق على توصااااياتها ،والتي تشااااجل تحسااااين نجوذ الشااااراء
بحيث يحقق أفضااااال ما يجكن من األدوات األكثر ابتكاراً ،من قبيل مرفق تجويل رأا الجال العامل ومرفق الشاااااراء ا جل،
ويتياول الجبادرات الجيبثقة عن اسااااتعراض عجلية سااااير العجل .ويحدد التقرير عدة مسااااائل تلري معاللتها ا ن ،من قبيل
التخطيط الجؤسااسااي للتوريد والتسااليم ،والتكامل في ساالساالة اإلمداد ،ومسااائل جودة األغذية وسااالمتها ،وتعجيم الحلول التي
توفرها تكيولوجيا الجعلومات .ويشاااير عدد من التوصااايات إلى ملاالت يعتبر توفير اساااتثجار إ اااافي لها أمراً حاساااجاً ،من
قبيل إدارة الباعة والحفاظ على كفاءة وظيفة الشاااراء .وسااايساااتفيد البرنامج من اليتائج والتوصااايات التي خلل إليها مراجع
الحسابات الخارجي بغية تحسين نجوذ مشترياته من األغذية.
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وتتضجن الجصفوفة الجرفقة ردوداً محددة على التوصيات ،مع تو يحات تبين السياق الجرتبط ببعض ميها.

توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ

التوصية  :0ييبغي على البرنامج و ع "إطار للتخطيط للجشتريات" يتسم
بالتكامل ويستيد إلى نهج سلسلة اإلمداد الجطبق على الجقر الرئيسي والجكاتب

آخر موعد للتنفيذ

رد إدارة البرنامج
موافقة.

شعبة الجشتريات

يعتبر و اااع إطار لتخطيط الجشاااتريات أحد مكونات االساااتراتيلية الجؤساااساااية

اإلقليجية والجكاتب القطرية .وييبغي أن يتضجن اليهج ،من ججلة أمور ،توجيها ً

للتوريد والتساليم التي يقودها الفريق العامل الجعيي بإدارة سالسل اإلمداد ،والذي

حول تحديد الجدخالت الالزمة الستيباط استراتيلية للتوريد واإلمداد؛ وأن يلعل

تشاكل بهدم تحساين تكامل سالسل اإلمداد .ويلجع الفريق العامل في كيان واحد

من اإللزامي على ججيع الوحدات (الجقر الرئيسي والجكاتب القطرية والجكاتب

الجلاالت الوظيفية الجساااااااؤولة عن تحديد الجصاااااااادر وتخطيطها والجشاااااااتريات

اإلقليجية) إعداد خطة سيوية للشراء؛ وأن يتضجن نجوذجا ً موحداً لخطة الشراء؛

واللوجستيات ،وهو يحدد أفضل خيارات التوريد والتسليم.

وأن يحدد مؤشرات األداء األساسية لعجلية الشراء؛ وأن يحدد متطلبات اإلبالغ فيجا

يلجع اإلطااار العااالجي بين خطط التوريااد والتساااااااليم اإلقليجيااة والجحليااة التااابعااة

يتعلق بالرصد والتقييم الدوريين لعجلية الشراء.

للجكاتب اإلقليجية والجكاتب القطرية ،على التوالي ،وسااااتسااااانده أداة لرصااااد أداة

 26ديسجبر/كانون األول 2366
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سالسل اإلمداد.
سيدعم تيفيذ األداة الجوحدة إلدارة إمدادات الجشروعات التخطيط الجسبق على
مستوى الجكاتب القطرية وفي مختلف أنحاء البرنامج.
التوصية  4أ) :يجكن للبرناامج أن يلري تقييجاا لفعاالياة مباادرة الشاااااااراء من أجل
التقدا وقياا حصائلها (تقييم أثرها).

موافقة.
دائرة البرملة

سيتم استكجال الوقت الجتوقع ومؤشرات األداء األساسية ،التي يبلغ عيها حاليا ً

 26ديسجبر/كانون األول 2364

في إطار تقرير األداء السيوي ،بتحليل لكفاءة التكلفة في عاا  .2366وسييظر
خالل الفترة  2364-2362في األخذ بتقييم لألثر أوسع نطاقا ً وذلك لتحقيق ما
يلي )6 :إتاحة الوقت الكافي  -خج

سيوات – لألنشطة؛ )2

جان تعجيم هذا

اليهج .وسييظر تقييم األثر في استعراض اليهج وأثره.
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج
توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ

التوصاية  4ب) :يجكن للبرنامج أن ييظر في و ع توجيه شامل إلدارة الشراء من

آخر موعد للتنفيذ

رد إدارة البرنامج
موافقة.

أجاال التقاادا ييطبق على الجقر الرئيساااااااي والجكاااتااب اإلقليجيااة والجكاااتااب القطريااة.

شعبة الجشتريات/

ويجكن أن يصاااجم هذا التوجيه بهدم عاا يتجثل في إدما أنشاااطة الشاااراء من أجل

شعبة السياسات

الشراء من أجل التقدا .وستقدا اليتائج إلى الجلل

والبرامج واالبتكار

توجيها ً مؤسسيا ً إ افيا ً يستكجل به التوجيه الذي تم و عه أثياء سير التلربة

التقدا

اجن خطة الشاراء العامة للبرنامج على مساتويات الجقر الرئيساي والجكاتب

اإلقليجيااة والجكاااتااب القطريااة ،وفي معاااللااة الجخاااطر التي تم تحاادياادهااا بغيااة جعاال

يلري العجل حاليا ً على إجراء التقييم اليهائي الجخطط له في تصجيم تلربة

 26ديسجبر/كانون األول 2362

في عاا  2362وستشجل

والجتوفر بالفعل في دليل مشتريات البرنامج.

الجبادرة أكثر فعالية.

التوصية  3أ) :يجكن للبرنامج أن ييظر في اسااتعراض سااياسااته لشااراء الجيتلات
التغاذوياة من قبيل "ساااااااوبر سااااااايريال بل " بجوجب عقد إعفاء ،بغية تحقيق هدم

موافقة.
شعبة الجشتريات

سايساتعرض البرنامج اليهج الذي يأخذ به في ملال مشااتريات الجيتلات التغذوية

ااااجان فعالية التكلفة في الجشااااتريات .إ ااااافة لذلك ،فإن اسااااتخداا اإلعفاءات في

وذلك كلزء من اسااتراتيلية مؤسااسااية للتوريد والتسااليم .ويتطلب إنتا الجيتلات

الشااااااراء ،بدافع الحاجة الجلحة ،ييبغي أن يضااااااجن تحقق الهدم الجعلن الجتجثل في

التغذوية الجتخصاااصاااة اساااتثجاراً رأساااجاليا ً كبيراً يتعين تقديره على أسااااا طلب

اااااجان حساااااان التوقيت واللودة في تساااااليم الحبوي الغذائية ،وال ساااااايجا في حالة

البرنامج الذي كثيراً ما يكون متقلباً .وسااايدر البرنامج التوصااايات ،كجا سااايأخذ

عجليات الطوارئ.

 26ديسجبر/كانون األول 2366

بججارسااااات تعاقدية تسااااتيد إلى الحوافز الجالئجة ،وذلك عجالً على تحساااان جودة
الجيتلات.
تستخدا اإلعفاءات عيدما تكون لجصلحة البرنامج الفضلى .وستعجم شعبة

 26ديسجبر/كانون األول 2366

الجشتريات على ججيع موظفي الجشتريات خطوطا ً توجيهية إ افية حول
استخداا اإلعفاءات.

والخطوط التوجيهية الجو وعة.
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التوصاااية  3ب) :كجا يجكن تعزيز آلية االمتثال لضاااجان االلتزاا بساااياساااة الشاااراء

شعبة الجشتريات

موافقة.
سااايك اجل البرنامج عجليات الشاااراء الحالية باساااتعرا اااات الحقة كلزء من إطار
إدارة مخاطر الشراء.

 26ديسجبر/كانون األول 2366

توصيات مراجع الحسابات الخارجي
التوصية  2أ) :يجكن للبرنامج أن يتأكد من أن مفتشي تقارير اللودة والكجية هم
غير الجفتشين الذين يعهد إليهم بجسؤولية التفتيش على الباعة من حيث األهلية

جهة التنفيذ

آخر موعد للتنفيذ

رد إدارة البرنامج
موافقة.

شعبة الجشتريات

يستخدا البرنامج شركات التفتيش التي لديها كفاءات ثابتة في ملال جودة
األغذية وسالمتها بغية

لتفادي أي تضاري محتجل في الجصالح.

 26ديسجبر/كانون األول 2366

جان امتثال موردي الجيتلات التغذوية الجتخصصة

بجعايير اللوائح الدولية .وسيقوا البرنامج ،عيدما يكون ذلك مالئجا ً ومجكياً،
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بتحديد الخدمات التي ييبغي أن تقدمها شركات التفتيش وذلك لتليب أي تضاري
التوصااية  4ب) :يجكن تزويد للية مشااتريات األغذية في الجقر الرئيسااي والجكاتب
القطرية بالجعلومات عن األداء الساابق للبائع من حيث اللودة وحسن توقيت التسليم

في الجصالح.
موافقة.
شعبة الجشتريات

تستعرض للية إدارة الباعة الجشاكل الجتعلقة بأداء الباعة .وتسعى عجلية الشراء

 23يونيو/حزيران 2362

إلى معاللة هذه الجشاكل عيد وقوعها من خالل للية إدارة الباعة .وتتلقى للية

لتجكييها من اتخاذ قرارات أكثر استيارة.

مشتريات األغذية معلومات إ افية عن أداء الباعة عيد الطلب أو عيدما تكون
هذه الجعلومات هامة التخاذ القرارات في الللية .كجا سيشجل نظاا إدارة الباعة
التوصااية  4ج) :ييبغي على البرنامج مواصاالة السااعي للحصااول على تجويل أكثر
مرونة من الجانحين وبدون أية تقييدات على الجشااااتريات ،بغية تحقيق قدر أكبر من
فعالية التكلفة في الشراء.

مكونا ً يعزز اإلبالغ عن أداء الباعة.
موافق عليها
شعبة الشراكات مع
الحكومات

تسعى شعبة الشراكات مع الحكومات إلى التفاوض على تجويل مرن من
الجانحين .والجطلوي أن يكون التجويل خاليا ً من القيود لي

قيد التيفيذ

فقط لزيادة كفاءة

التكلفة ،بل كذلك لجساعدة البرنامج على االستلابة بصورة ديياميكية ومرنة
للحاالت والظروم الجتغيرة في األزمات اإلنسانية التي تشهد تطورات سريعة.
ويعترم مبدأ روح الجيح اإلنساني الليد صراحة باألهجية الكبيرة للتجويل
الجرن ،ويتجثل موقف البرنامج األساسي في طلب الجرونة .وفي حال عدا
توفير الجرونة أو التجكن من التفاوض بشأنها ،فإن البرنامج يقدر تكلفة عدا تلقي
الجساعدة الغذائية باليسبة للجستفيدين بالجقارنة بإ اعة الكفاءة بسبب القيود
الجفرو ة على التجويل.
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رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج
توصيات مراجع الحسابات الخارجي
التوصااااااية  2د) :ييبغي أن تقوا الجكاتب القطرية برصااااااد تواريز االلتزاا اليهائي
وتواريز الصااااارم اليهائي ،وأن تياقش الجشااااااكل الجحتجلة مع الجقر الرئيساااااي في

رد إدارة البرنامج

جهة التنفيذ

آخر موعد للتنفيذ

موافقة.
دائاارة الااباارماالااااة/
الجكاتب القطرية

وقت مبكر بحيث ال تضاااااطر إلى الللوء إلى الشاااااراء بصاااااورة متعللة للوفاء بهذه

سيلري تعزيز الرصد الذي تقوا به الجكاتب القطرية لتواريز االلتزاا
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اليهائي/تواريز التوزيع اليهائية من خالل ما يلي )6 :زيادة الوصول إلى أدوات
تحليل البيانات؛  )2زيادة قدرات الجوارد البشرية في الجكاتب القطرية من خالل

التواريز أو إلى التعرض لحاالت عدا االمتثال لها.

توظيف محللين إلدارة الجوارد ،وذلك إذا سجحت الجوارد بذلك .ومن شأن تيفيذ
األداة الجوحدة إلدارة إمدادات الجشروعات أن يعزز أيضا ً التخطيط الجسبق على
التوصاااااااياة  5أ) :ييبغي على البرناامج توحياد اساااااااتخاداا نظاا "إن تيد" في ججيع
الجكاتب القطرية والجكاتب اإلقليجية بحيث يجكن مجارساااة رصاااد أكثر فعالية لعجلية

شعبة الجشتريات

مستوى الجكاتب القطرية وفي ججيع أنحاء البرنامج.
موافقة.
حدد البرنامج  46بلداً يجكن فيه للجوصولية الشبكية والهياكل األساسية الجحلية
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أن تسجح باستخداا نظاا "إن-تيد" .وقد عججت شعبة الجشتريات اليظاا في 43

الجياقصات.

من هذه البلدان وهي تخطط لتركيبه في البلدان السبعة الجتبقية خالل عاا
.2366
التوصية  5ب) :ييبغي معاللة الفلوات في نظاا ونلز  2فيجا يتعلق بأداء الباعة،
وتاريز التسليم بجوجب العقد ،وتفاصيل العلز ،وجودة األغذية ،وغير ذلك،

موافقة.
شعبة الجشتريات

يفضل استخداا مكونات نظاا "ساي" ( )SAPألغراض إدارة الباعة والعقود

للتجكن من مجارسة رقابة أكثر فعالية على عجلية الشراء .ومن شأن ذلك تيسير

– والذي سيدمج في نظاا ونلز – غير أن ذلك بتطلب استثجاراً ماليا ً كبيراً.

استخرا الجعلومات عن أداء الباعة وتوفرها كجدخل أساسي في اختيارهم.

وسييفذ البرنامج مكونات نظاا "ساي" عيد توفر الجوارد .وإلى أن يتم ذلك ،فإن
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البرنامج سيقوا بتحديد واستخداا نظاا بديل إلدارة الباعة يستكجل به اليظم
الجوجودة حاليا ً ويعالج ثغرة الجعلومات الخطرة هذه.
WFP/EB.A/2014/6-G/1/Add.1

توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ

التوصية  :6ييبغي على البرنامج أن ييفذ نظاما ً متييا ً إلدارة الباعة في الجقر
الرئيسي والجكاتب اإلقليجية والجكاتب القطرية يضجن ،من ججلة أمور ،ما يلي:

رد إدارة البرنامج
موافقة.

شعبة الجشتريات

االمتثال للخطوط التوجيهية لتسليل ججيع الباعة اللدد؛

تسااااالم إدارة البرنامج بالحاجة إلى نظاا عصاااااري شاااااامل إدارة الباعة .ويلري
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العجل األول لتحديد نظاا مالئم يتفق مع أفضااااال الججارساااااات في هذا الجضاااااجار
وسايتضاجن إجراءات التساليل ومكونات إدارة األداء .ويعتجد األخذ بيظاا إلدارة

أ)

االمتثال للخطوط التوجيهية لتسليل ججيع الباعة اللدد؛

ي)

اساااااااتكجاال قااعادة بيانات الباعة فيجا يتعلق بلجيع السااااااالع وتحديث قاعدة

تخضاااااااع قاعدة الباعة لدى البرنامج إلى اساااااااتعراض دائم كلزء من هيكل للية

البيانات على فترات دورية؛

إدارة البااعة .واللهود الرامية إلى توسااااااايع القاعدة محكومة باالعتبارات التالية:

)

آخر موعد للتنفيذ

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

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج

الباعة مالئم للسياق التشغيلي لدى البرنامج على توفر الجوارد.

 )6عدد الباعة اليشاااطين وجيدي األداء الجساااللين إلحدى السااالع؛  )2الطلب من

توسااايع قاعدة الباعة لضاااجان مزيد من الجيافساااة وتلقي أفضااال قيجة مقابل

البرنامج باليساااابة لالسااااتثجارات الجطلوبة من الجوردين؛  )2نوع الساااالع الغذائية

األموال؛

الجشتراة؛  )6السياق التشغيلي لدى البرنامج.

د)

توحيد الفترة الزميية الجعطاة للباعة لتقديم عرو هم؛

إلى حااد بعيااد ،يحاادد الساااااااوق الااذي يعجاال فيااه البرنااامج الوقاات الجتاااح للباااعااة

ه)

تعزيز عجلية فرض اللزاءات بسبب مشاكل اللودة أو التأخر في التسليم

لالساتلابة إلى الجياقصاات .وساتساتعرض شاعبة الجشتريات األطر الزميية للتأكد
من االتساق عبر األسواق الجتشابهة والبيلات التشغيلية الجتجاثلة.

من جانب الباعة.

سيؤدي نشر نظاا إدارة الباعة إلى تحسين عجليات فرض اللزاءات عيد
الحاجة.

التوصاااااااياة  :7ييبغي تثبيات الوقت الجطلوي للوصاااااااول مع مراعاة الجهل الزميية
الالزمة وفترة الشااحن .وييبغي

ااجان االمتثال للوقت الجطلوي للوصااول الذي يتم

تحديده بهذه الشكل ،من خالل الرصد الجالئم.

موافقة.
الجكاتب القطرية

وقت الوصول الجبين في طلبات الشراء يتحدد بفعل الطلب وهو يراعي
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الجخاطر والفرص التخطيطية األخرى .وفي إطار اليهج الجوحد اللديد إلدارة
إمدادات الجشروعات ،فإن خطط التيفيذ لدى البرامج القطرية تأخذ القيود في
اعتبارها .ولذا ييبغي تحسين الجواءمة بين الوقت الجطلوي للوصول قدرات
التوريد واإلمداد .وسييظر في مو وع الرصد في سياق أنشطة الفريق العامل
الجعيي بإدارة سالسل اإلمداد.

9

01

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج
توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ

التوصية  8أ) :ييبغي على البرنامج تلجيع السياسات وكتيبات الدليل الجوجودة
لو ع وتوثيق سياسة مؤسسية بشأن جودة األغذية وسالمتها ،استياداً إلى نهج

رد إدارة البرنامج

آخر موعد للتنفيذ

موافقة.
شعبة الجشتريات

سلسلة اإلمداد.

تشكل سالمة األغذية وجودتها ملاالً للتركيز لدى عدة ملاالت وظيفية لدى

 23يونيو/حزيران 2362

البرنامج ،ويلري تياولها في الكتيبات الدليلية والخطوط التوجيهية ذات الصلة
وفي الجوقع الشبكي الخاص بلودة األغذية وسالمتها .وعجالً على تحسين
تكامل سلسلة اإلمداد ،سيلري توحيد الجعلومات ذات الصلة وسيتم توزيعها
عيدما يتياسب ذلك مع احتياجات البرنامج التشغيلية.

التوصية  8ب) :ييبغي على البرنامج أن يواظب على فحل مورديه باستجرار
للتأكد من مسائل جودة األغذية .ويجكيه اليظر في إدرا بيود

جان األداء في

موافقة.
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شعبة الجشتريات

عقوده مع الجوردين.
التوصية  8ج) :ييبغي على البرنامج أن يختار مفتشيه على أساا القدرة التقيية
ولي

السعر وحده .وييبغي إجراء استعرا ات دورية للجفتشين ،حيث أن تقارير

موافقة.
شعبة الجشتريات

جرى مؤخراً استعراض شراء خدمات الجفتشين على الصعيد العالجي وبات

الكجية واللودة تعتبر آلية شديدة األهجية لضجان معايير اللودة الجطلوبة في عقود

ا ن يشجل تقييجا ً تقييا ً ومالياً .ويلري العجل على تطبيق هذا اليهج على

مشتريات البرنامج.

الجستويات اإلقليجية والجحلية مع الحاجة إلى إعادة تقديم عروض الخدمات

 23يونيو/حزيران 2362

الجوجودة حالياً.
سيعزز التيفيذ العالجي ليظاا "فوكوا" رصد أداء الخدمات التي تقدمها شركات
التفتيش.
التوصية  8د) :يجكن للبرنامج أن يتخذ الخطوات الالزمة لتشكيل للان جودة
األغذية في ججيع الجكاتب القطرية لجعاللة مشاكل السالمة واللودة على مستوى

شعبة الجشتريات

أدت القيود الجتعلقة بتحديد الجصادر إلى تأخير تشكيل للان نوعية األغذية التي
أوصت بتشكيلها ورقة سياسات جودة األغذية وسالمتها وذلك عاا .2363
وسيستعرض البرنامج هذه الجسألة كلزء من جدول أعجاله الجؤسسي األعم
بغية إدما إدارة سالمة األغذية وجودتها على طول سلسلة اإلمداد .وسيتم
تحديد هياكل الحوكجة مع اإلشارة إلى تحديد الجخاطر وستـُيشأ على الجستويات
الجالئجة.

 23يونيو/حزيران 2362
WFP/EB.A/2014/6-G/1/Add.1

تلك الجكاتب.

موافق عليها

توصيات مراجع الحسابات الخارجي

جهة التنفيذ

التوصية  9أ) :ييبغي استعراض دور للية السلع واليقل والتأمين وإنشاء نظم في
الجكاتب اإلقليجية والجكاتب القطرية تضجن الرقابة القوية على عجلية الشراء.

آخر موعد للتنفيذ

رد إدارة البرنامج
موافقة

شعبة الجشتريات

يحدد اليظاا الجالي للبرنامج ( )22-662دور للية السلع واليقل والتأمين .وقد
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تعزز دور الللية الرقابي من خالل مكتب الجراجعة الداخلية للحسابات الذي

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

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج

يستعرض فصليا ً عيية تجثيلية من معامالت الشراء ويقدا الجالحظات حولها.
وسيلري استعراض إجراءات أخذ العيية بحيث تعك

تفويض سلطات الشراء

للجكاتب اإلقليجية والجكاتب القطرية .وسيلري تعزيز الدور الرقابي للجكاتب
اإلقليجية إذا سجحت الجوارد بذلك.
التوصية  9ب) :مع انتقال البرنامج إلى أنجاط جديدة من الشراء ،من األهجية
بجكان

جان الجواءمة بين الجوارد الجتوفرة والجهارات الجوجودة ،بحيث يجكن

ألنشطة الجشتريات أن تيفذ بفعالية وبكفاءة.

موافقة.
شعبة الجشتريات

كجا الحظ فريق الجراجعة ،فإن اليجوذ الياشئ ألعجال مشتريات البرنامج من
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األغذية يتطلب معارم ومهارات إ افية .ويحتا البرنامج إلى زيادة
استطالعه ودرايته في ملال أسواق السلع وإلى تطبيق أفضل الججارسات في
هذا الجضجار فيجا يتعلق بأدوات التعاقد وأدوات الحد من الجخاطر واإلدارة
االبتكارية لعالقات التاجر/الجورد .وتعجل شعبة الجشتريات على استراتيلية
لألشخاص الوظيفيين

جن سياق استراتيلية البرنامج لألشخاص .ويتجثل

الهدم األول من ذلك في تحديد أعداد الجوظفين وصفاتهم والجوارد التي تياسب
نجوذ األعجال الجتطور.
وعجالً على بياء الجهارات والجؤهالت شجن شبكة الجشتريات لديه ،سيستخدا
البرنامج فرص التدريب الداخلي والخارجي وسيدخل في ترتيبات اإلعارة مع
شركات القطاع الخاص وسيعزز فريقه بخبراء في األسواق .وسييصب تركيز
خاص على تقوية القدرات الرقابية لدى الجكاتب اإلقليجية .وستدخل استراتيلية
األشخاص الوظيفيين حيز اليفاذ بصورة تالئم عجليات البرنامج وإجراءاته
الجتطورة في ملال الجشتريات ،مع مراعاة الجوارد الجتاحة والقدرة على
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االستيعاي.

