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 المالية لجنة

 المائة بعد والخمسون الثامنة الدورة

 5112 مايو/أيار 11-11 روما،

 الخارجيالحسابات مراجع  تقرير عن تنفيذ توصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Nicholas Nelson السيد

  والخزانة المالية شعبة مدير

 العالمي األغذية برنامج

 6410 6513 3906+ الهاتف: رقم

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) 
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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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

 الدورة السنوية للمجلس لعام  في تقديم التقرير السابق، عندالتي لم تكن قد نُفذت  التوصياتيتضمن التقرير و

 ، والتوصيات التي قدمها المراجع الخارجي منذ ذلك التاريخ.4102

 البرنامجالتي نفذها التوصيات جميع تعليقاته بشأن المراجع الخارجي قدم و. 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   تنفيذ توصيات المراجع الخارجي، وأنفي  البرنامجالتقدم الذي أحرزه أن تالحظ يرجى من لجنة المالية 

 توجيهات تراها مناسبة.أية ، مع تقديم ليحيط بها علماالمجلس التنفيذي  تقديم الوثيقة إلىتؤيد 

 مشورةال مشروع

 لجنة المالية في منظمة  شير، تمن النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و

تقرير عن تنفيذ توصيات المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علما بالوثيقة "على األغذية والزراعة 

 ."الخارجيالحسابات مراجع 



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 52/2/5102-52روما، 

 

الموارد  مسائل
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر 
 اتالحساب مراجع توصيات تنفيذ عن تقرير

 الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(http://executiveboard.wfp.org)وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

، مذكوري  أدناهال  موظفيالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاا  ب أساللة ننيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاا  المجلس الذي  

 ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدا  دورة المجلس التنفيذي بفترة كانية.

 

 M. Junejaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي

 إلدارة تسيير الموارد والمسا لة،

 ورئيس الشؤون المالية

 2885-06513رقم الهاتف: 

 N. Nelsonالسيد 

 مدير

 لية والخزانةشعبة الما

 6410-066513رقم الهاتف: 

 T. Tropea ةالسيد

 رئيسة

 نرع الحسابات العامة

 2426-066513رقم الهاتف: 

 

 

 مشروع القـرار

 (.WFP/EB.A/2015/6-I/1يحيط المجلس علما بالوثيقة "تقرير ع  تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي" )

 

                                                      
 يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة ني نهاية الدورة.المعتمد م  المجلسطالع على القرار النهائي هذا مشروع قرار، ولال ، 
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لذي أحرزه -1 قدم ا هذا التقرير الت عالمي )" يعرض  ية ال يات التي رنعها مراجع "( البرنامجبرنامج األغذ يذ التوصاااااا ني تنف

. ويتضاااام  التقرير التوصاااايات التي كانت معلقة ني الدورة التنفيذي الحسااااابات الخارجي ني التقارير المقدمة إلى المجلس

 ( وتلك الواردة ني: WFP/EB.A/2014/6-I/1) 2014السنوية للمجلس لعام 

 البرنامجاألغذية ني  شرا رجي ع  اتقرير مراجع الحسابات الخ (WFP/EB.A/2015/6-I/1) 

 مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية رجي ع اتقرير مراجع الحسابات الخ 

(WFP/EB.A/2014/6-H/1) 

 4102ة لعام الحسابات السنوية المراجع (WFP/EB.A/2015/6-A/1) 

أدناه التقدم ني تنفيذ توصااااايات مراجع الحساااااابات الخارجي  ال  الفترة المشااااامولة بالتقرير. وتتضااااام   0 ويبي  الجدو  -2

 .البرنامجالمصفونة الواردة بعد الجدو  تعليقات مراجع الحسابات الخارجي على جميع التوصيات التي نفذها 

 

 2015-2010: تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي، 0الجدول 

توصيات  التاريخ المراجعةتقرير 

المراجعة الواردة 

في التقرير 

السابق التي لم 

 تنفذ بعد

التوصيات التي 

تم تنفيذها حتى 

 اآلن

التوصيات التي 

 لم تنفذ حتى اآلن

النسبة المئوية 

للتوصيات 

 المنفذة

تقرير مراجع الحسابات الخارجي ع  التخطيط 

واإلبالغ االستراتيجي ني مكتب قطري 

 أوغندا – للبرنامج

 - 1 - 1 2010شباط /نبراير

 - 1 - 1 2011حزيران /يونيو 4101 لعام الحسابات السنوية المراجعة

إدارة  بشأنتقرير مراجع الحسابات الخارجي 

 المشروعات

 - 2 - 2 2011 أكتوبر/تشري  األو 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي ع  

 الموارد البشريةإدارة 

 63 3 5 8 4104يونيو/حزيران 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن العمل 

 مع شركا  التعاون

 50 2 2 4 4102حزيران /يونيو

تقرير مراجع الحسابات الخارجي ع  استخدام 

 النقد والقسائم

 56 4 5 9 4102حزيران /يونيو

 60 2 3 5 2014حزيران /يونيو 4102الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 شرا تقرير مراجع الحسابات الخارجي ع  

 البرنامج األغذية ني

 - 9 - 9 2014حزيران /يونيو

مستودع  تقرير مراجع الحسابات الخارجي ع 

 األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

 33 8 4 12 2014حزيران /يونيو

 - 2 - 2 4102 مايو/أيار 4102 لعام الحسابات السنوية المراجعة

 36 43 19 53  المجموع
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

 (WFP/EB.1/2010/6-D/1)أوغندا  –تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن التخطيط االستراتيجي واإلبالغ في مكتب قطري للبرنامج 

 2التوصية  1

منهجيات نعالة م  حيث التكلفة وضع 

ومتسقة وموثوقة لقياس عدد األنراد الذي  

تساعدهم المشروعات والتحقق م  ذلك 

 .العدد

نرقة العمل المعنية بتعداد المستفيدي  وتحديد التكاليف 

المرتبطة بهم تُحِس  أساليب قياس األعداد والتحقق م  

تنتهي   وصحة أعداد المستفيدي  المباشري  وغير المباشري

م  إعداد  طة عمل تحدد النواتج والمسؤوليات والجداو  

 الزمنية.

سيتم تجربة أداة "كوميت"، بما ني ذلك عملية مبسطة و

ني منطقة  4102لتعداد المستفيدي ، ني منتصف عام 

 واحدة، ويتوقع أن تبدأ بحلو  ديسمبر/كانون األو .

م  "تقرير مراجع  9انظر أيضا الرد على التوصية 

 إدارة المشروعات." بشأنالحسابات الخارجي 

ستونر أداة رصد وتقييم المكاتب القطرية 

)"كوميت"(، والتي ستنشر ني جميع األقاليم ني عام 

، عمليات سريعة مدارة مركزيا للتعداد 4102

 والتحقق م  أعداد المستفيدي .

 قيد التنفيذ.

/ كانون ديسمبر

 4102 األو 

نحيط علما بأن العمل جار 

أداة "كوميت" على نشر 

كخطوة نحو طريقة أكثر 

موثوقية لحساب أعداد 

 المستفيدي .

  (WFP/EB.A/2011/6-A/1) 5101الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 7التوصية  2

تنفيذ نظام إدارة أم   للبرنامجيمك  

. ويمك  4المعلومات م  أجل نظام ونجز 

أيضا تقرير إطار زمني محدد لتشغيل نظام 

ساب إلدارة اللوجستيات وما يرتبط بذلك 

م  تخلص تدريجي للوصلة بي  نظام ساب 

 ونظام كومباس.

 نظام إدارة أمن المعلومات

شأن بيتناو  تقرير مراجع الحسابات الدا لي للمفتش العام 

أم   ط األساس ني نظام تخطيط الموارد المؤسسية 

، 4102، والصادر ني نونمبر/تشري  الثاني للبرنامج

مجاالت نظام إدارة أم  المعلومات. وعلى النحو الموصى 

به ني التقرير، سيتم تنظيم السياسات ووظائف الرقابة التي 

نظام ونجز ع  طريق هيلة تتضم  إطارا للتسيير ني 

تكنولوجيا المعلومات. وم  المتوقع أن يتم تسيير معنية ب

. وستقوم شعبة 4102التنفيذ الكامل بحلو  نهاية عام 

تكنولوجيا المعلومات واللجنة التوجيهية لنظم المعلومات 

اإلدارية بمراعاة توصيات المراجعة الدا لية والخارجية 

بهدف االنتها  م  اإلطار األمني لتخطيط الموارد 

 .4102حلو  نهاية عام المؤسسية ب

 نظام إدارة أمن المعلومات

وانقت اللجنة التوجيهية لنظم إدارة المعلومات 

على تشكيل نريق  4102/تموز واإلدارية ني يولي

عامل يعنى بتسيير أم  نظام ونجز، وقد أعدت 

شعبة تكنولوجيا المعلومات ا تصاصات هذا الفريق 

 للموانقة عليها.

 .قيد التنفيذ

يونيو/حزيران 

4102 

نعترف بالتدابير الجارية 

 إدارة أم نظام لتنفيذ 

 اللوجستيات
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

 نظام دعم تنفيذ اللوجستيات  

أيد المدير التنفيذي تنفيذ نظام دعم تنفيذ اللوجستيات وأُدِرج 

(؛ وم  المتوقع أن يكتمل 4102-4102ني  طة اإلدارة )

 .4102نشره بحلو  عام 

 اللوجستياتنظام دعم تنفيذ 

اعتُبر أن نظام دعم تنفيذ اللوجستيات قد نفذ ني 

 4102دورة المجلس التنفيذي السنوية لعام 

  

 (WFP/EB.2/2011/5-D/1تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن إدارة المشروعات )

 0التوصية  3

ينبغي وضع األموا  المخصصة للدراسات 

انبا جاألساسية وتقدير االحتياجات والتقييم 

وجعل استخدامها إلزاميا. وعند االقتضا ، 

ينبغي تزويد هذه األنشطة بتمويل مؤسسي 

 ال يرتبط بالضرورة بأموا  المشروعات.

الرصد والتقييم للفترة  تم االنتها  م  مشروع استراتيجية

. 4102وتعميمها ني ديسمبر/كانون األو   4102-4102

ا  ي " أمووتتضم  االستراتيجية مقترحات بشأن "تحص

وللحصو  على تمويل  المشروعات للرصد والتقييم

مثل الدراسات  الرصد والتقييم مؤسسي إضاني لدعم أعما 

 والتقييمات األساسية.

، أنشأ نريق اإلدارة 4102ني نونمبر/تشري  الثاني 

التنفيذية نرقة عمل لضمان التمويل المستدام للتقدير 

د باستراتيجية الرصوالرصد والتقييم نيما يتعلق 

ني المقر وعلى  4102-4102 والتقييم للفترة

 المستويي  اإلقليمي والقطري.

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

ندرك الخطوات الجارية 

لمعالجة مسألة التمويل 

المؤسسي للدراسات 

األساسية وتقديرات 

االحتياجات وتقييمات 

المشروعات وسننتظر 

 اإلجرا ات.المزيد م  

 9التوصية  4

ينبغي أن تتضم  طريقة حساب المستفيدي  

أيضا إحصا  عدد أيام المستفيدي  أو أيام 

الوجبات الغذائية، واللذي  يتيحان معا أساسا 

 أدق لتحديد الحصائل واإلنجازات.

سيتضم  نموذج التنفيذ "كوميت"، المقرر أن تنشره 

الحصص وأيام ، تخطيط 4102األمانة بحلو  نهاية عام 

المساعدة وتعداد المستفيدي ، وبالتالي سيُمّك  م  تتبع أيام 

 التغذية واإلبالغ عنها.

وكان هناك نهج تدريجي ال تبار نموذج التنفيذ "كوميت". 

وتغطي المرحلة األولى المكاتب القطرية المختارة التي 

لديها قواعد بيانات للرصد والتقييم. وا تبر النظام ني 

الثانية؛ وتجرى تعديالت استنادا إلى النتائج. وسيتم المرحلة 

، وم  4102تجربة النظام ني منطقة واحدة ني عام 

. 4102المتوقع نشره ني نفس المنطقة بحلو  نهاية عام 

( بإعداد 8وتقوم نرقة عمل )انظر الرد على التوصية 

أساليب محسنة لتعداد المستفيدي  المباشري  وغير 

عد تنظم أيام التغذية والحصص الدنيا المباشري ، مع قوا

 ونقا لحالة المستفيد.

ني أعقاب دراسة ع  الغذا  م  أجل إنشا  

األصو ، تعمل نرقة العمل المعنية بالتعداد وحساب 

التكلفة على وضع مصفونة لتكلفة الحصة وهي 

 .4102ستنعكس ني تقرير األدا  السنوي لعام 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

ننتظر تتبع مساعدة 

المستفيدي  م  حيث أيام 

الوجبات كأساس أكثر واقعية 

 لتحديد نواتج المشروعات.
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

 (WFP/EB.A/2012/6-F/1) البشريةمراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد تقرير 

 0التوصية  5

يجب إدراج استعراض هيكل ومالك 

الموظفي  ني االستراتيجية الخمسية القطرية 

وني توقعات التوظيف ني  طط 

المشروعات الفردية. وينبغي أن تكون 

استعراضات هيكل ومالك الموظفي  الشاملة 

التي تضم االحتياجات م  غير الموظفي  

)بما ني ذلك المستشارون( أداة يسترشد بها 

 النشر العام للموظفي  ني المكاتب الميدانية.

تب كجز  م  استعراض عقود الخدمة، ستضطلع مكا

باستعراض للهيكل ومالك الموظفي  بهدف العمل  البرنامج

تدريجيا بعقود وطنية محددة المدة حسب االقتضا . وسيتم 

استعراض الوظائف الدولية )الفنية، وقصيرة المدة، 

واالستشارية( بهدف تحقيق انتقا  ليس له أثر م  حيث 

 التكلفة. 

ة، ريوبعد التجربة ني مكتبي  اثني  م  المكاتب القط

سيُطلق نريق اإلدارة التنفيذية والسياسات استعراض هيكل 

 . وستستعرضالبرنامجومالك الموظفي  ني جميع مكاتب 

شعبة الموارد البشرية مجموعة أدوات استعراض هيكل 

ومالك الموظفي ، بالتشاور مع اتحاد موظفي الخدمات 

العامة ونقابة الموظفي  الفنيي  لضمان أنها تتكيف مع 

 . للبرنامجتياجات المتغيرة االح

وسيراعي استعراض هيكل ومالك الموظفي  

 االستراتيجيات والمشروعات والبرامج القطرية.

تم نشر مجموعة أدوات استعراض هيكل ومالك 

الموظفي  بعد مشاورات أجريت مع أمي  المظالم 

ومكتب األ القيات ورابطات الموظفي  الستخدامها 

ومستوى المكاتب  على مستوى المقر الرئيسي

القطرية. وستسترشد بها الخطط االستراتيجية 

الخمسية القطرية وسيجري تطبيقها عند تغيير 

 عمليات المستوى القطري.

ندرك ما تتخذه اإلدارة م   نُفِّذت

مجموعة تدابير الستكما  

أدوات استعراض هيكل 

ومالك الموظفي  الستخدامها 

على مستوى المقر الرئيسي 

كاتب القطرية ومستوى الم

كجز  م  الخطط 

االستراتيجية الخمسية 

القطرية، وأنه سيجري 

تطبيقها عند تغير عمليات 

 المستوى القطري

 4التوصية  6

يجب دعم  طة قوة العمل المؤسسية بتقييم  

للفوائد والمخاطر الناشلة ع  شدة االعتماد 

على العقود القصيرة األجل نيما يتعلق 

المكاتب القطرية  ال  بتمويل اتجاهات 

نترة عدة سنوات. كما ينبغي تحديد الضوابط 

 التي تخفف م  المخاطر.

جز  م   البرنامجإن استراتيجية تخطيط قوة العمل ني 

 .استراتيجية شؤون العاملي  المقدمة

 تم تقدير الفوائد والمخاطر.

وعمال على تخفيف مخاطر نقدان معارف الموظفي  

المعيني  بعقود قصيرة األجل، أنشئ مجّمع للمواهب 

يستهدف الموظفي  واالستشاريي  والموظفي  الفنيي  

الوطنيي  المعيني  بعقود قصيرة األجل، بما يتماشى 

. ويعتبر البرنامجمع تخطيط القوى العاملة ني 

راتيجية شؤون مجّمع المواهب أحد مكونات است

ية الدورة العادالعاملي  التي تمت الموانقة عليها ني 

 .4102 الثانية لعام

نعترف بأنه تم إطالق تدابير  نُفِّذت

إلنشا  مجّمع للمواهب بما 

يتماشى مع استراتيجية 

 شؤون العاملي .
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 3التوصية  7

أن ينشئ رقابة تقدم  البرنامجينبغي على  

ضمانا بأن الدرجات الموانقة لكل مشروع 

تتمشى مع التصنيف الموحد وأن القرارات 

 ال تخضع لتوقعات التمويل وحدها.

تقوم مجموعة هاي بمساعدة شعبة الموارد البشرية ني 

استعراض التوصيفات العامة للوظائف لضمان أنها ذات 

لتيسير  الصلة وذات درجات صحيحة، ووضع معايير

 ا تيار التوصيفات وتعزيز المسا لة.

ومجموعة هاي التوصيفات  البرنامجاستعرض 

العامة للوظائف و يارات تخطيط المستقبل 

 4102الوظيفي. وصدرت ني نونمبر/تشري  الثاني 

توصيفات جديدة لوظائف الخدمات وهي تحّدث 

المهام والمسؤوليات بحيث تتماشى مع رتب 

 الوظائف.

حيط علما بأنه تم إجرا  ن نُفِّذت

استعراض للتوصيفات 

العامة بغية ضمان التوانق 

بي  رتب الوظائف الموانق 

 عليها مع التصنيف الموحد.

 

 2التوصية  8

ينبغي على شعبة الموارد البشرية أن تضع 

مؤشرات رئيسية لألدا  حو  صحة إدارة 

الموارد البشرية ني المكاتب الميدانية وأن 

يتعي  عند بلوغه إجرا   تحدد حدا أدنى

استعراض ني الموقع. كما ينبغي إيجاد 

عملية دورية إلبالغ اإلدارة العليا بنتائج ذلك 

 االستعراض.

تتضم   طة العمل السنوية لشعبة الموارد البشرية 

مؤشرات األدا  الرئيسية التي يتم دمجها ني  طط العمل 

يسية الرئ القطرية واإلقليمية. ويجري تنقيح مؤشرات األدا 

 بما يتماشى مع استراتيجية شؤون العاملي .

تم استعراض مؤشرات األدا  الرئيسية ووزعت 

 على المكاتب القطرية.

 ،ني إدارة الموارد البشرية تحسنا وشهد التواصل

حيث يجري تنظيم اجتماعات شهرية الكترونية ع  

بعد مع المديري  اإلقليميي . وقد قدم مدير إدارة 

الموارد البشرية، وهو عضو ني نريق اإلدارة 

التنفيذية، تقارير منتظمة إلى اإلدارة العليا ع  

مبادرات إدارة الموارد البشرية ومؤشرات األدا  

 الرئيسية. 

البشرية اإلقليمية بصورة وتقوم مكاتب الموارد 

منتظمة بإجرا  االستعراضات، وكذلك استجابة 

 لمؤشرات األدا  الرئيسية.

وتنظم معتكفات إدارة الموارد البشرية لكبار 

الموظفي  ني المكاتب اإلقليمية مرتي  سنويا لتباد  

 النتائج وأنضل الممارسات. 

نالحظ إجرا  استعراض  نُفِّذت

ة مؤشرات األدا  الرئيسي

وتقديم التقارير إلى اإلدارة 

العليا ع  مبادرات إدارة 

الموارد البشرية ومؤشرات 

 األدا  الرئيسية.

 6التوصية  9

يتعي  إعداد  طة محددة الزم  لالستكما  

 العاجل لخطة قوة العمل المؤسسية وتنفيذها.

جري إعداد نهج جديد لخطة قوة العمل المؤسسية وذلك ي

 استراتيجية شؤون العاملي .بما يتماشى مع 

بعد الموانقة على استراتيجية شؤون العاملي  ني 

، يجري العمل على 4102نونمبر/تشري  الثاني 

وضع  طة قوة العمل المؤسسية لتنفيذها بنهاية عام 

4102. 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بأن العمل جار 

على استكما   طة قوة 

سسية المنقحة، العمل المؤ

على استكمالها المقر ونحث 

 بأسرع وقت ممك . 
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 04التوصية   10

م أن يضع سياسة للتعل البرنامجيتعي  على 

تضم  بنا  قدرات الموظفي  بصورة 

 متواصلة وإدراجها ني مسارات العمل.

بدأ برنامج تنمية القيادات اإلدارية النسائية ني أوا ر عام 

إلى مرحلة التصميم وم   . ووصل إطار القدرات4102

 .4102المتوقع االنتها  م  إعداده ني أوا ر عام 

يعمل نريق تنمية القدرات ني إدارة الموارد البشرية 

على وضع نهج متسق للتعلم يغطي مختلف مواقع 

ووحداته الوظيفية؛ وم  المتوقع االنتها   البرنامج

. ويجري 4102م  ذلك ني ديسمبر/كانون األو  

تحديد االحتياجات الخاصة بالتعلم على أساس 

 البرنامجالقدرات التي يتطلبها تحقيق أهداف 

 االستراتيجية والحفاظ على نعالية العمليات.

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

بذلك. وننتظر نحيط علما 

المزيد م  اإلجرا ات بشأن 

إعداد سياسة تعلم لبنا  

 قدرات الموظفي .

 03التوصية  11

م  شأن وجود نظام إلدارة المعارف أن  

على اكتساب المعرنة  البرنامجيساعد 

الموجودة ني التقارير المتباينة وني الشعب 

المختلفة ني المنظمة. وينبغي أن يكون تسليم 

نسخ الملفات االلكترونية والورقية بندا هاما 

ني القائمة المرجعية التي تستخدم قبل 

  روج الموظف بسبب النقل أو التقاعد.

لومات والمعرنة باألدوات إدارة المعيجري دعم  التقدم كما أشير إليه م  قبل.

 :التالية

نظام إلى وصو  بإمكان جميع المكاتب ال

SharePoint Teamwork Spaces وهو ،

تيسير التعاون والتنسيق والتوثيق. وهناك برنامج ل

 أيضا وظيفة دعم جاري تشغيلها.

ويجري العمل على تحديث برمجيات حفظ 

وإدماجها مع أماك  األنرقة  البرنامجالسجالت ني 

 لتحسي  االحتفاظ بالذاكرة المؤسسية.

 قيد التنفيذ

سبتمبر/أيلو  

4102 

ننتظر المزيد م  اإلجرا ات 

بشأن إعداد نظام إدارة 

 .البرنامجالمعرنة ني 
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 02التوصية  05

ينبغي أن ترتبط وحدات التدريب ني جميع 

المجاالت الوظيفية والمكاتب بنظم إدارة 

 .التعلم

 وحدات التعلم والتدريب تم توسيع نظام إدارة التعلم ليشمل

المخصصة الحتياجات الُشعب دعما الستراتيجية شؤون 

العاملي ؛ بنا  على ذلك تم تمديد الجدو  الزمني حتى أوائل 

4102. 

تستعرض طلبات اإلعفا  م  نفقات التدريب، والتي 

ما  ضو تتطلب موانقة رئيس تنمية القدرات، على 

يوجد وما يخطط له م  نرص التعلم على المستوى 

 24المؤسسي والمستوى الوظيفي؛ وقد استعرض 

 .4104طلبا منذ نونمبر/تشري  الثاني 

ويتواصل الفريق مع المكاتب والوحدات لضمان 

أنها تستخدم نظام إدارة التعلم، وهو نظام تم تحديثه 

يادة بغية تحسي  األدا ، وز 4102/تموز يوليوني 

سهولة استخدامه، ومعالجة المشاكل التقنية، نيه 

وإضانة سمات جديدة إليه. وقد ارتفع استخدام النظام 

ني المائة ألغراض التسجيالت الجديدة  002بنسبة 

ني المائة  22ني المائة ألغراض اإلنها ات و 22و

 للزيارات اليومية  ال  الشهر األو .

روزيتا ر صة برمجيات  البرنامجكما اشترى 

 ستون لدعم لغات األمم المتحدة.

نعترف بالتحسينات ني نظام  نُفِّذت

 إدارة التعلم.

 (WFP/EB.A/2013/6-F/1تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون )

 0التوصية  13

أن يكون نيه مركز  البرنامجينبغي لمقر  

واحد للمسؤولية يتولى إدارة المعلومات 

المتصلة بجميع شركائه )الحكومات، 

والمنظمات غير الحكومية، وحركة الصليب 

األحمر والهال  األحمر، ووكاالت األمم 

المتحدة(، ويمك  أن يكفل توانر 

المعلومات/البيانات عنها وإمكانية الوصو  

لس التنفيذي/اإلدارة إليها نورا إذا طلبها المج

 العليا وعند طلبها.

ونقل مكتب البرنامج مع موا مة  طوط اإلبالغ ني مكاتب 

المنظمات غير الحكومية، سيتم إنشا  إدارة  دمات 

المركز المسؤو  ع  جميع بوصفها الشراكات والحكومات 

 تم تأكيد التغييرات ني  طة اإلدارة وقد الشركا . 

ني دورته عليها المجلس (، التي وانق 4102-4102)

 ، وتنفذ حاليا.4102 لعام الثانيةالعادية 

شعبة الشراكات وتنسيق السياسات والدعوة التي 

، هي المركز الوحيد 4102/تموز يوليوأنشلت ني 

لتنسيق المعلومات الخاصة بشركا  التعاون. ويشكل 

مكتب المنظمات غير الحكومية اآلن جز ا م  هذه 

الشعبة، وهي ستقود تنفيذ استراتيجية الشراكة 

الدورة المؤسسية التي تمت الموانقة عليها ني 

 .4102 السنوية لعام

مات جمع المعلووقد أنشلت منصة شبكية الكترونية ل

 الخاصة بالشراكات.

نحيط علما بإنشا  مركز  نُفِّذت

وحيد يكون مسؤوال تنسيق 

المعلومات ع  شركا  

 التعاون.
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 3التوصية  14

يقوم حاليا بإعادة  البرنامجإننا نقدر أن 

النظر ني نهجه المتبع بإزا  مذكرات التفاهم 

العالمية، بما ني ذلك معايير إبرام مذكرات 

التفاهم مع المنظمات غير الحكومية. 

إلى إجرا   البرنامجونوصي بأن يسارع 

عملية إعادة النظر ني مذكرات التفاهم 

القائمة واستخالص معايير لوضع مذكرات 

مية. وقد يمك  إجرا  إعادة التفاهم العال

النظر بصفة دورية ني المنظمات الدولية 

غير الحكومية بهدف وضع مذكرات التفاهم 

 العالمية حيثما كان ذلك مناسبا ني المستقبل.

يجري استعراض مذكرات التفاهم القائمة. وتم استكشاف 

نماذج شراكة جديدة ني المشاورة السنوية بشأن الشراكة 

شاورت األمانة مع المنظمات غير . وت4102لعام 

الحكومية بشأن استراتيجية الشراكة المؤسسية لتقديمها ني 

؛ وستقوم 4102الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

األمانة ني وقت الحق باستعراض مذكرات التفاهم 

 العالمية.

ني سياق استراتيجية الشراكة المؤسسية التي تمت 

، يجري 4102يونيو/حزيران الموانقة عليها ني 

العمل على وضع استراتيجية للعمل مع المنظمات 

غير الحكومية وهي تستعرض آليات التعاون القائمة 

م  قبيل مذكرات التفاهم وتونر معايير التعامل. 

وسيغطي استعراض الخطوط التوجيهية المتعلقة 

مذكرات  4102بالمنظمات غير الحكومية ني عام 

 ة نعال.التفاهم الموجود

 قيد التنفيذ.

ندرك أن العمل جار ني هذا  4102/تموز يوليو

المجا  ونح  بانتظار انتها  

استعراض مذكرات التفاهم 

مع المنظمات غير الحكومية 

ووضع معايير شفانة إلنشا  

مذكرات تفاهم عالمية مع 

المنظمات الدولية غير 

 الحكومية.

 2التوصية  15

نوصي بأن تحتفظ المكاتب القطرية ببنك 

للبيانات/سجل لشركا  التعاون الممكني  لكي 

تتمك  م  تحديد شركا  التعاون الممكني  

المناسبي  لتنفيذ مشروع ما. وينبغي أن 

يتضم  بنك البيانات الوصف المؤسسي 

المفصل للشركا  المتعاوني  الذي يتضم  

 ية،قدرتهم المالية، وا تصاصاتهم األساس

وبيانات قوتهم العاملة، وتجربتهم السابقة 

وما إلى ذلك، وينبغي تحديث الملف بصفة 

شكال  البرنامجدورية. وقد يصمم مقر 

نموذجيا لبنك البيانات/السجل ويصدر أوامر 

 توجيهية م  أجل تحديثه بصفة دورية.

 41برسم  رائط ممارسات الشراكة ني  البرنامجيقوم 

مكتبا قطريا كجز  م  استعراض التوجيهات بشأن إقامة 

الشراكات مع المنظمات غير الحكومية بهدف تبني أنضل 

الممارسات وسد الثغرات؛ وم  المتوقع االنتها  م  هذا 

. وستيسر هذه 4102العمل بحلو  ديسمبر/كانون األو  

يهات مؤسسية أنضل عبر العملية "العميقة" وضع توج

دورة الشراكة، بما ني ذلك ع  طريق تحديد أنضل 

الممارسات إلدارة بيانات الشركا  على مستوى المكاتب 

 القطرية. 

المقرر نشرها بحلو  ديسمبر/كانون  –وستكون "كوميت" 

أداة أنضل للمكاتب القطرية لجمع بيانات  – 4102األو  

ج استخدام "كوميت" ني الشركا  والحفاظ عليها؛ وسيتم دم

 التوجيهات. 

وسيتم تحديث التوجيهات عقب نظر المجلس ني 

 .4102استراتيجية الشراكة المؤسسية ني يونيو/حزيران 

يجري نشر "كوميت" حسب المواعيد المقرر لذلك 

. وهي ستمك  المكاتب القطرية م  4102ني عام 

 تسجيل تفاصيل شركا  التعاون والتغطية التشغيلية.

 قيد التنفيذ. 

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نعترف بالخطوات التي 

ُشرع نيها وننتظر المزيد م  

اإلجرا ات بشأن وضع 

توجيهات مؤسسية بنك 

البيانات ني المكاتب القطرية 

بشأن شركا  التعاون 

 المحتملي .
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 9التوصية  16

ني إصدار  البرنامجنوصي بأن ينظر مقر 

أمر توجيهي للمكاتب القطرية م  أجل 

وضع إجرا ات التشغيل الموحدة لرصد 

وتقييم شركا  التعاون وقد يفرض أيضا 

"آليات أساسية دنيا للرصد" م  أجل 

 االمتثا  اإلجباري.

صدرت إجرا ات تشغيل موحدة مؤسسية للرصد والتقييم 

ن وقابلة للتكيف على المستوى القطري ني ديسمبر/كان

. وسيتم االنتها  م  متطلبات الرصد الدنيا 4102األو  

 .4102للمكاتب القطرية ني مايو/أيار 

تشكل متطلبات الرصد الدنيا للمكاتب القطرية، التي 

، اإلطار المعياري 4102/تموز يوليوصدرت ني 

ستكمل بإطار النتائج لرصد البرامج. وهي تُ 

سيير وقواعد ت 4102-4102االستراتيجية للفترة 

هذا اإلطار وإجرا ات التشغيل الموحدة لرصد 

 المشروعات.

ستكمل متطلبات الرصد الدنيا بمجموعة مؤشرات وتُ 

إطار النتائج االستراتيجية والتي تحدد طرائق رصد 

المؤشرات، وبالتوجيه الخاص بالرصد المؤسسي 

الذي تم تحديثه مؤ را. وتنص متطلبات الرصد 

ب التي يتعي  على المكاتالدنيا على متطلبات الرصد 

 جالبرنامالقطرية تنفيذها نيما يتعلق بحصائل 

ونواتجه ومؤشراته الشاملة، والتدبير الخاص 

 بتوجيه رصد العمليات.

نحيط علما بتعميم متطلبات  نُفِّذت

رصد دنيا على المكاتب 

القطرية تنص على متطلبات 

 الرصد. 

 (WFP/EB.A/2013/6-G/1) النقد والقسائمتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن استخدام 

 0التوصية  17

ب( ينبغي ني المكاتب القطرية إكما  

التحليل المقارن لكفا ة ونعالية التكاليف ني 

ال تيار تحويالت النقد والقسائم، وذلك 

 طريقة التحويل المناسبة.

ستكون لجنة  4102ب( بحلو  ديسمبر/كانون األو  

استعرضت تحليالت كفا ة استعراض المشروعات قد 

التكلفة والفعالية. ولدى المكاتب اإلقليمية موظفون 

مخصصون للنقد والقسائم وتدعمهم وحدة النقد م  أجل 

التغيير وإدارة تسيير الموارد والمسا لة؛ والمكاتب القطرية 

تحظى بدعم م  وحدة النقد م  أجل التغيير وإدارة تسيير 

قر األ رى والمكاتب الموارد والمسا لة ومكاتب الم

اإلقليمية. وتعزز لجنة استعراض المشروعات االمتثا  

لمتطلبات تحليل الكفا ة والفعالية قبل الموانقة على 

 المشروعات.

ب( تحلل أداة قيمة أوميغا اإللزامية، التي بدأ العمل 

، كفا ة التكلفة ونعاليتها والعوامل 4102بها عام 

ريب على تحويالت الخارجية. وسيتم نشرها مع التد

النقد والقسائم ني جميع المكاتب القطرية بحلو  

. وتعتبر األداة جز ا م  الطبعة 4102نهاية عام 

الثانية م  دليل الرصد والقسائم الذي أرسل إلى 

 .4102المكاتب القطرية ني يناير/كانون الثاني 

ب( نعترف ببد  العمل بأداة  نُفِّذتب( 

ى إلقيمة أوميغا ونتطلع قدما 

التنفيذ ني جميع المكاتب 

 القطرية.

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

2
/6

-H
/1

 
4

 

 



 

 

 

0
2

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

5
/6

-I
/1

 

 
 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

 5التوصية  18

ب( ينبغي أن تحتفظ المكاتب القطرية بقائمة 

للشركا  المتعاوني ، وأن يتونر لديها أيضا 

نظام سليم لتقييم هؤال  الشركا  ألغراض 

مشروعات النقد والقسائم ني كل مكتب 

قطري، ويمك  استخدام هذه القوائم للمتابعة 

 نيما بعد ني برنامج م  البرامج.والمشاركة 

ب( سيتم االنتها  م  إعداد القائمة بحلو  منتصف عام 

م  "العمل مع  9. ويتناو  الرد على التوصية 4102

 شركا  التعاون" عنصر التقييم.

ب( تشمل الطبعة الثانية م  دليل الرصد والقسائم 

قائمة مرجعية لتقدير قدرات شركا  التعاون 

مال متهم. ويتضم  التدريب ني  المحتملي  ومدى

توجيها بخصوص  4102المكاتب القطرية ني عام 

ا تيار شركا  التعاون واالحتفاظ بقائمة الشركا  

 القادري  على إدارة تد الت النقد والقسائم. 

ب( نحيط علما بالقائمة  نُفِّذتب( 

المرجعية المعدة لدعم تقدير 

شركا  التعاون ومدى 

وباالحتفاظ بقائمة مال متهم، 

 شركا  التعاون.

 4التوصية  19

أن يستخدم بصورة للبرنامج  أ( ينبغي

متزايدة مقدمي الخدمات المالية ألغراض 

التحويالت المالية ني المشروعات القائمة 

على النقد والقسائم، وذلك لالستفادة م  

مهاراتهم المالية والبنية التحتية لديهم، حيثما 

الخدمات الموثوقة متاحي  وني كان مقدمو 

 السياقات التي تعتبر مشاركتهم نيها ممكنة.

ب( ينبغي االنتها  م  إعداد المبادئ 

التوجيهية المؤسسية للتفاوض على رسوم 

 مقدمي الخدمات المالية.

المتزايدة ني التفاوض على رسوم  البرنامجأ( وب(  برة 

 مقدمي الخدمات المالية ستنعكس ني المبادئ التوجيهية 

 .4102التي ستصدر ني نهاية عام 

مي مقدتشمل القوالب الموحدة التي وضعت ال تيار 

الخدمات المالية مقترحات تقنية ومالية؛ وهي متاحة 

 .للبرنامجعلى الموقع الشبكي الدا لي 

نعترف بوضع قوالب موحدة  أ( وب( نُفِّذتا

مقدمي الخدمات ال تيار 

 المالية.

ج( ينبغي ا تيار مقدمي الخدمات المالية 

على أساس المسا لة وقدرة األدا  وينبغي 

أن تتضم  عقودهم دائما شروطا جزائية 

 للقصور ني األدا .

ج( ستوضع قوالب العقود الموحدة باالشتراك مع المكتب 

مقترنة بالخطوط التوجيهية للتقييم  4102القانوني ني عام 

 الالحق لمقدمي الخدمات المالية.

قوالب العقود الموحدة؛ ج( يجري العمل على وضع 

وقد تم بالفعل استخدام بعٍض منها على الصعيد 

مثال، الحسابات النقدية الفورية ومدير  –الميداني 

المنصة. ونتيجة للضغط المفروض على وقت 

ني  2الطوارئ م  المستوى الموظفي  ني حاالت 

، تم تمديد نترة التنفيذ حتى نهاية عام 4102عام 

4102. 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بأن العمل جار 

قوالب العقود على وضع 

 الموحدة.
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 6التوصية  20

ينبغي األ ذ بإجرا ات العمل الموحدة 

لتونير آليات بديلة محددة مسبقا لمعالجة 

القضايا التنفيذية، التي قد تؤ ر صرف النقد 

 والقسائم ني الوقت المناسب للمستفيدي .

يتم وضع إجرا ات التشغيل الموحدة على أساس تجربة 

و برة الشركا  م  القطاع  النقد والقسائم بشأن البرنامج

 الخاص.

وأصحاب  وتقوم وحدة تطوير األعما  والنقد والقسائم

النقد م  أجل التغيير وشعبة تكنولوجيا المصلحة مثل دائرة 

  المعلومات بوضع إجرا ات تشغيل موحدة آللية التحويل.

يرد التوجيه الخاص بوضع إجرا ات التشغيل 

الموحدة ني الطبعة الثانية م  دليل النقد والقسائم. 

وتعتبر إجرا ات التشغيل الموحدة إلزامية ويجب أن 

الرقابة  تتضم  نصال بي  الواجبات وإجرا ات

 الدا لية.

للمجاالت الوظيفية  البرنامجوتحدد مصفونة 

المسؤولة والخاضعة للمسا لة والتشاورية والمطلعة 

التدابير والمسؤوليات ني كل وحدة تنفذ برمجة النقد 

 و/أو القسائم.

نعترف بوضع توجيه إلنشا   نُفِّذت

إجرا ات التشغيل الموحدة 

للنص على آليات بديلة 

ا، وننتظر أن محددة مسبق

يعالج ذلك المشاكل التشغيلية 

التي يمك  أن تؤ ر توزيع 

النقد والقسائم على 

 المستفيدي .

 7التوصية  50

إلى تعميم النظام  البرنامج ب( يحتاج

المؤسسي إلدارة المستفيدي ، على أساس 

األولوية، لتسجيل وإدارة ورصد المستفيدي  

ني جميع المكاتب القطرية، على أن يتمثل 

الهدف النهائي لذلك ني تسهيل اإلبالغ 

الشامل وني الوقت المناسب نيما يتعلق 

 بمساعدة المستفيدي .

، الذي يتم (SCOPEب( يعتبر نظام العمليات النقدية )

نشره ني كينيا ومالوي، هو النظام الموحد إلدارة 

المستفيدي  والتحويالت لتد الت النقد والقسائم؛ ويشمل 

تحديد المستفيدي  وتخطيط وتوزيع ودعم التحويالت 

أسرة بتد الت عينية  81 111النقدية. وهو يدعم حاليا 

 وتد الت قائمة على النقد.

المعلومات  دمات دعم  ووضعت شعبة تكنولوجيا

للتكنولوجيا والتخطيط والتدريب لدعم عملية النشر؛ ويتم 

مع استمرار النشر ني عام  4102بلدا لعام  41استهداف 

 حسبما تسمح به الموارد. 4102

ب( يشكل نظام العمليات النقدية اآلن جز ا م  

النموذج الموحد لتسيير أعما  النقد والقسائم 

 د. و دمات منصة التوري

ويستند الجدو  الزمني للنشر على المستوى 

الميداني إلى المتطلبات التشغيلية للمكاتب القطرية. 

، شملت أنشطة الدعم مشاركات ني 4102نفي عام 

بلدا. وم  أصل هذه البلدان، نإن بنغالديش  44

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغواتيماال وغينيا 

ظام العمليات وكينيا ومالوي والصوما  تستخدم ن

دولة بوليفيا النقدية. ويخطط كل م  أنغانستان و

وبوروندي وتشاد وأثيوبيا وغانا المتعددة القوميات 

والعراق واألردن ولبنان وموريتانيا والنيجر 

والفلبي  وجنوب السودان والسودان وزمبابوي 

. ويحدد الجدو  4102تخطط للبد  بالنظام ني عام 

ب القطرية األ رى ونقا الزمني للنشر ني المكات

 لقدراتها واحتياجاتها التشغيلية.

ب( نعترف باتخاذ التدابير  نُفِّذتب( 

لنشر النظام المؤسسي إلدارة 

المستفيدي  ني المكاتب 

القطرية ونحث المقر 

الرئيسي على اتخاذ مزيد م  

التدابير لنشره ني المكاتب 

القطرية األ رى عمال على 

ي نتيسير اإلبالغ الشامل و

ع  الوقت المناسب 

 المستفيدي  م  النقد والقسائم.

ب( يجري حاليا وضع قوائم موحدة للرقابة م  أجل النقد  8التوصية  22

 والقسائم.

قوائم الموحدة للرقابة على ب( تم وضع ال

المشروعات المستندة إلى النقد والقسائم وأدرجت 

نحيط علما بأنه تم إدراج  نُفِّذتب( 

قوائم الموحدة للرقابة على ال
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ب( يتعي  أن تقوم المكاتب اإلقليمية، 

بالتعاون مع المقر الرئيسي، بإعداد قوائم 

مرجعية لمراقبة المشروعات القائمة على 

النقد والقسائم وضمان استخدام آلية الرقابة 

هذه لالمناسبة، ني سياق المسؤولية المعززة 

المكاتب ني التصميم التنظيمي الجديد 

 )مناسب للغرض(.

ني القوائم العامة ني المكاتب اإلقليمية. والتوجيه ذو 

 جالبرنامالصلة متاح لجميع الموظفي  على شبكة 

 الدا لية.

المشروعات المستندة إلى 

النقد والقسائم ني القوائم 

 العامة ني المكاتب اإلقليمية.

 9التوصية  23

باعتبار أن طرائق تنفيذ النقد والقسائم هي 

ني طور توسيع نطاقها، نإننا نوصي بوضع 

توجيهات وأدوات مؤسسية للتوحيد وتخفيف 

المخاطر، على أساس األولوية. وينبغي 

دورا رقابيا  البرنامج النظر ني تولي مقر

أكثر نشاطا نيما يتعلق بتعميم هذه الطرائق 

وبجمع أنضل الممارسات بوتيرة متسارعة 

 ونشرها عبر جميع المكاتب القطرية.

تغطي أداة التقييم المالي الكلي المخاطر وإجرا ات 

تخفيفها؛ وستنشر توجيهات ني الدليل المنقح القادم بشأن 

النقد والقسائم. وسيستمر تحديد أنضل الممارسات وتقييمها 

على أساس  برة المكاتب القطرية وع  طريق تقييمات 

أ(  00األثر التي يجريها مكتب التقييم )انظر التوصية 

واالستعراضات الدا لية. وسينشر موقع النقد م  أجل 

التغير على اإلنترنت والنشرة الفصلية أنضل الممارسات 

 والدروس المستفادة.

ويقدم الدعم المستمر م   ال  بعثات الدعم؛ وني عام 

بعثة  22ليمية ، أجرى المقر الرئيسي والمكاتب اإلق4102

 دعم.

م  التدريب المؤسسي األولى انتهت المرحلة 

. وقد 4102الخاص بالنقد والقسائم ني عام 

استخدمت المواد، وكذلك دورة للتعلم االلكتروني، 

ني تدريب المدربي  ني  مسة أقاليم؛ وسيقدم ني 

التدريب ني المكاتب اإلقليمية، والذي  4102عام 

كان قد أرجئ بسبب حاالت الطوارئ المؤسسية. 

ريقا، وتضم هذه األنرقة ن 00 البرنامجوقد أنشأ 

 مدربا م  جميع اال تصاصات. 041

، ستقوم األنرقة اإلقليمية بتدريب 4102وني عام 

موظفي المكاتب القطرية على تسيير أعما  النقد 

والقسائم وإجرا ات التشغيل الموحدة واستخدام 

األدوات لتمكي  االستخدام األنضل لطرائق 

و  إلى جميع إلى الوص البرنامجالتحويل. ويهدف 

 .4102المكاتب القطرية بحلو  نهاية عام 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بالتدابير التي 

اتخذت والتي يجري اتخاذها 

لتقديم توجيه مؤسسي لتوحيد 

طرائق النقد والقسائم. ونح  

بانتظار مزيد م  التدابير 

لنشر أنضل الممارسات على 

 رية.جميع المكاتب القط

 10التوصية  24

إصدار مبادئ توجيهية  البرنامج نوصي

ألنشطة التدريب وبنا  القدرات التي يتعي  

االضطالع بها كجز  م  أنشطة ما قبل 

 البرنامج المشروعات التي تشمل موظفي

تشتمل األدوات التي يجري إعدادها لدعم تنمية القدرات ني 

والقسائم وموقع على الميدان على دليل منقح بشأن النقد 

اإلنترنت لتباد  المعلومات والمعرنة. وسيتم نشر وحدات 

تدريبية إضانية على المكاتب القطرية بحلو  نهاية عام 

4102. 

 ؛انتهى وضع مواد التدريب ني مجا  النقد والقسائم

وأنشلت األنرقة اإلقليمية لتنفيذ هذا التدريب ني 

أعاله(.  9المكاتب القطرية )أنظر التوصية 

إدماج مواد التعلم  4102وسيجري ني عام 

االلكتروني ني التدريب الخاص بالنقد والقسائم. 

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

ندرك أن العمل جار على 

 البرنامجبنا  قدرات موظفي 

وشركا  التعاون وغيرهم 

م وتدريبهم على استخدا

 طرائق النقد والقسائم. 
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

ني المكاتب اإلقليمية/المكاتب القطرية، 

والبرامج القطرية، والمجتمعات المحلية. 

الز م ني مجا  بنا  القدرات، وينبغي زيادة 

بما ني ذلك إجرا  استعراض لما هو متوانر 

دا ليا م   برات الموظفي  ني تنفيذ أنشطة 

النقد والقسائم، مع االستعانة بمتخصصي  

  ارجيي ، إذا لزم األمر.

وسيكيف التدريب ليشمل شركا  التعاون نضال ع  

 موظفي المكاتب القطرية.

ظفي برنامج النقد والقسائم ني موالبرنامج وقد طلب 

م  التقرير  2عملية مجمع المواهب )أنظر التوصية 

ع  إدارة الموارد البشرية( بغية إنشا  قائمة م  

 الخبرا .

 قيد التنفيذ.

 11التوصية  25

أ( هناك حاجة إلى إجرا  تحليل دوري ألثر 

 مشروعات النقد والقسائم.

ني  النقد والقسائم أ( سيجري مكتب التقييم تقييما لسياسة

  .4102عام 

 قيد التنفيذ.

أ( ُعرض تقييم سياسة النقد والقسائم ني دورة 

 .4102لعام ولى المجلس التنفيذي العادية األ

وقد استعرض مكتب المراجعة الدا لية ني تقديره 

يناير/كانون  0 لعمليات النقد والقسائم ني الفترة م 

 4102يناير/كانون الثاني  20 إلى 4102الثاني 

عمليات التسيير والضوابط الدا لية ني عشرة م  

 المكاتب القطرية التي تستخدم النقد والقسائم. 

قتصاديي  تقييمات ألثر وأجرى مكتب كبير اال

مشروعات النقد والقسائم ني لبنان واألردن؛ 

دراسة أثر لدولة نلسطي   وأجرى المكتب القطري

 ثانية لبرنامج القسائم لديه. وقد نشرت التقارير.

نصال ع   4102ويتضم  دليل النقد والقسائم لعام 

 استعراض برامج النقد والقسائم وتقييمها.

ا باعتماد تقييم نحيط علم نُفِّذتأ( 

سياسة النقد والقسائم، 

وننتظر إجرا  تحليالت 

 األثر بصورة دورية.

 (WFP/EB.A/2014/6-A/1) 5104الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 0التوصية  56

نوصي بأنه يمك  اإلنصاح بصورة مالئمة 

ع  المعلومات الخاصة باألموا  الفعلية 

 موانق عليها.

 .4102االستعراض جار، وم  التوقع االنتها  منه ني عام 

 نقد جرى –تم تنفيذ الجز  األو  م  هذه التوصية 

ولى ع   طة العمل المؤقتة ذات اإلبالغ للمرة األ

-4102األولوية ني إطار الخطة اإلدارية للفترة 

اس مجموعة البيانات هذه كأس. وستُستخدم 4102

 لقياس األموا  المتاحة نعال.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بأن العمل جار 

على نشر المعلومات ع  

األموا  الفعلية المتاحة  ال  

ية الميزانالسنة لتحسي  نهم 

W وصفتها العملية.
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

نهم المتاحة  ال  السنة م  أجل تحسي  

 الميزانية وإمكانية استخدامها.

وستعتمد األمانة على هذا األساس قالبا جديدا للبيان 

 .4102الخامس ني عام 

 قيد التنفيذ.

  5التوصية  57

نوصي بوضع نظام أقوى للمراجعات 

اإلجرائية والضوابط المحاسبية م  أجل 

تحسي  التسجيل ني الوقت المناسب، بما  (0

ني ذلك تحسي  دقة إغالق تعديالت 

تحسي  دقة البيانات ني  انة  (4االستحقاق و

 تاريخ الوثيقة.

 موانق عليها.

األمانة بتقييم واتخاذ اإلجرا ات الالزمة لتحسي  ستقوم 

التسجيل ني الوقت المناسب للمصرونات وتحسي  دقة 

 تسوية االستحقاق وتاريخ النشر للمعامالت التي تم نشرها.

أد لت األمانة تحسينا على الضوابط اإلجرائية 

وزادت التشديد على تسجيل البيانات ني حينها 

لة السنوية إلقفا  نهاية وعلى دقتها م   ال  الرسا

 السنة. 

نحيط علما بالتدابير التي  نُفِّذت

اتخذتها اإلدارة لتحسي  

الضوابط اإلجرائية المتعلقة 

بسجيل البيانات ني حينها 

وبدقتها. وننتظر أن يستمر 

 العمل بهذا النهج.

 4التوصية  52

نوصي بتعزيز عملية التسوية بي  برنامج 

سيما نيما يتعلق  ساب ونظام كومباس، وال

بتسوية البنود الناشلة ع  المشروعات 

 المغلقة.

 موانق عليها.

توانق األمانة على أنه م  المهم تعزيز عملية التسوية بي  

برنامج ساب ونظام كومباس وتؤكد أنه سيتم بذ  المزيد م  

الجهود لتعزيز هذه العملية م  أجل الحد م  سو  الموا مة 

سيما تسوية البنود الناشلة ع   بي  النظامي ، وال

 لمشروعات.ا ع الموحدة  التقاريرالمشروعات المغلقة ني 

وتجدر اإلشارة إلى أن حاالت سو  الموا مة بي  النظامي  

ستستمر حتى وضع حل النظام الواحد )نظام دعم تنفيذ 

اللوجستيات( الذي تسجل نيه األمانة بيان تعديل  تامي 

 المخزونات ني الكشوف المالية.لضمان اإلبالغ بدقة ع  

، أد لت األمانة تحسينات على عملية 4102ني عام 

التسوية بي  برنامج ساب ونظام كومباس عمال على 

سيما  الحد م  سو  الموا مة بي  النظامي ، وال

مع التقارير الموحدة  المشروعات المغلقة موا مة

 .ع  المشروعات

ي حا  حتمية وستواصل األمانة هذه العملية. أما ن

التعرض لسو  الموا مة، نإن األمانة تقوم بإد ا  

بند تسوية عند اإلقفا  لضمان اإلبالغ بدقة ع  

 المالية. كشوفالموجودات ني ال

نعترف بتحسي  عملية  نُفِّذت

التسوية بي  برنامج ساب 

ونظام كومباس، ونتطلع قدما 

إلى إنشا  نظام دعم تنفيذ 

اللوجستيات الذي سيزيل 

 فوارق.ال

 3التوصية  59

نوصي نيما يتعلق بإدارة األصو  بتعزيز 

تحديد نلات  الضوابط المحيطة بما يلي: أ(

االلتزام بعتبة رسملة األصو   األصو ، ب(

دقة البيانات المد لة ني  انة  الثابتة، ج(

 تاريخ االستهالك.

 موانق عليها.

لم يك  معد  الخطأ، الذي أبرزته مراجعة الحسابات، 

كبيرا. غير أن األمانة توانق على استعراض ضوابطها 

المحيطة بهذه المجاالت لمعرنة ما إذا يمك  إجرا  

 تحسينات مجدية م  حيث التكلفة.

وضعت األمانة تقريرا جديدا يمك  م  التحقق م  

نلة األصو  وااللتزام بعتبة رسملة األصو  الثابتة 

 ستهالك.ودقة البيانات المد لة ني  انة تاريخ اال

ويستخدم كل م  اإلدارة ونريق دعم األصو  التابع 

لفرع السفر التقرير، ويتم رصدا لسجالت الرئيسية 

لألصو . وقد ساعد هذا الضابط، الذي يعتبر اآلن 

نعترف بالمبادرات م  قبيل  نُفِّذت

وضع تقارير لرصد 

استمرار  توقعاألصو ، ون

 هذه التحسينات.
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

نشاطا عاديا م  أنشطة الرصد، على تحسي  إدارة 

 األصو .

  2التوصية  41

نوصي بأن الحاجة تدعو إلى تبسيط وتوحيد 

إدارة الصناديق االستلمانية ني المكاتب 

اإلقليمية والمكاتب القُطرية بموجب توجيه 

 مؤسسي.

 موانق عليها.

كجز  م  مراجعة أساليب العمل، ستقوم األمانة بتوحيد 

 للصناديق االستلمانية القطرية.وتعزيز اإلجرا ات القائمة 

بعد استعراض األمانة إلدارة الصناديق االستلمانية، 

تمت صياغة المسودتي  التاليتي  وهما تنتظران 

تعميم م  المدير التنفيذي ع   (0الموانقة عليهما: 

إجرا ات الموانقة على الصناديق االستلمانية 

؛ تهاالمؤسسية المحددة ببلدان معينة، وإجرا ات إدار

 دليل يسترشد به تنفيذ اإلجرا ات. (4

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

4102 

نحيط علما بأن العمل جار 

الصناديق على توحيد إدارة 

االستلمانية ني المكاتب 

 اإلقليمية والمكاتب القُطرية

 (WFP/EB.A/2014/6-G/1) في البرنامج األغذية شراءتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن 

 0التوصية  31

وضع "إطار  البرنامجينبغي على 

للتخطيط للمشتريات" يتسم بالتكامل 

ويستند إلى نهج سلسلة اإلمداد المطبق 

على المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية 

والمكاتب القطرية. وينبغي أن يتضم  

النهج، م  جملة أمور، توجيها حو  تحديد 

المد الت الالزمة الستنباط استراتيجية 

توريد واإلمداد؛ وأن يجعل م  اإللزامي لل

على جميع الوحدات )المقر الرئيسي 

والمكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية( 

إعداد  طة سنوية للشرا ؛ وأن يتضم  

نموذجا موحدا لخطة الشرا ؛ وأن يحدد 

مؤشرات األدا  األساسية لعملية الشرا ؛ 

وأن يحدد متطلبات اإلبالغ نيما يتعلق 

 والتقييم الدوريي  لعملية الشرا .بالرصد 

 5103التحديث المقدم للدورة السنوية لعام 

 موانق عليها.

يعتبر وضع إطار لتخطيط المشتريات أحد مكونات 

لتوريد والتسليم التي يقودها الفريق العامل ااستراتيجية 

المجاالت بي  المعني بإدارة سالسل اإلمداد، والذي يجمع 

المصادر والمشتريات خطيط ت الوظيفية المسؤولة ع 

 .بشأنها خياراتالواللوجستيات، ويحدد أنضل 

يجمع اإلطار بي   طط التوريد والتسليم التابعة للمكاتب 

  أداوستسانده أداة لرصد  ؛اإلقليمية والمكاتب القطرية

 سالسل اإلمداد.

بدعم األداة الموحدة إلدارة إمدادات المشروعات  تقومس

التخطيط المسبق على مستوى المكاتب القطرية وني 

 .عموما البرنامج

لغرض"، د ل حيز الونا  باني إطار تصميم "

التشغيل هيكل سالسل التوريد المتكاملة ني الربع 

. ويشكل التخطيط لتحديد 4102األو  م  عام 

المصادر والتوريد عناصر أساسية. وستتناو  

 4102طوا  عام العمليات واألدوات، التي ستوضع 

 نتيجة إعادة الهيكلة، المالحظة التي أبدتها المراجعة.

 قيد التنفيذ.

 

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

ندرك التدابير الجارية 

إطار للتخطيط لصياغة 

للمشتريات استنادا إلى نهج 

سالسل التوريد المطبق على 

 جميع المستويات.
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

  5التوصية  45

أن يجري تقييما لفعالية  للبرنامجيمك   أ(

آلية الشرا  العاجل وقياس حصائلها )تقييم 

 أثرها(.

 5103التحديث المقدم للدورة السنوية لعام 

 أ( موانق عليها.

ومؤشرات األدا  األساسية، التي يبلغ هل المُ سيتم استكما  

كفا ة ل تعنها حاليا ني إطار تقرير األدا  السنوي، بتحليال

وستلزم  مس سنوات إلنها  النهج  .4102التكلفة ني عام 

 الجديد وتعميمه.

أ( تم إجرا  تحليل كفا ة التكلفة المتعلق بالونورات 

واألوقات المتوقعة. وستقدم مؤشرات األدا  

األساسية لكفا ة التكلفة ني آلية الشرا  اآلجل لعام 

 .4102ني إطار تقرير األدا  السنوي لعام  4102

 4102-4104وسينظر ني تقدير لألثر يغطي الفترة 

 .4102ني تقرير األدا  السنوي لعام 

 قيد التنفيذ.

أ( ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بالتدابير الجارية 

لتنفيذ تقديرات نعالية آلية 

 الشرا  اآلجل وأثرها.

أن ينظر ني وضع  للبرنامجيمك  ب( 

توجيه شامل إلدارة الشرا  م  أجل التقدم 

ينطبق على المقر الرئيسي والمكاتب 

اإلقليمية والمكاتب القطرية. ويمك  أن 

يصمم هذا التوجيه بهدف عام يتمثل ني 

إدماج أنشطة الشرا  م  أجل التقدم ضم  

على  للبرنامج طة الشرا  العامة 

تب مستويات المقر الرئيسي والمكا

اإلقليمية والمكاتب القطرية، وني معالجة 

المخاطر التي تم تحديدها بغية جعل 

 المبادرة أكثر نعالية.

 ب( موانق عليها.

  م  أجل لشراالتجريبي لبرنامج للالتقييم النهائي سيونر 

الذي تم وضعه أثنا  البرنامج  توجيهالمعلومات لل التقدم

 امج.البرنني دليل مشتريات  الوارد التجريبي وللتوجيه

 التجريبي الخاصبرنامج ب( قدم التقييم النهائي لل

لشرا  م  أجل التقدم ني الدورة العادية األولى لعام ل

. ويجري حاليا تعميم التوجيه والدروس 4102

وأنضل الممارسات على المكاتب اإلقليمية والمكاتب 

يل لالقطرية ونقا للتوصية. والعمل جار على تنقيح د

مشتريات األغذية بحيث يتضم  توجيها بشأن إدماج 

لشرا  م  أجل التقدم ني تخطيط مشتريات ا

 .البرنامج

 قيد التنفيذ.

ب( ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بالعمل الجاري 

لوضع توجيه شامل للشرا  

م  أجل التقدم ينطبق على 

 المقر الرئيسي.

 4التوصية  33

أن ينظر ني استعراض  للبرنامجأ( يمك  

سياسته لشرا  المنتجات التغذوية م  قبيل 

"سوبر سيريا  بلس" بموجب عقد إعفا ، 

بغية تحقيق هدف ضمان نعالية التكلفة ني 

المشتريات. إضانة لذلك، نإن استخدام 

اإلعفا ات ني الشرا ، بدانع الحاجة 

الملحة، ينبغي أن يضم  تحقق الهدف 

حس  التوقيت  المعل  المتمثل ني ضمان

والجودة ني تسليم الحبوب الغذائية، وال 

 سيما ني حالة عمليات الطوارئ.

 5103التحديث المقدم للدورة السنوية لعام 

 أ( موانق عليها.

مشتريات المنتجات التغذوية كجز   البرنامج سيستعرض

ته المؤسسية للتوريد والتسليم. ويجب تقدير م  استراتيجي

نتاج المنتجات الكبير الالزم إل االستثمار الرأسمالي

. تغيرةالم لبرنامجابنا  على متطلبات التغذوية المتخصصة 

أ( يجري إنتاج األغذية التغذوية الخاصة ألغراض 

المساعدة اإلنسانية حصرا. نهي ليست منتجات 

هو المشتري الرئيسي لها،  البرنامجتجارية ألن 

حيث تشتري منظمة األمم المتحدة للطفولة 

)يونيسف( وبعض المنظمات غير الحكومية كميات 

. وعلى هذا نإن الطلب عليها محدود صغيرة منها

غير أن اإلنتاج  –ويخضع للتمويل م  المانحي  

يتطلب استثمارا ني المصانع الحديثة يكلف ما يصل 

مليون دوالر أمريكي. أما األغذية التكميلية  21إلى 

الجاهزة لالستعما  نهي تخضع للبرا ات، األمر 

 البرنامجالذي يحد م  عدد الموردي . ويرحب 

نعترف بأن شعبة المشتريات  أ( نُفِّذت

نفذت نهجا جديدا إزا  

المشتريات نيما يتعلق 

 باألغذية التغذوية الخاصة.

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

2
/6

-H
/1

 
4

 

 



 

 

 1
9
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

5
/6

-I
/1

  
 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي
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 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

وسيعتمد العقود القائمة على  التوصياتلبرنامج وسيدرج ا

 جودة المنتجات. لزيادةحوانز ال

ة . وستعمم شعبلبرنامجلمصلحة اونقا ستخدم اإلعفا ات تُ 

ة  طوطا توجيهيالمشتريات على جميع موظفي المشتريات 

 إضانية حو  اإلعفا ات.

الموردي  اإلضانيي  غير أن توسيع قاعدة ب

الموردي  يخضع للصالحية التجارية، مما يشكل 

 .البرنامجقرارا يخرج ع  سيطرة 

وتشمل النهُج الجديدة التي تأ ذ بها شعبة المشتريات 

إزا  األغذية التغذوية الخاصة تحليالت األم  

الغذائي للحفاظ على ثبات التوريد وتونر مخزونات 

ني حاالت الطوارئ. وقد جعلت الشعبة  األغذية

شروط المواصفات ني هذه التحليالت أكثر صرامة 

وأضانت شرطا يتعلق بكفالة للمنتجات تغطي العمر 

التخزيني لجميع المنتجات. ويجري دعم ضمان 

 الجودة بعمليات تفتيش مستقلة.

ني  وتحدد نوعية الحبوب وحس  توقيت التوريد

م مؤشرات األدا  العقود وهي تقاس باستخدا

 األساسية

ب( كما يمك  تعزيز آلية االمتثا  لضمان 

االلتزام بسياسة الشرا  والخطوط 

 التوجيهية الموضوعة.

 ب( موانق عليها.

 كجز  م  ه لعمليات الشرا استعراضات لبرنامجا عززسي

 دارة مخاطر الشرا .ه إلإطار

ب( بعد تنقيح تفويضات سلطة شرا  األغذية، تقوم 

شعبة المشتريات ومكتب المراجعة الدا لية 

باستعراض طرائق جمع العينات المستخدمة ني 

التحقق م  االمتثا  لسياسة الشرا  و طوطه 

 التوجيهية.

 قيد التنفيذ

يونيو/حزيران ب( 

4102 

نحيط علما بأن العمل جار 

االمتثا  على التحقق م  

لسياسة الشرا  و طوطه 

 التوجيهية.

 3التوصية  34

أن يتأكد م  أن مفتشي  للبرنامجيمك   أ(

تقارير الجودة والكمية هم غير المفتشي  

الذي  يعهد إليهم بمسؤولية التفتيش على 

الباعة م  حيث األهلية لتفادي أي تضارب 

 محتمل ني المصالح.

 5103التحديث المقدم للدورة السنوية لعام 

 أ( موانق عليها.

ني  تشركات التفتيش التي لديها كفا ا البرنامجيستخدم 

مجا  جودة األغذية وسالمتها بغية ضمان امتثا  موردي 

م معايير الدولية. وسيقوالالمنتجات التغذوية المتخصصة ب

الخدمات التي ينبغي النص على ، بحيثما أمك ، لبرنامجا

 مها لتجنب تضارب المصالح.يتقد

مراجعات الكمية والنوعية ع   البرنامجأ( نصل 

مراجعات المصانع التي يجريها نريق دا لي. وني 

 عملية مراجعة. 22، أجرى هذا الفريق 4102عام 

نحيط علما بإجرا  مراجعات  نُفِّذتأ( 

دا لية للمصانع ني عام 

بصورة منفصلة ع   4102

التقديرات الكمية والنوعية 

التي يجريها مفتشون 

  ارجيون.
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 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار
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 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

يمك  تزويد لجنة مشتريات األغذية ب(  

ني المقر الرئيسي والمكاتب القطرية 

بالمعلومات ع  األدا  السابق للبائع م  

 احيث الجودة وحس  توقيت التسليم لتمكينه

 م  اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

 موانق عليها.ب( 

. وتعالجهادا  األتستعرض لجنة إدارة الباعة مشاكل 

معلومات إضانية ع  على لجنة مشتريات األغذية حصل وت

سيشمل نظام والتخاذ القرارات. حسب ما يلزم أدا  الباعة 

 إدارة الباعة مكونا يعزز اإلبالغ ع  أدا  الباعة.

موظفا إلدارة البائعي  يقوم  البرنامجب( سيعي  

 بتصميم نظام مالئم وبتنفيذه.

 قيد التنفيذ

ب( ديسمبر/كانون 

 4102األو  

 البرنامجنحيط علما بأن 

سيعي  موظفا إلدارة البائعي  

يقوم بتصميم نظام جديد 

 إلدارة البائعي .

مواصلة السعي  البرنامجج( ينبغي على 

للحصو  على تمويل أكثر مرونة م  

المانحي  وبدون أية تقييدات على 

المشتريات، بغية تحقيق قدر أكبر م  

 نعالية التكلفة ني الشرا .

 .ق عليهاج( موان

التفاوض على  علىشعبة الشراكات مع الحكومات  تعمل

 ىعلم  القيود  يكون  اليا، تمويل مرن م  المانحي 

ات جاباستالقيام بلتمك  م  لو زيادة كفا ة التكلفةالشرا  ل

دئ اعترف مبت. وطورالت سريعةالنسانية اإلألزمات لمرنة 

وموقف  .لتمويل المرنة السليمة بقيمة االمنح اإلنساني

، نإنه تُعط لهإن لم و، طلب المرونةهو المبدئي  لبرنامجا

غذائية لمساعدة الللمستفيدي  لتكلفة عدم تلقي يوازن بي  

 الكفا ة بسبب القيود المفروضة على التمويل.ونقدان 

، أصدرت شعبة 4102/تموز يوليوج( ني 

الشراكات مع الحكومات توجيها جديدا لموظفي 

المانحي  بشأن إنقاص المساهمات العالقات مع 

العينية المخصصة وزيادة المرونة ني المساهمات 

لب إلى المانحي  أن يزيدوا م  مرونة النقدية. وطُ 

 مساهماتهم.

نعترف بصدور مذكرة  نُفِّذتج( 

توجيه جديدة تطلب إلى 

المانحي  أن يزيدوا م  

 مرونة مساهماتهم.

صد برد( ينبغي أن تقوم المكاتب القطرية 

تواريخ االلتزام النهائي وتواريخ الصرف 

النهائي، وأن تناقش المشاكل المحتملة مع 

المقر الرئيسي ني وقت مبكر بحيث ال 

تضطر إلى اللجو  إلى الشرا  بصورة 

متعجلة للونا  بهذه التواريخ أو إلى 

 التعرض لحاالت عدم االمتثا  لها.

 د( موانق عليها.

تقوم به المكاتب القطرية سيجري تعزيز الرصد الذي 

اريخ التوزيع النهائية م  توو لتواريخ االلتزام النهائي

زيادة الوصو  إلى أدوات تحليل البيانات؛  (0:  ال 

إذا  ،ني المكاتب القطرية توظيف محللي  إلدارة الموارد (4

سمحت الموارد بذلك. وم  شأن تنفيذ أداة إلدارة إمدادات 

المكاتب القطرية وني ني المشروعات أن يعزز التخطيط 

 عموما. البرنامج

د( يجري العمل بأداة اإلمدادات وهي تدعم رصد 

المكاتب القطرية. كما أن النظم موجودة لرصد 

تواريخ االلتزام النهائي وتواريخ الصرف النهائي 

لمتعلقة بالمساهمات وباإلبالغ وبالرصد الشهري ا

 م  جانب المحللي  اإلقليميي  إدارة الموارد. 

نعترف بأن النظم أصبحت  نُفِّذتد( 

موجودة لقيام المكاتب 

تواريخ القطرية برصد 

االلتزام النهائي وتواريخ 

 الصرف النهائي.

 5التوصية  35

توحيد استخدام  البرنامجأ( ينبغي على 

نظام "إن تند" ني جميع المكاتب القطرية 

والمكاتب اإلقليمية بحيث يمك  ممارسة 

 رصد أكثر نعالية لعملية المناقصات.

 5103التحديث المقدم للدورة السنوية لعام 

 أ( موانق عليها.

بلدا يمك  نيه للموصولية الشبكية  22 البرنامجحدد 

تند". -استخدام نظام "إنتمك  م  والهياكل األساسية أن 

م  هذه البلدان  21وقد عممت شعبة المشتريات النظام ني 

مكتبا قطريا حيث  21أ( تم نشر نظام "إن تند" ني 

 تتونر إمكانية الوصل الشبكي وهياكله.

 نشر نظامنحيط علما بأنه تم  أ( نُفِّذت

"إن تند" ني كثير م  

المكاتب القطرية، وننتظر أن 

يؤدي ذلك إلى زيادة نعالية 

 رصد عملية تقديم العروض.
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 مراجع الحسابات الخارجي

وهي تخطط لتركيبه ني البلدان السبعة المتبقية  ال  عام 

4102. 

ينبغي معالجة الفجوات ني نظام ونجز  ب(

نيما يتعلق بأدا  الباعة، وتاريخ التسليم  4

بموجب العقد، وتفاصيل العجز، وجودة 

األغذية، وغير ذلك، للتمك  م  ممارسة 

ثر نعالية على عملية الشرا . وم  رقابة أك

شأن ذلك تيسير استخراج المعلومات ع  

أدا  الباعة وتونرها كمد ل أساسي ني 

 ا تيارهم.

 ب( موانق عليها.

( ألغراض SAPنظام "ساب" ) نماذجفضل استخدام يُ 

ني نظام ونجز  هادمج، غير أن إدارة الباعة والعقود

 تونر نور النماذجهذه البرنامج . وسينفذ سيكون مكلفا

إلدارة  بديال اإلى أن يتم ذلك، نظاموسيعتمد،  الموارد

لموجودة حاليا ويعالج ثغرة عمليات االباعة يستكمل به ال

 المعلومات.

موظفا إلدارة البائعي  يقوم  البرنامجب( سيعي  

 بوضع نظام جديد ومعالجة الفجوات ني المعلومات.

 قيد التنفيذ.

ب( ديسمبر/كانون 

 4102األو  

 البرنامجنحيط علما بأن 

سيعي  موظفا إلدارة البائعي  

يقوم بوضع نظام جديد يعالج 

 4نظام ونجز الفجوات ني 

نيما يتعلق بأدا  الباعة، 

وتاريخ التسليم بموجب 

العقد، وتفاصيل العجز، 

 وجودة األغذية.

 6التوصية  36

أن ينفذ نظاما متينا  البرنامجينبغي على 

إلدارة الباعة ني المقر الرئيسي والمكاتب 

اإلقليمية والمكاتب القطرية يضم ، م  

 جملة أمور، ما يلي:

االمتثا  للخطوط التوجيهية  (أ

 لتسجيل جميع الباعة الجدد؛

استكما  قاعدة بيانات الباعة نيما  (ب

يتعلق بجميع السلع وتحديث قاعدة البيانات 

 ؛على نترات دورية

توسيع قاعدة الباعة لضمان مزيد  (ج

م  المنانسة وتلقي أنضل قيمة مقابل 

 األموا ؛

توحيد الفترة الزمنية المعطاة  (د

 للباعة لتقديم عروضهم؛

تعزيز عملية نرض الجزا ات  (ه

بسبب مشاكل الجودة أو التأ ر ني التسليم 

 م  جانب الباعة.

 موانق عليها.

بالحاجة إلى نظام عصري إلدارة الباعة. ثمة إقرار 

ويجري العمل حاليا لتحديد نظام مالئم يتفق مع أنضل 

الممارسات ني هذا المضمار ويتضم  إجرا ات التسجيل 

للبرنامج ونماذج إدارة األدا . ويعتمد األ ذ بنظام مالئم 

 على تونر الموارد.

إلى  البرنامجتُخضع لجنة إدارة الباعة قاعدة الباعة لدى 

استعراض متواصل. ويتحدد أمر التوسيع باالعتبارات 

عدد الباعة المسجلي  لكل نوع م  أنواع  (0التالية: 

بالنسبة لالستثمارات البرنامج الطلب م   (4األغذية؛ 

المطلوبة م  الموردي ، والسيما للمنتجات التغذوية 

 السياق التشغيلي. (2نوع األغذية المشتراة؛  (2الخاصة؛ 

حد بعيد، يحدد السوق الوقت المتاح للباعة لالستجابة  وإلى

إلى المناقصات. وستتحقق شعبة المشتريات م  اتساق 

 األطر الزمنية ني األسواق والبيلات التشغيلية المتشابهة.

سيؤدي نشر نظام إدارة الباعة إلى تحسي  عمليات نرض 

 الجزا ات عند الحاجة.

ع عي  يقوم بوضموظفا إلدارة البائ البرنامجسيعي  

 نظام جديد ومعالجة الفجوات ني المعلومات.

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

 البرنامجنحيط علما بأن 

سيعي  موظفا إلدارة البائعي  

يقوم بتصميم نظام جديد 

 دارة البائعي .إل
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  7التوصية  37

ينبغي تثبيت الوقت المطلوب للوصو  مع 

الالزمة ونترة مراعاة المهل الزمنية 

الشح . وينبغي ضمان االمتثا  للوقت 

المطلوب للوصو  الذي يتم تحديده بهذه 

 الشكل، م   ال  الرصد المالئم.

 موانق عليها.

وقت الوصو  المبي  ني طلبات الشرا  يتحدد بفعل الطلب 

المخاطر والفرص التخطيطية األ رى. ويتطلب  ويعكس

النهج الموحد الجديد إلدارة إمدادات المشروعات أن تأ ذ 

المكاتب القطرية القيود ني اعتبارها. ولذا ينبغي تحسي  

الموا مة بي  األوقات المطلوبة للوصو  وقدرات التوريد 

واإلمداد. وسينظر الفريق العامل المعني بإدارة سالسل 

 د ني موضوع الرصد.اإلمدا

ني إطار تصميم "الونا  بالغرض"، د ل حيز 

التشغيل هيكل سالسل التوريد المتكاملة ني الربع 

. ويشكل التخطيط لتحديد 4102األو  م  عام 

المصادر والتوريد عناصر أساسية. وستعالج 

 4102العمليات واألدوات، التي ستوضع طوا  عام 

 التي أبدتها المراجعة.نتيجة إعادة الهيكلة، المالحظة 

 قيد التنفيذ.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بأن العمل جار 

على تثبيت وقت الوصو  

مع االهتمام بالمهل الزمنية 

 ونترة الشح .

 2التوصية  38

تجميع السياسات  البرنامجأ( ينبغي على 

وكتيبات الدليل الموجودة لوضع وتوثيق 

سياسة مؤسسية بشأن جودة األغذية 

 وسالمتها، استنادا إلى نهج سلسلة اإلمداد.

 أ( موانق عليها.

تلقى مسألة سالمة األغذية وجودتها العناية ني الكتيبات 

الدليلية والخطوط التوجيهية المتعلقة بعدد م  المجاالت 

ني الموقع الشبكي الخاص بجودة األغذية الوظيفية و

وسالمتها. وعمال على تحسي  تكامل سلسلة اإلمداد، 

 سيجري توحيد المعلومات واقتسامها حسب االقتضا .

أ( سيُستخدم التقرير ع  عملية أجريت مؤ را 

لتحديد المخاطر، نيما يتعلق بإدارة سالمة األغذية 

 ونوعيتها، ألغراض صياغة نهج مؤسسي.

 التنفيذ. قيد

أ( يونيو/حزيران 

4102 

نحيط علما بأن العمل جار 

على صياغة وتوثيق سياسة 

مؤسسية لنوعية األغذية 

 وسالمتها.

أن يواظب على  البرنامجب( ينبغي على 

نحص مورديه باستمرار للتأكد م  مسائل 

. ويمكنه النظر ني إدراج األغذيةجودة 

 الموردي .بنود ضمان األدا  ني عقوده مع 

 ب( موانق عليها.

جود األغذية ني كل عقد شرا . وسيساعد  البرنامجيفحص 

نظام إدارة نوعية األغذية "نوكوس" على النهوض بعملية 

ع  سند األدا  ني عوقد  البرنامجالشرا . وسيستعيض 

 المشتريات المحلية واإلقليمية ببند لضمان المنتجات.

جات مدرجة ني ب( الشروط المتعلقة بكفالة المنت

جميع عقود األغذية المجهزة. وقد تم نشر نظام 

 مكتبا قطريا. 08"نوكوس" إدارة نوعية األغذية ني 

ندرك أن هناك شروطا  ب( نُفِّذت

متعلقة بكفالة المنتجات 

مدرجة ني جميع عقود 

 األغذية المجهزة.

ه أن يختار مفتشي البرنامجج( ينبغي على 

التقنية وليس السعر  القدرةعلى أساس 

وحده. وينبغي إجرا  استعراضات دورية 

للمفتشي ، حيث أن تقارير الكمية والجودة 

تعتبر آلية شديدة األهمية لضمان معايير 

الجودة المطلوبة ني عقود مشتريات 

 .البرنامج

 ج( موانق عليها.

يشمل شرا   دمات المفتشي  اآلن تقييما تقنيا وماليا. 

النهج على المستويات اإلقليمية  ويجري تطبيق هذا

والمحلية عندما يحل أجل استجالب عروض الخدمات م  

 جديد.

 سيعزز نظام "نوكوس" رصد أدا  شركات التفتيش.

مكتبا قطريا  08ج( يعمل نظام "نوكوس" ني 

ب(. ويشمل النهج الجديد المتعلق  8)أنظر التوصية 

 ا.يبالتعاقد مع شركات التفتيش تقييما تقنيا ومال

نحيط علما بأن التقييمات  ج( نُفِّذت

التقنية والمالية مدرجة ني 

 عقود شركات التفتيش.
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أن يتخذ الخطوات  للبرنامجيمك   د(

الالزمة لتشكيل لجان جودة األغذية ني 

جميع المكاتب القطرية لمعالجة مشاكل 

السالمة والجودة على مستوى تلك 

 المكاتب.

 د( موانق عليها.

المتعلقة بتحديد المصادر إلى تأ ير تشكيل لجان  أدت القيود

نوعية األغذية التي أوصت بتشكيلها ورقة سياسات جودة 

إدماج  لبرنامج. ويعتزم ا4101األغذية وسالمتها لعام 

إدارة سالمة األغذية وجودتها ني سالسل إمداداته، مع 

 تونير هيكل حوكمة مناسب لتحديد المخاطر.

جز ا م  استراتيجية  د( سيشكل هيكل التسيير

سالمة األغذية ونوعيتها والتي ستوضع  ال  عام 

4102. 

 قيد التنفيذ.

د( يونيو/حزيران 

4102 

نحيط علما بأنه سيتم وضع 

استراتيجية لسالمة األغذية 

ونوعيتها وهيكل التسيير 

المتصل بها، وذلك لمعالجة 

مشاكل السالمة والنوعية 

على مستوى المكاتب 

 القطرية.

 9التوصية  39

ينبغي استعراض دور لجنة السلع والنقل  أ(

والتأمي  وإنشا  نظم ني المكاتب اإلقليمية 

والمكاتب القطرية تضم  الرقابة القوية 

 على عملية الشرا .

 أ( موانق عليها.

دور  للبرنامج م  الالئحة المالية 42-004تحدد القاعدة 

لجنة السلع والنقل والتأمي . وقد تعزز دور اللجنة الرقابي 

م   ال  مكتب المراجعة الدا لية للحسابات الذي 

يستعرض عينة م  معامالت الشرا  كل نصل. وسيجري 

تعديل هذا النهج بحيث يعكس تفويض سلطات الشرا  

 للمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. 

ابي للمكاتب اإلقليمية إذا سمحت وستجري زيادة الدور الرق

 الموارد بذلك.

أ( يجري العمل على استعراض بروتوكو  ا تيار 

العينات للمراجعة الدا لية ألغراض معامالت 

الشرا . ويُنظر ني إجرا  تعديالت على مالك 

 الموظفي  لتعزيز وظيفة الرقابة نيه. 

 قيد التنفيذ

أ( ديسمبر/كانون 

 4102األو  

ستعراض دور نحيط علما با

لجنة السلع والنقل والتأمي  

بغية تحسي  الرقابة على 

عملية الشرا  ني المكاتب 

 القطرية والمكاتب اإلقليمية.

 9التوصية  

إلى أنماط جديدة  البرنامجمع انتقا   ب(

م  الشرا ، م  األهمية بمكان ضمان 

الموا مة بي  الموارد المتونرة والمهارات 

الموجودة، بحيث يمك  ألنشطة المشتريات 

 أن تنفذ بفعالية وبكفا ة.

 ب( موانق عليها.

م   البرنامجيتطلب النموذج الناشئ ألعما  مشتريات 

ق أنضل األغذية زيادة استطالعه لألسواق وإلى تطبي

الممارسات نيما يتعلق بالتعاقد، والحد م  المخاطر، 

وعالقات التاجر/المورد. وتعمل شعبة المشتريات ونقا 

الستراتيجية شؤون العاملي  على إرسا  المهارات 

 الوظيفية المناسبة وتونير االحتياجات م  الموارد. 

 البرنامجوعمال على بنا  مهارات المشتريات، سيستخدم 

دريب الدا لي والخارجي وترتيبات اإلعارة إلى نرص الت

شركات القطاع الخاص، وسيستشير  برا  األسواق، مع 

 التركيز على زيادة القدرات الرقابية لدى المكاتب اإلقليمية. 

ب( تم تحديث مواد التوصيفات الوظيفية والتطوير 

 استراتيجية شؤون العاملي  بحيثالوظيفي تمشيا مع 

المتعلقة بتطوير الموظفي  وتحديد توجه القرارات 

مهامهم. وأدرج المختصون بشؤون الشرا  ني 

ني التقرير  2عملية مجمع المواهب )أنظر التوصية 

 ع  إدارة الموارد البشرية(.

 قيد التنفيذ.

ب( يونيو/حزيران 

4102 

نحيط علما بتحديث مواد 

التوصيفات الوظيفية 

 بحيثوالتطوير الوظيفي، 

المتعلقة توجه القرارات 

بتطوير الموظفي  وتحديد 

 مهامهم.
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 (WFP/EB.A/2014/6-H/1) مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن

  0التوصية  40

م  أجل "الونا  بالغرض"، يمك  أن  أ(

يعتمد مستودع األمم المتحدة استراتيجية 

لحاالت أكثر استباقية ني التصدي 

الطوارئ ع  طريق المناصرة بحيث 

يركز المستخدمون/الشركا  الحاليون 

والمحتملون على الحاجة إلى االستجابة، 

وكذلك تحديد زم  هذه االستجابة 

وطبيعتها، بنا  على الدروس الماضية 

 المستفادة.

 أ( موانق عليها.

جهود المناصرة الخاصة بمستودع األمم  البرنامجسيعزز 

ودوره التنسيقي ني توزيع المخزونات وتخزينها المتحدة 

المسبق، مع مراعاة عدم تكرار جهود اآلليات المشتركة 

وكاالت األمم المتحدة؛ وعلى  وغيرها م بي  الوكاالت 

سبيل المثا ، تم بالفعل إسناد تنسيق إدارة المعلومات ني 

إلى مكتب تنسيق الشؤون مجا  االستجابة اإلنسانية 

 جموعة اللوجستيات.اإلنسانية وم

إنشا  وحدة إلدارة  (0تشمل أنشطة التوسع ما يلي: 

رنع كفا ة الموقع الشبكي لمستودع األمم  (4لمعلومات؛ ا

 المتحدة بغرض تقاسم المعلومات ووضوح الرؤية؛

وضع إجرا ات تشغيلية موحدة لمستودع األمم المتحدة  (2

 تشمل الدعوة لتوحيد عمليات الشح  ع  طريق توجيه

ندا ات عالمية وثنائية إلى الشركا  وإلى مجموعة 

 اللوجستيات.

أ( تعمل الوحدة الجديدة إدارة المعلومات ني 

مستودع األمم المتحدة على تحسي  إدارة المعلومات 

والمناصرة. وقد تم تحديث موقع المستودع على 

االنترنت ووضعت حسابات للوسائط االجتماعية 

جديدة للتواصل. وهناك كما تم استحداث منتجات 

متابعة مع الشركا  لمسألة تجميع الشحنات. وقد زاد 

تقاسم المعلومات مع مجموعة السوقيات، وهو ما 

أظهره تمك  المستودع م  إبالغ الشركا  بأنشطة 

 المجموعة  ال  االستجابة لوبا  اإليبوال.

نحيط علما بأن مستودع  أ( نُفِّذت

األمم المتحدة أنشأ وحدة 

ية إلد ا  التحسينات ني إدار

تقاسم المعلومات والمناصرة 

مع الشركا  الموجودي  

 والمحتملي .
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يلزم أن يكون لمستودع األمم المتحدة  ب(

وظيفة إبالغ نظمية لمعرنة الدعم التشغيلي 

الذي يقدمه ني الوقت الحقيقي لمختلف 

حاالت الطوارئ، ولتقييم أدائه، وليكون 

اإلدارة م  أجل بمثابة نظام لمعلومات 

إجرا  تحليل لجودة  دماته م  حيث 

التكلفة مقابل الفوائد المستخلصة. وهذا م  

شأنه أيضا أن يسهل تسليط الضو  بشكل 

أنضل على الجهات المانحة وتعريف 

 مختلف أصحاب المصلحة بدوره.

 ب( موانق عليها.

كة شب–األمم المتحدة حاليا نظما مؤسسية مستودع يستخدم 

برنامج األغذية العالمي ونظامه العالمي للمعلومات 

ت المبيعاولك  التكامل بي  عمليات  –)ونجز( ونظام ساب 

الخاصة بالمستودع واإلدارة المؤسسية لألغذية/األصو  

ستعمل على تحسي  القدرات التشغيلية وقدرات اإلبالغ 

 الخاصة بالشبكة. 

تمتة لجمع البيانات؛ تحديد األدوات المؤ (0تشمل األنشطة: 

وإيجاد حلو  توانقية  تطوير نظم الشفرة العمودية، (4

لنماذج  اصة بمستودع األمم المتحدة ني التطبيقات 

ستغال  برامج اإلبالغ القائمة لتسهيل توحيد ا (2 المركزية؛

المعلومات وزيادة تحليل األعما  التجارية، وتحسي  القدرة 

 واألدا  التشغيلي. على اإلبالغ، وزيادة الشفانية

رموز األعمدة المتوازية ب( يشمل اآلن نظام قرا ة 

لدى مستودع األمم المتحدة  رائط للمخازن تساعد 

على تحسي  الكفا ة والمسا لة وتونر المعلومات 

للشركا . ويعمل النظام بشكل كامل ني دبي، غير 

أن نشر االستجابة لوبا  اإليبوال أدى إلى تأجيل 

ني سوبانغ حتى الربع الثاني م  عام عمل النظام 

وني برينديزي وأكرا حتى الربع الرابع م   4102

 .4102عام 

وقد أنشأ المستودع "لوحة مفاتيح" تستند إلى الشبكة 

وتبي  وضع عمليات البيع وحجم األعما  لدعم 

تحليل األدا  المالي والتشغيلي. وبدأ تشغيل هذه 

 4102اني األداة ني دبي ني يناير/كانون الث

 .4102وسيكتمل نشرها بحلو  يونيو/حزيران 

 قيد التنفيذ. 

ب( ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نح  بانتظار التنفيذ الكامل 

رموز األعمدة لنظام قرا ة 

المتوازية الذي يشمل  رائط 

للمخازن لتحسي  الفعالية 

والمسا لة وتزويد بمعلومات 

نورية ع  مخزوناتهم وغير 

ت ذلك م  المعلوما

 التشغيلية.

  5التوصية  41

أ( ينبغي أن يواصل مستودع األمم المتحدة 

جهوده الحالية لجمع األموا  والسعي لدى 

الجهات المانحة للحصو  على تمويل غير 

 مخصص.

 أ( موانق عليها.

بصورة مستمرة تمويال غير مشروط  البرنامجيلتمس 

ويمك  التنبؤ به ومتعدد السنوات لدعم كانة جوانب 

عملياته، بما ني ذلك الخدمات اللوجستية االستراتيجية 

المشتركة التي يقدمها للمجتمع اإلنساني األعرض، مثل 

 األمم المتحدة.مستودع 

األمم المتحدة وإدارة  دمات الشراكة مستودع يضع 

والدعوة استراتيجية منقحة لجمع األموا  تتوا م والحوكمة 

، بما ني ذلك مقترحات مع األولوية االستراتيجية للشبكة

موجهة لتحسي  االستدامة المالية الطويلة األجل للشبكة ع  

زيادة المساهمات النقدية غير  (0طريق التماس ما يلي: 

المشروطة م  جهات مانحة مستهدنة/مختارة/حكومية؛ 

ات متعددة السنوات لزيادة نرص الحصو  على شراك (4

مصادر د ل منتظمة ويمك  التنبؤ بها، وتحديد قيمتها؛ 

أ( هناك استراتيجية عاملة لحشد األموا . ويشمل 

النهج الذي يأ ذ به مستودع األمم المتحدة توسيع 

قاعدة المانحي  وتطوير مجموعة "أصدقا  مستودع 

األمم المتحدة" والعمل مع القطاع الخاص وتحسي  

 االتصاالت مع المانحي  والدو  األعضا .

مانحي  م  القطاع وقد قدمت مقترحات لعدة 

الخاص. ويجري العمل على تحديد نرص جديدة 

لحشد األموا . وتقود حكومة إيطاليا مجموعة 

"أصدقا  مستودع األمم المتحدة"، وقد استضانت 

مناسبة ني هذا السياق  ال  دورة المجلس العادية 

 للتوعية ني أوساط المانحي . 4102األولى لعام 

جموعة م  منتجات ويجري بصورة منتظمة تقاسم م

 التواصل مع المانحي  المحتملي .

نعترف بأن مستودع األمم  أ( نُفِّذت

المتحدة استكمل استراتيجية 

لحشد األموا  والعمل مع 

 المانحي .
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زيادة الشراكات االستراتيجية مع القطاع الخاص، بما  (2

إيجاد قاعدة  (2ني ذلك م  أجل تقديم الدعم العيني؛ 

( تنويع الخدمات لزيادة 2أعرض م  الجهات المانحة؛ )

 ستخدمي الشبكة. توليد الد ل م  م

على مستودع األمم المتحدة أن يبحث  ب(

ع  بدائل تونِّر مصادر تمويل مضمونة، 

 استنادا إلى  طة إنمائية طويلة األجل.

 موانق عليها.ب( 

يعد ضمان االستدامة المالية الطويلة األجل م  بي  

  .أولويات مستودع األمم المتحدة

باإلضانة إلى األنشطة المضطلع بها كجز  م  

االستراتيجية الجديدة الخاصة بتحديد الموارد والمذكورة 

 )أ(، تشمل أنشطة التوسع ما يلي:4ني الرد على التوصية 

بما ني ذلك تطوير معدات موحدة تنويع الخدمات،  (0

لإلغاثة اإلنسانية، ودعم إدارة توحيد عمليات الشح  ني 

مناطق التخزي  المسبق، وتطوير وتنظيم دورات تدريبية 

على اللوجستيات اإلنسانية ني مرانق مستودع األمم 

المتحدة، واالعتراف بالمستودع كمركز للمشتريات 

التابع للجماعة اإلنسانية لمكتب الشؤون اإلنسانية 

زيادة األنشطة المدرة للد ل ع  طريق  (4األوروبية؛ 

تدابير تحسي  الكفا ة م  أجل شرا  مواد اإلغاثة، والتعاقد 

على  دمات  اصة بسلسلة اإلمداد، ومناولة المخزونات 

تعظيم التكاليف الجارية ع  طريق ترشيد  (2وإداراتها؛ 

كات مع مكاتب هيكل مالك موظفي الشبكة، وتحسي  الشرا

المحلية واإلقليمية للحصو  على دعم م  موارد  البرنامج

 ارجية، وضمان تونير التسهيالت والتكاليف المرتبطة بها 

ني كل محور بصورة عينية/بدون تكلفة بالنسبة للحكومات 

 المضيفة.

ب( العمل جار على تنفيذ استراتيجية الفترة 

الحضور ، مع إعطا  األولوية لزيادة 4102-4102

الميداني. ويبرز تصميم نريق االستجابة السريعة 

التوسع ني المؤهالت المتنوعة والعمل مع الشركا  

االحتياطيي  والتدريب وزيادة العمل ني مناطق 

 االنطالق وعمليات النشر الفوري.

وعمال على التوحيد، أنشأ مستودع األمم المتحدة 

ير "المختبر"، وهو مركز ألنشطة البحث والتطو

يعمل مع الشركا  والقطاع الخاص ومنظمات 

 البحوث لتحديد مواصفات المنتجات.

التصديق  4102أن يتم ني عام  البرنامجويتوقع 

على اعتماد المستودع كمركز للمشتريات اإلنسانية 

 للجماعة األوروبية. 

وقد التزمت الحكومات المضيفة بتقديم دعم مالي 

 د.استثنا  واح للتكاليف التشغيلية السنوية، مع

نحيط علما بالعمل على  ب( نُفِّذت

استكشاف مصادر بديلة 

مضمونة للتمويل استنادا إلى 

 طط التطوير الطويلة 

 األجل.

 أ( موانق عليها.  4التوصية  42

م والسلطات اإلسبانية سيت البرنامجتمشيا مع االتفاق بي  

تحليل صالحية مشروع الس بالماس، ونعاليته م  حيث 

أ( يعمل مستودع األمم المتحدة على استكما  

استراتيجية التمويل المتعلقة بـ "الس بالماس"؛ 

ويهدف المستودع إلى تونير  طة لعمليات المستقبل 

/أيلو  أ( سبتمبر

4102  

بالعمل على نحيط علما 

استكما  استراتيجية التمويل 

المتعلقة بـ "الس بالماس"، 
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

ينبغي وضع استراتيجية لتمويل محور  أ(

 الس بالماس بعد انتها  نترة التزام الجهات

 المانحة.

التكلفة، واستدامته  ال  العامي  الثاني والرابع م  

 المشروع، وستحدد استراتيجية للتمويل.

، وذلك ني أعقاب 4102بحلو  سبتمبر/أيلو  

مناقشات مع أصحاب المصلحة ني المكتب اإلقليمي 

 ومع حكومة إسبانيا.

 قيد التنفيذ.

وعلى استكشاف سبل السير 

 قدما.

يمك  أيضا إنشا  محاور جديدة، إذا  ب(

اقتضى األمر، بغية تحقيق أهداف أوسع 

للشبكة، يدعمها تخطيط استراتيجي 

 للتمويل المقبل.

ني شبكة مستودعات األمم  ب( سيكون أي توسع آ ر

المتحدة رهنا بدراسة الجدوى التي تتناو  البنية التحتية 

للوجستيات، والقرب م  المناطق المعرضة للكوارث، 

وكفا ة القدرة الحكومية ونعاليتها م  حيث التكلفة لمواصلة 

دعم المشروع. وستتضح هذه المعايير ني االستراتيجية 

 م المتحدة.القادمة لشبكة مستودعات األم

ب( يعمل مستودع األمم المتحدة على استكما  

مجموعة التواصل وقد اتصلت به عدة كيانات 

وطنية مهتمة بإيجاد مستودعات ني بلدانها. وسينظر 

ني إمكانية إنشا  مستودع ني جنوب  البرنامج

 أنريقيا.

وقد قام المكتب القطري ومستودع األمم المتحدة 

، كما استُخدم جانب م  بتخزي  األغذية ني كمباال

هذه األغنية ني مساندة العمليات، كما ني جنوب 

 السودان، مثال.

نعترف بمجموعة التواصل  ب( نُفِّذت

الجديدة وندرك أن مستودع 

األمم المتحدة سيدرس 

إنشا  مستودع ني إمكانية 

جنوب أنريقيا. ونحث 

المستودع على مواصلة 

استكشاف إمكانيات إقامة 

المراكز إذا كان مزيد م  

 هناك ما يبررها.

 3التوصية  43

يلزم وجود نظام للرصد الدقيق  أ(

للحسابات المدينة وتحصيل األتعاب 

 المستحقة ني الوقت المناسب.

 5103التحديث المقدم للدورة السنوية لعام 

 أ( موانق عليها.

بعد إد ا  نظام رصد الحسابات المدينة، انخفضت بدرجة 

المستحقة والحسابات المدينة بالنسبة للعمال  كبيرة الرسوم 

الدا ليي  والخارجيي  على حد سوا  مع نهاية السنة المالية 

4102. 

أ( يوجد ني حيز التنفيذ نظام لرصد حسابات القبض 

ة مستمرة تقوم بها الخاصة بالزبائ ، وهناك متابع

 وحدة المالية.

نعترف باتخاذ التدابير  نُفِّذتأ( 

م لحسابات للرصد المنتظ

القبض الخاصة بالزبائ  

ولتسجيل الرسوم المستحقة 

 ني وقتها.
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

ينبغي استعراض نترات التأ ير  ب( 

اإلجرائية ني استيفا  استمارات تأكيد 

، والحد إشعارات المدي الخدمة وإرسا  

منها، مع تحديد واضح لخطوط المسا لة، 

 م  أجل تحسي  عملياته وكفا ة  دماته.

 عليها.ب( موانق 

تم تنفيذ حل مؤقت لرصد إصدار إشعارات المدي  بمجرد 

تلقى استمارات تأكيد الخدمة. وسيتم تطوير نظام الرصد 

 ليحل محل هذا اإلجرا  المؤقت. المؤتمت

أُسندت إلى مديري مستودع األمم المتحدة مهمة اعتماد 

إشعارات المدي  لزيادة المسا لة ع  كفا ة الخدمات التي 

 محاور.تقدمها ال

ب( يتم تقاسم استمارات تأكيد الوضع األسبوعي 

للخدمة مع نريق  دمة الزبائ  التابع لمستودع األمم 

المتحدة، دعما لرصد العمليات المتأ رة التي يتعي  

إصدار الفواتير الخاصة بها. ونظرا لزيادة عب  

العمل ونشر الموظفي  ني إطار حالة الطوارئ 

رجئ التنفيذ حتى الخاصة بوبا  اإليبوال، أ

 .4102يونيو/حزيران 

 التنفيذ.قيد 

ب( يونيو/حزيران 

4102 

رات استمانح  بانتظار تنفيذ 

تأكيد الوضع األسبوعي 

 للخدمة.

 3التوصية 

ينبغي إجرا  تسوية لألصو  الثابتة  ج(

بي  قاعدة بيانات إدارة األصو  وسجل 

ونظامه  البرنامج إدارة األصو  ني شبكة

العالمي للمعلومات على أساس األولوية، 

أيضا أثنا   البرنامجعلى نحو ما أكده 

 .4104مراجعة الكشوف المالية لعام 

 ج( موانق عليها.

تمت مطابقة األصو  الثابتة بي  قاعدة بيانات إدارة 

ونظامه  البرنامج شبكةواألصو  وسجل إدارة األصو  

مستودع األمم بالنسبة لجميع محاور  العالمي للمعلومات

المتحدة. وتشمل التقارير المالية العادية المتقاسمة على 

 نطاق الشبكة التقارير الشهرية الدنيا ع  اإلقفا  المالي. 

ت بي  قاعدة بياناج( تجري تسوية األصو  الثابتة 

إدارة األصو  ونظام ونجز؛ ويتم إصدار التقارير 

التقرير الشهري األدنى لإلقفا . الدورية كجز  م  

وتتونر نقاط تنسيق إدارة األصو  ني كل مركز 

 لضمان المتابعة.

نحيط علما باتخاذ التدابير  نُفِّذتج( 

ي  ب لتسوية األصو  الثابتة

قاعدة بيانات إدارة األصو  

 ونظام ونجز.

  2التوصية  44

يمك  أن يُقنع مستودع األمم المتحدة  أ(

رصد منتظم لمخزوناتهم  شركا ه بإجرا 

الموجودة ني المحاور وسحب األصناف 

الفائضة والتي انتهت صالحياتها وتشغل 

حيزا. وم  الواجب اتخاذ التدابير الالزمة 

ل الموحدة كلما ونقا إلجرا ات التشغي

 اقتضى األمر ذلك.

 5103التحديث المقدم للدورة السنوية لعام 

 أ( موانق عليها.

مع شركا  مستودع األمم المتحدة ني  أثيرت هذه المسألة

والذي  4102االجتماع العام للمستودع المعقود ني عام 

أوضح أن المستودع ليس مرنق تخزي  طويل األجل ولكنه 

وسيلة استعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها حيث يعد 

 تناوب المخزونات أمرا ضروريا.

 ة لمستودعالستكما  وإنفاذ اإلجرا ات التشغيلية الموحد

األمم المتحدة، يقوم المستودع بإضفا  طابع مؤسسي على 

إصدار الفواتير الخاصة بتكاليف التخزي  بالنسبة 

 للمخزونات التي ال يتم تناوبها.

الشركا  ني جميع المراكز.  مخزوناتأ( تم تحليل 

م  التعداد المادي،  4102وعند االنتها  ني عام 

سيبلغ الشركا  بالمخزونات الموجودة ني 

شهرا أو أكثر وستصدر  42المستودعات لمدة 

. 4102الفواتير المتعلقة بها ني يونيو/حزيران 

ويعفى م  ذلك الشركا  الذي  يقوم المستودع 

 بالشرا  لصالحهم.

 نفيذ.قيد الت

أ( يونيو/حزيران 

4102 

نحيط علما بأن العمل جار 

على تقدير المخزونات 

الموجودة لدى مستودع األمم 

المتحدة بغية تحسي  

 تخصيص أماك  التخزي .
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 البرنامج رد
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 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

يجوز لمستودع األمم المتحدة وضع  ب( 

سياسة لتخصيص المساحات للشركا  ني 

المحاور على أساس بعض المعايير أو 

 مقتضى الحا . عالمات القياس حسب

 ب( موانق عليها.

سيعالج هذا الموضوع مع الشركا  ني االجتماع القادم 

لمستودع األمم المتحدة بغية تحديد معايير لتخصيص حيز 

 التخزي  ني كل محور.

استُهلت بالفعل أنشطة لتسهيل إدارة حيز المخازن، بما ني 

م لتعظي برينديزيإعادة تنظيم حيز المخازن ني  (0ذلك: 

جرد المخازن م  أجل دعم تنفيذ نظام  (4لقدرة التخزينية؛ ا

إد ا  نظام التوحيد  (2الشفرة العمودية على نطاق الشبكة؛ 

القياسي للمخزونات م  أجل زيادة القدرة على اإلقراض 

 واالقتراض.

ب( يدرس مستودع األمم المتحدة وجامعة بولونيا 

تخصيص أماك  التخزي  حسب المركز والشريك. 

وستقدَّم النتائج إلى االجتماع العالمي للمستودع ني 

 .4102يونيو/حزيران 

 قيد التنفيذ. 

ب( ديسمبر/كانون 

 4102األو  

نحيط علما بأن مستودع 

األمم المتحدة يدرس مسألة 

التخزي  تخصيص أماك  

حسب الشريك والمركز. 

 ونح  بانتظار نتائج التقرير.

نظرا ألن مخزونات االستجابة  ج(

المؤسسية تتسم بأهمية استراتيجية، نإن 

على مستودع األمم المتحدة أن يعمل 

الستعراض  البرنامجبصورة وثيقة مع 

ابير نوائض هذه المخزونات، واتخاذ التد

 المناسبة بشأنها، وتجديدها.

 ج( موانق عليها.

كجز  م  برنامج تحسي  التأهب لحاالت الطوارئ 

واالستجابة لها، يتولى مستودع األمم المتحدة تسهيل 

استعراض مخزونات االستجابة المؤسسية المخزونة مسبقا 

توانر مخزونات كانية  (0ني الشبكة لضمان ما يلي: 

آليات  (2التوحيد القياسي ألصناف اإلغاثة؛  (4ومناسبة؛ 

زيادة القدرة على  (2مرنة ومبتكرة لتحديد المصادر؛ 

 االقتراض واإلقراض بي  شركا  مستودع األمم المتحدة.

ج( يدير مستودع األمم المتحدة، هو وشعب 

المعنية، مخزونات االستجابة المؤسسية.  لبرنامجا

ويجري العمل على استكما   طة للمشتريات، 

لسلة توريد المواد وسيساعد المستودع على إدارة س

 غير الغذائية.

 قيد التنفيذ.

ج( يونيو/حزيران 

4102 

نحيط علما بالعمل على 

مشتريات ل طة لاستكما  

مخزونات االستجابة ل

 المؤسسية.

على مستودع األمم المتحدة أن يعمل  د(

بصورة نشطة مع دائرة النقل الجوي 

م  أجل الشروع باتخاذ  للبرنامجالتابعة 

إجرا ات بشأن األصناف الخاصة بها 

  .بدون أية نائدة والمحتفظ بها ني المحور

 د( موانق عليها.

استُهل إجرا  لتسهيل التخلص م  األصناف البالية التابعة 

 لدائرة النقل الجوي.

د( يجري التخلص م  مواد الطيران التابعة 

والتي نات أوانها وذلك ونقا لإلجرا ات  للبرنامج

 .تبعةالم

 قيد التنفيذ.

د( يونيو/حزيران 

4102 

نعترف باتخاذ التدابير 

مواد  دمة  للتخلص م 

 ،للبرنامجالطيران التابعة 

والتي يحتفظ بها ني المركز 

 بقيمة صفرية.
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 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

 6التوصية  45

أن يراجع بصورة دورية  البرنامجعلى  أ(

سياسة شرا  البسكويت العالي الطاقة 

وتخزينه المسبق ني محاور مستودع األمم 

المتحدة، وأن يراعي مدى تقبله ني 

صفوف المستفيدي  المستهدني ، والردود 

الواردة م  المكاتب القطرية، ومدى 

 أهميته ني الوقت الحاضر والمستقبل.

 أ( موانق عليها.

إمكانية استخدام اتفاقات الخدمة  امجالبرنيستعرض 

الطويلة األجل لتخفيض الحاجة إلى شرا  مخزونات 

 وتخزينها المسبق ني مستودعات األمم المتحدة.

م   ال  أنشطته الخاصة باالستعداد  البرنامجسيواصل 

لحاالت الطوارئ واالستجابة لها استعراض السال  

الغذائية م  أجل االستجابات الفورية. وهذا سيثري 

القرارات الخاصة بالمنتجات المناسبة للحاالت التي تعتبر 

 ضم  تصورات االستعداد وعمليات التخطيط.

 نامجالبرأ( يعمل مستودع األمم المتحدة وشعب 

المعنية على وضع سياسة إلدارة مخزونات 

البسكويت عالي الطاقة وتخزينها مسبقا. وتعمل 

شعبة المشتريات على اتفاق بشأن األغذية الجاهزة 

لالستعما ، بما ني ذلك المخزونات االحتياطية التي 

يحتفظ بها الموردون. ويجري العمل على 

 استعراض سال  األغذية.

 قيد التنفيذ.

يو/حزيران أ( يون

4102 

نعترف بأن العمل جار على 

وضع سياسة إلدارة 

مخزونات البسكويت عالي 

 الطاقة وتخزينها مسبقا.

على محاور مستودع األمم المتحدة أن  ب(

تظل أيضا استباقية ني حض إدارة 

وجميع الشركا  على استخدام  البرنامج

األصناف الغذائية الموجودة ني محاوره 

 على أنضل وجه قبل انتها  صالحيتها.

  ب( موانق عليها.

والشركا  تلقى إشعارات منتظمة ع   البرنامجسيواصل 

تواريخ انتها  صالحية األصناف الغذائية المخزونة ني 

 مستودعات األمم المتحدة.

ي مستودع األمم المتحدة ب( يجري إبالغ مستخدم

بصورة منتظمة بتواريخ انتها  صالحية البسكويت 

 العالي الطاقة المحتفظ به ني المخازن.

نحيط علما بأن مستودع  ب( نُفِّذت

تواريخ األمم المتحدة يرصد 

انتها  صالحية البسكويت 

العالي الطاقة المحتفظ به ني 

 المخازن.

 7التوصية  46

م  الشفانية هناك حاجة إلى مزيد 

والسرعة ني شرا  األصناف. ويلزم 

التصدي لنقص أعداد األنراد المدربي  ني 

هذا المجا  ع  طريق بنا  القدرات 

 المناسبة.

 موانق عليها.

يلزم تحسي  شرا  مواد اإلغاثة. ويستثمر مستودع األمم 

المتحدة ني الموظفي ، والتدريب التقني والتر يص ع  

 طريق األمم المتحدة.

سيواصل مستودع األمم المتحدة التعاون مع شعبة 

المشتريات لوضع استراتيجية جديدة لتحديد المصادر 

وزيادة عدد االتفاقات الطويلة األجل بالنسبة لألصناف التي 

يتم تناوبها بصورة أكثر تكرارا. وستختبر أنشطة الشرا  

مبادرات لتطوير تحليل األسواق، والبحث والتطوير، 

 ى التكنولوجيات المبتكرة والمالئمة للبيلة.والحصو  عل

موظفو الشرا  التابعون لمستودع األمم المتحدة 

استخدام وحدات المعهد المعتمد رح لهم بمص

للمشتريات واإلمدادات، بالتنسيق مع شعبة 

 المشتريات.

ويجري العمل على وضع استراتيجية تحديد 

 ةالمصادر والبد  بتنفيذ ابتكارات التخطيط الخاص

بالمشتريات، غير أنه تم تمديد الجدو  الزمني إلى 

للسماح بإجرا  عملية إعادة  4102يونيو/حزيران 

 الهيكلة ني اإلدارة.

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

4102 

نحيط علما بالتدابير التي 

بدأت لتخطيط المشتريات مع 

ضمان مزيد م  الشفانية 

 والسرعة ني عملية الشرا .

أ( تضم  إجرا ات التشغيل الموحدة المعمو  بها  أ( موانق عليها. 2التوصية  47

ني مراكز مستودع األمم المتحدة االمتثا  التام. وقد 

نحيط علما بأن العمل جار  نُفِّذت

على ضمان االمتثا   W
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

ينبغي تعزيز االلتزام باإلجرا ات  أ(

التشغيلية الموحدة عند السعي لتسليم 

 الخدمات.

اتُّخذ بالفعل إجرا  لزيادة االمتثا  على مستوى المحاور. 

وعلى سبيل المثا ، يعمل تقاسم التقرير المالي السنوي 

 على تحسي  رصد تقديم الخدمات.

وشعبة تكنولوجيا المعلومات يعمل مستودع األمم المتحدة 

إلد ا  التطبيق القائم على شبكة الويب م  أجل تحسي  

 تحليل البيانات واإلبالغ عنها ومراقبتها.

تم استحداث لوحة مفاتيح لتعزيز تحليل البيانات 

 اإلبالغ عنها ومراقبتها.و

جرا ات التشغيل الموحدة إل

ني مراكز مستودع األمم 

 المتحدة.

ب( م  الضروري إجرا  التحسينات 

المتو اة للنظام م  أجل تسهيل تتبع تسليم 

 المبيعات. وتسويةالخدمات 

 ب( موانق عليها.

تقديم الخدمات ع  طريق التقارير الشهرية تحس  رصد 

 لضمان إبالغ المحاور والتصدي للحاالت المعلقة.

سيعمل استحداث التطبيق القائم على شبكة الويب والمذكور 

 )أ( على تسهيل تنفيذ هذه التوصية. 8تحت التوصية 

ب( ترصد التقارير الشهرية ع  تنفيذ الخدمات 

 التي لم تنفذ بعد، والنقدواألدا  المالي طلبات الخدمة 

المتونر ني الحساب الخاص والد ل المتوقع 

وميزانيات المكاتب ونفقات المراكز والتمويل المقدم 

 كسلفة م  الشركا .

ويونر تقرير التسوية اللوجستية الجديد الصادر 

 باستخدام نظام "ساب" معلومات آنية ع  المبيعات.

قاسم لتنعترف باتخاذ تدابير  أ( نُفِّذت

 تسويات المبيعات الشهرية.

 9التوصية  48

يلزم إجرا  استعراض لمالك الموظفي  ني 

جميع المحاور ضم  إطار زمني محدد، 

ووضع توصيف رسمي لجميع الوظائف 

على الفور، كما أن تحديد معايير لبيان 

مبررات األعداد الصحيحة م  موظفي 

 خازن ني كل محور يتطلب االهتمام.الم

 عليها.موانق 

استعراض لمالك الموظفي .  4102استهل ني مارس/آذار 

وسيتم تعديل هيكل مالك الموظفي  وتوصيف الوظائف 

 تماشيا مع نتائج االستعراض.

يجري استعراض مالك موظفي مستودع األمم المتحدة 

بصورة منتظمة باالقتران مع  طة العمل السنوية وتنفيذ 

 الميزانية.

موارد البشرية لمالك أجري استعراض إدارة ال

الموظفي  بالتركيز على برينديزي وعلى 

المستودعات ني دبي وسوبانغ حيث يوجد معظم 

الموظفي . والتقرير ينتظر الموانقة النهائية عليه. 

وسيعالج استعراض للموظفي  ني أكرا االحتياجات 

المتعلقة باالستجابة لحالة الطوارئ المرتبطة بوبا  

ورة منتظمة استعراض مالك اإليبوال. ويجري بص

 الموظفي  ني جميع المراكز.

نحيط علما بإجرا   نُفِّذت

استعراض لهيكل ومالك 

الموظفي  ني برينديزي وني 

المراكز حيث يوجد معظم 

على الموظفي . ونحث 

 استكما  ذلك مبكرا.

 01التوصية  49

ينبغي على سبيل األولوية إصدار أمر 

 المناولةتوجيهي مشترك بشأن إجرا ات 

 واإلبالغ بالنسبة للحساب الخاص.

 موانق عليها.

تم استكما  التوجيه المشترك بشأن إجرا ات اإلدارة 

والمحاسبة واإلبالغ بالنسبة لشبكة مستودعات األمم 

المتحدة مع شعبة المالية والخزانة، وسيصدر التوجيه م  

إصدار توجيه مشترك  4102تم ني يونيو/حزيران 

بشأن إجرا ات اإلدارة والمحاسبة واإلبالغ بالنسبة 

 لشبكة مستودعات األمم المتحدة.

نحيط علما بأنه تم إصدار  نُفِّذت

توجيه مشترك بشأن 

إجرا ات اإلدارة والمحاسبة 

واإلبالغ بالنسبة لشبكة 

 ت األمم المتحدة.مستودعا
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 توصيات

 مراجع الحسابات الخارجي

 البرنامج رد

 اإلبالغ األخيرةالتدابير التي اتخذها في فترة و

 البرنامج رد

 التدابير التي اتخذها في فترة اإلبالغ الحاليةو

 اإلطار

 الزمني

 تعليقات

 مراجع الحسابات الخارجي

جانب إدارة تسيير الموارد والمسا لة وإدارة  دمات 

 .4102ت ني الفصل الثاني م  عام العمليا

 00التوصية  21

على مستودع األمم المتحدة أن يضع نظاما 

مشتركا لإلبالغ على نطاق الشبكة، ضم  

إطار زمني محدد م  أجل معايير أنضل 

 لإلبالغ ونظام مفيد لمعلومات اإلدارة.

 موانق عليها.

بالحاجة إلى تحسي  التقارير وأدوات  البرنامجيعترف 

اإلبالغ، وموا متها مع احتياجات مستودع األمم المتحدة. 

وستتصدى األنشطة المشار إليها ني الرد على التوصية 

 )ب( لهذه التوصية أيضا.0

ستتحس  عملية اإلبالغ على نطاق الشبكة بإد ا  سلسلة 

س وهذا سينعكم  مؤشرات األدا  الرئيسية القابلة للقياس، 

ني  طة عمل شبكة مستودعات األمم المتحدة وني 

 التقارير الموحدة.

ني دبي تدشي   4102تم ني يناير/كانون الثاني 

لوحة المفاتيح الجديدة المستندة إلى الشبكة لرصد 

األدا  المالي والتشغيلي؛ وسيكتمل النشر بحلو  

  .4102يونيو/حزيران 

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

4102 

لوحة نحيط علما بنشر 

المفاتيح الجديدة المستندة إلى 

الشبكة والمصممة لدعم 

تحليل األعما  ورصد األدا  

 المالي والتشغيلي.

 05التوصية  51

يجب أن يتفاعل مستودع األمم المتحدة 

بصورة وثيقة مع جميع المستخدمي  

والشركا  لفهم شواغلهم وتزويدهم 

 لذلك. خدمات اقتصادية وكفؤة تبعاب

 موانق عليها.

، أُجري استقصا  شامل للمستخدمي  4102ني عام 

استعدادا لالجتماع العام لمستودع األمم المتحدة. وسيتكرر 

هذا االستقصا  م  أجل تونير أساس لدورات عمل ني 

 االجتماعات العامة القادمة لمستودع األمم المتحدة.

ة المتحدسيستمر تعزيز وظيفة  دمة عمال  مستودع األمم 

 ع  طريق إعادة الهيكلة والتدريب.

االستقصا   4102سينفذ ني الربع األو  م  عام 

الثاني لمستخدمي مستودع األمم المتحدة؛ وستستخدم 

 النتائج لتحديد التحسينات.

 قيد التنفيذ.

يونيو/حزيران 

4102 

نعترف بالعمل على تحديد 

نرص تحسي   دمات 

الزبائ  ني مخازن مستودع 

 األمم المتحدة. 

 (WFP/EB.A/2015/6-1) 5103 لعام تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الحسابات السنوية المراجعة

 0التوصية  52

نكرر أنه يمك  تعزيز نظام الرصد 

لتسجيل رسملة األصو  نوق الحد الثابت 

دوالر أمريكي ولتصنيف  2 111البالغ 

 األصو .

 .موانق عليها 

لم يك  معد  الخطأ الذي تم إبرازه ني المراجعة 

ومع ذلك، نإن األمانة توانق على تعزيز نظام كبيرا. 

رصد رسملة األصو  استعراض إذا أمك  ذلك م  

 حيث التكلفة.

ديسمبر/كانون 

 4102األو  
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 مراجع الحسابات الخارجي

 5التوصية  53

 تعزيز آليته البرنامجنوصي بأن يواصل 

الخاصة بالتسجيل الحس  التوقيت للبيانات 

ني النظام للتقليل م  تسويات ما بعد 

 اإلقفا  والمد الت المتأ رة.

 موانق عليها. 

ستجري األمانة استعراضا لعمليات تسجيل البيانات، 

كما ستتخذ التدابير الالزمة لتحسي  تسجيل البيانات 

 ني حينها ني النظام.

مبر/كانون ديس

 4102األو  

 

 

 

 

 

F
-E

B
A

2
0
1
5
-1

3
3
9
5
A

 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

2
/6

-H
/1

 
4

 

 


