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  السريعة االستجابة رمزطالع على هذه الوثيقة باستخدام ميكن اال
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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 موجز تنفيذي

  في تنفيذ التوصيات المقدمة من مراجع الحسابات الخارجي في  البرنامجيبيّن هذا التقرير التقدم الذي أحرزه

 تقاريره المعروضة على المجلس التنفيذي.

  بق، في تنفيذ التوصيات التي لم تكن قد نُفذت عند تقديم التقرير السا البرنامجويعرض التقرير التقدم الذي أحرزه

 ، والتوصيات التي قدمها المراجع الخارجي منذ ذلك التاريخ.2016في الدورة السنوية للمجلس لعام 

  البرنامجوأبدى المراجع الخارجي رأيه في جميع التوصيات التي نفذها. 

 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

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

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

 مشروع المشورة

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

 ."تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجيقة "على المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علما بالوثي

 

 

 



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 M. Junejaالسيد 

 والمساءلة الموارد تسيير إلدارة التنفيذي المدير مساعد

 المالية الشؤون ورئيس

 2885-6513 06: هاتف

 T. Tropea ةالسيد

 رئيسة

 العامة الحسابات فرع

 2426-6513 06: هاتف

 N. Nelson السيد

 مدير

 شعبة المالية والخزانة

 6410-6513 06: هاتف

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

 

 الخارجيالحسابات تنفيذ توصيات مراجع عن تقرير 

 

 *القرار مشروع

 (.WFP/EB.A/2017/6-I/1الخارجي" )الحسابات تنفيذ توصيات مراجع  عنيحيط المجلس علما بالوثيقة "تقرير 

 

لتوصيييييييات مراجع الحسييييييابات الخارجي الواردة في تقارير مقدمة  ل   البرنامجيعرض هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ  -1

 2016المجلس. وهو يشيييييييميييم توصيييييييييييات لد تنن ايييد نفيييذت بعيييد عنيييد انعقييياد اليييدورة السييييييينويييية للمجلس لعيييام 

(WFP/EB.A/2016/6-H/1:بما في ذلك التوصيات الواردة في ،) 

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن أداء برنامج التغذية( المدرسيةWFP/EB.A/2016/6-F/1) 

  البرنامجرد اإلدارة عل  توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن طيران (WFP/EB.A/2016/6-G/1) 

التقدم المحرز في تنفيذ توصيييييييات مراجع الحسييييييابات الخارجي التي لد تنن اد نفذت بعد أثناء فترة اإلب  ،  1ويبين الجدول  -2

بشيييكن تم توصيييية من التوصييييات التي لد تنن اد نفذت بعد وتعليقات مراجع الحسيييابات الخارجي  تحديثا 2ويتضيييمن الجدول 

 بشكنها.

                                                           
 رةهذا مشروع ارار، ول ط ع عل  القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرج  الرجوع  ل  وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو *

 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية

 2017 يونيو/حزيران 16-12روما، 

 : عامتوزيعال

 2017 أيار/مايو 11 التاريخ:

 ليزيةناللغة األصلية: اإلن

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2017/6-I/1 

 مسائم الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)عل  اإلنترنت  البرنامجمواع  عل وثائق المجلس التنفيذي تتاح 

http://executiveboard.wfp.org/
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 2016-2010: تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي 1الجدول 

العدد اإلجمالي  التقرير )دورة اإلصدار(

 للتوصيات

التوصيات التي لم 

تكن قد نفذت بعد عند 

انعقاد الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 منجزةالتوصيات ال

 خالل فترة اإلبالغ

التوصيات التي لم 

د عنبعد تكن قد نفذت 

انعقاد الدورة السنوية 

 2017للمجلس لعام 

التخطيط واإلب   االستراتيجيان في 

أوغندا  – للبرنامجمنتب اطري 

 (2010الدورة األول  للمجلس لعام )

8 1 1 0 

  دارة المشروعات

 (2011الدورة الثانية للمجلس لعام )

11 1 1 0 

  دارة الموارد البشرية 

 (2012الدورة السنوية للمجلس لعام )

15 1 0 1 

الدورة )العمم مع شرتاء التعاون 

 (2013السنوية للمجلس لعام 

10 2 2 0 

  البرنامجشراء األغذية في 

 (2014الدورة السنوية للمجلس لعام )

9 8 2 6 

مستودع األمد المتحدة ل ستجابة 

 للحاالت اإلنسانية 

 (2014الدورة السنوية للمجلس لعام )

12 3 3 0 

  دارة حاالت الطوارئ المؤسسية 

 (2015الدورة السنوية للمجلس لعام )

7 1 0 1 

  دارة المستودعات 

 (2015الدورة السنوية للمجلس لعام )

10 10 8 2 

 2015الحسابات السنوية المراجعة، 

 (2016الدورة السنوية للمجلس لعام )

4 4 4 0 

 برنامج التغذية المدرسية

 (2016الدورة السنوية للمجلس لعام )

15 15 4 11 

 البرنامجطيران 

 (2016الدورة السنوية للمجلس لعام )

6 6 4 2 

 23 29 52 107 المجموع
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

التخطيط االستراتيجي 

مكتب واإلبالغ في 

 –قطري للبرنامج 

 أوغندا

الدورة األول  

 2010للمجلس لعام 

 8التوصية 

وضع منهجيات فعالة من حيث 

التنلفة ومتسقة وموثواة لقياس عدد 

األفراد الذين تساعدهد المشروعات 

 .ددوالتحقق من ذلك الع

ارة لإلدالمستفيدين في أداة المناتب القطرية  لحساب أعدادأدرجت منهجيات 

 جميع المناتب اإلاليمية الستة. في)توميت( الفعالة 

مشروعات  الذين تساعدهدعدد األفراد وتشنم هذه المنهجيات األساس لقياس 

إلب   عن هؤالء المستفيدين في تقارير لووالتثبت من تلك األعداد،  البرنامج

 المشروعات الموحدة والتقييد السنوي لألداء.

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

 إدارة المشروعات

الدورة الثانية للمجلس 

 2011 لعام

 1التوصية 

ينبغي وضع األموال المخصصة 

للدراسات األساسية وتقدير 

االحتياجات والتقييد جانبا وجعم 

وعند االاتضاء،  .استخدامها  لزاميا

ينبغي تزويد هذه األنشطة بتمويم 

مؤسسي ال يرتبط بالضرورة 

 .بكموال المشروعات

دعد لمرتبطة بكموال المشروعات ال خصصت األموال غير 2016في 

 األساس.خطوط دراسات 

وتتضمن الميزانية الجديدة للحوافظ القطرية خطا منفص  للرصد، وهو ما 

يسمح بتحسين تخطيط رصد الميزانيات وتتبع اإلنفاق. ويجري استعراض 

 المناتب القطرية والمقر. فيالميزانيات الخاصة بالرصد 

وسيستمر تحديد األموال الخاصة بالرصد من خ ل أموال المشروعات 

 االستعراض الجديد لإلطار المالي مزيدا من الوضوح.المتاحة وسيوفر 

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

إدارة 

 البشريةالموارد 

الدورة السنوية 

 2012للمجلس لعام 

 6التوصية 

يتعين  عداد خطة محددة الزمن 

ل ستنمال العاجم لخطة اوة العمم 

 وتنفيذها.المؤسسية 

 2016تنفيذها. وفي ل وتوجيهاتمؤسسية لقوة العمم خطة وضع يجري 

لبنية اوة العمم تحلي ت عدا للموظفين أو  البرنامجبعض وحدات أجرت 

 عل  لجنة التوظيف تلك التحلي ت تتجزء من أولوياتها الوظيفية. وعرض

 دوليين.ال  عادة التنليف بالنسبة للموظفين الفنيينعملية الفني تجزء من 

ا م لتنفيذ هذه التوصيةالتي سيجري االضط ع بها خرى األنشطة تشمم األو

 :يلي

، مع وضع خطط محددة لقوة البرنامجلقوة عمم  مؤسسي  طاروضع  (1

 الوظائف تجزء من التجربة؛ العمم في مجموعة مختارة من

تصميد أدوات ومبادئ توجيهية لتخطيط اوة عمم من أجم المناتب  (2

 والمجاالت الوظيفية؛القطرية 

رار دعد اتخاذ الق تحلي ت استقصائية للموارد البشرية من أجمتوفير  (3

 بشكن المتطلبات الحالية والمقبلة لقوة العمم.

 .ايد التنفيذ

ديسمبر/تانون األول 

2017 

أشار مراجع الحسابات الخارجي في تقريره عن  

مارس/آذار  31مراجعة أداء الموارد البشرية، المقدم في 

ما زال ال يطبق رؤية  البرنامج،  ل  أن 2017

استراتيجية طويلة األجم للمهارات والم مح الوظيفية 

 المطلوبة.
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

العمل مع شركاء 

 التعاون

الدورة السنوية 

 2013للمجلس لعام 

 4التوصية 

يقوم حاليا  البرنامج ننا نقدر أن 

بإعادة النظر في نهجه المتبع  زاء 

مذترات التفاهد العالمية، بما في 

ذلك معايير  برام مذترات التفاهد 

مع المنظمات غير الحنومية. 

 ل   البرنامجونوصي بكن يسارع 

 جراء عملية  عادة النظر في 

مذترات التفاهد القائمة واستخ ص 

معايير لوضع مذترات التفاهد 

العالمية. واد يمنن  جراء  عادة 

النظر بصفة دورية في المنظمات 

الدولية غير الحنومية بهدف وضع 

مذترات التفاهد العالمية حيثما تان 

 ذلك مناسبا في المستقبم.

تعراضها لمذترات التفاهد العالمية مع المنظمات غير اختتمت األمانة اس

 الحنومية.

وأدى االستعراض  ل  اتباع األمانة لنهج جديد  زاء شراتاتها العالمية، 

 ا طارالتي تشنم  للبرنامجخارطة الطريق المتناملة بعد  ارار وبخاصة 

 :ما يليالعناصر األساسية في هذا النهج الجديد تشمم . وجديدا للتعاون

  مع المنظمات غير المعقودة جميع مذترات التفاهد العالمية استعراض

 ل  تم  اإلنهاءالحنومية. وتقرر  نهاؤها جميعا. وسترسم خطابات 

 منظمة غير حنومية.

  مجالبرناالمعايير الرئيسية لتجديد الشراتات العالمية مع خطة مواءمة 

 .للتنمية المستدامة 2مع الهدف و، 2021-2017ة للفتراالستراتيجية 

  بشكن  الشرينة المنظمات غير الحنومية  ل  لتوجيهها رسائم عداد

بها االشتراك في عملية التخطيط االستراتيجي عل   االطريقة التي يمننه

 المستوى القطري.

  للتواصم مع مشاورات الشراتة السنوية المنصة الرئيسية ستشنم

من أجم  ات الثنائيستعراض الشراتالالمنظمات غير الحنومية و

 تجديدها.

  االستراتيجية العالمية في المستقبم شنم تبادل  اتالشراتستتخذ

، بدال من من اتفااات للخطابات، وخطط عمم مشترتة أو ما شابه ذلك

 .أن تنون مذترات تفاهد رسمية

 منجزة.

 يرى مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت. تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

 العمل مع شركاء

 التعاون

الدورة السنوية 

 2013للمجلس لعام 

 5التوصية 

نوصي بكن تحتفظ المناتب القطرية 

ببنك للبيانات/سجم لشرتاء التعاون 

الممننين لني تتمنن من تحديد 

شرتاء التعاون الممننين المناسبين 

لتنفيذ مشروع ما. وينبغي أن 

يتضمن بنك البيانات الوصف 

المؤسسي المفصم للشرتاء 

المتعاونين الذي يتضمن ادرتهد 

 ية،المالية، واختصاصاتهد األساس

وبيانات اوتهد العاملة، وتجربتهد 

السابقة وما  ل  ذلك، وينبغي 

تحديث الملف بصفة دورية. واد 

شن  نموذجيا  البرنامجيصمد مقر 

لبنك البيانات/السجم ويصدر أوامر 

توجيهية من أجم تحديثه بصفة 

 .دورية

، بفضم الوحدة النموذجية لتنفيذ أداة المناتب القطرية البرنامجيستطيع 

 البرنامجوالتي تعمم بنامم طااتها في مناتب )توميت( لإلدارة الفعالة 

 المطلوبة لشراتاته الحالية.اإلاليمية الستة، أن يتتبع المعلومات 

يعمم  ،استجابة اللتزامات الصفقة النبرى بتنسيق وتبسيط عمليات الشراتة

، ومفوضية األمد )اليونيسف( مع منظمة األمد المتحدة للطفولة البرنامج

 من أجم  نشاءاإلنسانية الشؤون المتحدة لشؤون ال جئين، ومنتب تنسيق 

مشترتة بين الوتاالت للشرتاء لني تستخدم عل  مستوى   لنترونية بوابة

 العالد.

 ل  أن النهج األتثر فعالية فيما يتعلق بجمع المعلومات عن  البرنامج خلص

لذلك و .الوتاالتالشرتاء المحتملين يتحقق من خ ل التعاون المشترك بين 

العمم عل  المستوى المشترك بين حم محلها أن التوصية اد  البرنامج يرى

 الوتاالت فيما يتعلق بالشرتاء المحتملين.

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 1التوصية 

وضع " طار  البرنامجينبغي عل  

للتخطيط للمشتريات" يتسد بالتنامم 

ويستند  ل  نهج سلسلة اإلمداد 

المطبق عل  المقر الرئيسي 

والمناتب اإلاليمية والمناتب 

القطرية. وينبغي أن يتضمن النهج، 

من جملة أمور، توجيها حول تحديد 

المدخ ت ال زمة الستنباط 

استراتيجية للتوريد واإلمداد؛ وأن 

اإللزامي عل  جميع يجعم من 

الوحدات )المقر الرئيسي والمناتب 

القطرية والمناتب اإلاليمية(  عداد 

خطة سنوية للشراء؛ وأن يتضمن 

نموذجا موحدا لخطة الشراء؛ وأن 

يحدد مؤشرات األداء األساسية 

لعملية الشراء؛ وأن يحدد متطلبات 

اإلب   فيما يتعلق بالرصد والتقييد 

 .راءالدوريين لعملية الش

اتب المقر والمنفي للتوريد واإلمداد الث ثية  البرنامجترتنز استراتيجية 

 مداخ توالعل  تحليم معلومات األسواق  اإلاليمية والمناتب القطرية

 .من أصحاب المصلحة في عملية سلسلة اإلمداد المقدمة

وتعيين  2015نوفمبر/تشرين الثاني في وأسهد  نشاء شعبة سلسلة اإلمداد 

راء في مجال السلع أنيطت بهد مهام محددة بوضوح في زيادة تنامم خب

 طار استراتيجية  التخطيط والتوريد والتسليد، وهي عناصر مهمة في

تياجات اح باستخ ص وتوحيدالمناتب القطرية وتقوم . المشتريات وتخطيطها

وتعد خططا للشراء مستخدمة في ذلك نماذج موحدة بانتظام،  الشراء التقديرية

للشراء، بينما صممت أداة تعادل الواردات وما يتصم بها من مبادئ توجيهية 

للمساعدة عل  تحديد المصدر األتثر فعالية من حيث التنلفة للتسليد في الوات 

 بهدفمؤشرات جديدة لألداء  2016 عامخطة العمم لوتضمنت المحدد. 

 الشراء عملية تحسين

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 أ( 2التوصية 

أن يجري تقييما  للبرنامجيمنن 

لفعالية مرفق الشراء اآلجم واياس 

 حصائله )تقييد أثره(.

عرضت مؤشرات رئيسية لألداء من أجم تفاءة تناليف مرفق الشراء اآلجم 

مرفق ثر ألوتقدم بانتظام تقييمات . 2014في تقرير األداء السنوي لعام 

تقرير األداء ، وتضمن سابقا مرفق الشراء اآلجم – اإلدارة الشاملة للسلع

الفقرات ، WFP/EB.A/2016/4)آخر تقرير رسمي  2015السنوي لعام 

295-298.)  

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 ب( 2ة التوصي

أن ينظر في وضع  للبرنامجيمنن 

توجيه شامم إلدارة الشراء من أجم 

التقدم ينطبق عل  المقر الرئيسي 

والمناتب اإلاليمية والمناتب 

القطرية. ويمنن أن يصمد هذا 

التوجيه بهدف عام يتمثم في  دماج 

أنشطة الشراء من أجم التقدم ضمن 

عل   للبرنامجخطة الشراء العامة 

ب تمستويات المقر الرئيسي والمنا

اإلاليمية والمناتب القطرية، وفي 

معالجة المخاطر التي تد تحديدها 

 .بغية جعم المبادرة أتثر فعالية

الشراء من أجم  مبادرةشاملة لحوتمة   رشاداتعل  صياغة  البرنامجيعنف 

التقدم وتنون اابلة للتطبيق في المقر والمناتب اإلاليمية والمناتب القطرية، 

عرض ، . وحت  تاريخهالخطة العامة للشراءوذلك بهدف  دماج المبادرة مع 

، في داتارالشراء من أجم التقدم في حلقات عمم  اليمية  رشادات مشروع 

 .الموظفين الميدانيينخ ت من لجمع مزيد من المد ونيروبي وجوهانسبر 

 .وأجري اختبار لإلرشادات في زمبابوي

ي ف لتنفيذهاالنسخة النهائية من  رشادات الحوتمة استعراض ويجري حاليا 

 .2017/نيسان أبريم

 ايد التنفيذ.

  2017أبريم/نيسان 

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 ب( 4التوصية 

تزويد لجنة مشتريات األغذية يمنن 

في المقر الرئيسي والمناتب 

القطرية بالمعلومات عن األداء 

السابق للبائع من حيث الجودة 

وحسن توايت التسليد لتمنينها من 

 .اتخاذ ارارات أتثر استنارة

أصدرت شعبة سلسلة اإلمداد مذترة تتضمن  رشادات بشكن الطريقة التي 

 رالمق فيمع لجان شراء األغذية والتقييد نتائج الرصد تقاسد بها يمنن 

وتؤتد المذترة أحنام دليم شراء . والمناتب اإلاليمية والمناتب القطرية

األغذية وتنفم للجان مشتريات األغذية عل  جميع المستويات أن تنون لديها 

معلومات عن األداء السابق لمقدمي العطاءات وذلك لدعد تقديد توصيات عن 

 .األغذية لشراء البرنامجد للسلطة المخولة بالشراء فيما يتعلق بجميع عقود عل

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 ب( 5التوصية 

ة شبن فيينبغي معالجة الفجوات 

ونظامه العالمي  البرنامج

( فيما يتعلق 2 ونجزللمعلومات )

بكداء الباعة، وتاريخ التسليد 

بموجب العقد، وتفاصيم العجز، 

وجودة األغذية، وغير ذلك، للتمنن 

من ممارسة راابة أتثر فعالية عل  

عملية الشراء. ومن شكن ذلك تيسير 

استخراج المعلومات عن أداء الباعة 

وتوفرها تمدخم أساسي في 

 .ختيارهدا

إلدارة البائعين، بما  شام  يقود نهجا دارة البائعينإل مخصصموظف زال  ما

النظد، والمبادئ التوجيهية، والسياسات. وحت  تاريخه يدل يشمم تحسينات 

ي ونظامه العالم البرنامجشبنة المتاحة في الخصائص الوظيفية استعراض 

عل  الحاجة  ل  استثمارات تبيرة  ذا تان أداء البائعين للمعلومات )ونجز( 

 .ونجزنظام سيدار في 

وفي غضون ذلك تعالج الثغرات المحددة في التوصيات عن طريق 

اإلمنانيات المتاحة، بما في ذلك المذترات التي صدرت مؤخرا عن رصد 

 .وتقييد أداء موردي األغذية

 ايد التنفيذ.

ديسمبر/تانون األول 

2017 

ات استعراض أتدتهااألخيرة التي  االستنتاجاتي ضوء ف

، يقترح مراجع بشكن النزاهةاالستبااية  البرنامج

الحسابات الخارجي  عطاء األولوية لهذه التوصية 

وتعزيز آليات المراابة الداخلية المنطبقة عل  العديد من 

الواجبات، والعناية الواجبة  الفصم بين – الشراء وظائف

وابة األمد بالموردين، وتسجيم البائعين في ب فيما يتعلق

 ، وما  ل  ذلك. المتحدة العالمية للمشتريات



WFP/EB.A/2017/6-I/1  10 

 

  

 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 6التوصية 

 أن ينفذ نظاما البرنامجينبغي عل  

متينا إلدارة الباعة في المقر 

الرئيسي والمناتب اإلاليمية 

والمناتب القطرية يضمن، من جملة 

 أمور، ما يلي:

االمتثال للخطوط التوجيهية  (أ

 لتسجيم جميع الباعة الجدد؛

استنمال ااعدة بيانات الباعة  (ب

فيما يتعلق بجميع السلع 

وتحديث ااعدة البيانات عل  

 دورية؛فترات 

توسيع ااعدة الباعة لضمان  (ج

مزيد من المنافسة وتلقي 

 أفضم ايمة مقابم األموال؛

توحيد الفترة الزمنية المعطاة  (د

 للباعة لتقديد عروضهد؛

تعزيز عملية فرض  (ه

مشاتم  بسببالجزاءات 

الجودة أو التكخر في التسليد 

 .من جانب الباعة

إلدارة البائعين،  الشاممالنهج زال موظف مخصص إلدارة البائعين يقود  ما

وتشمم  بما يشمم تحسينات النظد، والمبادئ التوجيهية، والسياسات.

البائعين في مجال  استهداف عل  مستوى المقر الجاري تنفيذها اإلجراءات

فيذها سيبدأ تنفي المقر، فعاليتها  و ذا أثبتت تلك اإلجراءاتالشراء الدولي. 

اإلاليمية مناتب ال مجموعة مختارة منفي  عل  سبيم التجربة والتقييد

موارد  ضافية من بتوافر ، رهنا وربما عل  نطاق العالد والمناتب القطرية

 .المقترحة االستثمارات

 .ايد التنفيذ

أتتوبر/تشرين األول 

2017 

 

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014لعام للمجلس 

 7التوصية 

ينبغي تثبيت الوات المطلوب 

للوصول مع مراعاة المهم الزمنية 

ال زمة وفترة الشحن. وينبغي 

ضمان االمتثال للوات المطلوب 

بهذا للوصول الذي يتد تحديده 

 .، من خ ل الرصد الم ئدالشنم

 للوصولالمطلوب  الوات تحديدضمان يجري وضع مبادئ توجيهية ل

األواات تسجم ، ووفقا للتعريف الحالي، . وفي غضون ذلك تظمورصده

تعادل المدخ ت  اتاستماراستيفاء المطلوبة للوصول وتراع  في عملية 

 .في جميع طلبات الشراء بعد ذلكوتسجم 

 .ايد التنفيذ

  2017يونيو/حزيران 
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 أ( 8التوصية 

تجميع  البرنامجينبغي عل  

السياسات وتتيبات الدليم الموجودة 

لوضع وتوثيق سياسة مؤسسية 

بشكن جودة األغذية وس متها، 

 .استنادا  ل  نهج سلسلة اإلمداد

يقوم هينم سلسلة اإلمداد المتنامم من خ ل وحدته المعنية بس مة وجودة 

 .األغذية بصياغة سياسة مؤسسية لجودة الغذاء وس مته

 :لمعالجة هذه التوصية اإلجراءات التاليةاريخه اتخذت وحت  ت

   وضعت استراتيجيات لجودة الغذاء وس مته من لصالح عمليات اطرية

 .، والجمهورية العربية السوريةالعراق، ونيجيريافي 

  أعيد تصميد االتفااات الطويلة األجم لدوائر التفتيش وبدأ تطبيقها في

باننوك، والقاهرة، وداتار،  –مناتب  اليمية خمسة من بين ستة 

 .وجوهانسبر ، ونيروبي

 .ايد التنفيذ

تانون األول /ديسمبر

2017 

 

شراء األغذية في 

 البرنامج

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 ب( 9التوصية 

 ل  أنماط جديدة  البرنامجمع انتقال 

من الشراء، من األهمية بمنان 

ضمان المواءمة بين الموارد 

المتوفرة والمهارات الموجودة، 

بحيث يمنن ألنشطة المشتريات أن 

 تنفذ بفعالية وبنفاءة.

السلع في شعبة سلسلة اإلمداد. ب مختصينأربعة خبراء  البرنامجلدى يعمم 

 .أجم استمرار تنليفهدويجري البحث عن تمويم طويم األجم من 

 .ايد التنفيذ

  2017يونيو/حزيران 
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

مستودع األمم 

المتحدة لالستجابة 

 للحاالت اإلنسانية

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 ب( 1التوصية 

يلزم أن ينون لمستودع األمد 

المتحدة وظيفة  ب   نظمية لمعرفة 

الدعد التشغيلي الذي يقدمه في 

لمختلف حاالت الوات الحقيقي 

الطوارئ، ولتقييد أدائه، ولينون 

بمثابة نظام لمعلومات اإلدارة من 

أجم  جراء تحليم لجودة خدماته من 

حيث التنلفة مقابم الفوائد 

وهذا من شكنه أيضا  المستخلصة.

يسهم تسليط الضوء بشنم  أن

أفضم عل  الجهات المانحة 

وتعريف مختلف أصحاب المصلحة 

 .بدوره

 عرفنظاما لشفرة التنشر مستودع األمد المتحدة ل ستجابة للحاالت اإلنسانية 

المستودعات. وبفضم النظام المؤتمت تحسين مبادرة من خ ل  في دبي وأترا

سجيم تاألخطاء، وتحسنت جودة  تد تقليص معدالت، آنياالبيانات يسجم الذي 

ما في ذلك ، بالتشغيلي وأسفر ذلك عن تحسين الدعد. البيانات وسرعتها وداتها

 تتواف. ووتحرير الفواتير دارة التسليد في المهم الزمنية، و منانية التتبع 

 .عل  التمويمفرص االرتفاع بمستوى المحاور األربعة المتبقية 

ي فوضوح العمليات  في زيادة تبيرة فيلوحة متابعة المستودع نشر وساهد 

تحليم المعلومات المالية والتشغيلية من اإلدارة ن ذلك ومن   ،الشبنة برمتها

 وفعاليتها. تحسين تفاءة العمليات بشكن واعيةواتخاذ ارارات 

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

مستودع األمم 

المتحدة لالستجابة 

 للحاالت اإلنسانية

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 ب( 5التوصية 

يجوز لمستودع األمد المتحدة وضع 

سياسة لتخصيص المساحات 

للشرتاء في المحاور عل  أساس 

بعض المعايير أو ع مات القياس 

 حسب مقتض  الحال.

نشر المستودع في استعراضه وصياغته لسياسة لتخصيص أماتن للشرتاء 

"مبادرة مستودع األمد المتحدة ل ستجابة للحاالت  واننتقريرا بعفي المحاور 

الحاسمة من في مجال التخزين" يقترح وضع أسقف لمواد اإلغاثة  اإلنسانية

في تم محور بالطلب المحتمم. وسيستخدم المخزنة ربط األرصدة أجم 

االستشاري، هذا التقرير للعمم مع ودوره  البرنامجبخبرة  مستعيناالمستودع، 

 احتياجات التخزين.تحديد  الشرتاء في

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

مستودع األمم 

المتحدة لالستجابة 

 للحاالت اإلنسانية

الدورة السنوية 

 2014للمجلس لعام 

 أ( 6التوصية 

أن يراجع بصورة  البرنامجعل  

دورية سياسة شراء البسنويت 

العالي الطااة وتخزينه المسبق في 

محاور مستودع األمد المتحدة، وأن 

يراعي مدى تقبله في صفوف 

المستفيدين المستهدفين، والردود 

الواردة من المناتب القطرية، ومدى 

في المنظمة القدرة  المشتريات الغذائيةرة ميزانية ودائالاستعرضت دائرة 

من متريا طنا  120اإلنتاجية واررتا الحفاظ عل  مخزون متجدد من 

ستجابة ل  مستودع األمد المتحدةل محور دبي التابع البسنويت عالي الطااة في

 .يجري استعراض هذا القرار بصفة دوريةسو .للحاالت اإلنسانية

 منجزة.

 الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت. مراجعيرى  تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

أهميته في الوات الحاضر 

 .والمستقبم

إدارة الطوارئ 

 المؤسسية

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 7التوصية 

أن يعجم بوتيرة  للبرنامجيجوز 

عملية معالجة المخاطر المؤسسية 

المحددة في سجم المخاطر لسنة 

األعباء التي "فيما يخص  2014

بسبب  البرنامجتتجاوز ادرة 

استجابته لطوارئ متعددة في نفس 

بقصد استنمالها استنماال  "الوات

 .مبنرا

 2014المخاطر المحددة في سجم المخاطر المؤسسية لعام  البرنامجيعالج 

بسبب استجابته لطوارئ  البرنامج"األعباء التي تتجاوز ادرة  فيما يخص

 تحديث في المحرز التقدم من الرغد وعلی. متعددة في نفس الوات"

 الشرتاء من عديد مع التشاور وبعد الحالية، الطوارئ بروتوتوالت

 لهامةا المدخ ت انتظار في العمم من االنتهاء يزال ال اإلاليميين، والمديرين

 استعراضو القطرية االستراتيجية للخطة الجارية السياسات بتطوير المرتبطة

 بحلول رسمية البروتوتوالت تصبح أن المتواع ومن. المالي اإلطار

 .2017 األول تانونديسمبر/

 البرنامجتوضع ع مات القياس المشترتة بين الوتاالت، سيوائد  حالما

 .بروتوتوالته الخاصة بالطوارئ مع البروتوتوالت المشترتة بين الوتاالت

 .ايد التنفيذ

ديسمبر/تانون األول 

2017 

بالنظر  ل  المستويات المنخفضة نسبيا للموظفين 

ا متوالدوليين المسجلين في اائمة االستجابة للطوارئ، 

البشرية، يدعو  أداء المواردفي تقرير مراجعة  هو مبين

" ايادةمراجع الحسابات الخارجي  ل   نشاء "اائمة 

 1-ومد 5-ف المستويات منتتكلف من موظفين دوليين 

موعة من المرشحين المؤهلين تكهي  مجال وهذه. 2-ومد

المهرة المتاحين ل نتشار  الفنيينعدد من تزيد سعاليا 

السريع، مما ينفم استجابة أتثر تفاءة في حاالت 

 الطوارئ.

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 1التوصية 

أن يضع  رشادات  للبرنامجيمنن 

عالمية شاملة بشكن  دارة 

 .المستودعات

توجيهية المبادئ ال" 2017فبراير/شباط  8أصدرت شعبة سلسلة اإلمداد في 

 وفرت ليها في دليم النقم المشار الوثيقة وشكن  دارة المستودعات". شاملة بال

 .البرنامجالمستودعات في عمليات   دارة بشكن رشادات عالمية شاملة 

 منجزة.

 .أافلتأن التوصية اد  خارجييرى مراجع الحسابات ال تد التنفيذ

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 2التوصية 

أن يضع خطة عمم  للبرنامجيمنن 

وخطة فرعية إلدارة مستودعاته 

عل  مستوى المقر والمناتب 

 .اإلاليمية والمناتب القطرية

ناء ب شهريا هاوتحدث والبرمجة الخطة الموحدة للطلبتصدر شعبة الميزانية 

بينما تضع شعبة سلسلة اإلمداد خططا شهرية للتوريد  ،عل  تقارير اإلمداد

معلومات عن طااات المستودعات وايودها. وتترجد  بما يشمموالتسليد، 

 عمم عل  المستويات الم ئمة.خطط التحلي ت التالية  ل  

وتستخدم المناتب القطرية منهجية مماثلة تتخذ أساسا لتجميع خطة الطلب 

عند والموحدة والخطط التالية للتوريد والتسليد عل  المستويات المختلفة. 

تب اشعبة سلسلة اإلمداد أيضا بصفة مباشرة مع المنالضرورة، تعمم 

ي الت طألدوات التخطيلدعد تنفيذ المنهجية واالستخدام المناسب  ةالقطري

 المستودعات. بما في ذلكالتوريد والتسليد،  طورت من أجم

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 3التوصية 

أن ينقِّح دليم النقم،  للبرنامجيمنن 

ودليم تخزين األغذية، ودليم  دارة 

المستودعات بعد النظر في تعقيبات 

األطراف ذات الصلة وأصحاب 

 .المصلحة المعنيين

حدثت شعبة سلسلة اإلمداد القسد الخاص في دليم النقم بإدارة مخاطر 

 .2015 تشرين الثاني/التشغيم في نوفمبر

بتخزين األغذية، فإن الشعبة تشاورت مع وفيما يتعلق بالقسد الخاص 

الوحدات ذات الصلة بهدف تحديث الخطوط التوجيهية بشكن  دارة األغذية 

 المغذية المتخصصة.

وتمخضت المشاورات مع المناتب اإلاليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين عن 

 التالية: ااتراح التحديثات

 خصصة؛خطوط توجيهية تتعلق بإدارة األغذية المغذية المت 

  اسد  دارة المستودعات في دليم النقم عل  ضوء نشر نظام دعد تنفيذ

 اللوجستيات.

 يا لنترونمتاحة  ومبادئ توجيهية شاملةوفي غضون ذلك هناك مواد تدريبية 

 بنظام دعد تنفيذ اللوجستيات.المزودة تستخدمها البلدان 

 ايد التنفيذ.

األول تانون /ديسمبر

2017 
 

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 4التوصية 

أن يستعرض آليته  للبرنامج يمنن

الراابية فيما يتعلق بتخطيط األماتن 

 ووضع مخطط للمخزونات.

تتيب  دارة المستودعات  رشادات عن بينما يقدم دليم تخزين األغذية و

املة الشتخطيط األماتن وتوزيع المخزونات، فإن وثيقة "المبادئ التوجيهية 

الذي يشار  ليه أيضا في دليم ، 2ارة المستودعات"، وبخاصة الفصم بشكن  د

 األدوار والمسؤوليات، بما فيها المتعلقة بالراابة.توضح  ،النقم

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 5التوصية 

أن ينفم امتثال  للبرنامجيمنن 

جميع المناتب القطرية للخطوط 

التوجيهية بشكن التفتيش عل  

المستودعات بانتظام ضمانا لجودة 

السلع الغذائية المحتفظ بها في 

 .المستودعات

م دليم تخزين األغذية وتتيب  دارة المستودعات مبادئ توجيهية دبينما يق

واضحة عن التفتيش المنتظد للمستودعات، فإن وثيقة "المبادئ التوجيهية 

الشاملة بشكن  دارة المستودعات" التي صدرت مؤخرا تؤتد الحاجة  ل  أداء 

منتظد لفيما يتعلق بالتفتيش ا وتوضيح مسؤوليات اإلدارةهذه الوظائف المهمة 

 للمستودعات.

 منجزة.

 تد التنفيذ

 

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى 
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 6التوصية 

أن يراجع التدابير  للبرنامجيمنن 

المتخذة لضمان الس مة وأن ينظر 

أيضا في وضع سياسة تكمينية 

للحماية من واوع خسائر في البنود 

نة  .المخزَّ

حد ثت شعبة سلسلة اإلمداد القسد الخاص  ،في العام الماضيأبلغ عنه وفقا لما 

يما فبإدارة المخاطر التشغيلية في دليم النقم من أجم توضيح المسؤوليات 

يتعلق بالتخفيف من المخاطر واسترداد الخسائر، والتكتيد عل  أهمية استرداد 

الخسائر من األطراف المسؤولة. وتتواصم المنااشات مع أصحاب المصلحة 

 .الداخليين بشكن التكمين الخاص بالمواد غير الغذائية

 ايد التنفيذ.

  2017أيلول/سبتمبر

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 7التوصية 

أن ينفم التخلص  للبرنامجيمنن 

المعطوبة باستخدام /من المواد التالفة

اإلجراءات والعمليات والرسميات 

 .المطلوبة

أو  لتالفةاتتبع المواد  "نظام دعد تنفيذ اللوجستيات"في  أحد التقاريريسهم 

التقرير معلومات عن السلع المرصودة المعطوبة والتخلص منها. ويستخلص 

 للتدمير وغير الصالحة ل سته ك البشري.

 بشكن  دارةوباإلضافة  ل  ذلك، فإن "المبادئ التوجيهية الشاملة 

في عمليات  أدوار ومسؤوليات اإلدارةالمستودعات" الصادرة مؤخرا توضح 

 .التخزين

 منجزة.

 .اد أافلتيرى مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية  تد التنفيذ

وتعتبر عمليات و جراءات  دارة السلع غير الصالحة 

ن م واسترداد ايمتهال سته ك البشري وضمان تدميرها 

 .المراجعة المقبلةالموردين موضوعا محتم  لعمليات 

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 8التوصية 

أن ينفم المطابقة  للبرنامجيمنن 

الشهرية لوضع المخزونات وفقا 

للمعلومات المقدَّمة من الشرتاء 

المتعاونين  ل  نظام تومباس من 

أجم تقييد حدوث أي خسائر أو هدر 

 .أو اخت س

نظام دعد تنفيذ اللوجستيات وأداة المناتب القطرية لأعد "تقرير مطابقة السلع" 

بين المخزونات المبلغ عنها التي  جم المطابقة بانتظاممن أ لإلدارة الفعالة

توجد في حوزة شرتاء التعاون وبين المعلومات عن المخزونات التي تد 

 تسليمها.

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 9التوصية 

أن ينفم تسجيم  للبرنامجيمنن 

الوضع الحقيقي للتدريب عل   دارة 

 .المستودعات في نظام  دارة التعلد

دارة إل البرنامجالتدريب عل   دارة المستودعات مسجم تبند للتعلد في نظام 

التعلد. وباستطاعة الموظفين المهتمين أن يتصلوا بالمنسق العالمي لهذا 

ويوجه الموظفون المهتمون مباشرة  ل   ،جميع الطلباتيُرد عل  التدريب. و

. وترسم نسخ من البرنامجفي  الوحدة التي يتبعونهالدى تسجيم اهتمامهد 

جميع الردود عل  االستفسارات  ل  موظفي اللوجستيات اإلاليميين الذين 

 يعملون عندئذ عل  تقديد التدريب األمثم عبر اإلاليد.

 منجزة.

 الخارجي أن التوصية اد أافلت. مراجع الحساباتيرى  تد التنفيذ
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

 إدارة المستودعات

الدورة السنوية 

 2015للمجلس لعام 

 10التوصية 

أن يضع نظاما  للبرنامجيمنن 

مناسبا لمعلومات اإلدارة المتصلة 

بإدارة المستودعات، ويمنن أن 

يتضمن النظام جملة أمور تشمم 

تفاصيم عدد المستودعات وسعتها 

واستخدامها، والدعاوى القانونية، 

 .وما  ل  ذلك، بطريقة مرتزية

يشمم نظام دعد تنفيذ اللوجستيات القدرة عل   دارة المستودعات ويوفر 

 امالنظ وبدأ تطبيق النظام المذتورمعلومات أتثر شموال من النظام السابق. 

 .2016في جميع المناتب القطرية في أتتوبر/تشرين األول 

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

الحسابات السنوية 

 2015المراجعة، 

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 1التوصية 

 نظمه تعزيز للبرنامج يمنن

 تفاصيم لجمع و جراءاته

 النقد عل  القائمة التحوي ت

 المتعاونين للشرتاء المسل مة

 31في الخدمة ومقد مي

 ولنن ابله أو األول تانون/ديسمبر

 31 في توزيعها يتعين يزال ال

 وحسابها األول، تانون/ديسمبر

 عل  المالية النشوف في بالنامم

 في القبض مستحقة مساهمات أنها

 في تقييدها مع العام نهاية

 .المصروفات

استعرضت األمانة ونقحت اإلجراءات الخاصة بتسجيم التحوي ت القائمة 

 .عل  النقد المسلمة لشرتاء التعاون ومقدمي الخدمات ولنن لد توزع بعد

لتحوي ت القائمة عل  النقد لاإلدارة المالية دليم وتوثق هذه اإلجراءات في 

. وفي البداية تعالج األموال التي يحولها 2016يوليو/تموز  1الذي صدر في 

 ل  شرتاء التعاون ومقدمي الخدمات لتوزيعها عل  المستفيدين  البرنامج

لمستحقة لسلفة/المبالغ ابوصفها سلفة/مبالغ مستحقة القبض. وبعد ذلك تنفق ا

القبض بناء عل  بيانات التوزيع. ويظم أي مبلغ لد يوزع مسج  تسلفة/مبلغ 

 مستحق القبض ألغراض اإلب   المالي.

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

الحسابات السنوية 

 2015المراجعة، 

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 2التوصية 

ز أن يمنن  عملية البرنامج يعز 

ونظام الجرد  2نظام ونجز  تطابق

وعمليات الحساب المادية للجرد في 

 تنفيذ دعد نظام/تومباس نظام

 اللوجستيات.

الجرد وعمليات  عززت األمانة عملية المطابقة بين نظام ونجز ونظام

 تنفيذ اللوجستيات: الحساب المادية للجرد في نظام تومباس/نظام دعد

الفروق الناجمة عن ترتب عل   نهاء نظام تومباس بالتدريج زوال  (1

 .اخت ف التطبيقات الحاسوبية المستخدمة

دعد تنفيذ اللوجستيات التقليم من  اتتمال نشر نظامترتب عل   (2

االخت فات بين النظد نظرا ألن نظام ونجز ونظام دعد تنفيذ 

 ام . اللوجستيات يشن ن نظاما متن

 .أي اخت فات حسبتسوى وت (3

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

الحسابات السنوية 

 2015المراجعة، 

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 3التوصية 

 األثر تحليم للبرنامج يمنن

 أافلت التي للمشروعات المحتمم

 الشطب بدالت لتوفير ماليا

 حت  األموال  عادة ومخصصات

 .األول تانون/ديسمبر 31

ة بدل تغطيماليا لتوفير  أافلتالمشروعات التي أثر استعرضت األمانة 

ة بناء عل  التجربتسجم التي  األموال المستردةومخصصات  انخفاض القيمة

. والمخصصات انخفاض القيمةالتاريخية المنتسبة طيلة خمس سنوات في 

في حالة  القيمة وأي مبالغ مستردة انخفاضاتسجم ست 2016وبداية من 

في النشوف المالية لتلك السنة  وسيتد  دراجهاالمشروعات المقفلة ماليا 

تغطية لد يعد ينظر  ليها تما لو تانت مدرجة في تقدير بدالت والمالية. 

 واتخاذ التدابير ال زمة لرد األموال. انخفاض القيمة

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

الحسابات السنوية 

 2015المراجعة، 

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 4التوصية 

 استعراض المادة للبرنامجيمنن 

من النظام المالي للتكتد مما  12-4

 ذا تان يلزم الحصول عل  موافقة 

المدير التنفيذي لشطب خسائر السلع 

 .الغذائية

من النظام المالي وحصلت عل  موافقة  4-12 استعرضت األمانة المادة

المدير التنفيذي عل  شطب خسائر السلع الغذائية. وسيعالج طلب الموافقة 

 .سنويا

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 أ( 1التوصية 

مواصلة االنخراط  للبرنامجيمنن 

مع المانحين والقطاع الخاص لسد 

فجوة تمويم برنامج التغذية 

المدرسية؛ ويمنن أيضا تحديد 

أولويات اإلجراءات التخفيفية، وفقا 

لسجم المخاطر المؤسسية، للتغلب 

عل  صعوبات بيئة التمويم عن 

طريق التماس تمويم متعدد 

 .األطراف

الدعوة  ل  زيادة التمويم المتعدد األطراف والمتعدد  البرنامجيواصم 

وذلك أن التزامات المساهمات الطويلة األجم وغير المقيدة وغير السنوات.

في جهده الرامي  ل  ضمان تواصم العمليات عن  البرنامجالمخصصة تدعد 

طريق ت في فجوات التمويم في األنشطة بما في ذلك التغذية المدرسية. 

العمم مع الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية، بما في  البرنامجويواصم 

ذلك الحنومات المضيفة وشرتات التمويم الدولي عل  تحديد مصادر جديدة 

افية. اإلضالموجودة و والجغرافيةوالمناطق اضيعية المو جاالتالم للتمويم في

، في معرض دعمها لتنفيذ نهج مع الحنومات واد صممت شعبة الشراتات

التخطيط االستراتيجي القطري، أدوات و رشادات لدعد المناتب القطرية عل  

وضع استراتيجيات لجمع األموال و دراجها في الخطط االستراتيجية 

 والمؤاتة. بيةتجريال

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 ب( 1التوصية 

يمنن رصد ميزانية األنشطة 

والنفقات الفعلية في  طار التغذية 

المدرسية لزيادة رصد ومراابة 

 البرنامجعمليات الميزانية في مقر 

وفي مرتز االمتياز في البرازيم 

المناتب /والمناتب اإلاليمية

 .القطرية

من خ ل استعراض اإلطار المالي الجاري في سياق خارطة الطريق 

المتناملة، فإن اإلدارة تتواع أن تحدد بالتشاور مع المجلس سب  لتعزيز  ب   

 .عن النفقات المالية حسب النشاط البرنامج

 ايد التنفيذ.

تانون األول /ديسمبر

2018 

 

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016لعام  للمجلس

 ج( 1التوصية 

أن يحسِّن أداة  البرنامجيمنن لمقر 

اإلب   المؤسسي ويمنن تقديد 

توجيه مؤسسي  ل  المناتب 

القطرية لإلب   عن تنلفة التغذية 

 .المدرسية لنم طفم في السنة

يجري تصميد  طار تحليم النفقات الواسع النطاق والذي يشمم أدوات مختلفة 

  ل لمساعدة التقنية المقدمة للتقدير التناليف، وسينون جزءا من  طار 

 المنتجة محليا. برامج الوجبات المدرسيةولحنومات ا

 ايد التنفيذ.

تانون األول /ديسمبر

2017 
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

برنامج التغذية 

 المدرسية

السنوية الدورة 

 2016للمجلس لعام 

 2التوصية 

استعراض م ك  للبرنامجيمنن 

الموظفين الحاليين في وحدة التغذية 

المدرسية في المقر ومواءمته مع 

احتياجات العمم من حيث المعايير 

المرصودة في الميزانية /المالية

 .والمعايير الوظيفية

ونواشت االحتياجات اإلضافية من الموظفين الحالي. لم ك اختتد استعراض 

. ونظرا إلجراء عملية لتحديد البرنامجالموارد مع دائرة الميزانية في 

ي ف، لد تطرأ زيادة عل  مستويات التوظيف البرنامجاألولويات عل  نطاق 

 .الممولة من ميزانية دعد البرامج واإلدارة الوحدة

 منجزة.

 أن التوصية اد أافلت.مراجع الحسابات الخارجي يرى  تد التنفيذ

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 أ( 3التوصية 

 جراء عملية لتحديد  للبرنامجيمنن 

مؤشرات حصائم ونواتج التغذية 

المدرسية تشبنة أمان ضمن  طار 

زمني محدَّد من أجم تعزيز دوره 

في دعوة تم أصحاب المصلحة  ل  

دائرة المساعدة التقنية  .تنفيذ السياسة

 وتعزيز القدرات القطرية

والتقييد، بما في ذلك مؤشرات الحصائم جديد للرصد يجري تصميد  طار 

ائج لنتا طار اإلطار مع هذا والنواتج للتغذية المدرسية تشبنة أمان، وسيواءم 

 .الجديد المؤسسية

 ايد التنفيذ.

  2017حزيران /يونيو

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 ب( 3التوصية 

يمنن بذل جهود من خ ل تدخ ت 

عل  المستوى (التغذية المدرسية 

األسري باستخدام الحصص الغذائية 

لتحسين أداء مؤشرات ) المنزلية

درجة االسته ك الغذائي ومؤشر 

استراتيجية التصدي في البلدان التي 

أشارت التقارير  ل  تدني 

المؤشرين فيها، من أجم تعزيز 

المساهمة في تحسين األمن الغذائي 

 .وتضييق فجوة الفقر

المدرسية  رشادات عن استخدام الوجبات  لرصد وتقييديشمم اإلطار الجديد س

درجة االسته ك الغذائي ومؤشر استراتيجية التصدي تطريقة لتعزيز 

 مساهمة الوجبات المدرسية في تحسين األمن الغذائي.

 ايد التنفيذ.

  2017حزيران /يونيو
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

  4 التوصية

 البيانات من مزيد جمع يمنن

 صورة تنوين أجم من وتحليلها

 البرنامج  نفاق أنماط عن أشمم

 مقارنة المدرسية التغذية عل 

 وحالة عليها، الحنومي باإلنفاق

 وسياسات البلد، في الدخم

 .وأولوياتها البلدان ميزانيات

اض  جراء استعرويمثم هذه التوصية.  بتنفيذلد تسمح مستويات التوظيف 

عالمي ألنماط االستثمار في التغذية المدرسية مجاال لتدابير محتملة يتخذها 

 أو الشرتاء العالميون في المستقبم. البرنامج

 ايد التنفيذ.

تانون األول /ديسمبر

2017 

 

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 5ة التوصي

 يعطي أن البرنامج لمقر يمنن

 استراتيجية وثيقة لوضع األولوية

 في المدرسية التغذية بشكن محدَّثة

 .الطوارئ سيااات

مع معهد للبحوث عل  استعراض نهجه  زاء التغذية المدرسية  البرنامجيعمم 

االستعراض المنتبي عرضا هذا الطوارئ. ومن المتواع أن يوفر حاالت في 

عاما للنهج البرامجية الحالية ويقدم توصيات بشكن االتجاهات االستراتيجية 

 الجديدة المحتملة.

 ايد التنفيذ.

  2017حزيران /يونيو

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 أ( 6التوصية 

 جمع في ينظر أن للبرنامج يمنن

 التنميلية المؤشرات عن معلومات

 واالستبقاء والمواظبة ل لتحاق

 من الشرتاء مع بالتنسيق دوريا

 للتغذية اإلرشادي األثر تحديد أجم

  ل  الوصول عل  المدرسية

 البيانات لجمع أيضا ويمنن .التعليد

 المعانة المدارس بين ومقارنتها

 أن ،البرنامج من المعانة وغير

 .الحصائم تقييد عل  يساعد

 لنتائج المؤسسيةا طار مع  الجاري تطويره طار الرصد والتقييد  سيواءم

شموال وتفصي  من المؤشرات المتعلقة بالتعليد  أتثر. وسيقدم مجموعة الجديد

 عليد.هدفا خاصا بالت تشمم تغذية مدرسية التي تنفذ برامجللمناتب القطرية 

 التنفيذ.ايد 

  2017حزيران /يونيو
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 ب( 6التوصية 

 عطاء األولوية  للبرنامجيمنن 

لتعزيز ع اات التآزر مع وتاالت 

األمد المتحدة األخرى والشرتاء من 

أجم تحقيق األهداف المرجوة 

المتمثلة في  نشاء آليات منسقة 

للتغذية المدرسية وتحسين جودة 

 .التعليد

مع وتاالت األمد المتحدة األخرى والشرتاء عن طريق  تعاونه البرنامجعزز 

في مجلس  يواصم مشارتتهاالنضمام  ل  مجموعة التعليد العالمية. تما أنه 

التعاون المشترك بين الوتاالت للحماية االجتماعية والمنتديات العالمية 

 األخرى للحماية االجتماعية والتعليد.

 منجزة.

 الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.مراجع يرى  تد التنفيذ

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 7ة التوصي

 مناسبة، مؤشرات وضع يمنن

 وتحليلها الحصائم تتبع ويمنن

 المستمر األثر لتقييد متسقة بصورة

 بين المساواة عل  المدرسية للتغذية

 .الجنسين

 لنتائج المؤسسيةامع  طار الجاري تطويره  طار الرصد والتقييد سيواءم 

 . وسيشمم مؤشرات محددة متصلة بالمساواة بين الجنسين.الجديد

 ايد التنفيذ.

  2017حزيران /يونيو

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 أ( 8التوصية 

 بما المشروعات، تنفيذ تعزيز يمنن

 خطوط اضايا حسد ذلك في

 المتابعة خ ل من التمويم،/اإلمداد

 أصحاب تم مع المستمرة

 التدخ ت تنفيذ أجم من المصلحة

 في المدرسية للتغذية المقررة

 .القطرية المناتب مختلف

تواجه فجوات متواترة بين األراام  للبرنامجزالت المناتب القطرية  ما

المستهدفة في الخطط واألراام الفعلية لألطفال الذين يتلقون المساعدة بسبب 

يق فريواصم سوف عدم تفاية الموارد الموفرة لبرنامج التغذية المدرسية. و

ت وآليا دارة الشراتة والحوتمة والدعوة مع العمم للتغذية المدرسية  البرنامج

 لزيادة ،"يمنن أن ينتظرالتعليد ال "صندوق  مثم ،للتمويم جديدةعالمية 

 الفجوات.والتقليم من التمويم  ل  أاص  حد 

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 أ( 9التوصية 

 االمتياز مرتز/للبرنامج يمنن

 بلد تم في للتنفيذ اابلة خطط  عداد

 الحوار  ل  باالستناد حدة عل 

 الوطنية الحنومات مع المستمر

 المشتريات نسبة وتسريع لتحديد

 أصحاب المزارعين من المحلية

 سيما ال الصغيرة، الحيازات

 التغذية برامج أجم من النساء،

 .المدرسية

، لألمد المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة، ومرتز االمتياز، البرنامجيعمم 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمنتدى العالمي لتغذية الطفولة، 

والشراتة الجديدة من أجم تنمية أفريقيا، والشراتة من أجم نماء الطفم عل  

تصميد  طار لموارد الوجبات المدرسية المنتجة محليا سيقدم  رشادات 

ود بما يع المحلي طنيا، بما في ذلك الشراءومملوتة مج لصياغة وتنفيذ برا

 لمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.بالنفع عل  ا

 ايد التنفيذ.

األول تانون /ديسمبر

2017 

 

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 ب( 9التوصية 

 في ودمجها مؤشرات وضع يمنن

 لقياس االستراتيجية النتائج  طار

 التغذية/المحلي اإلنتاج أثر

 عل  محليا المنتجة المدرسية

 .البرنامج أهداف تحقيق

 لنتائج المؤسسيةا طار مع  طويرهالجاري ت طار الرصد والتقييد  سيواءم

. وسيقدم اإلطار مجموعة من المؤشرات لقياس األداء والتقدم المحرز الجديد

فيما يتعلق باإلنتاج المحلي ودعد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. 

 امجالبرنهذه المؤشرات مع اإلرشادات القائمة فيما يتعلق بدعد وسوف تتفق 

 أصحاب الحيازات الصغيرة.للمزارعين 

 .التنفيذ ايد

  2017 حزيران/يونيو

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 10التوصية 

 مع بالتشاور ،للبرنامج يمنن

  عداد الوطنية، الحنومات

 اطري منتب لنم استراتيجية

 من وواضحة جيدا موثقة تنون

 برامج  ل  بس سة االنتقال أجم

 .وطنيا مملوتة مدرسية تغذية

  عطاء األولوية لتنفيذوينبغي أيضا 

نهج نُظد التغذية المدرسية لتحسين 

نتائج التعليد من جانب المناتب 

القطرية ادر المستطاع وبما يتماش  

 .مع السياق القطري

والخطة االستراتيجية  2013تمشيا مع سياسة عام  – البرنامجسيواصم 

الها انتقدعد الحنومات في  –الجديدة وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية 

وطنيا، مع استخدام نهج نظد التغذية المدرسية لتحسين مملوتة  ل  برامج 

 نتائج التعليد تع مة لقياس الملنية الوطنية.

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 عليها هوتعليقات التي لم تنفذ بعد توصيات مراجع الحسابات الخارجي: تحديث بشأن 2الجدول 

 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 11 التوصية

 بالتشاور للرصد، آلية  دخال يمنن

 والمناتب البرنامج مقر مع

م تي القطرية،  الحصائم تسجَّ

 تُصا  التي العمم بخطط المتعلقة

  ل  الدراسية الزيارات  جراء بعد

 األضواء عليها تسلط ولني المرتز

 التقارير في منهجية بصورة

دة  مت  المشروعات بشكن الموحَّ

 .البرنامج بمشروعات متصلة تانت

 والبرامجوشعبة السياسات  ،المواردتسيير يشجع مرتز االمتياز، و دارة 

المناتب القطرية عل   دراج التقدم المحرز نتيجة للزيارات  ل  المرتز في 

واستعرضت شعبة السياسات والبرامج  المشروعات. ها الموحدة عنتقارير

 .2016لعام  الموحدة عن المشروعات األثر الذي أبلغت عنه التقارير

 ايد التنفيذ.

  2017أيلول /سبتمبر

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 12لتوصية ا

يمنن لمرتز االمتياز، بالتنسيق مع 

المقر والمناتب اإلاليمية، من خ ل 

الحوار المستمر والمنااشات مع 

 ل  الحنومات الوطنية، أن يسع  

تحديد  طار زمني اابم للتنفيذ من 

أجم تم َمعلَد من َمعالد خطة العمم 

الة لرصد  حت  تغدو أداة فع 

 جراءات المتابعة بمزيد من 

 .الفعالية

يمنن أيضا لمرتز االمتياز أن 

يراجع جداوله الزمنية المتعلقة 

 .بالدعد

ز أجم تعزي منالوطنية يعمم مرتز االمتياز مع المناتب القطرية والحنومات 

 خطط العمموترصد خطط العمم ووضع معالد رئيسية لرصد التقدم المحرز. 

 تم ستة أشهر.

الحنومة والموظفين في  ، ويمنن للتغييراتالعملية وتمسك البلدان بزمام ملنية

  عداد الخطط. عندالمؤشرات و تؤثر عل  تحديد خطوط األساسأن 

 ايد التنفيذ.

  2016حزيران /يونيو
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

التغذية  برنامج

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 13التوصية 

 مع بالتنسيق االمتياز، لمرتز يمنن

 وباالستناد اإلاليمية والمناتب المقر

 الحنومات مع المنااشات  ل 

 الحنومي وشرينه الوطنية

 تم/سنوية خطة يُعد أن البرازيلي،

 في أنشطته من نشاط لنم سنتين

 خطة وتليها القريب؛ المدى

 خطة/األجم متوسطة استراتيجية

 طويلة وخطة خمسية؛ منظور

 عشرين لمدة رؤية وثيقة أو األجم،

 نمو معالد ترسد أن ويمنن عاما،

 يقدِّمه الذي والدعد االمتياز مرتز

 ذات البلدان سيما ال البلدان،  ل 

 .الطويم األجم عل  األولوية،

 عل  مستوى المناتب القطرية يجري التخطيط ألنشطة التغذية المدرسية

 ويدرج في المشروعات أو الخطط االستراتيجية القطرية.

وادم مرتز االمتياز دعما لجميع المناتب اإلاليمية عند صياغة الخطط 

 االستراتيجية القطرية. 

 ل  جميع المناتب اإلاليمية الدعد أثناء صياغة الخطط  وادم مرتز االمتياز

والتعاون فيما  لمرتز االمتيازومن شكن  دراج دور االستراتيجية القطرية. 

ع م العممبين بلدان الجنوب في الخطط االستراتيجية القطرية أن يسهم 

 المرتز لمدة أطول.

 ايد التنفيذ.

تانون األول /ديسمبر

2017 

 

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 14 لتوصيةا

 مع بالتنسيق االمتياز، لمرتز يمنن

 األداء، ورصد  دارة وُشعبة المقر

 لتقييد مقاييس/معايير يضع أن

 النمية الناحيتين من مساهمته

 والنوعية

دراسة لقياس مساهمات مراتز االمتياز عل  مدى السنوات  البرنامجأجرى 

 للنشر وفتح االعتماداتاستراتيجية  صدار الدراسة  وسيعقب .األربع الماضية

المنااشات مع ُشعبة  دارة ورصد  يثري ذلك. وسوف توصياتها من أجم تنفيذ

األداء فيما يتعلق بوضع معايير وتدابير لإلب   عن نتائج التعاون بين بلدان 

 .الجنوب والتعاون الث ثي

 ايد التنفيذ.

تانون األول /ديسمبر

2017 

 

برنامج التغذية 

 المدرسية

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 15 التوصية

 النُظد امتثال ضمان للبرنامج يمنن

 في المحدَّدة الراسخة واإلجراءات

 التغذية وتقييد رصد استراتيجية

 أوفي المقر في سواء المدرسية

 القطرية المناتب/اإلاليمية المناتب

 .المنتظمة المتابعة خ ل من

 يعطي أن أيضا للبرنامج ويمنن

تواصم شبنات األمان ووحدة الحماية االجتماعية االشتراك في عملية 

 االمتثال للسياساتتعزيز استعراض الخطط االستراتيجية القطرية بغية 

وفي  طار عملية وضع القائمة واإلرشادات التقنية و جراءات اياس النتائج. 

 مؤشرات في المنااشات بشكن أيضا، تساهد الوحدة  طار النتائج المؤسسية

التي تسهد فيها التغذية المدرسية، بناء  األخرى التغذية المدرسية والمؤشرات

 عل   طار رصد وتقييد التغذية المدرسية.

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  التنفيذ تد
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

 تخفيف إلجراءات األولوية

  دارة نظام في المؤسسية المخاطر

 .األداء

 البرنامج طيران

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 1ة لتوصيا

الحند  البرنامجينبغي أن يراجع 

المعني في دليم النقم الجوي 

ليتضمن عامم الحمولة النلية 

عوضا عن عدد الرتاب في اختيار 

 طائرات الرتاب

حت "طلبات التقدم بعروض" التي تشنم ملحقا لدليم النقم الجوي بحيث نق

امترات بارتعنس المتطلبات بشكن الرتاب والحمولة )الحمولة النلية( بوصفها 

تعبر قرة ففي الدليم  النقم الجويسيشمم القسد المتعلق باتفااات معيارية. و

 هذا التنقيح. عن

 ايد التنفيذ.

  2017مارس/آذار 

 البرنامجطيران 

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 2التوصية 

ي ف البرنامجينبغي أن ينظر طيران 

مراجعة أحنام دليم النقم الجوي 

المتعلقة بإدارة العقود بغية تضمينها 

بنود حماية تصون مصالحه عند 

 .توايع اتفااات استئجار الطائرات

أمن العطاءات،  –آثار  دخال بنود بشكن األمان النقم الجوي ايمت دائرة 

ألنشطة عل  النفاءة التنفيذية  – وضمان األداء، والتعويضات المقطوعة

، وخلصت  ل  أن  ضافة أي من البنود النقم الجويفي مجال  البرنامج

فاءة عل  العمم بن البرنامجعل  ادرة  ستنون له آثار سلبيةالجديدة المقترحة 

 ،جابةاالستزمن  زيادةنتيجة وفعالية بسبب انخفاض القدرة عل  االستجابة 

 وزيادة التناليف، أو تليهما.

ستمد مللحماية  بندجدوى اعتماد  البرنامجفي  النقم الجويوتستنشف دائرة 

من نموذج  دارة األمد المتحدة التصاالت الدعد الميداني، و ن ااتصر ذلك 

 طويلة األجم.العل  حالة اتفااات االستئجار 

داء في االتفااات بنود األلتعزيز خطوات  أيضا النقم الجوي وتتخذ دائرة

 الحالية.

أنه توجد تدابير تافية للتخفيف من المخاطر  البرنامجوفي غضون ذلك يرى 

 المتبقية.

 ايد التنفيذ.

  2017مارس/آذار 

 البرنامج طيران

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 :3التوصية 

 البرنامجينبغي أن يجري طيران 

استعراضا منتظما لنظام  دارة 

الجودة واستعراضات ضمان 

موظفي ان الجودة وأبلغ  ل  جميع رؤساء تد تحديث  طار استعراض ضم

 في المقر. النقم الجوي في الميدان، و ل  المديرين المعنيين

طار بناء عل    الجويةجودة العمليات الميدانية ونقح تخطيط تقييمات ضمان 

 .النقم الجويجديد لحوتمة 

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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 التقرير

 دورة اإلصدار

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

 (2017 عام)الدورة السنوية ل

الجودة األخرى المطلوبة الناشئة 

االستعراض المنتظد لنظام عن 

وعل  الشاتلة ذاتها،  . دارة الجودة

ينبغي  جراء االستعراض السنوي 

لضمان س مة العمليات الميدانية 

الجوية عل  النحو المنصوص 

 .عليه

سنت وحدة س مة الطيران تتبع وتخطيط بعثات ضمان س مة العمليات حو

 .الجوية الميدانية

 مع النهج الجديد. 2017 عاموتتمش  خطة بعثات تقييد ضمان الجودة ل

 منجزة.

 البرنامج طيران

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 :4التوصية 

 البرنامجينبغي أن ينفم طيران 

 جراء استعراض منتظد لحاملي 

شهادة المشغم الجوي المتعااد معهد 

عبر تقييد تنفيذ العقد مع الناام 

و عداد تقارير االستعراض بشنم 

 .موضوعي وواضح واابم للتنفيذ

 برنامجللتنفيذ العقد، تتيح تقييد شبنية لاستمارة دائرة النقم الجوي  تصمم

 :القيام بما يلي

  االستمارات الخاصة بتقييمات شرتات النقم الجوي؛ضمان داة استيفاء 

 التقييمات؛ رصد حسن توايت  جراء 

 المعلومات عل  الصعيد العالمي في الوات المناسب؛ تكتيد  تاحة 

 ؛موضوع التقييدالممنوحة للنيانات درجات التقييد  وتوثيق اعتماد 

  لتحليم البيانات واإلحصاءات. منصةتوفير 

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

 البرنامج طيران

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 5التوصية 

ينبغي أن يستعرض طيران 

 نشاء مراتز خدمة  البرنامج

الزبائن في العمليات الميدانية وأن 

ينفم  جراء استط عات الزبائن 

 .نصف السنوية بانتظام

ن منسقي وتد تعيينتتناسب وحجد العمليات: العم ء أنشئت مراتز لخدمة 

 ءللعم وتجرى استقصاءات  ؛العم ء وأبلغت بياناتهد  ل ؛ العم ءلخدمة 

 .اتفي وثائق المشروعمقرر تما هو 

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ

 البرنامج طيران

الدورة السنوية 

 2016للمجلس لعام 

 6التوصية 

ينبغي أن تتحقق وحدة س مة 

الطيران من مشارتة جميع موظفيها 

 .في برامج التدريب المطلوبة

ها، موظفيوثائق تدريب  تحسينسعيا منها  ل  أصدرت وحدة س مة الطيران، 

"سياسة وبرنامج وحدة س مة الطيران في مجال بعنوان وثيقة  رشادية 

 .هوتتبعللتدريب تخطيط وبما في ذلك تدريب تمهيدي أولي التدريب"، 

 منجزة.

 مراجع الحسابات الخارجي أن التوصية اد أافلت.يرى  تد التنفيذ
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