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 موجز تنفيذي

   لتوصيات مراجع الحسابات الخارجي. وهو يغطي التوصيات التي لم   البرنامجيصف هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ

انعقاد الدورة السنوية لعام   بعد عند  تقارير مراجع WFP/EB.A/2020/6-H/1)  2020تنفذ  ( وتوصيات مستمدة من 

؛ وخدمات النقل الجوي  (WFP/EB.A/2020/6-F/1)  البرنامجبشأن حافظة عقارات    2020الحسابات الخارجي لعام  

(WFP/EB.A/2020/6-G/1) 2020لعام  للبرنامج؛ والحسابات السنوية المراجعة  (WFP/EB.A/2021/6-A/1 .) 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية 

   "تقرها  وأنيُرجى من لجنة المالية أن تستعرض الوثيقة المعنونة "تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 .نظر فيهالتنفيذي لللتقديمها إلى المجلس ا

 مشروع المشورة 

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

توصيات  على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يوافق على مشروع القرار على النحو الوارد في الوثيقة "تقرير عن تنفيذ  

 . مراجع الحسابات الخارجي"
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 تق    عن تنفي  توصيات   اجع الحسابات الخارج 

 * ش وع الق ار

 

 (. WFP/EB.A/2021/6-H/1مراجع الحسابات الخارجي" )يحيط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات 

( ليوصفففيات مراجع الحسفففابات الخارجي. وهو  الب  ا  يصفففف هذا اليقرير اليقدل المحري في تنفيذ برجامأل ايةذية العالمي ) (1

وتوصفيات مسفيمدة (  WFP/EB.A/2020/6-H/1)  2020عند اجعقاد الدورة السفنوية لعال  لم تنفذ بعد  اليي  يوصفيات  اليغطي  

وخدمات  ؛  (WFP/EB.A/2020/6-F/1)  الب  ا  بشفنن اافةة عقارات    2020لعال  رير مراجع الحسفابات الخارجي  امن تق

الففجففو  الففمففراجففعففةالفف و؛  (WFP/EB.A/2020/6-G/1)  الففنففقففي  السفففففنففويففة    2020لففعففال    لللرللبلل  للا لل   حسففففففابففات 

(WFP/EB.A/2021/6-A/1.) 

عند اجعقاد دورة  اليي لم تنفذ بعد  في تنفيذ توصفففيات مراجع الحسفففابات الخارجي  الب  ا    اليقدل الذ  أاريه   1ويبين الجدول   (2

اليوصففيات وتعليقات مراجع الحسففابات  تلك  تحديثا بشففنن  ي توصففية من  2، وييضففمن الجدول  2020المجلس السففنوية لعال  

 .غلقةعلى اليوصيات الم  الخارجي 

 

 
 . رةهذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعيمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات واليوصيات الصادرة في جهاية الدو * 

 

 

 

 

 التنفي ي   ال جرس

 السنوية الدورة

  2021 يوجيو/ازيران 25-21 روما،

 عال : اليوييع 

 2021 مايو/أيار  21 : الياريخ

 اإلجكليزية : ايصلية اللغة 

 ايعمال   جدول من  6 البند

WFP/EB.A/2021/6-H/1 

 والميزاجية  والمالية  الموارد  مسائي

 نةر لل

 .(https://executiveboard.wfp.org)على اإلجيرجت   الب  ا  موقع تياح وثائق المجلس الينفيذ  على  

https://executiveboard.wfp.org/
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 : حالة تنفي  توصيات   اجع الحسابات الخارج  1الجدول 

الت  لم  التوصيات  اسم التق    التق    صدور سنة

  عند ا  قاد تنف  ب د 

الدورة السنو ة  

 2020 ل ام 

 التوصيات

 غرقة ال 

الت  لم  التوصيات 

عند ا  قاد  تنف  ب د 

الدورة السنو ة  

 2021ل ام 

 5 1 6 اليغيرات في الموارد البشرية 2017

 1 1 2 الالمر زية 

 6 2 8 2017 – ال ج وع الف ع  

 0 2 2 ييادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ  2018

 4 1 5 الخسائر الميعلقة بايةذية 

 4 3 7 2018 – ال ج وع الف ع  

 1 1 2 ميزاجيات الحوافظ القطرية 2019

 1 3 4 منع اليدليس وا يشافه واليصد  له

 2 4 6 2019 – ال ج وع الف ع  

 0 4 4 2019الحسابات السنوية المراجعة لعال  2020

 9 6 15 الب  ا    اافةة عقارات 

 12 4 16 النقي الجو  خدمات 

 21 14 35 2020 – ال ج وع الف ع  

 33 23 56 ال ج وع: ال برغ عنه سابقا 

 7   2020الحسابات السنوية المراجعة لعال  2021

 7   2021 – ال ج وع الف ع  

  2021عند ا  قاد الدورة السنو ة ل ام الت  لم تنف  ب د التوصيات 

 

40 
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 وت ريقاته عريها   الت  لم تنف  ب د  اجع الحسابات الخارج  : تحد ث بشأن توصيات 2الجدول 

والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 

ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

ال وا ف   رد التغي ات 

 البش  ة

2017 

 1التوصية 

وفقا   بالقيال،  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

ايمم   لمنةومة  المشير ة  اليفييش  وادة  ليوصيات 

الميحدة، بيوضيح معايير توظيف  ي فئة من فئات  

مع   الميبعة  الممارسات  مواءمة  بغية  العاملين 

 .المبادئ المعلنة 

ا شعبة الموارد البشرية  وضع  على  جاٍر  ال العمي  مع  النهائية  عن  لصيغة  مسؤولين 

   اإلجراءات والمراجع الخارجي.

  

ال وارد  ف   التغي ات 

 البش  ة

2017 

 2التوصية 

باسيعراض    الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

المعينين اديثا   االسيشاريين  الخبراء  شامي يجور 

ممارسات   مع  أفضي  بشكي  مواءميها  أجي  من 

قليال   أعلى  إبقائها  مع  السوق  السوق،  أسعار  من 

 .لجذب أفضي المرشحين عند الحاجة

ا شعبة الموارد البشرية  مع  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  عن  العمي  لمسؤولين 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

ال وارد  ف   التغي ات 

 البش  ة

2017 

 3التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بنن يجرى على   

للمكوجات  تحليي   –مثال  ي فصي   –فيرات منيةمة 

يمولها   اليي  المرتبات  لجميع  شوف  الرئيسية 

  .الب  ا   

تقول ايماجة بإعداد تقارير فصلية عن تكاليف الموظفين المدرجين   شعبة المالية المؤسسية 

المرتبات تكاليف  ،  في  شوف  عن  تقارير  تقدل  أن  ويمكنها 

جةال  واجي بفضي  مقررة  فيرات  في  المحليين  م  الموظفين 

(Quantum  الذ  جرى ،) ربط تكاليف  ل ايقاليمفي جميع    جشره

 الموظفين الوطنيين بميزاجيات الحوافظ القطرية. 

الينفيذ    المجلس  إلى  المقدمة  اليحديثات  في  مبين  هو  في  و ما 

  الب  ا   النهأل الذ  ييبعه  ، ر ز  2020و  2019و  2018ايعوال  

  . يقاليمافي جميع    في تناول هذه اليوصية على جشر جةال  واجيم

اآلن بياجات ميسقة    الب  ا   النةال، أصبح لدى    جشروبفضي ججاح  

بما في ذلك اإلبالغ    إلجراء دراسات تحليلية وتسوية الحسابات، 

اتفاقات   المعينين بموجب  المحليين لجميع  الموظفين  تكاليف  عن 

 موافقة.  . ج فذت

اآلن،   الب  ا   يسيطيع  

تقديم   جةال  واجيم،  بفضي 

تكاليف   عن  تقارير 

في   المحليين  الموظفين 

فيما   وذلك  مقررة،  فيرات 

الموظفين   جميع  يخص 

عقود   بموجب  المعينين 

الخدمة   واتفاقات  الخدمات 

فين  الخاصة، وجميع الموظ

عقود   بموجب  الميعاقدين 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000070432
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000104774
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
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 وت ريقاته عريها   الت  لم تنف  ب د  اجع الحسابات الخارج  : تحد ث بشأن توصيات 2الجدول 

والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 

ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

ال وعقود  الخاصة  بعقود  الخدمة  الميعاقدين  وللموظفين  خدمات 

وينيمي    موظف.  15  000جحو    يغطيمدة في الميدان، بما  محددة ال

الموظف العامة  وهؤالء  الخدمات  موظفو  اليالية:  الفئات  إلى  ن 

الوطنيون، وموظفو الخدمات   الميدان، والموظفون  العاملون في 

الفنيون   والموظفون  الخدمات،  عقود  بموجب  المعينون  العامة 

الخدم وموظفو  الخدمات،  عقود  بموجب    ة العامات  المعينون 

الف والموظفون  الخاصة،  الخدمة  اتفاقات  بموجب  نيون  المعينون 

 ما يجعي جةال  واجيم  المعينون بموجب اتفاقات الخدمة الخاصة.  

في   المرتبات  المعايير    الب  ا   محاسبة  شوف  مع  ميوافقة 

مخاطر   من  ويحدّ  العال،  للقطاع  الدولية  من    اليدليس المحاسبية 

في المائة   100ة يات الموظفين ميسقة بنسبخالل اشيراط بقاء هو

 اإلضافة إلى توفير مزايا أخرى. عبر ايجةمة المخيلفة، ب

تبسيط وأتمية  المؤسسية  ، سيواصي شعبة المالية 2021وفي عال  

عملية تقديم اليقارير، بما فيها اليقارير الميعلقة بيكاليف الموظفين،  

تفصيال بما ييجاوي    من أجي تيسير القدرة على تقديم تقارير أ ثر 

   .العناصر الرئيسية لكشوف المرتبات 

المدة.  ويرى    محددة 

هذا    الب  ا    اإلججاي،  أن 

مقيرجا بالقدرة الحالية على  

عن   فصلية  تقارير  إعداد 

الموظفين   تكاليف 

في  شوف   المدرجين 

يييح     رب  ا   لالمرتبات، 

عن   شاملة  تقارير  تقديم 

تكاليف جميع الموظفين في  

مقررة.    ويرى   فيرات 

القدرات    الب  ا    أن 

تلبي   اايياجات  الموجودة 

 على جحو مرٍض. اإلبالغ  

سابات  وإذ أااط مراجع الح

علما  بهذه    الخارجي 

أن   ومع  اإلججايات، 

جدوى    الب  ا    يرى  ال 

، بصورة منهجية  قيامهمن  

مقيرحو ما   إصدار  ب ،  هو 

دورية   تجميعية  تقارير 

لجميع  شوف   وشاملة 

من   الممولة  المرتبات 

  وافقفقد  ،  الب  ا   

الخارجي على    المراجع 

 إةالق هذه اليوصية. 
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والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 

ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

 

ال وارد  ف   التغي ات 

 البش  ة

2017 

   6التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع إجراءات  

مفيواة   دعوة  تشمي  االسيشاريين  الخبراء  ليعيين 

لمقدمي الطلبات وعملية اخييار تنافسية؛ وسيقيصر  

شريطة   الطوارئ  ااالت  على  االسيثناءات 

 .الحصول على إذن رسمي 

النها شعبة الموارد البشرية   الصيغة  وضع  على  جاٍر  عن  العمي  المسؤولين  مع  ئية 

 المراجع الخارجي. اإلجراءات و

  

ال وارد  ف   التغي ات 

 البش  ة

2017 

 7التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بضمان اايواء   

اليي   الوثائق الاليمة  اليوظيف على جميع  سجالت 

 .تييح رصد االميثال لإلجراءات وجودتها 

وض شعبة الموارد البشرية   على  جاٍر  النهائية العمي  الصيغة  عن    ع  المسؤولين  مع 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

ال وارد  ف   التغي ات 

 البش  ة

2017 

 11التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باالجيهاء بسرعة  

من وضع قائمة القادة من أجي تنويع فئات الموظفين  

فعالية   باليالي  يضمن  بما  الميدان  في  المنشورين 

 .يجابة لحاالت الطوارئعمليات االس

مع   شعبة عمليات الطوارئ  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  عن  العمي  المسؤولين 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

 الال  كز ة

2017 

 7التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بيحديد الشروط  

اليقنية اليي تنةم بعثات رقابة المكاتب اإلقليمية، بما  

المخاطر  شعبة   إدارة 

مع   باليشاور  المؤسسية 

اإلقليمية   المكاتب 

 واإلدارات المعنية 

فريقا توجيهيا ليوفير اليوجيه االسيراتيجي ورعاية   الب  ا   عيّن 

رفع مسيوى النضأل فيما يخص وظيفة الرقابة  المؤسسية ل  هجهود

ذاتال والعمليات  المكاتب اإلقليمية  تمارسها  ويجيمع    الصلة.   يي 

الفريق اليوجيهي، الذ  يرأسه  بير موظفي المخاطر ويينلف من  

  2021يوجيو/ازيران 
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 وت ريقاته عريها   الت  لم تنف  ب د  اجع الحسابات الخارج  : تحد ث بشأن توصيات 2الجدول 

والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 

ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

اليقارير ورصد اليوصيات وعمليات  في ذلك شكي  

 .اليحقق الميوقعة

المخاطر   إدارة  وشعبة  الديوان،  رئيس  مكيب  عن  ممثلين 

ويحةى هذا الفريق    المؤسسية، والمكاتب اإلقليمية، مرة  ي شهر. 

بالمشروع    بدعم معني  عامي  إدارة    فرع   ة سرئي  رأسه ت فريق 

ا  المخاطر تقدل  ورصد  الينفيذ  إدارة    ويعقد ،  لمبادرةوييولى 

الرقابة   خمس    اجطالقا من اجيماعات منيةمة السيعراض أدوات 

النقد؛    أصليةوظائف   على  القائمة  اليحويالت  والرصد؛  هي: 

الحكومية ةير  والمنةمات  المسيفيدين؛  شؤون  وإدارة    ؛ وإدارة 

 ذلك الهندسة(.  ا في)بم  اإلدارية   نوالشؤو؛ الشر اء الميعاوجين
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 الال  كز ة

2017 

 11التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بنن يخضع أ   

تخفيض إضافي في موارد المقر وما يقيرن بذلك من  

ليقييم  امي   الميدان  إلى  والسلطة  للمسؤوليات  جقي 

ييعلق   فيما  وخاصة  النةمية،  المخاطر  السيمرار 

 .ئمة على النقد والمشيرياتباليحويالت القا

الينفيذ   مكيب   المدير 

اإلدارات   مع  باليشاور 

 المعنية 

اليواين  الب  ا   يسعى   تحقيق  إلى  منةمة المر زية،  ، بوصفه 

والمحلية.   المر زية واإلقليمية  المسيويات  بين  وفي اين  ايمثي 

يوَ ي إلى الجهات الموجودة في أقرب مكان ممكن من قلب الحدث  

ا   اعدد اايفاظلمسؤو من  يةّي  على    ه ليات،  قوية  قيادية  بقدرة 

وبناء على ذلك، فإن   .رب  ا   لالمسيوى المر ز  أولوية أساسية  

ييّبعه   الذ   الالمر زية  باليقييم    الب  ا   جموذج  الذ   يسيرشد 

النةميةييناول   فيها   المخاطر  زا على  ، مر ّ اليدليس مخاطر    بما 

 والشراء.   على النقد القائمةليحويالت وظيفيي ا

اليحويالت   وظيفة  يخص  النقدوفيما  على  اليقييم  القائمة  فإن   ،

تؤديها   اليي  ايدوار  إرشاد  يييح  للمخاطر  الخطوط  المسيمر 

، مع الير يز على اليخفيف الفعلي للمخاطر اليي يواجهها  الثالثة

إطار ضمان   الب  ا   وتماشيا مع هذا النهأل، وضع  خط ايول.ال

القائمةاليحويال النقد   ت  على    على  البلدان  قدرة  تعزيز  وهدفه 

اليخفيف من المخاطر اليشغيلية وفرض الضوابط المناسبة لضمان  

إليهم.  العائدة  االسيحقاقات  على  المناسبين  المسيفيدين    اصول 

إلى تحسين الرقابة  أيضا  وأدت رقمنة اليحويالت القائمة على النقد  

ييادة   أجر   .العمليات وتيسير  اسيعراض  مع    وأ د  باليعاون 

نيشر" للمساعدة في تخطيط مسار الدعم الذ  يقدمه  ة "أ سَ مؤسس

أهمية   النقد  على  القائمة  اليحويالت  من  مينامية  لحافةة  المقر 

االايفاظ بالمسؤوليات ايساسية على الصعيد المر ز ، بما فيها  

المجاالت   من  ذلك  وةير  اليقني  واليوجيه  المعايير  وضع 

ظف ميفرغ في الميدان  ي ال تحياج إلى موميخصصة للغاية اليال

علم   على  واالعيماد  المالي،  للقطاع  الواجبة  العناية  إيالء  )مثي 

اليكنولوجية    صحةلضمان    البياجات  النةم  وإيجاد  البياجات، 

المكاتب  المؤسسية(.   تسيطيع  المجاالت،  هذه  يخص  وفيما 

الحاجة،القطرية عند  خدما   ،  من  تسيفيد  الذ ية أن  ايعمال    ت 

محققة أقصى قدر من وفورات الحجم ومخففة    ،في المقر  الميوافرة 

وفيما ييعلق بالمجاالت ايقي تخصصا    من المخاطر المرتبطة بها. 

المسيفيدين   تسجيي  قبيي  من  بالالمر زية،  تيسم  تزال  ال  اليي 

واليوجيه ذا  واليحقق من هوييهم، فإن إطار ضمان صحة البياجات  

يف من المخاطر  رية يساهمان في اليخفالموفر للمكاتب القط   الصلة 

   باليحويالت القائمة على النقد. الميعلقة

 موافقة.  ج فذت. 
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تدابير لليخفيف من    الب  ا   وفيما يخص وظيفة الشراء، وضع  

للنزاهة، مثي   المخاطر تم تحديدها في االسيعراضات االسيباقية 

باليكنول خاصة  وظائف  الص وفيح  على  الغذائية  اإلقليمي  جيا  عيد 

اليخفيف تهدد سال   بغية  اليي  المخاطر  مة ايةذية وجودتها،  من 

ووضع قائمة مرجعية للرقابة واالميثال من أجي دعم الرقابة اليي  

الشراء.   وظيفة  على  اإلقليمية  المكاتب  اتخاذ  ووفَّر  تمارسها 

اإلرشاد   اإلجراءات المحددة في االسيعراضات االسيباقية للنزاهة 

مر زية إلى جاجب تعزيز  ذل جهود إضافية ليحقيق الالبل  والدعم

، صدر  2018وفي عال    رقابة اليي تمارسها المكاتب اإلقليمية. ال

بشنن   الينفيذ   المدير  في  تعميم  واليعاقد  الشراء  سلطة  تفويض 

اإلمداد سلسلة  عمليات    وظائف  مروجة  دعم  مع    الب  ا   بغية 

ضمان فرض ضوابط  افية لليخفيف من المخاطر الميعلقة بعملية  

عال    الشراء.  تفويض  2020وفي  لمسنلة  اسيعراض  أجر    ،

السلطة في جميع وظائف سلسلة اإلمداد  ان هدفه تبسيط العمليات  

ب  سلطات  الميعلقة  مسيوى  على  السياقات  تالئم  تعديالت  إجراء 

 الشراء. 

عراض الوظيفي الذ  ط لب إجراؤه  وإضافة إلى ذلك، وعقب االسي 

عال   ا   صاةت،  2019في  االخيصاصات  اليي  ايماجة  يساسية 

وظيفة رئيسية واليي تحدد أدوار ومسؤوليات    16يها  تنطو  عل

الثغرات   تيناول  توصيات  إيراد  مع  اإلقليمية،  والمكاتب  المقر 

االيدواجية.   اسيهّي  ومةاهر  الميزجة    عملية  الب  ا    ما 

النةر في إدارة مصادر  بغية    االسيراتيجية من القاعدة إلى القمة 

وتحديد  يف في  اليمويي  اليشغيلية  ايولويات  مع  مواءميها  ية 

وفي جهاية المطاف،    اإلقليمية والمكاتب القطرية والمقر.  المكاتب 

سيمكّ  لألجشطة  الموارد  تخصيص  تحسين  من    الب  ا   ن  فإن 

 تحسين مساءليه وأدائه.  

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000122669
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000122669
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ز ادة ال وارد وخفضها ف   

الطوارئ   ع ريات 

2018 

   6التوصية 

أداة   بإجشاء  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

لموظفي   ومر زية  موسّعة  الذين    الب  ا   رصد 

يمكن جشرهم في ااالت الطوارئ، وإضفاء الطابع  

 الرسمي على مبدأ تعيينهم.  

نت   شعبة عمليات الطوارئ   الطوارئ    SURGEمنصة    مكِّّ من أن ترصد  شعبة عمليات 

يمكن جشرهم في ااالت    الب  ا   وظفي  م ز   بشكي مر  الذين 

قائمة موظفي الطوارئ )أضيفت في    الطوارئ. وهي تحيو  على

ايول/أ يوبر  وقائمة  2019  تشرين  االسيشاريين  (،  الخبراء 

(،  2021  آذار /الطوارئ )أضيفت في مارس   المخيصين بحاالت 

ليقدل  أداة لييبع ا على  و ين،الشر اء االايياطيعن  على معلومات و

النشر. في    المحري للينقلم مع الةروف    عمليات  المنصة  وع دلت 

لجائحة  وفيد باالسيجابة  الخاصة  وسييواصي    19-الفريدة 

 تحسينها في الصيغ المسيقبلية. 

 موافقة.  ج فذت

ز ادة ال وارد وخفضها ف   

الطوارئ   ع ريات 

2018 

   8التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بسرعة ترجمة  

اليي  المنا عال  قشات  في  وظائف    2017بدأت  عن 

مبيكرة   خطط  ووضع  تنفيذية،  قواعد  إلى  الدعم 

الطوارئ   ااالت  في  ايفرقة  مروجة  لزيادة 

طويلة   تدريب  واسيراتيجية  واليوجيه،  )الحوافز، 

ايجي لموظفين ذو  قدرات عالية بالنسبة لحاالت  

 .الطوارئ، وما إلى ذلك( 

عال    وادة       االبأجشن   شعبة عمليات الطوارئ   في  العالمية  االايياطية  القدرة  تنسيق 

الجمع بين  بفضي  لزيادة المروجة في ااالت الطوارئ. و  2019

وايفرقة   االايياطية،  والقدرة  الطوارئ،  ااالت  في  اليدريب 

المعنية بقوائم موظفي الطوارئ، تسيطيع الوادة تنسيق عمليات  

المفاجئة على جطاق   الطلب  ن  ضما، و  كي  الب  ا   النشر  تلبية 

 على موظفي الطوارئ بطريقة  افية وفعالة وفي الوقت المناسب. 

مدتها   االايياطية  بالقدرة  ميعلقة  عالمية  اسيراتيجية  ضعت  وو 

للمسيجيبين   مخصَّصا  تعلّميا  مسارا  تيضمن  سنوات،  خمس 

لطوارئ  ي يكون الموظفون على اسيعداد تال ومجهزين تجهيزا  ل

ل  الحاضر،    ارئ. الطو  ااالت مواجهة   امال  الوقت    ييوافر وفي 

اليعلمي. ل يمويي  ال الدورات    لمسار  قائمة  فإن  لذلك،  وجييجة 

بحاالت   اليثقيف  وبوابة  الطوارئ،  بحاالت  الميعلقة  اليدريبية 

للمسيجيبين   ايساسية  بالمهارات  الخاصة  والقناة  الطوارئ، 

ذلك   في  بما  اإلجيرجت،  على  جميعها  ميااة  الطوارئ  لحاالت 

االسيجابات  ال باسيهالل  الميعلقة  اليدريبية  لحاالت  دورات 

 موافقة.  جفذت
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، والصحة في ااالت الطوارئ، والمفاوضات الميعلقة  الطوارئ

اليشغيلية.  المعلومات  وإدارة  اإلجساجية،  أطلق    بالمساعدات   ما 

قناة فيديو لليدريب على ااالت الطوارئ تيضمن تدريبا   الب  ا   

ومبادرة   19-ئة جائحة  وفيدعلى اإلجيرجت بشنن االسيجابة لطار

في إطار أ اديمية اليدريب    حاالت الطوارئ" باليدريجي    ثقيف"الي

   على ااالت الطوارئ.

، سيسيهي وادة تنسيق القدرة االايياطية العالمية  2021وفي عال  

تدريبا ذاتيا على اإلجيرجت بشنن أسس الطوارئ، وسيطلق مبادرة  

الطوارئ،   على  الشابة  المواهب  تدريب    سيييحاليي  تدريب 

القطرية. المكاتب  في  الخدمة  أثناء  المبيدئين  أن    الموظفين  ومع 

أثّرت على تنفيذ بعض عناصر المسار اليعلّمي   19-جائحة  وفيد

محا اة اية(، سيواصي  تمارين  المخصَّص للمسيجيبين للطوارئ )

المسار في عامي    الب  ا    ، بما في ذلك  2022و  2021تطبيق 

 . أمكن ذلك وجه ايثما اليدريب وجها ل
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با    ة ال ت رقة   الخسائ  

2018 

 2التوصية 

بمواصلة    الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

 :تعزيز اإلجراءات اإلدارية ايخرى

البائعين   ( أ إلدارة  أداة  تنفيذ  طريق  عن 

الدوليين واإلقليميين والمحليين في أسرع وقت  

ييسنى   ايى  عل   لرب  ا   ممكن،  ى  الحصول 

 ة عن البائعين وخدماتهم؛ صورة عام 

برمجيات   (ب تحديث  طريق  أو  عن  وججز 

عامة    إيجاد على صورة  للحصول  بديي  اي 

اسيخالص   على  وقدرته  ميعاقديه،  أداء  عن 

 .يةراض اإلدارة الفعالة  البياجات 

سلسلة   عمليات  شعبة 

 اإلمداد  

المعلَّي الذ  ،  2020   اجون الثاجي/يناير في     أ قر طلب االسيثمار 

شعبة تقدمت   إدارة    به  تحسين  بشنن  اإلمداد  سلسلة  عمليات 

البائعين، وأايلت إلى الشعبة الشريحة ايولى من الموارد البالغة  

  المعلَّي ويسيند الطلب  مليون دوالر أمريكي لينفيذ المشروع.    3.17

 : هي إلى خمس توصيات ميرابطة ذات أولوية عالية 

  تحسين إدارة البياجات 

 ر ز  للبائعين إجشاء مسيودع م 

  االرتقاء بالعناية الواجبة إلى المسيوى ايمثي 

  تحسين تقييم أداء البائعين 

  .تحسين ميابعة تنفيذ العقود 

واالسيجابة لهذه   19-وجةرا للقيود المفروضة جييجة جائحة  وفيد

تحسين إدارة  لالسيثمار في    المعلَّيالطلب  الطارئة، لم يعد مشروع  

 ، وسييم مناقشيه وإعادة تقييمه. البائعين يحةى بايولوية

ايول   ديسمبر/ اجون 

2022   

 

با    ة ال ت رقة   الخسائ  

2018 

   3التوصية 

جةال  يوصي   بوضع  الخارجي  الحسابات  مراجع 

يوفِّّر إاصائيات عن أداء المسااين والمراقبين على  

 .مسيوى المنةمة 

سلسلة   عمليات  شعبة 

 اإلمداد  

ايةذية    -1 سالمة  وادة  جودتها أجشنت    لب  ا   ا  في   وضمان 

  الب  ا   شبكة تربط  ( DOTSدوتس ) معلومات  جةال منصة في 

للمعلومات   العالمي  خدمات  WINGS)  " وججز"وجةامه  عن   )

اليفييش في  ي   الميعاقد عليها، بما فيها تكاليف عمليات  اليفييش 

 مكيب قطر . 

  ايول   اجون ديسمبر/ 

2021 
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وبياجات    اي آلي السيخالص اإلاصاءات   وتدعو الحاجة إلى   -2

و شف تقييم لالايياجات أن    فيما ييعلق بنداء المسااين.  يوجهاتال

المخبرية   الفحوص  لنيائأل  اي  جطاق    واليوجهات أفضي  على 

هو أداة تكنولوجية مرتبطة بنةال دعم تنفيذ اللوجسييات   المنةمة

(LESS.)  .وقد تم اخيبار الحي المذ ور ويجر  تنفيذه في المقر 

مسار العمي هذا إلى مشروع    ة اإلمداديات سلسلشعبة عملواّولت  

ضمن اساب  محددة ميزاجية   وخصصت لهجةرا لطابعه المعقّد،  

جودتها،   وضمان  ايةذية  سالمة  وادة  أجي  من  أجشئ  خاص 

 مشروع وااد.  محدد المدة، ومديرَ   ومنسق وااد

با    ة ال ت رقة   الخسائ  

2018 

   4التوصية 

جطاق  وي بيوسيع  الخارجي  الحسابات  مراجع  صي 

المعلومات المقدَّمة سنويا إلى المجلس الينفيذ  عن  

الخاص   للحساب  المالية  الكشوف  إضافة  طريق 

بالينمين الذاتي؛ واإلبالغ عن مدى مالءمة مسيوى  

 .االايياطي للينمين 

سلسلة   عمليات  شعبة 

 اإلمداد 

المعلو  الميفق  ا مقدمت شعبة عمليات سلسلة اإلمداد  اإلضافية  ت 

  الب  ا   خطة  في  عليها الميعلقة بالحساب الخاص بالينمين الذاتي  

( في  اليي    (2023-2021لإلدارة  الينفيذ   المجلس  عليها  وافق 

 .  2020دورته العادية الثاجية لعال  

 موافقة.  جفذت

با    ة ال ت رقة   الخسائ  

2018 

 6التوصية 

 :يلييوصي مراجع الحسابات الخارجي بما  

اليي   ( أ لالتفاقات  مر ز   تجميع  إجراء 

 أبرمت مع الشر اء؛ 

جعي أداء اتفاقات الشرا ة في الميدان أاد   (ب

مجاالت ايولوية للرقابة اليي تنفذها المكاتب  

 .اإلقليمية

مع   الشرا ات  وادة 

 المنةمات ةير الحكومية 

بياجات  أ(   ي  والقيمة  تسجَّ االتفاق،  جوع  )مثي  الميداجية  االتفاقات 

عة وقيميها( في جةم مالي خيلفة )مثي  عاقدية، و مية ايةذية المويَّ

في  و،  وججز الفعالة  لإلدارة  القطرية  المكاتب    الب  ا   أداة 

طبقة  (LESS)  وليس   ، (COMET)"  وميت"  في  وتدَرج   ،)

لنةال   الميكاملة  صورة  DOTS)  دوتس البياجات  يوفر  مما   ،)

الميداجية.  المنةمات    واضحة وأوسع جطاقا عن االتفاقات  وتنةر 

رقمي   مسيودع  اسيحداث  اليكنولوجيا في  الحكومية وشعبة  ةير 

  ايول   اجون ر/ ديسمب

2021 

 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000119934
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000119934
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لالتفاقات الميداجية  جزء من رقمنة عمليات الشرا ة اليي تعقَد مع  

 الحكومية.  المنةمات ةير 

المكاتب اإلقليمية  ب(   المنةمات ةير الحكومية توجيه  وعزيت 

إدا ودعم  الرقابية  قدرتها  ييادة  أجي  من  مخاطر  وتدريبها  رة 

القطر .  المسيوى  على  اإلجراء،    الشرا ات  هذا  إطار  وفي 

الحكومية   ةير  المنةمات  وتدابير  وضعت  الفور   لليحقق  أداة 

الميع   توجيهية الشر اء  عمي  شعبة  لرصد  مع  وتعاوجت  اوجين، 

إدارة المخاطر المؤسسية ليصميم مكيبة تجمع مؤشرات المخاطر  

المنةمات ةي تواجهها  اليي  وبفضي طبقة  ر الحكومية.  الرئيسية 

( دوتس  لنةال  الميكاملة  المكاتب  DOTSالبياجات  تسيطيع   ،)

  مخاطر اإلقليمية اآلن أن تحدد مجاالت الشرا ة اليي تنطو  على  

عملياتها،   ضمن  بيرة   تغطيها  اليي  إدارة    المجاالت  أجي  من 

الصلة.  ذات  المنةمات ةير الحكومية    المخاطر  تعكف  وأخيرا، 

اال تحديد  وعلى  ليبسيط  على  خيصاصات  مرجعية  قائمة  وضع 

تمارسها  اليي  إدارة    الرقابة  على  اإلقليمية  الشر اء  المكاتب 

   . اليي تيوالها المكاتب القطريةالميعاوجين 

با    ة ال ت رقة   الخسائ  

2018 

   8التوصية 

الخارجي بيعزيز مراقبة   يوصي مراجع الحسابات 

 اخلية عن طريق: الجودة الد 

وادة   ( أ إلى  اليفييش  تقارير  جميع  إاالة 

 جودتها؛  ضمان سالمة ايةذية و 

لحوادث   (ب شامي  معلومات  جةال  وضع 

الوادة   لهذه  يييح  بعملية رصد  الجودة  القيال 

 وتسيير؛

سلسلة  عش عمليات  بة 

 اإلمداد 

تنفيذ توصيات مراجع   عن اليقرير على جحو ما ورد في  ( أ

ترى شعبة عمليات سلسلة  ،  2020الحسابات الخارجي لعال  

سالمة  اإل وادة  إلى  اليفييش  تقارير  جميع  إاالة  أن  مداد 

جودتها ليس بايمر ايمثي بالنةر إلى أن  ضمان  ايةذية و 

ي مكن اليحقق منه. وبدال من ذلك،    عدد اليقارير ييجاوي ما 

  االيا   وضعه  يجر تنفيذ هذه اليوصية من خالل جةال    ييم

ي(. وس3)اجةر اليوصية   تقارير    جميع جيائأل  في النةال   ي سجَّ

يجر  تحليلها  سالمراقبين و  وأاليفييش من جاجب المسااين 

ديسمبر/ اجون  أ ايول  ( 

2021 

 ب( وج( جفذتا 

تنفَّذ   جةال    عبرأ( 

المعلومات   ليكنولوجيا 

 . االيا جشره  يجر 

 موافقة. ب( وج(  

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
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للحد   ( ج الجودة  ضمان  جةال  تعميم  مواصلة 

اليفييش على   المنةمة على عملية  من اعيماد 

 المنيجات لمرة واادة. 

  المسيقرة تلقائيا إلبراي النيائأل الخاصة بعدل االميثال وتلك  

وسي سيهي العمي  بما يواي بعدل موثوقييها.    مفرطة  بدرجة

 . 2021بالنةال في جهاية عال 

في   (ب مذ رة  اإلمداد  سلسلة  عمليات  شعبة  أصدرت 

  بشنن   الب  ا     بروتو ول  تيناول   2019  يناير/ اجون الثاجي 

الغذائية.   الحوادث  البروتو ول    ورد يوإدارة   يفية  هذا 

اإلبالغ  ال  اسيخد الحوادث  السريع  شبكة  عمليات  عن  في 

ميصلة بمنصة جةال   اسيمارة رقمية ء من خالل مي  اإلبالغ 

ومنح البروتو ول أيضا تفويضا للجان  .  (DOTSدوتس )

الغذائية،   الحوادث  بإدارة  المكاتب  و المعنية  في  الموجودة 

تنفيذ   دعم  أجي  ومن  والمقّر.  اإلقليمية  والمكاتب  القطرية 

أصدرت شعبة عمليات سلسلة اإلمداد  البروت أسئلة  و ول، 

.  ايقاليملجميع    اتدريب  تميعلقة بالموضوع  ما عقد   ميكررة

وتيولى الشعبة قيادة االسيعراض الشامي للحوادث إلى اين  

تحدي ذلك  في  بما  تحةى  إةالقها،  اليي  اليحسين  جواجب  د 

 بايولوية والدروس المسيفادة. 

وقع في عال  جرى تعزيز مراجعة اسابات ا   ( ج لموردين و 

اتفاق طويي ايجي مع شر ة دولية لمراجعة  على    2019

عال   وفي  الداخلية.  القدرات  اسيكمال  أجي  من  الحسابات 

أجريت  2020 أجحاء    127،  للحسابات في جميع  مراجعة 

تم تحسين وتجديد اخيبارات االميثال بشكي  بير   وقدالعالم. 

الموردين وشر   أداء  ومن    ات اليفييش. لدعم مراقبة جودة 

اللجنة  أجي االسيمرار في تعميم جهأل ضمان الجودة، عقدت 

، اليي أجشئت  المعنية بإدارة سالمة ايةذية وضمان جودتها

ايول   ديسمبر/ اجون  في  االفييااي  اجيماعها  مؤخرا، 

. وإضافة إلى ذلك، ج قحت عقود شراء ايةذية إلعادة  2020
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الموردي ن في اال عدل تلبية  تن يد مسؤولية المصنعين أو 

المنيجات ميطلبات سالمة ايةذية أو جودتها، ايى بعد أن  

اليحدي  .الب  ا   يسيلمها   إلى  تحديدها  واسينادا  تم  اليي  ات 

،  2020الدروس المسيفادة من أول تجربة أجريت في عال  و

الذ    الجودة  ضمان  جهأل  بيحسين  اإلدارة  يبعه  يسيقول 

 .الب  ا   

القط  ة الحوافظ    يزا يات 

2019 

 1التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بنن تقول  

إصدار وثيقة موجزة لعناية   ايماجة بما يلي: أ( 

  المجلس، توفر لمحة عامة عن خارطة الطريق

الميكاملة، ب( االتصال بالدول ايعضاء من أجي  

اايياجاتها بشكي أفضي، مع  تحديد  يفية تلبية  

اليمييز بين المعلومات االسيراتيجية الاليمة  

للحو مة، والمعلومات المفصلة عن الخطط  

أن   اجياتها، واليي يجب االسيراتيجية القطرية وميز

 .   الب  اتكون ميااة على مخيلف مواقع وبوابات 

المعنية   اليوجيهية  اللجنة 

الطريق   بخارطة 

تنفيذ   ومكيب  الميكاملة 

 خارطة الطريق الميكاملة 

ايعضاء  ويعت الدول  على  المجلس   ايماجة  دورته  في  أثناء   ،

عن العناصر   لمحة عامة   وثيقة موجزة توفر  ،2020السنوية لعال 

وهي  الميكاملة  الطريق  لخارطة  االسيراتيجية    :ايربعة  الخطة 

االسيراتيجية  2021-2017للفيرة    ب  ا   رل الخطط  وسياسة   ،

المؤسسية   النيائأل  وإطار  المالي،  اإلطار  واسيعراض  القطرية، 

 عند اللزول. الوثيقة   وسييواصي تحديث. 2021-2017للفيرة 

 موافقة.  جفذت

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000117145
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القط  ة الحوافظ    يزا يات 

2019 

 11التوصية 

المبلغ   برصد  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

للشر ا سنويا  المدفوعة  اإلدارية  للرسول  اء  لكلي 

المطبقة في االتفاقات   المعدالت  الميعاوجين وجطاق 

 .الميداجية

المكاتب القطرية اسيخدال جموذج االتفاقات    ييوّجب على مسيخدمي   المنةمات ةير الحكومية 

مرور   بكلمة  المحمي  الرسول  والميداجية  تلقائيا  يحسب  الذ  

البالغة   المائة لجميع الشرا ات.  7اإلدارية  المعدّل    في  دد  وقد ا 

لليفاوض في   المنةمات    اليوجيهات الخاصة بميزاجية ةير القابي 

 ةير الحكومية. 

اليكامي سيييح  ذلك،  على  )  وعالوة  دوتس  جةال  (  DOTSمع 

اسيخراج البياجات الرئيسية الميصلة بالمنةمات ةير الحكومية من  

سيمكّن  مما  المعلومات،  جةم  مع    مخيلف  الشرا ات  وادة 

من تحليي النفقات الميرتبة عن االتفاقات    المنةمات ةير الحكومية 

المجاالت.   لفيرات الميداجية   شيى  وفي  مخيلفة  وسيؤد     يمنية 

رقمنة إجراءات عقد الشرا ات مع المنةمات ةير الحكومية، اليي  

أداء   وتقييم  رصد  تعزيز  ييادة  إلى  اال يشاف،  مرالة  في  ت عد 

الميداجية،  االتفاق ييعلق  لات  فيما  تطرح  قد  اليي  القضايا  معالجة 

 بميزاجيات المنةمات ةير الحكومية. 

ايول  ديسمبر/ ا جون 

2021   

 

واكتشافه   التدليس   نع 

له  والتصدي 

2019 

 2التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بيحديد عيبة أو  

بعدها ببذل العناية الواجبة قبي    الب  ا   معايير يقول  

ة وذلك بغية تقييم  إضافة موّرد اسيراتيجي إلى القائم

 .لمكافحة اليدليس  الب  ا   درجة النضأل في جةال 

سلسلة   عمليات  شعبة 

 اإلمداد 

، سيقول شعبة  فور إقرار سياسة مكافحة اليدليس والفساد المنقحة

لعقود وميطلبات  عمليات سلسلة اإلمداد بينقيح جماذج العطاءات/ا 

اليدسياسة   والفساد مكافحة  القاجوجي.   ليس  المكيب  مع    باليعاون 

الموردين،  وسي   تسجيي  ازمة  إلى  جموذج  يوقعه     ي ضاف 

 الموردون لين يد اتباعهم سياسة مكافحة اليدليس والفساد. 

  2021سبيمبر/أيلول 
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 نع التدليس واكتشافه  

 والتصدي له

2019 

 10التوصية 

دليي  يوصي   بإصدار  الخارجي  الحسابات  مراجع 

عن  للمدي  اإلبالغ  معايير  ليحديد  الميداجيين  رين 

 .اليدليس 

المخاطر  شعبة   إدارة 

   المؤسسية 

اليدليس والفسادقامت ايماجة بينقيح   اليي سيقدل  سياسة مكافحة   ،

لعال   السنوية  دورته  في  عليها  يوافق  الينفيذ   ي  المجلس  إلى 

جزئين  2021 من  مؤلفا  تكميليا  دليال  ووضعت  مخصصا  و، 

الدليي    ومديريه.   ا   الب  لموظفي   من  ايول  الجزء  ويقدل 

، توجيهات بشنن اإلبالغ  الب  ا   اليكميلي، الموجه إلى موظفي  

، بما في ذلك معايير  ةمعقول  شبهات   ا تلفهعن أ  االة تدليس وفساد  

اإلبالغ.  اليكميلي،    وإجراءات  الدليي  من  الثاجي  الجزء  ويقدل 

مدير    إلى  بشنن الب  ا   الموجه  توجيهات  ااالت    تصعيد  ، 

ويصف   واإلبالغ عنها.  ة معقول  ليي تلفها شبهاتاليدليس والفساد ا

والفساد اليدليس  منع  عال  دليي  في  الصادر  عالمات  2020،   ،

اإلجذار )مؤشرات الخطر( اليي تحذّر من وجود ما يمكن اعيباره  

 . تلفها شبهات معقولة االة تدليس أو فساد 

 موافقة.    جفذت

فه   نع التدليس واكتشا

 والتصدي له

2019 

 11التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بيفويض معالجة  

اليدليس   اليي تنطو  على مبلغ  ادعاءات  البسيطة، 

أقي من اد أدجى معين، إلى المديرين المسؤولين مع  

 .الحفاظ على االليزال بإبالغ مكيب اليفييش واليحقيق

العال،   المفيش  مكيب 

المخاطر   إدارة  شعبة 

 سسية المؤ

تقييم    الب  ا   يالاظ   ارتكاب  ب   الميعلقة  دعاءات االأن مسؤولية 

مكيب   عاتق  على  بالكامي  تقع  يالت  ما  فيها  واليحقيق  مخالفات 

اليفييش واليحقيق، وذلك عمال بناكال ميثاق المفيش العال وتماشيا  

الدولية ومع   العمي  لمنةمة  اليابعة  االسيئناف  محكمة  اجيهاد  مع 

اسيعراض االة  عن وادة اليفييش المشير ة في اليوجيه الصادر 

اليحقيق المحري  و   وظيفة  ايمم    مؤسسات  ي فاليقدل  منةومة 

 (. 3)اليوصية  الميحدة في تعزيز وظيفة اليحقيق

هو     جفذت هذا  يكن  لم  لو  ايى 

به   أوصى  ما  بالضبط 

الحسابات   مراجع 

اعيبار   يمكن  الخارجي، 

 هذه اليوصية منفذة. 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127451
https://undocs.org/ar/A/75/719/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/719/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/719/Add.1
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وبناء على ما تقدّل، وضع مكيب اليفييش واليحقيق جهجا لليحقيق  

الروتينية. اليحقيقات  لييسير  إ  بالو الة  النهأل  هذا  شراك  ويييح 

للمساعدة في عملية  الموظفين من   المكيب  اليحقيق  ةير موظفي 

على   اليدريب  ويشمي  تعليماته،  ووفق  المكيب  وتوجيه  بإشراف 

 اإلجراءات السليمة لجمع ايدلة وضمان السرية واالتصال. 

بينقيح   ايماجة  قامت  ذلك،  إلى  اليدليس  سإضافة  مكافحة  ياسة 

الوالفساد المجلس  إلى  سيقدل  اليي  في  ،  عليها  يوافق  ينفيذ   ي 

دليال تكميليا مخصصا    أيضا   ضعت : وو2021ورته السنوية لعال  د

 . اليدليس بشنن اليصد  لحوادث   الب  ا   لموظفي 

واكتشافه   التدليس   نع 

له   والتصدي 

2019 

 13التوصية 

الخارجي   الحسابات  مراجع  هدف  يوصي  بيحديد 

اعيماد مواقف واسيراتيجيات مشير ة على مسيوى  

أفرقة ايمم الميحدة القطرية، للمديرين القطريين في  

 .البلدان اي ثر تعرضا لمخاطر اليدليس والفساد

تسيير   دعم  وادة 

والعمليات إدارة  ،  شعبة 

 المخاطر المؤسسية  

 

ايماجة مذ رة موجهة إلى المديرين القطريين في البلدان    أصدرت

االجخراط  اليدليس والفساد ليشجيعهم على   مخاطر اي ثر تعرضا ل 

مسائي مكافحة اليدليس والفساد من خالل فريق ايمم   في معالجة

القطر  أيضا الميحدة  ايماجة  وقامت  اليكليف  ب  .  رسائي  يحديث 

القطريين   المديرين  إلى  اليعيين  المرسلة  وعيهم عند    إلذ اء 

 .مكافحة اليدليس والفساد  هم في مسؤولياتب

 موافقة.    جفذت

السنو ة  الحسابات 

ل ام    2019ال  اج ة 

2020 

 1التوصية 

ن   ي حسِّّ بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

  30اليحقق من بياجات  شوف المرتبات في    الب  ا   

الخبير   جاجب  من  المسيخدمة  سبيمبر/أيلول 

بياجات  اال إلى  يحدّث الحساب اسينادا   يوار  وأن 

 ول. ديسمبر/ اجون اي 31 شوف المرتبات في 

اليعداد في عال   شعبة المالية المؤسسية  ، وتم  2020تعزيت عملية ضمان جودة بياجات 

رق محدد بين البياجات اليي يسيخدمها الخبير  تحليي وتعديي أ  فا

اسب االقيضاء،      ،  االباال يوار  والبياجات اليي يسيخدمها  

اليقييم.  جيائأل  إعداد  عن ولم    أثناء  جيائأل    يبلَّغ  في  مادية  تغييرات 

 اليقييم.  

في   موضح  هو  عن و ما  توصيات    اليقرير  مراجع  تنفيذ 

لعال    لحساباتا للحسابات  اسيخدال  ي  ،  2020الخارجي  عيبر 

المعيار  وييسق  مناسبا    2020سبيمبر/أيلول    30بياجات   مع 

 موافقة.  أةلقت 

هذه   إلى  وبالنةر 

أن  وإلى    اليطورات، 

اعيمده   الذ   اليقريب 

مع    الب  ا    ييعارض  ال 

الدولي   المعيار   المحاسبي 

العال تعيبر  39  للقطاع   ،

 ة. اليوصية مغلقهذه 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127451
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127451
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116202
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الدولي  "اسيحقاقات    –   39  العال للقطاع    المحاسبي  المعنون 

الحصول على جيائأل تقييم  املة    لرب  ا   يييح     ما أجه   الموظفين". 

. وليناول   شوفه المالية في الوقت المناسب للموعد النهائي ليقديم  

قدل   اليوصية،  ادثت    الب  ا   هذه  الموظفين  عدد  في  تغييرات 

ار  ليقدير  إلى الخبير اال يو 2020ايخير من عال الفصي  خالل 

المسؤولية.  المحيمي على  مر ّزا    ايثر  اال يوار ،  الخبير  وقال 

مليون    1.2بيحفظ على اليوظيفات الجديدة فقط، بيقييم الينثير بمبلغ  

وبما    (.مجمي االليزامات المالية  في المائة من   0.1كي )دوالر أمري 

على عدد    طرأت أن اليقييم اسيبعد صرااة اليغيرات ايخرى اليي  

،  المعنية  خالل الفيرة الواقعة   اجيهاء الخدمة ااالت  موظفين مثي  ال

فيه. مبالغ  المقدر  ايثر  أن  اعيبار  أن    الب  ا   ويعيبر    يمكن 

مسيوى ايثر ةير مهم إلدراجه في جيائأل اليقييم المحاسبي أو في  

 المالية.  الكشوف المعلومات الواردة في 

ع في  اليغير  تقدير  اليقييم  تقرير  إلى  في  وأضيف  الموظفين  دد 

وتسوية عدد الموظفين مع بياجات    2020خير من عال  ايالفصي  

 . 2020ديسمبر/ اجون ايول  31 شوف المرتبات في 

السنو ة  الحسابات 

ل ام    2019ال  اج ة 

2020 

   2التوصية 

يحصي   بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

اال يوار     الب  ا    خبيره  من  أ بر  ضمان  على 

باالفيراضات   المرتبط  اليقين  عدل  مسيوى  بشنن 

 المسيخدمة ليقدير اليكاليف الطبية المسيقبلية. 

اليكاليف    الب  ا   يضع   شعبة المالية المؤسسية   بشنن  افيراضات  اال يوار   وخبيره 

البعيد طبقا لمعايير الممارسة المهنية   الطبية المسيقبلية في ايمد 

  39اال يوارية وتماشيا مع المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العال 

اليكاليف    – افيراضات  وت حدَّد  الموظفين.  اسيحقاقات  المعنون 

ع  المسيقبلية  خبرة  الطبية  أساس  وأادث    الب  ا   لى  الحديثة 

المعلومات اليي يسيمدها الخبير اال يوار  من اسيقصاء معدالت  

ايمم   عمي  لفرقة  الينسيق  ودليي  العالمية  الطبية  االتجاهات 

 الميحدة. 

 موافقة.  أ ةلقت  

أن  ع الخارجي  يرى المراج

ج فِّّذت   قد  اليوصية  هذه 

من   4-4جزئيا. وفي القسم 

تقريره عن الكشوف المالية  

المراجع    2020لعال   يقدل 

من   المزيد  الخارجي 

توضح   اليي  اليوصيات 
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لعال   اليقييم  إلى تقرير  الميعلق    2020وأضيفت تفاصيي إضافية 

المنطقي.    سير فهم أساسه بافيراضات اليكاليف الطبية المسيقبلية ليي

أن االفيراضات الحالية لليكاليف الطبية المسيقبلية    الب  ا   ويرى  

أ    في  المينصي  اليقين  عدل  وتجسد  معقول  أساس  إلى  تسيند 

افيراضات بعيدة ايمد قائمة على عوامي اقيصادية وعوامي أخرى  

في    ويجرى   ميغيرة تخرج عن السيطرة المباشرة للكيان المعني.

ا  إطار  الميعلقة  ليقييدراسة  لالفيراضات  الحساسية  تحليي  م 

 باليكاليف الطبية المسيقبلية وي عرض في الكشوف المالية. 

ل    الب  ا   ويقول   ويعدِّّ سنويا  اال يوار   اليقييم  بعمليات  عادة 

فيرة   خالل  تطرأ  اليي  الجديدة  العوامي  إلى  بالنةر  افيراضاته 

 اإلبالغ. 

مجاالت   وت بري  تطلعاته 

العمي في   بمزيد من  القيال 

العال المقبي. ولهذا فإن هذه  

تعيبر   2019اليوصية لعال 

 مغلقة. 

السنو ة   ابات الحس

ل ام    2019ال  اج ة 

2020 

   3التوصية 

يحصي   بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

جميع    الب  ا    بشنن  الحساسية  تحليالت  على 

الميعلق   باالفيراض  بدءا  اال يوارية،  االفيراضات 

 بمعدَّل تناوب الموظفين. 

لكي افيراض ذ  شنن،   من جديد أن تحليي الحساسية   ايماجة ؤ د  ت شعبة المالية المؤسسية  

في  ي    م ر الخصم وأسعار الصرف واليضخم الطبي، ي قيَّمثي سع

بما ييسق مع ميطلبات    الكشوف الماليةدراسة تقييم وي عَرض في  

 .  39المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العال 

الخبير   أجرى  الخارجي،  الحسابات  مراجع  توصية  ولينفيذ 

في إطار تقييم عال  يا للحساسية  تحليال إضاف  لرب  ا   يوار   اال 

، مر ّزا على االفيراضات الرئيسية الميبقية مثي اليضخم  2020

خطط    اليي توفرهااليغطية  والمشار ة في  العال، وتقاسم اليكاليف،  

الينمين الطبي بعد اجيهاء الخدمة، ومعدالت ترك الخدمة واليقاعد،  

المرتبا في  المسيقبي.والزيادات  في  م   ت  إطالع  راجع  وتم 

الكشوف  ات الخارجي على جيائأل الحساسية أثناء مراجعة  الحساب

 . 2020لعال  المالية 

 موافقة.  أ ةلقت  

يرى المراجع الخارجي أن  

ج فِّّذت   قد  اليوصية  هذه 

من   4-4جزئيا. وفي القسم 

تقريره عن الكشوف المالية  

المراجع    2020لعال   يقدل 

من   المزيد  الخارجي 

توضح   اليي  اليوصيات 

وت بري  تطلعا مجاالت  ته 

العمي في  ا بمزيد من  لقيال 

العال المقبي. ولهذا فإن هذه  

تعيبر   2019اليوصية لعال 

 مغلقة. 
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السنو ة  الحسابات 

ل ام    2019ال  اج ة 

2020 

   4التوصية 

ث   يحدِّّ بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

مزيأل اليورو/الدوالر ايمريكي المسيخدل    الب  ا   

في تقدير اسيحقاقات الموظفين البعيدة ايمد اسينادا  

 رب عهدا. إلى بياجات الصرف ايق

الخط شعبة المالية المؤسسية  العمليين بحسب  مزيأل  تطبيقه في اساب    ط تم تحديث  وتم 

  ل اليضخم العال ومعدل ييادة اليكاليف الطبية. معدل الخصم ومعد

اليقييم.  وتر تقرير  في  اليفاصيي  في  د  االفيراضات  وت عرض 

 . الكشوف الماليةمن    12-2المالاةة 

 جفذت  

 

 موافقة. 

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 1التوصية 

أدوات   بيعزيز  الخارجي  مراجع الحسابات  يوصي 

العقارات عن طريق تحديث دليي  إدارة قاعدة بياجات  

أرشيبوس   قاعدة  في  اإليجارات  إدارة 

(ARCHIBUS  مصطلحات مسرد  وإعداد   ،)

 مفّصي، وإيجاد ايز عمي مشيرك. 

قامت شعبة الخدمات اإلدارية بيحديث اليوجيهات الميعلقة بإدارة   شعبة الخدمات اإلدارية 

مفصال مسردا  وأعدت  أرشيبوس،  قاعدة  في  العقارية  ،  البياجات 

اليدريب ومواد  والفرجسية،  اإلججليزية  باللغيين  ميكررة  .  وأسئلة 

الخدمات اإلدارية ايدوات على جهات الينسيق   وعرضت شعبة 

البريد   طريق  عن  اآلخرين  المعنيين  والموظفين  العالمية 

  .الب  ا   اإللكيروجي ومن خالل أوساط 

 جفذت

 

 موافقة. 

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 2التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باسيعراض دقة  

قاعد في  البياجات  وتعزيز  جميع  العقارات  بياجات  ة 

 ضوابطها الداخلية. 

اإلدارية،   الخدمات  شعبة 

القطرية،   المكاتب 

اإلقليمية،   المكاتب 

 المكاتب الميداجية 

من   أرشيبوس  بياجات  دقة  اإلدارية  الخدمات  شعبة  اسيعرضت 

تعزيز القدرات المحلية واإلقليمية وتسوية البياجات المسيمدة  خالل  

 وجه اليحديد ما يلي:  من مصادر مخيلفة، وعلى

تجديد    -1 هدفه  بعد  عن  تدريب  الميعلقة    المعارف إجراء 

بنرشيبوس من أجي ييادة معارف ومهارات الموظفين فيما يخص  

هذه؛ البياجات  قاعدة  من    إدارة  أ ثر  اليدريب  ن  م  200واضر 

قاعدة  والمالية    منسقي  موظفي الشؤون اإلدارية  أرشيبوس ومن 

وسييواصي    تب إقليمية ومكيبين قطريين. أربعة مكا  المنيمين إلى 

سائر  ، منيقال إلى  2021في عال  اليدريب عن بعد ليجديد المعارف  

 القطرية. و  المكاتب اإلقليمية

 موافقة.    جفذت

  . 
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اليي سي جرى على اإلجيرجت بشنن    -2 الدورة اليدريبية  اسيهالل 

إدارة الحافةة العقارية" عبر منصة   – "اسيخدال قاعدة أرشيبوس 

WeLearn .  ع هذه  وييعين  إتمال  أرشيبوس  قاعدة  منسقي  لى 

 الدورة من أجي السماح لهم بالدخول إلى النةال. 

القطرية، مع العلم أن  تقديم دعم فرد  بناء على طلب المكاتب    -3

مؤقيا خالل   أوقفت  قد  أرشيبوس  لقاعدة  الفصلي  الرصد  عملية 

باسيئناف    . 19-جائحة  وفيد اإلدارية  الخدمات  شعبة  وتليزل 

 حديد أولوياتها عندما يصبح ذلك ممكنا. العملية وت

بين    ة طريق  تحديد   -4 ومواءميها  البياجات  إلدارة  اجةال  تسوية 

ل بشنن  GEMS)لمعدات  الشاملة  أرشيبوس  وقاعدة  مواقع  ( 

 لمباجي.  ا

قد  ومقارجة  افة سجالت الينجير مع سجالت السنوات السابقة.    -5

  000الفا قدره  ق فريق اإليجار من السجالت اليي أظهرت اخيتحقّ 

دوالر أو أ ثر، وقدل تفسيرات مرضية إلى فرع الحسابات    200

المالية   لشعبة  اليابع  اليقارير  العامة  إعداد  يةراض  المؤسسية 

المالية    المالية. لشعبة  اليابع  العامة  الحسابات  فرع  واذف 

في أما ن    الموجودة  الكشوف الماليةالمؤسسية مجموعة  بيرة من  

 العمي. 

عزيز الضوابط الداخلية لضمان دقة البياجات الميااة في  وقد تم ت 

 لي: ومن ايمثلة على هذه الجهود ما يجةال أرشيبوس. 

اإلداريةتحسين    -1 الخدمات  لمراقبة  المرجعية  مع    القائمة 

في   لها  ايز  أرشيبوس. /المباجي تخصيص  اإليجار/قاعدة    عقود 

اإل في  اإلقليمية  المكاتب  المرجعية  القائمة  على  وتساعد  شراف 

 المكاتب الميداجية. 
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توثّق    إةالق مالي  سنوية عن  ي فيرة  تسجيلية مذ رةإعداد    -2

وذلك   اإليجار،  عقود  عن  معلومات  إلعداد  الميخذة  اإلجراءات 

 لغرض االميثال للمعايير المحاسبية الدولية. 

أن    -3 الخدمات اإلدارية  لشعبة  يييح  لليحقق  مواد  إجراء  اتباع 

ها المعلومات الميعلقة بعقود اإليجار من الميدان،  تيخذ، بمجرد تلقي

لليحقق من منطق ود البياجات بما في ذلك ميء  تدابير موادة  قة 

والين د من أن تفاصيي الدفع تغطي  امي    بالقيم الاليمة؛  راةاتالف

اإليجار؛   من  فيرة  الباطن  تضّمن  واليحقق  من  اإليجار  سجالت 

اإل عن  الخ يجارمعلومات  والمداخيي  بهاات  أال    ؛ اصة  وضمان 

 ما تقارن شعبة الخدمات اإلدارية  تيجاوي اإلعاجات قيمة اإليجار.  

السجالت   مع  اإليجار  بعقود  الميعلقة  الحالية  المعلومات 

المادية.  الفروق  وتيناول    واالسيعراضات السابقة، وتوثّق أسباب 

شعبة الخدمات اإلدارية أ  تناقضات مع المكيب المعني، وتضمن  

مباشرة في جةال أرشيبوس للرجوع إليها في    لمالاةات تدوين ا

 المسيقبي. 

بنن وأخيرا،   الين يد  اليي    جرى  اليمثيي  المديرون  يرسالة  وقعها 

الرسمي القطريون   اإلقرار  قاعدة  ب  هي  في  الواردة  البياجات  دقة 

 منفصلة(.  تصديقأرشيبوس )بدال من وجود أداة 

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 3التوصية 

بإعداد   الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

لعدة   وفقا  المقر  مباجي  قدرة  ليكيُّف  اسيراتيجية 

 تصورات ليكاليف جمو الموظفين. 

"جموذج العمي الجديد" لمرالة ما  ق دّمت ورقة اسيراتيجية بعنوان   شعبة الخدمات اإلدارية 

جائحة  وفيد القيادةفإلى    19-بعد  يناير/ ا  ريق  الثاجي  في  جون 

هيكال إداريا يشمي فريقا عامال سيكون    الب  ا   ووضع  .  2021

 عليه.  مسؤوال عن تنفيذ جموذج العمي الجديد بعد أن تيم الموافقة 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 
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االسيجابة   من  المسيفادة  الدروس  االعيبار  في  النموذج  وينخذ 

، ويشمي اتخاذ ترتيبات للعمي عن بعد وترتيبات  19-لجائحة  وفيد

 مي مرجة.  ع

)سيناريو  وي جديدة"  "طبيعية  سيناريوهات  ثالثة  النموذج  يناول 

الوظائف   عدد  باخيالف  تخيلف  و"يائد"(  و"مرن"  "خفيف" 

،  عن بعدأو    الب  ا   المخيارة لممارسة العمي بكامله في مباجي  

 من الخيارين.  ا مزيج ليكون العمي أو 

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 4 التوصية

ت جر    بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

الخدمات   شعبة  إشراف  تحت  القطرية،  المكاتب 

وعيوب   لمزايا  ايجي  طويلة  تحليالت  اإلدارية، 

أو   مباجيها  باسيئجار  الميعلقة  المخيلفة  الخيارات 

 شرائها أو بنائها. 

اإلدارية،   الخدمات  شعبة 

القطرية،   المكاتب 

اإلقليمية   ،المكاتب 

   الميداجيةلمكاتب ا

عن   المسؤولين  مع  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  العمي 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 5التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي في اال اتخاذ   

)اإليجارات،   بالعقارات  تيعلق  قرارات اسيراتيجية 

لمواقع   االجيقال  واليجديداوااالت  ت،  أخرى، 

على   محيملة  آثار  ذات  واليشييدات(  والمشيريات، 

تفويض   عيبة  دون  لو  اجت  ايى  الطويي،  ايجي 

السلطة، أن ييم إعالل المكاتب اإلقليمية بها على جحو  

 منيةم، وإااليها إلى المقر العيمادها رسميا. 

اإلدارية،   الخدمات  شعبة 

القطرية،   المكاتب 

اإلقليمية،   المكاتب 

 ية المكاتب الميداج

عن   المسؤولين  مع  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  العمي 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  



WFP/EB.A/2021/6-H/1 25 

 

 وت ريقاته عريها   الت  لم تنف  ب د  اجع الحسابات الخارج  : تحد ث بشأن توصيات 2الجدول 

والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 

ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 6التوصية 

بإجراء   الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

إدارة   تكاليف  في  العال  لليغيُّر  سنو   اسيعراض 

 النشاط. المرافق من أجي تعزيز رقابة هذا 

اإل الخدمات  دارية،  شعبة 

  – شعبة المالية المؤسسية  

 فرع الحسابات العامة 

عن   المسؤولين  مع  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  العمي 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 7لتوصية ا

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باعيماد الصيغة   

ة اليي  والمسيكملة من دليي الخدمات اإلداريالمنقحة 

أقرب وقت   المرافق في  إدارة  بشنن  تيضمن وادة 

 ممكن. 

عن     الخدمات اإلدارية  شعبة المسؤولين  مع  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  العمي 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 8لتوصية ا

مراجع   ييم:  يوصي  بنن  الخارجي  الحسابات 

بداية  ي مشروع عقار ؛  إدراج عنصر بيئي من   أ(

ب( اإلسراع في تنفيذ ج ةم اإلدارة البيئية في المكاتب  

القطرية؛ ج( تنفيذ عمليات تحليي وتصنيف المخاطر  

سيما   وال  البيئية،  السياسة  في  بها  الموصى  البيئية 

 لليجديدات واليشييدات. 

اإلدا الخدمات  رية،  شعبة 

القطرية،   المكاتب 

اإلقليمية،   المكاتب 

 الميداجية  المكاتب 

العمي جاٍر على وضع الصيغة النهائية مع المسؤولين عن  أ( وب(  

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

اسي كملت أداة فحص المخاطر البيئية، وهي أاد مكوجات إطار  ج(  

)   الب  ا    واالجيماعية  البيئية  الوادة  ايولالملحق  لالسيدامة   ،

يوجيو/ازير  (. 3اليدريبية   أواخر  تعميم    2021ان  وسيصدر في 

 للمدير الينفيذ  ينص على اسيحداث اإلطار. 

 

 

 

 ج( جفذت 

 

 

 

 موافقة. ج(  

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 9التوصية 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بيحديث تقييمات  

السوقية  المساهمات العينية دون إبطاء ليعكس قيميها  

  من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع   23)المعيار  

 العال بشنن المساهمات العينية(. 

طلبت شعبة الخدمات اإلدارية إعادة تقييم جميع المساهمات العينية     شعبة الخدمات اإلدارية

اليي تقدر بسعر ثابت للفيرة من يوجيو/ازيران إلى جوفمبر/تشرين  

قي2020الثاجي   وتحديَث  القيمة  ،  أساس  على  المساهمات  مة 

   السوقية الحالية.

 موافقة.    جفذت

ورود   من  جيحقق  سوف 

في   دائما  السوقية  القيمة 

المالية  لعال    الكشوف 

2021 . 
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 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 10التوصية 

لنقص   جةرا  الخارجي،  الحسابات  مراجع  يوصي 

الميااة في المقر، بإجراء رصد   للمسااة  المسااة 

 الميااة في منةمة ايةذية والزراعة لألمم الميحدة. 

في تنفيذ  ،  3على جحو ما هو مبين في اليوصية    ،الب  ا   يشرع     ت اإلداريةالخدماشعبة  

وجهأل العمي عن  ه  جموذج عمي جديد يجمع بين جهأل العمي في مباجي

المسااة.  بنقص  الميصي  الشاةي  بفعالية  ميناوال    ولذلك   بعد، 

   سييوقف السعي إلى خيار الحصول على ايز إضافي للمكاتب.

   أ ةلقت  أ ةلقت  

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 11التوصية 

باالميثال   الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

الجهود   طريق  عن  الحرائق  من  السالمة  لمعايير 

المبنى   في  العمي  محطات  عدد  تخفيض  لمواصلة 

 الرئيسي. 

عن     الخدمات اإلداريةشعبة   المسؤولين  مع  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  العمي 

 لمراجع الخارجي. اإلجراءات وا

  

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 12التوصية 

بإجراء   الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

العمي   مسااة  مسيخدمي  عن رضا  آخر  اسيقصاء 

، فضال عن تقييم  2020عال  3Gالمرجة في الطابق 

 إجياجييهم. 

اإلدارية،   الخدمات  شعبة 

البشرية،   الموارد  شعبة 

اليكنولوجيا شعبة    ،شعبة 

القطاع  الشرا ات   مع 

ايموال و  الخاص    جمع 

االتصاالت    ،منه شعبة 

 والدعوة واليسويق 

عن  رضا العمالء و اسيقصاء عن أجرت شعبة الخدمات اإلدارية  

ايول    اإلجياجية ديسمبر/ اجون    السيقصاء  ميابعة    2020في 

لعال   العمالء  مشروع  ل  2019رضا  وفعالية    3Gيقييم  فاءة 

 الميعلق بمكان العمي. اليجريبي المرن 

 موافقة.  ج فذت

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 13التوصية 

هدف   بوضع  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

القيود الينةيمية لكي خدمة من  للعمي عن ب عد يراعي  

 .أجي المساهمة في تخفيض ايداال مبنى المقر

اإلدارية،   الخدمات  شعبة 

البشرية الموارد  ،  شعبة 

عبة  ، وششعبة اليكنولوجيا

 رفاه الموظفين 

اليوصية   في  المبينة  باإلجراءات  اليوصية  هذه  تنفيذ    3يرتبط 

 أعاله.   الواردة في إطار اسيعراض اافةة العقارات

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 
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 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

 14التوصية 

المجلس   بإبقاء  الخارجي  مراجع الحسابات  يوصي 

عل  مشروع  الينفيذ   بشنن  المحري  باليقدل  علم  ى 

الدولي   اإليطالية، والصندوق  الحكومة  بين  االتفاق 

و الزراعية،  دراسات    الب  ا   للينمية  بدء  بغية 

 الجدوى بشنن موقع جديد للمقر. 

ع لّقت المناقشات اليي عقدت في البداية مع اكومة إيطاليا بشنن   شعبة الخدمات اإلدارية 

( بسبب تغير أولويات الطرفين  Forlaniniمشروع فورالجيني )

الجائحة. تشير    أثناء  ذلك،  إلى  الرسمية  وإضافة  المعلومات 

، مالكة مبنى  )باللغة اإليطالية(  سلطات إقليم التسيوالصادرة عن  

آخر. السيضافة  يان  تجديده  سييم  أجه  إلى  ويعرب    فورالجيني، 

وصفها  عن تقديره لحكومة إيطاليا على دعمها المسيمر ب  الب  ا   

مع   المحيملة  الحلول  ببحث  مليزما  يال  وما  مضيفة،  اكومة 

 لها في المسيقبي. الو االت ايخرى اليي تيخذ من روما مقرا 

 أةلقت  أةلقت 

 حافظة عقارات الب  ا   

2020 

   15التوصية 

يسيرعي   بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

القطرية إلى إعطاء ايولوية   المكاتب  المقر اهيمال 

أخرى  ليق منةمات  مع  المكيبية  المسااة  اسم 

)االشيراك في موقع وااد(، وأن تنخذ بالمبدأ القائي  

اسيثناءات يجب أن يبررها المكيب المعني  بنن أ   

المعايير   اتباع  مع  المقر،  عليها  ويوافق  أصوال، 

اليشغيلي،   والسياق  السالمة،  الثالثة:  المعيمدة 

 والجدوى المالية. 

عن     يةشعبة الخدمات اإلدار المسؤولين  مع  النهائية  الصيغة  وضع  على  جاٍر  العمي 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 1التوصية 

لسياسة   وثيقة  بإعداد  الخارجي  المراجع  يوصي 

الينفيذ    المدير  قبي  لعرضها من  الطيران  عمليات 

 . والموافقة عليها من قبي المجلس الينفيذ 

اجيماعا تعريفيا مع شعبة البرامأل اإلجساجية    دائرة الطيرانعقدت   دائرة الطيران 

واإلجمائية هدفه مواءمة جهود إعداد سياسة عمليات الطيران مع  

المقدرة.   الب  ا   ميطلبات   الزمنية  االيا    والجداول  ويجر  

 ة سياسة عمليات الطيران. صياة

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 
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 خد ات النقل الجوي 

2020 

 2التوصية 

ممارسة   على  باإلبقاء  الخارجي  المراجع  يوصي 

الينفيذ    المجلس  النقي الجو  على  عرض أجشطة 

سنويا، مع إدراج المزيد من البياجات بشنن اليكلفة،  

ليات في  وايداء، وايثر البيئي، وطرائق تمويي العم

 . الب  ا   اليقرير السنو  عن طيران 

العمي جاٍر على وضع الصيغة النهائية مع المسؤولين عن   دائرة الطيران 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 3التوصية 

بما يلي:    الب  ا   يوصي المراجع الخارجي إدارة  

يجشطة    أ( والميزاجية  المالية  إطار  وتنقيح  تحديث 

المالية   اليدفقات  يكون عرض  لضمان أن  الطيران 

الناشئة عن هذه ايجشطة شامال وشفافا؛ ب( إعادة  

الخاص   للحساب  المنطقي  ايساس  في  النةر 

للطيران في ضوء الدرجة المطلوبة من االسيقاللية  

 ت ذات الصلة. في تحديد موارد تشغيي الخدما 

وفرع الحسابات العامة اليابع لشعبة المالية    دائرة الطيران اتفقت   دائرة الطيران 

أجشطة   ميزاجية  السيعراض  طريق  خارطة  على  المؤسسية 

عرضا   سيضمن  مما  المالية،  وأطرها  وشفافا  الطيران  شامال 

والحساب الخاص   القطرية وافظ ميزاجيات الحفقات المالية بين  لليد

   للطيران. 

الموافقة  و مسيويات  على  االتفاق  وتقول  الب  ا     ف تم  دائرة  ، 

االيا بيحديث تعميم المدير الينفيذ  بشنن إجشاء الحساب   الطيران 

يوجيه الميعلق بالجاجب  وال  (؛ ED2003/008)الخاص للطيران  

للطيران   الخاص  للحساب  والمحاسبي  واليمويلي  اإلدار  

الجوية اليي يقول بها   ADF 2005/003-)  الب  ا   والعمليات 

ODT 2005/001دمأل    اليوجيهية  المذ رةو   (؛ بشنن  يفية 

المسيدامة   الينمية  بهدف  الميعلقة  الخطط    17ايجشطة  في 

 االسيراتيجية القطرية. 

ايول  ديسمبر/  اجون 

2021 

 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

للطيران بصياةة توجيهات بشنن  يفية تحديد   دائرة الطيران تقول  دائرة الطيران  4التوصية 

ايمم   دائرة  لعمليات  المرّاي  اليرا مي  الفائض  أرصدة  وإدارة 

تم االتفاق    الميحدة لخدمات النقي الجو  للمساعدة اإلجساجية. وقد

ايول  ديسمبر/  اجون 

2021 
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والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 

ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

يوصي المراجع الخارجي بيحديد الفائض اليرا مي  

المرّاي ايمثي لكي عملية من عمليات دائرة النقي  

 الجو . 

في   الموافقة  مسيويات  العامة    الب  ا   على  الحسابات  فرع  مع 

 اليابع لشعبة المالية المؤسسية. 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 5التوصية 

الفائض   تقييم  يعاد  بنن  الخارجي  المراجع  يوصي 

للحساب    2020اليرا مي المسيهدف المحدد في عال  

اإليرادات   فيه  تراعى  بحيث  للطيران  الخاص 

المينتية من الراالت الجوية المخصصة، وأن يحدد  

ل ايموال اليي  المجلس الينفيذ  سنويا  يفية اسيخدا

 تيجاوي هذا الرقم المسيهدف. 

إطار   دائرة الطيران  في  وصفه  يرد  الذ   الجار ،  االسيعراض  سييضمن 

للحساب  3اليوصية   اليرا مي  الفائض  إدارة  بشنن  توجيهات   ،

في   الموافقة  مسيويات  على  االتفاق  تم  وقد  للطيران.  الخاص 

 ية. مع فرع الحسابات العامة اليابع لشعبة المالية المؤسس  الب  ا   

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 

 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 6التوصية 

يوصي المراجع الخارجي بإعادة النةر في طرائق  

في   الموظفين  وتكاليف  اإلدارية  اليكاليف  تمويي 

رسول   تخفيض  في  ي نةر  بحيث  الطيران،  دائرة 

ف اإلدارية بدال من تخصيص مبلغ  اسيرداد اليكالي

لدائرة   البرامأل  أ بر  دعم  ميزاجية  في  الطيران 

 واإلدارة. 

  . دائرة الطيرانهناك مشاورات داخلية جارية بشنن جموذج تمويي   دائرة الطيران 

عم المشاورات  جيائأل  تلك  وسيقود  فيها  بما  القرارات  اتخاذ  لية 

العناصر اليي أثارها مراجع الحسابات الخارجي بشنن  الميعلقة ب

ميزاجية دعم البرامأل واإلدارة ومعدالت رسول اسيرداد اليكاليف  

 اإلدارية. 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 

 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 7التوصية 

دمأل  عملية  بمواصلة  الخارجي  المراجع    يوصي 

الطيران  مخيلف مخاطر اليدليس المرتبطة بخدمات  

 . موافقة جزئية  دائرة الطيران 

العمليات  مخاطر    ت سجالب  الميعلقة  يوجيهاتالتقيضي   جميع 

ضع سجالت للمخاطر  و  ،2019في عال   معدّةال الميداجية الجوية،  

السالمة اليشغيلية وأمن الطيران فحسب، وإجما    ال تعكس مخاطر 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 
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والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 
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 ال سؤولة 
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)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

المخاطر   العمليات وفي سجي  في سجالت مخاطر 

 لدى دائرة الطيران. 

وسيسيمر    تعكس أيضا المخاطر االسيراتيجية والمالية واالئيماجية. 

في تعميم اليوجيهات، إدرا ا منها للطابع اليكرار     دائرة الطيران 

ال تقي  2021يدليس، وسيسيكمي في عال  إلدارة مخاطر  يم  عملية 

 لمخاطر اليدليس باليعاون مع شعبة إدارة المخاطر المؤسسية. 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 8التوصية 

النقي   دليي  بيضمين  الخارجي  المراجع  يوصي 

وللمكاتب   للمقر  أاكال  على  يحيو   فصال  الجو  

لى القيال باخييار وسائي جقي  القطرية لمساعدتهما ع 

الحموالت عن طريق الجو أو البر أو النهر أو البحر  

 بصورة أ ثر رسمية. 

لشعبة  دائرة الطيران  اليابعة  الميداجي  الدعم  وادة  سلسلة    عمليات  أصدرت 

مع   بالينسيق  الطيراناإلمداد،  وسيلة  ،  دائرة  الخييار  توجيهات 

في  الاليمة  النقي وأدرجيها  والخدمات  ،  النقي  خدمات  دليي 

)خصائص  اللوجسيية  القرار  صنع  معايير  اليوجيهات  وتحدد   .

أجواع النقي، واالايياجات اليشغيلية، والسياق اليشغيلي( الخييار  

والمايجسب  نقيالوسيلة   والمروجة  السرعة  مراعاة  مع  وثوقية  ، 

 ي شيى البيئات اليشغيلية. واليكلفة ف

 موافقة.  جفذت

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 9التوصية 

يوصي المراجع الخارجي بوضع اسيراتيجية لجمع  

ايموال لعمليات دائرة النقي الجو  تيوخى اليخطيط 

الميعدد السنوات الليزامات الجهات الماجحة بيمويي  

ماجحة من القطاع   ي عملية، بما في ذلك الجهات ال

الوقت جفسه مع   الخاص، على أن تكون ميسقة في 

ال للمكاتب  العامة  ييعلق  االسيراتيجية  فيما  قطرية 

 . لرب  ا   بالجهات الماجحة 

الموارد   دائرة الطيران  وتدبير  العال  القطاع  مع  الشرا ات  شعبة  تسيعرض 

ايموال، وسييم إقراره والموافقة عليه  مشروع اسيراتيجية جمع  

 . 2021في جهاية عال 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021   

 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 10التوصية 

توجيهية   مبادئ  بوضع  الخارجي  المراجع  يوصي 

ودراسة   المسيخدمين  من  اليكاليف  السيرداد 

الجو يصف   دائرة الطيران  النقي  النقي    دليي  لخدمات  الثالثة  اليمويي  جماذج 

اليكاليف   واسيرداد  بالكامي،  اليكاليف  اسيرداد  وهي:  الجو  

الماجحين.جزئيا،   من  الكامي  جموذجي  إلى  وبالنسبة    واليمويي 

 موافقة.  جفذت

الحسابات   مراجع  يحيط 

بنن   علما  الخارجي 



WFP/EB.A/2021/6-H/1 31 

 

 وت ريقاته عريها   الت  لم تنف  ب د  اجع الحسابات الخارج  : تحد ث بشأن توصيات 2الجدول 

والدورة   التق      وضوع 
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ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

إمكاجيات تنويع المعدالت اليي تفرضها دائرة النقي  

ي ر ابها، على سبيي المثال من خالل  الجو  على جق

الدولية   الحكومية  ةير  المنةمات  بين  اليمييز 

 والمحلية. 

ايماجة   أصدرت  وجزئيا،  بالكامي  اليكاليف  توجيهات  اسيرداد 

الجوية الميداجية  العمليات  تكاليف  اسيرداد  بم  –   بشنن  ثابة  وهي 

العمليات   تكاليف  اسيرداد  جماذج  ومراجعة  وتنفيذ  ليحديد  إطار 

اس رسول  إلى  اسينادا  الجوية  واليمويي،  الميداجية  اليكاليف  يرداد 

 . وعدل الحضور وإلى العامي اإلجساجي وعاملي ايداء 

وتنّص مذ رة دائرة الطيران، المويعة على جميع  بار موظفي  

تؤ د دور اللجان اليوجيهية  وات تعميم اليوجيهالنقي الجو ، على 

الينسيق   إجراءات  وتعزيز  اليكاليف  اسيرداد  جةال  تنفيذ  في 

وسيقول دائرة الطيران دوريا برصد قرارات   بالغ.والموافقة واإل

 . وإقرار الرسولالميعلقة باالسيعراض السنو   اللجان اليوجيهية 

تكاليف   اسيرداد  توجيهات 

الجوية   الميداجية  العمليات 

الينفيذ   لضمان  ضعت  و  قد 

تكاليف   السيرداد  الميسق 

ال الميداجية  جميع  عمليات 

إلى   أيضا  ويشير  الجوية. 

أن اإلجراءات اليالية يمكن  

من   أ بر  قدرا  تحقق  أن 

دائرة   دامت  ما  الشفافية 

سيجر   الطيران في المقر 

لق  دوريا  رارات  رصدا 

 اللجنة اليوجيهية: 

على   -1   مسؤولي   ييعين 

الجوية   الميداجية  العمليات 

دور    اسيعراض  إجراء 

ا إلى السياق  للرسول اسيناد

السائد   اإلجساجي واليشغيلي 

هذه   وتقديم  البلد،  في 

إلى   سنة  الرسول  ي 

اليابع   القطر   المكيب 

دائرة  لرب  ا    ورئيس   ،

واللجنة   الطيران، 

المعني ة  ي  اليوجيهية 

 يوافقوا عليها. 

أ  -2 قرار  ينبغي  يسيند  ن 

إلى   اليوجيهية  اللجنة 
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المناسبة  وأن    الوثائق 

دائرة   على  ي عرض 

 لطيران في المقر. ا

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 11التوصية 

دائرة   تسيخدل  بنن  الخارجي  المراجع  يوصي 

بشكي   ايسعار  لمراقبة  مصممة  أدوات  الطيران 

ما   قبيي  من  للمراجعة  أفضي،  بند  إدراج  أ(  يلي: 

المالية في العقود؛ ب( تبادل معلومات ايسعار مع  

ددة يسعار  الو االت ايخرى؛ ج( إجراء دراسة مح

 السوق لخدمات تنجير الطائرات الميخصصة. 

 . موافقة جزئية  دائرة الطيران 

المسيخدمة لرصد ايسعار  إلى    دائرة الطيران   تشير أن ايدوات 

  دائرة الطيران ن  ةير أ  . الب  ا   تميثي ياكال دليي المشيريات في  

 تجر  اسيعراضا شامال للعناصر اليالية من أجي تحسينها: 

   اتفاق اسيئجار الطائرات ليشمي شرط    14المادة  تعديي من 

 الحق في مراجعة الحسابات؛

   اليعاون مع إدارة الدعم اليشغيلي اليابعة لألمم الميحدة ليعزيز

المعلو  واليعاون  تبادل  المشغلين  عن  والمالية  اليقنية  مات 

 ؛تحليي العطاءاتالمحيمي في 

 فيها بما  ميعددة،  صناعية  مصادر  صد  مر  جشرة  إدراج 

الجو    والنقي  للنقي    ا ينيجه  اليي االقيصاد  الدولي  االتحاد 

لخدمات   السوق  أسعار  دراسة  تيسير  أجي  من  الجو ، 

الطائرات   الجويةاسيئجار  أجي    والراالت  مقارجة  ومن 

 العروض المالية؛ 

   الراالت إلدارة  اإللكيروجي  اليطبيق  منصة  اسيعراض 

 ( اسيحداث  Takefliteالجوية  أجي  من  إضافية  (  أدوات 

 ليحليي أسعار تكاليف الطائرات؛ 

 س اسيخدال منصة بالت  (Platts  اليي تيضمن أادث ايخبار( )

وبياجات عن ايسواق   والمعادن  والطاقة  النفط  تحاليي  وعن 

  ايول  ديسمبر/ اجون 

2021 
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شر ة  تجر أن    (S&P Global Plattsيها  من  لليحقق 

 مسيويات أسعار مورد  الوقود تعكس أسعار السوق. 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 12التوصية 

يوصي المراجع الخارجي بوضع إجراءات تشغيي  

موادة لليحضير السيراتيجية للخروج من أ  عملية  

الم قيال  من  والين د  عن  جوية،  المسؤولين  وظفين 

العمليات الجوية والمقر باسيعراض دور  للةروف  

 الموضوعية للحفاظ على العمليات. 

الطيرانأصدرت   دائرة الطيران  اسيراتيجية    دائرة  اسيعراض  بشنن  توجيهات 

الميد  إجهاء  الجويةالعمليات  اسينادا  .  اجية  اليوجيهات  دد جطاق  وا 

وإلى اخيصاصات    دليي النقي الجو إلى اياكال ذات الصلة من  

 . ه وصفها في الوارد   النةاميةالهيئات  

في   الشر اء  إذا  ان  ما  تحديد  هو  اليوجيهات  هذه  من  والهدف 

المجال اإلجساجي واإلجمائي في بلد ت جر  فيه دائرة ايمم الميحدة  

جوية  لخدما  ميداجية  اإلجساجية عمليات  للمساعدة  الجو   النقي  ت 

تفي بمعايير الطيران الدولية  يسيفيدون من خدمات جوية موثوقة  

 المعيرف بها فيما ييعلق بما يلي: 

 ؛السالمة وايمن  •

 ؛القدرة والفعالية والكفاءة  •

 االعيبارات االقيصادية؛ •

 المعايير البيئية.  •

 موافقة.  فذتج

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 13التوصية 

إبرال   بيشجيع  الخارجي  المراجع  يوصي 

بين   ثنائية  عمليات    الب  ا   بروتو والت  وإدارة 

  2013السالل/إدارة الدعم الميداجي، وفقا التفاق عال  

أجي   من  محدد،  جموذج  إلى  واسينادا  اإلطار  

بها  يقول  اليي  الجوية  العمليات    تحسين  فاءة 

 وسالميها.  الب  ا   

اليقنية    دائرة الطيران صممت   دائرة الطيران  الخدمات  الرئيسي التفاق  النموذج 

وبعثات ايمم الميحدة وفقا ياكال االتفاق    الب  ا   الذ  ي برل بين  

وإدارة الدعم الميداجي   الب  ا   بين  ود المعق  2013اإلطار  لعال 

 اليابعة لألمم الميحدة. 

يعت مذ رة   ، اليي تحدد تنفيذ النموذج الرئيسي،  دائرة الطيرانوو 

 . 2021ارس/آذار على  بار موظفي النقي الجو  في م 

 موافقة.  جفذت
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 خد ات النقل الجوي 

2020 

 14التوصية 

مجموع  يوص ي حسب  بنن  الخارجي  المراجع  ي 

اجبعاثات ةايات الدفيئة الناتجة عن أجشطة الطيران،  

عمليات   إلى  المنسوب  الجزء  تمييز  ، الب  ا   مع 

 . الب  ا   وإدراجه في اليقارير السنوية عن طيران 

وضع   دائرة الطيران  على  جاٍر  النهالعمي  عن  الصيغة  المسؤولين  مع  ائية 

 اإلجراءات والمراجع الخارجي. 

  

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 15التوصية 

إلى   بيئي  بند  بإضافة  الخارجي  المراجع  يوصي 

وإعادة   ايرضية  والمناولة  الطائرات  تنجير  عقود 

 اليزود بالوقود الميعلقة بالعمليات الجوية. 

الميبعة في قطاع    المعيادة الممارسات    دائرة الطيران اسيعرضت   يران دائرة الط

وق دمت إلى    .مؤسسة سالمة الطيران باليعاون مع أعضاء  الطيران  

المكيب القاجوجي مشاريع بنود بيئية تيعلق بعقود تنجير الطائرات  

ايرض اليزود  والمناولة  وإعادة  بالعمليات  ية  الميعلقة  بالوقود 

 الجوية  ي يسيعرضها المكيب ويوافق عليها. 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 

 

 خد ات النقل الجوي 

2020 

 16التوصية 

يوصي المراجع الخارجي بمواصلة النةر في تزويد  

إلدارة الطيران بنةال لليحقق من    Takefliteجةال  

الجو    تصاريح المنةمات اليي تسيخدل دائرة النقي

اليي   المصرح لهم  الفردية لألشخاص  القوائم  ومن 

 تقدمها تلك المنةمات. 

 . موافقة جزئية  دائرة الطيران 

باليرويأل لمر ز الحجويات اإلجساجية باعيباره    دائرة الطيرانتقول  

لة لحجز راالت دائرة ايمم الميحدة لخدمات  منصة إلكيروجية شام 

ويجر  النةر في تدعيم المر ز    النقي الجو  للمساعدة اإلجساجية.

آليات   على  المدخلة  اليحسينات  يعكس    ين المسيخدم  تنةيمبما 

 وإقرار أهلية الر اب. 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 

 

الحسابات السنو ة 

 2020ال  اج ة ل ام  

2021 

 1التوصية 

يعيد  يوص بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  ي 

النةر في قراره القاضي بعدل تقديم خطة    الب  ا   

تنفيذ ضمن خطة اإلدارة اليي وافق عليها المجلس،  

 أو بنن يراجع النةال المالي بدال من ذلك. 

وايداء   اليخطيط  شعبة 

 المؤسسيين 

 . موافقة 

في   مرة  يول  الينفيذ  خطة  لإلدارة    الب  ا   خطة  ع رضت 

عمي    صورة إلعطاء    (2014-2016) أولويات    الب  ا   عن 

وفي سياق خارطة الطريق    بالنةر إلى توقعات اليمويي المرتقبة. 

في إعطاء فكرة أ ثر تفصيال عن خطط    الب  ا   الميكاملة، شرع  

الثاجي   جوفمبر/تشرين 

2022 

 

https://flightsafety.org/
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024818
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024818
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والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 

ت ريق   اجع الحسابات   اإلطار الز ن  استجابة الب  ا  /اإلج اءات ال تخ ة

)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

تنفيذ الخطط االسيراتيجية القطرية، من خالل بوابة بياجات د شنت  

االطالع واإلشراف بشكي  وتييح للدول ايعضاء    2018في عال  

امي على المعلومات المالية ومعلومات ايداء الخاصة بالخطط   

القطرية.  ايول    االسيراتيجية  ديسمبر/ اجون  تم  2020وفي   ،

القطرية   االسيراتيجية  بالخطط  الميعلقة  البياجات  بوابة  تعزيز 

ليشمي اليحديثات المدخلة على خطط الينفيذ خالل السنة المشمولة  

الرئاسي على  رير، مما يضمن اطالع الج باليق اليمويي    اجمهاي 

وجةرا إلى  ثرة    الذ  ي يوقع تخصيصه لكي عملية اسب أولوييها. 

البياجات الميعلقة  خطط الينفيذ بفضي بوابة    عنالمعلومات الميااة  

االسيراتيجية القطرية، لم تعد اليقديرات اليي  اجت توضع    بالخطط

وسيسيعرض    وضة في خطة اإلدارة.سابقا عن خطط الينفيذ معر

ايماجة النهأل الميبع االيا باليشاور مع ايعضاء في ضوء توصية  

 مراجع الحسابات الخارجي. 

الحسابات السنو ة 

 2020ال  اج ة ل ام  

2021 

 2التوصية 

يضع   بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

ليحديث    الب  ا    الموارد  دلإجراء خطيا  إدارة  يي 

 . دوريةبصورة المالية 

 . موافقة  شعبة المالية المؤسسية 

المنقح بحلول    الماليةالموارد  إدارة    دلييسييم االجيهاء من وضع  

عال    فصي ال من  تعميم  2021الثالث  بموجب  إصداره  وسييم   ،

دور .  بشكي  وتحديثه  اسيعراضه  إلى  يدعو  الينفيذ     للمدير 

ة المنقحة إلى المجلس الينفيذ  من باب العلم  ل القواعد الماليوسيقدَّ 

 . 2021أثناء دورته العادية الثاجية لعال 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 

 

الحسابات السنو ة 

 2020ال  اج ة ل ام  

2021 

 3التوصية 

يقول   بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

الرئيسية في ملف    الب  ا    بنتمية مزامنة البياجات 

اليكنولوجيا  شعبة  /شعبة 

 الموارد البشرية 

 . موافقة 

وجةامه العالمي للمعلومات )وججز( بياجات    الب  ا   توفّر شبكة  

. وقد تمت مزامنة  2019عن الموظفين إلى الدليي النشط منذ عال  

  ة اليعريفيرقال  جي تحديث اي الدليي النشط وجةال وججز بالفعي من أ

  2022فبراير/شباط 
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والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 
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)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

في   مع    WINGS SAP/HCMجةال  الموظفين 

 . WINGS/Active Directoryملف 

معّرِّ  وتحديث  النشط  الدليي  وججز. في  في  المسيخدل  وسيقول    ف 

بإيجاد واعيماد اي تقني    شعبة اليكنولوجياشعبة الموارد البشرية و

ليسهيي هذه العملية المعقدة، بعد النةر في مخيلف السيناريوهات  

 وفي البياجات الميااة. 

سابات السنو ة الح

 2020ال  اج ة ل ام  

2021 

 4التوصية 

يوثق   بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

وججز    الب  ا    جةال  مسيخدمي  مع    2العالقة 

من   لليخفيف  أمنية  ضوابط  يضع  وأن  الخارجيين 

 المخاطر المرتبطة بدخولهم إلى النةال. 

مسيخدل خارجي لنةال    1 000من  تسلّم ايماجة بوجود ما يقرب   شعبة اليكنولوجيا 

ومع ذلك، فإن الغالبية  مباشرة.    الب  ا   ال يعملون في    2وججز  

في المائة( لديهم الحق في االطالع فقط على    75منهم )  العةمى 

 معامالت. لل ما ييضمنه النةال وال يمكنهم اتخاذ أ  إجراءات أو قيد  

المي ايمم  وضعيها  اليي  الخدمات،  وشروط  أاكال  حدة،  وتنةم 

الخارجيين،   البائعين  المبرمة مع  ايجي  الطويلة  جميع االتفاقات 

ب الميعلقة  البنود  ذلك  في  والينمين  بما  واليعويضات  السرية 

وتمنح االتفاقات الطويلة ايجي    .ةالمحدود  قيدةالموالمسؤولية ةير  

ذات  الحق في    الب  ا   أيضا   المعقولة  وإجفاذ الجزاءات  تطبيق 

م والقواعد واإلجراءات والممارسات والسياسات  الصلة، وفقا للنة

الداخلية   اليوجيهية  ، بحيث تنطبق اإلجراءات  لرب  ا   والمبادئ 

المسيخدمين   على  وججز  لنةال  الداخلية  ايمنية  والسياسات 

ةال دعم تنفيذ  وفيما ييعلق باجيفاع أطراف ثالثة بن  الخارجيين أيضا. 

ال الخدمات في  (، تضاف إلى شروط وأاكLESSاللوجسييات ) 

 ايمم الميحدة شروط تعاقدية إضافية إلزامية. 

المرتبطة ب المخاطر  ينيهجه    قد   الذ    سليمالسلوك ةير  الومع أن 

على اتخاذ    الب  ا   مسيخدمون خارجيون منخفضة للغاية، يوافق  

 اليدابير اليالية: 

تشديد الرقابة الداخلية على ما يسيحدثه مسيخدل جديد لضمان  أ(  

 فقط على اق اسيخدال النةال؛  الاليمين مسيخدمين  اصول ال

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 
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والدورة   التق      وضوع 

 السنو ة الت  صدر فيها 

 الجهة )الجهات(  التوصية 

 ال سؤولة 
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)الدورة   الخارج 

 ( 2021السنو ة ل ام 

إجراء عملية تنةيف لحذف المسيخدمين الخارجيين الحاليين  ب( 

  تقديمهم للخدمات الذين ال يحياجون بشدة إلى اسيخدال وججز أثناء 

 .رب  ا   ل

الحسابات السنو ة 

 2020ال  اج ة ل ام  

2021 

 5التوصية 

مر ينةر  يوصي  بنن  الخارجي  الحسابات  اجع 

الذ  سيبرل مع    الب  ا    المقبي  العقد  في تضمين 

إضافية   معلومات  توفير  مسنلة  اال يوار   الخبير 

اليقييم   في  المسيخدمة  وايساليب  البياجات  بشنن 

 اال يوار  ليعزيز مسار مراجعة الحسابات. 

الم  الب  ا   سيسيعرض   شعبة المالية المؤسسية  توفير  اإلمكاجيات  مسنلة  إلضافة  يااة 

إلى   الخبير اال يوار ، وسينةر في  المعلومات  مع  المقبي  العقد 

وبغض النةر عن شروط العقد، فإن توفير معلومات  إمكاجية ذلك.  

اال يواريون   الخبراء  يجريها  اليي  الحسابات  عن  مفصلة  تقنية 

المعلومات   توفير هذه  ييطلبه  لما  دقيقا وميوايجا  تقييما  سيقيضي 

بايهداف اليي    رجة إلضافية من اجم عمي وتكاليف ذات صلة مقا ا

 يرمي توفير هذه المعلومات إلى تحقيقها. 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 

 

الحسابات السنو ة 

 2020ال  اج ة ل ام  

2021 

 6التوصية 

يحدد   بنن  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

جةال  الب  ا    يخص  فيما  اليناقص  الينمين    معدل 

إلى  الطب اسينادا  الوطنيين،  للموظفين  خبرة  ي 

 الموظفين الوطنيين. 

معدالت   شعبة المالية المؤسسية  أن    اليناقص تعكس  ي يوقع  ي عال  الذين  الموظفين  عدد 

  الب  ا     اسيند،  2020وفي عال    بعد اليقاعد.  ةطاء الينمين   يفقدوا

فيما يخص خطة تغطية الينمين الصحي   اليناقص الفيراض معدل 

  2016  ي عام   بين   ، برة الو االت اليي تيخذ من روما مقرا لهاإلى خ

للموظفين  2018و ايساسي  الطبي  الينمين  بخطة  ييعلق  فيما   ،

المقر.  في  العامة  الخدمات  وموظفي  الفنية  الفئة  من    الدوليين 

لبياجات  ويرجع ذلك في المقال ايول إلى القيود المفروضة على ا 

في عال    الب  ا   ن أن يقول به  الميااة، وهو أفضي تقدير  ان يمك

وشؤون    الب  ا     وتسلَّم .  2020 الطبي  الينمين  إدارة  وظيفة 

في   الميحدة  لألمم  والزراعة  ايةذية  منةمة  من  الميقاعدين 

جراء دراسة عن  إل  المنةمة  وسيخطط  ؛2020 اجون الثاجي  يناير/ 

 فور توافر بياجات  افية.  البياجات الفعلية اتجاهات 

ايول  ديسمبر/ اجون  

2021 
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الحسابات السنو ة 

 2020ال  اج ة ل ام  

2021 

 7التوصية 

يسيند   بنال  الخارجي  الحسابات  مراجع  يوصي 

لحساب معدل مشار ة الموظفين الدوليين    الب  ا   

إلى  في تكلفة جةال اليغطية الطبية بعد اجيهاء الخدمة،  

معدالت المشار ة   إلى ميوسط اليقديرات السابقة بي 

 . ت في الماضياليي س جل

المشار ة    الب  ا   سيسيعرض   شعبة المالية المؤسسية  معدالت  اسيخدال  مالءمة  مدى 

اليي س جلت في الماضي، بدال من ميوسط اليقديرات السابقة اليي  

 ت سيخدل االيا.  

الينمين    الب  ا   ويشير   لخطة  الحالية  اياكال  بموجب  أجه  إلى 

  حدّ أقصى ب ون اشيرا ات  الصحي بعد اجيهاء الخدمة، يدفع المشار

ويفيرض  أجرهم النهائي.  ميوسط    لى معاشهم اليقاعد  أوع  ييوقف

اليقييم أن اليكاليف الطبية سيزيد بوتيرة أسرع من قيمة المعاشات  

ولذلك، فإذا لم تعدَّل أاكال الخطة، سيساهم  اليقاعدية أو ايجور.  

الحد ايقصى، وسينخفض المشار ين على أساس    عدد أ بر من 

ال الطبية  اليكاليف  جزء  الزمن  مر  تغطيه  دعلى  مساهمات    

افيراضات بشنن معدل المشار ة،    الب  ا   وقد وضع    المشار ين. 

آخذا هذا ايمر في االعيبار، ومعيبرا أيضا أجه ييميع بالقدرة على  

تغيير جسبة تقاسم اليكاليف ويمكنه تعديلها في المسيقبي، ايى وإن  

 مرتقبة في الوقت الراهن. لم تكن هذه اليعديالت 

ايول   ديسمبر/ اجون 

2021 

 

 
 

F-EBA2021-19236A  


