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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  الوثيقةُطبع عدد محدود من هذه 

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 

 www.fao.orgان التالي: متاحة على اإلنترنت على العنو
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   تؤيد  ، وأنتنفيذ توصيات المراجع الخارجيفي  البرنامجالتقدم الذي أحرزه تالحظ أن يرجى من لجنة المالية

 .توجيهات تراها مناسبةأية ، مع تقديم ليحيط بها علماالمجلس التنفيذي  تقديم الوثيقة إلى

 مشورةال مشروع

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

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

 ."توصيات المراجع الخارجي

 

 ملخص

  في تنفيذ التوصيات المقدمة من مراجع الحسابات الخارجي في  البرنامج الذي أحرزهيبيّن هذا التقرير التقدم

 .تقاريره المعروضة على المجلس التنفيذي

  تقديم التقرير  عندالتي لم تكن قد نُفذت  في تنفيذ التوصيات البرنامجالتقدم الذي أحرزه  التقرير يعرضو

 ، والتوصيات التي قدمها المراجع الخارجي منذ ذلك التاريخ.2192الدورة السنوية للمجلس لعام  في السابق،

  التوصيات الواردة في: باستثناء ، البرنامجالتي نفذها التوصيات جميع وأبدى المراجع الخارجي رأيه في

 .2192ابات السنوية المراجعة لعام الحس( 2؛ الموارد البشرية تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة  (9

 .بشأن هذه التوصيات في تقريره المقبل إلى المجلس المراجع الخارجيسترد تعليقات و



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 6/6/3103-3روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 
 

  للنظر 
 الخارجي المراجع توصيات تنفيذ عن تقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلىى االتاىاب بمىو في برنىامج  أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 األغذية العالمي المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.

دارة تسيير الموارد والمساءلة، إلالمدير التنفيذي مساعد  M. Junejaالسيد  2885-066513رقم الهاتف: 

 :ورئيس الشؤون المالية

 :مدير شعبة المالية والخزانة S. O’Brien السيد  -2862066513رقم الهاتف: 

 فرع الحسابات العامة: ةرئيس T. Tropeaالسيدة  -2228066513رقم الهاتف: 

 
 (.388560-2556/2825لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتااب بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 
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مشروع القـرار


 
 

 

 .(WFP/EB.A/2013/6-H/1يحيط المجلس علماً بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي" )

 

 

 

 

 

  

                                                      
  طالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الاادرة في نهاية الدورة.قرار، ولالهذا مشروع 
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فىىي تقىىاريره  فىىي تنفيىىذ التوصىىيات المقدمىىة مىىن مراجىىع الحسىىابات الخىىارجي البرنااام التقريىىر التقىىدم المحىىر  مىىن هىىذا  يبىىي ن 6

المجلىىس التنفيىىذيش ويشىىمل التقريىىر التوصىىيات التىىي لىىم تكىىن قىىد نافىىذت حتىىى موعىىد انعقىىاد الىىدورة السىىنوية  علىىى المعروضىىة

 والتوصيات الواردة في تقارير المراجعة التالية: (WFP/EB.A/2012/6-H/1) 2362للمجلس لعام 

 ” المعلومىىات فىىي برنىىامج األغذيىىة  للطىىوارف فيمىىا يتعلىىق بىىدعم تكنولوجيىىا  تقريىىر المراجىىع الخىىارجي بشىىدن االسىىتعداد

 (شWFP/EB.A/2012/6-G) “العالمي

 ” الموارد البشرية تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة( “WFP/EB.A/2012/6-F/1)ش 

 ”2012السنوية المراجعة لعام  الحسابات( “WFP/EB.A/2013/6-A/1.) 

. وأبدى المراجع الخىارجي بتنفيذ التوصيات، طلب إلى المراجع الخارجي تقديم آرائه بهذا الاددالبرنام  وحيثما قام   -2

 اآلراء التىىي أبىىداها، ويتضىىمن هىىذا التقريىىر 2012 لعىىامرأيىه فىىي التوصىىيات المنفىىذة المتاىىلة بالحسىىابات السىىنوية المراجعىىة 

 المراجع الخارجي.

 .بالتقريرالتقدم المحر  في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي خالب الفترة المشمولة  6ويبين الجدوب   -0

 3103-3112: تنفيذ توصيات المراجع الخارجي، 0الجدول 

توصيات المراجعة الواردة  التاريخ تقرير المراجعة

في التقرير السابق التي لم 

 تنفذ بعد

التوصيات التي تم 

 نتنفيذها حتى اآل

التوصيات التي 

لم تنفذ حتى 

 اآلن

المئوية  نسبةال

للتوصيات 

 المنفذة

هل استجابت عملية الالمركزية الحتياجات 

  البرنامج التشغيلية؟

 100 0 1 1 2332سبتمبر/أيلوب 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن 

التخطيط واإلبالغ االستراتيجي في مكتب 

 أوغندا -قطري للبرنامج 

 50 1 1 2 2010شباط /فبراير

 - 1 3 6 2011حزيران /يونيو 2363الحسابات السنوية المراجعة، 

تقرير المراجع الخارجي عن عمليات 

 *في الاوماب البرنام 

 68 6 25 26 2366يناير/كانون الثاني 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عقود 

الشراء الخاصة بالنقل البري والتخزين 

 والمناولة

 أكتوبر/تشرين األوب

2011 
8 7 1 88 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة 

 المشاريع

 أكتوبر/تشرين األوب

2011 
11 4 7 36 

 53 0 0 8 2362يونيو/حزيران  2366الحسابات السنوية المراجعة لعام 

تقرير المراجع الخارجي بشدن 

للطوارف فيما يتعلق بدعم  االستعداد 

المعلومات في برنامج األغذية  تكنولوجيا 

 العالمي

 75 2 6 8 2362يونيو/حزيران 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن 

 الموارد البشرية إدارة 

 27 8 3 11 2362يونيو/حزيران 

 0 6 0 6 2360حزيران /يونيو 2012الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 66 33 10 63  المجموع   

“ في الاوماب البرنام  اتراجع الحسابات الخارجي بشدن عمليتوصيات متحديث عن تنفيذ ”في الوثيقة المعنونة  2366التي عرضت على الدورة السنوية لعام  المستجداتيشمل آخر  *

(WFP/EB.A/2011/6-I)  التنفيذ خالب الفترة المشمولة بالتقريرمستجدات وآخر.



 

 

 

5
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

3
/6

-H
/1
  

 الخارجي المراجع توصيات تنفيذ بشأن مرحلي تقرير

 

استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 (WFP/EB.2/2007/5-C/1)  ؟الحتياجات البرنام  التشغيليةهل استجابت عملية الالمركزية 

  مدى كفاية التوجيهات بشأن الرقابة ومسؤوليات اإلدارة

 3التوصية  -6

نوصي األمانة بوضع أطر محسنة للرقابة 

اإلدارية، يجري االتفاق بشدنها ما بين 

المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية 

واستعراضها من قبل شعبة خدمات الرقابة 

(1)
 التي: 

توفر مسؤوليات واضحة ومتماسكة  ( 6

لإلشراف اإلداري بما يشمل العمليات 

 اإلقليمية والقطريةش

رقابة إدارية مالئمة ومستقلة إدامة   (2

 على المشروعات اإلقليمية.

أوصى فريىق المهىام تزويىد المكاتىب اإلقليميىة بالحىد األدنىى 

مىىىن المىىىو فين لضىىىمان الرقابىىىة اإلداريىىىة وتىىىوفير التوجيىىىه 

ىىددت مسىىؤوليات  والخىىط األوب لىىدعم المكاتىىب القطريىىة. وحا

 660المكاتىىىب اإلقليميىىىة والمكاتىىىب القطريىىىة فىىىي الفقىىىرتين 

( التىىىىي اعتمىىىىدها 2362-2362مىىىىن خطىىىىة اإلدارة ) 662و

 . 2366المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 

 تعتبر هذه التوصية منتهية.

نعترف بالتدابير المتخذة لتحسين  تم التنفيذ مكتمالً  2يعتبر تنفيذ التوصية 

الرقابة اإلدارية التي تقوم بها 

المكاتب اإلقليمية، على النحو 

 المحدد في خطة اإلدارة 

(2362-2362.) 

                                                      
 .الخاصة ببرنامج األغذية العالمي تم تعديل الماطلحات (1)
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 (WFP/EB.1/2010/6-D/1)أوغندا  -تقرير المراجع الخارجي عن التخطيط االستراتيجي واإلبالغ في مكتب قطري للبرنام  

 6التوصية  -2

معلومات محسَّنة عن التكاليف إدراج 

للتمكين من بلورة فهم أفضل للتكاليف 

المنسوبة إلى تحقيق األهداف االستراتيجية 

 للمساعدة على تحديد مقياس لفعالية التكلفة.

وإسناد التكاليف على هذا النحو سيستخدم 

على نطاق أوسع كما هو محدَّد في تقريرنا 

الدولية عن فوائد تطبيق المعايير المحاسبية 

نحو تنفيذ  البرنام للقطاع العام في تحوب 

اإلدارة القائمة على النتائج وتيسير عمل 

 لجنة التخايص االستراتيجي للموارد.

في إطار الجهود الجارية لتحسين نظام إدارة األداء، اعتمد 

الميزنة القائمة على النتائج في خطة اإلدارة للفترة  البرنام 

، بما في ذلك تقدير تكاليف األهداف 2362-2362

 االستراتيجية وأبعاد نتائج اإلدارة.

 تـاعتبر هذه التوصية منتهية.

 نستدب على المساهمات من تم التنفيذ مكتمالً  5يعتبر تنفيذ التوصية 

التكاليف لألهداف اإلستراتيجية 

 ة اإلدارة في خط

(2362-2362.) 

  8التوصية  -0

وضع منهجيات فعالة من حيث التكلفة 

ومتسقة وموثوقة لقياس عدد األفراد الذين 

تساعدهم المشروعات والتحقق من ذلك 

 .العدد

تستخدم المكاتب القطرية حالياً جمع البيانات في نظام 

)البرنامج التطبيقي الستخدام  البرنام التقارير في 

االتااالت في جمع البيانات( لتخطيط األعداد الفعلية 

السنوية للمستفيدين واإلبالغ عنها من خالب الكتاب األ رق 

دة عن المشروعات. ويمكن الحاوب على  والتقارير الموحَّ

توجيهات بشدن ذلك من صفحة ويكي المحدثة الخاصة 

وعاتبالتقارير الموحدة عن المشر
(2)

، التي تشمل مواد 

تدريبية وتمكِّن من التشاور مع مو في فرع إعداد التقارير 

 تشمل تدابير تنفيذ هذه التوصية ما يلي:

( وضع إستراتيجية مؤسسية للرصد والتقييم 6)

من شدنها أن توضح  2362-2362للفترة 

االرتباط بين تقدير الحاجات واستهداف 

المستفيدينش ويجري العمل على تنقيح توجيهات 

تعداد المستفيدين. ومن خالب هذه العملية، 

ستتاح للمكاتب القطرية طرائق التسجيل 

اآللية إلدارة  ( وستمكن األداة2الموثوقةش )

ديسمبر/كانون األوب 

2362 

نعترف بالخطوات الجاري 

اتخاذها من جانب اإلدارة لوضع 

منهجيات لقياس المستفيدين. 

وسنكون بانتظار مزيد من 

 مجاب.التدابير في هذا ال

                                                      
 (.Wiki.comموقع إلكتروني يسمح للزوار بإضافة المحتويات وتعديلها )المادر:  (2)
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 عن العمليات وتحليلها. 

تطوير أداة الرصد والتقييم في المنظمة  البرنام ويواصل 

لتعزيز قدرتها على تتبع المستفيدين والبيانات ذات الالة. 

لوب الربع ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التنفيذ التجريبية بح

-2362وسيستمر العمل في الفترة  2362األخير من عام 

لنشر تقارير الشركاء المتعاونين إلكترونياً على  2360

شبكة اإلنترنت وضمان توفير المعلومات عن المستفيدين 

 في الوقت المناسب.

 جاٍر تنفيذ هذه التوصية. 

تاميم المشاريع وتنفيذها "كوميت" من تقديم 

عملية موحدة تدار مركزياً لقياس عدد األفراد 

الذين يتلقون المساعدة من المشاريع، وللتثبت 

من هذا العدد. وبإطالق نظام تكنولوجيا 

المعلومات لتحويالت النقد والقسائم، والذي 

  البرنامسيعمل مع "كوميت"، سيكون بوسع 

أن يحسن منهجياً عمليات القياس واإلبالغ لديه 

فيما يتعلق بجميع األفراد الذين يتلقون 

( تعزيز 0المساعدة، وذلك على أساس سنويش )

على جميع  البرنام قدرة مو في الرصد في 

المستويات على تنفيذ الجوانب النظرية 

والخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والمستندة إلى 

 اس األدوات الجديدة.التدريب على أس

 2360وستعمم النظم والتوجيهات خالب 

 ش وأقرب موعد متوقع لذلك هو2362و

 .2362ديسمبر/كانون األوب  06

  (WFP/EB.A/2011/6-A/1) 3101الكشوف المالية السنوية المراجعة لعام 

 2التوصية  -2

تنفيذ نظام إدارة أمن  للبرنام يمكن 

. ويمكن 2المعلومات من أجل نظام ونجز 

أيضا تقرير إطار  مني محدد لتشغيل نظام 

ساب إلدارة اللوجستيات وما يرتبط بذلك 

تغيَّر نطاق انطباق البيان المحدد لنظام إدارة سالمة 

لميداني لمشروع الوصلة المعلومات بعد التنفيذ ا

، ومشروعات الربط في Foodlinkاإللكترونية لألغذية 

. وقررت شعبة تكنولوجيات المعلومات أن البرنام 

تخايص الوقت الكافي لدمج التغييرات سيسفر عن إعداد 

نظام إدارة أمن المعلومات: يجري العمل حالياً 

النظام، وهو يشمل تقييم لتطوير نطاق وتطبيق 

الحوسبة )الحاسوبي لتقنية االستخدام 

وضوابط الدخوب وأمن التطبيقات.  ،(السحابية

ومن المنتظر وضع اللمسات األخيرة في آخر 

نظام إدارة أمن 

المعلومات 

ديسمبر/كانون األوب 

2362 

نتطلع إلى إجراء رصد وثيق 

لإلطار الزمني لتنفيذ نظام دعم 

 تنفيذ اللوجستيات
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

من تخلص تدريجي للوصلة بين نظام ساب 

 ونظام كومباس.

وثيقة أكثر اتااالً بالموضوع وأكثر مواءمة للتطورات. 

ومات ويتاح المشروع األوب لنظام إدارة أمن المعل

الستعراضه في المنظمةش ومن المتوقع التاديق عليه 

 .2362بحلوب نهاية الربع الثاني من عام 

 مشروع نظام إدارة اللوجستيات

سيجري تحديد إطار  مني لتنفيذ نظام إدارة اللوجستيات 

/كومباس 2واإلنهاء التدريجي للوصلة البينية لنظام ونجز 

عندما تنتهي المرحلة التجريبية ويقيَّم النظام في منتاف 

 . 2362عام 

 جاٍر تنفيذ هذه التوصية.

، حيث ستقوم شعبة 2360الربع األوب من 

تكنولوجيا المعلومات باستعراض بيان تطبيق 

 محدثة النظام وبنشر وثيقة شاملة إطارية

ن العناصر الجديدة. وستواصل الشعبة تتضم

 .2360العمل على تاميم وتنفيذ النظام خالب 

 

مشروع نظام دعم تنفيذ اللوجستيات: رهناً 

بتقييم خطة األعماب وتوفر التمويل، سيجري 

إدخاب نظام الدعم هذا على مراحل وسيتم 

توسيع نطاقه ليشمل مزيداً من المكاتب مع 

"كومباس". وستبدأ هذه اإلنهاء التدريجي لنظام 

 .2365وستنتهي في  2360العملية في 

 

نظام دعم تنفيذ 

اللوجستيات 

ديسمبر/كانون األوب 

2365 

 (WFP/EB.1/2011/5-B/1تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عمليات البرنام  في الصومال ) 

 القضايا االستراتيجية

 0التوصية  -5

يجب أن ياعي ن في كل مكتب مو ف 

لألخالقيات يحمل لواء الدفاع عن القضايا 

األخالقية ويقوم بدور همزة الوصل األولى 

 .في حسم المعضالت األخالقية

 

 تمت الموافقة جزئياً.

تؤيد األمانة مضمون هذه التوصية من ضرورة مواصلة 

 تعزيز القضايا األخالقية وحلها.

في طليعة المنظمات التي أنشدت ونشرت  البرنام وقد كان 

مكاتب قوية لألخالقيات. وعلى غرار المؤسسات العامة 

األخرى، فإن األمم المتحدة تحتفظ بمركز اتخاذ القرارات 

الرابع  الملحق في يرد تقرير مكتب األخالقيات 

 2366لتقرير األداء السنوي لعام 

(WFP/EB.A/2012/4 وخالب .)تم 2366 ،

اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز االمتثاب لمعايير 

( إرساب تذكير لجميع 6األخالقية: ) البرنام 

المو فين باستكماب تدريبهم على أخالقيات 

( التعاون مع شعبة الموارد 2األمم المتحدةش )

نعترف بالتدابير التي اتخذتها  تم التنفيذ

اإلدارة لتعزيز المعايير األخالقية 

 ظمة.في المن
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

تعلقة بمسائل األخالقيات في المقر الرئيسي. ولذلك فإن الم

تعيين مو فين قطريين للقيام بدور همزة الوصل األولى 

في حسم المعضالت األخالقية قد ينطوي على أمور عملية 

 وإجرائية.

على أن مدير العمليات سيعمل في تعاون وثيق مع مكتب 

مسدلة بما األخالقيات إليجاد وسيلة مالئمة للتادي لهذه ال

ال ينتقص من فعالية الترتيبات الحالية أو يؤدي إلى 

 االلتباس في قنوات اإلبالغ.

وسوف تواصل األمانة تشجيع المديرين على وضع معايير 

أخالقية عليا يتبعها المو فون حسب ما هو متاور في 

الهدف الذي حددته المنظمات هذا العام بشدن النهوض 

 .والعمليات األخالقية بتثقيف المو فين بالمعايير

بعد مزيد من الدراسة التي أجراها نائب المدير التنفيذي 

للعمليات والمديرون اإلقليميون ومكتب األخالقيات، تقرر 

توفير مزيد من التدريب في مجاب القضايا األخالقية لكل 

من المديرين القطريين ومديري المكاتب في المقر. وعقد 

 .2366مايو/أيار  5ما في تدريب أولي للمديرين في رو

ويجري التخطيط لعقد تدريب المديرين القطريين لالجتماع 

 . 2366العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني 

وذك ر مكتب األخالقيات المو فين بدنه موجود في أي وقت 

لكي يعربوا له عن شواغلهم ويطلبوا منه المشورة أو 

 .اإلرشاد

على وضع تدريب إلزامي لجميع  البشرية

المو فين على معايير سلوك األمم المتحدة 

والتدريب لمكافحة االحتياب والتوعية الخاصة 

( في أعقاب موافقة المجلس 0باألخالقياتش )

، إجراء 2363على سياسة مكافحة االحتياب في 

التدريب مع إدارة خدمات العمليات على 

حرش الجنسي السياسات المتعلقة بالتحرش والت

( قدمت إحاطات 2وسوء استعماب السلطةش )

منفالة لكبار المديرين فيما يتعلق بالمسائل 

إصدار دليل األخالقيات في ( 5األخالقيةش )

( القيام 8، وذلك مع شعبة المشترياتش )الشراء

بالتدريب بالتعاون مع أمين المظالم لمستشاري 

مكان العمل المحترم بوصفهم سفراء 

ات في منطقة آسيا، وتوسيع نطاق لألخالقي

( 2المبادرة لتشمل المكاتب اإلقليمية األخرىش )

التدريب على التوعية األخالقية وجهاً لوجه 

لمديري المكاتب القطرية في منطقة الجنوب 

( مواصلة تعاون الثالث سنوات 6األفريقيش )

مع شعبة الموارد البشرية لتقديم إحاطات 

 األخالقية. البرنام ر للمو فين الجدد عن معايي

واستخدمت المكاتب القطرية القائمة المرجعية 

للتقييم الذاتي للضوابط لتقدير فهم المعايير 

األخالقية وسياسات مكافحة االحتياب ولتقييم 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

(. 0متانة الضوابط )أنظر الرد على التوصية 

وعلى وجه التحديد أبلغ المكتب القطري 

المرجعية للاوماب في ردوده على القائمة 

للتقييم الذاتي أن المو فين يشجعون على 

مناقشة المسائل األخالقية خالب اجتماعات 

األفرقة، وأن العقود الجديدة تتضمن شرطاً 

 خاصاً باألخالقيات.

 مكتمالً  5يعتبر تنفيذ التوصية 

 3التوصية  -8

تضطلع المكاتب اإلقليمية بدور هام في 

المنظمة ألنها أقرب إلى المكاتب القطرية 

وتتمتع بوضع أفضل لتلبي بسرعة 

احتياجاتها. وينبغي تزويد المكاتب اإلقليمية 

بالموارد الال مة لتمكينها من القيام بعملها 

 .باور أكثر فعالية

 

المشار إليه في الوثيقة بناء على توصية فريق المهام 

المعنونة "هل استجابت عملية الالمركزية الحتياجات 

(، فقد WFP/EB.2/2011/5-C/1البرنامج التشغيلية؟" )

تم اتخاذ التدابير الال مة لتخايص موارد إضافية للمكاتب 

( التي وافق عليها 2362-2362اإلقليمية في خطة اإلدارة )

. وتتضمن هذه 2366تشرين الثاني /المجلس في نوفمبر

الموارد اعتمادات للمكاتب اإلقليمية لتمويل المو فين 

األساسيين وأتاحت لها المرونة الضرورية لتمويل 

 األولويات اإلقليمية.

وتستعرض احتياجيات المكاتب اإلقليمية سنويا وتستند 

القرارات المتعلقة بتخايص موارد إضافية إلى مدى 

 دارة.توافر أمواب دعم البرامج واإل

 تعتبر هذه التوصية منتهية.

نعترف بتعزيز موارد المكاتب  تم التنفيذ مكتمالً  2يعتبر تنفيذ التوصية 

اإلقليمية لتمكنها من أداء 

 مسؤولياتها بفعالية.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 3التوصية  -2

تشهد الساحة العالمية اعترافاً متزايداً 

بدهمية الرصد الذاتي مقابل الرصد 

الخارجي. ونحن نرى أن المكتب القطري 

في الاوماب يمكنه أن يوفر  للبرنام 

 روفاً مثالية لتجريب آلية للتقييم الذاتي. 

وتماشياً مع القائمة المرجعية للتفتيش في 

المكتب القطري، يجب وضع قائمة 

ة بالضوابط الرئيسية للتقييم الذاتي مرجعي

للمكاتب القطرية ويجب أن تقيِّم المكاتب 

القطرية نفسها على أساس تلك القائمة 

المرجعية في نهاية العام من خالب تقرير 

تقدمه إلى المدير القطري. ونعتقد أن ذلك 

سيشجع المكاتب القطرية على اإلمساك 

بزمام ملكية الضوابط، وبالتالي تحسين 

 .المساءلة

  الموافقة. تمت

إدارة تسيير الموارد  مع االمتثاب مراقبة مو ف ( سيعمل6

 بالضوابط مرجعية قائمة وتجريب لوضع والمساءلة

  .سنوي ذاتي رصد إجراء أجل من الذاتي للتقييم الرئيسية

 الخارجي، المراجع يقر وكما المؤسسة، مستوى ( على2

 اإلدارية والمساءلة الرقابة لتعزيز مبادرة البرنام  اتخذ

 سيتولى ولذا .إدارة تسيير الموارد والمساءلة قيادة تحت

 نتائج رصد اإلدارية والمساءلة الرقابة تعزيز مبادرة فريق

 في أوسع نطاق على توجيهات وسينفذ الاوماب تجربة

 .الداخلية للرقابة الذاتي التقييم

آلية ووافق المكتب القطري في الاوماب على تجريب 

 رصد التقييم الذاتي.

  أجرى مو ف مراقبة االمتثاب وإدارة تسيير الموارد

والمساءلة، بمساعدة من خبير استشاري، مزيدا من 

التحسين في القائمة المرجعية للتقييم الذاتي في 

المكاتب القطرية وإدراجها في دليل للمراقبة الداخلية 

 موجه للمديرين.

  ربت القائمة المرجعية في باكستان، ويجري جا

التخطيط لها من أجل أفغانستان وهايتي والسودان. 

  .2366ويتوقع نشر الدليل بحلوب يونيو/حزيران 

 منتهياًش انظر الوثيقة  0( من التوصية 6يعتبر الجزء )

WFP/EB.A/2011/6-I .( من 2جاٍر تنفيذ الجزء )

 .0التوصية 

 (2الجزء 

جديداً  ، اعتمد البرنامج إطاراً 2366خالب عام 

للضوابط الداخلية يستند إلى الممارسة الفضلى 

لدى لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي.  

وتم دعم اإلطار الجديد بجملة من التوجيهات 

واألدوات اإلضافية وهو يهدف إلى المساعدة 

على تقييم فعالية الضوابط الداخلية. وتشكل 

القائمة المرجعية للتقييم الذاتي للضوابط 

لداخلية جزءاً من األدوات وقد استخدمت في ا

المكاتب القطرية ووحدات البرنامج إلعداد 

بيانات الضمان الخاصة بفعالية الضوابط 

الداخلية، وهي بيانات استخدمت بدورها إعداد 

البيان بشدن الضوابط الداخلية الذي قدم كجزء 

من حسابات البرنامج السنوية المراجعة ابتداء 

 .2366من عام 

 

 مكتمالً. 0من التوصية  2يعتبر تنفيذ الجزء 

نرحب بوضع القائمة المرجعية  تم التنفيذ

للتقييم الذاتي للضوابط الداخلية 

في المكتب القطري للاوماب 

وغيره من المكاتب القطرية 

 التابعة للبرنامج.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 1التوصية  -6

يجب تحديد مدى تقبل المخاطر على )أ( 

حدة في العمليات التي تنطوي على مخاطر 

كبيرة )مثل مناطق الاوماب التي تفرض 

( والعمليات البرنام فيها قيود على وصوب 

العادية )مثل مناطق الاوماب التي يسمح 

 بالوصوب إليها(. البرنام لمو في 

 الوثيقة  منتهياًش انظر 2( من التوصية 6يعتبر الجزء )أ( 

WFP/EB.A/2011/6-I 

م البرنامج إحاطات إلى المجلس عن 6الجزء )أ(  (: يقدٍّ

 2366المخاطر كل ثالثة أشهر. وقدِّمت إحاطات طيلة عام 

د في اتااالت البرنامج مع  وسيستمر تقديمها كعنار موحَّ

 المجلس.

قيادة شركائه المعنيين  2366وتولى البرنامج في عام 

في مسائل إدارة المخاطر من خالب ما بالعمل اإلنساني 

 يلي:

  حلقة دراسية  2366أقيمت في روما في مايو/أيار

حوب المخاطر للوكاالت اإلنسانية لضمان اتباع نهج 

د في إدارة المخاطر في السياقات الهشة وغير  موحَّ

 اآلمنةش

  أقيمت ثالث حلقات دراسية حوب المساعدة اإلنسانية

ت هذه الحلقات في والمخاطر في الاوماب وعقد

نيروبي في يونيو/حزيرانش وتم إطالع المجلس على 

النتائج التي توصلت إليها تلك الحلقات. ويقوم 

البرنامج بدور مهم في دعم مسؤوليات إدارة 

المخاطر التي يضطلع بها المنسق اإلقليمي ومنسق 

 الشؤون اإلنسانية في الاوماب. 

ات تحمل سيشكل تحديد مدى تقبل المخاطر ومستوي

المخاطر جزءاً من عمليات البرنامج بالتشاور مع العناصر 

نرحب بوضع بيان تقبل  تم التنفيذ مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ الجزء )أ( من التوصية 

المخاطرة في المنظمة كخطوة 

نحو تحديد مستوى تحمل 

المخاطرة في كل عملية في 

 المستقبل.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 الفاعلة األخرى.

 تعتبر هذه التوصية منتهية. 

 المخاطر سجل إلى )ب( باإلضافة 

 للمخاطر سجل إعداد أيضاً  يجب المتدصلة،

 حدود عن خروجها عدم يضمن بما المتبقية

 .المخاطر تقبل

منتهياًش انظر الوثيقة  2( من التوصية 6يعتبر الجزء )ب( 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

(: تم وضع سجل شامل للمخاطر المؤسسيةش 2الجزء )ب( 

ويجري تحديث هذا السجل بانتظام بالتشاور مع مجلس 

 اإلدارة التنفيذي. 

ويتضمن السجل إجراءات للتخفيف من كل خطر من 

المخاطرش ويجري تتبعها واإلبالغ عنها. وتتولى شعبة 

نة إدارة األداء والمساءلة إدارة هذه العملية وتعمل كدما

 لمجلس اإلدارة التنفيذي بشدن مسائل إدارة المخاطر.

في المائة من  82وأعدت سجالت رسمية للمخاطر في 

المكاتب القطرية واإلقليمية ومكاتب المقر حتى 

 . 2366ديسمبر/كانون األوب 

 2( من التوصية 2يعتبر تنفيذ الجزء )ب( 

 مكتمالً.

نعترف بإعداد سجل المخاطر  تم التنفيذ

 بين أيضاً المخاطر المتبقية.الذي ي

 6التوصية  -6

نرى أن المخاطر التي تمس السمعة يمكن 

أن تنطوي على أثر تنظيمي أوسع مقارنة 

بالمخاطر التشغيلية التي تنطوي عموماً 

على أثر موضعي. ولذلك ينبغي أن تاسنَد 

إلى إدارة تسيير الموارد والمساءلة 

المسؤولية عن جمع وتحليل إشارات 

 .الموافقة تمت

 كجزء السمعة تمس التي المخاطر على ضوابط ستافرض

 إطالع وسيجري المخاطر إلدارة الجديد اإلطار من

  بانتظام. عليها البرنام  في الرقابية األجهزة

أدرجت األمانة بالفعل مخاطر السمعة في سجل مخاطر 

المنظمة. وسوف تواصل األمانة استعراض وتحديث 

الرئيسية التي  مالمح مخاطر المنظمة التي تظهر المخاطر

نعترف بالخطوات من قبيل  تم التنفيذ مكتمالً. 5يعتبر تنفيذ التوصية 

تدسيس سجل للمخاطر المؤسسية، 

والتي اتخذتها إدارة تسيير 

الموارد والمساءلة لتنفيذ إطار 

 إدارة الموارد في المنظمة.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

اإلنذار المتعلقة بالمخاطر الكبيرة التي 

تمس السمعة وتاعيد تلك اإلشارات إلى 

المستويات المالئمة. وينبغي إلدارة تسيير 

الموارد والمساءلة أن تعمل في تعاون 

وثيق مع شعبة خدمات الرقابة ولجنة 

مراجعة الحسابات وتطلعها على ما تقوم به 

 من أعماب.

على تنفيذ استراتيجيته وواليته،  البرنام تمس قدرة 

واحتماالت البرنام  وتعرض األثر المحتمل على 

ذه المالمح ماحوبة بسجل شامل للمخاطر المخاطر. وه

المؤسسية يسلط الضوء على العمليات المعرَّضة للمخاطر 

منها ويسمح لألمانة بتحديد اإلجراءات المالئمة للتخفيف 

وتحديد من سيضطلعون بمسؤولية إدارة المخاطر 

  .والتخفيف من أثرها

ويتضمن إطار إدارة المخاطر نظاماً تاعيديا للمخاطر 

بغرض تحريك اتخاذ اإلجراءات الال مة من كبار 

المديرين ولجنة اإلدارة التنفيذية. وتتولى إدارة تسيير 

الموارد والمساءلة المسؤولية عن تنفيذ إدارة المخاطر 

 2362 -2366ودمج إدارة المخاطر بالكامل خالب الفترة 

من تحديد متابعة إجراءات التخفيف  رنام البلتمكين 

وتسجيلها وتفعيلها ومن إبقاء المخاطر دون حدود تقبل 

المخاطر )المستوى المقبوب للمخاطر(. وستتمكن الدائرة 

لة وفحص التقديم المحر   من استعراض المخاطر المسجَّ

في إجراءات التخفيف من أثرها وتحديد إشارات اإلنذار 

التي ستمس كثيرا بسمعة المؤسسة المتعلقة بالمخاطر 

  .وكذلك متابعة عملية التاعيد المحددة

وستواصل إدارة تسيير الموارد والمساءلة إطالع المجلس 

ولجنة مراجعة الحسابات على التقدم المحر  في تنفيذ إدارة 

  .البرنام المخاطر في عمليات 

التوصية  على الرد في الواردة التعليقات أيضاً  )انظر W
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 الناف في المتوخاة المحددة للمنجزات ( بالنسبة)ب 4

 (.2366عام  من األوب

وعهد إلى إدارة تسيير الموارد والمساءلة بالمسؤولية عن 

جمع وتحليل إشارات اإلنذار فيما يتعلق بالمخاطر الكبيرة 

الضارة بالسمعة. وقد أنشدت اإلدارة نظاما شامال لتقاسم 

المعلومات بشدن هذه المخاطر ورفعها من الميدان عن 

. طريق الهياكل اإلقليمية إلى مجلس اإلدارة التنفيذي

ويجري بافة منتظمة رفع تقارير إدارة تسيير الموارد 

والمساءلة إلى لجنة مراجعة الحسابات، وهي تعمل على 

نحو وثيق مع مكتب الرقابة لضمان تقاسم المعلومات بشدن 

 تلك المخاطر. 

سيكون اإلطار الجديد  2362وبحلوب يونيو/حزيران 

منتهيةش انظر  5إلدارة المخاطر تعتبر التوصية 

  .  WFP/EB.A/2011/6-I لوثيقة ا

 قد نفذ بالكامل على الاعيد العالمي.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 6التوصية  -63

ينبغي لإلدارة أن تضع وتنفذ استراتيجية 

للرد على االدعاءات الخارجية الرئيسية 

  .بسرعة بحسم وبشفافية

  الموافقة. تمت

 البرنام  تهدد مخاطر الخارجية االدعاءات تمثل (6

 إلدارة الجديدة الترتيبات إطار في معها التعامل وينبغي

 يكفل وسوف. 5التوصية  على الرد في المحدَّدة المخاطر

 االدعاءات مع التعامل عن المسؤولية تحديد ذلك

 بوضوح. الرئيسية

 إدارية توجيهات األمانة ستعد ذلك، إلى باإلضافة (2

 .بعينها حاالت معالجة بشدن

، فإن لدى 5و 2وكما جاء في مناقشة االستجابة للتوصيتين 

اإلدارة في الوقت الحاضر آليات قائمة لالستجابة للمزاعم 

ضايا المتالة بالمخاطر وإبالغها إلى كبار المديرين والق

عن طريق مجلس اإلدارة التنفيذي وإلى المجلس التنفيذي 

عن طريق الجلسات اإلعالمية الفالية بشدن العمليات. 

وعند نضوج عملية إدارة المخاطر، ستادر عند اللزوم 

توجيهات إدارية مرافقة وتكميلية من أجل تناوب حاالت 

 . بعينها

  جاٍر تنفيذ هذه التوصية.

وضع المكتب القطري للاوماب إجراءات 

تشغيل موحدة لمعالجة اتهامات تحويل األغذية 

عن وجهتها أو سوء استخدام المساعدة الغذائية، 

ش وقد أقر مقر 2366وذلك في سبتمبر/أيلوب 

البرنامج هذه اإلجراءات في أكتوبر/تشرين 

حدة، في . وقد تم تفعيلها مرة وا2366األوب 

، عندما تعاقد 2366نوفمبر/تشرين الثاني 

المكتب القطري مع شركة خاصة إلجراء 

تحقيق في مقديشو. وتم تقاسم النتائج مع مكتب 

 التفتيش والتحقيق.

 

 مكتمالً. 8يعتبر تنفيذ التوصية  

نعترف بوضع المكتب القطري  تم التنفيذ

إلجراءات التشغيل الموحدة 

األغذية  لمعالجة اتهامات تحويل

 عن وجهتها

 2التوصية  -66

من أعداد  البرنام ينبغي أن يتثبت 

المستفيدين من خالب الفحوص االختبارية 

قبل إجراء رصد لعمليات التو يع على 

األقل في المناطق التي يمكن لمو في 

 يشمل تنفيذ التوصية ما يلي:

  التشغيلية الموحدة قامت األمانة بإدخاب اإلجراءات

الجديدة التي توضح ما هو متوقع من الشركاء 

المتعاونين فيما يتعلق بالحد من األسباب المحتملة 

إلساءة االستعماب وتعزيز التنفيذ، وذلك مثالً عن 

نعترف بتنقيح المكتب القطري  تم التنفيذ مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

إلجراءات التشغيل الموحدة 

ياً لتحسين استهداف توخ

 المستفيدين.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 طريق تحسين اختيار واستهداف المستفيدين. الوصوب إليها. البرنام 

  هت خطابات تحذيرية إلى الشركاء المتعاونين وجِّ

الخطوط التوجيهية الجديدة الذين لم يتقيدوا ب

لالستهداف وذلك بعد تقديم التدريب إليهم. وتجري 

متابعة تنفيذ الخطوط التوجيهية بانتظام من خالب 

إجراء  يارات ميدانية. وفحات ميدانياً القوائم 

المرجعية المتعلقة برصد التنفيذ للوقوف على 

الطريقة التي يتبعها البرنامج في التحقق من كيفية 

الشركاء المتعاونين باالستهداف وغير ذلك من  قيام

 المسائل المتعلقة باالمتثاب.

  م الشركاء المتعاونون بعد كل عملية يجب أن يقدِّ

تو يع تقريراً سردياً وقائمة موقعة من المستفيدين 

بحلوب العاشر من الشهر التالي. ويراجع البرنامج 

بانتظام جميع عمليات تو يع األغذية والمنظمات 

 لمشتركة في تلك العمليات. ا

  سيشكل التقييم اإليجابي شرطاً أساساً مسبَّقاً للتفاوض

على اتفاقات جديدة للتفاوض والتوقيع على اتفاقات 

 جديدة.

 تعتبر هذه التوصية منتهية.

 8التوصية  -62

ينبغي للمكتب القطري أن يعيد تقييم 

المخاطر التي ينطوي عليها إجراء عمليات 

 تمت الموافقة. 

استعرض مدير اإلدارة العامة بالتشاور مع المكتب القطري 

في الاوماب وأصحاب المالحة الخارجيين المخاطر التي 

 نعترف بالتدابير التي اتخذها تم التنفيذ مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 

المكتب القطري والمتمثلة بتجميد 

العمليات في أفغويه استناداً إلى  W
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

تو يع األغذية في أفقوي بالتشاور مع 

 .أصحاب المالحة اآلخرين

تنطوي عليها هذه العملية وعل ق، حتى وقت كتابة هذا 

التقرير، برامج التغذية التكميلية والتغذية المؤسسية التي 

في أفقوي. وسيتواصل إجراء تقديرات  البرنام يقدمها 

أخرى للمخاطر لتحديد موعد استئناف العمل في أفقوي 

 .ومدى إمكانية ذلك

ما  الت العمليات في أفقوي معلقة بناًء على عمليات تقدير 

 المخاطر. 

 منتهيةش انظر الوثيقة 6تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 تقدير المخاطر.

  9التوصية  -60

 الشركاء قدرات تقييم دعم ينبغي)أ( 

 من مزيد لتحقيق الكافية بالوثائق المتعاونين

  الموضوعية.

 

 تمت الموافقة.

يعتبر المكتب القطري أنه يحتفظ بالفعل بالكثير من الوثائق 

المتعلقة بتقييم قدرات الشركاء المتعاونين. كما وضع 

المكتب القطري قائمة مرجعية لتقييم القدرات من أجل 

كفالة توثيق عملية اختيار الشركاء المتعاونين على النحو 

المالئم، واتساق تطبيق معايير التوثيق في جميع أنحاء 

الاوماب. وسوف يواصل المكتب القطري استخدام القائمة 

 .مرجعية لتوثيق عملية اختيار الشركاء المتعاونينال

لتقييم أنشد المكتب القطري في الاوماب قائمة مرجعية 

ضمان توحيد عملية اختيار الشركاء بغرض القدرات 

 المتعاونين وتوثيق عملهم في جميع أرجاء الاوماب. 

)أ( منتهيةش انظر  6تعتبر التوصية 

  . WFP/EB.A/2011/6-I الوثيقة 

نعترف بإصدار المكتب القطري  تم التنفيذ مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ الجزء )أ( من التوصية 

لتوجيهات التشغيل الموحدة 

لتانيف الشركاء المتعاونين 

وتقدير قدراتهم، وقيامه بوضع 

 المبادف التوجيهية للتقييم.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 اختيار قبل الال م الجهد بذب )ب( يجب 

 بمجرد ويجب، المتعاونين الشركاء

 إلى القطري المكتب يسعى أن اختيارهم،

 على األجل طويلة عالقات على الحفا 

 فيها تتغيُّر ال التي المناطق في األقل

  آخر. إلى موسم من األنشطة

 

 تمت الموافقة. 

ترى األمانة أنه يجري بالفعل بذب الجهد الال م في اختيار 

 الشركاء المتعاونين في الاوماب.

بالفوائد الهائلة التي ينطوي عليها تعزيز وتقر األمانة أيضا 

عالقات طويلة األجل مع الشركاء المتعاونين وتؤيدها، 

وستواصل القيام بذلك حيثما أمكن، مع مالحظة أن 

االنتماءات العشائرية لدى المنظمات غير الحكومية 

 الاومالية قد تحد من مناطق عملياتها.

المنظمات  وهناك توجيهات واضحة في إطار الشراكة مع

غير الحكومية حوب كيفية بناء عالقات طويلة األجل مع 

الشركاء المتعاونين. ويتاح أيضاً دليل للشركاء المتعاونين 

 “.البرنام كيفية العمل مع ”بشدن 

ويعمل المكتب القطري في الاوماب، حيثما أمكن، مع 

الشركاء المتعاونين لفترات طويلة ولكن ذلك يتعذر تحقيقه 

 في بعض األحيان لألسباب المشار إليها أعاله.عملياً 

ويستثمر المكتب القطري في الاوماب أيضاً وقتاً وجهداً 

 كبيرين في تدريب الشركاء المتعاونين.

ويواصل المكتب القطري في الاوماب بناء الشراكات مع 

الشركاء المتعاونين وإقامة عالقات طويلة األجل معهم 

ت دورات تدريبية على آليات حيثما كان ذلك ممكناً. وعقد

لاالح الشركاء المتعاونين الذين  البرنام المراقبة في 

يعملون في وسط الاوماب وبونتالند في سبتمبر/أيلوب 

نعترف بزيادة التركيز على  تم التنفيذ مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ الجزء )ب( من التوصية 

تدريب المكتب القطري للشركاء 

المتعاونين بهدف بناء قدراتهم 

طويلة األجل  وتطوير عالقات

 معهم.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 . 2366، ومارس/آذار 2366، ويناير/كانون الثاني 2363

كما يجري التدريب بانتظام على تنفيذ البرامج. وتنمية 

ة مستمرة، وهي مدرجة قدرات الشركاء المتعاونين عملي

في األنشطة العادية للمكتب القطري. وفي الشهور األخيرة، 

دة  عاقدت دورات تدريبية في إجراءات التشغيل الموحَّ

للتو يع العام لألغذية، وبرنامج التغذية التكميلية العالجية، 

وصحة وتغذية األم والطفل، والتغذية المدرسية، والغذاء 

ن أجل إنشاء األصوب، والغذاء مقابل العمل، والغذاء م

 مقابل التدريب.

)ب( منتهيةش انظر  6تعتبر التوصية 

  . WFP/EB.A/2011/6-I الوثيقة 

 01التوصية  62

 أغذية أي تسليم/تخايص عدم ينبغي

 ال الذين المتعاونين الشركاء/للناقلين أخرى

 غضون في التقارير/الشحن وثائق يقدمون

  األغذية. وصوب تاريخ من أشهر ثالثة

 

 تمت الموافقة جزئياً.

 تتفق األمانة تماماً مع هذه التوصية فيما يتعلق بالناقلين.

وحسب ما أقره المراجع الخارجي فإن عقود النقل تنص 

بالفعل صراحة على إعادة وثائق الشحن إلى المكتب 

 أيام من تسليم األغذية. 63في غضون  البرنام المعني في 

وسوف تاتخذ إجراءات ضد أي ناقل ال يقدِّم وثائق الشحن 

 في غضون ثالثة أشهر من تاريخ وصوب األغذية.

اء المتعاونين، توافق األمانة على أهمية وفي حالة الشرك

إصرار المكاتب القطرية على تقديم تقارير التو يع في 

الوقت المناسب. على أن قرار اتخاذ إجراءات ضد 

الشركاء المتعاونين الذين ال يقدمون تقاريرهم في غضون 

نعترف بالتدابير التي اتخذتها  تم التنفيذ مكتمالً. 63التوصية  يعتبر تنفيذ

اإلدارة لتعزيز تقديم الشركاء 

 المتعاونين للتقارير.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

ثالثة أشهر من موعد التسليم ال بد أن يراعي الظروف 

ليها ذلك، من قبيل وقت تخزين المحدَّدة التي ينطوي ع

األغذية في مواقع متقدمة قبل تو يعها المزمع، أو ما إذا 

كان التو يع قد توقف بسبب تااعد العنف. وقد يعني ذلك 

أن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركاء المتعاونين الذين 

 يتدخرون في تقديم تقاريرهم غير مالئم.

وتو يع األغذية في  وفي الحاالت التي يتقرر فيها تسليم

نفس اليوم، يٌشترط على الشريك المتعاون إعادة تقرير 

يوماً كحد أقاى بعد التو يع. وتنص  25التو يع خالب 

على أنه ينبغي اتخاذ إجراءات لمتابعة  البرنام توجيهات 

 كل تقارير التو يع العالقة.

ال يمكن اتخاذ قرار حوب مسدلة اتخاذ إجراء ضد شريك 

م تقريره في غضون ثالثة أشهر من تسليم  متعاون لم يقدِّ

األغذية بوصفه قرارا شامال، لكن يجب أن يراعي 

دة التي ينطوي عليها ذلك.  الظروف المحدَّ

أدرج البرنامج القطري هذه القضية في اإلجراءات 

دة المحدَّثة.   التشغيلية الموحَّ

وكجزء من تقييم شركات النقل، ستكفل وحدة اللوجستيات 

اتخاذ إجراءات مالئمة ضد شركات النقل التي تفشل في 

 تقديم الوثائق على النحو المطلوب بموجب عقودها.

كما أن اإلجراءات التشغيلية الموحدة فيما يتعلق بمذكرات 

اإلفراج عن األغذية وتعليمات النقل البري تبر  الشرط 

الذي يتطلب من الشركاء المتعاونين أن يقدموا تقاريرهم  W
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

ضون ثالثة أشهر. وسيتم وقف تسليم مزيد من في غ

 األغذية ما لم يتم تلقي التقارير خالب المهلة المحددة.

وكذلك يوجد ما يلي من التوجيهيات أو الخطابات أو 

 اإلجراءات التشغيلية الموحدة:

  إلى  2336مذكرة موجهة في أكتوبر/تشرين األوب

/أو عن بيع و البرنام جميع الشركاء المتعاونين مع 

 تبادب المعونة الغذائيةش

  خطاب مرسل إلى جميع الشركاء المتعاونين

يخطرهم بدنهم سيساءلون مالياً في حالة اكتشاف أي 

 شالبرنام إساءة الستعماب األغذية المقدَّمة من 

  اإلجراءات التشغيلية الموحدة الاادرة في

بشدن االستجابة فيما يتعلق  2363أبريل/نيسان 

 ادب المعونة الغذائيةشبعمليات و/أو تب

  اإلجراءات التشغيلية الموحدة الاادرة في

بشدن االستجابة فيما يتعلق  2363يونيو/حزيران 

ببيع و/أو تبادب المعونة الغذائية، بما في ذلك 

 المسؤولية المالية للشركاء المتعاونين.

انظر الوثيقة  منتهيةش 63تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 00التوصية  -65

 كثب عن القطري المكتب يعمل أن ينبغي

 الخارجيين. المالحة أصحاب مع وبشفافية

 

 .الموافقة تمت

للعمل عن يبذب المكتب القطري في الاوماب كل جهده 

كثب وبشفافية مع أصحاب المالحة الخارجيين. وأقر 

المراجع الخارجي بتلك الجهود في تقريره الذي أعرب عن 

التقدير للنهج التعاوني الذي يتبعه فريق المكتب القطري 

 الحالي.

وتشمل اإلجراءات المحددة األخرى التي اتخذها مدير 

ب المكتب القطري للعمل في تعاون أوثق مع أصحا

 المالحة الخارجيين ما يلي:

 بين المشترك المتحدة األمم فريق مع التفاعل 

 الجديدش ومنسقه المخاطر بإدارة المعني الوكاالت

  للمانحينش فردية إحاطة جلسات تقديمو 

  مستديرة موائد شكل في إحاطة جلسات وتقديم 

 .للمانحين جماعية

االجتماعات المشتركة بين الوكاالت  البرنام  ويحضر

بما في ذلك اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة بين 

الوكاالت، والفريق القطري للعمل اإلنساني، ورؤساء 

 الوكاالت التشغيلية على مستوى اإلدارة العليا. 

، على مستوى التشغيل، مجموعات البرنام ويقود 

رك في مجموعات المساعدة الغذائية واللوجستيات، ويشا

 أخرى كعضو )مجموعة التغذية مثالً(.

في تخطيط وتنفيذ وتحليل التقييمات  البرنام ويساعد 

إننا نقبل التدابير التي اتخذتها  تم التنفيذ مكتمالً. 66يعتبر تنفيذ التوصية 

اإلدارة للعمل عن كثب مع 

 أصحاب المالحة الخارجيين
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

الموسمية التي تجريها وحدة تحليل األمن والتغذية ويقود 

 التقييمات األخرى أو يشارك فيها بافة منتظمة.

بنشاط داخل األمم المتحدة في  البرنام ويشارك 

ة الاومالية، واإلطار االستراتيجي استراتيجية المساعد

 المتكامل للاوماب، وأاطر عمليات النداء الموحد.

وتعقد اجتماعات مع فرادى الجهات المانحة شهرياً. وعقد 

 .2366اجتماع مائدة مستديرة في مارس/آذار 

وتشكل جميع هذه األنشطة جزءاً من العمل اليومي المنتظم 

 للمكتب القطري.

منتهيةش انظر الوثيقة  66تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 03التوصية  -68

 يعتزم القطري المكتب أن إلى بالنظر

 الرصد، أنشطة في كبيرة استثمارات إجراء

 المحتملة الرصد نتائج مسبقاً  تحدَّد أن ينبغي

 .نتيجة لكل الممكنة المتابعة وإجراءات

 المكتب ستوجه العملية هذه أن نرى ونحن

 لمتابعة وافية إجراءات اتخاذ نحو القطري

 أفضل جني من وتمكينه الرصد استنتاجات

  العملية. تلك من الفوائد

 

 تمت الموافقة.

دة وضع المكتب القطري بالفعل  إجراءات تشغيلية موحَّ

د كيفية وجوب اتخاذ إجراءات بشدن نتائج الرصد.  تحدِّ

من  26باإلضافة إلى ذلك، وحسب ما جاء في الفقرة 

التقرير، سيضع المكتب القطري نظاماً إلجراء رصد 

منتظم لألغذية المباعة في األسواق وتحركات األغذية عبر 

 الحدود.

قام المكتب القطري، مع مراعاة اإلجراءات المحتملة التي 

يتطلبها الرصد، بتعديالت هامة بغية وضع ضوابط وقائية 

في برامجه بما يجعل الرصد أسهل وأقل تكلفة. وعلى 

نعترف بالتدابير التي اتخذتها  تم التنفيذ مكتمالً. 62يعتبر تنفيذ التوصية 

اإلدارة لبناء ضوابط وقائية 

 لتحسين الردع.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

مطالبون  البرنام سبيل المثاب فإن الشركاء المتعاونين مع 

اآلن بفر  الحاص المخااة بالضبط لكل مستفيد، بما 

عد على ضمان تو يع عدد أقل من األكياس غير يسا

المفتوحة. وتعد اإلجراءات التشغيلية الموحدة بالنسبة للرد 

على بيع و/أو مبادلة المعونة الغذائية مثاالً إلجراءات 

المتابعة المحددة )المسؤولية المالية للشركاء المتعاونين عن 

حالة ( على أن تؤخذ كنتيجة محددة للرصد )البرنام أغذية 

 .63محددة من حاالت إساءة االستعماب(ش انظر التوصية 

منتهيةش انظر الوثيقة  62تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 03التوصية  -62

ناظماً لجمع  البرنام ينبغي أن يضع 

المعلومات وقياس مؤشرات الحاائل 

واألثر القائمة. وينبغي إدراج تلك 

دة  االستنتاجات في التقارير السنوية الموحَّ

 .عن المشروعات

 

 تمت الموافقة.

لديه بالفعل إطار للنتائج االستراتيجية يشمل  البرنام 

مؤشرات للحاائلش وهي تراعى في اإلطار المنطقي لكل 

 مشروع معتمد. 

اإلبالغ على أساس مؤشرات النواتج  البرنام وياطلب من 

والحاائل الواردة في اإلطار المنطقي وفي وثيقة 

 المشروع المعتمدة.

ير مشروعات ويالحظ تقرير المراجع الخارجي أن تقار

تركز بشدة على النواتج وال تتضمن إال  قدراً  2336عام 

 ضئيالً من المعلومات عن الحاائل.

ويسعى المكتب القطري في الاوماب إلى قياس مؤشرات 

الحاائل في اإلطار المنطقي المعتمد لعملية الطوارف. 

إننا نقبل المؤشرات الوسيطة  تم التنفيذ مكتمالً. 60يعتبر تنفيذ التوصية 

راً المختلفة للنتائج وذلك نظ

لاعوبة قياس األثر/النتيجة في 

 الاوماب
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

على أن هذه الجهود تتعثر في بعض األحيان بسبب قلة 

 موثوقة من السلطات والشركاء.توفر البيانات ال

وفي الحاالت التي تتطلب احتياجات طارئة وتنطوي على 

قيود تشغيلية كبيرة، مثلما في الاوماب، تتفق األمانة مع ما 

يقوم به المكتب القطري من تحديد ألولويات مؤشرات 

النواتج، وهو ما يثبت متابعة عمليات التو يعات الغذائية 

شخاص الذين يتم الوصوب إليهم المزمعة من حيث عدد األ

عة مقارنة بمؤشرات الحاائل التي  وكمية األغذية المو َّ

 تثبت أن األغذية تحقق األثر المقاود منها

واإلطار المنطقي  بالبرنام وتتبع عملية الطوارف الخاصة 

 وإطار النتائج االستراتيجية.  للبرنام الخطة االستراتيجية 

حاائل عملية الطوارف في وتم اإلبالغ عن جميع 

د ين بشدن المشروعات المتعلقين  التقريرين الموحَّ

على حد سواء. ويبين  2363و 2336بالاوماب لعامي 

أنه قد  2363التقرير الموحد بشدن المشروعات لعام 

. وعلى سبيل البرنام تحققت حاائل هامة نتيجة لتدخالت 

في حالة  تحسناً  2363المثاب، سجلت حالة التغذية في عام 

. وتبيَّن من التقارير 2336األمن الغذائي مقارنة بعام 

الواردة من الشركاء المتعاونين انخفاض معدب الوفيات، 

وتحسن معدب اإلنعاش بالنسبة لألطفاب المستفيدين من 

 برنامج التغذية التكميلية.

أن البرنامج  2363وأفادت التقارير الميدانية في عام 

درسية عمل على تحسين الموا بة، الطارف للتغذية الم W
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

وخفَّض معدالت التسرب و اد من مشاركة اآلباء 

 والمجتمع المحلي في التعليم.

منتهيةش انظر  60تعتبر التوصية  

  . WFP/EB.A/2011/6-I الوثيقة 

 01التوصية  -66

 مواءمة القطري المكتب يعيد أن )أ( ينبغي

 وقائية ضوابط لتشمل الرقابة استراتيجية

 المتعاونين الشركاء باختيار مرتبطة

 خطط وإعداد معهمش العالقة على والحفا 

 المستفيدين وتحديد والتو يع التخايص

 .وتسجيلهم

 

 الموافقة.تمت 

توافق األمانة على أن المكتب القطري ينبغي أن يواصل 

 تعزيز الضوابط الوقائية.

وبالنسبة للضوابط المتعلقة باختيار الشركاء المتعاونين 

والحفا  على العالقة معهم، فإن ذلك يجري من خالب تقييم 

القدرات وتحسين توثيق عملية اختيار الشركاء باستخدام 

فذ بالكامل اآلن )انظر الرد على التوصية قائمة مرجعية تن

6.) 

ولخطط التخايص وعمليات التو يع عدد من آليات 

الرقابة، وتوضع خطط التخايص من خالب عملية 

تشاورية. بيد أن المكتب القطري سيكفل تحسين توثيق 

التغييرات التي تطرأ على خطط التخايص والتو يع على 

 الخارجي.حد سواء حسب توصية المراجع 

واستثمر المكتب القطري للاوماب وقتاً كبيراً في تعزيز 

دة المتعلقة بعدد من الجوانب  إجراءات التشغيل الموحَّ

 التشغيلية، بما في ذلك تحديد المستفيدين وتسجيلهم.

ويركز المكتب القطري على الضوابط الوقائية في جميع 

 23، و66، و66، و6هذه المجاالت. انظر التوصيات 

إننا نقبل بالتدابير المتخذة على  تم التنفيذ مكتمالً. 62يعتبر تنفيذ الجزء )أ( من التوصية 

شكل وضع/تعزيز إجراءات 

تشغيل موحدة لبناء الضوابط 

 وانب التشغيلية.الوقائية في الج
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

لحاوب على معلومات مستكملة عن استراتيجية الرقابة ل

والضوابط الوقائية التي كانت موجودة للتادي لهذه 

 الشواغل. 

 القطري المكتب يجري أن )ب( ينبغي 

 األسباب تحديد أجل من للثغرات تحليالً 

 اإلجراءات تغيير قبل للمشكلة الجذرية

 تغيير عدم والممارسات. وينبغي

 الضوابط ضعف يثبت لم ما اإلجراءات

 التدريب على التركيز  يادة القائمة. وينبغي

 واإلجراءات التعليمات تدكيد وتكرار

  الضوابط. تنفيذ لفرض التدديبية

 

 تمت الموافقة.

تعترف األمانة بدهمية عدم تغيير الضوابط السليمة نظرياً 

 لمجرد عدم تنفيذها تنفيذاً كامالً أو مالئما.

 ستتخذ اإلجراءات الال مة حسب ما هو مبيَّن في الرد على

 .0التوصية 

وقد أجرى المكتب القطري للاوماب تحليالً دقيقاً 

لإلجراءات والممارسات كما  اد من تدريب المو فين 

والشركاء المتعاونين. وكانت اإلجراءات التاحيحية 

 المتخذة ضد الشركاء والناقلين موثقة بوضوح. 

)ب( منتهيةش انظر الوثيقة  62تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 62الجزء )ب( من التوصية يعتبر تنفيذ 

 مكتمالً.

إننا نقبل التدابير التي اتخذتها  تم التنفيذ

اإلدارة لتحليل وتعزيز الضوابط 

 الداخلية.

 التكلفة دورياً  البرنام  يحدد أن )ج( ينبغي 

 التي اإلضافية الضوابط لكل اإلجمالية

 في للعمل فرضها يزمع أو يفرضها

 فيها تفرض التي الخطورة الشديدة المناطق

 إليها. وينبغي مو فيه وصوب على قيود

 التفاصيل تلك على المانحين إطالع أيضاً 

 مدروس قرار اتخاذ يتسنى حتى بشفافية

 تمت الموافقة. 

ينبغي إجراء ذلك دورياً على النحو الذي أقره المراجع 

 الخارجي. 

تقدير المخاطر المتواصل، قد يقترح المكتب واستناداً إلى 

القطري تكاليف إضافية للضوابط المعنية عندما يقدم 

تنقيحات للميزانية و/أو مشروعات وعمليات جديدة 

للموافقة عليها سواء ضمن العمليات الممتدة لإلغاثة 

 62الجزء )ج( من التوصية يعتبر تنفيذ 

 مكتمالً.

الرد مقبوب نظراً ألن المكتب  تم التنفيذ

القطري اتخذ تدابيره لتقدير تكلفة 

الضوابط اإلضافية وأدرجها في 

 عملية الطوارف.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 الشديدة المناطق تلك في العمل بشدن

  الخطورة.

 

واإلنعاش التي يقرها المدير التنفيذي أو عمليات الطوارف 

دير التنفيذي والمدير العام لمنظمة التي يوافق عليها الم

األغذية والزراعة معا. وتوفر أشكاب تنقيح المشروعات 

والميزانيات للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ولعمليات 

الطوارف إرشاداٍت كافية للمكتب القطري بشدن مبررات 

 يادات الميزانية وطبيعتها وتحديد األخطار والمخاطر 

لعمل في البيئات التي ينعدم فيها األمن التي ينطوي عليها ا

 إلى حد كبير.

ويقوم المكتب القطري في الاوماب بتقدير تكلفة الضوابط 

اإلضافية والخطط لعرضها في عملية الطوارف القادمة في 

 . 2366الفال الثالث من عام 

انظر الوثيقة )ج( منتهيةش  62تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 06التوصية  -66

 قائمة الرئيسي المقر يعد أن )أ( يجب

دة مرجعية  مجاب كل في الرقابة لمهمة موحَّ

 المرجعية القائمة إلى استناداً  و يفي

 إجراء ويجب القطري، المكتب في للتفتيش

 المكاتب بها تقوم التي الرقابة مهام جميع

 المرجعية للقائمة وفقاً  المستقبل في اإلقليمية

  المعتمدة.

 

اختار البرنامج أن يضع قوائم مرجعية  )أ(.  65جاٍر تنفيذ التوصية 

التقييم للمجاالت الو يفية كجزء من استبيانات 

الذاتي للضوابط الداخلية. وقد و عت هذه 

االستبيانات على جميع المو فين في 

، وكانت متاحة 2366أكتوبر/تشرين األوب 

الستخدامها في المكاتب اإلقليمية خالب بعثات 

 حسب االقتضاء. 2362االمتثاب في  

ويجري تجميع المعلومات حوب استخدام القوائم 

فية كجزء من عملية المرجعية للمجاالت الو ي

بيان الضوابط الداخلية. والقوائم متاحة للمكاتب 

اإلقليمية ولجميع المو فين من خالب 

WFPgo. 

 )أ( جار. 65تنفيذ التوصية 

التزام المكاتب اإلقليمية بالقوائم  2362يونيو/حزيران 

المرجعية يتطلب أن يضمنه المقر 

ألننا وجدنا بعض االنحرافات في 

 ب اإلقليميةمراجعة المكات

 بعثات تقارير كل تقدَّم أن )ب( ينبغي 

 وثائق تتاح حتى كتابة اإلقليمية المكاتب

 إليه تتوصل وما البعثة به تقوم الذي العمل

 .المستقبل في إليها للرجوع استنتاجات من

 تمت الموافقة.

ستكفل األمانة تقديم تقارير خطية من البعثات، وتنفيذ 

 بالتقارير للرجوع إليها في المستقبل.التوصيات، واالحتفا  

وتم إبالغ جميع المكاتب اإلقليمية بالحاجة إلى تقارير 

كتابية مع مزيد من التوضيحات بدنها مسؤولة هي 

 والمكاتب القطرية عن متابعة قضايا االمتثاب. 

)ب( منتهيةش انظر  65تعتبر التوصية 

  . WFP/EB.A/2011/6-I الوثيقة 

التقارير الكتابية عن البعثات  2362يونيو/حزيران  ( جار.ب) 65تنفيذ التوصية 

يجب أن يكون تستند إلى قوائم 

 المقر المرجعية.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 06التوصية  -23

 الختااصات دقيق استعراض إجراء يجب

 الناظم ترشيد بمجرد االمتثاب مراقبة مو ف

 الدعم استمرار أن واإلجراءات. ونرى

 ينبغي االمتثاب مو ف من القوي الشخاي

 المدير مساءلة تمييع في سبباً  يكون أال  

 عن وصرفهم اآلخرين والمديرين القطري

ل  .الضوابط عن المسؤولية تحمُّ

 تمت الموافقة.

يعترف المراجع الخارجي بدن تعيين مو ف لمراقبة 

 االمتثاب يشكل مبادرة سليمة في األجل القاير.

واتخذ المدير التنفيذي قرار تعيين مو ف لمراقبة االمتثاب 

تجاه الجهات المانحة فضالً عن  البرنام على ضوء التزام 

 في الاوماب. البرنام تعقد عمليات 

جرت العادة قبالً بالفعل على إعادة النظر في مدى استمرار 

الحاجة إلى مو ف لمراقبة االمتثاب في  ل تغيُّر 

في السودان وأفغانستان و ائف لمراقبة  الظروف. وأنشئت

 االمتثاب وأعيد نشرها حسب االقتضاء.

سيبدأ تنفيذ هذه التوصية حالما تسمح الظروف على أرض 

 الواقع.

في أعقاب الزيارة التي قام بها المدير التنفيذي للاوماب 

، تدكد أن مو ف مراقبة االمتثاب 2366في أبريل/نيسان 

ن يستمر. ويساعد مو ف مراقبة يقوم بدور هام وينبغي أ

م  االمتثاب المديرين الو يفيين على تحقيق أهدافهم ويقدِّ

المشورة والتوجيهات المفيدة بشدن الضوابط. وسيتم 

، عندما يكون 2366االستعراض التالي في سبتمبر/أيلوب 

 المو ف قد أكمل عاماً واحداً.

منتهيةش انظر الوثيقة  68تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

نالحظ أن استعراض  تم التنفيذ مكتمالً. 68يعتبر تنفيذ التوصية 

اختااصات مو ف االمتثاب تم 

في سبتمبر/أيلوب، وندعو إلى 

القيام به على أساس متواصل في 

 المستقبل
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 02التوصية  -26

 لمو في التقييم استمارات تقديم رصد يجب

 وفي الرئيسي المقر في أكبر بدقة البرنام 

 في رسائل إرساب ويجب القطري. المكتب

 استمارات بتقديم للتذكير المناسب الوقت

 إعادة ومتابعة استيفائها من والتحقق التقييم

 استخدام ويجب مستوفاة. تكن لم إذا تقديمها

 أخير كمالذ التدديبية واإلجراءات اإلنذارات

 ذلك. وقد مخالفة على يار من كل ضد

 مشروع وضع بادد أنها اإلدارة لنا أكدت

 المهني األداء تقييم استمارات لتعزيز

 استيفاء سيكفل الكفاءات الذي وتعزيز

  الجودة. من التحقق وسييسر البنود

 

 تمت الموافقة.

ستضيف األمانة مزيداً من الضوابط إلى استمارة "تقييم 

األداء المهني وتعزيز الكفاءات" لكفالة استيفاء األقسام ذات 

الالة. على أن األمانة تالحظ أنه يجري بالفعل إرساب 

رسائل تذكيرية في الوقت المناسب بشدن المواعيد النهائية 

فين. في دورة تقدير األداء السنوي للمديرين والمو 

وعالوة على ذلك، يحال المديرون على تقديرات االمتثاب 

عن طريق الوحدة التنظيمية إلى جانب معلومات عن الحالة 

الفعلية لبرنامج تقييم األداء المهني وتعزيز الكفاءات 

 لألفراد من المو فين. 

فما  5-ومن اآلن فااعداً، فإن المديرين من الرتبة ف 

ملية تقييم األداء المهني وتعزيز فوقها سيدرجون استيفاَء ع

الكفاءات للمو فين الذين يخضعون إلشرافهم كإحدى 

حاائل تقييم األداء المهني وتعزيز الكفاءات الخاصة بهم. 

وال يشكل عدم بذب الجهد الال م في استيفاء هذه العملية 

، وإنما قد يعالج البرنام سوء سلوك بموجب لوائح 

 داء.باعتباره مسدلة تتعلق باأل

تواصل األمانة تدكيد أهمية استكماب عملية تقييم األداء 

، أصدرت شعبة 2366المهني وتعزيز الكفاءات. وفي عام 

الموارد البشرية مجموعة سياسات جديدة بشدن ترقية 

وإعادة تو يع المو فين الفنيين الدوليين، وتقضي باستخدام 

ستقبل نتائج تقييم األداء في هذه القرارات المتالة بالم

الو يفي. ويعد تقييم األداء المهني وتعزيز الكفاءات أيضاً 

أداة رئيسية تستخدم عند تمديد العقود ومنح  يادات سنوية 

إننا نقبل بزيادة التركيز الذي  تم التنفيذ مكتمالً. 62يعتبر تنفيذ التوصية 

يوجهه المقر إلى رصد إنجا  

برنامج تقييم األداء المهني 

 وتعزيز الكفاءات "بيس".
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 في إطار الرتبة. 

منتهيةش انظر الوثيقة  62تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 08التوصية  -22

 طريق عن الشفافية  يادة كفالة من البد

 األعداد تبرر التي المستندات كل توفير

  النهائية. التخايص خطة في المحددة

 

 

  .الموافقة تمت

 لالحتفا  جهده كل الاوماب في القطري المكتب سيبذب

 إلثبات الال مة المستندات كل يشمل واضح بسجل

 في والتو يع التخايص خطط على تطرأ التي التغييرات

 .األوقات كل

تم تعديل اإلجراءات في المكتب القطري في الاوماب 

لتسهيل عملية التوثيق الكاملة. وبمجرد االنتهاء من خطة 

التخايص والموافقة عليها، ال تجري أي تعديالت على 

جدوب البيانات. ويتم القيام بعملية تجميع كاملة للوثائق بما 

في ذلك المذكرات التي تودع في ملفات كل اجتماع 

كرات عن أي تغييرات حتى تكون جميع التغييرات والمذ

واضحة عند أي مرحلة من العملية. ويجب موافقة المدير 

 القطري على أي تعديالت وإقرارها. 

منتهيةش انظر الوثيقة  66تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

نعترف بتحسينات النظام  تم التنفيذ مكتمالً. 66يعتبر تنفيذ التوصية 

بها لضمان وجود سجل المضطلع 

 توثيقي كامل لخطة التخايص.

 09التوصية  -20

 من مزيداً  القطري المكتب يتوخى أن ينبغي

 التي بالمستندات سجل توفير كفالة في الدقة

 .66التوصية  على الرد انظر

تحسينات لضمان وجود توثيق كامل لجميع أدخلت 

التغييرات التي تجري على خطط التو يع وعمليات 

نعترف بالتحسن في توثيق  التنفيذتم  مكتمالً. 66يعتبر تنفيذ التوصية 

 تغييرات خطط التو يع.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 الفعلية التغييرات أن الكافي بالشكل تبيِّن

  بدقة. وثِّقت قد للتو يعات الال مة

 

التو يع الفعلي. وقد تم تدريب مو في المكاتب القطرية 

نة.  على اإلجراءات المحسَّ

منتهيةش انظر  66تعتبر التوصية 

  . WFP/EB.A/2011/6-I الوثيقة 

 31التوصية  -22

 التشغيل إجراءات أحكام فوراً  تنفذ أن ينبغي

دة  بطاقات بمسدلة يتعلق فيما الجديدة الموحَّ

 استحقاقات وعرض الغذائية، الحاص

 على المستفيدين من والحاوب المستفيدين،

 وينبغي الغذائية. الحاص استالمهم يفيد ما

التكنولوجيا  استخدام البرنام  يستطلع أن

 الغذائية الحاص بطاقات استخدام )مثل

 القياس نماذج إلى المستندة اإللكترونية

 المناطق في تجريبية األحيائي( باورة

  مستقرة. أوضاعاً  تشهد التي

 

 تمت الموافقة.

دة الجديدة.  يجري العمل على تنفيذ إجراءات التشغيل الموحَّ

المزمع متابعة تدريب الشركاء المتعاونين في ومن 

بعد الدورة األولى لتنفيذ عملية  2366يناير/كانون الثاني 

 تقاسم الدروس المستفادة.

وفيما يخص بطاقات الحاص الغذائية اإللكترونية 

المستندة إلى نماذج القياس األحيائي، فقد استخدمها 

ئين في البرنامج ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالج

مخيمات الالجئين. وبعد العمل مع المفوضية على معالجة 

الشواغل الرئيسية المتعلقة بحماية المستفيدين، تلقى 

البرنامج موافقة المفوضية على استعماب تلك البطاقات. 

د استعراض الدروس المستفادة من هذه  وسوف يحدِّ

التجارب ما إذا كان يمكن تجريب هذه التقنية في الاوماب 

 أيضا.

وبموجب اإلجراءات التشغيلية الموحدة الجديدة، توجد اآلن 

 آليات الرقابة التالية:

 .عرض حاة كاملة في كل موقع تو يع 

نعترف بالخطوات التي اتخذتها  تم التنفيذ مكتمالً. 23يعتبر تنفيذ التوصية 

اإلدارة لتنفيذ إجراءات تشغيل 

موحدة جديدة بخاوص 

 استحقاقات المستفيدين. 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 .استخدام بطاقات حاص لجميع برامج التو يع 

   إجراء عمليات فحص شهرية لألطفاب واالحتفا

بسجالت بالنسبة لكل مركز من مراكز التغذية 

 التكميلية.

 المستفيدين التوقيع على قائمة التو يع عند  الطلب من

 استالم حااهم. 

  تو يع بطاقات الخدمة السريعة على المستفيدين

وإصدار بيانات إذاعية حتى يتمكن المستفيدون من 

 اإلبالغ فوراً إذا لم يحالوا على الحاة الكاملة.

  تحوب البرنامج من التو يع العام لألغذية إلى تو يع

 أكثر استهدافاً.

وأجريت سلسلة من التدريبات للشركاء المتعاونين 

ومو في البرنامج الميدانيين على هذه اإلجراءات التشغيلية 

الموحدة، وكذلك أجرى مو فو مكاتب المناطق والمكاتب 

 القطرية بعثات تحقق ميدانية. 

منتهيةش انظر الوثيقة  23تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 30التوصية  -25

 باإلطار الاارم االلتزام من )أ( البد

 الشركاء تقييم إلنهاء المحدَّد الزمني

 مدعوماً  ذلك يكون أن على المتعاونين،

 الموافقة. تمت

دة التشغيل إجراءات وضع القطري المكتب سيواصل  الموحَّ

 .المتعاونين الشركاء تقييم لعملية

يقوم المكتب القطري بإعداد إجراءات تشغيلية موحدة 

جديدة لتوجيه مكاتب المناطق باورة أفضل في المسائل 

نعترف بإجراءات التشغيل  تم التنفيذ مالً.)أ( مكت 26يعتبر تنفيذ التوصية 

الموحدة الجديدة للتحسينات في 

 تقييم الشركاء المتعاونين.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

  المشرفين. من منتظمة باختبارات

 

ومن المتوقع في المتعلقة بتقييمات الشركاء المتعاونين، 

نفس الوقت إجراء تقييمات للشركاء المتعاونين باورة 

منتظمة. وتجري الممارسة الحالية إذا كانت مدة المشروع 

تقل عن عام واحد، بعد ذلك يجب إجراء تقييم مرة واحدة 

على األقل أثناء فترة المشروع. وإذا كانت مدة المشروع 

م كل ستة أشهر. تزيد عن عام واحد فإنه يلزم إجراء تقيي

وال يتم إعداد اتفاقات جديدة على المستوى الميداني أو 

تمديد االتفاقات القائمة إذا لم تكن هناك تقييمات حديثة 

 وتتولى لجنة استعراض البرامج التحقق من ذلك.

)أ( منتهيةش انظر الوثيقة  26تعتبر التوصية  

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 الشفافية، تحقيق على حرصاً  )ب( ينبغي، 

 على مسبقاً  المتعاونين الشركاء إطالع

 وضع عند المستخدمة التقييم معايير

 المستوى التفاقات النهائية الايغة

  الميداني.

 

  الموافقة. تمت

 للتوصية. القطري المكتب سيمتثل

يتم إرفاق استمارة تقييم الشركاء المتعاونين بجميع اتفاقات 

 المستوى الميداني.

وتشمل معايير التقييم مؤشرات متعلقة بعمليات التو يع، 

وإعداد التقارير، وإدارة الاناديق، وإدارة اللوجستيات، 

 المقترحات.والتو يف، والتنسيق، والرصد، وإعداد 

)ب( منتهيةش انظر الوثيقة  26تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 إننا نقبل بالرد الذي قدمته اإلدارة. تم التنفيذ ( مكتمالً.ب) 26يعتبر تنفيذ التوصية 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 33التوصية  -28

 ووحدة المنفذة الوحدة تواصل أن ينبغي

 ومطابقة تحليل على معاً  العمل اللوجستيات

 الشركاء تقارير في التباين أسباب

  فيها. يبت لم التي المشاركين

 

  الموافقة. تمت

 على الرد الادد )انظر هذا في جهود بذب بالفعل يجري

 (.25 التوصية

يعقد حالياً اجتماع شهري للمطابقة بين وحدة اللوجستيات 

ووحدات البرامج لتوضيح أسباب االختالفات في التقارير 

المقدمة من الناقلين والشركاء المتعاونين. وتجري مقارنة 

بيانات الشحنة في نظام معالجة حركة السلع وتحليلها 

ونين )كومباس( مع بيانات التو يع الخاصة بالشركاء المتعا

 الواردة في تقارير التسليم. 

وتجري استعراضات شهرية لتقارير الشركاء المتعاونين 

وترسل النتائج إلى المو فين للمتابعة مع الشركاء 

 المتعاونين. 

منتهيةش انظر الوثيقة  22تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

ر التي اتخذها نعترف بالتدابي تم التنفيذ مكتمالً. 22يعتبر تنفيذ التوصية 

المكتب القطري لتحسين اإلبالغ 

 من جانب الشركاء المتعاونين.

 33التوصية  -22

 لتوليد موحدة أدوات إيجاد )أ( ينبغي

 يعالج جديد نظام وضع لحين التقارير

 لمنع كومباس نظام ضعف جوانب

 من البيانات إلى الوصوب من المو فين

 .للنظام الخلفية الواجهة خالب

 الموافقة.لم تتم 

 البرنام يجري العمل على بدء مشروع في إطار شبكة 

( لبناء تطبيق لوجستي 2ونجز ونظامه العالمي للمعلومات )

جديد تماماً، وهو نظام التنفيذ اللوجستي الذي يشمل قدرات 

لتتبع السلع بما يتفق تماماً مع القاعدة الحاسوبية المستخدمة 

الجديد خالب عام في المنظمة. ويجري تطوير التطبيق 

وسيبدأ تجريبه في وقت الحق من هذا العام. ومن  2366

التحسينات باإلضافة إلى   غير موافق عليها

المستمرة في "كومباس"، فإن 

تنفيذ نظام دعم تنفيذ اللوجستيات 

 يحتاج إلى رصد وثيق.

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

2
/6

-H
/1

 
2

 

 



 

 

 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

3
/6

-H
/1
 

3
8
  

استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 . 2362المتوقع تنفيذ النظام الجديد تدريجياً اعتباراً من عام 

بالفعل برامجيات حاسوبية معترف بها  البرنام ويستخدم 

لتوليد التقارير من خالب الوصوب إلى بيانات نظام معالجة 

س(. وعالوة على ذلك فإن حركة السلع وتحليلها )كومبا

الوصوب إلى تقارير هذه البيانات يتم التحكم به بالفعل من 

خالب الحد من حقوق وصوب المو فين إليها. وفي  ل هذه 

الظروف، ترى األمانة أن ال فائدة من االستثمار أكثر في 

 أدوات اإلبالغ في هذه المرحلة.

م ليحل محل ويتم اختيار البرنامج الحاسوبي الجديد هذا العا

نظام كومباس. كما أن مرحلة تاميم النظام الجديد قد 

استكملت تقريباً. وقد تم تحديد البلدان التي تشملها التجربة 

 ويجري القيام باألعماب التحضيرية.

وتواصل شعبة اللوجستيات العمل مع شعبة تكنولوجيا 

المعلومات لتحسين ضوابط الوصوب إلى نظام كومباس 

ى أمن البيانات وقيمتها إلى أن يابح النظام والمحافظة عل

الجديد جاهزاً. وسيتم في المستقبل القريب تنفيذ خاصيتين 

 جديدتين:

  توثيق قواعد البيانات بما يسمح بالدخوب إلى قاعدة

بيانات كومباس فقط عن طريق الشبكة الداخلية 

بناًء على تاريحات معتمدة للدخوب. وهذا  للبرنام 

لدى كل مستخدم لنظام كومباس يتطلب أن يكون 

 حساب خاص بنظام التشغيل.

   وضبط الدخوب للتطبيق لضمان تحديث المعلومات W
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 في النظام عن طريق استخدام نظام كومباس فقط. 

وستسمح الخاصيتان بدخوب المستخدمين المارح لهم فقط 

 إلى البيانات عن طريق القنوات المالئمة.

 كومباس نظام في تسجل أن )ب( ينبغي 

عة األغذية شحنات جميع تفاصيل  من المو َّ

 الشركاء على النهائية التسليم نقاط

 خطة بين المطابقة لتيسير المتعاونين

 نقاط في الفعلي والتو يع التخايص

  النهائية. التو يع

 

  .الموافقة تمت

 . وتشملالنهائية التسليم نقاط عن معلومات حالياً  تتاح

 نظام في المتعاونين بالشركاء الخاصة النموذجية الوحدة

 الغذائية، التو يعات عن لإلبالغ مستويات خمسة كومباس

 الفرعي، والقطاعي والقطاعي، القطري، المستوى هي

 األماكن تحديد للمكاتب يمكن حتى والمواقع، واألماكن،

 .التو يعات فيها أجريت التي

لي لألمانة.  انظر الرد األوَّ

)ب( منتهيةش انظر الوثيقة  20تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

نعترف بالتدابير المتخذة إلدراج  تم التنفيذ ( مكتمالً.ب) 20يعتبر تنفيذ التوصية 

في نظام  معلومات تو يع األغذية

 "كومباس"
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 31التوصية  -26

 من الفواتير استالم تواريخ بتسجيل نوصي

 باعتبارها المتعاونين، والشركاء الناقلين

 شبكة في األهم، الرقابية المعلومات

 للمعلومات العالمي ونظامه البرنام 

  (.2)ونجز 

 

تاريخ ”حقل جديد بعنوان  2366يوليو/تمو   6يتاح منذ 

في وحدة الحسابات المستحقة الدفع في “ استالم الفواتير

لرصد تاريخ استالم الفواتير من البائعين  2نظام ونجز 

بغرض تحسين معالجة الفواتير وفقاً للشروط الموحدة 

 .البرنام للسداد في 

هذا  وأبلغت المكاتب القطرية ووحدات المقر باستخدام

 الحقل الجديد ونشر دليل إلكتروني بشدن ذلك.

 تعتبر هذه التوصية منتهية.

نعترف بالجهود التي بذلتها  تم التنفيذ مكتمالً. 22يعتبر تنفيذ التوصية 

اإلدارة إلدراج تاريخ الفواتير في 

 .2نظام وينغز 

 36التوصية  -26

 المخاطر على المو فين تدريب ينبغي

 النهائيين المستعملين بحوسبة المرتبطة

 وينبغي المعلومات. جودة تعزيز وطرق

 عن المسؤولية تتولى تنسيق وحدة إنشاء

 بالبيانات واالحتفا  المطابقة أعماب جميع

 .البيانات في تضارب أي لتالفي السابقة

 تمت الموافقة. 

تبذب جهود كبيرة للتنسيق بين البرامج واللوجستيات على 

قطري يوافق على ضرورة اتباع الرغم من أن المكتب ال

عملية تتسم بطابع رسمي أكبر وإجراء استعراض ألدوات 

 إدارة بيانات المستعملين النهائيين الحالية لتحديد أي تداخل.

وقد ال يتطلب ذلك إنشاء وحدة منفالة لهذا الغرض. 

وينبغي أن يناب التركيز باألحرى على رفع مستوى 

 .التنسيق بين الوحدات القائمة

وقد أنشئت لجنة لمتابعة خطوط اإلمدادات في المكتب 

القطري تعنى بإدارة البيانات وإبالغها من بداية العملية 

حتى نهايتها. ويرأس اللجنة نائب المدير القطري 

)العمليات( وتضم مدير البرنامج، ومدير اللوجستيات، 

ومسؤوب متابعة اإلمدادات وآخرين حسب االقتضاء. 

عة خطوط اإلمدادات لالجتماع كل وتسعى لجنة متاب

نرحب بالخطوات التي اتخذها  تم التنفيذ مكتمالً. 25يعتبر تنفيذ التوصية 

المكتب القطري لتحسين نوعية 

 البيانات. 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

شهرين ويجري أيضاً الترتيب لعقد اجتماعات حسب 

 الطلب )أي عند تلقي مساهمات جديدة(.

وتساعد اجتماعات البرنامج العادي واللوجستيات وعمليات 

التوفيق المختلفة في الحد من حاالت التضارب. وقد تم 

 ير.تحديد مادر واحد لإلبالغ عن طريق مسؤولي التقار

ويتتبع التقرير الشهري عن رصد وتقييم عمليات التوفيق 

 ويبر  المجاالت التي تتطلب مزيداً من االهتمام.

منتهيةش انظر الوثيقة  25تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

 36التوصية  -03

 التو يع بعد الرصد يشمل أن )أ( ينبغي

 المستخدمة الرئيسية البارامترات من العديد

 المعلومات من للتحقق التو يع رصد في

 أن وينبغي الضمانات. من مزيد وتوفير

 بين الملموس التباين أسباب فوراً  تحلل

  النتيجتين.

 

 تمت الموافقة.

توافق األمانة على ضرورة متابعة التباين الكبير بين رصد 

التو يع والرصد بعد التو يع. ويقوم المكتب القطري في 

الاوماب بالفعل بإجراء تلك المتابعةش وأنشد المكتب قاعدة 

بيانات لتتبع المسائل التي تحتاج إلى تثبت في بعثات 

لتي تتم خالب الشهور التالية، وسوف يسعي إلى الرصد ا

 تحسين عمليات التوثيق.

ومع ذلك، نالحظ أن الرصد بعد التو يع يركز أساساً على 

استحقاقات المستفيدين وعلى مشاركتهم ورضائهم عن 

 . البرنامجالخدمات التي يحالون عليها كجزء من 

م بمعظللبرنام  بالنظر إلى قيام الشركاء المتعاونين 

عمليات تو يع األغذية فإن الهدف من الرصد بعد التو يع 

هو كفالة استهداف وتسجيل المستفيدين المناسبين في 

نعترف بالتدابير المتخذة لمطابقة  تم التنفيذ )أ( مكتمالً. 28يعتبر تنفيذ التوصية 

الفوارق بين الرصد والرصد بعد 

 التو يع.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 برنامج المساعدة الغذائية.

تقييم الوتبر  تقارير مكاتب المناطق وتقارير الرصد و

القضايا واإلجراءات المتخذة أو المقرر اتخاذها. ويحتفظ 

تتبع قضايا الرصد والتقييم المكتب القطري بمافوفة 

 لمتابعة كافة نتائج الرصد.

ويستخدم المكتب القطري نتائج الرصد إلعداد خطة الرصد 

لكل شهر و/أو إليفاد بعثات. ويتم تحليل أي فروق كبيرة 

 بين رصد التو يع والرصد بعد التو يع في نفس الوقت. 

)أ( منتهيةش انظر  28تعتبر التوصية 

  . WFP/EB.A/2011/6-I الوثيقة 

 في العادي الرصد  يادة )ب( ينبغي 

 البرنام  لمو في يسمح التي المناطق

 البديل الرصد يكون أن وينبغي بدخولها.

  المناطق. تلك في االستثناء هو

 

 تمت الموافقة. 

يوافق المكتب القطري على أن الرصد البديل ينبغي أن 

 البرنام يركز أساساً على المناطق التي ال يتمكن مو فو 

 من دخولها.

وقد  اد الرصد المعتاد في جميع أنحاء الاوماب. ويستخدم 

الرصد البديل عندما ال يتسنى إجراء الرصد المعتاد 

 باألمن.ألسباب تتعلق 

 08وبإضافة رصد الطرف الثالث،  ادت التغطية من نحو 

إلى أكثر من  2363في المائة من الرصد المباشر في عام 

 . 2366في المائة في يناير/كانون الثاني  55

وتتم متابعة نتائج الرصد من خالب مافوفة تتبع قضايا 

نعترف بزيادة الرصد العادي في  تم التنفيذ )ب( مكتمالً. 28يعتبر تنفيذ التوصية 

 الاوماب.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 الرصد والتقييم.

)ب( منتهيةش انظر  28تعتبر التوصية 

  . WFP/EB.A/2011/6-I ة الوثيق

 يتضمن منفال تقرير إعداد )ج( ينبغي 

عة األغذية تفاصيل  تلك إدراج أو المو َّ

  الالحقة. الشهرية التقارير في التفاصيل

 

 تمت الموافقة.

التو يع الفعلية على تقارير التو يع التي تعتمد بيانات 

يقدمها الشركاء المتعاونون والتي تتدخر في كثير من 

 األحيان.

وتوافق األمانة على الحاجة إلى مواصلة الجهود لكفالة 

تحقيق مزيد من الدقة في مواعيد تقديم تقارير التو يع من 

الشركاء المتعاونين. ويجري العمل حالياً على مستوى 

سسة لفرض وسائل إلكترونية الستيفاء وتقديم تلك المؤ

 التقارير.

وتوافق األمانة أيضاً على أن بيانات التو يع الفعلية، في 

حاب عدم توفرها في الوقت المحدَّد لتسجيلها في تقرير 

 الشهر الجاري، ينبغي إدراجها في تقرير الشهر الذي يليه. 

موجز للمعلومات ويتم إعداد هذه التقارير أسبوعياً. ويرسل 

على شكل تقارير عن الحالة ومعلومات مستكملة من مكتب 

 تنسيق الشؤون اإلنسانية.

)ج( منتهيةش انظر الوثيقة  28تعتبر التوصية 

WFP/EB.A/2011/6-I. 

إننا نقبل برد اإلدارة ونتطلع إلى  تم التنفيذ  )ج( مكتمالً. 28يعتبر تنفيذ التوصية 

لتقارير  إنجا  الوسيلة االلكترونية

التو يع الخاصة بالشركاء 

 المتعاونين وتقديمها في المستقبل.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 (WFP/EB.2/2011/5-C/1تقرير المراجع الخارجي بشأن شراء عقود النقل البري والتخزين والمناولة )

  0التوصية  -06

ينبغي استعراض االفتراضات التي يستند  

إليها تقدير الميزانية، وباألخص تكاليف 

النقل البري والتخزين والمناولة مافوفة 

لكي تعبِّر بشكل أفضل عن فروق التكلفة 

 خالب دورة عمر العملية.

قامت شعبة اللوجستيات بوضع وتنفيذ أداة للرصد بغرض 

التحقق كل ثالثة أشهر من صحة مافوفة تكاليف النقل 

البري والتخزين والمناولة وتعديالت التكاليف الالحقة. 

هة إلى مو في اللوجتسيات في المكاتب وأكدت مذكرة موجَّ 

اإلقليمية والمكاتب القطرية الحاجة إلى التقيُّد بمبادف 

الميزنة وإدارة األمواب وااللتزام بالخطوط التوجيهية 

 المعتمدة بشدن استخدام تلك األداة.

 تعتبر هذه التوصية منتهية.

بنظام نعترف بالبدء  تم التنفيذ مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 

االستعراضات الفالية لافيفة 

النقل البري والتخزين  تكاليف

ألغراض  يادة دقة  والمناولة

 الرصد.

 3التوصية  -02

حداً أدنى يساعد  البرنام يجب أن يضع 

على التنبيه في حالة حدوث فروق في 

أسعار النقل البري والتخزين والمناولة 

بنسبة تزيد كثيراً على ذلك الحد األدنى. 

ويجب أن تخضع هذه الحاالت الستعراض 

منفال ورصد دقيق لتالفي تراكم 

 الفوائض.

 تمت الموافقة.

فالية بدأت شعبة اللوجستيات مؤخرا في إعداد تقارير 

تتناوب إدارة النقل البري والتخزين والمناولة وتتضمن 

تحليال لتباين أسعار النقل البري والتخزين والمناولة بما في 

ذلك أوجه التباين بين استخدام األمواب واستخدام السلع، 

وبين األسعار الفعلية واألسعار المقررة للنقل البري 

افوفات النقل والتخزين والمناولة. كما يبين التقرير م

 البري والتخزين والمناولة التي آن تنقيحها.

يجري استعراض المشروعات التي يبلغ فيها التباين أقااه 

بالمائة من المجموع( بمزيد من العناية: تعالج  63)نحو 

الفوائض وأوجه العجز المحتملة وتراقب عن كثب 

ميزانيات المشروعات بالنسبة للنقل البري والتخزين 

 ولة.والمنا

نعترف بتحديد الحدود الدنيا  تم التنفيذ مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

لرصد االختالفات الكبيرة في 

النقل البري والتخزين  تكاليف

 والمناولة.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 تعتبر التوصية منتهيةش انظر الوثيقة

  WFP/EB.A/2011/-C/Add.1 .  

 3التوصية  -00

القائمين ينبغي أن يستند تقييم أداء الناقلين 

إلى بيانات كاملة ذات صلة بدداء هؤالء 

 الناقلين اللتزاماتهم التعاقدية السابقة

 تمت الموافقة.

أضيف إلى دليل النقل قالب مفال لمراقبة أداء شركات 

النقل ويجري تتبع استخدام المكاتب القطرية للقالب. 

وستعدب برامج التدريب على اللوجستيات من أجل التدكيد 

دام القالب. ويجري إعداد مؤشرات رئيسية على استخ

لألداء. وستاستخلص التقارير عن أداء شركات النقل من 

نظام تنفيذ اللوجستيات بعد إجراء المهام المطلوبة حاب 

 صدور تلك التقارير.

التنفيذ جاٍر حسب ما جاء في الرد المقدَّم في تاريخ 

  السابق. اإلبالغ 

من دليل النقل الذي  2-2-0أدرج في البند 

تستخدمه المكاتب القطرية قالب لرصد أداء 

(. والقالب موجود أيضاً 65-0الناقلين )المرفق 

في برنامج التدريب على التعاقد على النقل 

 البري. 

 

 مكتمالً. 0يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف بالتدابير المتخذة لتحسين  تم التنفيذ

 اقلين.رصد أداء الن
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 1التوصية  02

ينبغي إصدار طلبات عروض األسعار لكل 

المتعهدين المرشحين في قائمة التافية 

النهائية. وينبغي أن يستبعد من قائمة 

التافية النهائية المتعهدون الذين تكرر 

 عدم وفائهم بالتزاماتهم التعاقدية السابقة. 

 2-2-0باإلضافة إلى الخطوط التوجيهية الواردة في القسم 

، أصدرت شعبة اللوجستيات توجيهاً بشدن دليل النقلمن 

 2362التعاقد على خدمات النقل في مارس/آذار 

(ODL2012/001 يشدد على االلتزام بإصدار طلبات )

عروض األسعار لمتعهدي النقل المرشحين في قائمة 

التافية النهائية وااللتزام باإلجراءات المتعلقة بالناقلين 

 قيدون بالتزاماتهم التعاقدية.الذين ال يت

وتقع على مو في اللوجستيات اإلقليميين مسؤولية ضمان 

 االمتثاب لهذا التوجيه.

 تـاعتبر هذه التوصية منتهية.

نعترف بالتدابير المتخذة لضمان  تم التنفيذ مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

االمتثاب إلجراءات إصدار طلبات 

ة العروض وإعداد قائمة قاير

 بالمتعاقدين.

 6التوصية  -05

تنص ناظم العطاءات المزدوجة على 

استبعاد المتعهدين غير المستوفين للشروط 

على أساس التقييم التقني. وينبغي أال يستند 

االختيار بعد ذلك إال إلى تقييم العروض 

 المالية وحدها.

دليل من  5-2-0باإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في القسم 

أصدرت شعبة اللوجستيات توجيهاً بشدن التعاقد على ، النقل

( ODL2012/001) 2362خدمات النقل في مارس/آذار 

يؤكد إجراءات منح العقود والحاوب على موافقات في 

 الحاالت االستثنائية.

 تـاعتبر هذه التوصية منتهية.

ا نعترف بالتدابير التي اتخذته تم التنفيذ مكتمالً. 5يعتبر تنفيذ التوصية 

اإلدارة لتدكيد معايير اختيار 

 المتعاقدين.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 6التوصية  -08

ينبغي أن يشار في طلب عروض األسعار 

إلى معايير تقييم العروض المقدَّمة توخياً 

 لمزيد من الشفافية.

 تمت الموافقة.

  طبقا لذلك. دليل النقلسيعدب 

التنفيذ جاٍر حسب ما هو محدد في الرد المقدَّم في تاريخ 

  السابق.  اإلبالغ

أضافت شعبة اللوجستيات نااً لقالب طلبات 

العروض لتوضيح معايير تقييم العروض. 

ويشمل القالب المذكور اآلن ما يلي: "... 

وإضافة للتكلفة، ستؤخذ في االعتبار عوامل 

أخرى في منح هذا العقد، وعلى سبيل المثاب ال 

الحار القدرة االستيعابية و/أو القدرة على 

خدمات، والمهلة المطلوبة قبل التنفيذ، تقديم ال

 واألداء السابق )في حاب وجوده(."

 وقالب طلبات العروض موجود في دليل النقل. 

 مكتمالً. 8يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف بالتدابير المتخذة من حيث  تم التنفيذ

تعديل دليل النقل لوضع معايير 

 تقييم العروض.

 2التوصية  -02

ورصد النقاط الموجبة التخاذ ينبغي تحديد 

إجراءات في تقارير استعراضات بعثات 

التحقق من االمتثاب، وينبغي عرض 

 التقارير على لجنة النقل والتدمين.

أقرت األمانة بدهمية النهج المنظم في تنفيذ توصيات بعثات 

االمتثاب، ووضعت عملية منظمة لإلبالغ عن المسائل التي 

 بشدنها.  تحتاج إلى اتخاذ إجراءات

ددت المسؤولية عن الرصد على مستويين. وتتَّبع شعبة  وحا

اللوجستيات الضوابط المحددة من مو في اللوجستيات 

 اإلقليميين. 

وسيظل دور لجنة النقل والتدمين على ما هو عليه في 

االختااصات الحالية للجنة، وسوف تعالج اللجنة مسائل 

 والتدمين.السياسات المتعلقة بعقود النقل 

 تاعتبَر هذه التوصية منتهية.

اتخذت األمانة الخطوات التالية لألخذ برصد 

 تقارير بعثة االمتثاب:

  يطلب إلى مو في اللوجستيات

دائرة اللوجستيات اإلقليميين أن يبلغوا 

والنقل ببعثات االمتثاب المخطط لها 

 خالب السنة التقويميةش

  ًستشمل تقارير بعثات االمتثاب قسما

يدرج جميع التوصيات المتعلقة بالنتائج 

الشديدة األهمية للبعثة والتدابير المتخذة 

لتنفيذ تلك التوصيات واإلطار الزمني 

 للتنفيذش

  سيقوم مو فو اللوجستيات اإلقليميون

برصد تنفيذ التوصيات والمتابعة حسب 

نحن بانتظار إنشاء نظام لرصد   2360يونيه/حزيران 

النقاط  األساسية في  تقارير 

 استعراض بعثات االمتثاب.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

دائرة اللوجستيات اللزوم. وستبقى 

 والنقل على علم بالمجرياتش

  رة اللوجستيات والنقل كل ستة دائستعد

أشهر عرضاً عاماً لبعثات الرقابة 

 ووضع تنفيذ التوصيات.

 وستنعكس هذه الخطوات في دليل النقل.

 تنفيذ هذه التوصية جار.

 8التوصية  -06

يجب بذب الجهود الكفيلة بعقد اجتماعات 

 منتظمة للجنة النقل والتدمين. 

 تمت الموافقة. 

 2366. وفي 2363تمت تافية األعماب المتدخرة من سنة 

عقدت لجنة النقل والتدمين ثالثة اجتماعات لها حتى اآلن، 

 ومن المقرر عقد اجتماع في ديسمبر/كانون األوب.

 انظر الوثيقةتعتبر هذه التوصية منتهيةش 

  WFP/EB.2/2011-C/Add.1 .  

إننا نقدر إجراء اجتماعات دورية  تم التنفيذ مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 

 للجنة السلع والنقل والتدمين.

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

 0التوصية  -06

للدراسات ينبغي وضع األمواب المخااة 

األساسية وتقدير االحتياجات والتقييم جانبا 

وجعل استخدامها إلزاميا. وعند االقتضاء، 

ينبغي تزويد هذه األنشطة بتمويل مؤسسي 

 ال يرتبط بالضرورة بدمواب المشروعات.

 

تعكف شاعبة البرامج على إنشاء وحدة للرصد تشمل 

مهامها استعراض خيارات تمويل تحسينات ناظم الرصد 

على كافة المستويات. وصدر في يناير/كانون األوب 

 إعالن عن الو يفة الشاغرة لرئيس الوحدة. 2366

سيعرض على الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي في 

نهج شامل بشدن تمويل الرصد والتقييم في  2362عام 

 (.2365-2360خطة اإلدارة للفترة )

التدخيرات في تعيين كبير أخاائيي أدت 

الذي بدأ العمل في نوفمبر/تشرين  –الرصد 

إلى تدخيرات في تنفيذ  – 2362الثاني 

إستراتيجية الرصد والتقييم. وقد تنشطت 

الجهود المؤسسية لتعزيز الرصد والتقييم، بما 

في ذلك  من خالب معالجة هذه المسدلة، وذلك 

رصد األداء بنقل الرصد والتقييم إلى وحدة 

المنشدة حديثاً في إدارة تسيير الموارد 

يناير/كانون الثاني 

2362 

نعترف بالخطوات الجاري 

تنفيذها لمعالجة مسدلة التمويل 

المؤسسي  لدراسات خط األساس 

وتقدير االحتياجات وتقييم 

المشاريع، وسننتظر المزيد من 

 التدابير بخاوص هذه المسدلة.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

والمساءلة والتي ستكون مسؤولة عن متابعة  جاٍر تنفيذ هذه التوصية.

جميع جوانب إستراتيجية الرصد والتقييم في 

البرنامج. ويجري العمل على إعداد إستراتيجية 

لقياس النتائج وسيطلب لها تمويل محدد. 

ويشجع على تخايص األمواب ألغراض 

المشاريع خالب عملية  الرصد والتقييم في

 استعراض المشاريع.

 تنفيذ هذه التوصية جار.

 3التوصية  -23

نظرا لما تتطلبه الدراسات األساسية من 

تكاليف عالية وما تستغرقه من وقت، 

نوصي بتقييم مدى مساهمتها في اتخاذ 

قرارات مستنيرة بشدن تاميم 

 المشروعات.

 

يشكل تحسين الرصد على المستوى القطري جزءاً من 

استراتيجية التقييم الذاتي التي سيستعرضها مجلس 

مل االستثمارات في الرصد التي جرت السياسات. وتش

الموافقة عليها بالفعل إنشاء وحدة متخااة وتعيين رئيس 

لها )كبير أخاائيي الرصد( وتخايص الموارد الال مة 

 لتاميم أداة الرصد والتقييم في المنظمة. 

 جاٍر تنفيذ هذه التوصية.

بدأ رئيس رصد األداء العمل في نوفمبر/تشرين 

ل جار في وحدات المكاتب والعم 2362الثاني 

اإلقليمية والمقر على تعيين مو فين إضافيين 

 للرصد والتقييم.

ويجري العمل على إعداد إستراتيجية لقياس 

النتائج تشمل إنشاء فيم خطوط أساس النوعية 

لمؤشرات النتائج. وسيعز  نظام "كوميت" 

التوجيه واألدوات لقياس خط األساس والتدكد 

ج للمستفيدين. واعتباراً من من مساعدة البرنام

، ستكون الوحدة 2360يناير/كانون الثاني 

الخاصة بالتاميم في "كوميت" قد تم تطويرها 

واختبارها وإطالقها. وسيكتمل بنهاية عام 

التعميم الكامل لنظام "كوميت"، مع  2362

 التوجيهات الميدانية وأدوات اإلبالغ المحسنة. 

 جار. 2تنفيذ التوصية 

كانون األوب ديسمبر/

2362 

نحن بانتظار إنشاء قيم خط 

األساس للنوعية كجزء من وضع 

 إستراتيجية قياس النتائج.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 3التوصية  -26

ينبغي أن يرتبط تقدير االحتياجات ارتباطا 

وثيقا باختيار استجابات المشروعات وأن 

يسهم في تحديد حاائل جلية وقابلة للقياس 

في هذه  البرنام له. وينبغي أن يمايز 

العملية بين العوامل الداخلية والخارجية 

 التي يمكن أن تؤثر على تحقيق الحاائل.

باورة روتينية إلى استنتاجات  البرنام تستند مشروعات 

من المعونة  البرنام التقييم. وفي الوقت الذي ينتقل فيه 

الغذائية إلى المساعدة الغذائية، تابح نتائج التقييم مكونا 

تحديد أي خيارات البرامج تنفذ في كل حالة، رئيسيا في 

وتعزيز أهمية عملية التقييم. كما أن مواصلة تحديد 

وتحسين المخرجات المعيارية ومؤشرات النواتج لألنشطة، 

والمخاطر المحتملة عند تنفيذ المشروع تدعم إطار النتائج 

 . للبرنام  االستراتيجية

تعتبر هذه التوصية منتهيةش انظر 

  . WFP/EB.2/2011/5-D/1/Add.1  الوثيقة

، استكمل البرنامج 2360في فبراير/شباط 

"مشروع تعزيز اتخاذ القرار في القدرة 

المحسنة لتحليل االستجابة في اإلغاثة 

واإلنعاش" والمتعلق بتحسين القدرات على 

تحديد خيارات االستجابة المالئمة استناداً إلى 

أنشد البرنامج تحليل بيانات التقديرات. وقد  

قاعدة بيانات لتتبع التقديرات للتمكن من ربط 

التقديرات المكتملة والمخطط لها بدورة 

المشروع لضمان القيام على مستوى المقر 

باستعراض أحدث معلومات التقديرات، بغية 

تقييم تاميم المشروع. وفي إطار الشعبة 

الجديدة، شعبة السياسات والبرامج واالبتكار ، 

ائرة التحليل والتغذية بين قدرات الرقابة تجمع د

التحليلية وتقدم آلية مركزية الستعراض وثائق 

المشاريع. وقد وضع البرنامج نهجاً إلدماج 

رصد األمن الغذائي ورصد النتائج على 

مستوى المكاتب القطرية من خالب الجمع 

المنتظم لمؤشرات المستوى األسري، من قبيل 

الرقم الدليلي درجة استهالك األغذية و

 الستراتيجيات الامود.

نعترف بالخطوات المتخذة  تم التنفيذ

لمواصلة إدماج تقدير االحتياجات 

في تاميم المشاريع ورصد 

النتائج. وينبغي أن تؤخذ أدوات 

تقدير االحتياجات هذه في 

االعتبار في وضع إستراتيجية 

 قياس النتائج.

 1التوصية  -22

وتخويل ينبغي استعراض العمليات 

السلطات لتحديد أية معيقات تحوب دون 

سيبدأ العمل بعد انتهاء شعبة الميزانية والبرمجة وشعبة 

 الشؤون القانونية من استعراض تفويض السلطات.

 جاٍر تنفيذ هذه التوصية.

العم جار حالياً على استعراض تفويضات 

بهدف الحد من االختناقات بال داع،  السلطة

وذلك كجزء من عمل دورة إدارة البرامج في 

ديسمبر/كانون األوب 

2360 

نحن بانتظار إنجا  استعراض 

تفويضات السلطة بهدف الحد من 

الموافقة االختناقات بال داع في 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

استعراض المشروعات والموافقة عليها في 

 الوقت المناسب.

سياق تعزيز المنظمة الستعراض سير أعماب 

  تحديد نطاق تيار العمل.

 جار. 2تنفيذ التوصية 

 على المشاريع.

 6التوصية  -20

بعد تحديد حدود تخويل السلطات باورة 

واقعية، يجب االلتزام بها ووضع نهج يتيح 

في وقت مبكر تحديد حاالت عدم االلتزام 

المحتملة. ولئن كنا ندرك أن تنقيح 

المشروعات قد يكون أمرا ال مناص منه 

في وضع يتسم بالتغير، فإن التنقيحات 

الكثيرة التواتر قد تنبئ بوجود مشكلة 

 وينبغي استعراضها في المقر.

 تمت الموافقة.

يجري استعراض تنقيحات الميزانية المقترحة ومناقشتها 

عن طريق آلية لجنة استعراض البرامج، مما يسمح بإجراء 

تدقيق عام لاالحياتها، ويتم إبالغ المجلس بجميع تنقيحات 

ة مما إذا كانت المكاتب القطرية الميزانية. وتتدكد األمان

تجري تنقيحات متكررة للميزانية، وما إذا كانت أسبابها 

للقيام بذلك أسباباً سليمة. وتعد عملية الرصد هذه جزءاً 

للرقابة على البرامج، والذي يمكن  البرنام هاماً من نظام 

 أن يتحسن عن طريق وضع نتائج المراجعة في االعتبار.

هذه التوصية منتهيةش انظر الوثيقة تعتبر 

WFP/EB.2/2011/5-D/1/Add.1. 

 

عمالً بتوصية المراجعة، أنشدت شعبة 

السياسات والبرامج واالبتكار وحدة الستعراض 

 6المشاريع بهيكلة جديدة وذلك اعتباراً من 

. والوحدة مخااة لرصد 2360فبراير/شباط 

ا في المسائل  المتعلقة بتنقيحات الميزانيات، بم

ذلك المسائل المتالة بتفويض السلطة. ويتقدم 

شعبة االبتكار البرنامجي الوحدة المشورة لمدير 

وللمدير اإلقليمي ذي الالة بالتنقيحات. ستعمل 

الوحدة، في الوقت نفسه، مع المكاتب اإلقليمية 

والمكاتب القطرية المعنية لضمان إبقاء 

 ميزانيات المشاريع متماشية مع االحتياجات

  الحالية والناشئة.

 مكتمالً. 5يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف بالتدابير بالمبادرات  تم التنفيذ

المتخذة الستعراض ورصد تكرر 

 تنقيحات المشاريع/الميزانيات.

 6لتوصية ا -22

إضافة إلى الجهود المبذولة مع المانحين 

 البرنام العشرة األوائل، نوصي بدن يركز 

إلى  66على البلدان األولى في الفئة من 

، وأن يستثمر في شراكات استراتيجية 03

جديدة، وال سيما مع االقتاادات الااعدة. 

وليس من شدن ذلك أن يزيد حجم 

 تمت الموافقة.

لتوفير الموارد، والمبينة في  البرنام يجية توضح استرات

 وثيقة "توفير الموارد لبيئة متغيرة" 

(WFP/EB.1/2010/5-B/Rev.1 والتي عرضت ،)

على المجلس للنظر فيها، التركيز على شراكات 

استراتيجية جديدة تتجاو  البلدان المانحة األعضاء في 

والتنمية في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

نعترف بالتركيز الجديد على  تم التنفيذ مكتمالً. 8يعتبر تنفيذ التوصية 

توسيع قاعدة المانحين وفقاً 

لإلستراتيجية الجديدة لتحديد 

الموارد، وفق ما شوهد في 

 االتجاهات المتغيرة للمساهمات.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

المساهمات فحسب بل وأن يخلق إحساساً 

عبر قاعدة أوسع البرنام  أقوى بملكية 

 نطاقا من البلدان.

الميدان االقتاادي، كتلك التي تشمل البرا يل، واالتحاد 

الروسي، والهند، والاين، وجنوب أفريقيا، وبلدان الشرق 

األوسط، واالقتاادات الااعدة، وصناديق األمم المتحدة، 

 والبلدان المضيفة.

تعتبر هذه التوصية منتهيةش انظر 

  . WFP/EB.2/2011/5-D/1/Add.1 الوثيقة 

 2التوصية  -25

النظر في معايير  البرنام نوصي بدن يعيد 

استخدام صندوق مقابلة مساهمات الجهات 

المانحة الناشئة بغية مواءمته مع 

 المستويات الحالية لالحتياجات.

 تمت الموافقة.

في سبيله لتحديث معايير استخدام صندوق مقابلة  البرنام 

 مساهمات الجهات المانحة الناشئة. 

يدخل استخدام صندوق مطابقة مساهمات 

ن الجدد في االستعراض المؤسسي المانحي

لترتيبات التوأمة والذي تجريه إدارة تسيير 

الموارد والمساءلة وإدارة تسيير العمليات. 

ويجري النظر في مذكرة مفهوم التوأمة لتقديمها 

 .2360إلى المجلس في 

 جار. 2تنفيذ التوصية 

ديسمبر/كانون األوب 

2360 

خالب مراجعة حسابات هذه السنة 

وجدنا أدلة على استخدام أيضاً، 

صندوق مطابقة مساهمات 

بما يتجاو  الحدود  المانحين الجدد

القاوى الحالية مما يشير إلى 

الحاجة إلى استعراضه على 

 أساس األولوية.

 8التوصية  28

نوصي باتخاذ الممارسات السليمة منطلقا 

إلعداد مبادف توجيهية عامة لتحديد 

على األولويات وفق تاورات متعددة 

صعيد المكاتب اإلقليمية أو المقر، حسبما 

 يكون ذلك مالئما.

يستند تاميم واستعراض العمليات الممتدة لإلغاثة 

واإلنعاش والمشروعات اإلنمائية إلى توقعات معقولة 

بشدن المواردش وشمل العديد منها تخطيطاً متعدد 

 التاورات.

 جاٍر تنفيذ هذه التوصية.

  المبلغ عنه سابقاً.هناك تقدم على النحو 

 جار. 6تنفيذ التوصية 

ديسمبر/كانون األوب 

2365 

نتطلع إلى مزيد من التدابير 

بخاوص إعداد المبادف 

التوجيهية لتنفيذ المشاريع 

 المتعددة السيناريوهات.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 9التوصية  -22

ينبغي أن تتضمن طريقة حساب المستفيدين 

أيضا إحااء عدد أيام المستفيدين أو أيام 

الوجبات الغذائية، واللذين يتيحان معا 

 أساسا أدق لتحديد الحاائل واإلنجا ات.

من تاميم أداة الرصد والتقييم في  البرنام سينتهي 

وسوف يشمل  2362المنظمة بحلوب ديسمبر/كانون األوب 

ع فيها حاص غذائية باإلضافة إلى  ذلك األيام التي تو َّ

 أعداد المستفيدين.

 التوصية.جاٍر تنفيذ هذه 

صمم نموذج "كوميت: باء بحيث يشمل تقويم 

تتبع المساعدة من حيث عدد للمساعدة يمكن من 

الوجبات/األيامش ومن المتوقع إنجا  التعميم 

 .2362بنهاية 

 جار. 6تنفيذ التوصية 

ديسمبر/كانون األوب 

2362 

نحن ننتظر تتبع مساعدة 

المستفيدين من حيث عدد 

أكثر الوجبات/األيام كدساس 

 واقعية لتحديد نتائج المشاريع.

 01التوصية  -18

ينبغي تحليل أسباب حاالت التدخير في 

إقفاب المشروعات وتحويل الموارد من 

المشروعات القديمة إلى المشروعات 

الجديدة وتوفير إرشادات إلتمام هذه العملية 

 في الوقت المناسب.

التنبيهات المتعلقة بإقفاب المشروعات  2366عادلت في عام 

لتوضيح المهام التي يتعيَّن القيام بها في أثناء اإلقفاب. 

وكانت مسائل إقفاب المشروعات وتحويل الموارد مدرجة 

ضمن بنود جدوب األعماب في االجتماعات اإلقليمية التي 

وسيوصى بها في االجتماعات  2366عقدت في عام 

لتحسين فهم السياسات واإلجراءات  2362ليمية لعام اإلق

 الحالية في الميدان. 

واقترح الفريق العامل تغييرات على السياسات 

واإلجراءات لتحسين دقة مواعيد عمليات اإلقفاب 

والتحويالتش ويجري تقييم مدى اتفاق تلك التغييرات مع 

 أساليب تاريف العمل والتغييرات التي يازمع تنفيذها في

 .2362نظام إدارة اللوجستيات واإلطار المالي في عام 

 06ويتوقع االنتهاء من تنفيذ هذه التوصية بحلوب 

 .2362ديسمبر/كانون األوب 

 جاٍر تنفيذ التوصية.

إدارة تسيير التعميم المشترك الاادر عن 

الموارد والمساءلة وإدارة تسيير العمليات تحت 

المشاريع ونقل عنوان "سياسة وإجراءات إقفاب 

، 2360فبراير/شباط  66الموارد"، بتاريخ 

يرشد المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية 

ووحدات المقر فيما يتعلق بإقفاب المشاريع في 

الوقت المناسب وإجراءات اإلقفاب التشغيلي 

  والمالي ونقل الموارد.

 

 مكتمالً. 63يعتبر تنفيذ التوصية 

ات المقدمة في نعترف بالتوجيه تم التنفيذ

اإلصدار الجديد حوب إقفاب 

 المشاريع وتحويل الموارد.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 00التوصية  .-19

نوصي بإدماج اإلطار الزمني لرصد 

المشروعات وتقييمها على نحو وثيق في 

تنفيذ المشروعات إلتاحة الفرصة إلجراء 

تاويبات في منتاف المدة ولتقديم 

مدخالت في مرحلة تاميم المشروعات 

 المقبلة.

 

استخدمت شعبة البرامج اجتماعات المديرين اإلقليميين 

والمديرين القطريين لتذكيرهم بمسؤولياتهم عن إدارة دورة 

المشروعات التي تشمل الرصد في الوقت المناسب 

واستخدام معلومات الرصد في التاحيحات التي يتم 

إجراؤها في منتاف المدة والمشروعات الالحقة. 

رصد من خالب استراتيجية التقييم وسيجري تحسين ناظم ال

الذاتي التي سيستعرضها مجلس السياساتش وتشمل 

اإلجراءات الجارية إنشاء وحدة متخااة في الرصد 

وتعيين رئيس لها )كبير أخاائيي الرصد( وتمويل تاميم 

 أداة الرصد والتقييم في المنظمة.

يبلغ المستوى المستهدف لتقييمات العمليات التي يجريها 

تقييماً. ومكتب  03ب التقييم والوحدات التشغيلية سنوياً مكت

التقييم الذي يركز على التقييمات االستراتيجية يفتقر من 

نه من تحقيق هذا  حيث الموارد والهيكل إلى ما يمكِّ

المستوى المستهدف بمفرده. وسوف يسعى المدير المقبل 

للتقييم إلى تحقيق التعاون بين الشعب من أجل ضمان 

 غطية الكافية للعمليات وضمان الجودة.الت

 جاٍر تنفيذ هذه التوصية.

بدأ رئيس األداء عمله في نوفمبر/تشرين الثاني 

. وستتضمن اإلستراتيجية الجاري 2362

وضعها لقياس النتائج الخطوط الزمنية لرصد 

المؤشرات. وسيترافق تنفيذ اإلستراتيجية مع 

وسيتفق مع تعميم الخطة اإلستراتيجية الجديدة  

استخدام وتطبيق إطار النتائج اإلستراتيجية 

 المحد ث.

وتقضي سياسة التقييم بدن يجري تقييم 

المشاريع مرة على األقل خالب فترتها. وقد 

وضع مكتب التقييم نهجاً يمكن من توسيع نطاق 

 التقييمات التشغيلية، إذا توفرت األمواب لذلك. 

 جار. 66تنفيذ التوصية 

الثاني  يناير/كانون

2362 

نحن بانتظار تدابير تحديد 

الخطوط الزمنية لرصد وتقييم 

المشاريع بحيث يمكن استخدام 

المدخالت لتاحيحات منتاف 

المدة وكذلك لتاميم المشاريع في 

 المستقبل. 

 (WFP/EB.A/2012/6-A/1) 3100الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 0التوصية  -53

ينبغي وضع إطار للتنبؤات النقدية 

 البرنام باستخدام القدرات الو يفية لشبكة 

تالحظ األمانة أن مستوى تحمل المخاطر بالنسبة إلدارة 

ألن مبادئه بشدن  البرنام األرصدة النقدية منخفض في 

االستثمار تعطي األولوية ألمن األمواب والسيولة. وفي  ل 

بإطار جديد  2362بدأ العمل في نهاية عام 

للتنبؤ بالتدفق النقدي يستند إلى قدرات إدارة 

النقد والتنبؤ بالنقد في نظام "وينغز". ويبين 

نعترف بتنفيذ إطار جديد للتنبؤ  تم التنفيذ

بالتدفق النقدي في المقر في 

 2362نوفمبر/تشرين الثاني 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

( من 2ونظامه العالمي للمعلومات )ونجز 

أجل تعزيز جودة القرارات بشدن اإلدارة 

 .البرنام النقدية في 

 

أن  للبرنام أسعار الفائدة الحالية المنخفضة، ال يمكن 

يتحمل سوى مخاطر محدودة لتالفي العائد السلبي. ولذلك 

تحتفظ األمانة بجزء من األرصدة النقدية في الحسابات 

ء المخاطر وضمان المارفية ووسائل سوق الماب الحتوا

السيولة في السوق المالية المحفوفة بالاعاب. وبناء على 

المعلومات المتعلقة بالمبالغ المستحقة القبض والمبالغ 

، 2المستحقة الدفع واالستفادة من و ائف نظام ونجز 

ستعز  األمانة التنبؤ بالتدفقات النقدية من أجل  يادة 

 النقدية.تحسين صنع القرار فيما يتعلق بإدارة 

اإلطار الجديد للتدفق النقدي وضع المقر 

النقدي، بما في ذلك حافظة رأس الماب العامل 

فق شهراً. وتدخل تنبؤات التد 62لمدة تال إلى 

النقدي في تقارير اإلدارة الشهرية للخزانة 

 بحيث تسترشد بها قرارات إدارة االستثمار.

 

 مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 

وباستخدامه في اتخاذ قرارات 

 إدارة النقد واالستثمار. 

 3التوصية  -56

في دمج خطة  البرنام ينبغي أن ينظر  

للموارد في عمليات التخطيط، بما في ذلك 

خطة اإلدارة وربما في تخطيط 

 المشروعات.

 

باعتبارها  البرنام تحدد السياسة المحاسبية الحالية ميزانية 

المتطلبات التشغيلية وميزانية دعم البرامج واإلدارة 

المقترحة في خطة اإلدارة والتي تعرض على المجلس 

للموافقة عليها. وتشكل المتطلبات التشغيلية، وهي 

المشروعات التي تامم بمشاركة من النظراء الحكوميين 

والشركاء على أساس استنتاجات التقديرات، خطة استجابة 

ئمة على االحتياجات ونداًء لجمع الموارد الال مة لتلبية قا

االحتياجات المحددة. ويتوقف النظام التشغيلي الفعلي على 

 مستوى المساهمات.

وتعترف األمانة بدثر توفر الموارد على تقييم تنفيذ 

المشروعات. وسوف تنظر األمانة في خيارات دمج 

غ في تخطيط الموارد في عمليات التخطيط واإلبال

، مع مراعاة النموذج القائم على التمويل الطوعي البرنام 

من المعايير المحاسبية الدولية  22تماماً ومتطلبات المعيار 

تدرس إدارة تسيير الموارد والمساءلة إمكانية 

يط. إدماج خطة للموارد في عملية التخط

وستقدم اقتراحاً في هذا الشدن إلى اإلدارة العليا. 

ورهناً بالموافقة، ستعكس خطة اإلدارة 

( الخطوات الال مة إلدماج 2362-2368)

خطة الموارد بالكامل في مختلف عناصر خطة 

 اإلدارة وفي عملية تخطيط المشاريع.

 

 جار. 2تنفيذ التوصية 

ديسمبر/كانون األوب 

2362 

زيد من تدابير نحن بانتظار م

إدماج خطة الموارد في عملية 

 التخطيط.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

للقطاع العام بشدن طريقة عرض معلومات الميزانية في 

 الكشوف المالية.

 3التوصية  -52

إجراءات جمع  البرنام يجب أن يرشد  

تقارير التو يع في الوقت المناسب من 

الشركاء المتعاونين وأن يعز  جودة 

مطابقة البيانات المتعلقة باألغذية المتبقية 

 دون تو يع لدى الشركاء.

يشكل تقديم تقارير التو يع الشهرية التزاماً يقع على 

الشركاء المتعاونين بموجب اتفاقات المستوى الميداني. 

وتتفق األمانة مع هذه التوصية وسوف تسعى إلى ضمان 

تقديم تقارير التو يع الشهرية دون إبطاء ومطابقتها مع 

 . البرنام بيانات 

تب توضح المبادف التوجيهية الخاصة بالمكا

القطرية والمكاتب اإلقليمية ووحدات المقر 

حوب تقارير حالة المشاريع متطلبات تسجيل 

بيانات السلع الغذائية في نظام "كومباس" 

بهدف وضع الحسابات والتقارير في حينها، 

كما تحدد احتياجات مطابقة رصيد السلع 

الغذائية والتي تشمل تحديثات المخزونات لدى 

 في وقتها.الشركاء المتعاونين 

وإضافة لذلك، اتخذت الخطوات التالية لتحسين 

إجراءات جمع تقارير التو يع في وقتها من 

 الشركاء المتعاونين.

، أصدر رئيس 2362( في أغسطس/آب 6

العمليات تعليماته إلى المكاتب القطرية 

والمكاتب اإلقليمية ووحدات المقر لالمتثاب 

 المعنون "إجراءات OD2009/002للتعميم 

تتبع السلع واإلبالغ: األدوار والمسؤوليات، بما 

فيها إدارة تطبيقات نظام كومباس" وذلك بهدف 

ضمان دقة بيانات النظام وتوفرها في الوقت 

 المناسب إدارة السلع الغذائية واإلبالغ المالي.

، طلبت إدارة 2362( واعتباراً من أغسطس 2

تسيير الموارد والمساءلة تدكيد حسن التوقيت 

نعترف بالخطوات التي اتخذتها  تم التنفيذ

اإلدارة لتوحيد إجراءات جمع 

تقارير التو يع في وقتها من 

الشركاء وتحسين مطابقة 

 مخزونات لديهم.ال
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

والدقة في بيانات الشركاء المتعاونين في نظام 

"كومباس" من خالب رقابتها على اإلبالغ 

 الشهري من المكاتب القطرية.

 مكتمالً. 0يعتبر تنفيذ التوصية 

 1التوصية  -50

سياسة واضحة  البرنام ينبغي أن يضع  

لحار األغذية المتبقية دون تو يع لدى 

الشركاء الحكوميين الذين يقومون أيضاً 

بتو يع األغذية. وينبغي أن تكون هذه 

السياسة متسقة مع السياسة المتعلقة بتسجيل 

المعونة في بند النفقات )األغذية والنقدية 

 والقسائم(.

عة المتبقية لدى  طريقة التعامل مع السلع الغذائية غير المو َّ

النظراء الحكوميين الذين يقومون أيضاً بتو يع األغذية 

أو احتفا ه  للبرنام ناشئة أساساً عن التدثير الكبير 

بالرقابة على إدارة السلع حالما تسلم إلى النظير الحكومي. 

ي يستند إليه وسوف تستعرض األمانة األساس المنطقي الذ

هذا التباين في التعامل وفقاً لسياساته المحاسبية القائمة 

 المتعلقة بجرد المخزون.

، قامت األمانة  باستعراض وتوثيق 2362في 

سياسة واضحة الحتساب األغذية غير المو عة 

لدى الشركاء الحكوميين الذين يقومون أيضاً 

بتو يع األغذية. ونتيجة لهذا االستعراض تم 

 2362ار مذكرة للسجل في أغسطس/آب إصد

عنوانها "التطبيق سياسة المحاسبية: تسجيل 

 النفقات )تسليم األغذية والنقد والقسائم(".

وستجري األمانة استعراضاً لسياسة نفقات النقد 

 والقسائم عند التو يع على الشركاء.

 مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

ديسمبر/كانون األوب 

2360 

تدابير التي اتخذها نعترف بال

البرنامج لكي يوثق بشكل واضح 

سياسته الخاصة باحتساب األغذية 

غير المو عة لدى الشركاء 

الحكوميين الذين يقومون أيضاً 

بتو يع األغذية. ونحن نتطلع إلى 

التدابير الضرورية من جانب 

اإلدارة الستعراض سياسة نفقات 

 النقد والقسائم.

 6التوصية  -52

نوصي بتوحيد جمع وتسجيل كافة  

التوصيات المتدفقة من مختلف قنوات 

المراجعة الداخلية والخارجية وتقارير 

 التقييم في نظام واحد.

تتفق األمانة مع التوصية، وسوف تستعرض خيارات 

توحيد تتَّبع توصيات المراجعة الداخلية والمراجعة 

مع الخارجية وتوصيات استعراض التقييمات بالتشاور 

 الوحدات المعنية. 

أنشدت إدارة تسيير الموارد والمساءلة قاعدة 

توصية  60233بيانات أولية تضم أكثر من 

رقابية. وتشمل القائمة توصيات مراجع 

الحسابات الخارجي ووحدة التفتيش المشتركة 

ش 2335والواردة في تقارير ترجع حتى عام 

وتوصيات عمليات التقييم التي ترجع حتى عام 

ش وتوصيات المراجعة الداخلية من 2336

تقارير نشرت على الموقع العام  للبرنامج 

. وتنظر 2360ابتداء من يناير/كانون الثاني 

ديسمبر/كانون األوب 

2360 

نعترف بالخطوات الجاري 

اتخاذها من جانب اإلدارة إلنشاء 

قاعدة بيانات توحد التوصيات 

المنبثقة عن مختلف الماادر 

وسننتظر مزيداً من التدابير في 

 هذا الادد.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

اإلدارة حالياً، باالشتراك مع فريق تطوير 

الشبكة في كيفية تمكين المستعملين من البحث 

 في القائمة من الموقع الداخلي للبرنامج.

 جار. 5تنفيذ التوصية 

 6التوصية  -55

يمكن وضع إطار مؤسسي الستعراض يتم  

إجراؤه كل ستة أشهر لإلجراءات المتخذة 

في صدد تنفيذ التوصيات وما يجري من 

 مشاورات مع مراجع الحسابات الخارجي. 

تتفق األمانة مع التوصية، وسوف تستعرض، بالتشاور مع 

مراجع الحسابات الخارجي، كل ستة أشهر اإلجراءات 

لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي.  البرنام المتخذة من 

وسوف يتم ذلك إضافة إلى تقارير االستعراضات المرحلية 

 السنوية التي ستعرض على الدورات السنوية للمجلس. 

جرى تنقيح عملية رصد تنفيذ توصيات مراجع 

الحسابات الخارجي. فهي تتضمن اآلن 

استعراضات مؤقتة وسنوية للتقدم المحر  في 

ت المتبقية، وتقوم األمانة بعد ذلك تنفيذ التوصيا

بتحديث الوضع وتقديمه لمراجع الحسابات 

 الخارجي للتعليق.

ويتمثل الهدف في ضمان وجود ضوابط الرصد 

وفي إتاحة الوقت للتشاور مع مراجع الحسابات 

الخارجي قبل تقديم التقرير إلى المجلس في 

 دورته السنوية.

اض وخالب السنة الحالية، أجري االستعر

واالستعراض  2362المؤقت في يوليه/تمو  

 .2360السنوي في فبراير/شباط 

 مكتمالً. 8يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف باعتماد نظام إجراء  تم التنفيذ

استعراض كل ستة أشهر للتدابير 

المتخذة بخاوص توصيات 

 مراجع الحسابات الخارجي.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 (WFP/EB.A/2012/6-G/1)المعلومات في برنام  األغذية العالمي  للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا  تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد 

 0التوصية  -58

ينبغي أن تتم الموافقة على اإلجراءات  

التشغيلية الموحدة على مستوى أعلى من 

 رئيس فريق الدعم السريع.

 

 الموافقة.تمت 

سيتم التعامل مع اإلجراءات التشغيلية الموحدة لفريق الدعم 

السريع في مجاب تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في 

( سيعاد النظر فيها ويتم 6حاالت الطوارف كما يلي: 

( سيعاد النظر فيها سنويا 2تغييرها تمشيا مع التوصياتش 

( 0لوماتش لضمان تمشيها مع إطار شعبة تكنولوجيا المع

سيحد ث فريق  سيوافق عليها مكتب كبير مو في اإلعالم.

الدعم السريع في مجاب تكنولوجيا المعلومات واالتااالت 

في حاالت الطوارف اإلجراءات التشغيلية الموحدة الحالية 

ويعرضها على كبير مو في اإلعالم للموافقة في 

 يوليو/تمو . 

جرى تحديث إجراءات التشغيل الموحدة ووافق 

عليها نائب مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات. 

وهي تشكل اآلن جزءاً من إطار يضمن إجراء 

التحديثات الدورية في إطار عملية إدارة خطة 

 العمل. 

 

 مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف بالتدابير المتخذة للموافقة  تم التنفيذ

ات التشغيل الموحدة على إجراء

الجديدة وموافقة نائب مدير شعبة 

 تكنولوجيا المعلومات عليها.

 3التوصية  -52

ينبغي، امتثاال لإلجراءات التشغيلية  

الموحدة، إعداد خطط استراتيجية لستة 

أشهر وربطها بخطة عمل فرع تنسيق 

خدمات تكنولوجيا المعلومات في حاالت 

الطوارف مع إقامة روابط واضحة بددوات 

 التخطيط والتتبع.

 تمت الموافقة.

سيدرج تخطيط فريق الدعم السريع، بما في ذلك تخطيط 

ثات التشغيلية، في خطة عمل فرع التنسيق في مجاب البع

تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في حاالت الطوارف 

لضمان المواءمة مع االتجاه االستراتيجي الكلي لشعبة 

تكنولوجيا المعلومات. وسيجري اإلبالغ المالي كل ستة 

أادرجت خطة العمل الجديدة لفريق الدعم السريع في أشهر. 

لفرع التنسيق لحاالت الطوارف في  2362نة خطة عمل س

مجاب تكنولوجيا المعلومات واالتااالت. وسيعد تقرير 

 مالي لمنتاف المدة في أغسطس/آب.

ثة، تم  امتثاالً إلجراءات التشغيل الموحدة المحد 

في لفريق الدعم السريع  2360وضع خطة عام 

تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في مجاب 

ف باالقتران بخطة عمل فرع حاالت الطوار

تنسيق تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في 

حاالت الطوارف، مع إنشاء روابط مع التخطيط 

 واشتراط الرصد والتحديثات فالياً. 

 مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف بالتدابير التي اتخذها  تم التنفيذ

فريق الدعم السريع في مجاب 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتااالت في حاالت الطوارف 

باالقتران بخطة عمل فرع تنسيق 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتااالت في حاالت 

 الطوارف.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 3التوصية  -56

ينبغي لمؤشرات األداء القابلة للقياس مع  

إضافة التقييم الذاتي الذي يجريه الخبير 

االستشاري أن تدعم تقييم أداء الخبراء 

 االستشاريين.

 

 الموافقة.تمت 

يتولى برنامج إدارة األداء المهني وتعزيز الكفاءات إدارة 

أداء الخبراء االستشاريين ، كما يتولى إدارة الشكل الموحد 

ألداء الخبراء االستشاريين. وستضاف  البرنام في 

المؤشرات الرئيسية ألداء الخبراء االستشاريين إلى برنامج 

إدارة األداء المهني وتعزيز الكفاءات. وستعدب تقارير 

البعثات لتسهيل تقييم الحاائل بالقياس إلى اختااصات 

البعثات. ستضاف المؤشرات الرئيسية لألداء إلى وثائق 

الستشاريين. وستدخل جميع البعثات الخبراء ا أداء 

  مؤشرات األداء الرئيسية في تقاريرها النهائية. الجديدة 

تم تنفيذ مؤشر األداء الرئيسي الذي تم وضعه 

باالشتراك مع مجموعة بوسطن االستشارية، 

 بما في ذلك التقييم الذاتي، وذلك بحلوب

وهو يدار بواسطة  2360يناير/كانون الثاني  6

 زيز األداء والكفاءات.تعبرنامج 

 ذات الالةالعمليات الخاصة وجرى تحديث 

 الجديدة. هذه العمليةلتعكس 

 مكتمالً. 0يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف بالتدابير التي اتخذها  تم التنفيذ

فريق الدعم السريع في مجاب 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتااالت في حاالت الطوارف 

الرئيسية مؤشرات األداء لتطوير 

 بهدف تقييم أداء االستشاريين.

 1التوصية  -56

ينبغي إعداد سجل للمخاطر خاص بفريق 

 الدعم السريع على سبيل األولوية. 

 تمت الموافقة.

ستدرس قدرات فريق الدعم السريع بالقياس إلى سجل 

للمخاطر بغية إلقاء الضوء على أوجه النقص وقضايا 

  االمتثاب. سيعد سجل المخاطر.

تم إعداد سجل المخاطر وهو اآلن جزء من 

إجراءات التشغيل الموحدة ومن الممارسات 

اإلدارية المحددة لفريق الدعم السريع في مجاب 

تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في حاالت 

 الطوارف.

 مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

 نعترف بإعداد اإلدارة لسجل تم التنفيذ

السريع في المخاطر لفريق الدعم 

مجاب تكنولوجيا المعلومات 

واالتااالت في حاالت 

 الطوارف.

 6التوصية  -83

ينبغي أن تكون كفاءة الخدمات المقدمة  

قابلة للقياس وأن يسهل رصدها فور توقيت 

طلب الخدمات وتحديد مؤشرات األداء 

الرئيسية للعمليات. وفي مقابل ذلك ينبغي 

السريع أن تتضمن خطة عمل فريق الدعم 

وخطة المشروعات ومؤشرات األداء 

 تمت الموافقة.

ستتضمن تقارير بعثات فريق الدعم السريع مؤشرات 

األداء الرئيسية بناء على اختااصات البعثة. وستتضمن 

ما قد يمدد  االختااصات إطارا  منيا معقوال للبعثة، وهو

بناء على طلب المكتب القطري أو الوكالة التي تستخدم 

الخدمات.ستستخدم قوالب إلكترونية جديدة لتقارير فريق 

  السريع بداية من أبريل/نيسان فااعدا. الدعم 

تم إنجا  قوالب التقارير بعد تعديلها لكي تشمل 

مؤشرات األداء الرئيسية باالستناد إلى 

 االختااصات.

 مكتمالً. 5تنفيذ التوصية  يعتبر

نعترف بوجود قوالب لتقارير  تم التنفيذ

فريق الدعم السريع في بعثات 

مجاب تكنولوجيا المعلومات 

واالتااالت في حاالت 

مؤشرات الطوارف، وهي تشمل 

األداء الرئيسية وكذلك اإلطار 

 الزمني لرصد الخدمات.

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

2
/6

-H
/1

 
2

 

 



 

 

 

6
1
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

3
/6

-H
/1
  

استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

الرئيسية للذين يتم نشرهم وتقرير االختتام 

 روابطَ محددة وشفافة وموثقة.

 6التوصية  -86

د فريق الدعم السريع بنظام   ينبغي أن يزوَّ

للمحاسبة يادر بيانات عن األداء المالي 

والتدفق النقدي من شدنها أن تسهل االمتثاب 

المخطط والدقيق لألمر التوجيهي السترداد 

التكاليف. وينبغي أن تحل هذه البيانات 

 محل تتبع الميزانية.

 تمت الموافقة.

الوقت الحاضر بتحديد ر م يقوم فريق الدعم السريع في 

برمجية جديدة تقدم أرقاما مالية دقيقة. ستشغل البرمجية 

رهنا أيضا بتدييد  ، 2362سبتمبر/أيلوب  03بحلوب 

البرمجيات بالنسبة  الوحدات األخرى للتغيير في مجاب 

  للخدمات المشتركة.

أجري تقييم حدد نظاماً إلدارة استرداد التكاليف 

يع في مجاب تكنولوجيا فريق الدعم السرفي 

المعلومات واالتااالت في حاالت الطوارف. 

لتوفير الحل  وينجروقد قدر أن تهيئة نظام 

سيكون عالي التكلفة، ولذا فقد تم اعتماد مزيج 

ونسخة محدثة من برنامج  وينجزمن نظام 

"، ويدعم هذا المزيج إدارة غريت بلينز"

 المشاريع وكذلك إدارة المستودعات.

 وينجزوقد اكتمل اآلن التنفيذ. ويستخدم نظام 

برنامج للمحاسبة والمشتريات بينما يستخدم 

" لعمليات فريق الدعم السريع في غريت بلينز"

مجاب تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في 

 – وينجزحاالت الطوارف، والتي ال يدعمها 

وهي تشمل إدارة العمالء والمبيعات والجرد 

دعات. وقد استعيض عن نظام وإدارة المستو

تتبع الميزانية الحالي بدداة لإلبالغ المالي 

والتنبؤ تم إعدادها مع مجموعة بوسطن 

 وينجزنظام االستشارية، وهي تستخدم بيانات 

 ".غريت بلينزبرنامج "و

 جار. 8تنفيذ التوصية 

نعترف بإنشاء أداة للتنبؤ واإلبالغ  2360يوليو/تمو  

نظام انات المالي تستند إلى بي

". غريت بلينزرنامج "وب وينجز

غير أنه يتعين اتخاذ التدابير 

الال مة لكي تكون ممتثلة 

 لتعليمات استرداد التكاليف.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 2التوصية  -82

نوصي باستعراض الفائدة التكاليفية  

لنموذج االسترداد الكامل للتكاليف من حيث 

تحديد تكاليف وأسعار مختلف الخدمات 

 الدعم السريع. المقدمة من فريق

 تمت الموافقة.

يقوم فريق الدعم السريع في الوقت الحاضر بإعادة النظر 

في هيكله الخاص بالخدمات وتكاليفها.  تاجرى في 

الخدمات بالنسبة  مايو/أيار دراسة االتفاق الجديد لتقديم 

  .2362للناف الثاني من 

أكدت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن 

االستشارية أن نموذج استرداد التكاليف في 

فريق الدعم السريع في مجاب تكنولوجيا 

المعلومات واالتااالت في حاالت الطوارف 

سليم ومستدام بعد أن تم تنفيذ التوصيات 

الخاصة بتحسين متانته وبحساب تكلفة 

الخدمات. وقد طبق النموذج الجديد لحساب 

  .2360لتكاليف في يناير/كانون الثاني ا

 مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

النموذج الجديد نعترف باعتماد  تم التنفيذ

لحساب التكاليف )قائمة 

الخدمات(، بما في ذلك المعدالت 

المنقحة المتعلقة باالستشاريين، 

وذلك كجزء من استعراض 

 نموذج حساب التكاليف.

 8التوصية  -80

أن ينظر في االستعاضة  للبرنام ينبغي  

عن معدالت المبالغ اإلجمالية بالمعدالت 

بحسب السعر في حالة اتفاقات تقديم 

الخدمات مع مكتب الدعم في دبي بالنسبة 

لمختلف الخدمات المقدمة إلى فريق الدعم 

السريع مع مراعاة االستخدام األمثل 

 للموارد وتقديم خدمات موحدة.

 تمت الموافقة

فريق الدعم السريع في الوقت الحاضر بإعادة النظر يقوم 

في دبي.  البرنام تقديم الخدمات مع مكتب في اتفاق 

ويجري النظر في تطبيق رسوم للخدمة حسب السعر 

بالنسبة لالتفاق الجديد لتقديم الخدمات. تاجرى في مايو/أيار 

الخدمات بالنسبة للناف الثاني  دراسة االتفاق الجديد لتقديم 

  .2362 من

تىىىىم اسىىىىتكماب اتفاقىىىىات تقىىىىديم الخىىىىدمات، مىىىىع 

مؤشرات خاصة بالتكلفة والنوعية، مىع الجهىات 

 التالية: 

مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت 

 2362اإلنسانية، في ديسمبر/كانون األوب 

( 2للخدمات اللوجستية وخدمات المستودعاتش 

 2360مكتب الدعم في دبي، في أبريل/نيسان 

للخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والمالية 

واإلدارة والموارد البشرية والعالقات مع العمالء 

 والشراء.

ومع تشغيل هذه االتفاقات، وافق أصحاب 

المالحة على الحفا  على معدالت المبالغ 

. ومن شدن التغيير 2362النهائية بمستويات عام 

العبء أن يزيد من  القيمة الفعليةإلى معدالت 

اإلداري الواقع غلى مكتب الدعم في دبي 

نعترف بإبرام اتفاقات تقديم  تم التنفيذ

الخدمات وتضمينها لمؤشرات 

واضحة لنوعية الخدمات 

وللتكاليف/الخدمات، مع كل من 

مستودع األمم المتحدة لالستجابة 

للحاالت اإلنسانية ومكتب الدعم 

في دبي، بهدف تحسين استخدام 

 الموارد وتنفيذ الخدمات الموحدة.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 وبالتالي إلى  يادة التكاليف. 

كما قبل أصحاب المالحة بدن تعكس الخدمات 

 باورة كافية المبالغ الكلية.

 مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 

 9التوصية  -82

ينبغي إجراء تقييم شامل للفعالية التكاليفية  

لشراء المكاتب القطرية معدات تكنولوجيا 

المعلومات واالتااالت عن طريق مكتب 

البرنامج في دبي، وذلك فيما عدا تنفيذ 

 بعثات فريق الدعم السريع المتالة بذلك.

 تمت الموافقة بافة جزئية.

التكاليفية  يركز فريق الدعم السريع على ضمان الفعالية

لعمالء خدماته، بما في ذلك عن طريق تحليل الشحنات 

 المباشرة في مقابل الشحنات من خالب دبي.

في كل مرة يقوم فيها مكتب قطري بإطالق عملية شراء 

عبر فريق الدعم السريع أو كيان آخر تاطبق إجراءات 

التي تتضمن تحليل الفعالية  للبرنام الشراء الموحدة 

 التكاليفية.

قام فريق الدعم السريع بتنفيذ عملية يحق فيها للعمالء 

د أو تلقي الشحنات  االختيار بين الشحن المباشر من المورِّ

من خالب دبي، مع التحقق من المحتويات وضمن فرادى 

 الر م.

قىىام فريىىق الىىدعم السىىريع فىىي مجىىاب تكنولوجيىىا 

المعلومىىات واالتاىىاالت فىىي حىىاالت الطىىوارف 

ي العمىىالء خيىىاراً بىىين الشىىحن بتنفيىىذ عمليىىة تعطىى

المباشر من المورد أو الشحن العابر عن طريىق 

دبي مىع التحقىق مىن المحتىوى وتوحيىد العبىوات 

 الفردية.

 تقومكلمىىا بىىدأت المكاتىىب القطريىىة بعمليىىة شىىراء.

بمىىا  ،للبرنااام مبىىادف الشىىراء األساسىىية  بتطبيىىق

 .في ذلك تحليل فعالية التكلفة

 مكتمالً.  6يعتبر تنفيذ التوصية 

نعترف بشفافية حساب التكلفة  تم التنفيذ

المدرج اآلن في العملية عن 

طريق قائمة الخدمات، إلعطاء 

المكاتب القطرية الخيار عند 

شراء معدات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتااالت.

 01التوصية  -85

ينبغي أن تدار بدقة عملية االنتقاب من  

. 2إلى نظام ونجز  Great Plainsنظام 

وينبغي أن توجد خطة موثقة واضحة فيما 

الحتياجات  2يتعلق بكيفية تلبية نظام ونجز 

اإلبالغ لدى فريق الدعم السريع وسهولة 

 تمت الموافقة.

ما  الت الخيارات بالنسبة لالنتقاب وما يتال بذلك من 

النظم المالية ونظم التخزين قيد النظر. تغيرات في 

وسيتضمن النظام الجديد وحدات نموذجية جديدة من أجل 

تتبع األداء واألعماب التعاقدية على نحو أفضل. ومن 

 المتوقع أن يتم االنتقاء في آخر الربع الثاني من السنة.

أجري تقييم حدد نظاماً إلدارة استرداد التكاليف 

فريق الدعم السريع في مجاب تكنولوجيا في 

المعلومات واالتااالت في حاالت الطوارف. 

لتوفير الحل  وينجزوقد قدر أن تهيئة نظام 

 سيكون عالي التكلفة، ولذا فقد تم اعتماد مزيج

ونسخة محدثة من برنامج  وينجزمن نظام 

"، ويدعم هذا المزيج إدارة غريت بلينز"

تعليقات جديدة ال يوجد لدينا أية  تم التنفيذ

ألن الترحيل ليس ما اختاره فريق 

الدعم السريع في مجاب تكنولوجيا 

المعلومات واالتااالت في 

 حاالت الطوارف.
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

أغسطس/آب رهنا أيضا  06سينفذ االنتقاب بحلوب  معالجة معامالت مكتب الدعم في دبي.

للتغيير في البرمجيات الوحدات األخرى  بتدييد 

  للخدمات المشتركة. بالنسبة 

 المشاريع وكذلك إدارة المستودعات.

 

 وينجزوقد اكتمل اآلن التنفيذ. ويستخدم نظام 

برنامج للمحاسبة والمشتريات بينما يستخدم 

" لعمليات فريق الدعم السريع في غريت بلينز"

ت واالتااالت في مجاب تكنولوجيا المعلوما

 – وينجزحاالت الطوارف، والتي ال يدعمها 

وهي تشمل إدارة العمالء والمبيعات والجرد 

وإدارة المستودعات. وقد استعيض عن نظام 

تتبع الميزانية الحالي بدداة لإلبالغ المالي 

والتنبؤ تم إعدادها مع مجموعة بوسطن 

 وينجزنظام االستشارية، وهي تستخدم بيانات 

 ".غريت بلينزبرنامج "و

واتفاقات تقديم الخدمات التي تم التوصل إليها 

مستودع األمم المتحدة لالستجابة مع كل من 

 للحاالت اإلنسانية ومكتب الدعم في دبي

 ".غريت بلينزبرنامج "تتضمن تعليمات إلدارة 

 مكتمالً. 63يعتبر تنفيذ التوصية 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

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

 تخطيط القوى العاملة

 0التوصية  -88

ومالك يجب إدراج استعراض هيكل 

المو فين في االستراتيجية الخمسية 

القطرية وفي توقعات التو يف في خطط 

المشاريع الفردية. وينبغي أن تكون 

استعراضات هيكل ومالك المو فين 

الشاملة التي تضم االحتياجات من غير 

المو فين )بما في ذلك المستشارون( أداة 

يسترشد بها النشر العام للمو فين في 

 دانية.المكاتب المي

 

 موافق عليها.

تقوم األمانة بتحليل االحتياجات من المو فين في سياق 

استعراضها لالحتياجات التشغيلية المقدمة في الخطة 

ذات السنوات الثالث. كما البرنام  المتجددة إلدارة 

تستعرض هياكل المو فين في لجنة استعراض البرامج 

يمية التي تضم وحدات من المقر ومن المكاتب اإلقل

 والقطرية.

وستقوم األمانة بتكميل دليل توجيه البرامج بمواد توجيهية 

إضافية حوب المسائل المتالة بالمو فين فيما يتعلق بإعداد 

 خطة ميزانية المشروع.

وستوائم األمانة مجموعة أدوات استعراضات التو يف 

 والهياكل بحيث تعلم عملية تخطيط االستراتيجيات القطرية.

سيستمر استعراض خطة تنفيذ التوصية، 

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

النتائج في وثيقة إستراتيجية جديدة للموارد 

 البشرية. 

 جار. 6تنفيذ التوصية 

  2362يونيو/حزيران 

 3التوصية  -82

ينبغي تزويد المكاتب اإلقليمية بالمعارف 

والمهارات التي تمكنها من دعم المكاتب 

القطرية في استعراضات هيكل ومالك 

المو فين ومن مساعدة شعبة الموارد 

البشرية في إدخاب نتائج االستعراضات 

دورياً في التخطيط المؤسسي للموارد 

 البشرية من خالب آلية منهجية.

 موافق عليها.

ستتكفل األمانة بإتاحة نتائج استعراضات التو يف 

وستنشئ فريق عمل والهياكل لشعبة الموارد البشرية 

الستكشاف آليات إدخاب بيانات هذه االستعراضات في 

 التخطيط المؤسسي للموارد البشرية.

سيطلب فرع الدعم الميداني التابع للموارد 

البشرية من مو في الموارد البشرية القطريين 

أن يقدموا المعلومات دورياً فيما يتعلق 

باستعراض بنية ومالك المو فين وأن يرفعوا 

 تقاريرهم عن نتائج االستعراض عند إنجا ه. 

 

ديسمبر/كانون األوب 

2360 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 3التوصية  -86

يجب دعم خطة قوة العمل المؤسسية بتقييم  

للفوائد والمخاطر الناشئة عن شدة االعتماد 

على العقود القايرة األجل فيما يتعلق 

بتمويل اتجاهات المكاتب القطرية خالب 

ينبغي تحديد فترة عدة سنوات. كما 

 الضوابط التي تخفف من المخاطر.

 

 موافق عليها.

تشير األمانة إلى أن "تقرير عن استخدام الخبراء 

 االستشاريين في برنامج األغذية العالمي"  

  (WFP/EB.A/2011/13-D)   الاادر مؤخراً يسجل

 الفوائد والمخاطر في االعتماد على عقود قايرة األجل. 

يؤدي تحقق مزيد من إدماج استعراضات ومن المنتظر أن 

التو يف والهياكل في تخطيط البرامج إلى تعزيز تحديد 

 المخاطر ذات الالة.

سيستمر استعراض خطة تنفيذ التوصية، 

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

النتائج في وثيقة إستراتيجية جديدة للموارد 

 البشرية. 

 جار. 0تنفيذ التوصية 

 .6التوصية كما في 

 2362يونيو/حزيران 

 

 

 1التوصية  -86

أن ينشئ رقابة تقدم  البرنام ينبغي على  

ضماناً بدن الدرجات الموافق عليها لكل 

مشروع تتمشى مع التانيف الموحد وأن 

القرارات ال تخضع لتوقعات التمويل 

 وحدها.

 موافق عليها.

التوصيفات ستقوم شعبة الموارد البشرية باستعراض أطر 

العامة للو ائف والمؤهالت عمالً على وضع نظام يقدم 

ضوابط أكثر متانة لضمان التانيف السليم للو ائف وفقاً 

 لمعايير تانيف الرتب لدى لجنة الخدمة المدنية الدولية.

جرى استعراض لتانيف المناصب العليا 

كجزء من تنقالت كبار المو فين التي جرت 

ى تعديل رتب بعض مؤخراً، وأدى ذلك: إل

 المناصب العليا.

سيستمر استعراض خطة تنفيذ التوصية، 

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

النتائج في وثيقة إستراتيجية جديدة للموارد 

 البشرية. 

 جار. 2تنفيذ التوصية 

 2362يونيو/حزيران 

 

 

 6التوصية  -23

ينبغي على شعبة الموارد البشرية أن تضع 

مؤشرات رئيسية لألداء حوب صحة إدارة 

الموارد البشرية في المكاتب الميدانية وأن 

تحدد حداً أدنى يتعين عند بلوغه إجراء 

 موافق عليها.

فيها المديرون على كجزء من العملية السنوية التي ياادق 

قتضى من  بيانات الضمان بخاوص المراقبة الداخلية،  يــا

جميع المديرين القطريون أن يقدموا معلومات عن إدارة 

بيئاتهم المكتبية، بما في ذلك مسائل الموارد البشرية من 

سينظر فريق اإلدارة العليا في هذه المسدلة. 

خطة تنفيذ التوصية،  سيستمر استعراضو

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

النتائج في وثيقة إستراتيجية جديدة للموارد 

 البشرية. 

 2362يونيو/حزيران 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

استعراض في الموقع. كما ينبغي إيجاد 

عملية دورية إلبالغ اإلدارة العليا بنتائج 

 ذلك االستعراض.

 

قبيل معايير األخالقيات وسياسة مكافحة التدليس ووضوح 

المو فين ووضع  األدوار والمسؤوليات وتقييم أداء

األهداف الفردية المستندة إلى النتائج مع المو فين 

والتواصل الداخلي الفعاب وأنشطة اإلشراف العادية 

المطلوبة إلدارة المكتب. وتقترح اإلدارة تقييم المكاتب 

القطرية التي يكشف تاديق المدير السنوي عن وجود 

وعة أوجه ضعف هامة في الموارد البشرية. وستقوم المجم

التنفيذية لإلدارة والسياسات، مستخدمة مؤشرات متفق 

عليها، بما في ذلك مؤشرات إطار النتائج اإلدارية، 

باستعراض حالة إدارة الموارد البشرية على أساس فالي 

 لضمان تحديد المشاكل والثغرات الخطيرة ومعالجتها.

سيستمر استعراض خطة تنفيذ التوصية، و

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

النتائج في وثيقة إستراتيجية جديدة للموارد 

 البشرية. 

 .جار 5تنفيذ التوصية 

 6التوصية  -26

يتعين إعداد خطة محددة الزمن لالستكماب 

العاجل لخطة قوة العمل المؤسسية 

 وتنفيذها.

 

 موافق عليها.

تنخرط األمانة حالياً في مشروع لتخطيط القوى العاملة في 

المؤسسة يحدد المهارات والقدرات الال مة لمالك مو في 

الفنيين في المستقبل. ومن المتوقع أن يكتمل  البرنام 

وأن ياب في  2362المشروع في ديسمبر/كانون األوب 

، والتي ستعرض 2360استراتيجية الموارد البشرية لعام 

 على المجلس التنفيذي.

وستقدم األمانة تقاريرها عن التقدم المحر  في عملية 

دة لفترة تخطيط القوى العاملة في إطار خطة اإلدارة المتجد

ثالث سنوات مع الميزنة السنوية. وسيحدد االستعراض 

وسيقارنها بالمتطلبات  البرنام السنوي مجموعة مو في 

 المخطط لها لضمان سالمة المنهجية.

أنجز مشروع المراجعة المؤسسية 

لتخطيط/مهارات قوة العمل مع مؤسسة برايس 

ووترهاوس كوبر لتحديد المهارات الال مة 

ين الفنيين في المستقبل، وقدمت لدى المو ف

المؤسسة المذكورة تقريراً عن التدابير الال مة 

لمواءمة المهارات مع االحتياجات المتوقعة. 

وستنظر الموارد البشرية في توصيات التقرير 

في سياق استعراض عمليات الموارد البشرية 

بغية بهدف وضع اإلستراتيجية القادمة في هذا 

ستراتيجية القادمة على المضمار. وستركز اإل

تنمية القدرات والتخطيط وإدارة رأس الماب 

 البشري. 

 2362يونيو/حزيران 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

سيستمر استعراض خطة تنفيذ التوصية، و

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

النتائج في وثيقة إستراتيجية جديدة للموارد 

 البشرية. 

 جار. 8تنفيذ التوصية 

 قرارات التوظيف

 2التوصية  -22

يتعين أن تتوفر وثائق واضحة تتتبع التنفيذ، 

وتتضمن تبريرات الخروج عن خطته، 

 بحيث تدعم قرارات الموارد البشرية.

 

 موافق عليها.

كما الحظ مراجع الحسابات الخارجي، يقدم اإلطار المنقح 

للمسار الو يفي صرامة ومتانة أكبر ووثائق موحدة تدعم 

وتالحظ األمانة أن استنتاجات مراجع قرارات التو يف. 

الحسابات الخارجي المتعلقة بكفاية الوثائق تتعلق باجتماع 

. وقد أقر 2336لجنة التو يف العادي لمنتاف عام 

مراجع الحسابات الخارجي بدن مافوفة النقل المستحدثة 

أداة سهلة االستعماب تساعد على التوصل مؤخراً توفر "

وقع أن يلبي استخدام مافوفة النقل ". ومن المتلقرار النقل

 متطلبات هذه التوصية.

  تم التنفيذ مكتمالً. 2يعتبر تنفيذ التوصية 

 8التوصية  .-20

أن يعترف بمخاطر إتباع  للبرنام ينبغي  

حلقة مغلقة في التعيين وأن يحدد الضوابط 

 الكفيلة بتخفيف هذه المخاطر.

 

 موافق عليها.

،  سلطت 2336في استراتيجية الموارد البشرية لعام 

األمانة األضواء على المخاطر التي يمكن أن تنشد من نظام 

مغلق للتو يف. وبإصدارها لإلطار المنقح للمسار 

الو يفي، أدخلت األمانة عناصر جديدة في عملية التو يف 

وسعت دائرة المرشحين. وبموجب هذا اإلطار المنقح، 

  تم التنفيذ مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

ن عن جميع الشواغر خارجياً ويتقدم إليها يجري اإلعال

المرشحون من خارج المنظمة ومن داخلها. ومن المنتظر 

أن يساعد هذا اإلجراء على تخفيف المخاطر التي حددها 

 مراجع الحسابات الخارجي. 

واألمانة، إذ تدرك المخاطر المتدتية عن استخدام مجموعة 

راد ممن لديه مرشحين داخلية، فإنها تالحظ أن تو يف األف

يمكن أن يتيح أيضاً مساراً و يفياً  البرنام خبرة بعمل 

 للمو فين الوطنيين الذين يتقدمون لو ائف دولية.

 9التوصية  -22

إننا نوصي بدن تشكل تقارير برنامج تقييم 

األداء المهني وتعزيز الكفاءات األساس 

لتحديد مجموعة المو فين الذين ال األوب 

بد أن ينظر فيهم فريق الترقيات الفنية. 

وهذا بدوره يعز  من قيمة برنامج تقييم 

األداء المهني وتعزيز المهارات ونوعية 

تقييمات األداء واالمتثاب للمخططات 

 الزمنية.

 

 موافق عليها جزئياً.

تقييم تعزيز إن فريق الترقيات الفنية يستخدم بالفعل  تقارير 

األداء والمقدرة كدساس لتقييم المو فين ألغراض الترقية. 

وقد وجد تحليل لنسب إكماب تقييمات األداء أن المو فين 

المؤهلين للترقية لديهم أعلى مستوى من االمتثاب إلكماب 

التقييمات. وياستخدم هذا النظام اآلن في النقل باإلضافة إلى 

 الترقية.

ييم لقياس أداء المو ف في رتبته الحالية وياستعمل نظام التق

خالب السنة السابقة. وال تتفق األمانة مع الرأي القائل 

بوجوب استخدام نظام التقييم ألغراض ترشيح المو فين 

للترقية في المستقبل. فاالعتبارات الخاصة بالترقية يحب 

أن تراعي رؤية المدير لقدرة المو ف على األداء في رتبة 

تبته الحالية. ويمكن الستخدام نظام التقييم لهذا أعلى من ر

الغرض أن يؤدي إلى إضعاف نطاق ما يقدمه النظام من 

 تقييم لألداء الماضي.

  تم التنفيذ مكتمالً. 6يعتبر تنفيذ التوصية 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

إن حافظة ترقية المو ف تتدلف من تقارير األداء وسيرة 

المو ف وتقييمه الذاتي وترشيحات مديريه التنفيذيين 

ات المو ف والو يفيين الحاليين، والتي تدب على إمكان

 على أداء أدوار أعلى رتبة.

 01التوصية  .-25

من شدن وجود إطار منهجي للمعلومات  

المرتدة للمو فين حوب قرارات الموارد 

 البشرية أن يعز  من الثقة بالعملية.

 

 موافق عليها.

المعلومات كما الحظ مراجع الحسابات الخارجي، تشكل 

المرتدة المنتظمة جزءاً من عملية الترقية. وألغراض 

قرارات النقل، يقدم منسقو التو يف معلومات مرتدة عند 

الطلب، غير أن طبيعة المعلومات المستخدمة للوصوب إلى 

والتي يمكن أن تشمل اعتبارات تتعلق  –قرارات النقل 

بالمو فين باألسرة أو باألمور الشخاية أو الطبية المتعلقة 

تحد من القدرة على تقديم مستوى مماثل من  –اآلخرين 

 المعلومات المرتدة ألغراض قرارات النقل.

  تم التنفيذ مكتمالً. 63يعتبر تنفيذ التوصية 

 تقييم األداء 

 00التوصية  .-28

 62نؤكد مجدداً على التوصية رقم  

الاادرة في تقريرنا عن عمليات الاوماب 

حوب نوعية تقييمات برنامج تقييم األداء 

 المهني وتعزيز المهارات.

 

 موافق عليها.

توافق األمانة على أهمية حسن توقيت تقييمات برنامج تقييم  

األداء المهني وتعزيز المهارات ونوعيتها. وقد بذلت شعبة 

لموارد البشرية الجهود للنهوض باستخدام هذه األداة ا

 62ولتشجيع االمتثاب لمتطلباتها. وفيما يتعلق بالوصية رقم 

الاادرة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عمليات 

الاوماب، تواصل األمانة العمل على تعزيز الضوابط في 

ن برنامج تقييم األداء وتشجيع االمتثاب من جانب المشرفي

والمو فين الخاضعين لإلشراف. ويحقق نموذج تقييم 

  تم التنفيذ مكتمالً. 66يعتبر تنفيذ التوصية 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

تحسينات فيما يلي:  2362األداء الذي بدأ العمل به في عام 

( استخدام البريد االلكتروني لتقديم التحديثات وللتذكير 6)

( 2بالتدابير المطلوبة باستخدام الرسائل اآلليةش            )

المكاتب  القدرة على رصد معدالت االمتثاب من جانب

واألقاليم واإلبالغ عنها، مما يمكن المديرين من استعراض 

معدالت االمتثاب وحالة التقديرات لألداء لفرادى المو فين 

 داخل شعبهم.

قتضى من 5وكما الحظنا في الرد على التوصية  ، يــا

مديري المكاتب القطرية اآلن أن يقدموا ضماناً يتعلق 

 بيانات الضمان السنوية. بإنهاء تقييمات األداء في سياق

ومن المتوقع أن يؤدي العمل باإلطار المنقح للمسار 

الو يفي، الذي يشدد على تقارير تقييم األداء كمدخالت في 

قرارات النقل والترقية، إلى  يادة في إدراك المو فين 

ألهمية نوعية تقييمات األداء واستكمالها في الوقت 

 المناسب.

 03التوصية  -22

ينبغي أن يتضمن التقييم السنوي للمو فين  

على  مستوى اإلدارة التنفيذية استعراضاً 

محيطياً شامالً يتضمن معلومات مرتدة من 

 المرؤوسين.

 

 موافق عليها جزئياً.

توافق األمانة على أن االستعراض المحيطي الشامل يقدم 

تقييم مو في المستوى التنفيذي. وكما مدخالت مفيدة في 

الحظ مراجع الحسابات الخارجي، فإن المو فين من رتب 

يخضعون بالفعل لتقييمهم المحيطي الشامل  6-إلى مد 2-ف

 وذلك كجزء من عملية مركز التقييم اإلداري.

وتشير اإلدارة إلى المبادرة الجارية المشتركة بين الوكاالت 

ر نظم تقييم األداء بين منظمات والرامية إلى تنسيق عناص

سيستمر استعراض خطة تنفيذ التوصية، و

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

للموارد  النتائج في وثيقة إستراتيجية جديدة

 البشرية. 

 جار. 62تنفيذ التوصية 

  2362يونيو/حزيران 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

األمم المتحدة. ويتمثل أحد أهداف هذه المبادرة في تحديد 

مجموعة من العناصر الموحدة لكي تدرجها المنظمات 

 البرنام المشاركة في نظمها لتقييم األداء. وسيتابع 

تطورات هذه العملية والنتائج التي سيتم التوصل إليها على 

لوكاالت، وسينظر في توصية المستوى المشترك بين ا

مراجع الحسابات الخارجي على ضوء ذلك. وتخطط 

األمانة إلدراج مقترح حوب هذه المسدلة في وثيقة 

 استراتيجية الموارد البشرية المقبلة.

 بناء القدرات

 03التوصية  -26

أن يضع سياسة للتعلم  البرنام يتعين على  

تضمن بناء قدرات المو فين باورة 

 متواصلة وإدراجها في مسارات العمل.

 

 موافق عليها.

بموجب مشروع الدراسة االستقاائية الجارية لتخطيط 

ومهارات القوى العاملة، سيكون بناء القدرات استراتيجية 

أساسية لمواءمة مهارات المو فين مع احتياجات المنظمة. 

وستوضع سياسة للتعلم كجزء من إطار سد الثغرات التي 

 ستحددها الدراسة االستقاائية للمهارات.

كما ذكر سابقاً، لتنمية القدرات أهمية مركزية 

االحتياجات في إطار لمواءمة المهارات مع 

مشروع مراجعة تخطيط/مهارات قوة العمل. 

وقد وضعت شعبة الموارد البشرية أداة تحليلية 

تفاعلية لمقارنة االحتياجات الحالية باالحتياجات 

المتوقعة التي تم تحديدها في المشاريع. ويقدم 

هذا التحليل عرضاً عاماً لنقاط القوة في قوى 

تاج إلى تنمية العمل والمجاالت التي تح

المهارات فيها، وذلك حسب المجاالت 

الو يفية. وسيمكن ذلك و ائف األعماب من 

تنسيق أولويات تنمية قدراتها وإدماجها في 

عمليات العمل ]مذكرة للملف: األداة تمكن من 

 إجراء التحليل حسب المجاالت الو يفية...[

وستستعرض المسدلة في سياق اإلستراتيجية 

ديسمبر/كانون األوب 

2360 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 وارد البشرية.الجديدة للم

وسينظر قادة الموارد البشرية الجدد في التدابير 

المتعلقة بهذه التوصية، بما يتمشى مع مبادرة 

 "صالح للغرض". 

 جار. 60تنفيذ التوصية 

 01التوصية  -26

من شدن وجود نظام إلدارة المعارف أن  

على اكتساب المعرفة  البرنام يساعد 

الموجودة في التقارير المتباينة وفي الشعب 

المختلفة في المنظمة. وينبغي أن يكون 

تسليم نسخ الملفات االلكترونية والورقية 

بنداً هاماً في القائمة المرجعية التي تستخدم 

 قبل خروج المو ف بسبب النقل أو التقاعد.

 موافق عليها.

طلب إلى المو فين ستضع األمانة نظاماً  لضمان أن يــا

 تسليم الملفات قبل االنتقاب أو التقاعد.

أدرجت تعليمات حوب تسليم الملفات في 

الرسائل الموحدة المتعلقة بنقل المو فين 

 وتقاعدهم. 

 تنفيذ هذه التوصية جار. 

  2360يونيو/حزيران 

 06التوصية  -63

ينبغي أن ترتبط وحدات التدريب في جميع 

المجاالت الو يفية والمكاتب بنظم إدارة 

 .التعلم

 

 موافق عليها.

توافق اإلدارة على أن من شدن  يادة االرتباط بين وحدات 

التدريب المكتبي ونظم إدارة التعلم أن يعز  االستخدام. 

المذكور في الرد على  –وتمشياً مع سياسة التعلم وإطاره 

لتنسيق أنشطة تخطط األمانة لوضع عملية  – 60التوصية 

التعلم بين مختلف المجاالت الو يفية ودمجها جميعاً في 

 نظام إدارة التعلم.

تم مع فرع مشتريات السلع والخدمات ودائرة 

مشتريات األغذية على نظام دخل حيز التشغيل 

يضمن موافقة الموارد البشرية على طلبات 

التدريب قبل اإلصدار للتدكد تسجيل المتدربين 

 م إدارة التعلم.من خالب نظ

كما تاناح/تاذكــ ر المكاتب/الوحدات التي تتال 

بالشعبة مباشرة فيما يتعلق بدنشطة التدريب في 

مجاالت اختااصها، بضرورة التسجيل من 

 خالب نظم إدارة التعلم.

سيستمر استعراض خطة تنفيذ التوصية، و

ديسمبر/كانون األوب 

2360 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

متمشياً مع مبادرة "صالح للغرض" وستنعكس 

تراتيجية جديدة للموارد النتائج في وثيقة إس

 البشرية. 

 جار. 65تنفيذ التوصية 

 (WFP/EB.A/2013/6-A/1)  3103الحسابات السنوية المراجعة، 

 0التوصية  -66

نظرا الستمرار وجود فروق بين  

لة في شبكة   البرنام المخزونات المسج 

ونظامه العالمي للمعلومات )نظام ونجز( 

رصد حركة السلع ومعالجتها  وبين نظام

والقيام حاليا بمراجعة  وتحليلها )كومباس(

نظام دعم تنفيذ اللوجستيات تمهيدا لدخوله 

طور التشغيل الكامل، من األساسي على 

وجه الخاوص أن تافَحص بعين نقدي ة 

واتخاذ إجراءات ‘ رسائل األخطاء’أسباب 

دة )مدعومة بتدريب ورصد  تاحيحية محدَّ

دقيق( في المكاتب القطرية والمقر. ومن 

ن جودة اإلبالغ عن شدن ذلك أن يحسِّ 

 المخزون في الكشوف المالية.

 

تشغيل الرابط الخاص بإدارة  2336بدأ عام  

السلع الغذائية بين برنامج ساب ونظام كومباس 

كحل مؤقت، وخاات لذلك موارد كبيرة منذ 

ذلك الحين لمعالجة سوء المواءمة بين 

النظامين. وتعتبر تنمية القدرات، من خالب 

الميدانيين أثناء العمل في  تدريب المو فين

المكاتب القطرية التي تتعامل مع كميات كبيرة 

من السلع الغذائية، هدفاً يحظى باألولوية في 

 .2360عام 

وقد استعرضت خطة عمل مشروع نظام دعم 

تنفيذ اللوجستيات بهدف التعميم التدريجي ابتداء 

 . 2360من منتاف عام 

دعم تنفيذ ومن المنتظر أن يعالج مشروع نظام 

  اللوجستيات العيوب في الحل المؤقت.

 جار. 6تنفيذ التوصية 

 

ديسمبر/كانون األوب 

2360 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

  3التوصية  -62

نوصي بإنشاء نظام لضمان تسجيل خسائر 

ما بعد التسليم في السنة التي تقع فيها تلك 

 الخسائر.

موافق عليها. سيجري استعراض وتعزيز  

الخاصة بتسجيل  العمليات واإلجراءات الحالية

 المعامالت في وقتها.

ديسمبر/كانون األوب 

2360 

 

: يمكن بذب جهود لتعزيز نظام 3التوصية  -60

تسجيل إيااالت السلع الغذائية الحالي في 

الوقت المحدَّد عن طريق رصد دق ة 

المواعيد على المستويات المناسبة سواء في 

المكاتب القطرية أو المكاتب اإلقليمية وفي 

 .للبرنام المقر الرئيسي 

موافق عليها. سيجري استعراض وتعزيز  

واإلجراءات الحالية الخاصة بتسجيل العمليات 

 المعامالت في وقتها.

ديسمبر/كانون األوب 

2360 

 

 1التوصية  -62

أوصى المراجع الخارجي في المراجعة 

بتحسين جودة مطابقة  2366المالية لعام 

عة المتبقية في  بيانات األغذية غير المو  

حو ة الشركاء. ونحن نوصي مرة أخرى 

بضرورة مواصلة تحسين مطابقة بيانات 

المخزون الغذائي المتبق ي لدى الشركاء 

المتعاونين ألغراض اإلفااح. ويمكن 

ه المسدلة في المقر الرئيسي مراجعة هذ

دة  للبرنام  ومراكز المسؤولية المحدَّ

لضمان  يادة ِدقة رصد جودة عمليات 

 المطابقة.

موافق عليها. سيجري تحسين العملية الحالية  

واألخذ بإجراءات جديدة بغية تعزيز ما يقوم به 

الشركاء المتعاونون من إبالغ ومن مطابقة 

 .للبيانات في الوقت المناسب

ديسمبر/كانون األوب 

2360 
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استجابة البرنام /اإلجراءات المتخذة حتى  توصيات المراجع الخارجي

 تاريخ التقرير السابق

استجابة البرنام /التدابير التي اتخذها 

 حتى فترة اإلبالغ الحالية

تعليقات مراجع الحسابات  اإلطار الزمني

 الخارجي

 6التوصية  -65

بدن يستعرض معدالت  البرنام نوصي  

التضارب والخطد بين قاعدة بيانات إدارة 

األصوب وسجل األصوب الرئيسي في نظام 

دة  منيا’ونجز من خالب  ‘ خطة عمل محدَّ

في مشروع ‘ نقي ة’والبدء بقاعدة بيانات 

النظام العالمي إلدارة المعدات للتخل ص 

مما يمكن تالفيه من مشاكل ترحيل 

 البيانات.

 

عملية تنظيف البيانات في مشروع  تم تنفيذ 

النظام العالمي إلدارة المعدات وذلك لضمان 

دقة البيانات وعدم وجود تباينات فيها عند 

ترحيلها، وفقاً للخط الزمني لمشروع النظام 

 العالمي.

  تم التنفيذ

 

 

 
 

 

F
-E

B
A

2
0

1
3

-1
1

8
2

4
A

-F
C

1
4

9
-1

0
-1

1
9

2
8

A
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

2
/6

-H
/1

 
2

 

 


