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لجنة المالية
الدورة التاسعة واألربعون بعد المائة
روما 72-72 ،مايو/أيار 7102
رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن
العمل مع شركاء التعاون

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد S. O’BRIEN
مدير شعبة المالية والخزانة
برنامج األغذية العالمي
رقم الهاتف+3906 6513 2682:

ُ
طبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ .ويرجى من
السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة
متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :

FC 149/8 Add.1

2

ملخص
 قدم المراجع الخارجي في تقريره عن العمل مع شركاء التعاون عشر توايات .وقامىت إدارة برنىام اغذذيىة
العالمي بتحليل التوايات العشر ووافقت عليها ،وأعىدت ردا وجىدوال ممنيىا لتنفيىذها .وسىو

يسىتند البرناامج

إلى نتائ وتوايات مراجع الحسابات الخارجي وهو يواال تعزيز إدارة عمله مع شركاء التعاون.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 يرجىى مىن لجنىىة الماليىة أن تحىىيع علمىا بىىرد إدارة برنىام اغذذيىىة العىالمي علىىى التواىيات الىىواردة فىي تقريىىر
مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون ،وأن تقر تقديم الوثيقة إلى المجلس التنفيذي لإلحاطة.
مشروع المشورة
وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي ،تشير لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما برد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي
عن العمل مع شركاء التعاون.

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما3103/6/6-3 ،

تقارير التقييم
البند  6من جدول األعمال

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في
تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل
مع شركاء التعاون

للنظر

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2013/6-F/1/Add.1
8 May 2013
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ .يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي
في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال بمووففي برنوامج
األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
مدير شعبة المالية والخزانة:

السيد S. O’Brien

رقم الهاتف066513-2862 :

لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)388560-2865/2556 :
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مشروع القـرار



يحيط المجلس علما بالوثيقة "رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع
شركاء التعاون" (.)WFP/EB.A/2013/6-F/1/Add.1

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

4

WFP/EB.A/2013/6-F/1/Add.1

الخلفية
-6

تعرض هذه الوثيقة رد األمانة على التوصيات الواردة في "تقرير مراجع الحسابات الخوارجي عون العمول موع شوركاء
التعاون" (.)WFP/EB.A/2013/6-F/1

-2

وترحب إدارة البرنامج بهذا االستعراض .والشوراكات هوي إحودى المواضويع السوبعة المحوددة فوي إطوار العمول ،ويعود
تعزيووز الشووراكات أحوود الركووائز الرئيسووية لر يووة البرنااامج .ويقوودر البرنااامج بصووفة خاصووة شووراكاتم مووع المن مووات غيوور
الحكومية ،التي توفر القدرات التقنية والمعرفة والعالقات مع المجتمعات المحليوة وغيرهوا مون المووارد .وتمثول إقاموة حووار
قووي مووع شوركاء التعوواون أولويوة رئيسووية ولشوركاء البرنااامج دور حاسوم فووي تنفيوذ المشووروعات ،وكوذلك بوصووفهم شووركاء
استراتيجيين في مجال السياسات والمناصرة.

-0

وسوووف يسووتند البرنااامج إلووى نتووائج وتوصوويات مراجووع الحسووابات الخووارجي وهووو يواصوول تعزي وز عملووم مووع شووركاء
التعاون .وترد الردود المحددة على التوصيات في المصفوفة المرفقة.

التوصيات

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

التوصية  :0ينبغي لمقر البرنامج أن يكون فيم مركز واحد للمسؤولية يتولى إدارة

إدارة خدمات العمليات

موافقة.

المعلومات المتصلة بجميع شركائم (الحكومات ،والمن مات غير الحكومية،

إدارة خدمات الشراكات

كجزء من استعراض سير األعمال ،ستقيّم األمانة إمكانية توحيد مسؤوليات

وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر ،ووكاالت األمم المتحدة) ،ويمكن أن

والحوكمة

إدارة المعلومات لجميع الشركاء المتعاونين واألنشطة التي تديرها الحكومات

يكفل توافر المعلومات/البيانات عنها وإمكانية الوصول إليها فورا إذا طلبها

إدارة تسيير الموارد

ضمن وحدة واحدة.

المجلس التنفيذي/اإلدارة العليا وعند طلبها.

والمسائلة

التوصية  :3ن را لوجود ن ام قائم على الخط بالفعل لجمع المعلومات عن

إدارة خدمات العمليات

موافقة.

الشراكات مع المن مات غير الحكومية من المكاتب القطرية ،فإن مقر البرنامج

إدارة تسيير الموارد

تدعم األمانة استعراض متطلبات اإلبالغ وهيكل معلومات اإلدارة لضمان أن

ينبغي أن يعيد الن ر في متطلباتم من حيث اإلبالغ وفي هيكل معلومات اإلدارة

والمسائلة

تكون جميع البيانات التي يتم جمعها شاملة وقيمة للمديرين – بمن فيهم مديرو

للتأكد من أن البيانات تجمع عن جميع الشركاء وأن هذه البيانات شاملة وقيمة

الموعد النهائي للتنفيذ
يونيو/حزيران 2366
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون

يونيو/حزيران 2366

المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية – من أجل اتخاذ القرارات.

بالنسبة التخاذ القرارات من جانب اإلدارة على مختلف المستويات.
التوصية  :3نوصي بأن يواصل البرنامج الرصد عن كثب لالمتثال لـ "خطة

إدارة خدمات العمليات

موافقة.

العمل" بغية تحسين عملم مع الشركاء من المن مات غير الحكومية .وقد ين ر

مكتب الشراكات مع

وافق فريق اإلدارة التنفيذية في المشاورة السنوية بشأن الشراكة لعام 2362

البرنامج في جدوى إيجاد ترتيبات تشاورية مماثلة للشركاء الحكوميين لضمان

المن مات غير

على خطة عمل للشراكات مع المن مات غير الحكومية .وكلفت أربعة فرق

االمتثال وتعزيز عالقات التشغيل.

الحكومية

بالمتابعة ،وسيتم عقد اجتماعات تحديث شهرية حتى المشاورة السنوية بشأن

إدارة تسيير العمليات

الشراكة لعام .2360

يونيو/حزيران 2366

وستقيّم األمانة ،بالتشاور مع المجلس ،جدوى وجود إطار استشاري لتنفيذ
األنشطة مع الشركاء من المن مات غير الحكومية.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون
التوصيات

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

التوصية  :4إننا نقدر أن البرنامج يقوم حاليا بإعادة الن ر في نهجم المتبع بإزاء

إدارة خدمات العمليات

موافقة.

مذكرات التفاهم العالمية ،بما في ذلك معايير إبرام مذكرات التفاهم مع المن مات

مكتب الشراكات مع

سوف يعجل البرنامج استعراض موقفم إزاء مذكرات التفاهم العالمية مع

غير الحكومية .ونوصي بأن يسارع البرنامج إلى إجراء عملية إعادة الن ر في

المن مات غير

المن مات غير الحكومية .وفي حين ينبغي أن تكون معايير التوقيع على

مذكرات التفاهم القائمة واستخالص معايير لوضع مذكرات التفاهم العالمية .وقد

الحكومية

مذكرات التفاهم العالمية مع المن مات غير الحكومية مرنة ،ينبغي أيضا أن

يمكن إجراء إعادة الن ر بصفة دورية في المن مات الدولية غير الحكومية بهدف

تكون مذكرات التفاهم العالمية ذات طابع استراتيجي وبالتالي محدودة العدد .كما

وضع مذكرات التفاهم العالمية حيثما كان ذلك مناسبا في المستقبل.

ستستعرض مذكرات التفاهم الموجودة كجزء من هذه العملية وتنقح حسب

الموعد النهائي للتنفيذ

ديسمبر/كانون األول 2360

اللزوم.
التوصية  :5نوصي بأن تحتفظ المكاتب القطرية ببنك للبيانات/سجل لشركاء

إدارة تسيير العمليات

موافقة.

التعاون الممكنين لكي تتمكن من تحديد شركاء التعاون الممكنين المناسبين لتنفيذ

ستسمح أداة الرصد والتقييم المؤسسية ( )COMETللمكاتب القطرية بتسجيل

مشروع ما .وينبغي أن يتضمن بنك البيانات الوصف المؤسسي المفصل للشركاء

الشركاء المتعاونين .وترى األمانة أنم يمكن أن يكون من المفيد لكل مكتب

المتعاونين الذي يتضمن قدرتهم المالية ،واختصاصاتهم األساسية ،وبيانات قوتهم

قطري أن يحتفظ بقائمة المن مات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في

العاملة ،وتجربتهم السابقة وما إلى ذلك ،وينبغي تحديث الملف بصفة دورية .وقد

البلد .وسوف يوفر المقر توجيهات بشأن شكل القائمة وإجراءات تحديثها.

يونيو/حزيران 2366

يصمم مقر البرنامج شكال نموذجيا لبنك البيانات/السجل ويصدر أوامر توجيهية
من أجل تحديثم بصفة دورية.
وموثقة النتقاء شركاء التعاون .ورغم أن وثيقة "العمل مع المن مات غير

مكتب الشراكات مع

يوافق البرنامج على أن التوجيهات للمكاتب القطرية بالغة األهمية وأن اختيار

الحكومية" تتضمن إطارا عاما النتقاء شركاء التعاون ،فقد ين ر البرنامج في

المن مات غير

الشركاء المتعاونين يجب أن يتسم بالشفافية ويستند إلى معايير واضحة .وسوف

إصدار أمر توجيهي لضمان امتثال المكاتب القطرية "للمعايير الدنيا" المحددة في

الحكومية

يصدر البرنامج أمرا توجيهيا لتعزيز المعايير الواردة في القسم "العمل مع

الدليل التوجيهي الخاص بالبرامج ولتوفير معايير اختيارية إضافية قد تستخدم

إدارة تسيير العمليات

المن مات غير الحكومية" من الدليل التوجيهي الخاص بالبرامج .وسين ر

النتقاء شركاء التعاون .وقد يشمل األمر التوجيهي أيضا متطلبات "الحد األدنى من

البرنامج أيضا في إصدار توجيهات إضافية عن الوثائق المطلوبة الختيار

التوثيق" لعملية االنتقاء مع توخي الهدف الكلي لوجود آلية انتقاء عادلة وشفافة.

المن مات غير الحكومية.

وقد ين ر البرنامج في اضطالع مكاتبم اإلقليمية ومقره بدور أكبر في الرقابة على
انتقاء شركاء التعاون من قِبل المكاتب القطرية لضمان وجود جميع الضوابط بغية
تخفيض كل المخاطر إلى مستويات مقبولة.

يونيو/حزيران 2366
WFP/EB.A/2013/6-F/1/Add.1

التوصية  :6نوصي بأن يكون لدى جميع المكاتب القطرية إجراءات تشغيل موحدة

إدارة خدمات العمليات

موافقة.

التوصيات

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

الموعد النهائي للتنفيذ

وتمشيا مع مبادئ "الوفاء بالغرض" والوفائف الرئيسية المبينة في خطة اإلدارة
للفترة  ،2365-2360ستضطلع المكاتب اإلقليمية بدور أكبر في مجال الرقابة
على أداء المكاتب القطرية.
التوصية  :7نوصي بأن يكفل البرنامج اتباع المن مات غير الحكومية والبرنامج

إدارة تسيير العمليات
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون

موافقة.

لجميع أحكام "المبادئ التوجيهية إلعداد ميزانيات المن مات غير الحكومية دعما

تغطي المواد التوجيهية المتعلقة باالتفاقات الميدانية إعداد ميزانيات المن مات

لعمليات البرنامج " .وقد يعاد الن ر في المبادئ التوجيهية لدراسة التزامات

غير الحكومية التي تدعم عمليات البرنامج ،وهي متاحة لموففي البرنامج

الشركاء الحكوميين.

والشركاء المتعاونين من المن مات غير الحكومية .ومع بدء نشر النماذج

يونيو/حزيران 2366

الجديدة لالتفاقات الميدانية في بداية عام  ،2360سينقح البرنامج توجيهات
االتفاقات الميدانية حسب الحاجة ،وسين ر في إصدار أمر توجيهي بشأن
النماذج واإلجراءات للتوقيع على االتفاقات الميدانية.
كما أشير أعاله ،ستقيّم األمانة ،بالتشاور مع المجلس التنفيذي ،جدوى وجود
إطار استشاري لتنفيذ األنشطة مع الشركاء من المن مات غير الحكومية.
التوصية  :8نوصي بأن يعزز البرنامج اآلليات فيما يتعلق بكامل عملية التوقيع

إدارة خدمات العمليات

موافقة.

على اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني للتأكد من أن جميع برامج البرنامج

مكتب الشراكات مع

يلتزم البرنامج بتنفيذ نماذج االتفاقات الميدانية والتوجيهات المرتبطة بها في

تنفذ وفقا لما حدد في هذه االتفاقات بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية.

المن مات غير

جميع عمليات البرنامج .وصدرت مذكرة تعزز هذا االلتزام مع المن مات غير

الحكومية

الحكومية لجميع المديرين القطريين في يناير/كانون الثاني  .2332وكما هو

ديسمبر/كانون األول 2360

مبين أعاله ،سينقح البرنامج التوجيهات وسيصدر أمرا توجيهيا عند الحاجة.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون
التوصيات

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

التوصية  :9نوصي بأن ين ر مقر البرنامج في إصدار أمر توجيهي للمكاتب

شعبة إدارة ورصد

موافقة.

القطرية من أجل وضع إجراءات التشغيل الموحدة لرصد وتقييم شركاء التعاون

األداء

سيعد البرنامج ،في إطار تنفيذ استراتيجيتم للرصد والتقييم ،توجيهات بشأن

وقد يفرض أيضا "آليات أساسية دنيا للرصد" من أجل االمتثال اإلجباري.

الموعد النهائي للتنفيذ

مارس/آذار 2366

الرصد والتقييم وسين ر في إصدار أمر توجيم للمكاتب القطرية بحيث تضع
إجراءات تشغيل موحدة تمشيا مع التوجيهات .ويمكن أن تشتمل هذه التوجيهات
على المتطلبات الدنيا للرصد والتقييم الواجب أن تستوفيها المكاتب القطرية
ومعايير تقييم امتثال شركاء التعاون للرصد والتقييم في البرنامج.

التوصية  :01نوصي بأن تؤدي المكاتب اإلقليمية للبرنامج دورا أكبر في الرقابة

إدارة تسيير العمليات

موافقة.

على المكاتب القطرية .ويتعين بصفة خاصة تخطيط وتنفيذ بعثات للمراقبة لتقييم

تمشيا مع خطة اإلدارة  ،2365-2360تكون المكاتب اإلقليمية مسؤولة عن

أداء المكاتب القطرية في إدارة شركائها المتعاونين.

الرقابة على أداء المكاتب القطرية وإجراء بعثات المراقبة.

يونيو/حزيران 2366
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