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 موجز تنفيذي

  يسر المراقب المالي والمراجع العام للهند أن يعرض "خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة من

 ".2016إلى يونيو/حزيران  2015يوليو/تموز 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 2014من يوليو/تموز للفترة الممتدة  يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما بخطة عمل مراجع الحسابات الخارجي 

 ، وأن توافق على تقديمها إلى المجلس التنفيذي للعلم.2015إلى يونيو/حزيران 

 

 مشروع المشورة

  وفقا للمادة الرابعة عشرة من الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي، توصي لجنة المالية في منظمة األغذية

"خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة  الوثيقةبوالزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما 

 ".2016إلى يونيو/حزيران  2015الممتدة من يوليو/تموز 
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 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 13/11/2015-9روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 5 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للعلم*  

 الخارجي الحسابات مراجع عمل خطة

إلى  2015من يوليو/تموز  للفترة الممتدة
 2016يونيو/حزيران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2000* وفقاً لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام 

فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها إالَّ إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديداً قبل بداية 

 االستخدام السليم لوقت المجلس. على أساس أن المناقشة تتفق معجلس على الطلب الدورة ووافق رئيس الم

وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت 

(http://executiveboard.wfp.org). 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 للعلم.الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي هذه 

تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااو بموبفي برنامج األغذية  أساااافلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاااااء المجلس الذي  

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

 

  S. Hongray السيد

 المراجعة الخارجيةمدير 

 2392-066513رقم الهاتف: 

 

 

 

 

  



 

 

 

 خطة عمل

 مراجع الحسابات الخارجي

 

 

 العالمي األغذية برنامج

 

 

 

 الممتدةللفترة 

 2016إلى يونيو/حزيران  2015من يوليو/تموز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند
 

 

 

للهند يزود المراقب المالي والمراجع العام 

برنامج األغذية العالمي بخدمات مراجعة 

 خارجية.

 

 

وتهدف المراجعة التي يجريها المراقب 

المالي والمراجع العام للهند إلى تزويد 

البرنامج بضمان مستقل وإضافة قيمة إلى 

إدارة البرنامج عن طريق تقديم توصيات 

 بناءة.

 

 

 

 

 

 

 :معلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 

 

 Stephen Hongrayالسيد 

 الخارجية للحساباتالمراجعة مدير 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70 

00148 Rome, Italy 

 2392-6513-06-0039هاتف: 

 stephen.hongray@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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 مقدمة -أوال

ل أنشطة  -1 حتى يونيو/حزيران  2015مراجعة الحسابات للفترة الممتدة م  يوليو/تموز توضح هذه الوثيقة خطة عملنا التي تفصِّ

. وسااايكون التقيبد بالمعايير الدولية لمراجعة الحساااابات وأسااااليب المراجعة المثبتة هو األسااااس لضااامان تقديمنا خدمات 2016

 "(.البرنامجعالية الجودة لبرنامج األغذية العالمي )"

 مسؤوليات اإلدارة -ثانيا

المساالولية ع  إعداد الكشااوم المالية وفقا للمعايير المحاساابية الدولية للقطام العام وبما يتمااااى مع الن ام  البرنامجع على تق -2

 المالي والسياسات المحاسبية المعلنة، كما تقع عليه المسلولية ع  سالمة المعامالت المالية. 

وضاااااامان جودتها وتقديم الجداوو واألدلة الداعمة في الوقت مساااااالوو أيضااااااا ع  كفالة اكتماو الكشااااااوم المالية  البرنامجو -3

 المناسب.

وينبغي لإلدارة أن تقدم كل الدفاتر والسجالت واإليضاحات التي تعتبر ضرورية لمراجعة الحسابات وفقا للشروط المنصوص  -4

 عليها في ملحق الن ام المالي المتعلق بالصالحيات اإلضافية لمراجع الحسابات الخارجي.

 نهج المراجعة -اثالث

ساانخطو ونجري مراجعتنا للحصااوو على ضاامان معقوو بأن الكشااوم المالية تعر ص بصااورة عااحيحة الوضااع المالي في  -5

نهاية الفترة ونتائج العملية بالنسااابة للفترة. وسااانتخذ إجراءات للحصاااوو على األدلة المطلوبة لمراجعة المبالا واإلفصااااحات 

ساانعيد تقييم مدى مالءمة السااياسااات المحاساابية التي تسااتخدمها اإلدارة ومعقولية التقديرات الواردة في الكشااوم المالية. كما 

 المحاسبية التي تقدمها باإلضافة إلى تقييم العرص الكلي للكشوم المالية.

هو قد فوسوم يقتصر استعراضنا للن م المحاسبية والضوابو الداخلية على ما نراه ضروريا إلجراء المراجعة بفعالية، ولذا  -6

 ال يكشف ع  كل جوانب الضعف القائمة أو قد ال يقترح كل التحسينات الممكنة. 

ستند تقييمنا للمخاطر بالدرجة األولى إلى ما أجريناه م  أعماو خالو  -7 سية. وي وسنركز مراجعاتنا على مجاالت المخاطر الرئي

 وتفاعلنا مع موبفيه الرئيسيي . البرنامجالمراجعات السابقة كما يرتكز على استعراضنا لوثائق 

وسااااوم نعرص تقريري  لمراجعة األداء وتقريرا مطوال توجز جميعها اسااااتنتاجاتنا التي نخلف إليها فيما نقوم به م  أعماو  -8

 خالو السنة.

 مجاالت التركيز الرئيسية في عمليات المراجعة -رابعا

 مراجعة األداء -ألف

 برنامج التغذية المدرسية

في الحد م  الجوم بي  أطفاو المدارس بحيث ال يكون الجوم عائقا أمام تنميتهم. وبرنامج التغذية  البرنامج تتمثل رساااااااالة -9

للمساااعدة في الحد م  التعرص للجوم وحماية ساابل كسااب العيي وتعزيزها ع   البرنامجالمدرسااية نشاااط مهم يضااطلع به 

، بلغت نفقات 2014والتغذية والتعليم. وخالو عام  طريق االسااااااتثمار في رأس الماو البشااااااري م  خالو تحسااااااي  الصااااااحة

 بلدا. 65مليون دوالر أمريكي في  335في إطار برنامج التغذية المدرسية  البرنامج
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 للبرنامج، بما يتمااااااى مع الخطة االسااااتراتيجية الجديدة 2013في عام  2009وتم تحديث سااااياسااااة التغذية المدرسااااية لعام  -10

أثناء مواعااالته االساااتجابة لطلبات تمويل وتنفيذ أنشاااطة  البرنامج،في الساااياساااة أن يعمد (. ويتوخى التحوو 2014-2017)

الوجبات المدرساااية، وال سااايما حيثما تكون القدرات المحلية ضاااعيفة، إلى زيادة تركيزه على مسااااعدة البلدان في االنتقاو نحو 

 امتالك برامجها الخاعة.

كان قادرا على أن ينفذ برنامج التغذية المدرساااااية بطريقة  البرنامجلكد أن وتساااااعى مراجعتنا لإداء إلى التماس ضااااامانات ت -11

 اقتصادية وكفلة وفعالة وأن يساعد في الوقت نفسه البلدان على االنتقاو نحو امتالك برامجها الخاعة.

 والمسائل الرئيسية التي سيتم استعراضها أثناء مراجعة األداء هي: -12

 أمان لإسر التي تعاني م  انعدام األم  الغذائي م  خالو تحويالت الدخل؛ما إذا كان البرنامج يوفر ابكة  (أ

 ما إذا كان البرنامج قد اكل حافزا لزيادة معدالت االلتحاق بالمدرسة والحد م  حاالت التغيب عنها؛ (ب

 ما إذا كانت التغذية المدرسية تعالج نقف المغذيات الدقيقة بي  أطفاو المدارس؛ (ج

 )اآلباء والمعلمون واألطفاو(؛ المحلية مشاركة وملكية قويتان م  جانب المجتمعاتما إذا كانت هناك  (د

 ما إذا كان يجري تعزيز القدرات الوطنية م  أجل التغذية المدرسية م  خالو دعم السياسات والمساعدة التقنية؛ (ه

 طة باإلنتاج الزراعي المحلي؛ما إذا كان هناك تركيز على مساعدة البلدان في إنشاء وعون برامج مملوكة وطنيا مرتب (و

 ؛لبرنامجاما إذا كانت هناك استراتيجية واضحة لتسليم المسلولية في البلدان التي ال تزاو تتطلب الدعم التشغيلي م   (ز

 ما إذا كانت عمليات الرعد واإلارام فعالة على جميع المستويات في المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر. (ح

في روما ومركز االمتياز لمكافحة الجوم  البرنامجمراجعة األداء هذه، ساااااايقوم فريق المراجعة بزيارة مقر وم  أجل عملية  -13

 في برازيليا، في البرازيل.

 دائرة النقل الجوي في البرنامج

هو ضمان أن تصل الرحالت التي يتم تسييرها دعما للمساعدة الحيوية المقدمة  البرنامجالهدم األولي لدائرة النقل الجوي في  -14

 م  مجتمع العمل اإلنساني إلى المحتاجي  بطريقة آمنة وتلبي احتياجاتهم في الوقت المناسب.

الجهة  هي –ة لها وتحديدا "خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساااعدة اإلنسااانية" التابع – البرنامجودائرة النقل الجوي في  -15

المعترم بها لتقديم خدمات النقل الجوي في األمم المتحدة إلى مجتمع العمل اإلنساني العالمي. وتستجيب خدمات األمم المتحدة 

للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية للحاجة إلى الوعوو، غالبا في بل بروم أمنية خطيرة، إلى مواقع نائية وععبة ال تتاح لها 

، تلدي خدمات البرنامجل بري آمنة أو خيارات نقل جوي تجاري مجدية. وفي ضااااااوء طبيعة الخدمة التي يقدمها خيارات نق

األمم المتحدة للنقل الجوي للمساااعدة اإلنسااانية دورا حيويا في الوفاء بمهمته. ولديها في الوقت الراه  أسااطوو يضاام أكثر م  

 مليون دوالر أمريكي. 242.3 البرنامجانية دائرة النقل الجوي في ، بلغت ميز2014بلدا. وخالو عام  13طائرة في  50

 البرنامجكان قادرا على تشااااااغيل دائرة النقل الجوي في  البرنامجوتسااااااعى مراجعتنا لإداء إلى التماس ضاااااامانات تلكد أن  -16

 وإدارتها بطريقة اقتصادية وكفلة وفعالة.

 ة األداء هي:والمسائل الرئيسية التي سيتم استعراضها أثناء مراجع -17

 تجرى بطريقة فعالة م  حيث التكاليف؛البرنامج ما إذا كانت عمليات دائرة النقل الجوي في  (أ



6 WFP/EB.2/2015/5-D/1 

 

 ما إذا كانت هناك إجراءات لضمان االستدامة المالية لجميع العمليات؛ (ب

عمالء ما إذا كانت هناك اسااااااتجابة في الوقت المناسااااااب وفعالة لحاالت الطوارا، وتوفر خدمات جوية موجهة نحو ال (ج

 لمجتمع العمل اإلنساني ككل؛

 ما إذا كانت المعايير التشغيلية تُنفذ بالشكل المناسب في المواقع الميدانية؛ (د

ما إذا كانت هناك ااااراكات اساااتراتيجية مع كيانات أخرى في الصاااناعات ذات الصااالة بالنقل الجوي )ااااركات الطيران  (ه

 الخدمات العينية المحتملة؛فرص االستفادة م   والمطارات وما إلى ذلك( لزيادة الخبرة واستكشام فرص

ما إذا كان يجرى استعراص منت م للمتطلبات التشغيلية لضمان عمل األسطوو على أمثل وجه والتفاوص بشأن اروط  (و

 مرنة في العقود مع المشغلي  ومقدمي الخدمات؛

 ما إذا كانت هناك آلية لتعزيز قدرات الموبفي  والمهارات الالزمة؛ (ز

كان يجري تشااااجيع معايير السااااالمة لدى مشااااغلي خدمات النقل الجوي ومقدمي الخدمات اآلخري  م  خالو نهج  ما إذا (ح

 الرعد المستمر؛

 ما إذا كانت عمليات الرعد واإلارام فعالة على جميع المستويات. (ط

 مراجعة االمتثال -باء

 1 مكاتب إقليمية وتسعة مكاتب قطرية. وترد في الملحق انطالقا م  تحليلنا للمخاطر، نعتزم القيام بمراجعات ميدانية في ثالثة -18

 قائمة بالوحدات المختارة.

رقابة "تعزيز ال للبرنامجوسااااوم نجري مراجعتنا في الوحدات الميدانية باسااااتخدام المبادا المحددة في إطار الرقابة الداخلية  -19

 اإلدارية والمساءلة"، الذي يتفق بدرجة كبيرة مع إطار الرقابة الذي وضعته لجنة المن مات الراعية للجنة تريدواي. 

 وسوم تصب عمليات المراجعة الميدانية أيضا في عمليتي مراجعة األداء اللتي  ستجريان خالو السنة.  -20

 التصديق على الحسابات -جيم

 تصديق على الحسابات، ستركز مراجعتنا خالو السنة على المجاالت الرئيسية التالية:فيما يتعلق بال -21

، تشااكل إدارة ساالساالة اإلمداد والمسااائل المتصاالة بها محور التركيز الرئيسااي في كل البرنامجفي ضااوء والية  الجرد: (أ

ساااااانا في مطابقة البيانات بي  تح 2014عملية م  عمليات المراجعة. وقد الح نا في مراجعتنا للكشااااااوم المالية لعام 

ون امه العالمي للمعلومات )ونجز( ون ام معالجة حركة السااااالع وتحليلها )كومباس(. وسااااانواعااااال  البرنامجاااااابكة 

 استعراص التحسينات خالو السنة الجارية.

م  األعاااوو الساااائلة بما يتماااااى مع أهدافه  البرنامجتهدم ساااياساااة االساااتثمار إلى تعزيز إدارة حاف ة  االستتتتثمار: (ب

االسااتثمارية، وآفاق االسااتثمار لديه، ومسااتويات قدرته على تحمل المخاطرة. وساانبحث ما إذا كانت االسااتثمارات تُقيَّم 

 بشكل مناسب في نهاية السنة وما إذا كانت اإليرادات المتحققة م  الفائدة عليها تُسجل على الوجه الصحيح. وباإلضافة

 .البرنامجإلى ذلك سيتم بحث اإلجراءات المتخذة للحد م  أنوام المخاطر التي تواجه استثمارات 

يتم توزيع النقد والقسائم لدعم الحصوو على سلة أغذية متوازنة عندما يكون هذا الخيار فعاال م  حيث  النقد والقسائم: (ج

م   لبرنامجاالتشاااااغيلية واحتياجات المساااااتفيدي . وزاد للساااااياقات  البرنامجالتكاليف، على النحو الذي تحدده تقييمات 
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عمليات توزيع النقد والقسااائم بدال م  األغذية الفعلية للمتلقي  المسااتهدفي . وساانقوم ببحث المصااروفات المتعلقة بالنقد 

 والقسائم وتقييمها في آخر السنة.

المنشآت والمعدات يتمااى مع متطلبات المعايير سيتم بحث ما إذا كان تقييم العقارات و العقارات والمنشآت والمعدات: (د

 .البرنامجالمحاسبية الدولية للقطام العام وسياسة المحاسبة في 

تشمل االستحقاقات القصيرة األجل، واستحقاقات ما بعد الخدمة، واالستحقاقات الطويلة األجل،  استحقاقات الموظفين: (ه

ويم هذه الخصااوم وكذلك خطة التمويل التي تغطي الخصااوم وهي تمثل أحد مكونات الخصااوم الرئيسااية. وساانفحف تق

 غير الممولة المتعلقة باستحقاقات الموبفي .

 العمل مع الرقابة الداخلية -خامسا

 تقتضي منا المعايير الدولية لمراجعة الحسابات ما يلي: -22

  الخارجية؛الن ر في أنشطة المراجعة الداخلية وآثارها، إن وجدت، على إجراءات المراجعة 

  تكوي  عورة تكفي لفهم أنشطة المراجعة الداخلية م  أجل المساعدة على تخطيو عمليات المراجعة ووضع نهج فعاو

 لها؛

  إجراء تقييم أّولي لوبيفة المراجعة الداخلية عندما يتبيَّ  أن المراجعة الداخلية متصلة بما نقوم به م  مراجعة للكشوم

 اجعة الحسابات؛المالية في مجاالت محددة لمر

 .تقييم واختبار أعماو المراجعة الداخلية، عندما يُستعان بتلك األعماو، م  أجل تأكيد مدى كفايتها ألغراضنا 

ونناقي، في اجتماعنا التخطيطي مع ممثلي مكتب الرقابة الداخلية، نطاق عملهم والضاامانات الكفيلة بتالفي ازدواجية الجهود.  -23

 لتحديد مدى ما يمك  استخالعه م  ضمانات م  خالو ما يجريه م  أعماو. وسوم نستعرص تقارير المكتب

 استعراض الجودة -سادسا

، واالمتثاو لهذا اإلطار إلزامي. ولضمان مستويات عالية للمراجعة، فإننا نطبق البرنامجلدينا إطار إلدارة جودة المراجعة في  -24

 الصلة بالمهمة الحالية هي:بصرامة عدة إجراءات لضمان الجودة. واإلجراءات ذات 

 االمتثاو لمعايير المراجعة الموثقة وأساليب المراجعة وإجراءاتها؛ 

  الفحف الدقيق لنتائج المراجعة على مسااااااتوى المكاتب الميدانية والمقر م  قبل أاااااااخاص غير مشااااااتركي  في عمل

 همية النسبية واألدلة؛المراجعة على المستوى الميداني بما يضم  أن تفي نتائج المراجعة بمعايير األ

 استعراص ورقات العمل؛ 

 .استعراص من م لخطة المراجعة في منتصف المدة 
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