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 المالية لجنة
 والستون بعد المائةالدورة السابعة 

 2017 أيار/مايو 31-29روما، 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي  على التوصيات الواردة في إدارة البرنامجرد 
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 أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى: يرجى توجيه

 Jim Harvey دالسي

 رئيس الديوان

 برنامج األغذية العالمي
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 موجز تنفيذي

  توصية. 17المركزية القدم المراجع الخارجي في تقريره عن 

 وبتوصياتهالبرنامج  في الالمركزية عنترحب اإلدارة بتقرير المراجع الخارجي و.  

 على توصيات مراجع الحسابات الخارجي.المحددة الردود وثيقة وترد في ال 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  المراجع الخارجيتقرير على التوصيات الواردة في  البرنامجإدارة يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما برد 

 المجلس التنفيذي لإلحاطة. ، وأن تؤيد تقديم الوثيقة إلىالالمركزيةعن 

 المشورة مشروع

  المجلس الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، تشير لجنة المالية على  للمادةوفقا

المراجع الخارجي عن تقرير د اإلدارة على التوصيات الواردة في التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما بر

 .المركزيةال

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 J. Harvey السيد

 رئيس الديوان

 2002-6513 06: هاتف

 

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

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية على توصيات دارة البرنامجإرد 

 

 الخلفية

 بالمراجعة الخارجية لالمركزية وتوصيات مراجع الحسابات الخارجي. البرنامجإدارة ترحب  -1

 في المصفوفة المرفقة. البرنامجوترد الردود التي أعدتها إدارة  -2

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017 يونيو/حزيران 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017مايو/أيار  18التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2017/6-G/1/Add.1 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية دارة البرنامجإرد 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ المراجعة الخارجيةتوصيات 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يُنشر على شبكة : 1التوصية 

اإلنترنت الداخلية توزيع الصالحيات الذي تحدده اإلدارة، ومخطط 

تنظيمي شامل للمقر، بما في ذلك الوحدات داخل الُشعب، وقائمة 

والبلدان المشمولة، وضمان تحديث هذه المعلومات بالمكاتب القطرية 

 بانتظام.

 موافقة. مكتب المدير التنفيذي

ضمان ، واإلنترنت الداخليةزيادة وتحسين المعلومات المتاحة على شبكة العمل على  البرنامجيواصل 

فيه يُخصص الذي الجديد على اإلنترنت،  WFPgoموقع  مؤخرا   البرنامجتحديثها بانتظام. وأطلق 

االتصال  على بياناتمل المعلومات ت". وتشاتكل إدارة أو شعبة أو وحدة صفحة في قسم "اإلدارل

من بلغ الموظفين "بما يفعلونه ويُ والرئيسية لكل كيان، العمل وملخص رفيع المستوى يوضح مجاالت 

التي توضح و، للبرنامجلحضور العالمي لأحدث خريطة بروابط  " أيضا  اتداراإلقسم "يشمل هم". و

انتظام، ب يجري تحديثهالذي  للبرنامج والرسم التخطيطيحسب نوع المكتب،  للبرنامجالبصمة العالمية 

 اإلدارة وتوزيع الصالحيات بين المديرين.في أحدث التغييرات  يعرضو

القديمة، وتمثل وسيلة فعالة وغنية  شبكة اإلنترنت الداخليةولم تكن هذه الوظائف متاحة على 

كملها بإمكانية الحصول على المعلومات األساسية في الوقت أب البرنامج عمللومات لتزويد قوة بالمع

ت أو ، على سبيل المثال، لتعكس التغييرامنتظما   المناسب. وال تزال التحسينات جارية وستشمل تحديثا  

 لتوصيات األخرى الواردة في التقرير.ردا  على االتوضيحات المقدمة 

من جانب قيد المناقشة 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي: أ( التفكير في : 2التوصية 

العدد الحرج من خطوط اإلبالغ المحددة لكل مدير في الميدان؛ ب( أن 

يخضع استحداث أي وظائف إضافية في المكاتب اإلقليمية إلى 

 استعراض مسبق للمخطط التنظيمي.

إدارة تسيير العمليات 

مع المكاتب بالتشاور 

 اإلقليمية

 موافقة جزئية.

 – البرنامجأو أي مستوى آخر في  –يخضع تخصيص موارد دعم البرامج واإلدارة للمكاتب اإلقليمية 

لعملية استعراض تُجرى كجزء من خطة اإلدارة وعملية إعداد ميزانية دعم البرامج واإلدارة بما 

 يتماشى مع األولويات المؤسسية.

كجزء ذة المتخوالقرارات المتعلقة بتخصيص الموارد للمكاتب اإلقليمية  تراعيأن  البرنامجوسيكفل 

 .الميزانية توصيات مراجع الحسابات الخارجي حسب االقتضاءالسنوية إلعداد عملية المن 

 وستنظر اإلدارة في استعراض هياكل المكاتب اإلقليمية بغية توضيح أدوارها ومسؤولياتها.

ب قيد المناقشة من جان

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد عتبات )لتمويل : 3التوصية 

العمليات واالحتياجات القطرية( يبدأ دونها استعراض لتقييم قدرة 

المكتب على االستمرار وإصدار رأي بشأن ما إذا كان ينبغي اإلبقاء 

 تاج.باالستنعليه أو دمجه أو إغالقه. وينبغي إبالغ المجلس التنفيذي 

 إدارة تسيير العمليات

بالتشاور مع إدارة خدمات 

إدارة تسيير العمليات و

وخارطة الطريق  الموارد

 المتكاملة

 موافقة.

 ستستعرض اإلدارة تنفيذ هذه التوصية في سياق نشر مكونات خارطة الطريق المتكاملة.

مساعدات  وتحدد حافظة للبرنامجوتعمل الخطط االستراتيجية القطرية على تفعيل الخطة االستراتيجية 

 لبرنامجاحقيق النتائج الوطنية. وتبين ميزانية الحافظة القطرية أداء عمل تدعما  ل ما داخل بلد البرنامج

لنتائج باوالموارد المتاحة التنفيذ وإعداد الميزانية وستراتيجية "خط رؤية" يربط االعن طريق وضع 

 المحققة.

مجدية وممولة بشكل كاف عدم وجود خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة و

في االعتبار المبادئ المحددة في  األخذفي بلد ما، مع  البرنامجمعيارا  الستعراض حضور سيُشكل 

 .2030خطة سياق 

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة
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 على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية دارة البرنامجإرد 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ المراجعة الخارجيةتوصيات 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن تدعم األمانة بشكل : 4التوصية 

منتظم المستويين اإلقليمي والمحلي في المفاوضات المتعلقة بنقل 

التكاليف العامة للمكاتب القطرية إلى الحكومات المضيفة في الشريحة 

 العليا من البلدان متوسطة الدخل.

إدارة الشراكة والحوكمة 

إدارة والدعوة بالتعاون مع 

/المكاتب تسيير الموارد

مكتب الشؤون اإلقليمية/

 القانونية

 موافقة جزئية.

تقع المسؤولية أساسا  على عاتق المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية. وفي إطار دعم االستعراضات 

مع الحكومات وأصحاب المصلحة  البرنامجاالستراتيجية الوطنية بشأن القضاء على الجوع، يعمل 

نمية داف التقيمة في تحقيق أه تضيفعلى أنها مساهمة  فةالمعر   البرنامجيةستجابة االاآلخرين على 

المستدامة. وسيتم التفاوض بشأن أي موارد توفرها الحكومات المضيفة على مر الزمن، وبالتالي من 

عليا النفقات العامة في الشريحة ال نقلالسابق ألوانه تأكيد اإلجراءات المتعلقة بالمفاوضات الرامية إلى 

 .من البلدان متوسطة الدخل

المفاوضات المتعلقة بنقل التكاليف العامة للمكاتب القطرية إلى  للبرنامجوستدعم اإلدارة العليا 

مستوى الموارد التي ستتيحها الحكومات  أن يُحدد على نطاق واسعالحكومات المضيفة بمجرد 

 .المضيفة للمكاتب القطرية

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بدعم استراتيجيات : 5التوصية 

الخروج في البلدان المعنية من خالل وضع أدوات مناسبة للمكاتب 

 القطرية وإشراك المكاتب اإلقليمية في هذه العملية.

إدارة خدمات 

شعبة السياسات العمليات/

 والبرامج

 موافقة.

( والسياسة المتعلقة بالخطط االستراتيجية القطرية 2021-2017) للبرنامجتحدد الخطة االستراتيجية 

دور هام في العمل على تحقيق  للبرنامجفي بلد ما. وقد ال يكون  البرنامجحدود وإطار انخراط 

بفعالية من أهداف التنمية المستدامة في البلدان التي لديها القدرة على االضطالع  17و 2 الهدفين

مجدية ية تجارجراءات الالزمة بنفسها، أو في السياقات التي تتوافر فيها بدائل بالوظائف واإلوكفاءة 

وشاملة وآمنة وموثوقة أو جهات فاعلة أخرى في وضع أفضل للمساهمة. وينبغي إلغاء حضور 

 دون مساعدة. 2030تدريجيا  في البلدان التي يمكن أن تحقق القضاء على الجوع بحلول عام  البرنامج

ات القضاء على الجوع في سياقالتقدم نحو  لخطط االستراتيجية القطرية فعالة تماما  فيولكي تكون ا

متنوعة، يتعين أن تسترشد باالستعراضات االستراتيجية الوطنية للقضاء على الجوع التي تقودها 

ات تياجاالح تقديراتبما في ذلك  – عن التقديرات والتقييماتفضال   أو التحليالت المماثلة البلدان

 على ودراسات الجدوى وما إلى ذلك. وسوف تشتمل الخطط االستراتيجية القطرية –المشتركة 

ط خطال، بما في ذلك البرنامجالمعايير والشروط التي قد ال تكون هناك حاجة بموجبها إلى الدعم من 

 نتقالية أو خطط تسليم المسؤولية.اال

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

مراجع الحسابات الخارجي بتحديد طبيعة ونطاق يوصي : 6التوصية 

 وحدود واجبات الرقابة الموكلة إلى المكاتب اإلقليمية.

إدارة تسيير العمليات 

بالتشاور مع شعبة 

 ،االبتكار وإدارة التغيير

، وشعبة إدارة الموارد

والمكاتب اإلقليمية، 

 واإلدارات األخرى

 موافقة.

بدأت اإلدارة مشاورات داخلية لتحسين األدوار والمسؤوليات واالختصاصات الموحدة للمكاتب 

 والرقابة اإلداريةاإلقليمية. وسيشمل ذلك توضيح األدوار والمسؤوليات في مجال تقديم الخدمات، 

 والدعم اإلداري للبلدان الواقعة ضمن نطاق اختصاصات تلك المكاتب.

وظيفية محددة المجال للمكاتب  رقابةل مكتب إقليمي يجري بالفعل بعثات وتجدر اإلشارة إلى أن ك

 القطرية.

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة
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 على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية دارة البرنامجإرد 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ المراجعة الخارجيةتوصيات 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد الشروط التقنية : 7التوصية 

التي تُنظم بعثات رقابة المكاتب اإلقليمية، بما في ذلك شكل التقارير 

 التحقق المتوقعة.ورصد التوصيات وعمليات 

إدارة تسيير العمليات 

بالتشاور مع شعبة 

 ،االبتكار وإدارة التغيير

 ،إدارة تسيير المواردو

 ،والمكاتب اإلقليمية

 واإلدارات المعنية

 موافقة.

، ستبحث اإلدارة خيارات لوضع مبادئ توجيهية على نطاق 6في سياق العمل الذي يتناول التوصية 

 مشورة تقنية بشأن شكل التقارير واألدوات الداعمة لعملية التحقق.المنظومة، بما في ذلك 

على إعداد نظرة عامة أوضح واإلبالغ عن قضايا المساءلة  البرنامجوينبغي أن تساعد هذه التحسينات 

 التي تجريها المكاتب اإلقليمية. الرقابةالمتعلقة بالمكاتب القطرية على أساس تقارير بعثات 

جانب قيد المناقشة من 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد األولويات : 8التوصية 

الموكلة إلى كل مكتب إقليمي فيما يتعلق بالرقابة والدعم، في توجيهات 

يجري تحديثها على أساس سنوي، مع مراعاة السياقات التي تعمل فيها 

 تلك المكاتب.

مكتب المدير التنفيذي 

بالتشاور مع اإلدارات 

 المعنية

 موافقة.

تقبل اإلدارة المبادئ المحددة في التوصية وستسعى إلى إيجاد فرص العتمادها من خالل اآلليات 

المؤسسية القائمة بما في ذلك فريق اإلدارة التنفيذية وعملية خطة اإلدارة واتفاقات األداء للمديرين 

 اإلقليميين وخطط العمل السنوية للمكاتب اإلقليمية المعنية.

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتقييم أدوات الشراكة : 9التوصية 

المتاحة للمكاتب القطرية وإجراء اتصاالت مكثفة لتعزيز الدعم المقدم 

 .إلى المكاتب الميدانية

إدارة الشراكة والحوكمة 

 المكاتب اإلقليميةوالدعوة/

 موافقة جزئية.

تمكينهم وتهدف أدوات الشراكة إلى توفير دعم مستمر لموظفي المكاتب اإلقليمية المعنيين بالشراكات 

 الشراكات وإدارة االنخراط فيخدمات مناسبة للمكاتب القطرية لتعزيز  يستطيعون تقديمبحيث 

ذات قيمة.  واعتُبرت( 2017) ستراتيجية الشراكة المؤسسيةاألدوات خالل تقييم ا تقديرالعالقات. وتم 

دعم المكاتب اإلقليمية في تقديم الخدمات المناسبة إلى  إدارة الشراكة والحوكمة والدعوةوستواصل 

 الشراكات. االنخراط فيالمكاتب القطرية لتعزيز 

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بدراسة استدامة : 10التوصية 

 للمكاتب اإلقليمية، والسيما مكتبا داكار والقاهرة.النطاق الجغرافي 

إدارة تسيير العمليات 

شعبة بالتشاور مع 

 االبتكار وإدارة التغيير

 موافقة.

وحجمها  ةستستعرض اإلدارة النطاق الجغرافي للمكاتب اإلقليمية مع مراعاة طبيعة كل منطق

 والتحديات التي تواجهها، لضمان اتباع نهج منصف.

ستنظر اإلدارة في استعراض هياكل المكاتب اإلقليمية بغية توضيح  ،2بتنفيذ التوصية  طوباالرتبا

 .األدوار والمسؤوليات على جميع المستويات

وعملية دعم البرامج واإلدارة، ستحدد اإلدارة التعديالت المحتملة  2018ومن خالل خطة اإلدارة لعام 

دعم البرامج واإلدارة للمكاتب اإلقليمية بغية تحديد عمليات إعادة المواءمة  ميزانيةعلى مخصصات 

 .الحالية التشغيلية وهياكل المكاتب المتطلباتالهيكلة الفورية مع مراعاة 

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يخضع أي : 11التوصية 

يقترن بذلك من نقل للمسؤوليات تخفيض إضافي في موارد المقر وما 

والسلطة إلى الميدان لتقييم كامل الستمرار المخاطر النظمية، وخاصة 

 فيما يتعلق بالتحويالت القائمة على النقد والمشتريات.

مكتب المدير التنفيذي 

بالتشاور مع اإلدارات 

 المعنية

 موافقة.

قبل تفويض السلطة من المقر إلى  مؤسسةالتقر اإلدارة بأهمية تقييم الوظائف والمخاطر على نطاق 

 الميدان.

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة
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 على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية دارة البرنامجإرد 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ المراجعة الخارجيةتوصيات 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باستعراض قدرة : 12التوصية 

مكاتب االتصال الصغيرة على االستمرار وقيمتها المضافة من حيث 

 الكفاءة واالقتصاد.

إدارة الشراكة والحوكمة 

 والدعوة

 موافقة جزئية.

خالل عملية إعداد الميزانية. غير أن على االستمرار  البرنامججميع مكاتب  قدرةتستعرض اإلدارة 

بأنشطة الدعوة  ماإلدارة تالحظ أن مكاتب االتصال في العواصم تبذل جهودا  ضخمة لمواصلة القيا

ن إلى تنويع قاعدته م البرنامجوتقديم الدعم المالي للمكاتب القطرية. وفي الوقت الذي يحتاج فيه 

الجهات المانحة، تقوم مكاتب االتصال باستكشاف مصادر إضافية مبتكرة للموارد مع القطاع الخاص 

 .على سبيل المثال والمغتربينوالمجتمع المدني واألفراد 

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن تقدم المكاتب : 13التوصية 

تقارير بشكل منتظم إلى مكتب المفتش العام عن جميع الخسائر  القطرية

 المحتمل أن تشكل بصورة معقولة تدليسا .

إدارة تسيير العمليات 

بالتعاون مع المكاتب 

إدارة تسيير اإلقليمية و

 الموارد

 موافقة.

ستؤكد اإلدارة على أهمية اإلبالغ بشكل منتظم عن حاالت التدليس إلى مكتب المفتش العام. وتجدر 

يجري تحقيقات مناسبة  البرنامجاإلشارة إلى أنه عندما تحدث خسائر وتشكل حاالت تدليس، فإن 

 باستخدام اإلجراء الساري حاليا .

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

جع الحسابات الخارجي بضمان تسجيل يوصي مرا :14التوصية 

الخسائر التي يُحتمل أن تشكل تدليسا  ورصدها على المستوى المحلي 

في جدول موجز، وإبالغ كبير الموظفين الماليين ومراجع الحسابات 

 الخارجي بها في شكل موحد.

إدارة تسيير العمليات 

بالتعاون مع المكاتب 

إدارة تسيير اإلقليمية و

 الموارد

 موافقة.

ستستخدم اإلدارة األدوات القائمة لتحسين الرصد واإلبالغ عن الخسائر التي يحتمل أن تشكل تدليسا  

 على المستوى المحلي.

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإضفاء طابع رسمي : 15التوصية 

على المستوى أكبر على إجراء اإلقرار بالخسائر وتحليلها ورصدها 

 المحلي.

 ،إدارة تسيير العمليات

ة إدارو ،المكاتب اإلقليميةو

ومكتب  تسيير الموارد،

 المفتش العام

 موافقة.

ستستعرض اإلدارة األدوات وتحسن حسب االقتضاء إجراءات اإلقرار بالخسائر وتحليلها ورصدها 

هذا المستوى من خالل المبادئ على المستوى المحلي. وفي الوقت الحالي، يجري رصد الخسائر على 

 التوجيهية القائمة ويتم اإلبالغ عنها في التقارير الموحدة عن المشروعات.

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة

: يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإصدار تعليمات لكل 16التوصية 

مكتب بوضع قائمة بجميع إجراءات التشغيل الموحدة المحلية، وضمان 

بانتظام وتصنيفها بدقة. وينبغي أن تكون قائمة إجراءات التشغيل تحديثها 

 الموحدة مكونا  إلزاميا  في تقارير تسليم المسؤولية بين المديرين.

إدارة تسيير العمليات 

بالتعاون مع المكاتب 

إدارة تسيير اإلقليمية و

 الموارد

 موافقة.

التشغيل الموحدة المحلية في مذكرات  سيتعين إدراج تعليمات بشأن تصنيف وتحديث قائمة إجراءات

هذا الشرط، يمكن النظر في إصدار توجيه من  ولإلبالغ عنتسليم المسؤولية للمديرين القطريين. 

 مكتب المدير التنفيذي.

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة
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 على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية دارة البرنامجإرد 

 اإلطار الزمني رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ المراجعة الخارجيةتوصيات 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يكون أي إصالح  :17التوصية 

تنظيمي مصحوبا  بما يلي: أ( جدول زمني مفصل للتنفيذ؛ ب( آلية رصد 

توضح جميع المبادرات التي أُطلقت؛ ج( مؤشرات األثر، بما في ذلك 

مؤشرات األثر المالي، وآلية تقييم مستقلة لقياس نجاح اإلصالح في 

 .ضوء أهدافه االستراتيجية

 ،مكتب المدير التنفيذي

 ،وإدارة تسيير العمليات

 ،إدارة تسيير المواردو

وشعبة االبتكار وإدارة 

وخارطة الطريق  التغيير،

 المتكاملة

 موافقة.

 ترحب اإلدارة بتوصية المراجعة وتوافق على المبادئ التي حددتها المراجعة الخارجية.

أ( جدول زمني  يشتمل تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة على: اإلدارة أنكفلت  المثال، وعلى سبيل

مفصل للتنفيذ؛ ب( آلية رصد توضح جميع المبادرات التي أُطلقت؛ ج( مؤشرات األثر، بما في ذلك 

 مؤشرات األثر المالي.

في  عليها المنصوصالتقييم تخضع لمعايير التغطية مكتب  يجريهاوتالحظ اإلدارة أن التقييمات التي 

 اءلة والتعلم.المس بشأنالبرنامج احتياجات تلبية لمساهمة في وتسعى إلى ا ،البرنامجسياسة التقييم في 

قيد المناقشة من جانب 

 اإلدارة
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