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 تنفي يال  وجزال

ين ووضع الحسابات، وكذلك لضمان ثقة  إلى توفر بيانات موثوقة وشفافة يستخدمها في عمله لدعم المستفيد  الب  ا  تاج  حي

 المانحة وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويقدم هذا التقرير خمس مالحظات رئيسية. الجهات 

وإن لم يكن صحيحا، يُعتبر   ، 2020في عام    مليون مستفيد  114فالرقم     جب اعتبار عدد ال ستفيد ن  ن الب  ا   تقد   ا.  -1

العامة أن هذه    للب  ا  ن عملية حسابية. وينبغي  جزئيا فقط ع، وقد تأتى  الب  ا   أساسيا التصاالت   أن يوضح في تقاريره 

 المعلومات تخضع لدرجة من التقريب وأن يذكر القيود المنهجية التي تحيط باألرقام التي يقدمها. 

انات. وتعتبر القيود  ، مما يجعل من المستحيل توخي السيطرة الكاملة على البيات  ت ددة تفيد ن لتقد  تخضع   لو ات ال س -2

البلدان، وحسب نوع  األمنية أو حاالت الطوارئ أو االع التقريب. وتتباين بين  تماد على الشركاء الحكوميين من بين أسباب 

القواعدُ واألدوات المستخدمة في حساب عدد   هناك فجوات تعانيها طرُق تصحيح البيانات األولية،  المستفيدين. و التحويالت، 

ن من تفادي عدّ نفس المستفيدين أكثر من مرة.    وهي طرق ينبغي كما تعتمد جودة بيانات المستفيدين على جودة  من شأنها أن تمّكِّ

 الشركاء المتعاونين، والتي تتباين إلى حد كبير. 

قيق نظرا  تقدير العدد اإلجمالي للمستفيدين غير المباشرين غير د  أسلوب ال يزال    بيا ات. لاالب  ا   لد ه فسحة لت ز ز فائدة   -3

تخدام هذه المعلومات على أساس مخصص كمقياس للنتائج في بلد معين. عالوة  للتفاوتات في النُهج، ويبدو أنه من األنسب اس

ول إلى السكان األكثر ضعفا. وبالمثل، ال توجد بيانات  ص وعلى ذلك، ونظرا لعدم وجود مؤشرات مناسبة، ال يقاس بعناية مدى ال

ع كمية قادرة على تحديد ك المستفيدين الذين تلقوا حصة طوارئ واحدة مع المستفيدين من   الب  ا   ثافة الدعم المقدم، حيث يُجّمِّ

على سبيل المثال من خالل تمكينهم    ،نعلى مدار العام. ويجب إحراز تقدم في تقاسم البيانات مع الشركاء الرئيسيي  برنامجٍ للتغذية

لدى أقل من ثلثي المكاتب القطرية، مع أنه يمكن  إاّل  ت لتلقي تعليقات المستفيدين  من الوصول إلى أداة كوميت. وال تتوفر آليا 

 لهذه التعليقات أن تكون ذات قيمة في جعل البيانات أكثر موثوقية. 

  للب  ا  يرتبط اثنان من نظم المعلومات األربعة الرئيسية    ان با ولو ة.فص تكا ل  ظم ال  لو ات و ش ها ال نسق هدفان  ت  -4

ارتباطا وثيقا بإدارة المستفيدين، ولكنما يُستكمالن على المستوى العملي بالعديد من النظم المحلية،    – وب وكوميت  ما سكوه  –

في الميدان وتكاملها بعدا مهما في االستراتيجية   اوهي نظم بدائية في بعض األحيان. ويجب أن تكون متانة هذه األدوات وتوزيعه

 ظم المعلومات. القادمة المتعددة السنوات لن

مع جودة معلومات المستفيدين وأخطاء الدمج المحتملة على أنها    الب  ا  ال يتعامل     نبغ  ت ز ز حوك ة   لو ات ال ستفيد ن.  -5

بار على المستوى القطاعي، على سبيل المثال من منظور حماية  تعمخاطر استراتيجية كاملة. وتؤخذ مخاطر المعلومات في اال

لفة، سواء بشكل مشترك  ية المطاف، يجري التعامل مع تدفق معلومات المستفيدين من قبل شعب المقر المختالبيانات. وفي نها

ر القيادة المناسبة وبال تنسيق  فوأم غير مشترك. وال يمكن تحقيق التقدم العام المتوقع فيما يتعلق بمعلومات المستفيدين بدون ت

 . أقوى للعمل
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 ه  ال تبع فيها النَ هدف ال  اج ة و طاقها و  - أوال 

عملية ، أجرى فريق من خمسة مراجعين  2021الثاني    كانون/يناير   6و  2020  مايو/أيار   27ي اإلشعار المؤرخين  لخطاب    وفقا -1

وقد   . 2021يناير/كانون الثاني  22إلى  11ومن  2020يوليو/تموز  24إلى   20في روما على مرحلتين، من  الب  ا   مراجعة في مقر  

في صياغة   ساعدتباإلضافة إلى ذلك،  .2020 األولتشرين /أكتوبر  16و  15و 2في  أجريتا عن بُعد نيمؤقتت نيمراجعتب ل ذلكمكاستُ 

وت مثل الغرض من هذه    .2020خريف عام  ل  خال  (1) القطريةلمكاتب  ا  لثمانية من أجريت عن بعدعمليات مراجعة ميدانية  هذا التقرير  

كما أجرى الفريق مقابالت مع ممثلي خمس من المنظمات الشريكة   .الب  ا  يدين من أعمال  إدارة معلومات المستفالمراجعة في فحص  

 مائة. في ال  85ه ما نسبته  بلغ معدل الردود علي  2020للمديرين اإلقليميين والقطريين في ديسمبر/كانون األول    ونظم استقصاء   (2) للب  ا  

المؤرخ   -2 التنفيذي  المجلس  الثاني  نوفمبر/تشري  10وعمال بقرار  الخارجية  2015ن  بالمراجعة  الرئيس    للب  ا   ، عُهد  إلى 

الفرنسي  األول لديوان   النظام المالي    1-14، وفقا للمادة  2022يونيو/حزيران    30إلى    2016يوليو/تموز    1للفترة من  المحاسبة  من 

 . ا  للب   

في الدعوة إلى تقديم  كذلك  ، وهاوفي ملحق  ب  ا  للمن النظام المالي   14  المادة في   مراجع الحسابات الخارجيوتُحدَّد والية   -3

قدمه  يالذي  خدمات  العرض و  الدعوة إلى تقديم الطلباتاختصاصات هذه الوالية في  تمثل  وت  . مراجع الحسابات الخارجيطلبات تعيين  

 . الذي وافق عليه المجلس  التقني التفصيلي هة عرض، وخاصةديوان المحاسب

من النظام المالي( وإبداء   1-14)المادة  للب  ا  في مراجعة الكشوف المالية  ات الخارجيمراجع الحسابوتتمثل مسؤوليات  -4

ية الداخلية، وبوجه عام، إدارة  ، فيما يتعلق بكفاءة اإلجراءات المالية، والنظام المحاسبي، والضوابط المالحسبما يراه مناسباالمالحظات،  

 . لي( من النظام الما 4-14)المادة  تسييرهو الب  ا  

ويخضع    الب  ا  من النظام المالي، يعتبر المدير التنفيذي مسؤوال أمام المجلس عن اإلدارة المالية ألنشطة    1-3بالمادة    وعمال -5

 . للمساءلة عنها 

،  مراجع الحسابات الخارجيان فهم واضح اللتزامات كل من اإلدارة وجل ضممن أ  الب  ا  أمانة  وقد صيغت رسالة التزام مع   -6

، قبل كل عملية مراجعة، بإبالغ األمانة  مراجع الحسابات الخارجيباإلضافة إلى ذلك، يقوم    . لية لمراجعة الحسابات عايير الدو وفقا للم

 . ضطلع بها المراجعة التي سي  أنشطةبنطاق  

خالل       للب  االمقدمة إلى المجلس التنفيذي  لمراجع الحسابات الخارجي  ة العمل السنوية  ويندرج هذا التقرير في إطار خط -7

الثانية العادية  يوليو/تموز    ، 2020لعام    دورته  بين  التي ستجري  والتي توضح تفاصيل عمليات المراجعة  الثاني،  نوفمبر/تشرين  في 

أن يصدر كل عام تقرير مراجعة عن    حسابات الخارجيع المراج ووفقا لالختصاصات، يتعين على    .2021ويونيو/حزيران    2020

المالية   يقدم و)  للب  ا   الكشوف  إدارة  للموافقة عليه  المجلس إلى    هو  أداء ونظامية  الحسابات، وتقريرين عن  (، مصحوبا برأي عن 

رسائل إدارية تصاغ عقب  ثماني ( و، يطلق عليهما أيضا اسم "تقريري مراجعة األداء" )وهما يقدمان إلى المجلس للنظر فيهماالب  ا  

على مشروع التقرير السنوي   مراجع الحسابات الخارجيكما يصادق  . المكاتب القطرية(و زيارات المكاتب الميدانية )المكاتب اإلقليمية

 .عن حالة تنفيذ توصياته السابقة، الذي تقدمه األمانة إلى المجلس للنظر فيه

ت بشأن  باوفقا للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسا الب  ا   المستفيدين من إدارة معلومات  وقد أُجريت مراجعة  -8

المالي   والنظام  واالمتثال،  األداء  به  ، للب  ا  مراجعة  المرفقة  اإلضافية  يمتثل    . واالختصاصات  بأن  المعايير  هذه  مراجع  وتقضي 

النقدي  األخالقي المعنيةالسلوك  لقواعد    ، فيما يتعلق بالمراجعة، الحسابات الخارجي ، وأن يمارس الحكم المهني، وأن يتحلى بالتفكير 

 . اجعة مر الطوال  

 
 ر، ومدغشقر، ونيكاراغوا، ورواندا، والسودان، وزامبيا. في بنن، ومصر، وإكوادو  للب  ا   المكاتب القطرية التابعة  ( 1)

، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، والمديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية  هي مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، والمنظمة الدولية للهجرة(  2)

 بية، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية. لتابعة للمفوضية األوروالمدنية والمعونة اإلنسانية ا
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 لمراجعة فيما يلي: من ا تمثل الهدف الرئيسي قد و -9

 ؛حسب نوع المساعدة المقدمة والفئات السكانية المعنية ،توضيح مفهوم المستفيد وقواعد حصر المستفيدين -

ا  ار تباع ، إدارة بيانات المستفيدين على مدار الدورة بأكملهابتحليل  ،ية األساليب المستخدمةنظر موثوقمن وجهة  ، القيام -

 ؛ ورصدها وتحليلهاومعالجتها جمع البيانات وحتى  تقدير االحتياجاتمن 

 ؛ اإلدارية الب  ا   مسؤولي للمساعدة في توجيه قرارات  ، فهم كيفية جمع هذه البيانات وقياسها وتقييمها -

 . تحليل جودة اإلبالغ عن المستفيدين على مستوى المكاتب القطرية والمقر  -

ا كانت المعلومات المقدمة إلى المجلس التنفيذي والجهات المانحة واإلدارة )المقر(  مطروح هو ما إذ كان السؤال ال  ،وبوجه عام -10

وكاملة   التوقيت دقيقة  ومأمونة  وحسنة  لمتلقيها  ومناسبة  ال  ، ومفيدة  النحو  في  على  التوجيهيةمطلوب  جودة    للب  ا     الخطوط  بشأن 

 (3) . البيانات

المنصة    معلومات المستفيدين )بشكل أساسي نظم بشأن اإلدارة مؤخرا اجعة الداخلية و ام به مكتب المر قوجود عمل ل  ومراعاة -11

( "سكوب"  والتحويالت  المستفيدين  معلومات  إلدارة  الشخصي(SCOPEالرقمية  البيانات  حماية  وبشأن  للمستفيدين(  مراجع  فإن    ،ة 

 . عمق تب ين المجالينلم ينظر في هذ  الحسابات الخارجي

وشعبة    ،البرامج اإلنسانية واإلنمائية  شعبةوال سيما العاملين في    ،فين المعنيينوكل توصية مع الموظ  وقد نوقشت كل مالحظة -12

في المقر    لعملية المراجعةعُقد االجتماع الختامي  و  .جياالتكنولو  وشعبة  شعبة التخطيط واألداء المؤسسيينو  ،البحث والتقدير والرصد

  ، أكدت األمانة صحة الوقائع الواردة في التقرير المؤقت و   .المذكورة  الشعب ر مديري  بحضو  2021  كانون األول /يناير   22روما في  ب

  ، 2021  آذار / مارس  4المؤرخة  المكتوبة  ويأخذ هذا التقرير في االعتبار تعليقات األمانة وردودها    . 2021  شباط/فبراير   4في    أرسلالذي  

 . 2021  آذار /ارس م 3في   المراجعة الداخليةتب باإلضافة إلى تلك الواردة من مك

فحص األداء واالمتثال بناء على المعايير المناسبة، ويتم تحليل أسباب  يجري  خالل أي مراجعة تنفذ وفقا للمعايير الدولية،  و -13

المعايير خروج على  أي   اإلجابةوذلك بهد  ،تلك  بالتحسينات  ف  والتوصية  الرئيسية  أسئلة المراجعة  الخطوة األولى في    . على  وتتمثل 

ويمكن لذلك أن يتخذ العديد من األشكال وأن    .لمعلومات أو األنشطة المراد تقييمها من تحديد نطاق الموضوع المعني، أي االمراجعة  

قياس بما  لل  اصالحينبغي أن يكون قابال للتحديد و   امناسب  ضوعون المو ولكي يك  .تكون له خصائص مختلفة رهنا بالهدف من المراجعة

 (4) . المراجعة  استنتاجاتلدعم  وكافية  إلجراءات لجمع أدلة مناسبة للمراجعة ن يخضع المختارة وأ  يتسق مع المعايير 

إلى    الب  ا  علقة باألهداف التي يسعى  تصنيفا منطقيا للمراحل المت  مراجع الحسابات الخارجيأعد   ،لالضطالع بالفحصو -14

  يهدف   ، من األهداف  نوع لتحقيق كل  و  .ةاستراتيجييلية وفها كأهداف فورية وتشغوصنّ   ،تحقيقها فيما يتعلق بإدارة معلومات المستفيدين

  ا تتطلب مزيد األهداف التشغيلية نتائج  رض  تفتو ؛ واقعية تجنواإلى   تترجم الفورية  األهدافف برنامج إلى أنواع مختلفة من التأثيرات:  أي

  . تقييملمن مسائل اوالتي يعتبر تحليلها مسألة    ،ألجلطويلة اال المتوقعة    اآلثار ة من خالل  ستراتيجيتتجلى األهداف االو  ؛ من التقييم النوعي

تختلف درجة  و  .ةالمعني  العمليةقييم أداء  المدرجة في اإلطار المنطقي المعايير األساسية لتوالحصائل واآلثار المتوقعة    النواتجتشكل  و

  مراجعة ما تتجاوز حدود    اغالبو  ،المتوقعة  ار باآلثال سيما فيما يتعلق  و  ،التعقيد في تحقيق األهداف باختالف وضعها وفي بعض الحاالت

 . نحو التقييمتميل األداء و

 
 . 2020  . ديسمبر/كانون األولوالرصد  دير شعبة البحث والتق .التوجيه الخاص بجودة البيانات ( 3)

 . 26و 22، الفقرتان 100، المعيار للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتالمعايير الدولية ( 4)
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 إلدارة   لو ات ال ستفيد ن ف  الب  ا   طار ال نطق  اإل

 الفور ةا هداف  ا هداف التشغيلية  ةياتيجست االا هداف 

أنشطة    الحصول على بيانات موثوقة لدعم  •

 .الب  ا   التي يقوم بها  دعوةال

االتجاه    ا   الب  جهود  توجيه   • في 

ال سيما في اتجاه الفئات األكثر  و ، الصحيح

 . ضعفا

في    به   ا  وثوق  ا ش  ك  الب  ا   كون   •

 . المجتمع الدولي 

أصحاب المصلحة  الجهات المانحة وإبالغ  •

 . عن الجهود المبذولة افيةفبش  خرين اآل

تدخل  من  تمكين  ال • أث   في    الب  ا   تقييم 

 . البلدان المعنية

دقإنتاج   • و وثوبيا ات  عن    قة يقة 

 . المستفيدين

الوقت    بيا ات إنتاج   • في  المستفيدين 

 . المناسب

 . للعمليات  وثوق  رصدإجراء  •

  ظلهافي  التي يتم    الش وط   ختلفإتقان   •

 . ينالمستفيد علومات جمع م 

الشخصيةضمان   • البيا ات  التي    ح ا ة 

 .الب  ا   المستفيدون إلى  يقدمها 

  أكثر ميال من اتباع نهج   الب  ا   تمكين   •

 . وعية نحو الن

واضحة   تشكيل • فكرة     فاهيم  حول 

 . المستفيدين

و وحدة  وضع  •  إج اءات  حددة 

 . لمعالجة معلومات المستفيدين

 ص  ة ظم ال  لو ات ال نشر وتنفيذ   •

معلومات    خصيصا لمعالجة 

 . المستفيدين

الزمني  • الجدول  على  ل   وضع  لعمل 

بيا ات    بشأن   والضوابطالتحقق  

 . ال ستفيد

من   • ال ستفيد ن لو  االستفادة     ات 

 . وتقاس ها الب  ا   المتاحة في 

ال تسقضمان   • للجهود    التوجيه 

بيانات   جودة  لتحسين  المبذولة 

 . المستفيدين في المقر وفي الميدان 

 النوات  الحصائل اآلثار

 . مراجع الحسابات الخارجي  المصدر:

عمليات التحقق المؤقتة   راجعة الخارجية بإجراء كاملالصحية إلى قيام أفرقة الم  األوضاعأدت قيود السفر التي فرضتها  وقد   -15

عن بُعد، لم يكن من الممكن تغطية    ايجزئ  تنفيذ األعمال  بسببالحاجة إلى مزيد من الوقت  وعلى ضوءعد.  من المكاتب الميدانية عن بُ 

التي  التي  ذلك ، فإن    لبيانات الشخصية. عالوة علىأو حماية ا  ينموضوعات معينة، مثل تكلفة إدارة معلومات المستفيد المالحظات 

نما يأسف  التوزيع في الميدان. وبيعمليات    برصدال سيما فيما يتعلق  و ،  بصرية  المراجعة غير مدعومة بمالحظات  ُجمعت في سياق

أنها  يعتقد   نهفإعلى جودة المعلومات التي تم جمعها والحوار مع فريق المراجعة، لهذه القيود لتأثير السلبي  ل مراجع الحسابات الخارجي

 تكوين رأي. تعتبر مناسبة للم تمنع جمع األدلة التي 
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 قائ ة التوصيات  - ثا يا 

 تُصنف التوصيات حسب مستوى أولويتها:  -16

 أساسية، تتطلب اهتماما فوريا من جانب اإلدارة؛   نقطة : 1ا ولو ة  -

 مشكلة رقابية أقل إلحاحا تتطلب اهتمام اإلدارة؛  : 2ا ولو ة  -

 . بشأنهالضوابط ويمكن تحسين ا على اإلدارة معروضةمشكلة  : 3ا ولو ة  -

 

 ال جال  ا ولو ة يةالتوصيات النهائ 

الحسابات   وص     -1 ش وط    الخارج    اجع  تحدد  بإعداد  الحق  نهجية 

وقيود إحصاء ال ستفيد ن، كدعم لبيا ات ال ستفيد ن ال   وضة ف  التقار   

 القط  ة السنو ة وتق    ا داء السنوي. 

 الموثوقية  1

ا   -2 الحسابات  درجات وص    اجع  بإ شاء  ظام  ال كاتب    لتقييم  لخارج  

ال ش ة ال درجة لجودة ال  لو ات وإدخال الدرجة  القط  ة على أساس ال  ا ي   

 الت   حوز عليها ال كتب ال  ن  ف  ال  لو ات ال قد ة إلى ال جلس التنفي ي. 

 الموثوقية  1

ل ت او ين  بت ز ز تقيي ات أداء الش كاء ا    اجع الحسابات الخارج  وص     -3

 دة البيا ات الت   ج  و ها. ولتوفي  وسيلة لقياس ج

 الموثوقية  2

 وص    اجع الحسابات الخارج  بتقد   عدد ال ستفيد ن  ي  ال باش  ن،    -4

عن أ شطة   الفصلية و صف السنو ة  ، ف  التقار  و ه ا حيث ا كان ذلك   كنا  

 ثناء تقيي ات الب ا  . ال كاتب القط  ة وأ

 ة الفائد 3

الحسابا وص     -5 الخارج   اجع  ال قد ة    ت  ال ساعدة  عن  دة  باإلبالغ 

 لل ستفيد ن، حسب النشاط والبلد. 

 الفائدة  1

  ال  ا ي     اعاةباعت اد توجيه   ّكن  ن      اجع الحسابات الخارج   وص     -6

 . بشكل أفضلف    حلت  التسجيل واإلبالغ  النوعية الستهداف ال ستفيد ن

 الفائدة  2

باإلبالغ بشكل  نهج  عن إ تاج تقار      اجع الحسابات الخارج  وص   -7

رصد الحصائل على ال ستو ين اإلقلي   وال  كزي وباتخاذ الخطوات لض ان  

  ش ها با تظام. 

 الفائدة  2

و ا حيه   -8 الب  ا    لش كاء  تُتاح  بأن  الخارج   الحسابات   وص    اجع 

البيا تحليالت  إلى  الوصول  ف   ظام  إ كا ية  ال تاب ة  لوحة  عن  ال نبثقة   ات 

 . كو يت

 الفائدة  3
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بوضع خطة   كز ة لنش  و واء ة  ظم      اجع الحسابات الخارج   وص     -9

إدارة   لو ات ال ستفيد ن ف  البلدان ال ستهدفة، وبتحد د جدول ز ن  لنش   

 وجه الخصوص.    ظام سكوب على 

 نظم المعلومات  1

ف     كو يتسكوب و     بال بط بين  ظا   الخارج     اجع الحسابات  وص     -10

 . 2021  عام

 نظم المعلومات  1

خط  است اتيج   ت لق بأخطاء    بإضافة  الحسابات الخارج    اجع   وص     -11

 .خالل ع لية تحليل ال خاط  السنو ة ال قبلة استب ادهمإدراج ال ستفيد ن و

 الحوكمة  2

الخارج   وص     -12 الحسابات  آل    اجع  دبإ شاء  تنسيق  ل ختلف  ية  ائ ة 

إدارة   لسلطة  تخضع  ال ق   ف   ال ستفيد ن  ال سؤولة عن   لو ات  الكيا ات 

 وضع الب ا   والسياسات. 

 الحوكمة  1
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 ال الحظات والتوصيات  - ثالثا 

نشاط    تبر عي -17 من  للمستفيدين  يولى  الذي  بهم  ، الب  ا  االهتمام  المتعلقة  المعلومات  جودة  سيما  ي  ف  ا أساسي  ا عنصر   ، وال 

أول ثالثة  لألشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي مع    المقدمة  تتوافق المعونة المباشرةو  . الب  ا  فعالية  ات المتعلقة بتصور ال

اال  أهداف األهداف  اعتمدها  تيجيسترامن  التي  الخمسة  اال  الب  ا  ة  )ستراتيجيفي خطته  الجوع  (5)(:2021-2017ة  على    ، القضاء 

التغذية الغذائي  ،وتحسين  األمن  مقر    تبينوكما    .وضمان  فبراير   هومكاتب  الب  ا  اختصاصات  في  "يظل    ،2019  شباط/اإلقليمية 

 . " الب  ا  المستفيدون في صميم عمل 

فإن مسؤولية جمع هذه المعلومات ومعالجتها وتحليلها تقع في المقام األول    ، ميدانفيدين موجودون في البالنظر إلى أن المست -18

البرامج   توجيهاتوصف المهام ذات الصلة في دليل    ويرد   .ة القطريةستراتيجيلمكاتب القطرية كجزء من تنفيذ خططها االعلى عاتق ا

 . وتشرف على عملها فيما يتعلق بالمستفيدين نيالتقاتب القطرية بالدعم  مكالفهي تزود  المكاتب اإلقليميةأما   .2016لعام 

 . في الميدان والمقر  الب  ا  ورة من سبع مراحل تشمل مختلف مكونات تستند إدارة معلومات المستفيدين إلى دو -19

: دورة إدارة   لو ات ال ستفيد ن1الشكل 
(6 ) 

 الخارجي اجع الحسابات  رم  المصدر:

في مختلف    شعب تم تكليف عدة  فقد    . وحدهالمسؤولية إلى المقر  لم تُسند    الب  ا   من  نطاق معلومات المستفيدين    اتساع   وبسبب -20

أمام   دعم المكاتب في إدارة العمليات ومساعدة المستفيدين والمساءلة ت  وهيشعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية،  : ، وهيات بالمهمة اإلدار 

  ؛ األمثل ألنشطة المنظمة  التشغيلتم جمعها لتسهيل  يالتي  المستفيدين  حلل بيانات  ت  ، وهي البحث والتقدير والرصدوشعبة    ؛ ينالمستفيد

  ؛ وال سيما عن إعداد تقرير األداء السنوي ، المسؤولة عن تقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي ، وهي سيينواألداء المؤسشعبة التخطيط و

 
(5 )A/1/Rev 2-WFP/EB.2/2016/4 . 

تحديد األولويات بين    -2  في المنطقة التي يغطيها ذلك المكتب.  الب  ا  الحتياجات: التقييم الكمي من قبل مكتب قطري للمتطلبات التشغيلية للوفاء بوالية  تقدير ا  -1( 6)

يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيدين   التسجيل: - 3سكان ذوي األولوية في المنطقة. المستفيدين واختيارهم: تعريف المعايير االجتماعية الديموغرافية الستهداف ال

رصد العمليات:    -5. الب  ا  يم سلعة أو خدمة إلى المستفيدين بما يتماشى مع والية التحويالت: تسل  -4للمعلومات للتمكين من الرصد.  الب  ا   في نظم  البرامجمن 

تقييم األداء وتحليل البيانات: يجري تحليل   -6سكان المستفيدين لتحديد التحسينات الممكنة. لبرامج، يجري تقييم أهمية عملية استهداف الفي ضوء األوضاع التشغيلية ل

حين والمجلس التنفيذي  رفع إبالغ المجلس التنفيذي والمانحين: المعلومات الموجهة إلى المان - 7جمعها بهدف تحسين اإلجراءات المتخذة.   بيانات المستفيدين التي تم 

 ممولة. حول نتائج األنشطة ال 
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  ، )من خالل فرع خدمات المستفيدين  الب  ا   معلومات المستفيدين في  الداخلية ل نظم للالتشغيل السلس ب  تتكفل  ، وهي نولوجياالتك  وشعبة

 . (فيدينالمست لتسجيل  سكوبوتحديدا نظام 

مرار وقد   -21 الداخلية  المراجعة  مكتب  األخير،    ، الضوء  اوتكرار   ا سلط  الميداني  معلومفي عمله  في  القصور  أوجه  ات  على 

مالحظات    2020و  2018بين عامي    (7)للمكاتب الميدانية  التي أجراها سبع عشرة  مراجعة من المراجعات ال  15  وعرض فيالمستفيدين:  

النوع   هذا  )في  ستهاالب  تتعلقمن  )  تسجيلو  ،(الخمسة عشر التقارير  من    7داف    ، تقارير(  8)  الرصد و  ،(ارير تق  11في  المستفيدين 

 . (اتقرير  11) وباإلبالغ

تجعل السيطرة الكاملة   ،التدخل في حاالت الطوارئ أو في األماكن الصعبة بشكل خاص  الذي يُطلب إليه الب  ا   إن طبيعة  -22

م من أن  المستفيدين: "على الرغهذه الحقيقة المذكرة التوجيهية بشأن تقدير وإحصاء وتعترف ب .را متعذعلى معلومات المستفيدين أمرا  

  ا دائم تتيحيعمل في سياقات ال  الب  ا  فإن  ،دقةشد صرامة وأكثر  لتقدير وإحصاء المستفيدين بأ ا ية يجب أن تسعى دائمالمكاتب القطر 

 (8) . الدقة الكاملة"

  ، اءلتهوتحسين أدائه ومس التخفيف منها من   هفي هذا المجال ضروري لتمكين الب  ا   لتي يواجهها فإن فهم القيود ا  ، ومع ذلك -23

أعم  من  تحقيق ل  ، وبشكل  الغذائي  مزيد  األمن  تعزيز  أنشطة  في  المرجعية  المنظمة  يظل  لكي  أداء  و  . النضج  تقييم  كما الحظت شبكة 

العمليات المتعلقة بمعلومات  فإن    ،(9)(2019نيسان  /)أبريل  ب  ا  لل  أجرتهفي آخر تقييم    (MOPAN)األطراف  المنظمات المتعددة  

 . من المجاالت الرئيسية لتحسين أدائها ال تزال المستفيدين 

أصدر سلسلة من   ،الماضية  اعلى مدار الثمانية عشر شهر ف  .اهتماما متزايدا لموضوع معلومات المستفيدين الب  ا  يولي  و -24

  ا ك تمامدر م  الب  ا  أن  يبدو  و  (10) .بشأن األساليب   نصائحنت  تضم لألفكار والمتطلبات أو    امفيد   ايحالتي قدمت توض  الخطوط التوجيهية

واالهتمام المتزايد    ،جمع ومعالجة بيانات المستفيدين المتزايدة واألكثر دقة من ناحية  تحسين  بين الحاجة إلى  ةوازنمما ينبغي تحقيقه من  ل

 .رىمن ناحية أخ ، بحماية البيانات الشخصية

وكما علق أحد المديرين   .إلى أفعال  بعد  رجمتالتوجيهية العامة قد تُ الخطوط  لم تكن هذه    ،المراجعة  هفي وقت إجراء هذو -25

وقال مدير إقليمي آخر: "من المرجح أن يكون للتحسينات    .جودة البيانات"  حولالمساءلة    افتقار إلى"هناك    ،مراجع الخارجيلاإلقليميين ل

 . " التنفيذكبير على مدى فعاليتنا في   أثر نب إدارة المعلومات  في أي جانب من جوا

 
؛  2019، وتونس، وباكستان، وبيرو في عام ؛ وتشاد، وهندوراس، وليبريا، والنيجر، والسودان2018بنغالديش، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان في عام  ( 7)

 . 2020في عام وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وميانمار، وأوغندا، واليمن 

 . 2019المستفيدين. سبتمبر/أيلول   إحصاء ومذكرة توجيهية حول تقييم ( 8)

ات والضوابط المتعلقة بالتحقق من المستفيدين، والتنميط وتحديد األولويات، وإدارة  (: "العملي2019)أبريل/نيسان   2018-2017للفترة   MOPAN  شبكة تقييمات ( 9)

 الهويات، وإدارة البيانات." 

)مايو/أيار وديسمبر/كا(  10) المستفيدين )مايو/أيار  2020نون األول  وهي تتعلق باالستهداف  المستفيدين )سبتمبر/أيلول  (، و2019(، وإدارة هويات  تقدير وإحصاء 

 (. انظر أدناه. 2020وبشكل أعم، جودة البيانات )أكتوبر/تشرين األول (، 2019
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  وثوقية ال  لو ات  -1

 تقريب ال مفر منه للهامش  1-1

في تقرير األداء  ف  .اتصاالته مع المجلس التنفيذي والجهات المانحة والجمهور على عدد المستفيدين من عمله   الب  ا  يركز   -26

  ذكر  ، 2020  تشرين الثاني/في نوفمبر و (11) . مليون مستفيد 1.97أنه وصل إلى   أفاد  ،2020 تموز /المقدم في يوليو  ،2019السنوي لعام 

التحويالت القائمة على    يشملبما  ، (12) 2020مليون شخص في األشهر التسعة األولى من عام  6.96غذائية مباشرة إلى  ة قدم مساعد أنه

الرقم إلى  رُ   وقد   . 19-كوفيد    جائحةعلى خلفية    ، النقد  التنفيذي    خالل مليون مستفيد    114فع هذا  المدير  بيان    كتوطئة المقدم  العام في 

 . 2020 كانون األول/ديسمبر   الصادرة فيلية  ت المالبيانا ل

التي يمكن الوصول إليها على    ،عدد المستفيدين المبلغ عنه في الموجزات القطرية  الب  ا  تعكس اتصاالت    ،وفي الميدان  -27

 . قام في الواقع ليست أكثر من تقديراتذه األر ولكن ه  ،مواقع المكاتب القطرية

 وجيه عمله: انات الكمية لتأيضا على البي الب  ا   يعتمد و -28

  ال ين ا شخاص(ب )أرقام ال ستفيد ن ال باش  ن ال ستهدفة : 1الجدول 

القي ة ال ستهدفة ل ام   ال ؤش ات 

2019 

القي ة ال ستهدفة ل ام  

2020 

ال ستهدفة   القي ة 

ال قت  حة  ال نقحة 

 2020ل ام 

  الب  ا   إجمالي عدد المستفيدين المستهدفين بتحويالت 

 حويالت القائمة على النقد ذية والتمن األغ

78.8  81 87.8 

تدخالت   خالل  من  المستهدفين  المدارس  أطفال  عدد 

 التغذية المدرسية

17.7 17.7 22.2 

عدد األشخاص المستهدفين من خالل التدخالت التغذوية  

 المحددة 

.422 23.5 18.8 

عدد األشخاص المستهدفين من خالل المساعدة الغذائية  

 صولمقابل األ

10.9 11.7 14.7 

 . 76ص  . 1-الجدول الخامس  ، (WFP/EB.2/2019/5-A/1( )2022-2020لإلدارة )  الب  ا   خطة  المصدر:

  ( 14) من المكاتب  في المائة  25بر  عتا  ، مراجع الحسابات الخارجيأجراه    الذي لمديري المكاتب القطرية    (13) ءفي االستقصاو -29

 . في المائة أو أكثر  10بنسبة فيها هو خطأ ال أي أن هامش   ،ين تقريبيةأن معلومات عدد المستفيد الردود قدمت  التي 

: الصعوبات في تحديد  ، وهي تشمل ما يليوتختلف األسباب المقدمة لتفسير هوامش الخطأ المفترضة هذه من بلد إلى آخر  -30

بين الديمقراطيةالمستفيدين م  التداخالت  الكونغو  تقارير    ؛ بوروندي(و ،ن األنشطة المختلفة )جمهورية  تقديم  التي  توزيع  الالتأخر في 

 
 ة.لالطالع على العرض التفصيلي لبيانات المستفيدين في تقارير األداء السنوي  1انظر الملحق ( 11)

زايدة واالستجابة حتى اليوم وما الذي سيحدث في  االحتياجات المت  –  2020: نوفمبر/تشرين الثاني 91-بشأن جائحة كوفيد الب  ا   التحديث العالمي الصادر عن  (12)

 . https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000121038.pdf. 2021عام 

 . 2انظر الملحق ( 13)

، وإثيوبيا، وجمهورية إيران اإلسالمية، وليبريا،  الشعبية الديمقراطية، وجيبوتي، والجمهورية الدومينيكيةبوتان، وبوركينا فاسو، وكولومبيا، وجمهورية كوريا  (  14)

 ومالوي، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، ورواندا، وجنوب السودان، وسري النكا، وتونس، وزامبيا. 
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 ، التوجيهية المؤسسية )هايتي  الخطوطالحجم الحقيقي لألسر بالنسبة لمضاعف الخمسة المنصوص عليه في    ؛ الشركاء )السودان(يقدمها  

 . جنوب السودان(و ،)ميانمار  سكوبنشر أداة عدم  ؛تركيا(و ، ماليو ،مدغشقر و

األحيان،  و -31 بعض  كوفيدفي  جائحة  أنه  ت ُصنف  التي   ، 19-أدت  المستوى    ا على  من  عالمية  طوارئ  من    3حالة  الفترة  في 

ل من  مما قد يقل  ، عادة  (15)الرصد الميداني الذي تقوم به المكاتب القطرية  خفضإلى    ،(12)2020  تشرين الثاني نوفمبر/إلى    آذار /مارس

 . 2020وي لعام قدمة في تقرير األداء السنؤثر على جودة البيانات الميويمكن أن  المنتجةالثقة في البيانات مستوى 

أن قدرتهم على معالجة البيانات قد    ،ءستقصا لالوفقا    ،في المائة من مديري المكاتب القطرية اعتبروا  10أقل من    أن  ورغم -32

ت  يدين نتيجة للتغييرات التي طرأ شكوك جديدة في معلومات المستف  نشوءإلى    أدت هذه األزمةد  فق  ،19-كوفيدتأثرت بشكل خطير بأزمة  

من الضروري  و  . التفاعل مع المستفيدين )مدغشقر والسودان(  وتيرةثل مضاعفة الحصص لتقليل  م  ،على طريقة توزيع الحصص الغذائية

  آذار / في السودان بعد مارس  ةالمنزلي  حصص الإلى  من التغذية المدرسية    مراعاة التغييرات في أشكال معينة من المساعدة )التحول  اأيض

المثال(  ، 2020 المكاتب القطرية )  ، وبشكل أعم  ، على سبيل  التحقق في الموقع من قبل  بأعمال  خارجية    جهات  تكليفخفض عمليات 

 . والسودان(  ،اندا ورو ،)مدغشقر بهذه األعمال مكاتب محلية تكليف لرقابة في أفغانستان أو إثيوبيا( أو ا

األقسام ا كما ستُ و -33 التقرير   (16) لالحقةظهر  القيود في كل مرحلة من مراحل    ،من هذا  إلى خطر  تعليقات  فإن  البيانات تؤدي 

هذا هو الحال بشكل  و  ."كوميت "  الفعالةدارة  إل لالمكاتب القطرية  أداة  أخطاء في البيانات قبل إدخالها في  إلى وجود    التقريب أو حتى

وجدت المراجعة الداخلية األخيرة    ،على سبيل المثالو  .مستفيدينكتب القطري بإجراء تحليل منهجي لقوائم الا ال يقوم المخاص عندم 

إثيوبيا التي قدمها    ه لم تنفذ أن  (17) للمكتب القطري في  شركاء  العمليات تدقيق كافية لتحديد ما إذا كانت عملية توحيد أعداد المستفيدين 

 . واالكتمال اإلقليمي قد ضمنت الدقة   توىن على المسالمتعاونو  يونالحكوم

الوضع يجعل من الضروري اإلقرار بأن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين المسجلين والذين تمت مساعدتهم تفرض قيودا  وهذا   -34

 . المركزيوالمستوى   ةريتب القطاعلى مستوى المك عنهختلف باختالف السياق وينبغي اإلبالغ وهو ما ي ، تقنية فيما يتعلق بموثوقيتها

 

ال ستفيد ن، كدعم لبيا ات   إحصاء بإعداد  الحق  نهجية تحدد ش وط وقيود  ابات الخارج    اجع الحس وص   -1التوصية رقم  

 ال ستفيد ن ال   وضة ف  التقار   القط  ة السنو ة وتق    ا داء السنوي. 

 

 لتقريبا وامل ع 1-2

والنشاط  البلد  تختلف جودة البيانات المجمعة حسب  و   . ن عوامل مختلفة ستفيدين عهامش الخطأ المطبق على بيانات الم  ينتج -35

 . والشريك

البلدان و -36 المباشر المنتظم إلى المستفيدين  ،في بعض  التقارير   ،ال تسمح الحالة األمنية بالوصول  في  و  .مما يؤثر على جودة 

في الجمهورية العربية و  . الورق ألسباب أمنية  لىع  ا يدويي  يجر أفاد المكتب القطري أن جمع بعض بيانات المستفيدين    (18) ،باكستان

 ( 18) .قد مّكن من إحراز تقدم في شفافية أنشطته وتحسين المساءلة اشهر  18يقر المكتب القطري بأن استقرار النزاع بعد  ،السورية

 
( والتي ُوضعت في أعقاب تحقيق أجري في شعب المقر  2020ل )سبتمبر/أيلو 19-كوفيد لمدير التنفيذي عن التحقيق في الضوابط المتعلقة بجائحة تنص مذكرة ا( 15)

 والمكاتب القطرية، على أن "استهداف المستفيدين وتسجيلهم والتحقق منهم أصبح أمرا صعبا بسبب القيود على الحركة وإجراءات التباعد. 

 . 3-2و 2-2فصالن  ال( 16)

  . AR/20/05 في إثيوبيا، التقرير  الب  ا  المراجعة الداخلية لعمليات ( 17)

 . 2، الملحق  6، السؤال  2021نتائج استقصاء مديري المكاتب القطرية حول بيانات المستفيدين. مراجع الحسابات الخارجي. يناير/كانون الثاني  ( 18)
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أن هذا الوضع  ومع    .تقديراتب  تحتم األخذ  (19) أن يعمل بشكل متزايد في سياقات عاجلة  الب  ا  ومنذ عدة سنوات، يُطلب من   -37

جمعها المكاتب القطرية عندما تواجه  تفإن هذا يؤثر على موثوقية المعلومات التي    ( 8)،في المذكرة الخاصة بتقدير وعدّ المستفيدينيراعى  

على    ، الديشبنغفي  و  هية.المذكرة التوجياالعتماد على التقديرات على النحو الذي تسمح به  إلى    امما يدفعه  ،تدفقات كبيرة من المستفيدين

في تحديث قاعدة بيانات المستفيدين )المواليد والوفيات(   فشل عنالنقاب  (20) 2018في عام  ةالداخلي  المراجعةمكتب  أزاح   ،سبيل المثال

المقدر  عدد المستفيدين    يُحددلم    ،ومع ذلك   .3األمر الذي برر إعالن حالة طوارئ من المستوى   ،وصول الجئي الروهينجافي أعقاب  

 . يس المحسوب ول

 التوجيهيةللمذكرة    ا وفقو  . ليس منهجيامع أن هذا األسلوب    ، تعتبر بيانات المستفيدين بشكل عام نتاج تقدير لعدد أفراد كل أسرةو -38

عف  يوصى باستخدام عامل مضا  ،ألسرة بأكملهاعندما يكون الدعم مقدما ل سرة غير معروف واألعندما يكون عدد أفراد    ،المذكورة أعاله

األسر    أحجامعتبر مدير المكتب القطري أن  ي  ،في هايتيف:  المالحظ  الوضعمتوسط  مع    اهذا الرقم ال يتوافق دائم على أن    .مثال  ةخمسهو  

 (21) .وتؤثر هذه القاعدة على دقة البيانات  ، متفاوتة للغاية

  ، ؤون الالجئينفوضية األمم المتحدة لشمن الشركاء الدوليين )ممستقاة  ت خارجية  مع بيانا  التعامل إلى    الب  ا   قد يضطر  و -39

الديمقراطيةو  ،الشركاء الحكوميين )تركيامن  ( أو  "ProGres"المفوضية  من خالل قاعدة بيانات   وال سيما    ، إلخ(  ،جمهورية كوريا 

البيانات  تعلق ب فيما يالضمان  يختلف مستوى  و .(2019عام    من المستفيدين في  في المائة  21.2مساعدة الالجئين )ب  األمر يتصل  عندما  

المدير القطري  و  .إلخ(  ، مقيمون  ،الجئون  ، مشردون)  المعنيينلفئات المستفيدين    اوفق المثال  ، إثيوبيافي  يرى  أن اعتماد    ،على سبيل 

  ( 22) .بالكامل  الب  ا   سيطرة  ال تخضع ليانات  البيانات طالما أن البفي دقة  ال المكتب القطري على التقارير الحكومية يخلق إمكانية عدم  

ال يستطيع تقديم نفس المستوى    الب  ا  فإن    ،سوءا   أشد ن جودة البيانات الواردة من هذه األطراف الثالثة ليست بالضرورة  وفي حين أ

في السودان   حسابات الخارجيع المراجوجد  ، على سبيل المثال . كاملة عليها السيطرة  يتمتع بالمن الضمان الذي يمكنه أن يقدمه إذا كان 

  الب  ا   دم تحديث القوائم المرسلة إلى ومفوضية شؤون الالجئين نتيجة لع  الب  ا  د الالجئين من قبل كبيرة في تقديرات عد انحرافات

 . واستحالة تحديد مكان وجود الالجئين في البالد

ليست   -40 المستفيدين  معلومات  بنوعية  يتعلق  فيما  اليقين  درجة  األنشطة   متماثلة إن  جميع  المدر ف  .في  وجه  سية  التغذية  على 

مهمة  تلك الف ، تتحكم المكاتب القطرية في وضع القوائم في معظم الحاالت دون أنتتم ( 2019مليون مستفيد في عام  17.7)الخصوص 

التي   السلطات المحلية  المستفيدين  ا دائملديها  ال تتوفر  تقع على عاتق  بأسماء  الحاالتثل هفي مو  .قوائم  من    اقدر   الب  ا   يقدم    ،ذه 

(  2020سلط استعراض استباقي للنزاهة للتغذية المدرسية أجراه مكتب المفتش العام )وقد    . تمد على التوزيعات الفرديةعدة ال يعالمسا

 . بالفعلتقدم لهم الخدمات عدد األطفال الذين الخاص ب  نضمامحدودية الالضوء على 

بين  ل  تداخالعملية تصحيح  فإن التعقيد يشوب    ،ناسبعدة أنشطة مختلفة تتناول نفس المجموعة من ال   الب  ا  عندما يضطلع  و -41

المكتب القطري في مالوي  ويعترف    .(3-1الفصل   ،أدناه  انظر مستفيدين )ال  تحقيق عدم التكرار في قوائمكن من  مللتالمستفيدين أعداد 

الوجبات  تقديم و  ،التغذيةسوء ة من الوقاي تشملشاملة )تتلقى األسر الضعيفة حزمة إلى نهج أكثر تكامال حيث  الب  ا   بأنه "مع تحول 

تراكم  كما أن    (23) " .المستفيدينبين  تداخل  الفهم  تحسين  هناك حاجة إلى    ، الصمود(  الموجهة لبناء مجموعة من التدخالت  تنفيذ  و  ،المدرسية

 
 . 3أو  2مر بحالة طوارئ من المستوى لمستفيدين من بلدان تفي المائة من ا 59، كان  2019في عام  ( 19)

 . 2017. ديسمبر/كانون األول AR/18/19. التقرير مكتب المراجعة الداخلية في بنغالديش.  الب  ا  ة لعمليات المراجعة الداخلي( 20)

 . 2استقصاء مراجع الحسابات الخارجي. انظر الملحق ( 21)

. توصل مدير المكتب القطري لسري  2021القطرية حول بيانات المستفيدين. مراجع الحسابات الخارجي، يناير/كانون الثاني  نتائج استقصاء مديري المكاتب  (  22)

  إلى النقل، مع تدفق المعلومات مسؤوال بالكامل عن جميع خطوات تقديم المساعدة )من االستهداف    الب  ا   النكا إلى نفس النتيجة: "الوضع المثالي هو عندما يكون  

كثير من األحيان من خالل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة بيانات المواطنين  في   الب  ا   من خالل النظم الرقمية المتكاملة(. وفي سياق التنمية، حيث يعمل 

قدرة   تتعطل  قد  أل  الب  ا  وعن خصوصيتهم،  بأكملها،  المعلومات  سلسلة  في  التحكم  يسمح    الب  ا   ن  على  وضع  في  بالتقيد  ليس  رسميا  الحكومة  بإلزام  له 

نه )على عكس الوضع مع المنظمات غير الحكومية، حيث يتم التعامل مع مثل هذه األمور من خالل اتفاقات المستوى  بأشكال/معايير معينة، مما يتعين التفاوض بشأ

 عامل مع هذا الوضع." ال يمتلك أدوات مؤسسية للت الب  ا   الميداني(؛ كما أن 

 . 2، الملحق 11صاء مراجع الحسابات الخارجي. السؤال استق( 23)
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مع االعتراف    ، ه المختلفةي في زيادة أوجه التآزر بين أنشطتلمكتب القطر حيث يأمل ا   ، في سري النكا  ا ، كما تحدييمكن أن يطرح    األنشطة

 ( 23)."غير متكررين المستفيدين   أرقامدقة   التعرض لخفضهناك خطر    ،بأنه "نتيجة لذلك 

بع  في تتيوفر مستوى من الموثوقية    سكوب   تطبيقأن    ،البيومتريةعند استخدام البيانات  ويعتبر العديد من المكاتب القطرية،   -42

على    (24) .(لإكسأو جداول    " MoDa"التشغيلية  األداة المتنقلة للحصول على البيانات  )مثل    من األدوات األخرىانات المستفيدين أعلى  بي

فقد   ،وبالفعل .غير متكرر كمستفيد  مما يتيح تحديده ،اكتمال ودقة وموثوقية البيانات الخاصة بكل مستفيدمرهون بمدى  أن هذا الضمان

 ، وهو ما لوحظ أيضا في تقارير المراجعة الداخلية. يانات أوجه قصور في بعض هذه الب مراجع الحسابات الخارجيحظ ال

البيانات    وتؤمن  ؛ببصمة رقمية  امرتبط  سكوب  نظام   في المائة فقط من الهويات المسجلة من خالل   21.4كان    ، 2020في عام  و -43

وجد استعراض المكتب    ،ل على سبيل المثاف  .هذا الوضع يختلف من بلد إلى آخر   أن   على   (25) .البيومترية أفضل ضمان لهوية المستفيد

 .بيانات بيومترية تتضمنالمستفيدين المحليين سجالت بالمائة فقط من  49أن   (26) القطري للصومال

  د جر   من   الب  ا  تمكن    ،2020كانون األول  /ديسمبر   31  في  سكوب   نظام   مدرجة فيكانت  مليون هوية    63.7من بين  و -44

تلجأ المكاتب  و .االسم األولأو بيانات عن اسم العائلة أو العمر  ال تتضمن – وعالمجمفي المائة من  25 أي  –موحد ملف مليون  16.2

  ، تسجيل البيانات الشخصية المستفيد للخطر ض عّرِّ ما يمكن أن يُ عند ، في حاالت الطوارئ غير محددة الهويةالقطرية إلى هذه الحسابات 

 . رادهااحتساب باقي أف  هو الذي يُسجل وحده بينما يتمرب األسرة  ألن أو 

التي استخرجنا منها قائمة  و -45 البلدان الستة    ،ومدغشقر   ،ومصر   ،وإكوادور   ،)بنن  2020المستفيدين المسجلين حتى عام  في 

 .مسجلأو غير  صحيحفي المائة من تواريخ الميالد غير   85كان  ،وتركيا(  ،ورواندا 

في العام    بالفعل ويتلقون المساعدة    ين نشيطكانوا    سكوبنظام  يقين من أن جميع المستفيدين السنويين المسجلين في    هناك ليس  و -46

الديمقراطية لعام    ةالداخلي  ت المراجعةأظهر فقد    . المعني المائة من    50أن أقل من    2020للمكتب القطري في جمهورية الكونغو  في 

 ( 27) .مستفيدين نشطينبجمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن ربطها  ي ف سكوبنظام الهويات المسجلة في 

  ، في جنوب السودان ف  .على وجود وفعالية ضوابط داخلية تعمل في كل مرحلة من مراحل الدورة  لبياناتالنهائية ل   جودةالعتمد  تو -47

  نظم لمستفيدين في جنوب السودان يفتقران إلى جيل والتحقق اإليجابي من اإلى أن "التس  2018في عام  ة أجريتداخليت مراجعة توصل

، وقد أوصت تلك المراجعة بأن  " وبياناتهم عمليات إدارة المستفيدين فيبفعالية  لية وتشغيلهاد ضوابط داخ[ لضمان وجو...قوية وآمنة ]

 (28) " .جمعها أطراف ثالثةتالتي  اختبارات الجودة على البيانات يجريأن حدد العمليات وأن ي" على المكتب 

إنتاج بيانات  حتى يتمكن المكتب القطري من  أنه يجب استيفاء عشرة شروط    مراجع الحسابات الخارجييرى    ،وباختصار  -48

 . عالية الجودة

 

 
 في المائة بسبب استخدام نظام سكوب في أنشطته في جميع المجاالت.  99تب القطري أن معلومات المستفيدين موثوقة بنسبة  في العراق، يعتبر المك( 24)

وضمان حصول    المستفيدين   تكرار   ظاهرة   التخلص من   البصمات   أخذ عن طريق  مكن  المكتب القطري في النيجر، "ي  حول   2019وفقا لتقرير المراجع الداخلي لعام  (  25)

 األشخاص المناسبين على المساعدة". 

للصومال. يناير/كانون الثاني  . تقرير الدروس المستفادة، مراجعة محدودة النطاق للضوابط الداخلية لعملية التسليم في المكتب القطري  مكتب المراجعة الداخلية(  26)

2021 . 

 . 2020. يونيو/حزيران AR/20/12غو الديمقراطية. تقرير المراجعة الداخلية في جمهورية الكون الب  ا  المراجعة الداخلية لعمليات ( 27)

 . 2018، يوليو/تموز  AR/18/08. في جنوب السودان. مكتب المفتش العام. تقرير المراجعة الداخلية  الب  ا  المراجعة الداخلية لعمليات ( 28)
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 المكتب بفحصها.  قيام توفير البيانات من قبل مكتب قطري أو، في حالة تعذر ذلك،  -1

 والتسجيل واإلبالغ.  نة لالختيار ن عملية متييتنفيذ الشركاء المتعاون -2

 امة.( واستخدامه بصر سكوبهو نظام تطبيق نظام للتسجيل )من حيث المبدأ،  -3

 . كوميتو  سكوب ي التطبيق الصارم والشفاف لعملية إزالة االزدواجية وتصحيح التداخالت في نظام -4

 ق. المعلومات الواردة في قائمة المستفيدين إلى تاريخ آخر عملية تحق  اإلشارة في -5

 عند االقتضاء. وذكرها البيانات الناتجة عن التقديرات إلى أقصى حد ممكن،  نسبةخفض  -6

 ، بما في ذلك في الميدان. ينكل مرحلة من مراحل دورة إدارة معلومات المستفيد اخلية فيرقابة د وجود -7

 نشر آليات المساءلة، مثل آلية تقديم الشكاوى، واستخدامها لفهم المستفيدين بشكل أفضل.  -8

 االحتياجات من خالل تقييمات مشتركة مع كيانات األمم المتحدة األخرى والسلطات المحلية.  تقدير  -9

 رقة الرصد والتقييم في المكاتب القطرية بما يكفي من الموظفين والتدريب. د أفتزوي -10

لتي يمكن أن توضع  ة ا ثقالدرجة هذه الشروط لتقييم جودة المعلومات التي يقدمها المكتب القطري و استخدام من المستحسن و -49

 . فيها

 

الخارج   وص     -2التوصية رقم   الحسابات  لتقيي     اجع  ال كبإ شاء  ظام درجات  القط   ام  ال ش ة    ةتب  على أساس ال  ا ي  

 ف  ال  لو ات ال قد ة إلى ال جلس التنفي ي.  ال كتب ال  ن  ال درجة لجودة ال  لو ات وإدخال الدرجة الت   حوز عليها

 ق التصحيح ائر ط 1-3

بالمستفيدين إما إلى سجالت فردية في   -50 المتعلقة  البيانات  ا  الذي  ،سكوبنظام  تستند  والتيسمح بتسجيل  حقق من  لمستفيدين 

  حول الذي يجمع البيانات  ، كوميتنظام نهج جماعي من خالل   إلى أو   ،بما في ذلك من خالل البيانات البيومترية ،هوياتهم وقت التوزيع

 ع أن نصف مديريوالواق  . يجب إجراء تصحيحات على هذه البيانات األولية  على أنه  .مكون برامجيلكل نشاط ولكل   عدد المستفيدين

 . صدخاضعة للر  وال موحدة  وال ليست واضحة  فهي  ،أقروا بإمكانية تحسين عمليات التصحيح قصاء ية الذين شملهم االستالمكاتب القطر 

  . والفوائد التي يحق لها الحصول عليها   ماعليه أسرة    يقدم لمحة عامة عما تحصلسجال واحدا للمستفيدين    سكوبتوفر منصة  و -51

 . من الهويات أثناء التوزيعات وإلعداد التقارير تخدامه للتحقق المتعاونين اس يمكن للشركاء و

أن يتم    طرُ ك خهنافإلغاء االزدواجية في سجل الهوية البيومترية:   سكوبنظام وتشمل التصحيحات الرئيسية التي أُجريت في  -52

المستفيدين  عدة مرات في مجموع    بهماحتسا  أن يجري وبالتالي ،تسجيل مستفيدين معينين عدة مرات إما بنفس الهوية أو بهوية مختلفة

 . سكوب نظام في الكلي 

ولكشف    .متريةالبيوإلى بيانات القياسات    يُستند فيهماإنشاء هويتين متشابهتين أو متطابقتين حتى عندما    سكوبفي نظام  يمكن  و -53

  ،بيومتريةبيانات ب المزودة ت الشخصية  في حال الملفاو .كررةت زالة البيانات المإلعملية إطالق يجب على المستخدمين  ، هذه االزدواجية

تحدد هذه العملية الملفات الشخصية و  .Mega Matcher" (MM ABIS)"للتحديد البيومتري للهوية  النظام المؤتمت  يتم ذلك باستخدام  

 . نفس البصمة ترتبط بهاالتي 
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للخطوط    ا وفقو  . سكوبنظام  مدرجين في  عدد من القيود التي تؤثر على موثوقية عدد المستفيدين ال  على اإلجراء  هذه    وينطوي -54

في   الصادرة  الثاني /نوفمبر التوجيهية  إجراء    2018  تشرين  الم  إزالةبشأن  التلقائي    (29) ،نظام سكوب في    ينستفيدتكرار  التحديد  فإن 

  . مائة من المستفيدينبال  21على  إاّل  لذلك ال يمكن تنفيذه    ،التي تحتوي على بيانات بيومتريةكررة متاح فقط للملفات الشخصية  تالم  للسجالت

أقل    هذه العناصر   ورقم الهاتف( ولكن   لهوية وثيقة اباستخدام عناصر أخرى لتحديد الهوية )رقم  تجري  البيانات المكررة    كما أن إزالة 

حيث    ، لكما هو الحال في الصوما  ، ومستنزفة للوقت  شاقةالبيانات المكررة    ةإزاليمكن أن تكون عملية    ، عالوة على ذلكو  .موثوقية

 (30) .أسرة  26 000نحو تصال باضطر المكتب إلى اال

ما    2020فقد بلغ معدل االزدواج العام في نهاية عام   الداخلية استمرار وجود التكرار:أبرزت تقارير مختلفة للمراجعة    وقد -55

التحقق التي تم إجراؤها  مليات  فإن ع  (32) ، نظام سكوببشأن    2018لعام    ةالداخليالمراجعة  لتقرير    اوفقو  (31) . في المائة  37.16نسبته  

ما يصل إلى    ، كان كررةتإزالة البيانات الم عمليةقبل    ، وهكذا في كينيا  . رةتكر الم إدخال الملفات عند استيراد البيانات لم تكن كافية لمنع 

  يات إلى أن العمل  صت هذه، وخل2019تكرار في عام  إلزالة العملية    32أجريت    ،في الصومالو  .متكررا  بالمائة من المستفيدين  20

في جمهورية  و . احتياللوقوع  "  اكبير  ا"خطر  تمثل ررةت المتكالملفا  في المائة من  5.7واعتُبر أن  ، في المائة 68بلغ  زدواجية االمعدل 

  949)  تصويت الوبطاقات    ، (11  000)  التكرار فيما يتعلق باألسر وجود    نظام سكوب"أظهرت مراجعة بيانات    (33) ،الكونغو الديمقراطية

 " .(25  000صابع )األ ( وبصمات 2 050) األفرادو ،(1

الهويات   انظر و -56 ازدواجية  مخاطر  من خالل    29يخص  فيما  ضمان  أي  جد  يو  ال   ،لحجم  إليهم  الوصول  تم  مستفيد  مليون 

 . أقل من األعداد المسجلة العدد الحقيقيفي أن  خطر  وهناك  . 2019في عام   نظام سكوب التوزيعات المسجلة في 

  بيانات هذه الوتصنف    ،كوميتنظام  في    االتوزيع إدخال البيانات الخاصة بعدد المستفيدين يدوييات  أعقاب عملويجري في   -57

و النشاط  البرامجالحسب  القطرية  جمع  وت  . يمكون  الشهرية  المكاتب  التوزيع  تقارير  أساس  على  البيانات  يقدمها  هذه  الشركاء  التي 

 . ون نالمتعاو

 تق    ا داء السنوي وحتى  ن تقار   التوز ع الشه  ة ابتداء د ن بيا ات ال ستفي   سي ة : 2الشكل 

 مراجع الحسابات الخارجي  المصدر:

 
ة البيانات البيومترية. ويمكن أن يعتمد البحث على بصمات األصابع أو باستخدام تقنية التعرف على  عملية الكشف عن بيانات الهوية البيومترية المتكررة في قاعد ( 29)

 بصمات األصابع فقط.  ، باإلضافة إلى استخدام الصورة. وفي نظام سكوب، سيتم في البداية البحث عن الهويات التي تتضمن قزحية العينالوجه أو 

قرير الدروس المستفادة، مراجعة محدودة النطاق للضوابط الداخلية لعملية التسليم في المكتب القطري للصومال. يناير/كانون الثاني  . تمكتب المراجعة الداخلية(  30)

2021 . 

 (. on PanelDeduplicati ,SCOPE: بالمائة من الهويات في نظام سكوب مكررة )المصدر 16.37هذا يعني أن ( 31)

 . 2017(  AR/17/18الضوابط العامة وضوابط التطبيق. تقرير المراجعة الداخلية )و  SCOPE ITالمراجعة الداخلية لنظام .  مكتب المراجعة الداخلية ( 32)

 (. AR/20/12راجعة الداخلية )في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تقرير الم  الب  ا   . المراجعة الداخلية لعمليات مكتب المراجعة الداخلية ( 33)
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التوزيعات في فئات مختلفة لكل    ،المستفيدينأعداد  بشأن تقدير وحساب    2019التوجيهية لعام    للخطوط  اوفقو -58 يتم تصنيف 

المستفيد والجنس    تقسيم البيانات حسب عمر   ويجري  . حويل ومكان التوزيعالنشاط وطريقة الت  عنوان قيد النظر:    البرنامجأهداف  هدف من  

  . في التوزيعات السابقة  وا مدرجينيكونيجب على المكاتب القطرية تحديد المستفيدين الجدد الذين لم  و  .(مشرد  ، الجئ  ، اإلقامة )مقيموحالة  

  (34) .تتباينوالتي قد  ،المعني بالبرنامج عرفة شركائهم تعتمد هذه البيانات على تقدير يستند إلى موظفي المكاتب القطرية ومو

وتطبق   .عن طريق تجميع أرقام المستفيدين من جميع تقارير التوزيع كل شهر تلقائيا البيانات الشهرية  كوميتنظام  ويحسب -59

التي  ا ا هذ   ويشمل  . n-1سنة  البيانات من  استخدام  تعديل يتم إجراؤها في بداية العام ب للعملية    في هذه المرحلة التداخالت  لتعديل إزالة 

أيام في إطار نفس    ، عدة مراتالواحد  ساب المستفيد  تحا  تؤدي إلى  يتلقى المستفيد توزيعات على مدى عدة  المثال عندما  على سبيل 

 . مكاني(التداخل  لا في أكثر من برنامج وفئة نشاط ) المستفيد في وقت واحد   يُدرجأو عندما  ، زمني(التداخل  الالبرنامج خالل فترة معينة )

الحسابات )البيانات  إاّل  ظهر  يُ   ال  إذ أنه  ، كوميتنظام  تبعها  يت  على البيانات الخارجية التي ال هذه    تعتمد مجموعة العملياتو -60

رها  لذلك ال يمكن اعتباو تقديرات مجرد أن تكون البيانات المعدلة  يُرجح ،في حال عدم وجود بيانات اسميةو .األولية والبيانات المعدلة(

يتشارك العديد من مديري  و .صرامة العمليات في المكاتب القطرية  رهنا بمدى ،متباينةذات جودة  تقدير على أقل  نوعيتهاف ا.دقيقة تمام

تدخل  هذا االفتراض: "من المستحيل الحصول على أرقام أكثر دقة بسبب مجموعة متنوعة من االفتراضات التي  في  المكاتب القطرية  

نظام تقدير  ليس من السهل تنفيذ  "  ؛نيجيريا(سرة والتداخل بين األنشطة(" )ن )مثل متوسط حجم األسرة وتكوين األتفيديالمس  في احتساب

 (35) . خاصة بين األنشطة المختلفة" )جمهورية الكونغو( ،التداخل

لبيانات  يح المؤدية إلى ا فإن آليات التصح  ،التداخل محليا  تسويةعلى الرغم من الصرامة التي يمكن من خاللها تنفيذ عملية  و -61

 . من ضمان دقة البياناتتمكن مستفيد ال النهائية عن كل 

من المكاتب القطرية إجراءات محلية إلضفاء طابع رسمي على العملية   القليلإاّل  ولم يعتمد إلى الشفافية: هذه اآلليات  تفتقر و -62

هناك حاالت ال يتم فيها  و ؛كوميت نظام  م إكمال حقول التفسير في  يت   ما  انادر و ؛ديالت تحديد البيانات الخارجية الالزمة إلجراء التعلأو 

يمكن أن  و  .في نهاية العملية(  كوميتنظام  اإلجمالي المعدل إلى   ويُضاف االتعديالت يدوي  تجريبشكل صحيح )  كوميتنظام  استخدام  

التعديل مصدر  آليات  عض  في باألرقام المعدلة،    أن  2019لة في عام  لألرقام المعد   البلدانأظهر التحليل حسب  فقد  لألخطاء:    اتكون 

تظل التعديالت    ا، أخير و  .الحال  عليهوهو ما ال ينبغي أن يكون    ، كانت أعلى من األرقام غير المعدلة  ،لحاالت )هايتي وطاجيكستان(ا

على  الشهر  اب عدد المستفيدين في  للمكاتب القطرية في حستتمثل الممارسة الداخلية    ،ألنه بالنسبة لألنشطة التي تمتد لعدة أشهر   ،سطحية

 . المتوسط الشهريعلى أساس د من المستفيدين وليس ر عد أكب أساس 

( إجراء عمليات فحص على البيانات  كوميتنظام    تنسيق  جهات يمكن للمكاتب اإلقليمية )وهي    ،بمجرد اكتمال عملية التعديلو -63

دة الذكل الالجينظام  قبل التحقق النهائي من صحة البيانات ثم نقلها إلى     (36) ،(SPRING)ية عن المشروعات  ثاني من التقارير الموحَّ

يتم التحقق من البيانات المعدلة من    ،إلعداد تقرير األداء السنويو   .لتقارير القطرية السنويةا   في  كمدخالتفي نهاية المطاف  واستخدامها  

الي للمستفيدين من كل برنامج  اإلجميعها للحصول على العدد  ثم يتم استخراجها وتجم   ، قبل خبراء في كل برنامج من البرامج في المقر 

 (37) .ولكافة البرامج 

 
شهر،    تب القطري لكولومبيا: "في حالة برامج التغذية المدرسية، ال يسمح عدم وجود قوائم مفصلة لألطفال بالتتبع الشامل للمستفيدين الجدد كلوفقا لمدير المك(  34)

ابات الخارجي. يناير/كانون  كاتب القطرية حول بيانات المستفيدين. مراجع الحسد على االفتراضات". نتائج استقصاء مديري الممما يعني أن األرقام غير المتكررة تعتم

 . 2021.  2021الثاني 

 . 2استقصاء مراجع الحسابات الخارجي، انظر الملحق  ( 35)

(/ نظام  LESS) اللوجستيات  الجمع بين البيانات من نظام كوميت ونظام دعم تنفيذ  لوضع تقارير سنوية للمكاتب القطرية من خالل    SPRINGيستخدم نظام  (  36)

 (. WINGSونظامه العالمي للمعلومات "ونجز" ) الب  ا  لع وتحليلها "كومباس" وشبكة معالجة حركة الس

 األداء السنوي، ولم يجد أية انحرافات.  أجرى مراجع الحسابات الخارجي تسوية لألرقام من نظام كوميت واألرقام الواردة في تقرير ( 37)
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 ركاء التنفيذ ش 1-4

ال -64 يأتي عادةفي  محليين    ،  يكونون  قد  الخاص  أو  العام  القطاعين  من  شركاء  من  المستفيدين  إلى  المقدمة  بالمساعدة  التبرع 

الذي يعتمد مع    ،باستثناء التقرير النهائي   ، معلومات المستفيدينعلق بما يتفي  ا حاسم  ايلعب هؤالء الشركاء دور و  . )حكوميين( أو دوليين

منهج  بالبعض  ويأخذ    . صد إلى التوزيع والر   تقدير االحتياجاتمن  ابتداء    ، راحل الدورةجميع م  يشاركون فيهم  ف  ، ذلك على أنشطتهم

 ( 38) .ينمعلومات المستفيدفيما يتعلق بصارم للغاية 

المبدأو -65 ال  ،من حيث  نشاط  المتعاويخضع  التفاقشركاء  الميداني نين  المستوى  على  الصلةالتحويالت  ف  .ات    ، غذية)األ  ذات 

التي يصدرها    (39) تتبعها في تقارير التوزيع المنتظمة  يجريتعزيز القدرات( متوخاة في الخطط التشغيلية و  ، التحويالت القائمة على النقد

 . قق منهاالذي يتح ، الشركاء المتعاونون وترسل إلى المكتب القطري

على األهداف المحددة للشركاء في خطط    اتعتمد البيانات الواردة في التقارير جزئيو  .تلقائي بشكل  التوزيع    تقارير إنتاج  وال يتم   -66

في السودان على    ،مراجع الحسابات الخارجيالتحقق التي أجراها    واستنادا إلى عمليات   .اتفاقات المستوى الميداني العمليات المرفقة ب

  ، في حين أن األهداف الكمية من خطة التنفيذ مدرجة بشكل منهجي في هذه الوثائقو  .متفاوتة الدقة  تبدو فإن هذه البيانات    ، خصوصوجه ال

 . بشكل خاص عند االستهداف روعيتوإن حتى  ،فإن األمر نفسه ال ينطبق على التوزيع الجغرافي أو التوزيع الجنساني

مراجع  عمليات المراجعة المحددة التي أجراها  في د أيضا كما ور و  ،ملهم االستقصاء كما الحظ المديرون القطريون الذين شو -67

مما يحول دون تحميل البيانات    (40) ، مطلوبال  ن موعدها في وقت متأخر ع  ا تُرسل تقارير التوزيع الشهرية أحيان  ، الحسابات الخارجي

  ا. الحقإخضاعها للتصحيح    ث المبدأ، يتعين، من حيتقديرات    ع ضو في الوقت المحدد ويؤدي إلى قيام المكاتب القطرية ب  كوميت نظام  على  

 . التقدير في البيانات السنوية المبلغ عنها وبالتالي يظل هناك هامش من  ، ال يُرسل إطالقاتقارير التوزيع هذه  ا منبعض  بل إن

المتعاونين  ، وعلى هذا -68 بيانات المستفيدين تعتمد على نوعية الشركاء  المديرون القطريونا  كم و  ، والتي  ،فإن جودة    (41) يقر 

الداخلية التباين  (42) ،وتقارير المراجعة  ولكن هذه المعلومات    ، ئةالشركاء الجيدة أو الردينوعية    تماماالمكاتب القطرية  وتدرك    . شديدة 

البيانات تُ ال  هي  و  ، المقر إلى مستوى  أو  / إلى المستوى اإلقليمي و  تُنقل ال مراجع  ين  تصاالت بتؤكد االو  .ذكر عندما تؤثر على جودة 

 . مناطقها نوعية الشركاء المتعاونين في عن موحد  ليس لديها تصور  المكاتب هذه   والمكاتب اإلقليمية أن ات الخارجيالحساب

 (43) . عن رصد تنفيذ التزامات الشركاء المتعاونين في الميدانمحدد مسؤول يوجد ال  ،في المقر و -69

 

ال ت او ين لتوفي  وسيلة لقياس جودة البيا ات   ت أداء الش كاء بت ز ز تقيي ا    اجع الحسابات الخارج  وص   - 3التوصية رقم 

 الت   ج  و ها. 

 

 
مرحلة للتوزيع العام   17، لديها نموذج تدخل مفصل خاص بها )للب  ا  الشركاء المتعاونين الرئيسيين  ال، فإن منظمة الرؤية العالمية، وهي أحد على سبيل المث (38)

 لألغذية(. 

 عادة شهريا، ما عدا أثناء األزمات، حيث قد يكون التواتر أسبوعيا أو حتى يوميا.   (39)

الحال، على وجه الخصوص،  (40) ال   هذا هو  الوسطى، وجمهورية  الديمقراطية، وإثيوبيا، وليبريا، ومدغشقر، وموريتانيا، ونيجيريا،  في جمهورية أفريقيا  كونغو 

 من أن اتفاقات المستوى الميداني تتطلب إرسال تقارير التوزيع في موعد ال يتجاوز نهاية الشهر التالي للعملية.   والجمهورية العربية السورية، على الرغم

 رية الو الديمقراطية الشعبية، وموزامبيق، والجمهورية العربية السورية، وزمبابوي. لى وجه التحديد، المديرون القطريون لجمهو وع( 41)

بيانات  ، على سبيل المثال، عن ضعف الشركاء المتعاونين واعتماد المكتب عليهم في جمع  2020في إثيوبيا في عام    الب  ا   عمليات  كشفت المراجعة الداخلية ل( 42)

المرا مكتب  لعمليات  المستفيدين ومعالجتها.  الداخلية  المراجعة  الداخلية.  المراج  الب  ا   جعة  مكتب  الداخلية الصادر عن  المراجعة  تقرير  إثيوبيا.  الداخلية  في  عة 

(AR/20/05 فبراير/شباط )2020 . 

شركاء من خالل اتفاقات المستوى الميداني، بينما  ائية الترتيبات التعاقدية للعالقات مع الفي إدارة وضع البرامج والسياسات، توجه شعبة البرامج اإلنسانية واإلنم  (43)

 غير الحكوميين.  الب  ا  جميع شركاء تتولى وحدة شراكات المنظمات غير الحكومية العالقة السياسية مع 
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 ائدة ال  لو ات ف -2

 لمستفيدون المباشرون وغير المباشرينا 2-1

70- ( اإلدارة  الثاني  2023-2021في خطة  نوفمبر/تشرين  في  المعتمدة  "أفراد  ستفيالم  الب  ا   عّرف    (44) ،2020(  بأنهم  دين 

المستوى  1مستفيدون من المستوى  فيدون بشكل مباشر )اليست ( من تدخالت  3والمستوى    2( أو بشكل غير مباشر )المستفيدون من 

 في أي وقت خالل فترة إبالغ معينة."  الب  ا  

  وبفعل  عددهم. وقد أضاف   لتحسين عملية حساب ( 45) 2019سبتمبر/أيلول  في    1وتم تحديث تعريف المستفيدين من المستوى   -71

أو الشركاء   الب  ا  من التحويالت الغذائية أو التحويالت القائمة على النقد من    المستفيدين  إلى األشخاص  ت أُضيف فقد   تعريف الجديد لا

ويالت التي تهدف إلى تحسين أمنهم  الذين يستفيدون بشكل مباشر من أنشطة تعزيز القدرات ومن جميع التح األشخاص  فئة  المتعاونين

ما لم يكونوا أفرادا في    1. كما وضح التعريف أنه يجب تحديد وتسجيل المستفيدين المباشرين من المستوى  هم التغذويةالغذائي أو حالت

 دف األسر. أسرة شخص محدد ومسجل مدرج في برنامج يسته

مساعدة  تلقون  النتائج المؤسسية، بأنهم "أفراد يمكن تحديدهم وي ، وفقا إلطار 1ويُعّرف المستفيدون المباشرون من المستوى   -72

أو من خالل شركائه المتعاونين( في شكل أغذية وتحويالت قائمة على النقد ومواد غير غذائية وأنشطة تعزيز   الب  ا  مباشرة )من  

 (46) ن أو أفراد أسرهم(.")التدريب أو المشورة أو التوعية المقدمة إلفادة األفراد المحتاجي القدرات الفردية

ا، ففي حالة التغذية المدرسية، على سبيل المثال، ليس كل المشاركين  تحديدهم" ليس صحيحا تمام   على أن معيار "أفراد يمكن -73

تبطة  إنشاء األصول باعتبارهم أسرة مر   مقابلالمستفيدين من أنشطة الغذاء    )التالميذ( مسجلين ويمكن تحديدهم. عالوة على ذلك، يتم تقييم 

 بشخص واحد مشارك. 

تفيد". ووفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقدير وحساب المستفيدين،  مقيدة أكثر من فكرة "المس  وعلى هذا فإن فكرة المشارك  -74

التحويالت    الب  ا   رة مما يقدمه  فإن المشارك هو الشخص الذي يشارك فعليا في نشاط يستفيد مباش من مساعدة ويتلقى األغذية أو 

يُعتبر جميع المشاركين )من المسجلين والذين يمكن تحديدهم( مستفيدين من  ت. وقدرا ئمة على النقد أو المساعدة المخصصة لتعزيز الالقا

ولكن الفرد الذي يحضر نشاط    ،هم من المستفيدين. وفي حالة الحصص الغذائية المخصصة لألسرة، فإن جميع أفراد األسرة  1المستوى  

  الب  ا   في المائة من المستفيدين المباشرين من    59، كان  2019ويتلقى المساعدة مباشرة هو الذي يُعتبر مشاركا. وفي عام        االب 

 في المائة وأسماؤهم غير معروفة.  41مشاركين يمكن تحديدهم باالسم. لذلك جرى تقدير عدد المتبقين منهم والبالغة نسبتهم 

ير وحساب عدد المستفيدين،  ( ال تغطيهم الخطوط التوجيهية المتعلقة بتقد3و  2ن )المستويان  باشريعلى أن المستفيدين غير الم -75

أنها تعترف بما لتحديد حجمهم من   العام في أعقاب  مع  إاّل بعد توصية من المفتش  المباشرين،  أهمية. ولم تتم تغطية المستفيدين غير 

هة  وهي توصية كانت قد سبقتها بدورها مالحظة موج  (47) ،2020ير/شباط  فبرا  مراجعة داخلية بشأن استهداف المستفيدين نُشرت في

لوحظ فيها ما يشوب التسجيل في نظام كوميت من ارتباك، وقد تحققت هذه   (48) ،2016م  إلى شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين في عا 

 (49) .19-في سياق جائحة كوفيد 2020التغطية من خالل توجيه مؤقت صدر في يوليو/تموز 

 
(44 )A/1-WFP/EB.2/2020/5 .المرفق السادس ، 

التوجيهية بشأن تقدير   الب  ا  بشأن حساب عدد المستفيدين )مذكرة    2002عام   بتحديث قواعده المكتوبة التي تعود إلى     الب  ا، قام  2019في سبتمبر/أيلول  (  45)

 المستفيدين وحساب عددهم(. 

(. يونيو/حزيران  /A-5WFP/EB.A/2019)   2021الجزء الثاني: أهداف نواتج البرامج ومؤشرات األداء لعام    – (  2021-2017إطار النتائج المؤسسية المنقح )(46)

 . 7حظة ، المال4. الصفحة 2019

 . 2020راجعة الداخلية الستهداف المستفيدين. فبراير/شباط  (. المAR/20/07مكتب المراجعة الداخلية )( 47)

 . 1(. اإلجراء المتفق عليه رقم AR/16/14)  للب  ا  تقرير المراجعة الداخلية عن تعزيز القدرات القطرية ( 48)

المستفيدين من المستوى  إرشادات  (  49) البرامج اإلنسان19-في سياق جائحة كوفيد  3توى  والمس  2مؤقتة حول  البحث والتق/واإلنمائية ية  . شعبة  والرصد،    دير شعبة 

 . 2020يوليو/تموز  
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دون أن يتلقوا بشكل    الب  ا  ول التي أنشأتها تدخالت  هم الذين يستفيدون من األص  2وهكذا، فإن المستفيدين من المستوى   -76

)مثل   الب  ا  فهم الذين ال يستفيدون إاّل من آثار برامج  3مباشر األغذية أو القسائم أو التحويالت النقدية، أما المستفيدون من المستوى 

 والمساعدة التقنية أو تقوية األغذية(. ت بناء القدرا 

. وفي وقت إجراء هذه  3ي المستفيدين غير المباشرين، وال سيما في المستوى  له بتقدير إجمال  ليس في وضع يسمح  والب  ا   -77

جيهية لعام  تو)سكوب، وكوميت( بإحصاء المستفيدين غير المباشرين، مع أن الخطوط ال للب  ا   المراجعة، لم تسمح األدوات الرئيسية 

ق بإحصاء المستفيدين من  فعول، كانت موجهة لتحسين نظام كوميت فيما يتعل بشأن عد المستفيدين، والتي ال تزال سارية الم  (50) 2017

 . 2المستوى 

أنه مع   2020وكشفت عمليات المراجعة الميدانية التي أجراها مراجع الحسابات الخارجي عن بُعد في ديسمبر/ كانون األول  -78

القطرية، فإن فككأن ف للمكاتب  ويُنظر إليها    (51) رة المستفيد غير المباشر تظل فكرة مجردةرة المستفيد المباشر واضحة نسبيا بالنسبة 

التقرير القطري    (52) بشكل متباين. وفي معظم البلدان التي خضعت للمراجعة، المباشرين في  ال يتم احتساب أو تتبع المستفيدين غير 

الفئات قابل للنق ال افي تلك الح  السنوي. الفاصل بين  اش أو حتى غير منطقي )مدغشقر( أو أن  ت التي يُحتسب عددهم فيها، فإن الخط 

كما أكد مكتب نيكاراغوا، ال يوجد حتى اآلن أي التزام باإلبالغ عن هذه الفئات، وعلى أي حال ال يمكن  التقديرات ال توضَّح )مصر(. و

 القيام بذلك في نظام كوميت. 

إلى موضوع المستفيدين  (  53) ر إاّل ثمانيةمديرا قطريا أجابوا على استقصاء مراجع الحسابات الخارجي، لم يُش  71  من أصل -79

ليشتي، والتي ليس لديها مستفيدون مباشرون، أن تكون قادرة  -غير المباشرين. وتود مكاتب مثل تلك الموجودة في الهند وبوتان وتيمور 

 لقدرات. دون من أنشطة بناء ا ال سيما الذين يستفيوعلى هذه الفئة من المستفيدين،   الب  ا  دخالت على تعزيز وسائل اإلبالغ عن آثار ت

األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(( إلى  وتعمد المنظمات األخرى التي جرت مشاورتها )مفوضية شؤون الالجئين ومنظمة   -80

 ذجة دون إجراء عدّ دقيق. تقدير عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين عن طريق النم 

ألنها تمكنه من قياس أثر تدخالته على النظم بشكل   الب  ا  هتمام كبير لدى  ومع أن فكرة المستفيد غير المباشر تحظى با  -81

يدين الذي يبرزه في سياسة االتصاالت الخاصة به، فإن مراجع الحسابات الخارجي يرى أن مسعى تحقيق  أفضل ومن توسيع عدد المستف

ليا في ظروف اجتماعية  تفاء بوضع تقديرات يتم إجراؤها محدقيق وشامل غير قابل للتحقيق ويمكن أن يؤدي إلى الخطأ. ويمكن االك  تعداد 

ن من التوهم أنه يمكن اتباع نهج موحد لتحديد عدد المستفيدين غير المباشرين. وليس  وديموغرافية تختلف من مكتب إلى مكتب. ويبدو أ

الحصائل  غير المباشرين عند قياس النتائج و التقييم في المكاتب القطرية أكثر من أن تسلط الضوء على المستفيدين  بوسع وحدات الرصد و 

 ريا من تقييمات مركزية أو المركزية لبرامجه. دو  الب  ا  في البلد. ويمكن القيام بذلك في سياق ما يجريه 

 

، ف   و ه ا د ال ستفيد ن  ي  ال باش  ن، حيث ا كان ذلك   كنا   وص    اجع الحسابات الخارج  بتقد   عد   - 4التوصية رقم  

 و صف السنو ة عن أ شطة ال كاتب القط  ة وأثناء تقيي ات الب ا  .    الفصلية  التقار

 

 
 . 2017حساب عدد المستفيدين في نظام كوميت. شعبة إدارة األداء والرصد. ( 50)

 اجع الحسابات الخارجي. مليات المراجعة الميدانية التي أجراها مر لالطالع على ملخص لع  3انظر الملحق ( 51)

 وزامبيا، والسودان، ونيكاراغوا. إكوادور، وبنن، ورواندا، ( 52)

 ليشتي، وتونس، وأوغندا، وزامبيا، ومنطقة البحر الكاريبي. -بوركينا فاسو، وغواتيماال، والهند، وتيمور( 53)
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 الدعم  وةق 2-2

 ( 54) ت لألداء.عن نشاطه العالمي من خالل تقرير األداء السنوي الذي يتضمن، باإلضافة إلى السرد، مؤشرا ب  ا   اليبلغ  -82

المنفذة. ومع ذلك، ال توجد معلومات حول مدة    لتحويالتوقيمة ا   الفريدين عدد المستفيدين    الب  ا   في هذه الوثيقة، يذكر  و -83

المقدم، وهو ما اعترف به   الثاني  2023-2021في خطة اإلدارة )  الب  ا   الدعم  المعتمدة في نوفمبر/تشرين  : "من األهمية  2020( 

دة الدعم المقدم وال تشير  تعكس م فإنها ال ،الب  ا  مكان أن نالحظ أنه في حين أن أرقام المستفيدين تقدم صورة عامة عن حجم عمل ب

 المتزامنة بطرق تحقق نتائج طويلة األجل".   الب  ا  إلى كيفية استفادة المستفيدين من العديد من برامج 

بشأن تقدير وإحصاء المستفيدين    2019ية. وال تتطلب الخطوط التوجيهية لعام  وتقتصر خطة اإلدارة على أهداف عامة للغا -84

على المستفيدين عملية    الب  ا   ويعتبر التحديد الكمي ألثر عمل    (55) و متعددة السنوات حول مدة الدعم.سنوية أ   ومات دوننقل أي معل 

لم يتمكن  و   ى األجل المتوسط أو الطويل. قدرات، ال يمكن قياسه إاّل علال سيما فيما يتعلق بتعزيز الومعقدة ألن جزءا من الفوائد المتوقعة،  

العام. وفي الواقع، يتم احتساب المستفيد من    الب  ا  توسط دعم  من حساب مالخارجي    مراجع الحسابات للمستفيدين منه على مدار 

مليون   17.7ذاء على مدار عام. وبالنسبة لنحو  عملية توزيع واحدة لألغذية بنفس الطريقة التي يتم بها احتساب طفل يحصل على الغ 

يوما، ولكن المدة الفعلية تختلف    180، كان متوسط مدة الدعم  الب  ا     تي أحصاها مدرسية المستفيد غير متكرر من برامج التغذية ال

من حيث عكسها لحجم العمل الفعلي  وبالتالي فإن البيانات األولية الخاصة بعدد المستفيدين محدودة    (56) اختالفا كبيرا من بلد إلى آخر.

 . الب  ا   الذي يقوم به 

المكا -85 مراجعات  أظهرت  القطريةوكما  أجرا   تب  عام  التي  في  الخارجي  الحسابات  مراجع  من  2020ها  معين  عدد  يؤكد   ،

في    الجئو الروهينغيامنذ عدة سنوات )  الب  ا  المانحين أنه ينبغي تمييز المستفيدين الجدد بشكل أفضل عن أولئك الذين يتلقون دعم  

، مسجلة حاليا في  الب  ا   سية لقياس حجم عمل  د، وهي أسافيدين الجدبنغالديش أو المشردون في دارفور(. والبيانات المتعلقة بالمست

 نظام كوميت ولكنها ليست مجمعة وال مستخدمة في القياس )انظر أعاله(. 

عن طريق تحديد    الب  ا   من المستحسن، اإلبالغ عن أثر عمل    ويرى مراجع الحسابات الخارجي أن من المفيد، وبالتالي -86

ويؤكد استقصاء المديرين القطريين الذي أجراه مراجع الحسابات الخارجي    (57) م على مدى عدة سنوات.عدد المستفيدين الذين تتم متابعته

مؤخرا لدراسة سبل قياس تكلفة المستفيد    الب  ا   ه  ا يؤكده أيضا التقرير الكتابي للفريق العامل الذي أنشأ وهو م  (58) على هذا االهتمام، 

 (59) الواحد.

( متوسط مدة وحجم الدعم المقدم  1لعمر، أن يقاس ما يلي:  فيما عدا في األزمات القصيرة ا ولذلك عموما يبدو من الضروري،   -87

 )دخول مستفيدين جدد/خروج مستفيدين(.   ( دوران المستفيدين3م الدعم الذي يقدمه التدخل الكامل؛  ( متوسط مدة وحج2للمستفيد الواحد؛  

الواقع،  ي يوصي بإعطاء األولوية لإلبالغ عن مدة المساعدة. وفي واألبعاد هذه كلها تكميلية، لكن مراجع الحسابات الخارج -88

 يها. يبدو أن بيانات المدة هي األسهل من حيث إمكانية الحصول عل

 

 
(54) A-WFP/EB.A/2020/4 2020. يوليو/تموز . 

 على مقدار أو مدة المساعدة."  "احتساب عدد المستفيدين ال يعتمد  (55)

 إلى مدة الدعم.   2020" الذي نُشر في أكتوبر/تشرين األول الب  ا  لدى  2019ال يشير "الرسم البياني للتغذية المدرسية لعام  (56)

لشؤون الالجئين، والذي يحتوي على قدر كبير من   الذي تنشره مفوضية األمم المتحدة لعالميةالحظ فيما يتعلق بهذه النقطة االهتمام بالتقرير السنوي لالتجاهات ا( 57)

التقرير لعام   التوزيع حسب العمر والجنس والنوع والموقع. كما وردت في إصدار  الذي نُشر في ربيع عام  2019البيانات عن "األشخاص المعنيين":   ،2020  ،

 فال المتقدمين بطلبات اللجوء من مختلف الجنسيات. ضي في مستوى دخل المشردين أو األطقد الماتحليالت للتقدم المحرز على مدار الع

رات بعوامل ال تخضع  سري النكا: "في بعض األحيان، قد تتطلب رؤية النتائج من تأثير أنشطة التنمية فترة زمنية أطول من عام واحد، أو يمكن أن تتأثر التغيي ( 58)

 للسيطرة الكاملة." 

، إلى أهمية مدة المساعدة واعتبر أنها يجب أن تكون مرتبطة بعدد التحويالت المنفذة أو  2020ديسمبر/كانون األول   61ا الفريق في اجتماعه المنعقد في  أشار هذ( 59)

 بعدد أيام التغذية. 
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 نشاط والبلد. بالغ عن  دة ال ساعدة ال قد ة لل ستفيد ن، حسب ال وص    اجع الحسابات الخارج  باإل - 5التوصية رقم 

 

 ستهداف الفئات األكثر ضعفا ا 2-3

 غير قادر على قياس فعالية استهداف فئات المستفيدين األكثر ضعفا.  الب  ا   -89

يل وسائل المساعدة  ويُعتبر استهداف المستفيدين نشاطا دقيقا يعتمد على تعاون حكومات البلدان المضيفة وعلى مستوى تمو -90

 )مع تحديد األولويات إذا لزم األمر(. 

مليون شخص في نهاية    270.2اص الذين يواجهون الجوع وصل إلى  األشخعدد  أن    الب  ا   ، أفاد  2020وفي يوليو/تموز   -91

وفي نوفمبر/تشرين الثاني   (60) .19-في المائة في السنة نتيجة لجائحة كوفيد 82بلدا يعمل فيه، مما يمثل زيادة بنسبة  79في  2020عام 

إلى    2020 التقدير  هذا  ق   (61) مليون شخص.  271.8ُرفع  كهذا،  مواجهة وضع  مثل  وفي  منظمة  تميل  أعداد    الب  ا   د  "تعظيم  إلى 

 ( 62) المستفيدين بدال من الوصول إلى أكثرهم فقرا"، وهو ما أوضحته اللجنة المستقلة المعنية بأثر المعونة.

إليه المدير التنفيذي    ، على النحو الذي أشار الب  ا  ئات ضعفا بتدخالت  ة إلى استهداف أكثر الفويعزز هذا الوضُع الحاج -92

وفي الوقت نفسه، تجعل األزمة الصحية من الضروري أكثر من   (63) . 2020نيسان/أبريل   21مم المتحدة في ام مجلس األمن التابع لألأم

المتحدة في مذكرة مؤرخة يونيو/حزيران  أي وقت مضى الحصول على بيانات موثوقة عن المستفيدي العام لألمم  ن. وكما أكد األمين 

اال2020 إلى  الحاجة  "فإن  للرصد ،  التنبؤي واضحة في سياق جائحة كوفيد  ستثمار في نظم محسنة  التحليل  . ويتعين على  19-وإلى 

وفير قياس موثوق به في الوقت المناسب ألثر الجائحة  العاملين في مجال جمع البيانات أن يكيفوا أدواتهم وأن يدمجوا بينها للتمكن من ت

سيرهم واستخدامهم لها لتمكينهم من اتخاذ قرارات قائمة  ات إلى البيانات وتيسير تفولتسهيل وصول صانعي السياسعلى األمن الغذائي  

 (64) على األدلة". 

، ترمي إلى تحديد أفضل ألكثر الفئات ضعفا  2020أهدافه لالستجابة لألزمة في وثيقة مؤرخة في مايو/أيار    الب  ا   وقد حدد   -93

صحية(، والحالة األسرية )المعيل الوحيد، على سبيل فاصيل عن األفراد )الحالة ال ير الوثيقة إلى الحاجة إلى توتش (65) حة.في سياق الجائ

من الوصول إلى الفئات األكثر    المثال( والوضع االجتماعي االقتصادي )العيش في مساكن غير رسمية أو في أحياء الفقراء(، للتمكن

ي في ظلها أعمال االستهداف  الظروف التي تجر   2020ر/شباط  عة الداخلية الصادر في فبرايضعفا. وفي الواقع، اعتبر تقرير المراج

 (66) غير ُمرضية إلى حد ما.  الب  ا  في 

توفر المزيد    ( 67) ،2020ر/كانون األول  مذكرة توجيهية تشغيلية جديدة في ديسمب  الب  ا   وفي أعقاب تلك المراجعة، أصدر   -94

  26اتساقا. وقد أشارت المذكرة إلى وجود سلسلة من المؤشرات تضم    من التوجيه للمسؤولين في الميدان وتمكنهم من اتباع نهج أكثر 

 
 . 2020يوليو/تموز   6 –. الطرق والنتائج الرئيسية  2020يران  يونيو/حز –  9-العالمية لجائحة كوفيد  الب  ا   . تحليل االحتياجات يوجه خطة استجابة الب  ا  ( 60)

 . 2021. االحتياجات المتزايدة واالستجابة حتى اآلن وما الذي سيأتي في عام 2020: نوفمبر/تشرين الثاني 19-بشأن جائحة كوفيد  للب  ا   التحديث العالمي ( 61)

 . 2018لمال في إدارة البرامج والحافظات: مراجعة األداء. فبراير/شباط  تنمية الدولية إزاء تحقيق القيمة مقابل االاللجنة المستقلة المعنية بأثر المعونة. "نهج وزارة  (  62)

 "اآلن علينا أن نفي بتعهدنا بحماية الفئات األكثر ضعفا وأن نعمل على الفور إلنقاذ األرواح." ( 63)

 . 2020و/حزيران على األمن الغذائي والتغذية. يوني19- وفيدجائحة كاألمين العام لألمم المتحدة. موجز للسياسة: تأثير  64)

، وحماية المساعدة المقدمة  19- االستهداف وترتيب األولويات فيما يتعلق بالسكان الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من جائحة كوفيد(  65)

 . 2020والرصد. مايو/أيار   ديروالتقالبحث  لألشخاص األكثر عرضة للخطر وتوسيع نطاقها. شعبة

. وعلى وجه الخصوص "كان هناك نقص في الحد  2020. فبراير/شباط  AR/20/07. الب  ا   تب المفتش العام. المراجعة الداخلية الستهداف المستفيدين في مك( 66)

سمت بالضعف وظائف المراجعة  تصميم البرامج وتنفيذها. وعموما، فقد ات  عمليات  األدنى من اآلليات وتحليل بيانات المستفيدين المستهدفين والمسجلين ألغراض إرشاد 

 واإلدارة التي تضمن أن تكون الضوابط الداخلية ألنشطة االستهداف مصممة بشكل صحيح ومنفذة على النحو المنشود". 

 . 2020الرصد. ديسمبر/كانون األول و ديرتق االستهداف وتحديد األولويات. شعبة البحث وال – . مذكرة إرشادية تشغيلية الب  ا  ( 67)



WFP/EB.A/2021/6-G/1 24 

 

مكاتب الميدانية  من شأنها أن تصف حالة المستفيد، ودعت اليا تم جمعها خالل الدراسات االستقصائية لألسر، وهي مؤشرات  مؤشرا نوع

 التي يُحتمل أن تُرتكب في مرحلة االستهداف، وإلى التحقق منها أثناء مرحلة الرصد.  (68) ج واالستبعادإلى تقدير أخطاء اإلدرا

المعلومات الحالية في   -95 النوعية المتعلقة    الب  ا  ومع ذلك، فإن نظم  المعايير  بالمستفيدين، والتي ال تظهر  ال تسجل بعض 

يُدرج إاّل عددا محدودا من المتغيرات. وفي الممارسة العملية، يتم   لتطبيق سكوب أنأساسا إاّل أثناء التسجيل وإعداد التقارير. وال يمكن  

ية في نظام سكوب من  تسجيل هذه المعلومات بشكل متباين للغاية: وقد أظهر اختبار أجراه مراجع الحسابات الخارجي للسجالت التراكم

أو العقلية( ال تسجل إاّل في بلد واحد )مدغشقر( بينما  ستة مكاتب قطرية أن بيانات حالة األم )الحمل، اإلرضاع( أو اإلعاقة )الجسدية  

 كانت مفقودة في خمسة بلدان أخرى )بنن، ومصر، وإكوادور، ورواندا، وتركيا(.

مجموعة من المعايير التي تتطلبها سياسة الخطط االستراتيجية القطرية ألغراض    وفي الوقت نفسه، ال يتتبع تطبيق كوميت إاّل  -96

جموعة المعايير هذه ما يلي: االرتباط باألهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطرية، والوضع )من حيث  وتشمل م  (69) اإلبالغ. 

، وشكل التحويل. وال يقدم التطبيق نظرة عامة  (70) نس والفئة العمريةجاإلقامة والتشرد واللجوء(، والنشاط والنشاط الفرعي المعنيان، وال

للمسا المكرسة  الجهود  بين الجنسينشاملة عن  القطرية  (71)واة  المكاتب  اإلعاقة(72) أو، وفقا لبعض  لمكافحة  األشخاص    (73) ،  لدعم  أو 

 (75) على الرغم من االهتمام المتزايد بهذه المسائل.  (74) الضعفاء،

ذكرته   -97 لما  بأوض ووفقا  المتعلقة  النوعية  المؤشرات  معظم  بقياس  التطبيقات  تسمح  ال  الطارئة،  االنتقالية  الحاالت  اع  وحدة 

مّكن من اتباع نهج أكثر المستفيدين لضمان الوصول بنجاح إلى األشخاص األكثر ضعفا. وحتى اآلن، ال يجري جمع أو تجميع بيانات ت

 قياس مدى تحقق هذا الهدف، مع أن بعض المانحين يعتبرونه أساسيا. شموال إزاء المستفيدين وال تمكن البيانات من 

 

ف    النوعية الستهداف ال ستفيد ن    اعاة ال  ا ي ابات الخارج  باعت اد توجيه   ّكن  ن  وص    اجع الحس -6التوصية رقم 

 . بشكل أفضل واإلبالغ    حلت  التسجيل 

 

 قاسم البيانات ت 2-4

 ثروة من المعلومات عن المستفيدين، وهي معلومات يمكن عرضها وتبادلها بشكل أفضل.  الب  ا  لدى  -98

 
جيل أو التحويل،  ي الخطأ في اإلدراج إلى تقديم المساعدة لمستفيدين غير مستهدفين، ألي سبب كان )عدم القدرة على التمييز، وأوجه القصور في آليات التسيؤد( 68)

الوصول إلى المستفيدين، والتحيز الناشئ  مستهدفين المساعدة ألسباب مختلفة )صعوبة  يدين ال واالحتيال، وما إلى ذلك(. ويؤدي الخطأ في االستبعاد إلى عدم تلقي المستف

 عن النظم أو عن الشركاء، وأوجه القصور في آليات التسجيل أو التحويل، وما إلى ذلك(. 

(69 )C/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4 . 

 لعمرية ال تمكنه من تحديد المراهقين. لفئات افي السنغال عن األسف ألن هذه ا للب  ا  أعرب المكتب القطري ( 70)

يوصي بضمان تسجيل أفضل للبيانات الجنسانية   2020( الذي نُشر في مايو/أيار OEV/2019/015( )2020- 2015مع أن تقييم سياسة المساواة بين الجنسين ) (71)

 في تقييمات الخطة االستراتيجية القطرية. 

الاالستقصاء الذي أجراه مراجع  (  72) القطرية في بوتان،  الحسابات  المكاتب  الشعبية،  خارجي )تعتبر  الديمقراطية  وكولومبيا، واألردن، وباكستان، وجمهورية الو 

 . 2ورواندا أن من المرغوب فيه تحسين تسجيل معايير للمساواة بين الجنسين(، الملحق  

هو   الب  ا  إلعاقة" الذين يتلقون مساعدة  نساء والرجال واألوالد والبنات ذوي ا أن "عدد ال تسجيل بيانات اإلعاقة في نظام كوميت متفاوت رهنا بالبلد، مع  إن(  73)

 أحد مؤشرات النواتج في إطار النتائج المؤسسية. 

 . 2020أعيد التأكيد على أهميتها مؤخرا في سياسة الحماية والمساءلة والتي وافق عليها المجلس التنفيذي في نوفمبر/تشرين الثاني ( 74)

العامة للعمليات   لمديريةايمولها )انظر اإلعاقة في البرامج التي مسألة  ، للمراجع الخارجي على أهمية مراعاة    للب  احاد األوروبي، وهو مانح رئيسي أكد االت( 75)

شغيلي الصادر  تحاد األوروبي. التوجيه التمولة من االاألوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية. وإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات المساعدة اإلنسانية الم

 (. 2019العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية، يناير/كانون الثاني  المديريةعن 
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)استعراض  إدارة المخاطر المؤسسية واستنادا إلى المشاكل الخطيرة المتعلقة بالتحقق  ووفقا لالستعراض الذي أجرته شعبة   -99

للمخا  الرقابة(اإلدارة  ومشاكل  الكبيرة  يوليو/تموز    طر  في  التنفيذي  المجلس  على  عُرضت  قدرة  2020والتي  لتحسين  مجال  هناك   ،

 ( 76) دمة عملياته.على تحليل البيانات في خ الب  ا  

ل  . ويتمث(3)2020توجيهات داخلية بشأن جودة البيانات في ديسمبر/كانون األول  لبحث والتقدير والرصد اوقد أصدرت شعبة   -100

بيانات جيدة لقياس النواتج والحصائل واألولويات والعمليات الشاملة لبرامج    الب  ا   الهدف منها في ضمان أن تنتج نظم الرصد في  

اتب القطرية ببيانات دقيقة تدعم القرارات المتعلقة بتصميم البرامج وتنفيذها، وللمساعدة  ي جميع أنحاء العالم، ولتزويد المكف  الب  ا  

  (77) ة المزيد من الموارد لتلبية احتياجات المستفيدين. وتستجيب هذه الوثيقة لمالحظات المراجعة الداخلية بشأن جودة البياناتفي تعبئ

تنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة(، مما جرى إطالع مراجع الحسابات الخارجي  لجهات المانحة )بما في ذلك وكالة الولتوقعات بعض ا

 عنها. 

يمثل تقدما يستحق  2020الصدد، فإن إنتاج البيانات المعدلة من نظام كوميت على أساس ربع سنوي منذ بداية عام  وفي هذا -101

 تسليط الضوء عليه. 

لقطرية عن سلسلة من المؤشرات لرصد تنفيذ أنشطتها واإلبالغ عنه؛ ثم يتم  ر النتائج المؤسسية، تبلغ المكاتب ا وبموجب إطا -102

ا في  المؤشرات  هذه  بعض  تجميع  تؤدي  وقد  التوزيع.  بعد  الرصد  من  المعلومات  معظم  السنوي. وتأتي  األداء  لتقرير  الثالث  لملحق 

"نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون    19-1-1  ل المثال، يمكن تفسير صياغة مؤشرين،مؤشرات األداء هذه إلى االرتباك. فعلى سبي

ستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من التوزيعات )االلتزام(" بأنهما يقيسان  "نسبة السكان الم  20-1-1)التغطية(" و  الب  ا  في  

وصول   المستفيدين    الب  ا   مدى  وإلى  المحتملين  المستفيدين  ووفقا  إلى  ذلك،  ومع  بالفعل.  المؤسسية،  المستهدفين  النتائج  إلطار 

يُذكر صراحة. وهما، عالوة على ذلك، ال يشيران إاّل إلى مجموعة  ، وهو ما لم  الب  ا   فالمؤشران ال يتعلقان إاّل بمجال التغذية في عمل  

( تبلغ عنهما  التي  البلدان  البلد2019في عام    26و  20صغيرة من  ربع  المنظمة، وعدد غي، وأقل من  فيها  التي تعمل  ر محدد من  ان 

(.  1-1-1بلدا ) 56البعض اآلخر من قبل   ( في حين تم اإلبالغ عن31-1-1المستفيدين(. ولم تسجل بعض المؤشرات إاّل في بلد واحد )

  ني أحد من سوء التغذية( ال تنطبق إاّل )أاّل يعا 2من المؤشرات األربعة والثالثين المتعلقة بتحقيق النتيجة االستراتيجية  19وبالمثل، فإن 

 على بلد واحد أو بلدين، مما يقلل بشكل كبير من نطاق النتيجة اإلجمالية. 

المس -103 المنهجية  االستراتيجية،وتأخذ  النتائج  األهداف االستراتيجية متوسط مؤشرات  لقياس تحقيق  مما يؤدي إلى    (78) تخدمة 

هو متوسط مؤشر واحد يتعلق بخمسين بلدا  د يكون معدل اإلنجاز لهدف استراتيجي  انحراف رياضي يؤثر على تفسيرها الصحيح: فق

مستفيد. وبالمثل، من الواضح أن معدل إنجاز مؤشر شامل يستند إلى    1  000مليون مستفيد وآخر يتعلق ببلدين ال يشمل إاّل    30لديها  

ح بعدد المستفيدين ال فهي متوسط حسابي بسيط قد ال    أما نتيجة ذلك   (79) معنيين في كل حالة.البيانات التي أبلغت عنها عدة بلدان ال يُرجَّ

 على المستفيدين منه.  الب  ا   يعكس بالكامل أثر عمل 

الهدف    الب  ا    ونظرا ألن عمل -104 في سياق  بيانات    17يندرج  لتبادل  فإن  الشراكات،  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من 

على سبيل المثال، أو على نطاق   (80) ؤون الالجئين،المستفيدين أهمية أساسية. وقد تمت ترجمته بالفعل إلى عمل مشترك مع مفوضية ش

 
غير الكافي    درجة من االستخدام في نظرهم إلى  "يتصل أحد مجاالت التحسين التي حددتها اإلدارة ]...[ بمحدودية القدرات في مجال تحليل البيانات، مما أدى  (  76)

 حة ". لنتائج الرصد في اتخاذ القرارات التشغيلية وأثر على قدرة المنظمة على التدليل على قيمة ونتائج أنشطتها أمام المانحين وأصحاب المصل

 . 2018(. أكتوبر/تشرين األول AR/18/11. )الب  ا  المراجعة الداخلية للرصد في ( 77)

 "التقييم النهائي حسب الهدف االستراتيجي هو متوسط تقييم أداء النتائج االستراتيجية.". :  2019لسنوي لعام قرير األداء ات( 78)

أداء المؤشر   في تقييم  1: "تتبع المنهجية المطبقة لتقييم النتائج الشاملة نفس الخطوات المتبعة في نتائج الحصائل. وتتمثل الخطوة  2019تقرير األداء السنوي لعام ( 79)

، يُحسب متوسط النسبة المئوية إلنجازات المؤشرات الشاملة  2لكل نتيجة شاملة باستخدام نفس القواعد الخاصة بمؤشرات الحصائل. وفي الخطوة الشامل حسب البلد  

 ككل على مستوى المؤشرات الشاملة".  الب  ا  للبلدان ذات القياس الكافي، لتحديد األداء في 

 . 2015لنظام التحديد البيومتري للهويات ألغراض توزيع األغذية في كينيا. أغسطس/آب  والب  ا  ين فوضية شؤون الالجئالمشترك بين مالتفتيش ( 80)
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حدة، والذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في المنظومة  أوسع إلى إنشاء مركز الحلول الرقمية لألمم المت

 (81) ككل.

 تفيدين المشاركين:لبيانات عن المسالرئيسيين فيما يتعلق بتبادل ا   الب  ا  ويمكن إحراز تقدم في توطيد العالقات مع شركاء   -105

بشأن دعم الالجئين والمشردين. وبالفعل فقد أصدرت    (82) ينيجري بالفعل في كثير من البلدان تعاون مع مفوضية شؤون الالجئ -

واتسع نطاق هذا العمل من خالل إنشاء المركز   (83) .توجيهات مشتركة بشأن استهداف المستفيدين 2018المنظمتان في عام 

فوضية المنظمة  . وفيما بعد، ومع اليونيسف، أصبحت الم2020والمفوضية للتميز واالستهداف في عام       الب  ارك بين  المشت

، وهو يميز بين البيانات الشخصية  2018اتفاقا لتبادل البيانات. وقد ُوقع على االتفاق في عام    الب  ا   الوحيدة التي وقع معها  

 ية البيانات. وغير الشخصية، مع التركيز على حما

معه ترتيبات محلية للتعاون، على سبيل  فيما يتعلق بالمشردين، ولديها    للب  ا  تعتبر المنظمة الدولية للهجرة شريكا مهما   -

 بشأن تقاسم البيانات.  الب  ا  ي نيجيريا وجنوب السودان؛ ويجري النظر في اتفاق شامل مع المثال ف

من جمع البيانات الشخصية إلى الحد األدنى    (84) الضوء على اهتمامها بالحد  ،للب  ا   تسلط اليونيسف، وهي شريك آخر   -

ن قدرتها على جمع هذه البيانات وتخزينها.  كل شيء إلى مساعدة الحكومات الوطنية على تحسيالضروري، وهي تهدف قبل 

 (85) وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها تؤكد على اإلبالغ عن البيانات دون تحديد هوية صاحبها.

المنظمة غير الحكومية "منظمة الرؤية العالمية"، وهي شريك متعاون رئيسي   - الخاص لتسجيل   ، نظامها للب  ا  تستخدم 

(، وهو قابل للتشغيل المتبادل مع نظام سكوب. وقد  BraVEلتحقق من القياسات البيومترية )المستفيدين، ونظام التسجيل وا 

بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات المحلية غير   الب  ا   يانات مع  سعت لمدة عامين إلى إبرام اتفاق لتبادل الب

 الرسمية المتباينة. 

إمكانية الوصول    الب  ا  جهودا لفتح بياناته أمام مجتمع المساعدة اإلنسانية لتيسير مكافحة الجوع. ويتيح    الب  ا  بذل  وي -106

اإلنترنت   عبر  بعمله  المتعلقة  الشخصية  غير  بياناته  منصتي  إلى  خالل  ورسم  DataViz  (86  )من  الضعف  تحليل  موارد  ومركز 

فيما يتعلق    (88) (SABER)   النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليمببعض األنشطة، مثل    ت المتعلقةوتهدف المبادرا   (87) خرائطه.

 الحكومات. وهذا هو هدف أحد المؤشرات في إطار النتائج المؤسسية.  بالتغذية المدرسية، إلى تحسين األداء من خالل تبادل المعلومات مع 

  (90) ويشمل ذلك المؤشرات.  (89) ارير أنشطته مفتوحة المصدر ومتاحة على اإلنترنت،ل جعل تقشفافيته من خال  الب  ا  ويُبرز   -107

ال تصدر المكاتب القطرية دائما تقارير  على أن هذا يخضع لمنطق التواصل واإلبراز أكثر من خضوعه لمنطق تحسين األداء التشغيلي. و

 
(81 )dsc.org/-https://www.un . 

الالجئين اهتماما خاصا لجودة  (  82) المفوضية  قييما داخليا حول  ، أجرت ت2019بياناتها. ففي عام  تولي مفوضية شؤون  البيانات في  )تقييم استخدام  الموضوع  هذا 

 . دعم الحماية والحلول.(. 2025-2020واعتمدت استراتيجية للتحول )استراتيجية تحول البيانات   وأساليب إدارة المعلومات. تقرير التقييم.(

المساعد (  83) توجيه  المشترك.  األساسية.  التوجيه  االحتياجات  لتلبية  الثانة   . 2018ي  يناير/كانون 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/ . 

 ة تماما للتنفيذ الفعال للخدمة. نهج حصيف يكتفي، من أجل حماية الخصوصية، بجمع البيانات الضروري( 84)

اليوني(  85) يوليو/تموز  سياسة  الشخصية.  البيانات  حماية  بشأن   . 2020سف 

https://www.unicef.org/supply/media/5356/file/Policy-on-personal-data-protection-July2020.pdf . 

(86 )s://dataviz.vam.wfp.org/http . 

(87 )https://resources.vam.wfp.org/  . 

(88  )

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/wfp273495.pdf?_ga=2.114934343.1161174255.16109

88517-1870777222.1588584484&_gac=1.246760112.1607361304.EAIaIQobChMI3ZuHuK-87QIVRbLVCh1BZAh-

EAAYASAAEgIUzPD_BwE . 

(89 )https://www.wfp.org/operations  .على سبيل المثال، لقاعدة البيانات الخاصة بتقارير األداء السنوية وتقارير االستهداف 

(90 )https://cspdata.wfp.org/ . 

https://www.un-dsc.org/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/
https://www.unicef.org/supply/media/5356/file/Policy-on-personal-data-protection-July2020.pdf
https://dataviz.vam.wfp.org/
https://resources.vam.wfp.org/
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/wfp273495.pdf?_ga=2.114934343.1161174255.1610988517-1870777222.1588584484&_gac=1.246760112.1607361304.EAIaIQobChMI3ZuHuK-87QIVRbLVCh1BZAh-EAAYASAAEgIUzPD_BwE
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/wfp273495.pdf?_ga=2.114934343.1161174255.1610988517-1870777222.1588584484&_gac=1.246760112.1607361304.EAIaIQobChMI3ZuHuK-87QIVRbLVCh1BZAh-EAAYASAAEgIUzPD_BwE
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/wfp273495.pdf?_ga=2.114934343.1161174255.1610988517-1870777222.1588584484&_gac=1.246760112.1607361304.EAIaIQobChMI3ZuHuK-87QIVRbLVCh1BZAh-EAAYASAAEgIUzPD_BwE
https://cspdata.wfp.org/
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ا   الب  ا  رصد الحصائل المطلوبة بموجب استراتيجية   بفواصل  وهي تقارير يتعين إصدارها    (91) ، (2021-2018)  لمؤسسيللرصد 

الشعبية،    وهذا هو الحال بشكل خاص في جمهورية أفريقيا الوسطى، واألردن، وكينيا، وجمهورية الو الديمقراطية  . محددة هي ستة أشهر 

 قبل المقر.  ل المكاتب اإلقليمية وال منوبيرو، وتونس. وال يتم رصد أوجه القصور هذه بشكل منهجي ال من قب 

وعندما يتم تقديم البيانات بالشكل المناسب، يتيح نظام كوميت إمكانية إجراء دراسات حول بلد معين أو نشاط محدد أو إجراء   -108

المباشر إلى شركاء    لمقر من هذه األداة بالكامل، فإن من الممكن أن تكون مفيدة في إتاحة الوصولدراسات عالمية. وإذا استفادت شعب ا

 ن ألغراض التشاور. أو المانحي الب  ا  

 

رقم   ال ستو ين    - 7التوصية  على  الحصائل  تقار   رصد  إ تاج  عن  بشكل  نهج   باإلبالغ  الخارج   الحسابات   وص    اجع 

 اذ الخطوات لض ان  ش ها با تظام. اإلقلي   وال  كزي وباتخ

إ كا ية الوصول إلى تحليالت البيا ات    يه ا حورج  بأن تُتاح لش كاء الب  ا     وص    اجع الحسابات الخا  -8التوصية رقم  

 ال نبثقة عن لوحة ال تاب ة ف   ظام كو يت. 

 

 ظم إدارة ال  لو ات    -3

 لمعلومات والمساءلة ا 3-1

نفذ  2012منذ عام   -109 والتع   الب  ا ،  تقديم الشكاوى  المساءلة )آلية  أعيدت تسميتها  سلسلة من عمليات وآليات  والتي  ليقات، 

التعليقات المجتمعية(، مما مكن المستفيدين من إخضاع المنظمة للمساءلة عن أعمالها. وتم توضيح مبادئ حماية   مؤخرا لتصبح آلية 

في بالمستفيدين  يتعلق  فيما  والشفافية  الشخصية  والخصوصية.  البيانات  الشخصية  البيانات  حماية  تعل  (92) دليل  آليات  أن  يقات  على 

نها من المساهمة في جودة معلومات المستفيدين.   المستفيدين ليست واسعة االنتشار كما أنها ال تُستخدم بشكل كاٍف يمّكِّ

سيما من خالل تعميم منصة  ال  وعملية توحيد للممارسات في مجال تعليقات المستفيدين،    الب  ا  ، نظم  2018ومنذ عام   -110

SugarCRM  2021إلى عام   2019من عام . 

( وآلية التعليقات  2021-2019، تتمثل األهداف الرئيسية الستراتيجية المساءلة أمام السكان المتضررين )للب  ا   بالنسبة   -111

المستخدمين، وتقديم  ثقة  وبناء  التعليقات،  آليات  على  المستفيدين  تعريف  زيادة  في  إلدارة    المجتمعية  الموحدة  األدوات  من  مجموعة 

المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الذين تلقوا المساعدة وفي تصحيح أخطاء  الشكاوى. ويمكن أن تساهم ه ذه اآلليات في زيادة موثوقية 

 اإلدراج واالستبعاد. 

، نُشرت اآللية في  2019ء السنوي لعام  وقد نُشرت آلية التعليقات المجتمعية بمبادرة من المكاتب القطرية. ووفقا لتقرير األدا  -112

، ولكن نطاقها لم يكن محددا، إذ إن قائمة وعدد عمليات الدعم المستخدمة لم تكن مدرجة بالتفصيل كما لم يكن  في المائة من البلدان  66

يتصف نشر اآللية بالفعالية في  هناك ما يشير إلى ما إذا كانت اآللية جزءا من نظام شامل للحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين. و

 ن ليس بعد في بلدان رئيسية مثل السودان أو الجمهورية العربية السورية. البلدان ذات التمويل األفضل ولك

. وقد اختير تطبيق إدارة عالقات  SugarCRMبلدا قد قام بنشر واستخدام منصة    31وفي وقت إجراء هذه المراجعة، كان   -113

إلدارة الدقيقة والتحليل التفصيلي للتعليقات الواردة  داة المؤسسية آللية التعليقات المجتمعية، وهو يتيح التخزين واالعمالء هذا باعتباره األ 

 (. MoDa)مع نظام سكوب واألداة المتنقلة للحصول على البيانات التشغيلية  SugarCRMمن المستخدمين. وقد تم دمج منصة  

 
(91 )0000074366/download/-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP . 

 . 2016يران  ة. يونيو/حزلخصوصيلحماية البيانات الشخصية وا الب  ا  دليل ( 92)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074366/download/
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أن البيانات المستمدة    ( AR/17/17بشأن إدارة المستفيدين )  2017الداخلية لعام    حددتها المراجعةوتضمنت نقاط الضعف التي   -114

بإنشاء لوحة معلومات عالمية على مستوى    2021من آليات تعليقات المستفيدين ال تخضع للتحليل المركزي. وتم التخطيط للقيام في عام  

 بلدا.  31ن المستقاة م  SugarCRMالمقر باستخدام بيانات منصة  

شرات للحماية واثنين بخصوص تطبيق سياسة المساءلة  ( أربعة مؤ2021-2017من إطار النتائج المؤسسية المنقح )ويتض -115

، لم يُبلَّغ عن هذه المؤشرات كنسبة مئوية من السكان. فالبيانات المبلغ  2019أمام السكان المتضررين. وفي تقرير األداء السنوي لعام  

 ( 93) علنت بيانات لكل مؤشر.البلدان التي أ  عنها تشير إلى عدد

تفيدين ليست الهدف األساسي للمساءلة أمام سياسة السكان المتضررين، فإنها يمكن أن تقدم  ومع أن موثوقية معلومات المس -116

 ضمانات ومعلومات تكميلية تبرر استخدامها في جميع المكاتب القطرية. 

 فاوت نظم المعلومات ت 3-2

ألربعة، يُكرس نظام كوميت  ، وسكوب(. ومن بين اوكوميت  ،LESS، وز جنوة )هي  رئيسيعة نظم معلومات  أرب  الب  ا  ينفذ   -117

في المائة فقط من المديرين القطريين الذين شملهم استقصاء مراجع    17ونظام سكوب كليا أو جزئيا إلدارة معلومات المستفيدين. وقد أفاد  

 متاحة لهم. ظم معلومات المستفيدين الالحسابات الخارجي أنهم راضون تماما عن ن

المنصة    (94) 2015في سبتمبر/أيلول  ق في األصل  لِّ أط وكان نظام سكوب قد   -118 أصبح  لكنه  النقدية فقط  التحويالت  ألغراض 

وعية  ، يقدم نظام كوميت أكبر كمية من بيانات المستفيدين: البيانات الكمية والن2016المرجعية لتسجيل هويات المستفيدين. ومنذ عام  

اإلجمالفردية في نظام سكوب  الكمية  البيانات  التوزيعات،  الهامة    (95) الية في نظام كوميت.، وفي أعقاب  النظم  يُستخدم عدد من  كما 

الستبدال النظم السابقة، تم استخدامها لجمع    2020في عام    (MoDa)البيانات التشغيلية    األخرى. فمنذ نشر األداة المتنقلة للحصول على

من قبل   MoDaلقائية مع نظام سكوب. وقد استُخدمت أداة  للقيام بذلك وتفتقر إلى واجهة بينية ت البيانات، مع أنها غير مصممة خصيصا 

التخزين   SugarCRMب. وتتيح منصة  ، أي في عدد من المكاتب يعادل عدد تلك التي تستخدم سكو2020مكتبا قطريا في عام    68

المستفيدين )انظر أعاله( وهي متكاملة  ن المستفيدين من خالل آليات تعليقات  اآلمن واإلدارة الجيدة والتحليل التفصيلي للتعليقات الواردة م

ع وعرضها المرئي والتحقق منها  إلى إنشاء تقارير أداء المكاتب القطرية وتقارير المشاري  SPRINGمع نظام سكوب. ويهدف نظام  

 "ونجز"."كومباس" و/LESSمن خالل دمج بيانات تطبيقات نظم كوميت و

القليلة الماضية بفضل نشر نظام سكوب وتقاسم إجراءات التشغيل الموحدة  قدم في التنسيق على  وقد سُجل ت -119 مدى السنوات 

األدوا الجيدة في استخدام  والممارسات  التوجيهية  المعلومات هذه، كما توضح  والخطوط  تنفيذ نظم  أن  القطرية. على  المكاتب  ت مع 

بلد وآخر. وهذا يوضح صعوبة إنشاء عملية موحدة لتجميع بيانات  وهو غير متساٍو بين الخارطة أدناه، لم يسترشد بخطة مركزية للنشر 

 المستفيدين وضمان موثوقيتها. 

 
 مكتبا قطريا أنها ضمنت تبني سلوكيات ونُهج تحمي كرامة المستفيدين في تصميم البرامج وتنفيذها.  37على سبيل المثال، أفاد ( 93)

 . OED 2015/015تعميم المدير التنفيذي ( 94)

املة من إمكانات نظام كوميت. انظر مكتب المراجعة الداخلية. المراجعة  يستفيد استفادة ك ال  الب  ا   أن   2019أظهرت المراجعة الداخلية في يناير/كانون الثاني ( 95)

 . 2019. يناير/كانون الثاني AR/19/02الداخلية لتطوير وتنفيذ نظام كوميت. تقرير المراجعة الداخلية 
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 قط  ة : استخدام النظم ال ئيسية ف  ال كاتب ال3الشكل 

 . الب  ا  بيانات المصدر: مراجع الحسابات الخارجي، بناء على 

ربع مديري المكاتب القطرية الذين    لمباشرين أمرا بالغ األهمية بالنظر إلى أن ويعتبر توافر نظام قوي لتسجيل المستفيدين ا  -120

بالكامل في بلدانهم. وقد عُرضت  شملهم استقصاء مراجع الحسابات الخارجي اعتبروا هذه المرحلة الحاسمة من جمع البيانات موثوقة  

المائة من هويات    في 30حالة نظام سكوب، الذي لم يسجل إاّل   هذه المالحظة أيضا في تقارير المراجعة الداخلية لنظم المعلومات. وفي

ية األخيرة التي  كان التقدم ملحوظا. على أن مراجع الحسابات الخارجي، في عمليات المراجعة الميدان  (96) ،2017المستفيدين في عام  

)إكوادور،   2020ي طور النشر في نهاية عام أجراها، الحظ أن نظام سكوب نُشر ولكن ربما لم يتم استخدامه )مصر(، أو أنه ال يزال ف

وموزامبيق، ورواندا، والسودان(، أو ال يزال في انتظار توسيع نطاق استخدامه ليشمل بعض األنشطة )مدغشقر(، أو أنه لم ينشر على  

 إلطالق وال يوجد جدول زمني محدد للنشر )نيكاراغوا، زامبيا(. ا

في أوغندا لتسوية التوزيعات    VerifAIDراء تطبيقاتها الخاصة، مثل تطبيق  وقد قامت عدة مكاتب ميدانية بتطوير أو ش -121

مة، فإن من الممكن له أن ينافس  النقدية؛ وفي حين أن هذا النهج يستجيب للحاجة إلى المرونة والالمركزية المتأصلة في عمليات المنظ

 العامة.  الب  ا  استراتيجية 

ألخطاء باإلضافة إلى زيادة حجم العمل  لبيانات بينها يدويا، وهو ما يمثل مصدرا لوهذه النظم عديدة، وغالبا ما يكون نقل ا -122

 في المكاتب الميدانية. 

 
 . 2017. نوفمبر/تشرين الثاني ( AR/17/18عامة . )والضوابط ال SCOPE ITجعة الداخلية. المراجعة الداخلية لضوابط تطبيق  مكتب المرا( 96)
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 ت أثناء دورة إدارة ال ستفيد ن ) ي  شا لة(: النظم ال ختلفة الت    كن أن تكون  ستخد ة لج ع البيا ا4الشكل 

 سلة. مراجع الحسابات الخارجي، بناء على الوثائق المر المصدر:

وتقع إدارة نظم معلومات المستفيدين على عاتق عدة شعب، مع أن شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية، هي "مالكة بيانات"   -123

وتشارك في تلك اإلدارة شعب ووحدات من قبيل شعبة    (97) .2020معلومات المستفيدين، وفق ما أشارت إليه المراجعة الداخلية لعام  

ة التخطيط واألداء المؤسسيين وشعبة التكنولوجيا، وتعتبر شعبة التكنولوجيا في الواقع هي مالكة نظام  عبوش  البحث والتقدير والرصد

 سكوب. 

المنبثقة عن مختلف الشعب بشأن إدارة المستفيدين، مما يدل على      ا   الب وقد أصدر   -124 التوجيهية  عددا كبيرا من الخطوط 

في المائة من   22.4لمستخدمي نظام سكوب أجراه فرع خدمات المستفيدين أن   (98) ثالتزام قوي بالتوجيه. ومع ذلك، وجد استقصاء حدي

 التوجيهات التي كتبها المقر.هؤالء المستخدمين ال يستخدمون التعليمات أو 

من حيث األثر واالحتمال،   (99) لنظم المعلومات  2020-2016ويتمثل الخطران الرئيسيان اللذان تم تحديدهما في استراتيجية  -125

أن  نظام سكوب واإلدماج الجاري للعمليات والحلول المرتبط بذلك النشر. ويُظهر الحجم الكبير ألعمال المراجعة الداخلية بش  شر في ن

مؤخرا أن هذه المسألة المركزية ال تزال مصدر قلق وأن رقمنة التسجيل شرط ضروري ولكنها ليست شرطا كافيا  (  100) نظام سكوب

 (101) للحد من مخاطر االحتيال.

يتمكن مراجع الحسابات الخارجي من الحصول على صورة واضحة عن الوضع الحالي فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية م  ول -126

بلدا من البلدان المتصفة    22االنتشار الجغرافي لنظام سكوب، والتي يبدو أنها تُركت إلى حد كبير لمبادرة المكاتب القطرية، فيما عدا  

استقصاء مديري   أكثر  الباألولوية. وكشف  بيانات المستفيدين  إلى صعوبات في عملية جعل  نقاط قد تؤدي  القطرية عن عدة  مكاتب 

أوجه التي لوحظت في نظام    موثوقية، وهي:  التقنية  األدوار؛ والمشاكل  بين  التطبيقات وفي الفصل  إدارة الوصول إلى  الضعف في 

 
:  2020(. يوليو/تموز  AA/PRO/20/01رسم خرائط بيانات المستفيدين: الدروس المستفادة من التقييمات عن بُعد )  – مكتب المراجعة الداخلية. ضمان استشاري  (  97)

 ". الت المستودع الرئيسي للبيانات سج تحدد فيدين، أن ، بصفتها مالكة بيانات المستبغي لشعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائيةين"

 . 2021مكتب خدمة سكوب: استقصاء رضا المستخدمين. النتائج الرئيسية والتحليل. مسودة. يناير/كانون الثاني  (98)

 . 2016. يونيو/حزيران 2020-2016وجيا المعلومات المؤسسية لتكنول الب  ا  استراتيجية  (99)

 إلدارة نظام سكوب. لمقر في أفضل وضع  بما في ذلك كون ا( 100)

(. فبراير/شباط  PIR/02/20على التحويالت القائمة على النقد وتحليل الفجوات. تقرير االستعراض االستباقي للنزاهة )  االحتيالمكتب المراجعة الداخلية. مخطط    (101)

2020  . 
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سكوب وجمع بيانات المستفيدين )حماية البيانات الشخصية(؛    ام سكوب؛ وصعوبات التوصل إلى اتفاقات مع البلدان بشأن استخدام نظ 

 (102) التعامل اليدوي مع تدفقات البيانات.وكون النظم غير متكاملة، وتشكو من تعدد أشكال  

أداة   -127 على نطاق واسع على غرار نظام سكوب، غير أن مراجع الحسابات الخارجي لم يتمكن من فحص    MoDaوتنتشر 

الواردة من الجميع سماتها. ومع أن   للتعليقات  أنها وفقا  إاّل  المالية،  التحويالت  التحويالت، وال سيما  ليس إدارة  مكاتب  الغرض منها 

القطرية، تتصف بمرونة كبيرة وبسهولة االستخدام. وفي حين أنها تُستخدم في بعض الحاالت لجمع معلومات تعداد المستفيدين، إاّل أن  

 مهيأة لجمع البيانات عن األفراد وليس عن األسر. هذا ليس الغرض األساسي منها فهي 

ف جودة تدفق البيانات ويؤدي إلى عبء عمل إضافي، وهو  مما يضع (103) وال يوجد أي تفاعل بين نظامي سكوب وكوميت،  -128

أيضا أثناء  وسري النكا، وتونس( أثناء استقصاء مراجع الحسابات الخارجي و  ،ما ذكره العديد من المديرين القطريين )مثل غواتيماال

للتحسين حدده   البينية مجاال هاما  الواجهة  الداخلية. ويمثل غياب  المراجعة  تم إطالق مشروع في عام    . الب  ا   عمليات    2020وقد 

)المنصة المركزية إلدارة البيانات والتكامل والعمليات(، والتي من المفترض   DOTSإلنشاء واجهات بينية بين نظم كوميت وسكوب و

النهائية في ديسمبر/كانون األول  ن تكون مر أ أن الربط بين هذه  . ومن ش2021بعد تجربتها في العراق في مارس/آذار    2021حلتها 

 النظم أن يمكنها من تتبع بيانات المستفيدين بشكل أفضل واالستجابة للمكاتب القطرية التي تبلغ عن هذه الحاجة. 

 

ال  -9التوصية رقم   الحسابات  بوض  وص    اجع  ال ستفيد ن ف   خارج   إدارة   لو ات  لنش  و واء ة  ظم  ع خطة   كز ة 

 وبتحد د جدول ز ن  لنش   ظام سكوب على وجه الخصوص. البلدان ال ستهدفة، 

 . 2021عام ف   وص    اجع الحسابات الخارج  بال بط بين  ظا   سكوب وكو يت  - 10التوصية رقم 

 

 وك ة ال  لو ات ح -4

 اطر تحديد المخ 4-1

سي -129 استراتيجية  في  ألغراض  للمخاطر  تخطيطها  للفترة    الب  ا  اق  المعلومات  شعبة  2020-2016لتكنولوجيا  قّيمت   ،

 التكنولوجيا المخاطر المتعلقة بتطبيق سكوب بأنها أعلى المخاطر. وتشمل هذه المخاطر عنصرين إثنين:

 بلية التوسع وبقدرة النظام على االستيعاب؛ تتعلق بقاعدم القدرة على تسجيل السكان المستفيدين بالكامل بسبب مشاكل  -

 بيانات المستفيدين الشخصية وعدم االتساق في البيانات وكونها غير موثوقة بسبب ضعف الحوكمة المتصلة بها.  تسرب -

رتفعة"  إلى "م 2019وعدّل مكتب المراجعة الداخلية درجة المخاطر المرتبطة بإدارة المستفيدين فرفعها من "متوسطة" في  -130

( وذلك على ضوء نتائج المراجعات الميدانية. وبقي تصنيف  2020ة لعام  مكتب المراجعة الداخلي)خطة عمل ضمان    2020عام    في

عت في نوفمبر/تشرين الثاني  ، التي وُ 2021المخاطر هذا على حاله في خطة العمل لعام   ، والتي تقضي بأن تتضمن المراجعات  2020ضِّ

 رة المستفيدين. فحصا إلداالميدانية بشكل منهجي 

يحدد   -131 المؤسسية   الب  ا   ولم  المخاطر  إدارة  فسياسة  المستفيدين.  معلومات  مباشر  بشكل  تطرحها  التي  المختلفة  المخاطر 

تكتفي بتحديد المخاطر المرتبطة بالمستفيدين على أنها مخاطر تشغيلية من منظور الحماية    2018المعتمدة في أكتوبر/تشرين األول  

 
 للمكاتب القطرية تعطيلها.  ُمرضية ولكن يمكن وظائف التحكم في نظام سكوب  المراجعة الداخلية، تعتبر وفقا لمكتب   (102)

 سكوب بشكل شبه يدوي. " وaMoDيتم نقل البيانات بين "  (103)
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منه(. وال يتطرق أحدث إصدار لسجل المخاطر المؤسسية )نوفمبر/تشرين الثاني  صحة المستفيد وسالمته وأ  1-2دين )ة للمستفيالمادي

 ( إلى المخاطر المرتبطة بجودة معلومات المستفيدين إاّل بشكل غير مباشر. فهي ترد في إطار ما يلي: 2020

مة للمستفيدين والحكومات  غير السياقات التشغيلية لتوفير قينُهج مع ت، )الفشل في تكييف األدوات وال5الخطر االستراتيجي   -

 المضيفة(، وهو يُنسب إلى مساعد المدير التنفيذي إلدارة وضع البرامج والسياسات، ويقيم على أنه معتدل ومستقر؛

لديوان ويقيم  لى رئيس ا، )الضعف في حوكمة البيانات المؤسسية وفي حماية البيانات(، وهو يُنسب إ 6الخطر االستراتيجي   -

 ر؛على أنه مرتفع ومستق

، )عدم كفاية/عدم مالءمة سالمة المستفيدين وأمنهم والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين(، وهو  7الخطر االستراتيجي   -

 يُنسب إلى مساعد المدير التنفيذي إلدارة وضع البرامج والسياسات، ويقيم على أنه مرتفع ومتزايد؛ 

ا - التعرض لالحتيا13الئتماني  الخطر  (، وهو يُنسب إلى مساعد  الب  ا    ل واكتشافه واالستجابة له عبر ، )الفشل في منع 

 المدير التنفيذي إلدارة تسيير الموارد، ويقيم على أنه مرتفع جدا ومتزايد. 

المستفيدين.  -132 بمعلومات  المتعلقة  للمخاطر  االهتمام  من  مزيد  إيالء  الوضع  هذا  وكما   ويبرر  الواقع،  قائمة    وفي  من  يتضح 

 رئيسية التي كان يحتفظ بها رئيس شعبة إدارة المخاطر المؤسسية في وقت المراجعة: مؤشرات المخاطر ال

من بين المؤشرات الثالثة المرتبطة بشكل مباشر بالمستفيدين كان هناك قيد التنفيذ مؤشر واحد فقط )النسبة المئوية للمستفيدين   -

خران )النسبة المئوية للمستفيدين من التحويالت القائمة  أما المؤشران اآل  – لمدعومين رقميا  ا   الب  ا   يقدمه    من النقد الذي 

على النقد الذين تم التحقق منهم على مدار االثني عشر شهرا الماضية، والنسبة المئوية لهويات المستفيدين المكررة( فقد "تم  

 نفيذ"؛ تحديدهما ولكنهما لم يدخال بعد حيز الت

أيض - تم  المكما  المؤشرات  من  العديد  "تحديد"  للشركاء  ا  المئوية  )النسبة  بالمستفيدين  مباشر  غير  بشكل  المرتبطة  ختلفة 

أجرى   الذين  التي    الب  ا  المتعاونين  القطرية  للمكاتب  المئوية  والنسبة  الماضية  االثني عشر شهرا  في  ألدائهم  تقييمات 

ما يتعلق بتدخالت الشركاء المتعاونين  ي عشر شهرا الماضية(، وال سيما فيلشركاء خالل االثنألداء ا   الب  ا   استخدمت تقييم  

 ، "ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ". 

كما أن المكاتب القطرية التي أخضعها مراجع الحسابات الخارجي للمراجعة ال تبلِّّغ مباشرة عن المخاطر المرتبطة بنوعية   -133

 االستقصاء. المخاطر في هذا المجال خالل أن عددا منها حدد  معلومات المستفيدين. على  

ومن المالئم للغاية أن يراعى هذا الخطر الذي يمكن تصنيفه على أنه استراتيجي، ألنه يشمل جميع فئات المخاطر المرتبطة  -134

 بمعلومات المستفيدين، سواء كانت تقنية أو إجرائية أو طوعية أو غير طوعية.

 

خالل    ج   ت لق بأخطاء إدراج ال ستفيد ن واستب ادهمخط  است اتي   بإضافةالخارج     ص    اجع الحسابات و  -11التوصية رقم  

 . ع لية تحليل ال خاط  السنو ة ال قبلة

 

 ليات التنسيق آ 4-2

معلومات المستفيدين. وتنص أحدث االختصاصات المتعلقة بدور  آليات تنسيق في المقر لضمان جودة  الب  ا   ال تتوفر لدى  -135

 لمسؤوليات األساسية للمقر تشمل تطوير المعايير واألدوات والنظم والخدمات المؤسسية إلدارة المعلومات ونشرها". على أن "ا(  104) المقر 

 
 . 2019ومكاتبه اإلقليمية. فبراير/شباط  الب  ا   اختصاصات مقر ( 104)
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، وال سيما بين شعبتين تحت سلطة  المسؤوليات في المقر بين عدة كيانات ومن وجهة نظر معلومات المستفيدين، يجري تقاسم   -136

 (105)  السياسات:مساعد المدير التنفيذي إلدارة وضع البرامج و 

، وهي تقوم بتصميم البرامج، وعلى  2019شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية، التي حصلت على تسميتها الجديدة هذه في عام   -

 حماية بيانات المستفيدين؛ وجه الخصوص تضمن 

ن والسياسات  ، وهي تشرف على رصد المستفيدي2019، التي أنشئت أيضا في أواخر عام  البحث والتقدير والرصد شعبة   -

 المطبقة في هذا المجال. 

فيدين(،  ال سيما فرع خدمات المستوأخريين هما شعبة التكنولوجيا )  على أن إدارة معلومات المستفيدين تعتمد أيضا على شعبتين -137

ب عدد  وهي المسؤولة عن حسا  (106) ،2020  بة التخطيط واألداء المؤسسيين، المنشأة في عامالمسؤولة عن إدارة تطبيق سكوب، وشع

 المستفيدين من خالل نظام كوميت والتقارير السنوية )تقارير األداء السنوية، التقارير القطرية السنوية، إلخ(. 

 :  كو ات ال ق  ال شاركة ف  دورة إدارة   لو ات ال ستفيد ن 5الشكل 

 مراجع الحسابات الخارجي.  المصدر:

ن ثمانية عشر شهرا، ال توجد قيادة حقيقية في مجال دعم المستفيدين.  ومع أن هذه الشعب أنشئت أو أعيدت هيكلتها قبل أقل م -138

جه الخصوص المكتبان المعنيان بالشرق  وقد أعربت بعض المكاتب اإلقليمية للمراجع الخارجي عن مخاوفها إزاء هذا الوضع )على و

تطبيق خيار إضفاء طابع مركزي   على ما يبدو   نالممك  ومن غير وسط وشمال أفريقيا وبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(.  األ

بتنسيق وظيفي منتظم يخضع لسلطة مسا القيام  المقابل، فإن  المسؤولية المختلفة. وفي  التنفيذي إلدارة وضع  على مجاالت  المدير  عد 

مات المستفيدين، مما يُعتبر  أن ترتبط به جميع كيانات المقر المختصة يبدو مواتيا إلحراز تقدم في جودة معلوالبرامج والسياسات على  

 أمرا ضروريا. 

 

 
الميزانية االستراتيجية من القاعدة  جزء من عملية وضع تخضع إدارة وضع البرامج والسياسات منذ عدة أشهر لعملية إعادة تنظيم بمبادرة من المدير التنفيذي ك( 105)

 . 2021تنتهي في عام إلى القمة والتي ينبغي أن 

 وارد. نشأت شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين عن الدمج بين شعبة الميزانية والبرمجة وشعبة إدارة األداء واإلبالغ التابعة إلدارة تسيير الم( 106)
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رقم   ال سؤ  - 12التوصية  الكيا ات  ل ختلف  دائ ة  تنسيق  آلية  بإ شاء  الخارج   الحسابات  عن   لو ات   وص    اجع  ولة 

 وضع الب ا   والسياسات. ال ستفيد ن ف  ال ق  تخضع لسلطة إدارة  

 

 المسؤوليات الرئيسية الثالث لهذه المكاتب، وهي:  (107) ليميةويحدد أحدث الخطوط التوجيهية بشأن دور المكاتب اإلق -139

 التوجيه واإلرشاد االستراتيجيان؛  -

 الدعم التقني؛  -

 الرقابة اإلدارية. -

تهدف إلى تحسين توزيع المسؤوليات بين المقر والمكاتب    الب  ا  ف الرئيسية هي موضوع دراسة داخلية في  وهذه الوظائ -140

 . 2019ستعراض الوظيفي الذي يُجريه رئيس الديوان منذ عام القطرية، وهي تُنفذ في سياق اال

ن، في دورهم الرئيسي الثاني، بتعزيز "يقوم المديرون اإلقليميو (108) ، الب  ا  وبموجب سياسة إدارة المخاطر المؤسسية في  -141

 اتب القطرية". آليات المساءلة ضمن منطقتهم، وبضمان تقديم الدعم االستراتيجي والتقني، وكذلك بالرقابة على المك

 وفي هذا الصدد، ينبغي لمديري المكاتب اإلقليمية الستة القيام بما يلي:  -142

 بها المكاتب القطرية الداخلة في نطاق اختصاصهم؛  لمخاطر المنتظمة التي تقوم التحقق من صحة تحليالت ا -

 اإلشراف على نشر النظم الرئيسية للمعلومات.  -

 ل صحيح على استخدام هذه النظم؛ ووكالئه بشك الب  ا   ضمان تدريب شركاء  -

الشركاء  يما الجودة العامة ألنشطة التحقق من جودة استهداف المستفيدين وممارسات التسجيل والرصد الخاصة بهم، وال س -

 المتعاونين في هذا المجال؛ 

 البيانات؛ ضمان صحة بيانات المستفيدين التي ترسلها المكاتب القطرية وصرامة طرائق التصحيح المطبقة على تلك  -

 ضمان دقة وجودة التقارير السنوية للمكاتب القطرية.  -

إدارة معلومات المستفيدين تشكل مصدر  راجع الحسابات الخارجي أن  ويرى المديرون اإلقليميون الذين شملهم استقصاء م -143

البيانات في سياق جائحة كو آليات جمع  )المكتب اإلقليمي ألمريكا    19-فيدقلق بالنسبة إليهم، وتحديدا في المجاالت التالية: سير عمل 

اإلقليمي لشرق أفريقيا(،  حقق من التحويالت )المكتب  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(، وجودة التسجيالت في نظام سكوب ومستوى الت

نات والتأخير في تحديث نظم  وتأخر الشركاء المتعاونين في اإلبالغ )المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي(، واالفتقار إلى الرقابة على البيا

 المعلومات )المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا( وانعدام التكامل بين األدوات. 

الضرو -144 اومن  المديرين  أن يكون عمل  تتبعا. ويمكن  ري  أكثر وضوحا وأفضل  المستفيدين  إلقليميين بشأن جودة معلومات 

إلى   تقارير سنوية  إرسال  المثال  اإلقليمية على سبيل  اتخذتها  للمكاتب  التي  اإلجراءات  البرامج والسياسات( عن  المقر )إدارة وضع 

ديها بالفعل التزامات بالمساءلة، وعمال على عدم زيادة هذا  ا ألن المكاتب اإلقليمية ل لتحسين جودة معلومات المستفيدين. على أنه نظر 

 حاجة. مسألة سبل تلبية هذه ال للب  ا  العبء، فإن مراجع الحسابات الخارجي يترك 

 
 . 2019. فبراير/شباط ومكاتبه اإلقليمية الب  ا   اختصاصات مقر ( 107)

 . 2018(. أكتوبر/تشرين األول C-WFP/EB.2/2018/5)  2018المؤسسية لعام  سياسة إدارة المخاطر  ( 108)
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 شك  وتقد    - راب ا 

المراجعة أن يعرب عن شكره   -145 اإلنسانية واإلنمائية،   للشعبيود فريق  البرامج  المستفيدين )شعبة    المسؤولة عن معلومات 

والتقدير والرصد وشعبة   والتي ساهمت على نحو خاص في هذا  البحث  التكنولوجيا(،  التخطيط واألداء المؤسسيين، وشعبة  ، وشعبة 

 روها على عرض وجهات نظرهم وتقاسم خبراتهم. لك للمكاتب الميدانية التي أجرى المراجعون مراجعات لها، ووافق مديالتقرير، وكذ 

 

 نهاية مالحظات المراجعة 
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  ل الحق ا 

 ع ض   لو ات ال ستفيد ن وفقا لبيا ات  ستقاة  ن تقار   ا داء السنو ة : 1ال لحق 

 2019 2018 2017  

 )بالماليين( تفيدين المباشرين عدد المس 88.9 84.9 97.1

 نساء  18.7 17.4 23

 رجال  15.5 15.3 15.7

 بنات 27.6 26.8 29.5

 أوالد  27.1 25.4 28.9

 الذين وصلت إليهم الصناديق االستئمانية )بالماليين(  األشخاص  2.5 1.8  

 )بالماليين( توزيع المستفيدين حسب الفئة العمرية  - - 97

 شهرا  0-23 - - 9.4

 شهرا  24-59 - - 11.4

 سنة  11  -سنوات  5 - - 23.8

 سنة  12-17 - - 13.8

 سنة  18-59 - - 34.8

 سنة 60أعلى من   - - 3.8

 )بالماليين( ع المستفيدين حسب الوضع  توزي 88.9 84.9 97.1

 الجئون  9.3 14.7 10.6

 عائدون  2.5 3.4 2.9

 مشردون  15.8 13.1 15.5

 مقيمون  61.3 53.7 68.1

 )بالماليين( توزيع المستفيدين حسب فئة النشاط  72.1 62.2 6.3110

 تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية 62.2 52.2 60.8

 قسائم التحويالت القائمة على النقد  19.2 24.5 7.92

 إنشاء األصول ودعم سبل العيش  9.9 10 9.6

 الوجبات المدرسية      17.9

 المدارس أطفال  18.3 16.4 17.3

 نسبة البنات  51% 51% 50%

 دعم األسواق الزراعية لصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة      0.12

 التغذيةمعالجة      9.4

 الوقاية من سوء التغذية      8.1

 االستعداد لحاالت الطوارئ      0.02

 التكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر  .   0.37

 )بالماليين( التغذية        

 األطفال الذين استفادوا من الدعم التغذوي الخاص  11 9.7 10.8

 وي التكميلي النساء الالتي استفدن من الدعم التغذ 5.3 6.1 6.4

 األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز الذين تلقوا مساعدة غذائية 0.4 0.3 0.4

 الرقمنة       

 )بالماليين( الهويات الرقمية المسجلة عن طريق نظام سكوب       47

 عدد البلدان ذات الصلة  .   61

 بيانات أخرى مفيدة       

 )بماليين األطنان( الموزعة األغذية  3.8 3.9 4.2

 )بمليارات الدوالرات األمريكية( قسائم التحويالت القائمة على النقد  1.4 1.76 2.1

 الب  ا   غير الحكومية التي عملت مع   المنظمات 869 837 850

 مراجع الحسابات الخارجي  المصدر:
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 االستقصاء ال ي أج اه   اجع الحسابات الخارج   : 2ال لحق 

العمليات( هذا االستقصاء إلى المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية نيابة عن مراجع    تسيير)مكتب دعم      ا   البأرسل  

في المائة(. وتمثل    84.5ردا قطريا )  71. وتم تلقي ومعالجة  2020مبر/كانون األول  ديس  22الحسابات الخارجي في  

المحتسبين   الب  ا  ن المستفيدين من  في المائة م  90.9شطة،  البلدان التي ردت على االستبيان، عبر النطاق الكامل لألن

 في نظام كوميت. 

 ية بلدك السنو ة هو ... / هل   كنك أن تقول إن تقد   االحتياجات ال ستخدم ل يزا 1

  ي  جد   بالثقة   قبول   وثوق به إلى حد  ا   وثوق به للغا ة  ال  نطبق 

في    3

 المائة 

 المائة في  1 في المائة  13 في المائة  55 في المائة  28

 

 اختيار ال ستفيد ن وتحد د ا ولو ات ف  خطة إدارة بلدك هو ...   كنك أن تقول إن / هل  2

 بحاجة إلى تحسين  شفاف/ شفاف/ بحاجة إلى تحسين   فهوم  ا شفاف ت ا  ال  نطبق 

في    3

 المائة 

 في المائة  3 في المائة  1 في المائة  40 في المائة  53

 

 ع لية تسجيل ال ستفيد ف  بلدك ه  ... نك أن تقول إن   ك/ هل  3

 ثقة  ي  جد  ة بال   ي  جد  ة جدا بالثقة   وثوق بها إلى حد  ا   وثوق بها للغا ة  ال  نطبق 

في    7

 المائة 

 في المائة  1 في المائة   3 في المائة  67 في المائة  22

 

   بلدك هو ... ج  ها ف  لو ات التحو الت الت  تم   كنك أن تقول إن / هل  4

  ي  جد  ة بالثقة   ي  جد  ة جدا بالثقة   وثوق بها إلى حد  ا   وثوق بها للغا ة  ال  نطبق 

في    7

 المائة 

 صفر في المائة صفر في المائة المائة في   56 في المائة  37

 

حتساب عدد ال ستفيد ن ف  بلدك  التداخالت(    اض اع لية تسو ة البيا ات )إزالة البيا ات ال ك رة ،    كنك أن تقول إن  / هل  5
 ه  ... 

 ال د  ون القط  ون 

 ال  نطبق  شفافة وواضحة شفافة إلى حد  ا وواضحة   ي  شفافة وال واضحة

 في المائة  7 في المائة  45 في المائة  47 ئة في الما 1

  د  و ال كاتب اإلقلي ية

  نطبق ال  شفافة وواضحة وواضحة شفافة إلى حد  ا    ي  شفافة وال واضحة

في  في المائة  33 في المائة  67 صفر في المائة  صفر 

 المائة 
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 سكوب( ه  ... ، MoDaت،  ي كو ظم ال  لو ات ال ستخد ة لل ستفيد ن ف  بلدك )   كنك أن تقول إن / هل  6

وف الة   ف الة إلى حد  ا  ف الة  ال  نطبق  ف الة  بين  ي    ا 

 إلى حد  ا 

 ف الة إلى حد  ا  ي  

في    3

 المائة 

 في المائة  7 في المائة  1 في المائة  72 في المائة  17

 

 تقار   ا داء ال ت لقة بال ستفيد ن ف  بلدك ه  ...   كنك أن تقول إن / هل  7

 ن القط  ون ال د  و

 ال  نطبق  شا لة  شا لة إلى حد  ا  بحاجة إلى تحسين

 في المائة  4 المائة في   50 في المائة  35 في المائة  11

 اإلقلي ية  د  و ال كاتب

 ال  نطبق  شا لة  شا لة إلى حد  ا  بحاجة إلى تحسين

 في المائة  33 في المائة  67 صفر في المائة  صفر في المائة 

 

 على قدرتك على ج ع و  الجة بيا ات ال ستفيد ن ف  بلدك؟ 19-ث ت أز ة كوفيد/ إلى أي  دى أ8

 القط  ون ال د  ون 

 ال  نطبق   ة جدا بدرجة كبي  إلى حد  ا  إلى درجة ال ت ك  

 في المائة  0 في المائة  10 في المائة  47 في المائة  43

  د  و ال كاتب اإلقلي ية

 ال  نطبق  ة جدا بدرجة كبي  إلى حد  ا  إلى درجة ال ت ك  

في   صفر في المائة  في المائة  67 في المائة  33 صفر 

 المائة 

 

 ل  لو ات ال ستفيد ن في ا  ت لق بال سؤولية والشفافية؟ ول  االهت ام الكاف   الب  ا     كنك أن تقول إن / هل  9

   م    م وال  ال ال  نطبق 

 في المائة  93 في المائة  2 في المائة  1 في المائة  4

 

 قلق بالنسبة لك؟ سؤال  وجه لل كاتب اإلقلي ية: هل تشكل جودة   لو ات ال ستفيد ن  صدر  /10

 ب ض الوقت  بشكل  ست   

 في المائة  67 في المائة  33

 

...   الب  ا   / سؤال  وجه لل كاتب اإلقلي ية: هل   كنك القول أن أوجه القصور ف  جودة   لو ات ال ستفيد ن ت ثل خط ا على  11

 ات  ت ددة( )خيار

  ن حيث الس  ة  ائت ا يا  تشغيليا است اتيجيا 

 في المائة  19 في المائة  25 في المائة  38 في المائة  19
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بـ ...  / سؤال  وجه  12 لل كاتب اإلقلي ية: هل   كنك أن تقول إن  قاط الض ف ف    لو ات ال ستفيد ن ف  بلدان  نطقتك تت لق 

 )خيارات  ت ددة( 

ا ولو ات   تقد   االحتياجات تحد د 

 واالختيار
وتقييم  التحو الت التسجيل التوجيه 

 وا داء 
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 ال صلحة

 في المائة  16 في المائة  26 في المائة  16 مائة الفي   21 في المائة  11 في المائة  11
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 أسئلة  ُحت ل أن  ط حها أحد ال ا حين أو أحد أعضاء ال جلس التنفي ي : 3ال لحق 

ال قائمة من  وضع مراجع  الخارجي  المانحين على    12حسابات  أحد  التنفيذي أو  أحد أعضاء المجلس  يُحتمل أن يطرحها  سؤاال 

 بالمستفيدين.  لتقييم مدى معرفته الب  ا  

 ومن شأن تنفيذ التوصيات التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي أن يتيح اإلجابة على بعض هذه األسئلة بشكل أفضل: 

 التوصية  السؤال 

 5انظر التوصية  للمستفيدين في البلد "سين" في العام الماضي؟  قوة دع ك ما مدى  -1

 7انظر التوصية  د "سين" خالل العامين الماضيين؟في البل  النتائ  ال توق ة إلى أي مدى حققت   -2

 6ر التوصية انظ الذين تدعمهم حاليا في جميع أنحاء العالم؟  ا شخاص ال  اقينكم عدد  -3

 6انظر التوصية  الالتي دعمتهم في البلد "سين"؟ النساء الحوا ل كم عدد  -4

 7انظر التوصية  ؟ 3رئ  ن ال ستوى آلخ  استجابة للطوا ما هو األثر على المستفيدين نتيجة  -5

المستهدفين والذين تم الوصول إليهم العام الماضي   ال ستفيد ن الجدد ما هي مواصفات  -6

 في البلد "سين"؟

 6التوصية  انظر 

من برنامج   استفادوا ف  ال اض البالغين المستفيدين في البلد "سين" الذي  نسبةما هي  -7

 ؟    ا  للب التغذية المدرسية التابع  

 6انظر التوصية 

 7انظر التوصية  ؟ 2017في جميع أنحاء العالم منذ عام  الغ ائيةتكلفة الحصة كيف تفسر تطور  -8

 6انظر التوصية  ؟ 2018الذين ساعدت هم منذ عام  فنزو ليينالالجئين الكم عدد  -9

إلخ( في البلد "سين"  )التغذية المدرسية،    الب  ا   األطفال المدعومين من    نسبةما هي    -10
)المنظمة     ي قد ته وكاالت ا  م ال تحدة ا خ ىالدعم الالذين استفادوا في السابق من  

 شؤون الالجئين، إلخ( في العام الماضي؟الدولية للهجرة، واليونيسف، ومفوضية 

 6انظر التوصية 

المستفيدين   ةتحسين حالإلى أي مدى أدى تدخل تعزيز القدرات في البلد "سين" إلى    -11

 ؟الب  ا  من 

 7انظر التوصية 

 12انظر التوصية  ؟2017في البلدان األفريقية منذ عام  تكلفة كل  ستفيد. كيف تطورت 12

 مراجع الحسابات الخارجي  المصدر: 
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