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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

تقدم أن " والعمل مع شركاء التعاونتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن أن تنظر في الوثيقة "يرجى من لجنة المالية   �
 تعليقاتها إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها.

 مشورةال مشروع

لجنة المالية في منظمة األغذية  نظرت، من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و �
إلى  بشأنها وقدمت تعليقاتها "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون الوثيقة "في والزراعة 

 .واألربعين بعد المائةتاسعة ي في تقريرها عن دورتها الالمجلس التنفيذ

 

 ملخص

أجراه المراقب والمراجع العام في الهند عن "العمل مع شركاء التعاون" يعرض هذا التقرير نتائج مراجعة األداء الذي  �
يجري تنفيذها عن  البرنامجفي المائة من برامج المساعدة الغذائية التي ينفذها  80إن حوالي  .في برنامج األغذية العالمي

أو عدم نجاحه في  البرنامجاح طريق شركائه من المنظمات غير الحكومية والشركاء الحكوميين. وبناء على ذلك فإن نج
في إدارة  البرنامجتحقيق أهدافه االستراتيجية يتوقف بصورة أساسية على إدارتهم. وكانت مراجعتنا ترمي إلى تقييم أداء 

 2010مكتبا قطريا، وثالثة مكاتب إقليمية بالنسبة للفترة الممتدة من  20في روما، و البرنامجهؤالء الشركاء وشملت مقر 
 وقد قدمنا في التقرير عشر توصيات تنبع من القضايا الرئيسية التالية: .2012 إلى

مركز واحد للمسؤولية عن إدارة المعلومات المتصلة بجميع  البرنامجفي مقر ال يوجد الحظنا أنه   :دور مقر البرنامج �
، ووكاالت األمم المتحدة)الشركاء (الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر، 

ولم يكن اإلبالغ المتعلق بشركاء التعاون على في المقر شامال حيث أن غير مناسب إلدارتهم على نحو فعال. وهو أمر 
ل التقارير عن المنظمات غير الحكومية  ولم يكن هناك أي تقرير لها. والمبالغ المدفوعة هامة عن أدائها معلومات لم تحصِّ

وكانت هناك آلية تشاورية إلجراء مناقشات مع المنظمات غير الحكومية الشركاء الحكوميين.  يجري إعداده عن
 14مع  للبرنامجوقد جرى التوقيع على مذكرات التفاهم العالمية  .ومتابعتها، وهو ما ال يوجد بالنسبة للشركاء الحكوميين

دث أن أعيد النظر في أي من هذه المذكرات، كما ، ولم يحموثقةأي معايير من دون  2006منظمة غير حكومية قبل سنة 
 .هو الزم

الحظنا وجود ثغرات في تحديد شركاء التعاون وانتقائهم، مثل عدم وجود بنك : دور المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية �
 ئهم فيانتقا"إجراءات التشغيل الموحدة" في صورة موثقة من أجل بيانات شامل لهم وتحديثه بشكل منتظم، وعدم وجود 

ورغم وجود إطار عام لمراقبة إعداد شركاء التعاون للميزانيات، فإن اإلطار المذكور ال يطبق بطريقة . المكاتب القطرية
وكان هناك عدم امتثال شائع . صارمة. وال توجد أي مبادئ توجيهية إلعداد الميزانيات في حالة الشركاء الحكوميين

ن وحاالت نقص في رصد وتقييم شركاء اتفاقات الشراكة على المستوى الميدانيدارة إلجراءات المنظمة فيما يتعلق بإ
 التعاون في المكاتب القطرية، وهو أمر ال بد من معالجته.

م أي نظَّ المكاتب اإلقليمية تؤدي أي دور رقابي ذي شأن في إدارة المكاتب القطرية للشركاء المتعاونين. ولم تُ لم نالحظ أن  �
 لتقييم إدارة المكاتب القطرية للشركاء المتعاونين.بعثات منفصلة 
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 التنفيذيمذكرة للمجلس 
 

 
 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتص|ال بم|وظفي  إل|ى تتعلق بمحت|وى ه|ذه الوثيق|ة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 مديرة المراجعة الخارجية:  Alka R. Bhardwajالسيدة  3071-066513رقم الهاتف: 

 ).066513-2558/2645لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف: 

 



 

 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 
 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن 
 العمل مع شركاء التعاون

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند 

 

 

 

 

 
المراقTTTب المTTTالي والمراجTTTع العTTTام 

د برنامج األغذية العTالمي زوي للهند
 .بخدمات مراجعة خارجية

 
 
 
المراجعTTTTة التTTTTي يجريهTTTTا  هTTTTدفوت

المراقب المالي والمراجع العTام إلTى 
ضTTTمان مسTTTTتقل ب البرنTTTامجزويTTTد ت
 البرنTTامجإضTTافة قيمTTة إلTTى إدارة و

 عن طريق تقديم توصيات بناءة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يرجى االتصال  للمزيد من المعلومات
 بالسيدة:

Alka Rehani Bhardwaj 
 مديرة المراجعة الخارجية للحسابات 

 برنامج األغذية العالمي
Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 
Italy  

 65133071-06-0039هاتف: 

 alka.bhardwaj@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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 ملخص

شركاء  يعرض هذا التقرير نتائج مراجعة األداء الذي أجراه المراقب والمراجع العام في الهند عن "العمل مع

 التعاون" في برنامج األغذية العالمي.

يجري تنفيذها عن طريق شركائه من البرنامج في المائة من برامج المساعدة الغذائية التي ينفذها  80إن حوالي 

أو عدم نجاحه في تحقيق البرنامج المنظمات غير الحكومية والشركاء الحكوميين. وبناء على ذلك فإن نجاح 

في إدارة  البرنامجراجعتنا ترمي إلى تقييم أداء أهدافه االستراتيجية يتوقف بصورة أساسية على إدارتهم. وكانت م

مكتبا قطريا، وثالثة مكاتب إقليمية بالنسبة للفترة الممتدة  20في روما، و البرنامجهؤالء الشركاء وشملت مقر 

 .2012إلى أغسطس/آب  2010من يناير/كانون الثاني 

 دور مقر البرنامج 

فإن البرنامج، هي ضمان التماسك في تقييم وتصميم وتنفيذ أنشطة البرنامج لما كانت المسؤولية األساسية لمقر 

الترتيب الحالي المتمثل في عدم وجود مركز واحد للمسؤولية عن إدارة المعلومات المتصلة بجميع الشركاء 

الهالل األحمر، ووكاالت األمم المتحدة) في والصليب األحمر (الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وحركة 

ل التقارير الحالية مثل التقرير العام للشراكات عن ر غير مناسب إلدارتهم على نحو فعال. ولم تحصِّ المق

المنظمات غير الحكومية معلومات عن سمات الشراكة وتاريخها والمعونة الغذائية الموزعة والمبالغ المدفوعة 

طرية. ولم يكن هناك أي تقرير وغير ذلك للمنظمات غير الحكومية مصنفة بحسب المشروعات والمكاتب الق

غير قادر على االستغالل الفوري للمعلومات البرنامج يجري إعداده عن الشركاء الحكوميين. ومن ثم كان 

المتاحة بالفعل من أجل تخطيط العمليات المقبلة وتقييم فعالية تكاليف العمليات. وكانت هناك آلية تشاورية إلجراء 

 كومية ومتابعتها، وهو ما ال يوجد بالنسبة للشركاء الحكوميين.مناقشات مع المنظمات غير الح

. لكن لعل 2006منظمة غير حكومية قبل سنة  14مع  للبرنامجوقد جرى التوقيع على مذكرات التفاهم العالمية 

من المتض مذكرات التفاهم هذه قد فقدت أهميتها بالنظر إلى االنتقال من "المعونة الغذائية" إلى المساعدة الغذائية"

أي معايير في االنتقاء األولي لهذه المنظمات غير  البرنامج). ولم يعتمد 2013-2008في الخطة االستراتيجية (

 الحكومية األربع عشرة، ولم يحدث أن أعيد النظر في أي من هذه المذكرات، كما هو الزم. 
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 دور المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية

 يتدخل في الظروف الطارئة، فإن التنفيذ الفعال لمشروع ما يتوقف بصورة حاسمة على تحديدالبرنامج نظرا ألن 

شركاء التعاون في أقل إطار زمني ممكن. ومن ثم كان إنشاء بنك للبيانات/ سجل وتحديثه بصفة دورية أمرا شديد 

ن الممكنين. ومثل هذا البنك إذا األهمية. وبعض المكاتب القطرية ليس لديها بنك للبيانات الخاصة بشركاء التعاو

 وجد ليس شامال. ولم يكن من الممكن التأكد في المراجعة من أن المكاتب القطرية قد أجرت تحديثا بصفة دورية.

شركاء  على نحو منتظم "إجراءات التشغيل الموحدة" في صورة موثقة من أجل انتقاء البرنامجوال توجد في 

 تنتهكد فيها هذه اإلجراءات، ال توجد آلية للتأكد من أن المكاتب القطرية ال التعاون، وفي الحاالت التي توج

 أحكامها. 

إلطار المذكور ال يطبق بطريقة صارمة. اورغم وجود إطار عام لمراقبة إعداد شركاء التعاون للميزانيات، فإن 

 وال توجد أي مبادئ توجيهية إلعداد الميزانيات في حالة الشركاء الحكوميين.

نفذ البرامج في المكاتب القطرية عن طريق اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني مع المنظمات غير وت

الحكومية. وكان هناك عدم امتثال شائع إلجراءات المنظمة فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقات، وهو ما يدل على 

 لمثلى.نقص في الكفاءة ويؤدي إلى خطر العجز عن ضمان الشفافية والتكاليف ا

ورغم أن المقر صمم إطارا لرصد وتقييم المشروعات على شكل "مجموعة أدوات الرصد والتقييم"، فإن بعض 

بالنسبة لرصد وتقييم شركاء التعاون. ولم يكن هناك  المكاتب القطرية لم يحدد إجراءات تشغيلية موحدة محددة

شركاء  ود ثغرات في تتبع إنجاز أنشطةبصفة منتظمة، وهو ما تسبب في وج أيضا تحليل لهذه اإلجراءات

 فرصة إدخال تدابير مخففة في الوقت المناسب. ومن ثم إضاعةالتعاون، 

والمكاتب اإلقليمية ال تؤدي في الوقت الحاضر أي دور رقابي ذي شأن في إدارة المكاتب القطرية للشركاء 

 خطة اإلدارة إنالمتعاونين. ولم تنظم أي بعثات منفصلة لتقييم إدارة المكاتب القطرية للشركاء المتعاونين. بل 

المكاتب  تلتزم الصمت بشأن دورنامج للبر التي تتضمن تصورا لهيكل تنظيمي جديد 2015-2013للفترة 

 شركاء التعاون في المكاتب القطرية. اإلقليمية ومسؤوليتها على وجه الدقة فيما يتعلق بإدارة
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 ملخص التوصيات

 :1التوصية 

أن يكون فيه مركز واحد للمسؤولية يتولى إدارة المعلومات المتصلة بجميع شركائه  البرنامجينبغي لمقر 

(الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر، ووكاالت األمم المتحدة)، 

لس التنفيذي/اإلدارة ويمكن أن يكفل توافر المعلومات/البيانات عنها وإمكانية الوصول إليها فورا إذا طلبها المج

 العليا وعند طلبها. 

 : 2التوصية 

المكاتب نظرا لوجود نظام قائم على الخط بالفعل لجمع المعلومات عن الشراكات مع المنظمات غير الحكومية من 

ينبغي أن يعيد النظر في متطلباته من حيث اإلبالغ وفي هيكل معلومات اإلدارة للتأكد  البرنامج، فإن مقر القطرية

من أن البيانات تجمع عن جميع الشركاء وأن هذه البيانات شاملة وقيمة بالنسبة التخاذ القرارات من جانب اإلدارة 

 على مختلف المستويات.

 :3التوصية 

متثال لـ "خطة العمل" بغية تحسين عمله مع الشركاء من الرصد عن كثب لال البرنامجيواصل نوصي بأن 

في جدوى إيجاد ترتيبات تشاورية مماثلة للشركاء الحكوميين  البرنامجالمنظمات غير الحكومية. وقد ينظر 

 لضمان االمتثال وتعزيز عالقات التشغيل.

 : 4التوصية 

بع بإزاء مذكرات التفاهم العالمية، بما في ذلك معايير يقوم حاليا بإعادة النظر في نهجه المت البرنامجإننا نقدر أن 

إلى إجراء عملية إعادة النظر  البرنامجإبرام مذكرات التفاهم مع المنظمات غير الحكومية. ونوصي بأن يسارع 

في مذكرات التفاهم القائمة واستخالص معايير لوضع مذكرات التفاهم العالمية. وقد يمكن إجراء إعادة النظر 

في  حيثما كان ذلك مناسبادورية في المنظمات الدولية غير الحكومية بهدف وضع مذكرات التفاهم العالمية بصفة 

 المستقبل.

 :5التوصية 

ببنك للبيانات/سجل لشركاء التعاون الممكنين لكي تتمكن من تحديد شركاء  القطريةنوصي بأن تحتفظ المكاتب 

التعاون الممكنين المناسبين لتنفيذ مشروع ما. وينبغي أن يتضمن بنك البيانات الوصف المؤسسي المفصل 

ربتهم للشركاء المتعاونين الذي يتضمن قدرتهم المالية، واختصاصاتهم األساسية، وبيانات قوتهم العاملة، وتج

شكال نموذجيا لبنك  البرنامجالسابقة وما إلى ذلك، وينبغي تحديث الملف بصفة دورية. وقد يصمم مقر 

 البيانات/السجل ويصدر أوامر توجيهية من أجل تحديثه بصفة دورية.
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 :6التوصية 

التعاون. ورغم أن ميع المكاتب القطرية إجراءات تشغيل موحدة وموثقة النتقاء شركاء يكون لدى جنوصي بأن 

في  البرنامج شركاء التعاون، فقد ينظر وثيقة "العمل مع المنظمات غير الحكومية" تتضمن إطارا عاما النتقاء

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

تستخدم النتقاء شركاء التعاون. وقد يشمل األمر التوجيهي أيضا  بالبرامج ولتوفير معايير اختيارية إضافية قد

متطلبات "الحد األدنى من التوثيق" لعملية االنتقاء مع توخي الهدف الكلي لوجود آلية انتقاء عادلة وشفافة. وقد 

من قِبل  ناإلقليمية ومقره بدور أكبر في الرقابة على انتقاء شركاء التعاو همكاتب في اضطالع البرنامجينظر 

 لضمان وجود جميع الضوابط بغية تخفيض كل المخاطر إلى مستويات مقبولة. المكاتب القطرية

 : 7التوصية 

لجميع أحكام "المبادئ التوجيهية إلعداد  البرنامجاتباع المنظمات غير الحكومية و البرنامجنوصي بأن يكفل 

. وقد يعاد النظر في المبادئ التوجيهية لدراسة "لبرنامجميزانيات المنظمات غير الحكومية دعما لعمليات ا

 التزامات الشركاء الحكوميين.

 :8التوصية 

اآلليات فيما يتعلق بكامل عملية التوقيع على اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني  البرنامجنوصي بأن يعزز 

 تنفذ وفقا لما حدد في هذه االتفاقات بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية. البرنامجللتأكد من أن جميع برامج 

 :9التوصية 

القطرية من أجل وضع إجراءات التشغيل  مكاتبفي إصدار أمر توجيهي لل البرنامجمقر ينظر نوصي بأن 

 ال اإلجباري.الموحدة لرصد وتقييم شركاء التعاون وقد يفرض أيضا "آليات أساسية دنيا للرصد" من أجل االمتث

 : 10التوصية 

المكاتب القطرية. ويتعين بصفة خاصة  على رقابةالدورا أكبر في  للبرنامجالمكاتب اإلقليمية تؤدي نوصي بأن 

 . متعاونينفي إدارة شركائها ال القطريةتخطيط وتنفيذ بعثات للمراقبة لتقييم أداء المكاتب 
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 مقدمة

الطليع|ة ف|ي الع|الم ف|ي مكافح|ة  برنامج األغذية العالمي هو وكالة األمم المتحدة للمعونة الغذائية وهو وكال|ة -1

 الجوع.

تص||ور النتق||ال اس||تراتيجي م||ن ك||ون البرنTTامج الت||ي أع||دها  2013-2008وي||رد ف||ي الخط||ة االس||تراتيجية  -2

 البرنTامجوكالة "للمعونة الغذائية" إلى وكالة "للمساعدة الغذائية". ووفقا لهذه الخط|ة، ف|إن جه|ود البرنامج 

 وتدخالته تهدف إلى تحقيق األهداف االستراتيجية التالية: 

 إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش في حاالت الطوارئ �

 يف من حدتهامنع الجوع الحاد واالستثمار في تدابير االستعداد للكوارث والتخف �

استعادة الحياة وسبل كسب العيش وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت ما بعد الكوارث  �

 أو حاالت االنتقال

 الحد من الجوع المزمن وسوء التغذية �

تعزيز قدرات البلدان على الحد من الجوع من خالل استراتيجيات تسليم المسؤولية والمشتريات  �

 المحلية

بل|دا تمث|ل النس|اء واألطف|ال  75مليون مس|تفيد ف|ي  99.1مساعدة غذائية إلى البرنامج قدم  2011وفي سنة  -3

 في المائة من المستفيدين. 84منهم 

طريق|ة الت|ي يس|تطيع ال على قدرته الخاصة فحس|ب، ب|ل عل|ى الالبرنامج ويتوقف نجاح الجهود التي يبذلها  -4

به||ا أن يش||ارك بفعالي||ة م||ع غي||ره م||ن الوك||االت لتحقي||ق األه||داف الم||ذكورة أع||اله. وم||ن الممك||ن تص||نيف 

 بصفة عامة في إطار: البرنامجشركاء 

وهي تتحمل المسؤولية األساسية عن تلبية  – الحكومات القطرية والمحلية والمجتمعات المحلية �

معها بناء على مبادئ الملكية، البرنامج جميع احتياجات سكانها المتصلة بالجوع. وتنفذ شراكات 

والمواءمة، والتنسيق، وإدارة النتائج، والمساءلة المتبادلة، وتقاسم المعرفة، وتعزيز القدرات. ويؤدي 

 ا بهدف تسليم أنشطته في النهاية للحكومة.دورا تكميليا وتنسيقي إذنالبرنامج 

وكاالت أخرى في منظومة األمم المتحدة مثل البرنامج يشارك  – وكاالت األمم المتحدة األخرى �

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة 

يجية. وهنا أيضا تتسم الشراكة بطابع أقرب إلى للطفولة وغيرها من أجل تحقيق أهدافه االسترات

التنسيق والتكميل. وترمي هذه الشراكات بصفة رئيسية إلى تقاسم المعلومات أو الحصول على 

الخدمات مثل الدعم من وكاالت األمم المتحدة في مجال األمن وتكنولوجيا المعلومات. وبصفة عامة 

 توزيع. ال يسلم لهؤالء الشركاء أي غذاء من أجل ال

مع كثير من المنظمات غير الحكومية شراكات تتحمل للبرنامج  – المنظمات غير الحكومية �

مثل النقل، والتخزين، والتوزيع، البرنامج بمقتضاها المسؤولية عن االضطالع بنشاط ما نيابة عن 

بالمساءلة البرنامج . ويحتفظ البرنامجوهو ما يحدث عادة في إطار تدخل للمساعدة الغذائية يصممه 

ويعهد ألغلبية المنظمات غير الحكومية للبرنامج. عن التدخل أمام الحكومة والمجلس التنفيذي 
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بعض الخدمات األخرى التي يعهد بها إلى المنظمات غير هناك بالتوزيع في المقام األول. إال أن 

 ر. هي الرصد، والتخزين، والنقل، وتصميم المشروعات، والتقييم والتقديوالحكومية 

حرك|ة الغذاء م|ن خ|الل قن|وات ش|تى، أي بمف|رده أو ع|ن طري|ق المؤسس|ات الحكومي|ة، والبرنامج ويوزع  -5

ف|ي المائ|ة  80الهالل األحمر، ومن خالل المنظمات غير الحكومية، ويوزع من|ه ح|والي و الصليب األحمر

 البرنTامجوزع  2011ومية ه|ي أه|م الش|ركاء. وف|ي عن طريق شركاء شتى؛ مع كون المنظمات غير الحك

ف|ي المائ|ة) ع|ن  53ط|ن ( 1.9مليون طن من الغذاء. ومن هذه الكمية وزع ح|والي  3.6ما مجموعه الكلي 

، ووزع الش||ركاء وحرك|ة الص||ليب األحم|ر واله||الل األحم|رطري|ق ش||ركاء م|ن المنظم||ات غي|ر الحكومي||ة 

منظم|ة غي|ر حكومي|ة منه|ا  2 141 البرنTامج أش|رك 2011مليون ط|ن. وف|ي س|نة  1.2الحكوميون حوالي 

 محلية.  منظمة 1 952دولية و منظمة 189

 الهيكل التنظيمي للبرنامج

-2010خ|الل معظ|م فت|رة المراجع|ة (يناير/ك|انون الث|اني  للبرنTامجف|ي روم|ا. وك|ان  مق|رهالبرنTامج يتخذ  -6

وكان منظما في إط|ار اإلدارات ال|ثالث التالي|ة  1مكتبا قطريا وستة مكاتب إقليمية 78) 2012أغسطس/آب 

 ومكتب في المقر:

التي يرأسها نائب للمدير التنفيذي يضطلع بالمسؤولية اإلدارية المباشرة عن العمليات  دارة العملياتإ �

مثل سلسلة اإلمدادات، وتصميم البرامج، وإدارة تكنولوجيا  البرنامجلنظم الميدانية التي تدعم عمل وا

 المعلومات والمرافق. وكانت المكاتب اإلقليمية مسؤولة أمام نائب المدير التنفيذي للعمليات.

رئيس  بمنصب أيضا يضطلعالتي كان يرأسها نائب للمدير التنفيذي  إدارة تسيير الموارد والمساءلة �

الشؤون المالية. وكانت اإلدارة مسؤولة عن تكامل المهام اإلدارية وتعزيز نظم أفضل للمساءلة 

الخارجية والداخلية. وكانت تراقب تخصيص الموارد، بما في ذلك إعداد الميزانية وبرمجة 

تسيير  دارةنائب المدير التنفيذي إلأمام المساهمات. وكانت هناك ثالث شعب ومكتب مسؤولة 

) شعبة إدارة األداء 3) شعبة المالية والخزانة؛ 2) شعبة الميزانية والبرمجة؛ 1الموارد والمساءلة: 

  تصريف األعمال. ) مكتب االبتكار والدعم في مجال4والمساءلة؛ (

مع الشركاء مثل  البرنامجويرأسها نائب للمدير التنفيذي، وتحتفظ بعالقات  إدارة العالقات الخارجية �

الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. واإلدارة هي الواجهة البينية مع 

منظومة األمم المتحدة. وكانت شعبة العالقات مع الحكومات المانحة، وشعبة العالقات المتعددة 

م نائب المدير التنفيذي األطراف والمنظمات غير الحكومية، وأمانة المجلس التنفيذي مسؤولة أما

 للعالقات الخارجية.

الذي يرأسه نائب للمدير التنفيذي، وهو يعمل مع االتحاد األفريقي،  مكتب حلول مكافحة الجوع �

والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والمكاتب اإلقليمية بشأن المناصرة العالمية والقيادة في 

 متحدة. مجال قضايا الجوع في منظومة األمم ال

  

                                                      
 في تحليل األمن الغذائي والتغذوي.  شاركتمكاتب لم يكن لها أنشطة تشغيلية ولكنها  5مكتبا قطريا منها  78) 2011-2010( خطة اإلدارةتشمل  1
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 مسؤوليات المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية

 المقر

لواليته مسترشدا بالمجلس. وهو يساعد على ص|ياغة  البرنامجالمسؤولية الرئيسية للمقر هي ضمان تحقيق  -7

السياس||ات عل||ى أس||اس الم||دخالت م||ن المكات||ب اإلقليمي||ة والمكات||ب القطري||ة ويزوده||ا ب||دوره باإلرش||اد 

المعياري، والمشورة، وال|دعم. وف|ي حال|ة الكس|اد الع|المي الراهن|ة تق|وم وح|دات ف|ي المق|ر برص|د جوان|ب 

الع||المي وأث||ر التقلب||ات ف||ي أس||عار الغ||ذاء. ويس||اعد المق||ر المكات||ب الض||عف وانع||دام األم||ن عل||ى الص||عيد 

 مبادرات جديدة. اإلقليمية والمكاتب القطرية على رصد انعدام األمن الغذائي ويسهم في اتخاذ

ع|ن طري|ق  البرنTامجضمان االتساق في تقييم وتصميم وتنفيذ أنشطة  فياألساسية  المقر مسؤولياتتتمثل و -8

خرائطها، وتصميم المشروعات، واللوجس|تيات،  تقديم المشورة والخبرة في تحليل هشاشة األوضاع ورسم

 والشراء، وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير دعم إداري في مجال الموارد، والمالية، واألمن.

، وه||و مس||ؤول ع||ن تخص||يص الم||وارد. وه||و يش||ترك أيض||ا ف||ي ويت||ولى المق||ر القي||ادة ف||ي حش||د الم||وارد -9

المناص||رة لص||الح الفق||راء الج||ائعين ع||ن طري||ق وس||ائل اإلع||الم؛ ويقتض||ي ه||ذا أيض||ا إنش||اء ش||راكات م||ع 

  الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والمجتمع المدني.

 المكاتب اإلقليمية
عل||ى تنفي||ذ العملي||ات الض||خمة. كم||ا أنه||ا تنش||ئ وتع||زز  البرنTTامجالمكات||ب اإلقليمي||ة أساس||ية بالنس||بة لق||درة  -10

الشراكات م|ع الحكوم|ات، ووك|االت األم|م المتح|دة، والمنظم|ات الدولي|ة ف|ي نط|اق سياس|ات إقليمي|ة ودون 

 م األول:فيما يلي في المقا للبرنامجإقليمية. وهي تدعم المكاتب القطرية 

مراقبة تنفيذ البرامج والدعم التقني في مجال التغذية، وتحليل أوضاع الهشاشة ورسم خرائطها،  �

 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، واإلبالغ؛المتعلقة بوتقدير االحتياجات 

 اإلدارة والدعم الماليين؛ �

 اللوجستيات وتتبع عمليات تسليم األغذية؛ �

 واإلبالغ عن اإلمدادات على الصعيد اإلقليمي؛المناصرة وجمع األموال  �

 التنسيق مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ �

 دعم تكنولوجيا المعلومات ونظام ونجز.  �

اإلقليمي||ة تق||ديم دع||م لوجس||تي ك||اف؛ وإدارة المم||رات النش||طة؛ وتن||اول مش||تريات الغ||ذاء  مكات||بوتكف||ل ال -11

؛ وحماي|ة الم||وارد واس|تخدامها بكف||اءة ع|ن طري||ق مه|ام الرقاب||ة المالي||ة؛ البرنTTامجالمحلي|ة وفق||ا إلج|راءات 

كم|ا أن أغلبي|ة  وتوفير استراتيجيات وسائل اإلعالم والمناص|رة ل|دعم العملي|ات التنفيذي|ة للمكات|ب القطري|ة.

المكاتب اإلقليمي|ة ت|دعم المكات|ب القطري|ة ف|ي مج|ال تكنولوجي|ا المعلوم|ات واالتص|االت، وتس|يير الم|وارد 

 البشرية، وجمع األموال على الصعيد اإلقليمي.
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 المكاتب القطرية
ج وفق||ا للخط||ة االس||تراتيجية رامـشروعات والب||ـفيذ الم||ـطرية ه||ي تن||ـاتب الق||ـاسية للمك||ـسؤولية األس||ـالم|| -12

بصفة منتظمة، م|ع التركي|ز عل|ى  د). وهي ترصد وضع األمن الغذائي والتغذوي في كل بل2013–2008(

المجموعات الضعيفة مثل األشخاص المشردين داخليا، والالجئ|ين واألش|خاص المت|أثرين ب|النزاع؛ وتض|ع 

 الستعداد لحاالت الطوارئ. وا إجراءات التخطيط االحترازيطبقا لذلك 

 البرنTTامجوتكف||ل المكات||ب القطري||ة، ب||دعم م||ن المكات||ب اإلقليمي||ة والمق||ر، تنفي||ذ األنش||طة الت||ي يس||اعدها  -13

واستخدام الموارد تمشيا مع سياساته. وتدعم المكاتب القطرية األنشطة اإلنمائي|ة واإلنس|انية وتص|مم ب|رامج 

األم||م المتح||دة للمس||اعدة اإلنمائي||ة وب||رامج األم||م المتح||دة األخ||رى. وتعم||ل المكات||ب  أط||ر عم||ل ف||ي س||ياق

القطرية بشراكة مع الجهات المانحة، والحكومات المضيفة، ووكاالت األمم المتحدة األخ|رى، والمؤسس|ات 

س|ؤولية ع|ن األنش|طة تنمي|ة الق|درات لتس|هيل تس|ليم الم كما أنه|ا تس|اندالمحلية، والمنظمات غير الحكومية. 

وتتولى القيادة في مناصرة الفق|راء الج|ائعين وإع|داد م|واد لوس|ائل اإلع|الم وإع|الم  البرنامجالتي يساعدها 

 الجمهور.

 أهداف المراجعة

 شركاء التعاون" هي السعي إلى التأكد من أن:  كانت أهداف مراجعة األداء بشأن "العمل مع -14

هناك مع|ايير النتق|اء ش|ركاء التع|اون. وق|د وض|عت ه|ذه المع|ايير ف|ي مقاب|ل ب|ارامترات ش|املة ومح|ددة  )1

 ن بالمعايير؛وبوضوح مع وفاء شركاء التعا

تقي|يم ش|ريك التع||اون عل|ى نح|و ش||امل يغط|ي س|معته ووض||عه م|ن الناحي|ة المالي||ة، تش||مل ه|ذه المع|ايير  )2

 ونطاق أنشطته، وخبرته، والتزامه في البلد؛

الميزاني||ات المقدم||ة م||ن ش||ريك التع||اون تتس||م بالواقعي||ة وتمتث||ل للمب||ادئ التوجيهي||ة واألش||كال الموح||دة  )3

 للميزانية وتقاسم التكاليف؛

حتفظ بالوثائق التي تتضمن مراحل انتقاء شركاء التعاون بما ف|ي ذل|ك تقييم|ات األداء. المكاتب القطرية ت )4

م||ل ويس||اعد عل||ى إج||راء المكات||ب اإلقليمي||ة والمق||ر والتوثي||ق ف||ي ك||ل مرحل||ة م||ن مراح||ل االنتق||اء كا

 الستعراض بعد االنتقاء من أجل استخالص ضمان يثبت أن اإلجراءات المناسبة متبعة؛

المكات||ب القطري||ة تح||تفظ بقائم||ة لش||ركاء التع||اون الممكن||ين والبيان||ات ذات الص||لة، وب||ذلك تس||هل ت||وافر  )5

 شركاء للتعاون على نطاق واسع؛

تحدد بوضوح المجاالت في حالة االنطباق، على المستوى الميداني، أو مذكرات التفاهم  اتفاقات الشراكة )6

االستراتيجية التي ستعمل فيها كلتا المنظمتين سويا؛ ومجاالت المسؤولية التي تتحملها كل منظم|ة بحي|ث 

 تعكس مزاياها النسبية؛ والموارد التي ستسهم بها كل منظمة؛

جالت الالزمة ويقدمون تقارير دورية، وبخاصة التقارير المتعلقة بتوزي|ع شركاء التعاون يحتفظون بالس )7

 شركاء التعاون يقيم بصفة دورية على نحو شفاف. المعونة الغذائية في الوقت الحقيقي. وأداء
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 المكاتب القطرية تزود شركاء التعاون بالدعم الموعود من أجل تحقيق أهداف المشروعات.  )8

 مصادر معايير المراجعة

بالقياس إلى أهدافه االس|تراتيجية وسياس|اته/قواعده/ أوام|ره التوجيهي|ة المح|ددة الت|ي  البرنامجقيم أداء مقر  -15

وض||عها بنفس||ه م||ن أج||ل إدارة عالقات||ه م||ع ش||ركائه م||ن المنظم||ات غي||ر الحكومي||ة وش||ركائه الحك||وميين. 

 الوثائق/األوامر التوجيهية التالية على أنها هي المعايير: وبصفة خاصة استخدمت األحكام الواردة في

الدليل الت|وجيهي الخ|اص ب|البرامج. وبص|فة خاص|ة الوث|ائق مث|ل "إط|ار الش|راكات م|ع المنظم|ات غي|ر  )1
الحكومي||ة"، و"العم||ل م||ع المنظم||ات غي||ر الحكومي||ة"، و"دلي||ل المنظم||ات غي||ر الحكومي||ة" و"مب||ادئ 

 ؛"البرنامجمات غير الحكومية دعما لعمليات توجيهية إلعداد ميزانيات المنظ
 ؛اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني ومذكرات التفاهم )2

 ؛االتفاق األساسي الموقع مع الحكومات )3

الوث|||ائق ف|||ي المكات|||ب القطري|||ة مث|||ل "إج|||راءات التش|||غيل الموح|||دة"، و"محاض|||ر لج|||ان اس|||تعراض  )4

تقييم||ات ش||ركاء التع||اون"، و "تق||ارير توزي||ع المش||روعات"، و"تقييم||ات ق||درات ش||ركاء التع||اون"، و"

 ؛شركاء التعاون" وما إلى ذلك

 ؛الخطط االستراتيجية واإلدارية )5

 .البرنامجخطة العمل السنوية للخبراء االستشاريين لشراكات  )6

 نطاق المراجعة ومنهجيتها

حص||ت س|||جالت ش||عبة "العالق|||ات المتع|||ددة األط||راف والمنظم|||ات غي||ر الحكومي|||ة" وإدارة "العالق|||ات فُ  -16

الخارجية" في المقر المسؤولة عن إدارة "مذكرات التفاهم العالمية" مع منظمات غي|ر حكومي|ة منتق|اة (ف|ي 

، روم|ا). لبرنامجافي مقر  2012أكتوبر/تشرين األول  12إلى  2012سبتمبر/أيلول  24الفترة الممتدة من 

 كم|ا ت||م الحص|ول عل||ى بع|ض البيان||ات المتعلق|ة به||ذه المنظم|ات م||ن إدارة العملي|ات وإدارة تس||يير الم||وارد

 2012إلى أغسطس/آب  2010والمساءلة في المقر. ورغم أننا انتقينا الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 

لتفاهم العالمية الت|ي يرج|ع التوقي|ع عليه|ا إل|ى س|نة من أجل الفحص المفصل، فقد حللنا في الواقع مذكرات ا

 ألن مذكرات التفاهم المذكورة كانت فعالة في تاريخ المراجعة.  1995

ت||تم بأكمله||ا عل||ى مس||توى  ونظ||را ألن إدارة الش||ركاء م||ن المنظم||ات غي||ر الحكومي||ة والش||ركاء الحك||وميين -17

قطري|ا عل|ى أس|اس الم|دفوعات  مكتبا 78من بين ما مجموعه قطريا  مكتبا 20تقينا ، فقد انكاتب القطريمال

م|ن جان|ب ه|ذه المكات|ب خ|الل فت|رة المراجع|ة المخصص|ة للفح|ص المفص|ل. وق|د بل|غ مجم|وع  2اإلجمالية

ف|ي المائ|ة م|ن  86مليون دوالر أمريكي، وهو ما مثل ح|والي  537.77 مكاتبالمدفوعات من جانب هذه ال

). ووفق||ا للبيان|ات الت||ي تتعل|ق بمجم||وع 1-القطري|ة (الرس||م البي|اني  مكات||بال م|ن جان||ب جمي|ع 3تالم|دفوعا

 2012إل||ى يوني||و/حزيران  2010القطري||ة بالنس|بة للفت||رة م||ن يوليو/تم|وز  مكات||بالكمي|ات المرس||لة إل|ى ال

                                                      
، والتي نشعر أنها مؤشر جيد لمستوى العمليات في المكتب القطري. وقد استخرجت هذه البيانات من نظام ونجز في معين مكتب قطري فييشمل جميع المدفوعات  2
 مقر. ال
 مليون دوالر أمريكي. 622.90مجموع المدفوعات في حالة جميع المكاتب القطرية يساوي  3
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ف|ي المق|ر، فق|د أرس|لت  COMPAS(4والتي استخرجت من نظام رصد حركة السلع وتحليله|ا ومعالجته|ا (

ف|ي المائ|ة م|ن  59القطرية المنتقاة، وهو م|ا مث|ل قراب|ة  مكاتبمليون طن إلى ال 4.57كمية صافية تساوي 

القطرية  مكاتب). وقد صممنا استبيانات لل2 –القطرية (الرسم البياني  مكاتبإلى جميع ال 5الكميات المرسلة

 لقطرية العشرين المنتقاة وهي مدرجة في هذا التقرير.ا مكاتبالمنتقاة. وتلقينا إجابات من جميع ال

 
المنتق||اة.  العش||رين القطري||ة مكات||بإقليمي||ة وثماني||ة م||ن ال مكات||بأج||رت أفرقتن||ا مراجع||ة المتث||ال ثالث||ة  -18

المنتق|اة  اإلقليمي|ة مكات|بوالالقطري|ة بالمكات|ب إليها في التقرير. وت|رد قائم|ة  توأدرجت النتائج التي توصل

 .1 –الملحق  في

 ، روما:البرنامجواتبعنا اإلجراءات التالية في مقر  -19

 .2012سبتمبر/أيلول  24قد مؤتمر الدخول في عُ  )1

 صدرت استعالمات واستفسارات المراجعة.أُ  )2

 للت اإلجابات عن االستعالمات واالستفسارات.حُ  )3

 مالحظات المراجعة بناء على التحليل المذكور أعاله.صدرت أُ  )4

 12في "مؤتمر للخروج" عقد ف|ي  البرنامجللت اإلجابات عن مالحظات المراجعة ونوقشت مع إدارة حُ  )5

 .2012أكتوبر/تشرين األول 

 القطرية الثمانية. مكاتبواتبعت أفرقتنا إجراءات مماثلة في المكاتب اإلقليمية الثالثة وال -20

 –الجTزء يتن|اول مالحظاتن|ا المتعلق|ة ب|المقر.  ألTف –الجزء وترد مالحظاتنا في الفقرات التالية في جزئين.  -21

 اإلقليمية المنتقاة. مكاتبالقطرية وال مكاتبيتناول مالحظاتنا المتعلقة بالباء 

على التعاون والمساعدة المقدمين لوضع هذا التقري|ر ف|ي ص|ياغته النهائي|ة ف|ي  البرنامجونحن نشكر إدارة  -22

ف||ي روم||ا والمكات||ب اإلقليمي||ة والمكات||ب القطري||ة الت||ي زرناه||ا وك||ذلك نش||كرهم عل||ى تق||ديم  البرنTTامجمق||ر 

 إجاباتهم عن االستبيانات التي أصدرت.

                                                      
 .نظام تحليل وإدارة حركة السلع 4
  مليون طن. 7.75يساوي  2012إلى يونيو/حزيران  2010يوليو/تموز  الممتدة من جميع المكاتب القطرية خالل الفترةمجموع الكميات المرسلة في حالة  5

4.57 
 في المائة 59

3.18 
 في المائة 41

مجموع الكميات المرسلة إلى المكاتب القطرية : 2الرسم البياني 
 )بماليين األطنان(

 

  )20(المكاتب القطرية المنتقاة   

  )58(بقية المكاتب القطرية 

537.77  
 في المائة 86

85.13 
 في المائة 14

 مجموع المدفوعات للمكاتب القطرية: 1الرسم البياني 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 المكاتب القطرية العشرون المنتقاة  

  )58(بقية المكاتب القطرية 
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المقراإلدارة في  –الجزء ألف   

 مركز المسؤولية –أوال 
وحدة واحدة لتصريف األعم|ال أو مرك|ز واح|د للمس|ؤولية  البرنامجالحظنا أنه لم يكن يوجد في مقر   -23

مث|ل مجم|وع األغذي|ة  -إلدارة المعلومات المتصلة بجميع شركاء التعاون. ولم تكن هناك معلومات أساس|ية 

متاح|ة ف|ي وح|دة واح|دة متخصص|ة  -ومجموع المبالغ المدفوعة، ودور الرقابة الذي يؤديه المقر المسلمة، 

 لتصريف األعمال.

خبرنا أن شعبة العالقات المتعددة األطراف والمنظمات غي|ر الحكومي|ة ه|ي المحط|ة األول|ى للزي|ارة ف|ي وأُ  -24

ال بالش|ركاء م|ن المنظم|ات غي|ر الحكومي|ة. إال أن الش|عبة ليس|ت "مرك|زا فيما يتعلق باالتص البرنامجمقر 

م|ن المنظم|ات غي|ر الحكومي|ة. وتتن|اول ش|عبة  بالنسبة لشركاء التعاون البرنامجللمسؤولية" واحدا في مقر 

ات ، بينما تدير ش|عبة اللوجس|تيلتعاون من المنظمات غير الحكوميةالمالية البيانات المالية الخاصة بشركاء ا

. و"ت||دير" ش||عبة العالق||ات المتع||ددة األط||راف والمنظم||ات غي||ر ش||ركاء التع||اونعملي||ات تس||ليم الس||لع ل

الحكومية العالقات الخارجية مع شركاء التعاون من المنظم|ات غي|ر الحكومي|ة عل|ى مس|توى الع|الم/المقر، 

كمي|ة األغذي|ة المس|لمة بينما تتناول وحدات أخرى لتصريف األعمال الجوان|ب التش|غيلية م|ن الش|راكة مث|ل 

 لشركاء التعاون من المنظمات غير الحكومية."

ولم يكن من الممكن استخراج معلومات فيما يتعلق باألغذية المسلمة لش|ركاء التع|اون إال م|ن قاع|دة بيان|ات  -25

 نظام تحليل وإدارة حركة السلع التي "تمتلكها" شعبة اللوجستيات.

وتم تلقي معلومات عن مجموع المبالغ المدفوعة لشركاء التعاون خالل فت|رة مراجعتن|ا م|ن ش|عبة العالق|ات  -26

مع الحكومات المانحة التي استخرجت المعلومات المذكورة من قاعدة بيانات تكنولوجي|ا المعلوم|ات التابع|ة 

 التي يديرونها.ونجز لنظام 

يرتكز على مبدأ "المناسبة للغرض"، ويع|زز  للبرنامج وأخبرتنا اإلدارة أن التصميم التنظيمي الجديد  -27

خط|ة وضع سلطة اتخاذ القرارات في موقع قريب قدر اإلمكان من نقط|ة التنفي|ذ، ويقص|د به|ا كم|ا ورد ف|ي 

روم|ا لت|وفير رقاب|ة عل|ى العملي|ات ودع|م إداري المكتب اإلقليمي وليس المقر ف|ي ) 2015-2013( اإلدارة

 للمكاتب القطرية.

  1المالحظة 

القطرية لشركاء التعاون. والمعلومات مثل  مكاتبدورا مباشرا للرقابة على إدارة ال البرنامجال يؤدي مقر 

متاحة في وحدات مختلفة لتصريف األعمال وال يوجد  "المبالغ المدفوعة" و"الكميات المسلمة" لشركاء التعاون

مركز واحد للمسؤولية عن إدارة جميع الشركاء (الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ووكاالت األمم المتحدة) 

هي ضمان االتساق في تقييم وتصميم وتنفيذ  البرنامج. ونظرا ألن المسؤولية األساسية لمقر البرنامجفي مقر 

تنفذ عن طريق الشركاء من المنظمات غير  البرنامجفي المائة من أنشطة  80ولما كان حوالي  امجالبرنأنشطة 

 الحكومية والشركاء الحكوميين، فإن الترتيب الحالي ليس مناسبا إلدارتها على نحو فعال.

 



*WFP/EB.A/2013/6-F/1 15 
 

 

  1التوصية 

لمتصلة بجميع شركائه ينبغي لمقر البرنامج أن يكون فيه مركز واحد للمسؤولية يتولى إدارة المعلومات ا
، ووكاالت األمم المتحدة)، وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر(الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، 

ويمكن أن يكفل توافر المعلومات/البيانات عنها وإمكانية الوصول إليها فورا إذا طلبها المجلس التنفيذي/اإلدارة 
 العليا وعند طلبها. 

 

 إطار اإلبالغ –ثانيا 
لم يعد خالل فت|رة المراجع|ة إال تقري|را واح|دا ع|ن الش|راكات، أي "التقري|ر  البرنامجالحظنا أن مقر   -28

م|ع المنظم|ات غي|ر الحكومي|ة. وإلع|داد ه|ذا التقري|ر ك|ان  البرنTامجالعام عن الشراكات" المتعل|ق بش|راكة 

لل|دخول إل|ى بيان|ات القاع|دة. وكان|ت وح|دة  6DACOTAاس|تمارة  طري|ة م|لءيطلب إلى جميع المكاتب الق

المنظمات غير الحكومية في المقر تفحص هذه البيانات للتثبت من أنها كامل|ة بالمقارن|ة م|ع قائم|ة بالكمي|ات 

الغذائية المرسلة إلى المنظمات غير الحكومية يحصل عليها من نظام تحلي|ل وإدارة حرك|ة الس|لع وتس|تخدم 

التش|غيلية م|ع المنظم|ات غي|ر الحكومي|ة، وف|ي  البرنTامجعد ذل|ك ف|ي إع|داد التقري|ر الس|نوي ع|ن عالق|ات ب

 المؤسسية األخرى.  البرنامجإعداد جميع المدخالت المقدمة من أجل اإلحاطات وتقارير 

معلوم||ات ع||ن الش||راكات التش||غيلية م||ع خبرن||ا أن "ش||عبة العالق||ات م||ع الحكوم||ات المانح||ة تجم||ع وأُ   -29

على نطاق العالم كجزء من عملية اإلبالغ الس|نوية  للبرنامج المنظمات غير الحكومية من المكاتب القطرية

 التي تجرى في نهاية كل سنة تقويمية."

القطري|ة المنتق|اة أن ه|ذه التق|ارير  والحظنا عند تحليل "التقارير العام|ة ع|ن الش|راكات" ف|ي المكات|ب  -30

سجلت بعض البارامترات األساسية مصنفة بحسب المشروعات، وذلك مثل أسماء الش|ركاء م|ن المنظم|ات 

غير الحكومية، ونوع الشراكة (تعاونية أو تكميلية أو تنسيقية)، وقطاعات التعاون، والخ|دمات المقدم|ة م|ن 

 المنظمة غير الحكومية.

إال أن التقارير كانت من النقص بحيث أن البيان|ات ع|ن الكمي|ات الغذائي|ة المرس|لة، واألداء، والمب|الغ   -31

المدفوعة للمنظمات غير الحكومية ل|م ت|درج كج|زء م|ن ه|ذا التقري|ر. يض|اف إل|ى ذل|ك أن|ه ل|م يك|ن يج|ري 

 إعداد أي تقارير عن الشركاء الحكوميين.

وأخبرن||ا أن هن||اك مب||ادرات مؤسس||ية يج||ري تنفي||ذها بالفع||ل الستكش||اف التكام||ل/الروابط ب||ين قاع||دة   -32

 (COMET)7البيانات الخاصة بشراكات المنظمات غير الحكومية وب|ين أداة الرص|د والتقي|يم ف|ي المنظم|ة 

 التي يجري نشرها. 

  

                                                      
 "جمع البيانات وتحويلها وتحليلها". 6
 نظام كوميت هو األداة المؤسسية للرصد والتقييم. 7
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  2المالحظة 

التعاون مثل األغذية المرسلة، والمبالغ المدفوعة، ووصفها، وأدائها أهمية حيوية للمعلومات المتعلقة بشركاء 

القطرية. ورغم توافر كمية ضخمة من  مكاتباإلقليمية، وال مكاتببالنسبة لإلدارة العليا في المقر، وال

ملة. وال يجري إعداد المعلومات/البيانات، فإن اإلبالغ في المقر عن المعلومات المتعلقة بشركاء التعاون ليست شا

 تقارير عن الشركاء الحكوميين. 

 2التوصية 

نظرا لوجود نظام قائم على الخط بالفعل لجمع المعلومات عن الشراكات مع المنظمات غير الحكومية من 
هيكل معلومات في و، فإن مقر البرنامج ينبغي أن يعيد النظر في متطلباته من حيث اإلبالغ المكاتب القطرية

للتأكد من أن البيانات تجمع عن جميع الشركاء وأن هذه البيانات شاملة وقيمة بالنسبة التخاذ القرارات  ةاإلدار
 من جانب اإلدارة على مختلف المستويات.

 آلية التشاور –ثالثا 
سنوية مع شركائه الرئيس|يين م|ن المنظم|ات غي|ر  اتمشاور 1995يعقد في المقر منذ  البرنامجالحظنا أن  -33

بأن ه|ذه المش|اورات . وقيل "والمنظمات غير الحكومية البرنامج"مشاورات بين  يشار إليها باسمالحكومية 

، فهي تحدد وضعا اس|تراتيجيا لتنمي|ة وتعزي|ز الش|راكات خ|ارج نط|اق البرنامجفي تقويم  ارئيسي حدثا تمثل

وش|ركائه الرئيس|يين م||ن  البرنTامجأيض|ا أنه|ا فرص|ة الس||تعراض الش|راكة ب|ين المس|توى المي|داني. وُرئ|ي 

 المنظمات غير الحكومية وإللقاء الضوء على المجاالت موضع األهمية و/أو الشواغل المشتركة.

وافية تماما خ|الل الج|زء  والحظنا أن اآلليات الخاصة برصد التدابير المتخذة بشأن هذه المشاورات لم تكن -34

في صورة رسمية وأقرت اإلدارة العلي|ا  2012األكبر من فترة المراجعة. غير أن هذه اآلليات وضعت منذ 

 "خطة عمل" كان من المفترض أيضا أن تتابع عن كثب.

الس||تعراض القي||ود والتح||ديات  ماثل||ةوالحظن|ا ع||الوة عل||ى ذل||ك أن|ه ال توج||د ف||ي المق||ر أي آلي||ة تش|اورية م -35

وتأخ||ذ علم||ا بالتعليق||ات وأفض||ل الممارس||ات المتبع||ة ف||ي ك||ل الحكوم||ات العامل||ة كش||ركاء والت||ي يمك||ن أن 

 تساعد على تعزيز قيام عالقات أفضل مع الحكومات.

  3المالحظة 

يُقم إال مؤخرا نظام ذو رغم وجود آلية للتشاور مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية منذ زمن طويل، فلم 

 صبغة رسمية لرصد االمتثال بشأن "خطة العمل". وليس هناك عملية تشاورية مماثلة مع الشركاء الحكوميين.

  3التوصية 

نوصي بأن يواصل البرنامج الرصد عن كثب لالمتثال لـ "خطة العمل" بغية تحسين عمله مع الشركاء من 
رنامج في جدوى إيجاد ترتيبات تشاورية مماثلة للشركاء الحكوميين المنظمات غير الحكومية. وقد ينظر الب
 لضمان االمتثال وتعزيز عالقات التشغيل.
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 مذكرات التفاهم العالمية –رابعا 
شريكا  14على مذكرات عالمية للتفاهم بشأن ترتيبات العمل التعاوني مع 2006و 1995بين  البرنامجوقع  -36

 من المنظمات غير الحكومية التالية أسماؤها:

 اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم – 2006ديسمبر/كانون األول  )1

 كندا -منظمة "كير"  - 2001نوفمبر/تشرين الثاني  )2

 "كونسيرن"منظمة  – 2001أكتوبر/تشرين األول  )3

 االتحاد اللوثري العالمي – 1998أغسطس/آب  )4

 Movimondo Molisvمنظمة  – 1998يونيو/حزيران  )5

 شبكة العمل على مكافحة الجوع –أكتوبر/تشرين األول  )6

 وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة – 1997مايو/أيار  )7

 أستراليا –منظمة "كير"  – 1996ديسمبر/كانون األول  )8

 المنظمة الدولية لتوفير الغذاء للجياع – 1996نوفمبر/تشرين الثاني  )9

 المنظمة األلمانية للعمل الزراعي – 1996سبتمبر/أيلول  )10

 الواليات المتحدة –منظمة "كير"  – 1996يوليو/تموز  )11

 الواليات المتحدة –منظمة إنقاذ الطفولة  – 1996يوليو/تموز  )12

 للرؤية العالميةالدولية  المنظمة – 1996يوليو/تموز  )13

 )1996(عدلت مذكرة التفاهم في فبراير/شباط  خدمات اإلغاثة الكاثوليكية –يناير/كانون الثاني  )14

وب|ين ش|ركائه، وتس|تند إل|ى المزاي|ا النس|بية  البرنTامجوتضع هذه االتفاقات تقسيما للمهام والمسؤوليات ب|ين  -37

 مذكرات التفاهم إطارا عالميا بناء على: لكلتا المنظمتين. وترسي

 تركة واالحترام والثقة المتبادلة؛األهداف المش �

 ت بصفة مشتركة بشأن أنشطة مشتركة؛التصميم المشترك التخاذ القرارا �

 شراكات؛االلتزام ببناء وتنمية ال �

 ل من أجل السعي إلى برامج مشتركة؛االستعداد للتنازل عن قدر من االستقال �

 بالمساءلة والشفافية. االلتزام �

األس|اس النتق|اء ه|ذه المنظم|ات  وقد الحظنا أنه لم تكن هناك سجالت متاحة وثقت فيها المعايير الت|ي كان|ت -38

إن "شعبة العالقات المتعددة األطراف والمنظمات غي|ر الحكومي|ة ال  لنا غير الحكومية األربع عشرة. وقيل

تستطيع تحديد المعايير التي لعلها استخدمت في انتقاء المنظمات غير الحكومية التي أبرمت معه|ا م|ذكرات 

 البرنTامج. وك|ان 2006و 1995تفاهم عالمية، على أن يراعى أن هذه المذكرات تم التوقيع عليها فيما ب|ين 
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وة عل||ى ذل||ك يج||ري استعراض||ا ش||امال لنهج||ه ب||إزاء م||ذكرات التف||اهم العالمي||ة، بم||ا ف||ي ذل||ك المع||ايير ع||ال

 لحكومية."االخاصة بإبرام هذه المذكرات مع المنظمات غير 

كومي|ة المعني|ة والمنظم|ة غي|ر الح البرنTامجوقد نص أحد البنود في كل مذكرة عالمية للتفاهم عل|ى أن يعق|د  -39

لرص|د التق|دم المح|رز ف|ي تنفي|ذ م|ذكرة التف|اهم. إال أنن|ا وج|دنا أن  8استعراضات سنوية مش|تركة ف|ي المق|ر

، فإن|ه ل|م المنظمات غي|ر الحكومي|ة المنتق|اة قد عقدت في المقر اجتماعات تشاورية مع وإن كانت البرنامج،

 يها.يجر االستعراضات الالزمة لهذه المذكرات منذ التوقيع عل

  4المالحظة 

. ولكن لعل هذه المذكرات قد 2006منظمة غير حكومية قبل سنة  14تم التوقيع على مذكرات عالمية للتفاهم مع 

فقدت أهميتها بالنظر إلى االنتقال االستراتيجي من "المعونة الغذائية" إلى "المساعدة الغذائية" كما أودع في 

 األربعأي معايير عند االنتقاء األولي لهذه المنظمات  البرنامج). ولم يعتمد 2013-2008الخطة االستراتيجية (

 عشرة، ولم يُستعرض أي من هذه المذكرات األربع عشرة.

  4التوصية 

إننا نقدر أن البرنامج يقوم حاليا بإعادة النظر في نهجه المتبع بإزاء مذكرات التفاهم العالمية، بما في ذلك 
غير الحكومية. ونوصي بأن يسارع البرنامج إلى إجراء عملية معايير إبرام مذكرات التفاهم مع المنظمات 

إعادة النظر في مذكرات التفاهم القائمة واستخالص معايير لوضع مذكرات التفاهم العالمية. وقد يمكن إجراء 
إعادة النظر بصفة دورية في المنظمات الدولية غير الحكومية بهدف وضع مذكرات التفاهم العالمية حيثما كان 

 مناسبا في المستقبل. ذلك

قليميةالقطرية والمكاتب اال مكاتباإلدارة في ال –الجزء باء   

 عاونتحديد شركاء الت –خامسا 
الممكنين، وعم|ا إذا ك|ان بن|ك البيان|ات  سألنا المكاتب القطرية عما إذا كان لديها بنك لبيانات شركاء التعاون -40

يتض|من ت|دابير لتس|جيل الوص|ف المؤسس|ي لش|ركاء التع|اون وعم|ا إذا ك|ان بن|ك البيان|ات في حال|ة وج|وده 

 يجرى تحديثه بصفة دورية.

وم||ن ب||ين المكات||ب القطري||ة العش||رين المنتق||اة، كان||ت هن||اك تس||عة مكات||ب (الع||راق، وإثيوبي||ا، وكيني|||ا،  -41

وزمب||ابوي، وأوغن|دا، وزامبي||ا) ل||يس ل|ديها عل||ى اإلط||الق بن||ك  وباكس|تان، وس||ري النك||ا، ودول|ة فلس||طين،

ف|ي حال|ة المكات|ب القطري|ة األح|د عش|ر  لبيانات شركاء التعاون الممكنين. يضاف إلى ذلك أن هذه البن|وك،

التي وجدت لديها، لم تتضمن معلومات ذات أهمية حيوية مثل القدرة المالية والوظيفية لشركاء التعاون وما 

بن||ك البيان||ات عل||ى اإلط||الق. وف||ي المكات||ب  ال يج||ري تح||ديثوف||ي المكت||ب القط||ري ف||ي تش||اد، إل||ى ذل||ك. 

 القطرية األخرى لم نستطع التأكد مما إذا كان التحديث يجرى بصفة دورية.

                                                      
 واالتحاد اللوثري العالمي. Movimondo Molisvستعقد استعراضات نصف سنوية في حالة منظمتين غير حكوميتين هما:  8
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الب|رامج تنف|ذ ع|ن طري|ق وقالت بعض المكاتب القطرية مثل إثيوبيا وسري النكا إنها ب|النظر إل|ى أن جمي|ع  -42

الممكن|ين. وق|ال المكت|ب القط|ري ف|ي زمب|ابوي إن|ه  ال تح|تفظ ببن|ك لبيان|ات ش|ركاء التع|اون فإنه|ا الحكومة

 إلنسانية للتأكد من "الحضور اإلنساني".ايستخدم بنك البيانات في مكتب تنسيق الشؤون 

ع||اون الممكن|ين ال يس|هل انتق||اء ش|ركاء التع||اون عل|ى أس||اس تش|ركاء الونح|ن ن|رى أن وج||ود بن|ك لبيان||ات  -43

 يل وقت االستجابة أيضا.لقاعدة عريضة فحسب، بل يعالج "المخاطر التي تتهدد السمعة" ويساعد على تق

  5المالحظة 

القطرية بنك لبيانات شركاء التعاون الممكنين. وبنوك البيانات هذه ليست شاملة إذا  مكاتبليس لدى بعض ال

وجدت. ولم يكن من الممكن التأكد في المراجعة من أن المكاتب القطرية تجري تحديثا بصفة دورية. ومع مراعاة 

ة حاسمة على يتدخل في ظروف الطوارئ، فإن تنفيذ مشروع ما على نحو فعال يتوقف بصور البرنامجأن 

إطار زمني ممكن. ومن ثم كان إنشاء بنك للبيانات وتحديثه بصفة  أقصرالتحديد الصحيح لشركاء التعاون في 

 دورية أمرا شديد األهمية. 

  5التوصية 

ببنك للبيانات/سجل لشركاء التعاون الممكنين لكي تتمكن من تحديد شركاء  القطريةنوصي بأن تحتفظ المكاتب 
كنين المناسبين لتنفيذ مشروع ما. وينبغي أن يتضمن بنك البيانات الوصف المؤسسي المفصل التعاون المم

للشركاء المتعاونين الذي يتضمن قدرتهم المالية، واختصاصاتهم األساسية، وبيانات قوتهم العاملة، وتجربتهم 
شكال نموذجيا لبنك السابقة وما إلى ذلك، وينبغي تحديث الملف بصفة دورية. وقد يصمم مقر البرنامج 

 البيانات/السجل ويصدر أوامر توجيهية من أجل تحديثه بصفة دورية.

 انتقاء شركاء التعاون –سادسا 
شركاء التعاون. وينبغي لهذه اإلج|راءات  من أجل انتقاءبدقة ينبغي أن تصاغ "إجراءات التشغيل الموحدة"  -44

ط اإلج|راءات الت|ي ينبغ|ي اتباعه|ا لالنتق|اء. وينبغ|ي لمع|ايير االنتق|اء االنتقاء وتبُس| أن تحدد بوضوح معايير

 المحددة فيها أن تكون موضوعية وأن تكون إجراءات االنتقاء شفافة.

ونيب|ال، ودول|ة القطرية العشرين المنتق|اة، كان|ت هن|اك س|بعة مكات|ب (إثيوبي|ا، والع|راق،  مكاتبومن بين ال -45

فلس||طين، وس||ري النك||ا، وزامبي||ا، وزمب||ابوي) ل||يس ل||ديها إج||راءات تش||غيل موح||دة مكتوب||ة. وأظه||رت 

مراجعتنا للمكتب القطري في كيني|ا أن المكت|ب انته|ك إج|راءات التش|غيل الموح|دة النتق|اء ش|ركاء التع|اون. 

ي|ذ مش|روع رغ|م أن ترتيبه|ا ف|ي جرى انتقاء جمعية الصليب األحمر في كينيا م|ن أج|ل تنف 2010وفي سنة 

 التقييم كان أدنى من "المنظمة الدولية للرؤية العالمية".

وقال المكتب القطري إن السبب الرئيسي لعدم انتقاء أفضل المنظمات غير الحكومية ترتيب|ا ك|ان اعتب|ارات  -46

 الصليب األحمر في كينيا. لجمعيةنفسها دعما قاهرة قدمتها سلطات المقاطعة والمجتمعات المحلية 

ونح||ن نواف||ق عل||ى أن رأي المجتم|||ع المحل||ي مه||م وأن ه|||ذا ال||رأي يج||ب أن ي|||درج ب||ين مع||ايير التقي|||يم  -47

شركاء التعاون ك|ان ينبغ|ي أن يس|تند إل|ى  بموضوعية عن طريق تحديد وزن مالئم له، ومع ذلك فإن انتقاء
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ق||ائم عل||ى االس||تحقاق وأن تغلي||ب معي||ار واح||د عل||ى جمي||ع مع||ايير التقي||يم األخ||رى ال يض||من الع||دل  نه||ج

 والشفافية في عملية االنتقاء.

وفحصنا السجالت المتعلقة بانتقاء ثالثة ش|ركاء للتع|اون (مؤسس|ة العم|ل عل|ى مكافح|ة الج|وع)؛ ومؤسس|ة  -48

ن أج||ل التق||دم ف||ي الفلب||ين؛ ومؤسس||ة "هيل||ين كيل||ر" الدولي||ة) ف||ي المكت||ب القط||ري ف||ي األعم|ال التجاري||ة م||

 الفلبين ووجدنا أنه:

عاون. ومن ثم لم تكن هناك قائمة تشركاء ال لم تكن هناك إجراءات تشغيل موحدة مكتوبة النتقاء �

من اقتراح ذات صبغة رسمية للوثائق/المعلومات التي يتعين على شركاء التعاون تقديمها كجزء 

مشروعهم ولم تكن هناك مبادئ توجيهية لصياغة ميزانية المشروعات. ولم تحدد أشكال تقارير 

 تقييم القدرات.

لم تكن هناك أي تفاصيل فيما يتعلق بانتقاء شركاء التعاون قبل تشكيل لجنة استعراض المشروعات  �

 .2012في أكتوبر/تشرين األول 

كاء التعاون بالنسبة فقط "لوحدة االستعداد واالستجابة للكوارث". تولت هذه اللجنة انتقاء وتقييم شر �

شركاء التعاون في السنوات السابقة"  ولم تشمل معايير االنتقاء التي استخدمتها اللجنة "أداء

 كمعيار.

 لم يجر تقييم لشركاء التعاون الثالثة. �

، وه|و م|ا يع|د 2012كلت ف|ي أكتوبر/تش|رين األول م م|ن أن اللجن|ة ُش|ووجدنا ع|الوة عل|ى ذل|ك أن|ه ب|الرغ -49

 خطوة مرحبا بها، فإن مسؤوليات اللجنة لم تحدد بوضوح دورها في انتقاء شركاء التعاون.

ة م|ن والحظنا في المكتب القطري ف|ي زامبي|ا أن المكت|ب دخ|ل ف|ي عق|ود للنق|ل م|ن أج|ل حم|ل س|لع مختلف| -50

التعليمي|ة تس|لمها لتوزيعه|ا  المقاطع|اتطع|ات حي|ث ك|ان ينبغ|ي لمج|الس االمستودعات في لوس|اكا إل|ى المق

مج|الس بالكامل على المدارس. وتم النقل من مستودعات المقاطعات إلى المدارس عن طريق عقود منحتها 

اس التسديد. والحظن|ا أن المكت|ب تكاليف النقل على أس البرنامج وكان يتعين أن يتحمل المقاطعات التعليمية

القطري لم يؤد أي دور في انتقاء شركات النقل الثانوية هذه وأنه ال توجد ل|دى المكت|ب القط|ري أي بيان|ات 

 مسجلة فيما يتعلق بأداء شركات النقل هذه.

ويؤدي دورا استباقيا في انتقاء ش|ركات ونحن نرى أن المكتب القطري ينبغي أن يشترك مع حكومة زامبيا  -51

مج||الس تعليق||ات ش||املة عل||ى أداء ش||ركات النق||ل م||ن  النق||ل. وينبغ||ي للمكت||ب القط||ري أن يص||ر عل||ى تلق||ي

بس|بب مش|كالت  البرنTامج . ولذلك أهمية بصفة خاصة ب|النظر إل|ى ح|االت التعط|ل ف|يالمقاطعات التعليمية

 النقل، وهو ما يحدث على األخص في المناطق النائية.

وقد تم انتقاء المنظمة الدولية للرؤية العالمية، ومنظمة "كونسيرن" على نط|اق الع|الم، ومنظم|ة "كي|ر" ف|ي  -52

الل مراجع||ة مكت||ب زمب||ابوي، ومنظم||ة الرعاي||ة واله||دف المس||يحي لتك||ون موض||وعا لتحلي||ل مفص||ل خ||

 .2011زمبابوي. إال أننا لم نجد خالل مراجعتنا أي سجل/توثيق النتقاء هؤالء الشركاء بالنسبة لسنة 

وأظهرت مراجعتنا للمكتب القطري في باكستان أن عملية انتقاء شركاء التعاون بالنس|بة لح|االت الط|وارئ  -53

أوكل||ت برمته||ا لمكات||ب المحافظ||ات م||ن أج||ل االس||تجابة  2012و 2011و 2010الكب||رى خ||الل الس||نوات 
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بسرعة لمتطلبات حاالت الطوارئ. ولم يستطع المكتب القطري تقديم أي دليل على اس|تخدام مع|ايير حس|نة 

 شركاء التعاون.  التوثيق النتقاء

المحافظ|ات يقل|ل وق|ت االس|تجابة ولكنن|ا ن|رى أن ه|ذا ينبغ|ي أال ونحن ندرك أن نقل المسؤولية إلى مكاتب  -54

يُلجأ إليه إال في حاالت الطوارئ. ولم يكن نقل إدارة شركاء التعاون إلى مكاتب المحافظ|ات إج|راء س|ليما، 

وبخاص||ة ف||ي س||ياق عملي||ة ممت||دة لإلغاث||ة واإلنع||اش. ويس||تدعي ه||ذا الوض||ع ع||الوة عل||ى ذل||ك تك||رار م||ا 

يما يتعلق بالحاجة إلى االحتفاظ على مستوى المكاتب القطرية ببنك لبيانات ش|ركاء التع|اون الحظناه سابقا ف

إلخ|الل افي حاالت الط|وارئ االس|تجابة ف|ي أق|ل إط|ار زمن|ي ممك|ن دون  البرنامج يستطيعالممكنين حتى 

 بقواعده وإجراءاته. 

 :6المالحظة 

على نحو منتظم إجراءات تشغيل موحدة وموثقة النتقاء شركاء التعاون. وليس هناك في  البرنامجال توجد في 

 حالة وجود هذه اإلجراءات آلية قائمة للتأكد من أن المكاتب القطرية ال تنتهك أحكامها.

 :6التوصية 

ون. ورغم أن بأن يكون لدى جميع المكاتب القطرية إجراءات تشغيل موحدة وموثقة النتقاء شركاء التعانوصي 
وثيقة "العمل مع المنظمات غير الحكومية" تتضمن إطارا عاما النتقاء شركاء التعاون، فقد ينظر البرنامج في 
إصدار أمر توجيهي لضمان امتثال المكاتب القطرية "للمعايير الدنيا" المحددة في الدليل التوجيهي الخاص 

دم النتقاء شركاء التعاون. وقد يشمل األمر التوجيهي أيضا بالبرامج ولتوفير معايير اختيارية إضافية قد تستخ
متطلبات "الحد األدنى من التوثيق" لعملية االنتقاء مع توخي الهدف الكلي لوجود آلية انتقاء عادلة وشفافة. 
وقد ينظر البرنامج في اضطالع مكاتبه اإلقليمية ومقره بدور أكبر في الرقابة على انتقاء شركاء التعاون من 

 .قِبل المكاتب القطرية لضمان وجود جميع الضوابط بغية تخفيض كل المخاطر إلى مستويات مقبولة

 وضع الميزانية  –سابعا 
"، البرنTامجكانت هناك، وفقا "للمبادئ التوجيهية إلعداد ميزانيات المنظمات غير الحكومية دعم|ا لعملي|ات  -55

، والج|زء الس|ردي م|ن الميزاني|ة، ووثيق|ة 2و 1حاجة إلى شريك للتعاون م|ن أج|ل تق|ديم ج|دولي الميزاني|ة 

عند ع|رض الميزاني|ة. وك|ان يتع|ين أن تق|وم ميزاني|ة ش|ريك  البرنامجاقتراحات المشروعات وتسليمها إلى 

وشريك التع|اون أن يعم|ال  امجالبرنالتعاون على تقدير واقعي للتكاليف. وفي حالة الجدوى كان يتعين على 

م|ع  البرنTامجسويا على تقدير تكاليف أي عملية. وكان ينبغي لتقدير التك|اليف أن يك|ون متناس|با م|ع أنش|طة 

لعدة سنوات في البلد، فكان من المفترض أن يكون إيج|ار  الشريك. وإذا كان لشريك التعاون حضور راسخ

ل عل|ى الت، واألثاث وما إلى ذلك متوافرا بالفعل و/أو يحّم|المكتب، واللوازم، ومعدات الحواسيب واالتصا

 .  للبرنامجمشروع آخر 

في البلد. وكان يتعين حساب  وكان من المفترض أن يكفل شريك التعاون مماثلة التكاليف لألنشطة المشابهة -56

مبلغ المسدد لشريك التع|اون يحس|ب بن|اء عل|ى تق|دير التكاليف الثابتة بمعزل عن التكاليف المتغيرة. وكان ال
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للتكاليف الثابتة ("التكاليف المحددة المدة") باإلضافة إلى تقدير للتكاليف التي تحسب بناء على الكمي|ة الت|ي 

توزيعها ("التكاليف المتغيرة"). وكان ينبغي للتكاليف المتصلة بتدخل ما والتكاليف المتصلة باإلنه|اء  يتعين

قدر وتدرج ف|ي الميزاني|ة. وك|ان ينبغ|ي ف|ي الوض|ع األمث|ل لش|ريك التع|اون والمكت|ب لتدخل ما أن تُ  الكامل

مناقشة واستعراض الجزء السردي من الميزانية للتأكد من أنه يتضمن جمي|ع المعلوم|ات  للبرنامجالقطري 

ص||ول األغذي||ة ف||ي حال||ة تع||رض و -لتبري||ر ميزانيت||ه الخاص||ة. وك||ان المفت||رض  البرنTTامجالت||ي يحتاجه||ا 

أن  -في التوزيع أو تمديد له بما يتجاوز الفترة المق|ررة أص|ال  صللتأخير أو انقطاع اإلمدادات، أو زيادة/نق

يق||دم ش||ريك التع||اون ميزاني||ة منقح||ة، مس||تخدما ف||ي ذل||ك نف||س اس||تمارات ج||داول الميزاني||ة، وموض||حا 

 ر التدخل أو تمديده. التغييرات بما في ذلك أي تكاليف إضافية جرى تحملها بسبب تأخي

 مكات|بوكانت مراجعتنا ترمي إلى التأكد مما إذا كانت األحكام الس|الفة ال|ذكر يج|ري تنفي|ذها. وطل|ب إل|ى ال -57

القطرية العشرين المنتقاة الكشف عم|ا إذا كان|ت الميزاني|ات المقدم|ة م|ن الش|ركاء واقعي|ة ومع|دة بن|اء عل|ى 

 توجيهية واألشكال الموحدة للميزانية وتقاسم التكاليف.المبادئ ال

والحظنا أن المبادئ التوجيهية المفصلة إلعداد المنظمات غير الحكومية للميزانية كانت متاح|ة ف|ي "ال|دليل  -58

 المبادئ لم يصغ مثلها من أجل الشركاء الحكوميين.  هالتوجيهي من أجل البرامج". غير أن هذ

(إثيوبيا، والعراق، ونيب|ال، مكاتب قطرية القطرية العشرين المنتقاة هناك ستة  مكاتبوالحظنا أن من بين ال -59

الشركاء الميزانية م|ع الج|داول واألج|زاء الس|ردية ذات  ين) لم يقدم لهاوالنيجر، وسري النكا، ودولة فلسط

 الصلة.

 القطرية المنتقاة أن: للمكاتبوأظهرت مراجعتنا   -60

أعد في المكتب القطري في أفغانستان الميزانية األولية "لوزارة العمل والشؤون االجتماعي|ة".  البرنامج )1

ف||ي إع||داد  البرنTTامجي "المنظم||ة الدولي||ة للتغذي||ة والتعل||يم"، ل||م يش||ارك وف||ي حال||ة ش||ريك التع||اون، أ

لم يقارن  البرنامجوالشركاء معا في تقدير الميزانية. كما أن  البرنامجالميزانية. وبناء على ذلك لم يعمل 

المماثل|ة  تكاليف العمليات كما قدرتها "المنظمة الدولية للتغذية والتعل|يم" بالمع|ايير المحلي|ة ف|ي العملي|ات

 في البلد.

في حالة المكتب القطري في تشاد عمل مع الشركاء س|ويا ف|ي تق|دير تك|اليف العملي|ة، فل|م تك|ن  البرنامج )2

هن||اك أي وث||ائق مح||ددة ل||دعم عملي||ة التش||اور بالنس||بة للش||ركاء المنتق||ين، أي بعث||ة األم||م المتح||دة ف||ي 

 ووكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة.جمهورية أفريقيا الوسطي وتشاد، والصليب األحمر في تشاد، 

أي مكت|ب  -في المكتب القطري في إثيوبيا أعد الميزانيات المنقحة ف|ي حال|ة الش|ركاء المنتق|ين  البرنامج )3

المالي||ة ف||ي أمه||را، ومكت||ب المالي||ة ف||ي تغ||ري، وجه||از المخ||ابرات واألم||ن ال||وطني، وجمهوري||ة إثيوبي||ا 

 الديمقراطية.

وفي المكتب القط|ري ف|ي س|ري النك|ا تول|ت الحكوم|ة م|ن خ|الل وح|دة إدارة المش|روعات التابع|ة ل|وزارة  -61

التنمية االقتصادية القيادة في ت|وفير المراف|ق اللوجس|تية، واإلرش|اد التنفي|ذي المي|داني لوك|االت التنفي|ذ وف|ي 

الل أمانات المقاطعات في ك|ل إجراء استعراض وعقد اجتماعات. وسهلت وحدة إدارة البرامج التنفيذ من خ
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مقاطع||ة. وق||د الحظن||ا عن||د فح||ص الوث||ائق المتص||لة بالش||ركاء المنتق||ين (وح||دة إدارة الب||رامج، والرؤي||ة 

لرعاية الالجئين) أن الميزانيات لم تعد. وف|ي حال|ة وح|دة إدارة الب|رامج ل|م تن|اقش  ZOAالعالمية، ومنظمة 

 اهمة الكلية للحكومة. ولم يعرف:والحكومة مع المس البرنامجالتكاليف إال بين 

ما إذا كانت التكاليف التقديرية للوازم المكاتب وإيجارها وتكاليف تشغيلها متناسبة مع أنشطة  �

 مع الشريك؛ البرنامج

 ما إذا كانت لوازم إيجار المكاتب، ومعدات الحواسيب واالتصاالت، واألثاث موجودة بالفعل؛ �

 ى مشروع آخر؛لت علما إذا كانت هذه التكاليف حمّ  �

 ما إذا كان هناك ازدواج أو زيادة في حساب التكاليف. �

  7المالحظة 

رغم وجود إطار عام لمراقبة إعداد شركاء التعاون للميزانيات، فإن هذه المراقبة ال تطبق بصرامة. وال توجد 

 مبادئ توجيهية من أجل إعداد الميزانيات في حالة الشركاء الحكوميين.

 :7التوصية 

لجميع أحكام "المبادئ التوجيهية إلعداد  بأن يكفل البرنامج اتباع المنظمات غير الحكومية والبرنامجنوصي 
ميزانيات المنظمات غير الحكومية دعما لعمليات البرنامج". وقد يعاد النظر في المبادئ التوجيهية لدراسة 

 التزامات الشركاء الحكوميين.

 تنفيذ اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني –ثامنا 
 البرنTTامجاتف||اق الش||راكة عل||ى المس||توى المي||داني ه||و اتف||اق بش||أن مش||روع يع||د لك||ل مش||روع يتع||اون في||ه  -62

 وشريك التعاون، ويقتضي توزيع المساعدة الغذائية على المس|تفيدين ويس|عى ش|ريك التع|اون م|ن أجل|ه إل|ى

. ويع|د اتف|اق الش|راكة عل|ى المس|توى المي|داني ويوق|ع علي|ه ش|ريك التع|اون والمكات|ب البرنTامجتمويل م|ن 

 اتفاق الشراكة على المستوى الميداني:يحدد . وللبرنامجالقطرية 

 أهداف الشراكة؛ �

 األدوار والمسؤوليات المحددة لكل منظمة؛ �

 وآليات التوزيع وما إلى ذلك؛معلومات مفصلة عن كميات األغذية، والحصص الغذائية،  �

 متطلبات إدارة اإلبالغ واإلدارة المالية؛ �

 إجراءات الدفع. �

ويتوقف نجاح أي برنامج إلى حد كبير على التنفيذ الصحيح ألحكام اتفاق الشراكة على المس|توى المي|داني.  -63

المس|توى المي|داني المج|االت االس|تراتيجية الت|ي س|تعمل فيه|ا ولذلك يتعين أن تح|دد اتفاق|ات الش|راكة عل|ى 

المنظمتان سويا؛ ومجاالت المسؤولية لكل منظمة التي تعكس مزاياهما النسبية؛ والموارد التي ستس|اهم به|ا 

ك||ل منظم||ة وم||ا إذا كان||ت هن||اك آلي||ات لض||مان تنفي||ذ المش||روعات/البرامج وفق||ا التفاق||ات الش||راكة عل||ى 

 ي.المستوى الميدان
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  :القطرية العشرين المنتقاة مكاتبوالحظنا أن من بين ال -64

قطري||ة (أفغانس||تان، وإثيوبي||ا، والع||راق، وس||ري النك||ا) ل||يس ل||ديها ش||كل موح||د التفاق||ات  مكات||بأربع||ة  )1

 .يالشراكة على المستوى الميدان

 توجد فيها آلية للتحقق من قوائم المستفيدين. ثالثة مكاتب قطرية (أفغانستان، والعراق، وكينيا) ال )2

ستة مكاتب قطرية (أفغانستان، وتشاد، ودولة فلسطين، وسري النكا، وزامبيا، وزمب|ابوي) ال توج|د ف|ي  )3

س||جالتها قائم||ة لألش||خاص الم||رخص له||م ب||التوقيع عل||ى تس||لم الس||لع، بم||ا ف||ي ذل||ك عين||ة م||ن ت||وقيعهم 

 وخاتمهم الرسمي.

العراق، ونيبال، وجن|وب هايتي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وأفغانستان، وثمانية مكاتب قطرية ( )4

 ائع المشحونة.ضالسودان، وسري النكا، وزمبابوي) كان فيها تأخير في توقيع بيانات الب

كيني|ا، وباكس|تان، وجن|وب جمهورية الكونغ|و الديمقراطي|ة، وتشاد، وة مكاتب قطرية (أفغانستان، وعشر )5

والس|ودان، وأوغن|دا، وزامبي|ا) ك|ان فيه|ا ت|أخير ف|ي تس|ديد الم|دفوعات لش|ركاء النكا،  السودان، وسري

 التعاون. 

 التأخر في توقيع اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني –ألف 

ه||ي أفغانس||تان،  - مكتب||ا قطري||ا 14الحظن||ا أن م||ن ب||ين المكات||ب القطري||ة العش||رين المنتق||اة ك||ان هن||اك  -65

، وجمهورية الكونغو الديمقراطي|ة، وه|ايتي، والع|راق، والنيج|ر، وباكس|تان، والفلب|ين، وجن|وب بنغالديشو

حدث في حالتها تأخر في التوقي|ع عل|ى  –السودان، وسري النكا، والسودان، وأوغندا، وزامبيا، وزمبابوي 

 اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني. 

 وأظهرت مراجعة المكتب القطري في باكستان ما يلي: -66

والش||ركاء، بالنس||بة لتنفي||ذ النق||د مقاب||ل العم||ل/ الغ||ذاء مقاب||ل  البرنTTامجأن االتفاقات/م||ذكرات التف||اهم ب||ين  )1

 العمل، تم التوقيع عليها بعد بدء االتفاق/مذكرة التفاهم. وترد أدناه بعض األمثلة التوضيحية: 
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 اسم الشريك
تاريخ بدء 

 االتفاق
تاريخ انقضاء 

 االتفاق
تاريخ توقيع البرنامج على 

 االتفاق/مذكرة التفاهم

تاريخ توقيع الشريك 
على االتفاق/مذكرة 

 التفاهم

 15/2/2012 30/6/20123/2/2012 1/2/2012 منظمة (سيدا)

 27/2/2012 14/6/201221/2/2012 15/2/2012 هاندز

 26/3/2012 14/6/201228/3/2012 15/2/2012 العالميةالرؤية 

 17/7/2012 31/8/201211/7/2012 1/2/2012 منظمة (سيدا)

وكالة التعاون 
 التقني والتنمية

1/8/2012 15/8/201223/8/2012 23/8/2012 

أي  -م||ع ش||ركاء منتق||ين للتع||اون  2012و 2011وق||د أظه||ر فح||ص االتفاق||ات المبرم||ة والموقع||ة خ||الل  )2

ف|ي الس|ند، والمنظم|ة الدولي|ة لإلغاث|ة، وإدارة التعل|يم (وح|دة  ةالمجتمعي|اتحاد إنقاذ الطفول|ة، والمؤسس|ة 

والت||دريب عل||ى التعل||يم تنفي||ذ الب||رامج، إدارة التعل||يم ومح||و األمي||ة)، والبرن||امج ال||وطني لل||دعم الريف||ي، 

أن جميع االتفاقات وقعت بعد بدء االتفاق إما من جان|ب الط|رفين  -األساسي والمهارات القابلة للتوظيف 

كليهما أو من جانب طرف واحد على األق|ل أو أن أح|د الط|رفين ترك|ه دون توقي|ع. يض|اف إل|ى ذل|ك أن 

التفاقات، وهو ما يبين أن التوقيع تم عليها من التواريخ المقدمة من كال الطرفين كانت مختلفة في جميع ا

 جانب طرف بعد اآلخر.

وتم التوقيع على االتفاق األصلي للشراكة على المستوى الميداني م|ع منظم|ة الت|دريب ف|ي مج|ال التعل|يم  )3

ف|||ي إط|||ار عملي|||ة األش|||خاص المش|||ردين داخلي|||ا  )”BEST“األساس|||ي والمه|||ارات القابل|||ة للتوظي|||ف (

م||ن  2008أكتوبر/تش||رين األول  8وف||ي  البرنTTامجم||ن جان||ب  2008بر/أيلول س||بتم 23ف||ي  108280

يوليو/تم|وز  26ف|ي  13م|رة. وت|م التوقي|ع عل|ى التع|ديل رق|م  13. وعدل االتف|اق BESTجانب الشريك 

البرن|امج  من جان|ب الش|ريك. ول|م تك|ن مواص|لة 2011أغسطس/آب  2وفي  البرنامجمن جانب  2011

ب|دال م|ن اتب|اع اإلج|راءات  ،نوات عن طريق تعديل االتف|اق األص|لي للش|راكةالقطري اللتزامه لثالث س

 في صالح المنافسة النزيهة. ،الخاصة بإبرام اتفاق جديد

 والحظنا في مراجعتنا للمكتب القطري في زمبابوي ما يلي:   -67

أي الرؤي|ة  -ش|ركاء التع|اون  ال|دخول فيه|ا م|عأن اتفاقات الش|راكة عل|ى المس|توى المي|داني الت|ي ج|رى  )1

 -العالمية، و"كير" الدولية، و"كونسيرن" على نطاق الع|الم، واله|دف، وزمب|ابوي، والرعاي|ة المس|يحية 

تم التوقي|ع عليه|ا بع|د ب|دء  200162بالنسبة لبرنامج العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  2011خالل سنة 

 البرنامج كما هو مفصل أدناه:

تاريخ توقيع الشريك على اتفاق  فترة اتفاق الشراكة على المستوى الميداني اسم الشريك

 الشراكة على المستوى الميداني

 16/2/2011  30/4/2011إلى  1/1/2011من  الرؤية العالمية
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واعترف المكتب القطري بأن التوقيع على اتفاق الشراكة على المستوى الميداني تأخر خالل ه|ذه الفت|رة  )2

المفاوض|ات اس|تغرقت وقت|ا أط|ول مم|ا ك|ان متوقع|ا وإل|ى ت|أخير م|ن جان|ب وعزى هذا الت|أخير إل|ى أن 

شريك التعاون. كما قيل إن جهودا بذلت لضمان التوقيع على االتفاق قبل تاريخ البدء بعد أن أع|رب ع|ن 

جوهانس||برغ. كم||ا ق||الوا إن الحاج||ة إل||ى ب||دء ف||ي  المكت||ب اإلقليم||ي ف||ي القل||ق كبي||ر مستش||اري الب||رامج

  وجهة الموسمية" المحددة المدة أدت إلى الفجوة الزمنية بين التوقيع وبدء البرنامج."العمليات الم

وحكوم|ة زمب|ابوي بالنس|بة للعملي|ة الممت|دة لإلغاث|ة واإلنع|اش  البرنTامجوالحظنا أن مذكرة التف|اهم ب|ين  )3

 1ف|||ي ح|||ين أن البرن|||امج ب|||دأ ف|||ي  2012أكتوبر/تش|||رين األول  10ت|||م التوقي|||ع عليه|||ا ف|||ي  200162

ال|ذي اس|تحدثه مكت|ب  النم|وذج. وع|زي الت|أخير إل|ى التغي|رات الطارئ|ة عل|ى 2011يناير/كانون الث|اني 

وزارة العم||ل والخ||دمات االجتماعي||ة الت||ي أرس||لت  والت||أخير م||ن جان||بالبرنTTامج الش||ؤون القانوني||ة ف||ي 

ج|ل الموافق|ة النهائي|ة زراء م|ن أبدورها إلى إدارة الشؤون القانونية التابعة لها ثم إلى مجلس الو النموذج

ل التوقيع عليه. كما قال المكتب القطري إنهم بينما كانوا ينتظرون الموافقة على مذكرة التفاهم الجدي|دة قب

والتوقيع عليها مددوا مذكرة التفاهم السابقة مرارا لكي يكون لديهم وثيقة قانونية ص|حيحة. إال أن|ه ل|وحظ 

في حين أن مذكرة التفاهم الجديدة  2012مايو/أيار  31إال حتى  لم تكن صالحة ةالممددأن مذكرة التفاهم 

 بعد تأخير دام أربعة أشهر.  2012جرى التوقيع عليها في أكتوبر/تشرين األول 

 النقص في توزيع الغذاء –باء 

، وجمهوري|ة ب|نغالديش( مكتب|ا قطري|ا 11هن|اك ، كان القطرية العشرين المنتقاة مكاتبالحظنا أن من بين ال -68

طي||ة، وكيني||ا، ونيب||ال، وباكس||تان، وجن|وب الس||ودان، وس||ري النك||ا، والس||ودان، وأوغن||دا، االكونغ|و الديمقر

 خسائر في األغذية بسبب التدهور أو النقل وفترات التخزين.  اوزامبيا، وزمبابوي)، حدثت في حالته

 200294أي  -راجع||ة المكت||ب القط||ري ف||ي كيني||ا أن توزي||ع األغذي||ة ف||ي ثالث||ة مش||روعات وأظه||رت م -69

 –ج|دير بالثن||اء. إال أن|ه ك||ان هن|اك نق||ص ف|ي تس||ليم األغذي|ة ف||ي حال|ة المش||روع  - 200174و 102583و

العملي||ة الممت||دة لإلغاث||ة واإلنع||اش (الت||ي اكتمل||ت) م||ن جان||ب ش||ركاء التع||اون (كيني||ا، وجمعي||ة الص||ليب 

األحمر، والرؤية العالمية في كينيا، وإنقاذ الطفولة، و"كير" في كينيا، والغذاء للجياع، واإلغاثة اإلس|المية) 

 مواد الغذائية.) رغم توافر ال2012(حتى أغسطس/آب  2012إلى  2010خالل السنة من 

وأظهرت مراجعة المكتب القطري في الصومال أنه كان هناك نقص ف|ي تس|ليم األغذي|ة م|ن جان|ب ش|ركاء  -70

وافر الغذاء كم|ا ي|رد ) رغم ت2012(حتى أغسطس/آب  2012إلى  2010التعاون المنتقين خالل السنة من 

 وصفه أدناه:

 7/1/2011 30/4/2011إلى  1/1/2011من  "كير" الدولية

 26/1/2011 30/4/2011إلى  1/1/2011من  "كونسيرن" على نطاق العالم

 1/2/2011 30/4/2011إلى  1/1/2011من  Goal Zimbabwe منظمة

 14/1/2011 30/4/2011إلى  1/1/2011من  الرعاية المسيحية

ذاء توزيع الغ اسم الشريك
 الموجه

 مالحظات الفعليلتوزيع االتوزيع الفعلي 
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التوزي||ع واإلب||الغ ع||ن لتحس||ين  ش||ركاء التع||اون وق||ال المكت||ب القط||ري إن||ه يعم||ل عل||ى نح||و متواص||ل م||ع -71

 التوزيع.

ه|و برن|امج التغذي|ة  200157 البرن|امج القط|ريلمكتب القطري في زامبيا كان المكون الرئيسي ف|ي اوفي  -72

المدرسية بالمنتجات المحلية الذي يرمي إلى إعادة األطفال إلى المدرسة عن طريق برنامج التغذية. ونظرا 

إل|ى ح|د كبي|ر عل|ى ش|راء الس|لع  البرنTامج، فق|د اقتص|ر دور بش|كل عين|يمة زامبي|ا وف|رت ال|ذرة ألن حكو

عق||ود النق||ل الثانوي||ة  المض||اهية مث||ل الزي||ت النب||اتي والحب||وب البقولية/الفاص||وليا/البازالء وتس||ديد تك||اليف

 والمدارس. مجالس المقاطعات التعليميةوتمويل األشخاص المرجعيين. وكانت وكاالت التنفيذ هي 

 وقد الحظنا أن اإلنجاز مقارنة باأله|داف ف|ي ه|ذا البرن|امج ك|ان منخفض|ا إل|ى ح|د بعي|د بحي|ث ل|م ينج|ز إال -73

 .2012في المائة من حيث الكمية حتى يوليو/تموز  9في المائة من حيث المستفيدين و 7

/الم|دارس فيه|ا أي س|لع عل|ى مجالس المقاطعات التعليمي|ة أن هناك عددا من الحاالت لم توزع  كما الحظنا -74

ش||هور ف||ي مقاطع||ات ش||انغومبو، ومونغ||و، وكاوم||ا، وم||امبوي، وك||االبو رغ||م ت||وافر الس||لع ع||دة األطف||ال ل

 الغذائية.

قض||ايا ش||تى مث||ل قي||ود التموي||ل وانقط||اع اإلم||دادات، وع||زى المكت||ب القط||ري ف||ي زامبي||ا المش||كالت إل||ى  -75

وصعوبات النقل في بعض المقاطعات النائية التي لم تتحقق فيه|ا عق|ود النق|ل الثانوي|ة (كم|ا ح|دث ف|ي حال|ة 

شانغومبو وك|االبو) وع|دم ت|وافر الس|لع المض|اهية. ومث|ال ذل|ك أن الحب|وب البقولي|ة ف|ي حال|ة ش|انغومبا ت|م 

 الحبوب ولم يكن من الممكن توزيعها ألن ذلك كان من شأنه مضاعفة التكاليف. تلقيها أوال قبل وصول 

حتى ت|اريخ المراجع|ة ك|ان مجم|وع خس|ائر الس|لع الفاس|دة الت|ي أبل|غ عنه|ا المكت|ب  2012و 2011وخالل  -76

 ر أمريكي كما يلي:دوال 69 600بما قيمته  مجالس المقاطعات التعليميةالقطري في زامبيا، و

 فترة الخسارة قيمة الخسائر (بالدوالر األمريكي) وصف السلع

 333.14 7 دقيق الذرة

 545.94 1 الزيت النباتي 2011يناير/كانون الثاني 

 351.92 1 الفاصوليا والبازالء

 )%( )طن متري( )طن متري( 

ي المجلس الدانمرك
 لالجئين

29575.29 22677.911 76.68  

  91.59 12409.146 13549.383 إغاثة اإلخوة

إنق|||اذ الطفول|||ة ف|||ي 
 المملكة المتحدة

عل|ى اتفاق|ات  6من  3كان التاريخ المستهدف في  48.28 6730.283 13940.55
حت||||ى ديس||||مبر/كانون األول  يمس||||توى المي||||دانال

2012 

المعون||ة اإلس||المية 
ف||||||||||ي المملك|||||||||||ة 

 المتحدة

 6ك||ان الت||اريخ المس||تهدف ف||ي اتف||اقين م||ن ب||ين  8.4 311.149 3705.887
المس||توى المي||داني حت||ي  اتفاق||ات للش||راكة عل||ى

 2012ديسمبر/كانون األول 

وكال|||ة العم|||ل م|||ن 
أج||||||||||ل الس||||||||||الم 

 والتنمية

ك||ان الت||اريخ المس||تهدف ف||ي ك||ال اتف||اقي الش||راكة  25.18 758.040 3010.437
عل||||ى المس||||توى المي||||داني حت||||ي ديس||||مبر/كانون 

 2012األول 
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 184.52 53 دقيق الذرة
  2012يناير/كانون الثاني 

 184.25 6 الحبوب البقولية

   599.77 69 المجموع 

وصنفت أسباب الخسائر بوصفها "فساد الس|لع"، وه|و م|ا يرج|ع إل|ى أس|باب ش|تى مث|ل س|وء النوعي|ة الت|ي  -77

وردتها شركة الطحن، وتأخر التوريد للمدارس، وتأخر االستهالك نتيجة للخسائر الناجمة عن التخزين. إال 

ألن ال||ذرة وردته||ا الحكوم||ة مجان||ا. وفيم||ا يتعل||ق  ف||ي ه||ذه الح||االتل||م يس||ترجع أي تك||اليف  البرنTTامج أن

بالخسائر في السلع األخرى، فقد قال المكتب القطري في زامبيا إنه تم استرجاع التكاليف في الحاالت الت|ي 

 كانت الخسائر فيها ناجمة عن اإلهمال.

أن||ه، وإن ك||ان ثم||ة تقري||ر يرف||ع ع||ن الخس||ائر عن||د وقوعه||ا، فإن||ه ال يوج||د أي تحلي||ل مفص||ل ونح||ن ن||درك  -78

 ألسباب الخسارة يمكن أن يكون مصدرا لتحديد القضايا النظمية.

 التأخير في التوزيع –جيم 

اق، وكيني||ا، ونيب||ال، وجن||وب قطري||ة (جمهوري||ة الكونغ||و الديمقراطي||ة، والع||ر مكات||بوج||دنا ف||ي ثماني||ة  -79

القطرية العشرين المنتقاة أنه كان هناك تأخير  مكاتبال السودان، وسري النكا، والسودان، وزامبيا) من بين

 في نقل األغذية إلى نقاط التوزيع.

وف||ي المكت||ب القط||ري ف||ي زامبي||ا كان||ت إح||دى الس||لع المس||تخدمة عل||ى نط||اق واس||ع للبرن||امج القط||ري   -80

دقي||ق ال||ذرة ال||ذي ت||ورده حكوم||ة زامبي||ا  التغذي||ة المدرس||ية بالمنتج||ات المحلي||ة) ه||ي برن||امج( 200157

ين إذا ت|م للمدارس عن طريق الشراء المحلي. ويتميز مسحوق الذرة الن|اعم بم|دة ص|الحية مثل|ى تبل|غ ش|هر

مايو/أي|ار  23 ف|ي مؤرخ|ةمحل|ي ال بش|أن دقي|ق ال|ذرة/ البرنTامج شراؤه على المستوى المحل|ي (مواص|فات

2011.( 

ستهلك بعد ثمانية أشهر تقريبا. وفي حالة واح|دة ف|ي مقاطع|ة والحظنا أن دقيق الذرة في بعض المقاطعات يُ  -81

طن م|ن دقي|ق ال|ذرة المس|لم ف|ي نوفمبر/تش|رين الث|اني كخس|ارة ف|ي  77.169البالغ ثبت الرصيد مازابوكا أُ 

بعد حوالي أربعة أشهر من تسليمه نظرا فيم|ا يب|دو لخس|ارة ف|ي التخ|زين بس|بب قص|ر  2012فبراير/شباط 

 مدة الصالحية.

ي إم|ا ف|ي وق|ت متق|دم م|ن الفت|رة الدراس|ية أو قب|ل وكان من بين المشكالت المتصلة بتوريد السلع أن|ه يج|ر -82

وهو م|ا ي|ؤدي  -إغالق المدارس قرب نهاية الفترة مباشرة. وترتب على ذلك أن السلعة تبقى غير مستهلكة 

أو أن المدرس|ة  -(دقي|ق ال|ذرة)  CERMMLإلى تدهورها في حالة قصر مدة الصالحية لمادة غذائية مث|ل 

 فال وتحبط بذلك هدف إحضار األطفال إلى المدرسة. توزعها كحصص غذائية على األط

وعزى المكتب القطري في زامبيا أسباب تأخر اإلمدادات إلى مشكالت النقل. وأفهمنا أن دقي|ق ال|ذرة   -83

سيس||تعاض عن||ه ت||دريجيا بحب||وب ال||ذرة الت||ي له||ا ت||اريخ ص||الحية أط||ول، وال س||يما ف||ي المقاطع||ات الت||ي 

ويب|ذل جه|ودا  هذه المش|كالتمدرك ليصعب الوصول إليها. كما قيل على سبيل التلميح إن المكتب القطري 

 .المعنية لدى حكومة زامبيا لمعالجة القضايا
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  8المالحظة 

كان هناك عدم امتثال شائع إلجراءات المنظمة فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني، 

العجز عن ، ويؤدي إلى مخاطر البرنامجوهو ما يدل على نقص في الكفاءة وعجز ممكن عن تحقيق أهداف 

 ضمان الشفافية والتكلفة المثلى.

  8التوصية 

نوصي بأن يعزز البرنامج اآلليات فيما يتعلق بكامل عملية التوقيع على اتفاقات الشراكة على المستوى 
الميداني للتأكد من أن جميع برامج البرنامج تنفذ وفقا لما حدد في هذه االتفاقات بطريقة تتسم بالكفاءة 

 والفعالية.

 الرصد والتقييم –تاسعا 

س||ويا بتص||ميم وتنفي||ذ اس||تراتيجية الرص||د والتقي||يم.  ش||ريك التع||اونو البرنTTامجالوض||ع األمث||ل ه||و أن يق||وم  -84

بص|فة فص|لية الس|تعراض التق|دم المح|رز ف|ي  االجتم|اعوشريك التعاون  للبرنامجوينبغي للمكتب القطري 

النواتج، والنتائج التي انتهى إليها رصد االتصاالت مع المستفيدين، واألدلة المبك|رة عل|ى إنج|از الحص|ائل. 

لمح|رز ف|ي الن|واتج واالتف|اق بص|فة اوينبغي لهما أيضا االجتم|اع م|رة أو م|رتين س|نويا الس|تعراض التق|دم 

 عين اتخاذها إذا دعت الحاجة.رسمية على التدابير التي يت

وكان شريك التعاون مسؤوال عن رصد األنشطة من يوم إلى يوم آخر وكان المفترض أن يقدم ثالث|ة أن|واع  -85

 والوكاالت األخرى. وكانت تقارير الرصد تشمل: للبرنامجمن التقارير 

ن كمية األغذية المتلقاة وعدد المستفيدين مصنفين تقريرا شهريا عن التوزيع: يتضمن معلومات ع �

 بحسب نوع الجنس والسن.

تقريرا فصليا عن التقدم المحرز: يتضمن المعلومات السردية/الكيفية على السواء باإلضافة إلى  �

 صل في اتفاق الشراكة على المستوى الميداني.دد وفُ المعلومات الكمية كما حُ 

ها عاء األنشطة تقديم تقرير نهائي مع معلومات مدعمة جرى جموأخيرا كان من الالزم عند انته �

 طيلة الفترة التي يغطيها اتفاق الشراكة على المستوى الميداني.

 مسؤوال بالنسبة لجميع العمليات عما يلي: البرنامجوكان   -86

 تحليل تقارير الشركاء لضمان الوفاء بأهداف العمليات؛ �

 العمل مع الشركاء لضمان اتخاذ تدابير تصحيحية عند اللزوم؛ �

جمع معلومات مستقلة على المستوى الميداني، بما في ذلك إجراء مناقشات مع المستفيدين تعرف  �

باسم "رصد االتصاالت مع المستفيدين" بناء على استراتيجية الرصد والتقييم المصممة بصفة 

 مشتركة للتثبت من نتائج الشركاء. 
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وشريك التعاون كالهما بعملية رصد فيما بعد التوزيع تتض|من زي|ارة  البرنامجوكان المفترض أن يضطلع  -87

األسر المستفيدة لفحص مدى معاناتها من انعدام األم|ن الغ|ذائي، وتوض|يح كيفي|ة اس|تخدام المعون|ة الغذائي|ة 

 وتوزيعها داخل األسرة، وتقييم األصول والموارد األخرى التي تستطيع األسرة الوصول إليها.

وكانت مراجعتنا ترمي إلى التأكد مما إذا ك|ان تنفي|ذ الب|رامج الت|ي يض|طلع به|ا الش|ريك ترص|د عل|ى النح|و  -88

المناسب ومما إذا كان الشركاء يقدمون التقارير الدورية الالزمة في الوقت المناس|ب، ومنه|ا بص|فة خاص|ة 

أنن||ا تحققن||ا مم||ا إذا ك||ان أداء الش||ركاء يق||يم بص||فة دوري||ة التق||ارير المتعلق||ة بتوزي||ع المعون||ة الغذائي||ة. كم||ا 

 .البرنامجبطريقة شفافة لقياس أدائها في تنفيذ برامج 

 ووجدنا أن من بين المكاتب القطرية العشرين المنتقاة: -89

وزمب|ابوي) ال توج|د وس|ري النك|ا، وأوغن|دا، وجن|وب الس|ودان، ستة مكاتب (العراق، ودولة فلس|طين،  )1

 لديهم إجراءات تشغيل موحدة للرصد. 

يجري الرصد عن طريق خطة شهرية للرصد. غير أن|ه ل|م ي|رد عل|ى  بنغالديشفي المكتب القطري في  )2

التقرير المفصل م|ن  طلبمستوى المكتب القطري إال تقرير ملخص عن الحصائل. وكان األمر يقتضي 

لك. يضاف إلى ذلك أن إجراء فحص اختب|اري لتقري|ر م|ن ش|ريك المكتب الفرعي عندما يستلزم األمر ذ

) 104100رق|م  مش|روع البرن|امج القط|ريعن موقع س|اتكيرا ( 2012(سوشيالن) بالنسبة ليوليو/تموز 

 طن من األرز. ولم توجد أي أسباب/مالحظات مسجلة عن هذا الفارق. 2.066أظهر فارقا مقداره 

وإثيوبيا، وهايتي، والعراق، وباكستان، والصومال، وسري النكا) وفي سبعة مكاتب قطرية (أفغانستان،  )3

 كان هناك تأخير في تقديم التقارير الشهرية.

وف||ي المكت||ب القط||ري ف||ي باكس||تان وج||دنا أن تق||ارير الش||ركاء كان||ت مت||أخرة ألكث||ر م||ن ش||هر. وكان||ت  )4

 حاالت التأخير أكثر في المشروعات التي تنفذها الحكومة.

تقري|را  267تقريرا (من بين  81في الصومال كان هناك انتظار ألكثر من شهر لـ  وفي المكتب القطري )5

آن أوانها) من شركاء منتقين (المجلس الدانمركي لالجئين، وإنقاذ الطفولة، والمعونة اإلس|المية، وإغاث|ة 

 .2012سبتمبر/أيلول  30 فياإلخوة، ووكالة العمل من أجل السالم والتنمية) 

رية (إثيوبيا، وباكستان، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسري النك|ا) ل|م وفي ستة مكاتب قط )6

 يكن هناك أي توفيق بين البيانات المقدمة من الشركاء في تقاريرهم. 

وف|ي المكت||ب القط||ري ف||ي باكس|تان أظه||ر فح||ص عش||وائي للتثب||ت م|ن البيان||ات المتعلق||ة بكمي||ة األغذي||ة  )7

يع المق|دم م|ن ش|ريك للتع|اون ع|ن طري|ق المقارن|ة م|ع تقري|ر توزي|ع الموزعة كما بينت في تقرير التوز

األغذية المرسل إلكترونيا من المكتب الفرعي في السند وجود تباين في كمية األغذية الموزع|ة (التقري|ر 

 أسباب/مالحظات مسجلة فيما يتعلق بذلك التباين.  ). ولم تكن هناك2537رقم 



*WFP/EB.A/2013/6-F/1 31 
 

 

مكتب||ا قطري||ا (جمهوري||ة الكونغ||و الديمقراطي||ة، وإثيوبي||ا، وه||ايتي، والع||راق، وكيني||ا، ونيب||ال،  14وف||ي  )8

س|ري النك|ا، الس|ودان، وزمب|ابوي) الصومال، وجنوب السودان، ووالنيجر، ودولة فلسطين، والفلبين، و

 لم يكن الشركاء يقدمون تقارير فصلية. 

وه||ايتي، والع||راق، وكيني||ا، والنيج||ر، وس||ري النك||ا، ، وإثيوبي||ا، ب||نغالديشوف||ي ثماني||ة مكات||ب قطري||ة ( )9

 والصومال) لم يكن الشركاء يقدمون تقارير نهائية.

وفي أربعة مكات|ب قطري|ة (إثيوبي|ا، وس|ري النك|ا، وأوغن|دا، وزامبي|ا) ل|م تجم|ع معلوم|ات مس|تقلة عل|ى  )10

ص|د االتص|االت م|ع المستوى الميداني بما في ذلك إجراء المناقش|ات م|ع المس|تفيدين المعروف|ة باس|م "ر

المس||تفيدين" بن||اء عل||ى اس||تراتيجية الرص||د والتقي||يم الت||ي وض||عت بص||فة مش||تركة لفح||ص النت||ائج الت||ي 

 توصل إليها الشركاء فحصا مقارنا.

وف|ي المكت||ب لقط||ري ف||ي زامبي||ا الحظن||ا أن الرص||د ال||ذي يض||طلع ب||ه المكت||ب القط||ري ل||م ينف||ذ إال إل||ى  )11

لتي كانت توزع األغذي|ة عل|ى الم|دارس. إال أن المكت|ب القط|ري مستوى مجالس التعليم في المقاطعات ا

 لم ينفذ أي رصد عند نقطة النهاية أي المدارس.

وف||ي المكت||ب القط||ري ف||ي كيني||ا ب||ين فحص||نا إلحاط||ات الرص||د الش||هرية بالنس||بة لش||هري مايو/أي||ار  )12

كم|ا ه|و يتض|ح م|ن  رص|د االتص|االت م|ع المس|تفيدينأن ثمة مجاال للتحس|ين ف|ي  2012وأغسطس/آب 

 الجدول التالي:

حماية سبل  :106660 –واإلنعاش ةالعملية الممتدة لإلغاث المشروع

 المعيشة وإعادة بنائها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة

العملية الممتدة لإلغاثة 

: 200174 –إلنعاش او

المساعدة الغذائية لالجئين في 

 كينيا

لغذاء /اتوزيع عام لألغذيةال النشاط

 مقابل إنشاء األصول

 برنامج التغذية التكميلية برنامج التغذية التكميلية

 الهدف الفعلي الهدف الشهور

 (عدد األسر)

 الفعلي

 (عدد األسر)

 الفعلي الهدف

 0 90 183 660 354 900 2012مايو/أيار 

 0 90 182 760 302 580 2012يونيو/حزيران 

 0 90 295 760 665 800  2012يوليو/تموز 

 0 80 310 780 617 790 2012أغسطس/أب 

 0 350 970 2 960 1 938 3 070 المجموع 

وف|ي مكتب|ين قط|ريين (إثيوبي|ا وه|ايتي) ل||م يج|ر رص|د لم|ا بع|د التوزي|ع م||ع م|ا يقتض|يه ذل|ك م|ن زي||ارة  )13

 المستفيدين.

والفلب|ين، وس|ري النك|ا، ، وإثيوبيا، وهايتي، والعراق، ودولة فلس|طين، أفغانستانمكتبا قطريا ( 11وفي  )14

 إجراءات تشغيل موحدة لتقييم الشركاء. والسودان، وأوغندا، وزامبيا، وزمبابوي) لم تكن هناك
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 ن رغم فوات تاريخ الوجوب:يوفي المكتب القطري في الصومال لم يجر تقييم لشركاء التعاون التالي )15

 

الرقم 

 المسلسل

اسم المكتب 

 القطري

منطقة 

المكتب 

 المعنية

الشراكة على المستوى  اتفاق

 رقم الميداني

 تاريخ الوجوب امتداد فترة العقد حتى

المجل||||||||||||||||||||||||س  1

ال||||||||||||||||||دانمركي 

 لالجئين

 CP/DRC/019/VT/2012 هارغيسا

 

أغس|||||||||||||||||طس/أب  23

2012 

 أغس||طس/أب 31

2012 

 CP/DRC/140/GFD/2011 مقديشو

 

يناير/ك||انون الث||اني  31

2012  

فبراير/ش|||||||||||||باط 

2012 

منظم||||||ة إغاث||||||ة  .2

 اإلخوة والتنمية

المنطق||||||||||ة 

 المركزية

CP/BRADO/006/FFW/2012 

 

يوني||||||||و/حزيران   2012مايو/أيار  20

2012  

وفي المكتب القطري في الفلبين لم تجر تقييمات شركاء التعاون. وبدال من ذل|ك كان|ت المش|روعات تق|يم  )16

 ككل.

 .التعليميةمجالس المقاطعات لتقييم  ينفذوفي المكتب القطري في زامبيا لم  )17

 30(اعتب||ارا م||ن  2012وف||ي المكت||ب القط||ري ف||ي كيني||ا ل||م يج||ر المكت||ب أي تقييم||ات بالنس||بة لس||نة  )18

قب||ل ت||اريخ  نُف||ذتي||رد أدن||اه وص||ف لوض||ع التقييم||ات الت||ي  2011). وف||ي س||نة 2012س||بتمبر/أيلول 

 الوجوب بالنسبة لشركاء التعاون المنتقين:

 الوضع النشاط المقاطعة  الشريك المتعاون

�� توزيع عام لألغذيةال مرسابيت الغذاء من أجل الجياع

 الصليب األحمر في كينيا

�� توزيع عام لألغذيةال ماكويني

�� إنشاء األصول مقابلالغذاء   

�� توزيع عام لألغذيةال كوالي

�� لغذاء مقابل إنشاء األصولا تاناريفر

�� توزيع عام لألغذيةال  

�� مقابل إنشاء األصولالغذاء  مالندي

�� توزيع عام لألغذيةال  

�� لغذاء مقابل إنشاء األصولا غاريسا

�� توزيع عام لألغذيةال  

�� توزيع عام لألغذيةال إيجارا

�� لغذاء مقابل إنشاء األصولا كيليفي الرؤية العالمية
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 الوضع النشاط المقاطعة  الشريك المتعاون

�� توزيع عام لألغذيةال  

�� األصوللغذاء مقابل إنشاء ا تاياتا تافيتا

�� توزيع عام لألغذيةال  

�� توزيع عام لألغذيةال بوكوت الشرقية

�� توزيع عام لألغذيةال بوكوت الغربية

�� لغذاء مقابل إنشاء األصولا ماكويني

�� توزيع عام لألغذيةال  

�� توزيع عام لألغذيةال توركانا

�� لغذاء مقابل إنشاء األصولا بارينغو

�� عام لألغذية توزيعال  

�� توزيع عام لألغذيةال ماكويني

�� لغذاء مقابل إنشاء األصولا  

 إلغاثة اإلسالميةا

�� برنامج التغذية التكميلية الشاملة مانديرا 

�� برنامج التغذية التكميلية الشاملة واجير

 إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة 

�� الشاملةبرنامج التغذية التكميلية  واجير

�� برنامج التغذية التكميلية الشاملة مانديرا
 
 

  9المالحظة  

رغم أن المقر وضع إطارا لرصد وتقييم المشروعات على شكل "مجموعة أدوات الرصد والتقييم"، فإن المكاتب 

لم تصمم إجراءات تشغيل موحدة محددة لرصد وتقييم شركاء التعاون. كما أن هذه المشروعات لم يجر  قطريةال

تحليلها بصفة منتظمة، وهو ما أدى إلى وجود فجوة في تتبع إنجاز أنشطة شركاء التعاون، وبذلك ضاعت 

 الفرصة إلدخال تدابير مخففة في الوقت المناسب.

  9التوصية 

القطرية من أجل وضع إجراءات التشغيل  مكاتبللنوصي بأن ينظر مقر البرنامج في إصدار أمر توجيهي 
الموحدة لرصد وتقييم شركاء التعاون وقد يفرض أيضا "آليات أساسية دنيا للرصد" من أجل االمتثال 

 اإلجباري.
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 إلقليميةادور المكاتب  –عاشرا 

إلقليمي|ة ممارس|ة رقاب|ة عل|ى محاس|بة الس|لع واإلش|راف عل|ى تنفي|ذ نظ|ام تحلي|ل اكان يتعين عل|ى المكات|ب  -90

وإدارة حركة السلع في اإلقليم. ولهذه المكاتب مهام إشرافية فيما يتعلق بتسليم/توزيع األغذية كما يسجل في 

 30ر وض|ع التوزي|ع كم|ا س|جل ف|ي نظام تحليل وإدارة حركة السلع. وفي المكتب اإلقليمي في نيروبي أظه

ف|ي المائ|ة م|ن األغذي|ة الت|ي  59غ إال ع|ن الثالث من السنة لم يبلّ| الفصلأنه في نهاية  2012سبتمبر/أيلول 

لكونغ|و جمهوري|ة اجرت مناولتها بوصفها وزعت وسجلت في نظام تحليل وإدارة حرك|ة الس|لع. وبالنس|بة ل

ك|ان هن|اك  في المائ|ة. وع|الوة عل|ى ذل|ك 30النسبة أقل من (برازافيل) وجيبوتي، وجنوب السودان، كانت 

اخ|||تالف كبي|||ر ب|||ين الحس|||اب الم|||ادي وب|||ين س|||جالت نظ|||ام تحلي|||ل وإدارة حرك|||ة الس|||لع بش|||أن تحرك|||ات 

 حساب المخزونات في حالة إثيوبيا كان أكثر مما سجل في النظام.  إنالمخزونات. بل 

المكاتب اإلقليمية المنتقاة (جوهانسبرغ، ونيروب|ي، وب|انكوك) بيان|ات فيم|ا يتعل|ق بنوعي|ة أداء ولم يكن لدى  -91

ش|ركاء التع|اون  شركاء التعاون. وهذا مجال هام للرقابة ألن خدمات التسليم النهائية كانت تتوقف على أداء

شأن التقارير الدورية الصادرة لمكاتب اإلقليمية. ومن لالمعلومات كما تقدمها المكاتب القطرية  وعلى إتاحة

عن المكاتب القطرية بشأن أداء شركاء التعاون أن تساعد على تحديد المش|كالت النظمي|ة ف|ي حال|ة ش|ركاء 

التعاون وحل المشكالت. وينبغي إدراج هذا الجانب في مهام اإلش|راف الت|ي يض|طلع به|ا المكت|ب اإلقليم|ي 

لبعث||ات. وتقي||يم نوعي||ة أداء ش||ركاء التع||اون جان||ب ه||ام م||ن وك||ذلك ف||ي القائم||ة المرجعي||ة الت||ي تس||تخدمها ا

 اإلشراف والرصد، ومن شأنه أن يساهم في أي توجيه تقدمه المكاتب اإلقليمية للمكاتب القطرية.

  10المالحظة 

المكاتب اإلقليمية في الوقت الحاضر ال تؤدي أي دور مهم في مجال اإلشراف على إدارة المكاتب القطرية 

 خطة اإلدارة إنتعاون. ولم تنظم أي بعثات منفصلة لتقييم إدارة المكاتب القطرية لشركاء التعاون. بل لشركاء ال

التزمت الصمت بشأن دور ومسؤولية  للبرنامجالتي تضمنت تصورا لهيكل تنظيمي جديد ) 2013-2015(

 .القطرية في المكاتب المكاتب اإلقليمية على وجه الدقة فيما يتعلق بإدارة شركاء التعاون

  10التوصية 

نوصي بأن تؤدي المكاتب اإلقليمية للبرنامج دورا أكبر في الرقابة على المكاتب القطرية. ويتعين بصفة خاصة 
  تخطيط وتنفيذ بعثات للمراقبة لتقييم أداء المكاتب القطرية في إدارة شركائها المتعاونين.
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 1 –الملحق 

 اإلقليمية المنتقاة للمراجعةالمكاتب القطرية والمكاتب ب قائمة
 2012إلى أغسطس/آب  2010فترة المراجعة: من يناير/كانون الثاني 

 

 االسم الرقم 
 أفغانستانالمكتب القطري في  1
 شيغالدنالمكتب القطري في ب 2
 المكتب القطري في تشاد 3
 المكتب القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية 4
 إثيوبياالمكتب القطري في  5
 المكتب القطري في هايتي 6
 المكتب القطري في العراق 7
 المكتب القطري في كينيا 8
 المكتب القطري في نيبال 9

 في النيجر المكتب القطري 10
 المكتب القطري في باكستان 11
 المكتب القطري في دولة فلسطين 12
 المكتب القطري في الفلبين 13
 الصومالالمكتب القطري في  14
 المكتب القطري في جنوب السودان 15
 المكتب القطري في سري النكا 16
 المكتب القطري في السودان 17
 المكتب القطري في أوغندا  18
 المكتب القطري في زامبيا 19
 المكتب القطري في زمبابوي 20
 جوهانسبرغللجنوب األفريقي، المكتب اإلقليمي  21
 نيروبي ،شرق ووسط أفريقيال المكتب اإلقليمي 22
 سيا، بانكوكآلالمكتب اإلقليمي  23
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