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وجز
يوزع برنامج األةذية العالم (الب ا ) ما بين  3و 4ماليين طن متري من المواد الغذائية سنويا ً على المستفيدين من المنظمة ،وخاصة
ِّ
جميع روابطها ف المنطقة،

ف المناطق الت تعان من أزمال إنسانية على نطاق واسع .وتحشد سلسلة إمداد األةذية التابعة للب ا
بدءا ً من المقر الرئيس (ال ق ) إلى المكاتب القطرية ،بمن فيهم مقدم الخدمال الخارجية الذين يستعين بهم الب ا  ،والشركاء
المتعاونون الذين يوزعون األةذية على المستفيدين.
وعلى الرةم من البيئة الت تتزايد فيها حاالل الطوارئ المعقدة ،ويتزايد خطر الحوادث نتيجة لذلك ،فإن الب ا يحافظ على مستوى
من الخسائر يقل عن  1ف المائة من المواد الغذائية الت يتداولها .ويوجد خطر حدوث خسائر ف جميع مراحل سلسلة اإلمداد ،بدءا ً من
شراء المواد الغذائية إلى التوزيع ،وهو ما ينطوي على عدد متزايد من الجهال الفاعلة واإلجراءال.
وهذا التنوع ف الجهال الفاعلة يكمن وراءه تصور ةير متجانس لمفهوم الخسائر ف المنظمة .ويقتصر مستوى الخسائر الت يعترف
بها الب ا

على تلك الت لها توثير مال مباشر بالنسبة للمنظمة ،بحيث أنه ال يتم إدراج بعض الحاالل ،مثل توخر التسليم ،أو السلع

المعادة إلى الموردين ،على الرةم من أن لها توثير على كفاءة وفعالية العمليال .وباإلضافة إلى هذا الفهم المال للخسائر ،هناك تصورال
أخرى للخسائر من جانب الموظفين ف مختلف وحدال الب ا  .ويعتبر هذا الفهم للخسائر فهما ً مجزءاً ،إذ يعتمد على استخدام البيانال
المتاحة .ويمكن أن يؤدي هذا إلى اختالفال ف حساب الخسائر بين التقارير المختلفة عن هذه المسولة.
وقد تم تعزيز الرصد الشامل والحصري لخسائر المواد الغذائية ف السنوال األخيرة من خالل إدخال نظامين للمعلومال هما :نظام دعم
تنفيذ اللوجستيات ( ظام اللوجستيات) ونظام رصد وتقييم فعالية المكاتب القطرية (أداة "كو يت") .ويغط كل نظام مرحلة محدَّدة
داخل سلسلة اإلمداد .وال يزال الب ا

يفتقر إلى أداة متكاملة يرصد بها الخسائر الناجمة عن المشتريال حتى وصولها إلى االستهالك

النهائ  .وعالوة على ذلك ،يمكن تحسين الرصد الذي يقوم به الب ا

للمخاطر الشاملة المرتبطة بإمدادال األةذية عن طريق تسجيل

المواد الغذائية ف الوقت الفعل .
وتعمل المنظمة مع مجموعة من الشركاء لضمان إجراء معاينال للمواد الغذائية المتلقاة عند تسليم الحمولة ف الميناء ،وكذلك بالنسبة
لتوزيع األةذية على المستفيدين .وسوف يستفيد الدور اإلشراف للمكاتب اإلقليمية من تعزيزها ،وال سيما ف مجال رصد عمليال التفتيش
نتيجة ألفعال الشركاء من خالل نظام

على المخازن واستخدام الشراكال ف الميدان .وتتم تغطية مخاطر الخسائر الت تكبدها الب ا
تومين داخل يدعمه تومين خارج ال يُغط حاليا ً سوى القليل من الخسائر الت يتكبدها الب ا  -خسائر ما قبل التسليم  -وينبغ توسيع
هذا التومين قريبا ً ليغط الخسائر األخرى الت يتكبدها الب ا .

ويُشكِّل ضمان رضا المستفيدين وتلبية احتياجاتهم عن طريق تحسين رصد الحوادث المرتبطة بجودة المواد الغذائية ،وردود فعل
المستفيدين ،جزءا ً ال يتجزأ من عملية تسعى إلى الحد من مخاطر السمعة الت يواجهها الب ا  .وهذا يتطلب تعزيز آليال الرقابة
َّ
الموزعة ،وترشيد إجراءال التنبيه إلى الحوادث المحتملة.
الداخلية لمنع االستخدام ةير المشروع لألةذية
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أوال -أهداف ال اج ة و طاقها و هجها
-1

كما أُعلن ف خطاب اإلخطار المؤرخين ف  17يوليو/تموز  ،2017و 1ديساااااامبر/كانون األول  ،2017قام فريق مؤلف من
خمساااة من مراجع الحساااابال الخارجيين بالتحقق ف مقر الب ا

ف روما على مرحلتين ،من  11إلى  15سااابتمبر/أيلول

 ،2017ومن  22يناير/كانون الثان إلى  2فبراير/شباط  .2018وباإلضافة إلى ذلك ،ساهمت جميع البعثال الميدانية المقررة
()1

ف المكاتب الخارجية خالل الساااانة المالية  2018-2017ف إعداد هذا التقرير .وكان الغرض من هذه المراجعة هو فحص
الخسائر المتعلقة بالمواد الغذائية.
-2

وعمالً بقرار للمجلس التنفيذي الصااادر ف  10نوفمبر/كانون الثان  ،2015عُهد بالمراجعة الخارجية لحسااابال الب ا

إلى

الرئيس األول لديوان المحاساااااابة الفرنساااااا ( )Cour des comptes of Franceللفترة من  1يوليو/تموز  2016إلى 30
يونيو/حزيران  2022وفقا ً للمادة الرابعة عشرة  1 -من النظام المال للب ا .
-3

ووالية مراجع الحساااااااابال الخارج محدَّدة ف المادة  14من النظام المال للب ا

وملحقه ،وكذلك ف الدعوة إلى تقديم

الطلبال لشغل وظيفة مراجع الحسابال الخارج  .وتشمل اختصاصاته الدعوة إلى تقديم طلبال الترشيح ،إلى جانب العرض
صل لخدمال ديوان المحاسبة الفرنس الت وافق عليها المجلس.
التقن المف َّ
-4

(المادة  1 - 14من النظام المال ) ،وإبداء

وتتمثل مسااااااؤوليال مراجع الحسااااااابال الخارج ف مراجعة حسااااااابال الب ا
المالحظال ،إذا رأى ذلك مناسباً ،بشون كفاءة اإلجراءال المالية ،ونظام المحاسبة ،والضوابط المالية الداخلية ،وبصفة عامة،
بشون إدارة الب ا

-5

وتسييره (المادة  4 - 14من النظام المال ).

وعمالً بالمادة  1 - 3من النظام المال للب ا  ،يكون المدير التنفيذي مسااااااؤوالً أمام المجلس التنفيذي عن اإلدارة المالية
ألنشطة الب ا  ،ويخضع لمساءلته.

-6

وأ ُعد خطاب تعاقد مع المدير التنفيذي لضاااااامان فهم التزامال اإلدارة ومراجع الحسااااااابال الخارج فهما ً ال لبس فيه ،وفقا ً
للمعايير الدولية لمراجعة الحساااابال .وباإلضاااافة إلى ذلك ،وقبل كل مراجعة ،يقوم مراجع الحساااابال الخارج بإبالأل األمانة
بنطاق أنشطة مراجعة الحسابال الت يتعيَّن االضطالع بها.

-7

وقد أُدرج هذا التقرير ف خطة العمل السااانوية لمراجع الحساااابال الخارج المقدَّمة إلى المجلس التنفيذي للب ا

ف دورته

العادية الثانية المعقودة ف نوفمبر/ت شرين الثان  ،2017والت ت ضمنت تفا صيل المراجعال الت يتعيَّن إجراؤها ف الفترة ما
بين يوليو/تموز  2017ويونيو/حزيران  .2018ووفقا ً الختصاااصااال مراجع الحسااابال الخارج  ،فإنه يُصاادر كل عام تقريرا ً
عن مراجعة الكشااوف المالية للب ا (ويُقدَّم للمجلس التنفيذي للموافقة عليه) ،مشاافوعا ً برأيه بشااون الحسااابال ،وتقريرا ً عن
أداء إدارة الب ا  ،وتقريرا ً عن امتثالها ،ويُعرفان أيضااااااا ً باساااااام "تقريرا مراجعة األداء" (يقدمان للمجلس التنفيذي للنظر
فيهما) ،وعشاارة خطابال إدارية تصاادر عقب القيام بزيارال لمكاتب ميدانية (مكاتب إقليمية ومكاتب قطرية) .كما يسااتعرض
مراجع الحسابال الخارج مشروع التقرير السنوي عن تنفيذ توصياته ،وهو التقرير الذي قدمته األمانة إلى المجلس التنفيذي
للنظر فيه.
-8

وقد أُجريت مراجعة للخسااااائر المتعلقة باألةذية وفقا ً للمعايير الدولية للمؤسااااسااااال العليا لمراجعة الحسااااابال بشااااون عمليال
مراجعة األداء واالمتثال ،والنظام المال للب ا  ،ووفقا ً للوالية اإلضاااافية الملحقة به .وتُلزم هذه المعايير مراجع الحساااابال
الخارج بون يمتثل لقواعد السلوك المهن السارية ،وأن يمارس حكمه بطريقة مهنية ،وبون يلتزم بنهج نقدي أثناء المراجعة.

-9

وكانت األهداف الرئيسية للمراجعة على النحو التال :

( )1المكتبان اإلقليميان ف القاهرة وجوهانسبرأل ،ومكاتب الب ا

القطرية ف كينيا ،ولبنان ،ومالوي ،ونيبال ،ودولة فلسطين ،وتركيا ،وأوكرانيا ،وزمبابوي.
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-

القيام ،إن أمكن ،بتحديد وتقدير جميع الخساااااائر من أي نوع تتعلق بمشاااااتريال األةذية الت يقوم بها الب ا  ،بدءا ً من
تحديد سلة األةذية إلى االستهالك النهائ ؛

-10

-

استعراض آليال التحديد والتحليل واإلبالأل المتعلقة بالخسائر المرتبطة باألةذية؛

-

تحليل فعالية التدابير الموجودة لمنع هذه الخسائر وتخفيفها.

وقد نوقشات كل مالحظة وكل توصاية مع الموظفين المعنيين ،وخاصاة موظف ُ
عقد االجتماع الختام
شاعبة سالسالة اإلمداد .و ُ
لمراجعة الحسااابال بحضااور مدير ُ
شاعبة ساالساالة اإلمداد ف  2فبراير/شااباط  .2018وأكدل األمانة صااحة البيانال الت جرى
اإلدالء بها .ويراع هذا التقرير بصااااااورة كاملة تعليقال مدير ُ
الشااااااعبة وردوده ،وتلك الت قدمها كتابيا ً ف  26مارس/آذار
.2018

-11

وأثناء مراجعة أُجريت وفقا ً للمعايير الدولية ،تم فحص األداء واالمتثال على أسااااااس المعايير المناسااااابة ،وتحليل أساااااباب أي
خروج عن هذه المعايير .والهدف هو اإلجابة على أساااائلة المراجعة الرئيسااااية والتوصااااية بإجراء تحسااااينال .وتتمثَّل الخطوة
األولى للمراجعة ف تحديد الخطوط العريضااااة للموضااااوع ،أي المعلومال أو النشاااااط المطلوب قياسااااه .ويمكن أن يوخذ هذا
الموضاااوع أشاااكاالً مختلفة ،وأن تكون له خصاااائص متباينة ،حساااب هدف المراجعة .ويعتبر الموضاااوع مناسااابا ً إذا كان قابالً
للتحليل ،ويمكن تقييمه أو قياسه بصورة متسقة على أساس المعايير المعتمدة ،بحيث يمكن إخضاعه إلجراءال جمع أدلة كافية
()2

للمراجعة ،ومناسبة لدعم رأي المراجعة أو نتيجتها.
-12

وقد نوقش مفهوم الخ سائر المتعلقة باألةذية بمعناه األوسع .وقد أُخذل جميع أشكال الخسائر ف االعتبار .وتدخل ضمن نطاق
المراجعة تلك الخسائر الت ال تنتج عنها خسارة مالية ،إما ألنها مشمولة بآليال التومين ،أو بسبب قيام المتعاقدين المتضامنين
بتسااااااديدها ،حيث أنها تؤثر ف بعض األحيان على فعالية العمليال .وبالمثل ،فإن األحداث الت تؤدي إلى خسااااااارة مالية ةير
مباشااارة فقط ،مثل النزاعال المحتملة مع بائع المواد الغذائية ،والشاااركال الناقلة أو الحكومال المركزية ،ورفض البضاااائع
عند الحدود ،والحوادث المتعلقة بجودة األةذية وساااالمتها ،قد تسااابب حاالل توخير ةير متوقعة ،وه تكاليف إضاااافية ،األمر
يقوض سمعة الب ا  ،ويؤثر سلبا ً على أهداف الب ا ف نهاية المطاف .وقد أُخذل هذه األمور أيضا ً ف االعتبار.
الذي ِّ

-13

وكان الهدف النهائ من هذه المراجعة هو تقييم ما إذا كانت آليال الرقابة الداخلية ف الب ا  ،الت تمكنه من تخفيض كل
هذه الخسائر إلى مستوى مقبول ،تعتبر كافية.

-14

ولفحص نوعية الرقابة الداخلية للخسااااائر ،وضااااع مراجع الحسااااابال الخارج إطارا ً منطقيا ً لألهداف األساااااسااااية الت يتبعها
الب ا  ،وذلك بتصاااانيفها إلى ثالث فئال :أهداف فورية ،أو تشااااغيلية ،أو اسااااتراتيجية .ولتحقيق كل نوع من هذه األهداف،
يسااعى أي برنامج إلى تحقيق نتائج متباينة :فاألهداف الفورية تترجم إلى إنجازال واقعية؛ وتفترض األهداف التشااغيلية أن يتم
الحصااااااول على النتائج ،األمر الذي يتطلب إجراء تقييم نوع بدرجة أكبر؛ وتتجلى األهداف االسااااااتراتيجية من خالل ا ثار
اااااكل اإلنجازال والنتائج وا ثار المتوقعة ،والت تم
المتوقعة على ال مدى الطويل ،والت يرقى تحليلها إلى إجراء تقييم .وتُشا ِّ
تحديدها ف اإلطار المنطق  ،معايير أساااااااسااااااية لتقييم أداء العملية .وتختلف درجة التعقيد ف تقييم تحقيق األهداف باختالف
وضاااعها ،وف بعض الحاالل ،خاصاااة فيما يتعلق با ثار النهائية ،فإنها ةالبا ً ما تتجاوز حدود مراجعة األداء .ويمكن تلخيص
النهج الخاص ببرنامج يستند إلى اإلطار المنطق لألهداف على النحو الموضح أدناه.

( )2المعيار  100من المعايير الدولية للمؤسسال العليا لمراجعة الحسابال ،الفقرتان  22و.26
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ا هداف الفور ة

ا هداف االست اتيجية

ا هداف التشغيلية

•

تقييم ال ورد ن (المصنع ،والتفتيش،
والترخيص)؛

•

ضمان عمليال التوزيع ف
األوقال؛

الش اء

أفضل

•

تصنيف الخسائ ال الية؛

•

منع التدليس؛

•

تطلبات
تحديد
والتغليف)؛

(المحتويال

•

الحصول على منتجال تتسق مع
المعايير؛

•

التصدي
القا و ية؛

•

كشف ال شاكل الصحية /ا نة حالة السلع،
بما ف ذلك السلع المنقولة إلى الشركاء
المتعاونين؛

•

ضمان جودة حالة السلع على امتداد
سلسلة اإلمداد؛

•

توفير إ دادات كافية ن حيث الك ية
والجودة (ال غ ات) للسكان المستهدفين؛

•

رصد نشاط الش كاء ال ت او ين؛

•

مراعاة ج يع القيود (المناخ ،والثقافة،
واألسعار ،والتوافر وةير ذلك) وفقا ً لسياق
التدخل؛

•

ضمان ا تثال نتجات صغار ال زارعين
للمعايير ومتطلبال الجودة؛

•

االبتكار من أجل تحسين أوقات تخز ن
المنتجال وخصائصها.

•

تدريب موظف الب ا على التدخل ف
حالة ا حداث المتعلقة باألةذية؛

•

االلتزام ب ا ي
المعنية؛

•

معاينة التخز ن وتدريب صغار المزارعين؛

•

•

تطويع اإلج اءات الداخلية لتناسب الش اء
ن أجل التقدم؛

الحد من التلوث والتالعب ةير السليم بعد
التجميع من جانب صغار المزارعين؛

•

•

التكيُّف مع قيود ال ستفيد ن؛

ضمان رقابة داخلية صار ة على
إمدادال األةذية؛

•

جمع البيا ات الضرورية لرصد السلع
الغذائية.

•

لوحظت وتج يع

اإلج اءات

رصد الخسائر الت
الحاالت.

ولوائح الحكومال

النتائ

ل خاط

الس ة

وال خاط

اآلثار ال توق ة

المصدر :مراجع الحسابال الخارج .

ثا يا ً -قائ ة التوصيات
-15

تُصنَّف التوصيال حسب ترتيب األولوية:
-

ا ولو ة  .1مسولة جوهرية تتطلب اهتماما ً فوريا ً من جانب اإلدارة.

-

ا ولو ة  .2مسولة رقابة ذال طبيعة أقل إلحاحا ً ينبغ أن تتولى اإلدارة معالجتها.

-

ا ولو ة  .3مسولة تتطلب تحسين الضوابط ،ويُسترعى اهتمام اإلدارة إليها.

السياق

األولوية

التوصيال

إبالأل المجلس التنفيذي

2

اجع الحسابات الخارج بتحسين ع ليات إبالغ ال جلس التنفي ي ن خالل
التوصية  . 1وص
تقد م تق سنوي عن الخسائ  ،سواء حدثت قبل التسليم أو ب ده ،بص ف النظ عن أي ك ية ش لها
سدِّدت قي تها.
التأ ين أو ُ

اختيار البائعين

1

اجع الحسابات الخارج ب واصلة ت ز ز اإلج اءات اإلدار ة ا خ ى )1( :عن
التوصية  .2وص
ط ق تنفي أداة إلدارة البائ ين الد وليين واإلقلي يين وال حليين ف أس ع وقت كن ،حتى تسنى
للب ا الحصول على صورة عا ة عن البائ ين وخد اتهم؛ (ب) عن ط ق تحد ث ب جيات و جز
أو إ جاد حل بد ل للحصول على صورة عا ة عن أداء ت اقد ه ،وقدرته على استخالص البيا ات
اض اإلدارة الف الة.

شركال التفتيش

1

اجع الحسابات الخارج بوضع
التوصية  .3ظ ا ً لصغ عدد ال شغلين ووجود احتكارات ،وص
ظام وفِّ إحصائيات عن أداء ال ساحين وال اقبين على ستوى ال نظ ة.

التومين الذات

2

اجع الحسابات الخارج بتوسيع طاق ال لو ات ال ق َّد ة سنو ا ً إلى ال جلس
التوصية  .4وص
التنفي ي عن ط ق إضافة الكشوف ال الية للحساب الخاص بالتأ ين ال ات ؛ واإلبالغ عن دى
الء ة ستوى االحتياط للتأ ين.

المخازن

1

اجع الحسابات الخارج  ،بت ز ز ال قابة على ال خازن( :أ) عن ط ق طالبة
التوصية  .5وص
ال كاتب القط ة بتخطيط ع ليات ت فتيش تستند إلى تحليل لل خاط ؛ (ب) تنسيق ع ليات التفتيش
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األولوية

السياق

التوصيال
َّ
الت أُج ت وحفظ سجالت لها؛ (ج) تنظيم ع ليات رصد وثقة لتوات ع ليات التفتيش على ال خازن
الت تج ها ال كاتب القط ة.

2

اجع الحسابات الخارج ب ا ل ( :أ) إج اء تج يع كزي لالتفاقات الت
التوصية  .6وص
أُب ت ع الش كاء؛ (ب) ج ل أداء اتفاقات الش اكة ف ال يدان أحد جاالت ا ولو ة لل قابة الت
تنف ها ال كاتب اإلقلي ية.

1

اجع الحسابات الخارج ب ا ل ( :أ) توسيع طاق آليات ت ليقات ال ستفيد ن
التوصية  .7وص
ليش ل ج يع ال كاتب اإلقلي ية؛ (ب) بحث إ كا ية ت ز ز اإلج اءات بالنسبة للكشف عن االستخدا ات
ي ال ش وعة لأل ة ال وزَّ عة.

سالمة األةذية وجودتها

2

اجع الحسابات الخارج بت ز ز اقبة الجودة الداخلية( :أ) إحالة ج يع تقار
التوصية  .8وص
ة وجودتها؛ (ب) وضع ظام لو ات شا ل لحوادث الجودة تيح
التف تيش إلى وحدة سال ة ا
له ه الوحدة القيام ب لية رصد وتسيي ؛ (ج) واصلة ت يم ظام ض ان الجودة للحد ن اعت اد
ال نظ ة على ع لية التفتيش على ال نتجات ل ة واحدة.

نُظم المعلومال

2

اجع الحسابات الخارج بالس إلى تسجيل البيا ات ف الوقت الف ل ف
التوصية  .9وص
اللوجستيات لج ل ه ا النظام ظا ا ً حقيقيا ً لتتبع السلع الغ ائية.

الشركاء المتعاونون

التوزيع
من
االستهالك النهائ

إلى

ظام

ثالثا ً -قد ة
-16

ف عام َّ ،2017
وزع الب ا

()3

 3.9مليون طن متري من األةذية ،وتداول  4.5مليون طن ،ال سيما ف بلدان شهدل أزمال

حادة.
-17

ويشااير مصااطلح "الساالع الغذائية" إلى جميع المنتجال الغذائية الت يشااتريها الب ا

أو يتلقاها من أجل المسااتفيدين لغرض

تقديم معونة ةذائية مباشرة .وهذا يشمل األةذية النيئة ،واألةذية المصنَّعة ،واألةذية المغذية المتخصصة ،سوا ًء كانت األةذية
َّ
موزعة بواسطة الب ا

أو عن طريق شركائه .وقد استُبعدل المعونة الغذائية المقدَّمة للمستفيدين عن طريق تحويالل قائمة

على النقد من نطاق هذه المراجعة.
-18

وال يصل جزء محدود من هذه األةذية إلى المتلقين المقصودين ف الظروف المخططة .وهذا يمثل  28 477طنا ً مترياً ،بقيمة
 20.5مليون دوالر أمريك ف عام  ،2017أي  0.82ف المائة من مجموع المواد الغذائية الت يتم تداولها ساااااانويا ً من حيث
()4

القيمة .وت ُالحظ هذه الخسااائر ف مراحل مختلفة من ساالساالة اإلمداد ،ويمكن أن تتخذ عدة أشااكال :ساارقة ،وتدليس ،واختفاء
كميال ،وتدهور النوعية ،وعدم صالحيتها لالحتياجال المحلية المحدَّدة مما يؤدي إلى إتالفها ،وةير ذلك.
-19

وتتنوع هذه األسااباب ذاتها :فمن بين األسااباب األكثر شاايوعاً ،المنتج ةير الصااالح عند المغادرة ،والخسااائر ف البحر ،ووقت
َّ
التخزين المفرط ،والنهب ،والتغليف الهش .ويمكن حدوث جانب كبير من الخسااائر ف البلدان الت تشااهد صااراعال داخلية أو
خارجية ،وهو أمر ال يُثير الدهشاااة نظرا ً ألن هذه المناطق تتطلب تنفيذ أضاااخم عمليال التساااليم ،وتنطوي على أكبر التحديال
التشغيلية.

-20

ويتم رصااااد هذه الخسااااائر من خالل نظامين للمعلومال .وهما ف هذه الحالة :نظام اللوجسااااتيال ،حتى نقل مسااااؤولية رعاية
األةذية إلى نظير حكوم أو شريك متعاون سيضمن توزيعها النهائ ؛ ثم أداة كوميت بعد عملية النقل هذه.

-21

وقد سعى تقرير المراجعة هذا إلى تحديد جميع الخسائر الغذائية ،وتحليل أسبابها ،واقتراح معالجتها وتخفيضها بشكل أفضل.

(ُ )3وزعت الكمية على المستفيدين والشركاء المتعاونين مع الب ا
للمستفيدين النهائيين (بيانال إرشادية بتاريخ  25يناير .)2018
( )4بيانال مؤقتة.

والنظراء الحكوميين لغرض التوزيع النهائ  .ومن هذا المبلغ ،وصل  3.5مليون دوالر أمريك

WFP/EB.A/2018/6-G/1

9

راب ا ً -ال الحظات والتوصيات
 -1الخصائص ال ئيسية للخسائ
 1-1التسلسل الزمن للخسائر
-22

يمكن أن تحدث الخ سائر الغذائية الخا صة بالب ا

ف مراحل مختلفة من سل سلة اإلمداد ،تبدأ من شراء ال سلع من البائع ،أو

تلق مساااهمة ةذائية ،حتى اسااتهالكها من جانب المسااتفيدين .ويتم تسااجيل هذه الخسااائر حسااب المراحل الت تحدث فيها بنُظم
ووسائل مختلفة.
()5

الشكل  - 1التسلسل الز ن للحوادث

نظام اللوجستيات

الن الماد ل ال
المت اوني و النظ ا
ال وميي

اة
الم ا

ن المل ية
ل البرنام

واد ما

واد ما د التو ي

نظام اللوجستيات

التسليم

دا وميت

واد ما د التسليم

ا
التو ي عل المستفيدي

واد ما

الن

ن ة التسليم

اة
الم ا

است م السل

فالة ال ي

فالة البرنام

مالحظة :المعاينة الت أجراها المراقبون تمت فقط ف الموانئ الت يتم فيها تحميل الساااااالع المنقولة بحر ًا .وبنا ًء على طلب المكتب
القطري ،يمكن للمراقبين أيضااااااااً إجراء حصاااااار لألةذية الت تلقاها المكتب عن طريق النقل البري .وف حالة األةذية الت يتلقاها
الب ا  ،كما ف المساهمال العينية ،يقوم المتبرعون أنفسهم بإجراء المعاينال ،والتصديق على الوثائق الت يتلقاها الب ا

منهم.

المصدر :مراجع الحسابال الخارج .
-

خسائ

ا قبل التسليم .ه خسائر تحدث بين شحن السلع من جانب البائع ونقطة التسليم األولى ف البلد المتلق  ،ويتم

تسجيلها وتتبعها من حيث الحجم والقيمة باستخدام نظام اللوجستيال .وهذه تُعرف ف مصطلحال الب ا

بخسائر ما

قبل التساااليم ،وه تؤثر على السااالع الت ه ف حيازة المنظمة .وإذا لم يكن البلد المتلق هو نقطة دخول السااالع ،فإن
مرحلة ما قبل التسليم تمتد إلى نقطة الدخول وحتى البلد المتلق .
-

خسائ ا ب د التسليم .ه خسائر تحدث بين نقطة التسليم األولى ف البلد المتلق واستالم األةذية ،أي إما مباشرة إلى
المسااااااتفيدين ،أو ف معظم األحوال ،إلى الشااااااركاء المتعاونين من أجل توزيعها النهائ  ،ويتم أيضااااااا ً تتبعها ف نظام
اللوجساااتيال .وهذه تعرف ف مصاااطلحال الب ا

على أنها خساااائر ما بعد التساااليم .وتنتقل ملكية المنتجال الغذائية

عادة إلى حكومة البلد المسااااتفيد حيث يتم توزيع هذه الساااالع .وحتى على الرةم من نقل ملكية المنتجال الغذائية الت تم

( )5يقوم البائعون بتسديد بعض الخسائر أو استبدالها ،ولذلك فإنها ال تعتبر خسارة مالية مباشرة .ويُشار إلى هذه الخسارة عادة إلى أنها أحداث.
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()6

تخزينها ف مخازن الب ا  ،فإن الب ا
ويقوم الب ا
-

خسائ

يعترف بها على أنها ف عهدته ألنها أصاااابحت ف كفالته وتحت رقابته.

نفسه عادة بتوجيه هذه السلع إلى نقطة التوزيع ،ثم إلى الشركاء أو إلى المستفيدين.

ا ب د النقل .ه خسائر تحدث بعد نقطة النقل وتعتبر خارج سيطرة الب ا  ،مما يعن أن المنتجال الغذائية

لم تعد ف كفالة الب ا  .ولم تعد هذه الساالع الغذائية من بين أصااول المنظمة ،ولكنها تتحمل واجب رعايتها فيما يتعلق
األول بدءا ً من تسااااليم الساااالع الغذائية إلى الشااااركاء
باسااااتخدامها .ومن المهم التمييز ف هذه المرحلة بين التساااالساااال َّ
المتعاونين ،أو إلى الحكومال الت تكفل تخزينها ،وحتى توزيعها النهائ  .وتُساااامى هذه المرحلة "أحداث ما بعد النقل"
ف الشاااااكل  1أعاله :فلم تعد السااااالع الغذائية تحت كفالة الب ا

بعد أن وزعها على النظراء الحكوميين أو الشاااااركاء

المتعاونين ،ولكنها لم َّ
توزع بعد على المسااااتفيدين .ويتم تعقب أحجام الخسااااائر الت قد تحدث أثناء هذا التساااالساااال ف
النموذج اإللكترون المعروف بوداة كوميت بنا ًء على المعلومال المتاحة ف تقارير التوزيع.
-

خسااائ

ا ب د التوز ع .ه خسااائر قد تحدث بعد التوزيع على المسااتفيدين ،مثالً بساابب تحويل مسااار الساالع أو عوائق

االستهالك ،وهذه ال يتم تتبعها ف نظام معلومال معيَّن.
 2-1مستوى الخسائر
-23

()7

ف عام  ،2017وبنا ًء على المعلومال المتاحة ،ارتفع حجم الخسائر الغذائية (قبل سداد تكاليف التومين واالسترداد من جانب
()8
البائع والشااااااركة الناقلة) إلى  28 477طنا ً مترياً ،بقيمة  20.5مليون دوالر أمريك  ،وهو ما يمثل  0.73ف المائة من
()9

َّ
الموزعة من حيث الحجم ،و 0.93ف المائة من حيث القيمة .وفيما يتعلق بالساالع الغذائية المخزونة ف عام ،2017
األةذية

بما ف ذلك األةذية المخزونة ف بداية الساانة ف البلدان المتلقية ،واألةذية الت تلقتها البلدان خالل هذه الفترة ،بلغت الخسااائر
 0.63ف المائة من الحجم اإلجمال  ،و 0.82ف المائة من حيث القيمة .وتدل أرقام هذه الخسااااااائر على أداء سااااااوق ُمرض،
حيث ظلت الخسائر على مدى السنوال الخمس الماضية أقل من  1ف المائة من المعامالل ،مع معدل ثابت نسبيا ً ف السنوال
األخيرة .وف عام  ،2016كانت الخسااااااائر تمثِّل  0.74ف المائة من الساااااالع الغذائية المخزونة من حيث الحجم ،و 0.95ف
َّ
الموزعة على المساااااتفيدين من حيث الحجم،
المائة من حيث القيمة .ومثَّلت هذه الخساااااائر  0.96ف المائة من السااااالع الغذائية
و 1.18ف المائة من حيث القيمة.
الجدول  - 1التغيي ف خسائ
خسائ
السنة

حجم الخسائ
الصافية (طن ت ي)

ا قبل التسليم و ا ب ده ف الفت ة ا بين عا
خسائ

ا قبل التسليم
قي ة الخسائ الصافية

حجم الخسائ الصافية
(طن ت ي)

(دوالر أ

ك )

ا ب د التسليم
قي ة الخسائ الصافية
(دوالر أ

 2013و2017

ج وع حجم
الخسائ الصافية
(طن ت ي)

ج وع قي ة الخسائ
الصافية (دوالر
أ ك )

ك )

2013

11 268

7 498 680

25 016

18 684 094

36 284

26 182 774

2014

9 324

8 135 847

18 921

15 563 533

28 245

23 699 380

2015

14 483

8 064 549

12 694

11 019 934

27 177

19 084 483

2016

10 791

6 084 737

20 109

18 070 937

30 900

24 155 674

2017

11 199

5 939 588

17 278

14 598 416

28 477

20 538 004

ال ج وع

57 065

35 723 401

94 018

77 936 914

151 083

113 660 315

( )6المذكرة  4-2للكشوف المالية.
( )7بيانال مؤقتة مستمدة من فرع الحسابال العامة وشعبة سلسلة اإلمداد
( )8المبلغ ُوزع على المستفيدين ،والشركاء المتعاونين مع الب ا  ،والنظراء الحكوميين
( )9بيانال مؤقتة مستمدة من سلسلة اإلمداد.
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مالحظة :تشمل خسائر ما بعد التسليم ف عام  14.6( 2017مليون دوالر أمريك ) ،وخسائر ما بعد التسليم إلى الشركاء المتعاونين والنظراء الحكوميين ،الت تبلغ  2.5مليون
دوالر أمريك .
المصدر :مراجع الحسابال الخارج  ،بنا ًء على بيانال قدمها الب ا  .عام  :2017بيانال مؤقتة حتى  24يناير/كانون الثان  ،2018مستخلص من نظام اللوجستيال وشُعبة
سلسلة اإلمداد (الم َّكلفة بصياةة تقرير عن خسائر ما بعد التسليم بتاريخ  21مارس/آذار .)2018

-24

نظوره الصااحيح .فلك تكون الصااورة شااا لة ،جب أن تأخ صااورة الخسااائ

ي أ ه جب وضااع ه ا ا داء ال ُ ض ا ف
الغ ائية ف اعتبارها أحداثا ً أو حوادث ال تؤدي إلى خسائ

الية باش ة ،ولكنها ع ذلك ت قى إلى فقدان الكفاءة والف الية:

تكاليف إضااااافية اتجة عن حدث ،وحاالت تأخي ف التسااااليم ،وأي إعفاءات ضاااا بية ال ت ُ اعى ،وتكاليف تأ ين ،ودعاوى
قضائية ،و صار ف ال حاكم و ي ذلك ،وكلها تكاليف إضافية تنتقص ن أداء ع لية اإل داد.
-25

ويشمل تقدير الخسائر الذي يستخدمه الب ا

لتتبع البيانال ف نظام اللوجستيال وأداة كوميت ،باإلضافة إلى تكلفة المنتجال
()10

الغذائية بسعر شرائها ،أي تكاليف أخرى مرتبطة بذلك أثناء نقل األةذية ،وأي تكاليف إضافية لتجهيز األةذية.
-26

وعلى النقيض من ذلك ،فإن الرقم المذكور أعاله ال يوخذ بعين االعتبار حوادث معيَّنة أو التكاليف المرتبطة باألحداث:
-

تكاليف إضاااافية تتعلق بووقال التخزين اإلضاااافية ،أو إعادة التصااادير إلى بلد آخر ،أو تدابير إضاااافية إلدارة الخساااائر
(تكاليف اإلتالف ،والتجارب المختبرية ،والتنظيف ،وعمليال التفتيش ،وةير ذلك)؛

-

تكاليف التومين وكذلك تكاليف إدارة المطالبال ضد أطراف ثالثة؛

-

ال تعتبر السااالع الغذائية الت تتم إعادتها إلى البائع بمثابة خساااارة ،نظرا ً ألنها ال تنطوي على خساااائر مالية ،ولكن هذه
العملية تؤدي على األقل إلى زيادة أوقال التسليم وفقدان الفعالية؛

-

ال تؤخذ ف الحسااابان أيضاااا ً السااالع الغذائية ةير المسااالَّمة ،والمقتطعة من فاتورة البائع أو الشاااركة الناقلة ،حتى إذا نفذَّ
الب ا آليال لالساااتعاضاااة عن السااالع الغذائية المفقودة ،وإن كان بالمساااتطاع أيضاااا ً تحليل الفارق الزمن بين الكمية
الموردة على أنه فقدان للفعالية.
المقصودة والكمية
َّ

-27

ومن ناحية أخرى ،ت جدر اإلشااااارة إلى أن قيمة الخسااااائر المشااااار إليها ف نظام اللوجسااااتيال تعتبر خسااااائر فادحة ،قبل دفع
()11

التعويض من جانب شركال التومين ،وقبل عمليال االسترداد من البائعين والشركال الناقلة.
-28

وأخيراً ،فإن المنازعال الت يكون الب ا

طرفا ً فيها تُمثِّل أيض اا ً تكلفة إضااافية محتملة ترتبط بعمليال المعونة الت تقوم بها

المنظمة ،والمساااعدة الغذائية الت تقدمها ،وجزء منها يتعلق مباشاارة بشااراء األةذية وتوزيعها .ويمكن تقدير هذه التكلفة بنحو
 30مليون دوالر أمريك حتى  31ديسمبر/كانون األول  .2017وه تتولف أساسا ً من ائتمانال ضريبة القيمة المضافة ةير
القابلة للسااداد للب ا

()12

من جانب بعض الدول ( 29مليون دوالر أمريك )،

والباق مسااتمد من الديون المرتبطة بالنزاعال

واألطراف الثالثة .وقد ُ
شطبت هذه المبالغ المستحقة القبض ،واعتُمدل مخصصال للمبالغ المستحقة الدفع.

بين الب ا
 3-1منشو الخسائر
-29

ف عام  ،2017كان قرابة  81ف المائة من حجم خسااائر ما قبل التسااليم( )13وما بعده تُعزى إلى مشاااكل ف نقل الساالع الغذائية
()14

وتخزينها.

( )10يُحدِّد الدليل التوجيه للب ا ا لخاص بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تكلفة الخسائر الغذائية باستخدام الصيغة التالية" :تشمل تكلفة السنة الغذائية تكلفة
الشراء ،أو قيمة عادلة ف حالة التبرعال العينية ،وجميع التكاليف األخرى المتكبدة لجلب السلع الغذائية حتى تصبح ف كفالة الب ا عند نقطة الدخول األولى ف
البلد المتلق حيث تصبح قابلة للتوزيع .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم إدراج أي تكاليف كبيرة للتحويل ،مثل الطحن أو التعبئة .وتُحدَّد التكلفة على أساس المتوسط المرجح".
( )11التذييل  :1تقريب التكاليف الكاملة للخسائر ف عام  2016و.2017
( )12يشمل ه ذا الرقم جميع أنواع المدفوعال (مقدمو الخدمة ،والمواد ،والسوائل وةيرها) ،وليس شراء األةذية فقط.
( )13تس تند الحسابال واألرقام المعروضة هنا إلى بيانال مؤقتة من شهر يناير/كانون الثان .2018
( )14ال يشمل الحساب عملية النقل ( 45.9ف المائة) ،ووقت التخزين المفرط ( 21.4ف المائة) ،والتخزين ( 13.6ف المائة).
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الجدول  - 2ا سباب الخ سة ا ولى إلج ال الخسائ ف الحجم ف عام 2017
النقل

•

 10 768طنا ً متريا ً
 5 829 755دوالرا ً أمريكيا ً

•

َّ
الموزعة على المستفيدين
 0.31ف المائة من األةذية

•

 0.24ف المائة من السلع الغذائية المتداولة

•

 45.9ف المائة من مجموع الخسائر من حيث الحجم

•

 5 015طنا ً متريا ً

•

 3 979 128دوالرا ً أمريكيا ً

•

َّ
الموزعة على المستفيدين
 0.14ف المائة من األةذية

•

 0.11ف المائة من السلع الغذائية المتداولة

•

 21.4ف المائة من مجموع الخسائر من حيث الحجم

•

 3 196طنا ً متريا ً

•

 2 918 443دوالرا ً أمريكيا ً
َّ
 0.09ف المائة من األةذية الموزعة على المستفيدين

•

 0.07ف المائة من السلع الغذائية المتداولة

•

 13.6ف المائة من مجموع الخسائر من حيث الحجم

•

 2 318طنا ً متريا ً

•

 3 309 230دوالرا ً أمريكيا ً

•

َّ
الموزعة على المستفيدين
 0.07ف المائة من األةذية

•

 0.05ف المائة من السلع الغذائية المتداولة

•

 9.9ف المائة من مجموع الخسائر من حيث الحجم

•

 1 136طنا ً متريا ً

•

 793 432دوالرا ً أمريكيا ً

•

َّ
الموزعة على المستفيدين
 0.03ف المائة من األةذية

•

 0.03ف المائة من السلع الغذائية المتداولة

•

 4.8ف المائة من مجموع الخسائر من حيث الحجم

•

وقت التخز ن ال ف ط

تلف ُ زى إلى التخز ن

•

قضا ا البائ ين

تلف ال نت أثناء التداول

المصدر :مراجع الحساب الخارج  ،بنا ًء على خسائر ما قبل التسليم وما بعد التسليم المحددة ف نظام اللوجستيال لعام  .2017وال تشمل هذه البيانال خسائر ما بعد
النقل ،عندما تصبح السلع تحت مسؤولية الشركاء المتعاونين.

-30

ويعتبر وقت التخزين المفرط وعدم كفاية النقل من عوامل الخسااااااارة الطويلة األجل ،ةير أنه ف الساااااانوال األخيرة ،كانت
الخسائر الناتجة عن النهب كبيرة ف مناطق النزاع ،ال سيما ف الجمهورية العربية السورية ،وجنوب السودان ،واليمن.
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الشكل  - 2البلدان ال ش ة الت لد ها أعلى خسائ إج الية ف عام 2017
(طن ت ي) وأسباب ه ه الخسائ

المصدر :مراجع الحسابال الخارج وفقاً لنظام اللوجستيال.

-31

وبالنسااابة لعام  ،2017بلغت خساااائر ما قبل التساااليم  28.9ف المائة من حيث القيمة ،و 39.3ف المائة من إجمال الخساااائر
حسب الحجم ،بينما كانت خسائر ما بعد التسليم قبل التحويل إلى شركاء تُمثِّل  47.8ف المائة من حيث الحجم ،و 59ف المائة
من حيث القيمة .وباإل ضافة إلى هذه األرقام ،فإن ح صة الخ سائر بعد تحويل ال سلع الغذائية إلى شركاء الب ا  ،تُمثِّل ح صة
خسائر ما بعد التسليم حتى نقطة التفريغ النهائية ،وه  71.1ف المائة من حيث القيمة ،و 60.7ف المائة من حيث الحجم.

-32

ومنذ عام  ،2013انخفضت الخسائر من حيث الحجم بنسبة  21.5ف المائة ،والخسائر من حيث القيمة بنسبة  21.6ف المائة.

 - 2إبالغ ال جلس التنفي ي
-33

يتم إبالأل المجلس التنفيذي بخسائر السلع الغذائية أثناء الدورة السنوية ف يونيو/حزيران من خالل وثيقتين:
-

الكشاوف المالية السانوية المقدَّمة إلى المجلس التنفيذي وفقا ً للمادة الرابعة عشارة ( 6 -ب) من الالئحة العامة للب ا ،
والمادتين الثالثة عشااارة 1-والرابعة عشااارة 8-من نظامه المال  .ويتم إعداد هذه الكشاااوف المالية من قِّبل إدارة تسااايير
الموارد ،مصااادقة من المدير التنفيذي ،ويتم تقديمها إلى مراجع الحساااابال الخارج ف موعد أقصااااه  31مارس/آذار
بعد نهاية كل سااانة مالية .ووفقا ً للمادة الثانية عشااارة 4-من النظام المال  ،يرفق بالكشاااوف المالية بيان يُشاااير إلى قيمة
وحجم الخسائر ف المنتجال الغذائية.

-

التقرير الساااانوي عن خسااااائر ما بعد التسااااليم ،وتُعده إدارة خدمال العمليال ،والذي يُورد تفاصاااايل الخسااااائر المتعلقة
باألةذية الت حدثت خالل السااانة المالية الساااابقة ،والتدابير المتخذة لتقليل مخاطر الخساااائر الجديدة .وكما يتضاااح من
االسم ،فإن هذا التقرير ال يتناول خسائر ما قبل التسليم.

َّ
المجزأ للخسائر
 1-2العرض
-34

تعتبر التقارير المقدمة إلى المجلس التنفيذي ةير شاااااااملة ،فه تقتصاااااار على خسااااااائر ما بعد التسااااااليم ف البلدان المتلقية،
ناااهيااك عن القيود المنهجيااة المااذكورة ف الفصاااااااال السااااااااابق .وتشااااااير المااذكرة  9على الكشااااااوف الماااليااة لعااام 2016
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( )WFP/EB.A/2017/6-A/1إلى أن خسائر السلع الغذائية " حدثت  ...بعد وصول األةذية ذال الصلة إلى البلد المتلق ".
وجاء ف التقرير السااااانوي لعام  2016عن خساااااائر ما بعد التساااااليم ( )WFP/EB.A/2017/10-Bأن التقرير "ال يُغط ...
خسائر ما قبل التسليم أو أي استخدامال لألةذية ف ةير مقاصدها بعد توزيعها على المستفيدين".
-35

وترى األمانة أنه ينبغ اإلبالأل عن خسااااائر ما بعد التسااااليم بشااااكل خاص ألنها تتعلق بساااالع ةذائية انتقلت ملكيتها إلى الدول
المتلقية.

-36

ويرى مراجع الحساااابال الخارج أنه ينبغ لألمانة أن تضاااع ف اعتبارها جميع الخساااائر بصااارف النظر عن وقت حدوثها
إلبالأل األعضاء عن المناولة اإلجمالية للسلع الغذائية.

 2-2فروق الحساب بين التقارير
-37

أظهرل الكشااااااوف المالية لعام  ،2016والمعتمدة ف نهاية مارس/آذار  ،2017والت ُقدِّمت إلى المجلس التنفيذي ف دورته
السااانوية ف يونيو/حزيران  2017أن الخساااائر المتعلقة باألةذية بعد التساااليم بلغت  21.1مليون دوالر أمريك  .وف التقرير
المتعلق بالخسائر ف السلع الغذائية ،والذي عُرض أيضا ً على المجلس التنفيذي ف دورته السنوية ف يونيو/حزيران ،2017
وصلت الخسائر المتعلقة باألةذية بعد التسليم إلى  18.1مليون دوالر أمريك .

-38

ووفقا ً لما ذكرته األمانة ،فإن هذا التباين الذي يبلغ  3ماليين دوالر أمريك يُعزى إلى اختالف ف مصااااااادر المعلومال الت
وضعها التقريران ف الحسبان .وتستند الكشوف المالية إلى تاريخ نشر الخسارة ،والذي ينبغ نشره قدر المستطاع ف الفترة
المحاساااااابية الت تمت خاللها مالحظة الحدث؛ ويسااااااتند التقرير الخاص بالخسااااااائر إلى تاريخ الوثيقة الت أعلنت عن وجود
خسارة .ويُحتمل أن يكون تاريخ الوثيقة خارج الفترة المحاسبية.

-39

وتعتبر هذه االختالفال كبيرة إلى حد ما حسب السنة ،وتتم تسويتها بواسطة ُشعبة المالية والخزانة ،الت تضمن أنها ال تُعزى
إلى تواريخ مختلفة عن األحداث ،وليس إلى أخطاء .ومع أن هذه االختالفال ال تبدو ألول وهلة على أنها أخطاء ف حساااااااب
المبالغ ،إال أنها ناتجة عن تباينال تنتقص من معلومال المجلس التنفيذي.

-40

وقد أشااااارل ُ
شااااعبة المالية والخزانة إلى أنه بالنساااابة لعام  ،2017سااااوف تسااااعى األمانة لتطبيق نفس تاريخ النشاااار على كال
التقريرين.

التوصااااية  :1وصاااا

اجع الحسااااابات الخارج بتحسااااين ع ليات إبالغ ال جلس التنفي ي ن خالل تقد م تق

ساااانوي عن

سدِّدت قي تها.
الخسائ  ،سواء حدثت قبل التسليم أو ب ده ،بص ف النظ عن أي ك ية ش لها التأ ين أو ُ
 -3ن تحد د اإل دادات إلى أ

الش اء

 1-3اختيار البائعين
-41

بالنسبة للمشتريال الدولية ،يعتمد الب ا

على مجموعة من البائعين الذين تم اختيارهم من قبل .وال يشمل هذا المج َّمع جميع

البائعين المحليين واإلقليميين الذين تتولى إدارتهم مجمعال محلية وإقليمية دون مشاااااااركة مقر الب ا

()15

ف روما.

ولهذا،

فإنه ال توجد لدى الب ا  ،على مستوى المقر ،رؤية عامة وشاملة عن بائع السلع األساسية الذين يستخدمهم.
-42

وف عام  ،2014أوصاااى مراجع الحساااابال الخارج بتنفيذ نظام إلدارة البائعين ،وهو ما كان سااايتيح تحديث قاعدة البيانال،
وضاااامان اسااااتيفاء البائعين لمتطلباتهم التنظيمية ،ورصااااد حالة البائعين (تحت جزاءال ،أو خاضااااعين لفيقاف ،أو ال يزالون
متعاقدين مع الب ا ).

( )15ةير أن ال ُمجمع الخاص بالمقر يشمل بائعين محليين وإقليميين ،إذا كان البائعون اإلقليميون يستوفون المعايير المطلوبة إلدراجهم ف ُمج َّمع البائعين الدوليين
الخاص بالب ا .
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وحتى ا ن ال تتوفر هذه األداة لفدارة ،والت كانت سااااااتُعط للب ا
الب ا  .وقد أشار الب ا

-44

صااااااورة عامة عن جميع البائعين الذين يتعامل معهم

إلى أن الميزانية تنص على تنفيذ هذه البرمجية ف عام  ،2018بمساعدة مقدِّم خدمال خارج .

ويجب على أي شركة ترةب ف أن تكون جزءا ً من ُمجمع بائع السلع الغذائية التابع للب ا
األول  ،وه بمثابة اسااااتبيان لتحديد ما إذا
المراجع أن يكون اختبارا ً دقيقاً .فيجب على الشااااركة أوالً أن تسااااتكمل ورقة التقييم َّ
أن تخضع إلجراء اختبار يرى

كانت الشركة تف بمتطلبال الب ا

من حيث الجودة والسالمة ،والقدرة اإلنتاجية ،والمعدال التقنية .وتعتبر ورقة التقييم هذه
()16

دقيقة للغاية ،وتوفِّر معلومال شاملة عن الشركة المر َّ
شحة .وف الوقت نفسه ،يُطلب من هذه الشراكال تقديم عدة وثائق.
-45

وتميل الدراسال االستقصائية الميدانية إلى إظهار أن متطلبال عملية اختيار البائعين المحليين واإلقليميين قد ال تكون مفرطة،
()17
وهو ما يرجع أيضاااااا ً إلى حجم الشاااااركال المعنية .ولم يتم احترام تحديث قائمة الموردين ،والذي يجب أن يتم سااااانويا ً ،ف
()18

أربعة من المكاتب العشاارة الت تمت زيارتها.

ومثل هذا الموقف يمكن أن ينطوي على قدر من التراخ فيما يتعلق ببائعين

موجودين بالفعل ف المج َّمع.
 2-3إجراء المشتريال
-46

ويرى مراجع الحسااااااابال الخارج أن نساااااابة العقود المتوثرة بالتوخير ،وعدد العقود المتعثرة بين جميع العقود الت أبرزها
البرنامج تُعد بيانال أساااسااية ،ويبدو أنها ضاارورية إلدارة وظيفة الشااراء .وال يعترض الب ا

على هذا التحليل ،ولكن على

الرةم من الطلبال العديدة ،فإنه لم يتم َّكن من توفير هذه البيانال :فنظام المعلومال ونجز (بنظام  )SAPال يساااااامح بعمليال
اسااااااتخالص البيانال ألةراض المقارنال والتحليالل العالمية للعقود .وةياب هذه الوظيفة يؤثر ساااااالبا ً على اإلدارة وإعداد
التقارير بالنسبة للب ا  .وحتى ا ن ،ال يمكن إجراء التتبع إال على أساس تناول كل عقد على حدة.
اجع الحساااابات الخارج ب واصااالة ت ز ز اإلج اءات اإلدار ة ا خ ى )1( :عن ط ق تنفي أداة إلدارة

التوصاااية  .2وصااا

البائ ين الدوليين واإلقلي يين وال حليين ف أسااا ع وقت

كن ،حتى تسااانى للب ا

الحصاااول على صاااورة عا ة عن البائ ين

وخد اتهم؛ (ب) عن ط ق تحد ث ب جيات و جز أو إ جاد حل بد ل للحصول على صورة عا ة عن أداء ت اقد ه ،وقدرته على
استخالص البيا ات

اض اإلدارة الف الة.

()19

 -4ن الشحن إلى التسليم
-47

يسااااااتخدم الب ا

النقل البحري بصااااااورة أساااااااسااااااية من أجل توريد اإلمدادال .واختيار مقدم خدمال النقل البحري يتبع

الممارساااال المهنية ف هذا المجال .وال يتم اختيار شاااركال الشاااحن بصاااورة مباشااارة .ويساااتخدم الب ا

الوساااطاء الذين

يقترحون مقدم الخدمال له حسب نوع الشحنة.
 1-4حاالل الرفض من جانب الحكومال
-48

تتولى المكاتب القطرية التعامل مع عمليال رفض حكومال البلدان المتلقية للشااااااحنال الت تساااااالمها الب ا  .وال تقوم هذه
المكاتب بإبالأل المقر إال بالحوادث الكبيرة على أساااااااس التعامل مع كل حالة على حدة .وتتعلق الحوادث العشاااااار الكبيرة ف

( )16ثالثة مراجع تجارية :إثبال التسجيل عل ى بوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريال ،والنظام األساس للشركة (لضمان الوجود القانون للشركة ،لمدة ثالث سنوال
على األقل ،ودخولها ف السجالل القانونية)؛ والكشوف المالية للشركة عن ثالث سنوال الت تُثبت دوران خمسة ماليين يورو للتحقق من قدرة الشركة على الوفاء
بعقدها؛ ورخصة للتصدير.
( )17القسم  11من دليل مشتريال األةذية.
( )18المكتبان اإلقليميان ف القاهرة وجوهانسبرأل ،والمكتبان القطريان ف نيبال ودولة فلسطين.
( )19سيضع مراجع الحسابال الخارج ف اعتباره نتائج االستعراض الخارج لنظام إدارة البائعين الجاري تنفيذه أثناء المراجعة من أجل استعراض تنفيذ هذه
التوصية.

WFP/EB.A/2018/6-G/1
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عام  2016و 2017بكل من الجمهورية العربية السااااورية ،واليمن ،ومصاااار ،وبوركينا فاسااااو ،فضااااالً عن موانئ الالذقية،
وطرطوس ف (الجمهورية العربية السورية) ،وبيرول (لبنان).
-49

ويمكن أن يؤدي هذا الرفض للساااااالع الغذائية إلى تكاليف إضااااااافية تتعلق بالتخلص منها أو إعادة توجيهها إلى بلدان أخرى إذا
كانت بحالة جيدة ،أو إعادة تغليفها ،أو إعادة بيعها (كوعالف حيوانية) ،أو إعادتها إلى البائعين.

-50

()20

مثل  7 179طنا ً متريا ً
بخالف المنت جال الت قدموها ك حل بديل ،ت ُ ِّ

وف عام  ،2016كانت هذه اإلعادة إلى البائعين،
و 4 131 994دوالرا ً أمريكيا ً من السااالع الغذائية ألساااباب تتعلق بالجودة ،أو الوصاااول ةير المكتمل ،أو الشاااحنال المعطوبة.
وبالنسااابة للخساااائر اإلجمالية ف السااانة بعد إضاااافة حاالل اإلعادة إلى البائعين ،فإن هذه اإلعادة إلى البائعين تُمثِّل  18.9ف
المائة من خ سائر الب ا الت شغيلية من حيث الحجم ،و 14.6ف المائة من حيث القيمة .وف عام  ،2017بلغ مجموع حاالل
()21
اإلعادة إلى البائعين  584طنا ً متريا ً من السلع الغذائية بقيمة إجمالية بلغت  267 913دوالرا ً أمريكيا ً.

-51

()22

وهناك عدد من األمثلة الت توضح أسباب هذا الرفض :فقد تلقى الب ا ف عام  2016تبرعال عينية من السلع الغذائية
المخصااااصااااة لليمن ،والت تجاوزل بالفعل تاريخ صااااالحيتها ،مما أدى إلى خسااااارة قدرها  229 954دوالرا ً أمريكيا ً لكمية
قدرها  182.6طنا ً متريا ً من الزيول النباتية بعد التخلص منها .وف نفس العام ،اشااترى الب ا لصااالح العراق  917.5طن
متري من دقيق القمح الذي اقترب تاريخ صااالحيته من تاريخ التسااليم ف البلد المتلق  ،مما أدى إلى تكلفة قدرها 762 116.5
دوالر أمريك  ،منها  395 224.95دوالر أمريك تكلفة إضافية لتفريغ هذه البضائع الغذائية ف ميناء الوصول.

 2-4شركال التفتيش
-52

()23

يتم التحقق من الكمية والنوعية بواساااطة مسااااح من طرف ثالث

عندما تصااابح السااالع الغذائية ف حيازة الب ا  .ويجري
()24

التحقق من كمية السلع وحالتها الظاهرة عند استالمها ف ميناء التفريغ بواسطة مراقب من طرف ثالث.
-53

ويُختار المراقبون والمساااااحون من خالل عملية تنافسااااية .وتتم الدعوة لتقديم عطاءال لمرة واحدة عندما يتعلق األمر بالتحقق
من شحنة واحدة .وعندما تتعدد المشتريال من بلد ما ،كما ف حالة تركيا ،تحاول المنظمة استخدام الدعوة لتقديم العطاءال من
أجل إبرام اتفاقية طويلة األجل مع شركة للتفتيش .وترى المنظمة أن الخدمة تعتبر أفضل ف كثير من األحيان بموجب اتفاقال
طويلة األجل.

-54

وبالنسااابة ألداء واجبال مسااااح الكمية والنوعية ،يتم اختيار مقدم الخدمال بنا ًء على قائمة مختصااارة من شاااركال التفتيش
الموجودة ف جميع أنحااااء العاااالم ( Baltic Control, Bureau Veritas, Intertek, Saybolt, SGS. Schutter,
.)Control Union Rotterdam, Commodity Inspection Services, Overseas Merchandise Inspection

-55

ويمكن لهذه الشااركال نفسااها أداء واجبال مراقب التفتيش أثناء تفريع الساافن ف ميناء الوصااول .وتوجد مكاتب لشااركة SGS
ف أكثر من  53بلدا ً متلقياً ،ولشاااااركة  Baltic Controlف  31بلداً ،ولشاااااركة  Bureau Veritasف  30بلداً ،ولشاااااركة
 Sayboltف  23بلداً.

( )20استناداً إلى اقتباس من نظام اللوجستيال  -يستند الرقم  MB51إلى تاريخ الوثائق الت تثبت اإلعادة إلى البائعين ف عام ( 2016مقارنة بالتحركال  ،122و،123
و ،101و.)102
( )21نفس ما سبق ،بالنسبة لعام .2017
( )22تقارير من مايو/أيار  2017قُدِّمت إلى "مجلس مديري الرقابة والتسيير ف شركة التومين".
( )23البند  9-1-4من دليل مشتريال األةذية " :لضمان أن كمية السلع وجودتها تتوافق مع شروط العقد ،يتخذ المكتب القطري/المكتب اإلقليم ترتيبال إلجراء مسح
للكمية والجودة بصورة مباشرة قبل أن تصبح السلع ف حيازة الب ا  ،على النحو المحدَّد ف العقد .والغرض من هذا المسح هو التوكد من أن الكمية والنوعية
يتوافقان مع شروط العقد ،وأنه يتم االلتزام بجميع الشروط والمواصفال األخرى ،مثل التوقيت والتعبئة".
( )24البند  1-3-5من دليل النقل" :المراقبون مساحون مستقلون للبضاعة يعملون ف الب ا
ويحضر المراقبون عند التسليم ويضعون تقريراً".

لفحص شحنال الب ا  ،والتوكد من كمياتها وحالتها عند التسليم.
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ةير أنه ال يمكن إساااناد عملية رصاااد التفريغ ف بعض الموانئ إال لعدد صاااغير من الشاااركال المنشاااوة محليا ً أو االحتكارال
الحكومية (أنغوال  ،Intertek -ولبنان  ،SGS Lebanon -والكاميرون  ،SGS -والكونغو  ،Intertek -والمكتب الوطن -
 ،SGS Egyptوةانا  ،Intertek -وأوكرانيا  Baltic Control -أو .)Bureau Veritas

-57

()25

إذا اعتقد

وت سمح لوائح الب ا با ستخدام نفس ال شركة بالن سبة لمغادرة ال شحنة وو صولها للقيام بدور الم ساح والمراقب،
()26
الب ا أنه ال يوجد خطر تضارب المصالح بالنسبة الثنين من المفتشين يشكالن جزءا ً من نفس المجموعة ،حتى لو كان
ذلك من خالل حق االمتياز ،ويعترف مراجع الحسااااااابال الخارج بون هذا الوضااااااع على أي حال ال يمكن تجنبه ف بعض
األحيان.

-58

وتتناول أدلة الب ا

رصاااااد أداء هذا النوع من مقدم الخدمال .وتوجد قوائم مرجعية ألداء فرادى المسااااااحين والمراقبين،

ولكن ال يوجد ف الواقع رصااااد مركزي ألداء شااااركال التفتيش هذه على مسااااتوى الب ا  .ةير أن مقدم خدمال التفتيش
المحساااااا نة لخدماتهم بمرور الوقت أن تُعزز العوامل
قليلون ،بل لهم موقف احتكاري ف بعض البلدان .ومن شااااااون المعرفة
َّ
ُحسان القدرة التفاوضااية للمنظمة ف حالة وجود مقدِّم
المسااتخدمة ف االختيار من بين عدة مرشااحين ،وال شااك أن ذلك سااوف ي ِّ
خدمال وحيد .وتُعد مساااولة تنظيم عملية الرصاااد عن طريق وضاااع إحصاااائيال لألداء أو ةير ذلك من الوساااائل ،على سااابيل
المثال ،من المسائل الجديرة باالهتمام.
التوصاية  .3ظ ا ً لصاغ عدد ال شاغلين ووجود احتكارات ،وصا

اجع الحساابات الخارج بوضاع ظام وفِّ إحصاائيات عن

أداء ال ساحين وال اقبين على ستوى ال نظ ة.
 3-4التومين
 1-3-4خطة االحتفاظ بالتومين الذات
-59

تتيح خطة االحتفاظ بالتومين الذات (المعروفة أيضاااااا ً باسااااام "تومين حكر") ،والت وضاااااعت ف عام  ،1993للب ا
المنتجال الغذائية خالل مرحلة ما قبل التسااااااليم إلى بلد المقصااااااد .ووفقا ً للب ا  ،فإن هذا التومين الذات يساااااامح بالتدخل ف

تومين

مناطق ال يغطيها التومين الخاص ،ويمكِّنه من التفاوض على األقساط بوقل من أسعار السوق.
-60

ويغط التومين الذات الخسائر المؤهلة ف سوق التومين ،والت تُمثِّل خسائر تصل إلى  750 000دوالر أمريك لكل شحنة،
()27

أو  1.5مليون دوالر أمريك لشااااااحنتين أو أكثر على ساااااافينة

واحدة .وعالوة على هذه المبالغ ،فإن بوليصاااااااال التومين

الخارج الموضوعة تُطبَّق ف حالة إعادة التومين.
-61

وتتولى شركة الحكر جمع أق ساط التومين ،ودفع التعوي ضال ،وبدء إجراءال اال سترداد مع أطراف ثالثة ،وإعادة التومين على
الخسائر الفادحة ،واالحتفاظ باحتياط

()28

كبير لخسائر التومين بما يكف لتغطية مدفوعال التعويض ف المستقبل.

( )25المادة  2-15من دليل مشتريال األةذية" :أحيانا ً يتضمن نفس االتفاق المراقبة والمسح على حد سواء".
( )26ف عام  ، 2014أشار تقرير المراجعة الداخلية عن المشتريال ف بعض الحاالل إلى خطر تضارب المصالح عندما كان المفتش المسؤول عن المسح الكم
والنوع هو نفس الشخص الذي اختير للتحقق مما إذا كان البائعون يستوفون الشروط المطلوبة لتوريد سلع إلى الب ا  .وترى وحدة المشتريال أن هذه الحالة
تتكرر كثيراً.
ال َّ
( )27تؤمن خطة "الحكر" على السلعة على أساس "جميع الخسائر" الت تغط جميع الخسائر حتى  750 000دوالر أمريك لكل شحنة ،أو  1 500 000دوالر
أمريك لشحنتين أو أكثر على سفينة واحدة (صفحة  16من تقرير التقييم ،مايو/أيار .)2017
( )28ا حتياط التومين هو تقدير لمسؤولية شركة التومين عن المطالبال ف المستقبل.
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ومع أن التومين الذات يوفِّر تغطية واساااااعة النطاق ،إال أنه يعمل وفقا ً لشاااااروط بوليصاااااال التومين التجاري الخارجية ،ووفقا ً
لمعايير وإجراءال ساااوق التومين .ونتيجة لذلك ،فإن هذا التومين ال يُغط جميع الخساااائر ،بما ف ذلك ف حالة خساااائر ما قبل
()29

المؤمن أو الت ال يمكن تجنبها.
التسليم .وعادة ما يستبعد التومين الخسائر الت تقع تحت سيطرة
ِّ
-63

وتُعد ساالع الب ا

مؤ َّمنة حاليا ً حتى نقطة التسااليم ف البلد المتلق  ،وتعتبر جميع الخسااائر الت تحدث بعد تفريغها خسااائر ما

بعد التسليم .ويتسق هذا الترتيب مع المبدأ القائل بون البضائع ت ُعتبر مملوكة بشكل قانون للحكومة المتلقية بمجرد وصولها إلى
وجهتها.
-64

ويعتبر جانب كبير من خسااائر الب ا

خسااائر لما بعد التسااليم ،وهو ما يُمثِّل خسااارة ساانوية تبلغ ف المتوسااط  16.6مليون

دوالر أمريك ف الفترة من عام  2013إلى عام  - 2017مقابل متوسط سنوي قدره  7.1مليون دوالر أمريك من خسائر ما
قبل التسليم.
-65

ةير أن الب ا

ال يقوم ف معظم األحوال بتفريغ البضائع ف ميناء التفريغ فحسب ،بل يرتب أيضا ً عملية التخزين الوسيط،

ومناولة النقل الداخل للبضائع إلى المستفيدين أو الشركاء المتعاونين.
-66

وف الساااانوال األخيرة ،أحجم المانحون عن تحمل عن هذه الخسااااائر ،وطلبوا من الب ا

إعادة تمويل تكلفة األةذية الت لم

َّ
توزع على المستفيدين ،بما ف ذلك السلع الت استولت عليها الجماعال المسلحة ،كما حدث ف الجمهورية العربية السورية.
-67

وقد اقترح التقرير األخير المقدَّم إلى المجلس التنفيذي تمديدا ً و"توسيعا ً" للتغطية.
-

تمديد التغطية عندما تصبح البضائع ف حوزة الب ا

وحتى يتم تسليمها بالفعل إلى الشركاء المتعاونين أو الحكومال

أو المستفيدين.
-

وتوسيع التغطية لتشمل جميع الخسائر ،بما ف ذلك تلك الت ال يغطيها عادة التومين التجاري التقليدي.

 2-3-4حالة الحساب الخاص
-68

()30
وفقا ً لما نص عليه النظام المال  ،أنشئ حساب التومين الذات لتتبع أنشطة التومين الذات  ،ووفقا ً لخطة الب ا

()31

لفدارة،

فإنه يُسمح بترحيل األرصدة من سنة مالية إلى أخرى.
-69

()32

وخالفا ً ألحكام تعميم المدير التنفيذي المؤرخ  27مارس/آذار 1998

("يتم إبالأل المجلس التنفيذي عن وضااااااع الحساااااااب
عن فترة الساانتين") ،فإن وضااع الحساااب الخاص

الخاص للتومين الذات على الشااحنال الدولية ف الكشااوف المالية للب ا
للتومين الذات على الشاااحنال الدولية ليس موضاااوعا ً لتقرير من تقارير الكشاااوف المالية الت تقدِّم ِّإلى المجلس التنفيذي .وبدالً
من ذلك ،يرد وصف لهذا الحساب ف القسم الخامس من خطة اإلدارة ،ولكنه ال يحتوي على أرقام.
-70

وقد أتاحت ا لية الخاصااة بترحيل الفوائض لهذا الحساااب الخاص تحقيق فائض تراكم قدره  35.7مليون دوالر أمريك ف
عام  ،2017بزيادة بلغت  25.7ف المائة على مدى خمس سنوال ( 28.4مليون دوالر أمريك ف عام .)2013

-71

وينص تعميم الحساااااااب الخاص على أنه "ف وقت ما ف المسااااااتقبل ،عندما تتحقق فوائض كافية ،يتعيَّن على المدير التنفيذي
اإلبالأل عن ذلك ،وتقديم مقترحال الستخدامها والموافقة عليها من جانب المجلس التنفيذي".

( )29تعتبر الخسارة المرتبطة بالعيوب ف تحميل الشحنة أمراً ال مفر منه (فالشحنة الت ُحمِّلت بالفعل ليست آمنة لالستهالك) ،وكذلك الخسائر المرتبطة بسوء السلوك
المتعمد من جانب المؤمن عليهم ،وحاالل التغليف ةير الكاف أو ةير المناسب ،والخسائر الت تُعزى مباشرة إلى حاالل الحرب.
( )30تنص المادة  1 - 5من النظام المال على ما يل " :ينشئ المدير التنفيذي حسابال أمانة وحسابال خاصة ألةراض محدَّدة تتفق مع سياسال وأهداف وأنشطة
برنامج األةذية العالم  .وعلى المدير التنفيذي أن يحيط المجلس علما ً بحسابال األمانة أو الحسابال الخاصة هذه".
( )31خطة اإلدارة ( ،)2020-2018القسم الخامس.
( )32التعميم .ED98/010

19

-72

WFP/EB.A/2018/6-G/1

وتسااااءل مراجع الحساااابال الخارج عن المساااتوى المناساااب ألقسااااط التومين الت دفعها الب ا  ،والفائدة المتوتية من توليد
فائض تراكم قدره  35مليون دوالر أمريك  ،نظرا ً التجاه الفائض الذي لوحظ ف كشف إيرادال الحساب الخاص على مدى
السنوال الخمس األخيرة .وحتى عام  ،2017كانت وحدة إدارة المخاطر التشغيلية تهدف إلى تحقيق احتياط للتومين قدره 20
()33

مليون دوالر أمريك  ،وهو ما يُمثِّل قرابة ساااااانتين من مدفوعال التعويض.
تجاااوزل االحتياااطيااال المطلوبااة إلى الب ااا

وباإلضااااااافة إلى ذلك ،أعيدل الفوائض الت

عاادة مرال 10 :ماليين دوالر أمريك ف عااام  ،2002و 15مليون دوالر

أمريك ف عام  ،2007وف آخر مرة  10ماليين دوالر أمريك ف عام .2011
-73

وف عام  ،2016اقترحت وحدة إدارة المخاطر التشاااغيلية على مجلس إدارة شاااركة الرقابة والتسااايير الخاص بالتومين ساااحب
عشاارة ماليين دوالر أمريك من االحتياط  .ويمكن تفسااير هذا السااحب بونه رةبة ف اسااتخدام هذه األموال اإلضااافية لتمديد
وتو سيع بولي صة التومين الذات الت أقرها المجلس التنفيذي ف نوفمبر/ت شرين الثان  .2017ولم يكن هذا االقتراح قد عُرض
بعد على المجلس التنفيذي وقت إجراء المراجعة.

-74

ويقدِّم محضر اجتماع لجنة الرقابة والتسيير ف مايو/أيار  2016مؤشرا ً عن مستوى احتياط التومين .وينبغ توسيع التغطية
إلى أكثر من ضااعف الخسااائر المشاامولة .ووفقا ً لألمانة ،فإن هذا من شااونه أن يُبرر مضاااعفة االحتياط إلى  40مليون دوالر
أمريك  .ويعتمد مبلغ االحتياط على االتجاهال الت لوحظت ف الخسائر خالل السنوال السابقة ،وكذلك الفارق الزمن بين
دفع األقساط على الشحنال ،والمطالبال ف المستقبل على نفس هذه ال شحنال ("الغرض من االحتياط هو تمويل المطالبال
ف المساااتقبل على الشاااحنال الت دفعت أقسااااطها بالفعل") .وينبغ أن يساااتند ذلك إلى توقعال متوساااطة األجل بشاااون حجم
الخسائر ،فضالً عن تدفقال الموارد الداخلة والخارجة لتبرير هذا المبلغ.

التوصية  .4وص

اجع الحسابات الخارج بتوسيع طاق ال لو ات ال ق َّد ة سنو ا ً إلى ال جلس التنفي ي عن ط ق إضافة

الكشوف ال الية للحساب الخاص بالتأ ين ال ات ؛ واإلبالغ عن دى الء ة ستوى االحتياط للتأ ين.
 3-3-4كشف حساب تومين "الحكر"
-75

أفاد الب ا بونه أجرى عملية حسابية (ةير مراجعة) للوفورال الناتجة عن استخدام خطة "الحكر" للتومين بدالً من استخدام
شااركال التومين الخارجية :فبوليصااة التومين الت تعرضااها خطة "الحكر" سااوف تتضاامن أقساااطا ً تقل تكلفتها بنساابة  43ف
المائة ف المتوسط عن السوق ،وهو ما يترجم إلى توفير إجمال سنوي قدره  7.16مليون دوالر أمريك  .كما يمكن أن تُغط
خطة "الحكر" الخسائر الت ال يمكن تعويضها ف إطار الغطاء التجاري.

-76

ومن ناحية أخرى ،يعد تومين "الحكر" بمثابة آلية يدفع الب ا

بموجبها أقسااااااط التومين لنفساااااه ،ويدفع أي تعويض لنفساااااه،

وينشاائ احتياطيال ف حساااباته الموحَّدة ،ويدفع أي فائض احتياط لنفسااه .ويتساااءل مراجع الحسااابال الخارج عما إذا كان
يمكن توفير تكلفة تشااااغيل النظام ( 1.29مليون دوالر أمريك ) عن طريق إدارته من جانب الب ا

بصااااورة مباشاااارة دون

اللجوء إلى حساب خاص.
-77

وهناك العديد من الحجج الت تؤيد اإلبقاء على هذه ا لية:
-

فمن الصعب أن يوافق المانحون على ضياع القيمة الت تم تمويلها؛ لذلك ينبغ وضع أحكام على أي حال؛
وينبغ أن يواصااال الب ا

االضاااطالع بوعمال اإلنعاع مع شاااركائه .وبالتال  ،فإن معظم العمل اإلداري والتكاليف

المقابلة ستكون ه نفسها؛
-

ولم تُظهر محاكاتنا أي وفورال قابلة للتحقيق مع االنتقال إلى اإلدارة المباشرة.

( )33اجتماع مجلس اإلشراف على التومين ،روما 10 ،مايو/أيار  ،2017صفحة .21
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و كن اعتبار آلية التأ ين ال ات بأ ها تت يز بتحد د تكاليف السااايط ة على ال خاط بوضاااو  ،وأن الوفورات ال توق ة ن
اال تقال ال حت ل إلى اإلدارة ال باش ة ستكون ي

وجودة ،بسبب إدارة ال طالبات الحت ية ،وع ليات رصد النزاعات.

 -5ن التسليم إلى البلد إلى النقل إلى الش كاء
-79

عند وصول البضائع إلى البلد المتلق  ،يتولى المكتب القطري السيطرة على المنتجال الت تصبح تحت مسؤولية الب ا

ف

هذه المرحلة.
-80

وهناك مخططان محتمالن :يتولى الب ا

عمليت التخزين والنقل (من خالل عقد مع شااااركة ناقلة) ،وف حاالل اسااااتثنائية،

يتولى التوزيع المباشاار على المسااتفيدين .فيقوم المكتب الميدان بتسااليم البضااائع إلى الشااريك المتعاون المسااؤول عن التخزين
والتوزيع.
 1-5المخازن
-81

()34

يستتتت دم  871مخزناً ،بما ف ذلك  560مخزنا ً أدارهم بنفساااه

ووقت مراجعة الحساااابال ،كان الب ا

وبصاااورة إجمالية،
و 311مخزنا ً أدارهم شااااااريك للمنظمة (حكومال ،ووكاالل أخرى ،وشااااااركال خاصااااااة ،وةير ذلك) .وال يحتفظ الب ا
بالضاااارورة بالساااالع ف جميع هذه المخازن ف جميع األوقال ،ويمكنه أيضااااا ً تخزينها ف مكان آخر ،وخاصااااة لدى البائعين.
واعتبارا ً من  23فبراير/شااااااباط  ،2018قام الب ا

بتخزين المواد الغذائية ف  357مخزنا ً يديرها بنفسااااااه ،وف  92مخزنا ً

()35

يديرها شركاؤه.
-82

وباإلضااااافة إلى هذا العدد من المخازن ،هناك  70مطاراً ،و  680مينا ًء ،و 237حاوية ف نقاط إعادة الشااااحن ،و 110بائعين
()36

يحتمل أن تكون لديهم مخزونال من األةذية التابعة للب ا .

( )34مستخلصال  ZSCLSRLCو ZSCOMINBمن نظام اللوجستيال.
(" )35الشركاء" المشار إليهم هم أطراف ثالثة وليسوا شركاء متعاونين مع الب ا .
( )36من أصل هذا المجموع ،وف  23شباط/فبراير  ،2018كانت هناك سلع ةذائية مخزونة ف  4مطارال ،و 63مينا ًء بحريا ً ،و 17نقطة إعادة
شحن ،و 20بائعا ً تابعين للب ا .
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الجدول  - 3عدد ال خازن ال دارة ن جا ب الب ا
خازن د ها الب ا

560

خازن د ها ش كاء
الب ا

311

*

وش كاء ال نظ ة ف عام 2017

خازن د ها الب ا
مخازن يديرها الب ا

ال خازن

871

بها خزو ات ن ا

ة

**

بدون مخزونال ةذائية
بها خزو ات

خازن د ها ش كاء الب ا
**
ائية
مخازن يديرها شركاء الب ا
**
ةذائية

*

**

بدون مخزونال

357
203
92
219

توفِّر هذه األرقام معلومال فقط عن مخازن خُزنت فيها مواد ةذائية قبل نقلها إلى الشركاء المتعاونين أو إلى المستفيدين.

** حتى  23فبراير/شباط .2018
المصدر :مستخلص من نظام اللوجستيال عن أماكن تخزين أةذية الب ا

-83

ف عام ( 2017مستخلصال  ZSCLSRLCو ZSCOMINBمن نظام اللوجستيال).

وبالنسبة ألصحاب المتاجر المسؤولين عن مخازن الب ا
()38

الذي تُخزن فيه السالع مرة واحدة ف األسابوع

()37

وتخزين السلع الغذائية،

فإن من المنتظر إجراء فحص للمبنى

على األقل ،باإلضاافة إلى فحص حالة السالع المخزونة .كما يطلب الب ا
()39

أن يتم تنظيف المخازن الت تُخزن فيها السالع الغذائية بصاورة منتظمة.

وتهدف عملية التفتيش هذه إلى تحديد الحالة العامة
()40

للمبنى حيث يتم تخزين الساااااالع من أجل اتخاذ أي إجراء ضااااااروري ف حالة وجود خطر مثبت من تدهور حالة الساااااالع.
ويشاااااجع الب ا مديري المخازن على اإلبالأل عن عمليال التفتيش هذه ف كتاب أو نموذج يجب أن يكون مرئيا ً ومتاحا ً ف
المخزن لمتابعة التغيرال ف حالة المخزن والسلع من عملية تفتيش إلى أخرى.
-84

وتجري عمليال تفتيش المخازن شااهريا ً ف حالة المخازن الت يديرها شااركاء الب ا
()41

الشاااركاء بالمعايير الدنيا لفدارة الجيدة للمخازن .ومع ذلك ،فإن دليل إدارة المخازن

من األطراف الثالثة ،ويُتوقع أن يلتزم
والتعليمال الت يقدمها ليسااات مدرجة

ف العقد مع الطرف الثالث المسؤول عن إدارة المخزن ،وبالتال فه ليست ُملزمة لشركاء الب ا  .وبالمثل ،يُجري المكتب
القطري معاينة أكثر شموالً عن إدارة المخازن من جانب الشركاء المتعاونين ف حالة األةذية الت ينقلها الب ا إليهم.
-85

وكشااافت الزيارال الت قام بها مراجع الحساااابال الخارج للمكاتب الميدانية العشااارة أن المخازن تتمتع بصااايانة جيدة .ومع
ذلك ،فإن تكرار حاالل عدم االمتثال للمبادئ التوجيهية ف دليل المخازن يثير تساااااؤالل حول نوع اإلشااااراف على المخازن
الذي يتعيًّن على الب ا

القيام به.
أمثلة عن زيارال للمخازن

 يستوجر مكتب جوهانسبرأل مساحة للتخزين ف مخزن دربان من شركة خاصة .ويُجري موظفو المكتب اإلقليم عمليال تفتيششااهرية لهذا المخزن .ويذهب رئيس وحدة ساالساالة اإلمداد إلى هناك مرتين ف الساانة ،ويذهب الموظف المسااؤول عن العالقال مع
هذه الشاااركة كل شاااهرين أو ثالثة أشاااهر .وقد الحظ مراجع الحساااابال الخارج نظافة المخزن وتنظيمه الجيد ،ةير أنه وجد عدة
( )37ترد القواعد السارية على إدارة المخازن ف دليل إدارة المخازن (كتيب ألصحاب متاجر المعونة الغذائية)،
.http://home.wfp.org/manuals/op_warehousemgt/English/about.htm

(” )38تفتيش المخزن والمخزونال الغذائية مرة واحدة أسبوعيا ً على األقل حتى يتسنى اتخاذ إجراء عاجل إذا كانت هناك أي مشاكل“ ،دليل إدارة المخازن.
( )39يجب تنظيف األرضية كل يوم ،ويجب تنظيف الجدران واألرفف كل أسبوع .ويجب تنظيف المخزن بالكامل مرة كل شهر .وإذا كان المخزن خالياً ،فيجب تنظيفه
بصورة كاملة.
( )40دليل إدارة المخازن ” :إجراء تفتيش على المخزن نفسه لتحديد التسرب من األسقف ،ونوافذ وفتحال التهوية المكسورة ،واألبواب ةير المحكمة ،والجدران
واألرضيال المتشققة ،وفتحال دخول الجرذان والفئران“.
(See proposals of guidelines established by the United Nations Logistics Clusters (http://www.logcluster.org/about-us) and )41
the document by the Fritz Institute Certificate in Humanitarian Logistics Warehousing and Inventory Module (used as a
reference by UNICEF and WFP). See also Olsen D.R. (2003), Gower Handbook of Supply Chain Management, 5th Edition,
edited by John Gattorna, Gower; Managan J., Lalwani C., et Butcher T. (2008), Global Logistics and Supply Chain
.Management, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey
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مخاطر تتعلق بالجودة .والحظ على وجه الخصاااوص أن العقد المبرم مع المدير لم يتضااامن شااارطا ً يساااتبعد رساااميا ً تخزين المواد
الكيميائية ف المنطقة المجاورة للمساااااحة الت اسااااتوجرها المكتب .فوجود مواد كيميائية (الكروميت وكبريتال األمونيوم) ف نفس
المبنى ،ووجود بعضاااها بالقرب من السااالع الغذائية ،كان يتطلب التحقق بنا ًء على طلبه ،والذي لم يكشاااف عن وجود أي تلوث .ةير
أن ذلك لم يُذكر أو يتم إبالةه من جانب الشريك المتعاقد الذي يدير المخزن.
 ولم يتم رصاااد درجة الحرارة ف المخازن بصاااورة منتظمة ،مثالً ف مخازن هراري ،وماسااافيغو ،ودربان ،وليونغوي .ةير أن()42

الدليل

يرى أن ضااابط درجة حرارة التخزين أمر هام :بالنسااابة لجميع السااالع  -وليس فقط لتلك السااالع الت تحدد شاااروط تخزين

معيَّنة  -إذ أن درجال الحرارة المفرطة تؤدي إلى تدن الصاااااافال التغذوية والتلوث بالحشاااااارال ،والت لم يالحظها أو يُبلغ عنها
المتعاقد المتضامن الذي يدير المخزن.
 وف دولة فلسطين ،كشفت عمليال التفتيش على المخازن والت أجريت بالنيابة عن مكتب القدس عن حاالل عديدة لعدم االمتثالللمبادئ التوجيهية الواردة ف الدليل :تخزين السلع الغذائية على األرض أو على الجدران ،وعدم االمتثال لشروط النظافة.
-86

وإلى جانب النتيجة اإليجابية عموما ً عن إدارة المخازن الت زارها مراجعو الحسااااابال ،فإن عدد موظف الب ا
()43
ةالبا ً ما يكون محدودا ً ،وبالتال  ،فمن المسااااااتبعد أن يتمكنوا من رصااااااد مقدم الخدمال الذي تم اختياره بموجب العقد عن
ف الموقع

كثب ،وذلك لمنع التدليس ،واختصااااار األُطر الزمنية ،وتحسااااين جودة الخدمة .وبالمثل ،وجد مراجع الحسااااابال الخارج ف
نيبال أن المكتب ادعى إجراء عمليال تفتيش منتظمة على مخازنه ،ولكن لم يُعثر على أي أثر للزيارال الت تم التخطيط لها
أو اإلبالأل عنها.
-87

وكما جاء على لسان المديرين القطريين الذين شملهم االستقصاء ،فإن ضمان األداء الفعال ألنشطة االستعانة بمصادر خارجية
يعتمد على الجزاءال بدرجة أكبر ،وف مراحل معيَّنة أثناء تنفيذ العقود (االساااتعراض السااانوي للعطاءال ،وإيقاف الشاااركال
الناقلة بشكل دوري وما إلى ذلك) ،أكثر مما يعتمد على أنشطة المراقبة الوثيقة والرقابة المتكررة.

-88

ويمكن أن تؤدي هذه السياسة القائمة على الضوابط الالحقة إلى القصور الذات فيما يتعلق بالرصد المستمر لجودة أداء العقد.
ومع ازدياد قوة القطاع الخاص المحل  ،وقدرته على القيام بونشاااطة لوجساااتية معيَّنة بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة ،فإن
إمكانية اضااطالعه بدور رقاب  ،مع االحتفاظ بنفس مسااتوى الكفاءة ،ينبغ أن تكون من ا ن فصاااعدا ً مجال التركيز الرئيسا
للب ا .

-89

وال يؤدي التعاقد الخارج إلى تجاهل ضاااااارورة الرقابة المالئمة على األداء ،وإذا لم يمارس الب ا

هذه الرقابة بالقدر

المناسب من الموارد ،والوسائل ،والتواتر ،فإنه يخاطر بتفويض السلطة بالكامل ،وهو ما يعن أنه ال يمكنه الحد من المخاطر
إال ف وقت الحق ومن خارج الموقع ،أو ألن الخطر أصبح صارخا ً بشكل مفاجئ ،كما حدث ف مومباسا.
مثال عن التدليس الصارخ
شاهد مراجع الحسابال الخارج تحويالً صارخا ً لمسار األةذية ف مومباسا (كينيا) ف  10نوفمبر/تشرين الثان  .2017فقد قامت
شاحنة مملوكة ل شركة متعاقدة مع الب ا

منذ مايو/أيار  2017ألةراض النقل والتخزين ،بتمرير عدد من األكياس ب شكل وا ضح

إلى أطراف ثالثة ف حضاااااور مراجع الحساااااابال الخارج ومدير المكتب الفرع ف مومباساااااا .والحظ المدير هذا الحدث وأبلغ
الشااركة والمكتب القطري ف نيروب  .وبنا ًء على طلب مكتب الب ا  ،أوقفت الشااركة المعنية سااائق هذه الشاااحنة ،واتخذل بحقه
بوي مهمة بعد عودته .وعالوة على ذلك ،فإن الشااااركة سااااوف تتولى من ا ن حراسااااة المهام

إجراءال توديبية .زلن يكلفه الب ا
الخاصة بالنقل تجنبا ً للمخاطر المتعلقة بها.

( )42دليل إدارة المخازن" ،الفصل  - 2أبنية المخازن" ،و"الفصل  -7التفتيش على المخزونال والمخزن".
( )43مثالً ،ف كينيا ،كان هناك موظف وحيد مكلَّف بالتنسيق مع الشريك ،ف مرفق يحتفظ بمواد ةذائية يبلغ حجمها  30 000طن متري.
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ويثير هذا الموقف سااؤاالً عن أفضاال الطرق لضاامان جودة الخدمال :حضااور قوي ف الموقع (والذي ينطوي على تكلفة) ،أو
عقود تنص على عقوبال مشااادَّدة ف حالة وقوع حوادث .ويُنصاااح الب ا

بالنظر ف إمكانية زيادة تدابير األمن والحراساااة

بالنساااااابة لمقدم الخدمال من أطراف ثالثة ف المناطق الشااااااديدة الخطورة ،عند التفاوض بشااااااون األحكام الخاصااااااة بعقود
اللوجستيال.
-91

وباإلضااااافة إلى نوع التفتيش على المخازن ،تُثار مسااااولة عواقب عمليال التفتيش هذه .فال يمكن توحيد نتائج عمليال التفتيش
على مساااتوى المكتب اإلقليم أو على المساااتوى المركزي .ومع أنه ليس من الضاااروري إرساااال تقارير التفتيش إلى المكاتب
والمقر ،إال أن مبدأ الالمركزية ال يسااااتبعد المسااااتوى األعلى (وهو المكتب اإلقليم ف هذه الحالة) من اإلشااااراف على تواتر
عمليال التفتيش ،ومتابعتها من جانب المكاتب القطرية.

-92

وقد أو ضحت األمانة أن إجراءال الرقابة معمول بها ،ولكن وتيرتها تعتمد على المخاطر المحدَّدة ،مع و ضع و سائل الب ا
ةير المرنة ف االعتبار .وال ينف مراجع الحسااااااابال الخارج وجود معاينال ،أو أن االسااااااتراتيجية القائمة على المخاطر
مناساااااابة .ةير أن هذا النهج ينبغ أال يعف المكاتب القطرية من تخطيط معايناتها للمخازن ،أو المكاتب اإلقليمية من أن يكون
لديها ملخص للتواريخ الت أُجريت فيها المعاينال ،والكشف عن حاالل الشذوذ الرئيسية ومتابعتها.

اجع الحساااابات الخارج  ،بت ز ز ال قابة على ال خازن( :أ) عن ط ق طالبة ال كاتب القط ة بتخطيط
التوصاااية  .5وصااا
ع ليات تفتيش تسااتند إلى تحليل لل خاط ؛ (ب) وتنساايق ع ليات التفتيش الت أُج ت وحفظ سااجالت لها؛ (ج) وتنظيم ع ليات
رصد وثَّقة لتوات ع ليات التفتيش على ال خازن الت تج ها ال كاتب القط ة.
 2-5الشركاء المتعاونون
-93

يمكن أن تتم عملية التوزيع على المستفيدين النهائيين بواسطة الهياكل الحكومية القائمة ،أو منظمال ةير حكومية ،أو الب ا
نفسااه .ويمكن أن يتولى الب ا

هذه المسااؤولة بصااورة مباشاارة إذا عجزل المنظمال ةير الحكومية عن إدارة التنفيذ ،أو إذا

كان التوزيع المباشاااااار أقل تكلفة .ةير أن الشااااااركاء المتعاونين يسااااااتوثرون بحوال  98ف المائة من عمليال توزيع أةذية
الب ا .
-94

ويتم إ ضفاء الطابع الر سم على العالقال بين المكتب القطري وال شريك المتعاون عند عقد اتفاق على م ستوى الميدان بهدف
إسناد عملية حفظ السلع الغذائية وتوزيعها إلى هؤالء الشركاء.

-95

وتُقضااا الشاااروط العامة بون يُقدِّم الشاااريك تقريرا ً عن أداء جميع عمليال التحقق الت تعتبر مفيدة ،وتخويل إدارال الب ا
بوداء هذه العمليال .ويُطلب من الشااريك المتعاون اإلبالأل عن أي ضاارر أو خسااارة تتعرض لها المنتجال المنتمية إليه أو إلى
موظفيه ،أو المتعاقدين من الباطن ،أو ممثليه.

-96

وقد طل ب

اجع الحسااابات الخارج

ن اإلدارة ال سااؤولة عن ال القات ع ال نظ ات ي الحكو ية الحصااول على ساا

ن عدة اتفاقات على سااااااتوى ال يدان .وأجابت اإلدارة بأن ه ه االتفاقات ،وه ال

كز ة بصااااااورة كا لة ،تُدار على

ال ساااااتوى ال حل  ،وأ ها ال تساااااتطيع تقد م ثل ه ه الوثائق .كما أنها ليسااااات متوفرة بالنساااااق الرقم ف أداة "كوميت".
وباإلضاااافة إلى ذلك ،أكدل المراجعة الداخلية أنه لم يتم تحديد الدور اإلشاااراف للمكاتب اإلقليمية فيما يتعلق بتطبيق االتفاقال
()44

على مستوى الميدان ،على الرةم من الصعوبال العديدة المصادَفة:
-

حدوث حاالل توخير متكررة ف اسااااااتكمال االتفاقال على مسااااااتوى الميدان وتوقيعها ،مع بدء بعض الشااااااراكال قبل
التوقيع؛

( )44التقرير  AR/16/12بتاريخ أكتوبر/تشرين األول .2016
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-

عدم االتساق بين مختلف المكاتب القطرية ف تطبيق االتفاقال على مستوى الميدان؛

-

زيارال المراجعة إلى الشركاء من جانب المكاتب القطرية ،وه زيارال لم يتم إجراؤها بصورة منتظمة أو موحَّدة.

ونظرا ً للدور الحاسم الذي يقوم به الشركاء ف عملية التوزيع ،وأوجه القصور الت لوحظت ف الماض القريب ،والت تتسم
بها اتفاقال الشراكة ،ينبغ للب ا

-98

أن ينظر ف وضع نظام تجميع مركزي.
()45

كما يُشاااير مراجع الحساااابال الخارج إلى التوصاااية  6الواردة ف تقرير عام  2017بشاااون الالمركزية ،والت تهدف إلى
توضاايح دور المكاتب اإلقليمية ف اإلشااراف على المكاتب الميدانية .وال شااك أن رصااد أداء الشااراكال يُمثِّل جانبا ً رئيساايا ً من
جوانب هذا اإلشراف.

التوصاااية  .6وصااا

اجع الحساااابات الخارج ب ا ل  :أ) إج اء تج يع

كزي لالتفاقات الت أُب ت ع الشااا كاء؛ ب) ج ل

أداء اتفاقات الش اكة ف ال يدان أحد جاالت ا ولو ة لل قابة الت تنف ها ال كاتب اإلقلي ية.
 -6ن التوز ع إلى االستهالك النهائ
 1-6عمليال التوزيع من جانب الشركاء
-99

يجب على الشااااااركاء المتعاونين تقديم تقارير دورية عن البيانال الكمية المتعلقة بالمشااااااروع إلى المكاتب القطرية التابعة
للب ا من أجل الدخول ف نظام أداة "كوميت" .وتشاامل هذه التقارير تفاصاايل مخزونال المنتجال الغذائية ،وحصاار العهدة
المادية ،والخسااائر ،وأرقام التوزيع ضاامن األُطر الزمنية المبيَّنة ف خطة العمليال .ويجب تقديم هذه التقارير الخاصااة بتوزيع
األةذية كل شاااهر ،وعرضاااها على الب ا

()46

ف ةضاااون ثالثين يوما ً من نهاية كل شاااهر من أداء البرنامج المعن ،

ما لم

يُذكر خالف ذلك ف خطة العمليال.
 -100وتقع على موظف المكاتب القطرية مساااااؤولية التحقق من صاااااحة جميع البيانال ال ُمبلَّغ عنها من خالل تقارير التوزيع ف أداة
"كوميت" .وال تُجري المكاتب اإلقليمية والمقر عمليال تفتيش ع شوائية للتحقق من دقة التقارير المتعلقة بعمليال التوزيع الت
يقوم بها الشركاء المتعاونون .وال يتم إرسال هذه التقارير إلى هؤالء الشركاء .ةير أنه نظرا ً للعدد الكبير من نقاط التوزيع ف
كل مكتب قطري ،فإنه ال يمكن إجراء رصد على المستوى الالمركزي فقط لكل حالة على حدة.
 -101ويبذل المقر جهدا ً لتحساااين عمليال المعاينة عن موثوقية تقارير التوزيع الت يقوم بها الشاااركاء المتعاونون .وبصااارف النظر
عن المبادئ التوجيهية التنظيمية الصادرة عن المقر ،فقد أدى نشر نظام اللوجستيال وأداة "كوميت" إلى زيادة إمكانيال رصد
الساالع الغذائية ،ال ساايما عن طريق السااماح بالتوفيق بين البيانال المتعلقة بالتسااليم (نظام اللوجسااتيال) ،وتلك المتعلقة بعمليال
التوزيع (أداة "كوميت").
 2-6تعليقال المستفيدين
 -102ال يتعامل المقر مع الشكاوى الفردية وتعليقال المستفيدين (باستثناء مكتب المفتش العام ،عندما تصل هذه المسائل إلى علمه).
وتُعتبر هذه الوظيفة ال مركزية بالنساابة للمكاتب القطرية (آلية الشااكاوى والتعليقال) .ويتتبع المقر عدد البلدان الت لديها آليال
لجمع تعليقال المستفيدين (آليال الشكاوى والتعليقال).
 -103وا ليال الرئيسية الموجودة لجمع تعليقال المستفيدين تتمثَّل ف الخط الهاتف الساخن (المكالمال المجانية) ،ومكتب المساعدة
(ويعتبر المشااااركون من بين أصاااحاب المصااالحة :الب ا  ،والحكومة ،والشاااركاء المتعاونون ،والمديرون المحليون)

()47

،

(.WFP/EB.A/2017/6-G/1 )45
(According to “Section C – Special Provisions on Reporting” of Annex 1-A – Food Distribution and Related Activities, )46
).Field Level Agreement (FLA
()47

طبقا ً للقواعد المنصوص عليها ف مذكرة التفاهم مع الحكومة.
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والتفاعالل اليومية مع ممثل المسااااااتخدمين (الذين يشاااااااركون ف اللجان الميدانية ف حالة مخيمال الالجئين) .وتتيح مهام
الرصد بعد التوزيع جمع ا راء والشكاوى من المستفيدين.
 -104ةير أن ه ه اآلليات ليست نتش ة على طاق واسع أو وحَّدة .وه ال ت ُدرج بصورة ت اثلة ف دورات ال ش وعات الت
ت ُنفَّ على ساااتوى ال كاتب القط ة .وتشاااي النتائ ا َّولية ال سااات دة ن آخ اساااتقصااااء عن التقار السااانو ة لل كاتب
القط ة في ا ت لق ب ام  2017إلى وجود ساااابة عالية ن ال كاتب القط ة الت لد ها آلية لت ليقات ال سااااتفيد ن بلغت 80
ف ال ائة وقت

اج ة الحسابات.

 3-6مخاطر تحويل المسار بعد التوزيع
ُسجل نظام "كوميت" كمية الخسائر وأسبابها ،ولكنه ال يتضمن على وجه التحديد بحثا ً عن بيانال خاصة باالستخدامال ةير
 -105ي ِّ
المشاااروعة لألةذية ،من قبيل عمليال تحويل المساااار ،وإعادة البيع ،واالتجار ةير المشاااروع .وال يقوم المقر بوي تحليل عام
لهذا النوع من الخسااائر من حيث الحجم أو القيمة ،األمر الذي يثير تساااؤالل ،ليس فقط عن فعالية الب ا  ،وإنما عن ساامعته
قبل أي ش ء.
 -106وتسااتند االسااتبيانال الخاصااة برصااد ما بعد التوزيع ،والت أُنجزل أثناء تقييم فعالية الب ا

مع الشااركاء والمسااتفيدين ،إلى

دراسااال اسااتقصااائية نوعية .وقلما تُعالج هذه االسااتبيانال مسااولة تحويل مسااار األةذية ،فه تركز على األةذية ،أو الجوانب
التغذوية ،أو االستراتيجيال األسرية للتغلب على نقص األةذية.
قوض حياد
 -107ويضااطلع الشااركاء المتعاونون أنفسااهم أحيانا ً بمهام رصااد ما بعد التوزيع الت تقوم بها المكاتب الميدانية ،وهو ما ي ِّ
التعليقال .و وح الضاااغط االجت اع القوي جدا ً ال ي لوحظ ف ب ض ال ناطق الت شااا لتها ال اج ة بأن ال ساااتفيد ن لن
نددوا ب نظ ة ي حكو ية شااا كة على صااالة وثيقة بالحكو ة أو ساااؤولة عن التوز ع ،أو بالسااالطات ذاتها أثناء ز ارة
قوم بها وظف ن الب ا .
التوصاااية  .7وصااا

اجع الحساااابات الخارج ب ا ل ( :أ) توسااايع طاق آليات ت ليقات ال ساااتفيد ن ليشااا ل ج يع ال كاتب

اإلقلي ية؛ (ب) بحث إ كا ية ت ز ز اإلج اءات بالنسبة للكشف عن االستخدا ات ي ال ش وعة لأل
 -7سال ة ا

ة ال َّ
وزعة.

ة وجودتها

 -108بلغت قيمة المنتجال الغذائية الت تم إتالفها بساااااابب حوادث تتعلق بالجودة  2.9مليون دوالر أمريك ووصاااااال حجمها إلى
 3 532طنا ً مترياً .وبينما ال تزال نسبة عمليال إتالف السلع الغذائية من إجمال السلع الغذائية الخاضعة للمناولة نسبة هامشية
يعرضااااه

( 0.13ف المائة من الساااالع الغذائية الخاضااااعة للمناولة من حيث القيمة) ،فإن التساااااؤل عن نوعية أةذية الب ا
لمخاطر إنسااااانية ومخاطر تتعلق بساااامعته .وكثيرا ً ما تتعرض المكاتب الميدانية لمثل هذه المخاطر الت ال يمكن فصاااالها عن
طبيعة مهمتها.
 1-7نظام مراقبة الجودة

 -109توجد ثالثة مساااااتويال من المخاطر المرتبطة بجودة السااااالع الغذائية ف سااااالة أةذية الب ا  :مخاطر منخفضاااااة ،ومخاطر
متوسطة ،ومخاطر عالية ،حسب خصائص السلع الغذائية الت يجري إرسالها.
 -110وقبل االنضاامام إلى ُمج َّمع البائعين الدوليين التابع للب ا  ،تكفل الهيئة المعنية جودة الساالع الغذائية ذال المخاطر المتوسااطة
والمخاطر العالية ،وخاصااة بالنساابة للمنتجال المج َّهزة ،واألةذية المغذية المتخصااصااة ،عن طريق عملية ضاامان الجودة الت
َّ
المرشااحة (تقييم الطلب األول للترشاايح) ،والمراجعال الخاصااة بالمصااانع .وتعتبر هذه
تسااتند إلى اسااتبيانال من الشااركال
المراجعال إلزامية قبل انضمام الشركال إلى ُمج َّمع البائعين الدوليين التابع للب ا  .وإذا لم تكن هذه الشروط مطابقة ،يُطلب
من الشااركة وضااع تدابير تصااحيحية خالل فترة زمنية محددة .ومنذ عام  ،2014قام الب ا

بمراجعة جميع البائعين الدوليين
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لألةذية المغذية المتخصاصاة ممن تساتعين بهم ،والذين بلغ عددهم  166بائعا ً ف عام  .2017وقد تمت حتى ا ن مراجعة 59
شركة ،أي أقل من نصف عدد البائعين.
 -111ويخضع المساحون المتعاقدون أيضا ً الختبارال الجودة وقت حيازة السلع الغذائية الخاصة بالب ا  ،والت يتم خاللها التحقق
من الجودة ،والقيمة الغذائية ،والمخاطر الت تهدِّد صحة المستفيدين – وفقا ً للمواصفال المتفق عليها تعاقدياً .وف نهاية سلسلة
اإلمداد ،يجري الب ا اختبارال على القيمة الغذائية للساااااالع الغذائية ،ومدة تخزين المنتجال المجهزة ،واألةذية المغذية
المتخصصة ،وفقا ً لجدول زمن مخطط ف بداية السنة تبعا ً للمخاطر الت تم تحديدها على امتداد عملية اإلمداد .ويتم تنفيذ هذه
االختبارال بدعم يموله القطاع الخاص.
 2-7حدود مراقبة الجودة
 -112كان السببان الرئيسيان للخسائر المتعلقة باألةذية ف عام  2017يتمثالن ف مدة النقل ومدة التخزين (انظر الجدول  .)2و جب
على الب ا

اتخاذ ق ارات ف الفت ة ا بين تخز ن ا

ة ف أق ب كان

كن بالنساااااابة لل تلقين ال ن يشااااااون ف

ناطق ضااط بة و ا نت عن ذلك ن خاط النهب .وقد تحققت هذه المخاطر ،على ساابيل المثال ،ف جنوب السااودان ،مع
سرقة  4 500طن متري ف عام  ،2016و 660طنا ً متريا ً ف عام .2017
 -113وتعمل وحدة جودة األةذية وسااااااالمتها كخبير بنا ًء على طلب المكاتب الميدانية وإدارال أخرى .فه ترتب تحليل المنتجال
المعيبة الت يُبلغ عنها .ويتم إبالأل الوحدة بهذه الحوادث إما من خالل اإلحالة إلى مكتب قطري ،أو من جانب وحدة المشتريال
ف المقر .وه ال تتلقى تقارير المسااااحين الخاصاااة بالجودة بصاااورة مباشااارة ،على عكس وحدة المشاااتريال ف المقر .ويتم
إرسااااااال ا لتقارير إلى وحدة المشااااااتريال الت تقوم بعد ذلك بتقييم ما إذا كان من المناسااااااب إبالةها إلى وحدة جودة األةذية
وساااااالمتها .وهذا الفصااااال بين المهام يثير مساااااولة تتعلق بالمبدأ ،حيث أنه تقع على عاتق المشاااااتري ،المرتبط تعاقديا ً بالمورد
وليست لديه بالضرورة معرفة بمراقبة الجودة ،مهمة إحالة األمر إلى الوحدة المناسبة.
 -114وبشااكل عام ،فإن هذه الوحدة ال ترصااد حوادث الجودة بصااورة منتظمة ،خالفا ً لتوصااية المراجعة الداخلية .وهناك ميزانية قيد
النظر لتمويل نظام للمعلومال يتوافق مع نظام اللوجستيال ونظام "كوميت" لهذا الغرض.
 -115وتبيَّن من مراجعة لمكتب كينيا أن إبالأل المكاتب القطرية عن الحوادث يقتصار على التساجيل ف نظام اللوجساتيال ،وإبالةها
بالبريد اإللكترون ف حالة وقوع حادث كبير .وال يزال النموذج الموحَّ د "لشاااااابكة اإلبالأل عن الحوادث السااااااريعة" ،والذي
أُنشاااااا ء لتمكين المقر من تتبع هذه الحوادث ،ةير مولوف بالنساااااابة للموظفين الميدانيين .وقد أدل مراجعال مكتب زمبابوي
والمكتااب اإلقليم ف القاااهرة إلى نتيجااة مماااثلااة .فألول مرة يتم التخطيط لاادورال تاادريبيااة عن الجودة لموظف المكاااتااب
الميدانية .وقد عقدل الدورة التدريبية األولى ف فبراير/شباط  2018ف إثيوبيا.
التوصااية  .8وصا
ا

اجع الحسااابات الخارج بت ز ز

ة وجودتها؛ ب) وضااع ظام

اقبة الجودة الداخلية :أ) إحالة ج يع تقار التفتيش إلى وحدة سااال ة

لو ات شااا ل لحوادث الجودة تيح له ه الوحدة القيام ب لية رصااد وتساايي ؛ ج) واصاالة

ت يم ظام ض ان الجودة للحد ن اعت اد ال نظ ة على ع لية التفتيش على ال نتجات ل ة واحدة.
ُ -8ظم ال لو ات
-116

وجد ظا ان ت ا شاااااان لت قب السااااالع الغ ائية .وال وجد لدى الب ا

أداة تكا لة ل صاااااد السااااالع الغ ائية على ا تداد

سلسلة اإل داد.
 -117ويتتبع نظام اللوجساااااتيال جميع التحركال حتى النقل إلى الشاااااركاء ف وقت مقارب للوقت الفعل  .وال يتم إدراج البيانال ف
هذا النظام بصااااااورة أتوماتيكية  ،ويتطلب عملية بشاااااارية؛ وقد عثر على فروق لعدة أيام أو أكثر بين الحدث الذي جرى تتبعه
وتسجيله ف نظام اللوجستيال.

WFP/EB.A/2018/6-G/1

27

 -118وال يتم تحديث نظام اللوجسااتيال عند وصااول شااحنال جديدة بل عند االنتهاء من اإلجراءال الجمركية واإلدارية .فف مخزن
ديربان بجنوب أفريقيا ،شااااااوهدل آالف أكياس القمح الت لم تكن موجودة ف عهدة مدير المخزن ،وبالتال كانت ةائبة عن
نظام اللوجستيال .ولم يتم إدخال هذه الكمية من القمح ف هذا النظام بانتظار إعادة التغليف ،والتحقق من الجمارك.
 -119وكشااافت مراجعة أجراها المكتب اإلقليم ف جوهانسااابرأل عن وجود اختالف ف مخزونال الزيت النبات بلغ  68طنا ً متريا ً
بين جرد الشااااركة إلدارة المخزن حتى  31أكتوبر/تشاااارين األول  2017وبين الرقم المسااااتمد من نظام اللوجسااااتيال ف نفس
التاريخ .وبعد عدة عمليال بحث ،بدا أن هذا التباين كان يقابل حمولتين تعذَّر تساااجيلهما ف نظام اللوجساااتيال (بسااابب مشاااكلة
تقنية).
التوصااية  .9وصاا

اجع الحسااابات الخارج بالساا

ظام اللوجسااتيات لج ل ه ا

إلى تسااجيل البيا ات ف الوقت الف ل ف

النظام ظا ا ً حقيقا ً لتتبع السلع الغ ائية.
 -120ونظام المعلومال الثان لدى الب ا

صااامم لرصاااد
هو نظام "كوميت" (أداة رصاااد وتقييم المكاتب القطرية بفعالية) ،والذي ُ
()48

العمليال ،وتصميم البرامج ،وأداء العمليال الت يقوم بها الشركاء المتعاونون مع الب ا .

 -121ويحتوي نظام "كوميت" على وثائق هامة إلدارة البرامج ،وقاعدة بيانال لمؤشااارال أداء أنشاااطة الب ا  .ويكمن هذا النظام
ف قلب إطار النتائج المؤسسية للفترة  ،2021-2017والذي يربط أنشطة المكاتب القطرية بوهداف التنمية المستدامة.
 -122والمكاتب القطرية ه المساااؤولة عن إدخال المعلومال ف نظام كوميت .وهذه المعلومال ليسااات موحدة تماماً ،إذ تختلف من
مكتب إلى آخر بسبب االستخدام المتفاول لنظام "كوميت" ،خاصة فيما يتعلق بتواريخ إدخال البيانال ف هذا النظام.
ساجلت به وعُولجت به ف هذا النظام ،صاالحة لالساتخدام دائما ً بالنسابة لفرق المقر .وبنا ًء
 -123وال تعتبر المعلومال ،بالشاكل الذي ُ
على طلب من ُشعبة سلسلة اإلمداد ،تم تحسين المعلومال عن أسباب الخسائر الت حدثت أثناء توزيع األةذية .وتظل الحقيقة
الواضحة ه أن توحيد البيانال ف نظام "كوميت" ال يتم دائما ً استجابة للخسائر ،كما طلبت ُشعبة سلسلة اإلمداد ،ولكنها تتم
على دفعال ،مما يجعل من الصااااعب على فرق اللوجسااااتيال اسااااتخدامها ،وقد يتعيَّن على هذه الفرق إعداد ملف يجمع أنواعا ً
مختلفة من الخسائر وةير ذال الصلة.
 –9تقييم الخسائ
 -124يتم تعقب الخسااااائر ف وقت مقارب للوقت الفعل ف نظام اللوجسااااتيال ،ويمكن الوصااااول إليها على المسااااتوى العالم عن
طريق موقع  ،INFOHUBوحسب البلد .وتُحلل هذه البيانال من حيث الحجم والقيمة وفقا ً لعدة معايير :األسباب ،والمنتجال،
والمكاتب اإلقليمية ،والبلد ،والفترة.
 -125وقد أظه ت ع ليات ال اج ة ال يدا ية أ ه ال وجد تصااااااور وحَّ د بين وظف الب ا
با

ة .ولدى اإلدارات فهم له ه الخسائ

ت د على ط قة الت ا ل

عن طبي ة الخساااااااائ ال ت لقة

ها.

المعرف ف الدليل الخاص
 -126ولذلك ،فإن الخسااائر الت يتم تتبعها ف نظام اللوجسااتيال تقابل نمط تقدير قيمة األةذية على النحو
َّ
()49

باساااتخدام المعايير المحاسااابية الدولية للقطاع العام .وتُساااجل قيمة الخساااائر بطريقة آلية ،ويتم الحسااااب بواساااطة لوةاريتم
المتغير أو المتوسط المرجح لتكلفة الخسائر الغذائية وفقا ً لتكلفة شرائها ،وجميع تكاليف النقل ،والتكاليف
يحسب متوسط السعر
ِّ
اإلضاااااافية المرتبطة بإعادة تعبئة السااااالع بشاااااكل خاص (التبخير ،والتغليف ،والطحن وما إلى ذلك) .وتُساااااتخدم طريقة تقدير

(" )48هيكل ووظيفة أداة كوميت" ،أمر توجيه بعنوان "استخدام أداة كوميت" .إدارة تسيير الموارد 12 ،أبريل/نيسان .RM2016/004 .2016
( )49ينص دليل الب ا التوجيه للسياسال المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على ما يل " :تشمل تكلفة السلع الغذائية تكلفة الشراء أو القيمة العادلة
ف حالة التبرعال العينية ،وجميع التكاليف األخرى المتكبدة لنقل السلع الغذائية لعهدة الب ا عند نقطة الدخول األولى ف البلد المتلق حتى يتسنى توزيعها.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتم إدراج أي تكاليف كبيرة خاصة بالتحويل ،مثل الطحن ،أو التعبئة .ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجَّح.
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الخساااارة هذه كمرجع لموظف الب ا

لغرض التساااجيل ف نظام اللوجساااتيالُ ،
وشاااعبة المالية والخزانة بالنسااابة للكشاااوف

المالية ،وإدارة خدمال العمليال بالنسبة للتقرير الخاص بخسائر ما بعد التسليم.
 -127ويقابل النهج الثان طريقة تقدير الخسااائر الت يوفرها نموذج "الفاتورة" ،وهو أيض اا ً ف نظام اللوجسااتيال ،والذي يهدف إلى
تحديد مقدار الخسااائر الت يجب خصاامها من فاتورة المتعاقد المتضااامن .وقيمة هذه الخسااائر تقابل إما السااعر المحدَّد لألةذية
()50
من خالل أمر الشاااراء ،أو ساااعر األةذية ف الساااوق عند نقطة الوصاااول ،فضاااالً عن تكاليف النقل والتكاليف اإلضاااافية.
وخالفا ً للنهج السااابق ،فإن الحساااب ليس هو قيمة متوسااطة هنا .ويُترك للمكتب القطري الخيار بين السااعر البديل للساالعة عند
الشاااراء أو ساااعر الساااوق ،والهدف هو تمرير التكلفة العالية إلى فاتورة المتعاقد المتضاااامن .وبهذه الطريقة ،يح ْد الب ا
مخاطر قيام األطراف المتعاقدة المشتركة بإعادة بيع األةذية بسعر السوق فوق السعر الذي عرضه الب ا

من

وقت شراء السلع

الغذائية.
 -128وأخيراً ،تتمثَّل الطريقة الثالثة ف تقييم الخسااائر على النحو المحدَّد ف إعالن التومين الذي يوقعه الب ا

بالنساابة لكل شااحنة.

ويتم الحصااول على هذا التقييم بإضااافة سااعر الساالعة كما هو محدَّد ف أمر الشااراء إلى تكلفة الشااحن البحري ،باإلضااافة إلى
المتوسااااااط المرجح للتكاليف المرتبطة بالتوجيه إلى نقطة التسااااااليم النهائية ،أو تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة .ويتم
اسااتخدام هذا الحساااب ف مطالبال الب ا عن خسااائر الساالع القابلة للتومين .ونظرا ً ألن طريقة التقييم هذه ال تنطبق إال على
الخسائر الت تتكبدها شحنال الب ا

()51

ف مرحلة ما قبل التسليم،

فإنها ال تشمل تكاليف النقل الداخل والتخزين والمناولة.

 -129وال تب أي ن ه ه الت ار ف ي دقيق بشااااااكل رساااااا  ،حيث أن كالً نها توافق ع اسااااااتخدام

يَّن .و ع ذلك ،تجدر

اإلشاااارة إلى أن تطبيق ه ه ا سااااليب الثالثة ،ثالً على سااا قة شااااحنة تح َّ ل تكلفتها شاااغِّل خزن ا ،ؤدي إلى اختالف
()52

بنسبة  20ف ال ائة بين رق ين تط فين.

 -130وقد يكون التقييم المقدَّر ف نظام اللوجستيال ،والذي يُعد بمثابة جرد رسم للخسائر ،أقل من القيمة الت وضعت على أساس
التكاليف الفعلية وأُرسلت فاتورتها إلى المتعاقدين المتضامنين ،أو حتى التقييم الذي يترتب عليه التعويض.
 -131ويمكن اعتبار الطريقة الت يستخدمها الب ا

لتقدير خسائره ف الكشوف المالية متوافقة مع المعايير المحاسبية المطبَّقة ومع

دليل الب ا .
 -132ويعتقد مراجع الحسااابال الخارج  ،دون رةبة ف التشااكيك ف هذه السااياسااة المحاساابية ،أنه ف حالة القيم الت يجري تتبعها
ف نظام اللوجساتيال ،وهو نظام تشاغيل  ،قد يرةب الب ا

ف بحث طريقة تساتند إلى القيم الحقيقية وليس إلى المتوساطال

المرجحة.
خا سا -شك وتقد
 -133يود فريق مراجعة الحسابال أن يعرب عن شكره ل ُ
شعبة سلسلة اإلمداد ،وشعبة المالية والخزانة ،اللتين استعان بهما كليهما.

نهاية مالحظال المراجعة

(" )50يتم خصم جميع السلع المفقودة أو التالفة ،وأي انسكاب زائد ،أو تسرب خالل الفترة الخاضعة لمسؤوليته ،على أساس فواتير النقل استناداً إلى قيمة السلع الت تم
التوصل إليها ،أو القيمة السوقية ف المقصد النهائ  ،أيهما أكبر .ويتم حساب القيمة الت تم التوصل إليها ف المقصد النهائ بإضافة جميع تكاليف النقل والتكاليف
ذال الصلة إلى قيمة السلعة " .دليل النقل ،القسم  – 3-3-5النقل البري – خسائر ما قبل التسليم.
( )51لحين تطبيق تمديد التغطية المقترح على المجلس التنفيذي.
( )52مثال موخوذ من مراجعة المكتب اإلقليم ف جوهانسبرأل .نظام اللوجستيال 30 282 :دوالرا ً أمريكياً ،الفاتورة 34 200 :دوالرا ً أمريكياً؛ وحدة إدارة المخاطر
التشغيلية 36 238 :دوالراً أمريكياً.
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الت يل  – 1تق ب التكاليف الكا لة للخسائ ف عا
)(a

)(b

الخسائر حسب
الحجم (طن
متري)

الخسائر حسب
القيمة (دوالر
أمريكي)

) (c

)(d

)(a

) (e

(53

 2016و2017
)(b

2016
الخسائر

ما قبل التسليم

10,791

6,084,737

ما بعد التسليم

17,441

16,092,946

أثناء التنوزيع

2,668

1,977,991

ما بعد التوزيع

x

المجموع
األقساط التي دفعها البرنامج لتأمين
الحكر
األقساط المدفوعة إلعادة التأمين
تأمين الحكر
األقساط المدفوعة للتأمين الخارجي
شحنات ثنائية
جميع التكاليف المرتبطة بالخسائر

30,900

x
24,155,674

اللتخفيضات في
فاتورة البائع

x
2,977,054

) (c

2017
المطالبات المدفوعة
للبرنامج
3,275,710

2,977,054

)(d

) (e

الخسائر الحقيقية الخسائر حسب الحجم
(طن متري)
دوالر أمريكي
1,816,676

11,199

الخسائر حسب
القيمة (دوالر
أمريكي)
5,939,588

x

15,100,595

13,599

12,125,078

x

985,640

3,679

2,473,338

x

x

17,902,910 3,275,710

x
28,477

لتخفيضات في
فاتورة البائع

x
20,538,004

الخسائر الحقيقية
المطالبات
المدفوعة للبرنامج دوالر أمريكي
9,896,029

3,695,082

x
3,695,082

- 5,188,135

)(1

x

10,893,384

)(2

x

1,241,644

)(3

x
9,896,029

x
6,946,893

6,217,921

6,130,785

452,734

561,278

166,789

43,992

24,740,354

13,682,947

((1) 2016: 6,084,737 - 2,977,054*1/3 - 3,275,710 = 1,816,676; 2017: 5,939,588 - 3,695,082*1/3 - 9,896,029 = - 5,188,135; (2) 2016: 16,092,946 - 2,977,054*1/3 = 15,100,595; 2017: 12,125,078 - )53
3,695,082*1/3 = 10,893,384; (3) 2016: 1,977,991 - 2,977,054*1/3 = 985,640; 2017: 2,473,338 - 3,695,082*1/3 = 1,241,644.
ال فتا  :تُخصم التخفيضال ف فواتير البائعين عن الخسائر الت أنفق عليها (العمود ج) من الخسائر المسجلة ف النموذج المال لنظام اللوجستيال (العمود ب) .وقد توخذ هذه التخفيضال ف الفاتورة ثالث مراحل من توريد السلع الغذائية ولذلك ،طرح مراجع
الحسابال الخارج خس ائر األطراف الثالثة من حيث القيمة من إجمال تخفيضال الفاتورة الت حصل عليها الب ا عن كل سطر معن  .وابتدا ًء من السطر األول ("خسائر ما قبل التسليم") ،تم خصم التعويضال الت دفعها تومين الحكر للب ا  ،وتدخل ف عام
 2016و 2017فقط ف تلك المرحلة من سلسلة اإلمداد.
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