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ال لخص
من خالل تحديد خط رؤية بين األنشطة والنتائج ،تسهم ميزانيات الحوافظ القطرية في تحسين المساءلة في برنامج األغذية
العالمي (الب ا ) وتعزز اتساق إجراءاته داخل منظومة األمم المتحدة .و ع ذلك ،ال زال هناك جال للتحسين ف التواصل
ع ال نظ ات ا خ ى ف ال نظو ة ،وال سيما ألن ما يقرب من نصف الخطط االستراتيجية القطرية غير متزامنة مع أطر
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
وتواجه إدارة الب ا

ضرورات متضاربة أعرب عنها أعضاء المجلس عند الموافقة على الخطط االستراتيجية القطرية

وميزانيات الحوافظ القطرية المصاحبة لها .فاألعضاء في حيرة بين الرغبة في لمحة عامة تيسر عملية اتخاذ القرار والحاجة
إلى مزيد من المعلومات التفصيلية .وتُقدم إليهم المعلومات المستمرة من خالل عدة بوابات ،ولكن الكشوف المالية تختلف
من بوابة إلى أخرى .و قدم ه ا التق

توصيات لتحسين ال لو ات ال قد ة لألعضاء.

وتستند الخطط االستراتيجية القطرية إلى االحتياجات المقدرة في كل بلد .وفي حين يُفترض أن يأخذ هذا النهج في االعتبار
القدرة الفعلية للمكاتب القطرية على تنفيذ االحتياجات المحددة ،فهناك تحفظات حول متانة هذه التقديرات وكيفية تفسيرها.
ويرى مراجع الحسابات الخارجي أن الب ا

نبغ أن وضح هجه إزاء تحد د االحتياجات داخليا وللجهات ال ا حة على

حد سواء.
ولم تقدم الخطط االستراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية خط رؤية يربط األنشطة باألهداف فحسب ،ولكنها قدمت
أيضا هيكال جديدا للتكاليف ،مما يعزز الشفافية في استخدام الموارد .وتتولى أفرقة الب ا

المسؤولية عن نشر ميزانيات

الحوافظ القطرية ،ولكن تبين أن هناك حاجة إلى التبسيط .ولم تخلص االختبارات التي أجراها مراجع الحسابات الخارجي
على عينة ن النفقات قدرها  56ليون دوالر أ

ك إلى وجود أي أخطاء كبيرة في قيد المعامالت .ويمكن تحسين سمات

معيّنة المدفوعات للشركاء المتعاونين وتوضيحها بشكل أفضل .والمرونة الممنوحة للمكاتب القطرية فيما يتعلق بتصنيف
اإلجراءات التي تنفذها ضمن فئات األنشطة المؤسسية تض ف قابلية ق اءة البيا ات اإلج الية .وبالمثل ،فإن إعادة تحديد
محتوى تكاليف الدعم غير المباشرة تعيق مقارنة مستواها بالمستوى الذي كانت عليه قبل اإلصالح .غير أنه ال يوجد حل
مثالي ،حيث يتعين على الب ا
اإلصالح ،الذي يتوقع الب ا
وتتفق المكاتب الميدانية للب ا

أن يقرر بين السعي إلى الدقة والحاجة إلى التوليف .وال تشكك هذه النتائج في أهمية هذا
أن تبلغ تكلفته اإلج الية  59.4ليون دوالر أ

ك .

التي خضعت للمراجعة على أن اإلصالح زاد ن عبء ع لها .ويقترح هذا التقرير أساليب

لتقدير هذا العبء اإلضافي بموضوعية .وسيحتاج الب ا

إلى تحديد النتائج الناجمة عن االنتقال أو الزيادة الطويلة األجل

في العبء اإلداري من أجل التأكد من آثار ذلك على تنظيم العمل وعلى الموظفين.
وأصبحت خطط تنفيذ ميزانيات الحوافظ القطرية ،الموحدة على المستوى المؤسسي ،تم ّكن الب ا
هيكله الكامل للتكاليف دون عملية إعادة معالجة معقدة .و ستطيع الب ا

اآلن من اإلبالغ عن

اإلبالغ بدقة عن كل كون ن كو ات تكاليف

ال و ة الغ ائية ،بما في ذلك ما يتم تحويله في النهاية إلى أغذية .ويقترح هذا التقرير أن يرصد الب ا

بانتظام بعض هذه

المؤشرات.
غير أنه من السابق ألوانه معرفة ما إذا كانت ميزانيات الحوافظ القطرية ستسهم ،كما هو مأمول ،في تقليل الشروط التي
تفرضها الجهات المانحة على استخدام مساهماتها ،أو في زيادة حصة المساهمات المتعددة السنوات.

WFP/EB.A/2019/6-E/1

6

أوال -أهداف و طاق وط قة ال اج ة
-1

امتثاال لخطابات اإلخطار الصااااااادرة عنا في  12يوليو/تموز و 18ديساااااامبر/كانون األول  ،2018قام فريق مكون من سااااااتة
مراجعين خارجيين ببعثة مراجعة لمقر الب ا

في روما على مرحلتين ،من  17إلى  21ساااااابتمبر/أيلول  2018ومن 28

يناير/كانون الثاني إلى  8فبراير/شااااباط  .2019وباإلضااااافة إلى ذلك ،ساااااهمت جميع البعثات الميدانية المتضاااامنة في برامج
المكاتب الميدانية( )1خالل السنة المالية  2019-2018في إعداد هذا التقرير ،الذي يرمي إلى فحص ميزانيات الحوافظ القطرية
للب ا .
-2

وعُهد بالمراجعة الخارجية لحسابات الب ا

إلى الرئيس األول لديوان المحاسبة الفرنسي للفترة من  1يوليو/تموز  2016إلى

 30يونيو/حزيران  ،2022بقرار من المجلس التنفيذي صااااادر في  10نوفمبر/تشااااارين الثاني  ،2015عمال بالمادة  1-14من
النظام المالي للب ا .
-3

ووالية مراجع الحسابات الخارجي محدَّدة في المادة  14من النظام المالي للب ا

وملحقه وفي الدعوة إلى تقديم طلبات بشأن

تعيين مراجع الحساابات الخارجي .وتشاكل هذه الدعوة لتقديم الطلبات وعرض خدمات مراجعي الحساابات ،وال سايما العرض
التقني المفصل الذي صادق عليه المجلس ،مواصفات الوالية.
-4

وت شمل م سؤوليات مراجع الح سابات الخارجي مراجعة ح سابات الب ا

(المادة  1-14من النظام المالي) ،وإبداء مالحظات

على فعالية اإلجراءات المالية ونظام المحاساااابة والضااااوابط المالية الداخلية ،وبصاااافة عامة ،إدارة الب ا

وتسااااييره (المادة

 4-14من النظام المالي) ،إذا رغب في ذلك.
-5

وعمال بالمادة  1-3من النظام المالي ،يكون المدير التنفيذي مساااااؤوال عن اإلدارة المالية ألنشاااااطة الب ا

ويقدم تقاريره إلى

المجلس.
-6

وتم إعداد خطاب مهمة مع المدير التنفيذي آنذاك للتأكد من أن التزامات كل من اإلدارة ومراجع الحساااابات الخارجي قد فهمت
جيدا ،امتثاال لمعايير المراجعة الدولية .وباإلضاااافة إلى ذلك ،كما هو الحال قبل كل مراجعة ،يقوم مراجع الحساااابات الخارجي
بإبالغ األمانة بنطاق عمليات المراجعة التي سيقوم بها.

-7

و هذا التقرير جزء من خطة العمل الساااااانوية لمراجع الحسااااااابات الخارجي المقدمة إلى المجلس التنفيذي للب ا

في دورته

العادية الثانية في نوفمبر/تشاارين الثاني  ،2018والتي تتضاامن تفاصاايل عمليات المراجعة التي يتعين إجراؤها بين يوليو/تموز
 2018ويونيو/حزيران  .2019وتتطلب المواصفات أن يصدر مراجع الحسابات الخارجي تقرير مراجعة سنوي عن الكشوف
ال مال ية للب ا

(يُ قدم إلى المجلس للمواف قة) مع رأي بشاااااااأن الحساااااااا بات ،وتقريرين عن أداء الب ا

وانت ظام اإلدارة،

والمعروفين باساام "تقريرا مراجعة األداء" (يقدمان إلى المجلس لالسااتعراض) وخطابات اإلدارة الصااادرة عقب الزيارات إلى
المكاتب الميدانية (المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية) .ويقوم مراجع الحسااابات الخارجي أيضااا بالتحقق من صااحة مشااروع
التقرير السنوي بشأن تنفيذ توصياته السابقة ،الذي تقدمه األمانة إلى المجلس للنظر فيه.
-8

وأجريت مراجعة ميزانيات الحوافظ القطرية وفقا للمعايير الدولية للمؤسااسااات العليا لمراجعة الحسااابات بشااأن مراجعة األداء
واالمتثال ،والنظام المالي للب ا

والوالية اإلضاااافية المرفقة به .وتتطلب هذه المعايير أن يمتثل مراجع الحساااابات الخارجي

لقواعد السلوك المهني المعمول بها ،ويتوخى المهنية في أحكامه ،ويبدي تفكيرا نقديا طوال عملية المراجعة.
-9

وكانت األهداف الرئيسية للمراجعة هي:
−

ما إذا كانت ميزانيات الحوافظ القطرية توفر ضاامانا معقوال بأن شااروط الجهات المانحة وتفويضااات المجلس التنفيذي
قد تم الوفاء بها؛

()1

المكتبان اإلقليميان في نيروبي وبنما والمكاتب القطرية في بنغالديش وغواتيماال وهايتي واألردن وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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−

ما إذا كانت فئات التكاليف التي أدخلها إطار التمويل المنقح (التحويالت والتنفيذ وتكاليف الدعم المباشاااااارة المعدلة
وتكاليف الدعم غير المباشرة) محددة بالوضوح الكافي لتجنب االزدواجية وضمان قابلية قراءة النفقات المتكبدة؛

-10

−

ما إذا كانت الميزانيات المخصصة للشركاء المتعاونين تتماشى مع هيكل الميزانية الجديد؛

−

ما أثر تنفيذ إطار التمويل المنقح على إدارة الميزانية وأعباء عمل المكاتب القطرية.

ونوقشااات كل مالحظة وتوصاااية مع الموظفين المعنيين ،وال سااايما في شاااعبة الميزانية والبرمجة ،فيما يتعلق بخارطة الطريق
المتكاملة .وعقدت الجلسة الختامية لمراجعة الحسابات بحضور مدير الشعبة في  8فبراير /شباط  .2019وأكدت األمانة صحة
الوقائع المقدمة .ويأخذ هذا التقرير بعين االعتبار تعليقاتها وردودها الواردة كتابة في  22مارس/آذار .2019

-11

وفي مراجعة للحساااااابات أجريت وفقا للمعايير الدولية ،تم فحص األداء واالمتثال مقابل المعايير المناسااااابة وتم تحليل أساااااباب
االنحراف عن هذه المعايير .والهدف من ذلك هو اإلجابة على األ سئلة الرئيسية للمراجعة والتوصية بتحسينات في هذا الصدد.
وتتمثل الخطوة األولى في المراجعة في توضيح معالم الموضوع قيد النظر ،أي المعلومات أو األنشطة التي يتم قياسها .ويمكن
أن يتخذ هذا المو ضوع أ شكاال مختلفة وأن يكون له خ صائص مختلفة ،ح سب هدف المراجعة .ولكي يكون المو ضوع منا سبا،
يجب أن يكون قابال للتعريف ،من أجل قياسااه بشااكل متسااق مقابل المعايير وأن يخضااع إلجراءات مصااممة لجمع أدلة مراجعة
()2

مناسبة كافية لدعم استنتاجات المراجعة.
-12

وكان موضاااوع المراجعة هو فحص فعالية وكفاءة إدارة ميزانيات الحوافظ القطرية ،وال سااايما في ضاااوء هدف الشااافافية في
الب ا

بموجب إطار التمويل المنقح .وتم فحص ميزانيات الحوافظ القطرية في المراحل المختلفة من دورة الميزانية ،وهي

التخطيط والتنفيذ واإلبالغ.
-13

ومن أجل إجراء الفحص ،وضاااع مراجع الحساااابات الخارجي تصااانيفا منطقيا لألهداف األسااااساااية التي يساااعى الب ا

إلى

تحقيق ها بميزان يات الحوافظ القطر ية ،وتراو حت بين أ هداف فور ية وتشااااااغيل ية واسااااااتراتيج ية .ولتحقيق كل نوع من أنواع
األهداف ،يساااتهدف برنامج ما منتجات من أنواع مختلفة :يتم التعبير عن األهداف الفورية بإنجازات واقعية؛ وتتطلب األهداف
التشااغيلية تحقيق نتائج تقتضااي إجراء تقييم يولي المزيد من االهتمام للجودة؛ ويتم التعبير عن األهداف االسااتراتيجية من خالل
اآلثار المتوقعة الطويلة األجل ،والتي يعتبر تحليلها مسااألة من مسااائل التقييم .وتشااكل اإلنجازات والنتائج والحصااائل المتوقعة
المحددة في اإلطار المنطقي المعايير األساااسااية لتقييم أداء العملية .وتختلف درجة التعقيد في تقييم إنجاز األهداف تبعا لحالتها،
وفي بعض ال حاالت ،تب عا آل ثار ها الن هائ ية؛ و غال با ما تت جاوز حدود مراج عة األداء .ويمكن تلخيص نهج ميزان ية ال حاف ظة
القطرية استنادا إلى اإلطار المنطقي لألهداف على النحو التالي.

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

ا هداف االست اتيجية

ا هداف التشغيلية

•

تحديد احتياجات كل بلد يعمل فيه
الب ا .

•

•

تحديد ا هداف االست اتيجية التي يتعين
تحقيقها في هذه البلدان.

•

توجيه التب عات إلى
استراتيجية محددة مسبقا.

•

وضع خط رؤ ة يربط اإلنفاق بأنشطة
ونواتجه وحصائله المباشرة
الب ا
ونتائجه وأهدافه االستراتيجية.

•

منح المكاتب القطرية المزيد من ال و ة
وإ كا ية التنبؤ باستخدام ه ه
التب عات.

•

تحديد يزا ية ت ددة السنوات لكل
مكتب قطري للب ا  ،بناء على هذه
االحتياجات ومن أجل تحقيق هذه
األهداف.

•

زيادة فهم الجوا ب ال ت ددة لوال ة
الب ا  ،والتي تتراوح من المساعدة
اإلنسانية إلى التنمية.

•

•
ترتيب األولويات على أساس تنبؤات
المساهمات من أجل وضع خطط تنفي
سنو ة.

نح ال كاتب القط ة ال ز د ن سلطة
اتخاذ الق ار لقيادة اإلجراءات التي
تعتبرها أولويات.

•

•
نشر هيكل التكاليف الجد د في جميع
البلدان بحلول عام .2019

توحيد إطار ال يزا ية لميزانيات مختلف
المكاتب القطرية.

•

•
تدر ب ال وظفين ال يدا يين على الهيكل
الجديد للميزانية والمحاسبة.

ج ل ال حاسبة ف ال كاتب القط ة
أكث قابلية للق اءة للموظفين الميدانيين
والجهات المانحة.

•

تكييف أدوات تكنولوجيا ال لو ات
لل كاتب القط ة مع هيكل الميزانية
الجديد.

•

تكييف هيكل ال يزا ية ع الحقائق على
أرض الواقع في كل بلد يعمل فيه
الب ا .

اإل جازات

إعطاء الجهات المانحة ظ ة أكث
شفافية على كيفية استخدام تبرعاتها.

النتائ

حصائل

•

•

إقامة عالقة ثقة طو لة ا جل بين
المكاتب القطرية والجهات المانحة.
ساءلة أفضل أمام الجهات المانحة

•

ز ادة المجال المتاح للب ا
مع الجهات المانحة.

•

تحقيق ا هداف االست اتيجية للب ا
بسرعة أكبر.

•

تشجيع تمويل األنشطة التي تتصدى
لألسباب الج ر ة للجوع.

•

ن توصيل إجراءاته
ت كين الب ا
بشكل أفضل إلى الجمهور.

•

اقبة است اتيجية أفضل
ض ان
للنفقات ن جا ب ال جلس.

•

حماية الموارد وزيادة ف اليتها.

•

للتعامل

تمكين إجراء تقييم يزا ية إلجراءات
الب ا .

اآلثار ال توق ة
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ثا يا -قائ ة التوصيات
-14

تصنف التوصيات وفقا لمستوى أولويتها:
−

ا ولو ة  ،1مسألة أساسية تتطلب إجراءات فورية من جانب اإلدارة؛

−

ا ولو ة  ،2مسألة رقابة قل إلحاحا يتعين أن تعالجها اإلدارة؛

−

ا ولو ة  ،3مسألة يمكن تحسين ضوابطها ويوجه انتباه اإلدارة إليها.
ا ولو ة

ش وع التوصيات

ال جال
معلومات المجلس

2

اجع الحسابات الخارج بأن تقوم ا ا ة ب ا ل  :أ) إصدار وثيقة وجزة ل نا ة
 -1وص
ال جلس ،توف ل حة عا ة عن خارطة الط ق ال تكا لة ،ب) االتصال بالدول ا عضاء ن أجل
تحد د كيفية تلبية احتياجاتها بشكل أفضل ،ع الت ييز بين ال لو ات االست اتيجية الالز ة للحوك ة،
وال لو ات ال فصلة عن الخطط االست اتيجية القط ة و يزا ياتها ،والت جب أن تكون تاحة
على ختلف واقع وبوابات الب ا .

تحديد االحتياجات

1

اجع الحسابات الخارج بأن تلخص كل خطة است اتيجية قط ة ط قة تحد د
 -2وص
االحتياجات ،وال سي ا ال وا ل الت أخ ت ف االعتبار لتقد قدرة الب ا على تنفي ها بشكل
واق .

التوافق مع األمم
المتحدة

2

اجع الحسابات الخارج ب واء ة دورات الخطط االست اتيجية القط ة ا ق ب إلى
 -3وص
ها ة دتها (ب د السنة الثالثة) ع خطط إطار ع ل ا م ال تحدة لل ساعدة اإل ائية التال .

الخطط االستراتيجية
القطرية المتعددة البلدان

3

 -4وص

الخطط االستراتيجية
القطرية ونداءات
المساهمات

2

اجع الحسابات الخارج ب ا ل  :أ) أن ت ت د ال كاتب القط ة بدرجة أكب على حتوى
 -5وص
الخطط االست اتيجية القط ة وال يزا يات ال تبطة بها عند إصدار داءاتها لل ساه ات ،ب) وص
أ ضا ا ا ة بأن تواصل ناشدة الجهات ال ا حة بتقد م ز د ن الت و ل ال ن وال ي كن التنبؤ
به بهدف ز ادة الكفاءة التشغيلية للخطط على ال دى الطو ل.

تنفيذ الميزانية

2

ا الت ال يزا ية وال حاسبة
اجع الحسابات الخارج بتحليل أسباب الز ادة ف
 -6وص
ا ساسية ن أجل تقييم ا ث الطو ل ا جل ل ا ت ثله يزا يات الحوافظ القط ة ن عبء ع ل على
اإلدارة وال وظفين.

بوابات المعلومات

2

اجع الحسابات الخارج بتحسين فائدة "بوابة بيا ات الخطط االست اتيجية القط ة"
 -7وص
ل ستخد يها عن ط ق إدخال ا ل لكل بلد :أ) يزا ية خطة التنفي ؛ ب) النفقات ال تكبدة على
أساس سنوي؛ ج) بلغ يزا ية دعم الب ا واإلدارة؛ د) النسب ال ئو ة لتكاليف الدعم ي
ال باش ة (أساسا  6.5ف ال ائة) وتكاليف الدعم ال باش ة؛ ه) ال تطلبات لستة أشه في ا ت لق
بالخطة القائ ة على االحتياجات وخطة التنفي  ،تليها ال وارد ال قابلة الت تم ج ها بالف ل.

بوابات المعلومات

2

اجع الحسابات الخارج بت شيد الت ا ش بين بوابات ال لو ات ال ختلفة ال ت لقة
 -8وص
بالخطط االست اتيجية القط ة ،واإلشارة بشكل نهج إلى صدرها ،وقواعد التحد ثات وتوار خها،
وطبي ة التكاليف ال وضة (ا شطة ،والتحو الت ،والتنفي  ،وتكاليف الدعم ال باش ة ،وتكاليف
الدعم ي ال باش ة).

هيكل التكاليف الموحد

1

اجع الحسابات الخارج بأن ت ض خطة اإلدارة السنو ة يزا يات الحوافظ القط ة،
 -9وص
ال وحدة على ستوى الب ا  ،وفقا لفئات التكاليف الكلية ا ربع (التحو الت ،والتنفي  ،وتكاليف
الدعم ال باش ة ،وتكاليف الدعم ي ال باش ة) وتقدم تق ا عن تطورها ن سنة إلى السنة التالية.

تكاليف الدعم

2

اجع الحسابات الخارج بأن قدم الب ا  ،بناء على اإل كا يات الت أدخلها هيكل
 -10وص
التكاليف الجد د ،تق ا سنو ا عن تطور ال ؤش ات التالية :دل الدعم اإلج ال  ،و دل الدعم
والتنفي ال وحد ،و دل التكاليف ال صاحبة اإلج ال .

ميزانيات الشركاء
المتعاونين

3

اجع الحسابات الخارج ب صد ال بلغ الكل لل سوم اإلدار ة ال دفوعة سنو ا للش كاء
 -11وص
ال ت او ين و طاق ال دالت ال طبقة ف االتفاقات ال يدا ية.

اجع الحسابات الخارج بدراسة تنفي الخطط االست اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان.
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ثالثا -ال قد ة
-15

وافق المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي (الب ا ) ،في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشاااااارين الثاني  ،2016على
خااارطااة الطريق المتكاااملااة ،وهي مجموعااة متسااااااقااة من اإلصااااااالحااات التي تتكون من الخطااة االسااااااتراتيجيااة للب ااا
( ،)2021-2017وساااااياساااااة الخطط االساااااتراتيجية القطرية ،واساااااتعراض اإلطار المالي الذي يقدم الهيكل الجديد لميزانيات
الحوافظ القطرية وإطارة النتائج المؤسااسااية الذي يتضاامن مؤشاارات رئيسااية ألداء الب ا  .وقد دخلت الخطة االسااتراتيجية
للب ا

( )2021-2017وإطار النتائج المؤساااااساااااية حيز التنفيذ في عام  .2017وبدأ نشااااار الخطط االساااااتراتيجية القطرية

وميزانيات الحوافظ القطرية على أساس اإلطار المالي المنقح في عام  ،2017ومن المتوقع أن يكتمل في عام .2019
-16

ويتمثل الهدف من الخطط االساااااتراتيجية القطرية في تمكين المكاتب القطرية من أن تكون أكثر قدرة على تحقيق اساااااتراتيجية
الب ا

واالسااااتجابة لالحتياجات المحددة للبلدان التي يعمل فيها .وتحقيقا لهذه الغاية ،فإنها تنشاااا حافظة من األنشااااطة على

المستوى الوطني ،لمدة أقصاها خمس سنوات .وبناء على نهج قائم على النتائج بدال من نهج قائم على المشروعات ،تهدف هذه

-17

البرامج إلى تحقيق أقصى أثر للب ا

على المستفيدين.

وتشاااكل الخطة االساااتراتيجية للب ا

والخطط االساااتراتيجية القطرية الصااالة بين أهداف الب ا

االساااتراتيجية( )3وأهداف

التنمية الم ستدامة من خطة األمم المتحدة للتنمية الم ستدامة لعام  )4(.2030وبالتالي ،تُعرض إجراءات الب ا

على أنها ت سهم

صاااااارا حة في هدف التنمية المسااااااتدامة  ،2ودعم البلدان في تحقيق هدف القضااااااااء على الجوع ،والهدف  ،17وهو تعزيز
اسااااااتراتيج يات الشاااااارا كات أو "الشاااااارا كات لتحقيق األ هداف" .وينبغي تنف يذ اإلجراءات الرام ية إلى تحقيق هذه األ هداف
االسااااتراتيجية على المسااااتوى القطري ،مع احترام السااااياق الوطني واألولويات واالسااااتراتيجيات المحددة التي سااااتدعم عمل
الحكومة المحلية وشركاء الب ا .

( )3المادة الثانية من النظام األساسي للب ا (" :أ) تقديم المعونة الغذائية لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ (ب) تلبية االحتياجات الغذائية لالجئين وضحايا حاالت
الطوارئ األخرى وعمليات اإلغاثة الممتدة؛ (ج) النهوض باألمن الغذائي العالمي وفقا لتوصيات منظمة األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة".
()4

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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الشكل  :1إطار تائ الخطة االست اتيجية للب ا

المصدر :الخطة االستراتيجية للب ا

-18

للفت ة 2021-2017

(( )2021-2017الصفحة .)14

وتحتوي كل خطة ا ستراتيجية قطرية على ميزانية للحافظة القطرية م صممة لتحقيق هدفين رئي سيين :إقامة صلة وا ضحة بين
الموارد واألنشاااطة والنتائج؛ وجمع كل الموارد واألنشاااطة المنشاااورة في البلد في هيكل واحد .وينبغي أن ييسااار هذان الهدفان
إبالغ الجهات المانحة عن استخدام مساهماتها.

-19

و يتم تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة في سااااااياق تزايدت فيه الفجوة بين الموارد المتاحة للمنظمات اإلنساااااااانية واالحتياجات
المتوقعة على مدى الساااانوات العشاااارين الماضااااية ،رغم الزيادة في التمويل .وعلى الرغم من أن المساااااعدة اإلنسااااانية الدولية
وصلت إلى  27.3مليار دوالر أمريكي في عام  ،2017بزيادة قدرها  3في المائة للسنة الثانية على التوالي ،فإنه ال يزال هناك
()5

عجز نسبته  41في المائة مسجال في إطار عملية النداءات الموحدة لألمم المتحدة.
-20

وبما أن الب ا

يمول بالكامل من المسااااهمات الطوعية ،فإن مساااألة الموارد بالغة الحسااااساااية .ويهدف الب ا  ،من خالل

اعتماد نظام للتخطيط والتنفيذ واإلبالغ عن الميزانية يربط موارده بالنتائج المحققة ،إلى إثبات أنه يسااااتخدم الموارد على النحو
األمثل في اإلجراءات التي يتخذها ،ويُبلغ بطريقة شاااااافافة عن الجهود التي ي بذلها لتحقيق هدف القضاااااااء على الجوع .ووفقا
للب ا  ،ينبغي أن تساااااعد هذه الشاااافافية المتزايدة في النهاية على الحصااااول على تمويل متعدد الساااانوات أكثر مرونة لتنفيذ
مهامه.

( )5خطة الب ا

لإلدارة ( ،)2021-2019الفقرتان  18و.19
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راب ا -ال الحظات والتوصيات
-1
-21

تخطيط ال يزا ية
كان يتم تصااااااميم وتطوير إطار ميزانية المعونة الغذائية الذي تحل محله الخطط االسااااااتراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ
القطرية لدعم تساااااليم المعونة الغذائية من خالل نظام قائم على المشاااااروعات .فقد كان الب ا

يُعد ميزانية دخله ونفقاته على

()6

أساااااس المشااااروعات التي ساااايتم تنفيذها ،ويقع كل مشااااروع في إحدى فئات البرامج األربع المحددة في المادة الثانية 2-من
النظام األساااسااي .وكان هذا النهج يوفر نظرة مجزأة للعمليات في بلد معين .ولم يجعل من الممكن إقامة الص الة بالسااياس اات أو
األهداف المنشودة.
-22

ويحدد النظام الجديد االحتياجات التشاااغيلية للب ا

على أسااااس النتائج التي يتعين تحقيقها .وبعد وضاااع الخطة االساااتراتيجية

القطر ية ،ينبغي أن تعكس الميزان ية ال نات جة الن تائج التي يتعين تحقيق ها ،معبرا عن ها من ح يث حصاااااااا ئل ون تائج وأنشاااااا طة
استراتيجية.
1-1
-23

مراحل التخطيط
يجري تخطيط ميزانيات الحوافظ القطرية على مرحلتين ،تحد د االحتياجات التشااااااغيلية ويليه التخطيط القائم على ال وارد.
ويتألف تحديد االحتياجات ،أو إعداد ميزانية للفعالية التشاااااغيلية( )7من اساااااتخدام االحتياجات كأسااااااس لتحديد الموارد الالزمة
للعمليات .ويهدف التخطيط القائم على الموارد إلى ترتيب األولويات وفقا لتنبؤات المساهمات.

1-1-1
-24

الخطط االستراتيجية القطرية
تعد الخطط اال ست اتيجية القط ة ،التي تو ضح إطار نتائج الخطة اال ستراتيجية للب ا
جديدة لتخطيط أنشاااطة الب ا
الحكومات بدعم من الب ا

-25

في كل بلد (انظر ال شكل  ،)1طريقة

على المساااتوى القطري لمدة أقصااااها خمس سااانوات .وتوجهها االساااتعراضاااات التي تجريها
()8

وتوجه عن طريق إجراء تقييمات إضافية.

وتركز الخطط االسااااتراتيجية القطرية أو ،حسااااب التقدم الذي أحرزته البلدان ،الخطة االسااااتراتيجية القطرية المؤقتة أو الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية أو عمليات الطوارئ المحدودة على ما يلي:
−

تحديد احتياجات البلد وموضع الب ا

−

تحديد الحصاااائل والنواتج واألنشاااطة االساااتراتيجية للب ا  ،على النحو المتفق عليه في خطط المسااااعدة اإلنساااانية

ودوره ومساهمته المحددة؛

أو المحدد بالتشاور مع الحكومات والشركاء في خطط التنمية الوطنية؛
−

()9

تحديد الموارد والدعم التقني والتوجيهات التي سينفذها الب ا .

( )6المادة الثانية 2-من النظام األساسي :فئات البرامج (النسخة المعمول بها قبل مارس/آذار :)2019
"حتى يتسنى للب ا

أداء أغراضه ،ينش المجلس التنفيذي فئات البرامج التالية:

(أ)

فئة البرامج اإلنمائية ،وت شمل برامج ومشروعات المعونة الغذائية لمساندة التنمية االقتصادية واالجتماعية .وتشمل هذه الفئة من فئات البرامج
مشروعات التعمير واالستعداد للكوارث وتقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية لتنش أو تطور مشروعاتها الوطنية للمعونة الغذائية؛

(ب)

فئة مشروعات اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،لتقديم المساعدات الغذائية لتلبية االحتياجات في حاالت الطوارئ؛

(ج)

فئة مشروعات اإلغاثة الممتدة ،لتقديم المساعدات الغذائية لتغطية احتياجات اإلغاثة الممتدة؛

(د)

فئة العمليات الخاصة للتدخل من أجل:

()1

تأهيل وتعزيز البنى األساسية للنقل واللوج ستيات وتقديم المساعدات التقنية بشكل مباشر أو غير مباشر للسماح بتسليم المساعدات
الغذائية بسرعة وفعالية ،خاصة لتلبية االحتياجات في حاالت الطوارئ وفى حاالت اإلغاثة الممتدة؛

()2

تعزيز التنسيق داخل منظومة األمم المتحدة ومع الشركاء اآلخرين عن طريق تقديم خدمات مشتركة معينة".

( )7استعراض اإلطار المالي (.)WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1
( )8االستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع .وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية (* ،)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الصفحة .8
( )9االستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع .وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية (* ،)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الصفحة .8
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وت ُعد المكاتب القطرية حصااائلها ونواتجها وأنشااطتها االسااتراتيجية ،امتثاال للفئات الموحدة المحددة في إطار النتائج المؤسااسااية
للب ا

للفترة  .2021-2017وينبغي أن يتيح ذلك مرونة التكيف وتجميع النتائج على مسااااتوى الب ا

في خط رؤية يربط

كل نشاااط بالنتائج واألهداف االسااتراتيجية للب ا  .كما ينبغي أن تتواءم الحصااائل والنواتج واألنشااطة االسااتراتيجية للخطط
االستراتيجية القطرية مع نتائج شركاء الب ا .
2-1-1
-27

ميزانيات الحوافظ القطرية
تحتوي كل خطة اسااتراتيجية قطرية على يزا ية حافظة قط ة موزعة حسااب الحصااائل واألنشااطة االسااتراتيجية للب ا .
وتوضااااااع ميزانية الحافظة القطرية بعد تحديد خطة الرؤية واسااااااتعراض االحتياجات التشااااااغيلية للبلد (الخطة القائمة على
االحتياجات) ،والتي ت ُم ّكن المكتب القطري من تحديد المسااتفيدين المسااتهدفين وعددهم والطرائق المطلوبة (تحويالت األغذية،
التحويالت القائمة على النقد) وكذلك الجدول الزمني لتنفيذ العمليات ،والحصص الغذائية المقررة ،وما إلى ذلك.

-28

والميزانية المقدمة بناء على ذلك إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها هي الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية
على مدار مدتها الكاملة .وتحتوي ميزانية الحافظة القطرية على أجزاء ساانوية إرشااادية ت ُقابل كل ساانة تقويمية ،ولكن في وقت
الموافقة على كل خطة اسااااااتراتيجية قطرية ،يوافق المجلس التنفيذي للب ا

على ميزانية الحافظة القطرية على أسااااااااس

الميزانية التي تجمع كل من الحصااائل االسااتراتيجية لمدة الخطة .ويتم اتخاذ القرارات على مسااتوى الحصااائل االسااتراتيجية،
وليس على مستوى المشروعات ،كما كان الحال في عملية إعداد الميزانية السابقة في الب ا .
-29

وكان هناك  39مكتبا قطريا ،من بين  82مكتبا قطريا ،في  22فبراير/شااباط  ،2019تعمل بموجب خطط اسااتراتيجية قطرية،
()10

و 25بموجب خطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،و 18بموجب خطط استراتيجية قطرية مؤقتة.
3-1-1
-30

خطط التنفيذ
بعد الموافقة على الخطة االستراتيجية القطرية وميزانيتها المتعددة السنوات ،ت ضع المكاتب القطرية استراتيجية لتعبئة الموارد
وتقدر األموال التي تتوقع أن تتلقاها من الجهات المانحة .وبما أن االحتياجات التشاااااغيلية غالبا ما تتجاوز المسااااااهمات الفعلية،
فإنها تضع خطط تنفي قائمة على الموارد.

-31

ويؤدي هذا النهج إلى أن تحدد المكاتب القطرية أولويات األنشااااااطة وتعدل عدد المسااااااتفيدين وحجم الحصااااااص الغذائية ومدة
المسااااعدة .وبالتالي ،تشاااكل ميزانيات خطط التنفيذ المساااتوى الثاني من التخطيط التشاااغيلي السااانوي في المكاتب القطرية التي
تجعل من الممكن التمييز بوضوح بين االحتياجات والخطط القائمة على الموارد الفعلية.

-32

وتعد خطة التنفيذ أداة داخلية للب ا

وال تحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي عليها .ويتم تنفيذها ضاااااامن الميزانية التي يوافق

عليها المجلس .ويظل تقييم االحتياجات بمثابة نقطة االنطالق لدورة تخطيط الميزانية بأكملها والحد األقصى لتدخالت الب ا
ما لم يتم تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية.
2-1

الموافقة على الخطط االستراتيجية

1-2-1

معلومات إلى المجلس

-33

يهدف التخطيط القائم على نهج الميزنة من أجل الفعالية التشااااااغيلية إلى توفير تعريف أوضااااااح للروابط بين الموارد الالزمة
والنتائج (األهداف الوطنية المتعلقة باألهداف االسااااتراتيجية والحصااااائل االسااااتراتيجية واألنشااااطة) في بلد معين وكذلك توفير
المزيد من الشاافافية ألصااحاب المصاالحة .وينبغي أن يوفر ذلك للجهات المانحة صااورة أكثر دقة للنتائج التي يتعين تحقيقها من
خالل مساهماتهم.

( )10كان مكتبا اليمن والصومال استثناءين حيث وافق المجلس التنفيذي على خططهما االستراتيجية القطرية المؤقتة ولكنهما واصال اتباع هيكل الميزانية السابق حتى
 31مارس/آذار  2019قبل اتباعهما لخططهما االستراتيجية القطرية المؤقتة اعتبارا من  1أبريل/نيسان .2019
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وإجماال ،فإن ممثلي الدول المانحة في المقر وفي البلدان التي تمت زيارتها( )11لديهم تصااااااور إيجابي لإلصااااااالح الذي أجراه
الب ا

-35

وق

وللجهود التي يبذلها للرد على استفساراتهم أثناء المشاورات.
اجع الحسااابات الخارج بأه ية اإلطار ال ج

ال نطق ل يزا يات الحوافظ القط ة وقي تها ال ضااافة .و ن خالل

وضاااع خط رؤ ة بين ا شاااطة والنتائ  ،ثل ه ا اإلطار أداة نبغ أن تحسااان سااااءلة الب ا

وت زز اتسااااق ع له ع

وكاالت ا م ال تحدة ا خ ى.
-36

وتواجه وثائق التخطيط التشغيلي التي تشكل الخطط االستراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية الخاصة بها صعوبات
فيما يتعلق بال ستوى ال ناسب ن التفاصيل ال ي ت ين ع ضه على ال جلس لل وافقة عليه.

-37

وتعكس المشاعر التي أعربت عنها بعض الدول وجود تضارب في توقعات الجهات المانحة من الخطط االستراتيجية القطرية.
وتوضع الخطط االستراتيجية القطرية بالفعل بدقة شديدة ،حتى مستوى التزامات النفقات ،ولكن ألسباب تتعلق بالبساطة ،طلب
المجلس عرض الخطط االساتراتيجية القطرية عليه بمساتوى أقل من التفصايل من أجل الحصاول على رؤية أكثر شاموال .غير
أنه ،بناء على طلب المجلس ،يمكن أن تقدم المكاتب القطرية أو شعبة الميزانية والبرمجة إليه تفاصيل (على سبيل المثال ،عدد
األطنان المترية الالزمة من األرز للوصول إلى مجموعة سكانية معينة) .ومع ذلك:
−

رأى سااتة من أعضاااء المجلس الذين تمت مقابلتهم( )12أن مسااتوى ال لو ات ال قد ة لل جلس ال زال عا ا جدا .وتتم
الموافقة على الخطط االسااتراتيجية القطرية وفقا لبنود واسااعة ،على مسااتوى الحصااائل االسااتراتيجية ومجاالت العمل.
ويعتبر الوصول إلى معلومات مالية أكثر تحديدا مسألة معقدة )13(.فعلى سبيل المثال ،ال تتضمن الخطط االستراتيجية
القطرية مؤشااااارات األداء ،وتحليال للمخاطر وقيما مرجعية للهدف وخط األسااااااس .وأحد األعضااااااء فوجئ بالتطبيق
ال حدد للخطط االست اتيجية القط ة

ها ال تتض ن تفاصيل كافية وقت ال وافقة عليها ،مشيرا إلى مثال التحويالت

القائمة على النقد .وأشااااار في هذا المجال إلى أن مكتبا قطريا كان يوزع قسااااائم وأن الخطة االسااااتراتيجية القطرية لم
تزوده بمعلومات عن الطريقة المحددة التي سيتم تطبيقها.
−

رأى اثنان من أعضاااء المجلس أن ال سااائل الشاااملة التي يهتمان بها بشااكل خا

 ،مثل مسااائل البيئة أو المساااواة بين

الجنسااين ،ليساات مدرجة في الخطة االسااتراتيجية القطرية ،على الرغم من أن الب ا

قال إنه يعمل على دمجهما في

الخطط االستراتيجية القطرية.
-38

ومن ناحية أخرى ،فإن النظير المقابل ل ربط األنشااااااطة في بلد ما بالنتائج اإلجمالية التي يسااااااتهدفها الب ا

هو تعقيد النظام.

وتهدف المسااااااتويات الثالثة األولى من كل خطة اسااااااتراتيجية قطرية (األهداف االسااااااتراتيجية أو أهداف التنمية المسااااااتدامة
واألهداف االسااتراتيجية للب ا

والحصااائل االسااتراتيجية للب ا ) إلى دمج كل خطة اسااتراتيجية قطرية في النهج المطبق

على نطاق األمم المتحدة ولكنها لي ست خا صة بالبلد بعينه .وتتم قراءة النفقات من خالل ثالث شبكات :الح صائل اال ستراتيجية
المباشرة ،ومجاالت التركيز (األزمات ،والقدرة على الصمود ،واألسباب الجذرية) ،واألنشطة .والمكسب من حيث المعلومات
حقيقي .ويتم توضيح القراءة اإلجمالية ولكن ،من ناحية أخرى ،ال يتم تبسيطها.
-39

ويبلغ طول النصااااو

()14

الرئيسااااية األربعة نفسااااها التي تنظم خارطة الطريق المتكاملة بأكملها ما مجموعه  129صاااافحة.

وخضاعت لتعديالت مختلفة خالل مرحلة اإلطالق .وت ُساتكمل بنصاو

محددة ،مثل النص بشاأن "اساتعراضاات القضااء على

( )11عُقدت لقاءات مع ست جهات مانحة في المقر ومع سبع جهات مانحة في سبعة بلدان في الميدان ،حيث أجرى ما مجموعه  23مقابلة ( 6في المقر و 17في
الميدان).
( )12طلب أعضاء المجلس الذين تمت مقابلتهم عدم ذكر اسمهم ،نظرا ألنهم كانوا يرغبون فقط في تأييد المواقف الرسمية المقدمة في دورات المجلس التنفيذي.
( )13أبلغ اثنان من أعضاء المجلس عن صعوبات في الوصول إلى بيانات ميزانية الب ا وبياناته االستراتيجية ،على الرغم من إمكانية الوصول إليها عبر الشبكة
الداخلية للب ا  .وتنشأ هذه الصعوبات عن عدة أسباب :رد الب ا البطيء على األسئلة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ،والتي يمكن أن تؤدي اإلجابة عليها إلى
مساعدة أعضاء المجلس في العثور على البيانات التي يبحثون عنها على الشبكة الداخلية للب ا  .وبصورة أعم ،فإن تعقيد الشبكة الداخلية للب ا ال ييسر الوصول
المباشر إلى هذه البيانات .وأخيرا ،أعرب أعضاء المجلس عن رغبتهم في أن يتم إخطارهم في كل مرة يتم فيها نشر وثيقة من الب ا تتناول بيانات الميزانية
والبيانات االستراتيجية هذه ،وهو ما ال يحدث في الوقت الحالي.
( )14الخطة االستراتيجية للب ا ( :)2021-2017الصفحة 42؛ وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية :الصفحة 22؛ واستعراض اإلطار المالي :الصفحة 25؛
وإطار النتائج المؤسسية المنقح ( :)2021-2017الصفحة .40
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الجوع" .ومن المرجح أن يتيسااار فهم الصاااورة كاملة من خالل إصااادار وثيقة موجزة ،ال تتجاوز ثماني أو عشااار صااافحات،
وتحديثها بشكل منتظم.
اجع الحسابات الخارج بأن تقوم ا ا ة ب ا ل  :أ) إصدار وثيقة وجزة ل نا ة ال جلس ،توف ل حة عا ة

التوصية  -1وص

عن خارطة الط ق ال تكا لة ،ب) االتصال بالدول ا عضاء ن أجل تحد د كيفية تلبية احتياجاتها بشكل أفضل ،ع الت ييز بين
جب أن

ال لو ات االست اتيجية الالز ة للحوك ة ،وال لو ات ال فصلة عن الخطط االست اتيجية القط ة و يزا ياتها ،والت
تكون تاحة على ختلف واقع وبوابات الب ا .
2-2-1
-40

طريقة تحديد االحتياجات
في كل خطة استراتيجية قطرية مع التمويل الالزم لمساعدة جميع السكان

ال تتوافق االحتياجات التشغيلية التي يقدرها الب ا

الذين يعانون من ضااااائقة غذائية في بلد معين ،ولكنها تتوافق فقط مع االحتياجات الالزمة لتقديم المساااااعدة إلى أشااااد السااااكان
ضااعفا .وتُعد الخطط االسااتراتيجية القطرية وفقا لالحتياجات المقدرة للبلد والتي ساايتمكن الب ا
ال تتعلق بمجمل االحتياجات المقدرة للبلد المعني ،ولكن بالقدرة التشاااااغيلية للب ا
حل وسااط بين االحتياجات النظرية القصااوى وقدرة الب ا

من االسااتجابة لها :المسااألة

على تلبيتها ضااااامن واليته .وبالتالي ،فهي

على تقديم خدماته ،مما يؤدي إلى تركيز الجهود على أشااد الفئات

ضعفا.
-41

يركز على

وبالتالي ،إذا كان هناك  821مليون شااااااخص يعانون من سااااااوء التغذية حول العالم في عام  ،2017فإن الب ا

ما يقدر بنحو  124مليون شاااخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد وتهدف إلى مسااااعدة  78.8مليون شاااخص في نهاية
()15

المطاف.
-42

ويشاااااار إلى تركيز الب ا

على االحتياجات التي يساااااتطيع أن يلبيها ،بدال من االحتياجات العالمية ،بناء على واليته وموافقة

الحكومات المتلقية ،في خطة الب ا

لإلدارة وفي الخطط االساااتراتيجية القطرية .غير أن مراجع الحساااابات الخارجي خلص

إلى أن بعض أصحاب المصلحة (الجهات المانحة والموظفون الميدانيون) ليس لديهم دائما فهم واضح لهذا المفهوم.
-43

ونتيجة لذلك ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى اللبس بشااااااأن ماهية الميزانية الحقيقية .وهل تتكون من الموارد المتاحة لتنفيذ عمليات
في البلدان التي ينشااط فيها (خطة التنفيذ) ،أو الموارد الالزمة لتنفيذها (خطة االحتياجات)؟ وتتعلق صااياغة الب ا

الب ا

الحتياجاته التشغيلية بالبحث عن التمويل بقدر أكبر مما تتعلق بتخطيط الميزانية.
-44

وعلى مسااااااتوى الب ا

ككل ،يمكن توضاااااايح الفجوة بين االحتياجات المحددة على هذا النحو واإليرادات الفعلية في الجدول

أدناه:
الجدول  :1ال تطلبات التشغيلية وخطط التنفي ف الفت ة 2019-2016

( ليون دوالر أ

ك )

2016

2017

2018

2019

المتطلبات التشغيلية

8 687

9 007

9 011

9 796

خطة التنفيذ

4 744

5 385

5 878

6 479

45

40

35

34

فجوة التمويل المتوقعة (بالنسبة المئوية)
المصدر :خطة الب ا

-45

لإلدارة.

وسااايكون توضااايح ال فاهيم مفيدا لتجنب أي ساااوء فهم بين الجهات المانحة والدول المتلقية :االحتياجات المثالية ،واالحتياجات
ذات األولوية للسكان المستهدفين ،واالحتياجات المكيفة وفقا لقدرة الب ا

-46

وعلى الرغم من أن االحتياجات التي يرى الب ا

على تلبيتها ،واالحتياجات ذات األولوية.

أنه قادر على تلبيتها ليسااااااات سااااااوى تقدير ،فإن الفجوة الكبيرة بين هذه

االحتياجات والميزانيات القائمة على الموارد (ثلث االحتياجات المحددة في عام  )2019يمكن أن تؤدي إلى إثارة الشااااااك لدى
( )15خطة الب ا

لإلدارة ( ،)2021-2019الفقرة  52والجدول الثالث.1-
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بعض الجهات المانحة .وعلى ساااااابيل المثال ،أعربت بعض الجهات المانحة التي التقى بهم فريق المراجعة في الميدان عن
دهشتهم من الفجوة بين االحتياجات المستهدفة واإلنجازات ،ونتيجة لذلك ،اشتكوا من مشروعات الخطط االستراتيجية القطرية
الطموحة للغاية ،والتي اعتبرت غير واقعية في مواجهة القيود الميدان ية والقدرات الفعلية للب ا  .وذكرت إحدى الجهات
المانحة أنه يمكن تفسااير مثل هذا الساالوك على أنه نقص في الكفاءة من جانب الب ا  ،وهو ما ال يوفر حافزا لزيادة إيرادات
المساهمات أو خفض مستوى التخصيص خوفا من إساءة استخدام إيرادات المساهمة.
-47

وهناك مخاطر أخرى تتعلق بقابلية تبادل المساااااااهمات .وكما هو النظام حاليا ،من الممكن تحويل األموال داخل مكتب ما بين
أنشااااااطة نفس الحصاااااايلة االسااااااتراتيج ية إذا لم يتم تخصاااااايص تلك األموال وإذا لم يتم تجاوز الميزانية الواردة في الخطط
االستراتيجية القطرية .وهناك مخاطر أن يزيد المكتب ميزانياته قدر اإلمكان لضمان المزيد من المرونة في إدارة أمواله ،دون
أن يكون لديه القدرة على إدارة هذه األموال إذا كان سيحصل عليها .وفي نهاية المطاف ،يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى انعدام
الشاااافافية فيما يتعلق بالجهات المانحة .ومع ذلك ،فإن هذه المخاطر محدودة بانخفاض نساااابة المساااااهمات غير المخصااااصااااة
ألغراض محددة وكذلك نشر تقارير الب ا

-48

للجهات المانحة فيما يتعلق باستخدام أموالهم.

وفي حين أن النهج القائم على االحتياجات المطبق عند الموافقة على الخطط االسااااااتراتيجية القطرية يفترض أن يراعي القدرة
الفعلية للمكاتب القطرية على تنفيذها ،فإن تقرير المراجعة الداخلية عن خارطة الطريق المتكاملة المؤرخ أبريل/نيساااان 2018
توصاال إلى اسااتنتاجات مؤهلة( )16تؤكد التردد الذي عبرت عنه بعض الجهات المانحة .فلم تشااتمل بعض الخطط االسااتراتيجية
القطرية على تقديرات لقدرة الب ا

على تنفيذ أنشطة معينة .وباإلضافة إلى ذلك ،لم تكن أساليب تقييم االحتياجات متجانسة.

ففي بعض المكاتب القطرية ،تم تعديل التنبؤات وفقا لمسااتويات التمويل السااابقة ،في حين أعربت مكاتب أخرى عن احتياجاتها
فيما يتعلق بالدعوة إلى التمويل.
التوصية  -2وص

اجع الحسابات الخارج بأن تلخص كل خطة است اتيجية قط ة ط قة تحد د االحتياجات ،وال سي ا ال وا ل

الت أخ ت ف االعتبار لتقد قدرة الب ا
3-1
-49

على تنفي ها بشكل واق .

التنسيق مع األمم المتحدة
إن أطر عمل األمم المتحدة للمسااااااعدة اإلنمائية هي أطر النتائج االساااااتراتيجية المتوساااااطة األجل التي ينبغي أن توجه الرؤية
واإلجراءات الجماعية لمنظومة األمم المتحدة على المستوى القطري من أجل تحقيق األولويات اإلنمائية الوطنية.

-50

وال تتواءم مدة نصف دورات الخطط االستراتيجية القطرية تقريبا ( 48.9في المائة( ))17مع أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية .وتفساااااار الرغبة في عدم تأخير تنفيذ النظام الجديد لعدة ساااااانوات هذا التناقض .غير أن هذه المزامنة ينبغي أن تكون
عامال مهما في ضاامان التعاون األمثل بين منظمات األمم المتحدة ،سااواء لتوضاايح تقاساام االختصاااصااات أو إقامة تعاون بينها
على المدى الطويل.

-51

ولم تتم مواءمة دورتي إطار عمل األمم المتحدة للمساااااعدة اإلنمائية والخطط االسااااتراتيجية القطرية إال عندما كان من الممكن
القيام بذلك ببسااااااااطة ،أي عندما كان تاريخ إطالق وثيقتي اإلطارين متسااااااقا .و كانت أولوية الب ا

تتمثل في التعاون مع

الحكومات إلجراء االسااتعراضااات االسااتراتيجية للقضاااء على الجوع التي م ّكنت من مواءمة االسااتراتيجية الوطنية مع هدف
التنمية المسااتدامة  .2وأثيرت مسااألة المواءمة في التقييم االسااتراتيجي للخطط االسااتراتيجية القطرية الذي يجريه مكتب التقييم
()18

على أساس تجريبي وتم تناولها في استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير.

( )16المراجعة الداخلية للمرحلة التجريبية لخارطة الطريق المتكاملة في الب ا  ،تقرير المراجعة الداخلية  .AR/18/05التعليق  ،7الصفحة .21
( )17األرقام المقدمة من الب ا

في  31يناير/كانون الثاني .2019

( ،WFP/EB.2/2018/7-A/Add.1 )18الصفحة " :4سيبدأ استعراض إداري شامل مرتبط باستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية ،وذلك باالستناد إلى
جميع الجهود الحالية ،بما في ذلك تلك التي تضطلع بها المكاتب اإلقليمية ،رهنا بالنتائج النهائية للجهد الحالي إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما في ذلك
إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ونظام المنسق ال مقيم الذي أعيد تنشيطه ،وآثار هذه الخطة على األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة .وسيدرس االستعراض
التوافق مع األولويات الوطنية وتطوير الشراكات االستراتيجية ،والتقدم المحرز نحو زيادة مرونة التمويل وإمكانية التنبؤ به ،ومواءمة الخطط االستراتيجية القطرية
مع أ طر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية".
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ومن عيوب المواءمة في وقت مبكر ابتداء من إطار عمل األمم المتحدة للمسااااااااعدة اإلنمائية التالي هو وقف بعض الخطط
االسااااااتراتيجية القطرية التي يجري تنفيذها حاليا وتجديد العمل الكبير الذي ينطوي عليه إعداد الخطط االسااااااتراتيجية القطرية
بساااااارعة أكبر مما كان متوقعا .ومن ناحية أخرى ،تؤدي المواءمة إلى تجنب بقاء فجوة معقدة يتعين إدارتها لساااااانوات قادمة
ووجود حاجة إلى مزيد من التوضيح.

-53

وسوف يتمثل النهج العملي في الحد من المواءمة مع الخطط االستراتيجية القطرية التي كانت جارية منذ ثالث سنوات ونصف
أو أربع سنوات في بداية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

التوصية  -3وص

اجع الحسابات الخارج ب واء ة دورات الخطط االست اتيجية القط ة ا ق ب إلى ها ة دتها (ب د السنة

الثالثة) ع خطط إطار ع ل ا م ال تحدة لل ساعدة اإل ائية التال .
4-1

نطاق ودور الخطط االستراتيجية القطرية

1-4-1

فرضية الخطط االستراتيجية المتعددة البلدان

-54

يضمن وجود خطط استراتيجية على نطاق قطري تحديد المكتب المسؤول عن التنفيذ بوضوح.

-55

ويجري حاليا تناول المواضاايع الهامة المشااتركة بين عدة بلدان دون الحاجة إلى وثيقة مشااتركة (الالجئون السااوريون ،مثال).
غير أن الساؤال الذي يطرح نفساه هو ما إذا كانت الخطط التي تغطي العديد من البلدان التي تواجه صاعوبات مماثلة لن تسااعد
على جذب مساهمات من الجهات المانحة المحتملة بشكل أفضل من العديد من الموضوعات األصغر حجما.

-56

ويمكن أن يؤدي االهتمام المتزايد بمسااااااألة ما إذا غطت منطقة أوسااااااع إلى زيادة اهتمام هذه الجهات المانحة .وتعمل المكاتب
()19

بالفعل في العديد من البلدان.

وأبلغ الب ا

مراجع الحسابات الخارجي بأن أول خطة استراتيجية متعددة البلدان ست ُقدم إلى

المجلس للموافقة عليها في دورته السنوية لعام .2019
-57

وفي حين أن فعالية مثل هذه الخطط االسااااتراتيجية القطرية المتعددة البلدان لم تثبت حتى اآلن ،فإن التجربة تسااااتحق الدراسااااة
على عدد قليل من الحاالت الملموسة.

-58

ومن أجل الحفاظ على م سؤولية الوكاالت المنفذة ،يمكن أن ينظر الب ا

في تكليف المكتب اإلقليمي بتن سيق إعداد الم شروع

باالتصال مع مديري المكاتب القطرية المعنية ،وترك لكل مكتب المسؤولية عن التنفيذ في بلدانهم.
التوصية  -4وص
2-4-1
-59

اجع الحسابات الخارج بدراسة تنفي الخطط االست اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان.

الخطط االستراتيجية القطرية والنداءات للمساهمات
عقب المقابالت التي أجريت في الميدان مع الموظفين المسااااااؤولين عن الجهات المانحة والعالقات مع القطاع الخا

 ،بدا أن

الوحدات المعنية بالشاااراكات في بعض البلدان ال تساااتخدم الخطة االساااتراتيجية القطرية والميزانية المرتبطة بها على أسااااس
يومي مع ممثلي الجهات المانحة من أجل التماس التبرعات .وتفضااال المكاتب إجراء نداءات شاااخصاااية للمسااااهمات بناء على
مالمح كل جهة مانحة ،مع التركيز على جزء من نشاط ما أو عدة مكونات من أنشطة مختلفة.
-60

وهناك أربعة أسااباب لعدم إرسااال الخطط االسااتراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية الخاص اة بها مباشاارة إلى الجهات
المانحة:
−

من حيث المبدأ ،لم يقدم المقر أي تعليمات بشأن هذا الموضوع؛

−

قد ال يكون لدى الجهات المانحة الرغبة أو الوقت لقراءة الخطط االساااتراتيجية القطرية بالتفصااايل أو دراساااة المساااائل
المتعلقة بالميزانية؛

( )19حالة أمريكا الوسطى ،على وجه الخصو

.
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−

يجب تحديد أولويات النداءات للمساهمات بناء على االحتياجات الفورية للعمليات الجارية؛

−

عند تقديم خطة اساااااتراتيجية قطرية ،هناك مخاطر تتمثل في أال تمول الجهات المانحة إال بعض األنشاااااطة (مسااااااعدة
الالجئين ،وبشاااكل عام ،األنشاااطة المتعلقة بأكثر األخبار وضاااوحا) ،بينما يمكن لشاااعبة الشاااراكات مع الحكومات أن
تختار ،في ظل في النظام الحالي ،األنشااااطة التي تقدمها إلى الجهات المانحة ،وبالتالي تشااااجيع ،إلى حد ما ،األنشااااطة
التي قد يتم تجاهلها بخالف ذلك.

-61

وحتى إذا كانت التفسايرات حول سابب عدم اساتخدام الخطط االساتراتيجية القطرية والميزانيات المرتبطة بها مباشارة للنداءات
الموجهة إلى الجهات المانحة مفهومة ،فإن هذا النهج ال يضمن الشفافية التي تعهد بها اإلصالح.

-62

ولمعالجة مسألة الشفافية هذه ،ينصح مراجع الحسابات الخارجي الب ا

بتشجيع موظفي المكاتب القطرية على إعطاء أهمية

أكبر للخطط االساتراتيجية القطرية الشااملة في نداءاتها للمسااهمات .وسايسامح ذلك للجهات المانحة بفهم اتسااق عمل الب ا
بشاااااكل أفضااااال ،واألثر الكلي لمسااااااهماتها .ومن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى توقفها عن تخصااااايص المسااااااهمات ،ولكنه
سيشجعها على تقديم مساهمات لعدد أكبر من األنشطة ،من خالل لفت انتباهها إلى األنشطة التي لم تكن تعتقد أنهم ست سهم فيها
من النظرة األولى.
التوصية  -5وص

اجع الحسابات الخارج ب ا ل  :أ) أن ت ت د ال كاتب القط ة بدرجة أكب على حتوى الخطط االست اتيجية

القط ة وال يزا يات ال تبطة بها عند إصدار داءاتها لل ساه ات ،ب) وص أ ضا ا ا ة بأن تواصل ناشدة الجهات ال ا حة
بتقد م ز د ن الت و ل ال ن وال ي كن التنبؤ به بهدف ز ادة الكفاءة التشغيلية للخطط على ال دى الطو ل.
-2
-63

تنفي ال يزا ية
لم تقدم الخطط االسااااتراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية خط رؤية يربط األنشااااطة باألهداف والغايات والحصااااائل
االساتراتيجية فحساب ،بل قدمت أيضاا هيكال جديدا للتكاليف .ويعتبر هيكل التكاليف الجديد هذا عامال في الشافافية في اساتخدام
الموارد التي يرغب الب ا

1-2

في تحقيقها.

هيكل التكاليف الجديد
على المستوى القطري.

-64

تضع ميزانيات الحوافظ القطرية برامج للموارد الالزمة لتنفيذ عمليات الب ا

-65

والنشااااط هو أدنى مساااتوى للتخطيط ومراقبة الميزانية من جانب المقر على المكاتب القطرية )20(.وبعبارة صاااريحة ،فإن هذا
يعني أنه إذا كان النشااااااط يشااااامل ،على سااااابيل المثال ،مجموعات مختلفة من المساااااتفيدين أو المناطق الجغرافية ،فإن تخطيط
النفقات سااايظل على مساااتوى النشااااط .وينطبق هذا المبدأ أيضاااا على مراقبة الميزانية ،أي ال يجوز أن تتجاوز النفقات المبالغ
المخصصة على مستوى النشاط الكلي.

-66

ومع ذلك ،تدير المكاتب القطرية تنفيذ الميزانية بمستوى أكثر دقة :تقدير التكاليف وتسجيل النفقات .وبالنسبة لكل نشاط مقرر،
تتضمن ميزانية الحافظة القطرية مخصصات مقدرة وسجالت للتكاليف على خمسة مستويات فرعية:
−

المسااااااتوى  :1فئات التكاليف الكلية (تكاليف النقل ،وتكاليف التنفيذ ،وتكاليف الدعم المباشاااااارة ،وت كاليف الدعم غير
المباشرة)

−

المستوى  :2طرائق التحويل (األغذية ،والتحويالت القائمة على النقد ،وبناء القدرات ،وتقديم الخدمات)

−

المستوى  :3توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد بين قيمة التحويل وتكاليف التحويل

−

المستوى  :4توزيع الطرائق بين فئات تخطيط التكاليف (مثل النقل والتخزين واإلعانات للشركاء المتعاونين)

( )20المبادئ التوجيهية لميزانيات الحوافظ القطرية.
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−
-67

المستوى  :5توزيع فئات تخطيط التكاليف بين بنود تخطيط التكاليف (مثل النقل بين النقل البحري والنقل الداخلي).

وعند برمجة األنشاااااطة والموارد على أسااااااس حور رأسااااا (خط الرؤية ،انظر الشاااااكل  ،)1يتم فرض حور أفق لتوزيع
التكاليف من أجل تقديرها وتسجيلها.

2-2
-68

قابلية قراءة التكاليف
إن هيكل التكاليف الجديد ي س تحد د ال وا ل الداف ة للتكاليف .وتم اال ستعا ضة عن مكونات التكاليف الع شرة الم ستخدمة في
()21

النظام القديم

بأربع فئات تكاليف كلية :النقل والتنفيذ وتكاليف الدعم المباشرة المعدلة وتكاليف الدعم غير المباشرة.
الشكل  :2هيكل التكاليف ب يزا يات الحوافظ القط ة وقبل يزا يات الحوافظ القط ة

المصدر :دليل خارطة الطريق المتكاملة.

-69

()22

ويتم تعريف فئات التكاليف الكلية على النحو التالي:
−

تكاليف التحو ل تمثل تكاليف تضاااااااف مباشاااااارة إلى قيمة تحويل األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،وإلى تكاليف
تحويل المسااعدات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد وأنشاطة بناء القدرات وتقديم الخدمات .وبالتالي ،فإن تكاليف
النقل هي قيمة النقل والتكاليف التي ال يمكن فصاالها عن النقل .وعلى ساابيل المثال ،فإن تكاليف نقل ساالعة ما لن تكون
منفصلة عن تلك السلعة.

−

تكاليف التنفي هي جميع التكاليف التي تُسااند مباشاارة إلى تنفيذ األنشااطة المرتبطة بالتحويل .وال تضاايف هذه التكاليف
قيمة مباشرة إلى التحويل وال تكون دائما محددة لطريقة تحويل .وت ُخصص تكاليف التنفيذ إلى نشاط معين ،على سبيل
المثال ،تكاليف الموظفين المشاركين مباشرة في تنفيذ النشاط ،مثل موظفي التغذية المدرسية.

−

تكاليف الدعم ال باش ا ة ال دلة تغطي جميع التكاليف التي تتم إدارتها على مسااتوى المكاتب القطرية والتي تسااهم في
أنشاااطة متعددة متعلقة بتحويل المسااااعدة وتنفيذ البرامج .وت ُخصاااص هذه التكاليف لألنشاااطة التي تطبق نسااابة محددة
للمكتب القطري لتكاليف التحويل الساااااانوية وتكاليف التنفيذ .وتعتمد هذه التكاليف على حضااااااور الب ا

في بلد ما

وتتأثر بحجم األنشطة في البلد.
−

تكاليف الدعم ي ال باشااا ة تشااامل التكاليف التي تقابل التكاليف العامة التي تدعم أداء األنشاااطة ولكنها غير مرتبطة
مباشرة بوجودها.

-70

وتنقسم هذه الفئات الكلية نفسها إلى طرائق تدخل وفئات إنفاق أكثر تفصيال.

( )21استعراض اإلطار المالي ،الفقرة .38
( )22التعاريف تستند إلى المبادئ التوجيهية لميزانيات الحوافظ القطرية ودليل خارطة الطريق المتكاملة واستعراض اإلطار المالي.
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الشكل  :3فئات التكاليف

المصدر :استعراض اإلطار المالي.

-71

ويتسم الهيكل الجديد بالعديد من المزايا من حيث الشفافية:
−

توفر فئات التكاليف الكلية األربع التي تحل محل الفئات العشااار المساااتخدمة في الهيكل الساااابق وصااافا أكث وضاااوحا
لطبيعة النفقات المتكبدة.

−

يمكن تمييز قي ة ا

ة أو التحو الت القائ ة على النقد الت ت ود بفائدة باشااااا ة على ال ساااااتفيد ن عن التكاليف

المرتبطة بها (مثل تكاليف النقل ،أو تكاليف الشركاء المتعاونين).
−

يُساااتخدم مفهوم تكاليف الدعم ال باشااا ة بشاااكل أكث دقة .وبخالف نفقات التنفيذ ،التي تُخصاااص لنشااااط ما والمحددة
لطريقة ما ،فإن تكاليف الدعم المباشرة تدعم عمل المكتب ككل.

−

ينقساام مفهوم تكاليف التشااغيل ال باش ا ة ا خ ى ،التي تتضاامن نفقات ذات طابع غير متجانس ،إلى فئات فرعية أكثر
دقة ،إما ألنها ترتبط بوضوح بالتحويالت (تكاليف الشركاء المتعاونين ،وتكاليف تعبئة وتغليف األغذية ،وما إلى ذلك)
أو بالتنفيذ (التدريب ،وحلقات العمل ،وما إلى ذلك).

-72

وإج اال ،نبغ أن تساااهم التغيي ات ال لحوظة ضااا ن هيكل تصااانيف التكاليف ف تحساااين قابلية الق اءة ع و ا .وال ؤدي
التب

ال نطق للفئات وال نطقها إلى قد ال بدأ ال ي تقوم عليه.
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تعقيد الميزانية
يحدد هيكل الميزانية الجديد أرب ة

ا ي لتخصاااااايص التكاليف يجب إدراجها في أي وثيقة ميزانية ونفقات :النتائج واآلثار

االساااتراتيجية المباشااارة ،ومجاالت العمل (مجاالت التركيز – األزمات ،والقدرة على الصااامود ،واألساااباب الجذرية) ،وفئات
البرامج (تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على الغذاء) وفئات التكاليف (التحويل والتنفيذ وما إلى ذلك).
-74

ويجب أن تشااااير المعاملة إلى عدة نظم رموز :الرمز الذي يشااااير إلى النشاااااط واألثر المباشاااار والحصاااايلة االسااااتراتيجية (أو
رمز  )WBS؛ ورمز بند االلتزام ،الذي يشير إلى فئة التكاليف؛ ورمز دفتر األستاذ العام ،الذي يشير إلى طبيعة النفقات.

-75

عرف النفقات على مساااتوى عال من التفصااايل فيما يتعلق بفئات التكاليف الكلية ورموز بنود االلتزام المرتبطة بها .وتنقسااام
وت ُ ّ
طرائق التحويل األربع (األغذية ،والتحويالت القائمة على النقد ،وبناء القدرات ،وتقديم الخدمات) إلى المسااااااتوى األكثر دقة
(الفئة  5في الشااااااكل )3؛ على ساااااابيل المثال ،نوع النقل (داخل البلد أو البري) لنفقات النقل المرتبطة بتحويل األغذية .وفي
المجموع ،كان هناك  28فئة من فئات تكاليف الميزانية في نهاية ديساااااامبر/كانون األول ،بما في ذلك  13فئة لطريقة تحويل
األغذية .وهناك  13فئة نشاط لتخصيص األنشطة.

-76

وقد وضااااااعت المبادئ التوجيهية لميزانيات الحوافظ القطرية في نوفمبر/تشاااااارين الثاني  2016وجرى تنقيحها عشاااااار مرات
بحلول  16نوفمبر/تشرين الثاني  ،2018وأوضحت النظام تدريجيا .كما أدخلت عليها تبسيطات .وينبغي أن تكون هذه المبادئ
التوجيهية مستقرة اآلن .وت ستند مبادئ تخصيص التكاليف إلى تعريفات الفئات الكلية وطرائق التحويل وتمييز المستوى الثالث
بين القيمة وتكاليف التحويل .وتكون هذه التعاريف مصحوبة بأمثلة غير حصرية حسب نوع التكاليف.

1-3-2
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عملية التبسيط
يدرك الب ا

التعقيد الذي تم إدخاله .ومن أجل مراعاة الصااااعوبات في تنفيذ الهيكل الجديد للميزانية ،أُدخلت تبساااايطات على

فئات التكاليف في عام  .2019وهي تتعلق بتكاليف التنفيذ وتكاليف تقديم الخدمات وتخصيص التكاليف اإلدارية.
−

تم تجميع جميع تكاليف التنفيذ في فئة تكاليف واحدة من أربعة مساااااتويات بدال من أربع فئات .وال يغير هذا التبسااااايط
مبادئ تخ صيص التكاليف .وتم تكييفه مع الحاجة إلى تجنب أي موا صفات زائدة ال ت ضيف قيمة .وبالمثل ،فإن تب سيط
هيكل تكاليف تقديم الخدمات ذو صلة أيضا.

−

فيما يتعلق بالتكاليف اإلدارية مثل التكاليف المتعلقة بالمركبات أو تكاليف إيجار المكاتب الميدانية وتشااااااغيلها ،فقد تم
تخصااااايصاااااها وفقا لثالث فئات كلية مختلفة (التحويل أو التنفيذ أو تكاليف الدعم المباشااااارة) وتساااااع فئات فرعية من
المستوى  4حسب نوع التحويل أو النشاط .ويؤدي التبسيط إلى تحميل جميع التكاليف المتعلقة بأنشطة محددة على فئة
التنفيذ على حساب فئة التحويل .وتمثل التكاليف اإلدارية التي تغيرت فئتها نحو  86مليون دوالر أمريكي أو  0.67في
المائة من تكاليف ميزانيات الحوافظ القطرية.

-78
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وأدى هذا التبسيط إلى حدوث تغيير طفيف في هيكل الميزانية ولكن إلى انخفاض كبير في عبء العمل.
فئات النشاط
حاادد الب ااا

 13فئااة لألنشااااااطااة المؤسااااااساااااايااة ،وترد في الملحق األول إلطااار النتااائج المؤسااااااساااااايااة المنقح للب ااا
()23

(.)2021-2017

وت ُسااااااتخدم هذه الفئات للسااااااماح بالربط بين اإلجراءات في الميدان وأهداف الب ا  .ووف قا للمبادئ

التوجيهية لميزانيات الحوافظ القطرية ،ينبغي أن يندرج النشاااااااط في فئة نشاااااااط واحدة فقط( )24مثل "تحويالت الموارد غير
المشروطة لدعم الحصول على الغذاء" أو "الوجبات المدرسية".

(.WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1 )23
()24
بوابة
في
المقدمة
البيانات
لتجميع
النشاط
يُستخدم
( https://mpdata.wfp.org/و.)https://irm.analytics.wfp.org/category/planning

خطة

إدارة،

أو

في

بوابة

التحليالت
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وترك المقر للمكاتب القطرية حرية اختيار األنشااطة التي ينبغي إدراجها في خططها االسااتراتيجية القطرية .ويتم تحديد أنشااطة
الخطط االستراتيجية القطرية على المستوى المحلي وفقا للفئات الموحدة للب ا

فضال عن األولويات الوطنية حسب السياق.

وبالتالي قد يكون لها عناوين مختلفة في بلدان مختلفة ،على الرغم من أنها تظل مرتبطة بفئات مؤسااااااسااااااية إلبالغ المقر .وتتم
صياغتها بحرية ويؤدي التقييم المحلي إلى توفير قدر أكثر أو أقل من التفاصيل عن النشاط .وعلى سبيل المثال:
−

تشااتمل الخطة االساات اتيجية القط ة لغواتي اال على النشاااط "توفير أغذية مغذية متخصااصااة لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشااهر و 23شااهرا ورسااائل التغيير االجتماعي والساالوكي للنساااء والرجال لضاامان أن توفر األطعمة
للسكان المستهدفين مغذيات كافية" ،بينما تشتمل الخطة االست اتيجية القط ة و ندا على النشاط "توفير المساعدة
الغذائية والتغذوية لالجئين" .ويتم توحيد هذين النشاطين بعد ذلك في فئة النشاط " 1تحويالت الموارد غير المشروطة
لتعزيز الح صول على الغذاء ".وبالتالي ،توحد فئات األن شطة المؤ س سية األن شطة غير المتجان سة إلى حد ما وفي هذه
األمثلة يمكن أن تندرج بعض مكونات النشاط في الفئة المؤسسية  5من أنشطة العالج التغذوي؛

-81

وتسلط هذه األمثلة الضوء على صعوبتين تؤد ان إلى إض اف قابلية ق اءة البيا ات اإلج الية ،وف

ها ة ال طاف الصلة بين

ال وارد والنتائ ال حددة ب وجب خط ال ؤ ة.
−

يؤدي االفتقار إلى التوحيد في تعريف األنشااااااطة إلى وجود تبا ن بين الخطط االساااااات اتيجية القط ة بناء على ما إذا
كانت ستلجأ إلى مضاعفة الفئات ألغراض الرؤية أو تجميعها ألغراض التبسيط بدال من ذلك.

−

يمكن للنشاااط المحدد على مسااتوى الخطة االسااتراتيجية القطرية لبلد ما أن يتضاامن فئات نشاااط مختلفة .وبالتالي ،فإن
النشاط المخصص أساسا لتوزيع األغذية الذي ال يخضع لشروط ("تحويالت الموارد غير الخاضعة لشروط لتعزيز
الحصول على الغذاء") يمكن أن يتضمن أنشطة التغذية أو الوقاية من سوء التغذية أو التغذية المدرسية (التي يجب أن
تندرج تحت فئات "عالج سااوء التغذية" و"الوقاية من سااوء التغذية" و"الوجبات المدرسااية" ،على التوالي) .وبالتالي،
يؤدي تجميع كل التكاليف في فئة نشاااااط مؤسااااسااااي إلى تج يع تدخالت ي

وحدة ،مما يقلل إمكانية رؤية األنشااااطة

المنفذة فعال.
-82

ويواجه الب ا

خطرين متعارضين:

−

مطالبة المكاتب القطرية باالمتثال بصرامة أكبر لفئات األنشطة مع مخاطر تجزئة الميزانية وزيادة عبء العمل.

−

الحفاظ على الوضااااااع الراهن على المسااااااتوى القطري مع مخاطر تجميع بيانات غير متسااااااقة عبر فئات األنشااااااطة
المؤسسية.
ن الصاااا ب على

-83

اجع الحسااااابات الخارج أن قدم توصااااية بناء على النتائ ال كورة أعاله ،دون أن ؤدي ذلك إلى

ز ادة ف عبء ال ل وز ادة الت قيد ،أو الحفاظ على ظام قوم بتج يع البيا ات ف فئات ت ض ف إ كا ية رؤ ة ا شطة ال نف ة.
و دعو

اجع الح سابات الخارج الب ا

إلى النظ ف

سارات بد لة تتيح التو صل إلى حل و سط بين ات ساق هيكل ال يزا ية

حساااب فئة النشااااط ،ودرجة الح ة الت تت ك للبلدان لوضاااع خطة اسااات اتيجية قط ة ب ا ت اشاااى ع الشاااوا ل والساااياقات
ال حلية ،والحفاظ على سااااتوى عبء ع ل

قول لألف قة ال سااااؤولة عن ال يزا يات والنفقات .و ت ثل أحد الحلول ال كنة ف

التصا ح بإج اء تصااحيحات ب د الحدث ل خصااصااات التكاليف حسااب فئة النشاااط أو ،على ال كس ن ذلك ،إ شاااء فئات ختلطة
( ثل توز ع ا
3-3-2
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ة والتغ ة).

سجالت النفقات
كشاااااافت المقابالت التي أجريت مع الموظفين أثناء مراجعات المكاتب القطرية السااااااتة (األردن وأوغندا وغواتيماال وهايتي
وجمهورية تنزانيا المتحدة وبنغالديش) ومكتبين إقليميين (نيروبي وبنما) في ساااياق اإلشاااراف على اإلصاااالح ،عن وجود فهم
جيد عموما لفئات التكاليف الجديدة من جانب الموظفين المعنيين .وتعتبر الوثائق الصادرة عن المقر مرضية.

23

-85

WFP/EB.A/2019/6-E/1

غير أن الت حدي ال يتعلق بفهم نموذج الميزان ية ال جد يد ب قدر ما يتعلق بتطبي قه ،نظرا ألن االنت قال يتط لب خبرة تقن ية كبيرة.
وعلى سبيل المثال ،أ شار الموظفون الم سؤولون عن الميزانية وال شؤون المالية في أوغندا إلى أن موظفي مكاتب الم ساعدة لم
يتقنوا حتى اآلن بشكل كامل هيكل التكاليف الجديد.

-86

وأجرى مراجع الحسااااااابات الخارجي تحليال لعينة من النفقات في المكاتب القطرية السااااااتة التي زارها من أجل التحقق مما إذا
كانت النفقات مسااجلة حسااب النوع في فئات التكاليف المناساابة .واحتوت عينات ن ه ه البلدان على ا ال قل عن 45
ن حسابات النفقات لألشه الث ا ية ا ولى ن عام  ،2018ل ا ج وعه  56.4ليون دوالر أ

ا لة

ك  .وخلصت االختبارات

إلى أن المخصصات المحاسبية تحت السيطرة عموما.
-87

ولم كشف فحص عينات المعامالت عن أي أخطاء كبي ة ف التخصيص في فئات التكاليف فيما يتعلق بأنواع النفقات المتكبدة.

-88

ومن ناحية أخرى ،كشفت المحاسبة في عدة مكاتب عن ممارسة تقوم بموجبها المكاتب القطرية بتخصيص النفقات لفئة مختلفة
عن الفئة المناسبة مؤقتا بسبب نقص التمويل المتاح.
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أبلغت ال كاتب

سااتخدم الب ا
الت

اجع الحساااابات الخارج بأ ها تنوي عكس ع ليات القيد ه ه وتخصااايصاااها بشاااكل صاااحيح .و نبغ أن

ه ه الوساايلة بأقل قدر

كن وأن ض ا ن إج اء الت د الت ،حي إن ال سااوم ال ؤقتة تض ا ف شاافافية التكاليف

وف ها خط ال ؤ ة طال ا لم تقيد ف

كا ها الطبي  .و ع ذلك ،بالنظ إلى أن ال اجع لم جد أي دليل دف ه إلى االعتقاد

بأن ع ليات قيد ال ا الت ف
4-2
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كا ها الطبي

ال تتم ،فإ ه وجه ا تباه الب ا

إلى ه ه ال سألة ولكنه ال قدم أي توصية.

العمل المتعلق بالمعامالت
وفقا لشعبة الميزانية والبرمجة ،بلغت الميزانية المقررة لنشر خارطة الطريق المتكاملة  59.4مليون دوالر أمريكي بين عامي
 2017و 30.4( 2019مليون دوالر أمريكي في عااام  ،2017و 19مليون دوالر أمريكي في  ،2018و 10ماليين دوالر
أمريكي في عام  .)2019وترى شااااعبة الميزانية والبرمجة أنه من المسااااتحيل تقدير التكاليف المحددة لتنفيذ ميزانيات الحوافظ
القطرية ألنها جزء ال يتجزأ من خارطة الطريق المتكاملة.
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ويرى المديرون القطريون بوجه عام عمليات إعداد وتنفيذ وإدارة الخطط االسااااااتراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية
على أنها إجراء ينطوي على مزيد من المهام ولكن يسااتجيب بشااكل أفضاال الحتياجات البلدان عن طريق خلق المزيد من أوجه
التآزر بين األنشاااااطة .وتعزز الخطط االساااااتراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية إمكانية رؤية أنشاااااطة الب ا

بين

الشركاء الخارجيين والجهات المانحة ،وتدعم دوره كوكالة إنمائية مكملة ألنشطتها كمشغل للطوارئ اإلنسانية.
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ويتفق جميع موظفي المالية والميزانية الذين تمت مقابلتهم في المكاتب القطرية واإلقليمية التي تمت زيارتها على أن اإلصااالح
زاد من أعباء عملهم .ويشااايرون إلى أن زيادة العبء يرجع جزئيا فقط إلى فترة التغيير الناتجة عن تنفيذ الخطط االساااتراتيجية
القطرية .ووفقا لهم ،فقد أدت إلى زيادة تعقيد النظام بطريقة أكثر عمقا.

1-4-2
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التأثيرات المؤقتة
أدى التغيير في إطار الميزانية إلى زيادة في أعباء العمل على الموظفين ،ويبدو أن أحد مكوناته ذو طابع انتقالي .وأصاااااابحت
هناك حاجة إلى جهود إضافية من حيث التدريب والتكيف التقني.
−

تم إطالق نشااااط تدر ب كبير في عام  2017لدعم نشااار الخطط االساااتراتيجية القطرية .وعلى الرغم من الجهود التي
بذلها الفريق المركزي والمكاتب اإلقليمية ،فإن الحاجة إلى الدعم والتوجيه للموظفين في مرحلة البدء حشااااادت اإلدارة
وبالتالي أدت إلى زيادة عبء عملها (األردن وهايتي والمكتبان اإلقليميان في نيروبي وبنما) .وهذا االساااااتنتاج طبيعي
إلى حد ما للتغيير في أسلوب اإلدارة في أي منظمة.

−

أجرى مكتب بنغالديش ،الذي كان ضااااامن الموجة األولى من الخطط االساااااتراتيجية القطرية ،تقييما ذاتيا للوقت الذي
تقضاااايه اإلدارة في إعداد الخطط االسااااتراتيجية القطرية ،على مراحل التنفيذ الثالث – التخطيط ،والتكليف المساااابق،
والتكليف .وعلى أسااااااااس إعالني ،ي قدر المديرون أنهم قضااااااوا  60في المائة من وقتهم في الوحدة المسااااااؤولة عن
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الميزانيات والبرامج و 40في المائة في الوحدات األخرى (وحدات الموارد البشاااااارية والمالية والرصاااااااد والتقييم،
()25

ووحدات الدعم األخرى).
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ونشأ عدد من الصعوبات التقنية في نشر الخطط الجديدة.
−

في بنغالديش ،تم إبالغ المقر عن مشااكل متعلقة بتنفيذ ميزانية الحافظة القطرية ،فيما يتعلق بتحديد تكاليف التنفيذ ذات
الصاااااالة باالتفاق الميداني ،وكان تعديل رموز دفتر األسااااااتاذ العام ضااااااروريا لتمكين الربط بين دفتر األسااااااتاذ العام
واألنشطة وفئات التكاليف.

−

وفقا لمكتب هايتي ،فإن األدوات المختلفة التي يتعين اسااااااتخدامها إلعداد الميزانية تزيد عبء العمل ،وخاصااااااة عبء
الوحدة المسااااؤولة عن الميزانيات والبرامج .وعلى ساااابيل المثال ،يتطلب إعداد الخطط االسااااتراتيجية القطرية لشااااهر
يوليو/تموز  ،2019إعداد ميزانية أولية على صااااااحيفة برمجية إكسااااااال ،ثم اإلدخال في نظام ونجز في أداة تخطيط
الميزانية ،وأدت أوجه القصااااااور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة صااااااعوبة التغييرات والتعديالت .وال يوجد
تكامل تلقائي بين أداة تخطيط الميزانية وخطة التنفيذ .وي شير مكتب بنما اإلقليمي إلى أن نشر أداة تخطيط الميزانية في
مارس/آذار  2018تطلب إعادة إدخال جميع الوثائق الموافق عليها من قبل في نظام كوميت يدويا في أداة تخطيط
الميزانية.

−

يجب تنفيذ تقرير تنفيذ الميزانية وفقا للشاااااكل الجديد للتقرير القطري السااااانوي ،الذي يحل محل التقرير القياساااااي عن
الم شروعات .وتخضع خطة اإلدارة التشغيلية القطرية إلجراء إبالغ آخر للمقر ،بدون صلة مباشرة بالتقرير القطري
السنوي .وبالتالي ،بخالف عبء العمل الناتج عن شبكة التكاليف الجديدة ،فإن نظام تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية
بأكمله يتطلب تعبئة كبيرة.

2-4-2
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التأثيرات الدائمة
باإلضااااافة إلى التأثيرات المؤقتة لتغيير النظام ،زاد عبء العمل بطريقة أطول أجال بساااابب زيادة مسااااتوى دقة الميزانية ،من
حيث كل من عدد األنشطة والمجموعة األوسع من فئات التكاليف.
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ويؤدي التغيير من  10فئات تكاليف للتكاليف المحملة على عدد مخفض من المشروعات إلى أربع فئات كلية إلى تبسيط العمل.
ولكن الفئات الكلية نفسااااها تنقساااام إلى عدة فئات فرعية على المسااااتويات  2و 3و 4و ،5وتشااااكل مجتمعة ما مجموعه  28فئة
فرعية للتكاليف .ويؤدي التأثير ال ُمضاااااااعف لفئات التكاليف الموسااااااعة ،باالقتران مع عدد أكبر من األنشااااااطة مقارنة ب عدد
المشروعات في السابق (هناك  13فئة نشاط ممكنة ككل) إلى توليد عمل إضافي تلقائيا.
−

يشاااير مكتب أوغندا إلى أنه في حين أنه لم يقم بإدارة إال مشاااروعين فقط معظم األوقات (برنامج قطري واحد وعملية
ممتدة لإلغاثة واإلنعاش واحدة) وأن جميع مهامه (تحليل المنح وإدارتها ،ورصااااااد الميزانية وتنفيذها ،وإدارة تقارير
اإلمداد) كانت تركز على هذين المشااروعين ،فقد أصاابح العمل أكثر تعقيدا مع الخطط االسااتراتيجية القطرية ألن على
المكتب أن يعد التقرير على مساااتوى األنشاااطة العشااارة التي يديرها في البلد؛ وعلى المكتب أن يرصاااد الميزانية على
مستوى األنشطة العشرة؛ ويتعين إعداد القسم الخا

−

بتحليل التبرعات حسب الطريقة وفئة تكاليف لألنشطة العشرة.

يسااتشااهد مكتب بنما اإلقليمي بحالة مكتب كولومبيا ،الذي كانت لديه تسااعة أنشااطة يديرها بموجب خطته االسااتراتيجية
مقابل عدد محدود من المشروعات في السابق ،والذي انتقل من  18رمزا للميزانية إلى  33رمزا ،وانتقل مكتب هايتي
من  8رموز للميزانية إلى  32رمزا .و شااااااادد مكتب جمهورية تنزانيا المتحدة على الحاجة إلى إعداد جداول بيانات
ببرمجية إكسااال من أجل حسااااب التوزيع المسااابق للنفقات حساااب النشااااط قبل إدخالها في نظام الميزانية .وينقل مكتب
نيروبي اإلقليمي والمكاتب القطرية في أوغندا وبنغالديش نفس الرسالة.

( )25بينما نالحظ مبادرة تقييم الوقت الذي يُقضى في إطالق الخطة االستراتيجية القطرية ،ينبغي توخي الحذر في قبول األرقام على أساس إعالني بحت وليس ،على
سبيل المثال ،على أساس الدعم بجداول زمنية.
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−

أجرى المكتب القطري في أوغندا دراسااااااة وقائعية حول تخصاااااايص تكاليف موظفي شااااااعبة ساااااالساااااالة اإلمداد بين
نوفمبر/تشاارين الثاني ( 2017قبل الخطة االسااتراتيجية القطرية) ومارس/آذار ( 2018بعد تنفيذ الخطة االسااتراتيجية
القطرية) والذي انتقل من توزيع يشمل  12بندا إلى توزيع يشمل  45بندا.

−

نتيجة لذلك ،يمكن أن ت ستغرق مهام مثل إ صدار أوامر ال شراء وقتا أطول (مكتب جمهورية تنزانيا المتحدة) .وبالمثل،
ستستغرق عملية كشوف المرتبات قرابة ضعف الوقت (مكتب غواتيماال).
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وساااعى مراجع الحساااابات الخارجي إلى وضاااع مقياس موضاااوعي للزيادة المحتملة في عبء العمل اإلداري من خالل مقارنة
عاادد أنواع معينااة من عمليااات الميزانيااة لفترتي أكتوبر/تشاااااارين األول ونوفمبر/تشاااااارين الثاااني ( 2016قباال تنفيااذ الخطااة
االسااتراتيجية القطرية) وأكتوبر/تشاارين األول ونوفمبر/تشاارين الثاني ( 2018بعد االنتقال إلى الخطة االسااتراتيجية القطرية)،
على عينة من المكاتب القطرية التي تمت مراجعتها في عام  2018التي أنجزتها زمبابوي ،والتي تمت مراجعتها في عام
 2017وتنتمي إلى الموجة األولى من البلدان التي نفذت الخطط االسااااتراتيجية القطرية .وأنواع العمليات المحسااااوبة هي بنود
الميزانية ،وتفاصيل فاتورة األجور للموظفين الدوليين والخبراء االستشاريين وفقا للفئات المختلفة ،وأخيرا بنود النفقات.
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ومرفق ب هذا التقرير نتائج عمليات العد هذه التي أجراها الفريق المسااااااؤول عن التمويل بناء على طلب مراجع الحساااااااابات
الخارجي .وهي تساالط الضااوء على ز ادة إج الية ف

ا الت ال يزا ية وال حاساابة ف البلدان ال نية ،حيث ارتفع متوسااط

عدد بنود الميزانية بنساااااابة  52في المائة بين عامي  2016و ،2018بزيادة متوسااااااطها نحو  70في المائة في متوسااااااط بنود
تخصيص مرتبات الموظفين الدوليين وزهاء  35في المائة لبنود النفقات.
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وه ه الز ادة اإلج الية ف حجم ال ا الت ال ت لقة بال يزا ية وال حاسااابة ه النظي ال قابل للشاااوا ل إزاء الشااافافية الت
قوم عليها تنفي الخطط االسااات اتيجية القط ة :هيكل تكاليف أكث تفصااايال وعدد أكب

ن ا شاااطة بدال ن ال شااا وعات.

و ثل ه ا االستنتاج إشارة قو ة على ز ادة عبء ال ل اإلداري ،وال سي ا بشأن إعداد ال يزا ية ورصدها.
التوصية  -6وص

اجع الحسابات الخارج بتحليل أسباب الز ادة ف

ا الت ال يزا ية وال حاسبة ا ساسية ن أجل تقييم

ا ث الطو ل ا جل ل ا ت ثله يزا يات الحوافظ القط ة ن عبء ع ل على اإلدارة وال وظفين.
اإلبالغ عن ال يزا ية

-3

 -100أصبح تقديم تقييم ألداء الب ا
للب ا

( )2021 2017الب ا

مقارنة باألهداف المنشودة جزءا ال يتجزأ من استراتيجية الب ا  .وتلزم الخطة االستراتيجية
بإثبات "الشاااافافية والمساااااءلة في إدارة موارده ،مما يجعل من الممكن بناء التدخالت على

األدلة لتحقيق النتائج مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة" .ويأخذ اإلبالغ عن تنفيذ ميزانيات الحوافظ القطرية عدة أشكال.
−

يقوم كل مكتب قطري بإعداد تقارير سنوية ،سواء كانت التقارير الموحدة عن الم شروعات بالنسبة إلى الم شروعات
أو التقارير القطرية الساانوية ألنشااطة الخطط االسااتراتيجية القطرية ،باسااتخدام منصااة الجيل التالي من التقارير الذكية
الموحّدة عن المشروعات ( ،)SPRINGالمدمجة في نظام كوميت وغيرها من المنصات التشغيلية.

−

على مسااااااتوى المقر ،يجري ت قدير األداء ب عد ذ لك من خالل تقرير األداء الساااااانوي ،ح يث يتم تقييم الن تائج التي تم
الحصول عليها في ضوء هدفي التنمية المستدامة ( 2و ،)17وأداء اإلدارة على حد سواء .ويتم توفير مؤشرات األداء
المؤسسي في إطار النتائج المؤسسية وفي خطة اإلدارة.

 -101وتتوفر أيضا تقارير نصف سنوية حول تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية الخاصة بها من خالل
عدة بوابات.
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1-3

بوابات المعلومات

1-1-3

بوابة بيانات الخطط االستراتيجية القطرية

 -102تم إطالق بوابة للدول األعضااااااااء(( )26بوابة بيانات الخطط االسااااااتراتيجية القطرية)( )27في يونيو/حزيران  2018لتزويدها
بمعلومات عن تنفيذ الخطط االسااااااتراتيجية القطرية التي وافق عليها المجلس .وتحتوي هذه البوابة على المعلومات الرئيسااااااية
الالزمة لرصااااد التقدم المحرز في تنفيذ أنشااااطة الخطة االسااااتراتيجية القطرية في بلد معين .وتكلف تطوير البوابة  0.6مليون
دوالر أمريكي منذ عام  2017و ُخصصت لها ميزانية قدرها  0.6مليون دوالر أمريكي في عام .2019
 -103وكان من المقرر أن تعرض البوابة (تحت عالمة تبويب "التمويل") االحتياجات وخطة التنفيذ والنفقات المتكبدة .ومع ذلك ،لم
يتيسر وقت المراجعة استعراض الميزانية القائمة على الموارد ،وبالتالي فحص الميزانية والنفقات المتكبدة بالتوازي.
 -104و ال يتم تحديث النفقات إال على أساااااااس ساااااانوي ،بعد االنتهاء من إعداد التقارير القطرية الساااااانوية .ونتيجة لذلك ،لم يكن من
الممكن ،وقت إج اء ال اج ة ،االطالع إال على فقات عام  2017ن خالل البوابة .ومن المرغوب فيه زيادة معدل التحديث
في ضااوء هدف الشاافافية الذي حدده الب ا

قبل إطالق خارطة الطريق المتكاملة .وباإلضااافة إلى ذلك ،ال يشااار إلى المبالغ

التي تم الحصول عليها لتكاليف الدعم غير المباشرة.
 -105ورهنا بإدخال البيانات المالية من خطة التنفيذ والتحديث المنتظم للنفقات والتساااويات الطفيفة ،توفر بوابة الخطط االساااتراتيجية
القطرية معلومات قابلة للقراءة ومتسقة عن نشاط الب ا

في البلد من الناحية المالية .ووفقا لما حددته لجنة مراجعة الحسابات

في اجتماعها السااااابع واألربعين بعد المائة ،ال ينبغي اتخاذ قرار بإضااااافة أي معلومات جديدة إال بعد تحليل التوازن بين قيمتها
والعمل اإلضافي المطلوب إلنتاجها.
 -106وبين يوليو/تموز  2018وفبراير/شاااباط  ،2019اطلع زهاء  1 500مساااتخدم داخلي على البوابة لمدة تساااتغرق  4دقائق و24
ثانية في المتوساااط ،وبمعدل إعادة زيارات نسااابته  32في المائة .وعالوة على ذلك ،طلب  163شاااخصاااا من الوفود و 82من
الدول األعضاء في الب ا
وكلمة ساااار من الب ا

معرف هوية
البالغ عددها  193دولة عضوا (أي  42في المائة من الدول األعضاء في الب ا ) ّ
للوصااااول إلى الموقع الخا

بهم .وقام هؤالء المسااااتخدمون البالغ عددهم  163مسااااتخدما بتسااااجيل

الدخول إلى البوابة  66مرة فقط (ليس بالضااااارورة  66مساااااتخدما مختلفا) .ويجب بذل جهد كبير لتعزيز األداة للمساااااتخدمين
المحتملين والتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم.
التوصية  -7وص

اجع الحسابات الخارج بتحسين فائدة "بوابة بيا ات الخطط االست اتيجية القط ة" ل ستخد يها عن

ط ق إدخال ا ل لكل بلد :أ) يزا ية خطة التنفي ؛ ب) النفقات ال تكبدة على أساس سنوي؛ ج) بلغ يزا ية دعم الب ا
واإلدارة؛ د) النسب ال ئو ة لتكاليف الدعم ي ال باش ة (أساسا  6.5ف ال ائة) وتكاليف الدعم ال باش ة؛ ه) ال تطلبات لستة
أشه في ا ت لق بالخطة القائ ة على االحتياجات وخطة التنفي  ،تليها ال وارد ال قابلة الت تم ج ها بالف ل.
2-1-3

بوابات المعلومات المختلفة

 -107هناك أربع بوابات إلكترونية على األقل( )28توفّر إمكانية االطالع على معلومات الميزانية و/أو التنفيذ المالي المتعلقة بتنفيذ
الخطط االستراتيجية القطرية .وال توجه هذه البوابات األربع إلى نفس المستخدمين وقد تكون لالستخدام الداخلي أو الخارجي.
وعلى سااااابيل المثال ،يمكن للدول األعضااااااء الوصاااااول إلى بوابة بيانات الخطط االساااااتراتيجية القطرية وبوابة خطة اإلدارة.
وتختلف البوابات أيضا من حيث تواريخ تحديث البيانات المستخدمة ومعالجة تكاليف الدعم المباشرة وغير المباشرة وتكاليف
التنفيذ.

( )26هي  193دولة عضوا في الب ا  /األمم المتحدة التي تم قبولها كأعضاء في المجلس أو كمراقبين .وترد القائمة في التذييل ألف من النظام األساسي للب ا .
(.https://PSPdata.wfp.org/ )27
( https://mpdata.wfp.org/ )28و https://PSPdata.wfp.org/indexوhttp://beta.info.wfp.org/
و.https://irm.analytics.wfp.org/category/planning
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 -108ويمكن تبرير وجود بوابات متعددة بأنها تخدم أغراضااا مختلفة ،ولكنها تثير مسااألة التوضاايحات التي يتعين تقديمها فيما يتعلق
بالمعلومات التي تحتوي عليها .وي جب توضاااااايح االختالفات بين الهياكل والمحتوى من أجل تجنب إثارة اللبس من جانب
المسااتخدمين أو الهيئات اإلشاارافية التي يمكنها الوصااول إلى جميع البوابات .ويجري بذل جهد لضاامان االتساااق مع مشااروع
لوحة معلومات الب ا .
 -109ويمكن تمييز البوابات األربع للوصول إلى البيانات المعروضة وتواتر تحديث البيانات.
الجدول  :2ع ض البوابات ا ربع للوصول إلى بيا ات ال يزا ية والبيا ات ال الية ال ت لقة بالخطط االست اتيجية القط ة
البوابة

البيا ات ال تاحة

بوابة خطة اإلدارة

الميزانية ن( 1+الميزانية القائمة على
االحتياجات وخطة التنفيذ)

لوحة

الميزانية ن–( 1الميزانية القائمة على
االحتياجات وخطة التنفيذ)

لو ات الب ا

توات التحد

عند الموافقة على خطة اإلدارة

عند الموافقة على التقرير القطري السنوي

النفقات ن–1
نصة اإلبالغ عن خارطة الط ق ال تكا لة

الميزانية في جميع السنوات (الميزانية القائمة
على االحتياجات وخطة التنفيذ)

بشكل مستمر

النفقات في جميع السنوات
بوابة بيا ات الخطط االست اتيجية القط ة

الميزانية ن (الميزانية القائمة على االحتياجات
وخطة التنفيذ)
النفقات ن

بشكل مستمر للموافقة على ميزانية الخطط
االستراتيجية القطرية وخطة التنفيذ
ربع سنويا للنفقات

المصدر :مراجع الحسابات الخارجي ،استنادا إلى بيانات من بوابات الب ا .

 -110وتكون مصااادر بيانات الميزانية هي نفسااها لكل بوابة .ويمكن االسااتشااهاد بها بشااكل أكثر منهجية .وباإلضااافة إلى ذلك ،تجرى
تحديثات البيانات بمعدالت مختلفة :معدل غير منتظم لتنقيحات الخطط االسااتراتيجية القطرية وخطط التنفيذ الجارية من ناحية،
ومعدل مساااتمر إلدخال النفقات من الناحية األخرى .وباإلضاااافة إلى هذه المعدالت غير المنتظمة ،هناك تعديالت غير رسااامية
على البيانات عند إعداد خطة اإلدارة .وسااوف يسااتفيد الب ا

من وضااع قاعدة تحديث واضااحة ومتسااقة بين مختلف البرامج

واإلعالن عنها ،بحيث تصبح معروفة جيدا للمستخدمين.
 -111وحساااب كل بوابة من البوابات ،تُعرض البيانات التالية :تكاليف التحويل( ،)29وتكاليف األنشاااطة ،وتكاليف التنفيذ )30(،وتكاليف
الدعم المباشرة )31(،وميزانية تكاليف الدعم غير المباشرة )32(.وفيما يتعلق بالتنفيذ ،ال يُشار أبدا إلى مستوى التحصيل المرتبط
بمعدل تكاليف الدعم غير المباشرة المطبق على أي مساهمة ("تكاليف الدعم غير المباشرة المتحصلة").
التوصية  -8وص

اجع الحسابات الخارج بت شيد الت ا ش بين بوابات ال لو ات ال ختلفة ال ت لقة بالخطط االست اتيجية

القط ة ،واإلشارة بشكل نهج

إلى صدرها ،وقواعد التحد ثات وتوار خها ،وطبي ة التكاليف ال

والتحو الت ،والتنفي  ،وتكاليف الدعم ال باش ة ،وتكاليف الدعم ي ال باش ة).

( ،beta.info )29والبيانات حسب الطريقة؛ وتحليالت .irm
( ،beta.info )30والبيانات حسب فئة النشاط؛ وتحليالت irm؛ و.CSPdata
( )31تحليالت irm؛ و ،CSPdataبيانات حسب أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية.
(mpdata )32؛ و CSPdataلتبويب الصفحة الرئيسية.

وضة (ا شطة،
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التكاليف الموحدة لميزانيات الحوافظ القطرية

2-3

 -112ال تتضمن خطة اإلدارة عرضا موحدا للموارد المخصصة لميزانيات الحوافظ القطرية حسب فئة التكاليف رفيعة المستوى أو
تطورها بمرور الوقت )33(.وهذا العرض غير ممكن في الوقت الحالي ،ساااواء بأثر رجعي أو لعام  ،2019نظرا ألن البلدان لم
تكمل بعد عملية التحول إلى الهيكل المتجانس لميزانيات الحوافظ القطرية.
 -113ويوفر اساااااتمداد بيانات الميزانية من ميزانيات الحوافظ القطرية نهجا إزاء هيكل التكاليف لميزانيات الحوافظ القطرية الموحدة
على مستوى الب ا

()34

ككل ألنه يمكن تقديمه في خطة اإلدارة المستقبلية.

الجدول  :3ال ض ال وحد ل يزا يات الحوافظ القط ة (دوالر أ

ك )

()35

2018

خطة التنفيذ

2019

القي ة

النسبة ال ئو ة

القي ة

النسبة ال ئو ة

4 024 096 267

82.1

7 004 804 408

83.1

التنفيذ

337 183 045

6.9

562 780 871

6.7

تكاليف الدعم المباشرة

242 012 666

4.9

346 139 659

4.1

4 603 291 978

93.9

7 913 724 938

93.9

299 213 979

6.1

514 392 121

6.1

4 902 505 957

100.0

8 428 117 059

100.0

التحويالت

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير المباشرة
ال ج وع

المصدر :مراجع الحسابات الخارجي وفقا لقاعدة بيانات الجداول التحليلية – تم استخال

التوصية  -9وص

البيانات في  20فبراير/شباط .2019

اجع الحسابات الخارج بأن ت ض خطة اإلدارة السنو ة يزا يات الحوافظ القط ة ،ال وحدة على ستوى

الب ا  ،وفقا لفئات التكاليف الكلية ا ربع (التحو الت ،والتنفي  ،وتكاليف الدعم ال باش ة ،وتكاليف الدعم ي ال باش ة) وتقدم
تق
1-2-3

ا عن تطورها ن سنة إلى السنة التالية.
تكاليف الدعم المباشرة

عرف تكاليف الدعم المباشاارة في النظام المالي على أنها تكاليف ترتبط ارتباطا مباشاارا بدعم عملية ما ولن تكون مطلوبة بعد
 -114ت ُ ّ
()36

ذلك إذا توقف النشاط .وتشير التقديرات إلى أنها تبلغ  328مليون دوالر أمريكي في عام .2019
 -115وانخفض معدل تكاليف الدعم المباشااارة ،الوارد في خطة الب ا

لإلدارة ( ،)2021-2019انخفاضاااا حادا بين عامي 2016

و ،2019من  11.9في المائة إلى  5.1في المائة من التكاليف اإلجمالية لخطة التنفيذ .ومع ذلك ،وكما هو موضااااااح في خطة
اإلدارة ،فإن االنخفاض يرجع إلى التغيير في التعريف ،الذي أدى إلى انخفاض في نطاق مفهوم تكاليف الدعم المباشرة.
 -116وبالتالي ،فإن معدالت تكاليف الدعم المباشاارة غير قابلة للمقارنة ،مما يجعل عرضااها وفقا لفترات مختلفة في خطة اإلدارة ال
معنى له .ومن أجل التأكد كيف تغير معدل تكاليف الدعم المباشرة ،سيكون من الضروري إعادة تجهيز تكاليف الدعم المباشرة
القديمة للحصول على مقارنة ذات صلة ،وهو ما أشار الب ا

( )33تتوفر عناصر متقطعة في خطة الب ا
(الفقرة .)116

إلى أنه غير ممكن من الناحية التقنية.

لإلدارة ( :)2021-2019التحويالت (الفقرة )84؛ وتكاليف الدعم غير المباشرة (الفقرة  ،)102وتكاليف الدعم المباشرة

( )34تختلف المبالغ المعروضة هنا عن تلك الواردة في خطة التنفيذ على النحو الوارد في خطة اإلدارة ( 7.9مليار دوالر أمريكي مقابل  6.8مليار دوالر أمريكي
إلجمالي التمويل المقدم؛ و 514.3مليون دوالر أمريكي لتكاليف الدعم غير المباشرة مقابل  409ماليين دوالر أمريكي و 346مليون دوالر أمريكي لتكاليف الدعم
المباشرة مقابل  328مليون دوالر أمريكي) ألن الب ا سجل موارد جديدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني .2018
( )35ال تأخذ أرقام  2018في الحسبان البلدان التي ليس لديها خطة استراتيجية قطرية حتى اآلن.
( )36خطة الب ا

لإلدارة ( ،)2021-2019الفقرة .102
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-117

ثل ه ا القيد التقن إشااكالية ،ظ ا ن الب ا

ليس ف وضااع س ا ح له ب صااد التطور الف ل ل دل تكاليف دع ه

ال باشااااا ة قابل عام  ،2016وهو آخ عام كا ل ب وجب هيكل ال يزا ية القد م .ي أن
إصاااادار توصااااية تقت

اجع الحساااااابات الخارج ق ر عدم

إج اء ع لية ب د الحدث إلعادة بيان قي ة تكاليف الدعم ال باشاااا ة التحول إلى فئات التكاليف الجد دة،

حي رأى أن ال ل اإلضاف ال طلوب إلعادة البيان فوق قي ته ال ضافة.
2-2-3

تكاليف الدعم غير المباشرة

عرف تكاليف الدعم غير المباشااارة في النظام المالي على أنها التكاليف المتعلقة بدعم تنفيذ المشاااروعات واألنشاااطة ولكنها ال
 -118ت ُ ّ
ترتبط ارتباطا مباشاارا بتنفيذها .وتُحسااب على أساااس جميع المساااهمات المدفوعة للب ا  .ويبلغ مجموع تكاليف الدعم غير
المباشاااااارة  6.5في المائة من المساااااااهمات الواردة منذ  1يناير/كانون الثاني  )37(.2018وكان المعدل قدره  7في المائة في
الماضي .وتوجد بعض االستثناءات يكون فيها المعدل قدره  4في المائة :مساهمات من الحكومات تسهم في البرامج في بلدانها
ومساهمات من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
عرف ميزانية دعم البرامج واإلدارة
 -119ويجب أن تتيح تكاليف الدعم غير المباشرة إمكانية تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة .وت ّ
في النظام المالي على أنها الجزء من ميزانية الب ا

المتعلق بالدعم غير المباشر ألنشطة الب ا  .ويوافق المجلس التنفيذي

كل عام على معدل تكاليف الدعم غير المباشاااااارة ومبلغ ميزانية دعم البرامج واإلدارة كل عام .وتُعرض المعلومات في خطة
اإلدارة.
 -120وعلى مدار الساانوات الساات الماضااية ،تجاوز إجمالي تكاليف الدعم غير المباشاارة بشااكل منهجي إجمالي ميزانية دعم البرامج
واإلدارة .ويخصص الفائض الناتج لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة.
 -121و قد زادت ميزانياة دعم البرامج واإلدارة من  282مليون دوالر أمريكي في عام  2014إلى  385مليون دوالر أمريكي في
عام  ،2019أي زيادة نسبتها  36.7في المائة على مدى خمس سنوات.
3-2-3

تكاليف الدعم الشاملة

 -122يتيح هيكل التكاليف الموحد على نطاق الب ا
معالجة معقدة .و سااااااتطيع الب ا
تم تحو له ف النها ة إلى أ

ككل لميزانيات حوافظه القطرية اإلبالغ عن هيكل تكاليفه الكامل دون إعادة

اآلن اإلبالغ بدقة عن كل كون ن كو ات تكاليف ال و ة الغ ائية )38(،ب ا ف ذلك ا

ة.

( )37القرار .(WFP/EB.2/2017/11) 2017/EB.2
( )38الجدول التحليلي –  21فبراير/شباط  :2019خطة التنفيذ .وبالنسبة لعام  ، 2018تتعلق هذه البيانات فقط بجزء الميزانية المحول إلى ميزانيات الحوافظ القطرية.
والبلدان التي تدار ميزانياتها وفقا إلطار الميزانيات القديم ليست مدرجة هنا.
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الجدول  :4تطور التنبؤات بشأن هيكل تكاليف ال و ة الغ ائية (دوالر أ
خطة التنفي

ك )
2019

2018
القي ة

النسبة ال ئو ة

القي ة

النسبة ال ئو ة

1 019 145 059

20.8

1 957 980 790

23.2

902 561 138

18.4

1 463 557 740

17.4

1 612 632 949

32.9

2 618 642 943

31.1

تكاليف التحويالت/التحويالت القائمة على النقد

122 575 412

2.5

187 686 115

2.2

بناء القدرات

194 460 249

4.0

322 553 253

3.8

تقديم الخدمات

172 721 460

3.5

454 383 567

5.4

التنفيذ

337 183 045

6.9

562 780 871

6.7

تكاليف الدعم المباشرة

242 012 666

4.9

346 139 659

4.1

4 603 291 978

93.9

7 913 724 938

93.9

299 213 979

6.1

514 392 121

6.1

4 902 505 957

100.0

8 428 117 059

100.0

قيمة التحويالت /األغذية
تكاليف التحويالت /األغذية
قيمة التحويالت/التحويالت القائمة على النقد

المجموع الفرعي
تكاليف الدعم غير المباشرة
ال ج وع
المصدر :مراجع الحسابات الخارجي .تم استخال

البيانات من تحليالت قاعدة بيانات خطط التنفيذ في  20فبراير/شباط .2019

 -123ويقترح مراجع الحسابات الخارجي التمييز بين ثالثة مؤشرات للدعم والرصد وتطورها بمرور الوقت:
−

ثل

دل الدعم الكل

حو  10ف ال ائة ن يزا ية الب ا  .وتشااكل تكاليف الدعم غير المباشاارة وتكاليف الدعم

المباشااارة معا نحو  10في المائة من إجمالي التكاليف )39(.وبالتال تشاااكل التحو الت والتنفي حو  90ف ال ائة ن
ال ج وع.
−

ثل ال دل ال وحد للدعم الكل والتنفي حو  17ف ال ائة ن يزا ية الب ا  .ويصاااااال مجموع معدل تكاليف
الدعم المباشااارة وغير المباشااار المضاااافة لتكاليف التنفيذ ،والتي تعتبر كدعم إلجراء التحويالت ،إلى  17.9في المائة
()40

ل عام  2018و 16.9في ال ما ئة ل عام .2019

وتم ثل التحويالت نحو  83في ال ما ئة من اإلج مالي ،من ها  73.9في

المائة لتحويالت األغذية والتحويالت القائمة على النقد.
−

ثل

دل الدعم الكل

حو  36ف ال ائة ن يزا ية الب ا  .ويمثل هذا المعدل جميع التكاليف التي ال ترتبط

بالقيمة التي تم تحويلها ،أي تكاليف الدعم وتكاليف التنفيذ وتكاليف التحويل .وتبلغ تكاليف الدعم التي يتحملها الب ا
والمعرفة على هذا النحو  38.8في المائة و 36.5في المائة )41(.وتمثل التحو الت البحتة ،أو تحويالت القيمة ،المقابلة
ّ
لقيمة األغذية ،والتحويالت القائمة على النقد ،وبناء القدرات وتقديم الخدمات 63.5 ،في المائة من المجموع ،منها
 54.3في المائة لقيمة تحويالت األغذية ( 23.2في المائة) والتحويالت القائمة على النقد ( 31.1في المائة).
 -10وص

اجع الحسابات الخارج بأن قدم الب ا  ،بناء على اإل كا يات الت أدخلها هيكل التكاليف الجد د ،تق

عن تطور ال ؤش ات التالية:
3-3

ا سنو ا

دل الدعم اإلج ال  ،و دل الدعم والتنفي ال وحد ،و دل التكاليف ال صاحبة اإلج ال .

ميزانيات الشركاء المتعاونين

 -124يعتمد الب ا

على الشااركاء المتعاونين لتنفيذ أنشااطته (تحويالت األغذية والتحويالت القائمة على النقد وبناء القدرات وتقديم

الخدمات) .ويمكن أن يكون الشااااااركاء المتعاونون منظمات غير حكومية وطنية أو دولية أو حكومات .وفي عام  ،2018أنفق
( 4.1 )39في المائة  6.1 +في المائة =  10.2في المائة في عام .2019
( 4.1 )40في المائة  6.1 +في المائة  6.7 +في المائة =  16.9في المائة في عام .2019
( 16.9 )41في المائة  17.4 +في المائة  2.2 +في المائة =  36.5في المائة.
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 450مليون دوالر أمريكي ،بما في ذلك  388مليون دوالر أمريكي للمنظمات غير الحكومية

الشااااااركاء المتعاونون للب ا

و 62مليون دوالر أمريكي للحكومات .وتمثل المبالغ المدفوعة إلى الشاااركاء المتعاونين مقابل خدماتهم نحو  6.7في المائة من
نفقات( )42الب ا

()43

لعام .2018

 -125وإلضاافاء الطابع الرساامي على عالقات الشااراكة مع الشااركاء المتعاونين ،تدخل المكاتب القطرية في اتفاقات شااراكة ميدانية
معهم ،ت ُعرف باسم االتفاقات الميدانية.
ميزانيات الشركاء

1-3-3

 -126تتماشاااااى ميزانية الشاااااركاء القياساااااية الجديدة مع هيكل الميزانية الجديد للخطط االساااااتراتيجية القطرية لدى الب ا  .وتحدد
تفاصاايل الميزانية حسااب األنشااطة ،ويمكن أن يشاامل كل منها جميع طرائق التحويل :األغذية ،والتحويالت القائمة على النقد،
وبناء القدرات ،وتقديم الخدمات .وتعرض عالمة تبويب خاصااة بالميزانية التكاليف اإلجمالية للشااريك المتعاون موزعة حسااب
التكاليف الثابتة والمتغيرة (أو تكاليف التسااااااليم والتوزيع) .وينعكس هذا التمييز في ميزانية الحافظة القطرية عن طريق تجميع
كل الشاااااركاء المتعاونين .وبالتالي فإن ذلك يجعل من الساااااهل ربط تنفيذ ميزانيات الشاااااركاء المتعاونين بتكاليف برامجهم في
ميزانية الحافظة القطرية.
الشكل  :4ظ ة عا ة تخطيطية على فقات الش كاء ال ت او ين ف

يزا يات الحوافظ القط ة

المصدر :مراجع الحسابات الخارجي بناء على المبادئ التوجيهية لميزانيات الحوافظ القطرية.

 -127وأظهرت الزيارات إلى سااااااتة مكاتب ميدانية ومكتبين إقليميين أنه يجري تكييف االتفاقات الميدانية الجديدة وشااااااكل الميزانية
المرتبط بها عند تجديد الشراكات أو إقامة شراكات جديدة.
 -128وفي ميزانيات الحوافظ القطرية ،يدعو بند "التكاليف الثابتة" للشركاء المتعاونين ،منفصل عن بند "تكاليف التسليم والتوزيع"،
إلى المالحظات التالية.
−

أوال ،يشاااااامل بند التكاليف الثابتة تكاليف الدعم غير المباشاااااارة للشااااااركاء المتعاونين ،والتي تمثل التكاليف اإلدارية
والتنظيمية للشااااااريك المطلوبة لتنفيذ الطرائق (التكاليف الجارية لمكتب الشااااااريك) .وتعتبر تكاليف الدعم المباشاااااارة
للشاااركاء المتعاونين هذه "تكاليف ثابتة" في ميزانية الحافظة القطرية ويجب أن يتحملها الب ا

بصااارف النظر عن

نطاق األنشااااطة وحجمها .ولذلك هناك غموض ،نظرا ألن هذه التكاليف تتغير في العادة حسااااب النشاااااط .وإال ،يمكن
اعتبارها وساااايلة لدفع النفقات العامة للشااااركاء المتعاونين مرتين (نظرا ألن التكاليف العامة تُدفع بالفعل في الرسااااوم
اإلدارية – انظر أدناه) .و ظ
الدعم ال باش ا ة الت

اجع الحسااااابات الخارج في ا إذا كان ن ال ناسااااب التوصااااية بأن تختلف تكاليف

صاادر بشااأن الش ا ك ال ت اون فاتورة حسااب النشاااط .و بدو له أن عبء ال ل على ال كاتب

القط ة سااايتجاوز الفوائد الت ساااتتحقق نها ،وه
التصاعدي شطة الب ا

ي

ؤكدة أ ضاااا إلى حد كبي  .وبدال ن ذلك ،شاااي االتجاه

ف السنوات ا خي ة إلى أن الب ا

ستفيد ن

ا لة تكاليف دعم الش كاء ال باش ة

على أ ها تكاليف ثابتة.

( 450 )42مليون دوالر أمريكي 6.638/مليون دوالر أمريكي .المصدر :الكشوف المالية لعام .2018
( )43الكشوف المالية المؤقتة للب ا

إلجمالي نفقات الب ا

في عام  2018واستمداد النفقات بالنسبة لنفقات الشركاء المتعاونين.
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−

يشاااتمل بند التكاليف الثابتة أيضاااا على رساااوم إدارية نسااابتها  7في المائة تُدفع إلى الشاااركاء المتعاونين ،وتمثل أجر
الشاااركاء المتعاونين ،ومن المفترض أن تغطي نفقاتهم العامة .وتسااااءل

اجع الحساااابات الخارج ع ا إذا كان ن

ال شاااا وع إدراج ه ه ال بالغ ،الت تشاااابه تكاليف الدعم ي ال باشاااا ة ال فوضااااة للشاااا كاء ال ت او ين ،ف فئة
تم إبالغ ال جلس بها .و بدو له أن ه ا اإلق ار قبول ،ن أج الشاااااا كاء ت لق بخد ة قد ة لن

التحو الت الت

تكون وجودة بدون النشاط.
−

يظل التساااااؤل المتعلق بشاااارعية مبدأ دفع رسااااوم إدارية للمنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح ،حيث إن نفقاتها
تغطيها تكاليف الدعم المباشرة .و بدو أن دفع ه ه ال سوم قبول ن الجهات ال ا حة الت

المتعلقة بعمليات الب ا
ت ت قابلتها.
−

ال يسااتطيع الب ا

اإلبالغ عن التكاليف اإلجمالية المؤسااسااية ككل بالنساابة للرسااوم المدفوعة للشااركاء المتعاونين أو

نطاق المعدالت المطبقة بالفعل في الميدان ،في حين حدد مراجع الحساااااابات الخارجي حالتين كان المعدل فيهما  5في
المائة بدال من  7في المائة .وكما الحظ مراجع الحسااااابات الخارجي في التقريرين المتعلقين بالالمركزية وبالخسااااائر
الغذائية ،فإن إدارة االتفاقات الميدانية تفوض إلى المكاتب القطرية ،ولكن ينبغي أن يقابل المركزية االتفاقات الميدانية
آلية قوية للمساءلة )44(.وكحد أدنى ،ينبغي للب ا
التوصية  -11وص

أن صد تطور ال بالغ ال دفوعة ك سوم للش كاء ال ت او ين.

اجع الحسابات الخارج ب صد ال بلغ الكل لل سوم اإلدار ة ال دفوعة سنو ا للش كاء ال ت او ين و طاق

ال دالت ال طبقة ف االتفاقات ال يدا ية.
4-3

أثر اإلصالح على الجهات المانحة

1-4-3

المرونة في تخصيص المساهمات

 -129يتمثل أحد طموحات اإلصالح في توفير قدر أكبر من الشفافية للجهات المانحة عن طريق إقامة صلة واضحة بين المساهمات،
واألنشطة ،واألثر على المستفيدين المقصودين.
 -130وبالتالي ،يأمل الب ا

في أن تشجع تدابير بناء الثقة الناتجة عن ذلك الجهات المانحة على الحد من الشروط المفروضة على

المساااااهمات وقبول المزيد من المساااااهمات المتعددة الساااانوات .ويتمثل طموح أكثر قابلية للقياس في زيادة نساااابة المساااااهمات
المخصصة بشروط مرنة ،أي توفير تمويل أكثر توجها نحو اآلثار.
 -131ويشااجع الب ا

المساااهمات المتعددة الساانوات وإبرام اتفاقات شااراكة اسااتراتيجية مع الجهات المانحة لضاامان تمويل يمكن

التنبؤ به ومرن لتحقيق مجموعة من األهداف الطويلة األجل نساااابيا والمحددة بشااااكل مشااااترك .ولدى الب ا

حاليا  13اتفاق

شراكة استراتيجية مع الجهات المانحة.
 -132وتطور توزيع ميزانية الب ا

في الفترة األخيرة لم ظه حتى اآلن أي تقدم حو تحقيق أهداف ال و ة .وبلغت المساهمات

المخصصة وغير المخصصة  93.9في المائة و 6.1في المائة على التوالي ،في عام  2016و 94.4في المائة و 5.6في المائة
في عام .2018
 -133وقد الحظت الدول األعضااااء التي تمت اساااتشاااارتها أن عددا من المؤشااارات لم تدرج في التقرير السااانوي الموجه نحو النتائج
والمقدم في يونيو/حزيران  ،2018فشددت على أن إطار النتائ ال ؤسسية لم بدأ ال ل به حتى اآلن وأكدت الحاجة إليه.
 -134وعلى الرغم من أن بعض الجهات المانحة التي تم التشاااور معها ،وخاصااة تلك التي لديها معرفة جيدة بهيكل الميزانية الجديد،
تقر بقابلية قراءة وشاافافية أنشااطة الب ا

ي منها العالقة التي يتوقعها الب ا
بشااكل أفضاال ،لم يؤكد أ ٌّ

بين التقدم الناجم عن

اإلصالح وتخصيص أقل تقييدا للمساهمات ألغراض محددة.

( )44تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية ،يونيو/حزيران  .)WFP/EB.A/2017/6-G/1*( 2017وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر
المتعلقة باألغذية ،يونيو/حزيران .)WFP/EB.A/2018/6-G/1*( 2018
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 -135وعلى الرغم من أن جميع الممثلين الذين تمت مقابلتهم في روما ،باسااااااتثناء ممثل واحد ،كانوا حذرين بشااااااأن المسااااااتقبل ،فقد
أعربوا عن شاااكوكهم في تخفيض المخصاااصاااات المقدمة ألغراض محددة .وأشااااروا إلى أن الشاااروط كانت نتيجة لساااياساااات
بلدانهم أكثر من كونها نتيجة لنوع المعلومات التي يقدمها المستفيدون.
 -136وفيما يتعلق بالزيادة المحتملة في التعددية السنوية للتبرعات ،فقد كانت اآلراء منقسمة ،ولم يتصور أحد حدوث أي تغير كبير،
بما في ذلك بين أولئك الذين يمارسااااون بالفعل درجة من التعددية الساااانوية بعد التوقيع على "اتفاقية شااااراكة اسااااتراتيجية" مع
الب ا .
 -137ويكثف الب ا

تعاونه مع الحكومات المضيفة من خالل السعي إلى الو صول إلى تدفقات تمويل وموارد أخرى من أجل دعم

األنشطة بما يتماشى مع األولويات الوطنية )45(.ومع استمرار تنفيذ اإلصالح ،قد يفتح نظر الب ا
لها فرصااا جديدة .وبالمثل ،ساايسااعى الب ا

لألولويات الوطنية ودعمه

إلى التموضااع كشااريك وكوكالة منفذة إلى جانب الحكومات المضاايفة التي تتلقى

أمواال من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي.
 -138وأخيرا ،يشااااااارك الب ا

في حوارات التمويل االسااااااتراتيجية مع الجهات المانحة ،مع التركيز بشااااااكل خا

على المرونة

وإمكانية التنبؤ من أجل تعظيم أثر المساهمات.
2-4-3

تمويل األسباب الجذرية للجوع

 -139تهدف ساااياساااة الخطط االساااتراتيجية القطرية أيضاااا ،من خالل إطارها الجديد ،إلى إقامة صااالة أوثق بين األنشاااطة اإلنساااانية
()46

واإلنمائية من أجل تيسير انتقال الجهات المانحة من واحدة إلى أخرى استجابة للتغيرات في بيئات التشغيل.
 -140وتمشيا مع خطة عام  ،2030على الب ا
تعزيز بلوغ النتائج التي تسهم في تطوير فر

أن يسعى أيضا ،وهو يواصل التركيز على أنشطته األساسية إلنقاذ األرواح ،إلى
إنتاجية طويلة األجل.

 -141ومع ذلك ،في عام  ،2018كان ما يقرب من ثلثي المسااااااااهمات المقدمة للب ا

من أجل الخطط االسااااااتراتيجية القطرية

( 3.2مليار دوالر أمريكي –  63في المائة) ال يزال يُستخدم لالستجابة لألزمات ،و 3في المائة فقط لمعالجة األسباب الجذرية.

( )45خطة الب ا

لإلدارة ( ،)2021-2019الفقرات .47-40

( )46سياسة الخطط االستراتيجية القطرية ،الفقرة .66
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خا سا -االستنتاجات
 -142في الختام ،تم تلخيص الرد على األساااائلة التي تم تعيينها لمراجع الحسااااابات الخارجي في اختصاااااصااااات مراجعته على النحو
التالي.
-1

تمثل ميزانيات الحوافظ القطرية تحسااانا في الشااافافية والمسااااءلة تجاه الجهات المانحة .وهي تتماشاااى مع أهداف األمم
المتحدة للتنمية المسااتدامة لعام  ،2030ولكن ال يزال هناك مجال للتحسااين في توصاايلها للمنظمات األخرى ،وخاصااة
فيما يتعلق بدورة إطار عمل األمم المتحدة للمساااااعدة اإلنمائية .وال يزال يتعين إجراء تحسااااينات ،وال ساااايما من حيث
اإلبالغ ،واسااااتكمال المعلومات الواردة على مختلف البوابات وإجراء رصااااد موحد لتطبيق خطط التنفيذ .غير أنه من
السابق ألوانه معرفة ما إذا كانت ميزانيات الحوافظ القطرية ستسهم ،كما هو مأمول ،في تقليل الشروط التي تفرضها
الجهات المانحة على استخدام مساهماتها ،أو في زيادة حصة المساهمات المتعددة السنوات.

-2

بالنسبة للجزء األكبر ،يبدو أن فئات التكاليف محددة بشكل جيد .فهي توفر فهم أفضل لنفقات الب ا  .وتبين عمليات
التحقق التي أُجريت خالل البعثات الميدانية على عينة من المعامالت تبلغ قيمتها  56.4مليون دوالر أمريكي ،أنها
مستوعبة بشكل جيد ولم تكشف عن أي أخطاء كبيرة في القيد في ال سجالت .ودعا النظام إلى عدد من التبسيطات منذ
نشااره .وتعد المفاضاالة بين البساااطة والدقة معقدة ،كما يتضااح من القيود التي تواجه تجميع األنشااطة الميدانية في فئات
األنشااااطة المؤسااااسااااية ،أو اسااااتحالة مقارنة تطور مسااااتويات تكاليف الدعم المباشاااارة قبل وبعد تنفيذ خارطة الطريق
المتكاملة.

-3

وت ُدمج الميزانيات المخصاااصاااة للشاااركاء المتعاونين هيكل الميزانية الجديد .وتثير بعض خصاااائص النفقات المدفوعة
شااكوكا ولكن يمكن اعتبارها مقبولة (تكاليف الدعم المباشاارة للشااركاء المتعاونين التي تعتبر تكاليف ثابتة ،ومدفوعات
الرسوم التي يعتبرها الب ا

-4

نفقات تحويل) .وينبغي رصد المبلغ اإلجمالي للرسوم المدفوعة للشركاء المتعاونين.

ومن األرجح أن عبء العمل الناتج عن نشااار الخطط االساااتراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية قد زاد ،على
الرغم من أن هذا االساااتنتاج يرجع في معظمه لمجموعة من األدلة أكثر من الساااببية الحساااابية .كما أنه المقابل لزيادة
كمية المعلومات والشفافية.

 -143وأخيرا ،ينبغي أن يؤخذ في االعتبار أن اإلصااالح ،الذي تكلف حتى اآلن  59.4مليون دوالر أمريكي (بما في ذلك تنبؤات عام
 ،)2019لم يُنفذ بالكامل حتى اآلن ،على وجه الخصو

 ،ولكن ليس حصريا ،فيما يتعلق بإطار النتائج المؤسسية ،وينبغي أن

تؤدي التجربة إلى مزيد من التعديالت بغية تحقيق التوازن بين الشفافية وعبء العمل.

سادسا -شك وتقد
 -144يود فريق المراجعة أن يعرب عن تقديره لشااااعبة الميزانية والبرمجة ،التي شاااااركت بشااااكل خا

في هذا التقرير ،وللمكاتب

الميدانية التي كانت موضوع بعثات مراجعي الحسابات أو وافق مديروها على تقاسم تصوراتهم وتجاربهم.

نهاية مالحظات المراجعة.
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ال لحق
تقد ات أث الخطط االست اتيجية القط ة على عبء ع ل وحدات ال الية وال يزا ية
الجدول 1
أكتوب /تش ن ا ول
2016

عدد بنود ا الت ال يزا ية
وف ب /تش ن الثا
الف ق
أكتوب /تش ن ا ول
2016
2018

وف ب /تش ن الثا
2018

بنغالد ش

342
%
127
%

1 400

6 145

%339

1 393

6 156

503

1 144

%127

505

1 143

1 697

2 064

%22

1 697

2 065

2 946

2 166

%26-

2 940

2 168

%22
%26

1 472

2 829

%92

1 478

2 822

%92

3 415

5 689

%67

3 418

5 673

2 910

1 720

%41-

2 912

1 720

%66
%41

14 343

21 757

%52
الجدول 2

14 343

21 747

%52

واتي اال
ها ت
ا ردن
ج هور ة تنزا يا
ال تحدة
أو ندا
ز بابوي
ال ج وع الكل

الف ق

أكتوب /تش ن ا ول
2016

عدد االلتزا ات بال وظفين*
وف ب /تش ن الثا
الف ق
أكتوب /تش ن ا ول
2016
2018

وف ب /تش ن الثا
2018

بنغالد ش

الف ق

7

21

%200

8

24

200
%

3

5

3

5

%67

23

10

ا ردن

9

13

ج هور ة تنزا يا
ال تحدة
أو ندا

واتي اال
ها ت

%67
*%57
*

24

10

%58

%44

9

14

%56

9

15

%67

10

15

8

28

%250

10

25

5
64

14
106

%180
%66

3
67

16
109

%67
150
%
433
%
%63

ز بابوي
ال ج وع الكل

* الفنيون الدوليين والخبراء االستشاريون فقط ،وال تُستخدم وظيفة إنشاء االلتزامات الشهرية للموظفين المحليين
الجدول 3
أكتوب /تش ن ا ول
2016

أكتوب /تش ن ا ول
2018

عدد بنود النفقات
وف ب /تش ن الثا
الف ق
2016

وف ب /تش ن الثا
2018

بنغالد ش
1 023

2 557

%150

912

2 879

303

399

%32

316

206

920

685

%26-

1 271

523

639

704

%10

790

583

واتي اال
ها ت
ا ردن
ج هور ة تنزا يا
ال تحدة
أو ندا

216
%
%35
%69
%26

694

777

%12

37701

816

1 468

3 221

%119

1 432

3 538

2 438

1 446

%41-

2 220

1 560

%16
147
%
%30

7 485

9 789

%31

7 642

10 105

%32

ز بابوي
ال ج وع الكل

الف ق

المصدر :نظام ساب ،ونظام ونجز ،والفريق المسؤول عن الشؤون المالية.
** أشار الب ا

إلى أن هذا االنخفاض الحاد كان ،في رأيه ،نتيجة الفترة التي تلت األزمة اإلنسانية في هايتي في عام .2016
F-EBA2019-17382A

