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اجع الحسابات الخارج

*

يحيط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي" (.)WFP/EB.A/2019/6-G/1
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يصفففف هذا التقرير التقدل المحري تي تنفيذ برنامج األغذية العالمي (الب ا ) لتوصفففيات مراجع الحسفففابات الخارجي الواردة
تي تقارير مقدمة إلى المجلس بين عامي  2015و .2019ويغطي توصيات لم تكن قد نفذت بعد عند انعقاد الدورة السنوية لعال
 ،)WFP/EB.A/2018/6-I/1( 2018بما تي ذلك التوصففففيات الواردة تي تقريري مراجع الحسففففابات الخارجي لعال 2018
عن ييادة وتخفيض مسفففتول الموارد تي عمليات الطوار ( )WFP/EB.A/2018/6-H/1وعن الخسفففائر المتعلقة باألغذية
() WFP/EB.A/2018/6-G/1؛ وتففلفففك الففواردة تففي سفففففففففابفففات الببب ب بببا ب السففففففففنففويفففة الففمففراجففعفففة لففعفففال 2018
(.)WFP/EB.A/2019/6-A

-2

ويبين الجدول  1التقدل الذي أ ريه الب ا

تي تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي التي لم تكن قد نُفذت بعد عند انعقاد

الدورة السنوية للمجلس لعال  ،2018ويتضمن الجدول  2تحديثا بشأن كل توصية من التوصيات التي لم تكن قد نُفذت بعد
وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي عليها.

*

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة تي نهاية الدورة
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد M. Juneja
مساعد المدير التنفيذي إلدارة تسيير الموارد
ورئيس الشؤون المالية
هاتف06 6513-2885 :

السيد J. Howitt
مدير شعبة إدارة المخاطر المؤسسية
ورئيس شؤون المخاطر
هاتف06 6513-2786 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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الجدول  :1تنفي توصيات
وضوع التق
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

اجع الحسابات الخارج للفت ة 2019-2015

الجهة (الجهات)ال سؤولة

ال دد
اإلج ال
للتوصيات

التوصيات الت لم
التوصيات
التوصيات الت لم
تكن قد ُف ت ب د ال نجزة خالل تكن قد ُف ت ب د
عند ا قاد الدورة فت ة اإلبالغ عند ا قاد الدورة
السنو ة ل ام 2019
السنو ة ل ام 2018

إدارة الطوار
المؤسسية
2015

شُعبة االستعداد للطوار ودعم
االستجابة لها

7

1

1

0

برنامج التغذية
المدرسية
2016

مركز االمتياي لمكاتحة الجوع تي
البراييل التابع للب ا  ،ودائرة
التغذية المدرسية

15

4

4

0

الحسابات السنوية
المراجعة لعال 2016
2017

شعبة المالية والخزانة

9

5

5

0

التغيرات تي الموارد
البشرية
2017

شعبة الموارد البشرية ،وشعبة المالية
والخزانة

14

12

5

7

شعبة االبتكار وإدارة التمويل ،وخارطة
الطريق المتكاملة ،ومكتب الشؤون
القانونية ،ومكتب المدير التنفيذي،
وإدارة تسيير العمليات ،وإدارة خدمات
العمليات ،وإدارة الشراكة والحوكمة،
والمكاتب اإلقليمية ،وإدارة تسيير
الموارد ،وشُعبة إدارة المخاطر
المؤسسية

17

11

4

7

شعبة المالية والخزانة

7

7

6

1

شعبة الموارد البشرية ،وشعبة
االستعداد للطوار ودعم االستجابة
لها ،وإدارة تسيير الموارد ،وشُعبة
إدارة المخاطر المؤسسية

7

7

3

4

شعبة سلسلة اإلمداد ،وشعبة السياسات
والبرامج ،وإدارة خدمات العمليات-
مكتب الشراكات مع المنظمات غير
الحكومية ،وشعبة الميزانية والبرمجة،
وشعبة المالية والخزانة

9

9

1

8

85

56

29

27

5

0

0

5

56

29

32

الالمركزية
2017

الحسابات السنوية
المراجعة لعال 2017
2018
ييادة وتخفيض
مستول الموارد تي
عمليات الطوار
2018
الخسائر المتعلقة
باألغذية 2018

ال ج وع الف ع
الحسابات السنوية
المراجعة لعال 2018
2019
ال ج وع

شعبة المالية والخزانة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
إدارة الطوارئ
ال ؤسسية
2015

ب ا التغ ة
ال درسية
2016

ب ا التغ ة
ال درسية
2016

التوصية

التوصية 7
يجوي للب ا أن يعجل بوتيرة عملية معالجة
المخاطر المؤسسية المحددة تي سجل المخاطر
لسنة  2014تيما يخص "األعباء التي تتجاوي
قدرة الب ا بسبب استجابته لطوار متعددة
تي نفس الوقت" بقصد استكمالها استكماال مبكرا.
التوصية  1ج)
أن يحسِّن أداة اإلبالغ
يمكن لمقر الب ا
المؤسسي ويمكن تقديم توجيه مؤسسي إلى
المكاتب القطرية لإلبالغ عن تكلفة التغذية
المدرسية لكل طفل تي السنة.
التوصية 4
يمكن جمع مزيد من البيانات وتحليلها من أجل
تكوين صورة أشمل عن أنماط إنفاق الب ا
على التغذية المدرسية مقارنة باإلنفاق الحكومي
عليها ،و الة الدخل تي البلد ،وسياسات
ميزانيات البلدان وأولوياتها.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شُعبة االستعداد
للطوار ودعم
االستجابة لها

أصدرت شعبة االستعداد للطوار ودعم االستجابة لها البروتوكول
المؤقت لتفعيل االستجابة لحاالت الطوار من المستويين  2و 3تي
سبتمبر/أيلول  ،2018آخذة تي االعتبار آراء المديرين اإلقليميين
وو دات المقر عند االقتضاء .وتي أكتوبر/تشرين األول ،2018
أنشأت الشعبة و دة للدعم التشغيلي اإلضاتي تساعد على الصعيد
الميداني تي االستعداد للمخاطر والصدمات واالستجابة لها.

دائرة التغذية
المدرسية (شعبة
السياسات
والبرامج سابقا)

أعد البرنامج إطارا لتحليل التكاليف يتضمن توجيهات بشأن تحليل
التكاليف والفوائد وتقييم التكاليف الوطنية للوجبات المدرسية.

دائرة التغذية
المدرسية (شعبة
السياسات
والبرامج سابقا)

أجرت الدائرة الجديدة للتغذية المدرسية تي يوليو/تموي 2018
بصورة مشتركة مع الشراكة من أجل نماء الطفل وكلية لندن
الملكية ،تحليال شامال لحالة التغذية المدرسية.

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

تم التنفيذ

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

مواتقة

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
ب ا التغ ة
ال درسية
2016

ب ا التغ ة
ال درسية
2016

التوصية

التوصية  9أ)
يمكن للب ا /مركز االمتياي إعداد خطط قابلة
للتنفيذ تي كل بلد على دة باالستناد إلى الحوار
المستمر مع الحكومات الوطنية لتحديد وتسريع
نسبة المشتريات المحلية من المزارعين أصحاب
الحيايات الصغيرة ،ال سيما النساء ،من أجل
برامج التغذية المدرسية.

التوصية 11
يمكن إدخال آلية للرصد ،بالتشاور مع مقر
والمكاتب القطرية ،كي تسجَّل
الب ا
الحصائل المتعلقة بخطط العمل التي تُصاغ بعد
إجراء الزيارات الدراسية إلى المركز ولكي
تسلط عليها األضواء بصورة منهجية تي
التقارير المو َّدة بشأن المشروعات متى كانت
متصلة بمشروعات الب ا .

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

مركز االمتياي
لمكاتحة الجوع
تي البراييل التابع
للب ا  ،ودائرة
التغذية المدرسية
(شُعبة السياسات
والبرامج سابقا)

وثق الب ا وشركاؤه – منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،والشراكة الجديدة من أجل
تنمية أتريقيا ،والمنتدل العالمي لتغذية الطفل ،والشراكة من أجل
نماء الطفل – الدروس الرئيسية المستخلصة من البرامج الناجحة
للتغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية ،وأصدروا إطار
موارد التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .والغرض من إطار
الموارد هذا هو أن يكون أداة توجيهية لتصميم وتنفيذ ورصد برامج
التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية .واستُهل العمل
باإلطار تي يول األغذية العالمي تي أكتوبر/تشرين األول 2018
خالل الحدث الذي نظمته اللجنة المعنية باألمن الغذائي العالمي.

مركز االمتياي
لمكاتحة الجوع
تي البراييل التابع
للب ا

عدلت خارطة الطريق المتكاملة للب ا مقتضيات اإلبالغ على
الصعيد القطري ،تأعادت منهجة طريقة تسجيل نواتج خطط العمل
التي تصاغ بعد إجراء الزيارات الدراسية إلى مركز االمتياي
وتسليط الضوء عليها تي التقارير المو دة بشأن المشروعات وتي
التقارير القطرية السنوية .وتي سياق اإلطار البرنامجي الجديد هذا،
ت ُ َعد الخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القاعدة األساسية لإلبالغ .وإضاتة إلى اإلبالغ عن النواتج
تي نظال اإلبالغ الحالي ،تقد أُدرجت تي الخطط االستراتيجية
القطرية/الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة المعتمدة تي  37بلدا
تدابير متابعة تمت المواتقة عليها مع الوتود والبلدان األخرل التي
تحتاج إلى مساعدة مركز االمتياي التابع للب ا  .وستقدل هذه
البلدان أيضا معلومات عن أنشطة ونواتج برامج مركز االمتياي
تي مجال التغذية المدرسية ويراعة أصحاب
التابع للب ا
الحيايات الصغيرة وتعزيز القدرات القطرية وعقد الشراكات.
وأُدرجت أنشطة المركز بالكامل تي خارطة الطريق المتكاملة ،ما
أتاح للمركز تحسين رصد نواتج تعاونه مع البلدان.

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2016
2017

الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2016
2017
الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2016
2017

التوصية

التوصية 1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي الب ا بأن
يعزي اتساق نظم إدارة المستفيدين عن طريق
ِّ
ييادة معدل نشر نظال  SCOPEوعن طريق
اإلدماج المنتظم لتقرير البيانات الرقمية
الضروري لتحديد هوية المستفيدين.
التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي الب ا بأن
يحدِّث معلومات المستفيدين بصورة منتظمة،
ويوثِّق متابعة التعديالت ،ويشرف على
التحديثات.
التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي الب ا بأن
ينشئ نظاما مأمونا لنقل بيانات المستفيدين بحيث
يكفل تطابق الملف الذي ينقله ال ُمرسِّل من جميع
الوجوه مع الملف الذي يتسلمه المتلقي (تأمين
النقل واإلرسال واإلدراج عن طريق أتمتة
العملية).

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة المالية
والخزانة

شعبة المالية
والخزانة

شعبة المالية
والخزانة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

لت محلها التوصية  1من الحسابات السنوية المراجعة لعال .2017

لت محلها التوصية  2من الحسابات السنوية المراجعة لعال .2017

لت محلها التوصية  1من الحسابات السنوية المراجعة لعال .2017

اإلطار الز ن

تم اإلغالق

تم اإلغالق

تم اإلغالق

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

مواتقة

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2016
2017

الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2016
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التوصية

التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي الب ا بأن
يتوسع تي تحليل بيانات المبيعات التي يجريها
تجار التجزئة ،تحت إشراف وثيق من جانب
المقر ،ويوجهه إلى االستخدال بحيث يمكن من
الكشف عن األخطاء أو عمليات التدليس
المحتملة ،وضمان إمكانية تتبع ما يجري من
عمل تي هذا المجال.
التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي الب ا بأن
يحسِّن إمكانية تتبع سجل المراجعة للمساهمات
المسجَّلة تي نظال ونجز والوثائق التعاقدية ذات
الصلة ،وأن يعزي رصد المبالغ المستحقة القبض
تي الميدان وتي المقر عن طريق عملية رصد
على مستول الجهات المانحة.
التوصية 1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بالقيال ،وتقا
لتوصيات و دة التفتيش المشتركة لمنظومة
األمم المتحدة ،بتوضيح معايير توظيف كل تئة
من تئات العاملين بغية مواءمة الممارسات
المتبعة مع المباد المعلنة.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة المالية
والخزانة

لت محلها التوصيتان  1و 2من الحسابات السنوية المراجعة لعال
.2017

شعبة المالية
والخزانة

لت محلها التوصية  3من الحسابات السنوية المراجعة لعال .2017

شعبة الموارد
البشرية

تواصل شعبة الموارد البشرية العمل على تنفيذ هذه التوصية ومددت
اإلطار الزمني لالنتهاء من وضع إطار التوظيف .وما يالت
المناقشات جارية على مستول اإلدارة العليا بشأن إطار التوظيف،
وهذا يشمل تقييم استراتيجية المنظمة وأثرها على القوة العاملة تي
السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

اإلطار الز ن

تم اإلغالق

تم اإلغالق

يونيو /زيران 2020

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التوصية

التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي باستعراض
شامل ألجور الخبراء االستشاريين المعينين
ديثا من أجل مواءمتها بشكل أتضل مع
ممارسات السوق ،مع إبقائها أعلى قليال من
أسعار السوق لجذب أتضل المرشحين عند
الحاجة.
التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يجرل
على تترات منتظمة – كل تصل مثال – تحليل
للمكونات الرئيسية لجميع كشوف المرتبات التي
يمولها الب ا .
التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي:
أ)

المقر والمكاتب اإلقليمية
أن يمارس
ُ
مزيدا من اإلشراف على استعراضات
هيكل مالك الموظفين ،وبخاصة للتخفيف
من التفاوتات الكبيرة تي الموارد المتا ة
إلدارة الموارد البشرية تي الميدان؛

ب)

ن تصبح هذه االستعراضات منتظمة
بالنسبة لجميع المكاتب القطرية والمكاتب
اإلقليمية ،كل سنتين أو ثالث سنوات،
وأن تتمخض عن خطة عمل ملموسة
ذات جدول يمني محدد.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة الموارد
البشرية

شعبة المالية
والخزانة (كانت
شعبة الموارد
البشرية)

شعبة الموارد
البشرية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

تعيد شعبة الموارد البشرية النظر تي التغيرات المدخلة سابقا على
أجور الخبراء االستشاريين .وستصدر التغيرات بعد صدور إطار
التوظيف.

يقول الب ا بإعداد تقارير تصلية عن تكاليف الموظفين المدرجين
تي كشوف المرتبات .ويجري اليا وضع مشروع ("كوانتم"
( ))Quantumلربط مناصب الموظفين الوطنيين بميزانيات
الحواتظ القطرية ،مما سيتيح اإلبالغ عن تكاليف الموظفين
المحليين .ويُعتزل بدء المشروع تي تترة عامي .2020-2019
أ)

ب)

قامت شعبة الموارد البشرية بإعداد وإصدار مجموعة أدوات
المواءمة التنظيمية بعنوان "بناء ب ا دينامي" من أجل
دعم المكاتب القطرية على إجراء استعراضات لضمان
المواءمة التنظيمية .ويشكل الدليل جزءا أساسيا من العمل
الجاري تي إطار مشروع المواءمة التنظيمية ،والغرض منه
هو دعم المكاتب القطرية على تقدير القوة العاملة لديها
لضمان المواءمة مع الخطط االستراتيجية القطرية .وستقول
الشعبة بتحديث مجموعة األدوات إذا لزل األمر.
تُجرل اآلن بانتظال ،تي إطار تنفيذ الخطة االستراتيجية
القطرية ،استعراضات لهيكل مالك الموظفين ستؤدي إلى
وضع خطة عمل ملموسة بجدول يمني محدد.

اإلطار الز ن

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

يونيو /زيران 2020

ديسمبر/كانون األول
2020

تم التنفيذ

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التوصية

التوصية 5
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع إطار
لتخطيط إدارة القوة العاملة والمهارات يرتبط
ارتباطا وثيقا باستعراضات هيكل مالك
الموظفين على المستول المحلي.

التوصية 6
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع
إجراءات لتعيين الخبراء االستشاريين تشمل
دعوة مفتو ة لمقدمي الطلبات وعملية اختيار
تناتسية؛ وستقتصر االستثناءات على االت
الطوار شريطة الحصول على إذن رسمي.
التوصية 7
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بضمان
ا تواء سجالت التوظيف على جميع الوثائق
الاليمة التي تتيح رصد االمتثال لإلجراءات
وجودتها.

التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإجراء
تحليل متوسط األجل إلمكانية إدخال بدل جزئي
يتعلق باألداء بالنسبة للموظفين اإلداريين.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
اإلطار الز ن

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة الموارد
البشرية

اتبعت شعبة الموارد البشرية نهجا تجريبيا لتخطيط القوة العاملة تي
شعبة التغذية ،ووسعت نطاقه ليشمل الو دات المعنية بالمالية،
والرصد والتقييم ،واألمن .وأصدرت الشعبة ،مستعينة باآلراء
المجمعة ،مذكرة مفاهيمية لتعميم النهج على نطاق المنظمة .وأمنت
الشعبة الموارد المالية الاليمة إلتا ة اتباع النهج تي عال .2019
ويُطبَّق ذلك بالفعل على مستول المكاتب القطرية كجزء من عملية
المواءمة التنظيمية التي يجريها اليا العديد من المكاتب القطرية أو
ستجريها تي األشهر القادمة.

شعبة الموارد
البشرية

أعيد صياغة سياسة الب ا بشأن توظيف الخبراء االستشاريين
لتنص على ضرورة إجراء عملية توظيف تناتسية (بما تي ذلك
اإلعالن عن الوظائف) .وال تستطيع شعبة الموارد البشرية تي المقر
أن توتر خدمات التوظيف التناتسية التي تحتاج إلى موارد إضاتية.
وتقول بالفعل بعض اإلدارات تي المقر بعملية توظيف تناتسية ،ولكن
األمر ليس ملزما بعد.

شعبة الموارد
البشرية

تي ين ال تنص السياسة الحالية على اال تفاظ بالملفات التي ددها
مراجع الحسابات الخارجي ،ستعكس السياسة الجديدة التي تنظم
توظيف الخبراء االستشاريين توصية مراجع الحسابات الخارجي
المتعلقة بسجالت التوظيف .وستقتضي السياسة توثيق جميع
عمليات التوظيف التناتسية ،بما تي ذلك عملية التحقق من الخلفية
والمؤهالت.

شعبة الموارد
البشرية

تي

تبعا للتحليالت المشار إليها سابقا ،تقرر أن ال يدخل الب ا
الوقت الحالي بدال يتعلق باألداء.

ديسمبر/كانون األول
2019

ديسمبر/كانون األول
2019

ديسمبر/كانون األول
2019

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

مواتقة

مواتقة

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التوصية

التوصية 10
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن تخضع
عينة من تقييمات "نظال تعزيز األداء والكفاءة"
( )PACEبانتظال للمراجعة الداخلية لتمكين
شعبة الموارد البشرية من إجراء رصد نوعي
بقدر أكبر واستهداف المجاالت التي بحاجة
لتحسين بشكل أتضل.
التوصية 11
يوصي مراجع الحسابات الخارجي باالنتهاء
بسرعة من وضع قائمة القادة من أجل تنويع تئات
الموظفين المنشورين تي الميدان بما يضمن
بالتالي تعالية عمليات االستجابة لحاالت
الطوار .
التوصية 12
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يكون أي
تغيير تي الوضع التعاقدي لعدد كبير من العاملين
تي مكتب قطري معين مشروطا بإجراء تقدير
دقيق و صيف للتكاليف اإلضاتية المحتملة
والتمويل الاليل.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة الموارد
البشرية

قامت لجنة متعددة الوظائف ،تتضمن شعبة الموارد البشرية ومكتب
المراجعة الداخلية للحسابات ،بمراجعة عينة تمثيلية من  50تقييما
من تقييمات "نظال تعزيز األداء والكفاءة" ( )PACEلتقييم توقيتها
وجودتها تي منتصف عال  .2018وعرضت اللجنة نتائج عملية
المراجعة التي أجرتها ومال ظاتها تي أغسطس/آب .2018

شعبة الموارد
البشرية

استعيض عن قائمة القادة المقترح إعدادها بقائمة "المنسقين تي
االت الطوار " .وتنظر شعبة الموارد البشرية وشعبة االستعداد
للطوار ودعم االستجابة لها تي مؤهالت جميع الموظفين الذين
تتراوح رتبهم من ف 4-إلى مد 1-إلدراجهم تيها إن أمكن (تم النظر
تي  60تي المائة منها).

شعبة الموارد
البشرية

أُدمج مشروع الموظفين الوطنيين ،بصيغته المقررة خالل المراجعة
الخارجية للحسابات ،تي عملية المواءمة التنظيمية التي يجريها كل
مكتب من المكاتب القطرية واإلقليمية على دة .وينبغي لكل مكتب
قطري تقييم ا تياجاته من يث القوة العاملة والبحث عن التمويل
الاليل للهيكل المنشأ لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية الخمسية.
وتقع على عاتق قادة كل مكتب مسؤولية تقدير التكاليف اإلضاتية
المترتبة على هيكل القوة العاملة ،وال سيما عند تقديمهم كل خطة
من الخطط االستراتيجية القطرية إلى المجلس التنفيذي .ويتعين
إجراء عملية توظيف تناتسية لشغل الوظائف المحددة المدة ،مع العلم
بأن سياسة الب ا تسمح ألصحاب عقود الخدمة بالتناتس عليها.
وال يجوي "تحويل" المتعاقدين بموجب اتفاقات الخدمة الخاصة أو
أصحاب عقود الخدمة إلى موظفين بعقود محددة المدة.

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

ديسمبر/كانون األول
2019

تم التنفيذ

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
التغي ات ف
ال وارد
البش ة
2017

التوصية

التوصية 14
يوصي مراجع الحسابات الخارجي باستكشاف
إمكانية تحسين آتاق التطور الوظيفي للموظفين
الفنيين الوطنيين عن طريق تمويل خلق وظائف
إضاتية على مستويات أعلى من خالل إلغاء
وظائف تنية دولية ذات مستول معادل.

الال كز ة

التوصية 1

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يُنشر
على شبكة اإلنترنت الداخلية توييع الصال يات
الذي تحدده اإلدارة ،ومخطط تنظيمي شامل
للمقر ،بما تي ذلك الو دات داخل الشُعب ،وقائمة
بالمكاتب القطرية والبلدان المشمولة ،وضمان
تحديث هذه المعلومات بانتظال.

الال كز ة

التوصية 3

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد
عتبات (لتمويل العمليات واال تياجات القطرية)
يبدأ دونها استعراض لتقييم قدرة المكتب على
االستمرار وإصدار رأي بشأن ما إذا كان ينبغي
اإلبقاء عليه أو دمجه أو إغالقه .وينبغي إبالغ
المجلس التنفيذي باالستنتاج.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة الموارد
البشرية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

استُحدث مجتمع المواهب الدولية المستقبلية وهو جاهز لالستخدال.

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

مكتب المدير
التنفيذي

نُشر على شبكة اإلنترنت الداخلية المخطط التنظيمي للب ا
وقائمة بالمكاتب القطرية .ويتم تحديث المعلومات بصورة منتظمة.
وسيعاد النظر تي الممارسة الراهنة تور اختتال الهيئات التشريعية
مداوالتها بشأن المخطط التنظيمي الجديد المقترح للب ا .

ديسمبر/كانون األول
2019

إدارة تسيير
العمليات بالتشاور
مع إدارة خدمات
العمليات وإدارة
تسيير الموارد
وخارطة الطريق
المتكاملة

تي إطار االستعراض المتعلق بالمكاتب اإلقليمية والمقر ،استُهلت
عملية بشأن وجود المكاتب القطرية و ُ ددت معايير واضحة لتحديد
مدل تواتر مقومات البقاء للمكاتب القطرية .واستُحدثت أداة إدارية
لرصد مقومات بقاء المكاتب القطرية على االستمرار.

ديسمبر/كانون األول
2019

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التوصية

وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة

التوصية 4

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن تدعم
األمانة بشكل منتظم المستويين اإلقليمي والمحلي
تي المفاوضات المتعلقة بنقل التكاليف العامة
للمكاتب القطرية إلى الحكومات المضيفة تي
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

الال كز ة

التوصية 6

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد طبيعة
ونطاق و دود واجبات الرقابة الموكلة إلى
المكاتب اإلقليمية.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
اإلطار الز ن

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

إدارة الشراكة
والحوكمة
بالتعاون مع إدارة
تسيير الموارد
والمكاتب اإلقليمية
ومكتب الشؤون
القانونية

دعما لالستعراضات االستراتيجية الوطنية المتعلقة بأنشطة القضاء
مع الحكومات وسائر أصحاب
على الجوع ،يعمل الب ا
المصلحة على توتير استجابات برنامجية تساهم تي تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .ويتم التفاوض بشأن الموارد التي توترها
الحكومات المضيفة مع مرور الوقت ،ولذلك تإن من السابق ألوانه
تأكيد اإلجراء المتعلق بالمفاوضات لنقل التكاليف العامة تي بلدان
الشريحة العليا من الدخل المتوسط .وستواصل اإلدارة العليا
للب ا دعم المفاوضات المتعلقة بنقل التكاليف العامة للمكاتب
القطرية إلى الحكومات المضيفة بمجرد تواتر المزيد من الوضوح
بشأن مستول الموارد التي ستوترها الحكومات المضيفة لدعم العمل
الذي تضطلع به المكاتب القطرية للب ا لعقد الشراكات.

ديسمبر/كانون األول
2019

إدارة تسيير
العمليات بالتشاور
مع شعبة االبتكار
وإدارة التغيير،
وإدارة تسيير
الموارد،
والمكاتب اإلقليمية
وإدارات أخرل

تم تي إطار استعراض شؤون المكاتب اإلقليمية والمقر تحديد
االختصاصات التي تتضمن قسما عن الرقابة على األعمال اإلدارية
على مستول المقر والمكاتب اإلقليمية.

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

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

12

الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التوصية

وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة

التوصية 7

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد
الشروط التقنية التي تُنظم بعثات رقابة المكاتب
اإلقليمية ،بما تي ذلك شكل التقارير ورصد
التوصيات وعمليات التحقق المتوقعة.

الال كز ة

التوصية 8

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد
األولويات الموكلة إلى كل مكتب إقليمي تيما
يتعلق بالرقابة والدعم ،تي توجيهات يجري
تحديثها على أساس سنوي ،مع مراعاة السياقات
التي تعمل تيها تلك المكاتب.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
اإلطار الز ن

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة إدارة
المخاطر
المؤسسية (إدارة
تسيير العمليات
سابقا) بالتشاور
مع شعبة االبتكار
وإدارة التغيير،
وإدارة تسيير
الموارد،
والمكاتب اإلقليمية
واإلدارات المعنية

تقول شعبة إدارة المخاطر المؤسسية اليا بإعداد أداة تُستخدل على
اإلنترنت من شأنها تحسين وأتمتة عمليات إدارة التوصيات المتعلقة
بالمخاطر والضمانات والرقابة .وسيشكل النظال مستودعا مركزيا
للتوصيات المتعلقة بالرقابة وسيتيح للمكاتب اإلقليمية إدراج
االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الصادرة عن البعثات اإلقليمية
المسؤولة عن الرقابة .وستيسر أيضا هذه المنصة المشتركة تحسين
التحليالت ومتابعة تفاقم المشاكل وإعداد التقارير واإلدارة تيما
يخص القضايا العالقة.

ديسمبر/كانون األول
2019

مكتب المدير
التنفيذي بالتشاور
مع اإلدارات
المعنية

يصف االستعراض المتعلق بالرقابة التي تتوالها المكاتب اإلقليمية
وبأدوارها ومسؤولياتها والنطاق الجغراتي الذي تغطيه المسؤوليات
المتعلقة بالرقابة والدعم المنوطة بالمكتب اإلقليمي على نحو ما ورد
تي نص اختصاصات المقر والمكاتب اإلقليمية التي اعتمدها تريق
القيادة تي تبراير/شباط .2019

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

WFP/EB.A/2019/6-G/1
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التوصية

وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة

التوصية 9

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتقييم أدوات
الشراكة المتا ة للمكاتب القطرية وإجراء
اتصاالت مكثفة لتعزيز الدعم المقدل إلى المكاتب
الميدانية.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

إدارة الشراكات
والحوكمة/المكاتب
اإلقليمية

استهلت شعبة الشراكات مع الحكومات تي عال  2018و دة تدريبية
بشأن تعبئة الموارد موجهة إلى مجمل القوة العاملة تي الب ا .
وتكمل هذه الو دة التدريب التقني الجاري بشأن إدارة المنح
والتسجيل .وإدراكا ألهمية المعلومات التي لدل الجهات المانحة
وتبادل المعلومات معها بشكل منهجي ،قامت شعبة الشراكات مع
الحكومات بإعداد مستودع " ،"Salesforceوهو مستودع داخلي
للمعلومات عن الشركاء ،من أجل دعم إدارة الشراكات على جميع
المستويات .وإضاتة إلى ذلك ،قامت إدارة الشراكات والحوكمة
بإعداد وتعميم توجيهات عملية وتدريب تقني لجميع موظفي المكاتب
اإلقليمية من أجل دعم االنتقال التشغيلي إلى خارطة الطريق
المتكاملة .وتي هذا اإلطار ،تدعم إدارة الشراكات والحوكمة
المكاتب القطرية تي وضع خطط عمل للشراكات كجزء من خططها
االستراتيجية القطرية .وبين منتصف عال  2017ونهاية عال
 ،2018أجرت إدارة الشراكات والحكومة مجموعة من مخيمات
التدريب اإلقليمية بشأن خارطة الطريق المتكاملة ،شارك تيها نحو
 175موظفا يمثلون  78مكتبا قطريا .وتي عال  ،2018استمرت
إدارة الشراكات والحوكمة تي تحديث وصيانة مجموعة أدوات
الشراكات المتا ة على "صفحة موضوع الشراكات"
( )PartnershipsTopicsمن شبكة " ،"WFPgoبما تي ذلك
توجيهات جديدة لالستفادة من الصناديق المجمعة .وأطلقت أيضا
إدارة الشراكات والحوكمة "قناة" مخصصة لوظيفة عقد الشراكات،
على منصة " "WeLearnوهي منصة الب ا اإللكترونية للتعلم.
وتتضمن القناة و دة تدريس جديدة لجميع الموظفين بشأن القواعد
األساسية لعقد الشراكات ،تضال عن موارد مخصصة للشركاء
وموارد خارجية بشأن التفاوض وبناء العالقات والتواصل والذكاء
العاطفي.

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

WFP/EB.A/2019/6-G/1
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التوصية

وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة

التوصية 10

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بدراسة
استدامة النطاق الجغراتي للمكاتب اإلقليمية،
وال سيما مكتبا داكار والقاهرة.

الال كز ة

التوصية 11

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يخضع
أي تخفيض إضاتي تي موارد المقر وما يقترن
بذلك من نقل للمسؤوليات والسلطة إلى الميدان
لتقييم كامل الستمرار المخاطر النظمية ،وخاصة
تيما يتعلق بالتحويالت القائمة على النقد
والمشتريات.

الال كز ة

التوصية 12

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي باستعراض
قدرة مكاتب االتصال الصغيرة على االستمرار
وقيمتها المضاتة من يث الكفاءة واالقتصاد.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
اإلطار الز ن

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

إدارة تسيير
العمليات بالتشاور
مع شبعة االبتكار
وإدارة التغيير

تم االنتهاء من استعراض النطاق الجغراتي للمكاتب اإلقليمية
وصدرت توصيات لفريق القيادة.

ديسمبر/كانون األول
2019

مكتب المدير
التنفيذي بالتشاور
مع جميع
اإلدارات المعنية

وتقول منصات االستثمار تي المساعدة النقدية والرقمية بالنظر تي
جودة العملية برمتها وتي المخاطر النظمية المحتملة المتعلقة
بالتحويالت القائمة على النقد ،كنشاط شامل لعدة وظائف ،وعلى
النحو المحدد تي خطة اإلدارة للفترة  .2021-2019ويتيح هذا
االستثمار تعزيز الضمانات والكفاالت وإدارة المخاطر ،وتحليل
البيانات المركزية ووضع الرؤل .ويرمي الب ا إلى تعزيز
قدرات وإمكانات قوته العاملة إلى جانب االستثمار تي الوسائل
التكنولوجية .وإضاتة إلى ذلك ،سيشمل االستعراض الوظيفي
الجاري مراجعة أدوار ومسؤوليات التحويالت القائمة على النقد،
على نطاق المنظمة ،من أجل توضيح خطوط المساءلة.

ديسمبر/كانون األول
2019

إدارة الشراكات
والحوكمة

أجرت شعبة الشراكات مع الحكومات استعراضا ألداء هذه المكاتب
خالل عال  2018تضمن مدخالت المدير التنفيذي عقب الزيارات
التي أجراها بنفسه .وخلصت اإلدارة العليا إلى أنه ال يزال هناك
مجال أمال جميع المكاتب القائمة لإلسهال إسهاما كبيرا تي دعم
التموضع وإقامة الشراكات وتدبير الموارد لصالح الب ا .
وإضاتة إلى ذل ك ،أوصى المدير التنفيذي ،أثناء يياراته األخيرة،
بتقوية المكاتب تي واشنطن العاصمة بالواليات المتحدة األمريكية؛
ولندن بالمملكة المتحدة؛ وأوتاوا بكندا .ومع أن هذا الموقف جدير
باالهتمال ،إال أن المسؤولين عن إدارة الشراكات والحوكمة ليسوا
متأكدين من مردود االستثمار تي هذه المكاتب ،إدراكا منها ألن
التغيرات التي تطرأ تي السياسات الداخلية وتي توجه الحكومات
الوطنية إياء دعم النظال المتعدد األطراف يمكن أن يؤثر تأثيرا
كبيرا على قيمتها المضاتة.

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التوصية

وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة

التوصية 15

2017

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإضفاء طابع
رسمي أكبر على إجراء اإلقرار بالخسائر
وتحليلها ورصدها على المستول المحلي.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

إدارة تسيير
العمليات،
والمكاتب
اإلقليمية ،وإدارة
تسيير الموارد
(كانت إدارة
تسيير العمليات،
والمكاتب
القطرية ،وإدارة
تسيير الموارد،
ومكتب المفتش
العال ،وخدمات
الرقابة)

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

سيتيح الب ا اإلجراءات التالية لتحديد وتحليل ورصد الخسائر
على المستول المحلي:


تشاطر تقرير عالمي عن خسائر عال  2018مع المجلس
التنفيذي تي يونيو /زيران  ،2019وهو تقرير يشمل خسائر
ما قبل التسليم وما بعده .ويغطي هذا التقرير الخسائر الواقعة
منذ لحظة تسلم الب ا الشحنة بصورة قانونية (من الجهة
المانحة لمنتجات عينية أو من المورد المتعاقد مع الب ا )
تى نقطة التوييع أو التسليم إلى المستفيدين.



أيضا إبالغ المجلس التنفيذي ،تي دورته السنوية بالخسائر
المالية الناجمة عن التحويالت القائمة على النقد ،وتقا أل كال
اإلدارة المالية المنصوص عليها تي دليل التحويالت القائمة
على النقد.



إبالغ المجلس المحلي لجرد الممتلكات بخسائر السلع غير
الغذائية ،بما تي ذلك المخزون واألصول الثابتة ،ويقدل هذا
المجلس توصيات إلى مديري المكاتب الميدانية أو المقر،
سب قيمة المواد المعنية .وترد خسائر السلع غير الغذائية
تي الحسابات السنوية المراجعة.

وإضاتة إلى ذلك ،أقر الب ا تي إطار المبادرات المؤسسية
المهمة المحددة تي خطة اإلدارة لعال  2018بضرورة إنشاء منصة
إلكترونية لتناول اال تماالت العالية للتعرض للمخاطر بصورة
منهجية ،وتحديد الحاالت الخطيرة وتعدادها ،وتتبع تنفيذ التوصيات
المتعلقة بالرقابة وتدابير التخفيف بمزيد من االتساق والشمول .ومن
المتوقع أن يكون النظال الجديد – أداة تتبع المخاطر والتوصيات –
جاهزا الختباره تي عدد مختار من البلدان والمكاتب اإلقليمية وأن
يتولى وظيفة تقييم المخاطر وتحديد الحوادث وتتبع عملية الرقابة،
ابتداء من الفصل الثالث من عال .2019

اإلطار الز ن

ديسمبر/كانون األول
2019

.

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2017
2018

الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2017
2018

التوصية

التوصية 1
يوصي المراجع الخارجي بأن يواصل الب ا
تنفيذ التوصيات الصادرة تي السنة المالية 2016
بشأن التحويالت القائمة على النقد عن طريق
مواصلة تعميم نظال سكوب لتتبع المستفيدين وما
يتصل به من خاصيات وظيفية متعلقة بالنقل
اآلمن للبيانات بهدف تغطية  80تي المائة من
التحويالت القائمة على النقد تي الب ا تي
نهاية المطاف.
التوصية 2
يوصي المراجع الخارجي بأن يواصل الب ا
تنفيذ التوصيات الصادرة تي السنة المالية 2016
بشأن التحويالت القائمة على النقد لضمان تحديث
بيانات المستفيدين المسجلة تي نظال سكوب مرة
وا دة على األقل سنويا.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة المالية
والخزانة

شعبة المالية
والخزانة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

لت محلها التوصية  1من الحسابات السنوية المراجعة لعال .2018

ستبلغ األمانة بحالة هذه
التوصية بفضل التحديثات
المدخلة على التوصية 1
من الحسابات السنوية
المراجعة لعال .2018

تنص التوجيهات المتعلقة بإدارة المستفيدين ،التي أعدتها مؤخرا
شعبة السياسات والبرامج ،على التحقق من هوية المستفيدين
وتحديثها بصورة إلزامية :توتقا للدليل ،يجب التحقق من الهويات
تي كل دورة توييع للتأكد من هوية المستفيدين ،ومرة تي السنة على
األقل (ويُستحسن أن يكون ذلك كل ستة أشهر تي سياقات الالجئين)
للتأكد من ضور المعنيين ومن صحة المعلومات المتعلقة بالهوية
ومن امتالك المعنيين لوثيقة االستحقاق الصحيحة.
وتم إعداد وإتا ة اإلجراءات التشغيلية المو دة للتسجيل تي منصة
سكوب رصا على سالمة بيانات المستفيدين المسجلة تي المنصة.
وسيتم تحديثها بانتظال عندما تصدر التوجيهات والموارد المتعلقة
بها .وإضاتة إلى ذلك ،قُدمت المباد التي تقول عليها إدارة دورة
ياة بيانات المستفيدين إلى لجنة إدارة البيانات التي اعتمدتها تي
أكتوبر/تشرين األول  .2018وبعد ذلك ،نالت مواتقة اللجنة
التوجيهية لنظم المعلومات اإلدارية تي نوتمبر/تشرين الثاني
 .2018وتوتر المباد التوجيه الاليل لحفظ السجالت وتصفيتها
تيما بعد ،وترشد تنفيذ دورة ياة بيانات المستفيدين داخل نظال
سكوب.

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2017
2018

الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2017
2018

الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2017
2018

التوصية

التوصية 3
يوصي المراجع الخارجي بأن يواصل الب ا
جهوده لتحسين سجالت المراجعة عن طريق
وضع إطار رسمي للضوابط الداخلية المعمول
بها تي تسجيل التبرعات ،وكذلك عن طريق
توثيق الضوابط المنفذة وتوثيق أي تصويبات
تؤثر على اإليرادات المسجَّلة.
التوصية 4
يوصي المراجع الخارجي باالنتهاء من تنفيذ
توصيات استعراض تكنولوجيا المعلومات لعال
 2016عن طريق استكمال نشر و دة تصل مهال
الحوكمة والمخاطر واالمتثال تي شبكة البرنامج
ونظامه العالمي للمعلومات (ونجز).
التوصية 5
يوصي المراجع الخارجي الب ا بأن يُدرج
تي دليل إدارة الموارد المالية إضاتات متعلقة
بالمساهمات العينية تبين تفاصيل الوثائق التي
يجب تقديمها لقياس قيمة اإليرادات المعترف بها
وللتحقق منها (وبخاصة المساهمات المقدمة تي
إطار اتفاقات الشركاء اال تياطيين المتعلقة
بالتبرعات العينية من المنتجات الغذائية
واألصول).

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة المالية
والخزانة

قال ترع الحسابات العامة بتوثيق العملية تضال عن الضوابط
الداخلية المعمول بها لتسجيل وإدارة المساهمات التي يجوي تلقيها
واإليرادات ،وبعرضها على مراجع الحسابات الخارجي .وإضاتة
إلى ذلك ،قال ترع الحسابات العامة ،وترع دعم النظم المالية
والعمليات ،وشعبة الشراكات مع الحكومات بتحسين توثيق ضوابط
التسوية بين إدارة المنح وو دات المحاسبة المالية.

شعبة المالية
والخزانة

لت محلها التوصية  2من الحسابات السنوية المراجعة لعال .2018

شعبة المالية
والخزانة

قال ترع الحسابات العامة بتحديث دليل إدارة الموارد المالية ،مفصال
المعايير الواجب استيفاؤها إلثبات المساهمات العينية ومقدما
التوجيه بشأن التقييمات والوثائق الاليمة لدعم تسجيل المساهمات
العينية.

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

تم اإلغالق

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

مواتقة

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2017
2018

الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2017
2018

التوصية

التوصية 6
يوصي المراجع الخارجي ،من أجل تعزيز نظال
الرقابة الداخلية ،بأن يكفل الب ا أن كل مكتب
قطري يسجل شهريا جميع المعلومات المطلوبة
تي نظال المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة
(كوميت).
التوصية 7
يوصي المراجع الخارجي بإجراء مطابقة
شهرية:
أ)

بين مبالغ التحويالت القائمة على النقد
َّ
المويعة على المستفيدين المشار إليها تي
نظال ونجز والمبالغ المسجلة تي نظال
كوميت؛

ب)

بين بيانات نظال كوميت المتعلقة بالسلع
التي يستلمها الشركاء وبيانات
اللوجستيات المسجلة تي نظال دعم تنفيذ
اللوجستيات ثم بعد ذلك تبرير جميع ما
يُكتشف من االت التضارب.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة المالية
والخزانة

يتولى ترع الرصد والتقييم والمكاتب اإلقليمية مراجعة بيانات
المكاتب القطرية الواردة تي أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة
(لعمليات البرامج) (كوميت) كل شهر ،وتي ال وجود أي ثغرات،
تُبلَّغ المكاتب القطرية بالخصائص الرئيسية وتُنشَأ بعثات دعم عند
الطلب .وسيتواصل رصد سن توقيت البيانات واكتمالها.

شعبة المالية
والخزانة

تي ديسمبر/كانون األول  2018كانت الخطوات التالية قد
اتخذت الستحداث عملية ثابتة على نطاق المنظمة تضمن
المطابقة بين مبالغ التحويالت النقدية المويعة على
المستفيدين المشار إليها تي نظامي ونجز وكوميت.

أ)

)1

تغيير عملية المحاسبة لمواءمة مؤشر األداء الرئيسي
المستخدل تي نظامي اإلبالغ :تابتداء من يناير/كانون
الثاني  ،2018أصبح من الاليل ساب القيم المسجلة
تي كوميت للتحويالت القائمة على النقد المخصصة
للمستفيدين ،من خالل القيم المحولة ،على نحو ما
ورد وصفه تي التوجيهات المحدثة المرتبطة بنظال
كوميت لإلبالغ عن البيانات الشهرية الخاصة
بالتحويالت القائمة على النقد.

)2

قيال مدير و دة برامج الوصول إلى األسواق بتوجيه
رسالة إلى جميع المستشارين اإلقليميين المعنيين
بالتحويالت القائمة على النقد يطلب تيها مراجعة
ومواءمة القيمة الفعلية للتحويالت القائمة على النقد
المسجلة تي نظامي ونجز وكوميت كل تي منطقته:
وأدل هذا اإلجراء إلى توعية جميع المكاتب القطرية
بضرورة تسجيل مؤشر األداء الرئيسي المرا َجع تي
النظامين وإلى إدراك قيمة هذا اإلجراء تي المستقبل

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

أ)

ديسمبر/كانون
األول 2019

ب)

تم التنفيذ

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

ب)

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

)3

ب)

استحداث أداة " "CASHboardوهي أداة لتحليل
البيانات المركزية المتعلقة بالتحويالت القائمة على
النقد تبين وتتيح مقارنة البيانات بين ونجز وكوميت
يوميا على مستول المكاتب القطرية وعلى المستول
اإلقليمي :وتي عال  ،2018أجريت عملية المطابقة
المو د
التقرير
صدور
عند
السنوية
للمشروعات/التقارير القطرية السنوية لعال .2018
وتدعى جهات التنسيق المعنية بالتحويالت القائمة
على النقد والتابعة للمكاتب اإلقليمية/القطرية إلى
التحقق بصورة دورية ،ابتداء من عال  ،2019من
اتساق بيانات التحويالت القائمة على النقد المدخلة
خالل تترة سريان المشروع.

يقول الب ا كل شهر بالتوتيق بين بيانات نظال كوميت
المتعلقة بالسلع التي يتلقاها الشركاء ،والبيانات اللوجستية تي
نظال دعم تنفيذ اللوجستيات .ويلقي ترع الرصد والتقييم
والمكاتب اإلقليمية الضوء على أي مسألة يتم الكشف عنها
تيما يخص المكاتب القطرية ،ويتعين تبريرها من خالل
مال ظات مسجلة .وتوتر بعثات دعم عند الطلب.

اإلطار الز ن

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
ز ادة وتخفيض
ستوى ال وارد
ف ع ليات
الطوارئ
2018

التوصية

التوصية1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يكون
تفعيل االت الطوار للب ا واللجنة الدائمة
المشتركة أكثر وضو ا:
أ)

وضع معايير تي البروتوكول المنقح
تسمح للب ا بتحديد مستول الطوار
بصورة مستقلة عن قرارات اللجنة
الدائمة المشتركة؛

ب)

(مثال
وعندما يختلف قرار الب ا
بالنسبة للمستول الثالث الذي تعَّله
الب ا و ده) ،يُصدر مذكرة محدَّدة
السترعاء اهتمال المانحين موضحا
أسباب االختالف تي التقييم.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شُعبة االستعداد
للطوار ودعم
االستجابة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

أ)

يوائم بروتوكول تفعيل االت الطوار  ،الذي وضعه
الب ا تي سبتمبر/أيلول  ،2018معاييره مع معايير
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لضمان االتساق .غير
أن تفعيل توسيع النطاق على امتداد المنظومة وإعالنات
مستول الطوار الخاصة بكل وكالة على دة سيواصالن
خدمة أغراض منفصلة .وتي ين أن بروتوكول التفعيل
على نطاق المنظومة يُلزل أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت بمجموعة من اإلجراءات المتفق عليها ،تإنه
يقر بقدرة المنظمات األعضاء تي اللجنة على اتخاذ قرار
بشأن تفعيل آليات وإجراءات الطوار الرئيسية الخاصة
بكل منها.

ب)

يصدر المدير التنفيذي مذكرة داخلية بعد كل قرار تفعيل.
وإضاتة إلى ذلك ،يقول الب ا باإلبالغ عن هذه القرارات
واآلثار التشغيلية ذات الصلة من خالل آليات قائمة مثل
جلسات اإل اطة التشغيلية المنتظمة للمجلس التنفيذي
والتفاعل الثنائي مع الدول األعضاء على المستول القطري
واإلقليمي وعلى مستول المقر.

اإلطار الز ن

تم اإلغالق

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة
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ز ادة وتخفيض
ستوى ال وارد
ف ع ليات
الطوارئ
2018

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

التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتوضيح
شروط بروتوكول التفعيل ،وخاصة:
أ)

عن طريق تحديد مدة مستهدتة – وإن
كانت إرشادية – لمر لة بدء األيمة؛

ب)

وعن طريق تفصيل األهداف (الخارجية
أو الداخلية) التي تستهدتها المنظمة؛

ج)

شُعبة االستعداد
للطوار ودعم
االستجابة

أ)

يقول بروتوكول تفعيل االت الطوار  ،المنقح تي
سبتمبر/أيلول  ،2018باعتماد اقتراح اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت المقدل تي ديسمبر/كانون األول
 2015والداعي إلى التمييز بين االستجابة العاجلة من
المستول ( 3وهي "مر لة التوسع" األولي إلتا ة القدرات
بسرعة) واالستجابة من المستول ( 3وهي "مر لة
التوطيد" يث يتطلب نطاق األيمة الممتدة و دتها اهتماما
ودعما كبيرين متواصلين) .والمدة األولية المعيارية
لالستجابة لحالة طوار من المستول  2أو االستجابة
العاجلة لحالة طوار من المستول  3قدرها  90يوما
لحاالت الطوار المفاجئة و تى  180يوما لحاالت
الطوار المعقدة .وبعد مرور هذه المدة ،يُستعرض الوضع
وتُقترح توصية بإجراء تمديد يمني أو االنتقال إلى مر لة
أخرل أو وقف التفعيل .وتي االت التمديد أو االنتقال،
ينبغي أال تتجاوي المدة المقتر ة  90يوما تي الة االستجابة
العاجلة من المستول  3أو  180يوما تي الة االستجابة
لحالة طوار من المستول  2أو المستول  3قبل
االستعراض الال ق.

ب)

يشمل بروتوكول التفعيل المنقح إجراءات تحفيز تدعم
االستجابة الفعالة والكفؤة :تعيين أو نشر قيادة معزية
للطوار ؛ وإجراء تغيرات مؤقتة تي سلسة القيادة وتفويض
السلطة؛ وتفعيل آليات استراتيجية مخصصة وآليات تنسيق
تشغيلي؛ وتطوير أطر تشغيلية لحاالت الطوار لتوجيه
وتتبع التقدل المحري تي االستجابة للطوار .

ج)

توتر بروتوكوالت التفعيل المنقحة توضيحا مبسطا لسلسلة
القيادة لالستجابة لحاالت الطوار من المستول 3
واالستجابة العاجلة من المستول  3واالستجابة من
المستول .3
تُحدد بروتوكوالت التفعيل المنقحة معايير ومرا ل وقف
التفعيل وتبين المسؤوليات واإلجراءات ذات الصلة.

أ)

ينص بيان الضمان السنوي ،الذي يشكل األساس لبيان
المدير التنفيذي بشأن الضوابط الداخلية ،على أن يذكر
المديرون القطريون ما إذا كان مكتب كل منهم قد قال بما
يلزل لالستعداد لحاالت الطوار والتأهب لها بصورة تعالة
من خالل اتخاذ الحد األدنى من إجراءات االستعداد أو اتخاذ
إجراءات االستعداد المتقدمة المناسبة عند االقتضاء ،تي

وعن طريق تبسيط تسلسل القيادة؛

د)

ومراجعة صيغة اإلبالغ اإللزامي؛

ه)

وتحديد معايير ومرا ل إجراءات عدل
التفعيل.

د)

ز ادة وتخفيض
ستوى ال وارد
ف ع ليات
الطوارئ
2018

التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتعزيز نطاق
التدابير التحضيرية ،وال سيما عن طريق:
أ)

تحديد مسؤوليات المكاتب اإلقليمية من
يث اإلشراف على وضع برنامج

شُعبة االستعداد
للطوار ودعم
االستجابة أ) وب)

مواتقة

تم التنفيذ

أ) وب)

تم التنفيذ

ج)

تم اإلغالق

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

االستعداد للطوار
الموقع؛
ب)

ج)

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

والتصدي لها تي

ووضع النظال المنصوص عليه تي
البرتوكول لإلشارة إلى درجة استكمال
إجراءات االستعداد تي تقييمات المدير
القطري؛
وأن تُدرج تي قوائم المخاطر تدابير
للتخفيف من مخاطر محتملة خاصة
بالتدليس والخسائر تي الة الطوار .

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

وشعبة إدارة
المخاطر
المؤسسية ج)

ب)

ج)

ز ادة وتخفيض
ستوى ال وارد
ف ع ليات
الطوارئ
2018

التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإعداد أداة
مالية تمكن الحسابات من تقديم إجمالي التكلفة
المو َّدة الفعلية لعمليات الطوار من المستول
الثاني والمستول الثالث.

إدارة تسيير
الموارد والمساءلة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
اإلطار الز ن

إطار زمة تدابير االستعداد للطوار واالستجابة لها.
وعلى النحو المحدد تي المباد التوجيهية الخاصة بهذه
الحزمة ،يتولى موظفو االستعداد للطوار واالستجابة لها
التابعون للمكاتب اإلقليمية دعم المكاتب القطرية تي
منطقتهم ،ويتخذون اإلجراءات الاليمة المرتبطة بالحزمة
لصالح هذه البلدان .ويوتر ترع االستعداد للطوار التابع
لشعبة االستعداد للطوار ودعم االستجابة لها الدعم التقني
لموظفي االستعداد للطوار واالستجابة لها ويقول بتحديث
زمة تدابير االستعداد للطوار واالستجابة لها.
تُمكن أداة تتبع زمة تدابير االستعداد للطوار واالستجابة
لها موظفي االستعداد للطوار واالستجابة لها والمقر
واإلدارة على المستول القطري من رصد تنفيذ الحزمة
بسهولة وتقديم المشورة إلى المديرين والزمالء بشأن
الفجوات تي إجراءات االستعداد .وباستخدال أداة التتبع هذه،
توتر شعبة االستعداد للطوار ودعم االستجابة لها بانتظال
قيم المؤشر الرئيسي لألداء بالنسبة إلطار مساءلة المدير
القطري.
ل محل هذه التوصية تقرير مراجع الحسابات الخارجي
لعال  2019بشأن منع التدليس والكشف عنه ومعاقبة
مرتكبيه.

مع االنتقال إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة التي باتت جاهزة،
يمكن أن يقدل الب ا التكلفة المو دة لعمليات الطوار من
المستويين  2و 3لفترات إبالغ محددة .وعلى نحو ما ذُكر تي رد
اإلدارة األولي ،ستظل هذه المعلومات المالية تتضمن أي استجابة
كانت جارية قبل تفعيل الة الطوار من المستويين  2و 3تى
تشمل االستجابات لأليمات التي كانت قائمة قبال .واإلطار الزمني
لتنفيذ هذه التوصية هو بطبيعته متواتق مع عملية االنتقال الكاملة
إلى خارطة الطريق المتكاملة.

ديسمبر/كانون األول
2019

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
ز ادة وتخفيض
ستوى ال وارد
ف ع ليات
الطوارئ
2018

ز ادة وتخفيض
ستوى ال وارد
ف ع ليات
الطوارئ
2018

التوصية

التوصية 5
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإجراء
سلسلة من التحليالت المالية من أجل:
أ)

تحديد وتقدير ُجهد الميزنة اإلضاتي
المخصص لعمليات من المستول الثاني
والثالث بسبب تدخل إقليمي ومن المقر،

ب)

وإيجاد قنوات تمويل غير مقيَّدة وأكثر
تحديدا سب مقتضى الحال.

التوصية 6
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإنشاء أداة
رصد موسعة ومركزية لموظفي الب ا الذين
يمكن نشرهم تي االت الطوار  ،وإضفاء
الطابع الرسمي على مبدأ تعيينهم.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

إدارة تسيير
الموارد والمساءلة

شُعبة الموارد
البشرية ،وشعبة
االستعداد
للطوار ودعم
االستجابة لها

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

للتوصية  4أعاله.

أ)

انظر استجابة الب ا

ب)

يشكل ساب االستجابة العاجلة األداة المهمة التي تتيح
للب ا التصرف أو االستجابة تي الحاالت التي تُهدِّد
الحياة والتي قد ال تتواتر لها بعد مساهمات من جهات مانحة
محددة .وتتيح أيضا المساهمات المخصصة بشروط ميسَّرة
للب ا بعض المرونة تي االستجابة .ويمكن أن يوتر
مصدرا التمويل هذان مجتمعين الموارد الاليمة لتلبية
اال تياجات الفورية الناشئة عن االت الطوار من
المستويين  2و .3وتوتر الرقابة التي يمارسها أعضاء لجنة
التخصيص االستراتيجي للموارد التوجه االستراتيجي
الستخدال هذه الموارد ،ويوتر التفاعل تيما بينهم قناة تمويل
غير مقيَّدة دون أن تكون هناك اجة إلى إنشاء صندوق
ترعي .ويتيح الهيكل الحالي تخصيص هذه الموارد ألي
الة تهدد الحياة ،التي تظل أولوية للب ا  ،وذلك دون
تحصين المساهمات غير المقيدة من أجل االستجابة لظروف
خاصة تقط.

أعدت شعبة االستعداد للطوار ودعم االستجابة لها وشعبة الموارد
البشرية ،بصورة مشتركة ،مقتر ا بعنوان "النظال الشامل للتوظيف
تي االت الطوار " وبحثوا عن ترص تمويل داخلية لتحقيق هذا
المقترح .و صل المقترح تي عال  2018على  12تي المائة من
التمويل الاليل وتي عال  2019على  25تي المائة من التمويل
الاليل.

اإلطار الز ن

أ)

ديسمبر/كانون
األول 2019

ب)

تم اإلغالق

نهاية عال ( 2019رهنا
بتواتر التمويل)

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

ب)

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
ز ادة وتخفيض
ستوى ال وارد
ف ع ليات
الطوارئ
2018

الخسائ
ال ت لقة
ة
با
2018

التوصية

التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بسرعة
ترجمة المناقشات التي بدأت تي عال  2017عن
وظائف الدعم إلى قواعد تنفيذية ،ووضع خطط
مبتكرة لزيادة مرونة األترقة تي االت
الطوار (الحواتز ،والتوجيه ،واستراتيجية
تدريب طويلة األجل لموظفين ذوي قدرات عالية
بالنسبة لحاالت الطوار  ،وما إلى ذلك).

التوصية 1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحسين
عمليات إبالغ المجلس التنفيذي من خالل تقديم
تقرير سنوي عن الخسائر ،سواء دثت قبل
التسليم أو بعده ،بصرف النظر عن أي كمية
سدِّدت قيمتها.
يشملها التأمين أو ُ

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

شُعبة الموارد
البشرية ،وشعبة
االستعداد
للطوار ودعم
االستجابة لها

يتم اليا وضع عناصر "أداة الرصد المركزية" التي تسمى لو ة
متابعة الطوار الخاصة بشعبة الموارد البشرية؛ إال أن التمويل
غير كاف لتلبية اال تياجات الناجمة بوجه خاص عن استراتيجية
الرصد والتدريب الطويل األجل الموجهة إلى الموظفين ذوي
القدرات العالية .وستستمر شعبة االستعداد للطوار ودعم
االستجابة لها وشعبة الموارد البشرية تي تدبير الموارد بصورة
مشتركة من أجل ضمان تمويل المقترح تمويال كامال .واستُهلت
اإلجراءات إلنشاء النظم المقتر ة مع تحديد إطار يمني مدته ثالث
سنوات.

ديسمبر/كانون األول
2022

شُعبة سلسلة
اإلمداد

تشاطر تقرير عالمي عن خسائر عال  2018مع المجلس التنفيذي
تي يونيو /زيران  ،2019وهو تقرير يشمل خسائر ما قبل التسليم
وما بعده .ويغطي هذا التقرير الخسائر الواقعة منذ لحظة تسلم
الب ا الشحنة بصورة قانونية (من الجهة المانحة لمنتجات عينية
أو من المورد المتعاقد مع الب ا ) تى نقطة التوييع أو التسليم
إلى المستفيدين.

يونيو /زيران 2019

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الخسائ
ال ت لقة
ة
با
2018

الخسائ
ال ت لقة
ة
با
2018

الخسائ
ال ت لقة
ة
با
2018

التوصية

التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بمواصلة
تعزيز اإلجراءات اإلدارية األخرل:
أ)

عن طريق تنفيذ أداة إلدارة البائعين
الدوليين واإلقليميين والمحليين تي أسرع
وقت ممكن ،تى يتسنى للب ا
الحصول على صورة عامة عن البائعين
وخدماتهم؛

ب)

عن طريق تحديث برمجيات ونجز أو
إيجاد ل بديل للحصول على صورة
عامة عن أداء متعاقديه ،وقدرته على
استخالص البيانات ألغراض اإلدارة
الفعالة.

التوصية 3
نظرا لصغر عدد المشغلين ووجود ا تكارات،
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع نظال
يوتِّر إ صائيات عن أداء المسا ين والمراقبين
على مستول المنظمة.
التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتوسيع نطاق
المعلومات المقدَّمة سنويا إلى المجلس التنفيذي
عن طريق إضاتة الكشوف المالية للحساب
الخاص بالتأمين الذاتي؛ واإلبالغ عن مدل
مالءمة مستول اال تياطي للتأمين.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شُعبة سلسلة
اإلمداد

شُعبة سلسلة
اإلمداد

شُعبة سلسلة
اإلمداد ،وشُعبة
الميزانية
والبرمجة ،وشعبة
المالية والخزانة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

أنجزت شعبة سلسلة اإلمداد استعراضا خارجيا إلدارة البائعين تي
الب ا  .وأعدت الشعبة الة استثمار لتنفيذ أهم التوصيات المنبثقة
عن هذا االستعراض ،تضال عن التوصيات األخرل المنبثقة عن
مراجعة الحسابات والتقييمات ،والمتعلقة بإدارة البائعين بما تي ذلك
إدارة أداء البائعين ورصده.

تعمل شعبة سلسلة اإلمداد على مؤشرات أداء رئيسية لتقييم أداء
المسا ين والمراقبين ستُربط بنظال لتكنولوجيا المعلومات
ال يفترض بدء العمل به قبل الفصل الثالث من عال .2020

يجب تقديم المعلومات اإلضاتية المتفق عليها بشأن أداء التأمين
الذاتي والوضع المالي تي خطة اإلدارة المقبلة التي يتوقع صدورها
تي نوتمبر/تشرين الثاني .2019

اإلطار الز ن

ديسمبر/كانون األول
2021

سبتمبر/أيلول 2020

ديسمبر/كانون األول
2019

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الخسائ
ال ت لقة
ة
با
2018

الخسائ
ال ت لقة
ة
با

التوصية

التوصية 5
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ،بتعزيز
الرقابة على المخاين:

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة سلسلة
اإلمداد

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

بغية إكمال اإلجراءات الرسمية لتفتيش المستودعات ،المحددة تي
كتيب إدارة المستودعات ،أصدرت اإلدارة مذكرة لتعزيز الرقابة
على المستودعات ،لتنبيه جميع الموظفين اإلقليميين المعنيين
بالخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد إلى أهمية ما يلي:

أ)

عن طريق مطالبة المكاتب القطرية
تخطيط عمليات تفتيش تستند إلى تحليل
للمخاطر؛

أ)

ب)

تنسيق عمليات التفتيش التي أجريت
و فظ سجالت لها؛

تخطيط وإجراء عمليات تفتيش دورية للمستودعات ،على
أن يحدد المكتب المسؤول عن ذلك وتيرتها ونطاقها
باالستناد إلى تحليل للمخاطر؛

ب)

ج)

تنظيم عمليات رصد موثقة لتواتر
عمليات التفتيش على المخاين التي
تجريها المكاتب القطرية.

توثيق عمليات التفتيش التي أجريت تي المستودعات
ونتائجها و فظ سجالت لها ،وتقديم إ صاءات ذات صلة
ومعلومات أخرل بصورة منتظمة إلى المكتب اإلقليمي
المعني؛

ج)

رصد سجالت عمليات التفتيش التي تقول بها المكاتب
القطرية وإجراء ييارات تفتيشية للمستودعات العالية
المخاطر كجزء من مهمتها الرقابية.

أ)

على المستول القطري
تو َّقع اتفاقات شركاء الب ا
باالستناد إلى نموذج معياري .ويسجل نظال التتبع الحالي تي
الب ا االتفاقات القائمة سب الشريك ونوع النشاط والبلد
وتواريخ العقود ومعايير أخرل .وتتم دراسة إمكانية إنشاء
مستودع رقمي لجميع اتفاقات الشركاء كجزء من عمليات
التحديث الرقمي للنظم المؤسسية للب ا .

ب)

يمكن إدراج الرقابة على أداء الشراكات تدريجيا تي
االستعراضات التي تجريها المكاتب اإلقليمية ألوضاع
المكاتب القطرية .واستُهل العمل بالتوجيهات المعزية بشأن
إدارة الشركاء غير الحكوميين (المنظمات غير الحكومية).
وهي تشمل إجرا ًء معياريا لتقييم أداء الشركاء ،من شأنه أن
ييسر هذه العملية.

التوصية 6
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي:
أ)

إجراء تجميع مركزي لالتفاقات التي
أبرمت مع الشركاء؛

ب)

جعل أداء اتفاقات الشراكة تي الميدان
أ د مجاالت األولوية للرقابة التي تنفذها
المكاتب اإلقليمية.

2018

إدارة خدمات
العمليات-مكتب
الشراكات مع
المنظمات غير
الحكومية (شعبة
السياسات
والبرامج سابقا)

اإلطار الز ن

تم التنفيذ

ديسمبر/كانون األول
2020

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019

مواتقة

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

27

الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الخسائ
ال ت لقة
ة
با

التوصية

التوصية 7
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي:
أ)

توسيع نطاق آليات تعليقات المستفيدين
ليشمل جميع المكاتب اإلقليمية؛

ب)

بحث إمكانية تعزيز اإلجراءات بالنسبة
للكشف عن االستخدامات غير المشروعة
َّ
المويعة.
لألغذية

2018

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة السياسات
والبرامج

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

أ)

يعمل البرنامج على ضمان وجود آليات للشكاول والتعليقات
تي جميع المكاتب القطرية ويقول بإعداد أدوات معيارية
لفحص الشكاول والتعليقات ولضمان جودة اآلليات .وقد
جرل اختبار مشروعات األدوات والعمليات تي أربعة بلدان
تي عال  2018وسيبدأ تعميمها على جميع المكاتب القطرية
تي عال  2019وسيتم تنفيذها تدريجيا خالل السنوات الثالث
القادمة .وتي مستهل عال  ،2018أبلغ  86تي المائة من
جميع المكاتب القطرية التي لديها عمليات بأنها تتمتع بآليات
للشكاول والتعليقات.

ب)

سوف تبحث اإلدارة إمكانية تعزيز إجراءات الكشف عن
االستخدامات غير المشروعة لألغذية المويعة .وتشمل هذه
اإلجراءات رصد ما بعد التوييع ،ورصد المستفيدين،
وآليات الشكاول والتعليقات على المستول القطري.

اإلطار الز ن

ديسمبر/كانون األول
2021

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الخسائ
ال ت لقة
ة
با
2018

التوصية

التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتعزيز
مراقبة الجودة الخارجية:
أ)

إ الة جميع تقارير التفتيش إلى و دة
سالمة األغذية وجودتها؛

ب)

وضع نظال معلومات شامل لحوادث
الجودة يتيح لهذه الو دة القيال بعملية
رصد وتسيير؛

ج)

مواصلة تعميم نظال ضمان الجودة للحد
من اعتماد المنظمة على عملية التفتيش
على المنتجات لمرة وا دة.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شُعبة سلسلة
اإلمداد

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

أ)

ال تُعتبر إ الة جميع تقارير التفتيش إجراء مثاليا بسبب كثرة
التقارير التي سيتوجب النظر تيها بحيث يصبح هذا الخيار
غير قابل للتنفيذ .وعوضا عن ذلك ،ستن َّفذ هذه التوصية عن
يسجل تيه
طريق نظال من نظم تكنولوجيا المعلومات
ِّ
المسا ون والمراقبون جميع نتائج التقارير ،ويبري تحليل
آلي النتائج غير المطابقة و/أو النتائج التي تكون خالية من
التفاصيل بحيث ال يمكن الوثوق بها .ويُفترض بدء استحداث
النظال هذا العال ،مع إجراء االختبار األول تي الفصل الرابع
من عال  2019ويُتوقع تنفيذه تي عال .2020

ب)

صدر بروتوكول إدارة الحوادث الغذائية بموجب مذكرة
أرسلها مدير شعبة سلسلة اإلمداد تي  4تبراير/شباط .2019
ويشمل هذا البروتوكول ملء استمارة شبكة اإلبالغ عن
الحوادث السريعة بغية اإلبالغ عن الحوادث .وصدرت
األسئلة المتكررة المتعلقة بالموضوع بانتظار بدء تدريب
المكاتب القطرية تي عال  .2019ولن يكون من الممكن جمع
المعلومات الاليمة على مستول المقر ،وبالتالي وضع قاعدة
بيانات شاملة للحوادث ،إال إذا نفذت المكاتب القطرية
التوجيه الصادر .وإضاتة إلى ذلك ،سيرصد نظال تكنولوجيا
المعلومات المقترح جميع االت االنحراف والرتض التي
تطرأ تي نقطة التسليم .وسيُستخدل لتتبع جودة األداء اإلداري
للموردين وشركات التفتيش.

ج)

تم تعزيز مراجعة سابات الموردين ُووقع على اتفاق طويل
األجل مع شركة معروتة لمراجعة الحسابات موجودة تي
شتى أنحاء العالم من أجل ييادة القدرات الداخلية للب ا .
ومن المقرر بدء المر لة التجريبية لمخطط ضمان الجودة
مع ثالث شركات تي الفصل الثالث من عال  .2019وإضاتة
إلى ذلك ،يجرل اليا استعراض خارجي للشروط التقنية
لعقود شراء األغذية .وتتم مراجعة نطاق العمل الذي تشمله
عمليات التفتيش والذي سيتضمن مباد ضمان الجودة.

اإلطار الز ن

ديسمبر/كانون األول
2020

ت ليقات ال اجع الخارج
(الدورة السنو ة ل ام
)2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
وضوع
التق والدورة
السنو ة الت
صدر فيها
الخسائ
ال ت لقة
ة
با
2018

الحسابات
السنو ة
ال اج ة ل ام
2018
2019

التوصية

التوصية 9
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بالسعي إلى
تسجيل البيانات تي الوقت الفعلي تي نظال
اللوجستيات لجعل هذا النظال نظاما قيقيا لتتبع
السلع الغذائية.

التوصية 1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بمواصلة
تنفيذ التوصيات المطرو ة تي السنتين الماليتين
 2016و 2017بشأن التحويالت القائمة على
النقد عن طريق االستمرار تي تعميم نظال سكوب
لتتبع المستفيدين بهدف تغطية  85تي المائة من
قيمة التحويالت القائمة على النقد بحلول نهاية
عال .2019

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شُعبة سلسلة
اإلمداد

أعدت شعبة سلسلة اإلمداد خطة لدعم المكاتب القطرية على تعزيز
قدراتها تي هذا المجال بما تي ذلك التصدي لألسباب الجذرية
لألمور المتراكمة إن وجدت .وتي األثناء ،يتاح مؤشر موثوقية
البيانات على اإلنترنت ويمكن رصده بانتظال .وستوجَّه مذكرة ذات
صلة إلى جميع المكاتب القطرية على النحو الواجب .وإضاتة إلى
ذلك ،خصص ترع الدعم اللوجستي والميداني موارد لتوتير
الدورات التدريبية التنشيطية على مستول المكاتب اإلقليمية
والقطرية ولتوتير الدعم عند الطلب .وأوتدت أيضا بعثات إلى عدد
مختار من المكاتب القطرية لتحديد ومعالجة الفجوات/أسباب
التراكم.

شعبة المالية
والخزانة

تقول شعبة السياسات والبرامج وشعبة التكنولوجيا ،تي إطار
استراتيجية منسقة شاملة لعدة وظائف ،برقمنة برمجة التحويالت
القائمة على النقد وإدارة شؤون المستفيدين .ومع أن جميع المكاتب
القطرية يمكنها تطبيق واستخدال ذلك ،تسيتم التركيز تي عال 2019
على عدد مختار من البلدان التي تمثل غالبية المستفيدين من
التحويالت القائمة على النقد واألنشطة المتعلقة بها.
ونتيجة لما تقدل ،سيقول ،يثما يكون ذلك مناسبا واليما ،الب ا
بنشر أداة مؤسسية تي البلد من أجل اإلدارة الرقمية لهوية المستفيدين
وعمليات تسليم التحويالت ،وهي أداة سكوب ،وغيرها من األدوات
إن ُوجدت ،مع اإلدراج تي السجالت الرقمية التي تساعد على تحقيق
هدف عال  .2019ولكن الب ا يولي األولوية لجودة البرامج أكثر
من عددها ،مما يعني توتير الدعم لنهج مرن محدد السياق إن كان
هناك ل آخر مناسب.

اإلطار الز ن
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التوصية 2
تماشيا مع التوصيات المقدمة تي عامي 2016
و ،2017يوصي مراجع الحسابات الخارجي
ببذل جهود خاصة لتحسين سياسة األمن تي شبكة
الب ا ونظامه العالمي للمعلومات (ونجز ،)2
وال سيما من أجل تعزيز الضوابط العامة
لتكنولوجيا المعلومات وضوابط االستخدال.

شعبة المالية
والخزانة

أدت اإلجراءات التي اتخذها الب ا لتنفيذ التوصيات المقدمة تي
تقارير مراجعة الحسابات السابقة إلى تعزيز الضوابط العامة
لتكنولوجيا المعلومات وضوابط االستخدال ،وتحسين سياسات األمن
بوجه عال.
تقال الب ا

على وجه التحديد بما يلي:

• اسففففففففتففحففففداث أداة آلففيففففة لففمففراقففبففففة الففففدخففول هففي أداة
""SAP GRC؛
• صياغة أساليب الحوكمة والسياسات واإلجراءات إلتا ة
دخول المستخدمين إلى شبكة ونجز أو منعهم من ذلك،
ولتحديد إجراءات العمل بما يهدف إلى إبراي المخاطر
والحد منها؛
• التخفيف من التراخيص غير االعتيادية أو إلغاؤها
والقضاء على التضارب تي الفصل بين المهال؛
• الحد من جميع تراخيص الدخول الممددة ،من خالل
استخدال هوية مؤقتة ( )FireFighters’ IDsإلدارة
مسألة الدخول تي االت الطوار تتيح التحقق بشكل
كامل من األنشطة التي تجرل تي ونجز وتتبعها؛
• وضع مجموعة محدودة من التراخيص المخصصة
لمديري النظال وإلغاء التراخيص الممتدة الممنو ة للجميع
( )SAP_ALLوالجديدة ( )SAP_NEWمن مالمحهم
اإللكترونية؛
• العمل بنظال "( " Microsoft MIMعال  )2018لإلدارة
اآللية للهويات الذي يستخدل عنوانا بريديا وا دا
( )@wfp.orgلتنسيق دخول المستخدمين إلى نظم
تكنولوجيا المعلومات بما تيها نظال ونجز ،باالستناد إلى
تواريخ بدء وانتهاء عقود موظفي الموارد البشرية.
وتُبذل اليا الجهود لتعزيز بيئة الرقابة باالستناد إلى التغيرات التي
دثت تي تقييم المخاطر وتي البيئة التشغيلية .واستغرقت بعض
اإلجراءات المرتبطة بالدخول التفضيلي والمالمح الممتدة المزيد من
الوقت التخاذها ،وتزامن تنفيذها العملي مع بدء عملية مراجعة
الحسابات .وكانت نتائج عمليات المراجعة األخرل مثل سابات
المستخدمين المكررة والمالمح اإللكترونية السارية لموظفين غير
نشطين محدودة النطاق وواقعة إثر وادث مفاجئة ،ولم تؤد إلى أي
تعرض كبير للمخاطر وال تمثل ثغرات كبيرة تي نظال الرقابة.
وسوت شعبة التكنولوجيا بسرعة جميع النتائج أثناء عملية مراجعة
الحسابات.
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التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يحسن
تقاريره المالية بشأن اإليرادات
الب ا
والمصروتات من أجل تسليط الضوء بصورة
أتضل على العوامل المحركة لنمو الفوائض.

التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يطلب
الب ا من الخبير االكتواري تقديم مزيد من
المعلومات من أجل تقييم المنهجية واالتتراضات
المستخدمة تي التقديرات االكتوارية بمزيد من
الفعالية.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

شعبة المالية
والخزانة

تؤثر سياسات المحاسبة الخاصة بتسجيل اإليرادات والمصروتات،
والمستندة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العال ،على الفائض
والمدون تي الكشف الثاني .ويسجل
أو العجز الحاصل تي السنة
َّ
الب ا إيرادات المعامالت غير التبادلية (إيرادات المساهمات)
عندما تؤكد كتابة وتي الحاالت التي ال تُحدَّد تيها المساهمات لسنة
مالية قادمة .وتُسجل المصروتات عندما تُسلَّم السلع الغذائية أو عندما
َّ
تويع التحويالت القائمة على النقد .ويؤدي الفارق الزمني بين
تسجيل اإليرادات والمصروتات إلى مصروتات تكون تي تترة مالية
ما أعلى أو أدنى من اإليرادات تي الفترة المالية نفسها مما يؤدي
إلى تائض أو عجز .وإضاتة إلى ذلك ،ساهمت التحديات التشغيلية
تي عمليات معينة تي تحقيق تائض عال  .2018وتضمن بيان المدير
التنفيذي الوارد تي الكشوف المالية شرو ا توضح تائض عال
 .2018وسيستمر الب ا تي إعطاء وشرح أسباب الفوائض تي
بيان المدير التنفيذي وتقرير األداء السنوي وتي تقارير خارجية
أخرل.

ديسمبر/كانون األول
2019

شعبة المالية
والخزانة

يعتبر الب ا أن خبيره االكتواري يوتر معلومات مفصلة بما تيه
الكفاية لتمكينه من تقييم المنهجية واالتتراضات المستخدمة تي
التقديرات االكتوارية .ويستخدل الب ا خبيرا اكتواريا خارجيا
مؤهال من شركة طيبة السمعة للخدمات االكتوارية ويعتمد على
منهجية وتقديرات تتفق مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العال ونهج تنسيق تقييم االتتراضات الذي توصي به ترقة
العمل المعنية بالمعايير المحاسبية والتابعة لألمم المتحدة .وسيقيم
الب ا التعليقات المفصلة لمراجع الحسابات الخارجي ويتناولها
أثناء عملية التقييم االكتواري لعال .2019
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التوصية

التوصية 5
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يحصل
الب ا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي
يدير جزءا من مرتبات الب ا  ،على ضمان
بشأن موثوقية نظال كشوف المرتبات المستخدل
لهذا الغرض.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة المالية
والخزانة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها
استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

امتثاال لمبدأ االعتراف المتبادل ،يعتمد الب ا على نظال برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي وسياساته وإجراءاته عند االستعانة بمصادر
خارجية لتجهيز كشوف مرتبات الموظفين المعينين محليا .وتي
الوقت نفسه ،يحاتظ الب ا على عمليات راسخة وضوابط داخلية
على البيانات المتعلقة بالمرتبات هدتها ضمان الحساب الدقيق
للمرتبات الذي يجريه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والذي عُرض
على مراجع الحسابات الخارجي أثناء مراجعة الحسابات المالية.
ومن أجل تقديم المزيد من الدعم لعمل مراجع الحسابات الخارجي،
سعى الب ا إلى الحصول على ضمانة رسمية من برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بشأن موثوقية نظم كشوف المرتبات الخاصة به،
مشيرا إلى أن هذه الضمانة تيسر على مراجع الحسابات تصميم
عمله .وتي أبريل/نيسان  ،2019وبعد االنتهاء من مراجعة
الحسابات ،تلقى الب ا رسالة اعتماد من المسؤول المالي األول
تي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تستجيب لطلب مراجع الحسابات
الخارجي .وسيستمر الب ا تي دعم عمل مراجع الحسابات
الخارجي خالل عملية المراجعة التي ستُجرل تي السنة القادمة.

اإلطار الز ن
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