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اجع الحسابات الخارج
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يصفففف هذا التقرير التقدل المحري تي تنفيذ برجامأل ايةذية العالمي (الب ا ) لتوصفففيات مراجع الحسفففابات الخارجي .وهو
يغطي توصففففيات لن تدن فد جفذت بعد عند اجعقاد الدورة السففففنوية لعال  )WFP/EB.A/2019/6-G/1( 2019وتوصففففيات
مسفففففتفمففدة مفن تفقفف اريفر مفراجفع الفحسففففففابففات الفخفف ارجفي لفعففال  2019بشفففف ف ن )1 :مفيفناجفيففات الفحفواتفة الفقفطفريففة
)(WFP/EB.A/2019/6-E/1؛  )2منع التدليس واكتشفففاتا والتصفففدي لا )(WFP/EB.A/2019/6-F/1؛  )3الحسفففابات
السنوية المراجعة لعال .)WFP/EB.A/2020/6-A/1( 2019

-2

ويبين الجدول  1التقدل الذي أحريه الب ا

تي تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي التي لن تدن فد جُفذت بعد عند اجعقاد

دورة المجلس السفففنوية لعال  ،2019ويتضفففمن الجدول  2تحديثا بشفف ن كو توصفففية من التوصفففيات التي لن تدن فد جُفذت بعد
وتعليقات مراجع الحسابات الخارجي عليها.

*

هذا مشروع فرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة تي جهاية 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  :1حالة تنفي توصيات

التوصيات الت لم
تكن
قد ُف ت ب ُد عند
ا قاد
الدورة السنو ة
ل ام
2019

التوصيات
ال غلقة

التغيرات تي الموارد البشرية

7

1

6

الالمركنية

7

5

2

ال ج وع الف ع – 2017

14

6

8

الحسابات السنوية المراجعة لعال 2017

1

1

0

ييادة الموارد وخفضها تي عمليات الطوارئ

4

2

2

الخسائر المتعلقة بايةذية

8

3

5

ال ج وع الف ع – 2018

13

6

7

الحسابات السنوية المراجعة لعال 2018

5

5

0

ميناجيات الحواتة القطرية

11

9

2

منع التدليس واكتشاتا والتصدي لا

11

7

4

ال ج وع الف ع – 2019

27

21

6

54

33

21

سنة صدور التق

2017

2018

2019

اسم التق

ال ج وع :ال بلغ عنه سابقا
2020

اجع الحسابات الخارج
التوصيات الت لم
تكن قد
ُف ت ب ُد عند
ا قاد
الدورة السنو ة
ل ام
2020

الحسابات السنوية المراجعة لعال 2019

4

ال ج وع الف ع – 2020

4

التوصيات الت لم تكن قد ُف ت ب ُد عند ا قاد الدورة السنو ة ل ام 2020

25
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
التغي ات ف
البش ة
2017

ال وارد

التغي ات ف
البش ة
2017

ال وارد

التغي ات ف
البش ة
2017

ال وارد

التوصية

التوصية 1

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة الموارد البشرية

تواصو شعبة الموارد البشرية العمو تي سبيو تنفيذ هذه ديسمبر/كاجون ايول
التوصية ووضع الصيغة النهائية إلطار التوظيف .وما 2020
يالت المنافشات جارية على المستوى اإلداري بش ن إطار
التوظيف ،بما تي ذلك تقيين أثر استراتيجية المنظمة على
القوة العاملة على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

شعبة الموارد البشرية

تعدف شعبة الموارد البشرية على استعراض أجور الخبراء
االستشاريين .وسوف تُدرج التغييرات تي القسن الجديد من
دليو شعبة الموارد البشرية الخاص بالخبراء االستشاريين
(السياسة الخاصة بالخبراء االستشاريين).

ديسمبر/كاجون ايول
2020

شعبة المالية المؤسسية

تقول ايماجة بإعداد تقارير تصلية عن تداليف الموظفين
المدرجين تي كشوف المرتبات .وسيجري منيد من
التحسين تي تقارير تداليف الموظفين من خالل مبادرة
تهدف إلى توتير فدرة أتضو على عرض بياجات ايجور

مارس/آذار 2021

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بالقيال ،وتقا
لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة
ايمن المتحدة ،بتوضيح معايير توظيف كو تئة
من تئات العاملين بغية مواءمة الممارسات
المتبعة مع المبادئ المعلنة.

التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي
باستعراض شامو يجور الخبراء االستشاريين
المعينين حديثا من أجو مواءمتها بشدو أتضو
مع ممارسات السوق ،مع إبقائها أعلى فليال من
أسعار السوق لجذب أتضو المرشحين عند
الحاجة.
التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يجرى
على تترات منتظمة – كو تصو مثال – تحليو

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

للمدوجات الرئيسية لجميع كشوف المرتبات
التي يمولها الب ا .

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

بمنيد من التفصيو وذلك ،على سبيو المثال ،من خالل
توييعها حسب جوع العقد والشعبة/المدتب وخصائص
الوظيفة.
وفد جرى ايخذ بنظال كواجتن ( )Quantumتي ثالثة
مداتب إفليمية من أجو ربط تداليف الموظفين الوطنيين
بميناجيات الحواتة القطرية بطريقة تعّالة .وسيجري تنفيذ
المشروع تي المداتب القطرية الثالثة ايخيرة تي عال
 ،2020ثن يعقب ذلك استعراض وتقيين يثره.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

WFP/EB.A/2020/6-H/1
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
التغي ات ف
البش ة
2017

ال وارد

التغي ات ف
البش ة
2017

ال وارد

التوصية

التوصية 5

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة الموارد البشرية

وضعت شعبة الموارد البشرية إطارا مؤسسيا لتخطيط القوة
العاملة وضمنت تمويال لتنفيذه على المستوى الوظيفي تي
عال  .2020وفد اختارت شعبة الموارد البشرية بائعا من
أجو توتير المشورة والدعن بش ن تنفيذه ،ويجري حاليا
وضع العقد تي صورتا النهائية .وسوف تدون شعبتا
الشؤون المالية المؤسسية والتدنولوجيا هما أول وظيفتين
تنفذان تخطيط القوة العاملة ،على أن تتبعهما سائر الوظائف
تي الفترة  .2022-2021وفد بدأت شعبة الموارد البشرية
العمو مع كلتا الشعبتين إلعداد جمع البياجات وتخطيط
السيناريوهات.

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع
إطار لتخطيط إدارة القوة العاملة والمهارات
يرتبط ارتباطا وثيقا باستعراضات هيدو مالك
الموظفين على المستوى المحلي.

اإلطار الز ن

أُةلقت

وعلى المستوى القطري ،يجري تخطيط القوة العاملة من
خالل عمليات المواءمة التنظيمية التي تُتاح مبادئها
التوجيهية لجميع الموظفين.

التوصية 6
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع
إجراءات لتعيين الخبراء االستشاريين تشمو
دعوة مفتوحة لمقدمي الطلبات وعملية اختيار

شعبة الموارد البشرية

الخاصة بالخبراء ديسمبر/كاجون ايول
أعيدت صياةة سياسة الب ا
االستشاريين لتنص على ضرورة إجراء عملية توظيف 2020
تناتسية (بما تي ذلك اإلعالن عن الوظائف) .وال تستطيع
شعبة الموارد البشرية تي المقر أن تدعن عملية توظيف
تناتسية للخبراء االستشاريين حيث إن ذلك يتطلب موارد
إضاتية .وتقول بالفعو بعض اإلدارات تي المقر بعملية

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
مواتقة

WFP/EB.A/2020/6-H/1
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

تناتسية؛ وستقتصر االستثناءات على حاالت
الطوارئ شريطة الحصول على إذن رسمي.
التغي ات ف
البش ة
2017

ال وارد

التغي ات ف
البش ة
2017

ال وارد

التوصية 7

توظيف تناتسية ،ولدن ايمر ليس ملنما بعد .وتجري حاليا
مشاورات داخلية بش ن السياسة التي أُعيدت صياةتها.
شعبة الموارد البشرية

تعدف شعبة الموارد البشرية على تحديث السياسة الخاصة ديسمبر/كاجون ايول
بالخبراء االستشاريين .وسوف تشمو التغييرات ضرورة 2020
االحتفاظ بوثائق التوظيف الخاصة بالخبراء االستشاريين
على ةرار ما هو متّبع تي السياسات الخاصة بالتوظيف
ومجموعات المواهب الدولية المستقبلية واستقدال المواهب
وما إلى ذلك.

عمليات
شعبة
شعبة
الطوارئ؛
الموارد البشرية

ُوضعت فائمة منسقي الطوارئ ولدنها لن تنفَّذ بالدامو
واستمرت إدارة عملية جشر الموظفين إما من خالل االختيار
من فائمة الطوارئ أو بناء على تسمية من اإلدارة العليا.
وبالنظر إلى إجشاء خلية معنية بالقدرة االحتياطية تي حاالت
الطوارئ مؤخرا ،تنظر شعبة عمليات الطوارئ تي أتضو
جهأل لتحديد كبار الموظفين الذين يُمدن جشرهن لالضطالع
ب دوار منسقي الطوارئ .ويُستدمو هذا اإلجراء بمشاريع
تقودها شعبة عمليات الطوارئ بش ن التوجيا والحواتن
واستراتيجية التدريب.

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بضمان
احتواء سجالت التوظيف على جميع الوثائق
الاليمة التي تتيح رصد االمتثال لإلجراءات
وجودتها.

التوصية 11
يوصي مراجع الحسابات الخارجي باالجتهاء
بسرعة من وضع فائمة القادة من أجو تنويع
تئات الموظفين المنشورين تي الميدان بما
يضمن بالتالي تعالية عمليات االستجابة لحاالت
الطوارئ.

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

يوجيو/حنيران 2021

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

WFP/EB.A/2020/6-H/1
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة
2017

التوصية

التوصية 1

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

مدتب المدير التنفيذي

المخطط التنظيمي
جُشر تي الشبدة الداخلية للب ا
للب ا الذي اعتمده المجلس التنفيذي وفائمة بالمداتب
القطرية والمداتب اإلفليمية وإدارات المقر و ُ
شعبا .ولضمان
التحديث المنتظن للمعلومات ،يُتاح للمستخدمين الوصول إلى
صفحات اإلدارات/الشُعب ذات الصلة من أجو مراجعة
المعلومات تحريريا وتحديثها ،بما تي ذلك وصف
المسؤوليات الوظيفية وكيفية الوصول إلى الوثائق
والخدمات ذات الصلة وما إلى ذلك.

يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يُنشر
على شبدة اإلجترجت الداخلية توييع
الصالحيات الذي تحدده اإلدارة ،ومخطط
تنظيمي شامو للمقر ،بما تي ذلك الوحدات
داخو الشُعب ،وفائمة بالمداتب القطرية
والبلدان المشمولة ،وضمان تحديث هذه
المعلومات باجتظال.

اإلطار الز ن

أُةلقت

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
مواتقة

وفد أصدرت ايماجة أيضا اختصاصات للمقر الرئيسي
والمداتب اإلفليمية تي مارس/آذار  2019عقب مشاورات
شاملة شارك تيها المقر والمداتب اإلفليمية والمداتب
القطرية.
الال كز ة
2017

التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد
عتبات (لتمويو العمليات واالحتياجات
القطرية) يبدأ دوجها استعراض لتقيين فدرة
المدتب على االستمرار وإصدار رأي بش ن ما

وحدة دعن تسيير
العمليات بالتشاور مع
إدارة وضع البرامأل
وإدارة
والسياسات
الموارد ومدتب تنفيذ
الطريق
خارطة
المتداملة

تي عال  ،2019وضعت ايماجة إطارا الستعراض التواجد
معرتة مسبقا من المعايير
تي البلدان باالفتران مع مجموعة َّ
المستخدمة لرصد فدرة المداتب القطرية على االستمرار.
ودرست استعراضات التواجد تي البلدان أيضا الجهود
المبذولة بش ن الجيو الثاجي من الخطط االستراتيجية
القطرية التي استُهلت تي عال .2020

أُةلقت

مواتقة

WFP/EB.A/2020/6-H/1
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

إذا كان ينبغي اإلبقاء عليا أو دمجا أو إةالفا.
وينبغي إبالغ المجلس التنفيذي باالستنتاج.

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

ويشمو إطار استعراض التواجد تي البلدان الرصد
واالستعراض المنتظمين المنسقين من جاجب المداتب
اإلفليمية لقدرة المداتب القطرية على االستمرار .ويدعو
اإلطار ،بالنسبة للمداتب القطرية التي تعاجي من مشاكو تيما
يتعلق باالستمرار ،إلى إجراء اختبارات الضغط والتحليالت
صلة واستعراض النفقات من أجو تحديد ما إذا كان
المف ّ
ايمر يقتضي إجراء تغييرات.
وسوف تُقدَّل التغييرات الاليمة تي المداتب القطرية الناجمة
عن عمليات االستعراض إلى تريق القيادة العتمادها ،مع
إعالل المجلس حسب االفتضاء.

الال كز ة
2017

التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن تدعن
ايماجة بشدو منتظن المستويين اإلفليمي
والمحلي تي المفاوضات المتعلقة بنقو التداليف
العامة للمداتب القطرية إلى الحدومات المضيفة
تي الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخو.

الشراكات
إدارة
والدعوة بالتعاون مع
إدارة تسيير الموارد
اإلفليمية
والمداتب
الشؤون
ومدتب
القاجوجية

تبيّن ايرفال التي جمعها مراجع الحسابات الخارجي تي
تقرير مراجعة الحسابات لعال  2020بش ن العقارات أن
الحدومات المضيفة أسهمت  21.3مليون دوالر أمريدي تي
تداليف المداتب القطرية عال  ،2019تي حين فُدرت تداليف
إدارة الممتلدات بمبلغ  137.5مليون دوالر أمريدي ،بما
يُمثِّّو متوسط معدّل تغطية بنسبة  15.6تي المائة وييادة
بنسبة  22.7تي المائة منذ عال  .2016وتُسهن الحدومات
المضيفة بمبالغ أكبر تي حالة المداتب القطرية ايصغر

أُةلقت

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

التوصية

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

حجما ،والتي يوجد بعضها تي الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخو.
وكما جاء تي خطة الب ا لإلدارة (،)2022-2020
"يحض الب ا الحدومات المضيفة على تقدين مساهمات
منتظمة لبرامجا ،بما تي ذلك من خالل مبادرة التوأمة التي
ُ
طرحت مؤخرا وصندوق مقابلة مساهمات الجهات الماجحة
الناشئة الذي أُعيدت هيدلتا .وتي عال ُ 2018خصص مبلغ
 30مليون دوالر أمريدي لهذه المبادرة ….وعلى مدى
السنة الماضية واصو الب ا رعاية التحول من جهأل
مع
التمويو إلى جهأل تدبير ايموال .ويعمو الب ا
الحدومات المضيفة الشريدة على تحديد السبو الفضلى
لتيسير التقدل على طريق تحقيق ايولويات الوطنية بما تي
ذلك النظن الغذائية وتدوين رأس المال البشري .وتشارك
الجهات الفاعلة الوطنية مثو ويارات التخطيط والمالية،
والمؤسسات المالية الدولية ،والمؤسسات اإلفليمية ،تي
الحوارات سعيا إلى ذلك".
ويجري مع مرور النمن التفاوض بش ن الموارد التي
تتيحها الحدومات المضيفة ،وسوف تواصو اإلدارة العليا
للب ا دعن هذه المفاوضات.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة
2017

الال كز ة
2017

التوصية

التوصية 7
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد
الشروط التقنية التي تُنظن بعثات رفابة المداتب
اإلفليمية ،بما تي ذلك شدو التقارير ورصد
التوصيات وعمليات التحقق المتوفعة.

التوصية 10
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بدراسة
استدامة النطاق الجغراتي للمداتب اإلفليمية،
وال سيما مدتبا داكار والقاهرة.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية بالتشاور مع
اإلفليمية
المداتب
واإلدارات المعنية

استهلت شعبة إدارة المخاطر المؤسسية استخدال أداة جديدة
لتتبع المخاطر والتوصيات ) (R2تي عال  2019بما شمو
ما ينيد على  700مستخدل .والمنافشات جارية مع مختلف
المداتب المسؤولة عن عمليات إدارة التوصيات المعنية
بالرفابة (بما تي ذلك المداتب اإلفليمية) .وجرت مشاورات
مع المدتب اإلفليمي تي جيروبي تي جوتمبر/تشرين الثاجي
 2019من أجو استباجة الفرص المتاحة لتحسين عمليات
متابعة التوصيات المعنية بالرفابة اإلفليمية ،بما تي ذلك
إمداجية إدماجها تي ايداة  .R2وتي عال  ،2020سوف
يوضع جشاط إرشادي بش ن إدارة التوصيات المعنية بالرفابة
اإلفليمية تي إطار ايداة .R2

ديسمبر/كاجون ايول
2020

وحدة دعن تسيير
العمليات بالتشاور مع
شعبة إدارة االبتدار
والمعرتة

أُججن استعراض النطاق الجغراتي للمداتب اإلفليمية
واعتُمدت توصياتا من جاجب المدير التنفيذي تي
تبراير/شباط  .2020وأدّى هذا العمو إلى ييادة الموارد
المخصصة للمداتب اإلفليمية (على سبيو المثال ،داكار) تي
لإلدارة ( )2022-2020وتعديو عدد
خطة الب ا
المداتب القطرية التي تقدل التقارير إلى المدتب اإلفليمي تي
القاهرة.

أُةلقت

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

مواتقة

WFP/EB.A/2020/6-H/1

11

الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
الال كز ة
2017

التوصية

التوصية 11
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يخضع
أي تخفيض إضاتي تي موارد المقر وما يقترن
بذلك من جقو للمسؤوليات والسلطة إلى الميدان
لتقيين كامو الستمرار المخاطر النظمية،
وخاصة تيما يتعلق بالتحويالت القائمة على
النقد والمشتريات.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

مدتب المدير التنفيذي
بالتشاور مع اإلدارات
المعنية

تي سياق خطة اإلدارة وإعداد ميناجية دعن البرامأل واإلدارة
لعال  ،2021استهلت المنظمة تي وفت مبدر من عال 2020
عمال تناول الميناجية بهدف استعراض ايدوار
والمسؤوليات عبر المنظمة ،والذي سي خذ أيضا تي الحسبان
اختصاصات المقر والمداتب اإلفليمية التي صدرت تي
مارس/آذار  2019وجتائأل استعراض وظيفي.

ديسمبر/كاجون ايول
2021

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

12

الال كز ة
2017
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التوصية 15
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإضفاء
طابع رسمي أكبر على إجراء اإلفرار بالخسائر
وتحليلها ورصدها على المستوى المحلي.

وحدة دعن تسيير
المداتب
العمليات،
اإلفليمية ،إدارة تسيير
الموارد

َّ
عنيت ايماجة اإلجراءات الخاصة باإلفرار بالخسائر

وتحليلها ورصدها على المستوى المحلي ،بما يشمو:
 عرض مذكرة إتصاح تي الدشوف المالية لبيان
تفاصيو الخسائر الناجمة عن المبالغ المشطوبة
واإلكراميات وخسائر السلع الغذائية وخسائر البنود
ةير الغذائية وةير ذلك من ايصول والخسائر النقدية
خالل تترة اإلبالغ؛
 وتوجيهات متاحة لجميع العاملين بش ن اإلجراءات
الخاصة بإدارة الخسائر وتسجيلها وموصوتة
بالتفصيو تي ايفسال ذات الصلة من دليو إدارة
الموارد المالية وأدلة سالسو اإلمداد وسائر
اإلصدارات اإلدارية؛
 ورسالة من مساعد المدير التنفيذي إلدارة تسيير
الموارد ورئيس الشؤون المالية إلى المداتب اإلفليمية
والمداتب القطرية تُضفي الطابع الرسمي على
إجراءات اإلفرار بالخسائر وإبالةها على المستوى
الميداجي ،بما تي ذلك التدابير الوفائية وكيفية عمو
المجالس المحلية لجرد الممتلدات بطريقة صحيحة.
وتواصو تعنين تحليو الخسائر ورصدها على المستوى
القطري من خالل المبادرات التالية:
صة INFOHUB
 إجشاء تقرير عن الخسائر على من ّ
يوتّر للموظفين المحليين معلومات تي الوفت الحقيقي
عن خسائر السلع من خالل لمحات عامة ولقطات
أسبوعية وجظرة عامة على االتجاهات وأبري الوفائع
وتفاصيو الخسائر ذات الصلة .وجرى توسيع جطاق
التقرير بإضاتة خدمة االشتراكات التي تسمح

أُةلقت

مواتقة.
سوف يواصو مراجع
الخارجي
الحسابات
اإلبالغ بش ن طريقة
تقيين المجالس المحلية
الممتلدات
لجرد
للمسؤوليات المالية عن
الخسائر تي الميدان.
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

للمستخدمين بالتسجيو للحصول على تقرير يومي أو
أسبوعي أو شهري بالخسائر الخاصة بمدتب فطري
أو إفليمي من اختيارهن؛
 لمحة عامة عن مؤشرات ايداء الرئيسية الشهرية
والفصلية لسلسلة اإلمداد توتّر معلومات عن عمليات
سلسلة اإلمداد ،بما تي ذلك الخسائر ،وذلك من خالل
آلية جديدة لإلبالغ عن سلسلة اإلمداد تي مدتبين
إفليميين (ويجري تعمين استخدامها تي بقية المداتب
اإلفليمية)؛
إضاتة سؤال محدَّد تي عملية الضمان السنوي للمدير
التنفيذي (بيان الضمان سابقا) يطلب من المداتب القطرية
اإلبالغ عن أي حدث ضار ذي ش ن وفع خالل العال.
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2017
2018

التوصية 7
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإجراء
مطابقة شهرية:
أ)

بين مبالغ التحويالت القائمة على النقد
َّ
المويعة على المستفيدين المشار إليها تي

شعبة المالية المؤسسية

أ) اتُخذت الخطوات التالية الستحداث عملية ثابتة على جطاق
المنظمة للمطابقة بين مبالغ التحويالت النقدية المويعة على
المستفيدين المشار إليها تي جظامي وججن وأداة المداتب
القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت):

أُةلقت

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

التوصية

جظال وججن والمبالغ المسجلة تي جظال
كوميت؛

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

 تغيير عملية المحاسبة لمواءمة مؤشر ايداء الرئيسي
ي اإلبالغ :تابتداء من
المستخدل تي جظام ّ
يناير/كاجون الثاجي  ،2018أصبح من الاليل حساب
القين المسجلة تي كوميت للتحويالت القائمة على النقد
المخصصة للمستفيدين ،من خالل القين المحولة ،على
جحو ما ورد وصفا تي التوجيهات المحدثة المرتبطة
بنظال كوميت لإلبالغ عن البياجات الشهرية الخاصة
بالتحويالت القائمة على النقد؛
 فيال رئيس وحدة برامأل الوصول إلى ايسواق بتوجيا
رسالة إلى المستشارين اإلفليميين المعنيين بالتحويالت
القائمة على النقد يطلب تيها مراجعة ومواءمة القيمة
الفعلية للتحويالت القائمة على النقد المسجلة تي جظامي
وججن وكوميت كو تي منطقتا .وفد أدى هذا اإلجراء
إلى توعية جميع المداتب القطرية بضرورة تسجيو
مؤشر ايداء الرئيسي المراجع تي النظامين.
 استحداث أداة " "CASH boardوهي أداة لتحليو
البياجات المركنية المتعلقة بالتحويالت القائمة على
النقد تتيح معاينة البياجات ومقارجتها بين جظامي وججن
وكوميت يوميا على مستوى المداتب القطرية وعلى
المستوى اإلفليمي .ومنذ عال  ،2018تجري عملية
المطابقة سنويا عند صدور التقارير الموحدة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

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

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

للمشروعات/التقارير القطرية السنوية .ويُطلب من
جهات التنسيق المعنية بالتحويالت القائمة على النقد
والتابعة للمداتب اإلفليمية/القطرية أن تتحقق بصورة
دورية من اتساق بياجات التحويالت القائمة على النقد
المدخلة خالل تترة سريان المشروع.
ب) بين بياجات جظال كوميت المتعلقة بالسلع
التي يستلمها الشركاء وبياجات
اللوجستيات المسجلة تي جظال دعن تنفيذ
اللوجستيات ثن بعد ذلك تبرير جميع ما
يُدتشف من حاالت التضارب.

ب) أُةلقت تي الدورة السنوية لعال .2019

أُةلقت
(تي الدورة السنوية لعال
)2019

مواتقة
(تي الدورة السنوية
لعال )2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
ز ادة ال وارد وخفضها
ف ع ليات الطوارئ
2018

التوصية

التوصية 4

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

إدارة تسيير الموارد

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

مواتقة جنئية.

اإلطار الز ن

أ ُةلقت

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
مواتقة

تُدرك ايماجة أن استخدال التقارير الموحَّدة عن المشروعات
لتوتير تقارير مالية موحدة بش ن عمليات المستويين الثاجي
والثالث ال يرفى إلى المستوى ايمثو ،ويرجع ذلك تي جنء
منا ين تواريخ التفعيو ووفف التفعيو ال تتواءل مع تترات
اإلبالغ المالي أو مع تترات تواتر المنح المقدمة من
الماجحين .وسيسمح الهيدو المالي الجديد تي إطار خارطة
الطريق المتداملة لألماجة بتوتير تقارير مالية موحَّدة عن
جميع عمليات الطوارئ من المستويين الثاجي والثالث تي
تترات إبالغ محدَّدة.

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإعداد أداة
مالية تم ّدن الحسابات من تقدين إجمالي التدلفة
الموحَّدة الفعلية لعمليات الطوارئ من
المستوى الثاجي والمستوى الثالث.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعلومات المالية ستظو تشمو
عمليات كاجت جارية فبو تفعيو حاالت طوارئ من
المستويين الثاجي والثالث وذلك بالنظر إلى أن عمليات
الطوارئ تستند تي معظن الحاالت إلى أجشطة فائمة.
ز ادة ال وارد وخفضها
ف ع ليات الطوارئ
2018

التوصية 5
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإجراء
سلسلة من التحليالت المالية من أجو:

إدارة تسيير الموارد

مواتقة جنئية.
أ)

تماشيا مع االستجابة للتوصية  ،4تستطيع ايماجة
توتير التداليف المو َّحدة عبر عمليات الطوارئ من
المستويين الثاجي والثالث لفترات إبالغ محدَّدة مص َّنفة

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

التوصية

أ)

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

تحديد وتقدير ُجهد المينجة اإلضاتي
المخصص لعمليات من المستويين الثاجي
والثالث بسبب تدخو إفليمي ومن المقر،

حسب مجال التركين (مثو االستجابة لأليمة) والنشاط
تي إطار العمليات القطرية ،بما تي ذلك تلك المص َّنفة
باعتبارها من عمليات المستويين الثاجي والثالث.

ز ادة ال وارد وخفضها
ف ع ليات الطوارئ
2018

ز ادة ال وارد وخفضها
ف ع ليات الطوارئ
2018

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإجشاء أداة
رصد موسّعة ومركنية لموظفي الب ا
الذين يمدن جشرهن تي حاالت الطوارئ،
وإضفاء الطابع الرسمي على مبدأ تعيينهن.
التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بسرعة
ترجمة المنافشات التي بدأت تي عال  2017عن
وظائف الدعن إلى فواعد تنفيذية ،ووضع خطط
مبتدرة لنيادة مروجة ايترفة تي حاالت
الطوارئ (الحواتن ،والتوجيا ،واستراتيجية

(تي الدورة السنوية لعال
)2019

ب) أُةلقت (تي الدورة السنوية لعال )2019

ب) وإيجاد فنوات تمويو ةير مقيَّدة وأكثر
تحديدا حسب مقتضى الحال.
التوصية 6

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

شعبة الموارد البشرية،
عمليات
شعبة
الطوارئ

تعدف شعبة الموارد البشرية على وضع فائمة موظفي ديسمبر/كاجون ايول
الطوارئ وجشرهن ،وهي أداة رصد مركنية بش ن موظفي 2020
الب ا الذين يُمدن جشرهن تي حاالت الطوارئ .وسوف
تبلغ مرحلة التشغيو بحلول ديسمبر/كاجون ايول .2020

عمليات
شعبة
شعبة
الطوارئ،
الموارد البشرية

تلقت شعبة عمليات الطوارئ مؤخرا أمواال لنيادة مروجة
ايترفة تي حاالت الطوارئ ،حسبما هو موصى با.
صص للمستجيبين للطوارئ
ولدى الشعبة مسار تعليمي مخ َّ
يشمو التعريف بالطوارئ وبرجامجا
التابعين للب ا
توجيهيا وتمارين محاكاة متقدمة وتدريبات متقدمة على
أمور محدَّدة مثو المفاوضات اإلجساجية والجوائح والمسائو
الخاصة بحرية الحركة .وتتمثَّو الخطوة النهائية تي تمرين

يوجيو/حنيران 2021

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

تدريب طويلة ايجو لموظفين ذوي فدرات
عالية بالنسبة لحاالت الطوارئ ،وما إلى ذلك).

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

محاكاة ( )SIMEXللتحقق من "المعايير الذهبية" للب ا
بش ن االستجابة السريعة والفعّالة للطوارئ .وبعد تمرين
يتخرج العاملون المشاركون ويصبحون
SIMEX
ّ
مستعدين للنشر ك ول المستجيبين.
اجظر أيضا التوصية .6

الخسائ
ة
با
2018

ال ت لقة

الخسائ
ة
با
2018

ال ت لقة

التوصية 1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحسين
عمليات إبالغ المجلس التنفيذي من خالل تقدين
تقرير سنوي عن الخسائر ،سواء حدثت فبو
التسلين أو بعده ،بصرف النظر عن أي كمية
سدِّّدت فيمتها.
يشملها الت مين أو ُ
التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بمواصلة
تعنين اإلجراءات اإلدارية ايخرى:
أ)

عن طريق تنفيذ أداة إلدارة البائعين
الدوليين واإلفليميين والمحليين تي أسرع
وفت ممدن ،حتى يتسنى للب ا

شعبة عمليات سلسلة
اإلمداد

تتضمن الحسابات السنوية المراجعة لعال 2018
( )WFP/EB.A/2019/6-A/1تقرير الخسائر اإلجمالية
لعال  ،2018بما تي ذلك الخسائر الوافعة منذ لحظة تسلن
الب ا الشحنة بصورة فاجوجية من جهة ماجحة لمنتجات
مورد متعافد مع الب ا حتى جقطة التوييع
عينية أو من ّ
أو التسلين إلى المستفيدين.

شعبة عمليات سلسلة
اإلمداد

تي ديسمبر/كاجون ايول  ،2019فدّمت شعبة عمليات
سلسلة اإلمداد حالة استثمار بش ن تحسين إدارة البائعين
استنادا إلى خمس توصيات مستقلة عالية ايولوية:
 تحسين إدارة البياجات
 إجشاء مستودع مركني للبائعين

أُةلقت

ديسمبر/كاجون ايول
2021

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

التوصية

الحصول على صورة عامة عن البائعين
وخدماتهن؛
ب) عن طريق تحديث برمجيات وججن أو
إيجاد حو بديو للحصول على صورة
عامة عن أداء متعافديا ،وفدرتا على
استخالص البياجات يةراض اإلدارة
الفعالة.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

 االرتقاء بالعناية الواجبة إلى المستوى ايمثو
 تحسين تقيين أداء البائعين
 تحسين متابعة تنفيذ العقود
وجرى تحديد ايولويات والصالت بين التوصيات على جحو
يسمح بتنفيذها على مدى تترة ثالث سنوات دون أن تؤثّر
على العمو المعتاد لسلسلة اإلمداد .وسوف يجري تنفيذ أول
توصيتين من التوصيات العالية ايولوية بواسطة تريق
متمرس لا خبرة بش ن عمليات الب ا التجارية وأدواتا
الخاصة بإدارة البائعين.
وسوف تُحدِّّد شعبة عمليات سلسلة اإلمداد حال تقنيا
لمستودع مركني للبائعين يتيح جظرة شاملة على البائعين
وخدماتهن وذلك بعد استعراض الحلول المشابهة الم خوذ بها
تي الدوائر الصناعية وتحليلها والتشاور مع أصحاب
المصلحة المعنيين.
وتي يناير/كاجون الثاجي  ،2020اعتُمدت حالة االستثمار
وجرى تحويو الشريحة ايولى وفدرها  3.17مليون دوالر
أمريدي إلى شعبة عمليات سلسلة اإلمداد لتنفيذ المشروع.
ومن المتوفع إجشاء تريق التنفيذ وعملا بشدو كامو خالل
أشهر فليلة.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
الخسائ
ة
با
2018

ال ت لقة

الخسائ
ة
با
2018

ال ت لقة

الخسائ
ة
با
2018

ال ت لقة

التوصية

التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع
جظال يوتِّّر إحصائيات عن أداء المساحين
والمرافبين على مستوى المنظمة.

التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتوسيع
جطاق المعلومات المقدَّمة سنويا إلى المجلس
التنفيذي عن طريق إضاتة الدشوف المالية
للحساب الخاص بالت مين الذاتي؛ واإلبالغ عن
مدى مالءمة مستوى االحتياطي للت مين.

التوصية 6
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي:
أ)

إجراء تجميع مركني لالتفافات التي
أبرمت مع الشركاء؛

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

شعبة عمليات سلسلة
اإلمداد

ما يال القرار النهائي بش ن منح عقد توتير جظال تدنولوجيا ديسمبر/كاجون ايول
المعلومات الذي يستجيب لهذه التوصية مرتهنا بإجراءات 2020
متعلقة بالمشتريات والجواجب القاجوجية .ورةن الت خير تي
العملية اإلدارية ،تتوفع شعبة عمليات سلسلة اإلمداد أن يبدأ
التنفيذ تي سبتمبر/أيلول .2020

شعبة عمليات سلسلة
اإلمداد ،شعبة الميناجية
والبرمجة

أُدرجت معلومات عن أداء الت مين الذاتي والوضع المالي ديسمبر/كاجون ايول
تي خطة الب ا لإلدارة ( )2022-2020المقدمة إلى 2020
المجلس التنفيذي تي جوتمبر/تشرين الثاجي  .2019وسوف
تقدل معلومات إضاتية عن الت مين الذاتي ،إذا ما اعتُبرت
ضرورية ،تي خطة اإلدارة المقبلة.

وحدة الشراكات مع
ةير
المنظمات
الحدومية

تو َّفع اتفافات شركاء الب ا على المستوى القطري ديسمبر/كاجون ايول
باالستناد إلى جموذج معياري .ويسجو جظال التتبع تي 2020
الب ا االتفافات القائمة حسب الشريك وجوع النشاط
والبلد وتواريخ العقود ومعايير أخرى .ويدرس
الب ا إمداجية إجشاء مستودع رفمي لجميع اتفافات
الشركاء.

أ)

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

ب) جعو أداء اتفافات الشراكة تي الميدان أحد
مجاالت ايولوية للرفابة التي تنفذها
المداتب اإلفليمية.

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

ب) دعن وحدة الشراكات مع المنظمات ةير الحدومية
المداتب اإلفليمية تي ما تمارسا من رفابة على
المداتب القطرية .وتعدف الوحدة على جشر توجيهات
َّ
معنية بش ن إدارة الشركاء ةير الحدوميين تشمو
إجراء معياريا لتقيين أداء الشركاء ،مما سييسر هذه
العملية.

الخسائ
ة
با
2018

ال ت لقة

التوصية 7
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي:
أ)

توسيع جطاق آليات تعليقات المستفيدين
ليشمو جميع المداتب اإلفليمية؛

ب) بحث إمداجية تعنين إجراءات الدشف عن
االستخدامات ةير المشروعة لألةذية
َّ
المويعة.

شعبة البرامأل اإلجساجية
واإلجمائية،

أ)

عقب مشاورات جرت مع شُعب المقر والمداتب
اإلفليمية وأكثر من  30مدتبا فطريا ،صدرت تي 31
ديسمبر/كاجون ايول  2019مجموعة الموارد
المعيارية آلليات تلقي الشداوى والتعقيبات .وهي
تشمو إطار تنفيذ المشاريع والمعايير العالمية والنماذج
اإللنامية والقوائن المرجعية للرصد وأمثلة عملية مع
إشارة واضحة إلى الجهة التي يُمدن للمداتب القطرية
أن تلج إليها إذا كان لديها أسئلة .وتُتاح مجموعة
الموارد لجميع موظفي الب ا  .وتي عال ،2019
عقد الب ا أربع حلقات عمو لتعريف  32مدتبا
فطريا وستة مداتب إفليمية بالمتطلبات.
وبحلول جهاية عال  ،2019كان لدى  70تي المائة
تقريبا من عمليات الب ا آليات لتلقي الشداوى
والتعقيبات طبقا للمؤشر الراهن .وسوف يجري

أُةلقت

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

التوصية

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

تحسين هذا المؤشر تي عال  2020لدي يتواءل مع
المتطلبات الدجيا التي استُهو ايخذ بها تي
ديسمبر/كاجون ايول  .2019وتي عال  ،2020يعمو
تريق المساءلة أمال السدان المتضررين تي المقر مع
المداتب اإلفليمية تي سبيو تعمين المتطلبات الدجيا على
المداتب اإلفليمية والمداتب القطرية .وفد جرى ت جيو
الحلقة العملية المعنية بآليات تلقي الشداوى والتعقيبات
التي كان مقررا أن يعقدها المدتب اإلفليمي تي باجدوك
إلى أكتوبر/تشرين ايول  2020بسبب القيود
المفروضة على السفر خالل االستجابة لجائحة كوتيد-
.19
ب) تحدث "االستخدامات ةير المشروعة لألةذية
ا َّ
لمويعة" أساسا بسبب التدليس تي فوائن المستفيدين
والمسائو المتصلة بإدارة ايةذية تي جقاط التوييع
النهائية .وبالتالي ،جرى تدييف/تحسين أدوات وجماذج
الرصد المؤسسي من أجو التصدي للتدليس المتصو
بايةذية ومداتحتا على جحو أتضو .وجرى تضمين
أسئلة متعلقة بمداتحة التدليس من أجو تيسير الرصد
والمرافبة خالل كامو دورة المشاريع وضمان تثليث
البياجات .وتشمو أدوات الرصد رصد التوييع ورصد
تنفيذ ايجشطة ورصد ما بعد التوييع.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

وتساعد أدوات رصد التوييع وتنفيذ ايجشطة على
تحديد أسباب اختالف ايرصدة عند جهاية التوييع عن
طريق توتير طريقة لتجميع المعلومات والحصول
على صورة عامة للمسائو الخاصة بالمطابقة .وإذا
جرى تحديد مشاكو ،تإن الخطوات التالية تشمو منيدا
من االستعراض من جاجب موظفي الب ا لفهن
أسبابها .ويجمع القائمون بالرصد البياجات عن طريق
المشاهدة المباشرة والمقابالت الشخصية مع موظفي
الب ا والشركاء ،ويشجَّعون على ييارة ايسواق
المحلية الموجودة حول موافع التوييع للدشف عن أي
عالمات على تحويو مسار ايةذية.
الخسائ
ة
با
2018

ال ت لقة

التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتعنين
مرافبة الجودة الداخلية عن طريق:
أ)

إحالة جميع تقارير التفتيش إلى وحدة
سالمة ايةذية وجودتها؛

شعبة عمليات سلسلة
اإلمداد

أ)

ترى شعبة عمليات سلسلة اإلمداد أن إحالة جميع
تقارير التفتيش إلى وحدة سالمة ايةذية وجودتها ليس
بايمر ايمثو بالنظر إلى أن عدد التقارير يتجاوي ما
يُمدن التحقق منا .وبدال من ذلك ،سيجري تنفيذ هذه
التوصية من خالل جظال لتدنولوجيا المعلومات تُسجَّو
تيا جميع جتائأل تقارير التفتيش من جاجب المساحين
والمرافبين ويجري تحليلها تلقائيا إلبراي النتائأل
الخاصة بعدل االمتثال و/أو تلك الثابتة بدرجة مفرطة

أبريو/جيسان 2021

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

بما يوحي بعدل موثوفيتها .اجظر أيضا االستجابة
للتوصية .3
ب) وضع جظال معلومات شامو لحوادث
الجودة يتيح لهذه الوحدة القيال بعملية
رصد وتسيير؛

ب) أصدر مدير شعبة عمليات سلسلة اإلمداد مذكرة تي
تبراير/شباط  2019بش ن بروتوكول إدارة الحوادث
الغذائية .ويشمو هذا البروتوكول موء استمارة شبدة
اإلبالغ عن الحوادث السريعة لإلبالغ عن الحوادث.
وصدرت ايسئلة المتدررة المتعلقة بالموضوع تي
عال  2019كما عُقد تدريب للمداتب القطرية تي عال
 .2020وسوف يقتضي إجشاء فاعدة بياجات شاملة
للحوادث أن تنفذ المداتب القطرية التوجيهات لدي
تتواتر المعلومات الاليمة للمقر الرئيسي .وسيرصد
جظال تدنولوجيا المعلومات (اجظر البند أ) أعاله) جميع
حاالت االجحراف والرتض التي تطرأ تي جقطة التسلين
كما سيُستخدل لتتبع جودة ايداء اإلداري للموردين
وشركات التفتيش .وعُقد تدريب على إدارة الحوادث
الغذائية تي المقر و 4مداتب إفليمية؛ وسوف يدتمو
التدريب للمدتبين اإلفليميين المتبقيين تي سبتمبر/أيلول
.2020

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

ج) مواصلة تعمين جظال ضمان الجودة للحد
من اعتماد المنظمة على عملية التفتيش
على المنتجات لمرة واحدة.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

ج) جرى تعنين مراجعة حسابات الموردين ُووفع اتفاق
طويو ايجو مع شركة دولية لمراجعة الحسابات من
أجو استدمال القدرات الداخلية .واض ُ
طلع بضمان
موردين كما
الجودة على سبيو التجربة بش ن ثالثة
ّ
يادت اختبارات االمتثال من  50اختبارا تي عال
 2018إلى ما ينيد على  700اختبار تي عال .2019
وسوف يستمر هذا االتجاه ،ومن المنمع مراجعة
مورد خالل عال .2020
الحسابات الخاصة بنحو ّ ِّ 100
وتي ديسمبر/كاجون ايول  ،2019أُرسلت مذكرة إلى
الموردين المعنيين بش ن تحديث معايير الجودة
ّ
الخاصة بالمعالجة والتعبئة يةراض سلسلة اإلمداد.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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با
2018
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ال ت لقة

التوصية 9
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بالسعي إلى
تسجيو البياجات تي الوفت الفعلي تي جظال
اللوجستيات لجعو هذا النظال جظاما حقيقيا لتتبع
السلع الغذائية.

شعبة عمليات سلسلة
اإلمداد

تعمو شعبة عمليات سلسلة اإلمداد باستمرار على تحسين
موثوفية بياجات جظال دعن تنفيذ اللوجستيات (جظال )LESS
من خالل التدريب ورصد ايداء والبعثات الميداجية والدعن
عن بعد من المقر.
وتي عال  ،2019وتّر المقر والمداتب اإلفليمية ججو ثالثين
من بعثات المداتب القطرية وأجشطة الدعن عن بعد .وتي
عال  ،2020جرى تخطيط ست دورات تدريبية إفليمية كما
تعمو شعبة عمليات سلسلة اإلمداد على جحو وثيق باالفتران
مع وظائف أخرى على كشف الثغرات تي القدرة على التتبع
صو إلى جظال متين بداللة العمليات واإلجراءات
والتو ّ
وتحسين جظال تدنولوجيا المعلومات من أجو ضمان الفعّالية
والدفاءة تيما يتعلق بمسائو جودة ايةذية وكميتها
وسالمتها .وعالوة على ذلك ،من المنمع القيال ببعثات
طويلة ايمد لتعنين فدرة المداتب اإلفليمية على االستجابة
الحتياجات المداتب القطرية.
ولدى شعبة عمليات سلسلة اإلمداد أيضا وظائف مؤتمتة
صة  INFOHUBتتيح لموظفي الب ا تلقي
على من ّ
تقارير مؤتمتة بمجرد التسجيو واختيار جوع التقارير التي
يودّون الحصول عليها .ويُرصد ايداء باجتظال من خالل
صة  ،INFOHUBمما يؤكد سعي
تقارير جظال /LESSمن ّ
الب ا لتسجيو البياجات تي الوفت الحقيقي تي جظال
.LESS

أُةلقت

أُةلقت .
تي عال  ،2018الحة
الحسابات
مراجع
الخارجي أن جظال
 LESSيتتبع جميع
التحركات حتى التحويو
إلى الشركاء تي الوفت
الحقيقي ،بيد أن التسجيو
لن يدن تلقائيا بو يقتضي
عملية بشرية؛ وفد ُوجد
أن الفترة الفاصلة بين
حادث يجري تتبعا
وتسجيلا تي جظال
 LESSتبلغ عدّة أيال أو
أكثر.
ولن يتمدن الب ا من
إجشاء جظال تتبّع مؤتمت
تماما كما كان متوفعا من
الحسابات
مراجع
الخارجي ولدنا عني
جظال
وظائف
صة
/LESSمن ّ
 INFOHUBمن أجو
توليد تقارير مؤتمتة
بمجرد التسجيو واختيار
جوع التقرير .وتسمح
هذه التقارير برصد
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

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

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
ايداء باجتظال ،وفد
تؤدي إلى تحسين متابعة
البياجات.
أن
إلى
وبالنظر
الب ا يقبو المخاطر
المتبقية ،فرر مراجع
الخارجي
الحسابات
إةالق هذه التوصية.
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2018
2019

التوصية

التوصية 1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بمواصلة
تنفيذ التوصيات المطروحة تي السنتين
الماليتين  2016و 2017بش ن التحويالت
القائمة على النقد عن طريق االستمرار تي
تعمين جظال سدوب لتتبع المستفيدين بهدف
تغطية  85تي المائة من فيمة التحويالت القائمة
على النقد بحلول جهاية عال .2019

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 المؤسسية

شوطا طويال تي سبيو رفمنة هوية
فطع الب ا
المستفيدين؛ وهو يولي ايولوية لبرامأل التحويالت القائمة
على النقد من خالل التركين على البلدان التي تغطي ةالبية
فيمة التحويالت القائمة على النقد .وتولي ايماجة ايولوية
لجودة البرامأل على كميتها ،وفد يشمو ذلك دعن جهوج مرجة
خاصة بمحتويات معيّنة خارج جطاق جظال سدوب ،إذا ما
أُتيح حو مناسب آخر للسجالت الرفمية .وتي جهاية عال
 ،2019أشارت المقارجة بين ايرفال المخططة وايرفال
الفعلية إلى أن المستفيدين من التحويالت القائمة على النقد
المسجَّلين تي سِّجو رفمي يناظرون جحو  71تي المائة من
التحويالت القائمة على النقد من حيث الحجن .ويجري
االضطالع بمبادرة "النقد والمنصة الرفمية" المؤسسية
الحاسمة التي اعتمدها المجلس التنفيذي تي إطار الجنء
المرتبط بهذا العمو من خطة الب ا لإلدارة (-2019
)2021؛ ويتوفع الب ا أن يحقق أهداتا بحلول جهاية عال
.2020

اإلطار الز ن

أُةلقت

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
مواتقة
(ملحوظة :ما يرد أدجاه
مجسَّد تي الحسابات
السنوية المراجعة لعال
)2019
تيما يتعلق بالتحويالت
القائمة على النقد ،استمر
تي تنفيذ
الب ا
التوصية الخاصة بتعمين
استخدال جظال سدوب.
يولي
بيد أن الب ا
ايولوية لجودة البرامأل
على كميتها ،وفد يشمو
ذلك دعن جهوج مرجة
خاصة بمحتويات معيّنة
خارج جطاق جظال
سدوب ،إذا ما أُتيح حو
مناسب آخر للسجالت
ويناظر
الرفمية.
من
المستفيدون
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

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 المؤسسية

أدت اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المقدمة تي تقارير
مراجعة الحسابات السابقة إلى تعنين الضوابط العامة
لتدنولوجيا المعلومات وضوابط االستخدال ،وتحسين

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
التحويالت القائمة على
النقد المسجَّلون تي سِّجو
رفمي جحو  71تي المائة
من التحويالت القائمة
على النقد من حيث
بالدوالرات
الحجن
ايمريدية .وتتضمن
صة سدوب  47مليون
من ّ
هوية ،وهو ما يُمثِّّو
ييادة ذات ش ن مقارجة
بالرفن المناظر تي جهاية
عال  2018وهو 33
مليوجا .وبناء على هذه
العناصر ،خلص مراجع
الحسابات الخارجي إلى
أن التوصية فد جُفّذت.

السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2018
2019

التوصية 2
تماشيا مع التوصيات المقدمة تي عامي 2016
و ،2017يوصي مراجع الحسابات الخارجي
ببذل جهود خاصة لتحسين سياسة ايمن تي

أُةلقت

أُةلقت
(ملحوظة :ما يرد أدجاه
مجسَّد تي الحسابات
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

وجظاما العالمي للمعلومات
شبدة الب ا
(وججن  ،)2وال سيما من أجو تعنين الضوابط
العامة لتدنولوجيا المعلومات وضوابط
االستخدال.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

سياسات ايمن بوجا عال .وفد جفّذ الب ا
وإجراءات من أجو:

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

سياسات

السنوية المراجعة لعال
)2019

 االستعراض الدوري لحقوق جفاذ المستخدمين
وإمداجية تتبّع اإلجراءات المتخذة لتفعيو ملفات بياجات
المستخدمين أو وفف تفعيلها؛

يجري تنفيذ التوصية،
بيد أجا تقرر إةالفها
بالنظر إلى أجا سيدون
من العسير على
المضي أبعد
الب ا
من ذلك بدثير تيما عدا
اإلجراءات
توفيع
الجديدة التي وضعتها
التدنولوجيا
شعبة
وجشرها.

 تنفيذ ضوابط تخفيفية بش ن امتيايات النفاذ
الممنوحة
)(SAP_ALLو)(SAP_NEW
لمستخدمين معيَّنين؛
 تنفيذ ضوابط مناسبة للوفاية والدشف للمستخدمين
الذين لديهن امتيايات جفاذ استثنائية ،والحفاظ على
إمداجية تتبع اإلجراءات التي يضطلعون بها تي جظال
وججن؛
 التقليو فدر اإلمدان من عدد ملفات بياجات المستخدمين
الذين ال يمتثلون يتضو الممارسات بش ن الفصو بين
المهال وتنفيذ الضوابط التخفيفية القوية.
 بيد أن هناك فدرا ال يُمدن تالتيا من المخاطر بسبب
طبيعة عمليات الب ا  .على سبيو المثال ،منح
تترات سماح للنفاذ إلى النظال للموظفين المنقولين
بسبب شدّة تناوب العاملين؛ ومنح إمداجية النفاذ
لموظفي منظمات ايمن المتحدة التي تستضيف النظال
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

وججن 2؛ والسماح بالقدر ايدجى من الموظفين ذوي
ايدوار المتعارضة استنادا إلى مصفوتة أتضو
الممارسات بش ن التفرفة بين المهال بسبب جقص
الموظفين تي الموافع النائية.
 وفد فُبلت هذه المخاطر من جاجب الب ا ويجري
التخفيف منها بواسطة إجراءات موثَّقة جيدا ومتّبعة
بشدو صارل من جاجب شعبة التدنولوجيا.
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2018
2019

التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يحسن
تقاريره المالية بش ن اإليرادات
الب ا
والمصروتات من أجو تسليط الضوء بصورة
أتضو على العوامو المحركة لنمو الفوائض.

شعبة المالية المؤسسية

يقدل الب ا تقارير عن اإليرادات والمصروتات تي
كشوف مالية تصلية وسنوية .ويوتّر فسن التحليو المالي تي
الحسابات السنوية المراجعة معلومات عن مصادر
التغييرات التي طرأت على اإليرادات والمصروتات
وأسبابها .ومع استمرار ييادة اإليرادات تي عال ،2019
حقق الب ا تائضا يقو بنسبة  10تي المائة عن الفائض
تي عال  .2018وتُعنى جسبة تتجاوي  80تي المائة من
اإليرادات المثبتة تي عال  2019إلى منح كاجت تواريخ
تنفيذها تقع تي عال  2020أو بعد ذلك .ويوحي ذلك ب ن
ةالبية الفائض ترجع إلى الفاصو النمني المت صو بين
إثبات اإليرادات والمصروتات ،دون مخاطر مالية ذات
ش ن متصلة باحتمال عدل القدرة على إجفاق المنح.

أُةلقت

مواتقة
(ملحوظة :استنادا إلى
السنوية
الحسابات
المراجعة لعال )2019
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2018
2019

التوصية

التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يطلب
الب ا من الخبير االكتواري تقدين منيد من
المعلومات من أجو تقيين المنهجية
واالتتراضات المستخدمة تي التقديرات
االكتوارية بمنيد من الفعالية.

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 المؤسسية

استجابة لتوصية مراجع الحسابات الخارجي ،واصلت شعبة
المالية المؤسسية استعراض عدّة تغييرات وتنفيذها بدءا
بتقيين عال  ،2019بما تي ذلك:
 إجراء عمليات تحص إضاتية لبياجات التعداد
المستخدمة تي التقييمات االكتوارية؛
 وتحديد أسعار خصن منفصلة لدو من خطط
سِّد التدتقات النقدية الدتينة ومنيأل
االستحقافات بما يُج ّ
العُملتين؛
 وإعادة تعريف حسابات إجاية ييارة الوطن؛
 وتوتير معلومات إضاتية شاملة لمراجع الحسابات
الخارجي للسماح باستعراض االتتراضات
المستخدمة تي تقيين االلتنامات إياء الموظفين.
وفد الحة الب ا أجا تي حين لن يؤد أي من التغييرات
المذكورة أعاله إلى أثر مادي على النتائأل اإلجمالية للتقيين،
تإجها حسّنت جودة سير المراجعة بين المنظمة وخبيرها
االكتواري ومراجع الحسابات الخارجي .وفد حلّت محلها
التوصيات  4-1من الحسابات السنوية المراجعة لعال
.2019

اإلطار الز ن

أُةلقت

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2018
2019

يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية

التوصية 5

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 المؤسسية

طلب الب ا من برجامأل ايمن المتحدة اإلجمائي وحصو
منا على خطاب اعتماد يوتّر ضماجا بش ن جظاما المحاسبي
وذلك يةراض مراجعة الدشوف المالية .وفد جرى تلقي
الخطاب تي أبريو/جيسان  2020بعد وضع مراجع
الحسابات الخارجي تقريره تي صورتا النهائية.

يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يحصو
الب ا من برجامأل ايمن المتحدة اإلجمائي
الذي يدير جنءا من مرتبات الب ا  ،على
ضمان بش ن موثوفية جظال كشوف المرتبات
المستخدل لهذا الغرض.

التوصية 1
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن تقول
ايماجة بما يلي :أ) إصدار وثيقة موجنة لعناية
المجلس ،توتر لمحة عامة عن خارطة الطريق
المتداملة ،ب) االتصال بالدول ايعضاء من
أجو تحديد كيفية تلبية احتياجاتها بشدو أتضو،
مع التميين بين المعلومات االستراتيجية الاليمة
للحوكمة ،والمعلومات المفصلة عن الخطط
االستراتيجية القطرية وميناجياتها ،والتي يجب

اإلطار الز ن

أُةلقت

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
مواتقة

وفد أيّد الب ا أيضا اختبار مراجع الحسابات الخارجي
المرحلي الجوهري لدشوف مرتبات برجامأل ايمن المتحدة
اإلجمائي ولن يُالحة وجود أي اختالتات لدى مطابقة النتائأل
المستمدة من مداتب فطرية مختارة.
التوجيهية
اللجنة
بخارطة
المعنية
المتداملة
الطريق
ومدتب تنفيذ خارطة
الطريق المتداملة

أ)

تعدف ايماجة على وضع وثيقة ستويع على الدول
ايعضاء لتوتير لمحة عامة عن العناصر ايربعة
لخارطة الطريق المتداملة – وهي الخطة
( ،)2021-2017وسياسة
االستراتيجية للب ا
الخطط االستراتيجية القطرية ،واستعراض اإلطار
المالي ،وإطار النتائأل المؤسسية (.)2021-2017
وسوف توضع الوثيقة تي صيغتها النهائية بعد اعتماد
المجلس التنفيذي تفويضات السلطة المقترحة وةير
ذلك من ترتيبات الحوكمة تي دورتا العادية ايولى تي
أبريو/جيسان .2020

يوليو/تموي 2020
أُةلقت

مواتقة
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استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

أن تدون متاحة على مختلف موافع وبوابات
الب ا .
ب) وفد جمعت ايماجة تعليقات من الدول ايعضاء خالل
سلسلة من المشاورات ةير الرسمية تي عال ،2019
وخالل دورة المجلس العادية الثاجية لعال  2019وذلك
من أجو تحديد المستويات المناسبة للمعلومات
المطلوبة للحوكمة ويةراض المعلومات ايخرى.
ويةراض الحوكمة ،ستنفذ ايماجة عملية تشاورية سلسة
لجمع التوجيهات االستراتيجية للدول ايعضاء بش ن
مشاريع الخطط االستراتيجية القطرية والخطط
االستراتيجية القطرية المؤفتة فبو أن ينظر المجلس تيها.
وسوف يحتفة المجلس أيضا بسلطة استعراض واعتماد
التنقيحات ةير المتصلة باالستجابة لأليمات التي تُنيد
الميناجية اإلجمالية الحالية للخطط االستراتيجية القطرية
والخطط االستراتيجية القطرية المؤفتة ب كثر من  15تي
المائة .وإضاتة إلى ذلك ،سوف تستعرض الدول ايعضاء
وتوتّر تعليقات على التنقيحات المتصلة باالستجابة لأليمات
التي تتجاوي  15تي المائة من الميناجية اإلجمالية الحالية

أُةلقت

مواتقة
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استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

للخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤفتة ،أو  150مليون دوالر أمريدي ،أيهما أفو.
ويةراض صنع القرار والرفابة ،سوف يوتّر المنيد من
صلة من خالل إخطارات بالبريد اإللدتروجي
المعلومات المف ّ
من أجو إعالل الدول ايعضاء بجميع تنقيحات الميناجية
القطرية/الخطط
االستراتيجية
بالخطط
الخاصة
االستراتيجية القطرية المؤفتة ،بصرف النظر عن التغيير
الذي يطرأ على القيمة ،وذلك تي يول العمو الذي تُعتمد تيا؛
والوثائق الخاصة بجميع ميناجيات تنقيحات الخطط
االستراتيجية القطرية أو الخطط االستراتيجية القطرية
المؤفتة المنشورة على الموفع الشبدي للب ا ؛
بوابة بياجات الخطط االستراتيجية
والتحسينات المدخلة على ّ
القطرية (اجظر االستجابة للتوصيتين  7و.)8
يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن تلخص
كو خطة استراتيجية فطرية طريقة تحديد
االحتياجات ،وال سيما العوامو التي أخذت تي
االعتبار لتقدير فدرة الب ا على تنفيذها
بشدو وافعي.

شعبة البرامأل اإلجساجية
شعبة
واإلجمائية،
الميناجية والبرمجة،
شعبة الشراكات مع
القطاع العال وتدبير
الموارد

تُحدَّد طريقة استباجة االحتياجات وتعريفها تي النموذج
المنقح للخطط االستراتيجية القطرية الذي يشير إلى التقدير
الدفيق لالحتياجات وضرورة التشاور مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين خالل إعداد الخطة االستراتيجية
القطرية .وتساعد وظائف الب ا المداتب القطرية خالل
عملية صياةة الخطط االستراتيجية القطرية.

أُةلقت

مواتقة.
يحيط مراجع الحسابات
الخارجي علما ب ن
مدتب المفتش العال
يعتبر أن توصيتا الذاتية
بش ن الموضوع جُفذت
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اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

متنوعة لتقدير فدرة المداتب القطرية على
وتُستخدل عوامو ّ
التصدي لالحتياجات المستباجة .وي خذ الب ا تي الحسبان
التوفعات بالنسبة للتمويو والموارد المتاحة والتحديات
التشغيلية القائمة والممدنة لوضع خطة سنوية فائمة على
االحتياجات تؤدي ،لدى تحديد أولوياتها وتعديلها ،إلى خطة
العمو السنوية المحدَّدة ايولويات.
وتُدعن الخطة القائمة على االحتياجات بخطة تنفيذ وخطة
إلدارة العمليات القطرية حيث ي خذ الب ا تي الحسبان
التوفعات بالنسبة للتمويو والموارد المتاحة والتحديات
التشغيلية القائمة والممدنة لوضع خطة سنوية فائمة على
االحتياجات تُعرض على أعضاء المجلس التنفيذي .وتُشتق
خطة إدارة العمليات القطرية من دورة التخطيط السنوية
وهي تشمو برجامأل العمو القطري ،بما تي ذلك الميناجيات
الاليمة لخطط التنفيذ القائمة على االحتياجات والقائمة على
الموارد.
ويقتضي جموذج الخطط االستراتيجية القطرية أيضا من
المداتب القطرية أن تفسر كيف يُمدن للب ا أن يتصدى
للثغرات المستباجة .وتنظر المداتب القطرية تي جتائأل الخطة
االستراتيجية القطرية السابقة والتقييمات واستعراضات

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
جنئيا مع فبول اإلدارة
للمخاطر المتبقية.
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استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

منتصف المدّة والدروس المستفادة من أجو شرح سبب كون
الب ا تي أتضو وضع لالستجابة الحتياجات البلد.
وأخيرا ،ترتبط دورة البرمجة والتنفيذ تي الخطط
االستراتيجية القطرية بتحليو التمويو المراعي للسياق
والوافعي ،وذلك بدعن من أدوات من فبيو خطط العمو
المتعلقة بالشراكات .وتضع المداتب القطرية خطط العمو
المتعلقة بالشراكات بالتعاون الوثيق مع إدارة الشراكات
والدعوة تي المقر .ومنذ صدور تقرير مراجع الحسابات
الخارجي ،فامت ايماجة بتحديث التوجيهات والنماذج
واإلجراءات الرئيسية وجدول تحديد ايولويات تي خطط
العمو المتعلقة بالشراكات.
يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بمواءمة
دورات الخطط االستراتيجية القطرية ايفرب
إلى جهاية مدتها (بعد السنة الثالثة) مع خطط
إطار عمو ايمن المتحدة للمساعدة اإلجمائية
التالي.

اإلفليمية
المداتب
القطرية
والمداتب
البرامأل
وشعبة
اإلجساجية واإلجمائية

مع المضي فدما ،تجري مواءمة جميع الخطط االستراتيجية
القطرية مع إطار ايمن المتحدة للتعاون تي مجال التنمية
المستدامة (الذي حو محو إطار عمو ايمن المتحدة
للمساعدة االجمائية) على السواء من حيث المحتوى
والدورة ،كما يجري إبراي مساهمة الخطط االستراتيجية
القطرية تي حصائو إطار ايمن المتحدة للتعاون تي مجال
التنمية المستدامة .وحسب االفتضاء ،يشمو هذا العمو أيضا
تنقيح ميناجيات الخطط االستراتيجية القطرية القائمة من

أُةلقت

مواتقة .جرى تنفيذ
التوصية من حيث
الجوهر.
وتنص التوجيهات التي
21
تي
صدرت
يوجيو/حنيران 2019
من جاجب مساعد المدير
لخدمات
التنفيذي
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وضوع
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التوصية

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

أجو مواءمتها مع دورة إطار ايمن المتحدة للتعاون تي
مجال التنمية المستدامة.
وفد جرى توييع مبادئ توجيهية مؤفتة بش ن الموائمة على
المداتب القطرية والمداتب اإلفليمية كما أجش ت شعبة
مدرس لدعن
البرامأل اإلجساجية واإلجمائية مدتب مساعدة
ّ
المداتب القطرية بش ن مواءمة الخطط االستراتيجية
القطرية مع إطار ايمن المتحدة للتعاون تي مجال التنمية
المستدامة .وتُستخدل المبادئ التوجيهية المؤفتة تي الجيو
الجديد من الخطط االستراتيجية القطرية التي ستقدل إلى
المجلس التنفيذي تي دورتا العادية الثاجية لعال .2020
وترجع الطبيعة المؤفتة لهذه المبادئ التوجيهية إلى عملية
إصالح ايمن المتحدة المتطورة ،والتي تقتضي تعديال
متواصال للسياسات والمبادئ التوجيهية وايشدال وما إلى
ذلك التي ُوضعت مع منظومة ايمن المتحدة من أجو صياةة
أطر ايمن المتحدة الجديدة للتعاون تي مجال التنمية
المستدامة وتعميمها .وسيواصو الب ا ضمان تحديث
المبادئ التوجيهية حسب االفتضاء.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
العمليات على أجا "مع
المضي فدما ،ينبغي أن
تتواءل تواريخ بدء
الخطط االستراتيجية
القطرية واجتهائها مع
تلك المنصوص عليها
تي إطار التعاون – فدر
اإلمدان ،مع مراعاة
اإلجساجية
الطبيعة
واإلجمائية المندوجة
الخطط
لبعض
االستراتيجية القطرية
للب ا  .وبالنسبة لدو
خطة استراتيجية فطرية
ال تتواءل مع دورة أطار
التعاون المناظرة لها،
سيتعيّن علينا أن جشرح
ايساس المنطقي يي
اختالف ،وأن جضمن تي
الوفت جفسا تعديو
االستراتيجية
الخطة
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اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
القطرية تي الوفت
المناسب لمواءمتها من
الناحية الجوهرية مع
تطور إطار
حصائو
ّ
التعاون الراهن .وكان
الخطط
توفيت
االستراتيجية القطرية
هو من الشواةو
الرئيسية التي أُثيرت
للتقييمات
جتيجة
والمراجعات التي جرت
مؤخرا".
وعلى الرةن من عدل
بالضبط
التصدي
مراجع
لتوصية
الخارجي
الحسابات
(ينبغي مواءمة جميع
الخطط االستراتيجية
القطرية ايفرب من
النهاية) ،يُمدن اعتبار

WFP/EB.A/2020/6-H/1

40

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

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

شعبة البرامأل اإلجساجية
شعبة
واإلجمائية،
الميناجية والبرمجة

اعتمد المجلس تي عال  2019خططا استراتيجية مؤفتة
متعددة البلدان للمحيط الهادئ ومنطقة الداريبي وذلك عقب
إجراء تحليو ومشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
أن هذه التوصية فد جفذت
من حيث الجوهر.

يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

يزا يات
القط ة

الحوافظ

التوصية 4
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بدراسة
تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية المتعددة
البلدان.

أُةلقت

مواتقة

ويوتّر المقر توجيهات بش ن كيفية تطبيق جموذج الخطط
االستراتيجية القطرية تي حاالت تعدد البلدان لضمان الجودة
واالتساق.
وتي سلسلة من المشاورات ةير الرسمية مع الدول
ايعضاء تي عال  2019وتي الوثيقة المعنوجة "تحديث عن
خارطة الطريق المتداملة" (WFP/EB.2/2019/4-
 )D/1بيّنت اإلدارة مفهول الخطط االستراتيجية المتعدِّّدة
البلدان والتغييرات المقترحة على الالئحة العامة للب ا
من أجو تيسير تنفيذه .وفد اعتمد المجلس التنفيذي التغييرات
تي دورتا العادية ايولى تي أبريو/جيسان .2020

التوصية 5

شعبة
والبرمجة،

الميناجية
شعبة

واصو الب ا الحوار مع الجهات الماجحة من أجو تشجيع
تقدين التمويو المرن الذي يُمدن التنبؤ با .ومن أمثلة النجاح
تي هذا الصدد الترويأل التفافات الشراكات االستراتيجية؛

أُةلقت

مواتقة
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يوصي مراجع الحسابات الخارجي بما يلي :أ)
أن تعتمد المداتب القطرية بدرجة أكبر على
محتوى الخطط االستراتيجية القطرية
والميناجيات المرتبطة بها عند إصدار جداءاتها
للمساهمات ،ب) يوصي أيضا ايماجة ب ن
تواصو مناشدة الجهات الماجحة بتقدين منيد من
التمويو المرن والذي يمدن التنبؤ با بهدف
ييادة الدفاءة التشغيلية للخطط على المدى
الطويو.

الشراكات مع القطاع
العال وتدبير الموارد

تهذه االتفافات توتّر تمويال مرجا ويُمدن التنبؤ با لمجموعة
من الغايات المتفق عليها بصورة مشتركة الطويلة المدى
جسبيا .ولدى الب ا اتفافات شراكات استراتيجية مع
أستراليا ،وكندا ،والداجمرك ،وآيسلندا ،وأيرلندا،
ولدسمبرغ ،وجيوييلندا ،والنرويأل ،وجمهورية كوريا،
واالتحاد الروسي ،وإسباجيا ،والسويد ،والمملدة المتحدة
لبريطاجيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
ويواصو الب ا تدريب إدارة المداتب القطرية وموظفيها
على كيفية تالتي التخصيص المفروض ذاتيا عن طريق
ييادة االعتماد على محتوى الخطط االستراتيجية القطرية
والميناجيات المرتبطة بها .وتؤكد التوجيهات الخاصة
بمقترحات التمويو على أهمية التواصو مع الماجح على
مستوى الخطة االستراتيجية القطرية ،وذلك باستخدال
الخطة االستراتيجية القطرية وخطة إدارة العمليات القطرية.
وإذا كان الماجح يفضو شيئا أكثر مواءمة لمتطلباتا ،تإن
الخيار التالي يتمثَّو تي إعداد مقترح وصفي ،ورهنا برد
تعو الماجح ،مقترح مفصو تي الشدو .Excel
واض ُ
طلع بالتدريب خالل االجتماعات اإلفليمية تي الفترة
 2018-2017تي بنما وباجدوك وجيروبي وداكار والقاهرة.
وتالتي التخصيص المفروض ذاتيا ُمدرج أيضا تي
مجموعة تدريب المديرين القطريين والتدريب التمهيدي

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

للموظفين المعنيين بالشراكات مع الحدومات .وسوف
يُستهو بحلول جهاية العال تدريب عبر شبدة اإلجترجت على
اإلدارة الداملة للمنح (بالتشارك مع ترع محاسبة المساهمات
والتقارير المالية للجهات الماجحة).
يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية 6
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحليو
أسباب النيادة تي معامالت الميناجية
والمحاسبة ايساسية من أجو تقيين ايثر الطويو
ايجو لما تمثلا ميناجيات الحواتة القطرية من
عبء عمو على اإلدارة والموظفين.

شعبة
والبرمجة

الميناجية

تي حين يجري التسلين بالنيادة تي عبء العمو الناجمة عن
معامالت الميناجية والمحاسبة ايساسية ،ترى ايماجة أن
ايخذ بالخطط االستراتيجية القطرية كان لا أيضا أثر مباشر
على تخفيض عبء اإلدارة والمعامالت تي مجاالت أخرى.
وترى شعبة الميناجية والبرمجة أجا جرى التصدي للتوصية
استنادا إلى تحليو أكثر شموال إذا أخذجا تي االعتبار ما يلي:
 اتخذت اإلدارة إجراءات للحدّ من معامالت الميناجية
والمحاسبة منذ صدور تقرير مراجعة الحسابات.
وتشمو هذه اإلجراءات التخفيض على جحو يُعتد با تي
عناصر تخطيط هيدو التداليف؛ وتنفيذ جظال كواجتن
( )Quantumلتيسير كشوف مرتبات الموظفين
المحليين (اجظر االستجابة للتغييرات تي الموارد
البشرية التوصية )3؛ ووفف تفعيو أداة الميناجية
والتخطيط المعقدة واستبدالها.

أُةلقت

مواتقة
سوف يواصو مراجع
الحسابات الخارجي ،من
خالل عمليات المراجعة
الميداجية التي يضطلع
بها ،تحليو أي ييادة
محتملة تي عبء العمو
اإلداري ،ال سيما بش ن
الميناجية
إعداد
ورصدها.
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

 عالأل ايخذ بالخطط االستراتيجية القطرية مشدلة
اآلليات المجنأة المتعدِّّدة التي تتطلب عمليات حوكمة
واعتماد منفصلة وكذلك عبء عمو متعلقا بالرصد
واإلبالغ وإعداد الوثائق الداعمة وميناجيات معامالت
الميناجية والمحاسبة .وهي تشمو معامالت متعلقة
بالعمليات الخاصة والصناديق االستئماجية المتعدِّّدة
المؤسسات والصناديق االستئماجية على مستوى
البلدان ومساهمات النظراء الحدوميين والحسابات
الخاصة واتفافات توتير الخدمات الثنائية واتفافات
ايطراف الثالثة – التي كاجت جميعها منفصلة من فبو
ولدنها صارت اآلن ُمدرجة تي الخطط االستراتيجية
القطرية.
 أدّى ايخذ بخطة استراتيجية فطرية مدتها خمس
سنوات بدال من المشروعات المتعدِّّدة القصيرة ايمد
والعمليات الخاصة والصناديق االستئماجية وما إلى
ذلك إلى الحدّ بدرجة يُعتد بها من عدد افتراحات
الميناجية وتنقيحاتها التي تُعرض على المجلس
بموجب تفويض السلطات المنصوص عليا تي الوثيقة
"تحديث عن خارطة الطريق المتداملة :تفويضات
السلطة وترتيبات الحوكمة ايخرى المقترحة"
التي
()WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

اعت ُمدت تي أبريو/جيسان  .2020ويبيّن الملحق الثاجي
بالوثيقة النتائأل المستمدة من استعراض تطبيق
تفويضات السلطة المؤفتة ،حيث يؤكد أجا "تي إطار
خارطة الطريق المتداملة ،يادت القيمة الدوالرية
اإلجمالية للبرامأل والتنقيحات المواتق عليها ،بينما
اجخفض عدد المواتقات ،مما أدى إلى مداسب تي
الدفاءة" .وتيما بين عامي  2011و ،2016جرى تي
المتوسط  215تنقيحا للميناجية سنويا ،بينما لن يجر
سوى  46و 69تنقيحا تي عامي  2018و 2019على
التوالي.
ومن المه ّن أيضا مالحظة أن ةالبية ايجشطة ال ُمدرجة تي
مشاريع التغذية المدرسية أو التغذية أو المساعدة الغذائية
مقابو إجشاء ايصول كاجت تقتضي من فبو إدارة الميناجية
وتقدين التقارير دون دعن من النظن المؤسسية كما يجري
حاليا.
يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية 7
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحسين
تائدة "بوابة بياجات الخطط االستراتيجية
القطرية" لمستخدميها عن طريق إدخال ما يلي

مدتب تنفيذ خارطة
المتداملة
الطريق
الميناجية
وشعبة
والبرمجة

بوابة بياجات الخطط
فامت ايماجة بتحسين تائدة ّ
االستراتيجية القطرية كما وتّرت تحديثات للدول ايعضاء
خالل سلسلة من المشاورات ةير الرسمية وأثناء دورة

أُةلقت

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

التوصية

لدو بلد )1 :ميناجية خطة التنفيذ؛  )2النفقات
المتدبدة على أساس سنوي؛  )3مبلغ ميناجية
دعن البرامأل واإلدارة؛  )4النسب المئوية
لتداليف الدعن ةير المباشرة (أساسا  6.5تي
المائة) وتداليف الدعن المباشرة؛  )5المتطلبات
لستة أشهر تيما يتعلق بالخطة القائمة على
االحتياجات وخطة التنفيذ ،تليها الموارد المقابلة
التي تن جمعها بالفعو.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

()2

المجلس التنفيذي العادية الثاجية لعال 2019
التالي:

على النحو

 أُعلنت خطة التنفيذ ايصلية لعال  2020لدو خطة
استراتيجية فطرية وخطة استراتيجية فطرية مؤفتة
معتمدة خالل الربع ايخير من عال 2019؛
 جرى اإلبالغ عن النفقات التراكمية وااللتنامات
المفتوحة حتى مستوى الحصائو االستراتيجية على
أساس ربع سنوي منذ يوليو/تموي  .2019ويشمو ذلك
تداليف الدعن المباشرة على مستوى الخطط
االستراتيجية القطرية وتداليف الدعن ةير المباشرة
على جميع المستويات؛
 جرى إدماج البياجات المستمدة من خطة الب ا
لإلدارة ( ،)2022-2020التي تتضمن النسبة  6.5تي
المائة الخاصة بتداليف الدعن ةير المباشرة ،بصورة
كاملة تي بوابة الخطط االستراتيجية القطرية ،مما
يسمح للمستخدمين باستخراج بياجات خطة اإلدارة
حسب المدتب القطري والنتيجة االستراتيجية

(" )2تحديث عن خارطة الطريق المتداملة" (.)WFP/EB.2/2019/4-D/1

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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وضوع
والدورة السنو ة الت
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التوصية

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

والحصيلة االستراتيجية ومجال التركين وطريقة
التحويو؛
ُ وضع منظور عالمي وإفليمي يتيح للمستخدمين رؤية
أتضو لبياجات خطة اإلدارة (التي يجري تحديثها
سنويا) والخطة القائمة على االحتياجات (التي يجري
تحديثها يوميا) وخطة التنفيذ ايصلية (التي يجري
تحديثها سنويا)؛
 أعيد تصمين المتطلبات من التمويو الصاتي لمدّة ستة
أشهر بحيث تشمو الخطة القائمة على االحتياجات
لستة أشهر ،ويجري تحديثها يوميا؛
 يجري تحديث المساهمات المخصصة يوميا ،ويُمدن
تصنيفها حسب الجهة الماجحة والحصيلة
االستراتيجية؛
 جرى إدراج ايعداد الفعلية للمستفيدين بناء على
التقارير القطرية السنوية.
وسيستمر استخدال لوحات المعلومات الداخلية يةراض
اإلدارة الداخلية وايةراض التقنية .وال يُعتبر إدراج بياجات
بوابة بياجات الخطط
ميناجية دعن البرامأل واإلدارة تي ّ
االستراتيجية القطرية ضروريا استنادا إلى منافشات جرت
مع الدول ايعضاء ومستوى الرفابة المتواتر من خالل

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
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وضوع
والدورة السنو ة الت
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التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

عملية وضع خطة اإلدارة السنوية واعتمادها بش ن تحديد
ميناجية دعن البرامأل واإلدارة ومعدّل تداليف الدعن ةير
المباشرة وكذلك الحال بالنسبة إلدراج بياجات خطة اإلدارة
بوابة بياجات الخطط االستراتيجية القطرية.
تي ّ
يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بترشيد
التعايش بين بوابات المعلومات المختلفة
المتعلقة بالخطط االستراتيجية القطرية،
واإلشارة بشدو منهجي إلى مصدرها ،وفواعد
التحديثات وتواريخها ،وطبيعة التداليف
المعروضة (ايجشطة ،والتحويالت ،والتنفيذ،
وتداليف الدعن المباشرة ،وتداليف الدعن ةير
المباشرة).

مدتب تنفيذ خارطة
المتداملة
الطريق
الميناجية
وشعبة
والبرمجة

بوابة بياجات
جرى إدماج الموفع الشبدي لخطة اإلدارة تي ّ
الخطط االستراتيجية القطرية وهو يشمو معلومات إفليمية
وعالمية مج ّمعة بش ن الخطط االستراتيجية القطرية
والخطط االستراتيجية القطرية المؤفتة .وبغية تيسير
بوابة بياجات الخطط االستراتيجية القطرية،
استخدال ّ
اضطلعت شعبة الميناجية والبرمجة أيضا بإجراءات تهدف
إلى ضمان أن البياجات متسقة ومناسبة لمقتضى الحال
ومفيدة يةراض صنع القرار والرفابة عن طريق إضاتة
مسرد بالمصطلحات ذات الصلة بالخطط االستراتيجية
القطرية (بما تي ذلك طبيعة التداليف المبيّنة) وأطر
معلومات توتّر معلومات عن تواتر تحديث البياجات.
وسيستمر استخدال لوحات المعلومات الداخلية يةراض
اإلدارة الداخلية ولألةراض التقنية .وسوف تضمن اإلدارة
االتساق بين مصادر البياجات لالستخدال الخارجي والداخلي
على السواء.

أُةلقت

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية

التوصية 9
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن تعرض
خطة اإلدارة السنوية ميناجيات الحواتة
القطرية ،الموحدة على مستوى الب ا  ،وتقا
لفئات التداليف الدلية ايربع (التحويالت،
والتنفيذ ،وتداليف الدعن المباشرة ،وتداليف
الدعن ةير المباشرة) وتقدل تقريرا عن تطورها
من سنة إلى السنة التالية.
التوصية 10
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يقدل
الب ا  ،بناء على اإلمداجيات التي أدخلها
هيدو التداليف الجديد ،تقريرا سنويا عن تطور
المؤشرات التالية :معدل الدعن اإلجمالي،
ومعدل الدعن والتنفيذ الموحد ،ومعدل التداليف
المصاحبة اإلجمالي.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

شعبة
والبرمجة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

الميناجية

بالنظر إلى أن جميع المداتب القطرية تعمو اآلن ضمن إطار
خارطة الطريق المتداملة ،فدمت ايماجة ميناجية موحدة
للحواتة القطرية مويعة على تئات التداليف ايربع الرتيعة
المستوى (التحويالت والتنفيذ وتداليف الدعن المباشرة
وتداليف الدعن ةير المباشرة) تي خطة الب ا لإلدارة
( .)2022-2020وفد صار من الممدن اآلن إجراء
المقارجات وتحليو االتجاهات.

الميناجية
شعبة
والبرمجة وشعبة إدارة
ايداء واإلبالغ

مع عمو جميع المداتب القطرية ضمن إطار خارطة
الطريق المتداملة ،ستقدل ايماجة ميناجية موحدة للحواتة
القطرية مويعة على تئات التداليف ايربع الرتيعة
المستوى (التحويالت والتنفيذ وتداليف الدعن المباشرة
وتداليف الدعن ةير المباشرة) تي خطة اإلدارة (-2020
 .)2022ويُشار أيضا تي خطة اإلدارة إلى مؤشرات ذات
صلة ،بما تي ذلك التحويالت والتنفيذ وتداليف الدعن
المباشرة.

اإلطار الز ن

أُةلقت

أُةلقت

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
مواتقة

مواتقة
على الرةن من أن
طريقة العرض الجديدة
هذه ال تبيّن مقدار
"التحويالت الخالصة"،
أو تحويالت القيمة،
المناظرة لقيمة المنتجات
الغذائية وبناء القدرات
وتقدين الخدمات (أي
دون تداليف تحويو)،
على عدس ما هو مقترح
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

وتتضمن تقارير ايداء السنوي لعال  2019وايعوال التالية
تطور معدّل الدعن الدلي بما تي ذلك تداليف
جظرة عامة تبيّن ّ
الدعن المباشرة الموحَّدة وتداليف التنفيذ.

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
تي التقرير ،يعتقد
الحسابات
مراجع
الخارجي أن العرض
بهذه الطريقة يضيف
فيمة.

مراجع
ويالحة
الحسابات الخارجي أن
اإلبالغ عن هيدو
التداليف فائن على
االحتياجات ال على
النفقات .وفد تتمثَّو
خطوة إضاتية تي
عرض النفقات مقسَّمة
إلى تئات التداليف
ايربع الرتيعة المستوى
يزا يات
القط ة
2019

الحوافظ

التوصية 11
يوصي مراجع الحسابات الخارجي برصد
المبلغ الدلي للرسول اإلدارية المدتوعة سنويا

وحدة الشراكات مع
ةير
المنظمات
الحدومية

اتُخذت إجراءات لضمان أن معدّل الرسول اإلدارية المطلق ديسمبر/كاجون ايول
تي اتفافات المستوى الميداجي يبلغ  7تي المائة .وتحدِّّد 2020
التوجيهات المؤسسية بش ن إدارة المنظمات ةير الحدومية
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

للشركاء المتعاوجين وجطاق المعدالت المطبقة
تي االتفافات الميداجية.

نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

التوصية 1

الشريدة هذا الشرط تي التوجيهات الخاصة بالميناجية
وجموذجها .ويشير تنفيذ هذه ايدوات من خالل أجشطة
التدريب على مستوى المداتب اإلفليمية والمداتب القطرية
بوضوح إلى أن هذا المعدّل ةير فابو للتفاوض .وسوف
تواصو اإلدارة تحليو الخيارات المتاحة لرصد االمتثال.
شعبة الموارد البشرية

فامت شعبة الموارد البشرية بتنقيح جموذج الدشف المستخدل
بالنسبة للموارد البشرية من أجو الدشف عن الوفائع المتعلقة
بسوء السلوك أو مشاكو ايداء والمواتقة على أن يقول
الب ا باالستعالل عن تاريخ المرشح لوظيفة لدى جهة
عملا السابقة وطلب معلومات من السلطات الوطنية .ويتعيّن
على المرشحين المحتملين إكمال جموذج الدشف المنقح
وتقدَّل لهن لدى التعافد جسخة من سياسة مداتحة التدليس
والفساد ومدوجة فواعد السلوك .وفد وضعت شعبة الموارد
البشرية أيضا إجراء تشغيو موحَّدا بش ن عملية تحص
الخلفية والمواتقة التي يضطلع بها الب ا .

شعبة عمليات سلسلة
اإلمداد

مواتقة جنئية.

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإدراج
العناية الواجبة الخاصة بمداتحة التدليس تي
إجراءات التشغيو الموحدة التي يجري تنقيحها
حاليا يةراض تعيين الموظفين واالستشاريين.

التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد عتبة
أو معايير يقول الب ا بعدها ببذل العناية

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

اضطلعت شعبة سلسلة اإلمداد باستعراض إجراءات
افتُرحت تي البداية استجابة للتوصية  2بش ن تقيين جضأل

أُةلقت

سبتمبر/أيلول 2020

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

التوصية

مورد استراتيجي إلى القائمة
الواجبة فبو إضاتة ّ
وذلك بغية تقيين درجة النضأل تي جظال الب ا
لمداتحة التدليس.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

جظن مداتحة التدليس لدى البائعين ،بما تي ذلك تحديد
موردين استراتيجيين وعمليات مناسبة لبذل العناية الواجبة
من أجو ضمان أن جظمهن لمداتحة التدليس تظو فوية .وفد
جرى ذلك بالتشاور مع أصحاب مصلحة داخليين وعدّة
بائعين يُمدن اعتبارهن "استراتيجيين" استنادا إلى جفقات
الب ا السنوية .وكاجت النتيجة هي أن الب ا يتوفع
مقاومة شديدة من بائعيا االستراتيجيين لالفتراح الذي
يقضي ب ن ترافب شركة تفتيش خارجية جظن البائعين الذاتية
لمداتحة التدليس وتتحقق منها .وال يعني وجود موردين
استراتيجيين للب ا تلقائيا أن الب ا يبون استراتيجي
لبعض كبار بائعيا ،وفد ال يدون لديهن مصلحة كبيرة تي
استثمار الموارد تي مثو هذه العملية .وتي المقابو ،تمن ش ن
استبعاد موردين استراتيجيين من فوائن الب ا استنادا إلى
عدل فبولهن عمليات التفتيش الخارجية على ضوابطهن
الموردين
لمداتحة التدليس أن يؤدي إلى تقليص عدد
ّ
المحتملين والحدّ من تناتسية عمليات الشراء التي يضطلع
بها الب ا  ،وبالتالي إلى ييادة محتملة تي التداليف
اإلجمالية للمشتريات.
ومن هذا المنطلق ،تؤكد شعبة عمليات سلسلة اإلمداد
التنامها بالتركين بدال من ذلك على مواصلة تعنين
إجراءاتها وعملياتها الذاتية من خالل تقييمات دورية

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

للمخاطر والتنفيذ الصارل لسياسة مداتحة التدليس والفساد
تي جميع العقود المبرمة مع البائعين االستراتيجيين .وسوف
تتشاور شعبة عمليات سلسلة اإلمداد مع مدتب الشؤون
القاجوجية للحصول على مشورة بش ن بيان إلنامي يوفعا
البائع ويدشف تيا عن مدى مالءمة جظاما الذاتي لمداتحة
التدليس.
نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

التوصية 3
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحسين
تعالية اإلجراء السنوي لإلبالغ عن تضارب
المصالح ،وخاصة من خالل ضمان رفابة
أتضو على المجموعة المستهدتة ،وتخفيض
ايطر النمنية لتقدين التقارير ومعالجتها،
ومعافبة الت خير المفرط.

ايخالفيات،
مدتب
شعبة الموارد البشرية

سِّن تعمين جديد للمدير التنفيذي بش ن البرجامأل السنوي
يُح ّ
عن تضارب المصالح واإلبالغ المالي صدر تي مارس/آذار
 2020تعّالية اإلجراء السنوي لإلبالغ عن تضارب
ويعرف التعمين ما يلي:
المصالح.
ِّ ّ
 تضارب المصالح الشخصية؛
 واجبات الموظفين والتناماتهن بش ن تالتي تضارب
المصالح الشخصية أو اإلبالغ عنا بغية التخفيف منا
أو إيالتا؛
 متطلبات البرجامأل السنوي عن تضارب المصالح
واإلبالغ المالي وواجبات الموظفين المؤهلين
والتناماتهن بش ن المشاركة تيا.

أُةلقت

مواتقة
ينبغي مالحظة أن
الحسابات
مراجع
الخارجي وجد تي
مراجعتا لألداء بش ن
النقو الجوي لعال 2020
أمثلة لموظفين ال
للبرجامأل
يمتثلون
السنوي للدشف عن
المصالح
تضارب
حسبما يتطلبا مدتب
ايخالفيات.
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

وهو يتضمن أيضا معايير ت هيو جديدة لضمان رفابة أتضو
على المجموعة المستهدتة .وإضاتة إلى ذلك ،فال البرجامأل
السنوي عن تضارب المصالح واإلبالغ المالي بتوسيع
جطاق االستبيان الخاص بتضارب المصالح بحيث يتضمن
ويو ِّ ّحد أسئلة وتفاصيو كاجت مطلوبة ومستخدمة من فبو
كجنء من بيان كشف مالي (لن يعد موجودا) .وتي جملة
أمور أخرى ،يوتّر استبيان تعارض المصالح عملية إبالغ
مبسطة للمشاركين ،وسوف يقلص ايطر النمنية لإلبالغ
والمعالجة ويحمي الخصوصية المالية وايمن المالي
يتعرض لها المشاركون
للمشاركين ويحد من المخاطر التي ّ
والب ا .

ومن المتوفع طبقا لتعمين
المدير التنفيذي بش ن
البرجامأل السنوي للدشف
عن تضارب المصالح
أن يقول مديرو الشُعب
والمديرون اإلفليميون
والقطريون ورؤساء
المداتب بإعالل مدتب
ب سماء
ايخالفيات
المؤهلين
الموظفين
الذين يتعيّن عليهن
المشاركة تي البرجامأل
وذلك عندما يطلب
ايخالفيات
مدتب
المساعدة من المداتب
المختصة
المسؤولة
بش ن إعداد فائمة
بالموظفين المؤهلين.

ويتضمن تعمين المدير التنفيذي صيغة بش ن العقوبات
المترتبة على الت خير المفرط .وسوف يستمر رتع حاالت
الت خير المفرط إلى شعبة الموارد البشرية.

نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي

التوصية 5

شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية

بالنسبة لدورة  ،2019فامت شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية بتوحيد معالجة مخاطر التدليس تي استعراضات

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

أُةلقت

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
2019

التوصية

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتوحيد
معالجة التدليس تي سجالت المخاطر تي
المداتب الميداجية والمقر.

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

المخاطر من خالل التوجيا المنقح واستخدال جموذج جديد.
وتتضمن توجيهات استعراض المخاطر اآلن "التدليس
والفساد" وأربع تئات ترعية لمساعدة اإلدارة تي تحديد
المخاطر وتحسين تحليلها .ويتواصو توحيد تحليو
ي االحتمال وايثر المؤسسين
المخاطر باستخدال مقياس ّ
لنيادة موضوعية التقييمات .ويجري تقيين ايثر استنادا إلى
مستويات الخسارة المالية وايثر الوافع على السمعة.
ويجري أيضا توحيد إجراءات التخفيف تي معرض
مواءمتها مع مقياس االحتمال .وتي جهاية كو عال يُطلب
من المديرين القطريين والمديرين اإلفليميين والرؤساء
الوظيفيين توتير التعليقات على إدارة مخاطر التدليس من
خالل عملية الضمان للمدير التنفيذي ("بيان الضمان"
سابقا) التي تتضمن اآلن فسما مدرسا لتقيين مخاطر
التدليس يتناول ما إذا كان يجري التصدي لمخاطر التدليس
تحديدا وتخفيفها على النحو المناسب خالل عملية
استعراض المخاطر.
وفد وضعت شعبة إدارة المخاطر المؤسسية دليال لتقيين
مخاطر التدليس أتاحتا من خالل الشبدة العالمية
لمستشاري المخاطر واالمتثال تي جوتمبر/تشرين الثاجي
( 2019اجظر التوصية  .)7وفد أُتيح هذا الدليو أيضا

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

وجوفش خالل تدريب المديرين القطريين التمهيدي تي
تبراير/شباط .2020
أيضا على وضع مؤشرات موحَّدة
ويعدف الب ا
لمخاطر التدليس .وسوف تدعن شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية المداتب اإلفليمية تي استعراضات ضمان جودة
سجالت المخاطر تي المداتب القطرية ،بما تي ذلك جواجب
مخاطر التدليس ،وذلك اعتبارا من عال  .2020وتقول
الشعبة أيضا بنشر جظال إلدارة المخاطر ( )R2سيسمح
للب ا بتحليو المخاطر وتجميعها على جحو أتضو.
نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

التوصية 6
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتوسيع
شبدة الموظفين المدربين على سياسة مداتحة
التدليس تي المداتب الميداجية ايكثر تعرضا
لمخاطر التدليس (المداتب اإلفليمية والمداتب
القطرية) وتوسيع جطافها لتشمو شعب المقر.

شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية

يُعد بناء الوعي والقدرة على منع التدليس واكتشاتا وإدارة
مخاطره أحد أهداف استراتيجية وخطة عمو مداتحة
التدليس والفساد ،للفترة .2020-2018
وتماشيا مع خطة العمو ،فامت شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية بما يلي:

 عقدت تدريبا على مداتحة التدليس والفساد تي المداتب
القطرية تي جيجيريا وجنوب السودان والصومال
وأتغاجستان ،ويسّرت تدريب مدفقي التدليس المعتمدين

أُةلقت

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

التوصية

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

تي جوهاجسبرغ وعمان .وفد شارك تي كو تدريب ما
يتراوح بين  40و 60مشاركا .وتي عال  ،2020سوف
تيسّر اللجنة التنفيذية إلدارة المخاطر وتدعن منيدا من
التدريب على مداتحة التدليس والفساد.
 أذكت الوعي بالجواجب العملية إلدارة مخاطر التدليس
خالل االجتماع اإلفليمي للمديرين القطريين الذي عقده
المدتب اإلفليمي تي جيروبي.
 وضعت مواد بش ن الوعي من أجو توعية الموظفين
والشركاء المتعاوجين بإدارة مخاطر التدليس وجشرت
المواد من خالل حلقة دراسية شبدية لمستشاري
المخاطر واالمتثال .وتُتاح هذه المواد لجميع العاملين.
 فدّمت عروضا بش ن الوعي بمداتحة التدليس والفساد
تي عدّة اجتماعات ،بما تي ذلك اجتماع الفريق المالي
العالمي المعني بالتحويالت القائمة على النقد وحلقة
عمو شاملة لعدة وظائف تي المدتب اإلفليمي تي بنما
واجتماع لموظفي الشؤون المالية تي المدتب اإلفليمي
تي داكار.
 أكملت توظيف اختصاصيّي مداتحة التدليس والفساد
المعينين تي المدتبين اإلفليميين تي القاهرة وجيروبي

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

الذين سيوترون ،تي جملة أمور أخرى ،التدريب
للمداتب القطرية كو تي إفليما.
 شاركت تي تيسير دورة عن إدارة مخاطر التدليس مع
مدتب المفتش العال وخدمات الرفابة خالل برجامأل
التدريب التمهيدي للمديرين اإلفليميين تي
تبراير/شباط .2020
نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

التوصية 7
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع
مبادئ توجيهية بش ن إجراء تقييمات لمخاطر
التدليس تغطي أكثر ما يتعرض للمخاطر من
العمليات (تدنولوجيا المعلومات ،والتحويالت
القائمة على النقد ،والمنظمات ةير الحدومية،
وما إلى ذلك) ومن البلدان (اليمن وتركيا
وةيرهما).

شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية

وضعت شعبة إدارة المخاطر المؤسسية دليال لتقيين مخاطر
التدليس وفامت بتعميما خالل الشبدة العالمية لمستشاري
المخاطر واالمتثال تي جوتمبر/تشرين الثاجي  .2019ويُتاح
الدليو لجميع العاملين ويستخدل ك داة للمساعدة على تطبيق
آليات المخاطر والمداتحة الراسخة إلدارة مخاطر التدليس.
وهو يوتّر توجيهات عملية بش ن إجراء تقييمات المخاطر،
بما تي ذلك سبب إجراء تقيين لمخاطر التدليس ومتى وكيف
يُجرى هذا التقيين .وبا أيضا ملحق مفيد عن أعمال التدليس
وعيّنة من السيناريوهات لدو تئة من تئات مخاطر التدليس.
وستدعن الشُعبة واختصاصيو مداتحة التدليس والفساد
اإلفليميون أيضا تقييمات مخاطر التدليس لصالح المداتب
القطرية التي تعتبر أكثر عرضة لهذه المخاطر.

أُةلقت

مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

التوصية

التوصية 8
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحسين
معرتة الشركاء المتعاوجين بالتناماتهن التعافدية
المتعلقة باإلبالغ عن جميع حاالت التدليس
المفترض ،من خالل وضع وثائق توجيهية
تستخدمها المداتب القطرية عند تدريب
شركائها .ويجب أن تؤكد هذه الوثائق ،على
وجا الخصوص ،على شروط استخدال الخط
الساخن السري لإلبالغ عن التدليس.

التوصية 10
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإصدار
دليو للمديرين الميداجيين لتحديد معايير اإلبالغ
عن التدليس.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

وحدة الشراكات مع
ةير
المنظمات
الحدومية ،شعبة إدارة
المخاطر المؤسسية

أعدت شعبة إدارة المخاطر المؤسسية مواد توجيهية إلذكاء
وعي الشركاء المتعاوجين بااللتنال التعافدي باإلبالغ عن
شدوك التدليس ،بما تي ذلك إمداجية اإلبالغ السري عبر
الخط الساخن (اجظر االستجابة للتوصية  )6المتاح لجميع
العاملين.

اإلطار الز ن

أُةلقت

وبغية ييادة إدماج الوعي بمخاطر التدليس تي إدارة
الشراكات ،تعتنل وحدة الشراكات مع المنظمات ةير
الحدومية استخدال المواد تي وحدة دراسية ضمن مواد
التدريب على التوجيهات المؤسسية للموظفين واستخدامها
تي التدريبات التمهيدية للشركاء المتعاوجين من أجو إذكاء
الوعي بسياسة مداتحة التدليس والفساد وإجراءات التصعيد.
شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية

تتوفع شعبة إدارة المخاطر المؤسسية توضيح إجراءات
االستجابة الدعاءات االشتباه بحدوث تدليس وتساد
وتعنينها تي التحديث لسياسة مداتحة التدليس والفساد
المنمع تقديما خالل دورة المجلس العادية ايولى لعال
.2021

تبراير/شباط 2021

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
مواتقة
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
2019

التوصية

التوصية 11
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتفويض
معالجة ادعاءات التدليس البسيطة ،التي تنطوي
على مبلغ أفو من حد أدجى معين ،إلى المديرين
المسؤولين مع الحفاظ على االلتنال بإبالغ
مدتب التفتيش والتحقيق.

التوصية 12
عمال على تحسين اإلدارة الداخلية لمخاطر
التدليس ،يوصي مراجع الحسابات الخارجي
بربط كو تحقيق تي التدليس بتقدير يثره المالي
استنادا إلى منهجية توضع مع إدارة تسيير
الموارد.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

مدتب المفتش العال،
شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية

وضعت شعبة إدارة المخاطر المؤسسية توجيهات لتقصي
الحقائق يجري التشاور بش جها داخليا امتثاال اللتنامها
بتعريف جطاق االستعراضات االبتدائية الدعاءات التدليس
التي يجريها المديرون المسؤولون لحالة تدليس ظاهرة
الوجاهة.

اإلطار الز ن

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

تبراير/شباط 2021

وفد وضع مدتب التفتيش والتحقيق برجامجا للتحقيق بالوكالة
لتدريب الموظفين الميداجيين ةير المنتمين للمدتب على
السرية واالتصال
الطريقة السليمة لجمع ايدلة وإجراءات
ّ
لمساعدة المدتب تي التقييمات االبتدائية الدعاءات التدليس
وسوء السلوك.
مدتب
والتحقيق

التفتيش

يتضمن تقرير مدتب التفتيش والتحقيق السنوي لعال 2019
المبالغ المقدَّرة للتحقيقات الجارية بش ن كشفا للتدليس
المفترض .وبالنظر إلى أن المدتب يتلقى أحياجا تقديرات
للتعرض للتدليس لدى إعداد التقارير وطلب
اإلدارة
ّ
التحقيقات ،تإن هذه المبالغ تُستخدل (بعد تعديلها استنادا إلى
ايدلة التي يجمعها المدتب) يةراض الدشف .وتي بياجات
الدشف ،يُمثِّّو المبلغ المبيّن باعتباره "الفساد-المثبت" المبالغ
القائمة على ايدلة المستمدة من تقارير التحقيقات المثبتة تي
حين يُمثِّّو "الفساد-المفترض" تقديرات خسائر التدليس التي

أُةلقت

أُةلقت
ذهب جص التقرير
(الفقرة  )113إلى أبعد
من هذا وافترح وضع
لتعرض الب ا
تقيين
ّ
لمخاطر مالية جتيجة
لجميع حاالت الفساد
ال ُممدنة حتى فبو
التحقيق ،وذلك استنادا
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

أبلغتها اإلدارة مع تعديلها خالل تقدل التحقيقات ،وذلك
بالنسبة لالدعاءات التي ما يالت التحقيقات جارية بش جها.
وهذه المعلومات متاحة للعلن تقط وهي فابلة للتغيير.

إلى منهجية يتعيّن
وضعها .ويُعرض تقيين
التعرض المالي هذا
ّ
سنويا على لجنة مراجعة
الحسابات للعلن .ويرى
مدتب المفتش العال أن
العمو اإلضاتي الاليل
لوضع هذا النوع من
التقديرات لن يضيف
فيمة .وفد واتق مراجع
الخارجي
الحسابات
على إةالق التوصية
رهنا بإعالل المجلس.

ويرى مدتب المفتش العال أن العملية الحالية ،بما تي ذلك
الدشف اإلضاتي تي تقرير مدتب المفتش العال لعال ،2019
كاتية .وجتيجة للعمو اإلضاتي المطلوب لوضع هذا النوع
معرضة لدثير من ايخطاء ،خلص
من التقديرات وكوجها ّ
الب ا إلى أجها ال تضيف فيمة .وإذا جرى تقيين شدوى
ُمدرجة تي س ِّ ّجو البالةات ،واشارت ايدلة الظاهرة
الوجاهة أن أتعال تدليس ربما تدون فد وفعت ،يُفتح ايمر
كتحقيق أو تحقيق بالوكالة .وبالنظر إلى عدل تسامح
الب ا مطلقا مع التدليس والفساد ،ال يُمثِّّو حجن الفساد
المنعول وال فدرة مدتب المفتش العال من حيث الموارد
العامو الحاسن تي فرار تحويو الشدوى إلى التحقيق.
نع التدليس واكتشافه
له
والتصدي
019

التوصية 13
يوصي مراجع الحسابات الخارجي بتحديد
هدف اعتماد موافف واستراتيجيات مشتركة
على مستوى أترفة ايمن المتحدة القطرية،

وحدة دعن تسيير
العمليات/شعبة إدارة
المخاطر المؤسسية

ستعالأل ايماجة هذه التوصية من خالل مذكرة موجهة إلى
المديرين القطريين تي البلدان ايكثر تعرضا لخطر التدليس
والفساد لتشجيعهن على االجخراط تي مسائو مداتحة التدليس
والفساد من خالل تريق ايمن المتحدة القطري ،وعن طريق

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020

يوجيو/حنيران 2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها

التوصية

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

للمديرين القطريين تي البلدان ايكثر تعرضا
لمخاطر التدليس والفساد.
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2019
2020

التوصية 1
سِّن
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يُح ّ
الب ا التحقق من بياجات كشوف المرتبات
تي  30سبتمبر/أيلول المستخدمة من جاجب
الخبير االكتواري وأن يحدّث الحساب استنادا
إلى بياجات كشوف المرتبات تي 31
ديسمبر/كاجون ايول.

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

تحديث رسائو التدليف المرسلة إلى المديرين القطريين عند
التعيين لتعنين مسؤوليات مداتحة التدليس والفساد.

شعبة المالية المؤسسية

تي عال  ،2019عني الب ا عملية التحقق من بياجات
التعداد المستخدمة تي التقيين االكتواري؛ ولن يتطلب ايمر
إجراء تغييرات مادية تي جتائأل التقيين .وسوف يواصو
الب ا جهوده تي هذا الصدد ،ولدن بالنظر إلى تناوب
الموظفين فد يستمر حدوث بعض التفاوتات البسيطة تي
بياجات التعداد جتيجة للفارق النمني الذي تنطوي عليا عملية
المعالجة وايثر الرجعي إلجراءات الموارد البشرية.
وتيما يتعلق بتحديث التقييمات استنادا إلى بياجات التعداد تي
 31ديسمبر/كاجون ايول ،يؤكد الب ا من جديد أن
استخدال موعد جهائي مسبق لبياجات التعداد ممارسة شائعة
تتسق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العال – 39
استحقافات الموظفين .ومع ذلك ،سوف يقيّن الب ا العالفة
بين التدلفة والفائدة بالنسبة إلدراج التغييرات المقدَّرة تي
عدد ايتراد لفترة ايشهر الثالثة المتبقية تي التقيين المقبو
لاللتنامات المتعلقة باستحقافات الموظفين.

ديسمبر/كاجون ايول
2020

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2019
2020

التوصية

التوصية 2
يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يحصو
على ضمان أكبر من خبيره
الب ا
االكتواري بش ن مستوى عدل اليقين المرتبط
باالتتراضات المستخدمة لتقدير التداليف
الطبية المستقبلية.

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

اإلطار الز ن

شعبة المالية المؤسسية

وخبيره االكتواري اتتراضات بش ن
يضع الب ا
التداليف الطبية المستقبلية تي ايمد البعيد طبقا لمعايير
الممارسة المهنية االكتوارية وتماشيا مع المعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العال  – 39استحقافات الموظفين .وتُحدَّد
اتتراضات التداليف الطبية المستقبلية على أساس خبرة
الب ا الحديثة وأحدث المعلومات التي يستمدها الخبير
االكتواري من استقصاء معدالت االتجاهات الطبية العالمية
ودليو التنسيق لفرفة عمو ايمن المتحدة.

ديسمبر/كاجون ايول
2020

ويرى الب ا أن مستوى الضمان الراهن الذي يوتره
سِّد
خبيره االكتواري يلتنل بجميع المعايير المطلوبة ويج ّ
عدل اليقين المت صو تي أي اتتراضات بعيدة ايمد فائمة
على عوامو افتصادية وعوامو أخرى متغيرة تخرج عن
السيطرة المباشرة للديان المعني.
يُجري عمليات التقيين
وينبغي مالحظة أن الب ا
االكتواري سنويا ويعدِّّل اتتراضاتا بالنظر إلى العوامو
الجديدة حسب جشوئها خالل تترة اإلبالغ .وسيواصو
الب ا  ،مع خبيره االكتواري ،تقيين مستويات عدل اليقين
المتعلقة بوضع اتتراضات بعيدة ايمد بش ن التداليف الطبية
المستقبلية.

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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الجدول  :2تحد ث بشأن توصيات
التق
وضوع
والدورة السنو ة الت
صدر فيها
السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2019
2020

السنو ة
الحسابات
ال اج ة ل ام 2019
2020

التوصية

التوصية 3

اجع الحسابات الخارج الت لم تنف ب د وت ليقاته عليها

الجهة (الجهات)
ال سؤولة

يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يحدِّّث
منيأل اليورو/الدوالر ايمريدي
الب ا
المستخدل تي تقدير استحقافات الموظفين البعيدة
ايمد استنادا إلى بياجات الصرف ايفرب عهدا.

اإلطار الز ن

شعبة المالية المؤسسية

يؤكد الب ا من جديد أن تحليو الحساسية لدو اتتراض ديسمبر/كاجون ايول
ذي ش ن ،مثو سعر الخصن وأسعار الصرف والتضخن 2020
الطبي ،يُقيَّن على النحو الواجب تي كو دراسة تقيين ويُعرض
تي البياجات المالية للب ا  .وسوف يستعرض الب ا
مع خبيره االكتواري جدوى إجراء تحليو الحساسية
لالتتراضات ايخرى ايفو ش جا ويتخذ ما يراه مناسبا من
إجراءات.

شعبة المالية المؤسسية

يواتق الب ا على أجا ينبغي تحديث منيأل العُملتين ديسمبر/كاجون ايول
الراهن دوريا استنادا إلى بياجات مصروتات المطالبات 2020
مع خبيره
الطبية الفعلية .وسوف يستعرض الب ا
االكتواري إمداجية إجراء دراسة تعتمد على تواتر بياجات
المصروتات المتاحة من مقدمي الخدمات الطبية.

يوصي مراجع الحسابات الخارجي ب ن يحصو
الب ا على تحليالت الحساسية بش ن جميع
االتتراضات االكتوارية ،بدءا باالتتراض
المتعلق بمعدَّل تناوب الموظفين.

التوصية 4

استجابة الب ا /اإلج اءات ال تخ ة

ت ليق اجع الحسابات
الخارج (الدورة
السنو ة ل ام )2020
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