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 مذآرة للمجلس التنفيذي
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 .التنفيذي بفترة آافية

 

 :(OEDE)مدير مكتب التقييم  Mr K. Tuinenburg 2252-066513: رقم الهاتف

 :(OEDE)رئيس موظفي التقييم   Mr J. Lefevre 2358-066513: رقم الهاتف

ؤتمرات وحدة خدمات   ل المساعد اإلداري  ،.Panlilio  C بالسيدةالرجاء االتصال ق     ،الم ديكم استفسارات تتعل  إن آانت ل
 .(2645-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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اليب عمل            2003نفذت األمانة في عام      اول أس امج  استعراضا ألساليب العمل تن ة            وإجراءا البرن ى تحسين الفعالي ي تهدف إل ه الت ت
ي              ة ف ة الغذائي وافر المعون ين ت تفيدين لتحس ات المس ل الحتياج ورة أفض تجابة بص وارد واالس تخدام الم خيم اس ة وتض التنظيمي

 :وقد أمكن تحقيق ذلك من خالل ما يلي. مواعيدها

ه بحسب عنصر المصروفات، مراقبة مصروفات المشروعات في واحد من الحسابات النقدية للمشروعات بدال من 
لتمكين المديرين من نقل األموال حسب الحاجة، بما في ذلك تسليم األموال التي ليست مطلوبة بصورة عاجلة 

 ألغراض أخرى أآثر إلحاحا؛

 أو رأس المال العامل لتمويل القروض للمشروعات لتمكينها من بدء البرنامجاستخدام الفوائض النقدية المؤقتة لدى  
ها قبل أن يتم اإلعالن عن المساهمات والحفاظ على اإلمدادات السلعية أو تلبية االحتياجات األخرى العاجلة، مع عمليات

 التسليم بأن االحتياطي التشغيلي أضحى متعذرا عليه تسديد القروض؛

 المتوقع توافرها تسليف األموال مقابل المساهمات المتوقعة وتزويد مديري المشروعات بالتوقعات التفصيلية للتبرعات 
 لتسديد األموال المقدمة آسلف أو قروض؛

  من خالل استخدام وسائل التخطيط؛البرنامجتحسين عملية التخطيط والميزنة في  

تقليص رصيد الموارد النقدية والسلعية المحتفظ بها في المشروعات عند إقفالها وتسهيل تحويل الموارد للمشروعات  
 .التالية

ى أساس                          وقد وافق المجلس ع      اق المصروفات عل ى إنف ا عل اطي التشغيلي وموافق ا باالحتي الي ملتزم ديالت في النظام الم ى التع ل
ة            2005-2004وقد نفذت هذه العناصر في الفترة       . المساهمات المتوقعة  ا األمان ة اختارته ى    .  في تسعة مشروعات تجريبي دم إل وق

 .توسيع هذا األسلوب ليشمل مشروعات أخرىالمجلس تعهد بتقييم تنفيذ استعراض أساليب العمل قبل 

 

 

 

 

 

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

" تقرير موجز عن تقييم استعراض أساليب العمل"يحيط علما بالتوصيات الواردة في الوثيقة ) 1(إن المجلس 
(WFP/EB.A/2006/7-B) ،)2 ( ،يالحظ اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة حتى اآلن آما هو موضح في الملحق)3 (

 .يشجع على اتخاذ المزيد بشأن التوصيات، على أن يأخذ في االعتبار التعليقات التي أبديت خالل المناقشات

 

                                                      
 الصادرة (WFP/EB.A/2006/16)هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات  ∗

 .في نهاية الدورة
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 نتائج التقييم الرئيسية
ا    -1 يين هم دفين رئيس ق ه ن تحقي ة م روعات التجريبي ل المش اليب العم تعراض أس ن اس د مك تخدام : لق خيم اس تض

 .ات، والتأآد من توافر األغذية للمستفيدين في الوقت المناسبالمساهم

 :وفيما يلي النتائج الرئيسية  -2

وباستخدام منهجية مختلفة، فقد استعرض . لقد حسن استعراض أساليب العمل تزويد المستفيدين بالسلع في الوقت المناسب 
ين أعينوا والوفورات األساسية التي تحققت للمشروعات التجريبية الرئيسية الثالثة وهي الفريق المستفيدين اإلضافيين الذ

وأآد هذا االستعراض . العمليات اإلقليمية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في أوغندا وغرب أفريقيا الساحلية والجنوب األفريقي
ستفيدين بأسلوب متواقت آما قد أمكن تحقيق وفورات  في المائة من الم30 و18أنه قد تم إعانة نسبة إضافية تتراوح بين 

ومن جهة أخرى، فإنه باستخدام منهجية بديلة وضعها فريق التقييم، فقد أشارت . في التكاليف في هذه المشروعات
 .)1(التقديرات إلى أن التغييرات آان لها تأثير أقل مما أعلن عنه من قبل

 مليون دوالر في القروض 185.5 مليون دوالر من أصل 167.5 مبلغ امل الع تمويل رأس المالاعتماد قروضوقد جدد  
 في المائة من 3.3 مليون دوالر، أي ما يقل عن 6.2وباستخدام االحتياطي التشغيلي الذي ربما يصل إلى . المرخصة

ا يعني البقاء  في المائة من مجموع ميزانيات المشروعات التجريبية التسعة، إنم1مجموع األموال المقرضة وأقل من 
 . )2(ضمن الخط التوجيهي المقترح أصال للمخاطر

.  مليون دوالر من هذا المبلغ53.3 مليون دوالر آسلفة باستخدام الحساب النقدي للمشروعات وتم تسديد 74وتم تقديم  
سات على وأشار مديرو المشروعات التجريبية إلى أن التسليف من الحساب النقدي للمشروعات ربما تكون له انعكا

العمليات وقد يسبب تأخيرات أو صعوبات في تسديد بعض األرصدة المتبقية خصوصا إذا آانت القروض قد سحبت مقابل 
ولم تقدم أموال .  والتخزين والمناولة وبالتالي تؤثر في توافر األموال في المستقبل ألغراض نقل األغذيةالبريأموال النقل 

 .الحساب النقدي للمشروعاتلتغطية أية خسائر محتملة في سلف 
ورغم أن وسيلة تخطيط المشروعات الجديدة التي استنبطت أثناء المرحلة التجريبية قد ساعدت في التأآد من أن  

المعلومات المتعلقة بعمليات المشروعات، وحالتها، تتوافر في صيغة متسقة، وبالتالي، تمكن من استرعاء انتباه األطراف 
 .يعتبر عملية متشابكة ومعقدة) شهريا(موال والسلع، فقد أشير إلى أن تحديثها بصورة منتظمة المعنية إلى توافر األ

وساعدت تنبؤات التبرعات المديرين في تحسين تقديراتهم للموارد المتاحة للمشروعات التشغيلية وتسديد قروض تمويل  
ين بشدة خطة التنبؤات، األمر الذي يبرز  تتبا،ومن جهة أخرى. رأس المال العامل وسلف الحساب النقدي للمشروعات

الحاجة إلى تحسين االتصاالت بين المسؤولين عن التنبؤات والمسؤولين عن التشغيل حتى يتسنى تقليص مخاطر قرارات 
 . اإلقراض لكونها تستند على فهم ناقص لمحددات التنبؤات وخصوصا الشروط التي تفرضها الجهات المانحة

. التوجيهية المتاحة بشأن استخدام مرافق القروض وإجراءات تسديدها محدودة وتفتقر إلى التناسقويشار إلى أن الخطوط  
 .وأعرب مدراء المشروعات التجريبية عن قلقهم إزاء االفتقار إلى المعلومات المتعلقة بالسياسات ذات الصلة

 األرصدة المستحقة بالمقارنة مع متوسط وتشير المعلومات من المشروعات التجريبية الثالث التي أقفلت إلى تقليص في 
باإلشارة إلى المستوى المحتمل إلقفال جدا ومن جهة أخرى، فإن هذه العينة ربما تكون صغيرة . مجموع المشروعات

 .األرصدة في المشروعات المتبقية
 البرنامج مشروعات القروض المتاحة لمدراء/اخل فيما بين مختلف مرافق السلفوهناك إحساس بأنه ربما يكون هناك تد 

بما في ذلك حساب االستجابة العاجلة، ومرفق سلف تكاليف الدعم المباشر، وتمويل رأس المال العامل، والحساب النقدي 
وأعرب مدراء المكاتب الميدانية عن . )3(للمشروعات والصندوق المرآزي لالستجابة للطوارئ التابع لألمم المتحدة

                                                      
 .ويتضمن الملحق األول في التقرير الكامل تفاصيل المنهجية المستخدمة. قر فريق التقييم بأن منهجيته يمكن أن تخضع لمزيد من التنقيحي )1(
وإن التخلف المتوقع في تسديد هذا القرض يتمثل في القرض المقدم .  عند إعداد مسودة هذا التقرير2006نيسان / آان هذا هو الوضع في أبريل )2(
 .وقد فهم أن هذا القرض المستحق قد تم تخفيضه في هذه األثناء. جمهورية الكونغو الديمقراطيةل
 في 90أي ( مليون دوالر 450 مليون دوالر، منها 500 مليون دوالر إلى 50زاد الصندوق المرآزي لالستجابة للطوارئ في اآلونة األخيرة هدفه من  )3(

ووفقا للبريد اإللكتروني . ويتضمن تقرير التقييم الكامل مزيدا من التفاصيل.  مليون دوالر على شكل قروض50يجب أن تكون على شكل منح و) المائة
خالل هذه الفترة المؤقتة فإن المطالب من قروض الصندوق أو "، فقد جاء ما نصه 16/3/2006المشترك بين إدارة العمليات وإدارة الشؤون اإلدارية في 

/ ويوجد لدى السودان صندوق خاص به هو الصندوق المشترك للمساعدات اإلنسانية الذي بلغ رصيده في مارس" دة البرمجةمنحة يجب أن تمر عبر وح
ويدير هذا الصندوق مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية ويخدم أغراضا مماثلة ألغراض الصندوق المرآزي لالستجابة .  مليون دوالر121، 2006آذار 

 .توى القطريللطوارئ لكن على المس
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 أما هي المرافق التي سوف تستخدم واألولويات بشأن تسديد الديون المستحقة، شعورهم بوجود بعض الغموض إزاء
 .)4(وحالة القروض المستحقة عندما تنتهي المشروعات

ة إلدراج                   -3  ورغم أن التقييم لم يتناول التوسع المقترح في استعراض أساليب العمل، فقد استعرض الفريق الجهود الراهن
وارد المتاحة                 . مشارآة العمليات اإلضافية   د زاد من الم اليب العمل ق وإن اضطالع إدارة العمليات بمسؤولية استعراض أس

يعه ة لتخطيط المشروعات . لتوس يلة الراهن تبدال الوس ا مبسطا الس ات فعال نموذج د وضعت إدارة العملي ة . وق د عملي وتع
وال           (سواء في المقر الرئيسي     استعراض أساليب العمل تكثيفا لليد العاملة،        ة األم ات وفي إدارة تعبئ أو في   ) في إدارة العملي

ذه الخطوة       . يدانالم ل ه درة            وقبل اتخاذ مث ة، مدى مق امج ، يجب الفحص، بدق ى مستويات التوظيف           البرن اظ عل ى الحف  عل
 . )5(الضرورية لتوزيع العمليات لتشمل عددا أآبر من البلدان والعمليات

 منهج التقييم
اليب العمل في                             -4 ائج استعراض أس يم مستقل لنت يلبي هذا التقييم التوصية المقدمة إلى المجلس والتي تقضي بإعداد تقي

ة  روعات التجريبي تعراض    ،المش ذا االس يع ه ول توس رار ح اذ ق ل اتخ ذا    .  قب ان ه ا إذا آ ات عم ر معلوم من التقري ويتض
ا إذا           االستعراض قد أنجز األ    اك دروس ينبغي استعراضها م ا إذا آانت هن هداف التي حددتها األمانة ومدى هذا اإلنجاز وم

 .آانت هناك قضايا أخرى تسترعي االنتباه

ي        -5 عة ف ة التس روعات التجريبي ن المش روعات م ة مش ي وزار أربع ر الرئيس ي المق ابالت ف يم مق ق التقي رى فري وأج
لميدان، آما عقد مقابالت هاتفية مع ممثلي مواقع المشروعات األربعة التجريبية األخرى وأجرى مقابالت مع ممثلي معظم ا

 .)6( في عواصم الجهات المانحةللبرنامجالجهات المانحة الرئيسية وزار مكتبين اثنين من مكاتب االتصال التابعة 

 التصورات العامة للموظفين والجهات المانحة
م         البرنامجأعرب موظفو     -6 اليب العمل وه ز استعراض أس  وممثلو الجهات المانحة عن آراء إيجابية عموما بشأن تعزي

 .يشعرون بأنه قد لبى حاجة واضحة

 تصورات الموظفين
د من             أساليب العمل   استعراض   د من الموظفين عن قناعتهم بأن     أعرب العدي   -7 ى المزي قد ساعد العمليات في الوصول إل

 .المستفيدين في الوقت المناسب وقد حسن عملية التخطيط، األمر الذي سوف يؤدي إلى تحسينات في اإلدارة

ة لال                -8 ة الكامل م محدود للعملي ديهم فه ى     ومن جهة أخرى، فإن معظم موظفي التشغيل آان ل اجون إل م يحت ستعراض وه
روعات        دي للمش اب النق ل والحس ال العام ل رأس الم ل تموي ن قبي راض، م ارات االقت اول خي املة تتن ة ش وط توجيهي خط

لطوارئ، وحول     لحاالت ا   وحساب االستجابة العاجلة ومرفق سلف تكاليف الدعم المباشر والصندوق المرآزي لالستجابة             
 .األوليات بشأن سداد القروض

ات مع                 -9 وال واالتصاالت وإدارة العالق ة األم ة وإدارة تعبئ ين المكاتب الميداني ا ب وهناك نقص ملحوظ في االتصال م
 والتي يمكن  البرنامجالجهات المانحة فيما يتصل بالتنبؤ بالتبرعات وبعض جوانب شروط الجهات المانحة التي وافق عليها       

 .آذلك هناك انشغال آخر إزاء دقة تنبؤات إدارة العالقات مع الجهات المانحة. ة على تسديد القروضأن تعرقل القدر

ي     -10 لبية ف ائج س ا يسبب نت تعراض ربم ذا االس ن أن ه يتهم م ابلتهم، عن خش ذين تمت مق وظفين، ال وأعرب بعض الم
ت   وارد محدودة        األشهر األخيرة من أية عملية عندما تس ارات الم ات تسديد القروض وتكون خي ع عملي اك   . نفذ جمي ذلك هن آ

انشغال آخر بأن وجود موارد االستعراض في المراحل األولى من العملية ربما يكون له تأثير سلبي على مستوى التبرعات     
ة         الالحقة تبعا لتمويل رأس المال العامل وقروض الحساب النقدي للمشروعات مما يخلق تصور             وارد وحال اؤال للم ر تف ا أآث

 . اإلمدادات

                                                      
 موجه إلى الموظفين وينص على أن 16/3/2006خالل عملية التقييم، أوضح بريد إلكتروني مشترك من إدارة العمليات وإدارة الشؤون اإلدارية في  )4(
اليتها التاريخية في مختلف وحدة البرمجة ومكتب الميزانية قد شرعا في إجراء استعراض شامل لمختلف آليات التمويل والذي سوف يتناول استخدامها وفع"

 ".األوضاع حتى يتسنى التوصية باغتنام الفرص للمزيد من التبسيط والتحسين
في األجل الطويل، ينبغي أن يتيح النموذج الجديد لألعمال الفرصة للمكاتب الميدانية لتبسيط أساليب وتوزيع العمل الداخلي بما يفضي إلى تحسين إدارة  )5(

 .ألموال وتقليص أعباء العملالمشروعات وتوفير ا
 .يتضمن الملحق في التقرير الكامل الصالحيات بشأن هذا التقييم )6(
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بيا،         -11 دعمها بصورة أفضل نس ي ت وأعرب بعض الموظفين عن قلقهم إزاء أن هذا االستعراض ربما يحبذ العمليات، الت
 .)7(الجهات المانحة وال يساعد العمليات األقل شعبية

 تصورات الجهات المانحة
ة         -12 ة وأن عملي د مالئم تعراض تع داف االس أن أه ها ب ن إحساس ا ع ت مقابلته ي تم ة الت ات المانح ع الجه ت جمي أعرب

د من األشخاص في الوقت      البرنامجاالستعراض تعتبر عنصرا أساسيا لجهود        لتحسين إدارة الموارد وتوفير األغذية للمزي
 .أن االستجابة لحاالت الطوارئ واألداء عموما قد تحسناوتتصور الجهات المانحة . المناسب

دد  -13 م  توش ي دع ا ف ى رغبته ة عل ات المانح دة جه امج ع تعراضالبرن داف االس ق أه تطاع لتحقي در المس وآشفت .  ق
درة              رة في مق ة الكبي امج مقابالت الجهات المانحة عن الثق ذ االستعراض      البرن ى تنفي ة بالمخاطر      . عل ا المشاغل المتعلق  وأم

ن              ا أعل نخفض، آم ة م أن مستوى المخاطر هو في الحقيق بعض الشكوك ب المالية المتأصلة في االستعراض وآذا المتعلقة ب
ة           .  في المائة  2 و 1ويتراوح ما بين     ي دونت   ويستند الدعم القوي للجهات المانحة لالستعراض على النتائج اإليجابي ومن  . الت

ى يتسنى دعم                         جهة أخرى  ان حت در اإلمك فافة ق ة وش ، شددت بعض الجهات المانحة على الحاجة إلى أن تكون التقارير دقيق
 . هذا المستوى الرفيع من الثقة

 تخطيط المشروعات وميزنتها
تخدمها شتى المشروعات وال   -14 املة لتخطيط المشروعات تس ترآة وش يلة مش د وس بال توج دان . مكات ادت البل د اعت فق

دادات    رامج إدارة إم ع ب اليم أن تض امجواألق تخدام      البرن الي باس اإلبالغ الم ة ب ا الخاص مم حلوله ا وتص ا الحتياجاته  وفق
و المشاريع والمعلومات                            دها موظف ي يع ارير السنوية الت ين التق الكشوف المفصلة في حين تستخدم بعض المكاتب الجمع ب

 .د من نظم قواعد البيانات المشترآةالمفصلة من آل واح

ل   -15 ارك آ د ش ى   مشروع وق ا أدى إل ا مم يط المشروعات وميزنته د لتخط ق جدي ي تطبي ة ف ن المشروعات التجريبي م
ة اإلدارة من رصد      . تحسين تخطيط إدارة المشروعات لإلمدادات ولمشتريات السلع  ا مكنت المعلومات الراهن ات  آم  العملي

 .الجارية على نحو أوثق

ة لتخطيط المشروعات                  -16 ة والنموذجي يلة الراهن ي تواجه الوس ذه الصعوبات،        . وأشير إلى الصعوبات الت ومن ضمن ه
ي تو                          اذج الت تحكم في النم ى ال ار إل ات المشترآة، واالفتق ات من قواعد البيان ى أساسها      ضرورة إعادة إدخال البيان ضع عل

. فالتدريبات والكتيبات قد استهدفت استكمال الكشوف المفصلة بدال من استخدامها ألغراض تخطيط المشروعات                . التقارير
ات                ذه العملي ر إدارة ه ة تغيي ين آيفي ات تب ان، أن             . ولم توضع خرائط للعملي دانيون، في بعض األحي ون المي أى الموظف وارت

ات               الكشوف التفصيلية ما هي إال       ا في عملي واردة فيه أحد متطلبات التقارير الربع السنوية الخارجية ولم تدمج المعلومات ال
 . المشروعات

نجح              البرنامجومع أن     -17 م ي إن االستعراض ل ة، ف  أنشأ وظيفة للتحليل المالي اإلقليمي في آل مكتب من المكاتب اإلقليمي
التقييم         تماما في تدريب المو    ة ب ق عناصره المتعلق دانيين في تطبي ة        . ظفين المي م بعض المكاتب القطري م تق ذلك، فل ونتيجة ل

روعات ايرة إدارة المش ديل ومع ة بتع ب اإلقليمي ذه . والمكات ة ه ات بمعالج ي إدارة العملي ة ف دة إدارة البرمج وم وح وتق
ن بموجبه  يط المشروعات يمك ة لتخط يلة محدث د أعدت وس ترآة المشكالت وق ات المش د البيان ن قواع ات م غ البيان . ا تفري

لكن هذا األسلوب الجديد .  آما سيساعد في تقليص األعباء وأخطاء نقل البيانات        2006وسوف يستكمل هذا العمل خالل عام       
 وتتمثل الخطوة التالية في إدراج المعلومات من        . يعتبر نموذجا غير مجرب وسوف يكون التدريب ضروريا لضمان نجاحه         
المي   البرنامج الثانية من شبكة  النسخةالكشوف الموسعة مباشرة في النظم المشترآة وذلك لتضمينها في تصميم            ه الع  ونظام

 .2008للمعلومات التي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ في عام 

 وضع الميزانيات المتعددة للتصورات
ددة          يتمثل أحد العناصر الم     -18 قترحة لالستعراض في إعداد مختلف الميزانيات وخطط التشغيل لتعبر عن المتطلبات المتع

ويجب أن تستند هذه الميزانيات أيضا على طائفة من التصورات التي تعكس     . لألحداث الخاصة التي تستلزم استجابة عاجلة     
ارجي والن  ل الخ لع والنق تريات الس ن مش ري م ة للطن المت عار المختلف ل األس ريق دعم الب اليف ال ة وتك  والتخزين والمناول

                                                      
 .ربما يخصص الصندوق المرآزي الجديد لالستجابة للطوارئ نحو ثلث موارده لعمليات اإلغاثة الممولة جزئيا )7(
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ارير         . المباشر وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى  تند التق ات األسعار وسوف تس ا بنطاق وسوف تحاط الجهات المانحة علم
 .على المعدالت الفعلية التي تحققت

دويا                     تكون   النهجومن جهة أخرى، فقد تبين أن هذه          -19 تم إعدادها ي ي ي د استخدام الكشوف المفصلة الت د عن شديدة التعقي
 .2006وهي لم تدرج في الوسيلة المحدثة لتخطيط المشروعات من أجل التنفيذ في عام . ومن ثم فقد تم التخلي عنها

 المحللون الماليون اإلقليميون
إن وظ          -20 ابقا، ف ة                آما أشير إليه س د أنشئت في آل من المكاتب اإلقليمي رصد  ) 1: ( الستة بهدف    )8(ائف االستعراض ق

يم،  ات ضمن اإلقل الي للعملي ات،  ) 2(األداء الم أن العملي ؤات بش ات ووضع التنب ل البيان دادات ) 3(تحلي رصد وإدارة اإلم
ين       ومن الم . دعم المشروعات التجريبية الخاضعة لالستعراض في اإلقليم      ) 4(النقدية،   اليين اإلقليمي زمع إشراك المحللين الم

 .في التوسيع الفعلي لالستعراض

 توصية
تمكن  . تتباين، بصورة رئيسية، المسؤوليات الوظيفية وعالقات اإلبالغ للمحللين الماليين اإلقليميين     امج وحتى ي  من  البرن

المقر        االستخدام األمثل لهذه الموارد الجديدة، فهناك حاجة إلى توضيح مسؤوليات هؤ           ة ب اتهم اإلبالغي الء المحللين وعالق
 .الرئيسي وداخل المكاتب اإلقليمية، وبالمكاتب القطرية

 

 إقفال المشروعات
ال التشغيلية        -21 وأشار التقرير المرحلي الثاني حول االستعراض إلى أن هذا االستعراض سوف يقلص حجم أرصدة اإلقف

تخدام الح يط       باس ز تخط ورات وتعزي ددة للتص ة المتع ل والميزن ال العام ل رأس الم روعات وتموي دي للمش اب النق س
 .المشروعات ورصدها

ا إذا        -22 د م اطع لتحدي وقد تم، حتى اآلن، إقفال عدد قليل فقط من المشروعات التي خضعت لالستعراض وال يوجد دليل ق
ام    . تأثير على تقليص أرصدة المشروعات    آان لالستعراض أي     ين من المشروعات             2004ففي ع ال مشروعين اثن م إقف ، ت

بته           –التي خضعت لالستعراض وهما      ة الطوارئ في          4.6 البرنامج القطري للصين حيث بقي رصيدا نس ة وعملي  في المائ
بته           ة    2.8األراضي الفلسطينية المحتلة حيث بقي رصيد نس ام     .  في المائ ة         2005وفي ع دة لإلغاث ة الممت ، استخدمت العملي

ة    0.1واإلنعاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية معظم دخلها من المساهمات وبقي رصيد يقل عن               ذه    .  في المائ وآانت ه
داره    ل من الرصيد المتوسط ومق دى المشروعات  0.5األرصدة أق ذي تبقى ل ة ال إن  .  في المائ دالئل محدودة، ف ومع أن ال

ا تبقى                     المعلومات ا  ل مم ألولية تشير إلى أن المشروعات المقفلة والتي خضعت لالستعراض آانت لديها أرصدة مستحقة أق
 . لدى المشروعات التي لم تخضع لالستعراض

 الحساب النقدي للمشروعات
ق م        -23 ر لتطبي ي التغيي تمرار ف ى االس تعراض، عل ن االس زء م س، آج ق المجل ى    واف اليف عل ل التك ترداد آام دأ اس ب

ا                 ة م التبرعات وتوفير المراقبة على المساهمات اإلفرادية على مستوى المشروع بدال من مستوى عناصر التكاليف اإلفرادي
ودا ة قي ات المانح م تفرض الجه دها   . ل تم تحدي ا فسوف ي ة لمشروع م ين عناصر التكلف ا ب تراآات فيم ا تخصيص االش أم

 . المتغيرة للمشروع ذاتهبموجب االحتياجات

ا  4 مليون دوالر باستخدام آلية الحساب النقدي للمشروعات لفائدة 74.1وتم تقديم سلف مجموعها     -24  53.3 عمليات، منه
ون دوالر أو      20.8، وبقي رصيد مقداره     31/3/2006مليون أعيد تسديدها بحلول      ة    28.1 ملي وال   واستخد .  في المائ مت أم

لع  راء س ون دوالر59.5(السلف لش ل  )  ملي اليف النق اليف ذات الصلة آتك ة التك ون دوالر8.9(لتغطي اليف )  ملي ة تك وبقي
ون دوالر   5.7(الدعم والتشغيل المباشرة األخرى        وائض أو من            ).  ملي دمت آسلف من ف ي ق وال الت د جاءت معظم األم وق

                                                      
 . هناكالبرنامجلسودان نظرا لضخامة عمليات أنشئ مكتب إقليمي ل )8(
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ة      فوائض مؤقتة من أموال تكاليف النقل الداخ       ون دوالر   62.3(لي والتخزين والمناول اليف التشغيل المباشرة       )  ملي أو من تك
 . تفاصيل هذه المبالغ1ويتضمن الجدول ).  مليون دوالر7.3(األخرى 

 

 موجز قروض : المشروعات التجريبية التي خضعت لالستعراض: 1الجدول 
 ) األمريكيبالدوالر(الحساب النقدي للمشروعات 

 المستحقة مسددةال السلف العنصر
 992 608 17 745 668 44 737 277 62  والمناولة والتخزينالبريتكاليف النقل 

 131 273 1 0 131 273 1  السلع
 198 175 1 751 435 1 949 610 2 تكاليف الدعم المباشر

 243 620 0 243 620 النقل الخارجي
 222 163 626 171 7 848 334 7 تكاليف التشغيل المباشرة األخرى

 786 840 20 122 276 53 908 116 74 المجموع الفرعي للقروض
 146 451 13 347 040 46 493 491 59 السلع

 846 697 1 774 985 3 620 683 5 النقل الخارجي
 794 231 3 0 794 231 3  والمناولة والتخزينالبريتكاليف النقل 

 000 510 000 850 000 360 1 تكاليف التشغيل المباشرة األخرى
 000 950 1 000 400 2 000 350 4 تكاليف الدعم المباشر

 786 840 20 121 276 53 907 116 74 المجموع الفرعي لالستخدامات
 

ديرين إلدارة الم                         -25 ل للم ى دلي ار إل خاطر  وهناك قضية مهمة أثارها بعض موظفي المشاريع التشغيلية تمثلت في االفتق
ة        . ونقص الخطوط التوجيهية المتعلقة بالحساب النقدي للمشروعات       وهذا يمكن أن يفسر محدودية عدد المشروعات التجريبي

ا سوف تكون              . التي تستخدم هذا المرفق    ل إنه ة، ب ة التجريبي وإن وجود خطوط توجيهية أوضح يمكن أن يساعد في المرحل
د توسيع                ضرورية إذا ما أريد توسيع السلطات لجعل سل        ات عن دان والعملي ف هذا الحساب أوسع نطاقا لتشمل المزيد من البل

يح                    شعبةوأشارت  . االستعراض ة سوف تت ة والسياسات المزمع  إدارة البرمجة في إدارة العمليات إلى أن الخطوط التوجيهي
 .ب النقدي للمشروعاتأآثر مما هو موجود من تعليمات بشأن استخدام وسيلة تخطيط المشروعات، فيما يتعلق بالحسا

 توصية
اطر المح   ن المخ د م ةتللح وط         ،مل ات والخط داد السياس د إع ة عن ايا التالي ة القض دة إدارة البرمج درس وح ي أن ت  ينبغ

 :التوجيهية المتعلقة بالحساب النقدي للمشروعات
سبة مئوية من حجم يجب وضع حد للسلف المأخوذة من الحسابات لعملية واحدة، المعبر عنها سواء بالدوالر أو آن 

 .العملية
يجب أن تخضع سلف الحساب النقدي المخصصة لشراء السلع لنفس االستعراض شأنها شأن قروض تمويل رأس المال  

 . العامل
أو تضمن توافر األموال لتغطية /ويجب أن تستند السلع المستخدمة في شراء السلع على مبدأ استرداد آامل التكاليف و 

 .صلةتكاليف النقل ذات ال
يجب عدم الموافقة على القروض الداخلية لتغطية تكاليف الدعم المباشر وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى إذا آان  

 .التمويل من مرفق سلف تكاليف الدعم المباشر متوافرا
ن سلف يجب أن ال تمنح قروض تمويل رأس المال العامل أو حساب االستجابة العاجلة التي تكون عليها استحقاقات م 

ويجب عدم تفويض هذه المشروعات بالموافقة . الحساب النقدي للمشروعات قبل إجراء تقييم لمدى التعرض للمخاطر
 .لطوارئ ما لم تغط بكفالة سليمة لحاالت اعلى قروض خارجية من الصندوق المرآزي لالستجابة

صعوبات في تسديد سلف الحساب النقدي ويجب وضع نظام لألولويات بشأن التسديد نظرا ألن العمليات التي تواجه  
أو الصندوق /للمشروعات قد حصلت أيضا على سلف من تمويل رأس المال العامل وحساب االستجابة العاجلة و

 .لحاالت الطوارئالمرآزي لالستجابة 
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 إدارة مخاطر الحساب النقدي للمشروعات
ال العامل لكن               أعدت مجموعة بوسطن االستش     -26 ل رأس الم ذ خطة تموي ي تكتنف تنفي ارية تقديرا تفصيليا للمخاطر الت

دي للمشروعات      م يشمل الحساب النق ك ل ة          . ذل ائر المتعلق الي لشطب الخس اد م ى اعتم ة عل م يطلب من المجلس الموافق ول
اك م    ادات بشأن قروض      بالمسؤولية المحتملة للعمليات لتسديد سلف الحساب النقدي للمشروعات رغم أن هن ذه االعتم ل ه ث

غيل      اطي التش مونة باحتي ي مض ي ه ل الت ال العام ل رأس الم ة      . تموي ات آفال ة وبيان ة مماثل اك رقاب ون هن ب أن تك ويج
 . ومفاوضات بشأن سلف الحساب النقدي للمشروعات آما هو موجود بشأن قروض تمويل رأس المال العامل

 توصية
الي            ينبغي لألمانة أن تحلل المخاطر ا     اد م ى اعتم ة عل دي للمشروعات وتطلب من المجلس الموافق ة الحساب النق لتي تكتنف عملي

اء                  التخلف المحتمل عن الوف ة ب مشابه لذلك المخصص لقروض تمويل رأس المال العامل، وذلك للتصدي للمشكالت المتعلق
 ).اإلعسار(بديون الحساب النقدي للمشروعات 

 تمويل رأس المال العامل
بقا         -27 ويال مس ات لتتلقى تم لعل أهم عنصر فريد في االستعراض والعنصر األآثر تعريفا به هو الفرصة التي تتاح للعملي

ة  اهمات متوقع ى مس تند إل روض  . يس ذه الق قفا له ذي س س التنفي دد المجل د ح داره )9(وق ون دوالر180 مق دل .  ملي ذلك ع آ
ا  ( من النظام المالي لتوفير الغطاء المالي من احتياطي التشغيل       6-المجلس المادة العاشرة   ون دوالر 57والذي يبلغ حالي )  ملي

 .مقابل أي إعسار يمكن أن يحدث عندما ال تتحقق أية مساهمات متوقعة يمكن، منها، تسديد السلفة

ي اس       -28 ل ف س يتمث ى المجل روض عل وم المع ى      وإن المفه ول عل ن الحص ة ع ة الناجم ة المؤقت وائض النقدي تخدام الف
ة          . مساهمات من الجهات المانحة قبل إنفاق المصروفات       امج وهذه األموال، التي يحتفظ بها في خزان ، يمكن إقراضها     البرن

. الجهات المانحة لمشروعات تجريبية مؤهلة استنادا الحتياجاتها المؤآدة ومقدرتها على سداد األموال عند استالم مساهمات          
 .وهذا ال يمكن أن يكون احتياطيا مغطى مثل حساب االستجابة العاجلة أو مرفق سلف تكاليف الدعم المباشر

 ملخص القروض
 2004 مليون دوالر وذلك منذ بداية المرفق في عام 185.1تم الترخيص، في إطار المرفق، بتقديم قروض مجموعها       -29

داره            167.6وقد تم تسديد    . 31/3/2006وحتى   ون دوالر أو      17.5 مليون دوالر من هذه القروض وبقي رصيد مق  9.5 ملي
 . حالة القروض2ويبين الجدول . في المائة

                                                      
 .WFP/EB.1/2005/5-C/1الوثيقة  )9(
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) األمريكيبالدوالر) (24/3/2006حتى (القروض   
 المبلغ المستحق المبلغ المسدد القرض تاريخ الموافقة المشروع

 0 425 069 4 425 069 4 2004آانون األول / ديسمبر 1النشاط  10050.0 القطري لتشاد البرنامج 
العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لجمهورية الكونغو 

 0 555 092 4 555 092 4 2004حزيران / يونيو )1القرض ( 10288.0 الديمقراطية
العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لجمهورية الكونغو 

 091 202 6 837 644 9 928 846 15 2005آانون الثاني / يناير )1()2القرض ( 10288.0 قراطيةالديم
 0 000 800 4 000 800 4 2004تشرين األول / أآتوبر 10069.1عملية اإلغاثة الممتدة واإلنعاش إندونيسيا 

 0 000 000 3 000 000 3 2005آانون األول / ديسمبر 10498.0 العملية الخاصة إلندونيسيا 
 954 599 3 0 954 599 3 2006آذار / مارس 10509.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش النيجر 

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش إقليم الجنوب األفريقي 
 0 607 072 13 607 072 13 2005تموز / يوليو )2()1القرض  (10310.0

نوب األفريقي العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش إقليم الج
 0 851 437 21 851 437 21 2005تموز / يوليو )3()2القرض  (10310.0

 0 725 595 9 725 595 9 2004تموز / يوليو 10190.2  المحتلة األراضي الفلسطينية-عملية الطوارئ 
العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في األراضي الفلسطينية 

 0 196 198 13 196 198 13 2005حزيران / يونيو 10387.0 المحتلة 
 0 000 700 34 000 700 34 2005نيسان / أبريل 10048.3 عملية الطوارئ في السودان 
 0 000 000 25 000 000 25 2005آانون األول / ديسمبر 10503.0 عملية الطوارئ في السودان 

 العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في أوغندا 
 0 715 324 9 715 324 9 2005 حزيران /يونيو )1القرض  (10121.1

 العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في أوغندا 
 0 371 745 7 371 745 7 2005تشرين األول / أآتوبر )2القرض  (10121.1

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ـ إقليم غرب أفريقيا 
 0 274 494 4 274 494 4 2004آانون األول / ديسمبر )1القرض  (10064.3الساحلية 

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ـ إقليم غرب أفريقيا 
 103 730 7 623 405 3 726 135 11 2005تشرين األول / أآتوبر )4()2القرض  (10064.3الساحلية 
 148 532 17 179 581 167 327 113 185   المجموع

 ول لجمهورية الكونغو الديمقراطية دوالرا مرحل من القرض األ1 307 446بما فيها مبلغ ) 1(
  مليون دوالر موجه لزمبابوي وحدها11.9بما فيها مبلغ ) 2(
  دوالرا مرحل من حصة القرض األول للكونغو الديمقراطية لغير زمبابوي3 220 970بما فيها مبلغ ) 3(
 ةياحل دوالرا مرحل من القرض األول لبلدان غرب أفريقيا الس5 755 726بما فيها مبلغ ) 4(
 

ام          -30 ة        2006وقد وضع جدول بتسديد جميع القروض المستحقة في ع دم للعملي القرض المق ق ب تثناء محتمل يتعل  مع اس
اش  ة واإلنع دة لإلغاث ة10288.0الممت و الديمقراطي ة الكونغ ي جمهوري الي يصبح أول  .  ف دد وبالت ا ال يس غ ربم ذا المبل فه

إن     . مويل رأس المال العامل، وبالتالي، الخصم األول من حساب احتياطي التشغيل     إعسار في ت   ذا، ف وإذا افترضنا حدوث ه
م إصدارها           3.3 مليون دوالر سوف يمثل نحو       6.2شطب مبلغ    ي ت م         . )10( في المائة من القروض الت غ مه ذا المبل ومع أن ه

را م             اره أم ديرين                 من حيث قيمته الدوالرية، إال أن ذلك يمكن اعتب د سواء بالنسبة للم ذا االستعراض جدي وال نظرا ألن ه قب
ر الرئيسي     ين في المق دانيين أو للمسؤولين اإلداري ل المشكالت      . المي ا، تحلي تم، خالله ي ي تعلم الت يح الفرصة لل ة تت فالتجرب

 . واالستفادة من الدورس في المستقبل

 توصيات
 واإلنعاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية ربما يكون أول إعسار نظرا ألن القرض المقدم للعملية الممتدة لإلغاثة 

 أن يتحرى أسباب هذا اإلعسار حتى يتسنى تحديد إمكانية البرنامججزئي يواجهه تمويل رأس المال العامل، فإن على 

                                                      
 .ربما تكون القروض المستحقة أقل في الوقت الحاضر تبعا للمعلومات الشفهية التي حصل عليها فريق التقييم عند إعداد هذا التقرير في صيغته النهائية )10(
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 .االستفادة من هذا الدرس في تالفي إعسارات مماثلة في المستقبل

 استرداد آامل التكاليف حتى يتسنى تقليص المخاطر التي تكتنف شراء السلع يجب أن تقدم القروض فقط على أساس 
 .ومن ثم ال تتبقى الموارد الكافية لتغطية التكاليف ذات الصلة

حساب االستجابة العاجلة، ومرفق سلف تكاليف الدعم المباشر، (وعندما تكون هناك قروض أخرى مستحقة  
فإن قروض تمويل رأس المال ) لطوارئ لحاالت اق المرآزي لالستجابةأو الصندو/والحساب النقدي للمشروعات، و

وإن رصيد الدين . العامل يجب أن ال تمنح إلى أن يتم إجراء تقييم آامل للمخاطر والمساهمات في الفترة المقبلة
ب وضع ويج. اإلجمالي لعملية ما يجب تحليله آعامل عند اتخاذ القرار بمنح قرض من تمويل رأس المال العامل

 .تسلسل لتسديد آل من مرافق التسليف المتوافرة

وإذا آانت القروض من الحساب النقدي للمشروعات تابعة لتمويل رأس المال العامل، فيجب عندئذ وضع السياسات  
 .بشأن الحاالت التي يجب فيها تسديد قرض الحساب النقدي للمشروعات أوال لتلبية االحتياجات العاجلة

 .ديون بين مراحل عملية واحدة لكن ال يمكن ترحيلها إلى عمليات تاليةويمكن ترحيل ال 

ونظرا زيادة احتمال اإلعسار، إذا ما منحت القروض في األشهر القليلة األخيرة من عملية ما، فيجب أن يكون هناك  
 .تقدير إضافي للمخاطر التي تكتنف مثل هذه القروض

ا أو عمليات أخرى، يلزم وضع خطوط توجيهية مكتوبة لالستعراض وقبل توسيع المرحلة التجريبية لتشمل بلدان 
يفهمها الموظفون في المقر الرئيسي المشارآون في الموافقة على القروض ويفهمها أيضا مديرو المشروعات 

 .والموظفون التنفيذيون في الميدان

 . على الموظفين المعنيينومن مصلحة الشفافية والمساءلة، إعداد محضر رسمي لمداوالت لجنة القروض يوزع 

 إدارة المخاطر فيما يتعلق بتمويل رأس المال العامل
واردة                         -31 ديرات ال ى أساس التق ال العامل عل ل رأس الم حللت مجموعة بوسطن االستشارية المخاطر المتأصلة في تموي

ان بنسبة    وأقر هذا التحليل أن الخطر األ   . من تسعة مشروعات مهمة    رادي آ الي     7قصى ألي مشروع إف ة من إجم  في المائ
 . في المائة من ميزانياتها اإلجمالية2 و1ميزانية التشغيل وأن هذا الخطر، لمجموعة المشروعات، تراوح بين 

دة لإل             -32 ة الكونغو        وإن الشطب المحتمل للرصيد المستحق على السلف المقدمة للعملية الممت ة واإلنعاش في جمهوري غاث
دارها            3.1، يمثل   10288.0الديمقراطية   ل        190 في المائة من إجمالي الميزانية المقررة للتشغيل ومق ون دوالر وهو يق  ملي

دو    .  في المائة من مجموع ميزانيات المشروعات التجريبية التسعة آلها  1عن   وبافتراض أنه لن تحدث إعسارات أخرى، يب
 . أن تحليل إدارة المخاطر آان مقبوال

 توصية
روعات التجريبية، تقديم تحديث للمخاطر المتأصلة في العملية بما في ذلك تحليل مفصل للخبرات     يبدو مهما، بعد تنفيذ المش    

روض  ديد الق ات وتس التنبؤ بالتبرع ة ب بان  . المتعلق ي الحس ل ف ذا التحلي ذ ه ب أن يأخ اداتويج دي اعتم اب النق  الحس
ة للع              ة للمشارآة في استعراض      للمشروعات وتمويل رأس المال العامل إلى جانب القروض األخرى المقدم ات المؤهل ملي

 .أساليب العمل

 التنبؤ بالتبرعات
ع     -33 ى التحصيل المتوق تنادا إل ات اس ل العملي لفا لتموي دي للمشروعات س ل والحساب النق ال العام ل رأس الم دم تموي يق

وال واالتصاال             ة األم ا إدارة تعبئ أ به ل         . تللمساهمات والتي تتنب ل األخرى، مث ات التموي تثناء بعض آلي اد وباس  سلف  اعتم
 التي تسمح بإنفاق المصروفات   للبرنامجتكاليف الدعم المباشر، فإن هذا األسلوب يعد تغييرا مهما في اإلجراءات االعتيادية             

 .على العمليات فقط عند استالم تأآيد خطي من الجهات المانحة

ات المدرجة في االستعراض                             -34 ؤات، بشأن العملي ائج التنب وال حول نت ة األم ة من إدارة تعبئ وتظهر المعلومات المقدم
ا متوسطه              ) لم يتم إعداد توقعات بشأنه      البرنامج القطري في الصين، الذي     بخالف( إن م ؤ األول ف  32.5، أنه، في وقت التنب

ى        في المائة من المساهمات آان قد تم التأآيد ع         ر            55.4ليها ثم ارتفعت هذه النسبة إل ؤ األخي د إعداد التنب ة عن م  .  في المائ وت
ل عن          50التأآيد على نحو     الي،        25 في المائة من المساهمات أي ما يزيد بما ال يق ا أصال، وبالت ان متوقع ا آ ة عم  في المائ

ؤات      ؤا      3ويتضمن الجدول     . يظهر الطابع التحفظي عموما للتنب ائج التنب ع       متوسط نت رة لجمي ى والمتوسطة واألخي ت، األول
 .المشروعات الثمانية
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  ، المتوقعة والفعلية،مقارنة االستعراض للمساهمات: 3الجدول 
  باستثناء الصين،لجميع المشروعات التجريبية

النسبة  التوقعات األولى 
 المئوية

التوقعات لمنتصف 
 المدة

النسبة 
 المئوية

النسبة  التوقعات األخيرة
 ةالمئوي

 55.4 599 080 486 42.4 795 339 372 32.5 218 743 285 تأآدت آما آان متوقعًا 
       تأآدت أقل مما آان متوقعًا

 1.7 632 809 14 2.3 258 172 20 1.8 375 147 16 %25-10فرق يترواح بين 
 22.6 969 333 198 16.1 468 981 140 15.1 409 518 132 %25فرق يزيد عن 

 24.3 601 143 213 16.4 254 668 143 16.9 784 665 148 المجموع
       تأآدت أآثر من المتوقع

 8.5 830 771 74 10.6 266 304 93 12.3 307 622 107 %25-10فرق يتراوح بين 
 11.8 605 633 103 28.6 213 147 251 38.3 690 913 335 %25فرق يزيد عن 

 20.3 435 405 178 39.2 479 451 344 50.5 997 535 443 المجموع

 

ة        -35 ائج المتوسطة لكل المشروعات الثماني ذه هي النت ين مستوى       . ه ا ب ؤ األول م دة في التنب وتباينت المساهمات المؤآ
ي األول ( في المائة لجمهورية الكونغو الديمقراطية     8.8منخفض قدره    ت  ) الذي آان المشروع التجريب ى مس دره   إل وى عال ق

يا        73.7 اليب العمل                    .  في المائة للعملية الممتدة في إندونيس يا في نجاح استعراض أس ؤ بالمساهمات عامال رئيس د التنب ويع
ابا دوارا وأيضا متجدداً               د حس ذي يع اء خطر            . واستخدام حساب االستجابة العاجلة ال د ضرورية لضمان إبق ينات تع فالتحس

ات               . توى معقول اإلعسار في سداد السلف عند مس      ين العملي ا ب ات فيم إن التباين وًال، ف دو مقب د يب ومع أن المتوسط اإلجمالي ق
 .اإلفرادية تبدو آبيرة

يتهم إزاء           -36 ة عن خش وأعرب موظفون في عدد من المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية التي تنفذ المشروعات التجريبي
ا يتصل              عدم آفاية االت   ر الرئيسي فيم صاالت ما بين موظفي التنفيذ الميداني وموظفي العالقات مع الجهات المانحة في المق

ي ينبغي أن تستخدم          . بعملية التنبؤ  ة الت ومن بين المجاالت الخاصة التي تثير القلق، السياق الذي توضع فيه التنبؤات والكيفي
 .بها التنبؤات وشروط الجهات المانحة

ؤات                        -37 دما تكون التنب ى القروض عن ذيين للحصول عل ديرين التنفي وربما تشجع وسائط اإلعالم والضغوط األخرى الم
 .بالمساهمات ضعيفة ويتخذون قرارات الشراء التي تتعارض مع الشروط الملحقة بالمساهمات المتوقعة

رت  -38 ذلك أثي ات آ ة من جه اهمات عيني ى مس ان عل ي بعض األحي د وافقت ف وال ق ة األم  مخاوف إزاء أن إدارة تعبئ
ة من مصادر جهات مانحة                         ة باستخدام النقدي مانحة جديدة دونما استرداد لكامل التكاليف األمر الذي ألزم المكاتب الميداني

دي للمشروعات        والتي ربما يعتمدون عليها في تسديد قروض تمويل رأس الما         (أخرى   ألغراض  ) ل العامل والحساب النق
 .النقل والتوزيع

 توصية
بيا   . يجب أن يقام، مع الميدان، المزيد من هياآل االتصاالت الرسمية استنادا إلى المساهمات المتوقعة   د نس وإن األسلوب الجدي

بيرة من شأنه أن يساعد في ضمان الحوار        في تعيين موظفين لتعبئة الموارد في المكاتب اإلقليمية وبعض المكاتب القطرية الك           
 .المنتظم بين المكاتب الميدانية وموظفي تعبئة الموارد الموجودين في المقر الرئيسي

 شروط الجهات المانحة
ى   -39 ب عل امجيج ا ال البرن ة لمتطلباته ة نتيج ات المانح ات الجه ها حكوم ي تفرض روط الت ي الش ريعية  أن يراع تش

دمت           . والتنظيمية ي ق دمت في إطار االستعراض، أو الت ي ق وتحد هذه الشروط مرونة استخدام التبرعات لتسديد السلف الت
 .من مرافق أخرى مثل حساب االستجابة العاجلة ومرفق سلف تكاليف الدعم المباشر

ولم .  مقدرة مديري المشروعات في استخدام المساهمات في تسديد القروضولشروط الجهات المانحة تأثير شديد على      -40
ا هي إال                          ا م د منه تشجع المناقشات مع ممثلي الجهات المانحة أمًال آبيرا في إمكانية إلغاء تلك القيود بسهولة، ذلك ألن العدي

 .يتم تعديلها إال بصورة تدريجيةنتيجة للتشريعات أو اللوائح الحكومية في بلدان الجهات المانحة والتي ربما ال 
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 توصية
ة بحيث يمكن ترتيب                         ديثها بصورة منتظم ينبغي إلدارة تعبئة األموال أن تستنبط مصفوفة لشروط الجهات المانحة وأن يتم تح

وظفي     .  في استخدامها لسداد القروض أو السلف      البرنامجالمساهمات تبعا لمقدرة     م الم ن ومثل هذه المصفوفة يمكن أن تحسن فه
 .الميدانيين لشروط الجهات المانحة

 

  سلف المشروعات في البرنامجاعتماداتبقية 
ادان قبل انطالقة استعراض أساليب العمل، قدم       -41 دى   اعتم ان ل امج  اثن ا   البرن لفا للمشروعات وهم حساب االستجابة   :  س

 .1999تكاليف الدعم المباشر، الذي أنشئ في عام  سلف واعتماد، 1991العاجلة، الذي أنشئ في عام 

وارد الحساب           -42 وزع م ي ت ديرين القطريين، في     . )11(وتدير حساب االستجابة العاجلة إدارة تعبئة األموال الت ويمكن للم
وهذا .  دوالر 500 000لة ضمن حدود    إطار السلطات المفوضة لهم، الموافقة على عملية طوارئ في إطار االستجابة العاج           

ل الجهات    ) إقراض األموال لعمليات اإلغاثة التي يمكن سدادها من مساهمات الحقة(الحساب يتم تدويره    ويتم تجديده من قب
ام                . المانحة أمين والتحويالت من الحساب الع امج آما يمكن استخدام تسويات الت ا             للبرن وارد الحساب، وفق م د م  في تجدي

 . المجلس التنفيذي من حين آلخريفوض به

دي للمشروعات                           -43 ال العامل والحساب النق ل رأس الم ي تستخدم سلف تموي ات الت إن العملي امج    (آذلك، ف تثناء برن باس
ة أو         ) الصين ة للقروض من حساب االستجابة العاجل اد ربما تكون مؤهل دعم المباشر إذ    اعتم اليف ال وافرت    سلف تك ا ت ا م

 . لديهما األموال الكافية

ى           -44 ين عل ل، يتع ل طوي ا ألج ق عليهم روعات ووف دي للمش اب النق ل والحس ال العام ل رأس الم افتراض أن تموي وب
 . تحديد ما إذا آانت هناك قيمة مضافة في اإلبقاء على أربعة مرافق متميزة لتسليف األموالالبرنامج

نح أو                البرنامجوتوجد لدى     -45 ى الم ات الحصول عل داخلي، إمكان راض ال ة في اإلق ى تسهيالته الذاتي  أيضا، باإلضافة إل
انية          ديره مكتب تنسيق المساعدات اإلنس . القروض من الصندوق المرآزي لالستجابة للطوارئ التابع لألمم المتحدة، الذي ي

اً                        اداالعتموهذا   نح أساس دم الم ى صندوق متجدد يق ووضعت، بصورة    .  قد تم تحويله مؤخرا من صندوق قروض دوار إل
ع من  ك يتوق د ذل تخدامه، وبع ة بشأن اس ة، الخطوط التوجيهي امجنهائي ة حول البرن ة الداخلي تنبط الخطوط التوجيهي  أن يس

ابعون   غيليون الت ديرون التش ا الم تطيع فيه ي يس ة الت االكيفي ن  مجللبرن نح م روض أو الم ى الق ات للحصول عل ديم الطلب  تق
 .الصندوق المرآزي المذآور

ادات وسبب هذا العدد من        -46 ذي يجب                  االعتم د المرفق ال ق بتحدي ا يتعل دانيين فيم ديرين المي ين بعض الم ا ب  فوضى فيم
اك سجل مرآزي للقروض يمكن          . استخدامه وألي هدف   ى آشف موحد، عن آل من                   وليس هن ه بسهولة عل  الوصول إلي

ات            . المشروعات التجريبية الخاضعة الستعراض أساليب العمل      ويبدو أنه ال توجد وحدة مسؤولة بمفردها عن تمحيص طلب
ة ر مالءم ى المصدر األآث ا إل ى السلف وإحالته ة . الحصول عل ل لجن تعراض، مث ذا االس إن بعض خصائص ه ذا، ف وهك

ل حساب   التسليف المش  ترآة بين اإلدارات، واالستعراضات ربع السنوية، ربما تفيد المرافق غير المشمولة باالستعراض مث
 .  سلف تكاليف الدعم المباشرواعتماداالستجابة العاجلة 

 توصيات
ا إذا آانت         م دراسة م ه من المه اك  على افتراض أن استعراض أساليب العمل سيصبح أآثر من مجرد برنامج تجريبي فإن هن

 .فوائد للحفاظ على مرافق مستقلة للقروض الداخلية تخضع لسلطات موافقة مختلفة ولضمانات مالية متباينة

ان يجب                ا إذا آ د أيضا دراسة م ا يكون من المفي ات فربم دان والعملي وإذا ما تم توسيع هذا االستعراض ليشمل مزيدا من البل
 .القديمة العهد" للطوارئ المنسية"طوارئ الجديدة المفاجئة ولتقديم المنح الحفاظ على حساب االستجابة العاجلة لمواجهة ال

 

                                                      
تجديد (وإن المساهمات من الجهات المانحة الجديدة . تقييم الكامللمزيد من التفاصيل المتعلقة بعمل حساب االستجابة العاجلة يمكن الرجوع إلى تقرير ال )11(

 مليون دوالر في السنة وفقا لألرقام 18لحساب االستجابة العاجلة آان منخفضا نوعا ما خالل السنوات التسعة الماضية حيث بلغ متوسطها مجرد ) الموارد
 ".األوراق الصفراء" في 2006شباط / التي صدرت في فبراير
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 المنافع
تفيدين                -47 ة عن االستعراض إحصاءات حول المس افع الناجم ى المجلس حول المن ة إل ة المقدم تتضمن التقارير المرحلي

ة من خالل شراء ال   ورات المتحقق لاإلضافيين والوف اليف أق لع بتك ى 4ويتضمن الجدول  . س ة إل ات المقدم  أحدث المعلوم
 . 2006شباط / اجتماع المجلس في فبراير

 المنافع من استعراض أساليب العمل: 4الجدول 

الوفورات المباشرة  عدد المستفيدين المشروع
 2005نسبة الدخول في  سبب الوفورات )بالدوالر(

 الممولة بقروض

 31 انخفاض تكاليف النقل 000 500 1 000 000 1 الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

 11  ال توجد 000 170 إندونيسيا

 41  ال توجد 000 90 األراضي الفلسطينية المحتلة

 11  ال توجد 000 670 غرب أفريقيا الساحلية

 96  ال توجد 000 540 الصين

 21  ال توجد 000 350 جنوب السودان

 14 انخفاض أسعار السلع 000 100 6 000 500 4 قيإقليم الجنوب األفري

 000 800 12 000 850 أوغندا
انخفاض أسعار السلع وانخفاض 

 تكاليف النقل
13 

   000 400 20 179 3 المجموع

ار عددا من االنشغا                       -48 ذه اإلحصاءات وأث ة    . التاستعرض فريق التقييم المنهج المستخدم في حساب ه افع المتعلق فالمن
ابات               دي للمشروعات ليست مدرجة بالحس ذي               . بالسلف من الحساب النق دير التنفي ة أخرى، احتسب مكتب الم  –ومن جه

تريت   –المشروعات الخاصة  ي أش ة الت ان المتري دد اإلضافي لألطن ق بالع ة تتعل تخدمون معادل ذين يس تفيدين ال دد المس  ع
ين    آذلك. بتمويل رأس المال العامل    .  فإن القروض المتعددة التي منحت لنفس العملية افترضت أنها أعطيت لمستفيدين مختلف

ي          ارآة والت ثالث المش ة ال ب اإلقليمي دمتها المكات ات ق ى معلوم لع عل راء الس ورات ش ول وف ة ح الغ المبين تندت المب واس
 .استخدمت مناهج مختلفة للحصول على المعلومات

واقترح فريق التقييم منهجية بديلة للتأآد من المنافع من االستعراض بتحديد آمية عدد الحصص اإلضافية التي أتيحت            -49
. للتوزيع، بحسب السلع، بأموال توافرت من سلف في إطار االستعراض لثالث من المشروعات المشمولة بهذا االستعراض               

 . )12(تلك النتائج هذا المنهج الذي أسفر عن 5ويتضمن الجدول 

 منافع استعراض أساليب العمل بحسب أسلوب التقدير البديل: 5الجدول 
تقدير التقييم : نسبة المستفيدين المشروع

(%) 
تقدير التقييم : وفورات التكاليف

 )دوالر(
 لم تحسب 10 غرب أفريقيا الساحلية

 000 200 3 25 الجنوب األفريقي
 000 890 18 أوغندا

ة     -50 ارير المرحلي ي التق واردة ف ك ال ن تل ل ع يم تق ي التقي ة ف ذه المنهجي تخدام ه ة الس ورات التقديري م أن الوف ورغ
ة                  ورات مهم ق وف ة من تحقي لالستعراض، فإنها تبرر االدعاء بأن توافر تمويل االستعراض مكن هذه المشروعات التجريبي

 . المستفيدين في الوقت المناسبفي شراء السلع وإطعام مزيد من

                                                      
حاول فريق التقييم : هناك فرق مهم بين منهجية مكتب المدير التنفيذي للمشروعات الخاصة ومنهجية فريق التقييم في حساب المستفيدين اإلضافيين )12(

ض بمفرده مع توزيع أرقام المستفيدين سنويا لتالفي ازدواج الحسابات في حين أن مكتب المدير التنفيذي للمشروعات الخاص قدر األرقام على أساس آل قر
 .اإلقرار بأن نفس المستفيدين اإلضافيين يمكن حسابهم أآثر من مرة خالل سنة ما إذا ما تلقوا أآثر من قرض واحد
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 توصية
ة  ات المتلقي ي حساب عدد الجه ة المستخدمة ف ديل المنهجي ذي، يوصى بتع ى المجلس التنفي تقبل إل ي المس ارير ف داد التق إلع

ام المكتب المسؤول عن          .  والتي تستفيد من توافر تمويل االستعراض  البرنامجألغذية   ات من مه ويجب أن يكون جمع البيان
 .ية المعنية وأن يدرج في أداة تخطيط المشروعالعمل

 الخالصة
ية لالستعراض        -51 ة التسعة أن العناصر الرئيس يم المشروعات التجريبي د تقي ؤ   (أآ ى التنب تند السلف للمشروعات عل تس

ا       ى نحو       يمكن أن تساعد ال    ) بالتبرعات والوسائل المحسنة إلدارة المشروعات وميزنته وارد عل مشروعات في استخدام الم
تفيدين في الوقت المناسب             رر                    . أفضل وأن تزيد عدد المس ا ويب را مهم تفيدين في الوقت المناسب أم ادة عدد المس د زي وتع

 . الجهود المنفذة حتى اآلن في تنفيذ االستعراض

ى        وقبل توسيع نطاق االستعراض، تود األمان       -52 ا عل ا وإدارته ي يمكن تغطيته ات الت ة أن تدرس بدقة عدد البلدان والعملي
دريب        تلزمات الت ذ           . نحو معقول، بما في ذلك مس دأ تنفي ى أن يب ى آشوف موسعة إل فاالستمرار في استخدام المعلومات عل

درة        ، ينبغي أخذه في   2008ونظامه العالمي للمعلومات في عام       البرنامجشبكة  النسخة الثانية من     اة مق ذا مراع  الحسبان، وآ
لجنة التسليف ومكتب المدير التنفيذي للمشروعات الخاصة وإدارة العمليات الستعراض طلبات القروض على النحو المالئم               

 .وتقديم االستعراضات الربعية لعدد من العمليات يتزايد بصورة ملحوظة
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  العمل تقييم استعراض أساليب–مصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
 استجابة اإلدارة :اإلجراءات من جانب )2006نيسان / أبريل(التوصيات 

 )اإلجراءات المتخذة أو سوف تتخذ(

  سياسات الحساب النقدي للمشروعات وخطوطه التوجيهية-1
رات ينبغي إعداد السياسات والخطوط التوجيهية التفصيلية للحساب النقدي للمشروعات مع اآلخذ في الحسبان االعتبا

 :التالية
 .يجب وضع حد للمبلغ المقدم سلفا لكل عملية سواء بالدوالر األمريكي أو آنسبة مئوية من حجم العملية 
 .ينبغي أن تخضع سلف هذا الحساب للتمحيص المشابه لذلك الذي يتبع في تقديم قروض تمويل رأس المال العامل 
 آامل التكاليف أو تبين آيف سيتاح التمويل لتغطية يجب أن تستند السلف المتعلقة بشراء السلع على استرداد 

 .تكاليف النقل والتكاليف األخرى
يجب اتخاذ قرار وصياغة إجراء ما فيما يتعلق بالتوقفات في إطار الحساب النقدي للمشروعات بشأن آل من  

 سلف تكاليف اعتمادتكاليف التشغيل المباشرة األخرى وتكاليف الدعم المباشر عندما يمكن أن يظل التمويل من 
 .ويقترح أن ال تدرس القروض الداخلية إال بعد استنفاذ مرفق سلف تكاليف الدعم المباشر. الدعم المباشر متاحا

أو حساب االستجابة العاجلة للمشروعات التي ال تزال /يجب أن ال تمنح قروض من تمويل رأس المال العامل و 
 .وعات قبل تقييم األخطار العامة التي يمكن التعرض لهاعليها سلف مستحقة من الحساب النقدي للمشر

يجب وضع ترتيب ألولويات التسديد فيما بين مرافق التمويل المختلفة مع مراعاة الصعوبات الراهنة التي  
 .اعترضت تسديد سلف الحساب النقدي للمشروعات والسلف األخرى

لمخاطر التي تكتنف تشغيل الحساب النقدي للمشروعات وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم األمانة بإعداد تحليل ل 
وتدرس االتصال مع المجلس لضمان اعتماد مالي مماثل لالعتماد المخصص لتمويل رأس المال العامل، لتغطية 

 .مشكالت اإلعسار المحتملة فيما يتعلق بالحساب النقدي للمشروعات

 وحدة –إدارة العمليات 
 إدارة البرمجة

 الخطوط التوجيهية للسلف الداخلية والخارجية وسوف يتم يتم حاليا إعداد
ومن المقرر أن يتم ذلك . تسليمها مرفقة بنشر أداة تخطيط المشروعات

 .2006خالل النصف الثاني من عام 
ويسهل التصميم الجديد ألداة التخطيط الجديدة تحديد ضمانات التسديد 

جيهية ذات وتمثل عنصرا أساسيا لوضع اإلجراءات والخطوط التو
 .العالقة

وسوف ينظر إلى القرارات المتعلقة بالحدود العليا وأولوية التسديد وآليات 
السلف العامة آجزء من استعراض السلف الذي أعلن بصورة مشترآة 

 بالبريد اإللكتروني المرسل من النائب األول للمدير 13/3/2006في 
 .التنفيذي ونائب مدير الشؤون اإلدارية

تائج التقييم، استنادا إلى تحليل النتائج التجريبية، سوف يساعد ويفهم أن ن
في تصميم الخطوط التوجيهية واإلجراءات واالستعراض المشار إليه 

 .آنفا

  تمويل رأس المال العامل-2
 :ينبغي دراسة التوصيات التالية قبل إجراء أي توسع في االستعراض 
د آامل التكاليف وبالتالي تقليص مخاطر شراء السلع، ومن ثم يجب أن ال تمنح القروض إال على أساس استردا 

 .عدم بقاء الموارد الكافية للتكاليف ذات الصلة
حساب االستجابة العاجلة، ومرفق سلف تكاليف الدعم المباشر، (وعندما تكون هناك قروض أخرى مستحقة  

نبغي إعطاء قروض تمويل رأس ، ي)والحساب النقدي للمشروعات، والصندوق المرآزي لالستجابة للطوارئ
وإن رصيد الدين اإلجمالي لعملية خاصة يجب . المال العامل فقط بعد التقييم الكامل للمخاطر والمساهمات المقبلة
ويجب وضع تسلسل لتسديد آل من مرافق . مراعاته في اتخاذ قرار بالقرض من تمويل رأس المال العامل

 .التسليف المتاحة
ب النقدي للمشروعات تابعة لتمويل رأس المال العامل، فيجب تحديد إجراء رسمي بشأن إذا آانت قروض الحسا 

 .تسديد سلف الحساب النقدي للمشروعات لتغطية االلتزامات العاجلة
 .يمكن ترحيل دين ما بين أطوار العملية المعنية، لكن ال يمكن الترحيل من عملية إلى عمليات الحقة 

 –مكتب المدير التنفيذي 
المشروعات الخاصة 

مكتب المشروعات (
 )الخاصة

ويجب أن تأخذ القروض في الحسبان جميع الموارد المتاحة لدى المكتب 
ويكون اإلقراض على أساس استرداد آامل . اإلقليمي أو المكتب القطري

 المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية غير التكاليف ضروريا فقط إذا آانت
وفي مثل هذه الحالة، تمنح . قادرة على إدارة حساباتها النقدية للمشروعات

 .فقط القروض التي تسترد آامل تكلفتها
 .توضع النقطة الثانية حاليا موضع التطبيق

فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، فإن تعديالت الحساب النقدي للمشروعات هي 
 تخضع للرصد من جانب تمويل رأس المال العامل وتراعى في اآلن

 .خطط التسديد
وفيما يتعلق بالنقطة الرابعة، فإن االحتياجات التشغيلية تحدد فترة 

يتم (وعندما تكون قيم تمويل رأس المال العامل عرضة للخطر . المشروع
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  العمل تقييم استعراض أساليب–مصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
 استجابة اإلدارة :اإلجراءات من جانب )2006نيسان / أبريل(التوصيات 

 )اإلجراءات المتخذة أو سوف تتخذ(

ث إعسار قبل نهاية العملية، فيجب وضع تقدير إضافي للمخاطر وجدول زمني دقيق ونظرا لالحتمال الكبير بحدو 
 .للتسديد عندما تمنح القروض وذلك قبيل نهاية العملية

يجب أن تكون المصروفات من أحد قروض تمويل رأس المال العامل وفقا الستمارة القرض وال تعدل إال عند  
 .دقيق آامل مماثل للتدقيق بشأن استمارة القرضوبعد إجراء ت) عند تغير األسعار(الضرورة 

إضافة إلى ذلك، ونظرا ألن القرض للعملية الممتدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ربما يكون اإلعسار األول جزئيا 
 أن يدرس األسباب لتحديد ما إذا آانت هناك دروس يمكن االستفادة للبرنامجتجاه تمويل رأس المال العامل، ينبغي 

 .ها لتالفي إعسارات مماثلة في المستقبلمن

، وال تتم حاالت )تقدير الشطب المحتمل آامال لتحديد مستوى الخطر
 .لشطب إال عند اإلقفال الماليا

 .وتخضع النقطة الخامسة حاليا للتطبيق
وينبغي تطبيق تدقيق مماثل لذلك . نحن نوافق على النقطة السادسة

ويمكن التماس االستعراض الكامل للجنة . المطبق بشأن طلب القرض
 . التسليف فقط في الحاالت القصوى

تقييم لم يأخذ في الحسبان وفيما يتعلق بالقضية األخيرة، فإن فريق ال
تجربة جمهورية الكونغو الديمقراطية آواحدة من دراسات الحالة الميدانية 
األربع وبالتالي لم يدرس حالة قرض تمويل رأس المال العامل هناك في 

 مليون دوالر، 2وقد تم تخفيض الشطب المحتمل اآلن إلى نحو . تعمق
 .وهذا يقع ضمن معايير المخاطر

 لون الماليون اإلقليميون المحل-3
وحتى . بية غير محددة بوضوحيتتباين آثيرا المسؤوليات الوظيفية للمحللين الماليين اإلقليميين آما أن عالقاتهم الترات

بية لهؤالء المحللين بالمقر الرئيسي ي تحقيق االستفادة المثلى من هذا المورد الجديد، فإن العالقة التراتللبرنامجيتسنى 
 .مكاتب اإلقليمية ومع المكاتب القطرية يجب توضيحها آما يجب توضيح مسؤولياتهموضمن ال

إدارة العمليات، بالتشاور 
مع مكتب المشروعات 

الخاصة، والمكتب 
اإلقليمي لغرب أفريقيا 

 وشعبة المالية

بية للمحللين في إطار صالحياتهم يتم تحديد المسؤوليات والخطوط الترات
ولية، ففي المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا والمكتب ومن ناحية أ. المشترآة

اإلقليمي للجنوب األفريقي، حيث هناك عمليات إقليمية، فإن المحلل 
وقد عولجت هذه التمييزات . المالي يشارك أيضا في العمليات اإلقليمية
وسوف يخضع دور هؤالء . وخصصت موارد أخرى للعمليات اإلقليمية

 .2006صف عام لين لالستعراض في منتالمحل
 

  الخطوط التوجيهية الستعراض أساليب العمل-4
قبل توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل بلدانا أو عمليات أخرى، يحتاج االستعراض إلى خطوط توجيهية تكون مفهومة 
ليس فقط لموظفي المقر الرئيسي المعنيين في الموافقة على القروض بل وأيضا من جانب مديري المشروعات 

 .وظفين التنفيذيين في الميدانوالم

إدارة العمليات، بالتشاور 
مع مكتب المشروعات 

 الخاصة

يتم حاليا إعداد الخطوط التوجيهية وسوف تقدم مرفقة بنشر ألداة تخطيط 
ومن المقرر أن يتم ذلك خالل النصف الثاني من عام . المشروعات

2006, 

  تحديث إدارة المخاطر-5
م تنفيذ المشروعات التجريبية التسعة، توفير معلومات محدثة عن المخاطر المتأصلة في من المهم اآلن، بعد أن ت

ويجب أن يأخذ هذا التحليل . العملية، بما في ذلك تحليل تفصيلي للخبرات المتعلقة بالتنبؤ بالتبرعات وتسديد القروض
ل إلى جانب القروض األخرى في حسبانه آال من مرفقي الحساب النقدي للمشروعات وتمويل رأس المال العام

 .المقدمة للمشروعات المؤهلة للمشارآة في االستعراض

إدارة العمليات، بالتشاور 
مع مكتب المشروعات 

 الخاصة

تم تحديد المخاطر المحتملة في الدراسة المتعلقة بمفهوم النموذج الجديد 
ومن المتوقع أن يقوم فريق التقييم بقياس بعض المخاطر . لألعمال

تالي فإن األدوات والتطبيقات والنشر يمكن تنسيقها تبعا لذلك، لكن ال وبال
وسوف يقوم مكتب . يوجد لدى فريق التقييم خبير في تحليل المخاطر

المدير التنفيذي بإجراء استعراض إضافي قبل أن يطلب إدخال تغييرات 
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  العمل تقييم استعراض أساليب–مصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
 استجابة اإلدارة :اإلجراءات من جانب )2006نيسان / أبريل(التوصيات 

 )اإلجراءات المتخذة أو سوف تتخذ(

وهناك اعتقاد بأن أآبر األخطار يكمن في تنبؤات . في المعايير المالية
 .إليراداتا

  اإلبالغ عن التنبؤ بمساهمات الجهات المانحة-6
وإن األسلوب الراهن، . يجب وضع هيكل رسمي بشأن إبالغ الميدان، بصورة منتظمة، عن المساهمات المتوقعة

والجديد نسبيا، في تعيين موظفي تعبئة الموارد في المكاتب اإلقليمية وبعض المكاتب القطرية الرئيسية ينبغي أن 
 .ساعد في ضمان الحوار المنتظم بين المكاتب الميدانية وموظفي تعبئة الموارد الموجودين في المقر الرئيسيي

إدارة العمليات، بالتشاور 
مع مكتب المشروعات 

 الخاصة

وبدأت تعمل لتحسين . تؤيد إدارة تعبئة األموال تماما هذه التوصية
. فادة من المعلوماتعمليات وأدوات تنبؤات اإليرادات حتى تعزز االست

/ وفيما يتعلق بتبليغ البيانات، فإن تحديث النظام الذي اآتمل في مارس
 أصبح اآلن يسمح لمسؤولي العالقات مع الجهات المانحة أن 2006آذار 

يضعوا توقعات باإليرادات اإلجمالية والتشغيلية ضمن نظام إدارة الموارد 
الميدانية اإلطالع على وسوف يتيسر للمكاتب . بدال من آشوف مستقلة
آذلك تعمل هذه اإلدارة مع أولئك الذين يعملون . هذه البيانات مقروءة

على تصميم أدوات تخطيط المشروعات وبالتالي فإن التعزيزات التي 
أدخلت على نظام إدارة الموارد سوف يتيح التفريغ اآللي للبيانات 

داة تخطيط المتوقعة من نموذج تنبؤات نظام إدارة الموارد في أ
 .المشروعات عندما تنشر

وإن االستعراضات الدورية للبيانات المتوقعة من جانب المكاتب اإلقليمية 
. والمكاتب القطرية وموظفي تعبئة األموال، سوف تعزز بالتأآيد العملية

ومن جهة أخرى، يبدو واضحا أن هناك حاجة، آما هو الحال في أي 
فين حول المنهجية واالفتراضات مشروع جديد، إلى توضيح أآثر للموظ

ولهذا الهدف، فقد قدم موظفو إدارة . والعمليات المتعلقة بالتنبؤ بالموارد
تعبئة األموال شروحات في االجتماعات اإلقليمية وفي تدريب المسؤولين 

 .الماليين وفي سائر المنتديات المالئمة
  شروط الجهات المانحة-7

واالتصاالت أن تضع مصفوفة لشروط الجهات المانحة وإخضاعها لتعديل منتظم ينبغي على إدارة تعبئة األموال 
.  على استخدام التبرعات لتسديد القروض أو السلفالبرنامجبحيث يمكن وضع ترتيب لتلك المساهمات تبعا لمقدرة 

 .ةومن شأن مثل هذه المصفوفة أن تحسن استيعاب الموظفين الميدانيين وفهمهم لشروط الجهات المانح

إدارة تعبئة األموال 
 واالتصاالت

توجد فعال مصفوفة لشروط الجهات المانحة وسوف تتقاسم األطراف 
 . المعنية المعلومات الواردة فيها على نحو ودي

وتتضمن آشوف تنبؤات اإليرادات الشهرية العديد من الميادين التي تقدم 
بؤات ويتضمن نموذج تن. معلومات موجزة عن شروط الجهات المانحة

نظام إدارة الموارد العديد من الميادين مع التفصيالت والشروط والتي 
. سوف تفرغ في أداة تخطيط المشروعات عندما تصبح قابلة للتطبيق

وريثما يتم ذلك، تتضمن مجموعات تنبؤات الموارد الشهرية آشفا يحتوي 
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  العمل تقييم استعراض أساليب–مصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
 استجابة اإلدارة :اإلجراءات من جانب )2006نيسان / أبريل(التوصيات 

 )اإلجراءات المتخذة أو سوف تتخذ(

 .على معلومات مختصرة حول التفاصيل والشروط التي تطبقها
تمويل رأس المال العامل والحساب النقدي ( استعراض أساليب العمل –ض مختلف مرافق القروض  استعرا-8

  سلف تكاليف الدعم المباشر وحساب االستجابة العاجلةاعتماد، )للمشروعات
مع التسليم بأن استعراض أساليب العمل سوف يصبح أآثر من برنامج تجريبي، فمن المهم دراسة ما إذا آانت هناك 

وإذا ما تم توسيع هذا . ا للحفاظ على مرافق مستقلة لها سلطاتها الخاصة بالموافقة وضماناتها المالية المختلفةمزاي
االستعراض ليشمل مزيدا من البلدان والعمليات، فربما يكون من المفيد دراسة ما إذا آان ينبغي اإلبقاء على حساب 

 .شيكة وتقديم المنح للطوارئ المنسية والطويلة األمداالستجابة العاجلة للطوارئ الجديدة المفاجئة والو

إدارة العمليات، بالتشاور 
مع المكتب اإلقليمي 

لغرب أفريقيا ومكتب 
 المشروعات الخاصة

سوف تؤخذ القرارات المتعلقة باألولوية القصوى للتسديد وآليات السلف 
 . اإلجمالية آجزء من استعراض السلف المشار إليه آنفا

 داوالت لجنة السلف محضر م-9
توخيا للشفافية والمساءلة، ينبغي الحفاظ على محضر خطي رسمي لمداوالت لجنة السلف وتوزيعه على الموظفين 

 . المعنيين

مكتب المشروعات 
 الخاصة

إن قرارات لجنة السلف يتم تسجيلها وإن المكاتب القطرية والمكاتب 
 .اإلقليمية تحاط علما بمحتوياتها بصورة آتابية

  حساب منافع االستعراض-10
من أجل مزيد من اإلبالغ للمجلس التنفيذي، يوصى بأن يصار إلى تعديل المنهجية المستخدمة في حساب عدد الجهات 

ويجب أن يكون جمع البيانات من مهام المكتب . المتلقية ألغذية البرنامج والتي تستفيد من توافر تمويل االستعراض
 .عنية ويجب إدخالها في أداة تخطيط المشروعاتالمسؤول عن العمليات الم

مكتب المشروعات 
 الخاصة

بيد أن هناك إحساسا بأن المنهجية البديلة التي وضعها فريق . مع الموافقة
التقييم ال تعكس بصورة مالئمة الخبرة الحقيقية وال ترتبط بصورة وثيقة 

تعديل جديد ويجري حاليا . البرنامجبالتعريفات الراهنة للمستفيدين من 
 .لمنهجية االستعراض بشأن تقدير المستفيدين
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