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 تنفيذي موجز

 اإلجررااات تبين وهي . على "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي" ةالتنفيذي ةتعليقات المدير تقدم هذه الوثيقة

 .المفتش العاملمعالجة المسائل التي أثيرت في التقرير وتعليقات على أعمال المفتش العام وسير عمل مكتب 

 في عمليات  كبيرةباالستنتاج العام الذي يقول بأن أعمال الرقابة لم تكشف عن وجود أية أوجه ضعف  ةالتنفيذي ةرحب المديرتو

 .البرنامجأهداف  تحقيقعلى  شاملقد يكون لها أثر  البرنامج فيالمخاطر إدارة أو الحوكمة أو الضبط الداخلي 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج  بشأنمذكرة من المدير التنفيذي بالوثيقة " المالية أن تحيط علمايُرجى من لجنة

 ".األغذية العالمي

 مشورةال مشروع

 التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج "بالوثيقة  لتنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علمالجنة المالية المجلس اتوصي و

  ."األغذية العالمي



 

 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 52/2/5102-52روما، 

 

الموارد  مسائل
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر 

 التقرير بشأن التنفيذي المدير من مذكرة
 األغذية لبرنامج العام للمفتش السنوي
 العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت 

(http://executiveboard.wfp.org). 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

جيكورن  أدناه، ام  جوظفةامتتعسق بجحتوى هيه اموثةقة إمى االتصاا  ب أسالسة نيةةمدنهم قد تكون تدعو األمانة أعضاا  امجلس  امين  

 ونفضل أن نتم ذمك قبل ابتدا  دورة امجلس  امتيفةيي بفترة كانةة.

  J. Harvey امسةد

 رئة  امدنوان

 2002-066513رقم امهاتف: 

 M. Junejaامسةد 

 مساعد امجدنر امتيفةيي إلدارة تسةةر امجوارد

 وامجسا مة، ورئة  امشؤون امجامةة

 2885-066513رقم امهاتف: 

 

 

 مشروع القـرار

 "امتقرنر امسيوي مسجفتش امعام مبرنامج األغينة امعامجي بشأنامجدنر امتيفةيي  م  نحةط امجلس  عسجا باموثةقة "ميكرة

(WFP/EB.A/2015/6-F/1/Add.1.) 

 

  

                                                      
  إمى وثةقة امقرارات وامتوصةات امصادرة ني نهانة امدورة.هيا مشروع قرار، ومالطالع عسى امقرار اميهائي امجعتجد م  امجلس ، نرجى امرجوع 
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 مقدمة

. وهي (WFP/EB.A/2015/6-F/1) تتضاااج  هيه اموثةقة تعسةقات امجدنرة امتيفةينة عسى امتقرنر امسااايوي مسجفتش امعام  -1

 .هعجل مكتب ةرسامتقرنر، وامتعسةقات عسى عجل امجفتش امعام وامتي أثارها امقضانا امجثارة  جعاملةم امتدابةر امجتخيةتعرض 

 امتقرنر امسيوي.م  محددة وأقسام امتامي إمى نقرات  اميصحةل نو  -2

 والتعليقاتالتدابير 

 الضمان بيان – األول والملحق 71و 4 تانالفقر

م مامعامة امتي تفةد بأن عجسةة امتسااااااةةر، وإدارة امجخاطر، وامبةلة امرقابةة مسااااااتقرة وترحب امجدنرة امتيفةينة باميتةلة   -3

زند مبعض امججارسات تحتاج إمى ه عسى امرغم م  امتقدم امجحرز نإن وهي تعترف بأن هامة نةها.كشف ع  أوجه ضعف ـُـن

 تحسة . م  ام

  اإلدارة جانب من تدخل وجود عدم – 5 رةالفق

  اعجتدخل م  جانب اإلدارة ني تخطةط األأي نساااااار امجدنرة امتيفةينة أن تالحد تأكةد امجفتش امعام أنه مم نك  هيا    -4

 أنشطة امرقابة أو بةان امضجان.عسى استقال  أخرى تؤثر أو قضانا  عسى امجوارد ك  هيا  قةودنوأنه مم  ؛واإلبالغ

 امجراجعة ونتائج االستشارنة، وامخدمات امداخسةة، امجراجعة: األقسام

 ،رنامجالبم  امقةجة عسى  ا  مزند نهو نضاااااافيمكتب امجفتش امعام امدعم امجسااااااتجر اميي نقدمه امجدنرة امتيفةينة  تقدر  -5

، والساااةجا خدماته االساااتشاااارنة امجتعسقة بامجلاالت امياكااالة م عجا  وني امضاااجان بوصااافه كااارنكا ني تصااارنف األعجا 

ر وهي خدمات أدت إمى تةسااة، ملية امسااسو واميقل وامتأمة . وني طسةعة هيه امخدمات ما نُقدم نصااسةا  إمى للبرنامجاألساااسااةة 

ةات، وكيمك خدمات امتيبةهات امخاصااة بامضااجان سوجسااتامجشااترنات وام إدخا  امتحسااةيات وتصااحةحات امجسااار ني ملامي

 وامتي استحدثها امجكتب مؤخرا  خصوصا  ألغراض األعجا  املدندة.

. 18ة ني امفقر اامتغةةرات امجدخسة عسى امدرجات امججيوحة مسجخاطر وامتي نرد موجز عيهامجدنرة امتيفةينة  وتالحد  -6

ونيعك  امتزام اإلدارة املاد بجعاملة امجخاطر ني اموقت امجياسااااب ني االنخفاض امطفةف اميي كااااهدته مسااااتونات مخاطر 

 امبةلة امداخسةة وأنشطة امرقابة، وامجعسومات، واالتصاالت، وكيمك ني استقرار امدرجات امججيوحة مسرصد. 

 امتي تم تحدندهاملاالت امجخاطر : قسم

كلةتحةط امجدنرة امتيفةينة عسجا   -7 ، وتعرض نةجا نسي ما أنلز م  تقدم 2114ني عام  بجلاالت امجخاطر امجستجرة واميا

 بشأنها:

 تحدنثا  عسى نجوذج تسااااااةةر أعجامه نةجا نتعسق باختةار طرائق تحونل اميقد وامقسااااااائم  البرنامجأجرى  .اميقد وامقسااااااائم

ستحدثها وتصجةجها وتيفة بهدف  نامجالبريها ورصدها. كجا قام بتحدنث دمةل امتيفةي اميي نشجل أداة قةجة أومةغا امتي ا

 تةسةر تحسةل كفا ة امتكسفة ونعامةتها وتحسةل اآلثار غةر امجباكرة امجترتبة ع  أنشطة امجشروعات.
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ا  ئق امتحونل وتيفةيها، وذمك ونقواساااو مسجدربة  ني مختسف االختصااااصاااات حو  كةفةة اختةار طرا تأهةلوقد أجري 

، ني البرنامجم  مدربي اميقد وامقسااااااائم ني مختسف أنحا   121أكثر م   تأهةلمجحتوى امجشااااااروعات وأهدانها. وتم 

امجلاالت اموظةفةة مسبرامج وامجامةة وامسوجساااتةات وتكيوموجةا امجعسومات واالتصااااالت وامجشاااترنات، وغةر ذمك م  

نرنقا  م  أنرقة امجدربة  متعددة اموظائف. وسااااااةيقل امجدربون  11أنشاااااال ني امجكاتب اإلقسةجةة وظةفةة، وامجلاالت ام

سائم إمى نحو  . كجا 2115م  امجوظفة  وامشركا  خال  عام  3,111واألنرقة امجهارات وامجعارف امجتعسقة باميقد وامق

ة واختةارهم وتقدنرهم، وني تشاااااالةو تحدند تحقق تقدم كبةر ني ملا  إنشااااااا  األدوات متحدند مقدمي امخدمات امجامة

( ني عجسةة تسااااااةةر اميقد SCOPE) مسجسااااااتفةدن  وامتحونالتالبرنامج ميصااااااة امجخاطر امجامةة وإدارتها. وتم إدماج 

 وامقسائم وبرنامج امتيفةي امخاص بها.

 ة مستجونل، بامتحدنات امتي تعترض سبةل استدامة آمةات معةي تعترف امجدنرة امتيفةينة .امتجونل وإدارة امجةزانةة امتشغةسةة

وميها حساب االستلابة امعاجسة. وتعتبر زنادة امجستوى امجستهدف مهيا امحساب، وامتي وانق عسةها امجلس  ني 

ارة حساب تسونة دعم امبرامج واإلدمسةون دوالر أمرنكي م   51، واميقل امجقترح مجبسغ 2114نونجبر/تشرن  امثاني 

امخطوات املاري اتخاذها متونةر قدرة دائجة مإلقراض ألغراض هيا امحساب  ىحساب االستلابة امعاجسة، أومإمى 

 بصورة مستقسة ع  توقةت مساهجات امجانحة  وحلجها.

 ا، االنتها  م  نشر أداة رصد امجكاتب امقطرنة وتقةةجه 2115م  امجيتظر ني عام  .تيجةة امقدرات ورصد كركا  امتعاون

جوز /تواألمر اميي سةةسر عجل هيه امجكاتب ني ججو بةانات كركا  امتعاون وامعجسةات، وامحفاظ عسةها. وني نومة

 لبرنامجانةجا نتعسق بحصائل  بها ، صدرت متطسبات امرصد امدنةا امتي نتعة  عسى امجكاتب امقطرنة االمتزام2114

توجةهةة كامسة معجسةات امرصد  اتج ومؤكرات وخطوطامجؤسسةة. وتفرض هيه امجتطسبات أنضا  مؤكرات مسيوا

 .البرنامجامجستخدمة ني تدخالت 

 امتدابةر امجتفق عسةها )امتوصةات( :قسم

  .بامتقدم امكبةر امجحرز ني إغالق توصااااةات امجراجعة نةجا نتعسق بامجخاطر امعامةة وامجتوسااااطة امجدنرة امتيفةينة تعتز  -8

يها ني وتيفة دابةر امجتفق عسةهاوهي ترحب بامدعم امجتواصاااااال اميي نقدمه امجفتش امعام مإلدارة مضااااااجان متابعة ججةو امت

 اموقت امسسةم.

 امسسةجة امججارساتو امقوة أوجه: قسم

بكثةر م  أوجه امقوة وامججارساااات اإلنلابةة، عسى اميحو اموارد ني امفقرة امجفتش امعام اعتراف امجدنرة امتيفةينة  تقدر  -9

ا م إذ أن مدى: ومعسوماتهم امجرتدةامجساااتفةدن  اآلمةات امجعيةة بشاااكاوى زنادة عدد  ونشاااار عسى وجه امخصاااوص إمى. 23

سهم ، وهي آمةات توامجعسومات امجرتدةوى اآمةات عامسة مسشك ،كركا  امتعاون وبامتآزر مو، نقارب نصف امجكاتب امقطرنة

وتعتقد امجدنرة امتيفةينة أن م  كاااأن اإلطار امجعةاري  (1)ومدى مال متها. البرنامجني ضاااجان جودة امجسااااعدة امتي نقدمها 

، إمى جانب االستثجار امكبةر ني تدرنب امجوظفة  وتيجةة امقدرات، أن نضاعف قدرة 2114مسرصد اميي تم وضعه ني عام 

 امجتعسقة بتصجةم امبرامج وتيفةيها ورصدها بغةة تحسة  أدا  امجيظجة.  رنامجالب

                                                      
 أو استالم امتقارنر م  مزند م  هيه امجكاتب. امشكاوى وامجعسومات امجرتدةآمةات  مكتبا  قطرنا ، ونجك  أن نختسف رهيا  بامتحقق م  حامة 61نستيد امرقم إمى اإلبالغ امياتي م    (1)
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 عجسةات امتحقةق: قسم

ق امجسااااااتقسة تقدنم خدمات امتفتةش وامتحقة ني امجفتش امعامامجدنرة امتيفةينة اميهج االسااااااتباقي اميي نتبعه مكتب تقدر   -11

وامجوضااوعةة امرامةة إمى تعزنز امضااوابط. وقد ضاااعف امجكتب تركةزه عسى امتدمة  وامفساااد، بجا نشااجل امحد م  مخاطر 

 افموظ رنامجالب. وسااااااةعة  للبرنامجامتدمة  اميي نرتكبه امبائعون واألطراف امثامثة ودعم عجل ملية إدارة امبائعة  امتابعة 

 مشؤون إدارة امبائعة  الستحداث نظام إلدارة امبائعة  ومعاملة امثغرات ني امجعسومات. 

نأخي بجبدأ عدم امتساااامط إطالقا  مو امتدمة  وامفسااااد واالساااتغال  امليساااي  البرنامجوتشااادد امجدنرة امتيفةينة عسى أن   -11

تخاذ امتدابةر مجعاملة امجخاطر وتعزنز امضوابط وتصرنف األعجا  ني ججةو امجلاالت. واالعتدا  امليسي، وأنه نواصل ا

ا  مجكانحة امتدمة  ومكانحة امفسااد، وإمزام امجوظفة  اعتبار البرنامجونشاجل ذمك تيقةط مةثاق مكتب امجفتش امعام، وساةاساة 

جكانحة امتدمة  ومكانحة امفساااااااد وامحجانة م  بصااااااة امخا اإلمكتروني، بإنلاز دورة امتعسم 2115نيانر/كانون امثاني  1م  

دنم امجفتش امعام امين  نواصاااااسون تقمكتب االساااااتغال  امليساااااي واالعتدا  امليساااااي. وتثيي امجدنرة امتيفةينة عسى موظفي 

 كل عام.  البرنامجموظفا  م  موظفي  451امتدرنب وجها  موجه عسى ميو امتدمة  ألكثر م  

 امداخسةةاستعراض امعدامة : قسم

بة  مكتب امجفتش امعام ومكتب  2114ني عام  تجر امتيتسااااااسةط امضااااااو  عسى عجسةة امتعاون امجدنرة امتيفةينة  تود  -12

امشااؤون امقانونةة ومكتب األخالقةات وكااعبة امجوارد امبشاارنة ومكتب أمة  امجظامم ومكتب امجدنر امتيفةيي ومكاتب أخرى، 

. وقد أنلز كثةر م  األعجا  وهيا  أعجا  أخرى نلري البرنامجدار خطة عجل متحسااااااة  نظام امعدامة امداخسةة ني إلصاااااا

 . 2115امعجل عسةها وستكتجل خال  عام 

 أعمال التحقيق نتائج: 15 – 17 الفقرات

دى مصاااداقةة منشاااا  آمةة اساااتعراض متةية متقةةم إل امتفتةش وامتحقةقمكتب اميي نقوم به  عجلتقدر امجدنرة امتيفةينة ام  -13

ونتجاكاااااى امعجل امرامي إمى خفض . مسباة تحقةقاموتحدند ما إذا كانت امجعانةر امخاصاااااة بفتط  وأثرهااالدعا ات وأهجةتها 

عزز ن ، وهو عجلالبرنامجي نامفترات امالزمة السااااااتكجا  امتحقةقات مو امتحسااااااةيات امجيكورة ني نظام امعدامة امداخسةة 

 امكفا ة وامجسا مة وثقة امجوظفة  بامعجسةة.

دوالرا أمرنكةا.  851 436نتةلة مسقضااااانا امتي نحقق نةها مكتب امجفتش امعام  البرنامجوتبسغ امخسااااائر امتي نتحجسها   -14

ةه امحا  ني ومو نإنه نجثل أقل م  2113 عام أن هيا امجبسغ نزند عجا كان عس اق اإلججامي ني امجائة م  اإلنف 1.115، 

امتي تم تعزنزها مؤخرا  ني ملا  مكانحة  البرنامجكجا تعك  نسااااابة امخساااااائر امصاااااغةرة أثر قدرة . 2114معام  للبرنامج

 بجبدأ عدم امتسامط إطالقا  مو امتدمة  وامفساد، وهو نتخي امتدابةر مسحد م  امخسائر واسترجاعها. البرنامجامتدمة . ونأخي 
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