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 للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع يمكن 
 المنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع ويمكن .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إلى

www.fao.org  
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 لجنة المالية

 الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة

 2015أكتوبر/تشرين األول  27-26روما، 

 تعيين المراجع الخارجي للبرنامج 

 2022يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1للفترة من 
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 موجز تنفيذي

  عملية  رسيت، فقد أ  2016تنتهي في يونيو/حزيران  للبرنامجبما أن فترة مراجع الحسابات الخارجي الحالي

 اختيار لتعيين مراجع خارجي جديد.

  للبرنامجوتبين هذه الوثيقة عملية االختيار المتبعة وتعِرض توصية فريق التقييم المعني بتعيين المراجع الخارجي 

 .2022يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1للفترة من 

 

 بة من لجنة الماليةالتوجيهات المطلو

  تستعرض توصية فريق التقييم المعني بتعيين المراجع الخارجي وتوصي المجلس يرجى من لجنة المالية أن

 التنفيذي بالموافقة عليها.

 مشروع المشورة

  ،لجنة المالية في منظمة األغذية  الحظتوفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي

والزراعة أن عملية االختيار المتبعة لتعيين المراجع الخارجي للبرنامج تمتثل للعملية التي وافق عليها المجلس 

بأن يوافق المجلس التنفيذي على تعيين "ديوان المحاسبة الفرنسي" مراجعا خارجيا  وأوصتالتنفيذي 

 .2022يونيو/حزيران  30إلى  2016 يوليو/تموز 1للبرنامج للفترة من 
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 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 13/11/2015-9روما، 

 

مسائل الموارد 
 والمالية والميزانية

 من جدول األعمال 5البند 

 

 

 

 

 

 

 

 للموافقة 

ن لفترة مل للبرنامجالمراجع الخارجي  تعيين

يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(http://executiveboard.wfp.org)وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 للموافقة.الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي هذه 

 بمكتب المجلس التنفيذي.تتعلق بهذه الوثيقة إلى االتصال  أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 

 

 مشروع القـرار

 30 إلى 2016يوليو/تموز  1للفترة من  برنامجاللحجببببببابا  خارجيا  ن المجلس التنفيذي ديوان المحاسبببببببة الفرنجببببببي مراجعا  عي  ي  

 .2022يونيو/حزيران 

شبببببامت  األتعاي وجميع التكالي   ،دوالر أمريكي 380 000مجموع األجر الجبببببنوي الذي سبببببيتقاعببببباه المراجع الخارجي يبلغ و

 والنفقا  األخرى، على أن يجدد على أقجاط ربع سنوية.

 وديوان المحاسبة الفرنجي. البرنامجأن يقوم نيابة عنه بإبرام عقد بين  هالمجلس لرئيج أذنيو

  

                                                      
  ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارا  والتوصيا  الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولتطتع على القرار النهائي المعتمد من المجلس 
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 مقدمة

لفترة من ل للبرنامجتعيين المراجع الخارجي على عملية اختيار و، 2014دورته العادية الثانية لعام في وافق المجلس،   -1

لجنة ل(. وWFP/EB.1/2009/6-C/1) 2009على عملية عام  ، بناء  2022يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1

ي الخارجي، بما فالحجبببابا  المشبببورة بشبببأن اختيار مراجع أن تقدم المجلس التنفيذي،  بناء  على طلبمراجعة الحجبببابا   

 هـ(. 3، الفقرة WFP/EB.2/2011/5-B/1/Rev.1  )انظر .التي سيقدمهاذلك تكالي  ونطاق الخدما  

للفترة من  للبرنامجالمراجع الخارجي تعيين اختيار والتقييم بشببأن  فريقوتعرض هذه الوثيقة على المجلس توصببيا    -2

 .2022يونيو/حزيران  30إلى  2016/تموز ويولي 1

 عطاءاتالتقديم عملية 

وفقا للعملية التي وافق عليها المجلس. واسببتفاد  2015فبراير/شببباط التقييم في  فريقعتباره با 2015تم تشببكيم مكتب   -3

ن ممكونة مجموعة فنية المقدم من دعم اللجنة مراجعة الحجببابا ، ومن من المقدمة مشببورة الالعملية من  طوالالتقييم  فريق

 مانة.األ أعضاء

ممثلي الببدول تمببد دعوة . وعروضتقببديم  ،، نيببابببة عن المجلسطلببب رئيس المجلس ،2015ار مببارآ/ ذ 6وفي   -4

لمراجعين العامين إلى إحالة ذلك الطلب إلى االمقيمين في روما ألغذية والزراعة ا منظمةفي األعضبببببباء في األمم المتحدة و

 .2015مايو/أيار  27لردود في لتلقي ادد الموعد النهائي في بلدانهم. وح   معادال   يحملون لقبا  وظيفيا  الذين  جؤولينأو الم

 هذه العروضبفتح  البرنامجفي  فتح العطاءا لجنة قامد . ونهائيالموعد ال قبم انقضببباءوقد ورد  خمجبببة عروض   -5

عرض بطتن  وأ علنقد اسبببتوفد الشبببروط اةجرائية. جميعها ، ووجد  أن العروض الخمجبببة 2015يونيو/حزيران  2في 

 .ورد بعد الموعد المحددسادآ 

 الفنية والمالية العروض تقييم

التقييم العروض الفنية الخمجببببة، إلى جانب المشببببورة المقدمة من لجنة مراجعة الحجببببابا ، في  فريقتلقى أعضبببباء   -6

ستخدام نظام  فريق. ومنح كم عضو من أعضاء 2015حزيران يونيو/ 12 ي الذ درجا الالتقييم درجا  للعروض الفنية با

 عروض، والالجودة مراقبببةهج مراجعببة الحجبببببببابببا ، و، ون  تهموخبر همالمجلس لتقييم مؤهت  الموظفين وتببدريب اعتمببده

 (.WFP/EB.2/2014/5-C/1باالتصاال  )انظر  المتعلقة

درجة عالية من االتجبببببباق في منح درجا  التقييم، واتفقوا على أن جميع المرشببببببحين التقييم وأظهر أعضبببببباء فريق   -7

الية الم عروضال قامد المجموعة الفنية ولجنة مراجعة الحجببابا  باسببتعراضمن ثم الخمجببة صببالحون من الناحية الفنية. و

، 2015/تموز ويولي 8صبببببالحة. ووافق فريق التقييم على إجراء مقابت  مع جميع المرشبببببحين الخمجبببببة، وفي  بإعتنهاو

 أرسلد دعوا  ةجراء المقابت .
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 الشفهية والمقابالتالمداخالت 

واجتمع فريق التقييم قبم ذلك السببببببتعراض  .2015يوليو/تموز  22و 21يومي  البرنامجأجريد المقابت  في مقر   -8

وكشبببوق تقدير الدرجا  لضبببمان االتجببباق في النهج واةجراءا  بالنجببببة لجميع المرشبببحين   المبادئ التوجيهية للمقابت 

جهد األسبببئلة إلى المرشبببحين بنفس الترتيب ومن جانب نفس أعضببباء  15الشبببفهية على مداخت  واقتصبببر  ال دقيقة، وو 

   لجنة مراجعة الحجابا  وأعضاء المجموعة الفنية هذه المقابت  بصفة مراقب.الفريق. وحضر

 التقييم الكلي النهائي

. ابا لجنة مراجعة الحجبببب ممثمالتشبببباور مع بالمقدمة بالتفصببببيم، طاءا  لع ، ناقش فريق التقييم افي أعقاي المقابت  -9

ن أالشفهية، وعع الفريق تقييمه النهائي، ووافق باةجماع على  المداخت المالية، والعروض وعلى الدرجا  الفنية،  وبناء  

 .ديوان المحاسبة الفرنجيو المقدم من هفضم العطاء الكلي األ

 تكلفة خدمات ديوان المحاسبة الفرنسي

دوالر أمريكي، شبببامت   380 000 ثابد مجموعهالمقدم من ديون المحاسببببة الفرنجبببي إلى أجر سبببنوي طاء يشبببير الع  -10

 األتعاي وجميع التكالي  والنفقا  األخرى، على أن ي جدد على أقجاط ربع سنوية.

اي ختل فترة تعيينه. وتشببببمم األتعاي أعمال وقد أشببببار ديوان المحاسبببببة الفرنجببببي إلى أنه ال يتوقع زيادة في األتع  -11

الدعم باةدارة و متعلقةوالمكاتب الميدانية المختارة. وسوق ت قدم األعمال ال البرنامجمراجعة الحجابا  التي تجري في مقر 

 .تكبد أية تكالي في روما وفي مقر ديوان المحاسبة الفرنجي في باريس دون  البرنامجالتي تتم في مقر 

بعد  ،دوالر أمريكي موافقة مجبببقة من المجلس 380 000وسببوق تقتضببي أي زيادة في مجموع األجر الجببنوي البالغ   -12

 تقديم مبررا  مفصلة من المراجع الخارجي.

 التوصية

وان المحاسببة دييقوم المجلس بتعيين  بأنالتقييم  يوصبي فريقالمنصبو  عليها، الختيار اكافة إجراءا   التباعنظرا   -13

 .2022يونيو/حزيران  30إلى  2016/تموز ويولي 1من  للفترة للبرنامجمنصب المراجع الخارجي الفرنجي في 

 

 هلقاتالتقييم عن تقديره للدعم الذي فريق  عرييو

 .البرنامجومن المجموعة الفنية في  مراجعة الحجابا لجنة  من

 

F-EB22015-13698A  


	FC159-4-coverpage-A
	FC159-4-mainbody-A

