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لجنة المالية
الدورة الرابعة واألربعون بعد المائة
روما 41-41 ،مايو/أيار 2142
مذكرة من المدير التنفيذي حول التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد Sean O’ Brien
رئيس الشؤون المالية بالنيابة والموظف المسؤول عن إدارة تسيير الموارد والمساءلة
برنامج األغذية العالمي
رقم الهاتف+3906 6513 2682 :
ُ
طبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ .ويرجى من
السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة
متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
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موجز
 توخيا ً لتعزيز الشفافية والمساءلة ،تقدم هذه الوثيقة للمرة األولى تعليقات المدير التنفيذي على "التقرير السنوي للمفتش
العام لبرنامج األغذية العالمي" .وهي تعرض التدابير المتخذة أو الجاري تنفيذها لمعالجة المسائل التي يثيرها التقرير،
إلى جانب تعليقات أوسع نطاقا على أنشطة المفتش العام وسير عمله.
 و يرحب المدير التنفيذي باالستنتاج العام الذي يقول بأن أعمال الرقابة المنفذة والمبلغ عنها لم تكشف عن وجود أية أوجه
ضعف هامة في عمليات الضبط الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر في جميع جوانب البرنامج قد يكون لها أثر ضار
على بلوغ أهداف البرنامج.
 ويرحب المدير التنفيذي بالتعليقات اإليجابية على التحسينات المتحققة كجزء من العملية المتواصلة لتعزيز الضبط
اإلداري والمساءلة في جميع أنحاء البرنامج.
 كما يؤيد المدير التنفيذي االقتراحات المتعلقة بتعزيز الحوكمة وتحسين التنظيم الداخلي وتعزيز إدارة الموارد البشرية،
التي أثارها المفتش العام .ويهدف التقييم التنظيمي السريع الجاري حاليا ً إلى توفير مخطط عام شامل للتغيير التنظيمي
المقبل الذي يقترحه المفتش العام؛ كما سينظر التقييم أيضا في مسائل التنظيم الداخلي والقضايا المتعلقة بالموارد
البشرية.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية


يُرجى من لجنة المالية أن تحيط علما ً بالوثيقة "مذكرة من المدير التنفيذي حول التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج
األغذية العالمي".
مشروع المشورة

 ترحب لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة بمبادرة المدير التنفيذي بتقديم تعليقات للمرة األولى على التقرير
السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي.
 وتحيط لجنة المالية علما بمجموعة اإلجراءات المتخذة لمعالجة المسائل الرفيعة المستوى التي أثارها المفتش العام في
تقريره ويسرها أن تالحظ أن العديد من هذه المسائل سينظر فيها كجزء من التقييم التنظيمي السريع الجاري حاليا.
 وتوصي لجنة المالية المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علما ً بالتعليقات اإلضافية من المدير التنفيذي على "التقرير
السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي" وااللتزام اإليجابي باالستفادة من الفرص التي أبرزها التقرير لتحقيق
مزيد من التحسين.

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما2102/6/8-4 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

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

للنظر
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طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ .يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي
في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوو هوذه الوثيقوة إلوى االتصوا بموويفي
برنامج األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
رئوووويس ال وووولون الماليووووة بالنيابووووة والمويووووف

السيد S. O’Brien

رقم الهاتف066513-2682 :

المسلو عن إدارة تسيير الموارد والمساءلة:

مدير مكتب المدير التنفيذي ورئيس الديوان:

السيد B. Parajuli

رقم الهاتف066513-2002 :

يمكنكم االتصا بالسيدة  ،I. Carpitellaكبيرة المساعدين اإلداريين لوحودة دودماا المولتمراا ،إن كانوت لوديكم أسوئلة
تتعلق بتوفير الوثائق المتعلقة بأعما المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم.(066513-2645) :

3

WFP/EB.A/2012/6-E/1/Add.1

مشروع القـرار



يحووويل المجلوووس علموووا بالوثيقوووة موووذكرة المووودير التنفيوووذي حوووو التقريووور السووونوي للمفوووتب العوووا لبرنوووامج األغذيوووة العوووالمي
(.)WFP/EB.A/2012/6-E/1/Add.1

 هذا م روع قرار ،ولال طالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القراراا والتوصياا الصادرة في نهاية الدورة.
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المقدمة
توديووا لتعزيووز ال ووفافية والمسوواءلة ،تقوود هووذه الوثيقووة للموورة األولووى تعليقوواا الموودير التنفيووذي علوى التقريوور السوونوي

-1

للمفتب العا لبرنوامج األغذيوة العوالمي ( .)WFP/EB.A/2012/6-B/1وهوي تعور

التودابير المتةوذة أو الجواري تنفيوذها

لمعالجة المسائل التي يثيرها التقرير ،إلى جانب تعليقاا أوسع نطاقا على أن طة المفتب العا وسير عمله.
وت ير التعليقاا أدناه إلى فقراا محددة في التقرير السنوي ،تيسيرا للرجوع إليها.
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التعليقات

الفقرة  :3استعرا
-3

مراقبة النوعية لوييفة المراجعة

يسر المدير التنفيذي أن يالحظ أن وييفة المراجعة التي يتوالها المكتب دضعت لتقدير دارجي للنوعيوة أجوراه معهود
مراجعي الحساباا الدادليين ،وأصدر المعهد شهادته بأن المراجعة الدادلية فوي البرناام تولد وفقوا لمعوايير المعهود علوى
أعلى مستو  .ويعتبر ذلك إقرارا هاما بالمستو المهني الرفيع الذي أحرزه مكتب المراجعة الدادلية.

الفقرة  :6عد وجود تددل من جانب اإلدارة
-4

كما يالحظ المدير التنفيذي تأكيد المفتب العوا أنوه لوم يطورأ أي توددل مون جانوب اإلدارة فوي تةطويل عمول المكتوب أو
اإلبالغ عنه ،كما لم ي هد المكتب أية قيود علوى مووارده أو غيور ذلوك مون المسوائل التوي تولثر علوى اسوتقال أن وطة الرقابوة
ورأي الضمان.

الفقرة  :7رأي الضمان
-5

يرحب المدير التنفيذي باالستنتاج العا الذي يقو بوأن أعموا الرقابوة المنفوذة والمبلوه عنهوا لوم تك وف عون وجوود أيوة
أوجه ضعف هامة في عملياا الضبل الدادلي والحوكمة وإدارة المةاطر في جميع جوانب البرنام قد يكون لها أثر ضوار
على بلوغ أهداف البرنام .

الفقراا  :16-8الحوكمة وإدارة المةاطر والمراقبة في البرنام – المنظور الرقابي
-6

يرحب المودير التنفيوذي بالتعليقواا اإليجابيوة علوى التحسويناا المتحققوة كجوزء مون العمليوة المتواصولة لتعزيوز الضوبل
اإلداري والمساءلة في جميوع أنحواء البرناام (الفقرتوان  11و .)12كموا يليود المودير التنفيوذي االقتراحواا المتعلقوة بتعزيوز
الحوكمة وتحسين التنظيم الدادلي وتعزيز إدارة الموارد الب رية ،الواردة في الفقراا  ،16-14وهو يقد تعليقاته أدناه على
المسائل المحددة المثارة فيها.

الفقرة  :14تعزيز الحوكمة
-7

يليوود الموودير التنفيووذي تأييوودا كووامال الجهووود الراميووة إلووى تحسووين فعاليووة البرنااام بتعزيووز الحوكمووة موون دووال تحسووين
التةطيل والتنظيم والتنسيق على مةتلف المستوياا .ويهدف التقييم التنظيمي السريع الجاري حاليوا إلوى تووفير مةطول عوا
شامل للتغيير التنظيمي المقبل الذي يقترحه المفتب العا  .وقد أصدرا شعبة تكنولوجيا المعلوماا مجموعة وثوائق للسياسوة
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واالستراتيجية دال عا  2112لمعالجة المسألة التي يثيرها المفوتب العوا  .وسوتقو اإلدارة باسوتعرا

الةيواراا المتاحوة

للمكاتب القطرية للتكيف بصورة أكثر انتظاما مع تغير توافر الموارد.

الفقرة  :15تحسين التنظيم الدادلي
-8

يودر الموودير التنفيووذي أن هنووا فرصووة لتحسووين كفوواءة البرنااام بتحسووين التنظوويم الوودادلي ووييفووة اإلدارة .وسووينظر
التقييم التنظيمي السريع في هذه المسألة مع مراعاة األمور التي أثارها المفتب العا .
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وتعتبر التوعية بسياساا البرنام الةاصة بالتدليس ومحاربة الفساد أحد العناصر األساسية في عملياا التقييم الوذاتي
للضبل الدادلي وإصدار شهاداا المديرين ،والتي أددلت في عا  2111عمال على مساندة البيوان الجديود الةواا بالضوبل
الدادلي.

الفقرة  :16تحسين إدارة الموارد الب رية
-11

يقر المدير التنفيذي بأهمية اإلدارة الفعالة للموارد الب رية في تحقيوق أهوداف البرناام  ،وهوي مسوألة ست وكل عنصورا
رئيسيا من عناصر التقييم التنظيمي السريع .ويولي المدير التنفيذي أولوية عالية لبلوغ عملية توييف شفافة وتنافسية ،تووفر
للبرنام اآللياا المناسبة لتحقيوق المرونوة فوي تعيوين الموويفين ون ورهم فوي حواالا الطووارق حسوب االقتضواء ،وتحسوين
قياس األداء.

الفقرة  38والجدو  :8توصياا المراجعة المتبقية دون تنفيذ
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تم إحراز تقد كبير على مد العامين الماضيين في متابعة توصياا المراجعوة المتبقيوة بوال تنفيوذ ،موع التركيوز بصوفة
أولية على التوصياا المرتفعة المةاطرة .وتواصلت هذه الجهود في عوا  2112حيو توم إنجواز عودد كبيور مون التوصوياا
المرتفعة والمتوسطة المةاطرة منذ نهاية عوا  .2111ويلتوز المودير التنفيوذي بوضوع نظوا لتنفيوذ توصوياا الرقابوة المتفوق
عليها في الوقت المناسب.

الفقرة  :41المجاالا التي تحتاج إلى تحسين والتي لوحظت في عملياا المراجعة
-12

يالحظ المفتب العا وجود دمسة مجاالا تحتاج إلوى تحسوين اسوتنادا إلوى بعو
المةاطرة .وقد بدأ العمل على بع

توصوياا المراجعوة الدادليوة العاليوة

المجاالا المحددة للتحسين ،بما في ذلك ما يلي:

 تم ملدرا إصدار توجيهاا جديدة لتطوير تطبيقاا تكنولوجيا المعلوماا.
 كجزء من العمل القيادي الم تر بين البرنام ومنظمة األغذية والزراعة في مجموعة األمن الغذائي العالمي ،تبح
المنظمتان عن طرق للبدء في تصميم وإعداد تددالا اإلنعاش عند وقوع حدث ما لضمان االنتقا السلس من اإلغاثة
إلى اإلنعاش.
 تم وضع سياسة جديدة تتعلق بالفصل بين مها مستعملي شبكة البرنام ونظامه العالمي للمعلوماا ( 2ونجز )2
ويجري العمل على وضع دطة عمل لمعالجة هذه المسألة بصورة شاملة.
 يجري بح دياراا لتعزيز الحوكمة في مجا وييفة التأمين.
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الفقرة  :47الةسارة المتأتية عن القضايا التي دضعت لتحقيق أجراه المفتب العا
-13

يفيد المفتب العا بأن مجموع الةسارة المتأتية عن القضايا التي دضعت لتحقيوق أجوراه بلوه  38 951دوالرا أمريكيوا.
ورغم صغر مقدار الةسارة المتعلقة بالقضايا التي دضوعت لتحقيوق بالنسوبة إلوى مجمووع ميزانيوة البرناام الوذي يزيود عون
 3.5مليار دوالر أمريكي ،فإن البرنام يواصل األدذ بسياسة ال تسامح على اإلطالق مع أي تدليس أو فساد.

الفقرة  :52نتائج أعما التحقيق
-14

يعلق المفتب العا قائال إن التحقيقاا تأتي في كثير من األحيان نتيجة لضعف فوي إدارة األداء علوى جميوع المسوتوياا
والنقطواع الصولة بووين االحتياجواا الت ووغيلية وإدارة الموويفين .وفووي هوذا الصوودد ،يجوري حاليووا تنفيوذ عمليووة ملسسوية تعنووى
بتةطوويل قووو العموول وهووي تهوودف إلووى معالجووة احتياجوواا البرنااام الحاليووة واألطووو أجووال موون حي و المهوواراا الالزمووة
ومواءمة المويفين مع الويائف.
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وي دد اإلطار الجديد للرقابة الدادلية( )1أيضا على أهمية اإلشراف ،وقد صممت عملية التقييم الوذاتي للضوبل الودادلي
وما يتصل بها من توجيهاا بهدف زيادة الوعي بالحاجة إلى قيا المديرين بتوفير اإلشراف الكافي على المويفين من ذوي
الةبرة المحدودة .ويجري العمل على إعداد توجيهواا إضوافية إلدارة المكاتوب الصوغيرة التوي تواجوه مصواعب متزايودة فوي
الحفاي على الفصل الكافي بين المها .

( )1علق تقرير عا  2111الصادر عن وحدة التفتيب الم تركة والمعنون أطر المساءلة في منظومة األمم المتحدة ( )JIU/REP/2011/5كالتالي :يستحق برنامج األغذية العالمي ذكورا داصوا
لوجود إطار قوي للرقابة الدادلية لديه يغطي كثيرا من جوانب المكوناا الرئيسية للمسائلة ،والتي ت م تحديدها .كما تستحق اإلشادة وثيقة دليول الموديرين للرقابوة الدادليوة المرفقوة ،وهوي تتضومن
ت ديدا قويا على ثقافة المساءلة وعلى ضرورة تولي المديرين لدور قيادي يمثل قدوة على أعلى مستو .
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