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

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد  Manoj Junejaوالسيد Jim Harvey
برنامج األغذية العالمي
البريد اإللكترونيjim.harvey@wfp.org ،manoj.juneja@wfp.org :

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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موجز تنفيذي
 توخيا لتعزيز الشفافية والمساءلة ،تقدم هذه الوثيقة تعليقات المديرة التنفيذية على "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج
األغذية العالمي" .وهي تبين اإلجراءات الجارية أو المنجزة لمعالجة المسائل التي أثيرت في التقرير وتعليقات على
أعمال المفتش العام وسير عمل مكتب المفتش العام.
 وترحب المديرة التنفيذية باالستنتاج العام الذي يقول بأن أعمال الرقابة لم تكشف عن وجود أية أوجه ضعف كبيرة في
عمليات الضبط الداخلي أو الحوكمة أو إدارة المخاطر في البرنامج قد يكون لها أثر شامل على تحقيق أهداف البرنامج.
 وترحب المديرة التنفيذية بالتعليقات اإليجابية على التحسينات التي تحققت من خالل العملية الجارية لتعزيز الضبط
اإلداري والمساءلة في جميع أرجاء البرنامج .وعلى وجه الخصوص فإن المديرة التنفيذية تعرب عن تقديرها للخدمات
االستشارية التي وفرها المفتش العام وموظفوه خالل عام  3102ولإلجراءات األخرى المتخذة لمساندة تعزيز الكفاءة
والمساءلة .وعاد هذا الدعم بالنفع خصوصا ً على الكثير من مجاالت األعمال الناشئة في البرنامج وساهم في إرساء بيئة
كلية مستقرة للمراقبة.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية


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

 ترحب لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة بمبادرة المدير التنفيذي بتقديم تعليقات ،للسنة الثالثة على التوالي،
على التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي.
 وتحيط لجنة المالية علما بمجموعة اإلجراءات الراهنة لمعالجة المسائل الرفيعة المستوى التي أثارها المفتش العام
في تقريره ويسرها أن تالحظ أن العديد من هذه المسائل سينظر فيها كجزء من عملية التعزيز التنظيمي الجارية
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
روما4102/6/6-3 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

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

للنظر

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2014/6-F/1/Add.1
28 April 2014
ORIGINAL: ENGLISH
طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ .ميكن االطالع على وثائق اجمللس التنفيذي
يف صفحة برنامج األغذية العاملي على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاااال الس ال ال
برنامج األغ ة العالسي الس كور

قد تكون لد هم أسااا اة ة ة تتعاق بسحتوى ه ه الوث قة إلى االتصاااا بسوظفي

أدناه ،و فضل أن تم ذلك قبل ابتدال دورة الس ال الت ف ي بفترة كاة ة.

رئ ل الد وان ومد ر مكتب السد ر الت ف ي:

الس د J. Harvey

هاتف066513-2002 :

السد ر الت ف ي السسااااااااعد السساااااا و ع إدارة

الس د M. Juneja

هاتف066513-2882 :

تس ر السوارد والسساللة ورئ ل الش ون السال ة:

لالستفسار ع توةر وثائق الس ال الت ف ي ،رجى االتصا بوحدة خدمات الس تسرات (هاتف.)044260-2462 :
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مشروع القـرار

ح ط الس ال عاسا بالوث قة "م كرة م السد ر الت ف ي حو التقر ر الس وي لاسفتش العام لبرنامج األغ ة العالسي"
(.)WFP/EB.A/2014/6-F/1/Add.1

 ه ا مشروع قرار ،ولالطالع عاى القرار ال هائي السعتسد م الس ال ،رجى الرجوع إلى وث قة القرارات والتوص ات الصادرة ةي نها ة الدورة.
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مقدمة
-6

تتضاااااااس هااا ه الوث قاااة تعا قاااات الساااد رة الت ف ااا اااة عاى التقر ر السااااااا وي لاسفتش العاااام للبرناااام
) .(WFP/EB.A/2014/6-F/1وهي تعرض األنشاااالة ال ار ة أو الس نة م أجل معال ة القضااااا ا الساارة ةي التقر ر،
والتعا قات السقدمة عاى عسل السفتش العام وطر قة عسل مكتب السفتش العام.

-2

وتح ل التعا قات التال ة إلى ةقرات محددة ةي التقر ر الس وي عاى ال حو السشار إل ه.

األنشطة والتعليقات
الفقرة  4والملحق األول – بيان التأكيد
-0

ترحب السد رة الت ف ة بال ت ة الكا ة السساااات اصااااة وهي أن عسل الرقابة لم كشااااف ع أي أوجه مااااعف مهسة ةي
عسا ات البرنام ةي م ا السراقبة الداخا ة أو الحوكسة أو إدارة الس اطر والتي سك أن كون لها تأث ر شامل عاى تحق ق
أهداف البرنام  .وهي تعترف بأن بعض السسارسات تحتاج إلى تحس .

الفقرة  :6عدم وجود تدخل من جانب اإلدارة
-6

سر السد رة الت ف ة أن تالحظ تأك د السفتش العام أنه لم ك ه اك تدخل م جانب اإلدارة ةي ت ل ط العسل واإلبالغ
وأنه لم تك ه اك أي ق ود أو قضا ا أثرت عاى استقال أنشلة الرقابة أو ب ان الضسان.

األقسام :المراجعة الداخلية ،والخدمات االستشارية ،ونتائ المراجعة
-2

ترحب السد رة الت ف ة بالرؤ ة ال د دة لسكتب السفتش العام وبسع ه إلى إمفال من د م الق سة عاى البرنام بوصفه
شاااااار كا ةي تصاااااار ف األعسا  .والبرنام

قدر الدعم السقدم م السفتش العام وموظف ه ،وب اصااااااة ع طر ق ال دمات

االساااااتشاااااار ة ،وع طر ق تحد د الحاجة واساااااترعال االنتباه إلى إدخا تحسااااا ات مهسة عاى السراقبة الداخا ة والحوكسة
وإدارة الس اطر .وقد أةادت ه ه التحسااا ات بصااافة خاصاااة م االت متلورة لتصااار ف األعسا مال الاوجسااات ات ،وال قد
والقسائم ،والشرال ،وأسهست ةي ته ة ب ة مستقرة بصفة عامة لاسراقبة.
-4

وتقدر السد رة الت ف ة ال هج الشاااامل ال ي تبعه السفتش العام ةي اساااتعراض م االت عسا ات البرنام بأسااارها ،كسا
ل صت ةي ال دو  6والفقرة  .20كسا سر السد رة الت ف ة اعتراف السفتش العام بأن إدارة البرنام ماتنمة بأن تعالج ةي
الوقت الس اسب الس اطر السحددة.

قسم :الموضوعات الجديدة في 3102
-7

تح ط السد رة الت ف ة عاسا بالسوموعات ال د دة ةي  2060وتف د بإحراز تقدم كسا اي:
 ال قد والقسااائم :س ا شاار ةي أوائل  2062تدر ب م سااسااي عاى ال قد والقسااائم لصااالي السوظف

الس دان

ةي السكاتب

القلر ااة .وقااد صااااااسساات أدوات ومبااادل توج ه ااة لاتقا اال والت ف ف م الس اااطر التي تواجااه البرنااام ة سااا تعاق
بتحو الت ال قد والقسااااائم .و قضااااي أمر توج هي مشااااترك بشااااأن العسا ات واإلجرالات السال ة ة سا تعاق باساااات دام
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تحو الت ال قد والقساااائم إلى السساااتف د ) (1بإرساااال ماااوابط لاس اطر السال ة والسراقبة الداخا ة .وصااادرت ةي 2060
أربع دراساااااات لتق م كفالة وةعال ة ال قد والقساااااائم ةي مقابل التحو الت الع ة ،وذلك بدعم م السعهد الدولي لبحوث
الس اسات الغ ائ ة؛ وستومع دراسة خامسة ةي صورتها ال هائ ة بحاو نها ة  .2066وقد صسست شعبة تك ولوج ا
السعاومات نظام  SCOpeإلدارة السساااتف د  ،ونظسا لتحو ل السساااتحقات م أجل تتبع طرائق تحو ل ال قد والقساااائم.
وقد است دم نظام  SCOpeةي أربعة بادان م د سسبر/كانون األو  2060وس شر إلى بادان أخرى ةي .2066
 ب ال الب ى التحت ة :تعترف السد رة الت ف ة بضاااارورة اإلرشاااااد والسعا ر لسشااااروعات الب ى التحت ة الضاااا سة .وهي
تعتنم ةي  2066إصدار تعس م وأمر توج هي إلنشال إطار الحوكسة ،وس كساهسا ما اي:


دليل للنال جرل لليما ل ل ل ا



عق دا حدةا رقحةال جريم،ا شيد ا قريةا عييي ال ي

ل حدةا ن

لل ل ي ا

ا ل ريعة؛ ا

جل للي ا ل ل ل نا لرل للر ييا ن ي ل ل ييا ل ل ل ايرلل ل ردا ل ل ل ا ي ر ل للي ا ل للي

ا ن لل ل ا

ا ردريةا حددة .ا

 تص ع األغ ة ،وال وع ة والسالمة :تعترف السد رة الت ف ة بالتعق دات والتحد ات الكام ة ةي ت او الساع الس هنة
والس اطر السرتبلة بتص ع الس ت ات التغ و ة ةي األسواق ال اش ة وال ام ة .وقد واةقت عاى مراجعة معسقة ل وع ة
الغ ال ست رى ةي  2066وستنود إدارة العسا ات بالسعاومات الداعسة .وس عسل البرنام  ،بدعم م قادة ص اعة
األغ ة ،عاى تسر ع جهوده م أجل تحس

سالمة األغ ة وإدارة ال ودة ،بح ث عنز القدرة داخل السقر ةي ثالثة

م االت رئ س ة:


ر ر ةا إل د د ا–ا ل طيط،ا لش م،ا إلش ف،ا لرقن،ا ل زيي،ا ل زيع؛ ا



ر ر ةاقي ةا ل ر ي ا–ا ل



لرييقا لع يي يا–اأط ا ل رظي ا ل طريةا

ط ي ي؛ا ا

ريع،ا دةا

حيةا ل ر ي ،ا ل
فقا ل

ج

في ،ا ل عجئة،ا حيدا عييي ا ل ر ي ا

.ا

قسم :توصيات المراجعة
-8

تح ط السد رة الت ف ة عاسا وتعتن بالتقدم الكب ر السحرز ةي إغالق توصاااااا ات السراجعة ة سا تعاق بالس اطر العال ة
والستوساااالة ،وذلك عقب اسااااتعراض صاااارحت به لاتوصاااا ات غ ر الس ف ة م الفترة  .2060–2002وهي ترحب بستابعة
السفتش العام الصارمة م أجل إغالق جس ع التوص ات التي نف ت.

قسم :أوجه القوة/الممارسات السليمة
-2

ترحب السد رة الت ف ة بالتعا قات اإل اب ة عاى السسارساااااااات السااااااا سة والتحساااااا ات الس نة (الفقرة  )00وت د
االقتراحات الرام ة إلى من د م التحس ا ات .و ساارها أن مكتب السفتش العام شااارك ةي ه ه السسارسااات ك سوذج لتحس ا
العسا ات ةي السكاتب القلر ة ووحدات السقر .و ري ت ق ي التفو ضااات بسوجب اسااتعراض عسا ات تصاار ف األعسا م
أجل الحد م طبقات العسا ات وز ادة الكفالة اإلدار ة وال ضوابط .و صدر ةي  2060تعس سان بِ شأن تفو ض ال سالة ل شرال
األغ ة واللابات الصااغ رة خارج السقر .وتشااسل ال هود اإلماااة ة دراسااة ك ف ة تعن ن االسااتعداد واالساات ابة ةي طوارل
السسااتوى الس سااسااي  0ع طر ق ربط تفو ضااات السااالة السوحدة بسسااتو ات ال فاذ ذات الصاااة إلى شاابكة برنامج األغ ة

)OS2013/003 RM2013/005 (1
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العالسي ونظامه العالسي لاسعاومات (ون ن) .وقد واةقت السد رة الت ف ة إجرال مراجعة ل ظام ون ن ةي  2066بغ ة دعم
الضوابط الداخا ة الرسس ة.

قسم :التحقيقات
تقدر السد رة الت ف ة ال هج االسااااتباقي ال ي تبعه مكتب التفت ش والتحق ق ةي اسااااتعراض نظام العد الداخاي وإعادة

-60

توج ه أنشااالة التحق ق تسشااا ا مع اللب عة الستغ رة لعسا ات البرنام  .وهي ترحب أ ضاااا بالتدر ب عاى االتصاااا والتوع ة
ال ي

رى لصالي السوظف

عاى نلاق العالم.

الفقرات  :47 – 41نتائ العمل التحقيقي
-66

تقدر السد رة الت ف ة ال هود التي ب لها مكتب التفت ش والتحق ق م أجل إنشاااااال ال ة اساااااتعراض مت ة لتق م إمكان ة
التعو ل عاى االدعالات وأهس تها وتأث رها وتحد د ما إذا كانت تتم تاب ة السعا ر ال اصااة بفتي تحق ق .و عد القرار القام اي
باالنتقا م صااااا اغة التوصااااا ات إلى اقترات إجرالات تت ها اإلدارة واحدا م ب

تداب ر عد دة لتعن ن تحسااااا

الكفالة

والسساللة.
-62

وتباغ ال سااااائر التي تحساها البرنام نت ة لاقضااااا ا التي حقق ة ها مكتب السفتش العام  666 062دوالرا أمر ك ا.
ورغم أن ه ا السباغ ن د بسقدار أربعة أماا عسا كان عا ه الحا ةي  ،2062ةإنه سال أقل م  0.06ةي السائة م اإلنفاق
اإلجسالي للبرنام ال ي ت اوز  6.2ما ار دوالر أمر كي .و واصاااااال البرنام تلب ق مبدأ عدم التسااااااامي مع جس ع أنواع
االحت ا والفساد.
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