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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 

 www.fao.orgي: متاحة على اإلنترنت على العنوان التال
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mailto:manoj.juneja@wfp.org


FC 149/7 Add.1 2 

 

 

 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج  بشأنمذكرة من المدير التنفيذي بالوثيقة " أن تحيط علماالمالية يُرجى من لجنة

 ".األغذية العالمي

 مشورةال مشروع

 سنة الثانية على التوالي،لل ،ترحب لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة بمبادرة المدير التنفيذي بتقديم تعليقات 

 على التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي.

  ثارها المفتش العام في أوتحيط لجنة المالية علما بمجموعة اإلجراءات المتخذة لمعالجة المسائل الرفيعة المستوى التي

 حاليا. ةالتنظيمي الجاري التعزيز ار عمليةفي إطأن تالحظ أن العديد من هذه المسائل سينظر فيها تقريره ويسرها 

 التقرير "بالتعليقات اإلضافية من المدير التنفيذي على  لتنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علماتوصي لجنة المالية المجلس او

لتحقيق الفرص التي أبرزها التقرير وااللتزام اإليجابي باالستفادة من  "السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي

  .مزيد من التحسين

 

 موجز

 على "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج  ةالتنفيذي ةتعليقات المدير لتعزيز الشفافية والمساءلة، تقدم هذه الوثيقة توخيا

اإلجراءات الجارية أو المنجزة لمعالجة المسائل التي أثيرت في التقرير وتعليقات على تبين وهي . األغذية العالمي"

 .ابةأعمال المفتش العام وسير عمل مكتب الرق

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

 .البرنامجأهداف  تحقيققد يكون لها أثر ضار على  البرنامج فيإدارة المخاطر أو الحوكمة أو عمليات الضبط الداخلي 

 لتعزيز الضبط  الجاريةالعملية  من خالل التي تحققتبالتعليقات اإليجابية على التحسينات  ةالتنفيذي ةرحب المديرتو

 .البرنامج أرجاءاإلداري والمساءلة في جميع 

  للبرنامجاالقتراحات المتعلقة بتعزيز اإلطار القانوني وتحسين عمليات العدالة الداخلية المديرة التنفيذية كما تدعم 

بالتحدي المتمثل في تعزيز نظم إدارة األداء تسلّم وأخيرا، فإنها . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحديث استراتيجية و

الحالية والطويلة األجل من المهارات وضمان  البرنامجوضعت عملية تخطيط مؤسسية لقوة العمل لتحديد احتياجات قد و

 وجود مطابقة أفضل بين األفراد والوظائف.
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 6/6/3103-3روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 من جدول األعمال 6البند 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر  
مذكرة من المدير التنفيذي بشأن التقرير 

 السنوي للمفتش العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلالوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي لهذه 

تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال بموظفي برنامج  أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 األغذية العالمي المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.

 :رئيس الديوان ومدير مكتب المدير التنفيذي J. Harvey السيد 2002-066513 رقم الهاتف:

إدارة  المسددد ول عدددن المددددير التنفيدددذي المسددداعد M. Juneja السيد 2885-066513 رقم الهاتف:

  :رئيس الش ون الماليةو الموارد والمساءلةتسيير 

 
 (.366560-8552/8665االتصال بوحدة خدمات الم تمرات )هاتف: لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى 
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مشروع القـرار

 

 

 

 .(WFP/EB.A/2013/6-E/1/Add.1)"مذكرة من المدير التنفيذي بشان التقرير السنوي للمفتش العام" بالوثيقةيحيط المجلس علما 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 طالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولال 



4 WFP/EB.A/2013/6-E/1/Add.1 

 

 مقدمة

 للبرنااااااام علددددددى التقريددددددر السددددددنوي للمفددددددتش العددددددام  ةالتنفيذيدددددد ةالوثيقددددددة تعليقددددددات المددددددديرتعددددددر  هددددددذه   -6

(WFP/EB.A/2013/6-E/1 .)فدي التقريدر  أثيدرتالتدي  المسدائللمعالجدة  المنجدةةاإلجراءات الجارية أو  الوثيقة وتتضمن

 أعمال المفتش العام وسير عمل مكتب الرقابة. علىوتعليقات 

 .على النحو المبينالتعليقات التالية إلى فقرات محددة في التقرير السنوي، تشير و  -8

 اإلجراءات والتعليقات

 ادارةاإلتدخل  عدم. 5الفقرة 

في تخطيط عمدل المكتدب أو اإلدارة  من تدخل لم يكن هناك أيأنه بالحظ تأكيد المفتش العام تأن  ةالتنفيذي ةيسر المدير  -0

لم يشهد أية قيود على موارده أو غيدر ذلدك مدن المسدائل التدي تد ثر علدى اسدتقالل أنشدطة الرقابدة المكتب  وأناإلبالغ عنه، 

 .ورأي الضمان

 ضمانال. رأي 6الفقرة 

فدي  كبيدرةأعمال الرقابة لم تكشف عن وجدود أيدة أوجده  دعف بأن الذي يفيد  االستنتاج العامب ةالتنفيذي ةرحب المديرت  -6

 .البرنام أهداف  تحقيققد يكون لها أثر  ار على  البرنام إدارة المخاطر في  وأالحوكمة  وأالداخلي  الضبط

 الرقابة منظور - البرنام في  والضبطوإادارة المخاطر  ةكمو. الح91-8الفقرات 

التحسدينات معدالم ه في تحديد وإبراز ودعم الكبير الذي قدمه المفتش العام وموظفعن تقديرها لل ةالتنفيذي ةالمديرتعرب   -5

 .البرنام الحوكمة وإدارة المخاطر في و الداخلي الضبطعمليات في  الكبيرة

 الضدبطلتعليقات اإليجابية على التحسينات التدي تحققدت مدن خدالل العمليدة الجاريدة لتعةيدة با ةالتنفيذي ةترحب المديرو  -6

تعةيددة اإلطددار المتعلقددة بقتراحددات اال تدددعمنهددا أ كمددا(. 66-63 انتدد)الفقر البرنااام جميددأ أرجدداء اإلداري والمسدداءلة فددي 

تعليقات على المسائل المحددة التي أثيدرت فدي  ترد(. و61-66)الفقرات  للبرنام الداخلية العدالة عمليات القانوني وتحسين 

 الفقرات التالية.

 وبعدد(؛ 60تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت )الفقدرة تحددي  اسدتراتيجية المتعلدق بقترا  اال ةالتنفيذي ةالمديروتدعم   -7

تكنولوجيدا  حوكمدةنهدا تتطلدأ إلدى تعةيدة فإ، 8360لدأ عدام فدي مطتكنولوجيا المعلومات واالتصداالت خدمات رئيس تعيين 

 .البرنام المعلومات واالتصاالت في 

 . تعزيز اإلطار القانوني91الفقرة 

العديدد مدن فيهدا عكس نلتد مدن النادام المدالي 6-68المدادة ينبغدي تنقدي   هأنبتقييم المفتش العام  مأ ةالتنفيذي ةمديرتتفق ال  -2

يدرات يالتغوفدي  التغييدرهدذا فدي . وسوف تنار األماندة 6116الرقابة منذ عام مجال التحسينات والتغييرات التي أدخلت في 

 .عليها المالي وستعد ورقة لموافقة المجلس للنااميمكن أن تكون مفيدة التي األخرى 
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الجة التصور القائل بأن البرنام  ال يطبق تحسين عملية العدالة الداخلية في البرنام  ومع. 91-95الفقرات 

 عدم التسامح المطلق بالشدة الكافية

 في حاالتالمطلق لحفاظ على عدم التسام  باالثابت  لبرنام ا: ت كد المديرة التنفيذية من جديد التةام 66-65الفقرتان   -1

سدتعر  نادام تنهدا سدوف أشدارت إلدى أالتأديبيدة. وما يتعلق بالمسائل فعالة فيالاإلجراءات القانونية الواجبة اتخاذ و التدليس

نتدائج هدذه  بشدأنلمدوظفين إلدى اتحسدين التقدارير المقدمدة لفعاليدة وسدوف تنادر فدي سدبل الكفداءة واللتعةيدة  ةالعدالة الداخلي

 .عدم التسام  المطلق بالشدة الكافية يطبق ال البرنام  بأنقائلة العملية لمعالجة أي تصورات 

و دأ أهدداف إلنجداز العمليدات التأديبيدة  من خالل المنهجيةتحسين بتوصية العلى  المديرة التنفيذية توافق: 67الفقرة   -63

 .منتامة إفاداتوتقديم بعد التحقيق، 

تأديبيدة تتناسدب مدأ أي  تددابيرفدر  بملتةمة هي ناام العدالة الداخلية و المديرة التنفيذية سوف تستعر : 62الفقرة   -66

 إلجراءات القانونية الواجبة.لالموظف أن يخضأ ، بعد م كد سلوكسوء 

 المدديرة التنفيذيدةوت كدد المخداطر.  تفداديبشأن أي أدلة م مأ المفتش العا المديرة التنفيذية سوف تستعر : 61الفقرة   -68

الحصددول علددى المددوارد البشددرية ووالتشدداور مددأ اإلجددراءات القانونيددة الواجبددة إكمددال أن اإلدارة العليددا تتخددذ قددرارات بعددد 

 المشورة القانونية.

 أنشطة مكتب الرقابة علىعامة  نظرة. 22الفقرة 

. وهددذه فرصددة والتفتدديشمراجعددة التقددارير الددذي يرجددأ إلددى الكشددف عددن بتحسددن الشددفافية  المددديرة التنفيذيددةرحددب ت  -60

 الحرجة. المسائل للتشديد علىالتفتيش، عمليات و المراجعةنتائج  اإلبالغ عنمكتب الرقابة شكل يستعر  ل

 توصيات المراجعة حالة. 8والجدول  14الفقرة 

 نفدذتمتوسطة: مرتفعة و مخاطرالتوصيات المتعلقة ب، وخاصة المعلقةمراجعة المتابعة توصيات في تقدم كبير  حرزأ    -66

، على التدوالي، 602و 60، مقابل 8368في عام متوسطة تتعلق بمخاطر  توصية 860مرتفعة وتتعلق بمخاطر  توصية 83

 ملتةمة بتنفيذ توصيات الرقابة المتفق عليها في الوقت المناسب. التنفيذيةالمديرة ةال تال و. 8366في عام 

 ةأوجه القوة والممارسات الجيدة المالحظة في سياق عمليات المراجع. 11الفقرة 

عمليدات المراجعدة  فدي سديا المالحادة أفضدل الممارسدات والقوة  بأوجهالمفتش العام  بإقرار المديرة التنفيذيةترحب   -65

 شفافية.بشمولية والداخلي  الضبط مسائلفي طليعة مناومة األمم المتحدة في معالجة  بأن يال البرنام ويلتةم الداخلية. 

 المجاالت التي تحتاج إلى تحسين والمالحظة في سياق عمليات المراجعة. 15الفقرة 

 بشدأنتوصديات المراجعدة الداخليدة  اسدتنادا إلدىالتحسدين التدي تتطلدب مجاالت مجاال من ال 66إلى لعام المفتش ا أشار  -66

 :المجاالتبالفعل إجراءات في العديد من هذه  خذتوات  . المرتفعةالمخاطر 

  وناامه العالمي  البرنام شبكة معلومات لموظفين في إلى ااألدوار المسندة  أال تكونإجراءات لضمان  البرنام اتخذ

، الصغيرةمكاتب ال دليل البقاء لمديريويركة كبير في الفصل بين الواجبات.  تضاربأي  أدت إلىقد  )وينجة(

في المكاتب القطرية  الداخلي الضبطالتي تواجه ، على التحديات المحددة 8368 /تشرين الثانيفي نوفمبر الصادر

 التمويل.بشأن قن التيواجبات، ومستويات التوظيف وعدم والفرعية، بما في ذلك الفصل بين الالصغيرة 
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  األدوار والمس وليات  بشأنللمكاتب القطرية، يعةز توجيه العمليات  ابالغرئيس العمليات /نائب المدير التنفيذيأصدر

لمشروع لومجلس  ناام دعم تنفيذ اللوجستياتللجنة توجيهية إنشاء  وأدى. للشركاء المتعاونينالتوزيأ تقارير إلدارة 

 أدوار ومس وليات أصحاب المصلحة. جلية إلى تو ي اختصاصات  ذي

  فودلينك مشروععلى  البرنام لشبكة  األساسيةفرص تحسين البنية تشتمل (Foodlink)قدرها هدف إلى زيادة يي ذ، ال

على المشروع ك أوش وقدلجميأ المكاتب في جميأ أنحاء العالم،  المتا عر  نطا  التردد عشرة أ عاف في 

نفس األدوات والنام بطريقة موثوقة بربط جميأ الموظفين تاآلن شبكة مستقرة وقوية،  البرنام االنتهاء. ولدى 

 إلى - ناام دعم تنفيذ اللوجستياتبما في ذلك  -جديدة م سسية تسليم نام تسم  هذه الشبكة المحسنة بوفعالة. وسوف 

 جميأ الموظفين في جميأ أنحاء العالم.

   إعدادلموارد البشرية ولخالل استعرا  العمليات األساسية  الم سسية ةإلدارة التنايميلإنشاء وحدة  فينار سي 

المهارات من حي  الموظفين،  فرزتحسين  ىاستراتيجية للموارد البشرية في إطار عملية التعةية التنايمي. وجر

 حاالت الطوارئ.في الموظفين شر ويجري تحسين االستعداد لن، على حد سواء والصفات النفسية

  جهة مس ولة عن االستجابة لحاالت  )1(8368 /تشرين األولأكتوبر 0في  المدير التنفيذيأصدره توجيه يحدد

 لتنسيق عمليات االستجابة. المدير التنفيذي يعينهالذي  الم سسيةستجابة االمدير  ويحدد صالحياتالطوارئ الم سسية 

 لشراكات مأ القطاع الخاص من خالل إنشاء لجنة عليا لتعةية العناية الواجبة  جرى، 8368 /كانون األولفي ديسمبر

مكتب  يجريهاالعناية الواجبة التي تقييمات الشراكات والمساهمات المحتملة، بدعم من التقييمات القانونية و الستعرا 

 على نحو أكثر فعالية. البرنام القانونية. وقد تم تحسين االتفاقات القانونية لحماية  الخدمات

 تخصيص موارد إ افية في ميةانية عام ب تأذنو ذات أولوية كمسألةسالمة األغذية وجودتها  المديرة التنفيذية تحدد

 .تهاسالمة األغذية وإدارة جودعملية نشر ناام  صدترهي و 8360

 فيها المفتش العام التي حقق القضايا من. الخسائر 52الفقرة 

 دوالرا أمريكيدا. 11 500تبلد  فيها مكتب الرقابة  التي حقق القضايامن  البرنام أن خسائر بالمفتش العام تفيد تقارير   -67

مليدار دوالر أمريكدي، ويواصدل  0.1الدذي يةيدد عدن  للبرناام مجمدوع اإلنفدا  السدنوي مقارندة بنسدبيا  المبل  صدغير هذاو

 والفساد.جميأ حاالت التدليس  فيلحفاظ على عدم التسام  ا البرنام 

 . نتائ  أعمال التحقيق58-56الفقرات 

حداالت سدوء السدلوك. التصددي لفدي  إقدداماأكثدر  واأصدبح نمديريال التي تفيد بأنالمالحاة إلى  المديرة التنفيذيةتشير   -62

ومكافحدة  التددليسمكافحدة المتعلقدة بتوعيدة الدورات مكتب التفتيش والتحقيق فدي عقدد وتعرب عن تقديرها للدعم المقدم من 

 التي ساعدت المديرين في هذا الصدد.و، الفساد

 م سسدية لقدوة العمدلعمليدة تخطديط  توو دعلتحدي المتمثدل فدي تعةيدة نادم إدارة األداء با المديرة التنفيذية تمسل  و  -61

 ظائف.والواألفراد  بينمطابقة أفضل وجود و مان  اتمهارمن الالحالية والطويلة األجل  لبرنام التحديد احتياجات 
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