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 تنفيذي موجز

 وهي  .تعليقات المدير التنفيذي على "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي" تقدم هذه الوثيقة

ب تعليقات على أعمال المفتش العام وسير عمل مكتالو ،اإلجراءات لمعالجة المسائل التي أثيرت في التقريرتبين 

 .المفتش العام

 همةمكشف عن وجود أية أوجه ضعف يالرقابة لم  عملرحب المدير التنفيذي باالستنتاج العام الذي يقول بأن يو 

 املش تأثيريكون لها  يمكن أن البرنامجعلى نطاق إدارة المخاطر أو الحوكمة أو  ةالداخلي المراقبةفي عمليات 

 .هأهداف تحقيقعلى 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

  " مذكرة من المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام يُرجى من لجنة المالية أن تحيط علما بالوثيقة

 ".لبرنامج األغذية العالمي

 مشورةال مشروع

 بشأن  مذكرة من المدير التنفيذييحيط علما بالوثيقة "المجلس التنفيذي للبرنامج بأن على لجنة المالية  تشير

 ". التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

  J. Harvey  السيد

 رئيس الديوان 

 2002-066513رقم الهاتف: 

  M. Juneja السيد

 التنفيذي المدير مساعد

  المالية الشؤون ورئيس ادار  تسيير الموارادإل

 2885-066513رقم الهاتف: 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 مذكرة من المديرة التنفيذية بشأن التقرير السنوي للمفتش العام

 العالميلبرنامج األغذية 

 مقدمة

ه هددذو الو يقددة ت ايقدداة المدددير  التنفيددذيددة عاو التقرير السددددددنوي لامفتي ال دداه ل)ر ددام  ا  ددذيددة ال ددالم    -1 ( امجالبرن  تقددد 

(WFP/EB.A/2016/6-E/1)ح تدابير م الجة ايا القض . وت ا ق عاو عمل المفتي ال اه ووظائف مكتب المفتي ال اه، وتوض 

 المثار  ف  التقرير.

 ويشير النص التال  إلو فقراة وأقساه محداد  ف  التقرير. -2

 التدابير والتعليقات

 الضمان ونَهج استراتيجية الضمانبيان  –والملحق األول  8و 6الفقرتان 

ترحب المدير  التنفيذية باالسددتنتاا ال اه، وهوعده ودواد أي أودض ضددم ف مهمة ف  عماياة المراق)ة الدا اية والحوومة وإادار   -3

هدا   مل عاو تحقيق أ تأ ير شدددددددا ها  وان يمكن أن يكون ل نامجالمخاطر، والت   ماً ب) ض البر ية عا يذ مدير  التنف . وتحيط ال

 لبرنامجا عالو  عاو ذلك، فإن المدير  التنفيذية تدعم اسدددتراتيجية المراد ة الدا اية ف الممارسددداة الت  تحتاا إلو تحسدددين. و

لت  ، واالبرنامجاالسددددددتراتيجية، والسددددددياقاة الدينامية الت  ي مل فيها  البرنامج، والت  تتواءه مع أهدا  2020-2016لافتر  

 تتمحور عاو الممارساة التطاّ ية إلادار  المخاطر.

  دم وجود أي تدخل من اإلدارةع – 5الفقرة 

وعده ودواد أي تد ل من دا ب اإلادار  ف  تخطيط أعما   ،يسدددر المدير  التنفيذية أن تالحأ تأويد المفتي ال اه عاو االسدددتقال  -4

المكتب أو ف  اإلبالغ؛ وعده ودواد أي قيواد عاو توفير المواراد أو  ير ذلك من القضايا الت  تؤ ر عاو استقال  أ شطة الرقابة 

 ورأي الضمان.

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية

 2016/حزيران يونيو 17-13روما، 

 

 من ددو  ا عما  6ال)ند 

WFP/EB.A/2016/6-E/1/Add.1 

 مسائل المواراد والمالية والميزا ية

 للنظر

 التوزيع: عاه

 2016مايو/أيار  18التاريخ: 

 الاغة ا صاية: اإل كايزية

 .(http://executiveboard.wfp.org)عاو اإل تر ت  البرنامجتتاح و ائق المجاس التنفيذي عاو موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 ينالقسمان: المراجعة الداخلية والخدمات االستشارية؛ ونتائج المراجعة ومجاالت التحس

إادار  والحوومة و البرنامجتحيط المدير  التنفيذية عاماً بقيمة المسدددددداهمة المسددددددتمر  لمكتب المفتي ال اه ف  ت زيز ضددددددوابط  -5

المخاطر. وعاو ودض الخصددو ، فإن الدعم المقد ه لشدد )ة سدداسدداة اإلمدااد بشددأن تقارير لجنة السدداع والنقل والتأمين عن التأمين 

والنقل يواصل ت زيز إادار  المخاطر الحردة وأساليب ال مل فيما يت اّق بالتأمين والنقل وشراء ا  ذية. وعالو  عاو ذلك، فإن 

 ال تزا  ت ط  قيمة لتحسدددددين ال ماياة للبرنامجاالسدددددتشدددددارية الت  يقّدمها مكتب المفتي ال اه لوحداة ال مل التاب ة  الخدماة

 والوظائف ا ساسية.

ن الم تد  ال اه ف  تقديراة المخاطر بالنسددددد)ة لمكو  اة المراق)ة الد -6 تكنولوديا  ا اية وعماياةوتسدددددا م المدير  التنفيذية بالتحسددددد 

ر  اإلادار  عاو ت زيز أمطر المخدداطر، والتزاه المنيمددة بتخفيف 4الم اومدداة، والمودز  ف  الجدددو   ح حد ، والت  توضدددددد 

المخاطر. ويتم ت زيز ذلك عن طريق سياسة إادار  المخاطر المؤسسية، وسجالّة المخاطر الخاصة بالمكاتب القطرية، وسجل 

 لذي يخضع لالست راض الدوري من دا ب فريق اإلادار  التنفيذية.المخاطر المؤسسية ا

 2016ُحدِّدت لالهتمام بها في عام مخاطر ناشئة و 2015ظهرت في عام  مواضيع رئيسية :القسم

د   ، والمخاطر الناشدد ة2015أحاطت المدير  التنفيذية عاما بمجاالة المخاطر الرئيسددية ف  عاه  -7 ، 2016ة بالنسدد)ة ل اه ادالت  حم

ه التال :  وتشير إلو التقد 

 :تزايداً بي اتض التشددددددغياية المتغير ، والت  تتطاّب ت قيداً م البرنامج يدرك التحو   التنييم  والتكي ف مع التغي راة المنهجية

ف  تصددددددميم ال)رام ، ووفاء  الرصددددددد والتقييم، وإبالغ الجهاة الما حة والشددددددرواء والحكوماة الوطنية. ويم تم)مر تطويع 

إلطار نفيذية است راضاً لالنماذا التشغياية والمالية وممارساة ال مل عاو دا ب و)ير من ا همية. وقد استهمات المدير  الت

ؤ الدا ا  وت)سيط ال ماياة، وت ييم المساعد  والشفافية.  البرنامجالمال  من أدل تنقيح هيكل ميزا ية  بغية تخفيض التجز 

وسددو  ي الد  هذا التجديد أيضدداً الفجواة ف  أمطمر وأادواة المقر حتو يتسددنو تحديد أولوياة ا  شددطة والمواراد الخاصددة 

 2021-2017لقطرية عاو  حو أفضل. وقد ارت)ط است راض اإلطار المال  بوضع الخطة االستراتيجية لافتر  بالمكاتب ا

ه هذو الخطة إلو  والسياسة الخاصة بالخطط االستراتيجية القطرية لضمان التواؤه الشامل بين النميمم وال)رام . وسو  تقد 

 المجاس التنفيذي العتماادها ف   وفم)ر/تشرين الثا  .

 :الفجواة ف  عماية الرصد عن طريق مجموعة أادواة دديد  لرصد التحويالة  البرنامجي الد   التحويالة القائمة عاو النقد

د مجمووالقائمة عاو النقد، والت  سو  تكون إلزامية بالنس)ة لجميع المكاتب القطرية اعت)اراً من يولي عة أادواة /تموز. وتم م

ال المية لتحقيق وفاء  وف الية تجهيز تدّ الة التحويالة القائمة عاو النقد، وتوفير  تائ   البرنامجالرصد دزءاً من منّصة 

قائمة عاو ا ادلة. وتشمل مجموعة ا ادواة إرشااداة رصد منقّحة لجمع ال)يا اة وتجهيزها وتحاياها، وأادواة لجمع 

 لغير المشاروين، ورصد ما ب د التوزيع. ال)يا اة تشمل: رصد التوزيع، ورصد تجار  التجزئة، ورصد تجار  التجزئة

 :إادراواً لامستوياة المت)اينة لامراق)ة واإلشرا  الت  تستخدمها المكاتب اإلقايمية والمكاتب ادور المراق)ة لامكاتب اإلقايمية

اتب  طاق المكالقطرية، وا فت المدير  التنفيذية مكتب المراد ة الدا اية لاحساباة بإدراء ادراسة لهذو ال ماياة عاو 

اإلقايمية. وقد تم استقاء اتجاهاة رئيسية وادروس مستفااد  من  ال ة مكاتب إقايمية. وسو  يفيد هذا التحايل ف  وضع  طة 

 عمل لتوحيد المراق)ة والضوابط الدا اية واتساقها، وتحديد المساءلة بشأ ها.

 :بأن ال ماياة والحاو  القائمة عاو التكنولوديا تم تم)ر حاسمة بالنس)ة  البرنامج يمسا م تكنولوديا الم اوماة واالتصاالة

ان الشأن والسك لالمتياز التشغيا  عن طريق تحقيق مزيد من القيمة مقابل الما ، والشفافية، والمساءلة أماه أصحاب

)قاً لك  يحقق وديا الم اوماة شرطاً ممسال ديد  لتكنول البرنامجالتشغيا  بين  ميم ت)ااد  ال قابايةر تحقيق )م المتأ رين. ويم ت
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النجاح ف  هذو المجاالة. وقد تأودة المدير  التنفيذية من أن االستراتيجية المؤسسية المحّد ة لتكنولوديا  البرنامج

: تكنولوديا ه  الم اوماة واالتصاالة سو  تتصّدي لهذو ا ولوية الت  تحّروها ا عما  عاو  طاق ستة مجاالة

ة ف  حالة الطوارئ، والتحويالة القائمة عاو النقد، والنميم المؤسسية، وال)يا اة الرئيسية والتحايالة، واالبتكار، الم اوما

 وحوومة ال)يا اة.

 القسم: تدابير المراجعة المتفق عليها

يسر المدير  التنفيذية أن تساّط الضوء عاو التقّده المستمر ف  تنفيذ التدابير الخاصة بالمخاطر المتوسطة وال الية، بما ف  ذلك  -8

. ويتيح هذا 2014، وإداز  دميع التدابير المتفق عايها ق)ل عاه 2015ف  المائة منذ عاه  20 فض التدابير قيد التنفيذ بنسدددددد)ة 

ن الك)ير مسددا . للبرنامج، مع أ ض تازه متاب ة أسددرم من دا ب وحداة ال مل التاب ة 2016ف  عاه  البرنامجراً لك  يت) ض التحسدد 

ن لتقارير مكتب المراد ة الدا اية لاحسدددددداباة، والت  تهد  إلو  وتقد ر المدير  التنفيذية وذلك الترويز االسددددددتراتيج  المحسدددددد 

ن المخاطر. وت تر  المدير  التنفيذية أيضدددداً بالدور القي م الذي يقوه بض المفتي مسدددداعد  اإلادار  ف  أ شددددطة الرقابة والتخفيف م

 ال اه لدعم اإلادار  ف  تنفيذ التدابير المتفق عايها ف  الوقت المناسب.

 القسم: قدرة المراجعة الداخلية في البرنامج

التقدير ال الية لقدر  مكتب المراد ة الدا اية لاحساباة استنااداً إلو أفضل الممارساة الدولية، تثن  المدير  التنفيذية عاو ادردة  -9

والت  تحّداد المتطا)اة ا سدددداسددددية لامراد ة الدا اية الفّ الة ف  القطام ال اه؛ وتدعم مسدددداهماة التقييم ف  وضددددع اسددددتراتيجية 

 .2020-2016المراد ة الدا اية الجديد  لافتر  

 نظرة إجمالية على مكتب التفتيش والتحقيق القسم:

ن من دا ب مكتب التفتيي والتحقيق بالتدليس والمزاعم الت  تنطوي عاو  -10 تدعم المدير  التنفيذية االهتماه االسددددددت)اق  والمحسدددددد 

والت  يتوّرط فيها بائ ون وأطرا   الثة، والتدليس  أعاو المخاطر بالنسددد)ة لامنيمة. ولم الجة هذا المجا  من المخاطر ال الية،

ات هذو السياسة بدور  إلزامية  ف  عماياة الشراء، اعتمدة المدير  التنفيذية سياسة منقّحة لمكافحة التدليس والفسااد. وقد استمكمد

 لات ا م اإللكترو   والتدريب الموق   عاو منع التدليس ف  مكاتب إقايمية رئيسية.

 كوتاتزه المدير  التنفيذية التزاماً قوياً بسياسة عده التسامح إطالقاً إزاء التدليس، والفسااد، واالستغال  واالعتداء الجنسيين، ووذل -11

ن الجنسددددد  ف  مكان ال مل. وقد وفات المدير  التنفيذية اتخاذ تد آلياة  ابير لت زيزسدددددياسدددددة عده التسدددددامح إطالقاً تجاو التحر 

، وتوفير التدريب المالئم بشددددددأن هذو القضددددددايا، بما ف  ذلك: ادوراة تدري)ية إلزامية عن االسددددددتغال  الوع اإلبالغ، وإذواء 

ن اسدددتفااد منها قرابة  موظف؛ وفريق عامل ادا ا  مشدددترك بين الشدددم ب لانير ف  إاد ا   7 500واالعتداء الجنسددديين والتحر 

ف  هي اة مشددددددتروة بين الوواالة، بما ف  ذلك فريق لوضددددددع  البرنامجالدا اية؛ ومشدددددداروة  لبرنامجاتحسدددددديناة عاو آلياة 

 المشتروة بين الوواالة. المجتم ية إدراءاة تشغياية موحد  آللياة الشكاوى

ب المدير  التنفيذية بإادراا االست راضاة االست)اقية لانزاهة ف   -12 ع الخا  بضمان مكافحة التدليس، وما تمش سار ال ملموترح  ج 

 تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر ف  المراحل الم)كر   ساليب ال مل وال ماياة. البرنامجهذو االست راضاة، بينما يواصل 
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