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املوجز
نظرت اللجنة عالل دورتها التاسعة واألربعني بعد ا اخة يف عةدد مةن ا سةاخ ا تصةلة بالشةملول ا اليةةز وا يزانيةةز والرظابةة
ا تعلقة بربنامج األغذية العا يز وذلك ظب أل ينظر فيها اجمللة التنييةذ للربناام يف دورتة السةنوية يف يونيةو/حزيةرال
.3102
اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
إل اجملل مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوصيات جلنة ا الية فيما يتصة با سةاخ الةظ نظةر فيهةا اجمللة التنييةذ لربنةامج
األغذية العا ي يف دورت السنوية يف يونيو/حزيرال .3102

ميكن توجي أ استيسارات بشأل هذه الوثيقة إىل:
السيد ديييد ماكشري ()David McSherry
أمني جلنة ا الية
رظم اهلاتف+3906 5705 3719 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعةة للتقلية
إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةة .وميكةن االطةالع علةى وثةاخر أعةر علةى موظةع ا نظمةة
www.fao.org
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مقدمة
-0

ظدمت اللجنة إىل اجملل التقرير التالي عن دورتها التاسعة واألربعني بعد ا اخة.

-3

وحضر االجتماع إىل جانب رخي الدورةز السيد Moungui Médiز وممثلو الدول األعضاء التالية أمساؤهم:













-2

السيدة ( Kristina Gillأسرتاليا)
السيد ( Olyntho Vieiraالربازي )
السيد ( Laurent D. Coulidiatiبوركينا فاسو)
السيد ( Shobhana K. Pattanayakاهلند)
السيد ( Hideya Yamadaاليابال)
السيدة منار صباح حممد الصباح (الكويت)
السيدة ( Emma María José Rodriguez Sifuentesا كسيك)
السيد حممد غار (ا غرب)
السيد ( Ronald Elkhuizenهولندا)
السيد ( Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيدة عبلة ملك عثمال ملك (السودال)
السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات ا تحدة األمريكية)

وأبلغ الرخي اللجنة بأل:







السةةيدة
يف هذه الدورة؛
السيد  Márcio José Alonso Bezerra dos Santosعني ليحة حمة السةيد Olyntho Vieira
بوصي ممث الربازي يف جزء من هذه الدورة؛
السيد حممد غار عني ليح حم السيد فوز لقجع بوصي ممث ا غرب يف هذه الدورة؛
السيدة  Eva van Woersemعينت لتح حم السيد  Ronald Elkhuizenبوصةيها ممثلةة مملكةة
هولندا يف جزء من يف هذه الدورة؛
السيد  Jan van der Veldeعني ليح حم السيد  Ronald Elkhuizenبوصي ممث مملكة هولندا
يف جزء من يف هذه الدورة؛
السيدة عبلة ملك عثمال ملك عينت لتح حم السيد حممد الطيب اليقي النور بوصيها ممثلة السةودال
يف هذه الدورة؛
Gill

 Kristinaعينةةت لتحة حمة السةةيد

Worrell

 Matthewبوصةةيها ممثلةةة أسةةرتاليا
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 السيدة  Elizabeth Petrovskiعينت لتح حم السيدة  Karen Johnsonبوصيها ممثلة الواليةات
ا تحدة األمريكية يف هذه الدورة؛
وميكن تنزي موجز مملهالت ك ممث بدي من ا وظع الشبكي لألجهةزة الرخاسةية والدسةتورية علةى العنةوال

-4
التاليhttp://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/ :
-5

وباإلضافة إىل ذلكز حضر الدورة التاسعة واألربعني بعد ا اخة للجنةز مراظبول صامتول من:



االحتاد األوروبي
أ انيا

املسائل املتعلقة بربنام األغذية العاملي
اخلطة االسرتاتيجية للربنام ()2022-2022
ظدمت األمانة مشروع اخلطة االسرتاتيجية ( )3102-3104على النحو ا طلوب مبوجب ا ادة  0-2من النظام
-6
ا الي للربنام .
والحظت اللجنة أل اخلطة االسرتاتيجية ستواص تركيزها علةى ا سةاعدة الغذاخيةةز حسةبما تسرتشةد ببيةال
-2
رسالة الربنام وواليت ونقاط ظوت األساسيةز وبناء على حصاخ جدول أعمال التحول والتوجي ا نبثر عن االستعراض
الشام للسياسات الذ جير ك أربع سنوات.
وأعربت اللجنة عن دعمها للخطة االسرتاتيجيةز والعملية التشاورية الظ جرت أثنةاء إعةدادها والةظ لةت
-1
ثالث مشاورات غري رمسية مع أعضاء اجملل التنييذ  .وأشارت إىل تقديرها اللتزام الربنام بالشراكاتز مبا يف ذلك
مع منظمة األغذية والزراعة ووكاالت األمم ا تحةدةز وشةجعت الربناام علةى مواصةلة حتديةد تقسةيم ا سةملولية بةني
الربنام والشركاء.
وأوضحت األمانة الروابط بني اخلطة االسرتاتيجية وإطار النتاخج االسرتاتيجية وكذلك وثاخر ا يزانية مث عطة
-9
اإلدارة ووثاخر ا ساءلة مث تقةارير األداء السةنوية .وشةددت األمانةة علةى أل إطةار النتةاخج االسةرتاتيجية يسةتييد مةن
ا دعالت ا قدمة من وكاالت األمم ا تحدة األعر ز وأل هذه ا شاورة أثريت بوجود مشروع اخلطة االسرتاتيجية.
 -01وأعربت اللجنة عن تيضيلها تقديم اخلطة االسرتاتيجية وإطار النتاخج االسرتاتيجية معةا يف ا سةتقب ز وأظةرت
بأل هذه ا سألة ميكن أل تستييد من مواصلة ا ناظشةات بةني اإلدارة واألعضةاء بعةد االنتهةاء مةن اخلطةة االسةرتاتيجية
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ا قرتحة وعطة اإلدارة ا قبلة .كما أوصت اللجنة بأل يناظش شك وهيك اخلطةط االسةرتاتيجية يف جلسةات ةصصةة
للمساخ االسرتاتيجية.
-00

إن اللجنة:
(أ) حبثت اخلطة االسرتاتيجية للربنام للفرتة 2022-2022؛
(ب) أعربت عن تقديرها للطبيعة التشاورية للعملياة املددياة إإ إعاداد اخلطاة االسارتاتيجية للربناام
()2022-2022؛
(ج) رحبت بالرؤية الربناجمية الواردة يف الوثيقة اليت حتدد إطار عمليات الربنام يف السنوات املقبلة؛
(د) أيدت األهداف االسرتاتيجية األربعة اليت توجه عمل الربنام  ،مع إدراك أن الربناام سيساتمد
أي من األدوات املتاحة له لتنفيذ األهداف االسرتاتيجية؛
(ها) رأت أن اخلطة االسرتاتيجية ( )2022-2022جاهزة للتقديم إإ اجمللس التنفيذي؛
(و) أوصت باعتماد اخلطة االسرتاتيجية ( )2022-2022من قبال اجمللاس التنفياذي للربناام

ا ل

دورته السنوية املقرر عقدها يف يونيو/حزيران 2023؛
(ز) الحظت أهمية إطار النتائ االسرتاتيجية يف تقدير نتائ اخلطة االسرتاتيجية وآثارها؛
(ح) اقرتحت بدء مناقشة بشأن هيكل اخلطة االسرتاتيجية وإطار النتائ االسرتاتيجية يف املستقبل قبال
إط ق اخلطط املستقبلية مبا يشمل تقدميها للمجلس التنفيذي؛
(ط) رأت أنه ينبغي احلفاا علاا الطبيعاة االسارتاتيجية والتطلعياة للوثيقاة يف اخلطاط االسارتاتيجية
املستقبلية ،وأن تكون الوثيقة موجزة ،مع جتنب التكرار الذي قد يُصعّب من قراءتها.

احلسابات السنوية املراجعة لعا

2022

 -03ناظشت اللجنة حسابات الربنام السنوية ا راجعة لعام  3103وبيال الرظابة الداعليةز مبسةاندة مةن إحاطةة
ظدمتها أمانة الربنام وعرضت فيها تياصي العناصر األساسية يف كشوف الربنام ا الية ا راجعة .كمةا تلقةت اللجنةة
إحاطةة ظةةدمها مراجةع احلسةةابات اخلةارجي حةةول كشةف ا راجعةةة ذ الصةلةز والةةذ ظةةلةةدم بةةاالظرتال بالكشةةوف
يف وثيقة واحدة.
 -02وأبلِغةةت اللجنةةة باألسةةباب الرخيسةةية الكامنةةة علةةف حتركةةات العناصةةر األساسةةيةز واال يةةاض يف النقديةةة
واالستثمارات القصرية األج ( 0.2مليار دوالر أمريكةي مقابة  0.2مليةار دوالر أمريكةي يف عةام )3100ز والزيةادة يف
االستثمارات الطويلة األج ( 252مليول دوالر أمريكي مقابة  310مليةول دوالر أمريكةي يف عةام )3100ز والزيةادة يف
رصيد ا ساهمات ا ستحقة القبض ( 0.9مليار دوالر أمريكي مقاب  0.1مليار دوالر أمريكي يف عام )3100ز وا يةاض
ا خزونات ( 201ماليني دوالر أمريكي مقاب  222مليول دوالر أمريكي يف عام )3100ز والزيادة يف عصوم استحقاظات
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ا وظيني ( 215مليول دوالر أمريكي مقاب  249مليول دوالر أمريكي يف عام  .)3100كما شرحت األمانة أسباب وجةود
عجز يف عام  3103بقيمة  014مليول دوالر أمريكي يف الكشف ا الي الثاني با قارنة بعةام  .3100كمةا أبلِغةت اللجنةة
بأل نسبة االستخدام اإلمجةالي ألمةوال ا يزانيةة بلغةت  60يف ا اخةة مةن ا يزانيةة النهاخيةة الةواردة يف الكشةف ا ةالي
اخلام .
 -04وأبلغت اللجنة بأل األمانةز يف عام 3103ز أدرجت للسنة الثانية على التةوالي بيانةا عةن الرظابةة الداعليةةز
موظعاً من ا دير التنييذ ز ويقدم ضمانا إضافيا خبصوص فعالية الرظابةة الداعليةة يف الربناام  .وظةدمت األمانةة عرضةا
مقتضبا للعملية الواسعة ا عتمدة يف وضع بيال ا دير التنييذ ز مبا يف ذلك جتميع "بيانات الضمال" من حنو  021مديرا
فيما يتعلر بالرظابة الداعلية يف مكاتبهم/شعبهمز وهي بيانات تشك أساس بيةال ا ةدير العةام .وكتةدبري إضةايف يتعلةر
با ساءلةز عضعت مجيع بيانات ضمال ا دراء وافقة مستو واحد على األظ من مسةتويات اإلشةراف األعلةى .ويسةر
األمانة أل تبلغ اللجنة بأل معدل تقديم هذه البيانات بلغ  011يف ا اخة.
 -05وأعرب مراجع احلسابات اخلارجي عن سروره بأل يبلغ اللجنة بأن أكم مراجعة احلسةابات السةنوية لعةام
 3103وفقا للمعايري احملاسبية الدوليةز وأعلن أل احلسابات تعرض صورة صادظة للمركز ا الي للربناام حتةى تةاريخ
 20ديسمرب/كانول األول 3103ز وألداخ ا الي وأداء التدفقات النقدية لدية بنهايةة  20ديسةمرب/كةانول األول 3103ز
وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام .كما عرض مراجع احلسابات اخلارجي توصيات ا راجعة لعام .3103
-06

وطلبت اللجنة توضيحا عن عدة جوانب تقنية يف احلسابات السنوية لعام :3103


التطورات األعرية الظ طرأت على جوانب من ا عايري احملاسبية الدولية للقطاع العام والةظ ميكةن أل
تملثر على سياسات الربنام احملاسبية وكشوف ا الية يف ا ستقب  .وأبلِغت اللجنةة بةأل اعتمةاد ثالثةة
معايري جديدةز يف إطار ا عايري احملاسبية الدولية للقطاع العامز خبصوص الصةكو ا اليةة سةيكول لة
أثر ضئي على كشوف الربنام ا الية .وإضافة لذلكز فإل ا سودة اخلاصة با عايري احملاسبية الدوليةة





للقطاع العام حول اإلطار النظر الذ يقوم الربنام باستعراض حاليةاز ميكةن أل تةملثر علةى سياسةة
الربنام يف تسجي العاخدات ا تعددة السنوات؛
كياية مستو النقدية واالستثمار .أبلِغت اللجنة بأل تراجةع مسةتو األرصةدة النقديةة واالسةتثمارية ال
يشك مصدرا للقلر فهو يعك زيةادة يف اسةتخدام األرصةدة ا اليةة .كمةا أبلِغةت اللجنةة بةأل النقديةة
واالستثمارات القصرية األج ز بنهاية أبري /نيسةال 3102ز شةهدت ارتياعةا ظةدره  266مليةول دوالر
أمريكي با قارنة بنهاية ديسمرب/كانول األول 3103؛
أسباب زيادة ةصصات احلسابات ا شكو بها وةصصةات مسةرتدات ا ةاحنني .أبلِغةت اللجنةة أل
هذه ا خصصات إمنا تستند إىل التجربة التارخيية وأن ز نظرا لزيادة ا ساهمات ا ستحقة القةبضز فةإل
من ا توظع حدوث زيادة يف ا خصصات ذات الصلة.
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تياصي الكشف يف مذكرة األطراف ذو الصلة .أبلِغت اللجنةة بأنة علةى ضةوء الةتغريات يف ا ةوظيني
عالل اليرتة ا ستعرضةز فإل عدد ا وظيني ميكن أل يكول أعلى من عدد الوظاخف ا بلغ عنها فعال؛
توضيح ضريبة القيمة ا ضافة ا ستحقة القبض والبدالت ا تصلة بها .أبلِغت اللجنة بةأل الةنق يف كة
من ضريبة القيمة ا ضافة ا ستحر القبض والبدل ا قاب هلا يعود ختيةيض ظيمةة العملةة احملليةة الةظ
حددت بها ضريبة القيمة ا ضافة ا ستحر القبض.
عوام النجاح يف ضمال فعالية عطة متوي عصوم استحقاظات ا وظيني .أبلِغت اللجنة بأن نظرا للبةدء
مبكرا يف وضع األموال جانباز إىل جانةب التموية السةنو للزيةادة التدرجييةة يف عصةوم اسةتحقاظات
ا ةةوظينيز فةةإل اجمللة أظةةر يف عةةام  3101عطةةة مةةدتها  05سةةنة لتموي ة اجلةةزء غةةري ا مةةول مةةن
استحقاظات ا وظيني وعص حافظة استثمارية تربط بني األصول واخلصوم .وظةد مكنةت هةذه العوامة
الربنام من بلوغ  61يف ا اخة من التموي بنهاية عام 3103؛
ا زيد من ا علومات عن التقييم االكتوار وعالظت خبصوم عطة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛
معلومات حمدثة حول مشروع نظةام دعةم تنييةذ اللوجسةتيات ( .)LESSأبلِغةت اللجنةة بةأل حصةيلة
ا رحلة التجريبية كانت إجيابية وأظهرت حتسةنا يف ضةوابط إدارة السةلع .وظةد أعةدت أدلةة اإلثبةات
ويبحث الربنام حاليا عن الطريقة األمثة لتنييةذ مشةروع نظةام دعةم تنييةذ اللوجسةتيات يف ا نظمةة
كك ؛
تياصي حول عدد مكاتب الربنام القطرية الظ مل تنيذ سجالت ا خاطر .أبلِغت اللجنة بأن ز بنهاية
عام 3103ز ومن أص  29مكتبا ظطرياز يتوفر سج للمخاطر يف  69مكتبا يف حةني أل  01مكاتةب ال
يتوفر لديها هذا السج  .وتلقت اللجنة إيضاحا بأل ا كاتب القطرية الةظ مل تسةتكم سةج ا خةاطر
لديها إمنا متث  2يف ا اخة من نشةاط الربناام التشةغيليز وأل مةن ا توظةع أل تسةتكم هةذه البلةدال
سج ا خاطر بنهاية عام 3102؛
اإلطار الزمين لتنييذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي .أبلِغت اللجنة بأل اإلطار الزمين لتنييذ كة
من التوصيات مدر ٌج يف التقرير حول تنييذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي.












-02

إن اللجنة:
(أ)

حبثت حسابات الربنام السنوية املراجعة لعا  2022مبا فيها رأي مراجع احلسابات اخلارجي؛

(ب) الحظت أن احلسابات السنوية املراجعة لعا  2022اقرتنات ،للسانة الثانياة علاا التاوالي ،ببياان
الرقابة الدا لية؛
(ج) رحبت مبستوى الضمان الذي قدمه املدير التنفيذي فيما يتعلق بالضوابط الدا لية املعمول بها؛
(د) رحبت اإلدارة باودة احلساابات السانوية املراجعاة لعاا  ،2022والايت قاد مراجاع احلساابات
اخلارجي خبصوصها رأيا بدون حتفظات؛
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(ها) الحظت أن األمانة نفذت فعليا رصد توصيات مراجع احلسابات اخلارجي ومتابعتهاا ،وأنهاا تأ اذ
باستعراض نصف سنوي للتوصيات املتبقية دون تنفيذ؛
(و) أحاطت علما بالضمان الذي قدمته األمانة خبصوص التدابري اليت ستتمذ لتنفيذ التوصايات املتبقياة
دون تنفيذ؛
(ز) أحاطت علما بالتوصيات اخلمس الصادرة عن مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريار عان احلساابات
السنوية املراجعة لعا  ،2022وشجعت اإلدارة علا متابعتها؛
(ح) رحبت ببيان مراجع احلسابات اخلارجي عن الع قة اإلجيابية االحرتافية مع إدارة الربنام ؛
(ط) رحبت بالتحسينات علا نظا التقييم وبالشراكة مع املنظمات الدولية األ رى يف هذا النشاط؛
(ي) أحاطت علما بأحدث أرقا التقييم االكتواري عان صاو اساتحقاقات املاو فني ،كماا أحاطات علماا
بالضمان الذي قدمته األمانة والذي يفيد بأن الربنام يساري علاا الطرياق الساليم لتحقياق التمويال
الكامل الستحقاقات املو فني حبلول عا 2022؛
(ك) أقرت احلسابات السنوية املراجعة لعا 2022؛
(ل) أوصت اجمللس التنفيذي باملوافقة علا احلسابات السنوية املراجعة لعا .2022

تعيني عضوين من اجمللس التنفيذي يف فريق اال تيار املعين
بتعيني/جتديد فرتة عضوين من أعضاء جلنة مراجعة احلسابات
 -01وافقت اللجنة على تعةيني عضةوين مةن اجمللة التنييةذ يف فريةر االعتيةار ا عةين باعتيةار أعضةاء جلنةة
ا راجعةةةز علةةى النحةةو التةةالي :السةةيد Zulfiqar Haider Khanز ا مثةة الةةداخم ا نةةاوب لباكسةةتالز والسةةيد
Benito Santiago Jiménez Saumaز ا مث الداخم ا ناوب للمكسيك.
-09

إن اللجنة:
(أ) أحاطت علما بالتعيني املقرتح لعضوين من أعضاء اجمللس التنفيذي كعضوين يف فريق اال تيار؛
(ب) أوصت بأن يوافق اجمللس علا تعيني عضوي اجمللس التنفيذي.

استعراض املادة  2-9من النظا املالي – موعد تقديم طة اإلدارة
 -31ناظشت اللجنة استعراض الربنام ا قةرتح للمةادة  3-9مةن النظةام ا ةاليز بةدعم مةن إحاطةة أعةدتها أمانةة
الربنام  .ووافقت جلنة سياسات ا عونة الغذاخية وبراجمها على ا ادة  3-9من النظام ا الي علةى أل يبةدأ سةريانها يف
 0يناير/كانول الثاني 0993ز وتتطلب ا ادة تقديم عطة اإلدارة إىل أعضاء اجمللة يف موعةد ال يتجةاوز  61يومةا ظبة
انعقاد الدورة العادية األعرية من ك سنة تقوميية.
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 -30وسلطت اإلحاطة الضوء على ا قرتح احلالي الذ يييد بتغيري ا ادة  3-9من النظام ا الي للسماح بتعميم عطة
اإلدارة على أعضاء اجملل يف موعد ال يتجاوز  21يوما ظب انعقاد دورت العادية األعرية من ك سةنة تقومييةة .ومنةذ
عام 0993ز كانت أطول مدة بني نشر الوثيقة وافتتاح الدورة العادية األعرية من السنة ظدرها  44يومةا (يف حالةة عطةة
اإلدارة لليرتة )3112-3116ز يف حني كانت أظصر مدة ظدرها  34يوما (يف حالة عطةة اإلدارة لليةرتة .)3119-3111
ونلق إىل علم اللجنة ا شاورات مع مكتب اجملل التنييذ ومنا إىل علمها أل األمانة تر أل التقدم التكنولةوجي الةذ
يسمح اآلل بالنشر السريع للوثاخر سيتيح الوظت الالزم للنظر على النحو الواجب يف عطةة اإلدارة مةن جانةب اهليئةات
االستشارية وسيسمح أيضا بالتشاور مع احلكومات .وأحاطت األمانة علمةا أيضةا بالةدور احليةو الةذ تملدية العمليةة
التشاورية يف وضع الصيغة النهاخية خلطة اإلدارة.
 -33ودعت اللجنة إىل التزام أكثر حتديدا من األمانة فيما يتعلر بتقديم مشةروع عطةة اإلدارة يميةع اللغةات ظبة
ا شاورات غري الرمسية على النحو ا نصوص علي يف اليقةرة  03مةن الوثيقةة بغيةة إتاحةة اليرصةة ألعضةاء اجمللة يف
اال راط بشك أفض يف ا ناظشات .وسلطت األمانة الضوء على الطبيعة ا عقدة خلطة اإلدارة وطوهلا مبا يف ذلك الوظةت
الالزم للرتمجة وبالتالي اظرتحت أل توفر مقتطيات من األجزاء الرخيسية من مشروع عطةة اإلدارة لينظةر فيهةا اجمللة
أثناء ا شاورة.
-32

إن اللجنة:
(أ)

أحاطت علما باملقرتح املتعلق باستعراض املادة  2-9من النظا املالي بشأن تغايري موعاد تقاديم طاة
اإلدارة؛

(ب) أوصت بأن يوافق اجمللس علا تغيري املاادة  2-9مان النظاا املاالي ،الايت ساتعمم مبوجبهاا طاة
اإلدارة املقرتحة علا أعضاء اجمللس يف موعد ال يتجاوز  30يوما قبل انعقاد دورته العادية األ رية
من كل سنة تقوميية؛
(ج) أوصت بأالّ يُطلب أو مينح أي استثناء بشأن هذا املوعد النهائي؛
(د) أوصت بتقديم مقتطفات رئيسية من طة اإلدارة إإ اجمللس بميع لغات العمل قبل  20أياا علاا
األقل من انعقاد املشاورة غري الرمسياة األ ارية وأشاارت إإ أن األماناة ساتوفر وثاائق كافياة قبال
املشاورات غري الرمسية بشأن طة اإلدارة.

التقرير السنوي للجنة مراجعة احلسابات
 -34ظدم أحد أعضاء جلنة مراجعة احلسابات التقرير بالنيابة عن الرخي الذ تعذر حضوره .وغطى التقرير اليةرتة
من  0أبري /نيسال  3103إىل  20مارس/آذار 3102ز الظ اجتمعت عالهلا جلنةة ا راجعةة ثةالث مةرات .واشةتملت
ا وضوعات الظ جر مناظشتها يف جلسات ميتوحة مع إدارة الربنام وا يتش العام ومراجع احلسابات اخلارجي على
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النطاق الكام سملوليات جلنة ا راجعة علةى النحةو الةوارد يف اعتصاصةاتهاز وسةاعدت جلسةات عقةدت مةع ا ةديرة
التنييذيةةة ومكتةةب اجملل ة التنييةةذ جلنةةة ا راجعةةة علةةى حتديةةد أهةةم ا سةةاخ الةةظ يةةتعني أل تنظةةر فيهةةا .ويف
ديسمرب/كانول األولز ظدم أعضاء جلنة ا راجعة الذين حضروا اليوم األول من اجتماع اإلدارة العةا ي للربناام يف دبةي
فكرة عن الربنام وأتاح حضورهم اليرصة قابلة ا ديرين اإلظليمةيني والقطةريني .وشةاركت جلنةة ا راجعةة أيضةا عةرب
رخيسها يف اعتيار ا دير اجلديد كتب الرظابة.
 -35وأشار تقرير جلنة مراجعة احلسابات إىل أل مراجع احلسابات اخلةارجي أصةدر تقريةرا شةامال عةن الكشةوف
ا الية السنوية للربنام – وهو عام تقرير جير إعداده وفقا للمعةايري احملاسةبية الدوليةة للقطةاع العةام – ورحةب
باجلهود الظ يبذهلا الربنام لتعزيز إدارة ا خاطر والضوابط الداعلية .وأوصت جلنة ا راجعة الربنام مبا يلي:
()0
()3
()2
()4

مواصلة النظر يف تعزيز اليص بني الواجبات؛
زيادة استخدام خلرباء اخلزانة واالستثمار اخلارجينيز مث فريق االستشار ؛
اختاذ تدابري نع اخلساخر ا تعلقة با بالغ ا ستحقة الطويلةة األجة بةالعمالت الةظ تواجة عطةر
ا ياض ظيمتها؛
تعزيز التنسير بني ةتلف التقديرات وتوحيد حصاخلها.

 -36ورحبت جلنة ا الية بتقرير جلنة مراجعة احلسابات .غري أنهةا أعربةت عةن القلةر إزاء عةدد هياكة الرظابةة
داع الربنام ز مشريين إىل وجود عجز يف ا وارد ا الية للوظاخف األساسةية للربناام ز وعطةر التةداع يف الوظةاخف
وازدواجية اجلهودز مبا يف ذلك فجوات يف التنسير فيما يتعلر باالعتصاصات ذات الصلة .كما أكدت جلنة ا الية علةى
ضرورة أل تتبع جلنة مراجعة احلسابات اعتصاصاتها.
 -32وطلةب أعضةةاء اللجنةةة ا زيةةد مةةن التياصةةي عةةن إدارة أسةةعار السةةلع األساسةةيةز ونتةةاخج ا راجعةةة الداعليةةة
للربنااام ز وختطةةيط التعاظةةب .واستيسةةر أعضةةاء عةةن توصةةية جلنةةة مراجعةةة احلسةةابات بزيةةادة االسةةتعانة بةةاخلرباء
اخلارجيني .وأشري إىل أل الربنام ميكن أل يستييد من ا ياض ظيمة العمالت للمشرتيات بالعمالت احمللية.
 -31وأحاطت جلنة مراجعة احلسابات علما بهذه اآلراء وا قرتحاتز لتنظر فيها عالل عملها ويف صةياغة تقريرهةا
السنو ا قب  .وباعتبارها جزءا هاما من هيك الرظابة للربنام ز ميكن النظر إىل جلنةة ا راجعةة علةى أنهةا تقةع بةني
وظاخف ا راجعة واإلدارة .ولةي لةديها صةالحيات تنييذيةةز وبالتةالي فهةي تقةوم بدراسةة العمليةات الشةاملة وتقةديم
توصيات بشأنها بدال من الرتكيز على تياصي تنييذها .ومع مالحظة أل اجملل التنييةذ مل يتخةذ بعةد ظةرارا رمسيةا
بشأل الزيارات ا يدانية ألعضاء جلنة ا راجعةز فقد نظرت جلنة ا الية يف االجتماع الذ عقد يف دبي يف ديسمرب/كانول
األول  3103وأعربت عن القلر حيال نق ا علومات بشأل جتربة عقد اجتماع عارج مقر الربنام .
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 -39وردا على النقاط الظ طرحتها جلنة ا اليةز فقد مت إبالغها بقيمة جلنة مراجعةة احلسةابات يف تقةديم وجهةة
نظر ةتلية بشأل مساخ الرظابة؛ ومتث جلنةة ا راجعةة ظيمةة مقابة ا ةال .وأظةرت اللجنةة بةذلك وطلبةت إىل جلنةة
ا راجعة أل تشري يف تقاريرها ا قبلة بأسلوب أكثر واظعية اجملاالت الظ تقدم فيها وجهةة نظةر ةتليةة بشةأل مسةاخ
الرظابة .واشتملت جهود الربنام الرامية إىل تعزيز إدارة أسعار السلع األساسية على إنشاء مرفر الشراء اآلجة ز الةذ
أد إىل حتسني تسليم األغذية يف الوظت احملدد وأعطةى للربناام حريةة أكةرب يف ظراراتة بشةأل الشةراء .ومل جيتمةع
اليرير االستشار ا عين باالستثمار يف عام  3103بسبب ظضايا االنتقالز ولكن تنو اإلدارة االستمرار يف االستعانة ب .
-21

إن اللجنة:
(أ)

حبثت التقرير السنوي للجنة مراجعة احلسابات ،معربة عن تقديرها ملا اتسم به من إجياز؛

(ب) شجعت جلنة مراجعة احلسابات علا مواصلة أداء دورها ،مع إي ء اهتما
الرقابة الدا لية؛

اص للمماطر ومساائل

(ج) شجعت إدارة الربنام علا اختاذ إجراءات ملموسة حلل املشاكل املتعلقة بتمطيط التعاقاب ،مباا يف
ذلك من ل سياسته اجلديدة بشأن املوارد البشرية؛
(د) أكدت علا احلاجة إإ حبث إدارة الربنام للمماطر املرتبطة بأسعار السلع األساسية؛
(ها) احتفظت برأيها بشأن الزيارات امليدانية للجنة مراجعة احلسابات ،ريثما يعد مقرتح واضاح بشاأن
مثل هذ الزيارات؛
(و) أقرت بالدور املهم للجنة مراجعة احلسابات ،وحثت جلنة مراجعة احلساابات علاا الرتكياز علاا
نطاق العمل احملدد يف ا تصاصاتها؛
(ز) طلبت أن يكون رئيس جلناة مراجعاة احل ساابات حاضارا كلماا تُنااقة جلناة املالياة تقريار جلناة
مراجعة احلسابات؛
(ح) وافقت علا التقرير لتقدميه يف الدورة السنوية للمجلس التنفيذي للربنام لعا

.2023

التقرير السنوي للمفتة العا لربنام األغذية العاملي
ومذكرة من املدير التنفيذي
 -20وفقا للنظام األساسي لربنامج األغذية العا يز يلقدم التقرير السنو للميتش العةام لربنةامج األغذيةة العةا ي إىل
اجملل التنييذ للنظر في  .وظدم ا يتش العام تقرير عام  3103إىل جلنة ا اليةز أعقب عرض ةذكرة ا ةدير التنييةذ
الظ تتضمن الرد على التقريرز ظدم كبري ا وظيني ا اليني.
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 -23ورحبت اللجنة بكال التقريرينز ورحبت على وج اخلصوص برأ ا يتش العام اجلديد عن الرظابة الداعليةز
واحلوكمةز وعمليات إدارة ا خاطر يف الربنام ز وأيدت هذا الرأ  .ثم جرت مناظشة عامةز تناولةت القضةايا الرخيسةية
التالية.
 -22علمت اللجنة أن يف عام 3103ز كما يف األعوام السابقةز مل يكشف عم الرظابة الذ مت إجنازه وإبالغ عةن
أ نقاط ضعف ملموسة يف الرظابة الداعليةز واحلوكمةز وعمليات إدارة ا خاطر ا وجودة علةى نطةاق الربناام  ،والةظ
من شأنها أل تملثر بشك عام على حتقير أهداف .
 -24وعلمت اللجنة أل مكتب ا يتش العام ظةام باسةتعراض شةك تقةارير مراجعةة احلسةابات والتيتةيش لتحسةني
الشيافيةز والتأثريز والرتكيز على ا خاطر يف سياق الكشف العام.
 -25وأبدت اللجنة ظلقها بشأل فكرة االفتقار إىل عدم التسامح إطالظةا يف الربناام ز مشةرية إىل أل هةذا ا يهةوم لة
أهميت كما يف الواظع .وعلمت أل ا يتش العام يعتزم استعراض سياسات وعمليات مكافحةة التةدلي ومكافحةة اليسةادز
والقدرة التحقيقية لتحسني الرتكيز على حتديد وتقييم أعمال التدلي  .كما أشارت اللجنة إىل أل ا دير التنييةذ ملتةزم
باستعراض نظام العدالة الداعلية الذ يتضمن لي فقط عملية التحقير الظ يضةطلع بهةا مكتةب ا يةتش العةامز وإمنةا
يستعرض أيضا اجلوانب األعر لإلدارة .والغرض من االستعراض هو حتسني كياءة وفاعلية نظام العدالة الداعليةز مةع
محاية حر اليرد وا نظمة .وسيتم إبالغ ا يتش العام باجلزاءات ا قرر أل تيرضها اإلدارة على اإلسةاءة أو سةوء السةلو ز
دول مشاورت بشأنها .وستقدم اإلدارة معلومات حمدثة عن االستعراض إىل جلنة ا الية يف نوفمرب/تشرين الثةاني 3102ز
وأيدها ا يتش العام يف ذلك.
 -26وعلمت اللجنة أل ا يتش العام سيبحث مسألة االنتقال من التأكيد احملةدود احلةالي إىل التأكيةد اإلجيةابي يف
ا ستقب القريبز وسيعرض ا سألة على جلنة ا راجعة التابعة للربنام يف نوفمرب/تشرين الثاني .ويشم الشرط ا سةبر
بتوفري تأكيد إجيابي تنييذ وتطوير إطار الرظابة الداعلية وعملية إدارة ا خاطر على مستو ا ملسسةة .ويف هةذا السةياقز
كال من الضرور حتسني التنسير والتأكيد الذ مت احلصول علي من وظةاخف الرظابةة األعةر ز مبةا يف ذلةك مراجةع
احلسابات اخلارجي .وسيستطلع ا يتش العام فرصة االنتقال حنةو تعزيةز االعتمةاد علةى عمة ا راجعةة الداعليةة مةن
جانب مراجع احلسابات اخلارجي.
 -22ومع مالحظة مقرتح حتسني اإلطار القانوني لوظيية الرظابةة عةن طريةر وضةع فصة عةاص يف النظةام ا ةاليز
أشارت اللجنة إىل أل االستعراض األوسع لنظام العدالة الداعلية على النحو ا قرتح من ا دير التنييذ يةنمكن أل يكةول
ل تبعات على اإلطار القانوني لوظيية الرظابة.
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 -21والحظت اللجنة أل اإلدارة ملتزمة بتنييذ التدريب يف جمال مكافحة التدلي واليسادز وتقوم باستعراض وضع
برنامج تدريب فعال يكول جمديا من حيث التكلية.
 -29واستيسرت اللجنة عن حالة تنييذ وضع طراخر تشغي مملسسية للبيئةات ا عقةدةز وعلمةت أنة جيةر وضةع
معايري عم دنياز وأن يلزم حتديد تصعيد األعطار ا تبقية من جانب ا كاتب القطرية.
-41

إن اللجنة:
(أ)

رحبت باملفتة العا اجلديد وبالتقرير ،وأعربت عن تقديرها بشكل اص بالبيان الذي يقد تأكيدا

بشأن الرقابة الدا لية ،واحلوكمة ،وعمليات إدارة املماطر يف الربنام ؛
(ب) استعرضت التقرير السنوي للمفتة العا بالنسبة لعا  2022والذي يتناول أنشطة الرقاباة املتعلقاة
بالربنام ؛
(ج) رحبت بالفرصة الرئيسية اليت أوضحها املفتة العا بشأن حتساني فعالياة نظاا العدالاة الدا لياة
واإلطار القانوني للرقابة ،وأيدتها؛

(د) استعرضت وأيدت تدابري املدير التنفيذي اليت تهدف إإ تنااول التوصايات الايت تضامنها التقريار
السنوي للمفتة العا لربنام األغذية العاملي؛
(ها) أشارت علا اجمللس التنفيذي ،وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظا األساسي للربنام  ،باأن يايط
علما بالوثيقة "التقرير السنوي للمفتة العا لربنام األغذية العاملي".

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن العمل مع شركاء التعاون
ورد إدارة الربنام علا التوصيات الواردة يف التقرير
 -40ناظشت اللجنة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن العم مع شركاء التعاول بعةد اإلحاطةة اإلعالميةة الةظ
ظدمها ا راجع اخلارجي وأوضح فيها أل اهلدف الرخيسي راجعة األداء هو تقييم أداء الربنام يف إدارة ا نظمةات غةري
احلكومية الشريكة والشراكات مع احلكومات الظ نيَّذت ما يقرب من  11يف ا اخة من برامج ا سةاعدة الغذاخيةة ا قدمةة
من الربنام  .وغطت عملية ا راجعة اليرتة من عام  3101حتى عام  3103و لت مقر الربنام يف روماز و 31مكتبةا
ظطرياز وثالثة مكاتب إظليمية.
 -43وأبلغ مراجع احلسابات اخلارجي اللجنة أل التوصيات العشر ظةد عرضةت علةى األمانةة وأل هةذه التوصةيات
متصلة بدور مقر الربنام واالفتقار إىل عدم وجود مركز واحد للمسملولية عن إدارة ا علومات ا تصةلة يميةع األطةرافز
مبا فيها احلكوماتز وا نظمات غري احلكوميةز وحركة الصةليب األمحةر واهلةالل األمحةرز ووكةاالت األمةم ا تحةدةز
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وظيود اإلبالغ وآليات التشاورز ومعايري وضع مذكرات التياهم العا ية؛ وتتعلةر التوصةيات أيضةا علةى مسةتو ا كاتةب
القطرية بالثغرات يف حتديد الشركاء ا تعاونني واعتيارهم وإدارتهم ورصدهم وتقييمهم؛ وعلى مستو ا كاتةب اإلظليميةة
يوانب الضعف يف رظابة ا كاتب القطرية على إدارة الشركاء ا تعاونني.
 -42وعلمت اللجنة من األمانة أل التوصيات مقبولة وأل تعزيز الشراكات هو ا بدأ الرخيسي الةذ تنبةع منة رؤيةة
الربنام  .وسوف يستييد الربنام من استنتاجات مراجع احلسةابات اخلةارجي وسيواصة تعزيةز عملة مةع الشةركاء
ا تعاونني.
 -44وناظشت اللجنة بعد ذلك احلاجة إىل حتلي /تقييم متعمِّر يتناول األسباب اجلذريةة لضةعف الضةوابط يف عمة
الربنام مع الشركاء ا تعاوننيز ومتابعة التقرير احلالي .وعلمت اللجنة أن حا ا تنيَّةذ التوصةيات الةواردة يف التقريةرز
سيتحسن تعاول الربنام مع الشركاء ا تعاونني (أ عدم امتثال ا كاتب القطرية والشركاء ا تعاونني يف بعض احلةاالت
بالتوجيهات الصادرة مةن ا قةر) وبالتةالي رمبةا يكةول مةن األفضة السةماح بةبعض الوظةت هلةذه العمليةة ظبة إجةراء
استعراض آعر.
 -45وأُبلِغت اللجنة كذلك أل وحدة التيتيش ا شرتكة تستعرض حاليا العم مع الشركاء ا نيةذين يف األمةم ا تحةدة
وأن ميكن االسةتيادة مةن هةذا االسةتعراض يف معاجلةة ا سةاخ ا تصةلة بالشةركاء ا تعةاونني مةن منظةور أوسةع يشةم
ا نظومة برمتها.
 -46وناظشت اللجنة األُطر الزمنية لتنييذ التوصيات يف رد إدارة الربنام ز بغية تقديم مواعيدها .وأضافت أنة مةن
ا قرر تنييذ الكثري من التوصيات حبلول يونيو/حزيرال  3104وهو ما يعين أن لن يقدِّم تقرير عن تنييذ تلةك التوصةيات
إالّ يف عام  .3105وأحاطت األمانة علما بدواعي ظلر اللجنة ولكنها ستحتاج إىل حبث تلك ا سةاخ يف مشةاورة داعليةة
مع وحدات العم ا تأثرة ظب االلتزام بتعدي األطر الزمنية.
-42

إن اللجنة:
(أ)

رحَّبت بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن العمل مع شاركاء التعااون ورد إدارة الربناام علاا

توصيات التقرير؛
(ب) الحظت التوصيات العشر الواردة يف التقرير؛
(ج) أحاطت علما بقرار اإلدارة بشأن قبول التوصيات واألطر الزمنية احملددة؛
(د) شجَّعت األمانة علا التعجيل بتنفيذ التوصيات حتا ميكن موافااة اللجناة ،إن أمكان ،بتقريار عان
التقد احملرز يف ربيع عا  2022وحتا ميكن إب غ اجمللس التنفيذي للربناام بار ر املساتجدات
يف هذا الصدد

ل دورته السنوية لعا 2022؛
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(ها) أبدت تعليقاتهاا علاا بعاا املساائل اإلجرائياة ،مشارية إإ أناه كاان ينبغاي عارض ردود اإلدارة
بعبارات أقوى؛
(و) الحظت أهمية الشركاء املتعاونني يف تنفيذ أنشطة الربنام وأقرت بأن هذا التعاون ال خيلو يف بعاا
األحيان من بعا الثغرات؛
(ز) طلبت إجراء تقييم يشمل حتلي متعمقا لعمل الربنام مع الشركاء املتعاونني يف امليدان؛
(ح) أوصت بأن ييط اجمللس التنفيذي علما بتعليقات اللجنة بعد استعراض الوثيقة يف الدورة السانوية
للمجلس لعا .2023

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن استمدا النقد والقسائم،
ورد إدارة الربنام علا التوصيات الواردة يف التقرير
 -41ناظشت اللجنة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن استخدام النقةد والقسةاخم بعةد اإلحاطةة اإلعالميةة الةظ
ظدمها مراجع احلسابات اخلارجي وأوضح فيها أل اهلدف الرخيسي من ا راجعة هو تقدير فعالية نظام اعتيار واستخدام
طراخر النقد والقساخم يف الربنام والضوابط ا وجودةز وذلك توعيا للملضي بتوسيع نطاظها .وظةد غطةت ا راجعةة اليةرتة
من عام  3101حتى عام  3103و لت مقر الربنام يف روما و 06مكتبا ظطريا و 2مكاتب إظليمية.
 -49وأبلغ مراجع احلسابات اخلارجي اللجنة أل التوصيات اإلحةد عشةرة علرضةت علةى األمانةة وأنهةا متصةلة
بالتوجي ا ملسسي اجلار يف أثناء فرتة ا راجعة حول الكياءة واليعالية النسبيتني للتكاليف؛ ومساخ تنييةذ ا شةروعات
من ظبي اعتيار الشركاء ا تعاونني ومقدمي اخلدمات ا الية فيما يتص بطراخر النقد والقساخمز وتةأعر ونقة ا سةاعدة
ا قدمة إىل ا ستييدينز والثغرات يف ظاعدة بيانات ا ستييدين لد ا كاتب القطريةز والرصد بعد التوزيع الذ يف حاجة
إىل معاجلة؛ وجماالت ا خاطرز مث االفتقار إىل التدريبز وظيود القدراتز وأدوات التوحيد ا ملسسية ا طلوبة للتعجي
بتنييذ طراخر النقد والقساخم.
 -51وعلمت اللجنة من األمانة أل ك توصيات التقرير ظد ظُبلت وأنها تمليد منوذج العم الذ جر تطويره يف عام
 3103يف إطار مبادرة النقد من أج التغيري لتيسري التوسع يف استخدام حتةويالت النقةد والقسةاخم .وأضةافت أل معظةم
العمليات الظ جر استعراضها يف عملية مراجعة األداء صلةمِّمت ولنيذةذت يف أثنةاء جتريةب حتةويالت النقةد والقسةاخم.
وعوجلت عدة مساخ حمددة من عالل استحداث عمليات وأدوات جديدة ووضع توجيهات معيارية سيجر األعذ بها
يف عام  3102يف وحدة النقد من أج التغيري بالرغم من أل تطبيقها بصورة منهجية يف ا كاتب القطرية سةيتطلب ا زيةد
من جهود تنمية القدرات.
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 -50وتلقت اللجنة إيضاحات من األمانة بشأل اإلطار الزمين بادرة النقد مةن أجة التغةيري .وتتةألف ا بةادرة مةن
ثالثة أجزاء :ا رحلة األوىل يف عام  3100مت عالهلا مجع األدلة من ا شروعات الراخدة؛ وا رحلة الثانية يف عةام 3103
مت عالهلا تطوير النلظم واألدوات والعمليات الالزمة لتنييذ طراخر النقد والقسةاخم؛ وا رحلةة الثالثةة ستسةتمر حتةى عةام
 3105وسيجر فيها تنييذ األدوات منهجيا يف ا يدال واصلة توسيع ا بادرة.
 -53وأعربت اللجنة عن ظلقها إزاء الوترية الظ يسري بها العم يف توسيع نطاق النقد والقساخم يف ظ عدم االنتهةاء
من تنييذ التوصيات الواردة يف التقرير .وأوضحت األمانة أل الرظم الذ نوظش مةن ظبة ز وهةو يةرتاوح بةني  21و 20يف
ا اخة من الربجمة الظ ميكن تنييذها من عالل طراخر النقةد والقسةاخم ز هةو جمةرد رظةم توضةيحي ولةي هةدفا ملزمةا؛
وأضافت أن ينبغي أل تنيذ طريقة النقد والقساخم يف السياق ا ناسب باالستناد إىل مقارنة منهجية لكياءة وفعالية تكاليف
اخليارات ا تاحةز مث النقد وا ساعدات العينية والقساخمز وأل يكول يف وسع الربنام دعم تلك الربجمة.
 -52وحول مسألة ما إذا كانت حتويالت النقد والقساخم ستستخدم يف شراء األغذيةة بةدال مةن اسةتخدامها يف شةراء
منتجات أعر ز علمت اللجنة أل األمانة سرتصد استخدام النقد والقساخم باستمرار وسوف تسةتخدم أدوات تكنولوجيةا
ا علومات يف تتبع مشرتيات ا ستييدين.
-54

إن اللجنة:
(أ) استعرضت تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ورد اإلدارة عليه؛
(ب) أعربت عن تقديرها لعمل مراجع احلسابات اخلاارجي وأيّادت رأي اإلدارة الاذي وافقات فياه علاا
التوصيات اإلحدى عشرة؛
(ج) اعرتفت بازدياد أهمياة اساتمدا طريقاة النقاد والقساائم يف الربناام وأقارت برفااق توسايع نطااق
استمدا هذ األداة؛
(د) تساءلت عن األطر الزمنية لتنفياذ ا لتوصايات وإمكانياة توسايع النقاد والقساائم حباماا حبلاول عاا
 ،2022وشجَّعت األمانة علا األ ذ بنه حذر من ل الرتكياز علاا فعالياة وكفااءة التاد ت
مقابل اتباع نه قائم علا حتقيق مستويات مستهدفة؛
(ها) شجعت األمانة علا تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير؛
(و) أوصت بأن ييط اجمللس التنفيذي علما بتعليقات اللجنة يف استعراضه للتقرير.
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تقرير عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي
 -55ناظشت اللجنة التقرير عن تنييذ توصيات ا راجع اخلارجي بعد عرض ةتصر ظدمت األمانة سلط الضوء علةى
التوصيات الظ نيذت وتلك الظ ال تزال معلقة حتى نهاية عام  .3103وكةال مةن بةني التوصةيات اإلحةد والعشةرين
ا علقةز توصية من عام 3101ز و 01توصيات مةن عةام 3100ز و 04توصةية مةن عةام 3103ز و 4توصةيات مةن عةام
 .3102وعلمت اللجنة أل الربنام ال يزال ملتزما بتنييذ التوصيات ا علقة ضمن اإلطار الزمين احملدد يف التقرير.
 -56وعلمت اللجنة أل مراجعة احلسابات اخلارجية ظد أبدت آراءها بشةأل التوصةيات الةظ أعلنةت األمانةة أنهةا
نيذتز باستثناء التوصيات ا درجة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن إدارة ا وارد البشرية واحلسةابات السةنوية
ا راجعة لعام  .3103وستدرج آراؤها بشأل هذه التوصيات يف التقريةر القةادم إىل اجمللة عةن تنييةذ توصةيات مراجةع
احلسابات اخلارجي.
-52

إن اللجنة:
(أ) استعرضت التقرير عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي؛
(ب) أعربااات عااان تقاااديرها للتقاااد الاااذي أحااارز الربناااام يف تنفياااذ التوصااايات املعلقاااة ملراجاااع
احلسابات اخلارجي؛
(ج) شجعت أمانة الربنام علا التعجيل بتنفياذ التوصايات املعلقاة ،وتنتظار معلوماات مساتكملة عان
التقد يف التنفيذ يف الدورة العادية القادمة؛

(د) أوصاات اجمللااس التنفيااذي بااأن ياايط علمااا بالوثيقااة املعنونااة "تقرياار عاان تنفيااذ توصاايات
املراجع اخلارجي".

طرائق عمل جلنة املالية
 -51أشارت اللجنة إىل أهمية مواصلة استعراض طرق عملها من أج حتقيةر غاياتهةا وأهةدافها .ويف هةذا الصةددز
طلبت اللجنة إىل األمانةز بناء على طلب فرد من األعضاءز أل تتيح ألعضاء اللجنةة الوثةاخر ا طبوعةة عنةد التحضةري
لك دورة.
 -59وأشارت اللجنة إىل مناظشتها السابقة بشأل معةايري تقةديم وثةاخر اجمللة التنييةذ إىل جلنةة ا اليةة التابعةة
نظمة األغذية والزراعةز واللجنة االستشارية لشملول اإلدارة وا يزانيةز وجلنة مراجعةة احلسةابات .ولكةي تتةواءم هةذه
ا ناظشات مع تلك الظ جتريها اهليئات األعر ز طلبت اللجنة إىل رخي جلنة ا الية أل يسةتطلع مةع األمانةة كيييةة
السري ظُدما يف هذا االجتاهز وتقديم تقرير إىل اللجنة عن هذا ا وضوع.
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تاريخ ومكان انعقاد الدورة اخلمسني بعد املائة
 -61أُبلغت اللجنة بأن تقرر أل تنعقد الدورة اخلمسول بعد ا اخة يف روما يف اليةرتة مةن
األول .3102

30

إىل  35أكتةوبر/تشةرين

وثائق للعلم




حتديث الالخحة ا الية
تقريةةةةةر ا ةةةةةدير التنييةةةةةذ عةةةةةن اسةةةةةتخدام ا سةةةةةاهمات واإلعيةةةةةاءات مةةةةةن التكةةةةةاليف
(ا ادتال الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-حة) من الالخحة العامة)
تقريةةةةةةةر بشةةةةةةةأل اسةةةةةةةتخدام آليةةةةةةةات التمويةةةةة ة بالسةةةةةةةلف لةةةةةةةد الربناااااااام
( 0يناير/كانول الثاني 20-ديسمرب/كانول األول )3103

