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 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إىل:

 (David McSherry) السيد ديفيد ماكشريي

 أمني جلنة املالية

 3719 5705 3906+هاتف: 
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 مقدمة

 والستين بعد المائة.ثانية قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها ال -1

 األعضاء التالية أسماؤهم:ممثلو الدول  ،Khalid Mehboobوحضر االجتماع إلى جانب رئيس الدورة، السيد  -2

  السيدCarlos Alberto Amaral (نغوال)أ 

  السيدةKristina Gill )أستراليا( 

  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )البرازيل( 

 د السيXie Jianmin )الصين( 

 )السيد خالد محمد الطويل )مصر 

  السيدCrisantos Obama Ondo ؛(ا االستوائية)غيني 

 السيدة Hannah Laubenthal ألمانيا(؛( 

  السيدLupino jr. Lazaro )الفلبين( 

  السيدVladimir V. Kuznetsov )االتحاد الروسي( 

 )السيدة عبلة ملك عثمان ملك )السودان 

  السيدةElizabeth Petrovski )الواليات المتحدة األمريكية( 

 وأبلغ الرئيس اللجنة بأن: -3

  السيدةKristina Gill  أستراليا( ُعيِّنت لتحل محل السيد(Matthew Worrell في هذه الدورة؛ 

 د السيXie Jianmin  ُيِّن ليحل محل السيد )الصين( عNiu Dun في هذه الدورة؛ 

 دة السيHannah Laubenthal لتحل محل السيد  ت)ألمانيا( ُعيِّنHeiner Thofern في هذه الدورة؛ 

  السيدةElizabeth Petrovski (ا)ُعيِّنت لتحل محل السيدة  لواليات المتحدة األمريكيةNatalie Brown  في هذه

 الدورة.

 ويمكننن تنليننل مننوجل مننمهثت كننل ممثننل بننديل مننن الموقننع الشننبكي لتجهننلة الرئاسننية والدسننتورية فنني العنننوان التننالي: -4

representatives/ar/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance. 

 والستين بعد المائة للجنة، مراقبون صامتون من الدول األعضاء التالية:ثانية وباإلضافة إلى ذلك، حضر الدورة ال -5

 بلجيكا؛ 

 االتحاد األوروبي؛ 

 إيطاليا؛ 

 اليابان؛ 

 .هولندا 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 2015الحسابات السنوية المراجعة لعام 

قدمت فيها تفاصيل  البرنامج، بمساندة من إحاطة قدمتها أمانة 2015ناقشت اللجنة الحسابات السنوية المراجعة لعام  -6

 العناصر الرئيسية ضمن الكشوف المالية المراجعة.

وأُبلِغت اللجنة باألسباب الرئيسية خلف التحركات في العناصر األساسية للكشف المالي الثاني والتي أسهمت في إيجاد  -7

مليون دوالر أمريكي(. ويعلى ذلك في المقام  236) 2014مليون دوالر أمريكي بالمقارنة بعام  95قدره  2015فائض في عام 

(، وهو 2014مليار دوالر أمريكي في عام  5.4مليار دوالر أمريكي مقابل  4.8األول إلى انخفاض عائدات المساهمات )

انخفاض تم تسجيله، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، عند تثبيت المانحين له كتابيا، وإلى انخفاض في مجموع النفقات 

 ، وهو انخفاض تم تثبيته عند توريد السلع والخدمات.(2014مليار دوالر أمريكي في عام  5.2مليار دوالر أمريكي مقابل  4.8)

وأُبلِغت اللجنة باألسباب الرئيسية خلف التحركات في العناصر األساسية للكشف المالي األول: انخفاض في النقدية  -8

ي رصيد (؛ وزيادة ف2014مليار دوالر أمريكي في عام  1.7مليار دوالر أمريكي مقابل  1.6واالستثمارات القصيرة األجل )

(؛ وزيادة في المخلونات 2014مليار دوالر أمريكي في عام  2.2مليار دوالر أمريكي مقابل  2.3المساهمات المستحقة الدفع )

(؛ وزيادة في االلتلامات المترتبة على استحقاقات 2014مليون دوالر أمريكي في عام  579مليون دوالر أمريكي مقابل  650)

(. وأُبلِغت اللجنة بأن استخدام الميلانية 2014مليون دوالر أمريكي في عام  566أمريكي مقابل مليون دوالر  613الموظفين )

في المائة من الميلانية النهائية المستندة إلى االحتياجات في الكشف المالي الخامس، وأن الكشف  57كان  2015العام في عام 

ة العمل المحددة األولويات استنادا إلى تقديرات المساهمات ، خطة لتولويات تمثل خط2015الخامس شمل، ابتداء من عام 

 المتوقعة.

أدرجت للسنة الخامسة على التوالي بيانا عن الرقابة الداخلية، موقَّع من المدير  2015وأُبلِغت اللجنة بأن األمانة في عام  -9

في المائة  100وأُبلِغت اللجنة بأنه تم بلوغ معدل  .البرنامجالتنفيذي، يقدِّم ضمانات إضافية بخصوص فعالية الرقابة الداخلية في 

بحيث  2015في البيانات التي قدمها جميع المديرين. إضافة لذلك، أُبلِغت اللجنة بأن إطار الرقابة الداخلية خضع للتنقيح في عام 

وبإضافة  هية جديدةتوجياد وإصدار مو، مع تحديث 2013بات يعكس توجيه لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي لعام 

 أسئلة جديدة لبيان الضمان تتعلق بالتدليس وبإدارة التغيير.

 :2015وطلبت اللجنة توضيحا حول عدة جوانب تقنية من الحسابات السنوية لعام  -10

 الكشف الثاني )كشف األداء المالي(:

  تحديثا عن توقعات عائدات وطلبت  2015أشارت اللجنة إلى االنخفاض في عائدات المساهمات في عام

مليار  4.9ارتفعت من  2016. وأُبلِغت اللجنة بأن توقعات عائدات المساهمات لعام 2016المساهمات في عام 

مليار دوالر أمريكي، مما يعلى إلى حد كبير للمساهمات الكبيرة المتوقع تقديمها للعمليات  5.3دوالر أمريكي إلى 

 المتعلقة بسوريا.

 التخفيض في تكاليف الموظفين وسألت عما إذا طرأ انخفاض أيضا في مجموع عدد الموظفين.  والحظت اللجنة

وقُدمت توضيحات إلى اللجنة مفادها أن سبب انخفاض تكاليف الموظفين يعود في المقام األول إلى نفقة إضافية 
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علق بالموظفين المعينين محليا، لتغطية االلتلامات المترتبة على استحقاقات الموظفين فيما يت 2014أدخلت في عام 

، ارتفعت 2014وفق ما تقرر بموجب التقييم االكتواري. وبدون تأثير هذه النفقة اإلضافية التي طرأت في عام 

 تكاليف الموظفين تماشيا مع زيادة طفيفة طرأت على أعدادهم.

 الكشف األول )كشف المركز المالي(:

 صول االستثمارية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها. وقُدمت استفسرت اللجنة عن ملايا وعيوب تجميع األ

خلانة األمم المتحدة أجرى استعراضا حول إمكانية تجميع معني بإلى اللجنة توضيحات مفادها أن الفريق العامل ال

اف األصول االستثمارية، وخلص إلى أن التجميع مسألة إشكالية نظرا لثختثف في هياكل الحوكمة وفي أهد

 االستثمار لدى الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.

 الكشف الخامس )كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية(:

  في المائة الستخدام ميلانية المبادرات الممسسية الحاسمة. وأُبلِغت اللجنة  64طابت اللجنة تفسيرا للنسبة البالغة

، مما شكل جلءا من ميلانية 2015مليون دوالر أمريكي لعام  18فقة على مبلغ بأن هذه المبادرات شملت الموا

مليون دوالر أمريكي لعام  17و 2015مليون دوالر أمريكي لعام  18متعددة السنوات بالنسبة لمبادرات معينة )

نية بموجب اقتراح الميلا 2016إلى عام  2015(. وسيُرحل الرصيد غير المستخدم من ميلانية عام 2016

 المتعددة السنوات.

  استفسرت اللجنة عما إذا كان الكشف الخامس سيتضمن في المستقبل خطة أولويات محّدثة، وأُبلِغت اللجنة بأنه

 سيُنظر في استخدام خطة أولويات محّدثة.

 بيان الرقابة الداخلية:

  ِغت بأن وحدة التخطيط تم تشغيلها سألت اللجنة عن حالة تشغيل أداة رصد وتقييم المكاتب القطرية )كوميت(. وأُبل

وأنه سيتم إطثق وحدة  2016وأن من المتوقع أن يتم تشغيل وحدة التنفيذ بالكامل بنهاية عام  2014في عام 

 .2016الرصد خثل عام 

 ( طلبت اللجنة تأكيدا لمعدل اإلنجاز في نظام تعليل األداء والكفاءةPACE في عام )وأُبلِغت بأن معدل 2015 ،

 في المائة. 97از بلغ اإلنج

 توصية المراجعة الخارجية للحسابات:

  تلقت اللجنة توضيحات مفادها أنه يجري تنفيذ إجراءات تسجيل مستحقات القبض من النقدية غير المصروفة التي

؛ 2016يحتفظ بها الشركاء المتعاونون؛ وسيوقف العمل بنظام تحليل وإدارة حركة السلع )كومباس( في عام 

 من النظام المالي. 4-12استعراض إجراءات اإلبثغ عن خسائر ما بعد التسليم، وذلك على ضوء المادة وسيجري 

 إن اللجنة: -11

 للبرنامج، بما فيها رأي المراجع الخارجي؛ الحسابات السنوية المراجعة فحصت (أ

ببيان الرقابة الداخلية المقدم من المدير التنفيذي بشأنها، والذي يوفر ضمانات محددة عن فعالية  رحبت (ب

 الرقابة الداخلية؛

بالجهود المتواصلة المبذولة لتحسين فعالية الرقابة الداخلية، بما في ذلك التدابير المتخذة لمعالجة  رحبت (ج

 تي كان قد تم تحديدها سابقا؛المسائل المتعلقة بالمخاطر والرقابة الداخلية ال
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بالجهود الرامية إلى تعزيز عرض الميزانية في الكشف الخامس وشجعت على االستمرار في تحسين  رحبت (د

 العرض؛

 الرأي غير المتحفظ الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي؛ الحظت (ه

 .2015بأن يوافق المجلس التنفيذي على الحسابات السنوية المراجعة لعام  أوصت (و

 تعيين عضوين من المجلس التنفيذي

 في فريق االختيار المعني بتعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات 

استعرضت اللجنة طلب ترشيح عضوين من أعضاء المجلس في فريق االختيار المعني بتعيين عضوين من أعضاء لجنة  -12

، السفير والممثل الدائم لليبريا، والدكتور الطبيب Mohammed S.L. Sheriffمراجعة الحسابات، على النحو التالي: سعادة السيد 

Mafizur Rahman.المستشار االقتصادي، الممثل الدائم المناوب لبنغثديش ، 

 إن اللجنة: -13

ممثلْي المجلس المرشَحين لعضوية فريق االختيار، اللذين أوصت بهما هيئة مكتب المجلس  الحظت (أ 

 التنفيذي؛ 

بالموافقة على تعيينهما في فريق االختيار في دورته السنوية المعقودة في المجلس التنفيذي أوصت  (ب 

 .2016يونيو/حزيران 

 استخدام حساب االستجابة العاجلة ألنشطة االستعداد

 .البرنامجالتي قدمتها أمانة  استخدام حساب االستجابة العاجلة ألنشطة االستعدادوثيقة  اللجنةاستعرضت  -14

وأُبلغت اللجنة بأن أول مرة يوافق فيها المجلس التنفيذي على استخدام حساب االستجابة العاجلة لهذا النوع من النشاط كان  -15

، في الحاالت التي ال يتوافر فيها مصدر بديل للتمويل. ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أي تغيير في المستوى 2004في عام 

وخطة عمله  للبرنامجالرغم من الليادات الكبيرة منذ ذلك الوقت في اإليرادات السنوية المرخص به ألنشطة االستعداد، على 

 المحددة األولويات.

وأُبلغت اللجنة بأن هناك حاجة إلى أن تكون الموارد الثزمة متوافرة بسهولة للنشر الفوري ألنشطة االستعداد، مما سيدعم  -16

ستجابة نفسها. وتُقدم هذه الموارد كمثذ أخير من حساب االستجابة العاجلة، ويمكن لثستجابة ويُحّسن فعالية اال البرنامجاستعداد 

 نشرها بأقل قدر من التأخير وتضمن لمجموعة واسعة من الشركاء التخطيط واالستعداد بشكل سليم.

د من مليوني دوالر والحظت اللجنة أن الليادة المقترحة في المستوى السنوي لحساب االستجابة العاجلة ألنشطة االستعدا -17

مثيين دوالر أمريكي تتماشى إلى حد كبير مع الليادة اإلجمالية في المستوى المستهدف لحساب االستجابة العاجلة،  6أمريكي إلى 

 .2004وخطة عمله نظرا ألن المستوى السنوي وضع في األصل في عام  البرنامجوكذلك مع الليادات في إيرادات 

 إن اللجنة: -18

 ؛استخدام حساب االستجابة العاجلة لألنشطة االستعداديات األمانة الواردة في الوثيقة في توص نظرت (أ
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بأن يوافق المجلس التنفيذي على االستخدام المقترح لحساب االستجابة العاجلة ألنشطة االستعداد بحد  أوصت (ب

 ماليين دوالر أمريكي. 6سنوي قدره 

 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

 2015أبريل/نيسان  1، الذي يغطي الفترة من التقرير السنوي للجنة مراجعة الحساباتقدم رئيس لجنة مراجعة الحسابات  -19

، وهي فترة اجتمعت لجنة مراجعة خثلها ثثث مرات. وغطت المواضيع التي جرت مناقشتها في 2016مارس/آذار  31إلى 

ومراجع الحسابات الخارجي النطاق الكامل لمسموليات لجنة مراجعة الحسابات والمفتش العام  البرنامججلسات مفتوحة مع إدارة 

المنصوص عليها في اختصاصاتها. وقد ساعدت الجلسات التي عقدت مع المدير التنفيذي وهيئة مكتب المجلس التنفيذي لجنة 

 المراجعة في تحديد أهم المسائل التي ستنظر فيها.

ئيسية التي عرضها رئيس لجنة مراجعة الحسابات، بما في ذلك استكمال التغييرات ونظرت اللجنة في نقاط التقرير الر -20

التي أدخلتها اإلدارة على عملية العدالة، والتحسينات التي أدخلت على عمليات إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، واستعراض 

 في بنية تكنولوجيا المعلومات.اإلطار المالي وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية والتغييرات المطلوبة 

الموظفين ومواصلة تقييم رفاه وبناء على طلبات من األعضاء، أكد رئيس لجنة مراجعة الحسابات أن المسائل المتعلقة ب -21

األسباب التي أدت إلى زيادة أو نقصان حاالت اإلبثغ عن األنشطة غير السليمة ستضاف إلى جدول أعمال لجنة مراجعة 

دوراتها القادمة. وأعربت اللجنة عن تقديرها الهتمام لجنة مراجعة الحسابات بالمسائل المتعلقة بصحة الموظفين الحسابات في 

، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى المناقشات المستقبلية. ورحبت البرنامجسيما في المناطق التي يعمل فيها  وسثمتهم، وال

 تم الشواغل التيوردا على المتعلق بالتحويثت القائمة على النقد.  البرنامجل باالستعراض المنتظم للجنة مراجعة الحسابات لعم

الحظت اللجنة إجراءات اإلدارة الرامية إلى تعليل قدرات الموظفين واستكمال تطوير ، اتبشأن فجوات القدر األعراب عنها

موذج األعمال وبيئة الرقابة الداخلية لضمان سيما من خثل تنفيذ المبادرات الممسسية الحاسمة، وتركيلها على ن النظم، وال

 تخفيف مخاطر التحويثت القائمة على النقد.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لعمل لجنة مراجعة الحسابات، والحظت رأي لجنة مراجعة الحسابات اإليجابي عن عمل  -22

 لية تسمح بتوزيع محاضر اجتماعاتها مبكرا.. وأعرب األعضاء أيضا عن تقديرهم للجنة مراجعة الحسابات إلنشائها عمالبرنامج

 إن اللجنة: -23

مارس/آذار  31إلى  2015أبريل/نيسان  1للفترة من  التقرير السنوي للجنة مراجعة الحساباتفي  نظرت (أ 

 ؛2016

 بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة مراجعة الحسابات وشجعتها على مواصلة عملها الجاري؛أقرت  (ب 

علما بجميع التوصيات ذات الصلة بأنشطة لجنة مراجعة الحسابات، بما في ذلك بشأن المراجعة  أحاطت (ج 

الداخلية للحسابات، والتحقيقات، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية، والرقابة على الخزانة واالستثمار، 

 واستعراض الكشوف المالية والمحاسبة؛

 لينظر فيه. 2016نفيذي في دورته السنوية في يونيو/حزيران على تقديم التقرير إلى المجلس الت وافقت (د 
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 التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه

 .التقرير السنوي للمفتش العام مذكرة من المدير التنفيذي بشأنو بالتقرير السنوي للمفتش العامرحبت اللجنة  -24

تشير إلى استقرار بيئة الرقابة الداخلية.  2015وقد حدد المفتش العام أن أعمال المراجعة والتحقيق التي أجريت خثل عام  -25

وتُظهر مكونات الرقابة الداخلية وعملياتها وجود مسار إيجابي. وهناك بعض التحديات التي تم تحديدها في مجاالت الخدمات 

لانية التشغيلية، والتحويثت القائمة على النقد، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي نتيجة اللوجستية المشتركة، وإدارة المي

 وعملياته. وتأخذ اإلدارة بتدابير متسقة ومنهجية لتخفيف المخاطر. البرنامجلتطور نموذج أعمال 

صدر ميثاق جديد للمكتب  . فقد2015والحظت اللجنة أن حوكمة مكتب المفتش العام شهدت تطورا كبيرا خثل عام   -26

. واستعيض عن نهج دورة 2020-2016وسياسة جديدة لمكافحة التدليس والفساد، واستراتيجية جديدة للمراجعة الداخلية للفترة 

المراجعات بنهج يستند إلى المخاطر ويركل على األعمال الشاملة لجميع القطاعات، األمر الذي يتيح مليدا من المرونة ويحقق 

االستعراضات االستباقية . كما تم األخذ بأدوات جديدة، من قبيل الخدمات االستشارية الخاصة بالضمان وللبرنامجبالنسبة القيمة 

 للنلاهة.

 :المخاطر تقديرات عليها تقوم التي والعوامل جوانب فشل المراقبة بشأن عنها األعراب تم التي الشواغل على وردا -27

  عدد التحقيقات، وخصوصا فيما يتعلق بالتدليس والفساد. على أن ذلك لم يكن أبلغ المفتش العام اللجنة بليادة

انعكاسا لتدهور البيئة الرقابية بل جاء نتيجة لتغيير في ِمثك الموظفين، وكذلك في أنواع التحقيقات وأساليبها. وتم 

 من الموظفين تقريبا. في المائة 70إطثق دورة تدريبية إللامية تتعلق بمنع التدليس والفساد وقد أنهاها 

 وحّددت األدلة للبرنامجالتحويثت القائمة على النقد يتلايد حجمها وتعقيدها وأهميتها بالنسبة أن اللجنة أُبلِغت و .

 المستقاة من المراجعات وجود تحسينات في تنفيذ الضوابط وكذلك نضج عمليات التحويثت هذه.

  سيما في مجال التحويثت القائمة على النقد ة ومتوسطة، والإغثق التوصيات التي تحمل مخاطر عاليوبشأن ،

 .2016قد ارتفع في عام  معدل تنفيذ التدابير المتفق عليها بخصوص هذه التحويثتأن  اللجنة أُبلِغت

المستويات، وأُبلِغت اللجنة بتغير ِمثك موظفي مكتب المفتش العام. فقد تم تعيين موارد بشرية عالية التخصص في جميع  -28

مما كان له أثر إيجابي على تركيل التنفيذ ونوعيته. وقد اكتمل مثك موظفي المكتب اآلن، ولم يتبق إال شاغر واحد. وشهدت 

في المائة في الوظائف. وأعطي المكتب موارد جديدة لتخذ  7، حيث طرأ تخفيض نسبته 2015ميلانية المكتب استقرارا في عام 

 حة التدليس، بما في ذلك االستعراضات االستباقية للنلاهة.بأدوات جديدة في مكاف

ورحبت اللجنة بالمداخلة التي قدمها المفتش العام وأعربت عن ارتياحها لعثقة العمل البناءة بين مكتب المفتش العام  -29

 في التعامل مع تحديات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة. البرنامجوإدارة 

 إن اللجنة: -30

 السنوي؛ إلى جانب مذكرة المدير التنفيذي بشأن ذلك التقرير لتقرير السنوي للمفتش العامافي نظرت  (أ 

 بالضمان المتعلق باستقالل مكتب المفتش العام، والمقدم من خالل بيان االستقالل؛رحبت  (ب 

رأي الضمان الذي أصدره المفتش العام والذي يفيد بأن عمل الرقابة المنفذ لم يكشف عن أي الحظت  (ج 

أوجه ضعف مهمة في عمليات المراقبة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر القائمة في أرجاء البرنامج 
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راقبة والتي يمكن أن يكون لها تأثير شامل على تحقيق أهداف البرنامج، مع أن بعض ممارسات الم

 الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر التي لوحظت في فرادى أعمال المراجعة تحتاج إلى التحسين؛

وأن يشجع اإلدارة على  بالتقرير السنوي للمفتش العامالمجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما أوصت  (د 

 سين.االستفادة من الفرص التي أبرزها التقرير فيما يتعلق بتحقيق مزيد من التح

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن أداء برنامج التغذية المدرسية،

 ورد إدارة البرنامج عليه

وذلك بعد إحاطة قدمها المراجع  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن أداء برنامج التغذية المدرسيةناقشت اللجنة  -31

درا على تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بصورة تتسم قا البرنامجالخارجي. وقد تمثل هدف المراجعة في تقدير ما إذا كان 

باالقتصاد والكفاءة والفعالية، كما تمثل هدفها في مساعدة البلدان على االنتقال نحو تملك برامجها بنفسها. وغطت المراجعة الفترة 

ثثة مكاتب إقليمية. وتضمن وشملت زيارات إلى تسعة مكاتب قطرية وث 2015إلى يونيو/حليران  2013من يناير/كانون الثاني 

التقرير نتائج تتعلق باإلدارة المالية، وبرامج التغذية المدرسية باعتبارها شبكة أمان، والتغذية وإمكانية الوصول إلى نظم التعليم، 

شرة توصية، والمساعدة التقنية على االنتقال إلى برامج مملوكة وطنيا، ومركل االمتياز في برازيليا. كما تضمن التقرير خمس ع

 وهي توصيات قبلتها اإلدارة.

وحصلت اللجنة على التوضيحات التي طلبتها حول مسائل شملت التنسيق مع المنظمات األخرى ومع الحكومات الوطنية؛  -32

ية واستخدام الممشرات في قياس النتائج وتحديد االحتياجات؛ وتقييم أثر برامج التغذية المدرسية؛ وتكييف برامج التغذية المدرس

مع السياق القطري؛ والعمل على تحسين التحليل المالي وتحليل األداء للتغذية المدرسية على المستوى الممسسي، مما يتصل 

 باستعراض األداء المالي، ووضع إطار النتائج الممسسية الجديد.

 إن اللجنة: -33

ورد اإلدارة على  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن أداء برنامج التغذية المدرسية استعرضت (أ 

 توصياته؛

 قبول جميع التوصيات وأوصت بأن يحث المجلس التنفيذي اإلدارة على تنفيذها تنفيذا كامال؛ الحظت (ب 

التقرير بشأن تنفيذ توصيات مراجع عن تطلعها لتلقي التحديث المتعلق بالتنفيذ، وذلك من خالل  أعربت (ج 

 .الحسابات الخارجي

 ن طيران البرنامج، ورد إدارة البرنامج عليهتقرير مراجع الحسابات الخارجي ع

بعد أن قدم مراجع الحسابات الخارجي إحاطة في  البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن طيران ناقشت اللجنة  -34

تدار بصورة اقتصادية تتسم بالكفاءة والفعالية  البرنامجهذا الشأن. وقد تمثل هدف المراجعة في التأكد من أن عمليات طيران 

، 2015إلى يونيو/حليران  2013وتمتثل للخطوط التوجيهية واألدلة التي تنظمها. وغطت المراجعة الفترة من يناير/كانون الثاني 
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وإدارة العقود ورصدها وشملت زيارات إلى ستة مكاتب قطرية ومكتبين إقليميين. وتضمن التقرير نتائج تتعلق باختيار الطائرات، 

 والرقابة عليها، وخدمة اللبائن، وتدريب موظفي وحدة سثمة الطيران. وقدمت المراجعة ست توصيات قبلتها اإلدارة. 

ألداء شركات  البرنامجوحصلت اللجنة على التوضيحات التي طلبتها حول المسائل المتعلقة بعقود الطيران؛ وتقدير  -35

ومختلف المعايير الناظمة لشركات الطيران؛ والحاجة إلى خدمات جوية إنسانية في سوريا والبلدان  الطيران واختبارات السثمة؛

المجاورة؛ وتوفير خدمة اللبائن؛ واستخدام خدمات الطيران لنقل الشحنات؛ وعدد الطائرات التي يتم تشغيلها؛ ومشاركة الهيئات 

 لمشتركة.في توفير الخدمات الجوية ا البرنامجالرئاسية في دور 

 إن اللجنة: -36

ورد اإلدارة عليه وأحاطت علما  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن طيران البرنامج استعرضت (أ

 بالتوصيات؛

أن اإلدارة قبلت بالتوصيات جميعها، وأوصت بأن يحث المجلس التنفيذي األمانة على تنفيذ التوصيات  الحظت (ب

 تنفيذا كامال؛

ات حول التنفيذ في سياق التقرير المرحلي عن توصيات مراجع الحسابات عن تطلعها إلى تلقي تحديث أعربت (ج

 الخارجي.

 تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي

بعد أن استمعت إلى إحاطة قدمتها األمانة وأبرزت فيها  تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجيناقشت اللجنة الوثيقة   -37

توصية من أصل التوصيات  23إغثق  2016-2015التوصيات التي تم تنفيذها وتلك التي لم تنفذ بعد. وقد تم خثل فترة اإلبثغ 

 الخمسين الواردة في التقرير.

لتوصيات التي اعتبرتها األمانة منجلة. كما والحظت اللجنة أن مراجع الحسابات الخارجي قدم آراءه بخصوص جميع ا -38

الحظت اللجنة أن توصيات المراجعة الخارجية أوكلت إلى الوحدة المسمولة للمضي قدما بتنفيذ التدابير المتفق عليها مع المراجع 

ت تتطلب تغيرات في الخارجي. ويتباين الوقت الثزم لتنفيذ التوصيات على أساس عوامل منها درجة تعقيد التوصية، وما إذا كان

 النظام أو في اإلجراءات، وما إذا كان تنفيذها يتطلب موارد إضافية.

 إن اللجنة -39

 ؛مراجع الخارجيالتقرير عن تنفيذ توصيات الفي  نظرت (أ

 معدل تنفيذ التوصيات التي لم تنفذ بعد؛ الحظت (ب

 ؛2015التوصيات الجديدة التي أصدرها المراجع الخارجي في عام  الحظت (ج

عن تطلعها إلى تلقي المزيد من التحديثات بشأن التوصيات التي لم تنفذ بعد، وذلك في التقرير القادم  أعربت (د

 عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي؛

 .بالتقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجيبأن يحيط المجلس التنفيذي علما  أوصت (ه

 تحديث عن استعراض اإلطار المالي
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المتعلق بالتقدم المحرز في مسارات عمل استعراض اإلطار المالي: الميلنة من أجل الفعالية  رحبت اللجنة بالتحديث -40

التشغيلية؛ والتخطيط المستند إلى الموارد؛ والتمويل بالسلف الكبيرة. ونظرت اللجنة في جهود األمانة الرامية إلى مواءمة حصائل 

( وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية، وإطار النتائج 2021-2017استعراض اإلطار المالي مع صياغة الخطة االستراتيجية )

الممسسية الجديد، ضمانا للترابط فيما بين األطر المتعلقة باالستراتيجيات والبرامج والمالية وإدارة األداء، وذلك كجلء من خارطة 

 الطريق المتكاملة.

م للجنة عرض تمهيدي لمبادئ نموذج ميلانية الحافظة ال -41 قطرية شمل ما يلي: نهج متجه نحو النتائج، وتنسيق فئات وقُدِّ

التكلفة، واالسترداد المنصف للتكاليف بين المانحين. وأحاطت اللجنة علما بعلم األمانة على استبدال النظام الحالي المستند إلى 

رة المستندة إلى النتائج على المستوى المشروعات بهيكل للميلانية يغطي جميع العمليات القطرية لسنة تقويمية واحدة تعليلا لإلدا

 القطري.

التخطيط المستند إلى الموارد والتموينل بالسنلف الكبينرة، والحظنت مسنارات العمنل بشأن وذّكرت اللجنة بمناقشتها السابقة  -42

 ،التجريبيننةالننذي يسننتخدم البلنندان  ،النننهجالمتحركنة بفعننل احتياجننات إدارة المننوارد الداخليننة. وتلقننت اللجنننة معلومننات محدثننة حننول 

 ي ستخضنع نتائجنه للتقينيم وسنتعرض علنى المجلنس التنفينذي وغينره منن الهيئنات الرئاسنية فني النصنف الثناني ذالجاري تنفيذه والن

 .2016من خثل مشاورة غير رسمية في يوليو/تموز بما في ذلك  ،2016من عام 

تلقي المعلومات المتكاملة، على أنها شددت في الوقت نفسه على أهمية وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل لخارطة الطريق  -43

توفير الوقت الكافي لفهم هيكل الميلانية وبناء نموذج أولي لها بحيث يجري تحسينها في عام الوقت المناسب بغية المطلوبة في 

طلبت اللجنة توضيحا حول مشروع  . وفي هذا السياق،2018ولضمان استعداد المانحين لتعميمها بشكل كامل في عام  2017

وأُبلِغت اللجنة بأن مشروع القرار يشير إلى مرحلة استعراض اإلطار المالي التي ترمي إلى القرار المقدم إلى الدورة السنوية. 

 طموح المخطط اللمنيعن شواغل حيال اللجنة أعربت . و2017وضع الصيغة النهائية لمفهوم التصميم يمكن تجريبه خثل عام 

لتعميم هيكل ميلانية الحافظة القطرية على أساس مرحلي لدعم الخطط  2017الخطة اإلشارية لعام الحظت و 2016للتصميم لعام 

 .2017االستراتيجية القطرية الموافق عليها ولثضطثع بتطوير النظم في عام 

رد البشرية والهيكل التنظيمي والنظم وطمأنت األمانة اللجنة إلى أنها تجري تقديرا للسياق الكامل لتثر على الموا -44

 الممسسية، وذلك كجلء من لثستعداد التنظيمي.

وردا على استفسار حول حلول تكنولوجيا المعلومات، أُبلِغت اللجنة بأنه في حين أن األمانة تضع النماذج األولية التجريبية  -45

بحيث يجري  2017ع تطوير النظم في عام نها أن تسرِّ لحلول تكنولوجيا المعلومات من خثل عملية ذكية لتطوير النظم من شأ

 ، فإن العمل جار على إعطاء األولوية لقرارات التصميم الرئيسية.2018تنفذها في عام 

وردا على استفسار حول هيكلية مراقبة الميلانية، أُبلِغت اللجنة بأن هناك طبقتين اثنتين لمراقبة الميلانية ستعطى السلطة  -46

 بموجبهما. وجرت طمأنة اللجنة إلى أن اإلطار المالي الجديد سيوفر تصنيفات تفصيلية تمكن من تحديد محركات التكلفة. 

المعدلة وتكاليف الدعم غير المباشر المدرجة في الهيكل األولي للميلانية تتيح الفرصة  وأُبلِغت اللجنة بأن تكاليف الدعم -47

 لربط بعض التكاليف بمكون الهيكل الخاص بالتنفيذ. 

وأُبلِغت اللجنة بأن حاالت الطوارئ ستشكل جلءا من اإلطار العام للخطة االستراتيجية القطرية بحيث تتدفق جميع  -48

 الحافظة القطرية.الموارد عبر ميلانية 
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وجرت طمأنة اللجنة إلى أن سلسلة من المشاورات غير الرسمية واالجتماعات الثنائية ستوفر األساس التخاذ قرارات  -49

 مستنيرة خثل دورة المجلس التنفيذي العادية الثانية.

 إن اللجنة: -50

كونات خارطة الطريق ، التي تشكل مكونا أساسيا من متحديث عن استعراض اإلطار الماليوثيقة  استعرضت (أ

 المتكاملة لتحقيق الفعالية التشغيلية القصوى؛

 هيكل ميزانية الحافظة القطرية المقترح؛ استعرضت (ب

الميزنة من أجل الفعالية التشغيلية، علما بالتقدم المحرز في مسارات عمل استعراض اإلطار المالي:  أحاطت (ج

 بيرة؛والتخطيط المستند إلى الموارد، والتمويل بالسلف الك

عن تطلعها إلى تلقيها واستعراضها الستنتاجات استعراض اإلطار المالي، التي ستقدم إلى المجلس  أعربت (د

  ؛2016التنفيذي للموافقة عليها في دورته العادية الثانية لعام 

 .تحديث عن استعراض اإلطار المالي بأن يحيط المجلس التنفيذي علما بالوثيقة أوصت (ه

  آليات التمويل بالسلف في البرنامجتقرير عن استخدام 

 (2015ديسمبر/كانون األول  31–يناير/كانون الثاني  1)

ديسنمبر/كانون  31 –الثناني  ير/كنانونينا 1) البرناامجالتقرير عن اسنتخدام آلينات التموينل بالسنلف فني استعرضت اللجنة  -51

القروض المقدمة من خثل اإلقراض الداخلي للمشنروعات ، بما في ذلك بيانات عن حجم البرنامجالذي قدمته أمانة  (2015األول 

 .2015ومخصصات حساب االستجابة العاجلة في عام 

ظر في نشر هذه األدوات، مشيرة إلى سمالين مهمين يُطرحان كل مرة الن ما تموأُبلغت اللجنة بالعمليات المشمولة عند -52

بالسلف. ويتعلق السمال األول بتوافر ضمان )في شكل مساهمة متوقعة( لتحديد المسار الذي سيتبع للوصول إلى أدوات التمويل 

للسلفة. فإذا كان هذا الضمان متوافرا، سيعتبر اإلقراض الداخلي للمشروعات هو الطريق الذي يتعين اتباعه. أما في حالة عدم 

االستجابة العاجلة متاح لثستخدام وجود ضمان، وكان الوضع ينطوي على احتياجات لمواجهة مخاطر مهددة للحياة، فإن حساب 

 كمنحة أو سلفة.

والحظت اللجنة الغرض الملدوج من حساب االستجابة العاجلة كصندوق مواضيعي للحاالت التي تشّكل تهديدا للحياة  -53

لعاجلة، واالستعداد للطوارئ فضث عن أداة لتوفير السلف حيثما ال تتوافر أي تبرعات أو ضمانات. وبما أن حساب االستجابة ا

وفقا لتصميمه، صندوق يعاد تجديد موارده باستمرار من خثل مساهمات الجهات المانحة، فث يجب النظر إلى تحويل 

 المخصصات إلى منحة كحالة فشل.

وتلقنت اللجنننة توضننيحات مفادهننا بأنننه فني ضننوء هننذه األهننداف، فننإن النيننة الحالينة تتمثننل فنني االحتفنناظ بحسنناب االسننتجابة  -54

نحو إطار مالي جديد، وأقنرت بالحاجنة إلنى مواصنلة تحسنين فهنم ورؤينة هنذا المرفنق.  البرنامجفق منفصل مع انتقال العاجلة كمر

وأُبلغت اللجنة بأن تمويل حساب االستجابة العاجلة ظل يقل كثيرا عن الهدف وشنجعت األماننة الجهنات المانحنة علنى تقنديم المليند 

 ت الطوارئ.من التمويل لهذا الصندوق المواضيعي لحاال

وأُبلغت اللجنة بأن عملية إدارة التمويل بالسلف سوف تسترشد بالدروس المستفادة من المشروعات التجريبية الجارية  -55

للتمويل بالسلف الكبيرة وسيتم تحسينها. وأُبلغت اللجنة أيضا بأهمية الممشرات القائمة على أساس جيد إلدارة السلف نظرا ألن 
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ه السلف قائمة مثث قد ال يكون مقياسا جيدا لتداء، وكان أقرب وقت لتوافر األموال للمشروع الرئيسي طول الوقت الذي تكون في

 في بعض األحيان أساسيا لحسن إدارة مرافق السلف فضث عن تحقيق نتائج المشروعات بكفاءة وفعالية.

 إن اللجنة: -56

 –يناير/كانون الثاني  1) استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامجعن بالتقرير رحبت  (أ 

 ، بما في ذلك التحسينات التي أدخلت على حساب االستجابة العاجلة.(2015ديسمبر/كانون األول  31

 المجلس التنفيذي إلى اإلحاطة علما بالتقرير. دعت (ب 

 مسائل أخرى 

 طرائق عمل لجنة المالية

التنفيذي إلى لجنة المالية في منظمة األغذية واللراعة وإلى ذكَّرت اللجنة بمناقشتها السابقة لمعايير تقديم وثائق المجلس  -57

اللجنة االستشارية لشمون اإلدارة والميلانية التابعة لتمم المتحدة. وعمث على مواءمة هذه المناقشات مع المناقشات التي تجريها 

بل التي تمكن من المضي قدما بتلك المواءمة الهيئتان المعنيتان، ستجري األمانة مشاورات مع اللمثء في األمم المتحدة حول الس

 ومن ثم ستقدم إلى اللجنة تقريرا عن هذه المسألة.

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة والستين بعد المائة

ني نوفمبر/تشرين الثا 11إلى  7أُبلِغت اللجنة بأنه من المقرر عقد دورتها الثالثة والستين بعد المائة في روما في الفترة من  -58

2016. 

  



CL 155/4 14 

 

 للعلم مقدمةوثائق 

)ح( 4-والثالثة عشرة 4-)المادتان الثانية عشرة تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف -

 من الثئحة العامة(

 

 

 


