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 رح اتخاذها من جانب المجلساإلجراءات المقت
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 مقدمة
 

 والستني بعد املائة.امسة قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا اخل -1
 
 األعضاء التالية أمساؤهم:ممثلو الدول  ،Khalid Mehboobوحضر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة، السيد  -2
 

  السيدCarlos Alberto Amaral (نغوال)أ 
  السيدةKristina Gill )أسرتاليا( 
  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 
 د السيXie Jianmin )الصني( 
 )السيد خالد حممد الطويل )مصر 
  السيدMateo Nsogo Nguere Micue ؛(ا االستوائية)غيني 
 السيدة Hannah Laubenthal أملانيا(؛( 
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 
  السيدLupino jr. Lazaro )الفلبني( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 
 )السيدة عبلة ملك عثمان ملك )السودان 
  السيدThomas M. Duffy )الواليات املتحدة األمريكية( 

 
 الرئيس اللجنة بأن:وأبلغ  -3
 

  السيدةKristina Gill  أسرتاليا( ُعيِّنت لتحل حمل السيدة(Cathrine Stephenson يف هذه الدورة؛ 
  السييييييييييييييييدةLarissa Maria Lima Costa  الربازييل( ُعيِّنيت لتحيل حميل السييييييييييييييييد(Antonio Otávio Sá Ricarte  

 يف جزء من هذه الدورة؛
 دالسي Xie Jianmin  الصني( ُعنيِّ ليحل حمل السيد(Niu Dun يف هذه الدورة؛ 
  السيييدMateo Nsogo Nguere Micue نيِّ ليحل حمل السيييد ( عُ ا االسييتوائية)غينيCrisantos Obama Ondo 

 بوصفه ممثل غينيا االستوائية للمدة املتبقية من فرتة عضويتها؛
 السيدة Hannah Laubenthal لتحل حمل السيد  ت)أملانيا( ُعيِّنHeiner Thofern .يف هذه الدورة 
 السييييييييييييدة Elizabeth Petrovski  الواليات املتحدة األمريكية(عينت لتحل حمل السييييييييييييد(Thomas M. Duffy  

 يف جزء من هذه الدورة.
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 وميكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من املوقع الشبكي لألجهزة الرئاسية والدستورية يف العنوان التايل: -4
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/ 

 
 وباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للجنة، مراقبون صامتون من: -5
 

 كولومبيا 
 قربص 
 الدامنرك 
 اجلمهورية الدومينيكية 
 االحتاد األورويب 
 إيطاليا 
 اليابان 
 مجهورية مالطا 
 رومانيا 
 إسبانيا 
 اململكة املتحدة 
 

 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
 

 استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة –( 2019-2017ضميمة إلى خطة البرنامج لإلدارة )
 
استخدام حساب تسوية  –( 2019-2017لإلدارة ) البرنامج"ضميمة إىل خطة نظرت اللجنة يف الوثيقة املعنونة  -6
تعطي األولوية  2017مقرتحات متعلقة بأربع مبادرات مؤسسية حامسة لعام  (1) ، واليت تضمنت:الربامج واإلدارة" دعم

تعديالت على سقوف  (2) يف إدارة التكاليف، والتقييم، واالستعداد؛ االمتيازمبادرة لتنفيذ خارطة الطريق املتكاملة، و 
 بالُسلف يف آلية متويل اخلدمات املؤسسية.التمويل 

 
مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة  13.5والحظت اللجنة أن االستخدام املقرتح ملبلغ  -7

 مليون دوالر أمريكي، وهو يظيل أعلى بكثري  166.8قيدره  2017ختيامي متوقع يف ايايية عيام  رصييييييييييييييييدسيييييييييييييييتمخ  عن 
 هدف املتفق عليه مع اجمللس التنفيذي.من املستوى املست

 
رحبت اللجنة بتوفري تفصيل إضايف عن استثمارات خارطة الطريق املتكاملة خالل الدورة وهو تفصيل مل يكن  -8

ق والحظت اللجنة، عند استعراضها للمعلومات املتعلقة مبيزانية خارطة الطريمدرجًا يف الوثيقة املقدمة إىل جلنة املالية. 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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مليون دوالر أمريكي، وامليزانية اإلضافية )متطلبات التمويل(  45.36والبالغ  2017ملة، جمموع االستثمارات املقدرة لعام املتكا
مليون دوالر أمريكي. وأُبِلغت اللجنة بأن اجلزء األكرب من اإلنفاق املرتبط خبارطة الطريق املتكاملة كان متوقعا  30.4البالغة 
اجناز" لعرضها على اجمللس اإلوأنه جيري إعداد معلومات عن "التكاليف حىت  2018والربع األول من عام  2017لعام 

التنفيذي يف دورته املقبلة. ويف حني تعذر اإلعالن بشكل قاطع بأنه لن تكون هناك أي طلبات أخرى للحصول على متويل 
وارد قت احلايل ملثل هذا املقرتح. ويف حالة وجود حاجة إىل م، فقد أُبِلغت اللجنة بأنه ال توجد خطط يف الو 2017يف عام 

 سسي إذا لزم األمرللتعزيز املؤ ميكنه استخدام املسامهات املتعددة األطراف  البرنامجإضافية خلارطة الطريق املتكاملة، فإن 
 .مع إبالغ األعضاء بذلك بالصورة املناسبة

 
وسلطت اللجنة الضوء على مقرتحات باستخدام وفورات دعم الربامج واإلدارة دعما خلارطة الطريق املتكاملة،  -9

أن يكفل أالا تؤدي عملية إعادة ترتيب األولويات هذه إىل االنتقاص من قدرته على االستجابة  البرنامجمؤكدة أن على 
يف املائة من ميزانية دعم الربامج واإلدارة  1لقة باملوظفني متثل حنو حلاالت الطوارئ. وأُبِلغت اللجنة بأن الوفورات املتع

  لبرنامجاللموظفني، ومتثل جزءا من اإلدارة العادية مليزانية دعم الربامج واإلدارة. وهبذه الصفة، سيكون أثر ذلك على 
 كمنظمة ضئيال.

 
فية، اليت أجريت للوصول إىل امليزانية اإلضاوسلطت اللجنة الضوء أيضا على عملية إعادة ترتيب األولويات  -10

أن إعادة ترتيب بعلى جماالت أخرى. وأُبِلغت اللجنة  بصورة معاكسة وطلبت توضيحا بشأن كيفية حتقيق ذلك دون التأثري
الطريقة اجلديدة ملمارسة األعمال يف إطار خارطة الطريق املتكاملة، حبيث يتم استبدال  تعكسأولويات موارد املوظفني 

 العمل املنجز يف إطار هيكل إدارة املشروعات والبنيان املايل احلاليني بالعمل املنجز دعما خلارطة الطريق املتكاملة.
 
 يف إدارة التكيياليف  ار مبييادرة االمتيييازيف إطيياللجنيية الطلييب من أجييل املبييادرة املؤسييييييييييييييسييييييييييييييييية احلييامسيية  والحظييت -11

مليون دوالر أمريكي املعاد ترتيبها من حيث األولوية  1.5، واملوارد البالغة 2017مليون دوالر أمريكي يف عام  3.3والبالغ 
م خلييارطيية الطريق املتكييامليية يف عييام   . وبينمييا يعييد الطلييب األول مطلبييا ملرة واحييدة، فييإن األخري 2017اليت سييييييييييييييتخصييييييييييييييا

 (.2020-2018وفورات املتكررة لدعم الربامج واإلدارة وسيكون متاحا إلعادة الربجمة يف خطة اإلدارة )اليعد من 
 
 إن اللجنة: -12
 

استخدام حساب  –( 2019-2017ضميمة إلى خطة البرنامج لإلدارة )الوثيقة المعنونة  استعرضت أ((
 ؛تسوية دعم البرامج واإلدارة

( التي كانت قد استعرضتها في دورتها الثالثة والستين بعد 2019-2017بأن خطة اإلدارة ) ذّكرت ب((
مليون دوالر أمريكي في عام  15تضمنت مبلغا إرشاديا قدره  2016المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 

 لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة واالستثمارات غير المتكررة األخرى؛ 2017
 مليون دوالر أمريكي للمبادرات المؤسسية الحاسمة،  13.5المقترح البالغ المخصص  أيدت ج((

مليون  8.2تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ) (1) من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، من أجل:
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التقييم  (3) مليون دوالر أمريكي(؛ 3.3مبادرات االمتياز في إدارة التكاليف ) (2) دوالر أمريكي(؛
 مليون دوالر أمريكي(؛ 0.5االستعداد ) (4) مليون دوالر أمريكي(؛ 1.5)

مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية  8.2أنه باإلضافة إلى المخصص المقترح البالغ  الحظت د((
سيعاد مليون دوالر أمريكي  22.2البالغة قيمتها دعم البرامج واإلدارة، فإن الموارد المالية الحالية 

تكاملة، وأخذت علما من أجل تنفيذ خارطة الطريق الم 2017خالل عام  حيث األولويةترتيبها من 
بالتأكيدات المقدمة من المانة بأن عملية إعادة ترتيب األولويات هذه لن تؤثر على القدرة التشغيلية 

 للبرنامج؛
 ل و إلى الحص وتطلعتالتحديث الذي أدخل على آلية تمويل الخدمات المؤسسية،  الحظت هـ((

 على مزيد من المعلومات بشأن ذلك في إطار خطط اإلدارة المقبلة؛
من األمانة إدراج التفصيل اإلضافي بشأن الزيادة في ميزانية خارطة الطريق المتكاملة الذي  طلبت و((

 أتيح خالل الدورة في وثيقة المجلس التنفيذي ذات الصلة؛
على المجلس التنفيذي، وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للبرنامج، بأن يوافق  أشارت (ز(

استخدام حساب تسوية  –( 2019-2017ضميمة إلى خطة البرنامج لإلدارة )على الوثيقة المعنونة 
 .دعم البرامج واإلدارة

 
 تحديث بشأن سياسة مكافحة التدليس والفساد

 
دمها املفتش بعد إحاطة ق "حتديث بشأن سياسة مكافحة التدليس والفساد"اللجنة الوثيقة املعنونة  تاستعرض -13

قة جملسه التنفيذي ملكافحة التدليس والفساد منذ مواف البرنامجالعام ومدير شعبة املالية واخلزانة. ونظرت يف اجلهود اليت بذهلا 
وما بعده   2017، والتطورات األخرى املتوقعة يف عام 2015ونيو/حزيران على سياسة مكافحة التدليس والفساد املنقحة يف ي

 بالتحسني املستمر مبا يتماشى مع أفضل املمارسات. هكجزء من التزام
 
 لتقرير وحدة التفتيش املشييييييييييييرتكة عن "منع الغش البرنامجواشييييييييييييتمل التحديث على نظرة عامة على اسييييييييييييتجابة  -14
 توصييية للمؤسييسييات. والحظت  15واكتشييافه والتصييدي له يف مؤسييسييات منظومة األمم املتحدة" الذي تضييمن  [التدليس]

توصيييييية، وأنه سييييييجري تنفيذ تقييم ملخاطر التدليس ووضيييييع اسيييييرتاتيجية وخطة عمل ملكافحة  13نفذ  البرنامجاللجنة أن 
يفة إلدارة مكافحة التدليس السيييييتكمال األنشيييييطة ، إنشييييياء وظ2017، يف عام البرنامج. كما يعتزم 2017التدليس يف عام 

 املستقلة اليت يضطلع هبا مكتب املفتش العام، مع األخذ بعني االعتبار نتائج تقييم خماطر التدليس.
 
على التقرير، واعتربت أنه جاء يف الوقت املناسب وثري باملعلومات. ورأت أن جهود  بالبرنامجوأشادت اللجنة  -15

 لبرنامجااقية للتصدي للتدليس والفساد ستعزز الشفافية وتزيد فعاليته كمنظمة، وأعربت عن تقديرها جلهود االستب البرنامج
العاملني وتدريبهم بشأن األخالقيات ومسائل التصدي للتدليس من خالل الدورات التدريبية اإللزامية  وعيالرامية إىل زيادة 
 والدورات املوجهة.
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اللجنة توضيحات بشأن عدد من املسائل، مبا يف ذلك بشأن ما إذا كانت زيادة نشاط التحقيق  والتمست -16
 لبرنامجاوالكشف عن حاالت التدليس تشري إىل تدهور يف بيئة الرقابة؛ وبشأن اتساق بنود مكافحة التدليس يف عقود 

علومات ادعاءات بوقوع خمالفات؛ وبشأن عرض ممع التشريعات الوطنية؛ وبشأن احلماية يف املوقع لألفراد الذين يقدمون 
إحصائية عن التحقيقات واالستعراضات االستباقية للنزاهة يف تقارير اهليئات الرئاسية؛ وبشأن عمليات الكشف املايل 
للعاملني الرئيسيني؛ وبشأن عمليات الفحم لتجنب تضارب املصاحل بني العاملني؛ وبشأن العملية اليت يبدأ من خالهلا 

 لتحقيق يف حالة وجود أدلة ظاهرة تفيد حبدوث تدليس.ا
 
وحصلت اللجنة على تأكيد بأن زيادة نشاط التحقيق والكشف عن حاالت التدليس ال تشري إىل تدهور يف بيئة  -17

دليس لتا نظر يف االستعراضات االستباقية للنزاهة، وهي أداة مبتكرة لتقييم املخاطر أدخلت يف سياسة مكافحةالعند  الرقابة.
 ،2015والفساد املنقحة لعام 

 
 رحها طهذه االستعراضات يتم الشروع هبا بشكل استباقي على أساس وجود شواغل  فإن اللجنة، أبلغت بأن

 )مقارنة بالتحقيقات، اليت تتطلب وجود ادعاء(  أو اإلدارة بشأن خماطر تدليس حمددة العاممكتب املفتش 
 وأاا هتدف إىل الكشف عن خماطر التدليس والفساد وختفيفها ودعم املديرين لتعزيز ضوابط مكافحة التدليس 

خبمسة استعراضات استخدمت منهجيات  2016يف مكاتبهم. ومت جتريب االستعراضات االستباقية للنزاهة يف عام 
 ؛خمتلفة ألغراض االختبار

 ه يف سياق أحد عن مت الكشفأن أي دليل ظاهر يفيد بوجود تدليس تلقت اللجنة تأكيدات من املفتش العام ب
ات االستباقية للنزاهة يتم فحصه فورا والتحقيق فيه مبا يتماشى مع العمليات الرمسية لبدء التحقيق االستعراضات
 ؛وإجرائها

  تبحث من  لنزاهةلأن أية خماطر أخرى بوقوع تدليس يتم حتديدها يف أثناء استعراض استباقي  مفادهتلقت شرحا
 قبل اإلدارة ومكتب املفتش العام ألغراض املتابعة؛

 راءات تشغيل يشمل إج أُبِلغت أيضا بأن مكتب املفتش العام قد أعد دليل لالستعراضات االستباقية للنزاهة
ويتم حتديثه على أساس عملية الدروس املستفادة اليت جيري تنفيذها يف الوقت احلايل، وأن اإلدارة تبحث  موحدة

 الستعراضات االستباقية للنزاهة يف عمليات املتابعة الناضجة القائمة ألنواع أخرى  األسلوب الوليد
 ؛من االستعراضات املستقلة

 2017راضات االستباقية للنزاهة يف الربع الثالث من عام أُبِلغت بأنه من املتوقع تعميم أداة االستع. 
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 إن اللجنة: -18
 

 "تحديث بشأن سياسة مكافحة التدليس والفساد"؛الوثيقة المعنونة  استعرضت أ((
بأنها كانت قد استعرضت سياسة مكافحة التدليس والفساد المنقحة في دورتها الثامنة  ذّكرت ب((

قبل موافقة المجلس التنفيذي للبرنامج عليها في دورته  2015والخمسين بعد المائة في مايو/أيار 
 ؛2015السنوية لعام 

ما أورده التقرير من تقدم محرز وأنشطة بشأن تنفيذ سياسة مكافحة التدليس والفساد  الحظت ج((
 وبشأن الحوكمة وإدارة المخاطر وبيئة الرقابة في البرنامج، ورحبت بذلك؛

على المجلس التنفيذي، وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للبرنامج، بأن يحيط  أشارت د((
 "."تحديث بشأن سياسة مكافحة التدليس والفسادعنونة علما بالوثيقة الم

 
 مسائل أخرى
 

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة والستين بعد المائة
 

 أُبِلغيييييت اللجنييييية بيييييأنيييييه من املقرر عقيييييد دورهتيييييا السييييييييييييييييييادسيييييييييييييييييية والسييييييييييييييتني بعيييييد امليييييائييييية يف روميييييا يف الفرتة  -19
 .2017مارس/آذار  31إىل  27من 


