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المجلس
الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة
روما 8-4 ،ديسمبر/كانون األول

2017

تقرير الدورة الثامنة والستين بعد المائة للجنة المالية
( 3-2نوفمبر/تشرين الثاني )2017
الموجز التنفيذي
نظرت اللجنة ،يف دورهتا الثامنة والستتتب بعد املائة ،يف عدد من املستتائل املتصتتلة بالشتتيو ،املالية ،وامليزانية،
والرقابة املتعلقة بربنامج األغذية العاملي (البرنامج) ،وذلك قبل أ ،ينظر فيها اجمللس التنفيذي للبرنامج يف دورته العادية
الثانية يف نوفمرب/تشرين الثاين .2017
اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
إ ،اجمللس مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوص ت ت ت ت تتيات ينة املالية فيما يتص ت ت ت ت تتل باملس ت ت ت ت تتائل ال نظر فيها اجمللس
التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف دورته العادية الثانية يف نوفمرب/تشرين الثاين .2017

ميكن توجيه أي استفسارات بشأ ،هذه الوثيقة إىل:
السيد ديفيد ماكشريي ()David McSherry
أمب ينة املالية
هاتف+3906 5705 3719 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة)(QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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مقدمة
-1

قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا الثامنة والستب بعد املائة.

-2

وحضر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة ،السيد  ،Lupiño Lazaro Jr.ممثلو الدول األعضاء التالية أمساؤهم:













-3

السيد ( Carlos Alberto Amaralأنغوال)
السيدة ( Kristina Gillأسرتاليا)
السيد الدكتور ( Mafizur Rahmanبنغالديش)
السيدة ( Gianina Müller Pozzebonالربازيل)
السيد ( Xie Jianminالصب)
السيد خالد حممد الطويل (مصر)
السيد ( Mateo Nsogo Nguere Micueغينيا االستوائية)
السيدة ( Hannah Laubenthalأملانيا)
السيد ( Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك)
السيد ( Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيد سيد أمحد األمب محيد األمب (السودا)،
السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات املتحدة األمريكية)
وأبلغ الرئيس اللجنة بأ:،






السيدة ( Kristina Gillأسرتاليا) ُعيِّنت لتحل حمل السيدة  Cathrine Stephensonيف هذه الدورة؛
عيِّنت لتحل حمل الس ت ت ت ت ت تتيد Antonio Otávio Sá Ricarte
الس ت ت ت ت ت تتيدة ( Gianina Müller Pozzebonالربازيل) ُ
يف هذه الدورة؛
السيدة ( Hannah Laubenthalأملانيا) ُعيِّنت لتحل حمل السيد  Heiner Thofernيف هذه الدورة؛
عيِّنت لتحل حمل الس ت ت ت تتيد Thomas M. Duffy
الس ت ت ت تتيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات املتحدة األمريكية) ُ
يف هذه الدورة.

وميكن تنزيل موجز ميهالت كل ممثل بديل من املوقع الش ت تتبكي لاجهزة الرئاس ت تتية والدس ت تتتورية يف العنوا ،التايل:
-4
.http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
وباإلضافة إىل ذلك ،حضر الدورة الثامنة والستب بعد املائة للجنة ،مراقبو ،صامتو ،من:

-5



ايمهورية الدومينيكية
االحتاد األورويب
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فنلندا
فرنسا
هولندا
إسبانيا
اململكة املتحدة

انتخاب نائب الرئيس
-6
للجنة.

انتُخب السيد ( Thomas M. Duffyالواليات املتحدة األمريكية) باإلمجاع نائبا للرئيس حىت هناية الوالية احلالية

المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
خطة البرنامج لإلدارة ()2020-2018
نظرت اللجنة يف وثيقة "خطة البرنامج لإلدارة ( ")2020-2018ال تض ت ت تتمنت ما يلي )1( :اس ت ت تتتخدام إيرادات
-7
متوقعة قدرها  5.7مليار دوالر أمريكي لعام  2018كأست ت ت ت ت ت تتا لوض ت ت ت ت ت تتع ميزانية دعم الربامج واإلدارة؛ ( )2االحتياجات
التش ت ت ت ت ت تتغيلية لعام  2018البالغة  9.0مليارات دوالر أمريكي؛ ( )3ميزانية لدعم الربامج واإلدارة قدرها  335.4مليو ،دوالر
أمريكي؛ ( )4حتويالت مقرتحة من حست ت ت ت تتاب تست ت ت ت تتوية دعم الربامج واإلدارة قدرها  9ماليب دوالر أمريكي إىل حست ت ت ت تتاب
االس ت ت ت تتتجابة العاجلة و 8ماليب دوالر أمريكي للحس ت ت ت تتاب اااو لرفاه املو فب؛ ( )5مبادرات ميس ت ت ت ت تس ت ت ت تتية حامسة يبلغ
جمموعها  35.6مليو ،دوالر أمريكي.
وأحاطت اللجنة علما بتوقعات اإليرادات احملدثة لعام  2017البالغة  6.7مليار دوالر أمريكي ،والحظت أ ،نس ت ت ت ت تتبة
-8
اإليرادات اآلتيتتة من أكرب ايهتتات املتتاةتتة الختتذة يف االزديتتاد .وحثتتت األمتتانتتة على مواص ت ت ت ت ت تلتتة جهودهتتا لتنويع قتتاعتتدة املتتاةب
من أجل احلد من خطر التعرض الخنفاض مفاجئ يف مستوى اإليرادات ال يتلقاها البرنامج يف الفرتات املالية الالحقة.
واس ت ت ت ت ت تتتعرض ت ت ت ت ت تتت اللجنة اقرتاح حتديث بنود اعتماد ميزانية دعم الربامج واإلدارة ،والذي يتطلب موافقة اجمللس
-9
التنفيذي وفقا للمادة التاس ت ت ت تتعة  3 -من النظام املايل .ورحبت بزيادة مس ت ت ت تتتوى التفص ت ت ت تتيل يف امليزانية ومواءمتها مع النتائج
املقررة النامجة عن بنود االعتماد وركائز النتائج ،وس ت ت ت ت تتلمت أيض ت ت ت ت تتا بأأية اإلبقاء على مقارنة أرقام املو فب وغري املو فب
مع الس تتنوات الس تتابقة .وأعربت عن تطلعها إىل أ ،تتض تتمن تقارير األداء الس تتنوي املقبلة اإلبالن عن النتائج احملرزة مقارنة
بالنتائج املقررة يف خطة اإلدارة.
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 -10وأحتتاطتتت اللجنتتة علمتتا بتتاقرتاح ميزانيتتة دعم الربامج واإلدارة لعتتام  2018البتتالغ  335.4مليو ،دوالر أمريكي،
والذي حيافظ على نفس مستتتوى ميزانية عام  .2017والحظت أ ،األمانة قدمت أيضتتا مقرتحات أخرى لتغطية التكاليف
غري املتكررة يف شكل مبادرات ميسسية حامسة من خالل حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة.
 -11واستعرضت اللجنة االستخدامات املقرتحة حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة ،مبا يف ذلك حتويل  8ماليب دوالر
أمريكي إىل ص ت ت ت تتندوظ رفاه املو فب لزيادة التحويل األويل البالغ  10ماليب دوالر أمريكي الذي أُجري عام  .2015والحظت
الطبيعة املتنوعة للمبادرات امليست ت ت ت تس ت ت ت تتية احلامسة املقدمة للموافقة عليها ،مبا يف ذلك تلك ال تتناول مجع التربعات من القطاع
اااو .وأُبلغت اللجنة بأ ،األمانة ستقدم إىل اجمللس التنفيذي يف عام  2018اسرتاتيجية حمدثة بشأ ،القطاع اااو.
 -12ويف حب أ ،اللجنة سلّمت مبزايا املبادرات امليسسية احلامسة الواردة يف خطة اإلدارة وباملبدأ القائل بأ ،املبادرات
امليست ت تس ت تتية احلامسة تغطي التكاليف غري املتكررة بينما تغطي ميزانية دعم الربامج واإلدارة التكاليف املتكررة ،فقد أش ت تتارت
إىل أأية توخي االتس تتاظ يف تطبيق هذا املبدأ بغية تفادي حدوث حاالت قد تُس تتتخدم فيها أموال حس تتاب تس ت توية دعم
الربامج واإلدارة لس ت ت ت ت ت تتد الفجوات يف ميزانية دعم الربامج واإلدارة .وأُبلغت اللجنة بأ ،بنود االعتماد املنقحة وركائز النتائج
مليزانية دعم الربامج واإلدارة تعطي رؤى قيّمة عن تكوين ميزانية دعم الربامج واإلدارة ،بيد أهنا ش تتجعت األمانة على تقد
مزيد من التفاصت ت ت ت تتيل عن طبيعة تكاليف دعم الربامج واإلدارة مبا يف ذلك التعديل التقم ألغراض اادمات املركزية املقدمة
إىل املكاتب القطرية يف عام .2018
 -13ونظرت اللجنة يف االقرتاح املتعلق بتخفيض معدل تكاليف الدعم غري املباش ت ت ت ت ت تترة يف عام  2018من  7يف املائة
إىل  6.5يف املائة ،مبا يشمل مساأات القطاع اااو ،والحظت أ ،تكاليف الدعم غري املباشرة ال ستتوفر مبوجب هذا
التغيري ستتتتاح لتقدميها كتحويالت إىل املستتتفيدين .وأُبلغت اللجنة بأ ،اقرتاح معدل تكاليف الدعم غري املباشتترة ُ ث من
منظور أطول أجال ،على ض ت ت ت ت ت تتوء مس ت ت ت ت ت تتتويات ويل البرنامج احلالية واملتوقعة ومع إيالء االعتبار الواجب الحتمال تقلب
اإليرادات هبوطا .وأبلغت اللجنة بأ ،املستوى املتوقع حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة ،مبا يف ذلك اإليرادات اإلضافية
يف تكاليف الدعم غري املباش تترة الناش تتئة عن املس تتاأات الكبرية ال ال يزال يتعب تلقيها قبل هناية العام ،يوفر ش تتبكة أما،
مرحية الستيعاب اهلبوط امليقت يف اإليرادات يف املستقبل بعد عام .2018
 -14وأحاطت اللجنة علما باملقرتحات اإلرشادية الستخدام حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة للربامج أو شبكات
األما .،وأُبلغت اللجنة هبدف األمانة الذي يقر بالفرو ال تتوفر ألغراض االستثمار بفضل التواز ،الصحي يف حساب
التسوية ،وبأ ،هذه املقرتحات األولية ،إىل جانب غريها من املقرتحات ال قد تنشأ ،ستناقش بصورة غري رمسية مع اجمللس
التنفيذي خالل عام  2018قبل تقد أية مقرتحات رمسيا له للموافقة عليها.
-15

إن اللجنة:

(أ) أحاطت علما بأن االحتياجات التشغغليلية المتوةعة لعا  2018تبلغ  9.0مليارات دوالر أمريكي وبأن خطة
التنفيذ ذات األولوية الباللة  5.9مليار دوالر أمريكي خضعت للمواءمة مع الموارد المتوةعة لعا 2018؛
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(ب) حذرت من آثار فجوة تمويل ةدرها  34في المائة على األنشغ غ غ غ غغطة المتعلقة ببناء القدرة على ال غ غ غ غ غغمود
واالسباب الجذرية؛
(ج) وافق غغت على المسغ غ غ غ غغتوم المقترح لميزاني غغة دعا البرامج واإلدارة الب غغالغ  335.4مليون دوالر أمريكي،
وتخ غ غغي غ غغال عبر بنود االعتماد المنش غ غغأة حديثا لكل من هاالس غ غغتراتيجية والوج ةه وهالخدمات المقدمة
للعملياته وهالحوكمة ،والرةابة المستقلة ،وجمع التبرعاته؛
(د) أةرت التحويالت المقترحة من حس غ غ غ غ غغاب تسغ غ غ غ غغوية دعا البرامج واإلدارة بمبلغ  9ماليين دوالر أمريكي
إلى احتياطي حسغ غغاب االسغ غغتجابة العاجلة ،و 8ماليين دوالر أمريكي للحسغ غغاب الخاا لرفاو المو فين،
و 35.6مليون دوالر أمريكي للمبادرات المؤسسية الحاسمة؛
(ه) أيدت األخذ بمعدل مؤس غ غسغ غغي وحيد السغ غغترداد تكالي الدعا غير المباشغ غغرة بنسغ غغبة  6.5في المائة لعا
2018؛
(و) ذ ّكرت بمبدأ تمويل نفقات البرنامج من خالل ميزانية دعا البرامج واإلدارة وحسغغاب تسغغوية دعا البرامج
واإلدارة باسغ غ غ غ غغتخدا الموارد المتاحة من إيرادات تكالي الدعا غير المباشغ غ غ غ غغرة ،وتطلعت إلى المزيد
من المناةشغ غ غ غغة حول تطبيم هذا المبدأ خالل عا  .2018ومن شغ غ غ غغأن توفر ف ا أكثر تف غ غ غ غغيال لمكونات
ميزانية دعا البرامج واإلدارة أن يساعد في هذو المناةشة؛
(ز) وافقت على اةتراح الحفاظ على سغ غ غغق لسغ غ غغل الخدمات المؤس غ غ غسغ غ غغية ةدرو  82مليون دوالر أمريكي
لعا 2018؛
(ح) وافقت على اةتراح توسغ غ غ غ غغيع نطاف خطة االحتفاظ بالتأمين الذاتي من لحلة اسغ غ غ غ غغتال البرنامج للسغ غ غ غ غغلع
وحتى تسغغليم ا إلى حكومة أو ش غريع متعاون أو مسغغتفيد ،وتوفير التلطية للخسغغائر التي ال يمكن التأمين
علي ا بموجب تلطية تأمينية خارجية؛
(ط) وافقغت على اةتراح منح المغدير التنفيغذي سغ غ غ غ غغلطغة تعغديغل مكون دعا البرامج واإلدارة فيغا لميزانيغة تبعغا
لمستوم اإليرادات المتوةعة للسنة ،بمعدل ال يتجاوز  2في المائة من التلير المتوةع في اإليرادات؛

(ي) أوصغغت بأن يوافم المجلس التنفيذي على مشغغاريع القرارات ب غغيلت ا المقدمة في الوثيقة هخطة البرنامج
لإلدارة ()2020-2018ه.

تحديث عن خارطة الطريم المتكاملة
 -16رحبت اللجنة بالوثيقة "حتديث عن تنفيذ خارطة الطريق املتكاملة" ال توفر منص ت ت ت ت ت تتة ش ت ت ت ت ت تتاملة للبرنامج لتلبية
متطلبات خطة التنمية املس ت ت تتتدامة لعام  ،2030والعمل يف إطار الرتابط بب جماالت العمل اإلنس ت ت تتاين واإلاائي يف البلدا،،
وضما ،أ ،تكو ،استجابات البرنامج مالئمة ومستدامة.
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 -17وأُبلغت اللجنة بالفوائد الرئيس ت ت ت ت ت تتية إلطار خارطة الطريق املتكاملة مقارنة باإلطار القائم على املش ت ت ت ت ت تتروعات،
مبا يف ذلك :احلوافظ القطرية املتماس ت ت ت ت ت تتكة واملوجهة ةو حتقيق النتائج؛ وتعزيز دور اجمللس التنفيذي يف جمايل اإلشت ت ت ت ت ت تراف
واملوافقة؛ وزيادة الشفافية؛ وزيادة فعالية الشراكة مع البلدا ،املضيفة والتعاو ،مع الشركاء.
 -18والحظت اللجنة أ ،البرنامج يتوقع أ ،تنتقل أغلبية املكاتب القطرية إىل إطار ااطط االست ت ت ت ت ت ترتاتيجية القطرية
لول  1يناير/كانو ،الثاين  2018وأ ،يواصتتل  16مكتبا قطريا العمل يف إطار النظام القائم على املشتتروعات على أستتا
استثنائي يف عام  2018والسعي إىل االنتقال إىل إطار ااطط االسرتاتيجية القطرية لول  1يناير/كانو ،الثاين .2019
 -19وأُبلغت اللجنة بأ ،الدرو املس ت ت ت ت ت تتتفادة ُمجعت بانتظام وأفادت كثريا يف تص ت ت ت ت ت تتميم إطار ااطط االس ت ت ت ت ت ترتاتيجية
القطرية ،وهيكل ميزانيات احلوافظ القطرية ،وإطار النتائج امليسسية ،والنماذج والعمليات واإلرشادات ذات الصلة.
 -20ونظرت اللجنة يف ترتيبات احلوكمة امليقتة ال ست تتتكو ،مطلوبة لتنفيذ إطار ااطط االس ت ترتاتيجية القطرية يف عام
 :2018التفويضتتات امليقتة للستتلطة ال ستتتدخل حيز النفاذ من  1يناير/كانو ،الثاين  2018إىل  29فرباير/شتتباط ،2020
مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملوافقة املش ت ت تترتكة مع منظمة األغذية والزراعة ،واالس ت ت تتتثناءات من أحكام الالئحة العامة والنظام
املايل للبرنامج يف عام  ،2018واملبادئ اإلضافية لتوجيه تطبيق االسرتداد الكامل للتكاليف تطبيقا ميقتا يف عام .2018
 -21ورحبت اللجنة بتمديد فرتة التفويضات امليقتة للسلطة ال ستُم ّكن األمانة من اكتساب املزيد من ااربة وإجراء
اس ت ت تتتعراض ملدى مالءمة مس ت ت تتتويات عتبات امليزانية وكفاية عملية زيادة إشت ت ت تراف اجمللس التنفيذي على تنقيحات امليزانية،
مبا يف تلك املتعلقة باالستجابة لازمات لضما ،احلفاظ على دور اجمللس التنفيذي األساسي يف جمايل املوافقة واإلشراف.
 -22وأشت ت تتارت اللجنة إىل أ ،التفويضت ت تتات الدائمة للست ت تتلطة ست ت تتتُعرض على اجمللس التنفيذي للموافقة عليها يف دورته
العادية األوىل يف عام  ،2020وستدخل ،يف حالة املوافقة عليها ،حيز النفاذ اعتبارا من  1مار /الذار .2020
 -23وأش ت ت ت تتارت اللجنة إىل أ ،اجمللس التنفيذي واهليئات الرئاس ت ت ت تتية األخرى س ت ت ت تتتنظر يف جمموعة هنائية من التعديالت
على الالئحة العامة والنظام املايل للبرنامج فيما يتعلق باالس ت ت ت ت تترتداد الكامل لتكاليف ،واملص ت ت ت ت تتطلحات والتعاريف يف دورة
اجمللس العتتاديتتة الثتتانيتتة لعتتام  .2018وفهمتتت اللجنتتة أ ،التعتتديالت ،يف حتتالتتة املوافقتتة عليهتتا ،ست ت ت ت ت ت تتتتدختتل حيز النفتتاذ
يف  1يناير/كانو ،الثاين .2019
 -24واستعرضت اللجنة اقرتاح األمانة باستخدام اللية املوافقة باملراسلة ،وفقا للمادة التاسعة  8 -من الالئحة الداخلية
للمجلس التنفيذي ،لتمكب ثالثة مكاتب قطرية من تنفيذ بعض األنشطة ايارية املدرجة يف خططها القطرية االسرتاتيجية
املقرتحة من  1يناير/كانو ،الثاين  ،2018قبل املوافقة الرمسية عليها .وأُبلغت اللجنة بأنه س تتيتم وض تتع ضت توابط على الربامج
وامليزانية لضما ،االتساظ مع املشروعات املوافق عليها حاليا.
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 -25وقُدِّمت تطمينات للجنة فيما يتعلق باالستجابة لازمات بأ ،اإلطار الشامل للخطط االسرتاتيجية القطرية يعزز
الوالية األساسية للبرنامج ،مما ميكنه من القيام باستجابة فعالة وكفية.
 -26وأُبلغت اللجنة بأ ،البوابة الش ت تتبكية ذات الص ت تتلة س ت تتتطلق ،كما هو مقرر ،لول الفص ت تتل الثاين من عام ،2018
وبأ ،أداة ختطيط امليزانية س ت ت ت تتتُعمم لول هناية عام  2017ويتوقع تعميمها بالكامل لول الفص ت ت ت تتل الثاين من عام .2018
وستعقد مشاورات غري رمسية قبل اإلطالظ للنظر يف تعقيبات الدول األعضاء.
-27

إن اللجنة:

(أ) أيدت ترتيبات الحوكمة المؤةتة المقترحة التي سغ غ غ غ غغتطبم على المكاتب القطرية التي تنفذ إطار الخط
االس غ غغتراتيجية القطرية والتي تش غ غغمل )1( :التفويض غ غغات المؤةتة للس غ غغلطة ،اعتبارا من  1يناير/كانون الثاني
 2018وحتى  29فبراير/شغ غغباط 2020؛ ( )2المبادئ اإلضغ غغافية لتوجيال تطبيم االسغ غغترداد الكامل للتكالي
تطبيقا مؤةتا في عا 2018؛ ( )3تمديد االسغ غ غ غ غغتثناءات من أحكا الالئحة العامة والنلا المالي للبرنامج
حتى  31ديسمبر/كانون األول 2018؛
(ب) الحلت أن التفويضات الدائمة للسلطة ،باالستناد إلى الخبرة المكتسبة من الفترة المؤةتة من  1يناير/كانون
الثاني  2018وحتى  29فبراير/شغغباط  ،2020واسغغتعرال لضغغمان اسغغتمرار الدور األسغغاسغغي للمجلس التنفيذي
في الموافقغغة واإلش غ غ غ غ غراى ،سغ غ غ غ غغتذعرل على المجلس التنفيغغذي للموافقغغة علي غغا في دورتغغال العغغاديغغة األولى
لعا  ،2020وستدخل ،في حالة الموافقة علي ا ،حيز النفاذ اعتبارا من  1مارس/آذار .2020
(ج) الحلغغت أن التعغغديالت المغغدخلغغة على الالئحغغة العغغامغغة والنلغغا المغغالي فيمغغا يتعلم بغغاالسغ غ غ غ غغترداد الكغغامغغل
للتكالي والم طلحات والتعاري التي تستند إلى الدروس المستفادة في عامي  2017و 2018ستذعرل
على المجلس التنفيذي للموافقة علي ا في دورتال العادية الثانية لعا  ،2018وسغ غغتدخل ،في حالة الموافقة
علي ا ،حيز النفاذ في  1يناير/كانون الثاني .2019
(د) أيغغدت ترتيبغغات الحوكمغغة االنتقغغاليغغة المقترحغغة التي تسغ غ غ غ غغمح بغغاسغ غ غ غ غغتخغغدا الموافقغغة بغغالمراس غ غ غ غ غلغغة لتمكين
بعض المكاتب القطرية من تنفيذ األنش غ غغطة الجارية المدرجة في خطط ا االس غ غغتراتيجية القطرية المقترحة،
وأشغغارت إلى أن هذو األنشغغطة سغغتقت غغر على األنشغغطة التي تذنفذ في إطار المشغغروعات المعتمدة حاليا،
وأن الموافقغغة بغغالمراس غ غ غ غ غلغغة سغ غ غ غ غغتلطي الفترة من  1ينغغاير/كغغانون الثغغاني  2018إلى حين عرل الخط
االسغ غ غ غ غغتراتيجيغغة القطريغغة على المجلس التنفيغغذي للموافقغغة علي غغا في دورتغغال العغغاديغغة األولى لعغغا .2018
والحلت كذلع أنال س غ غغيتا اتباا نفس الن ج في الخط االس غ غغتراتيجية القطرية أو الخط االس غ غغتراتيجية
القطرية المؤةتة التي سينلر في ا المجلس التنفيذي في دورتال العادية األولى لعا .2019

(ه) أوص غ غ غ غغت بأن يوافم المجلس التنفيذي على مش غ غ غ غغاريع القرارات ب غ غ غ غغيلت ا المقدمة في الوثيقة هتحديث
عن خارطة الطريم المتكاملةه.
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االخت اصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات
 -28استتتعرضتتت اللجنة وثيقة "االختصتتاصتتات املنقحة للجنة مراجعة احلستتابات" مذكرة مبناقشتتاهتا يف دورهتا الستتابعة
والس ت ت تتتب بعد املائة ،ال وافقت فيها ،بدعم من اجمللس التنفيذي ،على اس ت ت تتتعراض التحديثات اإلض ت ت تتافية املقرتح إدخاهلا
على اختصاصات ينة مراجعة احلسابات.
 -29وعقب مداخلة قدمتها األمانة بش ت ت ت تتأ ،خلفية التنقيحات املقرتحة لالختص ت ت ت تتاص ت ت ت تتات ،طلبت اللجنة إجراء تنقيحات
إضتتافية على الوثيقة من أجل ما يلي :اإلشتتارة ص تراحة إىل األنشتتطة املتعلقة بو يفة األخالقيات ومستتيول األخالقيات ،وذلك
لتقنب املمارستتة القائمة املتمثلة يف تقد تقارير عن املستتائل املتصتتلة باألخالقيات إىل ينة مراجعة احلستتابات؛ واإلشتتارة صتراحة
إىل القوائم االنتخابية اامس للمجلس التنفيذي عند تشت ت ت ت ت تتكيل فريق االختيار؛ والتأكيد على احلفاظ على است ت ت ت ت تتتقاللية مراجع
احلست تتابات ااارجي .وطلبت اللجنة أيضت تتا تعميم ورقة املناقشت تتة األست تتاست تتية حول أفضت تتل املمارست تتات يف منظومة األمم املتحدة
بشأ ،هذه املسألة ،وال ُعرضت على هيئة مكتب اجمللس التنفيذي يف يوليو /وز  ،2017على أعضاء ينة املالية.
 -30وأبلغت اللجنة بأ ،أعض تتاء ينة مراجعة احلس تتابات س تتيقومو ،بتقييم ذاه س تتنوي ألنش تتطتهم وس تتيقدمو ،تقريرا
سنويا إىل اجمللس التنفيذي.
-31

إن

اللجنة:

(أ) استعرضت وأيدت التنقيحات المقترحة لالخت اصات بشأن :فترات عد االرتباط ألعضاء لجنة مراجعة
الحس غغابات الس غغابقة لتعيين ا وبعد فترة عض غغويت ا في اللجنة ،فض غغال عن مو في برنامج األغذية العالمي
السغغابقين ومندوبي المجلس التنفيذي؛ وإعادة تشغغكيل فريم االختيار؛ وعملية تقديا توصغغية بالمرشغغحين
إلى المجلس التنفيذي؛ وتعويض األعضاء عن األعمال التي يضطلعون ب ا في سياف أدائ ا لمسؤوليات ا
كأعضاء في لجنة مراجعة الحسابات؛
(ب) أوصغغت بإجراء مزيد من التنقيح على االخت غغاصغغات لتشغغمل ما يلي )1( :اإلشغغارة إلى و يفة األخالةيات
في الفقرة 2أ؛ ( )2اإلش غغارة إلى مس غغؤول األخالةيات في الفقرة 5؛ ( )3النص على أن الممثلين الخمس غغة
المشار إلي ا في الفقرة  19ها ممثلون عن القوائا اإلةليمية/االنتخابية؛ ( )4استبدال اإلشارة إلى مراجع
الحسابات الخارجي في الفقرة  29بجملة منف لة تفيد بأنال يجوز لمراجع الحسابات الخارجي أن يحضر
دورات لجنة مراجعة الحسابات.

بدل سكن المدير التنفيذي
 -32نظرت اللجنة يف املنهجيات وامليشت ترات املس تتتخدمة يف اس تتتعراض بدل الس تتكن والحظت أ ،بدل س تتكن املدير
التنفيذي للبرنامج أقل من املستويات احملددة لرؤساء وكاالت األمم املتحدة األخرى يف روما.
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 -33وناقش تتت اللجنة املنهجيات املس تتتخدمة يف عام  2017باملقارنة مع عام  .2017وأبلغت اللجنة بأ ،هيئة مكتب
اجمللس التنفيذي ستتقاسم معها حتليال لسوظ العقارات الفاخرة املخصصة لإلاجار.
-34

إن اللجنة:

(أ) اسغ غ غ غ غغتعرض غ غ غ غ غغت وأيدت مقترح إبقاء بدل سغ غ غ غ غغكن المدير التنفيذي بمبلغ  160 000يورو في السغ غ غ غ غغنة،
بما في ذلع الخدمات والمرافم العامة ،اعتبارا من  1أبريل/نيسان  2017وحتى إشعار آخر؛
(ب) أيدت استمرار الممارسة المتمثلة في أن يلل بدل السكن تعويضا عن التكلفة الفعلية للملكية ،وأن تعيد
هيئة مكتب المجلس التنفيذي والمجلس التنفيذي النلر فيال مرة كل خمس سغ غغنوات ،مع مراعاة أسغ غغعار
السوف والبدالت المدفوعة لرؤساء وكاالت األما المتحدة األخرم في روما؛
(ج) أوصت بمواءمة توةيت مراجعة بدل السكن مع توةيت تعيين المدير التنفيذي وبإجراء استعرال حول استخدا
المؤشرات المالئمة بما في ا المؤشرات الفرعية ذات ال لة التابعة للمؤشر المنسم ألسعار المست لكين؛
(د) أوصت بتقديا المزيد من المعلومات عن تحليل سوف العقارات الفاخرة المخ

ة لإليجار في

روما.

مسائل أخرم
طرائم عمل لجنة المالية
-35

الحظت اللجنة أأية استعراض طرائق عملها باستمرار من أجل حتقيق أهدافها وغاياهتا الشاملة.

-36

وفي هذا ال دد ،فإن اللجنة:

(أ) ش غغجعت األمانة على مواص غغلة اس غغتكش غغاى األفكار التي تسغ غ ا في تحس غغين كفاءة اللجنة ،بما في ذلع
بش غ غ غ غ غغأن توةيت االجتماعات ومدت ا ،واالسغ غ غ غ غغتفادة من التطورات في تكنولوجيا المعلومات التي تدعا
استعرال الوثائم من جانب األعضاء؛
(ب) ذ ّكرت بأهمية ضغ غ غ غ غغمان اسغ غ غ غ غغتال األعضغ غ غ غ غغاء لجميع الوثائم بجميع الللات الرسغ غ غ غ غغمية وبجودة موحدة،
ةبل أسبوعين على األةل من كل دورة ،ويفضل أن يكون ذلع في أةرب وةت ممكن ،للسماح لألعضاء
بالنلر في ا واالستعداد على النحو الواجب ،وحثت األمانة على اتخاذ تدابير لمعالجة هذو المسألة.

تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة والستين بعد المائة
 -37أُبلغت اللجنة بأنه من املقرر عقد دورهتا التاسعة والستب بعد املائة يف روما يف الفرتة من  6إىل  10نوفمرب/تشرين
الثاين .2017
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الوثائم المقدمة للعلا
-

خطة عمل مراجع احلسابات ااارجي

