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تقرير الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية
( 21-21مايو/أيار )1121
مقدمة
-0

قدمت اللجنة إىل ا ل التقرير التالي عن دورتها الثالثة واخلمسني بعد املائة.

-4

وحضر االجتماع إىل جانب رئي الدورة ،السيد  ،Moungui Médiممثلو الدول األعضاء التالية أمساؤهم:












-3

السيدة ( Kristina Gillأسرتاليا)
السيد ( Olyntho Vieiraالاازيل)
السيد خالد حممد الطويل (مصر)
السيد ( Otmar Greiffأملانيا)
السيد ( Abdoulaye Traoreغينيا)
السيد ( Hideya Yamadaاليابان)
السيد ( Benito Jiménez Saumaاملكسين)
السيد ( Khalid Mehboobباكستان)
السيد ( Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيدة عبلة ملن عثمان ملن (السودان)
السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات املتحدة األمريكية)
وأبلغ الرئي اللجنة بأن:







السيدة ( Kristina Gillأسرتاليا) عُيّنت لتحل حمل السيد  Matthew Worrellيف هذه الدورة؛
السيد ( Otmar Greiffأملانيا) عني ليحل حمل السيد  Georg Friedel Cramerيف هذه الدورة؛
السةةةةةةةةةيد ( Benito Jiménez Saumaاملكسةةةةةةةةةين) عةةةةةةةةةني ليحةةةةةةةةةل حمةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةيدة
 Emma María José Rodríguez Sifuentesيف هذه الدورة؛
السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات املتحدة األمريكية) عينت لتحل حمةل السةيدة  Natalie Brownيف
هذه الدورة؛
السيد فوز لقجع (املغرب) مل حيضر هذه الدورة.
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وميكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بةديل مةن املوقةع الشةبكي لةجهةزة الرئاسةية والدسةتورية يف العنةوان

-2
التاليhttp://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/ :
-1
التالية:

وباإلضافة إىل ألن ،حضر الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائةة للجنةة ،مراقبةون صةامتون مةن الةدول األعضةاء

 الدامنرك
 النرويغ
 اململكة املتحدة

املسائل املتعلقة بربنام األغذية العاملي
احلسابات السنوية املراجعة

ناقشت اللجنة احلسابات السنوية املراجعة لعام  4103للربنام  ،املدعومة بإحاطةة قةدمتها أمانةة الربناام
-6
تبني بالت صيل العناصر الرئيسية للكشوف املالية املراجعة للربنام  .وتلقت اللجنة أيضا إحاطة من مراجةع احلسةابات
اخلارجي عن تقرير مراجعة احلسابات أ الصلة ،والذ عُرض إىل جانب الكشوف يف وثيقة واحدة.
وأُبلغت اللجنة بأنا ال توجد تغيريات يف السياسة احملاسبية يف عام  .4103وقد طبق الربنام متامةا املعةايري
-7
الثالثة اجلديدة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بشأن األدوات املالية الصادرة يف عةام  4101واعتبةارا مةن 0
يناير/كانون الثاني  4103وكان األثر على اإلفصاح فقط.
وأُبلغت اللجنة باألسباب الرئيسية وراء التغريات يف العناصر األساسية ،وهي :الزيادة يف النقدية واالستثمارات
-1
القصرية األجل ( 0.2مليار دوالر أمريكةي مقابةل  0.3مليةار دوالر أمريكةي يف عةام )4104؛ والزيةادة يف االسةتثمارات
الطويلة األجل ( 241مليون دوالر أمريكي مقابل  313مليون دوالر أمريكي يف عام )4104؛ والرصيد املستقر نسةبيا مةن
املساهمات املستحقة القبض وقةدره  0.9مليةار دوالر أمريكةي؛ واالا ةاض يف املخزونةات ( 661مليةون دوالر أمريكةي
مقابل  701ماليني دوالر أمريكي يف عام )4104؛ والزيادة يف االلتزامةات املتعلقةة باسةتحقاقات املةو ني ( 244مليةون
دوالر أمريكي مقابل  311مليون دوالر أمريكي يف عام  .)4104وأُبلغت اللجنة أيضا بأن سةبب ال ةائض يف عةام 4103
والبالغ  40مليةون دوالر أمريكةي يف الكشةف املةالي الثةاني مقارنةة بعةام  4104يرجةع أساسةا إىل الزيةادة يف إيةرادات
املساهمات ( 2.2مليار دوالر أمريكةي مقابةل  2مليةارات دوالر أمريكةي يف عةام  .)4104وأُخطةرت اللجنةة بةأن نسةبة
االستخدام الكلي للميزانية يف عام  4103كانت  62يف املائة من امليزانية النهائية الواردة يف الكشف املالي اخلام .
وأُبلغت اللجنة بأن األمانة أدرجت يف عام  4103وللسنة الثالثة على التةوالي بيانةا بشةأن الرقابةة الداخليةة،
-9
وقع عليا املدير التن يذ  ،لتوفري ضمانات إضافية بشأن فعالية الرقابةة الداخليةة يف الربناام  .وقةدمت األمانةة حملةة
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عامة موجزة عن العملية الواسعة النطاق املعتمدة إلعداد بيان املدير التن يذ بشأن الرقابة الداخلية ،مبةا يف ألةن ةع
"بيانات الضمانات" من  021مديرا فيما يتعلق بالرقابة الداخلية يف مكاتبهم وألُعبهم والف ألةكلت أسةاه هةذا البيةان.
وكتدبري إضايف للمساءلة ،مت اعتماد يع بيانات الضمانات املقدمة من املديرين من قبل مشرف واحةد علةى األقةل مةن
املشرفني األعلى درجة .وأعربت األمانة عن سرورها بإبالغ اللجنة بتحقيق معدل تقديم بيانات نسبتا  011باملائة.
 -01وأعرب مراجع احلسابات اخلارجي عن سروره بإبالغ اللجنة بأنا انتهى من مراجعة احلسابات السنوية لعةام
 4103وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ،وأألار إىل أن احلسابات السنوية تعرض بأمانةة ،مةن يةع النةواحي
املادية ،املركز املالي للربنام يف  30ديسما/كانون األول  ،4103وأداءه املالي وأداء تدفقاتا النقدية للسةنة املنتهيةة يف
 30ديسما/كانون األول  ،4103وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العةام .وعةرض مراجةع احلسةابات اخلةارجي
أيضا توصيات املراجعة لعام .4103
-00

وطلبت اللجنة توضيحات بشأن عدة جوانب تقنية من احلسابات السنوية لعام :4103
 استمرار تعزيز بيئة الرقابة الداخلية .أُبلغت اللجنة بأن الربناام ال يةزال ملتزمةا بتعزيةز مبةادرات الرقابةة
الداخلية .وقد وضع الربنام توصيات من يع أجهزة الرقابة يف إطار واحد إلجةراء رصةد لةولي للتقةدم
احملرز يف حتقيق أهدافا املؤسسية وأهداف مشروعاتا؛
 املزيد من التطوير إلدارة املخاطر املؤسسية .أُبلغةت اللجنةة بأنةا سةيجر حتةدي السياسةة احلاليةة إلدارة
املخاطر املؤسسية يف عام  4102وعرضةها علةى ا لة التن يةذ يف عةام  ،4101ومةن املقةرر نشةر نظةام
متكامل ملراقبة األداء وإدارة واملخاطر وأداة خاصة بتكنولوجيا املعلومات خالل عةام  .4102وأُبلغةت اللجنةة
بأن اهلدف يف نهاية املطاف هو ترسيخ ثقافة إدارة املخاطر يف يع العمليات التشغيلية للربنام ؛
 حتسني اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بأداء امليزانية .أُبلغت اللجنة بأن الربناام يعتةزم زيةادة اإلفصةاح يف
إطار الكشف املالي اخلام عن طريق إدراج املوارد املتاحةة باإلضةافة إىل متطلبةات اإلفصةاح احلاليةة بشةأن
االحتياجات لتحسني تقييم أداء امليزانية؛
 السياسة احملاسبية فيما يتعلق بالسلع الغذائية .أُبلغت اللجنة بأنا على الرغم من أن امللكية القانونية للسةلع
الغذائية قد تكون انتقلت إىل حكومة البلد املتلقي عند نقطة دخوهلةا األوىل ،إال أنةا وفقةا لتعةاريف املعةايري
احملاسبية الدولية للقطاع العةام  ،فةإن الرقابةة علةى السةلع الغذائيةة تبقةى ضةمن اختصاصةات الربناام ،
وبالتالي ،تُدرج السلع الغذائية يف خمزونات الربنام احملت ظ بها يف نهاية ال رتة املشمولة بالتقرير؛
 ت اصيل عن اإلفصاحات أات الصلة بالصندوق املشرتك للمعاألات التقاعديةة ملةو ي األمةم املتحةدة .أُبلغةت
اللجنة بأن اإلفصاحات املشار إليها يف ال قرة  41من املذكرات على الكشةوف املاليةة تةوفر األسةاه املنطقةي
للمعاجلة احملاسبية لصندوق املعاألات التقاعدية وأنةا اسةتنادا ألحةدق تقيةيم للك ايةة االكتواريةة لصةندوق
املعاألات التقاعدية ،ال يوجد حاليا أ ضرورة لتسديد العجز من املنظمات املشاركة؛
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 واإلطار الزمة لتن يذ توصيات مراجع احلسابات اخلةارجي .أُبلغةت اللجنةة بةأن الربناام رحةب مميةع
توصيات مراجع احلسابات اخلارجي وقبلها وأن اإلطار الزمة لتن يذ لكل توصية أدرج يف "تقرير عن تن يةذ

توصيات مراجع احلسابات اخلارجي".

-04

إن اللجنة:
(أ) فحصت احلسابات السنوية املراجعة للربنام لعام  0262مبا يف ذلك رأي مراجع احلسابات اخلارجي؛
(ب) الحظت أنه ،وللسنة الثالثة على التوالي ،كانت احلسابات السنوية املراجعة لعام  0262مصحوبة ببياان
الرقابة الداخلية؛
(ج) رحبت مبستوى الضمانات اليت قدمها املدير التنفيذي فيما يتعلق بالضوابط الداخلية القائمة؛
(د) هنأت األمانة على جودة احلسابات السنوية املراجعة لعام  0262اليت قدم مراجاع احلساابات اخلاارجي
بشأنها رأيا ال تشوبه أية حتفظات؛
(ها) رحبت باجلهود اليت تبذهلا األمانة لتعزيز مبادرات الشفافية وإدارة املخاطر؛
(و) الحظت التوصيات اخلمس اليت قدمها مراجع احلساابات اخلاارجي يف تقرياره عان احلساابات السانوية
املراجعة لعام  0262وتأكيدات اإلدارة على متابعتها؛
(ز) رحبت ببيان مراجع احلسابات اخلارجي عن العالقة اإلجيابية واملهنية مع إدارة الربنام ؛
(ح) الحظت التقدم يف اجملاالت احملتاجة للتحسني الواردة يف بيان الرقابة الداخلية ،وعلى وجه التحديد:
 الحظت األنشطة اليت يعتزم أن ينفذها الربنام يف عام  0262لدعم جناح تنفياذ تقييماات املخااطر
وسجالت املخاطر يف البلدان املتوسطة الدخل؛
 الحظت التقدم الذي أحرزه الربنام يف نشر أنشطة االستعداد للطوارئ وشجعت اجمللس التنفيذي
على دعم هذه اجلهود؛
 شجعت األمانة على تقديم نتائ عملية بشأن تنفيذ أداة رصد وتقييم املكاتب القطرياة "كوميات" يف
الربنام خالل إحدى دورات اللجنة يف عام 0262؛
 الحظت التقدم يف ضمان تقييم أداء املوظفني يف الوقت املناسب وشجعت األمانة على مواصالة إدخاال
حتسينات نوعية يف إطار عملية تقييم األداء؛
 اعرتفت جبهود األمانة املبذولة حتى اآلن لتنفيذ تعزيز الفصل باني الواجباات يف نظام تكنولوجياا
املعلومات املؤسسية وشجعت التنفيذ الكامل هلذه التدابري؛
(ط) أوصت اجمللس التنفيذي باملوافقة على احلسابات السنوية املراجعة لعام .0262

7
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تعيني عضوين من أعضاء جلنة مراجعة احلسابات
 -03استعرضةةت اللجنةةة طلةةب جتديةةد مةةدة عضةةوين مةةن أعضةةاء جلنةةة مراجعةةة احلسةةابات ،وهمةةا :السةةيدة
( Irena Petruškevičienéليتوانيا) من  31يوليو/متوز  4102إىل  49يوليو/متوز 4107؛ والسةيد James A. Rose III
(الواليات املتحدة األمريكية) من  31يوليو/متوز  4102إىل  49يوليو/متوز .4107
-02

إن اللجنة:
(أ) الحظت مؤهالت املرشحني اللذين أوصى بهما املدير التنفيذي؛
(ب) أوصت اجمللس التنفيذي باملوافقة على تعيينهما.

تعيني عضوين من اجمللس التنفيذي
يف فريق االختيار املعين بتعيني ثالثة من أعضاء جلنة مراجعة احلسابات
 -01استعرضت اللجنة طلب تعيني عضو ا ل التن يذ يف فريق االختيار املعة بتعيني أعضاء جلنة مراجعةة
احلسابات ،وهما :الدكتور  ،Kayoya Masuhwaاملمثل الدائم املناوب لزامبيا ،والسيد  ،Otmar Greiffاملمثةل الةدائم
املناوب ألملانيا.
-06

إن اللجنة:
(أ) الحظت ممثليْ اجمللس املرشحَني لعضوية فريق االختيار ،اللاذين أوصات بهماا هيماة مكتاب اجمللاس
التنفيذي؛
(ب) أوصت اجمللس التنفيذي باملوافقة على تعيينهما يف فريق االختيار.

استعراض اإلطار املالي
-07

استعرضت اللجنة الوثيقة استعراض اإلطار املالي الف قدمتها أمانة الربناام  .وقةدمت الوثيقةة نهجةا ألةامال

الستعراض اإلطار املالي للربنام  ،موضحة عناصره الثالثة الةف تسةعى إىل )0( :زيةادة إمكانيةة التنبةؤ بةاملوارد؛ ()4
حتسني املرونة عن طريق استعراض هيكل إدارة أموال الربناام ؛ ( )3حتسةني املسةاءلة عةن التخطةيط وإدارة التكل ةة.
وانصب تركيز الوثيقة على العنصر األول بشأن إمكانية التنبؤ وحتقيق أقصةى فائةدة مةن اسةتخدام مةوارد الربناام مةن
خالل استعراض مرفق متويل رأه املال العامل.

8
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 -01ولدى مرفق متويل رأه املال العامل حاليا ثالق آليات متويل ،لكل منها مرتسمات خمةاطر متميةزة .وتتةألف
آليات التمويل الثالق من )0( :اإلقراض الداخلي للمشروعات؛ ( )4اإلدارة الشاملة للسةلع عةا مرفةق الشةراء ا جةل؛
( )3اخلدمات املؤسسية .وتقع يع ا ليات الثالق حاليا ضمن مرفق واحد يدعمةا احتيةاطي تشةغيلي مببلةغ 010.4
مليون دوالر أمريكي بسقف متويل قدره  617ماليني دوالر أمريكي ،وعامل استدانة مبعدل  6إىل .0
 -09وأُبلغت اللجنة بتحليل واستنتاجات استعراض جمموعة بوسطن االستشارية ملرفق متويةل رأه املةال العامةل،
الذ أوضح سجل عمل كل من آليةات التمويةل الةثالق واملخةاطر املنخ ضةة عمومةا بسةبب املمارسةات السةليمة إلدارة
املخاطر .وأوضح هذا التحليةل أنةا ينبغةي إدارة آليةات التمويةل الةثالق للربناام بشةكل من صةل لتحسةني احلوكمةة
والش افية واملساءلة .وأكد التحليل أيضا أن كال من مرفق الشراء ا جل واخلةدمات املؤسسةية لةن حيتاجةا إىل دعةم مةن
االحتياطي التشغيلي ،وأوصى بسقف قدره  611مليون دوالر أمريكي لإلقراض الةداخلي للمشةروعات الةف يكةون فيهةا
عامل استدانة قدره  01مناسبا.
 -41وبالنظر إىل حتديد آليات التمويل املتميزة الثالق يف مرفق متويل رأه املال العامل ومةع األخةذ بعةني االعتبةار
التحليل الذ أجرتا جمموعة بوسطن االستشارية ( ،)BCGاقرتحت األمانة:
( )0فصل مرفق الشراء ا جل (وإعةادة تسةميتا ليصةبح مرفةق اإلدارة الشةاملة للسةلع) وسُةلف اخلةدمات
املؤسسية عن مرفق متويل رأه املال العامل؛
( )4إنشاء احتياطي ملرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،ونقل  6ماليني دوالر أمريكي من االحتيةاطي التشةغيلي
إىل احتياطي مرفق اإلدارة الشاملة للسلع املنشأ حديثا؛
( )3وضع سقف مببلغ  171مليون دوالر أمريكي ملرفق متويل رأه املال العامل يستخدم لغرض اإلقةراض
الداخلي لعمليات املشروعات؛
( )2احل ا على سقف مببلغ  311مليون دوالر أمريكي ملرفق اإلدارة الشاملة للسلع؛
( )1وضع سقف مببلةغ  71مليةون دوالر أمريكةي لسُةلف اخلةدمات املؤسسةية لعةام  ،4102واسةتعراض
مستواه بصورة منتظمة كجزء من خطط اإلدارة يف املستقبل؛
( )6استخدام حساب تسوية دعم الاامغ واإلدارة كاحتياطي وملجأ أخري لسُلف اخلدمات املؤسسية.
 -40وأعربت اللجنة عن ألكرها لةمانة على الوثيقة ولولية العملية االستشارية .كما أعربت اللجنةة عةن تقةديرها
للتحليل الت صيلي الذ أجرتا جمموعة بوسطن االستشارية ملرفق متويل رأه املال العامل يف الربنام .
 -44وردا على أسئلة اللجنة بشأن أساه الزيادة الكبرية يف اإلقةراض الةداخلي للمشةروعات ،أوضةحت األمانةة أن
رفع السقف سيسمح للربنام بتعظيم ال وائد من خالل زيادة إمكانية التنبؤ .واملبلةغ احملةدد وقةدره  171مليةون دوالر
أكثر حت ظا من املبلغ الذ أوصت با جمموعة بوسطن االستشارية؛ وسةيكون سةق ا ولةي هةدفا؛ وسيسةمح للربناام
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باالستجابة بشكل أفضل يف حالة وجود ثالق أو أربع حاالت طوارئ من املستوى  3يف وقت واحةد .وأخطةرت األمانةة
اللجنة أن سقف مرفق متويل رأه املال العامةل كةان يبلةغ  217ماليةني دوالر أمريكةي يف عةام 4101؛ وبالتةالي فةإن
الزيادة أقل حجما إأا ما قورنت بهذا املستوى.
 -43واست سرت اللجنة عن احتمال اا اض املرونة نتيجة ال صةل بةني أدوات التمويةل الةثالق .وأبلغةت األمانةة
اللجنة باحتمال فقدان بعض املرونة اإلدارية وهةو مةا سةيتم التخ يةف مةن أثةره عةا اعتمةاد سةقف مناسةب لكةل أداة
للتمويل .وعالوة على ألن ،فإن زيادة الشة افية واملسةاءلة سةتحظى باألسةبقية وتةوفر إبالغةا أفضةل وحتسةن احلوكمةة
الكلية.
 -42وفيما يتعلق باستخدام حساب تسوية دعم الاامغ واإلدارة كاحتيةاطي وملجةأ أخةري ،أكةدت اللجنةة الةروابط
باستعراض معدل تكاليف الدعم غري املباألرة وخطة اإلدارة .وأخطرت األمانة اللجنة بأوجةا الرتابةط ،وبةأن التغةيريات
املقرتحة يدعمها حتليل ت صيلي للمخاطر وال وائد ،وأن املرافق الثالثة اجلديدة ،إىل جانب حساب االستجابة العاجلة،
ستظل خاضعة لالستعراض عندما تدعو احلاجة إىل ألن.
-41

إن اللجنة:
(أ) رحبت بوثيقة استعراض اإلطار املالي؛
(ب) أعربت عن تقديرها لالستعراض الشامل للعناصر الثالثة ،وهي إمكانية التنبؤ واملرونة واملساءلة؛
(ج) اعرتفت بأهمية االستعراض الذي أجرته جمموعة بوسطن االستشارية ملرفق متويل رأس املال العامل؛
(د) وافقت على اقارتاح الفصال باني أدوات التمويال الاثال لإلقاراض الاداخلي للمشاروعات ومرفاق اإلدارة
الشاملة للسلع واخلدمات املؤسسية ،وحتديد سقف وآلية شبكة أماان الحتيااطي كال أداة منهاا مان أجال
تعزيز الشفافية وإمكانية التنبؤ بالتمويل على الصعيد القطري ،على النحو الوارد يف مشروع القرار؛
(ها) أحاطت علما بأنه سيتم تقديم وثائق يف املساتقبل بشاأن العنصارين اآلخارين مان اساتعراض اإلطاار املاالي
وطلبت اإلطار الزمين ذي الصلة؛
(و) طلبت إعداد تقارير يف املستقبل عن الفوائد املتحققة من تنفيذ آليات التمويل اجلديدة؛ و
(ز) دعت اجمللس التنفيذي إىل إقرار املقرتحات الواردة يف هذه الوثيقة.

التقرير السنوي للجنة مراجعة احلسابات
 -46عرض رئي جلنة مراجعة احلسابات التقرير السنو للجنة مراجعة احلسابات من خالل خدمة االتصال عةن
بُ عد ألنا مل يتمكن من حضور اجللسة ألخصيا نظرا الرتباطا بالتزام آخةر .ويغطةي التقريةر ال ةرتة مةن  0أبريل/نيسةان
 4103إىل  30ماره/آأار  ،4102وهي فرتة اجتمعت جلنة املراجعة خالهلا ثالق مرات .وقد غطت املوضةوعات الةف
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جرت مناقشتها مع إدارة الربنام وامل ترب العام واملراجع اخلارجي للحسابات كامل مسؤوليات اللجنة املنصوص عليها
يف اختصاصاتها .وساعدت اجللسات املعقودة مع املدير التن يذ ومكتب ا ل التن يذ جلنة املراجعة علةى حتديةد
املسائل األألد أهمية لكي تنظر فيها.
 -47ونظرت جلنة املالية يف نقاط التقرير الرئيسية الف عرضها رئي جلنة املراجعة ،مبا يف ألن رأ اللجنة بشأن
مبادرات امل ترب العام ،وبيان الرقابة الداخلية ،والكشوف املالية ،ومراجعف األداء ،واستعراض عملية العدالة الداخلية.
 -41وناقشت جلنة املراجعة خمتلف أساليب حتديد معدالت تكاليف الدعم غري املباألةرة مةع اإلدارة وأوصةت بةأن
األخذ مبعدل وحيد لتكاليف الدعم غري املباألرة هو النهغ األفضل .والحظت جلنة املالية دعةم جلنةة املراجعةة الصةريح
لةخذ مبعدل وحيد لتكاليف الةدعم غةري املباألةرة وتوافةق ا راء فيهةا بهةذا اخلصةوص وأعربةت عةن دعمهةا للمشةروع
التجرييب املقرتح الستكشاف طرق أفضل لقياه التكاليف .كما الحظت اللجنة دعم جلنة املراجعة لزيادة التحليل حةول
أية تكاليف يغطيها الدخل املتعلق بتكاليف الدعم غري املباألرة.
 -49والحظت جلنة املراجعة أن مرفق متويل رأه املةال العامةل )0( :يقةدم التمويةل ال ةور بةدون تأكيةد مسةبق
مبساهمات املاحنني؛ ( )4ميكِّن من التخزين املسبق .ورأت جلنة املراجعة أن تقديم التمويل ال ور يشكل خماطرة أكا
بكثري من خماطر التخزين املسبق للسلع الغذائية من خالل آلية الشراء ا جل حي يصبح االسةتثمار يف املخةزون جةزءا
من أصول الربنام  .وقد تعاقد الربنام مع خااء خارجيني إلسداء املشورة حول توسيع رأه املال العامل ،وستواصةل
جلنة املراجعة مناقشة هذه املسألة بعد دورة ا ل التن يذ يف يونيو/حزيران .4102
 -31وألكر رئي جلنة املراجعة ،نيابة عنهةا ،املةدير التن يةذ واإلدارة العليةا علةى مةا أبةدوه مةن تعةاون وأألةاد
باألعمال الف تقوم بها اهليئات الرقابية األخرى يف الربنام .
 -30وأعربت جلنة املالية عن تقديرها لعمل جلنة مراجعة احلسابات وأحاطت علما برأيها يف عمةل الربناام  .ومت
ح جلنة املراجعة على أن تدرج يف اجتماعاتها اقرتاحات مبسائل الرقابة الف ميكن للمجل أن يركز عليها .وطلبةت
جلنة املالية توصيات أكثر حتديةدا حةول كي يةة إدارة خمةاطر أسةعار السةلع؛ واقرتحةت أن تتعقةب اإلدارة الوفةورات
املتحققة عن طريق ا لية املنقحة .ورحبت جلنة املالية بالعمل اجلار لتحديد حةاالت التةدلي وبتن يةذ إدارة املخةاطر
املؤسسية.
 -34وستقدم جلنة املراجعة يف املستقبل ملخصا مقتضبا يف حماضر جلساتها للقرارات املتخذة والتوصيات املقدمةة يف
سياق كل بند من بنود جدول األعمال .وقةد ناقشةت جلنةة املراجعةة مةع اإلدارة مسةألة إجةراء اسةتعراض يف املسةتقبل
للتنسيق الداخلي والتنسيق اخلارجي عند وجود عدة حاالت طوارئ من املستوى  .3وفيما يتعلةق بةإدارة خمةاطر أسةعار
السلع ،فقد ناقشت جلنة املراجعة املسألة مع اإلدارة وهي ال تعتا أن من املالئم التعاقد مع خااء خارجيني فيما يتعلق
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بالتغطية التحوطية وبالتجارة .ولوحظ حتقق تقدم ممتاز يف تن يذ التوصيات العالية املخاطر الف ما تزال معلقة والصةادرة
عن املراجعة الداخلية للحسابات .ويتمشى عمل جلنة املراجعة مةع اختصاصةاتها املنقحةة الةف وافةق عليهةا ا لة
التن يذ قبل سنتني.
 -33وعرض رئي جلنة املراجعة طرح آراء أعضاء جلنتا حول تقارير املراجعة اخلارجية للحسابات إأا ما مت تلقي
تلن التقارير قبل دورة ا ل  .وأكّرت اإلدارة بالصعوبة اللوجستية الف ينطو عليها إجراء اسةتعراض كهةذا خةالل
دورة جلنة املراجعة يف ماره/آأار عام  4102قبل استكمال الكشوف املالية ومراجعات األداء ،وعرضت أن تتيح للجنةة
املراجعة الصيغة النهائية ملراجعات األداء الف جيريها املراجع اخلارجي للحسابات ،وألن فور استالم اإلدارة هلا.
 -32كما علمت جلنة املالية من إدارة الربنام بأن العمل اجلار حول إدارة خماطر أسعار السلع إمنةا يركةز علةى
ختطيط الطلب والتنبؤ با ،وكذلن ،وكما أألار رئي جلنة املراجعة ،على التخةزين املسةبق للسةلع؛ وأن الةنهُغ األكثةر
تعقيدا إزاء التغطية التحوطية والتجارة تنال أولوية أدنى.
-31

إن اللجنة:
(أ) نظاارت يف التقرياار الساانوي للجنااة مراجعااة احلسااابات عاان الفاارتة ماان  6أبريل/نيسااان  0262إىل
 26مارس/آذار  ،0262وأعربت عن سرورها لعمل جلنة املراجعة كأداة لإلدارة والرقابة؛
(ب) أحاطت علما جبميع التوصيات ذات الصلة بعمل جلنة املراجعة ،مبا يف ذلك حتليلاها للكشاوا املالياة
وألنشطة احملاسبة واملراجعة؛
(ج) وافقت على تقديم التقرير إىل اجمللس التنفيذي يف دورته يف يونيو/حزيران  0262لينظر فيه.

التقرير السنوي للمفتش العام لربنام األغذية العاملي
ومذكرة من املدير التنفيذي حول التقرير السنوي
 -36عمال بالنظام األساسي للربنام  ،قدم التقرير السنو للم ترب العام يف الربناام إىل جلنةة املاليةة للنظةر فيةا.
وعرض امل ترب العام تقرير عام .4103
-37

وأعربت اللجنة عن ترحيبها بكلٍ من التقرير السنو للم ترب العةام للربناام ومةذكرة املةدير التن يةذ حةول

التقرير السنو للم ترب العام يف الربنام وعن تقديرها هلما .والحظت اللجنة مع االرتياح أن لدى الربنام بيئة رقابةة
داخلية مستقرة.
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 -31وحدد امل ترب العام ال رص الف ينطو عليها الكشف العلة عن تقارير املراجعة الداخلية للحسةابات وتقةارير
الت تيرب ،مبا يف ألن تعزيز الت اعل مع اإلدارة؛ وتعزيز أدلة املراجعات واإلبالغ عنها؛ وحتسني الش افية واملساءلة.
 -39وأعربت اللجنة عن تقديرها ألن امل ةترب العةام ،بالتعةاون مةع اإلدارة التن يذيةة وجلنةة مراجعةة احلسةابات،
جير استعراضا للشروط املسبقة الضرورية للتقدم حنو الضمان اإلجيابي إلدارة املخاطر واحلوكمة والبيئة الرقابية ،وأنةا
سيقدم تقريرا عن ألن يف ديسما/كانون األول .4102
 -21وعلمت اللجنة من امل ترب العام أن استعراض العدالةة الداخليةة أُجنةز مةؤخرا بنتةائغ إجيابيةة وأن اسةتعراض
امل ترب العام لعمليات التحقيق سيؤد إىل تركيز كبري يف التحقيقات على املخاطر الف يثريها الباعة فضةال عةن املخةاطر
على العدالة الداخلية .وأُبلِغت اللجنة أن امل ترب العام يعمل على تعزيز فعاليةة التحقيقةات مةن خةالل زيةادة اسةتخدام
األدلة اجلنائية وحتليل البيانات يف األدلة .وردا على الشواغل الف ساورت اللجنةة ألن التةدلي املرتكةب مةن جانةب
الباعة وغريهم قد زاد مبقدار أربعة أضعاف ،أألار امل ترب العام إىل هةذا يُعتةا جمةرد مبلةغ صةغري نسةبيا إأا أخةذنا يف
االعتبار أن الرقم املعة يشكل فحسب نسبة  1.10يف املائة مةن إ ةالي جممةوع ميزانيةة الربناام  .وأضةاف إن هةذا
يعك زيادة الرتكيز يف التحقيقات بشأن تدلي الباعة واإلبالغ عنا .وال يشكل ألن خسارة مادية كةبرية إأا أخةذنا يف
االعتبار خماطر البيئات الف يعمل فيها الربنام وبيئة الرقابة الداخلية لديا.
 -20وطلبت اللجنة توضيحا حول اإلطار الزمة احملدد مبدة  01ألهرا إلق ال توصيات املراجعات العاليةة املخةاطر
وتلقت تأكيدا بأن مدة  01ألهرا تعتا معقولة .وعلمت اللجنة من امل ترب العام أن اإلدارة تدير املخاطر بصةورة اسةتباقية
وقد أق لت عددا من التوصيات خالل السنة املاضية.
 -24وناقشت اللجنة حتويالت النقد والقسائم وأُبلِغت بأن املخاطر املتأصلة يف هذه التحويالت تعود للتوسع يف هةذه
األنشطة ،حي أن الربنام زاد منتجات النقد والقسائم بنسبة  41يف املائة خالل السنوات الةثالق املاضةية .ووجةدت
عمليات املراجعة أن على الربنام أن يض ي الص ة املؤسسية على النتائغ نظرا ألن عدد النظم املختل ة املتبعة ال تسةمح
لا باملعاجلة الكافية لكل املشاكل يف كل بلد من البلدان .ويتمثل أحد التحديات امللحو ة يف توسيع النطاق حبي ميكن
التن يذ بصورة فعالة .ومسعت اللجنة بأن اإلدارة مدركة هلذا التحةد وتقةوم مبعاجلتةا .ويقةدم امل ةترب العةام املسةاعدة
لتوفري الضمان اإلدار من خالل مهمة استشارية واسعة النطاق ومن خالل عمليف مراجعة كبريتني تركةزان علةى النقةد
والقسائم من املقرر إجرائهما خالل عام .4102
 -23وأثارت اللجنة أسئلة عن تناقص ميزانية مكتب امل ترب العام يف عام  4103وما يكمةن خلةف ألةن القةرار مةن
خيارات أو تدابري .وحدد امل ترب العام أن هذا يُعتا مةن مكتسةبات الك ةاءة وأفةاد بةأن األمةوال أعيةدت إىل اإلدارة ألن
امل ترب العام متكن من التن يذ ب عالية ضمن امليزانية املنقحة .وحيظى امل ترب العام بتمويل مالئم وقد وضع بصةورة فعالةة
توقعات احتياجات مكتبا لتلبية االلتزام بتوفري الضمان .والحظ امل ترب العام أن عام  4102سيحقق خت يضةا جديةدا يف
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امليزانية من خالل االستعراض املنجز مؤخرا هليكل املكتب ومو يةا ،األمةر الةذ سةيحدق تغةريا كةبريا يف مةؤهالت
مو يا .وسيؤد ألن إىل مزيد من الك اءة يف استخدام املوارد لتن يذ األهداف خالل عام .4102
 -22وأُبلِغت اللجنة بأن امل ترب العةام يعتةزم إعةادة النظةر يف النظةام املةالي وسةيطلب إدخةال تغةيري عليةا يف دورة
ا ل التن يذ يف نوفما/تشرين الثاني  4102يركز على زيادة فعالية أعمال املراجعة والتحقيق.
 -21وأثنت اللجنة عموما على امل ترب العام للتقرير الةذ قدمةا وأعربةت عةن سةرورها إزاء التوسةع يف التحقيةق يف
أنشطة الباعة ،وطلب إحداق تغيريات يف النظام املالي ،وال لس ة العامة االستشرافية الف تتحلةى بهةا و ي ةة مراجعةة
احلسابات يف الربنام .
-26

إن اللجنة
(أ) نظرت يف التقرير السنوي للمفتش العام يف الربناام باالرتافق ماع ماذكرة املادير التنفياذي حاول هاذا
التقرير السنوي؛
(ب) الحظت رأي الضمان اإلجيابي الذي أصدره املفتش العام حول قضايا حوكمة العمليات الداخلياة وحاول
إدارة املخاطر يف الربنام ؛
(ج) رحبت بالضمان الذي قدماه املفاتش العاام حاول اساتقالل مكتاب املفاتش العاام واإلعاالن عان الضامان
الذي أصدره؛
(د) أحاطت علما بهذا التقرير؛
(ها) دعت اجمللس التنفيذي إىل إقرار التقرير السنوي للمفتش العام يف الربناام وماذكرة املادير التنفياذي
حول التقرير السنوي للمفتش العام يف الربنام .

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
عن شراء األغذية يف الربنام ورد إدارة الربنام عليه
 -27ناقشت اللجنة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن ألراء األغذية يف الانةامغ املةدعوم بإحاطةة مةن مراجةع
احلسابات اخلارجي ،الذ أوضح أن اهلدف الرئيسي من مراجعة األداء هو السعي بصة ة عامةة إىل تةوفري ضةمان بةأن
مشرتيات الانامغ لةغذية ت ي بأهداف السياسة املتمثلة يف ال عالية والك اءة وحسن التوقيت والشة افية ،بةالنظر إىل أن
ألراء األغذية بك اءة مسألة حامسة ملهمة الانامغ .ويغطي التقرير ال رتة من أغسةط /آب  4100إىل يوليو/متةوز 4103
وجرت املراجعة يف مقر الانامغ يف روما و 6مكاتب قطرية و 3مكاتب إقليمية.
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 -21وعلمت اللجنة من مراجع احلسابات اخلارجي بأنا مت تقديم تسع توصيات إىل األمانة تغطي تسعة موضوعات
وترتبط مبا يلي :أوجا الضعف يف ختطيط املشرتيات؛ والتصد ملخاطر املبادرات اجلديدة يف جمةال مشةرتيات األغذيةة
يف مرفق الشراء ا جل والشراء من أجل التقدم؛ وضمان االمتثال لإلطار التنظيمي؛ وك اءة عمليةة الشةراء وحسةن توقيةت
املشرتيات؛ ومعاجلة ال جوات يف استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات وإدارة ألؤون البائعني؛ ومعاجلة مشةاكل سةالمة
األغذية وجودتها؛ ووجود آليات رقابة فعالة على خمتلةف املسةتويات يف املقةر واملكاتةب اإلقليميةة واملكاتةب القطريةة.
والحظت اللجنة أن و ي ة الشراء يف الانامغ تظهر االلتزام بتحقيق األهداف ولكن كانت هناك جماالت حامسةة يةتعني
أن يعزز فيها الانامغ النُهغ احلالية ويستند إليها لتحقيق األداء األمثل يف جمال املشرتيات.
 -29وأُبلغت اللجنة بأنا مت قبول يع التوصيات وأن التوصيات الةواردة يف التقريةر ستسةاعد الانةامغ يف حتقيةق
خدمة ألراء اسرتاتيجية .وقد مكّنت زيادة استخدام مرفق الشراء ا جل من اختاأ قرارات اسرتاتيجية بشأن الشراء على
أساه معلومات السوق واملومسية.
 -11وأكدت اللجنة على أهمية وجود إطةار سةليم لتخطةيط املشةرتيات وأألةارت إىل أنةا ينبغةي وضةع هةذا اإلطةار
مبشاركة الشُعب األخرى أات الصلة .ومت طمأنة اللجنة بأن اإلطار سيُدمغ يف الشُعب األخرى متاأليا مةع االجتةاه حنةو
نهغ سلسلة اإلمداد املتكاملة.
 -10وألددت اللجنة على أنا سيتم النظر يف مرفق الشراء ا جل كجزء من استعراض اإلطار املةالي ،وسةيتم تعجيةل
تقييم أثر مرفق الشراء ا جل .وطلبت اللجنة أيضا أن يسرع الانامغ يف تن يذ التوصية املتعلقةة بةدليل إدارة الشةراء مةن
أجل التقدم.
 -14وناقشت اللجنة أهمية املشرتيات احمللية وألجعت الانةامغ علةى مواصةلة جهةوده يف هةذا ا ةال .وأكةدت
األمانة أن  11يف املائة من مشرتيات الانامغ حاليا يتم ألةراؤها يف البلةدان واملنةاطق الةف ين ةذ فيهةا الربناام بةرامغ
املساعدة الغذائية .وحثت اللجنة الربنام بأن يضمن تقديم التدريب املناسب إىل يع مو ي املشرتيات قبةل توسةيع
نطاق ت ويض السلطة يف امليدان.
 -13وأكدت اللجنة احلاجة القوية إىل توسيع قاعدة البائعني وحتديد البائعني احملتملني الذين لةديهم القةدرة علةى
االستجابة ملتطلبات الربنام  .وأيدت اللجنة احلاجة إىل تسوية أ تضةارب حمتمةل يف املصةاع ،عنةدما يكةون ن ة
امل ترب مشرتكا يف كل من عملية التأهيل األولي للبائع وعملية اختياره .وناقشت اللجنة أيضةا احلاجةة إىل إيةالء أولويةة
عالية ملسألة جودة األغذية على طول سلسلة اإلمداد ،على النحو الذ سلط عليا الضوء مراجع احلسةابات اخلةارجي،
والف أفادت األمانة بأنها ستعاجل.
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 -12وناقشت اللجنة اجلدول الزمة لتن يذ التوصيات بهدف اإلسراع يف تن يذها .وعلمت اللجنة من األمانةة إىل أن
هةذه اجلةةداول الزمنيةة وضةةعت بالتشةاور مةةع وحةدات األعمةةال أات الصةلة ،ولكنهةةا سةتعمل علةةى تسةريع العمليةةة،
حيثما أمكن.
-11

إن اللجنة:
(أ) استعرضت تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ورد اإلدارة عليه وأحاطت علما بالتوصيات؛
(ب) أعرباات عاان تقااديرها لعماال مراجااع احلسااابات اخلااارجي وإعااداد تقرياار مفصاال وشااامل تااوي علااى
تسع توصيات؛
(ج) الحظت أن اجلوانب اليت يغطيها هذا التقرير كانت أساسية لعملية الشراء ومتثل جماالت حساساة علاى
األمانة أن تعاجلها؛
(د) اقرتحت أن تكون األطر الزمنية املشار إليها بشأن التنفيذ إرشادية ،وأن تُختصر ،حيثما أمكن ،مع إياالء
اهتمام خاص للتوصيات املتعلقة مبرفق الشراء اآلجل والشراء من أجل التقدم؛
(ها) أشارت إىل ارتياحها إزاء التوصية املتعلقة باحلاجة إىل وضع إطار متكامل لتخطيط املشرتيات؛
(و) أكدت على أهمية زيادة قدرة املزارعني أصحاب احليازات الصغرية يف إطار الشراء من أجل التقدم؛
(ز) الحظت أن مجيع التوصيات قد مت قبوهلا ،وأوصت بأن ا اجمللاس التنفياذي األماناة علاى تنفياذها
بالكامل؛
(ح) أشارت إىل ارتياحها إزاء أنشطة الربنام املتعلقة باملشرتيات احمللية وشددت علاى أناه ينبغاي مواصالة
هذه األنشطة يف البلدان النامية؛
(ط) وتطلعت إىل تلقي التقرير عن التنفيذ من خاالل تقريار مرحلاي عان تنفياذ توصايات مراجاع احلساابات
اخلارجي.

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
عن مستودع األمم املتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية ،ورد إدارة الربنام عليه
ناقشت اللجنة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن مستودع األمةم املتحةدة لالسةتجابة للحةاالت اإلنسةانية

-16
املدعوم بإحاطة من مراجع احلسابات اخلارجي ،الذ أوضح أن اهلدف الرئيسي للمراجعة متثةل يف تقيةيم مةا إأا كةان
قد حتقق اهلدف املعلن ملستودع األمم املتحدة ،وهو تعزيز القدرة واالستجابة حلاالت الطوارئ وتشجيع التعاون فيما بني
الوكاالت .وامتدت املراجعة لتشمل حمور مستودع األمم املتحدة يف دبي وبرنديز (مبةا يف ألةن مكتةب الةدعم) ومقةر
الربنام يف روما ،وغطت ال رتة من  4100إىل يوليو/متوز .4103
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 -17وعلمت اللجنة من مراجع احلسابات اخلارجي بأنا مت تقديم اثنف عشرة توصية إىل األمانة ،وأنها ترتبط مبةا
يلةةي :اإلطةةار املؤسسةةي واالسةةتجابة حلةةاالت الطةةوارئ؛ واإلدارة املاليةةة؛ وإدارة املخةةازن واملوجةةودات؛ وإدارة املةةوارد
البشرية؛ وآليات الرقابة واإلألراف؛ والعمل مع املستخدمني/الشركاء .ومسعةت اللجنةة أن مسةتودع األمةم املتحةدة يعةد
م هوما فريدا للتعاون بني الوكاالت اإلنسانية وأنا ينبغي أن يست يد مةن موقعةا احلاسةم لتحسةني تقةديم اخلةدمات إىل
املستخدمني والشركاء.
 -11وأُبلغت اللجنة بقبول يع التوصيات الواردة يف التقارير وأن من املتوقةع أن يةؤد تن يةذها إىل تعزيةز ك ةاءة
ألبكة مستودعات األمم املتحدة وفعاليتها واستدامتها الطويلة األجل .ومن أصةل اثةنف عشةرة توصةية يف التقةارير ،مةن
املتوقع تن يذ عشر توصيات يف غضون عام واحد ،واثنتان يف ال صل الثال مةن عةام  .4101واعتُةا التقريةر أا توقيةت
مناسب يف ضوء منو الشبكة من حمور واحد إىل ألبكة عاملية على مدى فرتة ثالق عشرة سنة.
 -19وحصلت اللجنة من اإلدارة على اإليضاحات الف طلبتها بشةأن قضةايا حمةددة تتعلةق بالربناام واملسةؤولية
املشرتكة بني الوكاالت يف الرقابة على مستودع األمم املتحدة؛ واالنتقال حنو نهغ يتسم باملزيد من االسرتاتيجية حلاالت
الطوارئ بالتشاور مع مستخدمي مستودعات األمم املتحدة؛ واملعايري الةف يقةوم عليهةا قةرار حتديةد املواقةع اجلغرافيةة
للمحاور؛ واستعراض اهليكل والتو يف الذ جرى يف ماره/آأار  4102يف موقع برينةديز ؛ وفةرز البةائعني؛ وتعزيةز
الش افية يف و ي ة الشراء؛ واسةتخدام البسةكويت العةالي الطاقةة وإدارة خمزوناتةا؛ والشةراكات مةع القطةاع اخلةاص؛
والرتتيبات الاوتوكولية للخااء اخلةارجيني الةراغبني يف االسةت ادة مةن جتربةة مسةتودعات األمةم املتحةدة مةن خةالل
زيارات ميدانية.
-61

إن اللجنة:
(أ) استعرضت تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن مستودع األمم املتحادة لالساتجابة للحااالت اإلنساانية
ورد اإلدارة عليااه ،وأشااارت إىل أن التقرياار ساايعزز إبااراز أنشااطة إدارة دزونااات املسااتودع ،الاايت ال
يفهمها بشكل كامل أصحاب املصلحة لدى الربنام ؛
(ب) أيدت التوصيات االثنيت عشرة اليت قدمها مراجع احلساابات اخلاارجي ورحبات باأن اإلدارة قاد قبلات
مجيع التوصيات وأسّست عملية لتنفيذها؛
(ج) طلبت إجراء استعراض مفصل قبل إنشاء حماور جديدة؛
(د) شددت على ضرورة أن يوظف الربناام أنساب املاوظفني وأكثارهم تاأهيال بالتخصصاات الالزماة لضامان
تشغيل حماور مستودع األمم املتحدة؛
(ها) أعربت عن قلقها إزاء تدمري البسكويت العالي الطاقاة وشاجعت الربناام علاى إجاراء اساتعراض دقياق
إلمكانيات توزيع املواد املخزنة مسبقا ،لتجنب تدمري املخزونات يف املستقبل؛
(و) الحظت أن العديد من املشاكل اليت أبرزها مراجع احلساابات اخلاارجي ترجاع إىل عهاد بعياد وشاجعت
على إجراء تقييمات منتظمة لضمان تسوية املشاكل املماثلة بأسرع ما ميكن.
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تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي
 -60ناقشت اللجنة "تقرير عن تن يذ توصةيات مراجةع احلسةابات اخلةارجي" ،الةذ وفةر حتةديثا للتقةدم بشةأن
التوصيات املعلقة من فرتات التقارير السابقة.
 -64وأُبلغت اللجنة بأنا من أصل  16توصية معلقة مقدمة يف تقارير مراجع احلسابات اخلةارجي السةابقة ،ن ةذت
 30توصية منذ صدور تقرير العام املاضي .ومن بني  41توصةية معلقةة ،كانةت هنةاك توصةية واحةدة مةن عةام ،4101
و 3توصيات من عام  ،4100و 1توصيات من عام  ،4104و 03توصية من عام .4103
 -63وأُبلغةت اللجنةةة أن مراجةةع احلسةةابات اخلةةارجي قةةدم  46توصةةية إضةةافية أثنةةاء مةةراجعف األداء ومراجعةةة
الكشوف املالية لعام  4103الف جرت يف ال رتة .4102-4103
 -62وأُبلغت اللجنة بأن الربنام بذل جهدا كبريا يف تن يذ التوصةيات املعلقةة ضةمن اإلطةار الةزمة املشةار إليةا،
وسُلط الضوء بالتحديد على التقدم احملرز يف تن يذ التوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي بشةأن العمةل
مع ألركاء التعاون (معدل تن يذ نسبتا  61يف املائة) .وأُبلغت اللجنة أيضا باجلهود املبذولة لإلسراع يف تن يذ التوصةيات
الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن استخدام النقد والقسةائم ،الةذ يسةلط الضةوء علةى أن معةدل التن يةذ
احلالي البالغ  01يف املائة مل يأخذ يف االعتبار أن العديد من األجزاء ال رعية للتوصيات املعلقة قد ن ذت.
 -61والحظت اللجنة أن مراجع احلسابات اخلارجي قد أبدى آراءه بشأن يع التوصيات الف تعتا األمانة أنها
قد أُجنزت .وأعرب مراجع احلسابات اخلارجي أيضا عن سروره إلبالغ اللجنة بالرضا العام بشةأن جهةود الربناام يف
تن يذ التوصيات وألجع الربنام على مواصةلة تن يةذ التوصةيات املعلقةة املتبقيةة الةواردة يف تقريةر مراجةع احلسةابات
اخلارجي عن إدارة املوارد البشرية ويف تقرير مراجع احلسةابات اخلةارجي عةن اسةتخدام النقةد والقسةائم ضةمن اإلطةار
الزمة املشار إليا.
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وطلبت اللجنة توضيحا بشأن عدة جوانب من " تقرير عن تن يذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي":
 االقرتاحات اإلضافية ملراجع احلسابات اخلارجي يف رده علةى التوصةيات املن ةذة .أُبلغةت اللجنةة بةأن
الربنام سينظر يف يع االقرتاحات اإلضافية الف قدمها مراجع احلسابات اخلارجي وسيتابعها؛
 اإلطار الزمة لتن يذ التوصيات املعلقة الواردة يف تقريةر مراجةع احلسةابات اخلةارجي عةن إدارة املةوارد
البشرية .أُبلغت اللجنة بأن تعزيز إدارة املةوارد البشةرية ميثةل أولويةة مؤسسةية رئيسةية وأن الربناام
سيواصل التقدم يف تن يذ التوصيات املتبقية ،مع مراعاة اسةرتاتيجية ألةؤون العةاملني يف الربناام الةف
ستُعرض على ا ل يف نوفما/تشرين الثاني 4102؛

CL 149/11

18

 توسيع نطاق استخدام طرائق النقد والقسائم .أُبلغت اللجنةة بةأن التوصةيات الرئيسةية الةواردة يف تقريةر
مراجع احلسابات اخلارجي عةن اسةتخدام النقةد والقسةائم سةتُعاجل خةالل عةام  4102وأنةا مت مراعةاة
قدرات الشركاء وبيئة السياق عند تصميم برنامغ طرائق النقد والقسائم.
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إن اللجنة:
(أ) نظرت يف التقرير عن تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي الذي يُقدم إىل اجمللس بانتظام؛
(ب) الحظت معدل تنفيذ التوصيات املعلقة الصادرة عان مراجاع احلساابات اخلاارجي ،والحظات التوصايات
اجلديدة اليت قدمها مراجع احلسابات اخلارجي يف تقاريره الصادرة يف عام 0262؛
(ج) شجعت األمانة على اإلسراع يف تنفيذ التوصيات املعلقة ضمن اجلدول الزمين املشار إليه يف التقرير؛
(د) نظرت يف التعليقات اليت أبداها مراجع احلسابات اخلارجي عن مادى تنفياذ كال توصاية مان التوصايات
وطلبت من الربنام أن يراعي هذه التعليقات اإلضافية أثناء التنفيذ؛
(ها) نظرت يف إمكانية إعادة تعديل املواعيد النهائية لتنفياذ بعاا التوصايات يف ضاوء العمال اجلااري داخال
اجمللس واملنظمة ككل؛
(و) تطلعت إىل املزيد من التحديثات عن التقدم احملرز يف التنفيذ؛
(ز) أوصت اجمللس التنفيذي بأن يط علما بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي.

تاريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة
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أُبلغت اللجنة بأن من املقرر عقد دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة يف روما من  46إىل  31مايو/أيار .4102

وثائق مقدمة للعلم
 تقريةةر املةةدير التن يةةذ عةةن اسةةتخدام املسةةاهمات واإلع ةةاءات مةةن التكةةاليف (املادتةةان الثانيةةة
والثالثة عشرة(2-ح) من الالئحة العامة)
 تقرير بشأن استخدام آليات التمويل بالسلف يف الربناام ( 0يناير/كةانون الثةاني  30 -ديسةما/كانون األول
)4103
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