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A 

 اجمللس

 بعد املائة واخلمسون الثالثةالدورة 

 2015 ديسمرب/كانون األول 4 -نوفمرب/تشرين الثاني  30، روما

 بعد املائة للجنة املالية نيواخلمس الثامنةتقرير الدورة 

 (2015مايو/أيار  13-11)روما، 

 

 موجز

  بعد املائة يف عدد من املسائل املتصلة بالشؤون املالية، وامليزانية،  نيواخلمس الثامنةنظرت اللجنة خالل دورتها

يف دورته  للربنامج، وذلك قبل أن ينظر فيها اجمللس التنفيذي "(الربنامج)" والرقابة املتعلقة بربنامج األغذية العاملي

 .2015 أيار/مايوالسنوية يف 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

  إن اجمللس مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوصيات جلنة املالية فيما يتصل باملسائل اليت نظر فيها اجمللس التنفيذي

 .2015 أيار/مايولربنامج األغذية العاملي يف دورته السنوية يف 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إىل:

 David McSherryالسيد 

 أمني جلنة املالية

 3719 5705 3906+رقم اهلاتف: 

 

http://www.fao.org/
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 مقدمة

 

 دمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التالي عن دورتها الثامنة واخلمسني بعد املائة.ق -1

 

 األعضاء التالية أمساؤهم:ممثلو الدول  ،Moungui Médiوحضر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة، السيد  -2
 

  السيدةKristina Gill )أسرتاليا( 

  السيدMárcio José Alonso Bezerra dos Santos )الربازيل( 

 )السيد خالد حممد الطويل )مصر 

  السيدManuel Furtwaengler )أملانيا( 

  السيدAbdoulaye Traoré )غينيا( 

  السيدOsamu Kubota )اليابان( 

  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 

 )السيد حممد ملغاري )املغرب 

  السيدKhalid Mehboob )باكستان( 

  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 

 )السيدة عبلة ملك عثمان ملك )السودان 

  السيدةElizabeth Petrovski )الواليات املتحدة األمريكية( 

 

 اللجنة بأن:وأبلغ الرئيس  -3
 

  السيدةKristina Gill  أسرتاليا( ُعيِّنت لتحل حمل السيد(Matthew Worrell يف هذه الدورة؛ 

  السيدMárcio José Alonso Bezerra dos Santos   الربازيل( ُعيِّن ليحل حملل السليد( Olyntho Vieira  يف

 هذه الدورة؛

  السيدHeiner Thofern  ُعيِّن ليحل حمل السيدGeorg Friedel Cramer     بوصفه ممثل أملانيلا للملدة املتبقيلة

 من فرتة عضويته؛

  السيدManuel Furtwaengler  أملانيا( ُعيِّن ليحل حمل السيد(Heiner Thofern يف هذه الدورة؛ 

  السيدBenito Jiménez Sauma    املكسيك( ُعيِّن ليحل حمل سلعادة السليدة(Perla Carvalho Soto   يف هلذه

 رة؛الدو

 ليحل حمل السيد فوزي لقجع يف هذه الدورة؛ُعيِّن مد ملغاري )املغرب( السيد حم 

  السيدةElizabeth Petrovski (ا)ُعيِّنلت لتحلل حملل السليدة      لواليات املتحدة األمريكيةNatalie Brown  يف

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

 

إىل ذلك، حضر الدورة الثامنة واخلمسلني بعلد املائلة للجنلة، مراقبلون صلامتون ملن اللدول األعضلاء          وباإلضافة  -5

 التالية:
 

  األوروبياالحتاد 

 

 املسائل املتعلقة بربنامج األغذية العاملي
 

 2014احلسابات السنوية املراجعة لعام 

 

، بلدعم ملن إحاطلة قلدمتها أمانلة      2014لعلام   للربناامج احلسلابات السلنوية املراجعلة    وثيقلة   ناقشت اللجنة -6

مشلت تفاصيل العناصر الرئيسية للكشوف املالية املراجعة. وتلقت اللجنة أيضا إحاطة من مراجلع احلسلابات    الربنامج

 اخلارجي عن الرأي غري املتحفظ الذي أصدره بشأنها، جنبا إىل جنب مع تقرير مراجعة احلسابات ذي الصلة.

 

مليون دوالر أمريكي املبلغ عنه  236البالغ  2014وُأبِلغت اللجنة بعوامل التوقيت اليت أدت إىل الفائض يف عام  -7

. ويعللزى ذلللك أساسللا إىل الزيللادة يف 2013مليللون دوالر أمريكللي يف عللام  21يف الكشللف املللالي الثللاني مقارنللة مببلللغ 

( والليت  2013مليلار دوالر أمريكلي يف علام     4.5مريكلي مقابلل   مليلار دوالر أ  5.5اإليرادات اليت حتققها املسلاهمات ) 

يعرتف بها، وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، عند تأكيدها حتريريا من قبل اجلهات املاحنلة وإىل الزيلادة   

يعلرتف بهلا عنلد     ( والليت 2013مليار دوالر أمريكي يف عام  4.5مليار دوالر أمريكي مقابل  5.2يف جمموع املصروفات )

 تسليم السلع واخلدمات.

 

وُأبِلغت اللجنلة باألسلباب الرئيسلية وراء حتركلات العناصلر الرئيسلية ملن الكشلف األول: الزيلادة يف النقديلة            -8

(؛ والزيلادة يف  2013مليلار دوالر أمريكلي يف علام     1.4مليلار دوالر أمريكلي مقابلل     1.7واالستثمارات القصرية األجل )

(؛ واالخنفاض 2013مليار دوالر أمريكي يف عام  1.9مليار دوالر أمريكي مقابل  2.2)القبض  املستحقةساهمات رصيد امل

(؛ والزيللادة يف التزامللات 2013مليللون دوالر أمريكللي يف عللام  665مليللون دوالر أمريكللي مقابللل  579يف املخزونللات )

(. وُأبِلغلت اللجنلة بلأن    2013يون دوالر أمريكي يف عام مل 422مليون دوالر أمريكي مقابل  566استحقاقات املوظفني )

يف املائة من امليزانية النهائية القائمة عللى االحتياجلات يف    59بلغت  2014 نسبة االستخدام اإلمجالي للميزانية يف عام

 أتيحلت  للتعكس اسلتخدام امللوارد الفعليلة الليت      2015الكشف املالي اخلامس وبأنه سُتقدم معلوملات إضلافية يف علام    

 .للربنامج

 

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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وللعام الرابع على التلوالي بيانلا علن الرقابلة الداخليلة،       2014وُأبِلغت اللجنة بأن األمانة قد أدرجت يف عام  -9

. ويسر األمانلة أن تبللغ اللجنلة    الربنامجوّقعه املدير التنفيذي، لتوفري ضمانات إضافية حول فعالية الرقابة الداخلية يف 

 .مجيع املديرين من يف املائة 100بتحقيق معدل تقديم ضمانات بنسبة 

 

وأعرب مراجع احلسابات اخلارجي عن سروره أن يبلغ اللجنة بأنه قد انتهى من مراجعة احلسابات السلنوية   -10

وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات، وأفاد بأن احلسابات السنوية تعّبر بأمانلة، ملن مجيلع اجلوانلب      2014لعام 

، وعن أدائه املالي وتدفقاته النقدية للسلنة املنتهيلة   2014ديسمرب/كانون األول  31يف  للربنامجاملادية، عن املركز املالي 

 احملاسبية الدولية للقطاع العام. كما أبرز مراجع احلسابات اخلارجي ، وفقا للمعايري2014ديسمرب/كانون األول  31يف 

 .2014 التوصيتني الصادرتني عن عملية مراجعة احلسابات لعام

 

 :2014 وطلبت اللجنة توضيحات بشأن عدة جوانب فنية متعلقة باحلسابات السنوية لعام -11
 

. استفسرت اللجنة عن السبب يف أن بنود مصروفات املساعدة )األغذية والنقلد والقسلائم   اجتاهات املصروفات (1)

. وُأبِلغلت اللجنلة بلأن    2013مقارنلة بعلام    2014املوزعة( أقل بقليل كنسبة من جمموع املصلروفات يف علام   

الرئيسلية قلد    املصروفات قد زادت بوجه عام بسبب زيادة العمليات وأن الوزن النسيب لبعض بنود املصروفات

تأثر، يف جزء كبري منه، ببندين رئيسيني آخرين من بنود املصروفات. والبند األول هو زيادة يف بنلد تكلاليف   

بشلأن مصلروفات إضلافية متعلقلة بتقيليم اسلتحقاقات        2014املرتبات مبا يف ذلك زيادة مللرة واحلدة يف علام    

 اخلدمات املتعاقد عليها املتعلقة أساسلا بزيلادة العمليلات    املوظفني املعينني حمليا. والبند الثاني هو الزيادة يف

اجلوية يف حاالت الطوارئ. وباإلضافة إىل ذلك، ُأبِلغت اللجنة بلأن اسلتخدام ميزانيلة دعلم اللربامج واإلدارة      

، ُيعتلرب  2013يف املائة تقريبا احمللدد يف خطلة اإلدارة املوافلق عليهلا يف نوفمرب/تشلرين الثلاني        100بنسبة 

 تيجة إجيابية خاصة يف ضوء زيادة العمليات واإليرادات.ن

. ُأبِلغللت اللجنللة بللتجراءات الرقابللة املطبقللة علللى التحللويالت النقديللة  الرقابااة ىلاات التتااويقت النقديااة (2)

 للمستفيدين والعمل الذي تقوم به اهليئات الرقابية مثل املفتش العام ومكتب التقييم يف جمال النقد والقسائم.

. تلقت اللجنلة توضليحات بشلأن    2014مسألة الرقابة الداخلية اليت أثريت يف بيان الرقابة الداخلية لعام  (3)

حاليلا. وقلد تطلبلت زيلادة املسلتوى ملن        الربنامجاليت يواجهها  3مسألة عدد حاالت الطوارئ من املستوى 

داخليلة وأن يتخلذ إجلراءات    أن يكيف ختطيطه التنظيمي وأن يرصد بنشلا  األثلر عللى الرقابلة ال     الربنامج

 تصحيحية، حسب االقتضاء.

 

 اللجنة:إن  -12
 

، وبيان الرقاباة  بعرض احلسابات السنوية املراجعة اليت تضمنت تقرير مراجع احلسابات اخلارجي رحبت )أ(

   بشأنها؛ املدير التنفيذياملقدم من  الداخلية
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 بساابب ايااادة ىاادد حااارت ال ااوار  ماان     2014بااأن الربنااامج واجاات كااديات كاابرية يف ىااام     أقاارت )ب(

، وبأن هذه التتديات أثرت ىلت املوارد املتاحة لتنفياذ ىملياتات وىلات تاوافر املاوارد      3 واملستوى 2 املستوى

 البشرية أيضا؛

 بتشديد الربنامج ىلت كسني الشفافية الايت ت باع ىلات اإلدارة، وكفااءة الضاوابا الداخلياة، وإدارة       أقرت )ج(

 املخاطر املؤسسية؛

باستمرار املبادرة اليت اختذت بشأن بيانات الضمان الداخلية الصادرة ىن مجيع املديرين يف الربناامج   رحبت )د(

أن توفر هاذه املباادرة األسااز لزياادة      وتوقعتمبن فيهم نائب املدير التنفيذي، ومساىدو املدير التنفيذي، 

 ثقة اهليئات اإلدارية إااء الرقابة الداخلية؛

باجلهود اليت تتوخت األمانة باذهلا لتعزياز ىارض امليزانياة بحتياة كقياع التاواان باني امليزانياة           رحبت )هل(

 القائمة ىلت ارحتياجات واملوارد الفعلية املتاحة؛

الصادرتني ىن مراجع احلسابات اخلارجي وأخاذت ىلماا لالاة التوصايات      للتوصيتني أىربت ىن تقديرها )و(

اليت قبلتها اإلدارة. وفيما يتعلع بتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي من السنوات السابقة، طلبت اللجنة 

 أن يتم تنفيذها يف أقرب وقت ممكن رهنا بتوفر املوارد؛

 حلسابات اخلارجي؛الرأي غري املتتفظ الصادر ىن مراجع ا رحظت )ز(

 .2014بأن يوافع اجمللس التنفيذي ىلت احلسابات السنوية املراجعة لعام  أوصت )ح(

 

 تعيني ثقثة من أىضاء جلنة مراجعة احلسابات

 

استعرضت اللجنة توصيات املدير التنفيذي بشأن تعيني أعضاء يف جلنلة مراجعلة احلسلابات وأشلادت بأمانلة       -13

 لتنفيذها عملية اختيار مستقلة وشفافة. الربنامج

 

 إن اللجنة: -14
 

 مؤهقت املرشتني الثقثة الذين أوصت بهم املدير التنفيذي؛ رحظت )أ(

 بأن يوافع اجمللس التنفيذي ىلت تعيينهم. أوصت )ب(
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 التقدم احملرا يف استعراض اإلطار املالي مبا يف ذلك تكاليف الدىم غري املباشرة

 

الليت  التقدم احملرز يف استعراض اإلطار املالي مبا يف ذلك تكاليف اللدعم غلري املباشلرة    استعرضت اللجنة وثيقة -15

السلتعراض اإلطلار امللالي، وتلخل  يف      2016و 2015تعرض يف اجلزء األول منها العمل املزمع القيام به خلالل علامي   

شرة. وإدراكا لللرواب  بلني حمركلات تكلاليف ميزانيلة دعلم       اجلزء الثاني استنتاجات استعراض تكاليف الدعم غري املبا

، جرى تناول التحليل املتبقلي لتكلاليف اللدعم غلري املباشلرة يف سليا        الربنامجالربامج واإلدارة واهليكل العام لتكاليف 

يف  1د املائلة استعراض اإلطار املالي. وهذا يتماشى مع اإلرشادات الصادرة علن اللجنلة يف دورتهلا الثالثلة واخلمسلني بعل      

 .2014مايو/أيار 

 

وسيتم استعراض اإلطار املالي يف ضوء مسارات العمل احملددة يف الوثيقة، وهي: التخطي  املوحلد القلائم عللى     -16

، واستعراض هيكل امليزانية التشغيلية عللى املسلتوى   الربنامجاملوارد على املستوى القطري، وتعظيم التمويل بالسلف يف 

 مواصلة تطوير هياكل املساءلة الداعمة الالزمة لدعم مسارات العمل هذه.القطري مع 

 

أكدت األمانة أن املبادئ األساسية الثالثة للبنيان امللالي للن تلتغري نتيجلة     يف رد على سؤال طرحته اللجنة، و -17

للتكاليف، وتتبلع النفقلات   ، ومبدأ االسرتداد الكامل للربنامجاالستعراض. ومشلت هذه املبادئ طبيعة التمويل الطوعي 

 اخلاصة باملساهمات. وسيبحث هذا االستعراض كيفية تطبيق املبدأين األخريين ولكن طبيعتهما األساسية لن تتغري.

 

وشّكل مكون تكاليف الدعم غري املباشرة من الوثيقة الورقة الثالثة املقدمة كجزء ملن اسلتعراض تكلاليف اللدعم      -18

حليل املتبقي املطلوب كجزء من اسلتعراض تكلاليف اللدعم غلري املباشلرة، مبلا يف ذللك حتليلل         غري املباشرة. وتناول الت

مفصل حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة، ومستواه املستهدف، واالعتبارات املتعلقة باستمرار استخدام مصادر متعددة 

 ت غري املتكررة.لتمويل التكاليف ذات الصلة بالدعم واإلدارة من قبيل األمن واالستثمارا

 

والحظت اللجنة أن حتليل حمركات تكاليف ميزانية دعم الربامج واإلدارة مل يكن واسعا عللى النحلو املنشلود     -19

. ونتيجلة  للربناامج من قبل، لكنها أقرت بالصعوبات يف استكمال مثل هذه العملية يف ظل بنيلان اللنظم املاليلة احللالي     

معلايري   الربناامج زانية دعم الربامج واإلدارة املعروض يف الوثيقة، اقرتحلت أمانلة   للتحليل الواسع حملركات تكاليف مي

 واجلزء غري املخص  من احلساب العام. للربنامجالستخدام حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة 

 

وأقرت اللجنة باحلاجة إىل وضع إطار لسياسة بشلأن اسلتخدامات حسلاب التسلوية، مبلا يف ذللك حوكمتله.         -20

من مشروع القرار للتأكيد عللى أن كلل أوجله اسلتخدام رصليد       3مع النقطة  2بني االستنتاج  الربنامجطلبت أن يوائم و

                                                      
1  WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3. 



CL 153/4 8 

 

. ووافقلت األمانلة عللى تعلديل القلرار وفقلا       للربنامجحساب التسوية ستظل خاضعة ملوافقة اجمللس اجمللس التنفيذي 

 لذلك.

 

وُأبِلغت اللجنة باألساس املنطقي إلعادة النظلر يف املسلتوى املسلتهدف حلسلاب التسلوية، اسلتنادا إىل العملل         -21

وعملياته الليت ازدادت تعقيلدا يف العقلد املاضلي.      الربنامجواالختالف الكبري يف حجم متويل  2006املضطلع به يف عام 

عتبارات األخرى وعرضها عللى اجملللس قبلل اقلرتاح تغليريات، إن      وُأبِلغت اللجنة بأنه يتعني حتليل اآلثار املالية واال

 وجدت، يف هذا الصدد.

 

امللتعلقني بلاألمن ورعايلة امللوظفني عللى التلوالي،        7و 6وتلقت اللجنة توضيحات إضافية بشأن االستنتاجني  -22

الي ُتحملل عليهلا، يف   حيث حصلت على تأكيد يفيد بأن معظم هذه املصلروفات ميكلن أن تعلزى إىل مشلروعات، وبالتل     

معظم احلاالت. ويف احلاالت اليت ال ميكن فيها أن تعلزى الرسلوم إىل مشلروع معلني أو ُتسلرتد منله، فليمكن أن تكلون         

ميزانية دعم الربامج واإلدارة مصدر متويل مناسب. وأكدت األمانة من جديد أنه جيوز استخدام حساب التسوية لتغطية 

اسلتخدام الصلناديق   للجنلة أن  وُأبِلغلت ا  س اسلتثنائي ومبوافقلة اجملللس التنفيلذي.    جزء من هذه التكلاليف عللى أسلا   

سليعرض عللى   يف املسلتقبل  املواضيعية سيكون ألغراض الدعم فق  وأن إنشاء أي صندو  من هلذه الصلناديق املواضليعية    

 اجمللس التنفيذي للموافقة عليه.

 

 إن اللجنة: -23
 

 ؛احملرا يف استعراض اإلطار املالي مبا يف ذلك تكاليف الدىم غري املباشرةالتقدم لوثيقة  أجرت كليق )أ(

فيماا يتعلاع باساتعراض اإلطاار      2016و 2015ىن جمارت العمل املتوخااة خاقل ىاامي     أىربت ىن رضاها )ب(

 املالي، بحتية كسني كفاءة الربنامج وفعاليتت وشفافيتت؛

ها األمانة يف اجلزء الثاني من الوثيقة فيما يتصال بارنتهااء مان    ارستنتاجات السبعة اليت خلصت إلي أيدت )ج(

 استعراض تكاليف الدىم غري املباشرة؛

، الذي أكد أن كل أوجت استخدام رصيد حساب تسوية دىم الاربامج واإلدارة  2إدراج صيحتة ارستنتاج  طلبت )د(

 ستظل خاضعة ملوافقة اجمللس، صراحة يف مشروع القرار؛

األمانة ىلت إىداد بنيان مالي منقح لتيسري احلصول ىلت رؤية أوضاح حملركاات تكااليف ميزانياة      شجعت )هل(

 دىم الربامج واإلدارة والتكاليف التشحتيلية.
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 ارستخدام ارسرتاتيجي حلساب تسوية دىم الربامج واإلدارة

 

 اللللربامج واإلدارةاالسلللتخدام االسلللرتاتيجي حلسلللاب تسلللوية دعلللم   أجلللرت اللجنلللة حتلللليال لوثيقلللة    -24

(WFP/EB.A/2015/6-D-1.) 

 

، فقد وصل مستوى حساب تسوية دعم الربامج 2014وأقرت اللجنة بأنه نظرا لإليرادات غري املسبوقة يف عام  -25

أشهر  4مليون دوالر أمريكي، وهو ما يتجاوز املستوى املستهدف احلالي البالغ  189.8إىل  2014واإلدارة يف نهاية عام 

 مليون دوالر أمريكي. 95.9من مصروفات دعم الربامج واإلدارة مببلغ 

 

مليون دوالر أمريكلي حلسلاب    50 (1) وأخذت اللجنة علما بالتحويالت املقرتحة من حساب التسوية، وهي: -26

مليلون دوالر أمريكلي    18 (3) ؛امللوظفني  ماليني دوالر أمريكي إلنشاء صندو  برنامج رفاه 10 (2) االستجابة العاجلة؛

 .2015للمبادرات املؤسسية احلامسة يف عام 

 

والحظت اللجنة أن األمانة تسحب كل الرصيد الزائد حلساب التسوية يف الوقت الذي ُيقرتح فيه إعادة النظلر   -27

يف املستوى املستهدف هلذا احلساب. غري أنها أقرت بأنه من املتوقع تراكم فوائض إضافية يف حساب التسوية يف علامي  

ة عن تكاليف الدعم غري املباشرة ستتجاوز مصروفات دعلم  حيث تشري التوقعات إىل أن اإليرادات الناجت 2016و 2015

 الربامج واإلدارة املقررة.

 

وناقشت اللجنة كيف ميكن أن متيز، بالنسبة الستخدام حساب االستجابة العاجلة، بني وظيفلة تقلديم امللن      -28

 من .ووظيفة تقديم القروض وأقرت بأن هناك حاجة إىل إرشادات واضحة عند حتويل القروض إىل 

 

وأيدت اللجنة حتويل األموال إىل حساب االستجابة العاجلة، إقرارا بفوائده وبالرصيد املتدني املتاح فيله، ملع    -29

مليون دوالر  50األقرار باحلاجة، يف ضوء مستوى الطلب، إىل حماولة احلفاظ على قدرة دنيا لتقديم القروض ال تقل عن 

مليون دوالر أمريكي كافيا، وُأبِلغلت بلأن الزيلادات األخلرى جيلب       50البالغ أمريكي. وتساءلت عما إذا كان التحويل 

 أيضا أن ُتدعم من خلالل مسلاهمات اجلهلات املاحنلة يف حسلاب االسلتجابة العاجللة، والليت تبللغ حاليلا ملا يقلرب             

 مليون دوالر أمريكي سنويا. 50من 

 

مليون دوالر أمريكي يف خطلة   200عاجلة زاد إىل والحظت اللجنة أن املستوى املستهدف حلساب االستجابة ال -30

، فاستفسرت عن معنلى مصلطل  "املسلتوى املسلتهدف". وُأبِلغلت اللجنلة بلأن تعريلف املسلتوى          2017-2015اإلدارة 

املستهدف تغري مع مرور الزمن، فهو يشري يف بعض األحيان إىل املستوى السنوي املرغوب فيله ملن مسلاهمات اجلهلات     

ب االستجابة العاجلة، ويشري يف أحيلان أخلرى إىل الرصليد املرغلوب يف أن يكلون متاحلا يف احلسلاب.        املاحنة يف حسا
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من النظام املالي، اليت تشلري إىل املسلتوى املسلتهدف حلسلاب االسلتجابة العاجللة،        3-4وُلِفت انتباه اللجنة إىل املادة 

 وأقرت بأنه ميكن توضي  التعريف يف النظام املالي.

 

 الربناامج ميثل أولويلة لضلمان أن يكلون بوسلع     املوظفني ت اللجنة عن تقديرها ألن صندو  برنامج رفاه وأعرب -31

ماليلني دوالر   10توفري مرافق وخدمات الرفاه الكافية للموظفني يف امليدان. وُأبِلغت اللجنة بأن التحويلل املقلرتح وقلدره    

أمريكي هو متويل أولي إلجراء إصالحات ضرورية تأخر تنفيلذها يف املرافلق وسيضلطلع بهلا عللى ملدى علدة سلنوات.         

أيضلا ملن خلالل    امللوظفني  ، سيتم احلفاظ عللى صلندو  برنلامج رفلاه     يةاألمن الطوارئومتشيا مع منوذج متويل صندو  

حتديلده كميلا يف خطلة اإلدارة. وُأبِلغلت اللجنلة بلأن اإلدارة سلتكون        ، سليتم  وظائفلل تكاليف القياسيةالاعتماد ضمن 

مسؤولة عن املقرتحات التفصيلية بشأن استخدام األموال، من خالل استعراض مقرتحات حاالت االستثمار اليت حصلت 

 عليها جلنة التخصي  االسرتاتيجي للموارد ووافقت عليها.

 

التفاصليل املقلدم بشلأن املبلادرات املؤسسلية احلامسلة وأوصلت بلتبال          ورحبت اللجنة باملستوى اإلضايف ملن   -32

 اجمللس بصفة دورية عن التقدم الذي حترزه هذه املبادرات.

 

 إن اللجنة: -33
 

 ؛ارستخدام ارسرتاتيجي حلساب تسوية دىم الربامج واإلدارةلوثيقة  أجرت كليق )أ(

التتااويقت املقرتحااة ماان حساااب تسااوية دىاام الااربامج واإلدارة الااواردة يف الورقااة يف اجملااارت    أياادت )ب(

ملياون دورر أمريكاي(؛ وإنشااء صاندو       50ارسرتاتيجية الثقثة التالياة: حسااب ارساتجابة العاجلاة )    

ملياون دورر   18) مقيني دورر أمريكي(؛ ومتويل املبادرات املؤسساية احلاةاة   10) املوظفني برنامج رفاه

 (؛2015أمريكي لعام 

بأن حجم التتويقت املقرتح يبدو حكيما يف ضوء التوقعات بشأن إيرادات تكاليف الدىم غري املباشارة   أقرت )ج(

 ؛2015ومصروفات دىم الربامج واإلدارة يف ىام 

 من األمانة توضيح معنت املستوى املستهدف حلساب ارستجابة العاجلة. طلبت )د(

 

 تقرير ىن استخدام آليات التمويل بالسلف يف الربنامج

 (2014ديسمرب/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 

 –يناير/كلانون الثلاني    1) الربناامج تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسللف يف  استعرضت اللجنة الوثيقة  -34

وعللن  2014واللليت قللدمت تفاصلليل عللن اسللتخدام أدوات التمويللل بالسلللف يف عللام  (2014ديسللمرب/كانون األول  31

 .2015التحسينات اليت ُأدخلت على التنفيذ خالل عام 
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ليشلمل التغليريات الليت وافلق اجملللس التنفيلذي عللى         2014وُأبِلغت اللجنة أن نطا  الوثيقة اتسع يف علام   -35

. وألول مرة، تتضمن الوثيقة تفاصليل علن سللف اخللدمات املؤسسلية، باإلضلافة إىل       للربنامجإدخاهلا يف البنيان املالي 

حتليل السلف املقدمة عن طريق مرفلق اإلقلراض اللداخلي للمشلروعات، وحسلاب االسلتجابة العاجللة، ومرفلق اإلدارة         

 الشاملة للسلع، اليت استمر إدراجها من السنوات املاضية. 

 

تزايد للقروض املقدمة كسلف عن طريق مرفق اإلقراض الداخلي للمشروعات، فقلد  واستعرضت اللجنة احلجم امل -36

، وُأبلغت بلأن هلذه املمارسلة يف طريقهلا ألن تصلب       2014جتاوز هذا احلجم ألول مرة مبلغ مليار دوالر أمريكي يف عام 

دملة ملن حسلاب االسلتجابة     ككل. كما ُقدمت إىل اللجنلة تفاصليل علن القلروض املق     الربنامجممارسة العمل املعممة يف 

. إضافة للذلك، جلرى اسلتعراض    2014العاجلة، حيث سجلت القروض واملساهمات املقدمة أرقاما قياسية أيضا يف عام 

 مرفق اإلدارة الشاملة للسلع وسلف اخللدمات املؤسسلية، حيلث متكلن املرفلق ملن ختفليض املهلل الالزملة للتسلليم إىل          

 (.2013يف املائة مقارنة بعام  2نسبة يوما )مما يشكل حتسينا إضافيا ب 27

 

، بأن القيمة الكليلة للملن    2014وُأبِلغت اللجنة، يف رد على سؤال طرحته بشأن تفاصيل املن  املقدمة يف عام  -37

مليلون دوالر أمريكلي، وهلي تعلزى السلتجابة       30.46بلغلت   2014املقدمة ملن حسلاب االسلتجابة العاجللة يف علام      

لألزمة يف سورية. وردا على مالحظات تتعلق باعتماد قلدرة مرفلق اإلقلراض اللداخلي للمشلروعات يف      اإلقليمية  الربنامج

جمال تقديم السلف على تلقي املساهمات بدون تقييدات أو بعدد قليل منها، ُأبِلغت اللجنة بلأن املرفلق، بالفعلل، كلان     

التقييدات عللى مسلاهمات امللاحنني كانلت أقلل.       ، لو أن2014بتمكانه أن يقدم قدرا من السلف أكرب مما قدمه يف عام 

يعمل على التقليل من هذه التقييدات، على أن مرفق اإلقراض اللداخلي للمشلروعات قلدم     الربنامجوالحظت اللجنة أن 

 التشغيلية. الربنامجإجيابية جدا يف حتقيق استجابة  اترغم ذلك مساهم

 

اإلقراض اللداخلي للمشلروعات، اللذي يعملل عللى أسلاس توقعلات        والحظت اللجنة أوجه التشابه بني مرفق  -38

مساهمات املاحنني املقدمة للمشروعات أو املساهمات املتعددة األطراف، وبني اإلقراض ملن حسلاب االسلتجابة العاجللة     

عات الذي جيري على أساس الرصيد املتوفر يف احلساب. وسألت اللجنة عما إذا كان من املمكلن توحيلد إقلراض املشلرو    

بأكمله يف مرفق للتمويل بالسلف يعمل مبثابة "مركز إقراض موحد". وُأبِلغت اللجنة بأن من املمكن النظر يف هذه املسلألة  

يف سيا  أحد مسارات العمل املخط  هلا يف إطار استعراض اإلطلار امللالي، وهلي مسلألة ميكلن أن تشلكل جملاال مثملرا         

 للمناقشة مع األعضاء يف الوقت املناسب.

 

 إن اللجنة: -39
 

  –يناير/كاااانون الثااااني  1باااالتقرير ىااان اساااتخدام آلياااات التمويااال بالسااالف يف الربناااامج )  رحبااات )أ(

 ؛(2014ديسمرب/كانون األول  31
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 ؛2014مع اررتياح العرض الشامل للمعلومات حول أداء اآلليات خقل ىام  رحظت )ب(

إىل مواصلة املناقشات، يف سيا  استعراض اإلطار املالي، حول أوجت التشابت بني مرفع اإلقاراض   ت لعت قدما )ج(

الداخلي للمشروىات واإلقراض ىن طريع حساب ارستجابة العاجلة، وكذلك حول أية فرص لتوحيد أدوات 

 د"؛إقراض املشروىات يف الربنامج يف مرفع للتمويل بالسلف يعمل مبثابة "مركز إقراض موح

 اجمللس التنفيذي إىل كليل التقرير واإلحاطة بت ىلما. دىت )د(

 

 التقرير السنوي للجنة مراجعة احلسابات

 

 ، الللذي يغطللي الفللرتة التقريللر السللنوي للجنللة مراجعللة احلسللابات قللدم رئلليس جلنللة مراجعللة احلسللابات   -40

، واليت اجتمعت اللجنة خالهلا ثالث مرات. وغطلت املواضليع   2015مارس/آذار  31حتى  2014أبريل/نيسان  1من 

واملفتش العام ومراجع احلسابات اخلارجي النطلا  الكاملل    الربنامجاليت جرت مناقشتها يف جلسات مفتوحة مع إدارة 

ملسؤوليات جلنة مراجعة احلسابات املنصوص عليها يف اختصاصاتها. وقد سلاعدت اجللسلات الليت عقلدت ملع امللدير       

 التنفيذي وهيئة مكتب اجمللس التنفيذي جلنة مراجعة احلسابات يف حتديد أهم املسائل اليت ستنظر فيها.

 

ونظرت جلنة املالية يف النقا  الرئيسية للتقرير الذي قدمه رئيس جلنة مراجعة احلسابات مبا يف ذلك الزيارات  -41

ابات، والتطلورات اجلديلدة فيملا يتعللق بلتدارة املخلاطر،       امليدانية اليت قام بها عضوان من أعضاء جلنة مراجعة احلسل 

واستعراض سياسة مكافحة التدليس والفساد، وتقييم ُنهج الضمان اإلجيابي، وبيان الرقابة الداخلية، والكشوف املاليلة،  

 وعملييت مراجعة األداء، واستعراض العدالة الداخلية.

 

وردا على أسئلة حول كيفية اختيار مواقع الزيارات امليدانية وحول نوع اإلبال  الالحق بشأنها، ُأبِلغت اللجنة  -42

، مع األخذ بعني االعتبلار جلدوى   الربنامجبأن القرار بشأن مكان السفر ُيتخذ على أساس االقرتاحات املقدمة من إدارة 

جعة احلسابات، وبأن تقريلرا علن الزيلارة امليدانيلة ُقلدم إىل هيئلة       تكاليف السفر من حيث حمل إقامة أعضاء جلنة مرا

. وتلقت جلنة املالية أيضا تأكيدا يفيد بأنه مت النظلر يف النتلائج الليت توصللت     الربنامجمكتب اجمللس التنفيذي وإدارة 

 إليها اهليئات الرقابية األخرى قبل املشاركة يف الزيارات امليدانية.

 

جال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُأبِلغت جلنة املالية بأنله جيلري االضلطالع باسلتعراض     وفيما يتعلق مب -43

آخر هذا وبأن هذا البند سُيناقش مرة أخرى يف دورة الحقة للجنة مراجعة احلسابات؛ وسيتاح املزيلد ملن املعلوملات يف    

 .2016تقرير جلنة مراجعة احلسابات يف عام 
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ووجه رئيس جلنة مراجعة احلسابات، بالنيابة عن جلنته، الشكر إىل امللدير التنفيلذي واألعضلاء اآلخلرين يف      -44

وهيئة مكتب اجمللس التنفيذي على تعلاونهم، وأثنلى عللى عملل اهليئلات الرقابيلة األخلرى يف         للربنامجاإلدارة العليا 

 .الربنامج

 

ة مراجعة احلسابات، والحظلت اللرأي اإلجيلابي للجنلة مراجعلة      وأعربت جلنة املالية عن تقديرها لعمل جلن -45

. وُطِلب من جلنة مراجعة احلسابات إعادة النظر يف مستوى التفاصيل الواردة يف تقريرها الربنامجاحلسابات بشأن عمل 

فيلذي وإدارة  السنوي وتقييم كيفية إعادة التوازن بني حمتوى التقريلر واحملاضلر املقدملة إىل هيئلة مكتلب اجملللس التن      

رئليس  الذي قام بها عمل للعن تقديرها أعربت اللجنة كما  بعد كل دورة من دورات جلنة مراجعة احلسابات. الربنامج

 املنتهية واليته، السيد أنطوان أنطون. جلنة مراجعة احلسابات

 

 إن اللجنة: -46
 

 ماارز/آذار  31إىل  2014أبريل/نيساان   1للفارتة مان   التقرير السنوي للجنة مراجعة احلساابات  يف  نظرت )أ(

 ، وأثنت ىلت ىمل جلنة مراجعة احلسابات بوصفها هيئة لإلدارة والرقابة؛2015

للكشلوف  جبميع التوصيات ذات الصلة بعمل جلنة مراجعاة احلساابات، مباا يف ذلاك كليلاها       أخذت ىلما )ب(

 املالية، واحملاسبة، وأنشطة املراجعة؛

من جلنة مراجعة احلسابات إىادة النظر يف الشكل احلالي لتقريرها السنوي بحتية توفري كليال أكثار    طلبت )ج(

 تفصيق إن أمكن بشأن املسائل اليت جيري استعرضها؛

 للنظر فيت. 2015ىلت تقديم التقرير إىل اجمللس التنفيذي يف دورتت السنوية لعام  وافقت )د(

 

 التقرير السنوي من املدير التنفيذي بشأن ومذكرةالتقرير السنوي للمفتش العام، 

 

باملذكرة من املدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفلتش  وكذلك  بالتقرير السنوي للمفتش العامرحبت اللجنة  -47

بيئة رقابية داخلية مستقرة كما الحظلت شلراكة األعملال املثملرة      الربنامجوالحظت اللجنة مع االرتياح أن لدى العام. 

 .الربنامجالعام وإدارة  املفتشالبناءة بني 

 

وأبرز املفتش العام فرص تعزيز املساءلة الليت يوفرهلا الكشلف للجمهلور العلام علن تقلارير املراجعلة الداخليلة           -48

؛ وتنقلي  قواللب تقلارير املراجعلة     2014العلام يف علام   تقريلرا للجمهلور    40والتفتيش، حيث مت الكشف عن أكثر من 

الباعلة؛   ميارسهمن الفعالية يف نقل الرسائل األساسية؛ وزيادة الرتكيز على حتديد التدليس الذي  مزيدالداخلية إلتاحة 

 .الربنامجوتعزيز تقديم اخلدمات االستشارية إلدارة 
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رة يف النملو ملن حيلث حجمهلا وملن حيلث أهميتهلا بالنسلبة         حتويالت النقد والقسائم املستم اللجنةوناقشت  -49

يف عدة بللدان تطلورات إجيابيلة، وأبلرزت فلرص       2014. وقد الحظت عمليات املراجعة اليت أجريت يف عام للربنامج

 تعزيز الرقابة الداخلية.

 

، والليت ارتفعلت بنسلبة    2014وأبلغ املفتش العام اللجنة بتلداعيات اخلسلائر الناشلئة علن التلدليس يف علام        -50

. وأفلاد بلأن   الربناامج يف املائة من جمموع خمصصات موارد  0.015، مع أنها ال تغطي إال 2013الضعفني مقارنة بعام 

 .الربنامججنمت عن حتول يف تركيز التحقيقات وليس عن تدهور يف إطار الرقابة املنهجية يف  اخلسائرزيادة 

 

املفتش العام، بالتعاون ملع األمانلة وجلنلة مراجعلة احلسلابات، وبلدعم ملن         وأعربت اللجنة عن تقديرها ألن -51

اللجنلة  استعراض تقين أجرته شركة حماسبة كبرية، قد أجرى حتليال لفرصة تقديم رأي ضمان إجيابي كلي. والحظت 

وأنله يللزم حتديلد    ، للربناامج االستنتاج القائل بأن رأي الضمان اإلجيابي الكلي ليس مناسلبا يف هلذا الوقلت بالنسلبة     

 مع أخذ ختصي  املوارد بعني االعتبار. الربنامج خطوات إضافية من جانب إدارة 

 

وأبلغ املفتش العام اللجنة بالتحديات املواجهة يف جملاالت مراقبلة تكنولوجيلا املعلوملات واالتصلاالت، وهلي        -52

أشلار إىل تقلدير شلامل للمخلاطر أجلري بلدعم        حتديات تناولتها عدة عمليات مراجعة ألمن املعلومات واالتصاالت، كما

 ، وإىل تنفيذ خطة لعمليات املراجعة مدتها ثالث سنوات.متخص قدمه استشاري خارجي 

 

وطلبت اللجنة توضيحا عن إغال  توصيات املراجعة املتعلقة باملخاطر املرتفعة واملتوسطة، وخصوصا علن حاللة    -53

. وُأبِلغت اللجنة أن األمانة تدير املخلاطر بصلورة   2013راجعة املشرتيات يف عام تنفيذ مكتب إلدارة الباعة وفقا لنتائج م

استباقية، وقد أحِرز تقدم كبري يف إغال  عدد من التوصيات خالل السنة السابقة. وأظهرت نتائج نهاية السنة اخنفاضلا  

 تغطيللة املشللمولة باملراجعللات. كمللا املتفللق عليهللا اللليت ال تللزال مفتوحللة، علللى الللرغم مللن زيللادة ال التللدابريكللبريا يف 

يعتللزم تعلليني موظللف إلدارة الباعللة للقيللام بتصللميم وتنفيللذ نظللام مالئللم  لللول شللهر    الربنااامجُأبِلغللت اللجنللة أن 

 .2015ديسمرب/كانون األول 

 

وُقدِمت للجنة معلومات إضافية عن املخلاطر احمللددة املتعلقلة بتجلّزؤ إدارة امليزانيلة. وجيلري معاجللة هلذه          -54

 .الربنامجاملخاطر من خالل االستعراض اجلاري للبنيان املالي والنظام املالي الذي تقوم به إدارة 

 

 حتياجات إدارة عدة حاالت طوارئ من وطرحت اللجنة أسئلة عن نشر املوظفني، مع االهتمام بصورة خاصة با -55

 ، وُأبِلغت أن املراجعة مل تأِت بأدلة على وجود أثر سليب على بيئة الرقابة الداخلية.3 املستوى
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كل من املفتش العام ورئيس الديوان )الذي مثل املدير التنفيذي(،  ورحبت اللجنة، عموما، بالعرض الذي قدمه -56

يف معاجللة التحلديات املتعلقلة     الربناامج لعمل البنلاءة بلني مكتلب املفلتش العلام وإدارة      لعالقة ا ارتياحهاوأعربت عن 

 باحلوكمة، وإدارة املخاطر، واملراقبة.

 

 إن اللجنة: -57
 

 ؛مبذكرة املدير التنفيذي بشأن ذلك التقرير السنويمقرتنا  التقرير السنوي للمفتش العاميف  نظرت )أ(

باستققل مكتب املفتش العام ورحظت بروح إجيابية املستوى العالي لعققاة العمال والتعااون ماع      رحبت )ب(

 إدارة الربنامج؛

رأي الضمان اإلجيابي الصاادر ىان املفاتش العاام بشاأن مساائل احلوكماة الداخلياة وبشاأن إدارة           رحظت )ج(

 الربنامج للمخاطر؛

 اللجنة وبالتقرير املقدم إليت للنظر فيت. إىل اجمللس أن يأخذ ىلما بتعليقات طلبت )د(

 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن إدارة ال وار  املؤسسية، ورد إدارة الربنامج ىليت

 

، وسلاند مراجلع   الربناامج  يف مراجع احلسابات اخلارجي بشأن إدارة الطوارئ املؤسسيةناقشت اللجنة تقرير  -58

احلسابات اخلارجي املناقشة بتحاطة قدمها وأوض  فيها أن اهلدف الرئيسي ملراجعة األداء يتمثل يف السلعي عموملا إىل   

استطاع أن يدير تلك الطوارئ املؤسسية املتعددة بصورة اقتصادية وكفؤة وفعاللة،   الربنامجاحلصول على ضمان مفاده أن 

لتقديم أقصى ما ميكن من املساعدة اإلنسلانية العاجللة إىل املسلتفيدين املسلتهدفني. وقلد      متوخيا حتقيق اهلدف النهائي 

يف روملا، ومكاتبله اإلقليميلة يف القلاهرة وداكلار وبلانكوك، ومكاتبله القطريلة يف          للربنامجغطت املراجعة املقر الرئيسي 

عّمان، ومشللت مجيلع حلاالت الطلوارئ ملن       الكامريون والفلبني وجنوب السودان، ومكتب املنسق اإلقليمي للطوارئ يف

 .2014إىل سبتمرب/أيلول  2010، اليت شهدتها الفرتة من يناير/كانون الثاني 3املستوى 

 

وأبلغ مراجع احلسابات اخلارجي اللجنة بتقديم سبع توصيات إىل األمانة، وهي تتعلق مبا يلي: توثيلق قلرار    -59

بعة قرارات فرقة العمل االسرتاتيجية؛ وإعلداد تقلارير اسلتخالص اللدروس     ؛ ومتا3إعالن حاالت الطوارئ من املستوى 

؛ واإلبال  عن املعلوملات املاليلة املتعلقلة بلالطوارئ املؤسسلية؛      OPWebبعد حاالت الطوارئ؛ وصيانة موقع املعلومات 

وُأبِلغت اللجنة بقبول سٍت من التوصيات وبقبول توصية واحدة بصورة جزئية، وبأن ملن   وتعبئة املوارد؛ وإدارة املخاطر.

 املنتظر أن يعزز تنفيذ التوصيات املقبولة فعالية إدارة الطوارئ املؤسسية.

 

وحصلت اللجنة على التوضيحات اليت طلبتها خبصوص مسائل حمددة تتعلق بكيفية توثيق قرار إعلالن حاللة    -60

، ومتابعة قرارات فرقة العملل االسلرتاتيجية، واملعلايري املسلتخدمة لتخفليض حاللة طلوارئ ملن         3املستوى طوارئ من 
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يتصل اتصاال مباشرا باحلاجة إىل زيادة  3. وعلمت اللجنة أن قرار إعالن وختفيض حالة طوارئ من املستوى 3املستوى 

وبلني إعلالن حاللة طلوارئ ملن       3 طلوارئ ملن املسلتوى   حلالة  الربنامجهناك فارقا بني إعالن  وأنكبرية يف القدرات، 

على صعيد املنظومة ككل. وناقشت اللجنة الدورين املتكاملني اللذين تضطلع بهما فرقة العملل االسلرتاتيجية    3املستوى 

 وفرقة العمل التشغيلية يف إدارة الطوارئ املؤسسية.

 

 إن اللجنة: -61
 

 يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ىن إدارة ال وار  املؤسسية، ورد اإلدارة ىليت؛ نظرت )أ(

ىن تقديرها لتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي السبع، واليت قبلت األمانة ساتا منهاا وقبلات     أىربت )ب(

 واحدة منها بصورة جزئية؛

 احملدد يف الوثيقة.إدارة الربنامج ىلت تنفيذ التوصيات ضمن اإلطار الزمين  شجعت )ج(

 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ىن إدارة املستودىات، ورد إدارة الربنامج ىليت

 

، وساند املناقشة مراجلع  الربنامجيف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن إدارة للمستودعات ناقشت اللجنة  -62

احلسابات اخلارجي بتحاطة قدمها وأوض  فيها أن اهلدف الرئيسي ملراجعة األداء يتمثل يف السلعي إىل احلصلول عللى    

، يف إدارته ملستودعاته، كان يعمل بصورة اقتصادية وكفؤة وفعالة، وأن إدارته للسللع الغذائيلة   الربنامجضمان مفاده أن 

تودعات كانت متماشية مع الكتيبات الدليلية لديه ومع خطوطه التوجيهيلة املوجلودة. وقلد غطلت     املخزونة يف تلك املس

يف روملا، وثالثلة مكاتلب إقليميلة منتقلاة، وكسلة مكاتلب قطريلة، ومكتلب املنسلق            للربنامجاملراجعة املقر الرئيسي 

 .2014يونيو/حزيران  إىل 2012اإلقليمي للطوارئ يف عّمان، ومشلت الفرتة من يناير/كانون الثاني 

 

وأبلغ مراجع احلسابات اخلارجي اللجنة أنه قدم لألمانة عشر توصليات تتعللق مبلا يللي: وضلع توجيهلات        -63

عاملية بشأن إدارة املستودعات؛ ووضع خطة عمل وخطة فرعية إلدارة املستودعات؛ وتنقي  الكتيبات الدليليلة املختلفلة   

تودعات إلدارة األماكن؛ وإدارة جودة السلع الغذائية يف املستودعات؛ والسالمة من ؛ وختطي  املسالربنامجاملعتمدة لدى 

ضدها؛ والتخل  من السلع التالفة/املعطوبة؛ ورصد املخزونات احملتفظ بها لدى الشلركاء املتعلاونني؛    والتأمنياحلرائق 

بِلغت اللجنة بقبول مجيلع التوصليات، وبلأن    وتدريب العاملني على إدارة املستودعات؛ واالفتقار إىل بيانات مركزية. وُأ

 من املنتظر أن يعزز تنفيذها الكفاءة والفعالية يف إدارة املستودعات.

 

وحصلت اللجنة على التوضليحات الليت طلبتهلا خبصلوص مسلائل حملددة تتعللق مبنهجيلة مجلع العينلات            -64

ليلية؛ ورصلد ملا يقلوم بله الشلركاء املتعلاونون ملن        املستخدمة أثناء املراجعة؛ وتواتر حتديث األمانة ملختلف الكتب الد

 ربناامج الشلبكة  ونظلام   (كومبلاس )معاجلة حركة السللع وحتليللها   ؛ والتسوية بني نظام خسائرتوزيع وما يصيبهم من 
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فيما يتعلق باملخزونات املبلغ عنها؛ والفصل بني املواد الغذائية وغري الغذائية املخزنلة   (وجنز)ونظامه العاملي للمعلومات 

 يف بعض مرافق املستودعات.

 

 إن اللجنة: -65
 

، ورد اإلدارة ىليات، وأحاطات ىلماا    تقرير مراجع احلسابات اخلاارجي ىان إدارة املساتودىات   يف  نظرت )أ(

 بتوصياتت؛

 بارتياح النتائج اليت خلص إليها مراجع احلسابات اخلارجي وقبول األمانة جلميع التوصيات؛ رحظت )ب(

 إدارة الربنامج ىلت تنفيذ التوصيات وفقا لألطر الزمنية احملددة يف الوثيقة. شجعت )ج(

 

 تقرير ىن تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي

 

 تاألمانلة سللط  قلدمتها  بعلد إحاطلة   التقرير عن تنفيذ توصيات مراجع احلسلابات اخللارجي   ناقشت اللجنة  -66

  مت إغلال ، 2015أبريل/نيسلان   و للول عللى التوصليات الليت مت تنفيلذها وتللك الليت ال تلزال معلقلة.         فيهلا   الضوء

   .التقرير السابق واملرحَّلة من توصية 51عددها البالغ التوصيات املعلقة توصية من  19

 

والحظت اللجنة أن مراجلع احلسلابات اخللارجي قلدم آراء عللى مجيلع التوصليات الليت اعتربتهلا األمانلة            -67

. وكرر مراجع احلسابات اخلارجي تأكيد أنه مت التحقق بشكل شامل من التوصيات املنفذة ومناقشتها مع إدارة مستكملة

 .الربنامج

 

 إن اللجنة: -68
 

 ؛ىن تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي التقرير رحظت )أ(

 األمانة ىلت السعي إىل تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي بشكل استباقي. شجعت )ب(

 

 سياسة مكافتة التدليس والفساد

 

 ملع أحا  املفتش العام ومدير مكتب التفتيش والتحقيق اللجنة علما بتنقي  سياسة مكافحلة التلدليس والفسلاد     -69

 .هااألساس املنطقي لتنقيحتوضي  
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، والتحلديات  نطبلا  وطلبت اللجنة توضيحات بشأن عدد من النقا ، مبا يف ذللك عمليلة التشلاور، ونطلا  اال     -70

ودقلة ترمجلة   واملللحقلة القضلائية مللرتكيب التلدليس والفسلاد،      اليت تواجه التنفيذ، وأنشطة املكافحة، وآليلة اإلبلال ،   

 واالستعراض االستباقي للنزاهة. ،مم املتحدة األخرىالسياسة إىل لغات األ

 

وطلبت اللجنة النظر يف املوارد اإلضافية اليت قد حيتاجها مكتب املفتش العام لتنفيلذ السياسلة وشلددت عللى      -71

 الفعال والتدريب على النحو املشار إليه يف السياسة من أجل تعزيز مكافحة التدليس والفساد.نع ضرورة وأهمية امل

 

لتنقي  سياسة مكافحة التدليس والفساد احلالية وأعربت عن تقديرها للذلك،   الربنامجورحبت اللجنة مببادرة  -72

عللى منلع التلدليس     الربنامجوأقرت بأن السياسة املنقحة تغطي العناصر املطلوبة ملكافحة التدليس، وبأنها ستعزز قدرة 

 .والكشف عنهما والفساد

 

 إن اللجنة: -73
 

 سياسة مكافتة التدليس والفساد املنقتة؛ استعرضت )أ(

 .2015اجمللس باملوافقة ىلت السياسة يف الدورة السنوية لعام  أوصت )ب(

 

 مسائل أخرى
 

 طرائع ىمل جلنة املالية

 

 الحظت اللجنة أهمية استعراض طرائق عملها باستمرار من أجل حتقيق غاياتها وأهدافها الشاملة. -74

 

 الصدد، فإن اللجنة:ويف هذا  -75
 

الوقات الكاايف   ا هلا ليتااح   قاررة وثاائع مان األماناة يف إطاار احلادود الزمنياة امل      تلقيهاا ال إىل أهمياة   أشارت )أ(

 الوثائع قبل الدورة؛تلك رستعراض 

باني جلناة املالياة واللجناة ارستشاارية لشاؤون        رباتاألمانة ىلت استكشاف إمكانياة تباادل اخلا    شجعت )ب(

 بالربنامج؛تعلقة استعراض كل منهما للمسائل املبشأن اإلدارة وامليزانية 

ىلات النظار يف    ماا يصااحبت مان أىبااء العمال،     واللجنة الزاخر  قرارا منها جبدول أىمالإ، األمانة شجعت )ج(

 .تلك أىباء العملمن ختفف ميكن أن خيارات 
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 ومكان انعقاد الدورة التاسعة واخلمسني بعد املائةتاريخ 

 

 ُأبِلغلللت اللجنلللة بأنللله ملللن املقلللرر عقلللد دورتهلللا التاسلللعة واخلمسلللني بعلللد املائلللة يف روملللا يف الفلللرتة       -76

 .2015نوفمرب/تشرين الثاني  6إىل  2من 
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 وثائع أخرى للعلم

 

 التكللللللاليف تقريللللللر املللللللدير التنفيللللللذي عللللللن اسللللللتخدام املسللللللاهمات واإلعفللللللاءات مللللللن     -

 )ح( من الالئحة العامة(4-والثالثة عشرة 4-)املادتان الثانية عشرة

 

 


