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A 

 

 اجمللس
 

 بعد املائة سمون اخلالثالثة والدورة 

 2015ديوسمرب/كانن  األول  4 –ننفسمرب/تشرين الثاني  30روما، 

 تقرير الدورة التاسعة واخلسموني بعد املائة للجنة املالية 

 (2015أكتنبر/تشرين األول  27-26)روما، 

 

 نجزم
 
واخلمسني بعد املائة يف عدد من املسائل املتصلة بشؤون املالية،  تاسعةنظرت اللجنة خالل دورتها ال 

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

 .2015دورته العادية الثانية يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 
إن اجمللس مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوصيات جلنة املالية فيما يتصل باملسائل اليت نظر فيها اجمللس  

 .2015التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف دورته العادية الثانية يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إىل:
 

 (David McSherry) السيد ديفيد ماكشريي

 أمني جلنة املالية

 3719 5705 3906+رقم اهلاتف: 
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 مقدمة

 

 قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التالي عن دورتها التاسعة واخلمسني بعد املائة. -1

 

 :األعضاء التالية أمساؤهمممثلو الدول  ،Khalid Mehboobوحضر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة، السيد  -2
 

  السيدCarlos Alberto Amaral (نغوال)أ 

  السيدةKristina Gill )أسرتاليا( 

  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 

 د السيNiu Dun )الصني( 

 )السيد خالد حممد الطويل )مصر 

  السيدManuel Furtwaengler )أملانيا( 

  السيدLupino jr. Lazaro )الفلبني( 

  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 

 عثمان ملك )السودان( السيدة عبلة ملك 

  السيدةElizabeth Petrovski )الواليات املتحدة األمريكية( 

 

  وأبلغ الرئيس اللجنة بأن: -3
 

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

  السيدCrisantos Obama Ondo الدورة؛مل حيضر هذه ( ا االستوائية)غيني 

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

  السيدJohn C.E. Sandy ( مل حيضر هذه الدورة؛و)ترينيداد وتوباغ 

  السيدةElizabeth Petrovski (ا)ُعيِّنت لتحل حمل السيدة  لواليات املتحدة األمريكيةNatalie Brown  يف

 هذه الدورة.

 

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

 

األعضاء هات واخلمسني بعد املائة للجنة، مراقبون صامتون من اجل تاسعةوباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة ال -5

 التالية:
 

 األوروبي االحتاد 

 فرنسا 

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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 انتخاب نائب الرئيس

 

)الواليات املتحدة األمريكية( باإلمجاع نائبة للرئيس حتى نهاية الوالية  Natalie E. Brownانُتخبت السيدة  -6

 .احلالية للجنة

 

 املوائل املتعلقة بربنامج األغذية العاملي
 

 (2018-2016) خطة الربنامج لإلدارة

 

( اليت WFP/EB.2/2015/5-A/1)الوثيقة  2018-2016لإلدارة للفرتة  الربنامجنظرت اللجنة يف خطة  -7

ُتستخَدم كأساس لوضع ميزانية  2016مليار دوالر أمريكي لعام  4.9توقُّعات بشأن إيرادات قدرها  (1) مشلت ما يلي:

مليار دوالر أمريكي؛  8.6( متطلبات تشغيلية قدرها 2)دعم الربامج واإلدارة وخطة العمل املؤقتة احملدَّدة األولويات؛ 

 20مبادرات مؤسسية حامسة مبا قيمته  (4) مليون دوالر أمريكي؛ 290.3زانية لدعم الربامج واإلدارة مببلغ مي (3)

ماليني دوالر أمريكي لالستثمار  3مليون دوالر أمريكي إلجناز مبادرة الوفاء بالغرض، و 17مليون دوالر أمريكي، منها 

يف عمليات إعادة اهليكلة وإعادة املواءمة من أجل حتقيق مزيد من الوفورات وزيادة الرتكيز على املهام على املستوى 

استخدام احلساب  (5) من إجراء دراسة اجلدوى ملركز اخلدمات العاملي املقَتَرح؛ 2016امليداني، واالنتهاء خالل عام 

 مليون دوالر أمريكي من تكاليف إدارة االستثمارات الداخلية. 1ية ما يصل إىل العام لتغط

 

وهّنأت اللجنة األمانة على جودة الوثيقة والعملية التشاورية غري الرمسية الشاملة اليت سبقت االجتماع. كما  -8

 جمها.شجَّعت اللجنة األمانة أيضا على مواصلة استعراض الوثيقة استعراضا نقديا لتقليص ح

 

يف املائة مقارنة مبا كانت عليه يف عام  3والحظت اللجنة أن ميزانية دعم الربامج واإلدارة متثِّل زيادة نسبتها  -9

وأنها تستند إىل مبدأ "العمل يف حدود اإلمكانيات". وُأبِلغت اللجنة بأن القلق يف حالة تصور افرتاضي ال تكفي  2015

لتوليد ما يكفي من تكاليف الدعم غري املباشرة لتغطية امليزانية، يكمن يف حتديد ما إذا  2016فيه اإليرادات يف عام 

كان االخنفاض مؤقتا )وتكون االستجابة املناسبة يف هذه احلالة هي اللجوء إىل حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة( أو 

 االعتماد الذي تتم املوافقة عليهمستوى أقل من  دائما )وميكن يف هذه احلالة إدارة نفقات دعم الربامج واإلدارة عند

 لتكاليف دعم الربامج واإلدارة نظرا ألن االعتماد ميثل سقفا يف حد ذاته(.

 

أن هذا الصندوق جديد نسبيا، إذ مل ُيعَتمد إاّل يف بوفيما يتعّلق بصندوق برنامج رفاه املوظفني، ُأبِلغت اللجنة  -10

لسنوية للمجلس التنفيذي. ومن املتوّقع أن ُتقدَّم يف القريب العاجل اقرتاحات مؤكدة خالل الدورة ا 2015مايو/أيار 

الستخدامه بعد حتديد مبادرات تشمل حتسني البنية األساسية. وُوِضَعت يف غضون ذلك اللمسات األخرية على 

محالت التطعيم. وتوىل األولوية  بشأن رفاه املوظفني وجرى الشروع يف بعض الربامج الوقائية، مثل الربنامجاسرتاتيجية 
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وجلمع مزيد من األفكار بشأن املوظفني الوطنيني الذين ميّثلون  2013لعام  الربنامجللتصرف حيال أدلة تقييم موظفي 

 .الربنامجيف املائة من القوة العاملة يف  82

 

مليون دوالر  82مليون دوالر أمريكي إىل  70ونظرت اللجنة يف طلب رفع سقف ُسَلف اخلدمات املؤسسية من  -11

مليون دوالر أمريكي للتحسينات الرأمسالية امليدانية من مرفق امليزنة الرأمسالية. ومع  40أمريكي إلتاحة ما يصل إىل 

أن اللجنة أيدت الزيادة املقرتحة، فقد تساءلت عّما إذا كان ذلك ميّثل اآلن خط أساس أو ما إذا كان ميكن توقُّع 

 للمجلسيادات أخرى يف املستقبل. وُأبِلغت اللجنة بأن مرفق امليزنة الرأمسالية ليس أداة متويلية ولكنه سقف يتيح ز

 بصعوبة التكهنالتنفيذي وسيلة ملراقبة النفقات األّولية اليت ُيتوّقع سدادها يف السنوات الالحقة. وُأبِلغت اللجنة كذلك 

ق امليزنة الرأمسالية يف املستقبل، وإن كانت هناك بالفعل جمموعة اقرتاحات باملستوى الذي ميكن أن يصل إليه مرف

 سريعا مظروف املرفق نظرا لتباين فرتات السداد اليت يشملها كل اقرتاح. يقيدأعدت لتمويل املرفق، وهو ما ميكن أن 

 

( بشأن ختويل املدير التنفيذي سلطة تعديل عنصر دعم 8ورحبت اللجنة بالتغيري املقَترح يف القرار رقم ) -12

الربامج واإلدارة يف امليزانية تبعا للتغيُّرات يف مستوى اإليرادات املتوّقعة بدال من التغيريات يف حجم االحتياجات 

قُّن من ِدّقة السنة عندما يزداد التي يف نهايةالتشغيلية، والحظت أن أي تغيري من ذلك القبيل، إن حدث، لن يتم إاّل 

من هذا  زيادةأية ه سيجري إبالغ اجمللس التنفيذي فورا ببلغت اللجنة بأنُأو مستويات التمويل املتوّقعة لتلك السنة.

 .النوع

 

استخدام احلساب العام لتغطية تكاليف إدارة  اعتمادوَطَلبت اللجنة مزيدا من املعلومات لدعم قرار  -13

مليون دوالر أمريكي سنويا من إيرادات الفوائد املتجمِّعة يف احلساب العام. وذكَّرت اللجنة  1االستثمارات مبا يصل إىل 

من حتويل عائد الفوائد احملّصلة من حافظات استثماراته وحساباته  الربنامجمن النظام املالي متكِّن  3-11بأن املادة 

أن معظم التكاليف املرتبطة ارتباطا مباشرا بإدارة املصرفية وحسابات أسواق املال إىل احلساب العام. وبالرغم من 

، مثل رسوم وأتعاب مقّدمي اخلدمات املالية، ُتَحمَّل بالفعل على عائد االستثمار، فقد وافق الربنامجاستثمارات 

2015يف عام اجمللس على أن يسدد أيضا 
دوالر أمريكي، لإلشراف  750 000، وهو الربنامجاملبلغ الذي يتكبده  (1)

 على حافظة السيولة واإلدارة املباشرة للجزء اخلاص برأس املال العامل يف حافظة السيولة )بسقف يبلغ 

مليون  1مليون دوالر أمريكي( من احلساب العام. والحظت اللجنة أن األمانة اقَترحت حتديد سقف قدره  300حاليا 

 فصاعدا. 2016اعتبارا من عام  دوالر أمريكي لتلك التكاليف املباشرة،

 

بأن اللجنة وُأبلغت  .وشدَّدت اللجنة على أهمية مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب التعاون الثالثي -14

منسق لشؤون التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ضمن شعبة السياسات والربامج قام بتكريس قد  الربنامج

. وباإلضافة إىل ذلك، فقد ُأدرج هذا العمل ضمن مسؤوليات الوحدات الوظيفية والربامج على 2014منذ يوليو/متوز 

                                                      
 .WFP/EB.2/2014/5-A/1 من الوثيقة 161الفقرة  (1)
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يف الربازيل. وشجَّعت اللجنة  للربنامجمستوى املقر واألقاليم، ومن خالل عمل مركز االمتياز ملكافحة اجلوع التابع 

 .بهمةعلى مواصلة تلك اجلهود  الربنامج

 

والحظت اللجنة مطالبة امليزانية بتمويل تعميم التحويالت القائمة على النقد، وُأبلغت بأنه مت االعتماد حتى  -15

اآلن على الصناديق االستئمانية املؤسسية للمضي ُقدما يف هذا النشاط وكذلك جهود التعميم التدرجيي لبعض تكاليف 

سلَّطت الضوء على االنقسام بني التكاليف املتوقع تكبُّدها (. و2017-2015الدعم املتكررة منذ وضع خطة اإلدارة )

( وتكاليف عام 2016و 2015وتشّكل جزءا من املبادرات املؤسسية احلامسة لعامي اليت متول متاما إلنشاء املنّصة )و

 ي، مليون دوالر أمريك 11غري امُلدرجة يف ميزانية دعم الربامج واإلدارة للدعم اجلاري اليت تتجاوز  2016

 مليون دوالر أمريكي سيجري توفريها من ميزانية دعم الربامج واإلدارة. 2.8منها 

 

 إ  اللجنة: -16
 

 جندة النثيقة املعروضة والعسملية التشاورية املتبعة أثناء إعدادها؛ علىاألمانة  هنأت )أ(

يف  حجسمهاخطة اإلدارة وحمتناها بغية تقليص  األمانة على مناصلة استعراض هيكل شجعت ()ب

 املوتقبل؛

بأ  ينافق اجمللس التنفيذي على مشاريع القرارات الناردة يف خطة الربنامج لإلدارة  أوصت )ج(

(2016-2018.) 

 

  املراجع اخلارجي للربنامج للفرتةتعيني 

 2022يننين/حزيرا   30إىل  2016ينلين/متنز  1من 

 

، قامت نائبة رئيس للربنامجفريق التقييم املعين باختيار وتعيني املراجع اخلارجي بالنيابة عن رئيس  -17

بأن الفريق، ويف أعقاب عملية تنافسية وشفافة،  أعضاء اللجنة بإبالغ اجمللس التنفيذي اليت شاركت كعضو يف الفريق،

لفرتة ست سنوات غري  الربنامج أوصى اجمللس التنفيذي بتعيني ديوان احملاسبة الفرنسي مراجعا خارجيا حلسابات

 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2016يوليو/متوز  1قابلة للتجديد، من 

 
دوالر أمريكي تشمل مجيع تكاليف أداء الوظيفة، مبا يف ذلك  380 000وُأبلغت اللجنة أن األتعاب البالغة  -18

ديوان احملاسبة الفرنسي سيتخذ من مقر التابعني ل نيِقيمأحد مراجعي احلسابات امُل السفر يف مهام رمسية، وأن

. والحظت اللجنة أن أية زيادة يف األتعاب تقتضي موافقة مسبقة من اجمللس التنفيذي، بعد عملهل ركزام الربنامج

 تقديم مربرات مفصلة من املراجع اخلارجي.
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 :إ  اللجنة -19
 

أ  عسملية االختيار أجريت على أساس عسملية تقديم عطاءات تنافوية بقيادة فريق تقييم  الحظت )أ(

، وبدعم من جلنة مراجعة احلوابات ومن جمسمنعة فنية مكننة 2015يتألف من هيئة مكتب عام 

 من أعضاء أمانة الربنامج؛

نثيقة، تتوق مع للربنامج، على النحن النارد يف ال اخلارجيأ  عسملية اختيار املراجع  اعتربت )ب(

 العسملية اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي؛

تعيني دينا  احملاسبة الفرنوي مراجعا خارجيا حلوابات بأ  ينافق اجمللس التنفيذي على  أوصت )ج(

 .2022يننين/حزيرا   30إىل  2016ينلين/متنز  1الربنامج للفرتة من 

 

 حتديث بشأ  استعراض اإلطار املالي

 

تلقت اللجنة مقدمة قصرية مشلت سياق استعراض اإلطار املالي وأهدافه ومسارات العمل الثالثة اليت حتظى  -20

. التخطيط القائم على املوارد؛ والتمويل بالسلف الكلية؛ وامليزنة من أجل حتقيق الفعالية التشغيليةباألولوية، وهي: 

ملستهدف حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة وحدِّه م للجنة عرض مقتضب عن سياق استعراض املستوى اُقدكما 

 األدنى.

 

 اجلزء األول: نظرة عامة على استعراض اإلطار املالي

 
رحبت اللجنة بالتقرير املرحلي بشأن استعراض اإلطار املالي وبالتزام األمانة بإبقاء األعضاء على علم  -21

 ائية.باملستجدات من خالل مشاورات غري رمسية واجتماعات ثن

 

التخطيط القائم على املوارد ينبغي أّلا حيل حمل التقدير الدوري لالحتياجات، وحصلت والحظت اللجنة أن  -22

على تأكيدات مفادها أن تقديرات االحتياجات ستستمر كأساس للتخطيط وأن األمانة تستكشف سبل تعظيم التوعية من 

 على االحتياجات والتخطيط القائم على املوارد. خالل هيكل ختطيط مزدوج جيمع بني امليزنة القائمة 

 

وعن األساس الذي تستند إليه ميزانيته اليت لتمويل بالسلف الكلية واستفسرت اللجنة عن البلدان التجريبية ل -23

التخطيط بلدان جتريبية ألغراض ملساَري  مثانيةمليون دوالر أمريكي. وُأبلغت بأنه مت حتديد  200و 150ترتاوح بني 

لتمويل بالسلف الكلية، وهي: غواتيماال، وإثيوبيا، وكينيا، وليسوتو، ومالي، وباكستان، وا القائم على املوارد

والسودان، وزمبابوي؛ وأن البلدان التجريبية مجيعها سُتستخدم أيضا لتطوير نهج التخطيط القائم على املوارد؛ وأنه 

د لتحديد قيمة سلفة التمويل بالسلف الكلية اليت سيحصل عليها استنادا إىل ذلك، سُيضطلع بتحليل للمخاطر لكل بل

 ذلك البلد، إن ُوجدت.



8 CL 153/5 

 

 
امليزنة من أجل حتقيق الفعالية التشغيلية من حيث وناقشت اللجنة اإلمكانات اليت ينطوي عليها مسار عمل  -24

الفعالية التشغيلية ستكون متوائمة مع  توفري مزيد من املرونة ودعم لألداء. وُأبلغت بأن مقرتحات امليزنة من أجل حتقيق

توصيات التقييم من خالل أمور من قبيل حتسني املواءمة بني ختصيص املوارد وبني احلصائل، ووضع نظريات التغيري 

 باالقرتان مع استكمال اخلطة االسرتاتيجية وإطار النتائج املؤسسية القادمني.

 
أن هناك روابط قوية بني مبادرتي استعراض اإلطار املالي واخلطط  وُأبلغت اللجنة، ردا على استفسار طرحته، -25

االسرتاتيجية القطرية، وأن التعامل مع املبادرتني يتم على أساس منسق، مبا يشمل بعض البلدان التجريبية املشرتكة 

ى، ستكون متوائمة مع لميزنة من أجل الفعالية التشغيلية، كحد أدنبينهما. كما ُأبلغت اللجنة أن اهلياكل املقرتحة ل

جيب أن يدعم تصميم الربامج املقبلة. بيد أن مقرتحات  للربنامجاخلطط االسرتاتيجية القطرية نظرا ألن البنيان املالي 

يف الوقت نفسه، لن تكون مرهونة باملوافقة على مقرتحات اخلطط مليزنة من أجل حتقيق الفعالية التشغيلية، ا

 ميكنها أن تؤدي إىل حتسني الفعالية التشغيلية حتى وإن ُنفّذت بصورة مستقلة.االسرتاتيجية القطرية، حبيث 

 
 اجلزء الثاني: استعراض املستوى املستهَدف حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة

 
املستوى املستهَدف حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة من أبدت اللجنة دعمها للمقرتحات اخلاصة بزيادة  -26

أشهر إىل مخسة أشهر، وبوضع حد أدنى للحساب. كما رحبت اللجنة باجلهود الرامية إىل تعظيم القيمة اليت أربعة 

يوفرها احلساب، وخبطة األمانة الستكشاف ما إذا كان احلساب ميكن أن ُيستخدم بصورة أعم إلدارة املخاطر املالية 

 األخرى، كمخاطر التمويل بالسلف على سبيل املثال.

 

املستوى املستهَدف حلساب تسوية دعم الربامج واإلدارة وأي تنقيح ملعدل واستفسرت اللجنة عن العالقة بني  -27

تكاليف الدعم غري املباشرة، وُأبلغت بأن مستوى حساب تسوية دعم الربامج واإلدارة واملستوى املستهدف سيبقيان 

 ية املعتمدة. يؤثران على معدل تكاليف الدعم غري املباشرة، مبوجب املنهج

 

 :إ  اللجنة -28
 

بها، مبا يف ذلك اجلدول الزمين  ورحبتوثيقة "حتديث بشأ  استعراض اإلطار املالي"،  استعرضت )أ(

 ؛2016و 2015املقرتح وتقديرات التكاليفة لعامي 

 تونية دعم الربامج واإلدارة؛ حلواباملوتنى املوتهَدف نتائج استعراض  دعسمت )ب(

حلواب تونية دعم الربامج واإلدارة إىل مخوة  املوتهدفبعزم األمانة زيادة املوتنى  أخذت علسما )ج(

ويقتصر استخدامه على حاالت أشهر من النفقات، ووضع حد أدنى له يعادل شهرين من النفقات 

 العجز املوتسمر بني نفقات دعم الربامج واإلدارة وإيرادات تكاليف الدعم غري املباشرة؛

 لتلقي حتديثات دورية بشأ  استعراض اإلطار املالي يف دوراتها املقبلة. اأعربت عن تطلعه )د(
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 موائل أخرى
 

 طرائق عسمل جلنة املالية

 

أشارت اللجنة إىل مناقشتها السابقة حول معايري تقديم وثائق اجمللس التنفيذي إىل جلنة املالية التابعة ملنظمة  -29

األغذية والزراعة وإىل اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية. وبغية مواءمة هذه املناقشات مع مناقشات اهليئات 

كشف مع األمانة سبل السري قدما يف هذه االجتاه ويقدم هلا تقريرا حول هذه اللجنة إىل رئيسها بأن يست طلبتاملعنية، 

 املسألة.

 

 تاريخ ومكا  انعقاد الدورة الوتني بعد املائة

 

نوفمرب/تشرين الثاني  6إىل  2ن بعد املائة يف روما يف الفرتة من وعقد دورتها الستأن تنقرر تُأبِلغت اللجنة بأنه  -30

2015. 
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 للعلم وثائق مقدمة

 

 2016إىل يونيو/حزيران  2015خطة عمل مراجع احلسابات اخلارجي للفرتة املمتدة من يوليو/متوز  -


