
June 2017 CL 158/4 
 

 
 

 ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
  .بادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةوهذه هي م

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 المجلس

 بعد المائةون خمسوالثامنة الدورة ال

 2017 كانون األول/ديسمبر 8-4ا، روم

 والستين بعد المائة للجنة الماليةسابعة تقرير الدورة ال

 (2017 أيار/مايو 29-31)
 

 موجز
 

                  مليزانية، والرقابة  ا                                         يف عدد من املساااائل املتصااالة بالشاااةو  املالية، و   ،                               دورهتا الساااابعة والساااتا بعد املائة     ، يف      اللجنة      نظرت 
                                                                                                    املتعلقاااة بمناااامي األغاااذياااة العااااملي )المناااامي(، وهلااال قبااال أ  ينظر مي اااا اهلا التنةياااذ  للمناااامي يف دورتااا  الساااااااااااااانوياااة 

  .    7102             يونيو/حزيرا    يف
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

           يذ  لمنامي                                    تصاال باملسااائل الر نظر مي ا اهلا التنة                                                      إ  اهلا مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوصاايات ةنة املالية ميما ي 
  .    7102                       السنوية يف يونيو/حزيرا                        األغذية العاملي يف دورت  

 
 ميكن توجي  أ  استةسارات بشأ  هذه الوثيقة إىل:

 
 (David McSherry) السيد ديةيد ماكشري 

 أما ةنة املالية
 3719 5705 3906+هاتف: 
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 مقدمة

 
                  والستا بعد املائة.      سابعة                                              قدمت اللجنة إىل اهلا التقرير التايل عن دورهتا ال  - 0

 
                       األعضاء التالية أمساؤهم:           ممثلو الدول    ،Khalid Mehboob                                        وحضر االجتماع إىل جانب رئيا الدورة، السيد   - 7
 

  السيد      Carlos Alberto Amaral  (    نغوال  )أ  

  السيدة       Kristina Gill  )أسرتاليا(          
 ة     السيد Gianina Müller Pozzebon   )المازيل(          

 د     السي  Xu Yubo  )الصا(       

 )السيد خالد حممد الطويل )مصر                            

  السيد      Mateo Nsogo Nguere Micue  ؛ (           ا االستوائية     )غيني  

 السيدة        Hannah Laubenthal  أملانيا(؛(          

  السيد      Benito Santiago Jiménez Sauma  )املكسيل(         
  السيد      Lupino jr. Lazaro  )الةلبا(         
  السيد      Vladimir V. Kuznetsov  )االحتاد الروسي(               

 السودا (                  أمحد األما محيد األما     سيد        السيد(          
 ة     السيد   Elizabeth Petrovski  )الواليات املتحدة األمريكية(                          

 
                         وأبلغ الرئيا اللجنة بأ :  -3
 

  السااااااااااااااااااايااااااادة       Maria Esperança Pires Dos Santos  نااااااات لاااااتاااااحااااااال حمااااااال الساااااااااااااااااااياااااااد يااااا             ل                  )أناااااغاااااوال( عااااال
Carlos Alberto Amaral   هذه الدورة؛       جزء من   يف            

  السيدة       Kristina Gill   ل                    )أسرتاليا( علي نت لتحل حمل السيدة           Cathrine Stephenson  يف هذه الدورة؛              

  السااااايدة       Gianina Müller Pozzebon   ل                   )المازيل( علي نت لتحل حمل السااااايد           Antonio Otávio Sá Ricarte  
              يف هذه الدورة؛

 د     السي  Xu Yubo   ل                 )الصا( علا  ليحل حمل السيد        Niu Dun  يف هذه الدورة؛              

  السيدة       Hannah Laubenthal  )ل                   علي نت لتحل حمل السيد           )أملانيا Heiner Thofern  ؛            يف هذه الدورة  

  عثما  ملل              ل ي                        )الساااااااااااااودا ( علاي ليحل حمل السااااااااااااايدة عبلة ملل                  أمحد األما محيد األما     سااااااااااااايد       السااااااااااااايد          
        الدورة؛    هذه  يف

  السيدة       Elizabeth Petrovski  )نت لتحل حمل السيد    ي   ل عل                            )الواليات املتحدة األمريكية                 Thomas M. Duffy  
              يف هذه الدورة.

 
                                                                                              وميكن تنزيل موجز مةهالت كل ممثل بديل من املوقع الشاااااابكي لاج زة الرئاسااااااية والدسااااااتورية يف العنوا  التايل:  -4

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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                قبو  صامتو  من:                           والستا بعد املائة للجنة، مرا                                   باإلضامة إىل هلل، حضر الدورة السابعة   و   - 5
 

 كوبا     

 اةم ورية الدومينيكية                     

 مرنسا      

 إيطاليا        

 هولندا       

  اململكة املتحدة               

 مج ورية منزويال البوليةارية                          

 
 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 2016الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 
                               ، مبساااااااااندة من إحاطة قدمت ا أمانة  "    7106     لعام           للبرنامج                         "احلسااااااااابات الساااااااانوية املراجعة                    ناقشاااااااات اللجنة وثيقة   - 6

                                           العناصر الرئيسية يف الكشوف املالية املراجعة.             توضح تةاصيل          البرنامج

 
  ل ِ                                                                                            وألبِلغت اللجنة بتغيري السااااااياسااااااة اإاساااااابية بشااااااأ  إثبات اإليرادات غري التبادلية من أجل تقد  معلومات مةيدة   - 2

جلت إيرادات مةجلة قدرها                                                 تتعلق بإيرادات املسااااااااااةات املقررة للسااااااااانوات القادمة.            مليو  دوالر      686              ل                        ونتيجة لذلل، سااااااااال
                  )كما أعيد بياهنا(.      7105                        مليو  دوالر أمريكي يف عام      736 و      7106             أمريكي يف عام 

 
  ل ِ                                                                                           وألبِلغت اللجنة باألساااابار الرئيسااااية وراء التحركات يف العناصاااار الرئيسااااية من الكشااااف املايل الثاين الذ  ساااااهم   - 8
                              مليو  دوالر أمريكي(. ويعزى هذا     50 )      7105                                    مليو  دوالر أمريكي مقارنة بعجز يف عام      547   لغ     البا      7106         مائض عام   يف

                  مليااار دوالر أمريكي    2 . 4                        مليااار دوالر أمريكي مقاااباال    8 . 5                                           الةااائض أسااااااااااااااااساااااااااااااااا إىل الزيااادة يف إيرادات املسااااااااااااااااةااات )
             اة ات املاحنة،                                ام، بعد تأكيدها كتابة من جانب                                                       ( الر مت إثباهتا، ومقا للمعايري اإاساااابية الدولية للقطاع الع    7105    عام  يف

                  مليار دوالر أمريكي    4 . 5                                                                            وحيثما كانت املساااااااةة سصااااااصااااااة لساااااانة اإلبالد املايل احلالية، وإىل الزيادة يف جمموع النةقات )
                                          ( الر مت إثباهتا عند توريد البضائع واخلدمات.    7105                        مليار دوالر أمريكي يف عام   8 . 4      مقابل 

 
                                                                                       للجنة باألساااابار الرئيسااااية وراء التحركات يف العناصاااار الرئيسااااية من الكشااااف املايل األول، وهي: زيادة   ل ِ     وألبِلغت ا  - 6
   (؛     7105                        مليار دوالر أمريكي يف عام    6 . 0                        مليار دوالر أمريكي مقابل    1 . 7                                 النقدية واالساااااااااااااتثمارات القصااااااااااااارية األجل )  يف

   (؛     7105                        مليار دوالر أمريكي يف عام    3 . 7      مقابل                   مليار دوالر أمريكي    7 . 3                                وزيادة يف املساااااااااااااااةات املسااااااااااااااتحقة القبض )
              وزيادة يف خصاااااااااااااوم    (؛     7105                        مليو  دوالر أمريكي يف عام      651                        مليو  دوالر أمريكي مقابل      643                   واخنةاض يف املخزونات )
     ل ِ               (. وألبِلغت اللجنة بأ      7105                        مليو  دوالر أمريكي يف عام      603                        مليو  دوالر أمريكي مقابل      661 )                 اسااااااااااااتحقاقات املو ةا 

                                                  يف املائة من امليزانية الن ائية املسااااااااااااااتندة إىل االحتياجات     60     كانت         7106                               االسااااااااااااااتخدام الكلي للميزانية يف عام       نساااااااااااااابة
                    الكشف املايل اخلاما.  يف
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                                                     ممارسااااااااااااااة إدراا بيا  عن الرقابة الداخلية، موق ع من املدير       7106  ل ِ                                  وألبِلغت اللجنة بأ  األمانة واصاااااااااااااالت يف عام   -  01
     011                أن  مت بلود معدل     ل ِ            . وألبِلغت اللجنة ب        البرنامج                                         ات إضاااامية صصاااوي معالية الرقابة الداخلية يف                     التنةيذ ، لتقد  ضااامان

                                                                 ل ِ                                        يف املائة يف بيانات الضااااااما  الر قدم ا مجيع املديرين. وباإلضااااااامة إىل هلل، ألبِلغت اللجنة بأ  بيا  الرقابة الداخلية  ل 
                                            ، بشاأ  إدارة املخاطر املةساساية والرقابة وإدارة     7106            نشاأتا يف عام                                                حالتا جديدتا من أوج  الضاعف يف الرقابة الداخلية

 .                          املواهب وختطيط القوة العاملة

 
  :    7106                                                               وطلبت اللجنة توضيحا بشأ  عدة جوانب تقنية للحسابات السنوية لعام   -  00

 
                                الكشف الثاني )كشف األداء المالي(

 
      مقابل       7106                        مليو  دوالر أمريكي يف عام    0 .  70     بلغت                                                الحظت اللجنة الزيادة يف خسااااااااائر الساااااااالع الغذائية، إه   -  07

                                                                   ، ويرجع هلل أساااااسااااا إىل زيادة اخلسااااائر يف جنور السااااودا  واةم ورية العربية     7105                        مليو  دوالر أمريكي يف عام    6 .  00
       بري احلد  ا                                                                                                السورية واليمن. وسيتم إبالد اهلا التنةيذ  هبذه اخلسائر يف دورت  السنوية مع إيضاحات لطبيعة اخلسائر وتد

                                                                                                  من ا. وسااااايتم تبسااااايط عملية الشاااااطب الرمسية اذه اخلساااااائر هبدف املوامقة على الكشاااااوف املالية السااااانوية واإلبالد عن ا 
                         وإعدادها يف الوقت املناسب.

 
      مقاااابااال       7106                        مليو  دوالر أمريكي يف عاااام      876                                              والحظااات اللجناااة الزياااادة يف تكااااليف املو ةا، إه بلغااات   -  03

                                                                   ، وكاااناات موزعااة عم مئااات املو ةا )املو ةو  الاادوليو ، واملو ةو  الوطنيو ،     7105            مريكي يف عااام             مليو  دوالر أ    262
                    واخلماء االستشاريو (.

 
                               الكشف األول )كشف المركز المالي(

 
              يف املائة يف عام     21   من                       خصااااااوم اسااااااتحقاقات املو ةا                                       اسااااااتةساااااارت اللجنة عن االخنةاض يف مسااااااتوى  ويل   -  04

       حقاقات         خصوم است             ل ِ               يف املستقبل. وألبِلغت اللجنة بأ       هلل                      ، وأية تدابري للحد من    7106          ائة يف عام     يف امل    66   إىل       7105
                                                                                           تأثرت بعوامل داخلية وخارجية، مثل التغريات الدميغرامية للمو ةا، وتضااااااااااااااخم التكاليف الطبية، وأسااااااااااااااعار        املو ةا 

                                     إىل اخنةاض أسعار احلسم احلالية املستخدمة                                         ، كا  االخنةاض يف مستوى التمويل يعزى أساسا    7106    عام            الةائدة. ويف
                                                                                                  يف تقييم اخلصوم واخنةاض أسعار الةائدة الذ  يةثر على كل من سعر احلسم للخصوم ومعدل العائد على االستثمار. 

                                          ، وسوف يسرتشد هبا لتحقيق أمثل مزيي من األس م     7102   ل                                          وستلجرى دراسة لاصول واخلصوم يف اةزء األخري من عام 
   نة                                                          للوماء باخلصوم الطويلة األجل الستحقاقات املو ةا، وسيتم إبالد ة          البرنامج                   العمالت يف استثمارات            والسندات و 

                     االستثمار بنتائج ا.
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                                                                 الكشف الخامس )كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية(

 
     لجنة     ل ِ      . وألبِلغت ال                 رات املةسسية احلامسة             ميزانية املباد           يف املائة من     62                                     طلبت اللجنة توضيحا بشأ  استخدام نسبة   -  05

             لسنة الالحقة.                       شمل ترحيل امليزانية إىل ا ي                                                                       بأ  هذه املبادرات تضمن مبادرات متعددة السنوات من أجل التنةيذ الةعال، مبا 
 

                      بيان الرقابة الداخلية

 
                         رقابة يف املكاتب اإلقليمية(           )معالية ال   7 - 5                                                              استةسرت اللجنة عن مدى متانة بيا  الرقابة الداخلية يف ضوء القسم   -  06

                                                                                                        من تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن الالمركزية، الذ  سلط الضوء على الن ي غري املوحد للرقابة يف املكاتب اإلقليمية 
                                        ل ِ                                                            واآلثار اإتملة على جودة بيانات الضاااااما . وألبِلغت اللجنة بأ  بيانات الضاااااما  قيد التحساااااا املساااااتمر، و ر  حتليل ا 

                                                                          ل ِ                    ع االاجاهات والقضااااااايا، وبأ  اسااااااتعراض املكاتب اإلقليمية تظى باهتمام متزايد. كما ألبِلغت اللجنة بأ  مصاااااادر       بغية مج
                                                                                                        األدلة هذا هو أحد العناصاار يف إعداد البيا ؛ أما املصااادر الرئيسااية األخرى متشاامل اسااتعراض توصاايات املراجعة اخلارجية 

         ة مراجعة                                                           والتقارير الةصاااالية عن املخاطر، وتعقيبات مكتب املةتش العام وةن                                        واملراجعة الداخلية ووحدة التةتيش املشاااارتكة، 
            ل ِ                                                               احلسابات. وألبِلغت اللجنة بأ  اإلدارة تعتزم إجراء حتسينات يف عملية بيانات الضما .

 
                                  توصيات المراجعة الخارجية للحسابات

 
                               املتعلقة بتحسا الضوابط الداخلية       7106                                                         الحظت اللجنة أ  األمانة قد قبلت توصيات مراجعة احلسابات لعام   -  02

                                                                                                 يف جمال التحويالت القائمة على النقد، وتوضاااايح السااااياسااااات اإاساااابية، وحتسااااا تتبع مسااااار املراجعة يف جمال اإليرادات 
                                                   وحتسا الضوابط العامة لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا.

 
           إن اللجنة:  -  08
 

                                   مقترنة برأي مراجع الحستتتتتتتتابات الخارجي       2016     لعام                                  الكشتتتتتتتتوة المالية المراجعة للبرنامج       درستتتتتتتت     )أ(
                وتقريره بشأنها؛

                                                                                أن مراجع الحستتتتابات الخارجي قد أنجز مراجعة الحستتتتابات واقا للمعايير الدولية لمراجعة       الحظ   ( ب )
  ؛                  ال تشوبه أية تحفظات                    الحسابات، وقدم رأيا 

   ية                           بشتتتتتتتتتتأن اعالية الرقابة الداخل                                             لبيان الرقابة الداخلية الذي قدم ضتتتتتتتتتتمانا محددا            عن تقديرها        أعرب  ( ج )
                                                           للجهود المبذولة لمعالجة القضتتتتتايا المتعلقة بالمخالر والضتتتتتواب                     وأعرب  عن تقديرها          البرنامج،    اي

                                                   اللجنة أيضتتتتتتتتتتتا المعلومات التي قدمتها األمانة عن احتمال        والحظ                              الداخلية التي أبرزها البيان. 
     لية؛                                        الضمان الفردية بشأن اعالية الرقابة الداخ                                               مشاركة المكاتب اإلقليمية أكثر اي استعراض بيانات 

      ستتتتتتتتتتدرج       2016                                                              أن ردود أمانة البرنامج على توصتتتتتتتتتيات مراجع الحستتتتتتتتتابات الخارجي لعام       الحظ   ( د )
                                                                               "التقرير عن تنفيذ توصتتتتتتتتتتتيات مراجع الحستتتتتتتتتتتابات الخارجي" عند تقديمه إلى الدورة الستتتتتتتتتتتنوية    اي

                 للمجلس التنفيذي؛
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  ،     2016                                        ع           المحاستتتتبية إل بات إيرادات المستتتتاهمات الذي أعدخل اي عام                    التغيير اي الستتتتياستتتتة       الحظ   ( ه )
  ؛    2012                    ع ِّ                                        وأن هذا التغيير قد لعبِّق أيضا على الكشوة المالية المقارنة لعام 

           لشتتتتتتلب مبالغ       2016                     دوالرا أمريكيا اي عام    4    387    371                               التمويل من الحستتتتتتاب العام البالغ       الحظ   ( و )
              مستحقة القبض؛

                         مليون دوالر أمريكي، والتي     21 . 1        البالغة       2016                    لتستتتتتتتتليف للستتتتتتتتلع اي عام               خستتتتتتتتائر ما بعد ا      الحظ   ( ز )
                                              تشكل جزءا من النفقات التشغيلية اي نفس الفترة؛

         ، مقترنة     2016                                                                   بأن يوااق المجلس التنفيذي على الكشتتتتتتتوة المالية الستتتتتتتنوية للبرنامج لعام       أوصتتتتتتت   ( ح )
                                      بتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأنها.

 
 رير الرقابةسياسة الكشف عن تقا

 
                                              بعد أ  قدمت األمانة إحاطة يف هذا الشاااااأ . وقد  ثل                                  "ساااااياساااااة الكشاااااف عن تقارير الرقابة"             ناقشااااات اللجنة   -  06

ي اةديد ملكتب املةتش العام، وهو "االستعراضات                     الستباقية للنزاهة"، ا                                          ا                                         اادف األساسي للوثيقة املقرتحة يف إضامة املنتاااااااااااااااا
         ل                                          ل                  ياسااة أ  تلتبع يف االسااتعراضااات االسااتباقية للنزاهة إجراءاتل الكشااف املطبقة على                              إىل سااياسااة الكشااف. وقد اقرتحت الساا

                                                                                                  التحقيقات، أ  إطالع املمثلا الدائما علي ا عند الطلب. وأبرزت اللجنة احلاجة إىل توضااااااايح سااااااابل تنةيذ الساااااااياساااااااة 
        املنجزة.          التحقيقات        تقارير   و                    االستباقية للنزاهة                                     وكذلل إىل اإلبالد عن تقارير االستعراضات

 
           إن اللجنة:  -  71
 

   اق                                      الكشتتتف عن تقارير الرقابة والتي توستتتع نل                                        على التنقيحات المقترح إدخالها على ستتتياستتتة        وااق     )أ(
                   االستباقية للنزاهة؛                                         سياسة الكشف بحيث يشمل تقارير االستعراضات

      راضتتات  ع           تقارير االستتت                                                         وضتتع إجراءات تضتتمن إعلم الممثلين الدائمين بشتتكل منتظف ب تتدور       للب   ( ب )
                                     االستباقية للنزاهة وتقارير التحقيقات؛

                                                                                على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يوااق على التنقيحات التي اقترح المدير التنفيذي        أشتتتتتتتتتتتارت  ( ج )
                                سياسة الكشف عن تقارير الرقابة".             إدخالها على "

 
 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

 
         لى أمانة                                                           التنةيذ  املتعلقة بتعيا عضوين يف ةنة مراجعة احلسابات، وأثنت ع                             استعرضت اللجنة توصيات املدير  -  70

                              ي                                                                 ومريق االختيار والتعيا، الذ  ضااااااااااااامي اثنا من أعضااااااااااااااء اهلا التنةيذ ، لتنةيذ عملية اختيار متعمقة وملراعاة           البرنامج
                                  التواز  يف التمثيل اةغرايف واةنساين.
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   ية      ا                 ي                                   املرشااحاا املقرتحا، مإهنا هكيرت بأةية اسااتقالاما وبعمل ما بصااةة شااخصاا                           ويف حا أ  اللجنة دعمت تعيا  -  77
                                                                                       ي                   وبالتزام ما بتومري الوقت الالزم ألداء عمل ما ومقا لوالية ةنة مراجعة احلسابات، وهي والية ال بدي من احلةاظ على قوهتا.

 

           إن اللجنة:  -  73
 

  Guazo Pedro                          يذي بتعيينهما، وهما الستتتتتتيد             ل                           كفاءة المرشتتتتتتحلين اللذين أوصتتتتتتى المدير التنف        الحظ     )أ(
          )بولندا(؛  Agnieszka Słomka-Gołębiowska                  )المكسيك( والسيدة 

                                        بأن يوااق المجلس التنفيذي على تعيينهما.      أوص   ( ب )

 
 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

 
                 ذ  يغطي الةرتة من                                                                    عرض رئيا ةناة مراجعاة احلساااااااااااااااباات التقرير الساااااااااااااانو  للجناة مراجعاة احلساااااااااااااااباات، الا  - 4 7
                                                     ، والر اجتمعت خالاا ةنة مراجعة احلسااااااااااابات ثالل مرات. و لت     7102          مارس/آهار     30   إىل       7106            أبريل/نيسااااااااااا    0

   مل                                               واملةتش العام ومراجع احلسااااابات اخلارجي النطاق الكا          البرنامج                                          املواضاااايع الر نوقشاااات يف جلسااااات مةتوحة مع إدارة 
                                                                  لواردة يف اختصااااااصااااااهتا. وقد سااااااعدت اةلساااااات مع املدير التنةيذ  وهيئة مكتب                              ملساااااةوليات ةنة مراجعة احلساااااابات ا

                                                                     اهلا التنةيذ  ةنة مراجعة احلسابات على حتديد أهم املسائل الر ستنظر مي ا.

 
                                                                                         ونظرت اللجنة يف أبرز نقاط التقرير الذ  عرضاااااااااااا  رئيا ةنة مراجعة احلسااااااااااااابات، مبا يف هلل مسااااااااااااائل إدارة   - 5 7

                                                                                                مليات الرقابة الداخلية، وكةاءة التكاليف، وتنةيذ اإلجراءات املنبثقة عن تقارير االسااااااااتعراضااااااااات االسااااااااتباقية           املخاطر، وع
                                  النزاهة، وتشغيل مكتب املةتش العام.

 
                                                                                                وبناء على طلبات من األعضاء، أكد رئيا ةنة مراجعة احلسابات أن  ينبغي عدم التسامح إطالقا إزاء التدليا   - 6 7

                                                                                   االت الر اكتشااااااااةت مي ا ممارسااااااااات تنطو  على التدليا، والر تعا أ  تنةذ مي ا تدابري وإجراءات                بالنساااااااابة ةميع احل
                                                                                                         من جية كامية، مشريا إىل أ  هلل مل مينع املنظمة من استعراض وتعزيز إدارة املخاطر املةسسية وعتبات املخاطر لعملياهتا. 

  .    7108                                         املخاطر إىل اهلا يف دورت  العادية األوىل لعام   ل ِ                                             وألبِلغت اللجنة بأ  األمانة ستعرض حتديثا لبيا  تقبل 

 
  ل ِ                                                                                                 وألبِلغت ةنة املالية بأن  ساايجر  تقد  مقرتل لتكاليف أنشااطة إدارة املخاطر كجزء من خطة اإلدارة القادمة. وميما   - 2 7

                ا، أكد رئيا ةنة  هن                                                                                    يتعلق بالتحويالت القائمة على النقد، الر الحظت اللجنة وجود مجوات يف القدرات وامل ارات بشاااااااااااااأ
                                                                        ل ِ                                مراجعة احلسااااااااابات احلاجة إىل تعزيز الضااااااااوابط على التحويالت القائمة على النقد. وألبِلغت ةنة املالية بأ  األمانة تواصاااااااال 
                                                                                                          حتساااااااااا إجراءات الرقابة من خالل الرتكيز على األنشاااااااااطة الطويلة واملعقدة املرتبطة بالتحويالت القائمة على النقد والبعثات 

                                                                                                لتومري تدريب متعدد الو ائف وزيادة الدعم اليومي لاعمال والتو يف اخلارجي للناس وشاااااراء نظم للمسااااااعدة يف        املشااااارتكة 
                                                                                                          سااااااااد الةجوات يف القدرات، والنظر يف مزيد من الرتتيبات التنظيمية لتعزيز املساااااااااءلة عن هذا اخلط ااام لاعمال. وردا على 

         لبرنامج ا                                                 الدعم غري املباشاااارة، رأى رئيا ةنة مراجعة احلسااااابات أ                                             اسااااتةسااااارات أعضاااااء ةنة املالية عن حسااااار تكاليف
                                                        ميكن أ  يتحرك يف هذا االاجاه، بوصة  قائدا يف جمال الشةامية.
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                                                                                                      وأشااااااارت ةنة املالية إىل أ  هذه هي املرة األخرية الر يعرض مي ا الرئيا التقرير نظرا القرتار هناية واليت  الثانية    - 8 7
  .       لبرنامج ا                                                                   جعة احلسابات، مأعربت عن تقديرها لتوجي ات  ورؤيت  املستقلة بشأ  أنشطة               كعضو يف ةنة مرا

 
           إن اللجنة:  - 6 7
 

    إلى       2016            أبريتتل/نيستتتتتتتتتتتتان    1                                                  اي التقرير الستتتتتتتتتتتنوي للجنتتة مراجعتتة الحستتتتتتتتتتتتابتتات للفترة من       نظرت    )أ(
  ؛    2017          مارس/آذار    31

                         على مواصلة عملها الجاري؛   ا     وحثته                                             بالدور الهام الذي تؤديه لجنة مراجعة الحسابات       أقرت  ( ب )

                                                                                      بالتقرير الذي تضتتمن استتتنتاجات إيجابية عن إدارة المخالر الكلية وعمليات الرقابة الداخلية       رحب   ( ج )
                          وتشغيل مكتب المفتش العام؛

                                                              للتوجيهات التي قدمتها لجنة مراجعة الحستتتتتتتتتتتابات اي المجاالت الخاضتتتتتتتتتتتعة                   أعرب  عن تقديرها  ( د )
                                        ورات واآلراء اإلضااية الواردة اي التقرير؛          سيما المنظ            لواليتها، وال

      2017                                                                       على تقتتتديف التقرير إلى المجلس التنفيتتتذي اي دورتتتته الستتتتتتتتتتتنويتتتة اي يونيو/حزيران        وااقتتت   ( ه )
     ايه.      لينظر

 
 التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه

 
  .        تش العام                                 التنةيذ  بشأ  التقرير السنو  للمة                                           بالتقرير السنو  للمةتش العام ومبذكرة املدير            رحبت اللجنة   - 1 3

 
                                                                                        وشاااااااااااكرت اللجنة مكتب املةتش العام على تقريره ورحبت مبا أبرزه من جماالت املخاطر والتحساااااااااااا الرئيساااااااااااية   - 0 3
  .        البرنامج  يف

 
      ت على  ا                                                                                          والحظت اللجنة أ  مذكرة املدير التنةيذ  مل تذكر مسألة استنةاد املوارد. وقدمت األمانة للجنة تأكيد  - 7 3

  ،     7106                                                                                                      أ  هذه املسااااااااألة حتظى باألولوية،  اشاااااااايا مع تعليقاهتا املوثقة يف بيا  الرقابة الداخلية وتقرير األداء الساااااااانو  لعام 
                   امقت األمانة على أ       . وو         البرنامج                                                                      وكذلل يف تغطية هذه املخاطرة وتدابري التخةيف من ا يف سااجل املخاطر املةسااسااية يف

                                                                             ةيذ  يف املساااااااااتقبل مزيدا من التةاصااااااااايل حول تدابري اإلدارة املتخذة اساااااااااتجابة هاالت املخاطر                        تقد م مذكرات املدير التن
                                               والتحسا الرئيسية الر أبرزها تقرير املةتش العام.

 
                                                                                                 وأوضاااحت القائمة بأعمال املةتش العام بالنيابة أن  مت التوصااال إىل الرأ  السااانو  باالساااتناد إىل مزيي من اجميع   - 3 3

                                                                                               وعية والكمية املتعلقة بالعمل املنجز، وأ  خطة املراجعة الساااااانوية توضااااااع اسااااااتنادا إىل هني يقوم على املخاطر،             للبيانات الن
                                                                                                   وهلل على ضااااااااااااااوء املوارد املتاحة. ومبوجب االساااااااااااااارتاتيجية احلالية للمراجعة الداخلية، يةد  مكتب املةتش العام م ام  

      7105                                                  ده أ  ميزانية مكتب املةتش العام شااااااا دت زيادة با عامي                            ل                   اساااااااتنادا إىل موارد مساااااااتقرة. وقلد م توضااااااايح للجنة مةا
              ي  أقل املوارد   لد          البرنامج                                                                            من حيث القيمة الشاااااارائية، كما أ  نااج ا زاد على الرغم من أ  مكتب املةتش العام يف       7106 و

    اية           ل   دارة مسااااااااااألةل كة                                                                                مقارنة بنظرائ  يف وكاالت األمم املتحدة األخرى. وقد نوقشاااااااااات مع ةنة مراجعة احلسااااااااااابات ومع اإل
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                                                                                                    التغطية الر يقدم ا مكتب املةتش العام، وهلل عند تقد  خطة العمل الساااااااااااااانوية. كما أ  الزيادة يف مالحظة املخاطر 
                                                                                           املرتةعة ويف توزيع الدرجات الر  نح ا املراجعات، جاءت هي أيضا نتيجة لاخذ بن ي يركز على املخاطر.

 
                                                                      لعام بالنيابة كةاءة املراجعات املواضيعية يف تدعيم حضور املكتب على املستوى                            وأكدت القائمة بأعمال املةتش ا  - 4 3

                                                           امليداين، وهو ما تعزز أيضا بالتنسيق مع مراجع احلسابات اخلارجي.

 
   نذ                                                                                                       وميما يتعلق حبالة التدابري املتةق علي ا غري املنةذة ميما يتعلق باملخاطر املرتةعة، أبلغت األمانة اللجنة بأن ، م  - 5 3
  .     7106                                      ، وهناك مخسااة تدابري متبقية بالنساابة لعام     7105                     ل                                   دور التقرير الساانو ، ألغلقت مجيع تدابري املخاطر املرتةعة لعام  صاا

                                                                          وخيضع اإلجناز الرمسي للتدابري املتةق علي ا إىل استعراض من جانب مكتب املةتش العام.

 
  ي                  بدي من أخذه باالعتبار                     املساااااااااااارتدة تعتم عنصاااااااااااارا ال  ل ِ                                                  وألبِلغت اللجنة بأ  الةرتة الةاصاااااااااااالة با التحقيقات واملبالغ   - 6 3
                                                       خيص اخنةاض املبالغ املسرتدة مقابل اخلسائر النامجة عن التدليا.     ميما

 
           إن اللجنة:  - 2 3
 

  ؛                            بمذكرة المدير التنفيذي بشأنه       مقترنا                                       التقرير السنوي للمفتش العام للبرنامج   اي       نظرت    )أ(
                                              ع  َّ  لعام والذي يفيد بأن أعمال الرقابة المنفذة لف تعحدَّد                               رأي الضتتتتتتمان الذي أصتتتتتتدره المفتش ا      الحظ   ( ب )

                                                                                       أي أوجه ضتتتتتتتتتتتعف مهمة اي عمليات الرقابة الداخلية، والحوكمة، وإدارة المخالر القائمة اي أرجاء 
                                                                                البرنامج، من شأنها أن تؤ ر ب ورة خليرة على إنجاز أهدااه االستراتيجية والتشغيلية؛

                                              كتب المفتش العام والمقدم من خلل بيان االستقلل؛                         بالضمان المتعلق باستقلل م      رحب   ( ج )

           ن تقديرها        وأعرب  ع                                                                باتفاق المدير التنفيذي اي الرأي مع التوصتتتتتتتتتتتيات الواردة اي التقرير،       رحب   ( د )
                                                                                         لتأكيد األمانة أن التقارير المقبلة ستقدم تفاصيل أواى عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات؛

                                                             لرقتتابتتة التتداخليتتة، والحوكمتتة، وإدارة المختتالر التي حتتددهتتا التقرير                مجتتاالت ممتتارستتتتتتتتتتتتات ا      الحظتت   ( ه )
                           باعتبارها تحتاج إلى تحسين؛

                                                                              على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحي  علما بالتقرير الستتتتتتتتتنوي للمفتش العام، وحث         أشتتتتتتتتتارت  ( و )
                                                   اإلدارة على اغتنام ارص التحسين التي أبرزها التقرير.

 
 عليه الحسابات الخارجي عن اللمركزية ورد إدارة البرنامجتقرير مراجع 

 
                                     عقب إحاطة قدم ا مراجع احلسااااابات اخلارجي                                          تقرير مراجع احلسااااابات اخلارجي عن الالمركزية             ناقشاااات اللجنة   - 8 3

       لكةاااءة  ا                                                                                . وكااا  اااادف من املراجعااة هو حتااديااد مااا إها كاااناات إدارة الالمركزيااة  تثاال ملباااد  االقتصااااااااااااااااد و         البرنتتامج       وإدارة 
         لبرنامج ا                                                                                            والةعالية، وما إها كا  هناك جمال للتحسااااااا، وما إها كانت األنشااااااطة واملعامالت واملعلومات  تثل لسااااااياسااااااات 

                       وإجراءات  وتوجي ات .
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                                                                                        و ل التقرير نتائي متعلقة صطوط اإلبالد اخلاصااااااااااااااة مبدير  املكاتب امليدانية، وتقييم مدى جدوى املكاتب   - 6 3
                                                                                       د طبيعة مسااااااااااةوليات الرقابة يف املكاتب اإلقليمية، وإجراءات اإلبالد عن اخلسااااااااااائر يف املكاتب امليدانية                الالمركزية، وحتدي

       ظيمية.                                              يف البلدا  املتوسطة الدخل ورصد أثر اإلصالحات التن          البرنامج                                        الر قد تشكل تدليسا، واعتبارات خاصة حلضور 
    يا.                                    توصية وامقت علي ا اإلدارة كليا أو جزئ    02             وقدم التقرير 

 
                                                  ل                                              والحظت اللجنة أ  املواعيد الزمنية لتنةيذ التوصاااااايات سااااااتلقدم قبل الدورة الساااااانوية للمجلا التنةيذ . وحصاااااالت   - 1 4

   لة        هات الصاااااااا          للبرنامج                                                  حول مسااااااااائل من بين ا تعزيز املعلومات عن شاااااااابكة اإلنرتانت                                 اللجنة على التوضاااااااايحات الر طلبت ا
       وصيات.                                                         تاحة ألعضاء اهلا التنةيذ  وأسبار املوامقة اةزئية على أربع ت                                         باايكل التنظيمي، وأ  هذه املعلومات ستكو  م

 
  ل ِ                                                ل                                       وألبِلغت اللجنة بأ  اخلطط االسااااارتاتيجية القطرية ساااااتعكا النل ي الماجمية مضاااااال عن املعايري والشاااااروط لتيساااااري   - 0 4

                  ت اللجنة أيضا بأ              ل ِ  طة الدخل. وألبِلغ                                                                        اسرتاتيجيات اخلروا ونقل امللكية إىل احلكومات الوطنية، وال سيما يف البلدا  املتوس
                                                                                                           نقل التكاليف العامة إىل احلكومة الوطنية يف حالة البلدا  املتوسااااااااطة الدخل ميثل أولوية، ولكن  يتطلب وقتا وتنساااااااايقا مع 

                 احلكومات الوطنية.

 
       رجي إىل  ا                                                                               وميما خيص التوصااايات املتعلقة صساااائر األصاااول الر قد تشاااكل تدليساااا، أشاااار مراجع احلساااابات اخل  - 7 4

                                                                                                       اإلجراء اإدد يف سياسة مكامحة التدليا والةساد الذ  يتعا اتباع  وأشار إىل أ  التوصيات هتدف إىل تأكيد التزامات 
                                                                                                      املديرين القطريا ميما يتعلق باإلبالد عن الساارقة الر قد تشااكل تدليسااا يف الوقت املناسااب. والحظت اللجنة أ  األمانة 

                                                                           ارجي على هذه النقطة وأهنا أكدت أ  هناك مباد  توجي ية ستصدر لتيسري عمل املكاتب                         تتةق مع مراجع احلسابات اخل
                                                                   القطرية يف التعرف على السرقة الر قد تشكل تدليسا ومىت يتم اإلبالد عن ا.

 
           إن اللجنة:  - 3 4
 

    يه؛ ا                                                                            تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن اللمركزية، ورد اإلدارة على التوصيات الواردة         استعرض     )أ(

                                                                             رد اإلدارة على التوصتتيات، بما اي ذلك التوضتتيحات بشتتأن التوصتتيات التي تم  الموااقة       الحظ   ( ب )
             عليها جزئيا؛

                                               أن األمانة تستعرض اإللار الزمني لتنفيذ التوصيات؛      الحظ   ( ج )

     راجع                          التقرير عن تنفيذ توصتتتتتتتتتتتيات م                                   إلى تلقي تحديث بشتتتتتتتتتتتأن التنفيذ من خلل                  أعرب  عن تللعها  ( د )
  .            ابات الخارجي    الحس

 
 عليه تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن التغيرات اي الموارد البشرية ورد إدارة البرنامج

 

     راجع                  عقب إحاطة قدم ا م                                                       تقرير مراجع احلساااااااااابات اخلارجي عن التغريات يف املوارد البشااااااااارية              ناقشااااااااات اللجنة   - 4 4
      تنةيذ         من حيث          البرنامج                          هو دراسااااااااااة املوارد البشاااااااااارية يف          املراجعة               . وكا  اادف من         البرنامج                      احلسااااااااااابات اخلارجي وإدارة 
                                                                     (، وتنةيذ توصاايات املراجعة السااابقة بشااأ  نةا املوضااوع الصااادرة يف مايو/أيار     7102 -    7104                        اساارتاتيجية شااةو  العاملا )

    .    7106       إىل عام       7107                                              ، وتطور سياسات املوارد البشرية يف املنظمة من عام     7107
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                                                                       ئي تتعلق بتوضاااااااااااااايح املعايري الر تنظم اسااااااااااااااتخدام كل طريقة تعاقدية، وإعادة النظر                       واشااااااااااااااتمل التقرير على نتا  - 5 4
                                                                                              ممارساااات التو يف واألجور اخلاصاااة باخلماء االساااتشااااريا، ووضاااع إطار لتخطيط القوة العاملة، واساااتعراضاااات هيكل   يف

               . وقااادم التقرير                  ةا الةنيا الوطنيا                                                                       مالك املو ةا يف املكااااتاااب امليااادانياااة، وإدارة األداء، وآمااااق التطوير الو يةي للمو 
                                        توصية وامقت علي ا اإلدارة كليا أو جزئيا.   04

 
                                                           حول مسائل من بين ا حالة تنةيذ توصيات املراجعة السابقة؛ وعدد                                       وحصلت اللجنة على التوضيحات الر طلبت ا  - 6 4

          آت األداء؛                     واالساااتعراض املقرر ملكام                                                                      اخلماء االساااتشااااريا، وطول مدة تو ية م، وممارساااات تو ية م، ومساااتويات أجورهم؛
                                                                                  ل ِ              ي       والتطوير املقرر ألدوات ختطيط القوة العاملة؛ واسااااااااااتخدام تقارير االسااااااااااتعراض اإيطي الشااااااااااامل. وألبِلغت اللجنة بأ ي اخلماء 

  ة    ياسااااا                       ي              لالحتياجات من املو ةا وأ ي التغريات يف السااااا          البرنامج                                                االساااااتشااااااريا ال يزالو  يشاااااكلو  جزءا حيويا من اساااااتجابة 
ِ                                  وتنةيذ نظام التو يف اإللكرتوين من شاأهنما أ  يزيدا شاةامية عمليات التو يف. وقلِدمت إىل اللجنة معلومات عن اعتبارات                                                                         ل
                                                                                                       املنظمة األولية بشااأ  مكامآت األداء ألصااحار األداء االسااتثنائي للغاية، وأ  تقارير االسااتعراض اإيطي الشااامل قد نةذت 

              . وميما يتعلق  5 -  وف   4 -                                                             ة لتنمية م ارات القيادة لدى املو ةا املرشااحا للرتقية إىل الرتبتا ف                             ملو ةي القيادة التنةيذية وكأدا
                           ل ِ                                                                              مبوضاااوع ختطيط القوة العاملة، ألبِلغت اللجنة بأ  شاااعبة التغذية ساااتساااتضااايف مشاااروعا رائدا ألدوات وعمليات القوة العاملة، 

  .   امج     البرن                               لنشرها يف جماالت و يةية أخرى داخل                                                     واستنادا إىل الدروس املستةادة، مإهنا ستعمل مبثابة قاعدة 

 
           إن اللجنة:  - 2 4
 

                                                                            تقرير مراجع الحستتتتتابات الخارجي عن التغيرات اي الموارد البشتتتتترية، ورد اإلدارة على          استتتتتتعرضتتتتت     )أ(
                      التوصيات الواردة ايه؛

   قة  ا                                                                         رد اإلدارة على التوصتتيات، بما اي ذلك التوضتتيحات بشتتأن التوصتتيات التي تم  الموا      الحظ   ( ب )
             عليها جزئيا؛

                                                                إلى تلقي تحديثات اي المستتتتتتتتتتقبل بشتتتتتتتتتأن تنفيذ التوصتتتتتتتتتيات، بما اي ذلك عن                 أعرب  عن تللعها   ( ج )
                                  توظيف الخبراء االستشاريين وأجورهف.

 
 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 
    هذا                    مت األمانة إحاطة يف         بعد أ  قد                                              التقرير عن تنةيذ توصااااااااايات مراجع احلساااااااااابات اخلارجي             ناقشااااااااات اللجنة   - 8 4

                             توصاااااااااااية وردت يف التقرير، مت إغالق     57                                                                 الشاااااااااااأ  أبرزت مي ا التوصااااااااااايات املنةذة وتلل الر ال تزال متبقية. ومن أصااااااااااال 
                                                                                                 توصاااااااية خالل دورة اإلبالد احلالية. ونظرا للتوقيت وعبء العمل، مل يتضااااااامن التقرير التوصااااااايات التساااااااع املنبثقة من    76

                                                    ، غري أهنا سااااااااااااتكو  متاحة يف الوقت املناسااااااااااااب لعرضاااااااااااا ا على دورة     7106     ا        املراجاعة لعام                         مراجعة احلسااااااااااااابات الساااااااااااانوية
      قة عن                                                      . وجرى إبالد اللجنة بأ  األمانة قبلت مجيع التوصاااااااااايات املنبث        للبرنامج                                     يونيو/حزيرا  الساااااااااانوية للمجلا التنةيذ  

   الت                                 قبيل تعزيز الضوابط اخلاصة بالتحوي                            ، وهي توصيات تتعلق مبسائل من     7106                            ا        مراجعة احلسابات السنوية املراجاعة لعام 
                                                                                                 القائمة على النقد، وتوضااايح الساااياساااات اإاسااابية، وحتساااا تتبع املراجعة يف جمال اإليرادات، وحتساااا الضاااوابط يف جمال 

                             تكنولوجيا املعلومات والنظم.
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             ألمانة منجزة.         اعتمهتا ا                                                                          وجرى إبالد اللجنة بأ  مراجع احلسااابات اخلارجي قدم آراءه حول مجيع التوصاايات الر  - 6 4
                                                                                                     وأشااااااااااااااارت اللجنة إىل أن  يف حا أن  مت إحراز بعض التقدم، مإ  التنةيذ ال يزال معلقا ميما يتعلق ببعض التوصاااااااااااااايات، 

                                                                                           هلل يف جماالت مشاااارتيات األغذية والتغذية املدرسااااية. والحظت اللجنة التوضاااايحات املقدمة حول اخلطوط الزمنية   يف   مبا
                                                                                  ن بساااابب عوامل من قبيل تعقد املسااااائل واحلاجة إىل تغيريات يف السااااياسااااات والنظم. والحظت اللجنة                   للتنةيذ، وهي تتباي

                                                                                                          اعرتاف األمانة بأ  اسااااااتنةاد القدرات أساااااا م يف إثارة بعض التحديات أمام اخلطوط الزمنية املعتزمة للتنةيذ، وأ  مناقشااااااة 
                                          الئمة من املخاطر هات الصااااااااااالة، مبا يف هلل من خالل                                                       هذه املساااااااااااألة جارية يف إطار األمانة بغية التخةيف بالصاااااااااااورة امل

                                 ختصيص مزيد من املوارد حسب االقتضاء.

 
           إن اللجنة:  - 1 5
 

                                                   اي التقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي؛      نظرت    )أ(
                                                                       معدل تنفيذ توصتتتتتتتتتتتيات مراجع الحستتتتتتتتتتتابات الخارجي التي لف تنفذ بعد، وأحال  علما       الحظ   ( ب )

  ؛    2017                                                                يدة التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي اي تقاريره ال ادرة اي عام               بالتوصيات الجد

                                                                                   األمانة على التعجيل بتنفيذ التوصيات المتبقية اي إلار الخ  الزمني المبين اي التقرير؛     حث   ( ج )

                                                                 إلى تلقي مزيد من التحديثات عن التقدم المحرز ايما يتعلق بالتنفيذ؛                 أعرب  عن تللعها  ( د )

                                                                               بأن يحي  المجلس التنفيذي علما بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي.      أوص   ( ه )
 

 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف اي البرنامج

 (2016ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)
 

   –                  يناير/كانو  الثاين    0 )          البرنامج                                          التقرير عن اساااااااااااااتخدام آليات التمويل بالسااااااااااااالف يف                اساااااااااااااتعرضااااااااااااات اللجنة   - 0 5
                                                                                ( الذ  عرضاااات  األمانة، مبا مي  التةاصاااايل املتعلقة بتقييم التمويل بالساااالف الكلية والذ      7106                 ديساااامم/كانو  األول    30

   (.BCG                             أجرت  جمموعة بوسطن االستشارية )

 
         سااااااجل ممتاز    ا                             ، وهي آليات منت عم الساااااانا ولدي     لدي                           على آليات التمويل بالساااااالف          البرنامج             وهنأت اللجنة   - 7 5
                                                                                                   حيث اإلدارة احلصااااااايةة للمخاطر. وأعربت اللجنة عن تقديرها ة ود األمانة الرامية إىل التوساااااااع يف اإلقراض الداخلي    من

                                                                                           للمشاااروعات حبيث يشااامل حتساااا االساااتجابة لالحتياجات اإلنساااانية، وخصاااوصاااا من خالل املشاااروعات الرائدة للتمويل 
              ستنري لالاجاهات.                                   بالسلف الكلية، وهلل على أساس حتليل م

 
                                                                                           والحظت اللجنة الةوائد املتحققة، والر قامت جمموعة بوساااااطن االساااااتشاااااارية بتحليل ا وحتديدها كميا، وكذلل   - 3 5

                     ، واساااااتةسااااارت عن اخلطوات     7106                                                                         التحديات الر واج  ا تنةيذ املشاااااروعات الرائدة للتمويل بالسااااالف الكلية خالل عام 
                                                                   ا املة وم قدما. وأشاااااااارت اللجنة أن  ميكن اذه اخلطوات أ  تشااااااامل توسااااااايع نطاق                                 القادمة الر ميكن أ  تتخذ للدمع هبذ

   ،                                                                                                  املشاااااااروعات الرائدة حبيث تغطي عملية طوار  أكم حجما وأكثر تعقيدا من قبيل اهاعات األربع الر تواج  الصاااااااومال
     رحلة                  وأشاااااد أثرا خالل م                                            واليمن. ممن شاااااأ  هلل أ  يومر نتائي أكثر تةصااااايال   ،               و ال شااااارق نيجرييا   ،             وجنور الساااااودا 
                    املشروعات الرائدة.
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                                                                                             كما اسااتةساارت اللجنة عن حسااار االسااتجابة العاجلة والتدابري اةار  تنةيذها بغية زيادة مسااتوى املساااةات.   - 4 5
          يةعل   أ          للبرنامج                                                                                  وارتأت اللجنة أ  حسااااار االسااااتجابة العاجلة مل يسااااتخدم بعد بكامل إمكانات ، وسااااألت عما ميكن 

                                    تغالل هذه اآللية وزيادة مساةات املاحنا.       أيضا الس

 
                                                                                              والحظت اللجنة، بالنسبة آللير التمويل بالسلف الكلية وحسار االستجابة العاجلة كلي ما، أ  هناك حتديات   - 5 5

                                                                                                     تواج  مسااااألة التوسااااع يف قدرات كل من ما على االسااااتجابة، وخصااااوصااااا التحديات هات الطبيعة القانونية وتلل املتعلقة 
                                                                                      ي             صاااااورة املاحنا. ووامقت اللجنة على أ  ملساااااألر إبراز صاااااورة املاحنا والتوج  إلي م أةية بالغة وال بدي من معاةت ما         بإبراز

      لكلية      ِ                                                   . وأبِلغت اللجنة بأ  اخلطوات القادمة بشااأ  التمويل بالساالف ا    قريب                                  حسااار االسااتجابة العاجلة يف املسااتقبل ال  يف
                                                                      جرت طمأنت ا إىل أ  إلدارة املخاطر دائما أولويت ا لدى اإلدارة يف سياق سعي ا                                  تعتمد إىل حد ما على شروط املاحنا، و 

                                ويف إطار احلد األقصااااااااااااااى الذ  يرتاول با       7102                                                        للتوسااااااااااااااع يف نطاق املشااااااااااااااروعات الرائدة خالل الةرتة املتبقية من عام 
         يتعا على                    و املاحنا خطوة هامة                                                              مليو  دوالر أمريكي، ومق ما مت إبالد اهلا ب  سااااااااااااااابقا. ويعتم التوج  حن     711 و    051

                                                                                                األمانة أ  تتخذها للرتويي ملا  ر  حتقيق  من تساااااااا يالت ونواتي إ ابية، مع العمل يف الوقت نةساااااااا  على حتسااااااااا م م 
                                                         طبيعة قيود املاحنا وسبل التخةيف من ا إ  كا  هلل ممكنا أصال. 

 
           إن اللجنة:  - 6 5
 

   –                   ينتتاير/كتتانون الثتتاني    1                       يتتل بتتالستتتتتتتتتتتلف اي البرنتتامج )                                بتتالتقرير عن استتتتتتتتتتتتختتدام آليتتات التمو       رحبتت     )أ(
                                                          (، بما اي ذلك عن استتتخدام التمويل بالستتلف الكلية كمراق جديد     6112                  ديستتمبر/كانون األول    11

                                          ، وعن الدروس اإليجابية المستتتتتتتتتتتتفادة والتحديات     6112                                  جرى تنفيذه على أستتتتتتتتتتتاس تجريبي اي عام 
                          المواجهة خلل ذلك التنفيذ؛

  ؛    6112                                                       إلى تلقي تحديثات عن نموذج التمويل بالسلف الكلية اي عام    ا              أعرب  عن تللعه  ( ب )
ّ   شّددت  ( ج )                                                                         على الحاجة إلى مواصلة تحسين اهف حساب االستجابة العاجلة وإلى إبراز صورته؛   
                                          المجلس التنفيذي إلى اإلحالة علما بالتقرير.     دع   ( د )

 
 االخت اصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات

 
         حة نتيجة   ل ِ                       وألبِلغت بأ  التنقيحات املقرت                                       االختصااااصاااات املنقحة للجنة مراجعة احلساااابات        املالية              اساااتعرضااات ةنة  - 2 5

                     والذ  أوقف تطبيق بدل           البرنامج          الصادر عن       7107                                                           التغيريات يف شروط السةر قد انبثقت عن التوجي  بشأ  السةر لعام 
     دوالر     41    111                               عام مساااااااعد، مما حقق ختةيضااااااا قدره                            يف املائة للمسااااااامرين برتبة أما    41                             اإلقامة اليومي التكميلي بنساااااابة 

                                                                                              أمريكي يف تكاليف ساااةر أعضااااء ةنة مراجعة احلساااابات خالل السااانوات اخلما املاضاااية. كما الحظت ةنة املالية بأ  
     ا                                                                                                     التنقيحات املقرتحة على االختصاصات ستدخل حيز التطبيق عندما يوامق علي ا اهلا يف دورت  السنوية يف يونيو/حزير 

                                  أو يف أ  موعد قد يود اهلا حتديده.
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                                                                                              ويف أعقار عرض قدمت  األمانة عن املقرتحات الواردة يف الوثيقة، نظرت ةنة املالية يف مقرتحات إضااااااامية تتعلق   - 8 5
                                                                                                       بتمديد مرتة عدم االرتباط السااابقة للتعيا بالنساابة ألعضاااء ةنة مراجعة احلسااابات، وتنقيح طرائق كيةية عرض املرشااحا
                                                                                                      املوصااااى هبم على اهلا التنةيذ  للموامقة علي م، وإدراا بند للتعويض  اشاااايا مع املمارسااااة املتبعة لدى بعض الوكاالت 

                                                                                            والصااااااناديق والمامي يف منظومة األمم املتحدة ويف األمانة العامة لامم املتحدة. ويف حا أعربت ةنة املالية         املتخصااااااصااااااة 
                                                                إهنا طلبت إتاحة مزيد من الوقت الساااااااتعراض املقرتحات وملواصااااااالة دراساااااااة أمضااااااال                               عن تقديرها للمقرتحات اإلضاااااااامية، م

         املقرتحات.                                              يف هذا املضمار، مبا يف هلل التبعات القانونية اذه          للبرنامج                                          املمارسات الر تتبع ا املنظمات األخرى املماثلة 
 

        ، أعربت                        لتنقيحات اإلضامية املقرتحة                                                              وبناء على طلب من ةنة املالية للحصول على وج ات نظر اإلدارة بشأ  ا  - 6 5
                                                                                                          األمانة عن تقديرها للمقرتحات اإلضااااامية املتعلقة بةرتة عدم االرتباط السااااابقة للتعيا وببند التعويض، وعن حتةظاهتا على

   نااة  ة                                                                                              ي      تعاادياال عمليااة تقااد  املاادير التنةيااذ  ملقرتحاااتاا  املتعلقااة بااالتعيا إىل اهلا التنةيااذ  للموامقااة علي ااا. وهكيرت بااأ 
                                                                                                      مراجعة احلسااابات، بوصااة ا هيئة مسااتقلة خارجية، ترمع تقاريرها إىل كل من اهلا واإلدارة، تنخرط بشااكل مثمر ومعال 

                                     مع اإلدارة عم تقد  الدعم االستشار  اا.
 

           إن اللجنة:  - 1 6
 

                                                                 التنقيحات المقترحة على اخت تتتاصتتتات لجنة مراجعة الحستتتابات، والتي تعكس                استتتتعرضتتت  وأيدت    )أ(
                                                                                       لرأ مؤخرا من تعزيز ألنشتتتلة الرقابة اي البرنامج والتغيرات اي الهيكل التنظيمي وستتتياستتتة الستتتفر   ا م

          المؤسسية؛

                              الخت تتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتات المنقحتة للجنتة مراجعتة  ا                                       بتأن يوااق المجلس التنفيتذي للبرنتامج على       أوصتتتتتتتتتتتت   ( ب )
  ؛        الحسابات

         صتتتتتتتتتتتتات وذلك                                                       على استتتتتتتتتتتتعراض التحديثات األخرى المقترح إدخالها على االخت تتتتتتتتتتتتا       وااق   ( ج )
                                                                                  إحدى دوراتها المقبلة استنادا إلى المزيد من االستعراض ألاضل الممارسات المتعلقة بفترة    اي

                                                                                 عدم االرتباط الستتتتتتتتابقة للتعيين، وعملية تقديف التوصتتتتتتتتيات المتعلقة بالمرشتتتتتتتتحين إلى المجلس 
   اء  ضتتت                                                                            التنفيذي؛ وتعويض األعضتتتاء لقاء األعمال المنفذة اي ستتتياق ممارستتتتهف لمستتتؤولياتهف كأع

                         اي لجنة مراجعة الحسابات؛

                                    ب                                          إلى األمانة تيستتتتتتتتتتتير هذا االستتتتتتتتتتتتعراض بتحليلب للتنقيحات المقترحة، بما اي ذلك أية تبعات       للب   ( د )
                        قانونية قد تترتب عليها.

 
 تحديث عن خارلة اللريق المتكاملة

 
        ركز على  ي         لبرنامج ل                         الر سااااااااااااااتقادم منوها عمال جاديادا                                    باالتحادياث عن خاارطاة الطريق املتكااملاة            رحبات اللجناة   - 0 6

                             وتعظيم القيمة مقابل املال.                  األداء، والشةامية، 
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                                                                                             والحظت اللجنة أ  الدروس املستةادة من عملية التحول املةسسي حىت اآل  ومن إعداد وتعميم املوجة األوىل من   - 7 6
                        ميزانيات احلوامظ القطرية   و                                                                                اخلطط االساااااااارتاتيجية القطرية  ر  تنةيذها تدر يا لتحسااااااااا إطار اخلطط االساااااااارتاتيجية القطرية

                                                                               باء واملوجات املقبلة من اخلطط االسرتاتيجية القطرية واخلطط االسرتاتيجية القطرية املةقتة. - 0                        املرامقة اا يف إطار املوجة 

 
  ل ِ                                                                                             وألبِلغت اللجنة بأ  وترية التنةيذ أثارت بعض الشااااواغل لدى األعضاااااء وأ  التحليل الداخلي للدروس املسااااتةادة   - 3 6
                                                                 ية الذ  أجرت  األمانة يشري إىل احلاجة إىل هني أكثر مرونة إزاء التنةيذ.    األول

 
                    بالنساااااابة ملعظم املكاتب       7108                  يناير/كانو  الثاين    0                                                والحظت اللجنة أ  املوعد املساااااات دف لبدء العمل ال يزال   - 4 6

                        ، مع العمل يف الوقت نةساا      7108                                                                       القطرية، وأ  بعض املكاتب، على حنو اسااتثنائي، سااتسااتمر بتنةيذ املشااروعات يف عام 
       ل ِ               . كما ألبِلغت اللجنة بأ      7106                                                                            على االنتقال حنو إطار خارطة الطريق املتكاملة يف موعد ال يتجاوز يناير/كانو  الثاين 

  .    7108                                         مكتبا قطريا بالعمل مبوجب اإلطار احلايل يف عام     05                         األمانة تتوقع أ  يواصل حنو 

 
   لى                                                               ومر مرتة زمنية أطول للنظر يف التغيريات الضااااااااارورية الر يتعا إدخااا ع                               والحظت اللجنة أ  زيادة املرونة سااااااااات  - 5 6

                                                                              ونظام  املايل يف جماالت بالغة األةية من قبيل تةويض السااااااالطات واالسااااااارتداد الكامل للتكاليف           للبرنامج              الالئحة العامة 
  .      الرتكيز                 التوسيم عم جماالت                                                   ةمع وتقييم الدروس املستةادة بطريقة من جية وحتسا منوها 

 
                                      نتيجة لاخذ بن ي أكثر مرونة، وبأن   ر        7108  ل ِ                                                   وألبِلغت اللجنة بأن  قد تطرأ احتياجات ملوارد إضااااااااااااااامية لعام   - 6 6

                                ل                                                            حاليا اساااااااتعراض تلل االحتياجات. وساااااااتلعرض االحتياجات اإلضاااااااامية كجزء من املبادرات املةساااااااساااااااية احلامسة املقرتحة 
         غري رمسية.                                   خطة اإلدارة، على أ  تسبق ا مشاورات  يف

 
                       ، املباد  املةقتة لتوجي      7102                                                                           وأحاطت اللجنة علما بأ  األمانة تعتزم أ  تقدم، يف الدورة العادية الثانية لعام   - 2 6

                                                                                                     تطبيق لالساارتداد الكامل للتكاليف، والتةويض املةقت لساالطة إدخال تنقيحات ال تتعلق بتغيريات أساااسااية أو االسااتجابة 
    اساااااااااااااي           ونظام  األساااااااااااااا          للبرنامج                                                   اخلدمات، وبأوج  اخلروا املعينة عن أحكام الالئحة العامة                         يف حاالت الطوار  أو توريد 

  .    7108                                                                                      هبدف التمكن من تنةيذ إطار اخلطط االسرتاتيجية القطرية، وهيكل ميزانيات احلوامظ القطرية يف عام 

 
             ة من ترتيبات             دروس املساااتةاد                                                                      والحظت اللجنة أ  اهلا التنةيذ ، بعد إجراء مشااااورات كثيةة وبعد النظر يف ال  - 8 6

       ، وهلل              ونظام  األساااسااي          للبرنامج                                                   ، سااينظر يف رزمة التعديالت الن ائية على الالئحة العامة     7108                    احلوكمة املةقتة يف عام 
  .    7108                             يف دورت  العادية الثانية لعام 

 
              يحات ميزانيات          تعلق بتنق                                                                         واساااااااااااتعرضااااااااااات اللجنة اقرتال األمانة املتعلق باساااااااااااتخدام آلية املوامقة باملراسااااااااااالة ميما ي  - 6 6

                                                                                                        املشااروعات يف إطار النظام احلايل وبالتمديد الزمل للخطط االساارتاتيجية القطرية املةقتة، تسااليما بأ  هذه اآللية سااتضاامن 
                                                               الدور الرقايب للمجلا التنةيذ  خالل عملية االنتقال ومرتة التنةيذ.
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      جي ات                      ع                ق جماالت الرتكيز، ضااااماناتع تتعلق بأ  التو   ل                                              وقلدمت للجنة، يف سااااياق الرد على اسااااتةسااااارها بشااااأ  تطبي  - 1 2
                                        اإلضامية قد صدرت معال وبأهنا ستنةذ بصرامة.

 
           إن اللجنة:  - 0 2
 

    له؛   ا                وأعرب  عن تقديره                                                          التقدم المحرز المبلغ عنه اي تنفيذ خارلة اللريق المتكاملة،       الحظ     )أ(
                                  ني لتنفيذ خارلة اللريق المتكاملة،                                                   مقترح األمانة بإتاحة مزيد من المرونة اي المخل  الزم      دعم   ( ب )

                                                                                 بحيث يمكن لبعض المكاتب القلرية أن تستتتتتتتتتتتتمر اي تنفيذ المشتتتتتتتتتتتروعات اي إلار النظام الحالي 
                                                            ، مع الحفتتاع على االلتزام بتتاالنتقتتال كليتتا إلى إلتتار ختتارلتتة اللريق     2018                   ينتتاير/كتتانون الثتتاني    1    بعتتد

  ؛    2019                                   المتكاملة بحلول يناير/كانون الثاني 

                                                                             أن هذا المقترح يتللب الخروج عن بعض أحكام اللئحة العامة والنظام المالي، وللب        الحظ   ( ج )
                                                                                       إلى المدير التنفيذي أن يقدم مقترحا رستتتتتتتتتميا بهذا الشتتتتتتتتتأن اللتماس موااقة المجلس التنفيذي عليه 

  ؛    2017                           دورته العادية الثانية لعام    اي

      2017                             الثتتانيتتة للمجلس التنفيتتذي لعتتام                                            أن األمتتانتتة ستتتتتتتتتتتتقتتدم مقترحتتات إلى التتدورة العتتاديتتة      الحظتت   ( د )
                                                                               بخ تتتتتتوص التفويض المؤق  للستتتتتتللة والمباد  التي ستتتتتتتوجه التلبيق المؤق  للستتتتتتترداد الكامل 
                                                                                    للتكتتاليف ايمتتا يتعلق بتتالخل  االستتتتتتتتتتتتراتيجيتتة القلريتتة، والخل  االستتتتتتتتتتتتراتيجيتتة القلريتتة المؤقتتتة، 

  ؛    2018                        اللوار  المحدودة اي عام                                                        والخل  االستراتيجية القلرية المؤقتة االنتقالية، وعمليات

                                                                                    ، كتدبير مؤق ، اإلجراء المعروض اي الو يقة ايما يتعلق بالموااقة بالمراستتتتتتتتتتتلة على تنقيحات     أيدت  ( ه )
                                              وعلى التمديد الزمني للخل  االستتتتتتتراتيجية القلرية       2018 و      2017                           ميزانيات المشتتتتتتروعات اي عامي 

  ؛    2019            ونيو/حزيران                                             المؤقتة االنتقالية خلل الفترة االنتقالية حتى ي

ية المقترح إدخالها على اللئحة العامة والنظام       الحظ   ( و )                                                                                   مقترح األمانة بأن تقدم التعديلت النهائ
  ،     2018                                                                                     المالي وتفويض الستتتتتتتتتتتللة المنقل، إلى المجلس للموااقة عليها اي دورته العادية الثانية لعام

                              استتتتتتتتتتتتعراض الحدود الدنيا بعد  ل   ب       وأوصتتتتتتتتتتت   ،     2019                                       بحيث يبدأ نفاذها اي يناير/كانون الثاني 
                            سنوات وبتعديلها حسب اللزوم؛

                                                               بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشاريع القرارات المعروضة اي الو يقة.      أوص   ( ز )

 
 المسائل المتعلقة بمنظمة األغذية والزراعة

 
 صندوق الرعاية االجتماعية للعاملين –حسابات مجمع السلع والخدمات 

 
                                                                                    املقرتل بتنقيح آلية  ويل صندوق الرعاية االجتماعية للعاملا، وال سيما إلغاء اآللية احلالية                استعرضت اللجنة  - 7 2

                                                                                              الر يطلب مبوجب ا إىل جممع الساااااااااااااالع واخلدمات أ  ينقل واحد يف املائة من مبيعات  الساااااااااااااانوية إىل صااااااااااااااندوق الرعاية 
                     االجتماعية للعاملا.
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                                                   حول العملية الر أدت إىل هذا املقرتل، مبا يف هلل تأكيدات     ا                                   وحصاااااااالت اللجنة على التوضاااااااايحات الر طلبت  - 3 2
                               مبواصلة إبالد العاملا بالتطورات.

 
           إن اللجنة:  - 4 2
 

                                                                      ع        آلية التمويل المنقحة المقترحة ل تتتتتتتتتتتندوق الرعاية االجتماعية للعاملين حيث ستتتتتتتتتتتيعقدم جزء       دعم     )أ(
  ن                         لرعاية االجتماعية للعاملي                                                        األرباح ال تتتتااية الستتتتنوية لمجمع الستتتتلع والحستتتتابات إلى صتتتتندوق ا   من
                                                                               تحويل ح تتة كااية من األرباح إلى صتتندوق احتيالي مجمع الستتلع والخدمات، مع اإلشتتارة إلى     بعد

                                                     أن ذلك سيساعد على حماية استدامة مجمع السلع والخدمات؛

                                                                             على اإلجراء الخاص الذي يمكن اتباعه لعرض مشتتتتتتتتتتتروت قرار المؤتمر على المؤتمر القادم        وااق   ( ب )
                                                      ظروة المالية االستثنائية الحالية لمجمع السلع والخدمات؛       نظرا لل

                            وقدمته إلى المؤتمر للموااقة   FC 13/167         بالو يقة    2                                    مشتتتتتتتتتتتروت قرار المؤتمر الوارد اي المراق       أيدت  ( ج )
                ً                                   ، مع اإلحالة علماً بأن اإلشارة إلى أنه ينبغي االستعاضة     2017                                    عليه اي دورته األربعين اي يوليو/تموز 

                                                               ال ااي" الواردة اي مشروت قرار المؤتمر بعبارة "األرباح ال ااية"؛                 عن عبارة "الدخل

                                                                       على إجراء مشتتتتاورات غير رستتتتمية تضتتتتف الرئيس المستتتتتقل للمجلس ور ستتتتاء المجموعات       شتتتتجع   ( د )
                                                   اإلقليمية قبل انعقاد دورة المؤتمر بشأن هذا الموضوت؛

                      تعراض نموذج عمل مجمع                                                          تقديف معلومات حديثة اي الدورات القادمة للجنة المالية عن استتتتتتت      للب   ( ه )
                                                           السلع والخدمات وعن تمويل صندوق الرعاية االجتماعية للعاملين.

 
 مسائل أخرى

 والستين بعد المائة ثامنةتاريخ ومكان انعقاد الدورة ال
 

       نوممم/    01   إىل    6 ل ِ                                                                              ألبِلغات اللجناة باأنا  من املقرر عقاد دورهتاا الثاامناة والسااااااااااااااتا بعاد املاائاة يف روماا يف الةرتة من   - 5 2
  .    7102            تشرين الثاين 

 أية مسائل أخرى

 
                                                                                                 إه تالحظ اللجنة أ  هذا الدورة كانت آخر دورة للرئيا، مإهنا أعربت عن تقديرها لتوجي ات  وقيادت  ألعمال   - 6 2

        اللجنة.
 

 الو ائق المقدمة للعلف
 
       واملادة    4 -  رة                                                                                 تقرير املدير التنةيذ  عن اسااااااااااااااتخدام املساااااااااااااااةات واإلعةاءات من التكاليف )املادتا  الثانية عشاااااااااااااا  -

   (.FC 167/INF/2                       )ل( من الالئحة العامة( )   4 -    عشرة        الثالثة

 


