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 )، QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من 

  www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
MZ926/A 

A 

 المجلس
 الستون بعد المائةالثانية و الدورة 

 2019 كانون األول/ديسمبر 6-2روما، 

 والسبعين بعد المائة للجنة المالية سادسةتقرير الدورة ال
 )2019مايو/أيار  20-22(

 
 الموجز التنفيذي

 
                                                                ة والســــــــبعني بعد املائة، يف عدد من مســــــــائل املالية، وامليزانية، والرقابة     ســــــــادســــــــ                  اللجنة، يف دورهتا ال      نظرت 

                  يف دورته الســــــــــــــنوية يف           للبرنامج                                       )، وذلك قبل أن ينظر فيها اجمللس التنفيذي         البرنامج                              املتعلقة بربنامج األغذية العاملي (
  . 9   201             يونيو/حزيران 

 انب المجلساإلجراءات المقترح اتخاذها من ج
 
                                                                    اإلحاطة بآراء وتوصــــــــــــيات جلنة املالية فيما يتصــــــــــــل باملســــــــــــائل اليت نظر فيها اجمللس               اجمللس مدعو إىل    إن 

  . 9   201                                                             التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف دورته السنوية يف يونيو/حزيران 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إىل:
 

 )David McSherry( السيد ديفيد ماكشريي
 أمني جلنة املالية

 3719 5705 3906+هاتف: 
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 مقدمة
 
           بعد املائة.                                                            قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا السادسة والسبعني  - 1
 
               األعضاء التالية            ممثلو الدول    ،        (الفلبني)  .Lupiño Lazaro Jr                                        وحضر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة، السيد   - 2

        أمساؤهم:
 

        (أنغوال)  Carlos Alberto Amaral      السيد  •
          (أسرتاليا)  Kristina Gill       السيدة  •
          (بنغالديش)  Manash Mitra  د     السي •
          (الربازيل)  Rodrigo Estrela de Carvalho      السيد  •
       (الصني)  Li He      السيد  •
                                        السيد هيثم عبد اهلادي السيد الشحات (مصر) •
                  (غينيا االستوائية)  Mateo Nsogo Nguere Micue      السيد  •
         (أملانيا)  Ramón Lohmar      السيد  •
         (املكسيك)  Benito Santiago Jiménez Sauma      السيد  •
               (االحتاد الروسي)  Anton Minaev      السيد  •
          (السودان)                      سيد أمحد حممد األمني حامد       السيد  •
                          (الواليات املتحدة األمريكية)  Elizabeth Petrovski       السيدة  •

 
                         وأبلغ الرئيس اللجنة بأن:  - 3
 

ـــــــــدة  • ـــــــــغـــــــــوال  (أ  Maria Esperança Pires Dos Santos       الســــــــــــــــــــــي ـــــــــحـــــــــل حمـــــــــل     ن ـــــــــت ـــــــــت ل ن ـــــــــِّ ي    ُ ِّ           ) عـــــــــُ
            هذه الدورة؛       جزء من   يف   Carlos Alberto Amaral      السيد

                كممثلة ألســــــــرتاليا     Cathrine Stephenson           ُ ِّ                  (أســــــــرتاليا) ُعيِّنت لتحل حمل الســــــــيدة   Kristina Gill       الســــــــيدة  •
              يف هذه الدورة؛

ُ  ِّ  (الصني) ُعنيِّ ل  Li He      السيد  •   ؛          هذه الدورة    من           كممثل للصني     Ni Hongxing            حل حمل السيد  ي       
ُ  ِّ               (أملانيا) ُعنيِّ ليحل حمل السيد   Ramón Lohmar      السيد  •          Heiner Thofern    كممثل ألملانيا يف هذه الدورة؛                           
ُ  ِّ               (االحتاد الروســـــــــي) ُعنيِّ ليحل حمل الســـــــــيد   Anton Minaev      الســـــــــيد  •                Vladimir V. Kuznetsov     كممثل      

                           لالحتاد الروسي يف هذه الدورة؛
ُ  ِّ               ســـــــودان) ُعنيِّ ليحل حمل الســـــــيد       يق (ال    ّ الصـــــــدّ    ي                  الســـــــيد علي عثمان عل •      جزء   يف                       ســـــــيد أمحد حممد األمني حامد        

            هذه الدورة؛   من 
  Thomas Duffy                           ُ ِّ                 (الواليات املتحدة األمريكية) ُعيِّنت لتحل حمل الســـــــــــيد   Elizabeth Petrovski       الســـــــــــيدة  •

                                     لواليات املتحدة األمريكية يف هذه الدورة.        كممثلة ل
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                                                                 بديل من املوقع الشــــــبكي لألجهزة الرئاســــــية والدســــــتورية يف العنوان التايل:                             وميكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل   - 4
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/.  

 
                                                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة السادسة والسبعني بعد املائة للجنة، مراقبون صامتون من البلدان األعضاء التالية:  - 5
 

       بلجيكا •
     كوبا •
                     اجلمهورية الدومينيكية •
       الكويت •
              اململكة املتحدة •

 
 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 
 )2021-2019خطة البرنامج لإلدارة ( عنتحديث 

 
                اليت عرضــــــــــت مقرتحات     )"    2021 -    2019        لإلدارة (          البرنامج    خطة     عن     حتديث  "        املعنونة                       نظرت اللجنة يف الوثيقة   - 6

 .                                          املدير التنفيذي بشأن هيكل تنظيمي جديد للمقر
 
                                                                                               ورحبـــت اللجنـــة بقرار املـــدير التنفيـــذي تقـــدمي الوثيقـــة إىل اجمللس للموافقـــة عليهـــا، وأعربـــت عن تقـــديرهـــا إلدارة   - 7

 .                                                                                  التباع اإلجراءات املطلوبة لتقدمي التغيريات على خطة اإلدارة إىل اهليئات الرئاسية واالستشارية          البرنامج
 
  ُ                                                                                             وأُطلعت اللجنة على التغيريات اليت طرأت على الوثيقة مقارنة بالنســــــــــــــخة اليت كانت قد قدمت إىل جلنة املالية   - 8

                                                                    . ومشل ذلك تغيريات تراعي اآلراء اليت أعربت عنها اللجنة يف دورهتا الســابقة،     2019           فرباير/شــباط    6                  يف دورهتا الســابقة يف 
 .                                  على النص واملخصصات الواردة يف اجلداول                                     وتغيريات يف عناوين األقسام، وبعض التحسني 

 
                         ســــــــــــــواء التغيريات بني النســــــــــــــخـة    –                                                              والحظــت اللجنــة أنــه ميكن إتــاحــة الوثــائق اليت تربز التغيريات عنــد الطلــب   - 9

                                                                                               اليت اســــــــــــــتعرضــــــــــــــتها جلنة املالية يف فرباير/شــــــــــــــباط والنســــــــــــــخة املنقحة أو التغيريات بني خطة اإلدارة األصــــــــــــــلية املعتمدة 
 .              والنسخة املنقحة   )    2021 -    2019 (
 

       2019            أبريل/نيســـــــــان    2  ُ                                                                       وأُبلغت اللجنة أن اللجنة االســـــــــتشـــــــــارية لشـــــــــؤون اإلدارة وامليزانية ناقشـــــــــت الوثيقة يف   -  10
               . والحظت اللجنة     2019            ُ                                                                     وأن تقريرها ُنشــــــــــــــر على املوقع اإللكرتوين للمجلس التنفيذي قبل انعقاد الدورة الســــــــــــــنوية لعام 

      وثيقة   ال                                                                                                 االســـــتنتاج الوارد يف تقرير اللجنة االســـــتشـــــارية الذي يفيد بأنه ليس لدى اللجنة االســـــتشـــــارية أية اعرتاضـــــات على 
  .  )"    2021 -    2019        لإلدارة (          البرنامج    خطة     عن     حتديث  "
 

                                   يف مكتب واشــــــــــــــنطن. وجرى التأكيد للجنة    2 -                                                وطلبت اللجنة توضــــــــــــــيحا بشــــــــــــــأن دور وظيفتني من الرتبة مد  -  11
                    والشــــراكة مع الواليات           للبرنامج                                      مســــؤوليات واضــــحة لتعزيز احلضــــور االســــرتاتيجي    2 -         الرتبة مد                 َ     على أن لدى املديَرين من

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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                                                                                                 املتحدة: فاملدير األعلى رتبة ســـــــــريكز على الدعوة واالتصـــــــــال االســـــــــرتاتيجي على مســـــــــتوى رفيع مع الكيانات احلكومية؛ 
 .                                                                 مدير مكتب واشنطن فهو يركز على إدارة الشراكة وعلى املسائل التشغيلية    أما 

 
                                      ُ                                                      وأقرت اللجنة املربر املنطقي للتغيريات اليت أُدخلت على إدارة خدمات العمليات احلالية، مبا يف ذلك تقســــــــــــــيم   -  12

                        من وضـــع الربامج والســـياســـات                                                                              الشـــعب بالرتكيز على املســـاعدة يف التنفيذ لضـــمان تقدمي اخلدمات بكفاءة وفعالية، ابتداء 
 .                                                                  على وضع االسرتاتيجيات والربامج والسياسات عرب جمايل العمل اإلنساين والتنموي          البرنامج                وحىت زيادة تركيز 

 
                                                                                        والحظت اللجنة األدوار املتعددة اليت ميارســـــــــــها رئيس الديوان ضـــــــــــمن اهليكل التنظيمي اجلديد، واليت تشـــــــــــمل   -  13

                                                                                                      املســــــــــــــؤولية عن مكتب املدير التنفيذي، وقيادة التحول الرقمي، ووظيفة التنســــــــــــــيق للمكاتب اإلقليمية. وأكدت اإلدارة 
ّ           أن املدير التنفيذي ملتزم بتخصــــــــيص املزيد من الوقت لإلشــــــــراف على عمل وأداء املديرين اإلقليميني. كما ذّكرت اإلدارة                                                                                             
                                                                                                         أن شــعبة دعم تســيري العمليات، املســؤولة أمام رئيس الديوان، ســتتوىل مســؤولية االتصــاالت املنتظمة مع العمليات امليدانية 

                                                                   لوظائف واملشـــــرتكة من املقر، والحظت أوجه التآزر بني هذه الوظيفة وبني وظيفة                                 ومســـــؤولية ضـــــمان االســـــتجابة املتعددة ا
                  يف التحول الرقمي،           البرنامج                                                       ّ                       التنســــــــــــــيق التنظيمي الشــــــــــــــاملة املرتبطة عادة برئيس الديوان. وســــــــــــــّلمت اإلدارة بأمهية قيادة 

                 ، وأكدت التزامها     2020 -  19  20                        مليون دوالر أمريكي للفرتة     20                                        اليت اســــــــــــــتفادت من مبادرة مؤســــــــــــــســــــــــــــية حامسة بقيمة 
 .                                باالهتمام املركز هبذا اجملال من العمل

 
                                                                                                  وردا على اســتفســار بشــأن العالقة مع كيانات القطاع اخلاص احمللية واملؤســســات املالية الدولية والتعاون فيما بني   -  14

                        مســـــــؤولية إدارة الشـــــــراكات.                                 ُ                                                بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، أُبلغت اللجنة بأن هذه الفرص املهمة للشـــــــراكة تندرج حتت
 .                               ُ                                                                         ومن بني املؤسسات املالية الدولية، تُعطى األولوية حاليا لتعزيز الشراكات مع البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية

 
  ُ                                                                                                       وأُبلغت اللجنة أنه، رهنا باملوافقة، ســتنفذ التغيريات التنظيمية على الفور بعد الدورة الســنوية للمجلس التنفيذي.   -  15

                                               يف مكتب واشــنطن، وهي وظيفة دخلت حيز النفاذ يف وقت    2 -                                             تثناء من ذلك هو وظيفة املدير األول من الرتبة مد    واالســ
                                                                                      ، وذلك على أســاس مؤقت مبوجب ســلطة املدير التنفيذي بالنظر إىل أمهيتها البالغة يف مواصــلة تعبئة     2019            مبكر من عام 

 .        للبرنامج                                      وتنمية املوارد اليت تقدمها أكرب جهة ماحنة 
 

                                                                                                   وجرى التأكيد للجنة على أنه مل يطرأ، نتيجة القرتاح إعادة هيكلة املقر، أي أثر صاف على ميزانية دعم الربامج   -  16
                                                                                       أو على توزيع امليزانية حســــــب بنود االعتماد. كما جرى التأكيد للجنة على أن اإلدارة ســــــرتاقب آثار       2019             واإلدارة لعام 

                                                                                                    التغيريات وتبلغها أوال بأول لألعضــــاء، كما ســــتبقي يف باهلا إجراء أية تعديالت وحتســــينات وتكييفات أخرى على اهليكل 
 .           عند الضرورة

 
           إن اللجنة:  -  17

 
ّ   ذّكرت    (أ)      )"    2021 -    2019                     خطة البرنامج لإلدارة (   عن        "تحديث                                   بالمناقشـــــــــــة التي أجرتها حول الوثيقة    

  ؛    2019                                                     في دورتها الرابعة والسبعين بعد المائة في فبراير/شباط 
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                                   التي تم تحـديثهـا لتراعي مالحظـات لجنـة   /1B/-6/2019WFP/EB.A        للوثيقـة                   أعربـت عن تقـديرهـا  ) ب (
                                                                                        المالية في دورتها الرابعة والســــــبعين بعد المائة باإلضــــــافة إلى بعض التغييرات في أســــــماء الشــــــعب، 

                                                         والتنقيحات على الوصف النصي والمخصصات الواردة في الجداول؛

ـــة لم تقـــدم أي ا        الحظـــت  ) ج ( ـــة لشـــــــــــؤون اإلدارة والميزاني ـــة االســـــــــــتشـــــــــــــاري        عتراض                                                              كـــذلـــك أن اللجن
                                                على هذا التحديث، مع مراعاة مالحظاتها وتوصياتها؛ 

                    خطــة البرنــامج لإلدارة     عن       "تحــديــث                                                المجلس التنفيــذي للبرنــامج بــأن يوافق على الوثيقــة       أوصــــــــــــت  ) د (
  .    2019                                    )" في دورته السنوية في يونيو/حزيران     2021 -    2019 (

 
 2018الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 
          البرنامج                                   اليت دعمتها إحاطة قدمها كل من أمانة    ، "    2018                             احلســـــــابات الســـــــنوية املراجعة لعام  "             ناقشـــــــت اللجنة   - 8 1

                       ومراجع احلسابات اخلارجي.
 

                               مليون دوالر أمريكي يف الكشــــــف املايل      729       البالغ       2018  ُ                                           وأُبلغت اللجنة باألســــــباب الرئيســــــية وراء فائض عام   -  19
                                              . ونشــأ هذا الفائض عن زيادة يف إيرادات املســامهات     2017                        مليون دوالر أمريكي يف عام      212                         الثاين، مقارنة بفائض قدره 

                                     )، مت االعرتاف هبا، وفقا للمعايري احملاســـــــــــــبية     2017                          مليارات دوالر أمريكي يف عام    0 . 6                        مليار دوالر أمريكي مقابل    2 . 7 (
                                         احلاالت اليت مل حتدد فيها املسامهات لسنة إبالغ                                                                الدولية للقطاع العام، عند تأكيدها كتابيا من جانب اجلهات املاحنة ويف

                   مليـــار دوالر أمريكي    2 . 6                        مليـــار دوالر أمريكي مقـــابـــل    6 . 6                                           مـــايل مســــــــــــــتقبليـــة، وعن الزيـــادة يف إمجـــايل املصــــــــــــــروفـــات (
                                           ) اليت مت االعرتاف هبا عند تسليم السلع واخلدمات.    2017      يف عام 

 
      مليون      463                                                                             اللجنة بالتحركات الرئيسية يف الكشف األول: زيادة يف االستثمارات القصرية األجل قدرها     ُ    وأُبلغت  -  20

                                                       مليون دوالر أمريكي؛ واخنفاض يف املســــــــــامهات املســــــــــتحقة القبض قدره      149                                     دوالر أمريكي؛ وزيادة يف املخزونات قدرها 
                                          مليون دوالر أمريكي، واخنفاض يف اخلصوم املتعلقة      649  ا                                                 مليون دوالر أمريكي؛ واخنفاض يف اإليرادات املؤجلة قدره     380

      2018                     ُ                                                  مليون دوالر أمريكي. وأُبلغت اللجنة بأن نســبة اســتخدام امليزانية الكلي يف عام      100                       باســتحقاقات املوظفني قدره 
                                                                       يف املائة من امليزانية النهائية القائمة على االحتياجات يف الكشف املايل اخلامس.    68     كانت 

 
                                           َّ           ممارســـــــة إدراج بيان بشـــــــأن الرقابة الداخلية، موقَّع من املدير       2018                                   بلغت اللجنة بأن األمانة واصـــــــلت يف عام   ُ وأُ   -  21

        يف املائة      100       ُ                             . كما أُبلغت اللجنة بأنه مت حتقيق نسبة         البرنامج                                                      التنفيذي، لتوفري ضمانات بشأن فعالية الرقابة الداخلية يف 
                     ُ                                             ن. وباإلضــــافة إىل ذلك، أُبلغت بأن بيان الرقابة الداخلية تضــــمن نقطة ضــــعف                                   يف تقدمي بيانات الضــــمان من مجيع املديري

                                                                                                  واحدة جديدة يف الرقابة الداخلية بشــــــــــــــأن إدارة املنظمات غري احلكومية، وأنه مت إغالق جمال واحد ســــــــــــــبق اإلبالغ عنه 
                                            بشأن إدارة املخاطر املؤسسية والرقابة اإلدارية.

 
  :    2018                                                                  اللجنة توضيحا بشأن العديد من اجلوانب التقنية للحسابات السنوية لعام        وطلبت  -  22
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                                الكشف الثاني (كشف األداء المالي)

 
                                                              ُ                     اللجنة الزيادة يف الفائض واســـــــــــتفســـــــــــرت عن الدوافع الرئيســـــــــــية لذلك. وأُبلغت بأن تفســـــــــــري الفائض       الحظت  -  23

      2018                                                                                                 هو الفارق الزمين املتأصـــــــل يف الفرتة بني االعرتاف باإليرادات والنفقات والتحديات الســـــــياقية اليت واجهتها يف عام 
                                                          ُ                 يف اليمن وســـــوريا واالســـــتجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني الســـــوريني. وأُبلغت اللجنة أيضـــــا    3                         عمليتان كبريتان من املســـــتوى

                                      سامهات خمصص وغري متاح للنقل بني العمليات.                 يف املائة من مجيع امل    95       بأن حنو 
 

                               الكشف األول (كشف المركز المالي)
 

                                                                                  ُ            الحظت اللجنة التطورات اإلجيابية يف االستثمارات القصرية األجل والزيادة يف األصول الصافية. وأُبلغت اللجنة   -  24
                                                                         مليار دوالر أمريكي متثل حنو ســــــتة أشــــــهر من املتطلبات التشــــــغيلية وتدعم اســــــتمرارية    3 . 5        البالغة          الصــــــافية          بأن األصــــــول 

  .       لبرنامج     عمل ا
 

                                                                 الكشف الخامس (كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية)
 

                                                                                    الحظت اللجنة أن تكاليف التحويالت إىل املســــــــــــــتفيدين مقابل تكاليف التنفيذ مل تكن واضــــــــــــــحة يف حتليل   -  25
                                                                                           اللجنة بأن الفصل بني تكاليف التحويل والتنفيذ هو إحدى التوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلسابات     ُ    وأُبلغت          امليزانية. 

        لإلدارة.          البرنامج           رضها يف خطة                                                  اخلارجي عن ميزانيات احلوافظ القطرية وسيتم تناوهلا وع
 

                              مليار دوالر أمريكي من امليزانية    2 . 3                                                              والحظت اللجنة املبالغ الكبرية املدرجة يف امليزانية حتت بند املشـــــــــــــروعات (  -  26
                       ُ                                                                     توضيحات بشأن أسباهبا. وأُبلغت اللجنة بأن بعض العمليات الرئيسية (الصومال واليمن وإثيوبيا) كانت        وطلبت          النهائية) 

                                                   ، وكان لعدد قليل آخر من العمليات أنشــــــــــطة تتعلق بإغالق     2018                                     ال حتت هياكل فئات املشــــــــــروعات يف �اية عام      ال تز 
  .    2018                مشروعات خالل عام 

 
                      بيان الرقابة الداخلية

 
        الطويلة                                                                 مبعاجلة مسائل املخاطر والرقابة الداخلية وطلبت توضيحا بشأن التأخريات           البرنامج                    رحبت اللجنة بالتزام   -  27

ّ           وبالنســـــــــبة للمجاالت املرّحلة من عام    .                                     املراجعة بشـــــــــأن إدارة املنظمات غري احلكومية        توصـــــــــيات        يف تنفيذ     ُ     ، أُبلغت     2017                    
                             والتقدم احملرز حنو التصـــدي ملشـــاكل   ؛                                 إلدارة املســـتفيدين والتحويالت (ســـكوب)        الرقمية           البرنامج             الة نشـــر منصـــة  حب        اللجنة

                                                          بشـــــــأن الرصـــــــد؛ وثقافة املســـــــاءلة. وتلقت اللجنة معلومات عن بوابة           البرنامج                                    األمن الســـــــيرباين؛ وحالة تنفيذ اســـــــرتاتيجية 
                                                                                                       املنظمات غري احلكومية الشريكة؛ وعن وضع إرشادات شاملة للمنظمات غري احلكومية، وأداء استعراضات العناية الواجبة 

                ي أصــــــــبح يغطي اآلن                                                                          ملنظمتني من املنظمات غري احلكومية. ومت تزويد اللجنة بتحديث عن نشــــــــر منصــــــــة ســــــــكوب، الذ
         يف املائة     85          بلوغ نســــــــــــــبة         يرمي إىل           البرنامج         علما بأن                                                     يف املائة من املســــــــــــــتفيدين من التحويالت القائمة على النقد،     55
        حســــــــــابات  ل ل   ي                       حســــــــــب توصــــــــــيات املراجع اخلارج                                             التحويالت القائمة على النقد من خالل منصــــــــــة ســــــــــكوب      قيمة    من
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              وبالنســـبة لرصـــد                                                             فضـــال عن حملة عامة عن التقدم احملرز حنو التصـــدي ملشـــاكل األمن الســـيرباين.   ؛     2018 و      2017     عامي    يف
  ُ     وأُبلغت              يف مجيع براجمه.             يف جمال الرصد           البرنامج                   لضمان تتبع استثمار     سبل    عن                 بأن اإلدارة تبحث        اللجنة      بلغت          ُ الربامج، أُ 

                                               وارئ قد طرحت بعض التحديات، فقد مت تعزيز املســاءلة                                                          اللجنة كذلك بأنه على الرغم من أن ثقافة الرقابة يف حاالت الط
                                                                                               والضـــــــــــوابط الداخلية مبا يف ذلك من خالل وجود مســـــــــــتشـــــــــــارين معنيني باملخاطر واالمتثال يف حاالت الطوارئ املمتدة، 

       ه يلزم         ، بيد أن                                                                                    ومن خالل نشــــــــر املوظفني لفرتة قصــــــــرية يف املراحل املبكرة من حاالت الطوارئ، كما هو احلال يف موزامبيق
                               املزيد من العمل لتعزيز الضوابط.

 
                              توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 
                        يف جماالت التحويالت القائمة       2018                                                         الحظت اللجنة أن األمانة قد قبلت توصــــــــــيات مراجعة احلســــــــــابات لعام   -  28

                                                                                                     على النقد، وضوابط تطبيقات تكنولوجيا املعلومات، واإلبالغ املايل، واستحقاقات املوظفني، وشجعت األمانة على تنفيذ 
                             هذه التوصيات يف الوقت املناسب.

 
           إن اللجنة:  -  29

 
                                   مقترنة برأي مراجع الحســـــابات الخارجي       2018                                      الكشـــــوف المالية المراجعة للبرنامج لعام     في      نظرت    (أ)

                وتقريره بشأنها؛

                                                                            بمراجع الحســـابات الخارجي لجودة تقرير المراجعة عن الكشـــوف المالية وشـــجعت األمانة        أشـــادت  ) ب (
                                                                         على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، وال سيما بشأن التحويالت القائمة على النقد؛

                                                     داخلية الذي قدم تأكيدا بشـــــــــــأن فعالية الرقابة الداخلية                            مع التقدير ببيان الرقابة ال      علما       أحاطت  ) ج (
             في البرنامج؛

                                                                                 البرنامج في جهوده الرامية إلى التصــــــــدي للمســــــــائل المتعلقة بالمخاطر والرقابة الداخلية       شــــــــجعت  ) د (
                                                                                     المحـــددة في بيـــان الرقـــابـــة الـــداخليـــة، بمـــا فيهـــا تلـــك المتعلقـــة بـــإدارة المنظمـــات غير الحكوميـــة 

             والمستفيدين؛

         ، مقترنة     2018                                                                   بأن يوافق المجلس التنفيذي على الكشــــــوف المالية الســــــنوية للبرنامج لعام       أوصــــــت  ) ه (
                                      بتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأنها.

 
 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

 
                 الــذي يغطي الفرتة    "                   لجنــة مراجعــة احلســـــــــــــــابــات ل               التقرير الســــــــــــــنوي  "                            عرض رئيس جلنــة مراجعــة احلســـــــــــــــابــات   -  30
                                 ثالث مرات. وتناولت املواضـــــــــيع اليت متت                    ، اليت اجتمعت خالهلا    2019          مارس/آذار     31   إىل       2018            أبريل/بيســـــــــان    1   من 

                                                                             واملفتش العام ومراجع احلســابات اخلارجي النطاق الكامل ملســؤوليات جلنة مراجعة احلســابات           البرنامج                  مناقشــتها مع إدارة 
      2019            يف مارس/آذار     ها                                 احلســــــابات عن حدوث تغيري واحد يف تكوين                                            الواردة يف اختصــــــاصــــــاهتا. وأبلغ رئيس جلنة مراجعة
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                              (املكســــــــيك) الذي اســــــــتقال يف ســــــــبتمرب/  Pedro Guazo                (كندا) حمل الســــــــيد  Robert Samels               عندما حل الســــــــيد 
  .    2018      أيلول 

 
                                                                                                  ونظرت جلنة املالية يف النقاط البارزة للتقرير الذي عرضـــه رئيس جلنة مراجعة احلســـابات مبا يف ذلك إدارة املخاطر   -  31

                                                                                                              املؤســـــــســـــــية؛ وعمليات الرقابة الداخلية؛ وبيان املدير التنفيذي بشـــــــأن الرقابة الداخلية، وأداء مكتب املفتش العام؛ ونتائج 
                                                                  تنفيذ برنامج القيم واألخالقيات مبا يشـــــمل ســـــياســـــة مكافحة التدليس والفســـــاد                                      تقارير الرقابة بشـــــأن الكشـــــوف املالية؛ و 

                                                                       ّ                           وســياســة مكافحة املضــايقات والتحرش اجلنســي وإســاءة اســتعمال الســلطة والتمييز. وعّقب رئيس جلنة مراجعة احلســابات 
                 الســــلطة والتمييز                                                                                 حبدوث تطورات إجيابية منذ إصــــدار ســــياســــة مكافحة املضــــايقات والتحرش اجلنســــي وإســــاءة اســــتعمال 

                                              هلذه املســـــــألة. بيد أنه يلزم إحداث تغيري ثقايف داخل           البرنامج                             للتشـــــــديد على األمهية اليت يوليها       2018          مارس/آذار    1  يف 
                                        إلجياد بيئة مواتية أكثر لإلبالغ عن القضايا.          البرنامج

 
                          ما يتعلق باآلراء املتضــــــــــاربة                                                                    وبناء على طلبات مقدمة من األعضــــــــــاء، ذكر رئيس جلنة مراجعة احلســــــــــابات أنه في  -  32

                                                                                            مع املراجع اخلارجي بشـــــــــــأن حالة الضـــــــــــوابط الداخلية، فإن جلنة مراجعة احلســـــــــــابات راضـــــــــــية عن الضـــــــــــمان الشـــــــــــامل 
                                                                                                      بشأن الضوابط الداخلية على أساس استعراضها لعمل إدارة املخاطر، ومكتب املفتش العام، ومراجع احلسابات اخلارجي. 

                                                                    ابات على وجود عدد من اجملاالت اليت ميكن حتســـــني ضـــــوابطها الداخلية ودعم توصـــــيات                         وأكد رئيس جلنة مراجعة احلســـــ
                                                                                                    املفتش العام ومراجع احلسابات اخلارجي، غري أنه دعم عموما بيان الرقابة الداخلية الذي قدمه املدير التنفيذي.

 
                                   لداخلي إىل زيادة حتســـــــــــني عمليات الرقابة   ُ                                                            وأُبلغت جلنة املالية بأنه من املتوقع أن تؤدي األمتتة املنهجية لإلبالغ ا  -  33

                          باختاذ إجراءات قوية ضـــــــد نقص           البرنامج                                                                 إىل جانب اســـــــتعراض جلودة األدلة اليت تدعم التصـــــــديق الذايت. والتزمت إدارة 
                                                                                                   اإلبالغ عن التدليس وناقشــــت مقاييس حمددة إلدارة املخاطر وعتبات للعمل فضــــال عن متطلبات املهارات الالزمة للوفاء 
                                                                                                        بااللتزامات اإلنســــانية الناجتة عن نقص التمويل أو القدرات البشــــرية أو تكنولوجيا املعلومات أو الوصــــول. ويف حني جرى 

        عن كثب           البرنامج                                                              فعل مع وكاالت أخرى يف جماالت متخصــــــــــــصــــــــــــة ومكاتب قطرية، فقد شــــــــــــاركت إدارة            التنســــــــــــيق بال
                                                 يف ختفيف املخاطر احملتملة الناجتة عن إصالح األمم املتحدة.

 
      لجنة:  ال   إن   -  34

 
ــــابـــات "   في       نظرت  ) أ ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنوي للجنـــة مراجعـــة الحســ ـ ـ ـ ـ        2018            أبريـــل/بيســـــــــــــان    1          للفترة من    "                                    التقرير الســ

  ؛    2019          مارس/آذار     31    إلى 

                                                            بالدور الهام للجنة مراجعة الحسابات وشجعتها في عملها الجاري؛   ت   ّ أقرّ   ) ب (

                                                                                  بالتقرير، الذي تضـــمن اســـتنتاجات إيجابية بشـــأن إدارة المخاطر المؤســـســـية وعمليات الرقابة       رحبت  ) ج (
                                                                  الداخلية، وتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة وتشغيل مكتب المفتش العام؛
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                                                                      للتوجيهات التي قدمتها لجنة مراجعة الحسابات في المجاالت الخاضعة لواليتها                   أعربت عن تقديرها  ) د (
   ،                                                                             وشـــــــــــجعــت اإلدارة على معــالجــة التوصـــــــــــيــات المتعلقــة بمجــاالت المخــاطر التي أبرزهــا التقرير

   ؛                                   بما في ذلك أسباب قلة كفاءة الضوابط

           لينظر فيه.      2019     لعام                                                        على تقديم التقرير إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية        وافقت  ) ه (
 

 التقرير السنوي للمفتش العام للبرنامج ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه
 

 .                                                                                   بالتقرير السنوي للمفتش العام ومبذكرة املدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام            رحبت اللجنة   -  35
 

                                                                                            وشــــكرت اللجنة مكتب املفتش العام على تقريره ورحبت بالرأي اإلجيايب الذي أصــــدره املكتب والردود املفصــــلة   -  36
                                                                                                             الواردة يف مذكرة املدير التنفيذي بشــــــأن اجملاالت اليت أبرزها التقرير. واســــــتفســــــرت اللجنة عما إذا كانت الزيادة يف ميزانية 

                                                          اختـــذهتـــا اإلدارة لتنفيـــذ اإلجراءات املتفق عليهـــا ألن التـــأخري يف ختفيف                                        مكتـــب املفتش العـــام كـــافيـــة، وعن اخلطوات اليت 
                    ُ                                                                                  املخاطر ميثل مشكلة. وأُبلغت اللجنة باخلطوات املطولة الستكمال وإصدار التوجيه واحلاجة إىل مزيد من التفكري لتحديد 

                      يف املائة يف ميزانية دعم     51         دة بنســـــبة                                                                           مواعيد التنفيذ. والحظت اإلدارة أيضـــــا أن الزيادة يف موارد مكتب املفتش العام (زيا
ُ         ) توفر فرصـــا ملعاجلة أوجه الضـــعف من خالل نتائج الرقابة، غري أ�ا ُجتهد أيضـــا     2019 و      2017                       الربامج واإلدارة بني عامي                                                            

 .                                             قدرة اإلدارة على معاجلة التوصيات يف الوقت املناسب
 

                                            من املوارد ملعاجلة الزيادة يف الشــــــكاوى، وهو يعمل   ُ                                                 وأُبلغت اللجنة أن مكتب املفتش العام يســــــتعرض احتياجاته   -  37
                                                                                              كذلك على اختاذ اخلطوات لضـــــمان اســـــتمرار حســـــن توقيت عملية التحقيق، مبا يف ذلك من خالل تعزيز عملية اســـــتالم 
                                                                                                      الشــكاوى وحتديد األولويات مبا يتماشــى مع الســياســات واملتطلبات املعدلة املتعلقة باملضــايقات والتحرش اجلنســي وإســاءة

 .                      مع تلقي املوارد اإلضافية      2019                                                                             استعمال السلطة. وتلقت اللجنة تأكيدا مفاده أن عدد التقارير املنجزة سريتفع يف عام 
 

                                           بالشــــــــــــركاء املتعاونني وما أجنز من أعمال ابتداء          املتعلقة        املخاطر                                     وأوضــــــــــــح مدير املراجعة الداخلية للحســــــــــــابات   -  38
ّ   قدمت رؤى متّكن       واليت  ،     2018                       األعمال االســتشــارية يف عام     إىل      2016     عام                                  مراجعة إدارة املنظمات غري احلكومية يف     من           

      2020                                                                                             اإلدارة من إجراء النقاش واختاذ القرار مســـــــــرتشـــــــــدة باملخاطر. ومن املخطط له إجراء مراجعة للحســـــــــابات يف عام 
 .        املتعاونني                                             إلكمال الدورة بإعادة تقييم إدارة خماطر الشركاء 

 
                                                                                   اإلدارة موافقتها على االســــــــــــــتنتاجات اليت خلصــــــــــــــت إليها املراجعة الداخلية للحســــــــــــــابات واليت تفيد        وأكدت  -  39

                                                                                                    بأن اخلط الثاين حباجة إىل مزيد من النضـــــــج لتوفري ضـــــــمان بشـــــــأن فعالية الضـــــــوابط، وهو ما ميكن للمفتش العام تأكيده 
                 ألداة تتبع املخاطر           ُ                                       مكتبه. وأُبلغت اللجنة كذلك أن التنقيح الثاين اجلديد                                   فيما بعد من خالل اســــــــــتعراض مســــــــــتقل جيريه 

                                                                                                 والتوصيات سيكتسي أمهية يف سياق إدراج عمليات وإرشادات إدارة املخاطر بصورة أكثر مشوال. ويف غضون ذلك، حيدد 
                   خالل تنفيذ اإلجراءات                                                                                مكتب املفتش العام جزئيا لإلدارة حتديد املخاطر ومدى تصــــــــــــــعيدها لتقوم بالتخفيف منها من

 .           املتفق عليها
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 :         إن اللجنة  -  40
 

  ؛                           مذكرة المدير التنفيذي بشأنه         إلى جانب                             التقرير السنوي للمفتش العام    في       نظرت  ) أ (

                                                                       برأي الضـــــــــمان الذي أصـــــــــدره المفتش العام بأن أعمال الرقابة المنجزة لم تكشـــــــــف             أحاطت علما  ) ب (
ية أوجه ضـــــــــــعف كبيرة في عمليـات الرقابة الداخليـة والحوكمـة وإدارة المخـاطر المعمول بهـا                                                                                        عن أ
                                                                                في جميع أنحاء البرنامج، من شـــــــــأنها أن تؤثر بشـــــــــكل خطير على تحقيق األهداف االســـــــــتراتيجية 

                     والتشغيلية للبرنامج؛

                 الرقابة المحددة                                                         األمانة على معالجة مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر وممارســـــــــــات       شـــــــــــجعت  ) ج (
                                 في التقرير التي تحتاج إلى تحسين؛

                                                                       التحــــديــــات التي يواجههــــا مكتــــب المفتش العــــام نتيجــــة لزيــــادة عــــبء العمــــل المتعلق       الحظــــت  ) د (
            بالتحقيقات؛

          وبأن يشجع                               بالتقرير السنوي للمفتش العام                                           على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما        أشارت  ) ه (
                                                                             اإلدارة على االســـــــــــتفادة من الفرص المتاحة إلدخال مزيد من التحســـــــــــين في مختلف المجاالت 

                     التي أبرزها التقرير.
 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية، ورد إدارة البرنامج عليه
 

                 عقــب إحــاطــة قــدمهــا   "               احلوافظ القطريــة                                       تقرير مراجع احلســـــــــــــــابــات اخلــارجي عن ميزانيــات  "             نــاقشـــــــــــــــت اللجنــة   -  41
 .        البرنامج                                  كل من مراجع احلسابات اخلارجي وإدارة 

 
                                                                                         والحظـت اللجنـة االســــــــــــــتنتـاجات اليت خلص إليهـا التقرير اليت تفيـد بأن ميزانيـات احلوافظ القطرية ســــــــــــــامهت   -  42

 .                                           وتعزيز االتساق يف عمله ضمن منظومة األمم املتحدة          البرنامج             يف حتسني مساءلة 
 

                                                               وافقت على مجيع التوصــــــيات ورحبت باالســــــتنتاجات اليت تفيد بأن ميزانيات           البرنامج  ُ                      وأُبلغت اللجنة بأن إدارة   -  43
 .        البرنامج                                                                                           احلوافظ القطرية متثل حتسنا يف الشفافية واملساءلة وأن فئات التكاليف اجلديدة توفر فهما أفضل لنفقات 

 
                                                      ل األعضــــــــاء بشــــــــأن التوازن املالئم يف املعلومات الالزمة للحوكمة               ســــــــيعمل مع الدو           البرنامج  ُ               وأُبلغت اللجنة أن   -  44

                                                                                                االســـــرتاتيجية وكذلك بشـــــأن املعلومات التفصـــــيلية اليت ميكن الوصـــــول إليها من خالل منصـــــات أخرى، مبا يف ذلك بوابة 
               من النقـاش حول                                       على اإلنرتنـت. ورحبـت اللجنـة بـإجراء املزيـد           البرنامج                                       بيـانـات اخلطط االســــــــــــــرتاتيجيـة القطريـة أو موقع 

 .                                                                                                  هذا املوضوع للمساعدة يف تيسري احلوكمة االسرتاتيجية واختاذ قرارات التمويل باإلضافة إىل توجيه اجتاهات امليزانية
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                تســــــــــلم بأمهية ذلك           البرنامج                                                                          وفيما يتعلق بتوافر خطط التنفيذ وحســــــــــن توقيتها، مت التأكيد للجنة على أن إدارة   -  45
 .                                          وكذلك يف خطط إدارة العمليات القطرية الفردية                  يف سياق خطة اإلدارة 

 
                                                                                               وتلقت اللجنة أيضـــــا تأكيدات بأن اخلطط االســـــرتاتيجية القطرية املتعددة البلدان تبقى متميزة عن االســـــتجابات   -  46

 .                                                                                اإلقليمية اليت تتألف من عناصر من اخلطط االسرتاتيجية القطرية يوافق على كل منها على حدة
 

                                                 لديه القدرة على تقدمي تقارير ســــنوية عن معدالت الدعم           البرنامج                        ســــابات اخلارجي اللجنة بأن               وأبلغ مراجع احل  -  47
 .                                                                 اإلمجالية ومعدالت الدعم والتنفيذ املوحدة وكذلك املعدالت اإلمجالية املصاحبة

 
 :         إن اللجنة  -  48

 
                   ورد إدارة البرنامج    ،                                                          "تقرير مراجع الحســــابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية"         اســــتعرضــــت  ) أ (

                          على التوصيات الواردة فيه؛

                                                                              بالنتائج التي توصــــــــــل إليها مراجع الحســــــــــابات الخارجي وأخذت علما بأن اإلدارة قد قبلت       رحبت  ) ب (
                جميع التوصيات؛

يات بما يتماشـــــــــــى مع األطر الزمنية والفئات الواردة       شـــــــــــجعت  ) ج (                                                                               إدارة البرنامج على تنفيذ التوصـــــــــــ
            في الوثيقة.

 
 ورد إدارة البرنامج عليه، مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له تقرير

 
            " الذي خلص                                                              تقرير مراجع احلســــــــــابات اخلارجي عن منع التدليس واكتشــــــــــافه والتصــــــــــدي له "              ناقشــــــــــت اللجنة  -  49

                                                                            ملكافحة التدليس تتماشـــى مع ســـياســـات املنظمات األخرى واملعايري الدولية، وتضـــمن توصـــيات           البرنامج            إىل أن ســـياســـة 
                                                                                                         تتعلق بإمكانية إجراء املزيد من التحســــــــني. وأحاطت اللجنة علما بتقدير اإلدارة للعمل البناء ملراجع احلســــــــابات اخلارجي 

                                      تيجية وخطة عمل مكافحة التدليس والفســــــــــــــاد                                                             وتأكيده إحراز تقدم يف إجراءات معاجلة التوصــــــــــــــيات أثناء تنفيذ اســــــــــــــرتا
) 2018    - 2020    .(   
 

                                                                                      وحصـــــلت اللجنة على اإليضـــــاحات اليت طلبتها بشـــــأن جمموعة من املســـــائل، مبا يف ذلك مفهوم عدم التســـــامح   -  50
      وضمان                                   ّ                                                                املطلق، وزيادة العناية الواجبة للموّردين االسرتاتيجيني، واالمتثال للربنامج السنوي لإلفصاح عن تضارب املصاحل، 

             عامل تثبيط      مبثابة                     قد يكون يف بعض احلاالت                  دم التســــــــــــــامح املطلق  ع                      ُ               جودة ســــــــــــــجالت املخاطر. وأُبلغت اللجنة بأن
    ُ                                                                                      . وأُبلغت اللجنة أيضا بالدعم الذي يقدمه فريق اإلدارة التنفيذية للجهود املبذولة لضمان االمتثال                   يف اإلبالغ عن التدليس

   ،         البرنامج                                                                                      لربنــامج اإلفصـــــــــــــــاح الســــــــــــــنوي ورأي مكتــب األخالقيــات أنــه ميكن إدارة هــذا الربنــامج بفعــاليــة وكفــاءة داخــل 
                                            أنه مت تنفيذ آليات شكاوى وتعقيبات املستفيدين                                                          وإن كان هناك حاجة إىل موارد خمصصة هلذا الغرض. والحظت اللجنة

  .    2018                          يف املائة من البلدان حىت عام    86  يف 
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                                                              ُ                             وأبرزت اللجنة الشـــــواغل املتعلقة بنقص اإلبالغ عن التدليس والفســـــاد وأُبلغت بأن نقص اإلبالغ ميثل مشـــــكلة   -  51
                                                                                            صـــــــــــــعبة وحدد مراجع احلســـــــــــــابات اخلارجي عدة أســـــــــــــباب لنقص اإلبالغ يف تقرير املراجعة. والحظت اللجنة أن النهج 

                                                 لدفاع الثاين، وتعزيز ثقافة املســــــــــــــاءلة، وأدوات اإلبالغ،                                                       الذي تتبعه اإلدارة ملعاجلة نقص اإلبالغ يعتمد على تعزيز خط ا
                                                                                          ّ            واالعتماد على مصــــادر خمتلفة للمعلومات مثل آليات شــــكاوى وتعقيبات املســــتفيدين وتقارير الشــــركاء واملوّردين. وتلقت 

               ّ فضــة ولكنها تعّرب                                                                                             اللجنة إيضــاحا يفيد بأن املبالغ املتصــلة بالتدليس املعروضــة يف التقرير الســنوي للمفتش العام كانت منخ
                                        عن املبالغ املثبتة من خالل عمليات التحقيق.

 
           إن اللجنة:  -  52

 
          ورد إدارة                                                                    "تقرير مراجع الحســـابات الخارجي عن منع التدليس واكتشـــافه والتصـــدي له"         اســـتعرضـــت  ) أ (

                                   البرنامج على التوصيات الواردة فيه؛

                                                                                   اإلدارة في جهودها الرامية إلى ضــمان المعالجة الكاملة للتوصــيات الموافق عليها، ومعالجة       شــجعت  ) ب (
                                                                                     أســباب نقص اإلبالغ عن التدليس، وتعزيز إجراءاتها في مجال منعه واكتشــافه والتصــدي له لتمكين 

                                                      البرنامج من مكافحة التدليس والفساد بصورة أكثر فعالية؛

                              "تقرير مراجع الحســابات الخارجي                                 للبرنامج بأن يحيط علما بالوثيقة                     على المجلس التنفيذي        أشــارت  ) ج (
  .                                   عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له"

 
 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 
                              عقب إحاطة قدمتها األمانة أبرزت                                                "التقرير عن تنفيذ توصـــــــــيات مراجع احلســـــــــابات اخلارجي"              ناقشـــــــــت اللجنة   -  53

               توصية خالل دورة     29                                          توصية متبقية، حسب معدل اإلبالغ األخري، مت إغالق     56                                  التوصيات املنفذة واملتبقية. ومن أصل 
 .            اإلبالغ احلالية

 
                                                               مســـــاءلة املديرين القطريني واإلقليميني عن أدائهم خالل عمليات الطوارئ؛                              وتلقت اللجنة إيضـــــاحات حول: أ)  -  54
             مســـائل املوارد      ؛ د) )                                         أداة املكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت                ســـالمة البيانات يف                            اخلســـائر املتعلقة باألغذية؛ ج)   ب)

      األداء        تعزيز                       األداء، واســــتعراضــــات نظام         املتعلق ب                                                            البشــــرية، وهي حتديدا التوظيف التنافســــي لالســــتشــــاريني، والبدل اجلزئي 
   ).PACE          والكفاءة (
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 :         إن اللجنة  -  55
 

  ؛                                                "التقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي"   في       نظرت  ) أ (

                                                                         معدل تنفيذ توصـــــيات مراجع الحســـــابات الخارجي المتبقية والحظت التوصـــــيات الجديدة       الحظت  ) ب (
  ؛    2018                                                             التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي في التقارير الصادرة في عام 

                                                                           األمانة على اإلســــــــراع في تنفيذ التوصــــــــيات المتبقية في غضــــــــون الجدول الزمني المبين       شــــــــجعت  ) ج (
             في التقرير؛

  .                                               بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي                             المجلس التنفيذي باإلحاطة علما       أوصت  ) د (
 

 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج
 )2018ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1(

 
    –                  يناير/كانون الثاين    1 (          البرنامج                                           "التقرير عن اســـــــــــتخدام آليات التمويل بالســـــــــــلف يف                اســـــــــــتعرضـــــــــــت اللجنة   -  56
  .  )"    2018                 ديسمرب/كانون األول     31

 
ِ                                                                         والحظت اللجنة أن العاملِني الرئيسيني اللذين حيركان طلب زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع لالستجابة   -  57                       

                                                                           يف املائة يف استخدام مرفق اإلدارة الشاملة للسلع منذ العام السابق؛ واهلدف املتمثل     18                             حلاالت الطوارئ مها: زيادة بنسبة 
                                                           يف اتباع �ج حذر كأداة طارئة يف حالة األزمات اإلنسانية املتعددة.

 
                                                                                              وردا على األســــــــــئلة املتعلقة مبخاطر زيادة ســــــــــقف مرفق اإلدارة الشــــــــــاملة للســــــــــلع، مت التأكيد للجنة أن اإلدارة   -  58
                                            ماليني دوالر أمريكي وال يتوقع أن تزيد، يف حني غطت    6                          ُ                          ر أية خماطر إضافية كبرية: مل ُتستخدم شبكة األمان البالغة    مل ت

                                                                                                     خطة التأمني الذايت خســائر الســلع األســاســية. وعلى النقيض، كانت الفوائد احملتملة من وجود ســلطة معززة إلعادة حتديد 
                                     فاجئة أو حاالت الطوارئ املتزامنة كبرية.                                   موقع األغذية استجابة حلاالت الطوارئ امل

 
                                                                                      والحظت اللجنة أنه على الرغم من عدم توقع طلبات أخرى لزيادة السقف، فإنه ال ميكن استبعادها.  -  59

 
                                                                                   والحظت اللجنة شــــــواغل اإلدارة إزاء اخنفاض حجم املســــــامهات يف حســــــاب االســــــتجابة العاجلة يف الســــــنوات   -  60

                                                                       ت من حســـــــــاب تســـــــــوية دعم الربامج واإلدارة) واســـــــــتفســـــــــرت عما ميكن القيام به للحفاظ                        األخرية (باســـــــــتثناء التحويال
                                          على حساب االستجابة العاجلة عند مستوى سليم.

 
      رواح،   ُ                                                                                   وأُبلغت اللجنة بأن حســـــاب االســـــتجابة العاجلة كان بالفعل مبثابة صـــــندوق مواضـــــيعي ألنشـــــطة إنقاذ األ  -  61

                  مليون دوالر أمريكي     57   إىل     47                                 مع ذلك، ظلت املســـــــــامهات ثابتة عند حنو                                      ويتســـــــــم مبيزة إضـــــــــافية هي طابعه املتجدد. و 
       واحلافز                    مليون دوالر أمريكي     200                                                          يف املائة من املسامهات) على الرغم من هدف اجمللس التنفيذي البالغ    1              سنويا (أقل من 

            إىل الصندوق.                                                                       املتمثل يف إعفاء كامل من سداد تكاليف الدعم غري املباشرة على املسامهات املوجهة 
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                                                                                                 وردا على األســـئلة املتعلقة بالســـلفتني الكبريتني اللتني توجد بشـــأ�ما أرصـــدة معلقة يف إثيوبيا وجنوب الســـودان،   -  62

                                                         مت التأكيد للجنة أنه ال توجد شواغل حمددة بشأن هاتني السلفتني.
 

  ُ               وأُبلغت بأ�ا كانت       2018         ية يف عام                                                                  واســتفســرت اللجنة أيضــا عن التجارب املتعلقة بآلية التمويل بالســلف الكل  -  63
                                                              سيواصل استكشاف املزيد من الفرص لتطبيقها على نطاق أوسع مبا يف ذلك           البرنامج                                  فعالة للغاية يف املناطق املعزولة وأن 

                                         طرق للتغلب على احلواجز اخلارجية والداخلية.
 

 :         إن اللجنة  -  64
 

                                                                                  على المجلس التنفيذي، وفقا للمادة الرابعة عشــرة من النظام األســاســي للبرنامج، بأن يحيط        أشــارت  ) أ (
ـــــلف في البرنــامج (      علمــا ـ ـ ـ ـ آليــات التمويــل بــالســ ـــــتخــدام  ـ ـ ـ ـ     –                   ينــاير/كــانون الثــاني    1                                                      بــالتقرير عن اســ

   )؛    2018                  ديسمبر/كانون األول     31

                             قف مرفق اإلدارة الشــاملة للســلع                                                    بأن يوافق المجلس التنفيذي على مشــروع القرار بزيادة ســ      أوصــت  ) ب (
                   مليون دوالر أمريكي.     560     إلى

 
 أخرى مسائل

 
 طرائق عمل لجنة المالية

 
                                                                                                  شــــــــــــــددت اللجنة على أمهية تلقيها الوثائق جبميع اللغات الرمسية يف إطار احلدود الزمنية املقررة ليتاح هلا الوقت   -  65

                                                                                                    الكايف الســـتعراض الوثائق قبل الدورات. ومع مالحظة املصـــاعب اللوجســـتية يف إجناز الوثائق وترمجتها يف الوقت املناســـب 
                                بالتعاون مع أمانة اجلهاز الرئاسي           البرنامج                           ونيو/حزيران، ستستكشف أمانة                                       لدورات اجمللس التنفيذي اليت تعقد يف مطلع ي

             يف تاريخ الحق.          للبرنامج                                                                ملنظمة األغذية والزراعة إمكانية عقد اجللسة السنوية للمجلس التنفيذي 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة والسبعين بعد المائة
 

             أكتوبر/تشــــــــرين     31 و    30 ُ ِ                                                                         أُبِلغت اللجنة بأنه من املقرر عقد دورهتا الســــــــابعة والســــــــبعني بعد املائة يف روما يومي   -  66
  .    2019     األول 
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 الوثائق المقدمة للعلم
 
                                                                                    تقرير املدير التنفيذي عن املســـــــــــــامهات املقدمة يف شـــــــــــــكل ســـــــــــــلع أو خدمات وعن التخفيضـــــــــــــات يف التكاليف  -

  .    2018                            (ح) من الالئحة العامة) يف عام  4 -            الثالثة عشرة                        أو اإلعفاءات منها (املادة 
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