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 اجمللس

 الدورة الثامنة والستون بعد املائة

 2021 كانون األول/ديسمرب 3 –ين تشرين الثا/نوفمرب 29

 والثمانني بعد املائة للجنة املالية سادسةتقرير الدورة ال

 (2021 حزيران/ونيوي 7-9)

 
 املوجز التنفيذي

والثمانني بعد املائة، يف عدد من مساااااااائة املالية، وامليوانية، والرقابة املربعلجة ب  م   اللجنة، يف دورهتا السااااااااد اااااااةنظرت 
 حوةراي/ةونيويف ساااااااااااااانوةاة يف دورتا  الللربانمج (، وذلا  قلاة  ي ةنظر هي اا ا لل الربنيياي  الربانمجاألغايةاة العاامل   

2021. 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 للربانمجا لل مدعو إىل اإلحاطة آبراء وتوصااايات  نة املالية هيما ةرباباااة  ملساااائة الا نظر هي ا ا لل الربنييي   إي

 .2021يف دورت  السنوةة يف ةونيو/حوةراي 

 ميكن توجي     ا ربيسارات بشأي مضموي هيه الوثيجة إىل:
 (David McSherryالسيد دةييد ماكشري   

  مني  نة املالية
 +39 06570 53719اتف:  و ه DavidWilliam.McSherry@fao.orgبرةد إلكرتوين: 

 
  

http://www.fao.org/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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 مقدمة
 والثمانني بعد املائة. الساد ةقدمت اللجنة إىل ا لل الربجرةر الربايل عن دورهتا  -1
األعضاااااااء ممثلو الدول  ،  وروغوا ( Imelda Smolčić Nijers، الساااااايدة ةرئيسااااااال إىل جانبالدورة وحضاااااار  -2

 الربالية  مساؤهم:

  السيدةKristina Gill 
    رتاليا(

  السيدManash Mitra 
  بنغالدةش(

  السيدRodrigo Estrela de Carvalho 
  ال ازةة(

 السيد هيثم علد اهلاد  السيد الشحات 
  مابر(

  السيدAddisu Melkamu Kebede 
  إثيوبيا(

  السيدRamón Lohmar 
   ملانيا(

  السيدToru Hisazome 
  اليا ي(

  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma 
  املكسي (

 السيد Farid Moustapha M. Sanda 
  النيجر(

  السيدVladimir V. Kuznetsov 
  االحتاد الرو  (

 اكالسيدة  عدةة امللارك  محد دع 
  السوداي(

  السيدةElizabeth Petrovski 
 األمرةكية(  الوالايت املربحدة

 و بلغت الرئيسة اللجنة أبي: -3

  الساااااااايدةKristina Gill  اااااااارتاليا( عتيل نت لربحة ةة الساااااااايدة   Lynda Hayden   كممثلة أل اااااااارتاليا يف هيه
 الدورة؛

  السيدRamón Lohmar  ملانيا( عتنيل  ليحة ةة السيد  Heiner Thofern  كممثة ألملانيا يف هيه الدورة؛ 

  السااااااااااااااااااايااااااادAddisu Melkamu Kebede نيل  لاااااا حاااااااة ةاااااااة  اااااااااااااااااااعاااااااادة السااااااااااااااااااايااااااادة ياااااا إثاااااايااااااوبااااااياااااااا( عاااااات
Zenebu Tadesse Woldetsadik كممثة إلثيوبيا يف هيه الدورة؛ 

  السااااااااااايدFarid Moustapha M. Sanda  النيجر( عتنيل  ليحة ةة السااااااااااايدة Tahirou Rahila Rabiou 
 يف هيه الدورة؛ لنيجركممثة ل

  الساايدةElizabeth Petrovski  الوالايت املربحدة األمرةكية( عتيل نت لربحة ةة الساايدة Jennifer Harhigh 
 لوالايت املربحدة األمرةكية يف هيه الدورة.كممثلة ل

 وميكن تنوةة موجو مؤهالت كة ممثة بدةة من املوقع الشاااااالك  لاج وة الرا ااااااية والد ااااااربورةة يف العنواي الربايل: -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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. 19-جائحة كوهيدبساالب  ا ااربثنائية بابااورة اهرتاضااياي بعد املائة للجنة املالية و وعتجدت الدورة الساااد ااة والثمان -5
( من الئحرب ا الداخلية الا 4 2املادة  طيةمن الئحرب ا الداخلية،  هنا واهجت على تع 7و كدت  نة املالية، عمال  ملادة 

 للجنة يف مجر املنظمة.ا تجض  أبي تتعجد دورات

ن الللداي األعضااااء و إلضااااهة إىل ذل ، حضااار الدورة السااااد اااة والثمانني بعد املائة للجنة، مراقلوي صاااامربوي م -6
 الربالية:

 جور الل اما 

 بلجيكا 
  كابو هريد 
 الكامريوي 
 ا م ورةة الدومينيكية 
 غينيا 
 هاةا 
 اهلند 
 إندونيسيا 
 كينيا 

 الكوةت 

 ليسوتو 
 بنما 
 ال تغال 
 السنغال 
 اتةلند 
 تركيا 
 وزبكسرباي  
  لولييارةةالمج ورةة هنووةال 
  زملابو 

 العاملياملسائل املتعلقة بربانمج األغذية 
 2020احلساابت السنوية املراجعة لعام 

 .2020لعام  للربانمجاحلسا ت السنوةة املراجعة  ا ربعرضت اللجنة -7

ملياار دوالر  مرةك ( واملابااااااااااااااروهاات  8.9  الربانمجزادت إةرادات  2020و حيطات اللجناة علماا أبنا  يف عاام  -8
مليار دوالر  مرةك .  0.8يف املائة على الربوايل، مما  دى إىل هائض قدره  6و 8مليار دوالر  مرةك ( بنسلة  8.1املسجلة  

لى مليار دوالر  مرةك ، بينما بلغت امليوانية الن ائية الجائمة ع 6.8 الربانمج، بلغ صااااااااااااااايف  صااااااااااااااول 2020ويف هناةة عام 
 مليار دوالر  مرةك . 13.3االحربياجات 

ملركوه املااايل و دائاا  الجوةني وطللاات توضاااااااااااااايحااات بشاااااااااااااااأي مسااااااااااااااربوى امل وو ت  الربانمجو ثناات اللجنااة على  -9
قد  الربانمجاخلابااااااوم املربعلجة   ااااااربحجاقات املوليني. والحظت اللجنة  ي قيمة  وو ت و واال ااااااربثمارات الطوةلة األجة 

كوةن امل وو ت نرب  عن االحربياظ  لساالع ذات الجيمة األعلى يف امل وو ت يف هناةة العام، و ي زادت بساالب تغيري يف ت
الوايدة يف اال اااااربثمارات الطوةلة األجة  اوزت الوايدة يف اخلاباااااوم املربعلجة   اااااربحجاقات املوليني، و ي معدالت اخلابااااام 

 إلضاااااااااااااااهة إىل الربحركات  خلابااااااااااااااوم العمالت املربعلق  املساااااااااااااارب دمة يف الربجييم االكربوار  دثرت بربغري يف تجدةرات موة 
 االقربابادةة.

 دارة على الربوام ا بربنييي مجيع توصيات املراجعة.اإلوتلجت اللجنة دكيدات من  -10



CL 168/16 4 

الا تدعو إىل إدراج خطة تنييي مبسااااربوايت املوارد املربوقعة يف  1م مة: تنييي الربوصااااية  كمسااااائةددت اللجنة  وح -11
وتساالي  إنشاااء إجراء مكربول للربحدةثات املنربظمة لدلية إدارة املوارد املالية، بشااأي  2ييي الربوصااية وثيجة خطة اإلدارة؛ وتن

 .احلاجة إىل رصد هيه األنواع من الضواب  بشكة عام ةضا على  الضوء

 :إن اللجنة -12

 وتقريره مراجع احلس         اابت ا ارجيمقرتنة برأي  2020الكش         وا املالية املراجعة للربانمج لعام  تدرس          (أ)
 ؛بشأهنا

وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلس       اابت  أجنز عملية املراجعة قد مراجع احلس       اابت ا ارجي أن  الحظت (ب)
 ؛بشأهنا وقدم رأاي غري مشفوع بتحفظات

دارة على اختاذ إجراءات ملعاجلة اإلوشجعت مراجع احلساابت ا ارجي ابلتوصيات الواردة يف تقرير  رحبت (ج)
 ر الزمنية احملددة يف التقرير؛هذه التوصيات ضمن األط

  مقرتنة بتقرير 2020أبن يوافق اجمللس التنفيذي على الكش        وا املالية الس        نوية للربانمج لعام  أوص        ت (د)
 مراجع احلساابت ا ارجي.

 تقرير عن استخدام آليات التمويل ابلسلف يف الربانمج
 (2020ديسمرب/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاين  1)

 –ةناةر/كانوي الثاين  1  الربانمجالربجرةر عن ا ااااااااااااارب دام  ليات الربموةة  لسااااااااااااالف يف ا اااااااااااااربعرضااااااااااااات اللجنة  -13
 .(2020دةسم /كانوي األول  31
آلليات الربموةة  لسااالف كو ااايلة م مة لوايدة املرونة واال اااربجابة والكياءة يف  الربانمجو ةدت اللجنة ا ااارب دام  -14

 .الربانمجعمليات 
، واأل اس املنطج  ةكليال اطر الكامنة يف اإلقراض الداخل  للمشروعات والربموةة  لسلف والحظت اللجنة امل -15

لوجود احربياط  تشااااغيل  ةعمة مبثابة  اااالكة  ماي يف حال الرب لف عن السااااداد. و حيطت علما أبن  ال تطر     حاالت 
ن حاالت ختلف. و وضاااااااحت ع 2020ختلف عن الساااااااداد لعدد من السااااااانوات، و ن  ال ةتربوقع  ي تربم ض  نشاااااااطة عام 

 ةتعرب  هشااااااال اإلدارة  ن   لنظر إىل اليوائد الربشااااااغيلية اهلامة ملثة هيا املرهق، هختي    ختلف عرضاااااا  عن السااااااداد ةنلغ   الل 
حساااب الرباباااميم، ميكن حتوةة  ابااااباااات و ليا غري مضااامونة، و لربايل،  لضااارورة. وةجدم حساااال اال اااربجابة العاجلة  ااات 

 ة إىل منح.حسال اال ربجابة العاجل
من لسلع الشاملة ل مليوي دوالر  مرةك  من مظروف مرهق اإلدارة 20وتلجت اللجنة توضيحات بشأي ختابيص  -16

ملشااارتايت من املوارعني  صاااحال احليازات الاباااغرية، ولكن هيا ال ةساااربلعد    تو اااع ةربمة، إذا دعت احلاجة إىل  جة ا
 ذل .
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 إن اللجنة: -17
  –ين    اير/ك    انون الث    اين  1ابلتقرير عن اس           تخ    دام آلي    ات التموي    ل ابلس           لف يف الربانمج ) رحب    ت (أ)

 (؛2020ديسمرب/كانون األول  31
مع االرتياح العرض الش        امل للمعلومات حول اس        تخدام آليات التمويل ابلس        لف يف الربانمج  الحظت (ب)

  ؛2020خالل عام 
 قرتحة يف س           قف مرفق اإلدارة الش            املة للس           لع اجمللس التنفيذي ابملوافقة على الزايدة امل أوص            ت (ج)

 مليون دوالر أمريكي. 660مليون دوالر أمريكي إىل  560من 

 السياسة املنقحة ملكافحة التدليس والفساد
 .السيا ة املنجحة ملكاهحة الربدليل واليسادا ربعرضت اللجنة  -18
 مبا ةل : و حيطت اللجنة علما -19

 ؛املنطج  إلدخال حتسينات على السيا ة تشمة تعوةو مساءلة اإلدارة األ اس (  
 ؛2021تغيريات  تدخلت مني املشاورة غري الرمسية للمجلل الربنييي  يف مارس/ ذار  (ل 
 إل راك  صحال املابلحة الداخليني.طة نشر السيا ة، مبا يف ذل  خ (ج 
الواردة يف عجود األطراف الثااالثااة؛  وزتودت اللجنااة بربوضاااااااااااااايحااات حول عاادة جوانااب،  لاات مااا ةل : األحكااام -20

بربج يو املدةرةن لرهع الجضاااااااي ا وهرةة؛ وكييية قياس  الربانمجوختابااااايص املوارد؛ وتطليق الدروس املساااااربيادة؛ و ااااالة قيام 
النجاح الشااااامة لربنييي الساااايا ااااة؛ وحتدةد األ ية؛ واإلحالة إىل الساااالطات الوطنية؛ وتجا اااام  هضااااة املمار ااااات هيما بني 

 االت ومع الشركاء.الوك
عدم ورحلت اللجنة  لساايا ااة املنجحة و عربت عن تجدةرها لربأكيد الساايا ااة على إعطاء الجدوة يف  على اهلرم، و  -21
ربسامح إطالقا إزاء الربجاعل عن العمة، واألهم وقلة كة   ء، إبالغ مكربب امليربش العام. و ددت اللجنة على   ية ال

 بة الداخلية بسرعة دوي الربأثري على عملية الربحجيق.قيام اإلدارة مبعا ة قضااي الرقا
 إن اللجنة: -22
 ؛السياسة املنقحة ملكافحة التدليس والفساد استعرضت (أ)
ابلتحس  ينات الأ أدخلت على الس  ياس  ة احملديتة والأ س  تعز  مس  اءلة اإلدارة من خالل إبال  أكثر  رحبت (ب)

 شفافية ومشولية  مما سيمكن الربانمج من معاجلة وتصحيح الشواغل الرقابية مبزيد من السرعة والفعالية؛
 فساد.اجمللس التنفيذي ابملوافقة على السياسة املنقحة ملكافحة التدليس وال أوصت (ج)
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 الصادرة عن مكتب املفتش العام السياسة املنقحة للكشف عن تقارير الرقابة
 .السيا ة املنجحة للكشف عن تجارةر الرقابة الابادرة عن مكربب امليربش العاما ربعرضت اللجنة  -23
 حول:و عرباات اللجنااة عن تجاادةرهااا اللربوام مكربااب امليربش العااام  لشااااااااااااااياااهيااة. وقااتدل ماات إةضااااااااااااااااحااات للجنااة  -24

وتسلي  الضوء على  ؛اال ربعراضات ذات األغراض اخلاصة؛ وتلادل املعلومات الا هتم ا لل بشأي املسائة اال ربشارةة
ةوما  م لة الثالثنيوقضااي املضاةجات والربحرش ا نس  وإ اءة ا ربعمال السلطة والربمييو؛ و  ؛الربوام السيا ة  ملعاةري امل نية

 جعة احلسا ت.قلة الكشف العلين عن تجارةر مرا
 .وصولاألعضاء املجيد الركن نشر الواثئق يف  مبواعيدإخطارا يربلجوي  األعضاء  ورحلت اللجنة  لربأكيد أبي -25
 إن اللجنة: -26
 ابلسياسة املنقحة للكشف عن تقارير الرقابة الصادرة عن مكتب املفتش العام؛ رحبت (أ)
ابلتنقيحات الأ من شأهنا: مواءمة السياسة مع املمارسات املوحدة لكياانت منظومة األمم املتحدة؛  رحبت (ب)

وحتديث الس   ياس   ة ملراعاة األش   كال اجلديدة لتقارير الرقابة الأ هري إص   دارها حاليا واملمارس   ات اجلديدة 
ش العام الذي مت حتديثه مبوافقة ؛ ومواءمة الس       ياس       ة مع ميثا  مكتب املفت2017الأ مت إدخاهلا منذ عام 

  ؛2019اجمللس يف عام 
اجمللس التنفيذي ابملوافقة على الس   ياس   ة املنقحة للكش   ف عن تقارير الرقابة الص   ادرة عن مكتب  أوص   ت (ج)

 املفتش العام.

 هالتقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من املدير التنفيذي بشأن

 .الربجرةر السنو  للميربش العام ميكرة املدةر الربنييي  بشأيو العامالربجرةر السنو  للميربش ا ربعرضت اللجنة  -27
ورحلت اللجنة  لر   اإلجيايب الابادر عن مكربب امليربش العام و لنربيجة الا خلص إلي ا، والا تييد أبن  ال ةربم  -28

ولدى  ما لدة   ععتالربجرةر والا تناوهلا لجلق الا املثرية لاالت ا حتدةد  ةة نجاط ضاااعف جوهرةة. و ااالطت الضاااوء على 
، مبا يف ذل  تل  املربعلجة إبدارة مبا يف ذل  ما ةربعلق إبدماج املنابااااات الرقمية ا و ة، ةخرى من  ااااواغاألرقابية اليئات اهل

 وتابنيف الليا ت ا نسانية. املسربييدةن
أبي جمال الرقابة الداخلية ةسااااري على د الي  ةييبياي اإلدارة  ي وهيما ةربعلق إبدارة املسااااربييدةن، الحظت اللجنة  -29

مراجع احلساااااااااا ت اخلارج  عن إدارة تجرةر  ، وكيل  معالطرةق الاباااااااااحيح ةلدو مربعارضاااااااااا مع تجرةر مكربب امليربش العام
و وضاااااحت اإلدارة  ن  بل اإلبالغ يف بياي الرقابة الداخلية عن إدارة املساااااربييدةن وحلول تكنولوجيا  .معلومات املساااااربييدةن

ومات كم اطر كلرية ومساااااألة من مساااااائة الرقابة الداخلية، وه  ال توال حتظى  ألولوةة لربوجي  موةد من االهربمام هلا املعل
. كما  ثريت  اااااااواغة ةددة بشاااااااأي اإلبالغ عن اخلساااااااائر، وعلى وج  اخلاباااااااو  هيما ةربعلق  لربحوةالت 2021يف عام 

 ر يف   يرب ا.الجائمة على النجد، من حيث كييية حتدةد اخلسائر والنظ
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، و عربت عن  و ةدت اللجنة زايدة يف  ابااااااابااااااات ميوانية مكربب امليربش العام إىل جانب زايدة يف عدد موليي -30
 مل ا يف  ي ميكلن ذل  من تو يع تغطية مراجعة احلسا ت والربحجيجات. والحظت  ةضا الوايدة احلادة يف قضااي الربحجيق 

الجضااااااااي امل ابااااااابااااااة لكة ةجق، واقرتحت  ي ذل  قد ةجربضاااااا  زايدة  ك  يف خالل اليرتة، هضااااااال عن الوايدة يف عدد 
 املوارد.

 .هاواخربلار  ي اإلدارة مسؤولة عن وضع الضواب  الداخليةأب ها،ا ربيسار ، بناء على و بلغ امليربش العام اللجنة -31
 :إن اللجنة -32
 ؛السنوي التقرير املدير التنفيذي بشأن ذكرةمإىل جانب  التقرير السنوي للمفتش العاميف  نظرت (أ)
د ِّد أعمال الرقابة الأ مت تنفيذها مل  برأي الض     مان الص     ادر عن املفتش العام أبن أحاطت علما (ب) أية نقاط حتح

يف عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة املعمول هبا يف مجيع أحناء الربانمج من شأهنا أن  جوهريةضعف 
 ية والتشغيلية؛االسرتاتيج هأهدافبتحقيق تضر  بشكل خطري 

 تلوكاالت األمم املتحدة والش      ركاء املتعاونني وش      جعالتابعة ابلتعاون األقوى مع وظائف التحقيق  ترحب (ج)
 اإلدارة على مواصلة هذه املمارسة؛

 تبديدوإدارة املس   تفيدين واحلاجة امللحة إىل  س   كوب نظامالش   واغل املتعلقة بعلى تكرار  الض   وء تس   لط (د)
 ؛املختلفةالرقابية يئات اهلالأ أعربت عنها  للشواغلشامل 

على اجمللس التنفيذي أبن حييط علما ابلتقرير الس       نوي للمفتش العام وأن يش       جع اإلدارة على  أش       ارت (ه)
 فرص التحسني يف خمتلف اجملاالت الأ أبر ها التقرير.اغتنام 

 2020 استعراض اإلدارة للمسائل املهمة املتعلقة ابملخاطر والرقابة يف عام

 .2020ا ربعراض اإلدارة للمسائة امل مة املربعلجة  مل اطر والرقابة يف عام نظرت اللجنة يف  -33

. وقد  تحرز تجدم كلري يف ثالثة 2019وزتول دت اللجنة بلمحة عامة عن  اااااااالعة جماالت للم اطر املرحللة من عام  -34
اختاذ اإلجراءات يف  الربانمجا  ود األخرية وا ارةة، و يواصة  نربيجةوصلت إىل مسربوى منا ب من النض   (1 جماالت

. و حيطت اللجنة علما أبي املسااااااااااااااائة 2021وةد من االهربمام يف عام مل (2 ا االت األربعة املربلجية الا متنحت األولوةة
ق عملية ضماي املدةر يف  يا الربانمجمن كلار مدةر   127عترضت من خالل حتلية مواضيع  واقربلا ات ب مجع ا من 

؛ كما  تبلغت عن األحداث ا وهرةة الا رتهعت إىل اإلدارة 2020الربنييي ، والي  جرى تلسااااااااايط  بشاااااااااكة  ك  يف عام 
 .خالل اليرتة

ورحلت اللجنة   اااربعراض اإلدارة و ثنت على  اااعلة إدارة امل اطر املؤ اااساااية ملا قدمرب  ألصاااحال املابااالحة من  -35
. و حيطت اللجنة علما بكييية ا اااارب دام اإلدارة للمعلومات لوايدة تعوةو الربعامة مع امل اطر وغنينيحتلية ورؤةة  اااااملني 

وتجوةة الضواب  وتلجت إةضاحات بشأي املسائة الربجنية الرئيسية، مبا يف ذل : الربجدم احملرز يف نظم الرصد واال ربعراض؛ 
                                                           

 نتظم الرصد واال ربعراض؛ والجدرة على تو يع نطاق لال ربجابة حلاالت الطوارئ؛ و المة األغيةة وجودهتا.  (1 
 العمة؛ وإدارة املواهب وختطي  الجوة العاملة؛ وإدارة املنظمات غري احلكومية؛ وإدارة املسربييدةن وحلول تكنولوجيا املعلومات.ثجاهة و لوكيات مكاي   (2 
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العمة والسااااااااالوك؛ وملادرات ختطي  الجوة العاملة، مبا يف ذل  الربنوع  وا  ود املليولة ملعا ة امل اطر املربعلجة بثجاهة مكاي
، عند ا ااربيسااارها، أبن  جير  إدراج ضااواب  دنيا يف اللجنة و تبل غت؛ وإدارة املنظمات غري احلكومية. ايوالشاامول ا نساااني

 .لرقابة من جانب املكاتب اإلقليميةا تإجراءا

 :اللجنةإن  -36

ابلويتيقة الأ قدمت وص   فا إض   افيا وحتليال مفيدا لس   بع مس   ائل تتعلق ابملخاطر والرقابة مت حتديدها  رحبت (أ)
 ؛2020والتحديثات بشأن التقدم احملر  يف عام  2019ابعتبارها مهمة يف بيان الرقابة الداخلية لعام 

يف اجملاالت األربعة الأ دارة على مواصلة اختاذ إجراءات للتخفيف من هذه املخاطر  وال سيما اإل شجعت (ب)
محنحت األولوية الختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا  لضمان االستخدام األكثر كفاءة وفعالية ملوارد الربانمج 

 واحلفاظ على أصوله؛

ابس     تعراض اإلدارة للمس     ائل املهمة املتعلقة ابملخاطر والرقابة يف  اجمللس التنفيذي أبن حييط علما أوص     ت (ج)
 .2020عام 

 رير السنوي للجنة مراجعة احلساابتالتق

  2020 برةة/نيساااااااااااااااي  1عن اليرتة من  مراجعة احلسااااااااااااااا تالربجرةر الساااااااااااااانو  للجنة ا ااااااااااااااربعرضاااااااااااااات اللجنة  -37
 .2021مارس/ ذار  31إىل 

والا تييد أبن  يف حني  ي وليية إدارة امل اطر مراجعة احلسااااااا ت والحظت اللجنة املعلومات الا قدمرب ا  نة  -38
تعوزت بجوة و ااااا دت حتساااااينات ملمو اااااة على مر السااااانني هختي هناك حاجة إىل بيل موةد من ا  ود لجياس املؤ اااااساااااية 

، وال  اااااايما يف ضااااااوء الوايدة الكلرية يف مسااااااربوى  نشااااااطة املنظمة. امل اطر املربلجية ورصاااااادها والعمة على امل اطر احملددة
زايدة املوارد امل ابابة ملكربب الربيربيش والربحجيق إىل  و حاطت اللجنة علما مبالحظة  نة مراجعة احلسا ت بشأي احلاجة

إىل حىت ةربمكن من معا ة العدد املربواةد من الربحجيجات بكياءة. و حيطت اللجنة علما أبي وليية األخالقيات ةنلغ ، 
شااااورهتا حبيث ميكن إدماج توصااااياهتا وم الربنيييةةضااااماي ا ااااربجالهلا،  ي تربيح  ةضااااا موةدا من الربياعة مع الولائف  جانب

برجميات نظام  كول لربلسي  الليا ت   ي احلاجة قد تدعو إىل ترقية. والحظت اللجنة الربانمجبس ولة  ك  يف  نشطة 
  لكامة.

 :إن اللجنة -39

 يف عملها اجلاري؛ها أبمهية دور جلنة مراجعة احلساابت  وشجعت أقر ت (أ)

 للتوجيهات الأ قدمتها جلنة مراجعة احلس       اابت يف اجملاالت الأ تقع ض       من واليتها   أعربت عن تقديرها (ب)
 عاملنيوال س     يما بش     أن: إدارة املخاطر املرس     س     ية؛ واملراجعة الداخلية والتحقيقات؛ وس     ياس     ة ش     رون ال

يط والتخطوإدارة املس           تفيدين؛ ويتقافة األخالقيات؛ والتخطيط االس           رتاتيجي للقوة العاملة؛ وأنش           طة 
  املستقبلي يف الربانمج؛
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تعزيز  مواصلةمن أجل  مراجعة احلساابتعلى التوصيات الواردة يف التقرير السنوي للجنة  الضوء تسلط (ج)
 وظيفة إدارة املخاطر املرسسية؛

 اجمللس التنفيذي أبن حييط علما ابلتقرير. أوصت (د)

 د إدارة الربانمج عليه  ور تقرير مراجع احلساابت ا ارجي عن املبادرات املرسسية احلامسة
 .ت ورد اإلدارة على توصيا تجرةر مراجع احلسا ت اخلارج  عن امللادرات املؤ سية احلامسةا ربعرضت اللجنة  -40
طللات ا لل الربنييي  املربعلجة بربجدمي موةد من املعلومات بشااااااااااااااأي حتدةد  تناولورحلت اللجنة  لربجرةر، الي   -41

 األولوايت، وتجييم امللادرات املؤ سية احلامسة وإدارهتا واإلبالغ عن ا، و عربت عن دةيدها  ميع الربوصيات.
ع احلسااااااااااااااا ت دارة واهجت على الربوصاااااااااااااايات الواردة يف تجرةر مراجاإلو عربت اللجنة عن ارتياح ا ملالحظة  ي  -42

األخري من عام  يابااااااااااااااةإىل ال 2021الثالث من عام يابااااااااااااااة اخلارج ، والحظت األطر الومنية للربنييي، الا ترتاوح من ال
 وضاااااااااااااحت اإلدارة  هنا منيربحة  مام هجد ، الا متت املواهجة علي ا جوئيا يف رد اإلدارة، 5 . وهيما ةربعلق  لربوصاااااااااااااية2022

 خبط  اإلدارة يف املسربجلة.ربعلق لجرار املا شروعادرة مؤ سية حامسة يف مإدراج نجطة قرار ةددة بشأي كة مل
وذكلرت اللجنة أبهنا كانت قد  عربت يف الساااااااابق عن قلج ا بشاااااااأي طليعة امللادرات املؤ اااااااساااااااية احلامسة املجدمة  -43

درات املؤ اااساااية احلامسة  قرلت اإلدارة أبي العدةد من هرادى امللاو  للربموةة من خالل حساااال تساااوةة دعم ال ام  واإلدارة.
ال تكن تعكل تطليجا منا اااااالا للمعاةري الا ب وضااااااع ا  2018إىل  2015الا تجة عن مليوي دوالر  مرةك  يف اليرتة من 

. ور ت  ي تطليق معاةري امللادرات وعرضاااااا ا قد حتساااااانا تدرجييا مني ذل  الوقت، 2014هليه امللادرات مع ا لل يف عام 
ييي الربوصااايات  ي ةعوز إىل حد كلري الدقة يف ختطي  امللادرات ورصااادها وحوكمرب ا واإلبالغ عن ا يف حني  ي من  اااأي تن

 يف املسربجلة.
وقتدمت دكيدات إىل اللجنة أبي اإلدارة تربابع  ةضااااااااااااااا الربوصاااااااااااااايات الواردة يف امللحق األول من تجرةر مراجع   -44

 احلسا ت اخلارجيني، والا ال تكن موج ة إىل ا لل.
كاي قد بد  العمة بشااأي العدةد من املسااائة احملددة يف الربجرةر قلة   الربانمجمراجع احلسااا ت اخلارج  أبي  و قرل  -45

ال  ااااااااايما من خالل العمة الربأ ااااااااايسااااااااا  املربمثة يف عملية امليونة اال ااااااااارتاتيجية من الجاعدة إىل الجمة. و إطالق املراجعة، 
امليداي يف قرارات الرب اباااااايص املربعلجة بطللات اال ااااااربثمار و وضااااااحت اإلدارة  ي ذل  ةشاااااامة ملادرات من قلية إ ااااااراك 

 2020املعلللة، ووضاااع تعرةف  هضاااة للملادرات املؤ اااساااية احلامسة. كما   اااارت اإلدارة إىل  ي تجرةر األداء السااانو  لعام 
 .تيوائد الا حتججةربضمن معلومات ميابلة عن نيجات هيه امللادرات، ومجارنرب ا  مليوانيات، واإلطار الومين لربنيييها، وال

 إن اللجنة: -46
زايدة الدقة بوتوقعها  لتقرير مراجع احلس  اابت ا ارجي عن املبادرات املرس  س  ية احلامسة أعربت عن تقديرها (أ)

 ملبادرات املرسسية احلامسة؛املتعلقة ابواملعلومات املقدمة يف املقرتحات وتقارير املتابعة املستقبلية 
الأ متت املوافقة عليها  5رد اإلدارة على التوص       يات  مبا يف ذلي التوض       يح املتعلق ابلتوص       ية  الحظت (ب)

 جزئيا؛
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وجهة فض  ال عن اإلجراءات امل دارة على تنفيذ التوص  يات ض  من اإلطار الزمد احملدد يف الويتيقةاإل ش  جعت (ج)
  ؛1األمانة الوارد وصفها يف امللحق لعناية 

فض   ال عن اإلجراءات  عن التقدم احملر  يف تنفيذ التوص   ياتحتديثات منتظمة ا إىل تلقيه أعربت عن تطلعها (د)
 .1األمانة الوارد وصفها يف امللحق املوجهة لعناية 

 تقرير مراجع احلساابت ا ارجي عن إدارة معلومات املستفيدين  ورد إدارة الربانمج عليه
 ورد اإلدارة على توصيات . تجرةر مراجع احلسا ت اخلارج  عن إدارة معلومات املسربييدةن ا ربعرضت اللجنة -47
 :وقتدمت إىل اللجنة إةضاحات بشأي ما ةل  -48
تطليق املعاةري العشااااارة لربجييم قدرة املكاتب الجطرةة هيما ةربعلق إبدارة املساااااربييدةن  الربوصاااااية  الربانمجكيف ةعربوم  (  

 (؛2
 (؛4بالغ عن املسربييدةن غري امللا رةن  الربوصية بشأي اإل الربانمج راء  (ل 
 (؛6مسربجلال لربحسني جودة اال رب داف  الربوصية  الربانمجاإلجراءات الا  يرب يها  (ج 
  ؛7  لال الجلول ا وئ  للربوصية  (د 
 (.11و 9حول اإلدارة الرقمية ملعلومات املسربييدةن  الربوصيرباي  الربانمجرؤةة  (ه 
 :لربوصيات املراجعة، و حيطت علما مبا ةل  الربانمجورحلت اللجنة بجلول  -49
احلالية  الربانمجبشكة كامة و تخيت يف االعربلار يف  ياق ج ود  2لوحظت املعاةري العشرة املدرجة يف الربوصية  (  

 لربحسني جودة الليا ت؛
ةن سااربييدالرتكيو على املجر  قتللت الربوصااية املربعلجة حبسااال  عداد املسااربييدةن غري امللا اارةن بشااكة كامة، و ااي (ل 

 بشكة   ا   يف تجييمات األثر؛ 3املسربوى من 
األولوةة لربحسااني جودة اال اارب داف وهو ةعمة على ذل  بطرةجة  اااملة، مبا ةربما ااى مع نربائ   الربانمجةعطى  (ج 

 جرةت مؤخرا؛األخرى الا  ت  اتاملراجع
 دف إىل محاةة املسااااربييدةن من النشاااار وةةة مبثابة ضاااامانة للحما 7كاي الربحيةر الي  وتضااااع ردا على الربوصااااية  (د 

 العام ملعلومات قد تكوي حسا ة؛
على تطوةر نظام إةكولوج  رقم  مربكامة، تنظم  معاةري مشاارتكة وإمكانية الربشااغية الليين الربجين  الربانمجةعمة  (ه 

 مما ةسمح  إل راف واإلبالغ مركواي؛
 .ئ  عربلاره األول بني نظراةكولوج  اإلجوءا من هيا النظام   يكوي نظام  كول (و 
 وصااااااى مراجع احلسااااااا ت اخلارج  أبي تجوم اإلدارة إببالغ ا لل الربنييي   لللداي الا ال ميكن نشاااااار نظام و  -50

 و لب ذل . كول هي ا 
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 إن اللجنة: -51
 لتقرير مراجع احلساابت ا ارجي عن إدارة معلومات املستفيدين. أعربت عن تقديرها (أ)
  الأ متت املوافقة عليها 7رد اإلدارة على التوص   يات  مبا يف ذلي التوض   يحات بش   أن التوص   ية  الحظت (ب)

  جزئيا؛
 دارة على تنفيذ التوصيات ضمن اإلطار الزمد احملدد يف الويتيقة.اإل شجعت (ج)

  تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت ا ارجي
 .احلسا ت اخلارج الربجرةر عن تنييي توصيات مراجع ا ربعرضت اللجنة  -52
، مبعدل 2020توصاااااااااااية كانت معلجة يف ةونيو/حوةراي  56من  صاااااااااااة  31و حيطت اللجنة علما أبن  ب إغالق  -53

ق يف املائة الي   ااااا دت  هرتة السااااانوات اخلمل الساااااابجة. وقد عل   52اللالغ عدل امليف املائة، مما ةربجاوز  55تنييي نسااااالرب  
توصااااااية  24توصااااااية ميربوحة، من املجرر إغالق  25هيه الربوصاااااايات. ومن  صااااااة غالق مراجع احلسااااااا ت اخلارج  على إ

 .2020، وهناك  لع توصيات جدةدة انلثجت عن احلسا ت السنوةة املراجعة لعام 2021خالل عام 
 :وتلجت اللجنة إةضاحات بشأي ما ةل  -54
ي مراجع احلساااااااااا ت اخلارج  مواصااااااااالة ا  ود لربعوةو وتنسااااااااايق الدور الرقايب للمكاتب اإلقليمية، مع مالحظة   (  

 ؛2021 يجر  مراجعة بشأي  داء الرقابة اإلدارةة يف عام 
 (3 و؛دارة اللائعني واملناقشات ذات الابلة بربحدةث برجميات نظام وجنمعللة إلتنييي مشروع حالة ا ربثمار  (ل 
  ني مراقلة األداء؛رقمنة عملية إدارة الشركاء املربعاونني، مبا يف ذل  اتياقات املسربوى امليداين، لربحس (ج 
 الربجدم احملرز يف ا ربكمال إطار الربوليف والسيا ة اخلاصة  خل اء اال ربشارةني. (د 
 إن اللجنة: -55
 حالة تنفيذ التوصيات املعلقة الصادرة عن مراجع احلساابت ا ارجي؛ الحظت (أ)
  يف التقرير؛ ددةالزمنية احمل ضمن األطراألمانة على تنفيذ التوصيات املتبقية املعلقة  شجعت (ب)
 أبن حييط اجمللس التنفيذي علما ابلتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت ا ارجي. أوصت (ج)

 استخدام فائض احلساب ا اص للتأمني الذايت

 .ا رب دام هائض احلسال اخلا  للربأمني اليايتا ربعرضت اللجنة الوثيجة املعنونة  -56

                                                           
 (.WINGSونظام  العامل  للمعلومات   الربانمج لكة   )3(
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ملة تكلية   الربأمني  ي ر س مال للجنةاوالحظت  -57 طن مرت  ةشاااااااااااااارتة   حد املكاتب  ةكاليايت ةرتاكم عندما حتت
مليوي دوالر  مرةك  يف احلسااااااااال اخلا   20، كاي هناك هائض قدره 2020الجطرةة داخليا. ونربيجة ليل ، وحبلول عام 
 ات احملربملة.مليوي دوالر  مرةك  املطلول للوهاء  اللربوام 47للربأمني اليايت، زايدة على ر س املال اللالغ 

ملواصلة السع  إىل  دةد موارد حسال اال ربجابة العاجلة و عربت عن تجدةرها  الربانمجورحلت اللجنة جب ود  -58
 أل يرب  يف إنجاذ األرواح.

 :إن اللجنة -59

 علما ابملعلومات الواردة يف الويتيقة والأ تفيد أبن احلس           اب ا اص للتأمني الذايت يزيد مبقدار أحاطت (أ)
 عما يلزم للوفاء ابلتزامات تسوية املطالبات؛أمريكي مليون دوالر  20

ستخدام األموال الفائضة يف احلساب ا اص قد مت تقدميه وفقا ألحكام تعميم املقرتح ا اص ابأن  الحظت (ب)
 ؛(OED2020/001) ر التنفيذي بشأن ترتيبات الربانمج للتأمني الذايتاملدي

كذلي أن التحويل املقرتح إىل حساب االستجابة العاجلة من شأنه أن خيفف من خماطر عدم قدرة   الحظت (ج)
 الربانمج على تلبية الطلبات املتزامنة للحص           ول على أموال حس           اب االس           تجابة العاجلة أيتناء جائحة 

 ؛19-كوفيد

 ؛حلساب االستجابة العاجلة املقرراإلدارة على إبقاء األعضاء على علم ابلتجديد  تشجع (د)

مليون دوالر أمريكي من احلس      اب ا اص للتأمني  20اجمللس التنفيذي ابملوافقة على حتويل مبلغ  أوص      ت (ه)
 الذايت إىل حساب االستجابة العاجلة.

 طرائق عمل جلنة املالية
 إن اللجنة: -60
عند  عرض على كل دورةلجنة املالية القائمة الكاملة للواثئق الأ س     تح لوقع الش     بكي املأن يتض     من  طلبت (أ)

   بغية تيسري رصد أعضاء اللجنة لتوفر الواثئق؛الشبكية فتح الصفحة
 بعد املائة حول نيالس          ادس          ة والثمان هتاهليكلة جدول األعمال واجلدول الزمد لدور  أعربت عن تقديرها (ب)

 شجعت األمانة على اتباع هذا النهج يف الدورات املقبلة حيثما أمكن.اجملاالت املواضيعية  و 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة والثمانني بعد املائة
و اااااااااااربتحد د ترتيلات  .2021 األول كربوبر/تشااااااااااارةن  29و 28 يف تبل غت اللجنة أبيل من املجرر عجد دورهتا املجللة  -61

 .19-انعجاد الدورة وهجا لربطور الجيود املربعلجة جبائحة كوهيد


