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مسائل الموارد والمالية والميزانية
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

تق

جن

ي

نظ

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

و زر ع

يسر المدير التنفيذي أن يقدم طي هذا تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي.
ويشمل التقرير البنود التالية من جدول األعمال:
 الحسابات السنوية المراجعة لعام (WFP/EB.A/2018/6-A/1) 2017
 تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات )(WFP/EB.A/2018/6-B/1
 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة )(WFP/EB.A/2018/6-C/1
 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
()WFP/EB.A/2018/6-D/1

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017

 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات )(WFP/EB.A/2018/6-E/1
 التقرير السنوي للمفتش العام )،(WFP/EB.A/2018/6-F/1
ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه )(WFP/EB-A/2018/6-F/1/Add.1
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية (،)WFP/EB.A/2018/6-G/1
عليه ()WFP/EB.A/2018/6-G/1/Add.1
ورد إدارة ب
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ (،)WFP/EB.A/2018/6-H/1
عليه )(WFP/EB.A/2018/6-H/1/Add.1
ورد إدارة ب
 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي )(WFP/EB.A/2018/6-I/1
 تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  244/70بشأن رفع السن اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي ب
()WFP/EB.A/2018/6-J/1
 تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف
(المادتان الثانية عشرة 4-والمادة الثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة) ())WFP/EB.A/2018/6-K/1
 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة )(WFP/EB.A/2018/5-D/1

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

June 2018

CL 159/7

A

المجلس
دورة ت س

ئ

و خ سون د

رو  8-4 ،و يو/حز ن 2018
تق

دورة ح د و سب ين د
(31-29

ئ لجن

ي

و/أ ر )2017
وجز تنفي ي

نظرت اللجنة ،في دورتها الحادية والسبعين بعد المائة ،في عدد من مسائل المالية ،والميزانية ،والرقابة المتعلقة ببرنامج األغذية
العالمي ( ب

في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2018

) ،وذلك قبل أن ينظر فيها المجلس التنفيذي لب

إن اللجنة:
•

تبلغ

•

تقدم توصي إلى المجلس بشأن التعديل المقترح على النظام األساسي للموظفين في منظمة األغذية والزراعة للسماح بتطبيق

جلس باستنتاجاتها وتوصياتها بشأن هذه المسائل.

السن اإللزامية الجديدة إلنهاء الخدمة على موظفي ب
إلج ء ت

(الفقرة .)70

قت ح تخ ذه ن ج ب

جلس

إن المجلس مدعو إلى:
أ)

اإلحاطة بآراء وتوصيات لجنة المالية فيما يتصل بالمسائل التي نظر فيها المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي في دورته
السنوية في يونيو/حزيران .2018
تأييد توصية اللجنة بشأن التعديل المقترح على النظام األساسي للموظفين في منظمة األغذية والزراعة للسماح بتطبيق السن

ب)

اإللزامية الجديدة إلنهاء الخدمة على موظفي ب

.

يمكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إلى:
السيد ديفيد ماكشيري ()David McSherry
أمين لجنة المالية
هاتف+3906 5705 3719 :
ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة) (QR؛

وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة لتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MW834/a
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قد
-1

قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها الحادية والسبعين بعد المائة.

-2

وحضر االجتماع إلى جانب رئيس الدورة ،السيد  ،Lupiño jr. Lazaroممثلو الدول األعضاء التالية أسماؤهم:
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•

السيد ( Carlos Alberto Amaralأنغوال)

•

السيدة ( Kristina Gillأستراليا)

•

السيد ( Manash Mitraبنغالديش)

•

السيدة ( Gianina Müller Pozzebonالبرازيل)

•

السيد ( Ni Hongxingالصين)

•

السيد خالد محمد الطويل (مصر)

•

السيد ( Mateo Nsogo Nguere Micueغينيا االستوائية)

•

السيدة ( Hannah Laubenthalألمانيا)

•

السيد ( Benito Santiago Jiménez Saumaالمكسيك)

•

السيد ( Vladimir V. Kuznetsovاالتحاد الروسي)

•

السيد سيد أحمد األمين حامد األمين (السودان)

•

السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات المتحدة األمريكية)

وأبلغ الرئيس اللجنة بأن:
•

السيد ( Angelo Rafaelأنغوال) ع ُِّين ليحل محل السيد  Carlos Alberto Amaralكممثل ألنغوال في جزء
من هذه الدورة؛

•

السيدة ( Kristina Gillأستراليا) ع ُِّينت لتحل محل السيدة  Cathrine Stephensonكممثلة ألستراليا في
هذه الدورة؛

•

السيد

السيدة

Gianina Müller Pozzebon

(البرازيل)

ع ُِّينت

لتحل

محل

 Antonio Otávio Sá Ricarteكممثلة للبرازيل في هذه الدورة؛
•

السيد ( Cui Jishunالصين) ع ُِّين ليحل محل السيد  Ni Hongxingكممثل للصين في جزء من هذه الدورة؛

•

السيدة ( Hannah Laubenthalألمانيا) عُيِّنت لتحل محل السيد  Heiner Thofernكممثلة أللمانيا في هذه
الدورة؛

•
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السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات المتحدة األمريكية) عُيِّنت لتحل محل السيد Thomas Duffy
كممثلة للواليات المتحدة األمريكية في هذه الدورة.

ويمكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من الموقع الشبكي لألجهزة الرئاسية والدستورية في العنوان التالي:
.http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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وباإلضافة إلى ذلك ،حضر الدورة الحادية والسبعين بعد المائة للجنة ،مراقبون صامتون من:
•

الجمهورية الدومينيكية

•

فنلندا

•

فرنسا

•

هنغاريا

•

النرويج

•

المملكة المتحدة
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س ئل

ت لق ب

حس ت سنو
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ناقشت اللجنة "الحسابات السنوية المراجعة لب

ج

م 2017

لعام  ،"2017بمساندة من إحاطة قدمتها أمانة ب

توضح تفاصيل

العناصر الرئيسية في الكشوف المالية المراجعة.
-7

وأُبلِّغت اللجنة باألسباب الرئيسية وراء التحركات في العناصر الرئيسية للكشف المالي الثاني والتي أسهمت في فائض عام
 2017البالغ  212مليون دوالر أمريكي ،وهو انخفاض مقارنة بالفائض في عام  541( 2016مليون دوالر أمريكي) .ونتج
هذا الفائض عن زيادة في إيرادات المساهمات ( 6مليارات دوالر أمريكي مقابل  5.8مليارات دوالر أمريكي في عام )2016
تم تثبيتها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عند تأكيدها كتابيا من قبل الجهات المانحة ،وفي الحاالت التي تُحدَّد فيها
المساهمات للسنة المالية الجارية ،وزيادة مجموع المصروفات ( 6.2مليار دوالر أمريكي مقابل  5.4مليار دوالر أمريكي في
عام  )2016والتي تم تثبيتها عند تسليم السلع والخدمات.
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وأُبلِّغت اللجنة باألسباب الرئيسية وراء التحركات في العناصر الرئيسية للكشف األول :زيادة في النقدية واالستثمارات القصيرة
األجل بمقدار  491مليون دوالر أمريكي؛ وزيادة في المساهمات المستحقة القبض بمقدار  767مليون دوالر أمريكي؛ وزيادة
في اإليرادات المؤجلة بمقدار  942مليون دوالر أمريكي ،وزيادة في االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بمقدار
 176مليون دوالر أمريكي .وأُبلِّغت اللجنة بأن إجمالي استخدام الميزانية في عام  2017بلغ  59في المائة من الميزانية النهائية
القائمة على االحتياجات في الكشف المالي الخامس.
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وأُبلِّغت اللجنة بالتغيير في السياسة المحاسبية العتماد المعيار المحاسبي الجديد  39من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
المتعلق باستحقاقات الموظفين .ونتيجة لذلك ،فإن األصول الصافية في  31ديسمبر/كانون األول  2016قد أعيد بيانها وتخفيضها
بمقدار  42.5مليون دوالر أمريكي .وأُبلِّغت اللجنة أيضا بتنفيذ المعايير المحاسبية الجديدة  38-34من المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام التي تقتضي إدراج الحصص في الكيانات األخرى في المحاسبة والتي أسفرت عن مذكرة إفصاحات إضافية.

-10

وأُبلِّغت اللجنة بأن األمانة واصلت في عام  2017ممارسة إدراج بيان الرقابة الداخلية ،الموقع من المدير التنفيذي ،لتقديم
 .وأُبلِّغت اللجنة بأنه تم تحقيق نسبة  100في المائة في تقديم بيانات الضمان
ضمانات بشأن فعالية الرقابة الداخلية في ب
من جميع المديرين .وباإلضافة إلى ذلك ،أُبلِّغت بأن بيان الرقابة الداخلية شمل ثغرتين جديدتين في الرقابة الداخلية نشأتا في عام
 ،2017تتعلقان بإدارة المستفيدين وبحوكمة تكنولوجيا المعلومات وضوابطها وأمن الفضاء اإللكتروني.
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وطلبت اللجنة إيضاحا بشأن جوانب تقنية عديدة للحسابات السنوية لعام :2017

الكشف الثاني (كشف األداء المالي)
-12

الحظت اللجنة الزيادة في مصروفات التحويالت القائمة على النقد التي وصلت إلى  1.4مليار دوالر أمريكي عام  2017وطلبت
إيضاحات عما إذا كان هذا التوجه سيستمر .وأُبلِّغت اللجنة بأنه من المتوقع أن تمثل التحويالت القائمة على النقد  1.76مليار
دوالر أمريكي ( 32في المائة) من خطة التنفيذ المدرجة في خطة اإلدارة لعام  .2018كما تلقت اللجنة تأكيدات من اإلدارة بأنه
قد تم استحداث نهج منظم تجاه استعراض مخاطر وضوابط التحويالت القائمة على النقد كخط دفاع ثان بشأن بدء العمل بنظام
منصة إدارة المستفيدين والتحويالت في ب

(سكوب) بحلول عام  ،2019وبشأن القدرات المعززة لتحليل بيانات مبيعات

التجزئة بما يتماشى مع توصية مراجع الحسابات الخارجي.
-13

والحظت اللجنة أنه بسبب عرض المصروفات حسب طبيعتها ،فإن التمييز بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة غير واضح.
وأُبلِّغت اللجنة بأن هذه المعلومات مدرجة في الكشف الخامس وسيتواصل تحسينها مع المضي قدما.
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الكشف األول (كشف المركز المالي)
-14

الحظت اللجنة الزيادة البالغة  96في المائة في اإليرادات المؤجلة واستفسرت عن طريقة التعامل مع حاالت التأخير في سداد
مدفوعات المساهمات أو التخلف عن سدادها .وأُبلِّغت اللجنة بأن جميع المساهمات المستحقة القبض مثبتة ويمكن صرفها عند
بتسجيل اضمحالل ضئيل في قيمة المساهمات المستحقة القبض التي لن يتم

تأكيدها كتابيا من جانب المانحين .وقام ب
تحصيلها.
-15

وبشأن الزيادة في اضمحالل قيمة المواد غير الغذائية ومبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض ،أُبلِّغت اللجنة بأن الزيادة
في اضمحالل قيمة المواد غير الغذائية كانت نتيجة عملية االستعراض المنتظم للمخزونات .وتنخفض قيمة مطالبات ضريبة
القيمة المضافة المعلقة عندما تنخفض توقعات الدفع ويتم شطبها عند استنفاد جهود تحصيلها.

الكشف الخامس (المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية)
-16

استفسرت اللجنة عن كيفية تحديد األولويات بالنظر إلى الفجوة التمويلية بين االحتياجات والموارد المتاحة ونسبة االستخدام
الشاملة .وأُبلِّغت اللجنة بأن ما يقرب من
البالغة  59في المائة وعن كيفية تعبير عملية تحديد األولويات عن أولويات ب
 95في المائة من األموال توجهها الجهات المانحة ،وينخرط ب
نظر ب

مع الجهات المانحة من خالل عملية منظمة إلبالغ وجهات

بشأن أولوياته.

بيان الرقابة الداخلية
-17

بالتصدي لقضايا المخاطر والرقابة الداخلية واستفسرت عن حالة تنفيذ استراتيجية شؤون العاملين

رحبت اللجنة بالتزام ب

؛ والعالقة بين وظيفة مكافحة التدليس والفساد في ُ
شعبة إدارة المخاطر المؤسسية الجديدة ووظيفة مكتب المفتش
في ب
العام؛ والفائدة من نشر تقارير المراجعة الداخلية والتحقيقات .وأُبلِّغت اللجنة بأن بعض جوانب استراتيجية شؤون العاملين غير
مكتملة ،وأن ب
ب

يجري عمليات لتخطيط قوة العمل ويعمل على سد الفجوات في المهارات .وأُبلِّغت اللجنة أيضا بأن

يدرك أهمية تحديد األدوار والمسؤوليات ،وتعزيز خط الدفاع الثاني بشأن مكافحة التدليس والفساد ،وتقسيم العمل بشكل

مميز بين خطي الدفاع الثاني والثالث.

توصيات مراجع الحسابات الخارجي
-18

الحظت اللجنة أن األمانة قبلت من جملة أمور توصيات مراجع الحسابات الخارجي لعام  2017في مجاالت التحويالت القائمة
على النقد ،ونظام سكوب ،والمساهمات المستحقة القبض ،ونظام أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت) ،وضوابط تطبيق
تكنولوجيا المعلومات ،وتحث األمانة على تنفيذ هذه التوصيات في الوقت المناسب.
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إن لجن :
أ)
ب)

درست كشوف
الحظت أن

ج

ي

لب

جع حس ت خ رج قد أ جز

م  2017قت
ج

جع حس ت خ رج وتق

أي

ي

حس ت وفق ل

دو ي

ج

ه شأ ه ؛

حس ت ،وقدم رأ

ال تشو ه أ تحفظ ت؛
ج)

الحظت ع تقد
وك ك

د)

ين

ق

د خلي و إلج ء ت

ل ج ري شأن ج الت تحسين

أوصت أن و فق
حس ت خ رج

حددة ف

جلس تنفي ي على كشوف
شأ ه .

تخ ة لتصدي ل خ ط وقض
ين
ي

ق
سنو

ق

د خلي

م 2016؛

لب

م  ،2017قت

ش ر إ يه فيه،

تق

جع
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تحد ث عن خ رط
-20

ط ق

تك ل

رحبت اللجنة بالوثيقة "تحديث عن تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة" التي ستيسر دعم ب
وال سيما لدى السكان األكثر حرمانا من األمن الغذائي وتبين مساهمات ب

لعمل البلدان للقضاء على الجوع

والتزامه بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة

لعام  ،2030وخاصة الهدفين  2و.17
-21

والحظت اللجنة أن ما مجموعه  67مكتبا قطريا قد انتقل بنجاح إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة ،وأن ثالثة مكاتب قطرية
أخرى ستنتقل في يوليو/تموز  – 2018في انتظار موافقة المجلس التنفيذي في الدورة السنوية لعام  ،2018وأن المكاتب القطرية
األحد عشر المتبقية ستواصل العمل في إطار النظام القائم على المشروعات ،بهدف االنتقال إلى إطار الخطط االستراتيجية
القطرية بحلول أوائل عام .2019

-22

والحظت اللجنة أنه ستتم مواصلة جمع الدروس المستفادة إلثراء عمليات خارطة الطريق المتكاملة وأن االستنتاجات المستخلصة
من مراجعة داخلية نشرت مؤخرا للمرحلة التجريبية لخارطة الطريق المتكاملة والتقييم الجاري للخطط االستراتيجية القطرية
التجريبية يتم بحثهما بعناية من قبل اإلدارة.

-23

والحظت اللجنة عملية التشاور مع المجلس التنفيذي المكونة من خطوتين التي جرت قبل تقديم الخطط االستراتيجية القطرية أو
الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة للموافقة عليها .وأقرت اللجنة بالفرصة التي سيتيحها ذلك للدول األعضاء لتقديم تعقيبات
استراتيجية ومفصلة ،مع اعترافها بصالحيات الحكومات الوطنية بشأن إنشاء أولوياتها الوطنية .كما أعيد التأكيد للجنة بأنه سيتم
تلقي الوثائق ،بما فيها مذكرات المفاهيم ،بحلول المواعيد النهائية المحددة.

-24

وأُبلِّغت اللجنة أنه في حين أن المادة الثالثة عشرة 2-من النظام األساسي لب

 ،التي تنص على مبدأ االسترداد الكامل

للتكاليف ،ستبقى دون تغيير ،فإنه يلزم إدخال تعديالت على المادة الثالثة عشرة 4-من الالئحة العامة والمواد ذات الصلة من
النظام المالي إلدراج مصطلحات خارطة الطريق المتكاملة والصيغة المنقحة لالسترداد الكامل للتكاليف.
-25

واستعرضت اللجنة التوصيات التسع المنبثقة عن استعراض االسترداد الكامل للتكاليف في مجاالت التوأمة؛ واإلعفاءات من
تكاليف الدعم غير المباشرة والتنازالت عنها؛ ومعدالت تكاليف الدعم المباشرة المعدلة للخدمات المشتركة الصادر بشأنها
تكليف؛ ومعاملة اإليرادات المحققة من توفير الخدمات بناء على الطلب؛ والصناديق االستئمانية؛ والمساهمات في احتياطي
التشغيل.

-26

وردا على األسئلة المرتبطة بالتوصية  ،2أُبلِّغت اللجنة بأمثلة محددة على مساهمات التحويالت القائمة على النقد التي لم يكن
من الممكن قبولها أو التي تأخرت بشكل كبير نتيجة القتصار التوأمة على المساهمات العينية.

-27

ورحبت اللجنة بالتوصية رقم  8بشأن تطبيق معدل مخفض لتكاليف الدعم غير المباشرة على مساهمات الحكومات المضيفة في
برامجها الخاصة وعلى المساهمات المقدمة في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،مع تقديم معدل مقترح
في خطة اإلدارة ،وطلبت تلقي المزيد من التفاصيل في هذا الشأن في دورتها المقبلة ذات الصلة.

-28

والحظت اللجنة أن التوصية  9التي تقترح إدخال تعديالت على المادة الثالثة عشرة(4-ه) من الالئحة العامة للسماح بإعفاءات
من تكاليف الدعم غير المباشرة للمساهمات في احتياطي التشغيل من المحتمل أن تتيح لب

التوسع في اإلقراض الداخلي

للمشروعات.
-29

وأدركت اللجنة أن التعليقات على التوصيات سوف تؤخذ في االعتبار قبل عرض التعديالت على الالئحة العامة والنظام المالي
بصورة رسمية في الدورة العادية الثانية لعام .2018
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-30

إن لجن :
أ)

الحظت ع تقد

ب)

الحظت أن إدخ ل إط ر خ رط
الئح

ج)

تقدم

بلغ عنه شأن خ رط

و نظ م

ط ق
في

تك ل ،

ط ق

تك ل و بيئ

تغي ة ت

دورة

و فق عليه  ،ستدخل حيز نف ذ ف  1ن /ك ون ث
د)

سيتطلب ن ت د الت على

ت لق الست د د ك ل لتك يف ،و صطلح ت ،و ت ر ف؛

الحظت أ ض أن ت د الت ست ُقدَّم ل و فق عليه ف

أوصت أن و فق

ف ذ ك دروس
ل فيه ب

ستف دة خالل تنفي ه ؛

ث ي ل جلس تنفي ي

د

م  ،2018وف ح ل

2019؛

جلس تنفي ي على ش وع ق ر ت على نحو و رد ف

ط ق

وثيق "تحد ث عن خ رط

تك ل ".
ت يين ثالث أعض ء ف
-31

جن

ج

استعرضت اللجنة توصيات فريق اختيار عينه المجلس التنفيذي لب

حس ت
لتجديد فترة عضوية ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة

الحسابات تمشيا مع اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات بصيغتها المحدَّثة في دورة المجلس العادية الثانية لعام .2017
-32

إن لجن :
أ)
ب)

الحظت العتب ر ت ت أ ده ف ق الختي ر؛
جلس

أوصت أن و فق
سيد Suresh Kana

تنفي ي على تجد د فت ة عضو
(جنوب

أف قي )،

أعض ء جن

ج

و سيد Omkar Goswani

حس ت

ثالث :
( هند)،

و سيدة  ( Elaine June-Cheungصين).
ستخد م حتي ط حس ب تسو دعم ب
-33

و إلد رة

في نهاية عام  2017أظهرت أن لدى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة
الحظت اللجنة أن الكشوف المالية المراجعة لب
(حساب التسوية) رصيدا قيمته  256.8مليون دوالر أمريكي ،وأُبلِّغت بأن الرصيد الختامي المتوقع لعام  2018يبلغ 259.8
مليون دوالر أمريكي ،وهو يتجاوز الرصيد المستهدف وقدره  139.8مليون دوالر أمريكي بمقدار  120مليون دوالر أمريكي.

-34

يخصص  35مليون دوالر
وفي هذا السياق ،نظرت اللجنة في اقتراحين مقدمين الستخدام حساب التسوية :االقتراح األول
ِّ
يخصص مبلغ  30مليون دوالر أمريكي لصندوق مقابلة مساهمات
لحساب االستجابة العاجلة ،في حين أن االقتراح الثاني
ِّ
الجهات المانحة الناشئة.

-35

وسلمت اللجنة بأن تخصيص  35مليون دوالر أمريكي من حساب التسوية لحساب االستجابة العاجلة سيزيد من تأثير حساب
االستجابة العاجلة بزيادة القدرة على تخصيص أموال هذا الحساب للبرامج مع الحفاظ في الوقت نفسه على ِّس َمتيه األساسيتين
وهما كونه دوارا ومتجددا.

-36

وردا على استفسارات تطلب مزيدا من التفاصيل بشأن استخدام صندوق مقابلة مساهمات الجهات المانحة الناشئة منذ إنشائه في
عام  ،2003اُبلغَت اللجنة بأن األمانة ستوفر ضميمة إلى الوثيقة المقدمة ستتضمن مزيدا من المعلومات إلى المجلس التنفيذي
عن تاريخ الصندوق واستخدامه ،بما في ذلك عن الفرص التي يتيحها لتوسيع قاعدة المانحين ،وعن الفوائد الطويلة األجل التي
قدمها على مر الزمن.

-37

وأحاطت اللجنة علما بفكرتين القتراحين يحتمل أن يقدَّما في المستقبل بشأن استخدام حساب التسوية ويردان في ملحق الوثيقة.
ويرتبط أحدهما بالنتائج التي توصل إليها مكتب المفتش العام بشأن المرحلة التجريبية لخارطة الطريق المتكاملة فيما يتعلق
بتزويد المكاتب القطرية التي تنفذ إطار الخطط االستراتيجية القطرية بتمويل أولي لفترة محدودة .وسلمت اللجنة بأن استمرار
المناقشة سيُثري االقتراحين المحتملين.
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إن لجن :

وثيق " ستخد م حتي ط حس ب تسو دعم ب

أ)

ظ تف

ب)

أوصت أن و فق
ك

أ

جلس تنفي ي على خصص ت ن حس ب تسو دعم ب

حس ب الستج

ن شئ  ،وذ ك أل

ض
تق

جل و بلغ  30ليون دوالر أ
بين ف

ك

و إلد رة بلغ  35ليون دوالر

صندوق ق ل

س ه ت جه ت

ح

وثيق .

عن ستخد م آ ي ت ت و ل سلف ف

( 1ن /ك ون ث
-39

و إلد رة"؛

ب

–  31د س ب /ك ون ول )2017

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

استعرضت اللجنة "التقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
.")2017

-40

واستفسرت اللجنة عن مستقبل آلية التمويل بالسلف الكلية وأُبلغت بأن اآللية ،بوصفها عنصرا من عناصر مسار عمل للتمويل
االستراتيجي الداخلي الذي يضطلع به ب
تتطلب وجود عوامل أخرى لتمكين ب

-41

لتعزيز الفعالية التشغيلية على مستوى مكاتبه القطرية وتحسين موارده النقدية،
من تنفيذ قائمة شاملة من آليات التمويل بالسلف.

واستفسرت اللجنة عن المكاسب في مهل التوريد التي أبلغ عنها مرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،وأُبلغت بأن المهلة المبلغ عنها
وقدرها  41يوما تشكل الفترة الزمنية بين تأكيد المساهمة التي ستُستخدم لشراء مخزونات المرفق وتسليم المساعدات التي
اشتراها المرفق إلى المستفيدين .وأُبلغت اللجنة أيضا بأن اعتبارات إدارة المخاطر ،إلى جانب الحاجة إلى االحتفاظ بمخزونات
المرفق جاهزة لالستخدام في العديد من البلدان ،تستلزم االحتفاظ بمخزوناته في مواقع مركزية لخطوط اإلمداد المعنية.

-42

على استكشاف طرق لزيادة المشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومن البلدان النامية،

وحثت اللجنة ب
وأُبلغت بأن البلدان النامية تتلقى حصة متزايدة من المشتريات المحلية واإلقليمية .والحظت اللجنة كيف يقدم مرفق اإلدارة
الشاملة للسلع االئتمان للمشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،حتى قبل موسم الزراعة .وحصلت اللجنة على
تأكيدات بأن إدارة تحقق التوازن بين اإلدارة االئتمانية الجيدة واإلقبال المحدود على المخاطرة.

-43

إن لجن :
أ)

تق

أح طت عل

سلف ف

عن ستخد م آ ي ت ت و ل

ب

( 1ن /ك ون ث

–  31د س ب /ك ون

ول )2017؛
ب)

أش رت على
دوالر أ

و فق على ز دة

جلس تنفي ي

ك إ ى  500ليون دوالر أ

تخز نه سبق ن خالل

ن أجل ض ن ثب ت خطوط إ د د ؤسسي أل

فق ،ع الحتف ظ
تق

-44

ك

قت ح ف سقف

فق إلد رة ش ل لسلع ن  350ليون

سنوي لجن

ن

كف
ج

و ل و جه ح الت طو رئ

ت سيج ي
تكشف .

حس ت

عرض رئيس لجنة مراجعة الحسابات "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" الذي يغطي الفترة من  1أبريل/نيسان 2017
إلى  31مارس/آذار  ،2018والتي اجتمعت خاللها لجنة مراجعة الحسابات ثالث مرات .وشملت المواضيع التي نوقشت مع
إدارة ب

والمفتش العام ومراجع الحسابات الخارجي النطاق الكامل لمسؤوليات لجنة مراجعة الحسابات الواردة في

اختصاصاتها.
-45

ونظرت اللجنة في أبرز معالم التقرير الذي قدمه رئيس لجنة مراجعة الحسابات بما في ذلك إدارة المخاطر؛ وعمليات الرقابة
الداخلية؛ وتخطيط قوة العمل؛ والتحويالت القائمة على النقد؛ والحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة
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والتمييز؛ وفعالية التكاليف؛ وتنفيذ اإلجراءات المنبثقة عن تقارير االستعراضات االستباقية للنزاهة؛ وتشغيل مكتب المفتش
العام.
-46

تأثر بالزيادة في حاالت الطوارئ من المستوى 2

وعلق رئيس لجنة مراجعة الحسابات بأن تخطيط قوة العمل في ب

والمستوى  3واستخدام التحويالت القائمة على النقد التي تتطلب مهارات محددة .وهناك حاجة إلى مزيد من اإلجراءات بشأن
بناء وتنمية مهارات الموظفين ،وتوطين الموارد ،والتمويل ،والشراكات التعاونية ،فضال عن تعزيز ثقافة أخالقية .كما أشار
أن يواصل السعي لتحقيق مكاسب في الفعالية والكفاءة في المساعدة

رئيس لجنة مراجعة الحسابات إلى أنه ينبغي على ب

الغذائية التقليدية .وقد أوصى الرئيس أيضا بإعداد نماذج للتواصل في أوقات األزمات وخطط بشأن تعاقب كبار الموظفين.
-47

وأُبلغت اللجنة بأن متطلبات ونماذج الموارد البشرية ستُحدد ليناقشها فريق قيادة ب

في يونيو/حزيران وليتم تنفيذها خالل

السنتين إلى الثالث سنوات القادمة .ومن شأن المناقشات القادمة بشأن إطار الرقابة وسياسة إدارة المخاطر المؤسسية في دورات
المجلس التنفيذي المقبلة أن تعمل على تحسين نضج إدارة المخاطر .وأشير إلى بيان الضمان على أنه جزء من جهود تخفيف
المخاطر لتوضيح األدوار والمسؤوليات على جميع مستويات ب
-48

 ،ويتعين استكماله بتدابير إضافية.

وبشأن توقيت دورات لجنة مراجعة الحسابات ،تم التوضيح أنه لم تكن هناك مرونة تذكر فيما يتعلق بدورة مارس/آذار ،حيث
أن االنتهاء من الكشوف المالية والتقارير األخرى حد من المهلة المتاحة لتقديم الوثائق للجنة مراجعة الحسابات في وقت أبكر،
في حين أن الوقت الالزم إلعداد التقارير لدورة المجلس التنفيذي الالحقة لم يترك متسعا من الوقت لتأجيل عقد االجتماع .غير
أنه أشير بأن من الممكن تأجيل دورة يوليو/تموز قليال ،لتعقد ربما في وقت الحق من الشهر ،مع إعداد جدول أعمال أكثر تركيزا
ووثائق موجزة .وطلب أعضاء اللجنة توزيع محاضر االجتماعات الرسمية على نحو أكثر انتظاما ،فعلى سبيل المثال ينبغي
توزيع محضر دورة مارس/آذار للجنة مراجعة الحسابات لالستعراض قبل اجتماع لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة.

-49

إن لجن :
أ)

ظ ت ف " تق
دور

ب)

أق ت

ج)

رحبت تق

سنوي لجن
هم لجن

ج

ج

حس ت ( 1أ ل /يس ن  31 - 2017رس/آذ ر ")2018؛

حس ت وحثت جن

 ،وسلطت ضوء على الستنت ج إل ج

حس ت على و صل ع له ج ري؛

ج

ي فيد أن إد رة

خط

كلي وع لي ت

ق

د خلي

تو صل تحسن؛
د)
ه)

أع ت عن تقد ه لتوجيه ت ت قد ته جن
أش رت على

جلس تنفي ي أن حيط عل
تق

سنوي ل فتش

ج

تق

حس ت ف

سنوي لجن

م ،و ك ة ن

د

ج الت خ ض

ج

وال ته ؛

حس ت.

تنفي ي شأ ه

-50

رحبت اللجنة بالتقرير السنوي للمفتش العام وبمذكرة المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام.

-51

وأعربت اللجنة عن تقديرها لمكتب المفتش العام علﯽ تقريره ورحبت بالرأي اإليجابي الذي أصدره ،وبما أبرزه من مجاالت
رئيسية تتعلق بالمخاطر والتحسين .وأُبلغَت اللجنة بأن الرأي السنوي يستند إلى أعمال المراجعة المضطلع بها والتي ركزت
على مجاالت حرجة تشكل مخاطر على ب

-52

.

والحظت اللجنة انخفاض عدد التوصيات التي تأخر تنفيذها ،وأعربت عما ما يساورها من قلق إزاء المسائل المتأخرة ،وال سيما
في مجاالت المشتريات ،وإدارة المنظمات غير الحكومية ،وتحديد األدوار والمسؤوليات الرقابية في نموذج خطوط الدفاع لدى
على تنفيذها .وقُد َمت للجنة إيضاحات بشأن التحسينات التي أدخلتها اإلدارة .وأوصت اللجنة
 ،وحثت إدارة ب
ب
بأن تكون المذكرة المقدمة من المدير التنفيذي ذات طابع أكثر تفصيال واستشرافا.

-53

كما قُدمت للجنة معلومات محدثة عن المبادرة الجارية الستعراض مسؤوليات المكاتب اإلقليمية.
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-54

ورحبت اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن زيادة ميزانية مكتب المفتش العام وأُبلغت بميزانية الثالث سنوات المزمعة المقترحة
من المفتش العام لتتماشى مع زيادة الموارد في ب

-55

.

إن لجن :
تق

أ)

ظ تف

ب)

الحظت رأي ض ن
قب

ع لي ت

سنوي ل فتش

م لب

ي أصدره

فتش

د خلي أو حوك

،إىج ب
م أن ع ل

أو إد رة

ك ة ن
ق

تنفي ي شأ ه؛

د

نف م كشف عن أي أوجه ض ف ه

خ ط على ط ق ب

ف

ن شأ ه أن تؤث صورة خطي ة على

تحقيق أهد فه.
ج)

أع ت عن تقد ه لتقدم
ج

د)

توصي ت

أش رت على

جلس تنفي ي لب

ف ص تحسين إلض ف
تق
-56

ح ز ف إ الق عدد كبي

تبقي  ،وال سي تلك

ت أ زه تق

ن توصي ت نج ح ،وحثت

ت لق

ج الت ع ي

خط ؛

أن حيط عل

تق

سنوي ل فتش

على و صل جهوده

م وأن حث إلد رة على

تن م

.

جع حس ت خ رج عن خس ئ

 ،ورد إد رة ب

ت لق

عليه

ناقشت اللجنة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية" ،بعد إحاطة قدمها مراجع الحسابات الخارجي
وإدارة ب

 .وكان الهدف من المراجعة (وفق ما أوضحه مراجع الحسابات الخارجي) هو تحديد جميع الخسائر وكمياتها،

مهما كان نوعها ،فيما يتعلق بمشتريات ب

لألغذية ،ابتداء من عملية تحديد سلة األغذية وإلى االستهالك النهائي؛

واستعراض آليات التحديد والتحليل واإلبالغ المستخدمة في الخسائر المتعلقة باألغذية؛ وتحليل فعالية التدابير الموضوعة لمنع
هذه الخسائر والتخفيف منها.
-57

وتضمن التقرير النتائج المتعلقة بما يُقدم إلى المجلس التنفيذي من معلومات ،وبرقابة ب

على خدمات االستعانة بمصادر

خارجية ،وبنظام لرصد إدارة البائعين .وقدم التقرير تسع توصيات ،وافقت عليها اإلدارة أو وافقت عليها جزئيا.
-58

وحصلت اللجنة على اإليضاحات التي طلبتها بشأن مسائل شملت تأكيد اإلدارة لتعديل اآلليات الحالية المستخدمة في إبالغ
المجلس التنفيذي بغية توفير مزيد من المعلومات عن خسائر ما قبل التسليم والتي ينبغي أال تقتصر على األثر المالي على
بل وأن تحتوي على عوامل وآثار أخرى ،تشمل جملة أمور منها تأثير التأخيرات ،والفعالية ،والمخاطر على السمعة.
ب
تالتي ستُدرج ضمن آليات اإلبالغ القائمة ،وأُبلِّغت
وطلبت اللجنة تلقي معلومات إضافية عن خطة التأمين الذاتي في ب
بأنه يمكن إدراج هذه المعلومات في خطة اإلدارة .وأُبلغت اللجنة بإحراز تقدم بشأن التوصية المتعلقة بإدارة البائعين بمساعدة
شركة خارجية تقوم بإجراء استعراض كامل وتقدم توصيات بشأن التحسين .وسيكون التقرير النهائي متاحا لإلدارة في
يونيو/حزيران  ،2018وهو ما سيُثري أية قرارات تُتخذ بشأن السير قدما .وقُدمت للجنة توضيحات بشأن مبررات األطر الزمنية
الطويلة لتنفيذ التوصيات عندما يتعين دخال تغييرات منهجية أو سياساتية أو نظامية.

-59

إن لجن :

جع حس ت خ رج عن خس ئ

أ)

ست ضت "تق

ب)

أح طت عل

ج)

حثت إلد رة على تنفي

د إلد رة على توصي ت،

ف ذك

ت لق

" ،ورد إلد رة على توصي ت؛

قد ته ن إ ض ح ت شأن تلك ت و فقت عليه جزئي ؛

توصي ت ف إط ر جدول ز ن

حدد ف

وثيق .
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تق
-60

و رد وخفضه ف ع لي ت طو رئ ،ورد إد رة ب

جع حس ت خ رج عن ز دة

عليه

ناقشت اللجنة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ" ،بعد إحاطة قدمها مراجع
الحسابات الخارجي وإدارة ب

على زيادة موارده في حاالت

 .وقد تمثل الهدف من المراجعة في فحص قدرة ب

الطوارئ ،وال سيما في بداية ونهاية عمليات الطوارئ من المستوى  2والمستوى .3
-61

وتضمن التقرير النتائج المتعلقة بتعريف حاالت الطوارئ وإدارتها واالستعداد لها ،باإلضافة إلى النتائج المتعلقة بالتمويل وإدارة
الموارد البشرية في حاالت الطوارئ .وقدم التقرير ثماني توصيات ،وافقت عليها إدارة ب

أو وافقت عليها جزئيا أو لم

توافق عليها.
-62

 ،وحصلت على اإليضاحات التي طلبتها
والحظت اللجنة التنافر أحيانا بين توصيات مراجعة الحسابات ورد إدارة ب
ُ
عليها جزئيا فقط أو التي لم توافق عليها .وأبلغت اللجنة أنه بالنسبة لتلك التوصيات
بشأن التوصيات التي وافقت إدارة ب
التي وافقت اإلدارة عليها جزئيا فقط أو لم توافق اإلدارة عليها ،فإن المسألة تتعلق بتفاصيل التنفيذ المقترحة وليس بالمواضيع
يقدر التوصيات ويوافق عليها عموما ،فإن من األولويات لدى إدارة ب
المطروحة .وأ ُبلغت اللجنة بأن في حين أن ب
أن يتم تجنب إنشاء عمليات وإجراءات من شأنها أن تضيف عبئا إداريا إضافيا على المكاتب القطرية.

-63

وأُبلغت اللجنة بحالة العمليات الجارية لمعالجة المسائل التي أبرزها مراجع الحسابات الخارجي؛ والتنقيح الجاري لبروتوكوالت
للطوارئ لتوضيح التعاريف وتفادي الغموض ،والجهود المبذولة لزيادة قدرة ب

تفعيل استجابة ب

عالميا على

زيادة أعداد الموظفين في حاالت الطوارئ (رهنا بالتمويل المخصص) ،والعملية الجارية لتطبيق الالمركزية في "التدريب
الوظيفي واإلسنادي لالستجابة للطوارئ" ( )FASTERعلى المستوى الميداني.
-64

إن لجن :
أ)

ست ضت تق

و رد وخفضه ف ع لي ت طو رئ ،ورد إلد رة على

جع حس ت خ رج عن ز دة

توصي ت؛
ب)

أح طت عل

ف ذك

د إلد رة على توصي ت،

قد ته ن إ ض ح ت شأن تلك ت و فقت عليه جزئي أو

م تو فق عليه ؛
ج)

حثت إلد رة على و صل

حو ر وتنفي

تق
-65

توصي ت ف إط ر جدول ز ن

عن تنفي توصي ت

وثيق .

حدد ف

جع حس ت خ رج

ناقشت اللجنة "التقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي" ،بعد إحاطة قدمتها األمانة أبرزت فيها التوصيات التي
تم تنفيذها وتلك التي ال تزال معلقة .ومن بين التوصيات الثالث والستين ،تم إغالق  30توصية خالل دورة اإلبالغ الحالية.

-66

وتلقت اللجنة إيضاحات بشأن إطار الوجبات المدرسية ،ولوحات متابعة التحويالت القائمة على النقد ،واستراتيجيات الخروج
القطرية ،ومسائل الموارد البشرية.

-67

إن لجن :
أ)

ظ تف

ب)

أح طت عل

تق

عن تنفي توصي ت

جع حس ت خ رج ؛

توصي ت

ت ك ن قد قد ه

دل تنفي

توصي ت جد دة ت قد ه
على ض ن تنفي

ج)

حثت

د)

أع ت عن تطل ه إ ى

لق

جع حس ت خ رج ف
توصي ت

جع حس ت خ رج  ،ك
ص درة ف ع م 2017؛

تق ر

لق ف إط ر جدول ز ن

ز د ن تحد ث ت عن تقدم

ح زف

تنفي ؛

حدد ف

تق

؛

أح طت عل
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أوصت أن أخ

ه)

جلس تنفي ي عل

تحد ث عن تنفي ق ر ج ي
-68

تق

جع حس ت خ رج .

عن تنفي توصي ت

 244/70شأن رفع سن إل ز ي إل ه ء خد

استعرضت اللجنة اقتراح المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،المقدم بناء على طلب ب

وظف

ب
 ،بتعديل النظام األساسي

للموظفين في المنظمة عن طريق إضافة مادة جديدة رقمها  301-9-6بغية السماح بأن تُنفَّذ على موظفي ب

السن اإللزامية

الجديدة إلنهاء الخدمة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة .244/70
-69

وحصلت اللجنة على اإليضاحات التي طلبتها بشأن اآلثار القانونية المترتبة على التعديل المقترح ،والتي تخص ب

تحديدا

وال تمس الحقوق المكتسبة للموظفين.
-70

إن لجن :

أ)

أح طت عل

خد
ب)

وظف

ست ضت ت د ل
سن إل ز ي

ج)

وثيق "تحد ث عن تنفي ق ر ج ي
"؛
ب
قت ح على نظ م س س

جد دة إل ه ء خد

أوصت تقد م ت د ل
ل و فق عليه.

ل وظفين ف

على وظف

قت ح على نظ م

 244/70شأن رفع سن إل ز ي إل ه ء

سس

ب

و زر ع لس ح تطبيق

نظ

( لحق ول)؛
ل وظفين ف

نظ

و زر ع إ ى

جلس

س ئل أخ ى
وعد و ك ن
-71

ق د دورة ث ي و سب ين د

ئ

أُبلِّغت اللجنة بأنه من المقرر عقد دورتها الثانية والسبعين بعد المائة في روما في الفترة من  12إلى  16نوفمبر/تشرين الثاني
.2018
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لحق ول :ت د ل قت ح ف نظ م س س
(تطبيق سن إل ز ي جد دة إل ه ء خد

ت دل

ل وظفين ف
ن قبل

نظ

و زر ع
)

قت ح

يعدل النظام األساسي للموظفين في منظمة األغذية والزراعة من خالل إضافة مادة جديدة إلى النظام األساسي هي المادة 6-9-301
اآلتي نصها:

دة جد دة  6-9-301مع مراعاة المادة  5-9-301من النظام األساااااااسااااااي ،قد ال يبقى موظفو برنامج األغذية العالمي في
الخدمة ما بعد بلوغهم  65سااانة إال في حال قرر المدير التنفيذي ،لما فيه مصااالحة ب

 ،تمديد السااان القصاااوى في حاالت

اسااتثنائية .ويكون عادة هذا التمديد لفترة قد تصاال إلى ساانة واحدة كحد أقصااى في وقت من األوقات .ويجوز لموظفي ب
أن يااااااخااااااتاااااااروا الااااااتااااااقاااااااعااااااد عاااااانااااااد باااااالااااااوغااااااهاااااام  60ساااااااااااانااااااة إذا كاااااااناااااات مشاااااااااااااركااااااتااااااهاااااام
في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة قد بدأت أو استؤنفت قبل  1يناير/كانون الثاني  1990أو عند
اعتبارا من  1يناير/كانون الثاني  1990أو بعده وقبل  1يناير/كانون
بلوغهم  62سنة إذا كانت مشاركتهم قد بدأت أو استؤنفت
ً
الثاني .2014

WFP/EB.A/2018/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3
WFP/EB.A/2018/5-D/3

15

لحق ث
-

 :وث ئق

قد

ل لم

تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف (المادتان الثانية عشرة 4-والمادة الثالثة عشرة( 4-ح)
من الالئحة العامة)
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