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مسائل الموارد والمالية والميزانية
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

تق

لجن الستش ر

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

شؤون إلد رة و يز ي

يسر المدير التنفيذي أن يقدم طي هذا تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية بشأن المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
( ب

) .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
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نسخة عن الرسالة الواردة من األمم المتحدة – نيويورك

الرقم المرجعيAC/2040 :

اللجنة االستشارية
لشؤون اإلدارة والميزانية
 14يونيو/حزيران 2018

عزيزي السيد بيزلي،

يسرني أن أرفق طيه نسخة من تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية بشأن تقاريركم التالية:
الحسابات السنوية المراجعة لعام (WFP/EB.A/2018/6-A/1) 2017؛ واستخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة
)(WFP/EB.A/2018/6-C/1؛ وتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

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

 .)WFP/EB.A/2018/6-D/1( )2017وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في ملحق تقريرها.

و يرجى التكرم بعرض تقرير اللجنة االستشارية على المجلس التنفيذي في أثناء دورته القادمة في شكل وثيقة كاملة ومنفصلة .كما
يرجى تزويد اللجنة بنسخة ورقية من هذه الوثيقة في أقرب فرصة ممكنة.

مع خالص الشكر والتقدير،
كارلوس غ .رويز ماسيو
()Carlos G. Ruiz Massieu
رئيس اللجنة االستشارية

السيد ديفيد بيزلي ()David Beasley
المدير التنفيذي
برنامج األغذية العالمي
Via Cesare Giulio Viola, 68-70
00148 Rome, Italy

WFP/EB.A/2018/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 WFP/EB.A/2018/5-D/2

3

أوال-
-1

قد
نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية فيما مجموعه  15تقريرا أعدتها أمانة برنامج األغذية العالمي ( ب
تقارير معروضة على الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لب

) ،وهي

 ،التي ستعقد في روما ،إيطاليا ،من  18إلى  22يونيو/حزيران

 .2018وأربع من هذه الوثائق مقدمة إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها ،وعشر للنظر فيها ،ووثيقة واحدة للعلم (انظر الملحق
لالطالع على قائمة كاملة بالتقارير) .وخالل نظرها في التقارير ،اجتمعت اللجنة االستشارية بممثلي أمانة ب

 ،الذين قدموا

معلومات وإيضاحات إضافية ،واختتموها بردود كتابية تم استالمها في  8يونيو/حزيران .2018
ث ي-

وث ئق

أ ف-

حس ت سنو

-2

قد

إى

جلس تنفي ي ل و فق عليه
ج

م 2017

يتضمن التقرير عن الحسابات السنوية المراجعة لعام  )WFP/EB.A/2018/6-A/1( 2017ما يلي( :أ) بيان المدير التنفيذي،
وبيان الرقابة الداخلية ،والكشوف المالية من األول إلى الخامس ،ومذكرات على الكشوف المالية في القسم األول؛ (ب) رأي مراجع
الحسابات الخارجي بشأن الكشوف المالية والتقرير المطول لمراجع الحسابات الخارجي في القسم الثاني.
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وأبدى مراجع الحسابات الخارجي رأيا غير مشفوع بتحفُّظات بشأن الكشوف المالية لب

عن الفترة المالية المنتهية

في  31ديسمبر/كانون األول  .2017وتالحظ اللجنة االستشارية أن مراجع الحسابات الخارجي أصدر سبع توصيات تغطي مسائل
مثل التحويالت القائمة على النقد وإيرادات المساهمات والمبالغ المستحقة القبض والمسائل ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات ،تعتبر
أربع منها ذات أولوية عالية فيما يتعلق بالتحويالت القائمة على النقد ومسائل تكنولوجيا المعلومات وتتطلب اهتماما فوريا من اإلدارة.
وردوده على التوصيات المقترحة من المراجع الخارجي مراعاة كاملة .وأُبلغت اللجنة ،عند
ويراعي التقرير تعليقات ب
استفسارها ،أن إدارة ب
خ رج ست ُنف

دء
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و

ك ل وف

قبلت جميع توصيات المراجعة .إن لجن الستش ر
وقت

ط ئن إ ى أن توصي ت

جع حس ت

ن سب.

كز

فيما يتعلق باألداء المالي لب

لعام  ،2017قدم المدير التنفيذي معلومات في الفقرات  31-11من بيانه .وأشار إلى أن مجموع

اإليرادات لعام  2017بلغ  6,403.9مليون دوالر أمريكي ،أي بزيادة قدرها  522مليون دوالر أمريكي أو  9في المائة مقارنة بعام
 ،2016ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة المساهمات المستلمة من الجهات المانحة الرئيسية لالستجابة البرامجية لحالة الطوارئ في
الجمهورية العربية السورية والالجئين السوريين والمجاعات المحتملة في أربعة بلدان (جنوب السودان ،ونيجيريا ،والصومال،
واليمن) .وفي عام  ،2017بلغ مجموع المصروفات  6,219.2مليون دوالر أمريكي ،وهو ما يمثل زيادة نسبتها  16في المائة عن
عام  .2016وتالحظ اللجنة االستشارية أيضا أن تكاليف الموظفين زادت بنسبة  7في المائة لتصل إلى  884مليون دوالر أمريكي،
ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة في عدد الموظفين الفنيين ،والموظفين الوطنيين ،والخبراء االستشاريين.
-5

ويشير المدير التنفيذي في بيانه أيضا إلى أنه ،في  31ديسمبر/كانون األول  ،2017بلغ مجموع أصول ب

 7,975.5مليون

دوالر أمريكي ،أي بزيادة قدرها  1,375.5مليون دوالر أمريكي أو  20في المائة عن عام  .2016وبلغ مجموع الخصوم 3,545.6
مليون دوالر أمريكي في عام  ،2017أي بزيادة قدرها  1,208.2مليون دوالر أمريكي أو  52في المائة عن عام  .2016أما مجموع
األصول الصافية (األصول ناقص الخصوم) ،التي تشمل أرصدة الصناديق واالحتياطيات ،فبلغ  4,433.9مليون دوالر أمريكي،
مقارنة بأصول صافية قيمتها  4,284.6مليون دوالر أمريكي ،في عام .2016
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وأُبلغت اللجنة االستشارية بأن قيمة المساعدة التي قدمها ب

وصلت إلى  91.4مليون مستفيد في  83بلدا .وبوجه عام ،زادت

بنحو  2مليار دوالر أمريكي من عام  2013إلى عام  2017بينما ارتفع اإلنفاق على األنشطة التشغيلية خالل
إيرادات ب
الفترة نفسها من  4.5مليار دوالر أمريكي إلى  6.2مليار دوالر أمريكي .كما قُدم إلى اللجنة االستشارية ،بناء على طلبها ،التحليل
في  31ديسمبر/كانون األول :2017

التالي للنسب المالية ،بما يعبّر عن أصول وخصوم ب

تحليل نسب
نسب ح ي
صول ح ي :
خصوم ح ي

ي

ج وع صول:
ج وع خصوم

سب نقد :
نقد  +الستث ر ت
قصي ة جل:
خصوم ح ي

سب سيو فور
نقد  +الستث ر ت
قصي ة جل  +حس ت
ستحق قبض:
خصوم ح ي

2015

8.6

4.3

3.0

7.3

2016

9.5

4.9

3.4

8.4

2017

9.8

4.9

3.5

8.7

 .ومع ذلك،

وتالحظ اللجنة الزيادة في النسب منذ عام  2015مقارنة بالفترات السابقة والتحسن العام في المركز المالي لب
أُبلغت اللجنة بأن االحتياجات اإلنسانية ال تزال في ازدياد ،مما ينتج عنه فجوة لم يسبق لها مثيل بين االحتياجات والتمويل.
-7

وأُبلغت اللجنة االستشارية أيضا ،عند استفسارها ،بأن عام  2017اتسم بزيادة كبيرة في مستوى المساهمات التي حددتها الجهات
المانحة للسنوات القادمة .فقد وصل مجموع اإليرادات المؤجلة في عام  2017إلى  1.9مليار دوالر أمريكي ،منه مبلغ
 1.55مليار دوالر أمريكي لالستخدام في عام  ،2018وسيرصد المبلغ المتبقي البالغ  378مليون دوالر أمريكي الستخدامه في عام
 2019وما بعده .ويرى ب
عن قدرة ب

-8

أن الزيادة في اإليرادات المؤجلة تمثل اتجاها إيجابيا يعزز إمكانية التنبؤ بموارد ب

فضال

على تخطيط عملياته المستقبلية بفعالية.

تالحظ لجن الستش ر تحسن وضع

لب

 .وتوص

لجن الستش ر

و فق على حس ت سنو

ج

م .2017
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وفي مسألة ذات صلة ،طلبت اللجنة االستشارية أيضا معلومات عن تخطيط العمليات وتحديد أولوياتها وحصلت عليها .وأُبلغت اللجنة
لعام  2017قُدمت بموجب شروط تحدد استخدام المساهمة وغالبا ما كانت
بأن نحو  95في المائة من إيرادات مساهمات ب
تنص على نوع النشاط في بلد معين ،مما يترك لب

القليل من المرونة إلجراء تخصيصات تقديرية لمواقع أو عمليات معينة

حسب الحاجة .وتعتبر اإليرادات المتبقية البالغة نسبتها  5في المائة من اإليرادات غير مخصصة أو مخصصة بشروط ميسرة ويتم
توجيهها نحو المتطلبات األكثر إلحاحا .س ور لجن الستش ر
خصص إ ى تقليل
-10

و

لب

في

ت لق إع دة توز ع

ومن حيث قاعدة الجهات المانحة ،أُبلغت اللجنة بأن ب

قلق ن أن ؤدي خف ض نسب

ئو

ل سه ت ي

و رد تلبي الحتي ج ت إل س ي ف ح الت طو رئ.

يعتزم توسيع قاعدة مانحيه خالل السنوات الثالث القادمة عن طريق

توسيع برنامجه للتبرعات الفردية .ومن المتوقع أن يزيد الدخل المقدر من هذه الجهات المانحة من  14مليون دوالر أمريكي في عام
 2018إلى أكثر من  30مليون دوالر أمريكي في عام  .2021وتالحظ اللجنة أن الجزء األكبر من هذا النمو في الدخل سيُرصد
للدخل غير المخصص .كما يعتزم ب

التماس الحصول على مساهمات من الشركات والمؤسسات لبرامج محددة وزيادة

المساهمات المقدرة من هذه المصادر من  66مليون دوالر أمريكي إلى  80مليون دوالر أمريكي بين عامي  2018و.2021
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وتحيط اللجنة االستشارية علما بفجوة التمويل البالغة  3.8مليار دوالر أمريكي لعام  2017بين إيرادات مساهمات ب
( 6مليارات دوالر أمريكي) ومجموع االحتياجات ( 9.8مليار دوالر أمريكي) ،وبأنه نتيجة للفجوة ،يشير التقرير إلى أن ب
قد أعطى األولوية لبرنامج عمله وأنشطته على أساس جغرافي وبين األسر وعبر األنشطة.

س ئل أخ ى
التحويالت القائمة على النقد
-12

يشير بيان المدير التنفيذي إلى أن التحويالت القائمة على النقد زادت إلى  1,446.1مليون دوالر أمريكي في عام  2017من مستواها
البالغ  882.3مليون دوالر أمريكي في عام  .2016وترجع هذه الزيادة التي تبلغ نسبتها  64في المائة إلى حد كبير إلى استخدام هذه
التحويالت استجابة لألوضاع في الجمهورية العربية السورية والصومال واألزمة المستمرة المتعلقة بالالجئين السوريين في البلدان
المجاورة .وأُبلغت اللجنة االستشارية ،عند استفسارها ،بالزيادة الكبيرة في استخدام التحويالت القائمة على النقد في العمليات الميدانية
لب

منذ عام  2010عندما كانت التحويالت القائمة على النقد تبلغ  60مليون دوالر أمريكي .ومن المتوقع أن تبلغ التحويالت

القائمة على النقد  1.76مليار دوالر أمريكي ( 32في المائة) من خطة التنفيذ لعام  ،2018مرتفعة بذلك من ربع تكاليف ب
ينظر في طرائق التحويل المختلفة من حيث أهدافه البرامجية المحددة .ونتيجة
المباشرة إلى الثلث .وأُبلغت اللجنة أيضا بأن ب
لذلك ،يمكن أن تكون تحويالت الموارد ،في أي برنامج معين ،نقدية غير مقيدة بالكامل؛ أو قسائم للسلع األساسية؛ أو عينية؛ أو أي
مزيج من ذلك لتحقيق األهداف البرامجية على أفضل وجه .تحيط لجن الستش ر عل
نقد ف تقد م

س عدة وه

شكل صحيح وتخفيف

ط ئن إ ى أن آ ي ت رصد ورق

ه

ز دة ستخد م تحو الت ق ئ

على

تحو الت قد أ شئت ف ل ض ن أن تم ستخد م

ول

خط .

الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
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يشير بيان المدير التنفيذي إلى أن الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين بلغت  878.1مليون دوالر أمريكي في  31ديسمبر/كانون
األول  2017وأن مستوى التمويل الذي وفرته األصول المرصودة لتمويل الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين الطويلة األجل
يبلغ  573.1مليون دوالر أمريكي .وهذا يمثل مستوى تمويل نسبته  68بالمائة ،بزيادة على مستوى التمويل البالغة نسبته  66بالمائة
في عام  2016نتيجة زيادة العائد على األصول الذي ارتفع إلى  18.2بالمائة للسنة .ويشير البيان أيضا إلى أنه سيتم االنتهاء من
دراسة األصول والخصوم في أوائل عام  .2018وأُبلغت اللجنة االستشارية ،عند استفسارها ،أنه من المتوقع إصدار تقرير منقح
باستخدام المعلومات المالية الكاملة لعام  2017في منتصف عام  2018وتقديمه إلى لجنة االستثمار الستعراضه .وسيخضع أي تغيير
في سياسة التمويل لالستعراض من جانب المجلس التنفيذي والموافقة عليه .تحيط لجن الستش ر عل
ت و ل خصوم ستحق ق ت

ء-
-14

وظفين طو ل

ستخد م حتي ط حس ب تسو دعم ب

ز دة إل ج ي ف

جل.
و إلد رة

يشير التقرير المتعلق باستخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة ( )WFP/EB.A/2018/6-C/1إلى أن حساب
االستجابة العاجلة هو أداة لإلقراض الداخلي للمشروعات من أجل الحاالت التي تنطوي على تهديد لألرواح .ومن أجل تعظيم أثره،
تقترح اإلدارة تحويل  35مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب االستجابة العاجلة .ومن شأن هذا
التحويل أن يزيد من قدرة ب
ب

" كما وافق عليه المجلس.

على تخصيص أموال حساب االستجابة العاجلة للبرامج وهو يرد تحت بند "تعزيز احتياطيات

6
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ويشير التقرير أيضا إلى أن استخدام صندوق مقابلة مساهمات الجهات المانحة الناشئة في الفترة من  2003إلى  2016أدى إلى
مع  30حكومة وشراكة جديدة بشأن الموارد .وتم سحب أموال الصندوق بالكامل بحلول عام

توسيع قاعدة الجهات المانحة لب

 2016ومن ثم فإن اإلدارة تطلب موافقة المجلس التنفيذي على إعادة تنشيط الصندوق من خالل تخصيص مبلغ من حساب تسوية
دعم البرامج واإلدارة قدره  30مليون دوالر أمريكي .وسيتم استخدام المبلغ المخصص بما يتماشى مع األطر المحددة في خطة
التنمية المستدامة لعام  ،2030والخطة االستراتيجية لب
-16

( )2021-2017وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية.

وأُبلغت اللجنة االستشارية ،عند استفسارها ،أنه تم استثمار  73.4مليون دوالر أمريكي في المبادرات المؤسسية الحاسمة خالل الفترة
 2015-2012وأنه تم تخصيص  35.6مليون دوالر أمريكي في إطار خطة اإلدارة للفترة  2020-2018للمبادرات المؤسسية
الحاسمة الموافق عليها .ويشير ملحق التقرير إلى استخدامين محتملين آخرين للفائض المتبقي لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة
والبالغ  194.8مليون دوالر أمريكي( :أ) إنشاء صندوق مؤقت لعام  2030لمساعدة ب

على إعادة مواءمة أنشطته وتنفيذها

استنادا إلى نتائج االستعراضات االستراتيجية الوطنية الشاملة ،بما في ذلك من خالل نشر الدعم بفعالية وكفاءة خالل جميع مراحل
عملية التخطيط االستراتيجي القطري؛ (ب) إنشاء رأسمال "استهاللي" من أجل تمويل عمليات جمع األموال من القطاع الخاص
واالستثمار إلى أن تصل المساهمات إلى المستوى الكافي للتمويل الذاتي للعمليات .وأُبلغت اللجنة االستشارية ،عند استفسارها ،أن
االستخدامين المحتملين ألموال حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة يُقدمان كأمثلة على المقترحات التي يمكن تقديمها للموافقة عليها
في المستقبل ،ولكن ال يتم تقديمها كمقترحات في هذا الوقت.
-17

تحيط لجن الستش ر عل
ع م  2012وه
ل ب در ت
دوالر أ

ط ئن إ ى أن ب

ؤسسي

حس ب الستج

أ ه قد تم ستث ر

ج وعه  109ال ين دوالر أ

سيقدم لو ت وحدة تت لق نت ئ الستث ر ت س ق عند قت ح خصص ت جد دة

ح س  .وال ت ت ض لجن الستش ر
جل

ك ف

ب در ت

ؤسسي

حس

ن

بلغ  35ليون دوالر أ

على تخصيص أ و ل ن حس ب تسو

ك و صندوق ق ل
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ح
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ن شئ

و إلد رة
بلغ  30ليون
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ب
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تق
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يشير التقرير المتعلق باستخدام آليات التمويل بالسلف في ب

خالل الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول

 )WFP/EB.A/2018/6-D/1( 2016إلى أن مرفق اإلدارة الشاملة للسلع هو أداة ت ُم ّكن ب

من الوصول إلى المستفيدين من

خالل توفير إمدادات ثابتة من السلع األساسية بمهل أقصر وبقيمة مقابل المال أفضل .وفي عام  ،2017شكل مرفق اإلدارة الشاملة
للسلع  46في المائة من األغذية التي اشترتها المكاتب القطرية .وتمكنت البلدان التي اشترت من المرفق من توصيل األغذية إلى
المستفيدين في  41يوما وتحسين مهل عملية الشراء التقليدية بثالثة أشهر في المتوسط .ويشير التقرير إلى أن مرفق اإلدارة الشاملة
للسلع يقتصر على مستوى السقف الموافق عليه والبالغ  350مليون دوالر أمريكي وأن هناك حاجة إلى مواصلة توسيع نطاق المرفق
من توصيل األغذية بسرعة أكبر .ويُطلب من المجلس الموافقة على زيادة سقف
بحيث يمكن أن تستفيد المزيد من عمليات ب
مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من  350مليون دوالر أمريكي إلى  500مليون دوالر أمريكي .وأُبلغت اللجنة االستشارية ،عند
استفسارها ،بأنه تم حساب السقف المتجدد البالغ  500مليون دوالر أمريكي على أساس خطة ب

لإلدارة ( )2020-2018التي

أشارت فيها المكاتب القطرية إلى المتطلبات التشغيلية والموارد المطلوبة المتوقعة للسنوات التقويمية القادمة .وأدى ذلك إلى حجم
متوقع لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع قدره  2مليون طن متري لعام  2018بقيمة  1.1مليار دوالر أمريكي .ولذلك سيحتاج مرفق
اإلدارة الشاملة للسلع إلى دوران  440مليون دوالر أمريكي مرتين ونصف واستخدام المبلغ المتبقي وقدره  60مليون دوالر أمريكي
لدعم المشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ( 20مليون دوالر أمريكي) واالستجابة لحاالت الطوارئ الناشئة
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( 40مليون دوالر أمريكي) .ال ت ت ض لجن الستش ر على ز دة ف سقف
ك إ ى  500ليون دوالر أ
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يوصي المدير التنفيذي ،في التقرير  ،WFP/EB.A/2018/6-B/1بإعادة تعيين األعضاء الثالثة التالين في لجنة مراجعة الحسابات
الذين تنتهي فترة عضويتهم في  14نوفمبر/تشرين الثاني  2018لفترة ثانية وأخيرة مدتها ثالث سنوات :السيد Suresh Kana
(جنوب أفريقيا) ،والسيد ( Omkar Goswaniالهند) ،والسيدة ( Elaine June-Cheungالصين) .ويشير التقرير إلى أنه بموجب
اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ،يوافق المجلس على تعيين أعضاء اللجنة بناء على توصية من فريق اختيار يتألف من خمسة
ممثلين يعينهم المجلس .ال ت ت ض لجن الستش ر على إع دة ت يين

ث ث-

قد

وث ئق

إى

شحين ثالث

ضو

جن

ج

حس ت.

جلس تنفي ي لنظ فيه

جع حس ت خ رج عن خس ئ

ورد إلد رة على توصي ت تق

ت لق

جع حس ت خ رج

أ ف-

تق
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ترد المعلومات المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية في التقرير WFP/EB.A/2018/6-G/1
ورد اإلدارة على توصيات مراجع الحسابات الخارجي في التقرير  .WFP/EB.A/2018/6-G/1/ADD.1ويشير تقرير مراجع
الحسابات الخارجي إلى أن ب

قام في عام  2017بتوزيع  3.9مليون طن متري من األغذية ومناولة  4.5مليون طن متري،

وال سيما في البلدان التي تشهد أزمات حادة .وبلغ حجم األغذية التي لم تصل إلى المستفيدين المقصودين  28 477طنا متريا ،أو
 0.82في المائة من األغذية المناولة .ويالحظ مراجع الحسابات الخارجي أن المستوى المنخفض نسبيا لهذه الخسائر المتعلقة باألغذية
على الرغم من تزايد مخاطر الحوادث وحاالت الطوارئ المتزايدة التعقد ،مع تعدد العوامل والشركاء على امتداد سلسلة اإلمداد
تسهم ،من وجهة نظره ،في كمية الخسائر والنهج المجزأ في المحاسبة عن هذه الخسائر.
-21

وقُدمت إلى اللجنة االستشارية االتجاهات التالية بشأن خسائر السلع األساسية على مر الزمن .وأُبلغت اللجنة بأن استمرار استخدام
سلسلة اإلمداد المتكاملة ،التي تدعمها عمليات إدارة قوية وتدابير للتخفيف من المخاطر ،فضال عن زيادة الدعم المقدم إلى المكاتب
القطرية من المكاتب اإلقليمية ،أدى دورا بالغ األهمية في إبقاء نسبة خسائر السلع الغذائية منخفضة.
خس ئ
السنة

سلع غ ئي

خسائر السلع الغذائية

خسائر السلع الغذائية

(بماليين الدوالرات األمريكية)

كنسبة مئوية من مجموع السلع الغذائية المناولة

2017

14.2

0.33

2016

21.1

0.47

2015

11.6

0.36

2014

11.8

0.49

2013

18.7

0.66

وأُبلغت اللجنة أيضا بوجود آليات لتقليل خسائر األغذية إلى أدنى حد في جميع مراحل التخطيط والتوريد واالستالم والتسليم من
سلسلة اإلمداد ،فضال عن مختلف تدابير الوقاية والتخفيف على المستوى المحلي .تحيط لجن الستش ر عل
غ ئي

خفضت ف

م

ض وتك ر تأكيد أه ي

حد ن خس ئ

إ ى أد ى حد.

أن خس ئ

سلع
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ء-
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تحد ث على خ رط
يشير ب

ط ق

تك ل

إلى أن عام  2017شهد بداية تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة (انظر  .)WFP/EB.A/2018/6-A/1وأُبلغت اللجنة،

عند استفسارها ،أنه حتى مايو/أيار  ،2018انتقل  67مكتبا قطريا إلى العمل بموجب إطار خارطة الطريق المتكاملة ،وهو ما يمثل
نحو  65في المائة من برنامج عمل ب

 .ومن المتوقع أن تستكمل ثالثة مكاتب قطرية إضافية عملية االنتقال في يوليو/تموز

 2018بينما تكون المكاتب القطرية األحد عشر المتبقية في مراحل مختلفة من استكمال االستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء
على الجوع أو وضع الخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .ومن حيث الدروس المستفادة ،أُبلغت
اللجنة بأن التحسينات في اإلطار والعمليات ينبغي أن تضمن االنتقال السلس للمكاتب القطرية المتبقية .وستتم الموافقة على الخطط
االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة المتبقية على مراحل خالل دورات المجلس القادمة لضمان أعباء عمل
متوازنة .ومن المتوقع أن تنتقل جميع المكاتب القطرية إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة بحلول أوائل عام .2019
-23

وترد المعلومات والمقترحات المحدثة فيما يتعلق بخارطة الطريق المتكاملة لب

في الوثيقة .WFP/EB.A/2018/5-D/1

وبعد إكمال استعراض داخلي ،يبين التقرير التوصيات المنبثقة عن االستنتاجات .وتشير اللجنة االستشارية إلى توصياتها بشأن
ترتيبات الحوكمة االنتقالية لعامي  2017و 2018من أجل استيعاب التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق المتكاملة وكذلك الموافقة على
إجراء التفويض المؤقت للسلطة فيما يتعلق بصالحيات المدير التنفيذي ذات الصلة بالموافقة على البرامج وتنقيح الميزانيات.
-24

وفي هذا الصدد ،طلبت اللجنة االستشارية تحديثا عن استخدام التفويضات المؤقتة للسلطة وأ ُبلغت بأنها سارية من
 1يناير/كانون الثاني  2018إلى  29فبراير/شباط  .2020أما التفويضات الدائمة للسلطة ،التي تستند إلى الخبرة المكتسبة من الفترة
المؤقتة فضال عن االستعراض المذكور ،فستُعرض للموافقة عليها في دورة المجلس العادية األولى في عام  ،2020وإذا تمت الموافقة
عليها ،فسيبدأ نفاذها في  1مارس/آذار  .2020وأُبلغت اللجنة أيضا أنه منذ بدء التفويضات المؤقتة للسلطة في يناير/كانون الثاني
 ،2018وافق المجلس التنفيذي على تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لتركيا والجمهورية الدومينيكية وهايتي
ونيبال .وتم تشاطر خمسة تنقيحات إضافية – تتعلق باالستجابة لألزمات بشأن الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لبوركينا
فاسو ،والخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لموريتانيا ،والخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة االنتقالية لمالي ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لزامبيا – مع المجلس للتعليق عليها ،ووافق المدير
التنفيذي على تنقيحات الخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية إلسواتيني بموجب
السلطة المفوضة له .وباإلضافة إلى ذلك ،تمت الموافقة خالل عام  2017على تنقيحين للخطتين االستراتيجيتين القطريتين التجريبيتين
لبنغالديش وكولومبيا وفقا للسلطة المفوضة المؤقتة الممنوحة للمدير التنفيذي.

جيم-
-25
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ترد المعلومات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفتش العام في الوثيقة  ،WFP/EB.A/2018/6-F/1ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه في
للمخاطر واستخدام تقييمات المخاطر ،أُبلغت اللجنة
الوثيقة  .WFP/EB.A/2018/6-F/1/Add.1وفيما يتعلق بتقبل ب
 ،بوصفه منظمة ممولة طوعيا ،يعتمد على دعم الجهات المانحة لالضطالع بواليته.

االستشارية ،عند استفسارها ،بأن ب
وأُبلغت اللجنة أيضا بأن تقارير الرقابة للفترة  2017-2016تشير إلى الحاجة إلى تعزيز عمليات وأدوات وتوجيهات تقييم المخاطر
التنظيمية وإدارتها ،بما في ذلك تقييمات مخاطر التدليس ،وضمان إدماجها في العمليات اليومية لب

 .وفي هذا الصدد ،تحيط

اللجنة االستشارية علما بالتطور اإليجابي المتمثل في إنشاء منصب رئيس شؤون المخاطر في عام  2017ليرأس شعبة إدارة المخاطر
المؤسسية المنشأة حديثا في إدارة تسيير الموارد.
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لحق
تق ر

قد

إ ى لجن الستش ر

ل و فق عليه :

 الحسابات السنوية المراجعة لعام (WFP/EB.A/2018/6-A/1) 2017
 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة )(WFP/EB.A/2018/6-C/1
 تعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات )(WFP/EB.A/2018/6-B/1
 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

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

)(WFP/EB.A/2018/6-D/1

تق ر

قد

إ ى لجن الستش ر

لنظ فيه :

 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة )(WFP/EB.A/2018/5-D/1
 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات )(WFP/EB.A/2018/6-E/1
 التقرير السنوي للمفتش العام )(WFP/EB.A/2018/6-F/1
 مذكرة من المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام )(WFP/EB.A/2018/6-F/1/Add.1
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية )(WFP/EB.A/2018/6-G/1
 رد إدارة ب

على توصيات مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية

()WFP/EB.A/2018/6-G/1/Add.1
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ )(WFP/EB.A/2018/6-H/1
 رد إدارة ب

على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ

)(WFP/EB.A/2018/6-H/1/Add.1
 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

تق ر

قد

إ ى لجن الستش ر

ل لم:

 تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف
(المادتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة) ))WFP/EB.A/2018/6-K/1

F-EBA2018-16552A

