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ي

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

نظ

و زر ع

يسر المدير التنفيذي أن يقدم طي هذا تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي.
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 تحديث عن خطة ب
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 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات )(WFP/EB.A/2019/6-C/1
 التقرير السنوي للمفتش العام ،ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه )،(WFP/EB.A/2019/6-D/1
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية ،ورد إدارة ب
)(WFP/EB.A/2019/6-E/1

عليه

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له ،ورد إدارة ب
))WFP/EB.A/2019/6-F/1

عليه

 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي )(WFP/EB.A/2019/6-G/1
 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
()WFP/EB.A/2019/6-H/1
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المجلس
ئ

دورة ث ث و ستون د

رو  6-2 ،د س ب /ك ون ول 2019
تق

دورة س دس و سب ين د
(22-20

ئ لجن

ي

و/أ ر )2019
وجز تنفي ي

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

) ،وذلك قبل أن ينظر فيها المجلس التنفيذي لب

إلج ء ت

في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2019

قت ح تخ ذه ن ج ب

جلس

إن المجلس مدعو إلى اإلحاطة بآراء وتوصيات لجنة المالية فيما يتصل بالمسائل التي نظر فيها المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2019

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
MZ926a
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قد
-1

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

-2

وحضر االجتماع إلى جانب رئيس الدورة ،السيد ( Lupiño Lazaro Jr.الفلبين) ،ممثلو الدول األعضاء التالية أسماؤهم:

-3

•

السيد ( Carlos Alberto Amaralأنغوال)

•

السيدة ( Kristina Gillأستراليا)

•

السيد ( Manash Mitraبنغالديش)

•

السيد ( Rodrigo Estrela de Carvalhoالبرازيل)

•

السيد ( Li Heالصين)

•

السيد هيثم عبد الهادي السيد الشحات (مصر)

•

السيد ( Mateo Nsogo Nguere Micueغينيا االستوائية)

•

السيد ( Ramón Lohmarألمانيا)

•

السيد ( Benito Santiago Jiménez Saumaالمكسيك)

•

السيد ( Anton Minaevاالتحاد الروسي)

•

السيد سيد أحمد محمد األمين حامد (السودان)

•

السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات المتحدة األمريكية)

وأبلغ الرئيس اللجنة بأن:
•

السيدة

Santos

Dos

Pires

Esperança

Maria

(أنغوال)

عُيِّنت

لتحل

محل

السيد  Carlos Alberto Amaralفي جزء من هذه الدورة؛
•

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

•

السيد ( Li Heالصين) عُيِّن ليحل محل السيد  Ni Hongxingكممثل للصين من هذه الدورة؛

•

السيد ( Ramón Lohmarألمانيا) ع ُِّين ليحل محل السيد  Heiner Thofernكممثل أللمانيا في هذه الدورة؛

•

السيد ( Anton Minaevاالتحاد الروسي) عُيِّن ليحل محل السيد  Vladimir V. Kuznetsovكممثل لالتحاد
الروسي في هذه الدورة؛

•

السيد علي عثمان علي الصديق (السودان) عُيِّن ليحل محل السيد سيد أحمد محمد األمين حامد في جزء من هذه
الدورة؛

•

السيدة ( Elizabeth Petrovskiالواليات المتحدة األمريكية) عُيِّنت لتحل محل السيد  Thomas Duffyكممثلة
للواليات المتحدة األمريكية في هذه الدورة.
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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/

-5

وباإلضافة إلى ذلك ،حضر الدورة السادسة والسبعين بعد المائة للجنة ،مراقبون صامتون من البلدان األعضاء التالية:
•

بلجيكا

•

كوبا

•

الجمهورية الدومينيكية

•

الكويت

•

المملكة المتحدة
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س ئل

ت لق ب

تحد ث عن خط
-6

ب

نظرت اللجنة في الوثيقة المعنونة "تحديث عن خطة ب

إلد رة ()2021-2019
لإلدارة ( ")2021-2019التي عرضت مقترحات المدير التنفيذي

بشأن هيكل تنظيمي جديد للمقر.
-7

التباع

ورحبت اللجنة بقرار المدير التنفيذي تقديم الوثيقة إلى المجلس للموافقة عليها ،وأعربت عن تقديرها إلدارة ب
اإلجراءات المطلوبة لتقديم التغييرات على خطة اإلدارة إلى الهيئات الرئاسية واالستشارية.
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وأُطلعت اللجنة على التغييرات التي طرأت على الوثيقة مقارنة بالنسخة التي كانت قد قدمت إلى لجنة المالية في دورتها السابقة
في  6فبراير/شباط  .2019وشمل ذلك تغييرات تراعي اآلراء التي أعربت عنها اللجنة في دورتها السابقة ،وتغييرات في
عناوين األقسام ،وبعض التحسين على النص والمخصصات الواردة في الجداول.

-9

والحظت اللجنة أنه يمكن إتاحة الوثائق التي تبرز التغييرات عند الطلب – سواء التغييرات بين النسخة التي استعرضتها لجنة
المالية في فبراير/شباط والنسخة المنقحة أو التغييرات بين خطة اإلدارة األصلية المعتمدة ( )2021-2019والنسخة المنقحة.
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وأُبلغت اللجنة أن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ناقشت الوثيقة في  2أبريل/نيسان  2019وأن تقريرها نُشر على
الموقع اإللكتروني للمجلس التنفيذي قبل انعقاد الدورة السنوية لعام  .2019والحظت اللجنة االستنتاج الوارد في تقرير اللجنة

االستشارية الذي يفيد بأنه ليس لدى اللجنة االستشارية أية اعتراضات على الوثيقة "تحديث عن خطة ب

لإلدارة

(.")2021-2019
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المديرين من
وطلبت اللجنة توضيحا بشأن دور وظيفتين من الرتبة مد 2-في مكتب واشنطن .وجرى التأكيد للجنة على أن لدى
َ
الرتبة مد 2-مسؤوليات واضحة لتعزيز الحضور االستراتيجي لب

والشراكة مع الواليات المتحدة :فالمدير األعلى رتبة

سيركز على الدعوة واالتصال االستراتيجي على مستوى رفيع مع الكيانات الحكومية؛ أما مدير مكتب واشنطن فهو يركز على
إدارة الشراكة وعلى المسائل التشغيلية.
-12

وأقرت اللجنة المبرر المنطقي للتغييرات التي أُدخلت على إدارة خدمات العمليات الحالية ،بما في ذلك تقسيم الشعب بالتركيز
على المساعدة في التنفيذ لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية ،ابتداء من وضع البرامج والسياسات وحتى زيادة تركيز ب
على وضع االستراتيجيات والبرامج والسياسات عبر مجالي العمل اإلنساني والتنموي.
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والحظت اللجنة األدوار المتعددة التي يمارسها رئيس الديوان ضمن الهيكل التنظيمي الجديد ،والتي تشمل المسؤولية عن مكتب
المدير التنفيذي ،وقيادة التحول الرقمي ،ووظيفة التنسيق للمكاتب اإلقليمية .وأكدت اإلدارة أن المدير التنفيذي ملتزم بتخصيص
المزيد من الوقت لإلشراف على عمل وأداء المديرين اإلقليميين .كما ذكرت اإلدارة أن شعبة دعم تسيير العمليات ،المسؤولة
أمام رئيس الديوان ،ستتولى مسؤولية االتصاالت المنتظمة مع العمليات الميدانية ومسؤولية ضمان االستجابة المتعددة الوظائف
والمشتركة من المقر ،والحظت أوجه التآزر بين هذه الوظيفة وبين وظيفة التنسيق التنظيمي الشاملة المرتبطة عادة برئيس
الديوان .وسلمت اإلدارة بأهمية قيادة ب

في التحول الرقمي ،التي استفادت من مبادرة مؤسسية حاسمة بقيمة  20مليون

دوالر أمريكي للفترة  ،2020-2019وأكدت التزامها باالهتمام المركز بهذا المجال من العمل.
-14

وردا على استفسار بشأن العالقة مع كيانات القطاع الخاص المحلية والمؤسسات المالية الدولية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي ،أُبلغت اللجنة بأن هذه الفرص المهمة للشراكة تندرج تحت مسؤولية إدارة الشراكات .ومن بين المؤسسات
المالية الدولية ،تُعطى األولوية حاليا لتعزيز الشراكات مع البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية.
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وأُبلغت اللجنة أنه ،رهنا بالموافقة ،ستنفذ التغييرات التنظيمية على الفور بعد الدورة السنوية للمجلس التنفيذي .واالستثناء من
ذلك هو وظيفة المدير األول من الرتبة مد 2-في مكتب واشنطن ،وهي وظيفة دخلت حيز النفاذ في وقت مبكر من عام ،2019
وذلك على أساس مؤقت بموجب سلطة المدير التنفيذي بالنظر إلى أهميتها البالغة في مواصلة تعبئة وتنمية الموارد التي تقدمها
أكبر جهة مانحة لب

.

6
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وجرى التأكيد للجنة على أنه لم يطرأ ،نتيجة القتراح إعادة هيكلة المقر ،أي أثر صاف على ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام
 2019أو على توزيع الميزانية حسب بنود االعتماد .كما جرى التأكيد للجنة على أن اإلدارة ستراقب آثار التغييرات وتبلغها
أوال بأول لألعضاء ،كما ستبقي في بالها إجراء أية تعديالت وتحسينات وتكييفات أخرى على الهيكل عند الضرورة.
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إن لجن :
أ)

ذ ّك ت

ن قش

و سب ين د
ب)

ت أج ته حول وثيق "تحد ث عن خط
ئ ف فب

/شب ط 2019؛

أع ت عن تقد ه لوثيق  WFP/EB.A/2019/6-B/1ت تم تحد ثه ت ع
و سب ين د
و خصص ت و ردة ف

ج)

ب

إلد رة ( ")2021-2019ف دورته

إلض ف إ ى

ئ

الحظ ت جن

ي ف دورته

ض تغيي ت ف أس ء ش ب ،و تنقيح ت على وصف نص

جد ول؛

الحظت ك ك أن لجن الستش ر

شؤون إلد رة و يز ي م تقدم أي عت ض على ه

تحد ث ،ع

عة

الحظ ته وتوصي ته ؛
د)

أوصت

أن و فق على وثيق "تحد ث عن خط

جلس تنفي ي لب

دورته سنو ف

و يو/حز ن .2019
حس ت سنو

-18

ب

إلد رة ( ")2021-2019ف

ج

م 2018

ناقشت اللجنة "الحسابات السنوية المراجعة لعام  ،"2018التي دعمتها إحاطة قدمها كل من أمانة ب

ومراجع الحسابات

الخارجي.
-19

وأُبلغت اللجنة باألسباب الرئيسية وراء فائض عام  2018البالغ  729مليون دوالر أمريكي في الكشف المالي الثاني ،مقارنة
بفائض قدره  212مليون دوالر أمريكي في عام  .2017ونشأ هذا الفائض عن زيادة في إيرادات المساهمات
( 7.2مليار دوالر أمريكي مقابل  6.0مليارات دوالر أمريكي في عام  ،)2017تم االعتراف بها ،وفقا للمعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام ،عند تأكيدها كتابيا من جانب الجهات المانحة وفي الحاالت التي لم تحدد فيها المساهمات لسنة إبالغ مالي مستقبلية،
وعن الزيادة في إجمالي المصروفات ( 6.6مليار دوالر أمريكي مقابل  6.2مليار دوالر أمريكي في عام  )2017التي تم
االعتراف بها عند تسليم السلع والخدمات.
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وأُبلغت اللجنة بالتحركات الرئيسية في الكشف األول :زيادة في االستثمارات القصيرة األجل قدرها  463مليون دوالر أمريكي؛
وزيادة في المخزونات قدرها  149مليون دوالر أمريكي؛ وانخفاض في المساهمات المستحقة القبض قدره  380مليون دوالر
أمريكي؛ وانخفاض في اإليرادات المؤجلة قدرها  649مليون دوالر أمريكي ،وانخفاض في الخصوم المتعلقة باستحقاقات
الموظفين قدره  100مليون دوالر أمريكي .وأُبلغت اللجنة بأن نسبة استخدام الميزانية الكلي في عام  2018كانت  68في المائة
من الميزانية النهائية القائمة على االحتياجات في الكشف المالي الخامس.

-21

وأُبلغت اللجنة بأن األمانة واصلت في عام  2018ممارسة إدراج بيان بشأن الرقابة الداخلية ،موقَّع من المدير التنفيذي ،لتوفير
 .كما أُبلغت اللجنة بأنه تم تحقيق نسبة  100في المائة في تقديم بيانات الضمان
ضمانات بشأن فعالية الرقابة الداخلية في ب
من جميع المديرين .وباإلضافة إلى ذلك ،أُبلغت بأن بيان الرقابة الداخلية تضمن نقطة ضعف واحدة جديدة في الرقابة الداخلية
بشأن إدارة المنظمات غير الحكومية ،وأنه تم إغالق مجال واحد سبق اإلبالغ عنه بشأن إدارة المخاطر المؤسسية والرقابة
اإلدارية.
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وطلبت اللجنة توضيحا بشأن العديد من الجوانب التقنية للحسابات السنوية لعام :2018

كشف ث
-23

)

(كشف د ء

الحظت اللجنة الزيادة في الفائض واستفسرت عن الدوافع الرئيسية لذلك .وأُبلغت بأن تفسير الفائض هو الفارق الزمني المتأصل
في الفترة بين االعتراف باإليرادات والنفقات والتحديات السياقية التي واجهتها في عام  2018عمليتان كبيرتان من المستوى 3
في اليمن وسوريا واالستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئين السوريين .وأُبلغت اللجنة أيضا بأن نحو  95في المائة من جميع
المساهمات مخصص وغير متاح للنقل بين العمليات.

كشف ول (كشف
-24

)

كز

الحظت اللجنة التطورات اإليجابية في االستثمارات القصيرة األجل والزيادة في األصول الصافية .وأُبلغت اللجنة بأن األصول
الصافية البالغة  5.3مليار دوالر أمريكي تمثل نحو ستة أشهر من المتطلبات التشغيلية وتدعم استمرارية عمل ا ب

كشف خ س (كشف
-25

قر

ين ب غ

.

يز ي و ب غ ف لي )

الحظت اللجنة أن تكاليف التحويالت إلى المستفيدين مقابل تكاليف التنفيذ لم تكن واضحة في تحليل الميزانية .وأُبلغت اللجنة بأن
الفصل بين تكاليف التحويل والتنفيذ هو إحدى التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ
القطرية وسيتم تناولها وعرضها في خطة ب

-26

لإلدارة.

والحظت اللجنة المبالغ الكبيرة المدرجة في الميزانية تحت بند المشروعات ( 3.2مليار دوالر أمريكي من الميزانية النهائية)
وطلبت توضيحات بشأن أسبابها .وأُبلغت اللجنة بأن بعض العمليات الرئيسية (الصومال واليمن وإثيوبيا) كانت ال تزال تحت
هياكل فئات المشروعات في نهاية عام  ،2018وكان لعدد قليل آخر من العمليات أنشطة تتعلق بإغالق مشروعات خالل عام
.2018

ين
-27

ق

د خلي

بمعالجة مسائل المخاطر والرقابة الداخلية وطلبت توضيحا بشأن التأخيرات الطويلة في تنفيذ
رحبت اللجنة بالتزام ب
ُ
توصيات المراجعة بشأن إدارة المنظمات غير الحكومية .وبالنسبة للمجاالت المرحلة من عام  ،2017أبلغت اللجنة بحالة نشر
منصة ب

الرقمية إلدارة المستفيدين والتحويالت (سكوب)؛ والتقدم المحرز نحو التصدي لمشاكل األمن السيبراني؛ وحالة

تنفيذ استراتيجية ب

بشأن الرصد؛ وثقافة المساءلة .وتلقت اللجنة معلومات عن بوابة المنظمات غير الحكومية الشريكة؛

وعن وضع إرشادات شاملة للمنظمات غير الحكومية ،وأداء استعراضات العناية الواجبة لمنظمتين من المنظمات غير الحكومية.
وتم تزويد اللجنة بتحديث عن نشر منصة سكوب ،الذي أصبح يغطي اآلن  55في المائة من المستفيدين من التحويالت القائمة
على النقد ،علما بأن ب

يرمي إلى بلوغ نسبة  85في المائة من قيمة التحويالت القائمة على النقد من خالل منصة سكوب

حسب توصيات المراجع الخارجي للحسابات في عامي  2017و2018؛ فضال عن لمحة عامة عن التقدم المحرز نحو التصدي
في
لمشاكل األمن السيبراني .وبالنسبة لرصد البرامج ،أ ُبلغت اللجنة بأن اإلدارة تبحث عن سبل لضمان تتبع استثمار ب
مجال الرصد في جميع برامجه .وأُبلغت اللجنة كذلك بأنه على الرغم من أن ثقافة الرقابة في حاالت الطوارئ قد طرحت بعض
التحديات ،فقد تم تعزيز المساءلة والضوابط الداخلية بما في ذلك من خالل وجود مستشارين معنيين بالمخاطر واالمتثال في
حاالت الطوارئ الممتدة ،ومن خالل نشر الموظفين لفترة قصيرة في المراحل المبكرة من حاالت الطوارئ ،كما هو الحال في
موزامبيق ،بيد أنه يلزم المزيد من العمل لتعزيز الضوابط.
توصي ت
-28

جع حس ت خ رج

الحظت اللجنة أن األمانة قد قبلت توصيات مراجعة الحسابات لعام  2018في مجاالت التحويالت القائمة على النقد ،وضوابط
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ،واإلبالغ المالي ،واستحقاقات الموظفين ،وشجعت األمانة على تنفيذ هذه التوصيات في الوقت
المناسب.
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ه)

جودة تق

ق
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فيه تلك

أوصت أن و فق
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ي قدم تأكيد شأن ف ي

نظ ت ي

د خلي ،
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جلس تنفي ي على كشوف

ي

ت لق

ق

د خلي ف

خط و ق

ب

د خلي

؛
حددة ف
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حكو ي و ستفيد ن؛
لب

سنو

م  ،2018قت

تق

جع

شأ ه .
تق

-30

م  2018قت

شأن تحو الت ق ئ

ع تقد

حس ت خ رج

ج

لب

أي

ه شأ ه ؛

سنوي لجن

حس ت

ج

عرض رئيس لجنة مراجعة الحسابات "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" الذي يغطي الفترة من  1أبريل/بيسان 2018
إلى  31مارس/آذار  ،2019التي اجتمعت خاللها ثالث مرات .وتناولت المواضيع التي تمت مناقشتها مع إدارة ب
والمفتش العام ومراجع الحسابات الخارجي النطاق الكامل لمسؤوليات لجنة مراجعة الحسابات الواردة في اختصاصاتها .وأبلغ
رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن حدوث تغيير واحد في تكوينها في مارس/آذار  2019عندما حل السيد Robert Samels
(كندا) محل السيد ( Pedro Guazoالمكسيك) الذي استقال في سبتمبر/أيلول .2018

-31

ونظرت لجنة المالية في النقاط البارزة للتقرير الذي عرضه رئيس لجنة مراجعة الحسابات بما في ذلك إدارة المخاطر المؤسسية؛
وعمليات الرقابة الداخلية؛ وبيان المدير التنفيذي بشأن الرقابة الداخلية ،وأداء مكتب المفتش العام؛ ونتائج تقارير الرقابة بشأن
الكشوف المالية؛ وتنفيذ برنامج القيم واألخالقيات بما يشمل سياسة مكافحة التدليس والفساد وسياسة مكافحة المضايقات والتحرش
الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز .وعقب رئيس لجنة مراجعة الحسابات بحدوث تطورات إيجابية منذ إصدار سياسة
مكافحة المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز في  1مارس/آذار  2018للتشديد على األهمية التي
يوليها ب

-32

لهذه المسألة .بيد أنه يلزم إحداث تغيير ثقافي داخل ب

إليجاد بيئة مواتية أكثر لإلبالغ عن القضايا.

وبناء على طلبات مقدمة من األعضاء ،ذكر رئيس لجنة مراجعة الحسابات أنه فيما يتعلق باآلراء المتضاربة مع المراجع
الخارجي بشأن حالة الضوابط الداخلية ،فإن لجنة مراجعة الحسابات راضية عن الضمان الشامل بشأن الضوابط الداخلية على
أساس استعراضها لعمل إدارة المخاطر ،ومكتب المفتش العام ،ومراجع الحسابات الخارجي .وأكد رئيس لجنة مراجعة الحسابات
على وجود عدد من المجاالت التي يمكن تحسين ضوابطها الداخلية ودعم توصيات المفتش العام ومراجع الحسابات الخارجي،
غير أنه دعم عموما بيان الرقابة الداخلية الذي قدمه المدير التنفيذي.

-33

وأُبلغت لجنة المالية بأنه من المتوقع أن تؤدي األتمتة المنهجية لإلبالغ الداخلي إلى زيادة تحسين عمليات الرقابة إلى جانب
استعراض لجودة األدلة التي تدعم التصديق الذاتي .والتزمت إدارة ب

باتخاذ إجراءات قوية ضد نقص اإلبالغ عن التدليس

وناقشت مقاييس محددة إلدارة المخاطر وعتبات للعمل فضال عن متطلبات المهارات الالزمة للوفاء بااللتزامات اإلنسانية الناتجة
عن نقص التمويل أو القدرات البشرية أو تكنولوجيا المعلومات أو الوصول .وفي حين جرى التنسيق بالفعل مع وكاالت أخرى
في مجاالت متخصصة ومكاتب قطرية ،فقد شاركت إدارة ب
األمم المتحدة.

عن كثب في تخفيف المخاطر المحتملة الناتجة عن إصالح
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،

ق

د خلي  ،وتنفي

وال ته وشج ت إلد رة

ف ذ ك أسب ب قل كف ءة ضو ط؛

م  2019ينظ فيه.
د

تنفي ي شأ ه

-35

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

-36

وشكرت اللجنة م كتب المفتش العام على تقريره ورحبت بالرأي اإليجابي الذي أصدره المكتب والردود المفصلة الواردة في
مذكرة المدير التنفيذي بشأن المجاالت التي أبرزها التقرير .واستفسرت اللجنة عما إذا كانت الزيادة في ميزانية مكتب المفتش
العام كافية ،وعن الخطوات التي اتخذتها اإلدارة لتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها ألن التأخير في تخفيف المخاطر يمثل مشكلة.
وأُبلغت اللجنة بالخطوات المطولة الستكمال وإصدار التوجيه والحاجة إلى مزيد من التفكير لتحديد مواعيد التنفيذ .والحظت
اإلدارة أيضا أن الزيادة في موارد مكتب المفتش العام (زيادة بنسبة  51في المائة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة بين عامي
 2017و )2019توفر فرصا لمعالجة أوجه الضعف من خالل نتائج الرقابة ،غير أنها تُجهد أيضا قدرة اإلدارة على معالجة
التوصيات في الوقت المناسب.

-37

وأُبلغت اللجنة أن مكتب المفتش العام يستعرض احتياجاته من الموارد لمعالجة الزيادة في الشكاوى ،وهو يعمل كذلك على اتخاذ
الخطوات لضمان استمرار حسن توقيت عملية التحقيق ،بما في ذلك من خالل تعزيز عملية استالم الشكاوى وتحديد األولويات
بما يتماشى مع السياسات والمتطلبات المعدلة المتعلقة بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة .وتلقت اللجنة
تأكيدا مفاده أن عدد التقارير المنجزة سيرتفع في عام  2019مع تلقي الموارد اإلضافية.

-38

وأوضح مدير المراجعة الداخلية للحسابات المخاطر المتعلقة بالشركاء المتعاونين وما أنجز من أعمال ابتداء من مراجعة إدارة
المنظمات غير الحكومية في عام  2016إلﯽ األعمال االستشارية في عام  ،2018والتي قدمت رؤى تمكن اإلدارة من إجراء
النقاش واتخاذ القرار مسترشدة بالمخاطر .ومن المخطط له إجراء مراجعة للحسابات في عام  2020إلكمال الدورة بإعادة تقييم
إدارة مخاطر الشركاء المتعاونين.

-39

وأكدت اإلدارة موافقتها على االستنتاجات التي خلصت إليها المراجعة الداخلية للحسابات والتي تفيد بأن الخط الثاني بحاجة إلى
مزيد من النضج لتوفير ضمان بشأن فعالية الضوابط ،وهو ما يمكن للمفتش العام تأكيده فيما بعد من خالل استعراض مستقل
يجريه مكتبه .وأُبلغت اللجنة كذلك أن التنقيح الثاني الجديد ألداة تتبع المخاطر والتوصيات سيكتسي أهمية في سياق إدراج
عمليات وإرشادات إدارة المخاطر بصورة أكثر شموال .وفي غضون ذلك ،يحدد مكتب المفتش العام جزئيا لإلدارة تحديد
المخاطر ومدى تصعيدها لتقوم بالتخفيف منها من خالل تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها.
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ت ح إلدخ ل ز د ن تحسين ف

ل

سنوي ل فتش

ختلف

ج الت ت أ زه تق
 ،ورد إد رة ب

.

عليه

.

والحظت اللجنة االستنتاجات التي خلص إليها التقرير التي تفيد بأن ميزانيات الحوافظ القطرية ساهمت في تحسين مساءلة
وتعزيز االتساق في عمله ضمن منظومة األمم المتحدة.

وأُبلغت اللجنة بأن إدارة ب

وافقت على جميع التوصيات ورحبت باالستنتاجات التي تفيد بأن ميزانيات الحوافظ القطرية

تمثل تحسنا في الشفافية والمساءلة وأن فئات التكاليف الجديدة توفر فهما أفضل لنفقات ب
-44

م و أن شجع إلد رة على

ناقشت اللجنة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية" عقب إحاطة قدمها كل من مراجع الحسابات

ب
-43

أن حيط عل

تق

جع حس ت خ رج عن يز ي ت حو فظ قط

الخارجي وإدارة ب
-42

و جهه كتب

فتش

م تيج ز دة عبء

ت لق تحقيق ت؛

وأُبلغت اللجنة أن ب

.

سيعمل مع الدول األعضاء بشأن التوازن المالئم في المعلومات الالزمة للحوكمة االستراتيجية وكذلك

بشأن المعلومات التفصيلية التي يمكن الوصول إليها من خالل منصات أخرى ،بما في ذلك بوابة بيانات الخطط االستراتيجية
القطرية أو موقع ب

على اإلنترنت .ورحبت اللجنة بإجراء المزيد من النقاش حول هذا الموضوع للمساعدة في تيسير

الحوكمة االستراتيجية واتخاذ قرارات التمويل باإلضافة إلى توجيه اتجاهات الميزانية.
-45

وفيما يتعلق بتوافر خطط التنفيذ وحسن توقيتها ،تم التأكيد للجنة على أن إدارة ب

تسلم بأهمية ذلك في سياق خطة اإلدارة

وكذلك في خطط إدارة العمليات القطرية الفردية.
-46

وتلقت اللجنة أيضا تأكيدات بأن الخطط االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان تبقى متميزة عن االستجابات اإلقليمية التي تتألف
من عناصر من الخطط االستراتيجية القطرية يوافق على كل منها على حدة.

-47

وأبلغ مراجع الحسابات الخارجي اللجنة بأن ب

لديه القدرة على تقديم تقارير سنوية عن معدالت الدعم اإلجمالية ومعدالت

الدعم والتنفيذ الموحدة وكذلك المعدالت اإلجمالية المصاحبة.
-48
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جع حس ت خ رج عن نع تد يس و كتش فه و تصدي ه ،ورد إد رة ب

عليه

ناقشت اللجنة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له" الذي خلص إلى أن سياسة ب
لمكافحة التدليس تتماشى مع سياسات المنظمات األخرى والمعايير الدولية ،وتضمن توصيات تتعلق بإمكانية إجراء المزيد من
التحسين .وأحاطت اللجنة علما بتقدير اإلدارة للعمل البناء لمراجع الحسابات الخارجي وتأكيده إحراز تقدم في إجراءات معالجة
التوصيات أثناء تنفيذ استراتيجية وخطة عمل مكافحة التدليس والفساد (.)2020-2018

-50

وحصلت اللجنة على اإليضاحات التي طلبتها بشأن مجموعة من المسائل ،بما في ذلك مفهوم عدم التسامح المطلق ،وزيادة
العناية الواجبة للموردين االستراتيجيين ،واالمتثال للبرنامج السنوي لإلفصاح عن تضارب المصالح ،وضمان جودة سجالت
المخاطر .وأُبلغت اللجنة بأن عدم التسامح المطلق قد يكون في بعض الحاالت بمثابة عامل تثبيط في اإلبالغ عن التدليس .وأُبلغت
اللجنة أيضا بالدعم الذي يقدمه فريق اإلدارة التنفيذية للجهود المبذولة لضمان االمتثال لبرنامج اإلفصاح السنوي ورأي مكتب
 ،وإن كان هناك حاجة إلى موارد مخصصة لهذا الغرض.

األخالقيات أنه يمكن إدارة هذا البرنامج بفعالية وكفاءة داخل ب

والحظت اللجنة أنه تم تنفيذ آليات شكاوى وتعقيبات المستفيدين في  86في المائة من البلدان حتى عام .2018
-51

وأبرزت اللجنة الشواغل المتعلقة بنقص اإلبالغ عن التدليس والفساد وأُبلغت بأن نقص اإلبالغ يمثل مشكلة صعبة وحدد مراجع
الحسابات الخارجي عدة أسباب لنقص اإلبالغ في تقرير المراجعة .والحظت اللجنة أن النهج الذي تتبعه اإلدارة لمعالجة نقص
اإلبالغ يعتمد على تعزيز خط الدفاع الثاني ،وتعزيز ثقافة المساءلة ،وأدوات اإلبالغ ،واالعتماد على مصادر مختلفة للمعلومات
مثل آليات شكاوى وتعقيبات المستفيدين وتقارير الشركاء والموردين .وتلقت اللجنة إيضاحا يفيد بأن المبالغ المتصلة بالتدليس
المعروضة في التقرير السنوي للمفتش العام كانت منخفضة ولكنها تعبر عن المبالغ المثبتة من خالل عمليات التحقيق.

-52

إن لجن :
أ)

جع حس ت خ رج عن نع تد يس و كتش فه و تصدي ه" ورد إد رة ب

ست ضت "تق

على

توصي ت و ردة فيه؛
ب)

ي إى ض ن

شج ت إلد رة ف جهوده

إل الغ عن تد يس ،وت ز ز إج ء ته ف

ج

ك ل لتوصي ت

و فق عليه  ،و

ج ل ن ه و كتش فه و تصدي ه ت كين ب

ج أسب ب قص
ن ك فح

تد يس

و فس د صورة أكث ف ي ؛
ج)

أش رت على

جلس تنفي ي لب

أن حيط عل

وثيق "تق

جع حس ت خ رج عن نع تد يس

و كتش فه و تصدي ه".
تق
-53

عن تنفي توصي ت

جع حس ت خ رج

ناقشت اللجنة "التقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي" عقب إحاطة قدمتها األمانة أبرزت التوصيات المنفذة
والمتبقية .ومن أصل  56توصية متبقية ،حسب معدل اإلبالغ األخير ،تم إغالق  29توصية خالل دورة اإلبالغ الحالية.

-54

وتلقت اللجنة إيضاحات حول :أ) مساءلة المديرين القطريين واإلقليميين عن أدائهم خالل عمليات الطوارئ؛ ب) الخسائر
المتعلقة باألغذية؛ ج) سالمة البيانات في أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت)؛ د) مسائل الموارد البشرية ،وهي تحديدا
التوظيف التنافسي لالستشاريين ،والبدل الجزئي المتعلق باألداء ،واستعراضات نظام تعزيز األداء والكفاءة (.)PACE
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إن لجن :
أ)
ب)

ظ ت ف " تق
الحظت

عن تنفي توصي ت

دل تنفي توصي ت

حس ت خ رج ف
ج)

شج ت

د)

أوصت

تق ر

جع حس ت خ رج "؛

جع حس ت خ رج
ص درة ف ع م 2018؛

على إلس ع ف تنفي

توصي ت

جلس تنفي ي إلح ط عل
تق

تق

تبقي ف

ضون جدول ز ن

عن تنفي توصي ت

عن ستخد م آ ي ت ت و ل سلف ف

( 1ن /ك ون ث
-56

تبقي والحظت توصي ت جد دة ت قد ه

جع

بين ف

تق

؛

جع حس ت خ رج .
ب

–  31د س ب /ك ون ول )2018

استعرضت اللجنة "التقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

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

.")2018
-57

العاملين الرئيسيين اللذين يحركان طلب زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع لالستجابة لحاالت الطوارئ
والحظت اللجنة أن
ِّ
هما :زيادة بنسبة  18في المائة في استخدام مرفق اإلدارة الشاملة للسلع منذ العام السابق؛ والهدف المتمثل في اتباع نهج حذر
كأداة طارئة في حالة األزمات اإلنسانية المتعددة.

-58

وردا على األسئلة المتعلقة بمخاطر زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،تم التأكيد للجنة أن اإلدارة لم تر أية مخاطر إضافية
كبيرة :لم تُستخدم شبكة األمان البالغة  6ماليين دوالر أمريكي وال يتوقع أن تزيد ،في حين غطت خطة التأمين الذاتي خسائر
السلع األساسية .وعلى النقيض ،كانت الفوائد المحتملة من وجود سلطة معززة إلعادة تحديد موقع األغذية استجابة لحاالت
الطوارئ المفاجئة أو حاالت الطوارئ المتزامنة كبيرة.

-59

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

-60

والحظت اللجنة شواغل اإلدارة إزاء انخفاض حجم المساهمات في حساب االستجابة العاجلة في السنوات األخيرة (باستثناء
التحويالت من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة) واستفسرت عما يمكن القيام به للحفاظ على حساب االستجابة العاجلة عند
مستوى سليم.

-61

وأُبلغت اللجنة بأن حساب االستجابة العاجلة كان بالفعل بمثابة صندوق مواضيعي ألنشطة إنقاذ االرواح ،ويتسم بميزة إضافية
هي طابعه المتجدد .ومع ذلك ،ظلت المساهمات ثابتة عند نحو  47إلى  57مليون دوالر أمريكي سنويا (أقل من  1في المائة
من المساهمات) على الرغم من هدف المجلس التنفيذي البالغ  200مليون دوالر أمريكي والحافز المتمثل في إعفاء كامل من
سداد تكاليف الدعم غير المباشرة على المساهمات الموجهة إلى الصندوق.

-62

وردا على األسئلة المتعلقة بالسلفتين الكبيرتين اللتين توجد بشأنهما أرصدة معلقة في إثيوبيا وجنوب السودان ،تم التأكيد للجنة
أنه ال توجد شواغل محددة بشأن هاتين السلفتين.

-63

واستفسرت اللجنة أيضا عن التجارب المتعلقة بآلية التمويل بالسلف الكلية في عام  2018وأُبلغت بأنها كانت فعالة للغاية في
المناطق المعزولة وأن ب

سيواصل استكشاف المزيد من الفرص لتطبيقها على نطاق أوسع بما في ذلك طرق للتغلب

على الحواجز الخارجية والداخلية.
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إن لجن :
أ)

أش رت على

جلس تنفي ي ،وفق ل دة

ستخد م آ ي ت ت و ل سلف ف
ب)

أوصت أن و فق
 560ليون دوالر أ

ب

عش ة ن نظ م س س

( 1ن /ك ون ث

لب

 ،أن حيط عل

تق

عن

–  31د س ب /ك ون ول )2018؛

جلس تنفي ي على ش وع ق ر ز دة سقف

فق إلد رة ش ل

لسلع إ ى

ك .

س ئل أخ ى
ط ئق ع ل جن
-65

ي

شددت اللجنة على أهمية تلقيها الوثائق بجميع اللغات الرسمية في إطار الحدود الزمنية المقررة ليتاح لها الوقت الكافي
الستعراض الوثائق قبل الدورات .ومع مالحظة المصاعب اللوجستية في إنجاز الوثائق وترجمتها في الوقت المناسب لدورات
المجلس التنفيذي التي تعقد في مطلع يونيو/حزيران ،ستستكشف أمانة ب
األغذية والزراعة إمكانية عقد الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لب
وعد و ك ن

-66

ق د دورة س

بالتعاون مع أمانة الجهاز الرئاسي لمنظمة

في تاريخ الحق.
و سب ين د

ئ

أُبلِّغت اللجنة بأنه من المقرر عقد دورتها السابعة والسبعين بعد المائة في روما يومي  30و 31أكتوبر/تشرين األول .2019
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وث ئق
-

قد

ل لم

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات وعن التخفيضات في التكاليف أو اإلعفاءات منها (المادة
الثالثة عشرة(4-ح) من الالئحة العامة) في عام .2018

F-EBA2019-17611A

