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الموجز
 نذ كاالبه غماخعلانوبشهماالبالمة ماوالبالم ت ا ر ساالبمم مافبا سناة االبم م لاالبماالهمارمبجؤوناالبممبتم،اوالبمتلالنتم،اوالب قمرما
البما هخمارر نمةجاال

ييماالب مبمبا "البرنامج")،اوذبكاقرلاأنايغذ افتهماالبم هساالباغفتيياللبرنامج افبانوبشهاالب منيماالبممنتمافبا

نافمر /شج ي االبممنبا4102ن ا
اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 إناالبم هساةس ااإب االإلحمالمارآبالءاوشاصتمكاب غماالبممبتمافتممايااللارمبم م لاالبابانذ افتهماالبم هساالباغفتييابر نمةجاال
الب مبمبافبانوبشهاالب منيماالبممنتمافبانافمر /شج ي االبممنبا4102ن ا
يمك اشاجتهاأياالزاف مبالكارجأناليقاالباستخماإب  :ا
الب تسانيفتساةم جت ي ()David McSherry
أةت اب غماالبممبتم ا
بقماالبهمشف:ا +3906 5705 3719ا

يمكن االطالننعلا هن الننيقاالباستخننمارمزناالسالجابةننلاالطزننا مرماالب ن ي ما )QR؛اولننيقالنباةرننمنبماةن اةغذمننماال ييننما
والبلبال مابهاخهتلاإب اأنن احساة اأس لماالبرتئنباوشجن تااالشالنمطكاأ من اة ال نممابهرتئنمناويمكن االطالنعلا هن اوسنم ا
أخ ىا ه اةاقااالبمغذمماwww.fao.org

ييما
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مقدمة
انوبشهماالبالمة ماوالبالم ت ار ساالبمم من ا

-0

قسةتاالبه غماإب االبم هساالباخ ي االبامببا

-4

وحض االطجامملاإب اجمنباب تساالبسوبم،االب تسا،Moungui Médiاةممهااالبسولاال

ضمءاالبامبتماأزممؤلم :ا

 الب تسماKristina Gillا أزا البتم) ا
 الب تساOlyntho Vieiraا البر الزيل)
 الب تساخمبساةحمساالبطايلا ةال )
 الب تساManuel Furtwaenglerا أبممنتم)
 الب تساAbdoulaye Traoreا تغتم) ا
 الب تساOsamu Kubotaا البتمرمن)
 الب تسا Benito Jiménez Saumaالبمك تك)
 الب تساةحمسابمغمبيا البمغ ب)
 الب تساKhalid Mehboobا رم امن) ا
 الب تساVladimir V. Kuznetsovا الطشحمناالب وزب)
 الب تسما رهماةهكا مممناةهكا الب انالن) ا
 الب تسماElizabeth Petrovskiا الباطيمكاالبماحسماال ة يكتم)
-3

وأرهغاالب تساالبه غمارأن:
 الب تسماKristina Gillا أزا البتم)ا ُتاغتاباحلاةحلاالب تساMatthew Worrellافباليقاالبسوبم؛
 الب تس ا Manuel Furtwaenglerا أبممنتم) ا ُاتا ابتحل اةحل االب تس ا Georg Friedel Cramerافب اليقا
البسوبم؛
 الب تسا Osamu Kubotaا ت ابتحلاةحلاالب تسا Hideya Yamadaاراصفهاةمملاالبتمرمنابهمسماالبمارختم اة ا
فا ما ضاياهم؛
 ز منم

االب تسم

ا تغت

اPerla Carvalho

اباحل

اةحل

االب تسما

Emma María José Rodríguez Sifuentesاراصفهماةممهماالبمك تكابهمسماالبمارختماة افا ما ضاياهم؛
 الب تس ا Benito Jiménez Saumaا البمك تك) ت ابتحل اةحل از منم االب تسم ا Perla Carvalhoافب اليقا
البسوبم؛
 الب تساةحمسابمغمبيا البمغ ب)ا ت ابتحلاةحلاالب تسافازيابخ اافباليقاالبسوبم؛
 الب تسما Elizabeth Petrovskiا الباطيمكاالبماحسماال ة يكتم) ا تغتاباحلاةحلاالب تسماNatalie Brownا
فباليقاالبسوبمن
-2

ويمك اشغليل اةاجل اةؤلعك ا ل اةممل ارسيل اة االبماقا االبجركب ابألجهلم االب مزتم اوالبسزاابيم افب االب غاالن االبامبب :ا

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/ا
-2

ورمإلضمفماإب اذبك،احض االبسوبماالبالمة ماوالبالم ت ار ساالبمم مابه غم،اة القراناصمةااناة االبسولاال
 الطشحمناال وبورب
 لابغسال
 البغ ويج

اا
ا

ضمءاالبامبتم:
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المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
خطة البرنامج لإلدارة ()4112-4115
-6

نذ ك االبه غم افب ا"خطم االبرنامج ابإلنالبم ا  ")4102-4102اوالباب اشمهت اةم ايهب :ا)0االزاالسالج اشاق مك اةاحفذم اقسبلما

211ا2اةهتانانوطباأة يكبا أزمساباضااةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبماوخطماالب ملاالبمؤقاماالبمحسنماال وبايمك؛ا)4االحاتمجمكا
شجغتهتم اقسبلم ا226ا 2اةهتان انوطب اأة يكب؛ ا)3اةتلالنتم ان م االبر الةج اوالإلنالبم اقسبلم ا8ن 480اةهتان انوطب اأة يكب؛ا
)2االبمرمنبالكاالبمؤز تماالبحمزممارمرهغ ا4ن 2اةهتان انوطباأة يكب؛ا)2اةرهغا22ن 1اةهتانانوطباأة يكبابهاكمبتفاالبسالخهتماإلنالبما
الطزامممبالكازاسفااة االبح مباالب مجن
-2

وأسغتا البه غم اال ةمنما ه االبغا تماالبممامزمابهاستخماوالباباشمهت اشح تغمكافغتماشاضحاةممبزمكاالبمتلنمافباالبرنامجنا

وأر زكاالبه غما ه اوجهاالبالالاصاالبخ ماالب سيسارجأنازتمق االبامايل اوالفا الضمكاشسرت االبماالبن،اإب اجمنباالبغهجاالبمح
خطم االب مل االبمؤقام االبمحسنم اال وبايمك ،اوالزاالسالج احمطك االزامممب ا
والإلنالبمنا مماأ

رتاالبه غما

اإزالءا

الض اشحسيس اأوبايمك اةالالالمك اخطم ان م االبر الةجا

اشخسي لمابهحاالباالبم هبا ر اأبرااةجموبالكا ت ابزمتم،اوالهرت اإب اال ةمنماالزاكجمفاالب رلا

البكفتهمارار تطاالباستخماال زمزتماوشخهتصاح مهمن
-8

وطحذت االبه غم االبامايل االبمااقا االبرمبغ ا211ا 2اةهتان انوطب اأة يكب ارم ارمبق اشخسي الا اةاحفذما او مهتما ابإلي النالك اب مجا

 4102ناوش تاال ةمنما ه اةاالصهماشازتااقم سماالبممنحت ،او ه االب ملارجكلاوست اةااالبممنحت االبحمبتت ابهحساة االبختاناالبابا
ش ت اة ونماالبرنامج،اوطازتمماالبختاناالبما هخمارمزاالسالجاال ةااللا
-2

الضاالبامايلارمب هفن

وطحذتاالبه غماالطحاتمجمكاالباجغتهتماالبرمبغم ا226ا 2اةهتانانوطباأة يكباوش تاال ةمنما ه اشخسيماشحسيممكاةغاذمم،ا

ش ال بافتهماالطحاتمجمكاالب سيسماالبغمش ما

االطضط الرمكاالبمسنتم ،اوالبكاالبثاالبطرت تم،او ت اذبكاة احمطكاالبطاالبئاة اقرتلا

أزةماة ضاالإليراطن اوأسغتاالبه غما ه اجهاناالبرنامج اوالبمغذممكاال خ ىافباالباالسيا زةماة ضاال يراطاوش تا ه ا
ةاالصهماريلاالب هانافباليالاالبم ملن
-01

ونذ ك االبه غم افب االبطهب االبما ه ارليمنم االبم ااى االبم اهسف ابح مب االطزا مرم االب مجهم اة ا21اةهتان انوطب اأة يكبا

حمبتماابتالرحا411اةهتانانوطباأة يكب،اولااة ااىاابماايُ سالاةغيا مجا4112ناوأق كاالبه غمارمبسوباالبييايؤنيهاليالاالبح مبافبا
ضممناشمك االبرنامج اة االطزا مرمار

ماإلنخمذاأبوالح االبغمسافباحمطكاالبطاالبئناوأيسكاالبه غماالبليمنماالبمخا حمابهم ااىا

البم اهسفارمخسالباسعسمار ساأناشهختاالبمليساة االبااضتحمكارجأناالبمر باالبمغطخبابهم،ارممافباذبكاالبشفملاالطحاتمجمكاالباجغتهتما
رمخسالباسعسماأض مفاةغيا مجا4112ناوأق اكاالبه غمارأنهافباحت اأناالبم ااىاالبم اهسفاطايجكلاالبالالةماة اجمنباالبممنحت ،افإنا
ةاالفخماالبم هسا هتهازا م سا أنالمابهس اماإب اةليساة االبامايلاالبم ن اة اخعلاح مباالطزا مرماالب مجهمناوة اشأناش يفا
البسولاال
-00

ضمءارم ميت االزاالسالجاالبح مب،افضعا

االإلرعغاالبسوبيا غه،اأنايس ماذبكن

وبحرتاالبه غمارم زهاباالب سيسابختمساالباكهفمارمزاالسالجاالبحالص ابامكت االبرنامج اة اشح ت اقتمساال نالء،اوالهرتاأنا

شاالصل اال ةمنماشغختح اش يف ا"البحالم"ا أزمسابهختمس ،اةااة ال مماأفضل االبمممبزمكاوالبسبوساالبم افمنمن ا مماش تاالبه غما
ال ةمنماأيضم ا ه اةاالصهما مههما ه اشالغتفاالبم افتسي اون اهماإب االإلرعغا
يا ه ارمبس اماوالطشالمطكاوالإلرعغن

اأ سالنلم،اولااةم اي ار اأنالماقتمسالمةمافتمما
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ونذ كاالبه غمافبا مهتم اوضااةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبم،ارممافباذبك:اإقمةماصهماأوس ارت ا مهتماالبمتلنماوال نالء؛ا

الضاب مهتمكاإ منماالباالالتصاالطزا الشت با
والبافابالكاالبخ يماباحخت اأقال اقسباة االبكفمءم؛اوالزاالسالجاحمطكاالطزامممبا
زفلناوأُرهِغتاالبه غمارأناالطزامممبالكافبا
ا
والطزامممبالكاالبمؤز تماالبحمزمم،اوالبمس اةمار مهتماشحسيساال وبايمكاة اال ه اإب اال
ن ماالبر الةجاوالإلنالبمايمك اأناشؤني اإب اةكا رمكافباالبكفمءمافب افئمكاالباكمبتف اال خ ىافباةالاهف اأنحمءاالبرنامجناوالهرتا
البه غماالبمليساة االإلرعغا
ة هاةمكا

اةكا رمكاالبكفمءمافباشخ ي اال نالءاالب غاياوفباخططاالإلنالبماالبمخرهم ،اوالهرتاأنايجملاليالاالإلرعغا

اال نالءاالبكمباو البغا بناونذ كاالبه غم افتمم اإذالا مناة االبممك ابهافابالك االبخ

يماالبم االسةمافبا مهتمك اإ منما

الباالالتصاضم اةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبماذالكاالبغمااالطزمباالبالف ياأناشؤس ازهرتما ه اةهمجاالبرنامجاال زمزتمافباوقتا
يالاليسافتهاالبطهبا هتهمار ربا سناحمطكاالبطاالبئاة االبم ااىاالبممبثن
-03

والهرتاالبه غماأناشخاج اال ةمنم،ا لءاة ا مهتم االطزا الضاالب مبيماباكمبتفاالبس ما ت االبمرمش م،ارإنبالجاالزا الضا

آخ ا

ا تفتماشمايل االزامممبالكاإنالبماال ةماالبماحسمابجؤوناالب عةماوال ة اوصغسوقاالبطاالبئاال ةغتم،ارمإلضمفماإب االبا مبيفا

الباالبنمافباةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبمن
-02

وأق ك االبه غم ارمبا سيعك االبمخا ح اإنخمبهم ا ه التكل االإلنالبم ا الطاالك اأزمزتم ابهمضب اقسةم ا ه اال ي ا"البافمءا
رتا غهم،اشمهت،اة اجمهماأةاب،اةمايهب:ا أ)اأناالبغخلاالبمؤقتا

رمبغ ض"اوشهختا سنالاة االبااضتحمكابنالا ه االبجاال لاالباباأ

بمغالبانم باالبمسي االباغفتيي اإب انتايابك،افبازتمقاإصعحاال ةماالبماحسم اوخطماالباغمتم ابمم ار سا مجا 4102اوالبخمم االب مبمتما
به ملاالإلن منب،ازتكاناةؤقاماب مةبا4102او4106؛ا ب)اوأنابفااةغالباب تساالبسياالناإب ابشرماأةت ا مجاة م ساب ايماساإب ا
ةمار ساني مر  /مناناال ولا 4106؛ا ج)اوأناالباغتت الكاب اشا ربافباشكمبتفاإضمفتمافباةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبم؛ا ن)اوأنا
إ منماالباغذتماالبمخا حماب اشؤس ازهرتما ه ا مهتمكاالبرنامج،اوطا ه اقسبشها ه االباالسيابحمطكاالبطاالبئاة االبم ااىاالبممبثنا
والهرتاالبه غم،اةااشجسيسلما ه االبطمرااالبمؤقتابهمغالرت االبمي ابي اأ عق،اإب اال ةمنماالإلرعغا
-02

اشغفتيلمماوالطناهمءاةغهممنا

وأيسك االبه غم اةجمبيا االبخ البالك االباالبنم افب اخطم االإلنالبمن اوفتمم ايا ه ارمج ول االبخ الب االبممة االبما ه ارمإلذن ابهمسي ا

الباغفتييارا سيلاةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبم،اذ ا كاالبه غمارمغمقجمكاأج يتازمرخم اأسغمءاالبمجموبالكا ت االب زمتماةااالبم هسنا
وطحذتاأناالبخ الباالبحمبب،االبيياالزاغساإب االطحاتمجمكاالباجغتهتم ،الاانف هاة احتثاال زمساةغيا مجا 0226اوأنهاطاي طبازخفما
والضحم ابمسىاالبليمنماالبممكغمافباةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبمناوشسنكاالبه غما ه االبحمجماإب االبغذ افباصتغمارسيهماباُ االسجا
فباخطم االإلنالبمابهفا ما،4108-4106اوالهرت اإب اال ةمنم اأناش مل اةااالبم هسافب ا مجا،4102اورالابم ا ت ابزمتم ،ا ه ا
الزاكجمفاصتغمارسيهمن
-06

إن اللجنة:
أ) أثنت على النوعية الممتازة للوثيقة التي شملت تحسينات فنية توضح ممارسات الميزنة في البرنامج وهنأت
األمانة على ما أدته من عمل؛
ب) أيدت المنهجية الجديدة في استخدام الحصص كأسلوب لقياس تكلفة المساعدة واإلبالغ عنها ،وطلبت إلى
األمانة أن تنقحه وأن تواصل اإلبالغ عن األعداد الدقيقة والفعلية للمستفيدين؛
ج) أيدت زيادة المستوى المستهدف لحساب االستجابة العاجلة؛
د) وافقت على المبرر المنطقي لتحديد مبلغ ميزانية دعم البرامج واإلدارة ،وأعربت عن ارتياحها للتغييرات العامة
المعروضة في تلك الميزانية؛
ه) أقرت بالمبرر المنطقي وراء تنقيح الهيكل التنظيمي؛
و) طلبت أن يتضمن اإلبالغ في المستقبل من خالل تقرير األداء السنوي تفاصيل عن مكتسبات الكفاءة الفعلية؛
ا
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ز) أيدت مشاريع القرارات الواردة في خطة اإلدارة ،غير أنها طلبت إلى األمانة أن تعمل مع المجلس في عام
 ،4115وبصورة غير رسمية ،على استكشاف صيغة بديلة لمشروع القرار الثامن لتستخدم في خطة اإلدارة
للفترة .4112-4112

زيادة أتعاب مراجع الحسابات الخارجي
 -02نمقجتاالبه غماالباستخما"زيمنماأش مباة الجا االبح مرمك االبالمبجب"،ارمطزاغمناإب اإحمالماقسةهماة الجااالبح مرمكاالبالمبجبا
شاضحاأزمساليالاالبطهبناوأُرهغتاالبه غمارأناالبليمنمافبا شكمبتفاالبماظفت اشاممش اةااالبليمنالكافبابوالشباةاظفباالبالسةماالبمسنتما
الباالغتم افب االبهغس اةغي ا مج ا ، 4112اوأنه اشم اح مب االبليمنم افب اشكمبتف االب ف ا ه اأزمس االبليمنالك افب اأز مب اشيال االب ف اجاالا
وة سطكارسلاالإل مشماالبتاةبن
-08

إن اللجنة:
أ) استعرضت الوثيقة "زيادة أتعاب مراجع الحسابات الخارجي" والمقترح الوارد فيها؛
ب) أقرت بأن الطلب يتماشى مع المادة  2من االتفاق المبرم مع المراجع الخارجي؛
ج) أوصت بأن يوافق المجلس التنفيذي على زيادة بنسبة  2في المائة بمبلغ  15 211دوالرا أمريكيا ،على النحو
المبين في الطلب الذي قدمه المراجع الخارجي؛
د) أوصت كذلك بأن يتضمن العقد القادم مع المراجع الخارجي للفترة  4144-4112الشروط المتعلقة بالزيادات
في التكاليف بما يسمح بأن يفوض المجلس التنفيذي المسؤولية عن الموافقة عليها.

عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج
للفترة الممتدة من  1يوليو/تموز  4112إلى  01يونيو/حزيران 4144
-02

نمقجت االبه غم االباستخم ا" مهتم االخاتمب اوش تت االبم الجا االبالمبجب اللبرنامج ابهفا م االبمماسم اة ا 0ايابتا/شماز ا 4106اإب ا

31ايانتا/حلي الن ا ، "4144االباب اشحسن االإلالمب االبلةغب ابه مهتم ،اوالخاالمصمك اف ي االباختتم اوشكايغه اوالبا شترمك االبما هخما
رمزام البياه،اوإج الءالكاالطخاتمب،اوة ميت االباختتمارمزاالسالجاة مةعكاالبا جتحاالبغ رتمنا
-41

وأق كاالبه غمارأناالبمخا حاي اغساإب االب مهتماالبماف ا هتهمافبا مجا4112اطخاتمباالبم الجااالبالمبجباالبحمبباوأنهارغمءاا ه ا
اإب اأناشأخيافباالط ارمبانوباب غماة الج ماالبح مرمك،ارممايا

شهكاالب مهتم،ازا

اةااالخاالمصمشهم،اوالباباشفتسارأنها’ي ازا

به غم،ارغمءا ا ه االهباالبم هس االباغفتيي،اأناشخسجاالبمجابمارجأن االخاتمباة الجا االبح مرمك االبالمبجب،ارممافباذبكاشكمبتفاونطمقا
البالسةمكاالبابازتخسةهم‘نا
-40

وشسنكاالبه غما ه األمتماشاالف االبالر ماالبفغتمابسىاف ي االباختتمناوشهختاالبه غماشاضتحمكافتممايا ه اراخسيماالبمجابماإب ا

ف ي االباختتمافباالبم الحلاالبمالاهفماة اإج الءالك االطخاتمباالبمخا حم،ارممافباذبكاة اب غماة الج ماالبح مرمكاوأناالبف ي االباخغبا
للبرنامجازتاأبفاة ا رمباةاظفباة اش باالبممبتم،اوة الج ماالبح مرمك،اوالبمجا يمكنا
-44

إن اللجنة:

أ) درست الوثيقة "عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة الممتدة من  1يوليو/تموز  4112إلى
 01يونيو/حزيران "4144؛
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ب) أوصت بأن يوافق المجلس التنفيذي على عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة الممتدة من
 1يوليو/تموز  4112إلى  01يونيو/حزيران 4144؛
ج) دعت المجلس إلى النظر فيما إذا كان فريق التقييم سيحتاج إلى خبرة فنية إضافية لدى قيامه بمقابلة المرشحين
المدرجين على القائمة المختصرة.

أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في البرنامج
-43

الزا ضت االبه غم االباستخم ا"أزهاب اح مب اة سل اشكمبتف االبس م ا ت االبمرمش م افب االبرنامج" االبمخسةم اراصفه االبممنتم افبا

زه هماة االباسم االباباشغطباالزا الضاة سلاشكمبتفاالبس ما ت االبمرمش منا
-42

وبحرتاالبه غمارمباستخم،اةجت ماإب اأنهماش اغساإب االبااجتهمكاالبالمنبما

اةجموبالكا ت ابزمتماج كافباوقتازمر ا

ةااالبم هساالباغفتيي ،االبييازت ا ضاالبم أبماال خت ماوال م اش ختسالافباالطزا الض،اإل سالناوبقماباخسيمهمابهماالفخما هتهمافبا
البسوبماالب غايمافبايانتا/حلي النا4102نا
-42

وطحذتاالبه غماالبمخا حاالبالمصارار تطانماذجاشكمبتفاالبس ما ت االبمرمش ماالباالبنافباالزا الشت تماالبج ال ماةااالبخطملا

البالمصاوش رئماالبماالبناةغهاب مجا،4103ا

اال ي اشطرت اة سلاوالحسابهممنحت اة االبخطملاالبالمصان راها 01افباالبمم ماب متاا

البممنحت اة اليالاالبخطملا ازتهمابليمنماالبخسبماالباغمف تماوالبكفمءماوالبجفمفتمنا
-46

إن اللجنة:
أ) الحظت االستنتاجات الثالثة لألمانة المتعلقة بما يلي :أسلوب تمويل البرنامج؛ واستخدام معدل واحد السترداد
تكاليف الدعم غير المباشرة عبر فئات البرامج؛ والحفاظ على الوضع الراهن بالنسبة للتعاون فيما بين بلدان
الجنوب ومساهمات الحكومة المضيفة؛
ب) أيدت المقترح باستخدام معدل واحد نسبته  11المائة لجميع مساهمات القطاع الخاص مع مالحظة أن المعدل
اتسم بالديناميكية والقدرة على التكيف مع مرور الوقت؛
ج) تطلعت إلى ورقة أخرى في عام  4115بعد تحليل للقضايا المتعلقة بالمسألة األخيرة من االستعراض ،وتلخص
نتائج استعراض تكاليف الدعم غير المباشرة.

موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والخمسين بعد المائة
-42

أُرهغتاالبه غمارأنهاشخ باأناشغ خسانوبشهم االب منزم اوالبالم انار ساالبمم مافبابوةمافباالبفا ماة ا 3اإب ا 2انافمر /شج ي ا

البممنبا.4102
اا

ا
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وثائق مقدمة للعلم
 خطما ملاة الجااالبح مرمكاالبالمبجبابهفا ماالبمماسماة ايابتا/شمازا4102اإب ايانتا/حلي النا4102ا

