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 (؛QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهذه

  .www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

A 

 

 سـالمجل
 الدورة الخامسة والخمسون بعد المائة

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5رومـا، 

 تقرير الدورة الثالثة والستين بعد المائة للجنة المالية 
 (2016نوفمبر/تشرين الثاني  3-2روما، )

 
 التنفيذي الموجز

 
ابة والستتتتتتتا بعد املائة م عدد من املستتتتتتائل املتصتتتتتتلة بالشتتتتتتاور املالية  وامليزانية  والرق الثالثةنظرت اللجنة خالل دورهتا 

عادية الثانية م دورته ال جللبرنام(  وذلك قبل أر ينظر فيها اجمللس التنفيذي البرنامجاملتعلقة بربنامج األغذية العاملي )
 .2016 نوفمرب/تشرين الثاينم 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

إر اجمللس مدعو إىل اإلحاطة بآراء وتوصيات جلنة املالية فيما يتصل باملسائل اليت نظر فيها اجمللس التنفيذي لربنامج 
 .2016اين العادية الثانية م نوفمرب/تشرين الثاألغذية العاملي م دورته 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأر هذه الوثيقة إىل:
 
 (David McSherry) السيد ديفيد ماكشريي

 أما جلنة املالية
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 مقدمة
 
 والستا بعد املائة.ثالثة قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا ال -1
 
 األعضاء التالية أمساؤهم:ممثلو الدول   Khalid Mehboobوحضر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة  السيد  -2
 

  السيدCarlos Alberto Amaral (نغوال)أ 
 السيدة Antoinette Merrillees )أسرتاليا( 
  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 
 د السيXie Jianmin )الصا( 
 )السيد خالد حممد الطويل )مصر 
 السيد Mateo Nsogo Nguere Micue ؛(ا االستوائية)غيني 
 السيدة Hannah Laubenthal أملانيا(؛( 
  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma )املكسيك( 
  السيدLupino jr. Lazaro )الفلبا( 
  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 
 )السيدة عبلة ملك عثمار ملك )السودار 
  السيدةElizabeth Petrovski )الواليات املتحدة األمريكية( 

 
 وأبلغ الرئيس اللجنة بأر: -3
 

 السيدة Cathrine Stephenson  أسرتاليا( ُعيِّنت لتحل حمل السيد(Matthew Worrell   كممثلة ألسرتاليا للفرتة
 املتبقية من عضويتها؛

 السيدة Antoinette Merrillees  أسرتاليا( ُعيِّنت لتحل حمل السيدة(Cathrine Stephenson م هذه الدورة؛ 
 د السيXie Jianmin  ُاِّ ليحل حمل السيد )الصا( عNiu Dun م هذه الدورة؛ 
 السيد Mateo Nsogo Nguere Micue اِّ ليحل حمل السيد ( عُ ا االستوائية)غينيCrisantos Obama Ondo  

 م هذه الدورة؛
 السيدة Hannah Laubenthal لتحل حمل السيد  ت)أملانيا( ُعيِّنHeiner Thofern م هذه الدورة؛ 
 د ية ترينيداد وتوباغو من عضوية جلنة املالية  فقد انتخب اجمللس م دورته الرابعة واخلمسا بعانسحاب مجهور  بعد

 املكسيك( عضوا ( Benito Santiago Jiménez Sauma( السيد 2016يونيو/حزيرار  3 –مايو/أيار  30املائة )
 م جلنة املالية للفرتة املتبقية من مدة العضوية؛
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 السيد Thomas M. Duffy (ا)ُعاِّ ليحل حمل السيدة  لواليات املتحدة األمريكيةNatalie Brown   كممثل
 للواليات املتحدة األمريكية للفرتة املتبقية من عضويتها.

 السيدة Elizabeth Petrovski (ا)ُعيِّنت لتحل حمل السيد  لواليات املتحدة األمريكيةThomas M. Duffy  
 م هذه الدورة.

 
 الت كل ممثل بديل من املوقع الشبكي لألجهزة الرئاسية والدستورية م العنوار التايل:وميكن تنزيل موجز ماه -4

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/. 
 
 والستا بعد املائة للجنة  مراقبور صامتور من الدول األعضاء التالية:ثالثة وباإلضافة إىل ذلك  حضر الدورة ال -5
 

 أفغانستار 
 األرجنتا 
 النمسا 
 بلغاريا 
 كوستاريكا 
 كوبا 
 قربص 
 الدامنرك 
 إكوادور 
 االحتاد األورويب 
 فرنسا 
 هنغاريا 
 آيسلندا 
  اإلسالميةمجهورية إيرار 
 إيطاليا 
 اليابار 
 ليتوانيا 
 هولندا 
 النرويج 
 بنما 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 مالطة 
 سلوفاكيا 
 إسبانيا 
 سويسرا 
  البوليفارية فنزويالجهورية 

 
 انتخاب نائب الرئيس

 
 للرئيس حىت هناية الوالية احلالية للجنة. ا)الواليات املتحدة األمريكية( نائب Thomas M. Duffyالسيد  انُتخب -6
 

 ببرنامج األغذية العالميالمسائل المتعلقة 
 

 (2019-2017خطة البرنامج لإلدارة )
 

مليار  5.2إيرادات متوقعة تبلغ  (1اليت مشلت ما يلي:  (2019-2017لإلدارة ) البرنامجخطة نظرت اللجنة م  -7
 احتياجات تشغيلية  (2  وهي تستخدم كأساس لوضع ميزانية دعم الربامج واإلدارة؛ 2017دوالر أمريكي لعام 

قل مبلغ اقرتاح بن (4مليور دوالر أمريكي؛  335.4ميزانية لدعم الربامج واإلدارة قدرها  (3مليارات دوالر أمريكي؛  9.0تبلغ 
العاجلة. كما أُبِلغت اللجنة بعزم  االستجابة حساب إىل واإلدارة الربامج دعم تسوية حسابمليور دوالر أمريكي من  15

مليور دوالر أمريكي   15.0احلامسة  حددت قيمته على أساس أويل مببلغ  املاسسية املبادرات تقدمي اقرتاح بشأر البرنامج
 .2017العادية األوىل لعام  وذلك م دورة اجمللس التنفيذي

 
 م املائة  3.4  تبلغ نسبتها 2016  مقارنة بعام عم الربامج واإلدارة تتضمن زيادةميزانية دوالحظت اللجنة أر  -8
ماليا دوالر أمريكي( للمقر واملكاتب اإلقليمية  وأر امليزانية ُوضعت حبيث تشتمل على تنقيح )"دورار"( ملخصصات  10)

لى مواصلة سعيه لتحقيق  ع البرنامجالناشئة. وتطلعا حنو املستقبل  شجعت اللجنة  البرنامجغطية أولويات ميزانية املقر لت
كفاءات م التكلفة وعلى جتديد جهوده لالستمرار م اإلبالغ عما يتحقق من وفورات حقيقية ضمن ميزانية دعم الربامج 

 .ساسيةدعم الربامج واإلدارة األاحلد من منو ميزانية و  واإلدارة
 
وم سياق املناقشات حول التسوية التقنية للخدمات املركزية  أعربت اللجنة عن دعمها ملفهوم القيام بنقل القيمة  -9

 م الوقت نفسه من احلفاظ على مبدأ العمل م حدود إمكانياته  الذي اعُتمد خالل البرنامجإىل املستفيدين مع متكا 
 مليور دوالر أمريكي من إيرادات تكاليف الدعم  35.1السنوات األخرية. وأُبِلغت اللجنة أر مقرتح استخدام مبلغ 

شأر هذا املقرتح  موال إضافية. ومنغري املباشرة لتغطية تكاليف خدمات مركزية معينة  هو مبثابة تبديل وليس اعتمادا أل
الطوعية ات ميول من التربع البرنامج بأر مالع األخرى ملنظماتا لدى التمويل بنماذج للمقارنة أفضل إمكانيةأر يتيح 
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ته. عمل م حدود إمكانياسيستمر م ال البرنامجوتفهم اللجنة أر التدبري املقرتح يتسم باحلصافة  إذ أر  .م املائة 100بنسبة 
دارة هي توقعات حمافظة لإل البرنامجوتطلعا إىل املستقبل  أُبِلغت اللجنة أر توقعات التمويل املستقبلي الواردة م خطة 

دعم الربامج واإلدارة ككل ستخضع لالستعراض. كما عموما  غري أنه إذا طرأ اخنفاض على ذلك التمويل فإر ميزانية 
مليور  117من إجراء حتويالت قيمة إىل املستفيدين مبا يقارب  البرنامجح أر ميكن أحاطت اللجنة علما بأر من شأر املقرت 

  والحظت النتائج اإلجيابية اليت ستتحقق نتيجة للمقرتح. ويتطلب تنفيذ خارطة الطريق 2017حصة غذائية إضافية م عام 
 احلوافظ القطرية.أر يستعرض هذا النهج على ضوء ميزانيات  البرنامجمن  2017املتكاملة م عام 

 
 سنتا  40 تنقيد ماملتمثل  البرنامجوفيما يتعلق مبسألة التحويالت القائمة على النقد  الحظت اللجنة هدف  -10

 عام حبلول وذلك للمستفيدين يوجه واحد دوالر مقداره للقيمة حتويل كل على شكل عملة أو مستحقات قيمة من
 ص..خميظهر ذلك كرقم خط أساس ال يستند بالضرورة إىل حتليل براجمي قطري  البرنامجبأر بلغت اللجنة وأُ  .2020

 
 حساب إىل واإلدارة الربامج دعم تسوية حسابأمريكي من مليور دوالر  15ونظرت اللجنة م طلب نقل مبلغ  -11

غيري عموما ت العاجلة. وأبِلغت اللجنة أر املستوى املستهدف السنوي حلساب االستجابة العاجلة بقي دور االستجابة
مليور دوالر أمريكي. كما أبِلغت اللجنة أر املسامهات اجلديدة م حساب  50خالل السنوات األخرية  مبستوى يقارب 

 مليور دوالر أمريكي م حا أر املخصصات من احلساب  37بلغت حىت اآلر  2016االستجابة العاجلة لعام 
واإلدارة  الربامج دعم تسوية م حساب 2017ر الرصيد املتوقع لعام مليور دوالر أمريكي. وأبِلغت اللجنة أ 124بلغت 

  2015سيكور أعلى بكثري من املستوى املستهدف للحساب  وهو املستوى الذي كار قد مت االتفاق عليه م عام 
  وبالتايل فإر النقل لن ياثر على الصحة املالية األساسية للحساب. وعلى هذا فإر نقل للبرنامجمع اجمللس التنفيذي 

أنشطته األساسية  لدعم البرنامجاملبلغ إىل حساب االستجابة العاجلة يعترب مقرتحا معقوال لوضع األموال حتت تصرف 
 املتعلقة مبواجهة حاالت هتدد األرواح.

 
( معروضة حتت األهداف االسرتاتيجية 2019-2017تقدمها خطة اإلدارة ) والحظت اللجنة أر املعلومات اليت -12

  م أعقاب املوافقة 2017احلالية  واستفسرت عن إمكانية تأثر الوثائق املاسسية املتعلقة بالتخطيط واملساءلة اعتبارا من عام 
تنقَّح  غري أر األطر املنطقية جلميع ( لن 2019-2017على خارطة الطريق املتكاملة. وأُبِلغت اللجنة أر خطة اإلدارة )

  وسُيستخدم ذلك م إعداد تقرير األداء 2017املشروعات احلالية ستوضع مع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة خالل عام 
 .2017والذي سيتناول األداء املتحقق م عام  2018السنوي م أوائل عام 

 
 إن اللجنة: -13
 

 األمانة على جودة الوثيقة المقدمة وعلى العملية التشاورية المتبعة في إعدادها؛ هنأت (أ
 ؛قراءتها أسهلجعل بهدف  شكلهااألمانة على مواصلة استعراض هيكل خطة اإلدارة و  شجعت (ب



7 CL 155/11 

مليارات دوالر أمريكي وأنه تمت  9.0تبلغ  2017أن االحتياجات التشغيلية المتوقعة لعام  الحظت (ج
مليار  5.5مواءمة خطة التنفيذ وخطة العمل المحددة األولويات مع مستوى التمويل المتوقع البالغ 

 ؛بما في ذلك الصناديق االستئمانية والمبالغ المنقولة دوالر أمريكي
 واإلدارة؛ البرامج دعملتخصيص المقترحين لميزانية مع المستوى وا اتفقت (د
  واإلدارة البرامج دعم تسوية حسابمليون دوالر أمريكي من  15النقل المقترح لمبلغ  أيدت (ه

 العاجلة؛ االستجابة حساب إلى
 في المائة  7األخذ بمعدل منسق واحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  دعمت (و

 ؛2017لعام 
 مليون دوالر أمريكي  82مقترح الحفاظ على سقف لسلف الخدمات المؤسسية قدره  مع اتفقت (ز

 ؛2017لعام 
مع مقترح منح المدير التنفيذي سلطة تعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا  اتفقت (ح

 يرادات؛في المائة من التغير المتوقع في اإل 2لمستوى اإليرادات المتوقعة للسنة، بمعدل ال يتجاوز 
 بأن يوافق المجلس التنفيذي على مشاريع القرارات الواردة في خطة البرنامج  أوصت (ط

 (.2019-2017لإلدارة )
 

 استعراض اإلطار المالي
 

ومسارات عمله الثالثة ذات األولوية. والحظت أر استعراض اإلطار  استعراض اإلطار املايلرحبت اللجنة بوثيقة  -14
املايل  بوصفه مكونا أساسيا من خارطة الطريق املتكاملة  سيعمل على تفعيل اخلطة االسرتاتيجية بفعالية أكرب من خالل 

 احلوافظ القطرية بدال من النهج احلايل القائم على املشروعات.
 

استخدام فرتة  (1ميزانية احلوافظ القطرية والحظت مساته الرئيسية  مبا م ذلك:  واستعرضت اللجنة مبادئ هيكل -15
عناصر أكثر تفصيال للتكاليف  (3ختطيط وميزنة االستجابة حلاالت الطوارئ؛  (2وحيدة  على أساس السنة التقوميية؛ 

ت وامليزانيات على املستوى القطري على توفري معلومات عن العمليا (4املوحدة م األمم املتحدة؛  التكاليفمرتبطة بفئات 
 أساس سنوي الستكمال اخلطط االسرتاتيجية القطرية.

 
خطة اسرتاتيجية قطرية مبيزانيات  16ونظرت اللجنة م الرتتيبات االنتقالية اليت ستكور مطلوبة لتنفيذ ما يصل إىل  -16

من الالئحة  4-املطلوبة من املادة الثالثة عشرة ؛ وعلى وجه التحديد االستثناءات2017م عام  القطريةجتريبية للحوافظ 
 من النظام املايل. 5-4و 1-1العامة واملادتا 
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اللجنة أنه سيستمر تفويض املدير التنفيذي واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بسلطة الحظت و  -17
جابة ئ غري املتوقعة األخرى للحفاظ على قدرات االستاملوافقة على املساعدة م حاالت الطوارئ املفاجئة وحاالت الطوار 

 .للبرنامجالسريعة 
 
 واالسرتشاد هبا  2017وطلبت اللجنة تقاسم الدروس املستفادة من اخلطط االسرتاتيجية القطرية التجريبية لعام  -18

 التصميم النهائي هليكل ميزانيات احلوافظ القطرية. والحظت أر اجمللس التنفيذي واهليئات الرئاسية األخرىم مجيع جوانب 
انية للمجلس م الدورة العادية الث للبرنامجستنظر م جمموعة هنائية من التعديالت على الالئحة العامة والنظام املايل 

 .2017التنفيذي لعام 
 

 اليف وحمركات التكاليف.التك رصد هدف حتسا شفافيةر تقوم هي واجمللس التنفيذي بأوأوصت اللجنة بأنه ينبغي  -19
 

وعند استعراض حالة العمليات التجريبية اجلارية للتمويل بالسلف الكبرية  الحظت اللجنة أنه سيتم إجراء حتليل  -20
 .2017عام لتحديد أي مكاسب م الكفاءة والفعالية واملخاطر املرتبطة هبا م الربع األول من 

 
وتلقت اللجنة تأكيدات بأر عمليات حتديد األولويات ستكور أكثر شفافية من خالل جتميع خطط التنفيذ  -21

القائمة على املوارد م إطار خطة اإلدارة وكذلك من خالل البوابة الشبكية حيث ستتاح التفاصيل حىت مستوى األنشطة 
 للدول األعضاء.

 
نتائج  ميزانيات احلوافظ القطرية  بزيادة شفافيته و"خط الرؤية" با املوارد وال كما تلقت اللجنة تأكيدات بأر هيكل -22

سيزيد الرتكيز على األداء  سواء داخليا أو مع اجلهات املاحنة  مما سيشجع الشركاء على املسامهة مبستويات أعلى من هيكل 
 امليزانية و/أو على فرتات متعددة السنوات.

 
 إن اللجنة: -23
 

 الوثيقة المتعلقة باستعراض اإلطار المالي؛ استعرضت (أ
 الميزنة من أجل الفعالية التشغيلية؛أن استعراض اإلطار المالي يضم ثالثة مسارات عمل:  الحظت (ب

 والتخطيط القائم على الموارد؛ والتمويل بالسلف الكبيرة؛
المتكاملة،  أن أهداف استعراض اإلطار المالي، وهو عنصر أساسي من خطة خارطة الطريق الحظت (ج

تتمثل في تعظيم الفعالية التشغيلية من خالل تخطيط مالي واقعي، وتعزيز المساءلة، وتبسيط 
 العمليات، وتنسيق األطر المالية وأطر النتائج؛

 على أهمية ضمان أن يؤدي اإلطار المالي الجديد إلى عملية أكثر كفاءة لصنع القرار  أكدت (د
 في المجلس التنفيذي وليس إضعاف دوره؛
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على األمانة لقيامها بإدراج توصيات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات  أثنت (ه
 استعراض اإلطار المالي؛بشأن مواءمة ممارسات العمل في منظمات األمم المتحدة في 

ية الواردة في الوثيقة المتعلقة بتوجيه إدخال ميزانيات البرامج القطرية التجريب والعناصر المبادئ أيدت (و
 واالنتهاء من هيكل ميزانيات البرامج القطرية؛ 2017في عام 

فترة االنتقالية ل الاالستثناءات المقترحة من الالئحة العامة والنظام المالي للبرنامج المطلوبة خال أيدت (ز
 لتجريب اإلطار البرامجي والمالي الجديد؛ 2017في عام 

االقتراح بمنح المدير التنفيذي سلطة إجراء التنقيحات الالزمة خالل الفترة التجريبية، وفقا  أيدت (ح
 لتفويضات السلطة الحالية فيما يتعلق بعمليات الطوارئ؛

 ة على الالئحة العامة والنظام المالي للبرنامج وعتباتأن األمانة ستعرض التعديالت المقترح الحظت (ط
ثانية المجلس التنفيذي للموافقة عليها في دورته العادية ال علىالميزانية المنقحة لتفويض السلطات 

 باستعراض العتبات بعد فترة زمنية مناسبة وتعديلها، حسب االقتضاء؛ وأوصت، 2017في عام 
 بخصوص االنتهاء  2017استمرار المشاورات غير الرسمية المقرر تنظيمها خالل عام  شجعت (ي

من هيكل ميزانيات البرامج القطرية والتعديالت المطلوبة على الالئحة العامة والنظام المالي وتفويض 
 السلطات للمدير التنفيذي؛

 ، مشيرة رةمويل بالسلف الكبيالتخطيط المستند إلى الموارد والتبمناقشاتها السابقة بشأن  ذّكرت (ك
أن جميع المكاتب  والحظتإلى أن مسارات العمل مدفوعة باحتياجات إدارة الموارد الداخلية، 

وتم تجميع هذه الخطط إلعداد خطة عمل  2017القطرية أعدت خطط تنفيذ قائمة على الموارد لعام 
 (؛2019-2017عالمية محددة األولويات في خطة اإلدارة )

 يعتمد المجلس التنفيذي مشاريع القرارات الواردة في الوثيقة. بأن أوصت (ل
 

 (2021-2017الخطة االستراتيجية للبرنامج )
 

وتغطي الفرتة  2030مع خطة التنمية املستدامة لعام  البرنامجالحظت اللجنة أر اخلطة االسرتاتيجية توائم عمل  -24
2017-2021. 

 
 ( توفر إطارا ختطيطيا وتشغيليا جديدا يعزَّز  2021-2017) للبرنامجوالحظت اللجنة أر اخلطة االسرتاتيجية  -25

م حاالت الطوارئ واملنقذة لألرواح واخلدمات اللوجستية  وكذلك املسامهات البرنامج من خالل شراكات فعالة  مسامهات 
 اليت ميكن أر يقدمها للقضاء على اجلوع وسوء التغذية.

 
 .حاالت النق.ل و تمويوارد والاملتأما بشأر  البرنامجتوقعات  ّا تبمل والحظت اللجنة أر اخلطة االسرتاتيجية  -26

 وستعمل اخلطط االسرتاتيجية القطرية كأساس لتعبئة املوارد.
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ريق بصورة مباشرة وعن ط –والحظت اللجنة أر االستجابة حلاالت الطوارئ وإنقاذ األرواح وسبل كسب العيش  -27

 .البرنامجكانت بالغة األمهية وستظل جزءا رئيسيا من عمليات   –تعزيز قدرات االستجابة القطرية 
 

 مع الكيانات األخرى  راكاتيقيم شأر  للبرنامج( تتيح 2021-2017والحظت اللجنة أر اخلطة االسرتاتيجية ) -28
م منظومة األمم املتحدة اإلمنائية  وخاصة مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية  وأر خطة عام 

تقتضي أر تسعى منظومة األمم املتحدة اإلمنائية إىل اتباع هُنج متكاملة واستحداث أوجه تآزر با القطاعات لتحقيق  2030
 مرتابطة على مجيع املستويات  بدعم من بنيار مواٍت للتمويل واحلوكمة.نتائج 

 
  بشأر القضاء على اجلوع؛ وهدف التنمية 2 سيعطي األولوية هلدف التنمية املستدامة البرنامجوالحظت اللجنة أر  -29

   بشأر إقامة الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.17 املستدامة
 

الغايات االسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجية وأهدافها االسرتاتيجية ونتائجها االسرتاتيجية كانت والحظت اللجنة أر  -30
 على النحو التايل:

 
 (2: دعم البلدان في القضاء على الجوع )هدف التنمية المستدامة 1الغاية االستراتيجية 

 
 على األغذية: القضاء على اجلوع عن طريق محاية إمكانية احلصول 1اهلدف االسرتاتيجي 

 
  (1-2: متتع كل فرد بالقدرة على احلصول على الغذاء )غاية التنمية املستدامة 1النتيجة االسرتاتيجية 
 

 : حتسا التغذية2اهلدف االسرتاتيجي 
 
  (2-2: أاّل يعاين أحد من سوء التغذية )غاية التنمية املستدامة 2النتيجة االسرتاتيجية 
 

 األمن الغذائي: حتقيق 3اهلدف االسرتاتيجي 
 
  حتستتتتتتتتتا األمن الغذائي والتغذية ألصتتتتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتتتتغرية )غاية التنمية 3النتيجة االستتتتتتتتترتاتيجية : 

 (3-2املستدامة 
  (4-2: أر تكور النظم الغذائية مستدامة )غاية التنمية املستدامة 4النتيجة االسرتاتيجية 
 

 (17اف التنمية المستدامة )هدف التنمية المستدامة : إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهد2الغاية االستراتيجية 
 

 : دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة4اهلدف االسرتاتيجي 
 
  امتالك البلدار لقدرات معززة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة )غاية التنمية 5النتيجة االسرتاتيجية :

 (9-17املستدامة 
  (14-17دعم التنمية املستدامة )غاية التنمية املستدامة : اتساق سياسات 6النتيجة االسرتاتيجية 
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 : إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية املستدامة5اهلدف االسرتاتيجي 

 
  إمكانية حصول البلدار النامية على طائفة من املوارد املالية لالستثمار اإلمنائي 7النتيجة االسرتاتيجية :

 (3-17)غاية التنمية املستدامة 
  اقتسام املعارف واخلربات والتكنولوجيا يعزِّز الدعم املقدم من الشراكة العاملية 8النتيجة االسرتاتيجية :

 (16-17جلهود البلدار الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة )غاية التنمية املستدامة 
 

 .خارطة الطريق املتكاملةوالحظت اللجنة أنه سيتم تفعيل اخلطة االسرتاتيجية من خالل باقي عناصر  -31
 

 إن اللجنة: -32
 

 ؛(2021-2017الخطة االستراتيجية للبرنامج ) درست (أ
برنامج الخطة االستراتيجية للعلى األمانة بشأن العملية التشاورية الموسعة المؤدية إلى إعداد  أثنت (ب

 ؛(2017-2021)
بالتعاون مع منظمة األغذية ( 2021-2017خطته االستراتيجية )على أهمية أن ينفذ البرنامج  أكدت (ج

والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والكيانات األخرى في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية 
 لتعظيم النتائج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

أن البرنامج سيواصل المشاركة بشكل كامل في العملية الحالية لالستعراض الشامل  الحظت (د
، وإذا لزم األمر، سُيعدل الخطة االستراتيجية 2017لذي يجري كل أربع سنوات في عام للسياسات ا

( من أجل ضمان المواءمة الكاملة مع التخطيط االستراتيجي لمنظومة األمم المتحدة 2017-2021)
 اإلنمائية وإجراءاتها؛

ي الخطة ف التشغيلي،، وال سيما على المستوى التركيز المنصب على الشراكات وقدَّرت الحظت (ه
 ؛2030االستراتيجية تماشيا مع خطة عام 

  1-7المجلس التنفيذي للبرنامج، وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي والمادة  أوصت (و
ومشروع القرار  (2021-2017الخطة االستراتيجية للبرنامج )من النظام المالي للبرنامج، بأن يعتمد 

 .2016رته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني في دو الوارد في الوثيقة 
 

 سياسة الخطط االستراتيجية القطرية
 

إزاء التخطيط  امجالبرنرحبت اللجنة بسياسة اخلطط االسرتاتيجية القطرية والحظت النهج اجلديد الذي يأخذ به  -33
 االسرتاتيجي والرباجمي على املستوى القطري.
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 لبرنامجاوالحظت اللجنة أر إطار اخلطط االسرتاتيجية القطرية يستجيب للعامل املتزايد التعقيد الذي يعمل فيه  -34
والذي يشهد أزمات إنسانية ممتدة ناجتة عن النزاعات والكوارث  كما يشهد حتديات ناشئة تعرتض سبيل األمن الغذائي 

 والتغذية م العامل.
 

جابة اإلنسانية وقدراته م االست البرنامجر اخلطط االسرتاتيجية القطرية سيعزز قوى وأحاطت اللجنة علما بأر إطا -35
وعلى اإلنعاش  وهو يستفيد من فرص تطبيق تلك القدرات مبا يتجاوز إنقاذ األرواح. والحظت اللجنة أر هنج اخلطط 

 ئ غري املتوقعة مواجهة حاالت الطوار االسرتاتيجية القطرية سيوفر املرونة م االستجابة م ظل الظروف املتقلبة وم 
 )على سبيل املثال اخلطط االسرتاتيجية القطرية املاقتة وعمليات الطوارئ احملدودة(.

 
والحظت اللجنة أر اخلطط االسرتاتيجية القطرية تقدم إطارا براجميا يستند إىل حوافظ قطرية متسقة ستحل حمل  -36

 فئات الربامج ووثائق املشروعات احلالية.
 

دعم البلدار م االستجابة حلاالت  (1والحظت اللجنة أر هنج اخلطط االسرتاتيجية القطرية يسعى لتحقيق ما يلي:  -37
تعزيز  (3االسرتاتيجية على املستوى القطري؛  البرنامجتفعيل خطة  (2الطوارئ وم إحراز تقدم حنو القضاء على اجلوع؛ 

 يلية والشراكات؛االتساق االسرتاتيجي والرتكيز والفعالية التشغ
 

والحظت اللجنة أر اخلطط االسرتاتيجية القطرية ستقدم الدعم للبلدار م االستجابة حلاالت الطوارئ وحتقيق  -38
 تقدم حنو القضاء على اجلوع.

 
والحظت اللجنة أر اخلطط االسرتاتيجية القطرية تقدِّم  مع املكونات األخرى خلارطة الطريق املتكاملة  خط رؤية  -39

ر أساسية وحول كيفية إسهامه م األهداف احملققة  وأهنا ستكو  البرنامجتوزيع املوارد على أساس اسرتاتيجية حول كيفية 
 ذلك املوارد يتوقع أر تعكس تدفقات املوارد التوجهات السابقة مبا م البرنامجوالحظت اللجنة أر  م تعبئة املوارد وإدارهتا.

 املتعدد األطراف.
 

حتسا املواءمة مع األولويات القطرية؛  (1اخلطط االسرتاتيجية القطرية سيحقق ما يلي: والحظت اللجنة أر هنج  -40
تعزيز االتساق االسرتاتيجي والرتكيز والفعالية التشغيلية  (3دعم البلدار م إحراز تقدم حنو القضاء على اجلوع؛  (2

فعالية والكفاءة م السياقات الدينامية )أي حاالت زيادة ال (4والشراكات  من خالل الدمج با الدعم اإلنساين واإلمنائي؛ 
 .ضمار تعزيز املواءمة مع وكاالت األمم املتحدة وعملياهتا (4الطوارئ واألزمات املمتدة(؛ 

 
 إن اللجنة: -41
 

راتيجي التي تعرض نهج البرنامج إزاء التخطيط االست سياسة الخطط االستراتيجية القطرية استعرضت (أ
 والبرامجي على المستوى القطري؛
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أن الخطط االستراتيجية القطرية األولى وميزانيات الحوافظ القطرية المتصلة بها )الخطط  الحظت (ب
 ؛2017االستراتيجية القطرية التجريبية( ستقدم لموافقة المجلس التنفيذي عليها في عام 

الخطط االستراتيجية القطرية التي لديها ميزانيات تجريبية للحوافظ القطرية، ستتطلب  أن الحظت (ج
إدخال تعديالت على بعض أحكام الالئحة العامة للبرنامج ونظامه المالي، وأعربت عن دعمها 
للمقترح الداعي ألن يأذن المجلس التنفيذي بأن تنطبق على الخطط االستراتيجية القطرية مؤقتا 

 الالئحة العامة للبرنامج ونظامه المالي التي تشير إلى فئات البرامج الحالية كأنها تشير  أحكامُ 
 إلى الخطط االستراتيجية القطرية؛

أن األمانة ستقدم التعديالت المقترح إدخالها على الالئحة العامة للبرنامج ونظامه المالي  الحظت (د
، 2017الستيعاب الخطط االستراتيجية القطرية، في دورة المجلس التنفيذي العادية الثانية لعام 

 إلى استعراض تلك المقترحات؛ وأعربت عن تطلعها
 القرارات المعروضة في الوثيقة.بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشاريع  أوصت (ه

 
 (2021-2017إطار النتائج المؤسسية )

 
الحظت اللجنة أر إطار النتائج املاسسية  باعتباره جزءا أساسيا من خارطة الطريق املتكاملة  يفعِّل اخلطة  -42

ميم الربامج وتنفيذها  صاالسرتاتيجية واخلطط االسرتاتيجية القطرية  كونه جتميعا لفئات النتائج وللماشرات املستخدمة م ت
 وم إدارة أداء الربامج ورصدها واإلبالغ عنها.

 
وسلَّمت اللجنة بأر إطار النتائج املاسسية  إذ يبين على اإلطار املايل اجلديد وعلى سلسلة النتائج  فإنه يدعم  -43

ساءلة ليات ويعمل على تعزيز املإنشاء خط رؤية ميتد من املوارد إىل النتائج  وهو يبسِّط إدارة األداء ويدعم إدارة العم
 والشفافية.

 
 والحظت اللجنة أر إطار النتائج املاسسية يتيح فرصة لربط املوارد املالية بالنتائج  مع اختبار هذا التكامل  -44

. وأعربت اللجنة عن اهتمامها بالنتائج وبأر يتم إبالغها 2017من خالل اخلطط االسرتاتيجية القطرية التجريبية خالل عام 
 التقدم احملرز. كما طلبت اللجنة بأر تُعرض املاشرات الشاملة مفصلة حسب اإلعاقة حيثما كار ذلك مناسبا.ب
 

 إن اللجنة: -45
 

 ؛إطار النتائج المؤسسية استعرضت (أ
 (؛2021-2017نهج أداء اإلدارة ) الحظت (ب
 إطار النتائج المؤسسية.بأن يعتمد المجلس التنفيذي للبرنامج  أوصت (ج
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 مسائل أخرى
 

 ومكان انعقاد الدورة الرابعة والستين بعد المائةتاريخ 
 

نوفمرب/تشرين  11إىل  7أُبِلغت اللجنة بأنه من املقرر عقد دورهتا الرابعة والستا بعد املائة م روما م الفرتة من  -46
 .2016الثاين 
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 وثائق مقدمة للعلم
 

  2017إىل يتتتونتتتيتتتو/حتتتزيتتترار  2016ختتتطتتتتتتتة عتتتمتتتتتتتل متتتراجتتتع احلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات اخلتتتتتتتارجتتتي لتتتلتتتفتتترتة متتتن يتتتولتتتيتتتو/متتتتوز  -
 (FC 163/INF/2)الوثيقة 

 


