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 مقدمة
 
                                                                      قدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا الثانية والسبعني بعد املائة.  - 1
 
                             (الفلبني)، ممثلو الدول األعضـــــــــــــاء   .Lupiño Lazaro Jr                                        وحضـــــــــــــر االجتماع إىل جانب رئيس الدورة، الســـــــــــــيد   - 2

                التالية أمساؤهم:
 

        (أنغوال)  Maria Esperança Pires dos Santos        السيدة •
          (أسرتاليا)  Kristina Gill        السيدة •
          (بنغالديش)  Manash Mitra      السيد  •
          (الربازيل)  Antonio Otávio Sá Ricarte       السيد •
       (الصني)  Ni Hongxing       السيد •
                                  هيثم عبد اهلادي السيد الشحات (مصر)       السيد •
                  (غينيا االستوائية)  Mateo Nsogo Nguere Micue       السيد •
         (أملانيا)  Hannah Laubenthal        السيدة •
         (املكسيك)  Benito Santiago Jiménez Sauma       السيد •
               (االحتاد الروسي)  Vladimir V. Kuznetsov       السيد •
                                سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان)       السيد •
                          (الواليات املتحدة األمريكية)  Elizabeth Petrovski        السيدة •

 
                         وأبلغ الرئيس اللجنة بأن:  - 3
 

  Carlos Alberto Amaral          ُ ِّ                (أنغوال) ُعيِّنت لتحل حمل الســــيد  Maria Esperança Pires dos Santos       الســــيدة •
                           كممثلة ألنغوال يف هذه الدورة؛

                     كممثلة ألســرتاليا يف هذه     Cathrine Stephenson           ُ ِّ                  (أســرتاليا) ُعيِّنت لتحل حمل الســيدة   Kristina Gill        الســيدة •
        الدورة؛

ُ  ِّ               (الصني) ُعنيِّ ليحل حمل السيد   Cui Jishun       السيد •        Ni Hongxing    كممثل للصني يف جزء من هذه الدورة؛                                
                طويل كممثل ملصـــــر ُ  ِّ                          ُعنيِّ ليحل حمل الســـــيد خالد حممد ال                                  هيثم عبد اهلادي الســـــيد الشـــــحات (مصـــــر)       الســـــيد •

                                    يف جلنة املالية حىت انتهاء فرتة عضويتها؛
               كممثلـــة ألملـــانيـــا     Heiner Thofern          ُ ِّ                 (أملـــانيـــا) ُعيِّنـــت لتحـــل حمـــل الســــــــــــــيـــد   Hannah Laubenthal        الســــــــــــــيـــدة •

              يف هذه الدورة؛
  Thomas Duffy                           ُ ِّ                 (الواليات املتحدة األمريكية) ُعيِّنت لتحل حمل الســــــــــــــيد   Elizabeth Petrovski        الســــــــــــــيدة •

                                            ممثلة للواليات املتحدة األمريكية يف هذه الدورة. ك
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                                                                                              وميكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من املوقع الشــــــبكي لألجهزة الرئاســــــية والدســــــتورية يف العنوان التايل:  - 4
/representatives/ar-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance.  
 
                              ائة للجنة، مراقبون صامتون من:                                                  وباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة الثانية والسبعني بعد امل  - 5
 

     كوبا •
    قربص •
            الدومينيكية          اجلمهورية •
       فنلندا •
        هنغاريا •
        اليابان •
       هولندا •
       املتحدة        اململكة •

 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
 

 )2021-2019خطة البرنامج لإلدارة (
 
      مليار    8 . 6                        توقعات اإليرادات البالغة   ) 1              ) واليت تشــــــمل:    2021 -    2019                                  نظرت اللجنة يف خطة الربنامج لإلدارة (  - 6

   8 . 9                            االحتياجات التشغيلية البالغة    ) 2                                                 املستخدمة كأساس لوضع ميزانية دعم الربامج واإلدارة؛      2019                 دوالر أمريكي لعام 
                     مــلــيــون دوالر أمــريــكــي؛   1 .   385                                   مــيــزانــيـــــــة دعــم الــربامــج واإلدارة الــبـــــــالــغـــــــة    ) 3   ؛2019                       مــلــيـــــــار دوالر أمــريــكــي لــعـــــــام 

                                 مليون دوالر أمريكي سنويا، وذلك من     55 . 1                                                          خدام احلساب العام لتغطية تكاليف إدارة االستثمارات حبدود مبلغ    است   ) 4
 .           دوالر أمريكي     يون ل م   3 .  69                                     املبادرات املؤسسية احلامسة البالغ جمموعها    ) 5                                       إيرادات الفوائد املستحقة للحساب العام؛

 
ّ         والحظت اللجنة توقعات اإليرادات احملّدثة لعام   - 7                                       مليار دوالر أمريكي. وسلطت اللجنة الضوء    2 . 7        البالغة       2018                               

                                                                                                على الســياق العاملي لالحتياجات املتزايدة وشــجعت األمانة على مواصــلة اجلهود الســتكشــاف ســبل متويل أخرى كوســيلة 
 .                                                  للحد من الفجوة بني االحتياجات التشغيلية وخطة التنفيذ

 
                         مليون دوالر أمريكي. ورحبــت    1 .   385       البــالغ       2018                                                   والحظــت اللجنــة اقرتاح ميزانيــة دعم الربامج واإلدارة لعــام   - 8

                    ، ولكنها حذرت أيضــــــا     2019           ُ                                                           باجملاالت اليت أُعطيت هلا األولوية من خمصــــــصــــــات دعم الربامج واإلدارة اإلضــــــافية يف عام 
 .                                                    تمادات امليزانية اإلضافية إىل أنسب اجملاالت يف هيكل الربنامج                                            من أنه ينبغي مواصلة توخي احلرص لضمان توجيه اع

 
         ا مفاده                                                                                       واســــــتفســــــرت اللجنة عن الزيادة الكبرية اليت طرأت على تكاليف اجتماع اإلدارة العاملي وتلقت توضــــــيح  - 9

                                             على مسامهات البلد املضيف اليت مل يتم حتديدها بعد.        سيعتمد                أن صايف التكاليف 
 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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                                                                                اللجنة االســـتخدامات املقرتحة حلســـاب تســـوية دعم الربامج واإلدارة للمبادرات املؤســـســـية احلامسة.          واســـتعرضـــت   -  10
                                      ما يتعلق ببعض املبادرات املؤســــــــســــــــية احلامسة،     ا في                                                               ومع إقرار اللجنة بأن حجم املعلومات الواردة يف خطة اإلدارة كان كافي

                                                   درات املؤســـســـية احلامسة قدمها الربنامج بصـــورة جمزأة يف إطار                                                  فقد أشـــارت أيضـــا إىل أن املعلومات اإلضـــافية عن بعض املبا
                                                                                                       املشـــاورات األوســـع مع اجمللس، مما زاد من صـــعوبة فهم النطاق الكامل لكل مبادرة من هذه املبادرات من الوثيقة نفســـها. 

               بادرات املؤســـســـية   ُ                                                                                 وأُبلغت اللجنة بأن األمانة ســـوف تقدم، يف غضـــون األســـبوعني التاليني، مذكرات مفاهيم لثالث من امل
                                               ؛ ومبادرة النقد واملنصــــــــــــــة الرقمية؛ ومبادرة مبادرة     2030                                                 احلامسة الســــــــــــــت املقرتحة، وهي: مبادة صــــــــــــــندوق الربنامج لعام 

 .                           ُ                       الكفاءات النامجة عن تكامل الُنظم وتكنولوجيا املعلومات
 

      بنســــــــــبة       2019               املباشــــــــــرة لعام                                                                     ونظرت اللجنة يف االقرتاح املتعلق باملوافقة على معدل موحد لتكاليف الدعم غري  -  11
                                                                                              يف املائة، ويف اقرتاح منبثق عن اســــــتعراض الربنامج لســــــياســــــات االســــــرتداد الكامل للتكاليف يدعو إىل تطبيق معدل    5 . 6

         لبرنامج  ا   مج  ا     لى بر                                        يف املائة على املســــــــــــامهات اليت تقدمها احلكومات إ   4  َّ                                 خمفَّض لتكاليف الدعم غري املباشــــــــــــرة بنســــــــــــبة 
 .                           متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية    لتي     ان ا    لبلد               ان النامية أو ا    لبلد        تقدمها ا    لتي          املسامهات ا              بلدا�ا، وعلى   في 

 
  ُ  َ                                                                                            وأُبلَغت اللجنة باقرتاح جديد بتغيري اهليكل التنظيمي للربنامج بإضـافة منصـب جديد برتبة مدير تنفيذي مسـاعد   -  12

      املنصـــب      صـــاحب                        املكاتب القطرية. وســـيكون                                                            لإلشـــراف بشـــكل مباشـــر على املكاتب اإلقليمية الســـتة، ومن خالهلا على
                                                                                                      بصـــــورة مباشـــــرة أمام املدير التنفيذي وســـــيســـــاعد على تعزيز الرقابة اإلدارية على األداء وإدارة املخاطر والضـــــوابط      مســـــؤوال

                                              دوالر أمريكي يف الســـــنة ســـــتشـــــمل وظيفة برتبة أمني عام        مليون   1               ُ                                         الداخلية. وأُبلغت اللجنة بأن التكلفة التقديرية البالغة
                                       . وطلبت اللجنة توضــــــــيحات إضــــــــافية عن اآلثار  7 - ع                          ووظيفة خدمات عامة برتبة خ   4 -                          مســــــــاعد، ووظيفة فنية برتبة ف

                                                                                                      املتعلقــة بــالتكــاليف وعن اخلطوط الزمنيــة واإلجراءات، وأعربــت عن قلقهــا إزاء تــأخر اإلبالغ عن التغيري املقرتح. وحثــت
                                                                                                         اللجنة الربنامج، يف ضـــوء الفرتة القصـــرية نســـبيا بني اجتماع اللجنة واجتماع اجمللس التنفيذي، على التشـــاور بصـــورة كاملة 

 .                                      مع الدول األعضاء قبل النظر يف خطة اإلدارة
 

ّ                                                                                       وذّكرت اللجنة بأن وصــــــف الفئة األوىل من مؤشــــــرات األداء الرئيســــــية يرد بالفعل يف القســــــم اخلامس من خطة   -  13   
                                               واليت تشــــــمل التزامات الربنامج كجزء من منظومة األمم    –                                                       اإلدارة، يف حني أن الفئة الثانية من مؤشــــــرات األداء الرئيســــــية 

                           كانت موضــــــوعا ملشــــــاورة غري رمسية      –                                                                          املتحدة وكذلك القضــــــايا الرئيســــــية ذات األولوية اليت حددها فريق اإلدارة التنفيذية 
ُ                            أخرية ُعقدت مؤخرا حول إطار النتائج  ّ                                                         املؤســــــســــــية. وأقّرت اللجنة إضــــــافة ســــــبعة مؤشــــــرات أداء رئيســــــية من الفئة الثانية                    

 .            يف خطة اإلدارة
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 :         إن اللجنة  -  14
 

                                   مليار دوالر أمريكي، وأنه تمت مواءمة    9 . 8     تبلغ       2019                                     أن االحتياجات التشــــغيلية المتوقعة لعام       الحظت    (أ)
                   مليار دوالر أمريكي؛   8 . 6        والبالغ       2019                                                     خطة التنفيذ المحددة األولويات مع التمويل المتوقع لعام 

                                                                                    الجهود الرامية إلى توســــيع قاعدة المانحين من أجل تقليص الفجوة بين االحتياجات التشــــغيلية       شــــجعت    (ب)
 .            وخطة التنفيذ

                  مليون دوالر أمريكي      385 . 1                                                         على المســـــــــــتوى المقترح لميزانيـــة دعم البرنـــامج واإلدارة البـــالغ        وافقـــت    (ج)
                                                                                      وتخصـــــــيصـــــــه لبنود االعتماد المحددة، وهي "االســـــــتراتيجية والوجهة" و "الخدمات المقدمة للعمليات" 

                                            و"الحوكمة والرقابة المستقلة وجمع التبرعات"؛

ّ  أقّرت    (د)                   مليون دوالر أمريكي     69 . 3                            دعم البرامج واإلدارة والبالغ                               التخصـــــيص المقترح من حســـــاب تســـــوية     
                 ُ                                   في الوقت نفســه أن تُقدم مذكرات مفاهيم عن مبادرة صــندوق        وطلبت                            للمبادرات المؤســســية الحاســمة، 

                                                                     ُ    ، ومبــادرة النقــد والمنصــــــــــــة الرقميــة، ومبــادرة الكفــاءات النــاجمــة عن تكــامــل الُنظم     2030              البرنــامج لعــام 
            ، وأن تتضـــــــــــمن     2018                                                   لك قبل الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام                         وتكنولوجيا المعلومات، وذ

                                                                                      خطط اإلدارة في المســـتقبل معلومات أكثر تفصـــيال عن المبادرات المقترحة، من خالل مذكرات مفاهيم 
 ُ                 ُترفق بخطة اإلدارة؛

       2019    عام            في المائة ل   6 . 5                                                       تطبيق معدل موحد الســـــــــــترداد تكاليف الدعم غير المباشـــــــــــرة قدره       أيدت    (ه)
                                                                                          على جميع المســــاهمات، فيما عدا المســــاهمات التي تقدمها الحكومات إلى برامج البرنامج في بلدانها 
                                                                                                   والمســـاهمات التي تقدمها البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصـــاداتها بمرحلة انتقالية، والتي ســـيطبق 

  ؛    2019                                       عليها معدل قدره أربعة في المائة في عام 

ّ  أقّرت    (و)       مليون    1 .  55                                                                    ســـــــتخدام المقترح للحســـــــاب العام لتغطية تكاليف إدارة االســـــــتثمار بحدود مبلغ   اال    
                                                            دوالر أمريكي سنويا من إيرادات الفوائد المستحقة للحساب العام؛

  ا                                          ً رض بصورة أولية في هذه الدورة، ويتضمن منصبً                                          ُ أن األمانة تعتزم تقديم هيكل تنظيمي منقح، عُ       الحظت    (ز)
                                                                                      ا برتبة أمين عام مســــاعد للتركيز على اإلشــــراف على المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية، وذلك     جديد

                                 بإجراء مشـــاورة غير رســـمية مع الدول        وأوصـــت  ،     2018                                                إلى الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 
                        األعضاء قبل ذلك االجتماع؛

                      المعروضة على اللجنة؛                                       الفئة الثانية من مؤشرات األداء الرئيسية       أيدت    (ح)

                     "خطة البرنامج لإلدارة                                                                   بأن يوافق المجلس التنفيذي على مشــاريع القرارات على النحو الوارد في       أوصــت    (ط)
) 2019    - 2021    ."(    
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 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة
 

                                                                                          اللجنـة بـالتحـديـث املتعلق بتنفيـذ خـارطـة الطريق املتكـاملـة واللمحـة العـامـة عن التعـديالت املقرتحـة على       رحبـت  -  15
                                                                                                   الالئحة العامة للربنامج ونظامه املايل واليت تشمل: املصطلحات، والتعاريف، وسياسات االسرتداد الكامل للتكاليف.

 
                                                                                     اللجنة أن التعديالت املقرتحة على الالئحة العامة للربنامج ونظامه املايل ســـتضـــمن االتســـاق مع إطار        والحظت  -  16

                                                          خارطة الطريق املتكاملة وتعكس السياق الذي يعمل فيه الربنامج.
 

       الالئحة     ُ                                                                                       وأُبلغت اللجنة بالتزام الربنامج مببدأ وقيمة االســــــــــــــرتداد الكامل للتكاليف وبأن التعديالت املقرتحة على  -  17
                                                               العامة والنظام املايل ستدعم اسرتداد التكاليف بطريقة بسيطة وشفافة.

 
                                                                                            واستعرضت اللجنة تسع توصيات تتعلق بسياسات االسرتداد الكامل للتكاليف يف جماالت التوأمة؛ واإلعفاء من   -  18

                          عدالت تكاليف الدعم املباشـــرة                                                                         تكاليف الدعم غري املباشـــرة أو التخفيضـــات يف معدالت تكاليف الدعم غري املباشـــرة؛ وم
  .          االستئمانية                                                                                       للخدمات املشرتكة املأذون هبا؛ ومعاملة اإليرادات املتأتية من تقدمي اخلدمات عند الطلب؛ والصناديق 

 
  ُ                                                                                              وأُبلغت اللجنة بأن بعض التوصيات ميكن أن تؤثر على إيرادات تكاليف الدعم غري املباشرة وأن الربنامج أجرى   -  19

   مخس     فرتة                                                                           ة لتقدير مدى األثر احملتمل على إيرادات تكاليف الدعم غري املباشــــــــرة يف املســــــــتقبل خالل             حتليال للحســــــــاســــــــي
                 يف املائة ومنو ســنوي    3                                                                              ســنوات وعشــر ســنوات. ويســتند التحليل إىل افرتاض وجود منو ســنوي يف املســامهات العامة بنســبة 

                                                      هر أن املبلغ املتوقع من إيرادات تكاليف الدعم غري املباشــرة                                            يف املائة يف اجملاالت اليت تتأثر بالتوصــيات، وقد أظ    10      بنســبة 
                                                                                                      الضــــائعة لن يكون كبريا، وســــيؤدي يف الوقت نفســــه إىل تعبئة موارد إضــــافية، وتوســــيع قاعدة املاحنني، وتعزيز الشــــراكات، 

                      وبناء امللكية الوطنية.
 

                                 أ�ا أرجأت حىت الدورة الســــــــــــــنوية لعام     ُ                                                       وأُبلغت اللجنة بأنه مل يتم النظر يف ثالث توصــــــــــــــيات يف الوثيقة حيث  -  20
                                                                                                ، إلتاحة املزيد من الوقت إلجراء التحليل والتشــاور مع األعضــاء. وتتعلق هذه التوصــيات مبعدالت تكاليف الدعم     2019

                                                                                               غري املباشـــرة املطبقة على املســـامهات املقدمة إىل حســـاب االســـتجابة العاجلة، واملســـامهات النقدية غري املخصـــصـــة لغرض 
                                                                                               وتفويض املدير التنفيذي، بصفة استثنائية، سلطة املوافقة على "توأمة" املسامهات املقدمة من أي جهة ماحنة.       بعينه، 

 
                                         االنتقالية للخطط االسرتاتيجية القطرية واخلطط                 ترتيبات احلوكمة  ) 1                                    واستعرضت اللجنة ثالثة مقرتحات إضافية:   -  21

    ؛    2019                                                                                         االســــــــــــــرتاتيجيــــة القطريــــة املؤقتــــة املختــــارة اليت ســــــــــــــينظر فيهــــا اجمللس التنفيــــذي يف دورتــــه العــــاديــــة األوىل لعــــام 
         ية واخلطط                                                                                              متديد فرتات خطط اســـرتاتيجية قطرية مؤقتة انتقالية معينة للســـماح باملوافقة على اخلطط االســـرتاتيجية القطر    ) 2

                                        استمرار النظام القائم على املشروعات لفرتة    ) 3   ؛    2019                                                               االسرتاتيجية القطرية املؤقتة يف الدورة العادية الثانية للمجلس لعام 
               ُ                                                     نشــــــــــــــطة معينة. وأُبلغت اللجنة بأن الربنامج ســــــــــــــيقدم حتديثا إىل اجمللس التنفيذي  أل        بالنســــــــــــــبة       2019           قصــــــــــــــرية يف عام 

                                          بشأن استخدام هذه املوافقة على سبيل االحرتاز.      2019                      يف دورته السنوية لعام
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  ُ                                                                                          ُ             وأُبلغت اللجنة بأن أية تعديالت معيارية مطلوبة لتنفيذ اخلطط االســـــرتاتيجية القطرية املتعددة البلدان ســـــتُقدم عند عرض   -  22
  .    2019                          يها يف الدورة السنوية لعام                                                                                اخلطة االسرتاتيجية القطرية املؤقتة املتعددة البلدان للمحيط اهلادئ إىل اجمللس للموافقة عل

 
    ُ                                                    ب، أُبلغت اللجنة بأن املقرتح، الذي يتماشى مع املادة الثالثة  - 8                                       وعند استعراض معايري األهلية مبوجب التوصية   -  23

      2004                                                                                        من النظام األســـاســـي، يطبق معيار األهلية الذي وافق عليه اجمللس التنفيذي يف الوثيقة اليت صـــدرت عام    2 -    عشـــرة
     يأيت      ريثما      وذلك                                   توســــــــــيع قاعدة اجلهات املاحنة للربنامج"،    –                                           "الشــــــــــراكات اجلديدة ملواجهة االحتياجات املتزايدة          املعنونة

  .                           توجيه جديد من اجمللس التنفيذي
 

  ُ                                                                                          وأُبلغت اللجنة بآخر املســـــــتجدات بشـــــــأن النســـــــخة احملدثة من بوابة بيانات اخلطط االســـــــرتاتيجية القطرية املقرر   -  24
       حصائل                                                              ، مبا يف ذلك بيانات املسامهة والنفقات، وتوجيهات إضافية بشأن صياغة     2019            األول من عام                  إصدارها يف الربع

                                                 اخلطط االسرتاتيجية القطرية، وحالة خطط عمل الشراكات.       ما بني          والرتابط في                        اسرتاتيجية لتعزيز االتساق 
 

           إن اللجنة:  -  25
 

               تحديث عن خارطة                                                                          التوصيات المتعلقة باالسترداد الكامل للتكاليف المعروضة في الوثيقة المعنونة      أيدت     (أ)
  ؛                الطريق المتكاملة

                              مــا يتعلق بــالمصـــــــــــطلحــات والتعــاريف                                                      التعــديالت المقترحــة على الالئحــة العــامــة والنظــام المــالي في   ّ   أّقرت    (ب)
                              التعديالت ســـــــــتدخل حيز التنفيذ في                                                   وســـــــــياســـــــــات االســـــــــترداد الكامل للتكاليف، مع مالحظة أن هذه 

  ؛    2019                   يناير/كانون الثاني   1

                                                                                               ترتيبات الحوكمة االنتقالية المقترحة التي ستطبق على الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية       أيدت    (ج)
  ؛    2019                                                                                     القطرية المؤقتة المختارة التي سينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى لعام 

نة للســـــــــــماح بالموافقة على الخطط       أيدت    (د) ية معي                                                                                  تمديد فترات خطط اســـــــــــتراتيجية قطرية مؤقتة انتقال
                                                                                             االســـــــــــتراتيجية القطرية والخطط االســـــــــــتراتيجية القطرية المؤقتة في الدورة العادية الثانية للمجلس لعام 

  ؛    2019

                               ارة، مع مالحظة أن ذلك لن يســتخدم                                                    اســتمرار تطبيق النظام القائم على المشــروعات ألنشــطة مخت      أيدت    (ه)
  ؛    2019  ّ                                           إّال عند الضرورة ولفترة قصيرة فقط في أوائل عام 

                                                                                  بأن يوافق المجلس التنفيذي على مشـــــــــــاريع القرارات على النحو الوارد في الوثيقة "تحديث       أوصـــــــــــت    (و)
                            عن خارطة الطريق المتكاملة".

 
 بعد المائة والسبعينموعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة 

 
    16   إىل     12 ُ ِ                                                                               أُبِلغـــت اللجنـــة بـــأنـــه من املقرر عقـــد دورهتـــا الثـــالثـــة والســــــــــــــبعني بعـــد املـــائـــة يف رومـــا يف الفرتة من   -  26

  .    2018                  نوفمرب/تشرين الثاين 
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 لعلملمقدمة الثائق الو 
 
         اخلارجي         احلسابات       مراجع    عمل     خطة  -
 


