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لجنة المالية
الدورة التاسعة واألربعون بعد المائة
روما 72-72 ،مايو/أيار 7102
استعراض المادة  7-9من النظام المالي – موعد تقديم خطة اإلدارة

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد Finbarr Curran
مدير شعبة الميزانية والبرمجة
برنامج األغذية العالمي
رقم الهاتف+3906 6513 2408:

ُ
طبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ .ويرجى من
السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة
متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
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ملخص


()1

وافقت لجنة المعونة الغذائية على النظام المالي للبرنامج مع تاريخ نفاذ يبدأ في  8يناير/كانون الثاني .8992

وتقتضي القواعد والنُظم المنقحة تقديم خطة اإلدارة ألعضاء المجلس في موعد ال يتجاوز  06يوما قبل الدورة
العادية األخيرة لكل سنة تقويمية.


وخالل المشاورات غير الرسمية بشأن خطة اإلدارة ( )2682-2682واجتماعات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ،أُوصي بأن تستعرض األمانة هذه المادة وأن تقترح
موعدا نهائيا أكثر مالءمة .وينبغي للموعد النهائي أن يراعي الوقت الالزم للعملية التشاورية ولفعالية إرسال
الوثيقة إلكترونيا ووضعها على شبكة اإلنترنت بغية نشرها مع مواصلة إتاحة الوقت الكافي للمجلس والحكومات
الستعراض الوثيقة قبل الدورة العادية األخيرة لكل سنة تقويمية.
 ويظهر استعراض لمواعيد تقديم خطة اإلدارة في السنوات األخيرة أن أطول فترة فاصلة بين نشر الوثيقة
وافتتاح آخر دورة عادية كانت  44يوما (بالنسبة لخطة اإلدارة  )2662-2660بينما كانت أقصر فترة  24يوما
(بالنسبة لخطة اإلدارة .)2669-2661



وتعتقد األمانة أن التطورات التكنولوجية التي باتت تم ّكن اآلن من التوزيع السريع للوثائق ستوفر الوقت الالزم
للنظر في خطة اإلدارة على النحو الواجب من قِبل الهيئات االستشارية والتشاور مع الحكومات.



وتقترح األمانة أن يتم تقديم مشروع لخطة اإلدارة قبل المشاورة غير الرسمية األخيرة مع المجلس ليتسنى أن
ّ
ستوزع في موعد ال يتجاوز
تراعى جميع التعليقات والشواغل في خطة اإلدارة المقترحة النهائية ،والتي
 26يوما قبل الدورة العادية األخيرة لكل سنة تقويمية.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما بالوثيقة التي تقترح استعراض المادة  2-9من النظام المالي للبرنامج وأن
توصي المجلس التنفيذي بالموافقة عليها.
مشروع المشورة
 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي ،تشير لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة على المجلس التنفيذي بالموافقة على "استعراض المادة  7-9من النظام المالي – موعد تقديم خطة
اإلدارة".

) (1الوثيقة  ،WFP/CFA/33-16الصفحة .81

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما3103/6/6-3 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

استعراض المادة  2-9من النظام المالي

للموافقة

موعد تقديم خطة اإلدارة

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2013/6-C/1
2 May 2013
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ .يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي
في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال بموظفي برنامج
األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
مدير شعبة الميزانية والبرمجة:

السيد F. Curran

رقم الهاتف066513-2408:

رئيس دائرة الميزانية:

السيد C. Gardner

رقم الهاتف066513-2077:

لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)344560-8465/8552 :
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مشروع القـرار



يوافق المجلس على تعديل في المادة  8-9من النظام المالي ،توو عَّع بموجبو خطوة اإلدارة المقترحوة علوى أعضواء المجلوس فوي
موعد يسبق انعقاد الدورة بثالثين يوما على األقل .ويطلب من األمانة تقديم مشروع لخطة اإلدارة قبل المشواورة غيور الرسومية
األخيرة بشأن خطة اإلدارة حتى تؤخذ جميع التعليقات والشواغل في الحسبان قبل وضع الوثيقة في صيغتها النهائية.

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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الموضوع
-6

وفقا للمادة  8-9من النظام المالي ،سيُو َِّّع المدير التنفيذي خطة اإلدارة المقترحة علوى أعضواء المجلوس فوي موعود ال
يتجاوَّ  43يوما قبل الدورة العادية األخيرة لكل سنة تقويمية .ومنذ اعتماد هذه المادة في عام  ،6998تبيّن أن االمتثال يتسم
بالصعوبة .وسعت وثائق خطوة اإلدارة فوي انونوة األخيورة إلوى الحصوول علوى إعفواء منهوا بموجوب الموادة  6-8مون النظوام
()1

المالي.
-8

وتُطلع األ مانة المجلس علوى األرقوام التشوغيلية وأرقوام الميزانيوة األوليوة وتعمول فوي تعواون معو فوي وضوع األولويوات
لدورة التخطيط .وتتيح هذه العملية التشاورية إجراء حوار فعال.

-0

وخووالل المشوواورات غيوور الرسوومية بشووأن خطووة اإلدارة ( )8365-8360واجتماعووات لجنووة الماليووة لمنظمووة األغذيووة
والزراعة واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ،أُوصي بأن تستعرض األمانة هذه المادة وأن تقتور موعودا نهائيوا
أكثر مالءمة .وينبغي للموعد النهائي أن يراعي الوقت الالَّم للعملية التشاورية ولفعالية إرسوال الوثيقوة إلكترونيوا ووضوعها
علوى شوبكة اإل نترنوت بغيوة نشورها موع مواصولة إتاحووة الوقوت الكوافي للمجلوس والحكوموات السوتعراض الوثيقوة قبول الوودورة
العادية األخيرة لكل سنة تقويمية.

معلومات أساسية
-6

()2

وافقوت لجنوة المعونووة الغذائيوة علووى النظوام المووالي للبرناام موع توواريخ نفواذ يبوودأ فوي  6ينوواير/كوانون الثوواني .6998

وتقتضي القواعود والونُظم المنقحوة تقوديم خطوة اإلدارة ألعضواء المجلوس فوي موعود ال يتجواوَّ  43يوموا قبول الودورة العاديوة
األخيرة لكل سنة تقويمية.

عملية إعداد خطة اإلدارة
-5

كما ورد فوي خطوة اإلدارة ( ،)8365-8360يلوزم تحقيوق التوواَّن بوين دقوة الوثيقوة مون حيوج االحتياجوات والتوقعوات
وتقديمها في الوقت المناسب للمجلس .ومع االنتقال في عام  8366إلى دورة سنوية للميزانية ،أصبح اإلطار الزمني إلعوداد
وثيقة الحوكمة الشاملة هذه أقصر.

-4

وعادة ما يبدأ تجميع المتطلبات التشغيلية المتوقعة وطلبات ميزانية دعم البرامج واإلدارة في شهر أبريول/نيسوان .ويوتم
استعراض األرقام األولية داخليا وإجاَّتها خالل الفصلين الثواني والثالوج مون السونة للتثبوت مون أن المووارد المطلوبوة تودعم
تنفيذ الخطة االسوتراتيجية .وبواالقتران موع االسوتعراض الوداخلي ،تُجوري األمانوة سلسولة مون المشواورات غيور الرسومية موع
المجلس تهدف إلى إ عطاء صورة عامة عن االحتياجات األولية من الموارد ومعالجة أية شوواغل وأسوئلة وبودء حووار بشوأن
المجوواالت ذات األولويووة فووي دعووم البوورامج واإلدارة والتوج و االسووتراتيجي .وتكفوول هووذه المشوواورات غيوور الرسوومية مراعوواة
وجهات نظر المجلس عند إعداد الصيغة النهائية الحتياجات الميزانية.

(" )1يُنظم هذا النظام المالي ،الذي ُوضع إعماال للمادة الرابعة عشرة –  5من النظام األساسي ،اإلدارة المالية لحساب برنامج األغذية العالمي .ويجوَّ للمجلس في ظروف خاصة الموافقة على
استثناءات في تطبيق هذا النظام المالي".
) (2الوثيقة  ،WFP/CFA/33-16الصفحة .62
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اإلعفاء من المادة  2-9من النظام المالي
في المشاورة غير الرسمية الثالثة بشأن خطة اإلدارة ( )8365-8360التي أُجريت في  5سبتمبر/أيلوول  ،8368أعلون

-7

المدير التنفيذي أن األمانوة ستسوعى مورة أخورى للحصوول علوى إعفواء مون الموادة  8-9مون النظوام الموالي .وأبودى األعضواء
اسووتعدادهم السووتعراض هووذه المووادة .وحظووي االسووتعراض أيضووا بوودعم لجنووة الماليووة لمنظمووة األغذيووة والزراعووة واللجنووة
االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية.
-2

مقتطف من تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ( ،)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/2الفقرة :62

وأخيوورا ،تالحوول اللجنووة االستشووارية االقتوورا الوووارد فووي الصووفحة  60موون التقريوور المتعلووق
بشرط تقديم خطة اإلدارة إلى أعضاء المجلس في موعد ال يتجاوَّ  43يوما قبل الدورة .ولم
يستطع البرنام الوفاء بهذا الشرط نظرا لتواتر الدورات ،ويقتر اإلعفاء مون األحكوام ذات
الصوولة بموجووب المووادة  8-9موون النظووام المووالي التووي تحتوووي علووى هووذا الشوورط .ولاايس لااد
اللجنااة اتستشااارية أي اعتااراا علااق الموافقااة علااق اإلعفاااء ماان المااادة  3-9ماان النظااام
المااالي لاااذا ال اارا ،وأو ااي عاالب ياااطلا البرنااام عالتعااديم اي الياالة للنظااام المااالي
حسب اتقتااء.
-9

مقتطف من تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ( ،)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/3الفقرة :83

نظرت اللجنة في طلب اإلعفاء من المادة  8-9من النظام المالي والحظت تكرر هذا الطلوب.
وفي أعقاب مناقشات مطوّلة ،أو ت اللجنة بأن تقوم األمانة بتقديم اقترا إلى هيئوة المكتوب
للنظر في كيفية تناول هذه المسألة.

استعراا المادة  2-9من النظام المالي ومقترح األمانة
 -63يبين الجدول  6مواعيد تقديم خطط البرنام لإلدارة في السنوات األخيرة.

الجدول  :0مواعيد أقديم خطط البرنام لإلدارة
العنواب

أاريخ نشر النسخة

موعد دورة المجلس

اإلنكليزية

عدد األيام قبم
دورة المجلس

خطة البرنام لإلدارة ()8365-8360

8368/63/68

8368/66/66-68

31

خطة البرنام لإلدارة ()8366-8368

8366/63/67

8366/66/67-14

28

خطة البرنام لإلدارة لفترة السنتين ودورة الميزانية
خطة البرنام لإلدارة لفترة السنتين ()8366-8363

8339/63/39

8339/66/68-39

31

خطة البرنام لإلدارة لفترة السنتين (8332ـ)8339

8337/39/82

8337/63/85-88

24

خطة البرنام لإلدارة لفترة السنتين (8334ـ)8337

8335/39/86

8335/66/66-37

44

خطة البرنام لإلدارة لفترة السنتين (8336ـ)8335

8330/39/66

8330/63/86-83

39
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-66

بحثووت األمانووة عمليووة إعووداد خطووة اإلدارة ومتطلبووات الهيئووات االستشووارية والمجلووس ،لكووي يتووا لهم وا الوقووت الكووافي
الستعراض الوثيقة .وفي أعقاب هذا االستعراض ،وبما يتماشى مع المواعيد األخيرة لنشر خطة اإلدارة ،فإنها تقتور تنقويح
المادة  8-9من النظام المالي في الدورة السنوية لعام  8360بحيج تُوَّع خطة اإلدارة علوى األعضواء فوي موعود ال يتجواوَّ
 03يوما قبل الدورة العادية األخيرة لكل سنة .وتعتقد األمانوة أن التطوورات التكنولوجيوة التوي باتوت تم ّكون انن مون التوَّيوع
السريع للوثائق ستوفر الوقت الالَّم للنظر في خطة اإلدارة على النحو الواجب مون قببول الهيئوات االستشوارية والتشواور موع
الحكومات.

-68

وستضمن األمانة أيضا أن يتم تقديم مشروع لخطة اإلدارة قبل المشاورة غير الرسمية األخيرة مع المجلس ليتسنى أن
ّ
سوتوَّع فوي موعود ال يتجواوَّ  03يوموا قبول
تراعى جميع التعليقوات والشوواغل فوي خطوة اإلدارة المقترحوة النهائيوة ،والتوي
الدورة العادية األخيرة لكل سنة تقويمية.

التعديم المقترح علق المادة  2-9من النظام المالي
النص الحالي

النص المقترح

يقدم املدير التنفيذي للمجلس ،خالل دورته العادية األخرية يف يقةدم املةدير التنفيةذي للمجلةس ،خةالل دورتةه العاديةة األخةرية يف
كل سنة تقوميية ،خطةة لةادارة املقة،ةة ،وكةذلا تقةارير اللجنةة كةةل سةةنة تقومييةةة ،خطةةة اةدارة املقة،ةةة ،وكةةذلا تقةةارير اللجنةةة
االستشةةارية لشةةاود اةدارة وامليةاويةةة وانةةة املاليةةة ويةةو مشةةرو االستش ةارية لش ةةاود اةدارة وامليةاوي ةةة وان ةةة املالي ةةة بش ة ا وتُةةو
خطة اةدارة املقة،ة على أعضاء اجمللس يف موعد يسبق اوعقاد خطة اةدارة املقة،ةة علةى أعضةاء اجمللةس يف موعةد يسةبق اوعقةاد
الدورة بثالثني يوما على األقل
الدورة بستني يوما على األقل
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