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 البم هس

 بعد المائة خمسونالالدورة 

 4112/كانون األول سمبردي 5-1روما، 

 بعد المائة للجنة المالية  نيوالخمسخامسة التقرير الدورة 

 (4112أكتوبر/تشرين األول  42-42)روما، 

 

 الموجز

 ا ر ساالبمم مافبا سناة االبم م لاالبماالهمارمبجؤوناالبممبتم،اوالبمتلالنتم،اوالب قمرماا توالبالم المة ماالبنذ كاالبه غماخعلانوبشهم

 منيماالبممنتمافبافبانوبشهاالباللبرنامج،اوذبكاقرلاأنايغذ افتهماالبم هساالباغفتييا"(البرنامجبا "البما هخمارر نمةجاال  ييماالب مبم

ان4102ابنافمر /شج ي االبممن

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 إناالبم هساةس ااإب االإلحمالمارآبالءاوشاصتمكاب غماالبممبتمافتممايااللارمبم م لاالبابانذ افتهماالبم هساالباغفتييابر نمةجاال  ييما

ان4102االب منيماالبممنتمافبانافمر /شج ي االبممنبالب مبمبافبانوبشها

ارجأناليقاالباستخماإب :يمك اشاجتهاأياالزاف مبالكا

 (David McSherry) الب تسانيفتساةم جت ي

اأةت اب غماالبممبتم
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 مقدمة

اوالبالم ت ار ساالبمم مناالمة مقسةتاالبه غماإب االبم هساالباخ ي االبامببا  انوبشهماالب -0

اال  ضمءاالبامبتماأزممؤلم:ةممهااالبسولاا،Moungui Médiوحض االطجامملاإب اجمنباب تساالبسوبم،االب تسا -4

 الب تسماKristina Gillا أزا البتم(ا

 الب تساOlyntho Vieiraالبر الزيل(ا  

 ) الب تساخمبساةحمساالبطايلا ةال 

 الب تساManuel Furtwaenglerأبممنتم(ا  

 الب تساAbdoulaye Traoreا  تغتم(ا

 الب تساOsamu Kubotaالبتمرمن(ا  

 الب تساBenito Jiménez Sauma )البمك تك  

 البمغ ب ابمغمبياةحمساالب تس) 

 الب تساKhalid Mehboobا رم  امن(ا

 الب تساVladimir V. Kuznetsovالطشحمناالب وزب(ا  

 )االب تسما رهماةهكا مممناةهكا الب انالن

 الب تسماElizabeth Petrovskiالباطيمكاالبماحسماال ة يكتم(ا  

 وأرهغاالب  تساالبه غمارأن: -3

 الب تسماKristina Gillغتاباحلاةحلاالب تسا أزا البتم(اُ ت ااMatthew Worrellفباليقاالبسوبم؛ا 

 ا ا ُااManuel Furtwaenglerالب تس ات ا أبممنتم( االب تس اةحل ابتحل  Georg Friedel Cramerاليقاا فب

 البسوبم؛

 الب تساOsamu Kubotaت ابتحلاةحلاالب تساا Hideya Yamadaاة االبمارختماراصفهاةمملاالبتمرمنابهمسما

 ؛ ضاياهمافا م

 ا االب تسم االب تسماابات تغاPerla Carvalhoز منم اةحل حل

Emma María José Rodríguez Sifuentes؛ ضاياهمابهمسماالبمارختماة افا ماةممهماالبمك تكاراصفهما 

 ا ا  البمك تك(اBenito Jiménez Saumaالب تس ابتحلاةحل االب تس ت  از منم ليقافبااPerla Carvalhoم

 البسوبم؛

 البسوبم؛اليقافبابخ اافازياالب تساةحلابتحلا البمغ ب(ا ت ابمغمبياةحمساالب تس 

 ا اال ة يكتم(ال اElizabeth Petrovskiالب تسم ااباطيمكاالبماحسم اNatalie Brown تغتاباحلاةحلاالب تسم

 نفباليقاالبسوبم

ا -2 اشغليل االبامبب:ويمك  االب غاالن افب اوالبسزاابيم االب  مزتم ابألجهلم االبجركب االبماقا اة  ارسيل اةممل ا ل اةؤلعك اةاجل

representatives/ar/-e/substitutecommitte-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/financeا 

 والبالم ت ار ساالبمم مابه غم،اة القراناصمةااناة االبسولاال  ضمءاالبامبتم:االمة مورمإلضمفماإب اذبك،احض االبسوبماالب -2

 الطشحمناال وبورب 

 لابغسال 

 ااالبغ ويج

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 (4112-4115خطة البرنامج لإلدارة )

افبا -6 ا"نذ كاالبه غم ا االبرنامجخطم اا"(4102-4102بإلنالبم ايهب: اشاق مكاا(0والباباشمهتاةم اقسبلماةاحفذمالزاالسالج

الحاتمجمكاا(4ةهتانانوطباأة يكبا أزمساباضااةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبماوخطماالب ملاالبمؤقاماالبمحسنماال وبايمك؛اا2ا211

ا اشجغتهتم اا2ا226قسبلم اأة يكب؛ انوطب اا(3ةهتان اوالإلنالبم االبر الةج ان م اأة يكب؛اا8ن480اقسبلمةتلالنتم انوطب ةهتان

سالخهتماإلنالبماالباكمبتفابهةهتانانوطباأة يكباا22ن1اةرهغا(2نوطباأة يكب؛ااةهتانا4ن2ارمرهغالبمرمنبالكاالبمؤز تماالبحمزمماا(2

 الب مجناح مبالطزامممبالكازاسفااة االب

ابهاستخماوالباباشمهتاأسغتاو -2 االبممامزم اال ةمنما ه االبغا تم ناالبرنامجةممبزمكاالبمتلنمافباشاضحافغتماشح تغمكاالبه غم

،اإب اجمنباالبغهجاالبمح  اإزالءاالبماالبناشسرت اوالفا الضمكاالبامايلازتمقرجأناوأر زكاالبه غما ه اوجهاالبالالاصاالبخ ماالب سيسا

اوالزاال اال وبايمك، االبمحسنم االبمؤقام االب مل اخطمخطم اةالالالمك اأوبايمك ا   الضاشحسيس االزامممب احمطك البر الةجاان ماسالج

 رلاإب اال ةمنماالزاكجمفاالباتوالإلنالبمنا مماأ  رتاالبه غما  اشخسي لمابهحاالباالبم هبا ر اأبرااةجموبالكا ت ابزمتم،اوالهر

 ار تطاالباستخماال زمزتماوشخهتصاح مهمنالبكفتهمار

ا -8 االبامايل االبه غم اوطحذت اا2ا211االبرمبغالبمااقا اأة يكب انوطب اةهتان ابإلام او مهتااحفذم اةاال اشخسي رم ارمبق ب مجاي النالك

ناوش  تاال ةمنما ه اةاالصهماشازتااقم سماالبممنحت ،او ه االب ملارجكلاوست اةااالبممنحت االبحمبتت ابهحساة االبختاناالبابا4102

 الضاالبامايلارمب هفنزتمماالبختاناالبما هخمارمزاالسالجاال ةااللا   ا،اوطالبرنامجش ت اة ونما

ةهتانانوطباأة يكباوش  تاال ةمنما ه اشخسيماشحسيممكاةغاذمم،اا2ا226اوطحذتاالبه غماالطحاتمجمكاالباجغتهتماالبرمبغم -2

و ت اذبكاة احمطكاالبطاالبئاة اقرتلا،اوالبكاالبثاالبطرت تما،ش ال بافتهماالطحاتمجمكاالب سيسماالبغمش ما  االطضط الرمكاالبمسنتم

والبمغذممكاال خ ىافباالباالسيا زةماة ضاال يراطاوش  تا ه ااالبرنامجسغتاالبه غما ه اجهاناأواالإليراطنأزةماة ضا

 ةاالصهماريلاالب هانافباليالاالبم ملن

افباالبطهباالبما ه ار -01 االيمنمونذ كاالبه غم االب مجهم اةهتانانوطباأة يكبا21ة االبم ااىاالبم اهسفابح مباالطزا مرم

ناوأق كاالبه غمارمبسوباالبييايؤنيهاليالاالبح مبافبا4112لاةغيا مجا س ابمايُااة ااى اولاانوطباأة يكب،اةهتاناا411ارحبتالاحمبتم ا

هم ااىابليمنماالبمخا حماالبالبغمسافباحمطكاالبطاالبئناوأيسكاالبه غمااأبوالحة االطزا مرمار   ماإلنخمذااالبرنامجضممناشمك ا

،ارممافباذبكاالبشفملاالطحاتمجمكاالباجغتهتماهمبمر باالبمغطخبابالبااضتحمكارجأناالالبمليساة اسعسمار ساأناشهختارمخسالباالبم اهسفا

كاالبه غمارأنهافباحت اأناالبم ااىاالبم اهسفاطايجكلاالبالالةم اة اجمنباالبممنحت ،افإناناوأق  ا4112سعسماأض مفاةغيا مجارمخسالبا

اإب اةليساة االبامايلاالبم نالبم هساةاالفخما ابهس ام ة اخعلاح مباالطزا مرماالب مجهمناوة اشأناش  يفاا هتهازا م سا أنالم

 البسولاال  ضمءارم ميت االزاالسالجاالبح مب،افضع ا  االإلرعغاالبسوبيا غه،اأنايس ماذبكن

الهرتاأناوة اشح ت اقتمساال نالء،ااالبرنامجكت اامبارمزاالسالجاالبحالصالباكهفماختمسام زهاباالب سيسابوبحرتاالبه غمار -00

افا"البحالم"اش  ياشغختحشاالصلاال ةمنما اأفضلاالبمممبزمكاوالبسبوساالبم افمنمن اةااة ال مم ا أزمسابهختمس، ش  تاالبه غما مم

ي ار اأنالماقتمسالمةمافتممااولااةم،الم ه اةاالصهما مههما ه اشالغتفاالبم افتسي اون اهماإب االإلرعغا  اأ سالنأيضم اال ةمنما

 يا ه ارمبس اماوالطشالمطكاوالإلرعغن
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 مهتماالبمتلنماوال نالء؛اإقمةماصهماأوس ارت اوضااةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبم،ارممافباذبك:ااونذ كاالبه غمافبا مهتم -04

الباالالتصاالطزا الشت باب مهتمكاإ منما؛اوالزاالسالجاحمطكاالطزامممبا   الضاالبكفمءماة اقسباأقال اباحخت والبافابالكاالبخ  يما

ه غمارأناالطزامممبالكافبارهِغتاالبال وبايمكاة اال  ه اإب اال زفلناوأُاوالطزامممبالكاالبمؤز تماالبحمزمم،اوالبمس اةمار مهتماشحسيسا

افبافئمكاالباكمبتفاال خ ىافباةالاهفاأنحمءا ايمك اأناشؤنياإب اةكا رمكافباالبكفمءم االبر الةجاوالإلنالبم اوالبرنامجن م الهرتان

والهرتاأنايجملاليالاالإلرعغااخرهم،نالبماالبم  اةكا رمكاالبكفمءمافباشخ ي اال نالءاالب غاياوفباخططاالإلبمليساة االإلرعغاالالبه غما

االبم االسةمافباوال نالءاالبكمباة هاةمكا  ا ا مناة االبممك ابهافابالكاالبخ  يم اإذال افتمم اونذ كاالبه غم  منما مهتمكاإالبغا بن

زتمافباوقتاال زماالبرنامجالباالالتصاضم اةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبماذالكاالبغمااالطزمباالبالف ياأناشؤس ازهرتم ا ه اةهمجا

 البممبثنم ااىار ربا سناحمطكاالبطاالبئاة االب هتهمايالاليسافتهاالبطهبا

االب مبيمابطزا  الضاالاال ةمنم،ا  لءاة ا مهتماخاجوالهرتاالبه غماأناش -03 الزا  الضارإنبالجااكمبتفاالبس ما ت االبمرمش م،

قاالبطاالبئاال ةغتم،ارمإلضمفماإب االبا مبيفاإنالبماال ةماالبماحسمابجؤوناالب عةماوال ة اوصغسواالزامممبالكاآخ ا  ا تفتماشمايل

 الباالبنمافباةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبمن

ا -02 االإلنالبم التكل ا ه  اإنخمبهم االبمخا ح ارمبا سيعك االبه غم اب وأق ك اأزمزتم االطاالك اال ي  ا ه  اقسةم  البافمءا"همضب

ا(ا:ا أة اجمهماأةاب،اةمايهبا،،اشمهتمأ  رتا غهاالبجاال لاالباببنال ا ه ابغ ض"اوشهختا سنال اة االبااضتحمكارم البغخلاالبمؤقتاأن 

ابمغالبانم باالبمسي االباغفتيياإب انتايابك االبماحسم، اافبازتمقاإصعحاال ةم ار سا مج ابمم االباغمتم االب مبمتماالبخمموا4102وخطم

ا4106وا4102زتكاناةؤقام اب مةبا،االإلن منبابه مل إب ايماساب ااإب ابشرماأةت ا مجاة م ساالبسياالنةغالباب تسابفاا؛ا ب(اوأن 

نالبم؛ا ن(اوأناإل؛ا ج(اوأناالباغتت الكاب اشا ربافباشكمبتفاإضمفتمافباةتلالنتمان ماالبر الةجاوال4106ني مر / مناناال ولاةمار سا

البممبثنااىالبم ااه االباالسيابحمطكاالبطاالبئاة اشها قسبوطا ه ا،االبرنامجماب اشؤس ازهرتم ا ه ا مهتمكاحإ منماالباغذتماالبمخا 

 طناهمءاةغهممنا،اةااشجسيسلما ه االبطمرااالبمؤقتابهمغالرت االبمي ابي اأ عق،اإب اال ةمنماالإلرعغا  اشغفتيلمماوالالبه غمالهرتاو

ار -02 االبما ه  االبممة  االبخ الب ارمج ول ايا ه  اوفتمم االإلنالبمن اخطم افب االباالبنم االبخ البالك اةجمبيا االبه غم ابوأيسك همسي امإلذن

 كاالبه غمارمغمقجمكاأج يتازمرخم اأسغمءاالبمجموبالكا ت االب زمتماةااالبم هسنايلاةتلالنتمان ماالبر الةجاوالإلنالبم،اذ  اا سرالباغفتييا

طاي طبازخفم اأنهاوا0226لاانف هاة احتثاال زمساةغيا مجاا،الطحاتمجمكاالباجغتهتم،االبيياالزاغساإب اوطحذتاأناالبخ الباالبحمبب

 االسجاباُاناوشسنكاالبه غما ه االبحمجماإب االبغذ افباصتغمارسيهمامن ماالبر الةجاوالإلنالبلالنتماةتوالضحم ابمسىاالبليمنماالبممكغمافبا

ا ابهفا م االإلنالبم اأناش مل4108-4106فباخطم اافبةااالبم هساا،اوالهرتاإب اال ةمنم ا ت ابزمتم،او4102 مج  ه اا،رالابم

 الزاكجمفاصتغمارسيهمن

 إن اللجنة: -06

في البرنامج وهنأت تحسينات فنية توضح ممارسات الميزنة النوعية الممتازة للوثيقة التي شملت على  أثنت (أ

 األمانة على ما أدته من عمل؛

طلبت إلى و، عنهالقياس تكلفة المساعدة واإلبالغ أسلوب المنهجية الجديدة في استخدام الحصص ك أيدت (ب

 ؛لمستفيدينالدقيقة والفعلية لعداد األعن اإلبالغ واصل تأن األمانة أن تنقحه و

 زيادة المستوى المستهدف لحساب االستجابة العاجلة؛ أيدت (ج

ميزانية دعم البرامج واإلدارة، وأعربت عن ارتياحها للتغييرات العامة  مبلغعلى المبرر المنطقي لتحديد  وافقت (د

 المعروضة في تلك الميزانية؛

 التنظيمي؛تنقيح الهيكل بالمبرر المنطقي وراء  أقرت (ه

 تقرير األداء السنوي تفاصيل عن مكتسبات الكفاءة الفعلية؛ من خاللأن يتضمن اإلبالغ في المستقبل  طلبت (و



CL 151/11 6 

 

عام  فيمشاريع القرارات الواردة في خطة اإلدارة، غير أنها طلبت إلى األمانة أن تعمل مع المجلس  أيدت (ز

تخدم في خطة اإلدارة ست  لالقرار الثامن  ، وبصورة غير رسمية، على استكشاف صيغة بديلة لمشروع4115

 .4112-4112للفترة 

 زيادة أتعاب مراجع الحسابات الخارجي

مبجبا،ارمطزاغمناإب اإحمالماقسةهماة الجااالبح مرمكاالبال"زيمنماأش مباة الجااالبح مرمكاالبالمبجب"الباستخمانمقجتاالبه غما -02

شكمبتفاالبماظفت اشاممش اةااالبليمنالكافبابوالشباةاظفباالبالسةماالبمسنتماغتاالبه غمارأناالبليمنمافباشاضحاأزمساليالاالبطهبناوأُره

ا ا مج اةغي افباالبهغس اشيال  االب ف اجاالا4112الباالغتم افباشكمبتفاالب ف ا ه اأزمساالبليمنالكافباأز مب اح مباالبليمنم اشم اوأنه ،

 وة سطكارسلاالإل مشماالبتاةبن

 إن اللجنة: -08

 ؛ هاوالمقترح الوارد في "الحسابات الخارجيزيادة أتعاب مراجع "الوثيقة  استعرضت (أ

 مراجع الخارجي؛المن االتفاق المبرم مع  2بأن الطلب يتماشى مع المادة  أقرت (ب

على النحو ، اأمريكي ا  دوالر 15 211بمبلغ في المائة  2 بنسبةبأن يوافق المجلس التنفيذي على زيادة  أوصت (ج

 مراجع الخارجي؛ ه القدمذي في الطلب الالمبين 

الشروط المتعلقة بالزيادات  4144-4112مراجع الخارجي للفترة البأن يتضمن العقد القادم مع  أوصت كذلك (د

 ض المجلس التنفيذي المسؤولية عن الموافقة عليها.سمح بأن يفو  ي بمافي التكاليف 

 عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج

 4144يونيو/حزيران  01 إلى 4112يوليو/تموز  1للفترة الممتدة من 

ا -02 انمقجتاالبه غم االبالمبجبا"الباستخم االبم الجا اوش تت  االخاتمب االلبرنامج مهتم اة  االبمماسم اا0بهفا م إب اا4106يابتا/شماز

اا31 االبما هخما"4144يانتا/حلي الن اوالبا شترمك اوشكايغه االباختتم اف ي  اوالخاالمصمك ابه مهتم، االبلةغب االإلالمب اشحسن االباب ،

 كاالطخاتمب،اوة ميت االباختتمارمزاالسالجاة مةعكاالبا جتحاالبغ رتمنارمزام البياه،اوإج الءال

 ه ااطخاتمباالبم الجااالبالمبجباالبحمبباوأنهارغمء اا4112وأق كاالبه غمارأناالبمخا حاي اغساإب االب مهتماالبماف ا هتهمافبا مجا -41

 ازاي’ااالخاالمصمشهم،اوالباباشفتسارأنهاشهكاالب مهتم،ازا   اإب اأناشأخيافباالط ارمبانوباب غماة الج ماالبح مرمك،ارممايا  اة

 ه االهباالبم هساالباغفتيي،اأناشخسجاالبمجابمارجأناالخاتمباة الجااالبح مرمكاالبالمبجب،ارممافباذبكاشكمبتفاونطمقاا غم،ارغمء ابه

 نا‘البالسةمكاالبابازتخسةهم

فتممايا ه اراخسيماالبمجابماإب االبه غماشاضتحمكاوشهختاوشسنكاالبه غما ه األمتماشاالف االبالر ماالبفغتمابسىاف ي االباختتمنا -40

،ارممافباذبكاة اب غماة الج ماالبح مرمكاوأناالبف ي االباخغبامالطخاتمباالبمخا حاالكف ي االباختتمافباالبم الحلاالبمالاهفماة اإج الء

 ،اوة الج ماالبح مرمك،اوالبمجا يمكناالبممبتماة اش بزتاأبفاة ا رمباةاظفبااللبرنامج

 إن اللجنة: -44

إلى  4112يوليو/تموز  1اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة الممتدة من عملية "الوثيقة  درست (أ

 ؛"4144يونيو/حزيران  01
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ا

بأن يوافق المجلس التنفيذي على عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة الممتدة من  أوصت (ب

 ؛4144يونيو/حزيران  01إلى  4112يوليو/تموز  1

لمرشحين امقابلة قيامه ب لدىالمجلس إلى النظر فيما إذا كان فريق التقييم سيحتاج إلى خبرة فنية إضافية  دعت (ج

 المدرجين على القائمة المختصرة.

 أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في البرنامج

ااالزا  ضتاالبه غم -43 افبا"الباستخم االبمرمش م ا ت  اشكمبتفاالبس م افبااالبمخسةما"رنامجالبأزهاباح مباة سل االبممنتم راصفه

 زه هماة االباسم  االباباشغطباالزا  الضاة سلاشكمبتفاالبس ما ت االبمرمش منا

وبحرتاالبه غمارمباستخم،اةجت ماإب اأنهماش اغساإب االبااجتهمكاالبالمنبما  اةجموبالكا ت ابزمتماج كافباوقتازمر ا -42

بهماالفخما هتهمافباباخسيمهماةااالبم هساالباغفتيي،االبييازت ا  ضاالبم أبماال خت ماوال  م اش ختسالافباالطزا  الض،اإل سالناوبقما

 ان4102البسوبماالب غايمافبايانتا/حلي النا

االباالبنافباالزا الشت تما -42 البخطملاماةااج ال البوطحذتاالبه غماالبمخا حاالبالمصارار تطانماذجاشكمبتفاالبس ما ت االبمرمش م

فباالبمم ماب متااا01البخطملاالبالمصان راهاابهممنحت اة ،ا  اال ي اشطرت اة سلاوالحسا4103البالمصاوش رئماالبماالبناةغهاب مجا

 بخسبماالباغمف تماوالبكفمءماوالبجفمفتمناالبخطملا ازتهمابليمنماالليالاالبممنحت اة ا

 إن اللجنة: -46

االستنتاجات الثالثة لألمانة المتعلقة بما يلي: أسلوب تمويل البرنامج؛ واستخدام معدل واحد السترداد  الحظت (أ

بين بلدان فيما تكاليف الدعم غير المباشرة عبر فئات البرامج؛ والحفاظ على الوضع الراهن بالنسبة للتعاون 

 الجنوب ومساهمات الحكومة المضيفة؛ 

المائة لجميع مساهمات القطاع الخاص مع مالحظة أن المعدل  11المقترح باستخدام معدل واحد نسبته  أيدت (ب

 اتسم بالديناميكية والقدرة على التكيف مع مرور الوقت؛ 

ألة األخيرة من االستعراض، وتلخص بعد تحليل للقضايا المتعلقة بالمس 4115إلى ورقة أخرى في عام  تتطلع (ج

 نتائج استعراض تكاليف الدعم غير المباشرة.

 المائة بعد والخمسين السادسة الدورة انعقاد ومكان موعد

افباالبفا ماة اا منزمالباشهمأُرهغتاالبه غمارأنهاشخ باأناشغ خسانوب -42 نافمر /شج ي اا2إب اا3والبالم انار ساالبمم مافبابوةم

 .4102البممنبا

اا
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 مقدمة للعلم وثائق

 4102إب ايانتا/حلي الناا4102ة ايابتا/شمازااخطما ملاة الجااالبح مرمكاالبالمبجبابهفا ماالبمماسم -

ا


