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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســــتطاع من أثرها على البيئة وتشــــجيع اتصــــاال
 www.fao.org االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةوميكن  مراعاة للبيئة.

NC398/A 

 المجلس

 ون بعد المائةتوالس رابعةالالدورة 

 2020يونيو/حزيران  12-8روما، 

 بعد المائة للجنة المالية التاسعة والسبعينتقرير الدورة 
 )2020فبراير/شباط  6-7(

 

 التنفيذيالموجز 

حتديث عن خارطة الطريق املتكاملة: تفويضات السلطة يقة وثال بعد املائة، يف التاسعة والسبعنياللجنة، يف دورهتا  نظرت
 .)البرنامجلربنامج األغذية العاملي (وذلك قبل أن ينظر فيها اجمللس التنفيذي ة وترتيبات احلوكمة األخرى املقرتح

 جانب المجلس اإلجراءات المقترح اتخاذها من

 اإلحاطة بآراء وتوصيات جلنة املالية. اجمللس مدعو إىل إن

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إىل:
 
 )David McSherryالسيد ديفيد ماكشريي (

 أمني جلنة املالية
 3719 5705 3906+هاتف: 
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 مقدمة
 
 بعد املائة. التاسعة والسبعنيقدمت اللجنة إىل اجمللس التقرير التايل عن دورهتا  -1
 
ممثلو الدول  ،(أوروغواي) Imelda Smolcic Nijersالدورة، الســـــــــيدة  ةوحضـــــــــر االجتماع إىل جانب رئيســـــــــ -2

 األعضاء التالية أمساؤهم:
 

 Kristina Gillالسيدة  •
 (أسرتاليا)

 Manash Mitraد السي •
 (بنغالديش)

 Rodrigo Estrela de Carvalhoالسيد  •
 (الربازيل)

 السيد هيثم عبد اهلادي السيد الشحات •
 (مصر)

 Zenebu Tadesseسعادة السيدة  •
Woldetsadik 

 (إثيوبيا)
 Ramón Lohmarالسيد  •

 (أملانيا)

 Toru Hisazomeالسيد  •
 (اليابان)

السيد  •
Benito Santiago Jiménez Sauma 

 (املكسيك)
 Tahirou Rahila Rabiouالسيدة  •

 (النيجر) 
 Vladimir V. Kuznetsovالسيد  •

 (االحتاد الروسي)
 السيد سيد أمحد حممد األمني حامد •

 (السودان)؛
 Elizabeth Petrovskiالسيدة  •

 (الواليات املتحدة األمريكية)
 
 وأبلغ الرئيس اللجنة بأن: -3
 

كممثلة ألســــــــرتاليا يف هذه   Lynda Hayden(أســــــــرتاليا) ُعيِّنت لتحل حمل الســــــــيدة  Kristina Gillالســــــــيدة  •
 الدورة؛

نيِّ لـــــــــيـــــــــحـــــــــل حمـــــــــل ســــــــــــــــــــــعـــــــــادة  Addisu Melkamu Kebedeالســــــــــــــــــــــيـــــــــد  • (إثـــــــــيـــــــــوبـــــــــيـــــــــا) عـــــــــُ
 ؛كممثل إلثيوبيا يف جزء من هذه الدورة  Zenebu Tadesse Woldetsadik السيدة

 كممثل ألملانيا يف هذه الدورة؛  Heiner Thofern(أملانيا) ُعنيِّ ليحل حمل السيد  Ramón Lohmarالسيد  •
 Emily Katkar(الواليات املتحدة األمريكية) ُعيِّنت لتحل حمل الســـــــــــيدة  Elizabeth Petrovskiالســـــــــــيدة  •

 اليات املتحدة األمريكية يف هذه الدورة.لو كممثلة ل

 
 وميكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من املوقع الشــــــبكي لألجهزة الرئاســــــية والدســــــتورية يف العنوان التايل: -4

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

 

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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بعد املائة للجنة، مراقبون صــــامتون من البلدان األعضــــاء  التاســــعة والســــبعنيوباإلضــــافة إىل ذلك، حضــــر الدورة  -5
 التالية:

 
 الصني •
 كوستاريكا •
 قربص •
 اجلمهورية الدومينيكية •
 اهلند •
 أيرلندا •

 إسرائيل •
 مالطة •
 موناكو •
 هولندا •
 اململكة املتحدة •
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 المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي

 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة: تفويضات السلطة وترتيبات الحوكمة األخرى المقترحة
رحبت اللجنة بالوثيقة املعنونة "حتديث عن خارطة الطريق املتكاملة: تفويضــــــــــــــات الســــــــــــــلطة وترتيبات احلوكمة  -6

 .2020لعام  للبرنامجاألخرى املقرتحة"، اليت ستقدَّم للموافقة عليها يف الدورة العادية األوىل للمجلس التنفيذي 
 
عن تعديالت أجريت يف أعقاب الدورة العادية الثانية  وأعربت اللجنة عن تقديرها للعملية التشـــــــاورية اليت أســـــــفرت -7

مليون  150، مبا يف ذلك حذف كلمة "الدائمة" فيما يتعلق بتفويضات السلطة، وتطبيق عتبة قيمة مطلقة قدرها 2019لعام 
زمات لضمان املزيد الستعراض الدول األعضاء للتنقيحات املتعلقة باالستجابة لأل تناسبيةدوالر أمريكي باإلضافة إىل العتبة ال

 من الوضوح جتاه اخلطط االسرتاتيجية القطرية واخلطط االسرتاتيجية القطرية املؤقتة ذات احلجم التشغيلي الكبري.
 
وأحاطت اللجنة علما مبشــروع القرار بشــأن االلتزام باســتعراض تفويضــات الســلطة بعد مخس ســنوات، يف الدورة  -8

نة باألساس املنطقي الوارد يف الوثيقة، لضمان فرتة زمنية كافية جلمع األدلة والتعلم، . وأقرت اللج2025العادية األوىل لعام 
وملراعاة اجليل التايل من اخلطط االسرتاتيجية القطرية وآثار إصالح األمم املتحدة مراعاة كاملة. وذّكرت اللجنة باختصاص 

 قرار املنقح.ذلك يف مشروع الدرج أن يُ واقرتحت  اجمللس التنفيذي بإجراء استعراض سابق لتفويضات السلطة
 
 2-واســــــــتعرضــــــــت اللجنة أيضــــــــا املقرتحات املتعلقة بتفويضــــــــات الســــــــلطة والتعديالت املعيارية على املواد الثانية -9

لتيسري تنفيذ مفهوم اخلطط االسرتاتيجية القطرية املتعددة البلدان للبرنامج من الالئحة العامة  4-عشرة والثالثة 2-والعاشرة
 يتطلب موافقة اجمللس التنفيذي. الذي

 
 29إىل  2018يناير/كانون الثاين  1من املفعول وذّكرت اللجنة بأن تفويضـــــــــات الســـــــــلطة املؤقتة كانت ســـــــــارية  -10

اليت  2019و 2018. ورحبت بالدروس املستفادة والنتائج املستخلصة من استعراض تطبيقها يف عامي 2020فرباير/شباط 
ضــات املقرتحة للســلطة الواردة يف امللحق الثالث من الوثيقة. ويف هذا الســياق، أعربت اللجنة أرشــدت بدورها إعداد التفوي

عن تقديرها لزيادة دور اجمللس التنفيذي األســـــــــاســـــــــي يف املوافقة والرقابة، على النحو املوضـــــــــح يف الوثائق، ومتت طمأنتها 
 باإلبقاء على هذا الدور.

 
 2-والعاشــــــرة 2-لى التعديالت على تذييل الالئحة العامة وموادها الثانيةوالحظت اللجنة أنه إذا متت املوافقة ع -11

 .2020مارس/آذار  1يف  نفاذ، فإ�ا ستدخل حيز ال4-والثالثة عشرة
 

واســــتعرضــــت اللجنة أيضــــا ترتيبات احلوكمة األخرى مبا يف ذلك العملية التشــــاورية املبســــطة، واالســــتعراض الذي  -12
جتريه الدول األعضــــاء خالل مخســــة أيام للتنقيحات املتعلقة باالســــتجابة لألزمات، واجلهود املبذولة ملواصــــلة تعزيز شــــفافية 

طط االســــرتاتيجية القطرية وتنفيذ نظام اإلخطارات بالربيد اإللكرتوين من خالل حتســــني بوابة بيانات اخل البرنامجعمليات 
 لتنبيه الدول األعضاء بشأن مجيع تنقيحات امليزانية، أيا كانت قيمتها، يف يوم املوافقة عليها.
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 والحظت اللجنة أن األمانة تنظر يف أن ُتدرج يف بوابة بيانات اخلطط االســــرتاتيجية القطرية بيانات عن عمليات -13
الطوارئ احملدودة واخلطط االســــرتاتيجية القطرية واخلطط االســــرتاتيجية القطرية املؤقتة املمولة بالكامل من بلدان مضــــيفة مل 

 .، ودعمت إدراج هذه البياناتتطلب موافقة اجمللس عليها
 

ة القطرية املؤقتة وأقّرت اللجنة بقيمة العملية التشـــــاورية بشـــــأن اخلطط االســـــرتاتيجية القطرية واخلطط االســـــرتاتيجي -14
األعضاء يف إسهامات  وكذلك اجمللس للموافقة عليها، مع الرتكيز على فوائد إشراك أصحاب املصلحة احملليني املقدمة إىل
وردا على اســـتفســـار عن نوايا  عند االقتضـــاء.اخلطط االســـرتاتيجية القطرية واخلطط االســـرتاتيجية القطرية املؤقتة تنقيحات 

ن قبل إلجراء استعراض للعملية التشاورية املبسطة بشأن اخلطط االسرتاتيجية القطرية واخلطط االسرتاتيجية األمانة املعلنة م
، أكدت األمانة، على 2020القطرية املؤقتة اليت ســـتقدم إىل اجمللس التنفيذي للموافقة عليها من الدورة العادية الثانية لعام 

. وأكدت األمانة أن الوثيقة "حتديث عن 2021ســــــــــتعرض يف منتصــــــــــف عام النحو املتفق عليه من قبل، أن العملية ســــــــــتُ 
 .2021خارطة الطريق املتكاملة" سُتنّقح لتأخذ يف احلسبان استعراض هذه العملية يف عام 

 
وفيما يتعلق باســــــتعراض الدول األعضــــــاء للتنقيحات املتعلقة باالســــــتجابة لألزمات، التمســــــت اللجنة توضــــــيحا  -15

، مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة للبرنامجشــــأن األســــاس املنطقي لقيام املدير التنفيذي وحصــــلت على تطمينات ب
عند االقتضــــاء، يف ظروف اســــتثنائية، باســــتخدام املوافقة على هذه التنقيحات دون تقامسها للتعليق عليها مســــبقا. وأقّرت 

وافقة، وأوضــــــــــحت حاجتها إىل احلفاظ على املرونة لضــــــــــمان األمانة بأن التنقيحات ســــــــــيتم تقامسها للتعليق عليها بعد امل
االســــــتجابة الســــــريعة والفعالة يف الوقت املناســــــب يف مثل هذه الظروف، وكذلك العوامل التوجيهية اليت ســــــيتم النظر فيها 

 لتحديد احلاالت اليت جيوز فيها استخدام هذا اإلجراء بشكل استثنائي.
 

التفويضـــــات املقرتحة للســـــلطة بشـــــأن املوافقة على التنقيحات غري املتعلقة والتمســـــت اللجنة توضـــــيحات بشـــــأن  -16
باألزمات، وأُبلغت بأن اجمللس التنفيذي ســــــــــــيوافق على كل تنقيح غري متعلق باألزمات ألي خطة اســــــــــــرتاتيجية قطرية أو 

املائة إّال عندما تكون اخلطة  يف 15خطة اســــــــــــــرتاتيجية قطرية مؤقتة يؤدي إىل زيادة امليزانية اإلمجالية احلالية بأكثر من 
االســــــرتاتيجية القطرية أو اخلطة االســــــرتاتيجية القطرية املؤقتة أو احلصــــــيلة االســــــرتاتيجية ممولة بالكامل من بلد مضــــــيف مل 
يطلب موافقة اجمللس التنفيذي عليها أو عندما تكون احلصـــــــيلة االســـــــرتاتيجية مرتبطة بأنشـــــــطة الطوارئ أو أنشـــــــطة تقدمي 

 اخلدمات.
 

خارطة الطريق إطار  مبوجبفيما يتعلق مبكاســــــــــــــب الكفاءة اليت حتققت نتيجة لتنفيذ تفويضــــــــــــــات الســــــــــــــلطة و  -17
أكدت األمانة و هذه التغيريات. النامجة عن ، اســــــــتفســــــــرت اللجنة عن إمكانية حســــــــاب مقدار وفورات الكفاءة املتكاملة

لمسائل كرسة لامل 2020حزيران /جلنة املالية يف يونيو يف دورةلتقدميها التوصل إىل نتائج و مكانية هذه اإلعزمها استكشاف 
 .برنامجالباملتعلقة 
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 اللجنة: إنّ  -19
بــالموافقــة على  2017بقرار المجلس التنفيــذي الصــــــــــــادر في دورتــه العــاديــة الثــانيــة لعــام  ذّكرت (أ)

والقاضــي  2020فبراير/شــباط  29إلى  2018يناير/كانون الثاني  1التفويضــات المؤقتة للســلطة من 
بتقديم تفويضـــــــــــات الســـــــــــلطة إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها في دورته العادية األولى لعام 

 بعد استعراض تطبيق التفويضات المؤقتة للسلطة؛ 2020
باســتعراضــها للنتائج والمقترحات المتعلقة بتفويضــات الســلطة في دورتها الســابعة والســبعين  ذّكرت )ب(

بعد المائة، وطلبها من األمانة بمواصـــــــلة العمل على المقترحات بهدف االنتهاء منها وتقديمها إلى 
 ؛2020ادية األولى لعام المجلس للموافقة عليها في دورته الع

المجلس التنفيـذي للبرنـامج بـالموافقـة على تفويضــــــــــــات الســـــــــــلطـة الواردة في الوثيقـة  أوصــــــــــــت )ج(
WFP/EB.1/2020/4-A/1  ؛2020مارس/آذار  1لتصبح نافذة اعتبارا من 

مقترح إمكانية أن يواصل المجلس التنفيذي للبرنامج استعراض تفويضات السلطة هذه بعد  أيّدت )د(
، دون المســــــــاس بســــــــلطته في إجراء مثل هذا 2025في دورته العادية األولى لعام  اســــــــتعراضــــــــها

دون المساس " 3التالي إلى مشروع القار القسم : وأوصت بإضافة النص االستعراض في أي وقت؛
 "؛في إجراء مثل هذا االستعراض في أي وقتة المجلس التنفيذي للبرنامج بسلط

المجلس التنفيذي للبرنامج بالموافقة على مفهوم الخطط االســـــتراتيجية القطرية المتعددة  أوصـــــت )ه(
ــــذه على النحو الوارد في الوثيقــــة  ــــامج الالزمــــة لتنفي البلــــدان وتعــــديالت الالئحــــة العــــامــــة للبرن

WFP/EB.2/2019/4-D/1. 
 مسائل أخرى

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثمانين بعد المائة
 .2020مايو/أيار  22إىل  18اللجنة بأنه من املقرر عقد دورهتا الثمانني بعد املائة يف روما يف الفرتة من أُبِلغت  -20

 
 مقترح لتبسيط وتعزيز قيمة تقارير األجهزة الرئاسية للبرنامج عن مسائل الرقابة – أية مسائل أخرى

 الداخلية والضوابط
 

األجهزة قيمة تقارير تعزيز بتبسـيط و  ااقرتاحوتتضـمن األمانة يت قدمتها الرمسية الورقة غري الأحاطت اللجنة علما ب -21
يف يونيو/حزيران هتا دور وطلبت إدراج هذا البند يف جدول أعمال عن مســائل الرقابة والضــوابط الداخلية  للبرنامجالرئاســية 

 .بالبرنامجاملكرسة للمسائل املتعلقة  2020
 


