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 المجلس

 بعد المائة والستون الدورة الثامنة

 2021ديسمبر/كانون األول  3 –نوفمبر/تشرين الثاني  29

 تقرير الدورة السابعة والثمانين بعد المائة للجنة المالية

 (2021أكتوبر/تشرين األول  29-28روما، )
 

 الموجز التنفيذي
يف ع د من مساااااااااااااائي املال،ة، وامل،بان،ة، والرقابة امل عل ة ب نام  اللجنة، يف دورهتا الساااااااااااااابعة والئمان  بع  املائة، نظرت 

الئااااان،ااااة يف يف دورتااااع العااااادلااااة للبرناااام  وذلاااال قنااااي في لنظر س،اااااا ا ل  ال ن ،ااااا  (، البرناااام األغااااالااااة العااااامل   
 .2021نوسم /تشرلن الئاين 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 للبرنام ا ل  م عو إىل اإلحاطة بآراء وتوصاا،ات ةنة املال،ة س،ما ل  ااي باملسااائي الف نظر س،اا ا ل  ال ن ،ا   إي

 .2021يف دورتع العادلة الئان،ة يف نوسم /تشرلن الئاين 

 ف  اس  سارات بشأي مضموي هاه الوث، ة إىل: ميكن توج،ع
 (David McSherryالس،  دل ،  ماكشري   

 فم  ةنة املال،ة
 DavidWilliam.McSherry@fao.orgبرل  إلكرتوين: 

 53719 06570 39+هاتف: 
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 مقدمة
 والئمان  بع  املائة. السابعةق مت اللجنة إىل ا ل  ال  رلر ال ايل عن دورهتا  -1
األعضاااااااء ممئلو ال ول  ، فوروغوا ( Imelda Smolčić Nijers، الساااااا، ا ةرئ،سااااااالوحضاااااار ال ورا إىل جان   -2

 ال ال،ة فمساؤهم:

  الس، اLynda Hayden )فسرتال،ا  

  السااااااااا،  ه،ئم عن  اداد  السااااااااا،  الشااااااااا ات
  م ر(

  الساااااااااااااااااااا،ااااااا اDemitu Hambisa Bonsa 
  إث،وب،ا(

   ،السKuraya Yoshihiro )ال،اباي  

 ،الساااااااااااا  Miguel Jorge García Winder 

  املكس،ل(

   ،السFarid Moustapha M. Sanda )الن،جر  

   ،السTomás Alberto Duncan Jurado )بنما  

   السااااااااااااااااااااااااااااا،ااااااااااااااااVladimir V. Kuznetsov 
 الروس (  االحتاد

   ،السPetter Nilsson ) السول  

   ،السThanawat Tiensin ) تاللن  

  الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،اااااااااااااااااااااااااااا اElizabeth Petrovski  
  الواللات امل   ا األمرلك،ة(

 وفبلغت الرئ،سة اللجنة بأي: -3

  السااا، اKristina Gill  فسااارتال،ا( عن، نت ل  ي اي السااا، ا Lynda Hayden   كممئلة ألسااارتال،ا يف جبء من
 هاه ال ورا؛

   اداد  الس،  الش ات كممئي مل ر يف جبء من هاه الس،  م،نا رزق  م ر( عن   ل، ي اي الس،  ه،ئم عن
 ؛ال ورا

   ،الساااااااااااFarid Moustapha M. Sanda  الن،جر( عن   ل، ي اي السااااااااااا، ا Tahirou Rahila Rabiou 
 كممئي للن،جر يف هاه ال ورا؛

 الس،  ام  فمح  الغام    اململكة العرب،ة السعودلة( فبلغ بأنع لن ل مكن من حضور هاه ال ورا؛ 

   ،السPetter Nilsson  السول ( عن   ل، ي اي الس، ا Pernilla Ivarsson كممئي للسول  يف هاه ال ورا؛ 

  الساا، اElizabeth Petrovski  الواللات امل   ا األمرلك،ة( عن، نت ل  ي اي الساا، ا Jennifer Harhigh 
 لواللات امل   ا األمرلك،ة يف هاه ال ورا.كممئلة ل

 موجب مؤهالت كي ممئي ب لي من املوقع الشااااانك  ل جابا الرئاسااااا،ة وال سااااا ورلة يف العنواي ال ايل: وميكن تنبلي -4

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

ب ،غة خم لطة مبشاركة بعض ممئل  األعضاء حضورلا يف  ي بع  املائة للجنة املال،ةو وعن  ت ال ورا السابعة والئمان -5
. وفك ت ةنة املال،ة، 19-بساان  جائ ة كوس،  اساا ئنائ،ة ب ااورا اسرتاضاا،ا م ر منظمة األغالة والبراعة ومشاااركة اريرلن

 املواد الف ميكن في ت عارض مع ع   دورا خم لطة. ط،يالسابعة من الئ  اا ال ايل،ة، فهنا واسق على تع عمال باملادا

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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ألعضااااااء وباإلضااااااسة إىل ذلل، حضااااار ال ورا الساااااابعة والئمان  بع  املائة للجنة، مراقنوي صاااااام وي من النل اي ا -6
 ال ال،ة:

 ب،الروس 

 بلج،كا 

 ال ازلي 

  كابو سريد 

 الكونغو 

 كوبا 

 اةماورلة ال وم،ن،ك،ة 

 فملان،ا 

 هن وراس 

 هنغارلا 

 إلراي اإلسالم،ة مجاورلة 

 إسرائ،ي 

 إلطال،ا 

 ل،ن،ا 

 لكسم غ 

 مال،بلا 

 املغرب 

 هولن ا 

 بريو 

  ال لن 

 ال تغال 

 رومان،ا 

 السنغال 

 السوداي 

 ترك،ا 

 فوكران،ا 

  امل  ااااااا ا ل لطاااااااان،اااااااا اململكاااااااة
 وفلرلن ا الشمال،ة العظمى

 من،ازا 

 انتخاب نائب الرئيس

  ال،اباي( باإلمجاع نائنا للرئ،  حىت هنالة الواللة احلال،ة للجنة. Kuraya Yoshihiroان نخ  الس،   -7

 المسائل المتعلقة ببرنام  األغذية العالمي

 (2026-2022الخطة االستراتيجية للبرنام  )

وإعطاء األولولة لالساااااااا جابة الطارئة املن اا ل رواة واملسااااااااا ة يف الوقت  للبرنام فل ت اللجنة الواللة املبدوجة  -8
ن سع، بالشراكة مع اريرلن، يف احل  من االح ،اجات وحتس  األمن الغاائ  ودعم النل اي يف جاودها الرام،ة إىل حت ،ق 

 فه اف ال نم،ة املس  امة.

لننغ  في حت د مساااا ور اهراطع ع  احل ااااائي االساااارتات،ج،ة ا م   للبرنام في امل،با النساااان،ة  والحظت اللجنة -9
 وفي توضع يف س،اقاا على املس ور ال طر .

وب،نما الحظت اللجنة في املنلغ املطلق لل مولي غري املخ اااااخ واملخ اااااخ بشاااااروا م،سااااارا فيا ل بال  ت ر ،ا  -10
يف املائة من جمموع املسااااااا ات. ودااااااجعت إدارا  6ت فلضااااااا فنع  ي فقي من على م ر الساااااانوات املاضاااااا،ة، س هنا الحظ

ومواصااالة اسااا كشااااف احللول املال،ة املن كرا، وزلادا ح ااا ع بال ايل،  على تعنئة مسااا ولات فعلى من ال مولي املري البرنام 
 .وقواع ه البرنام لوائح خب م مبا ل مادى مع ال لوي  ال لوي ودراءمئي م الضة 

 البرنام وداااااااااااجعت كالل على تول،  األدلة إلردااااااااااااد العمل،ات وق،اس فداء  البرنام والحظت اللجنة جاود  -11
 .فلضا للبرنام  نولر املبالا النسن،ة لو  ،وفثره بشكي فسضي
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 عبلب ال ام  والنظم الوطن،ة، للعمي مع احلكومات ومن يالدا ل للبرنام هناك دورا هاما  والحظت اللجنة في -12
باالح ،اجات اإلنسان،ة النادئة  البرنام  عنالةالنل اي امل وسطة ال يي. كما الحظت اللجنة ف ،ة كالل وهو ما لشمي  

 .لاللتنعا  البرنام ت س ات ادجرا وتك،،ف اس جابة  عن

مل ابعة  البرنام وال ور ادام الا     في لضااااااااااااااطلع بع  2021لنظم الغاائ،ة لعام اوالحظت اللجنة ف ،ة قمة  -13
 ن ائجاا على املس ولات ال طرلة، واإلقل،م،ة، والعامل،ة.

وتعاونع بشااااااااااكي وث،ق مع منظمة األغالة والبراعة ل مم امل   ا  البرنام وفك ت اللجنة من ج ل  ف ،ة عمي  -14
 .نيرلال ن وق ال ويل لل نم،ة البراع،ة، وكالل مع منظومة األمم امل   ا بأكملاا ومع الشركاء املعن،  ارو 

وفي  ،والساااااالمالعمي اإلنسااااااين وال نم،ة  ريف من ف او  النظر البرنام إدارا  ت ابع والحظت اللجنة احلاجة إىل في -15
على وجع ا  ااااوص امل ااااطل ات مبا لراع   على حنو فسضااااي، مام ع األساااااساااا،ة ودورهعن  البرنام عمي  ّ  تك ي في لع

 .2031-2022األغالة والبراعة لل رتا املس خ مة يف اإلطار االسرتات،ج  ملنظمة 

يف دورتع  للبرنام وفقرت اللجنة بأنع س، م ت  مي ماكرا إعالم،ة عن إطار الن ائ  املؤسس،ة إىل ا ل  ال ن ،ا   -16
 الس كمال ا طة االسرتات،ج،ة. 2021العادلة الف س ع   يف نوسم /تشرلن الئاين 

 إن اللجنة: -17

 (؛2026-2022مشروع الخطة االستراتيجية للبرنام  ) درست (أ)

-2022على اإلدارة بشاااالن العملية التشاااااورية التي أدت إلى إعداد الخطة االسااااتراتيجية للبرنام  ) أثنت (ب)
 (؛2026

أنه سااااايت  عرر إلار للنتائ  الم،ساااااساااااية، بما في ذلر األهداي والم، ااااارات التي تم  ن من  الحظت (ج)
 ؛2022 ، على المجلس التنفيذي للموافقة عليه في دورته العادية األولى لعام تحسين قياس أداء البرنام

أن يقدم البرنام ، عند عرر الخطط االسااااتراتيجية المقبلة، الخطة االسااااتراتيجية مل إلار النتائ   تللب (د)
 الم،سسية كحزمة واحدة ليوافق عليها المجلس التنفيذي في نفس الدورة؛

من الالئحة العامة للبرنام  تنص على تقدي  الخطة االستراتيجية كل أربل  1-بلن المادة السادسة ذك رت (ه)
بإضاافاء الطابل الرساامي على أي  روج عن هذا  وأوصااتساانوات إلى الدورة الساانوية للمجلس التنفيذي 

 التوقيت في المستقبل؛

( 2026-2022على المجلس التنفيذي للبرنام  بالموافقة على الخطة االساااااااتراتيجية للبرنام  ) أ اااااااارت (و)
 مل مراعاة اقتراحات ومالحظات لجنة المالية.
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 (2024-2022 طة البرنام  لإلدارة )

مل،ااار دوالر  8.40الف تضاااااااااااااامناات توقعااات ب ،مااة  (2024-2022لإلدارا   البرنااام يطااة نظرت اللجنااة يف  -18
 .مل،ار دوالر فمرلك  13.9النالغة  2022م ارنة بامل طلنات ال شغ،ل،ة لعام  2022فمرلك  لعام 

يف  81والحظت اللجنة مع ال   لر الرتك،ب على ت يالت حاالت الطوارئ وإن اذ األرواة، وهو ما ل ضااااااااااح من  -19
يف املائة من  77الف تركب على فنشاااااااااطة االسااااااااا جابة ل زمات م ارنة مبا نسااااااااان ع  2022عام املائة من يطة ال ن ،ا املؤق ة ل
 .امل طلنات ال شغ،ل،ة امل وقعة

، من قن،ي عرض 2022وفنبلغت اللجنة با االت الف ف ارت ق را فك  من الشااااااااااااا اس،ة وفندرجت يف م،بان،ة عام  -20
 دا األطراف ل نشطة امل، ان،ة، وإبراز األنشطة ا اضعة لن  ات منادرا م،بان،ة فساس،ة مشول،ة، واس خ ام املسا ات امل ع

 .ت  ملاا املكات  ال طرلة
وننات إىل  ورحنت اللجنة ب ديال م اه،م ج ل ا من يالل عمل،ة امل،بنة االساااااارتات،ج،ة من ال اع ا إىل ال مة. -21

لومات واملناج،ات. والحظت اللجنة فنع ع   حي ضااااااارورا تنسااااااا،ة عروض امل،بان،ة امل نلة وع م إث ادا بال  اصااااااا،ي واملع
سرلق مشااااااااااروع عمل،ة امل،بنة االساااااااااارتات،ج،ة هاه، ساااااااااا،ساااااااااا مر العمي ل   ،ق ن ائ  العمل،ة الف   ت   ق بالكامي يالل 

 .املرحل   األوىل والئان،ة
في طرل ة عرض هاه  إىلوفدااااااااااااااارت  يف املائة يف م،بان،ة دعم ال ام  واإلدارا 12والحظت اللجنة البلادا النالغة  -22

امل،بنة االسااارتات،ج،ة من ال اع ا إىل ال مة م ابي لعمل،ة  عي من ال اااع  الوصاااول إىل سام واضاااح للثار اد،كل،ةجتامل،بان،ة 
 داااارحاعما إذا كانت امل،بان،ة كاس،ة ل مولي مج،ع األنشااااطة األساااااساااا،ة. وتل ت  اللجنة وتساااااءلتتغ،ريات امل،بان،ة ال عل،ة. 

املس خ مة ل   ل  األنشطة الف صنن ت على فهنا فساس،ة فو ي مات فيرر، وفنبلغت  انظر املل ق األول( عالري بشأي امل
 .س،خضع ملبل  من االس عراض مع تن ،ح العمل،ة يف دورات امل،بنة امل نلة وترت،ناا من ح،ث األولولة في ت ن،ف األنشطة

لع بم اسااااا خ ام مكاسو ال وام الكامي للمو    كطرل ة للم،بنة للم ارنة يف عروض  البرنام وفنبلغت اللجنة في  -23
امل،بان،ة امل نلة، وجرر ال أك،  على في ال م،،ب ب  املو    وغريهم من العامل  املن  يف الوث، ة ساااااا،خضااااااع لل وضاااااا،ح يف 

 .يطة اإلدارا امل نلة
م ال ام  واإلدارا كاح ،اط  احرتاز  أل  عجب ا مي ود دت اللجنة على فولولة اس خ ام حساب تسولة دع -24

مل،وي دوالر فمرلك  من حساااااااب  42.4يف إلرادات تكال،ف ال عم غري املناداااااارا. وفدااااااارت إىل في ال  ولي امل رتة ملنلغ 
مار يف مل،وي دوالر فمرلك (، وملنادرا االسااااااااا ئ 17.1اسااااااااارتات،ج،ة ال طاع ا اص  منادرا لشااااااااارمة األيريا من لال ساااااااااولة 
الف فذي هبا ا ل   حساااااااااااااب ال سااااااااااااولة ن  ات ح ودضاااااااااااامن  هو، مل،وي دوالر فمرلك ( 25.3  البرنام العامل  يف 
 ال ن ،ا .

وس،ما ل علق باملنادرا األيريا، اساااااا  ساااااارت اللجنة عما إذا كانت مرتنطة ب اااااان وق صاااااان وق تعولضااااااات ان ااء  -25
في كل ا املنادرت  مرتنط اي  البرنام الل  دوالر فمرلك . وفك ت إدارا م 10لا  متت املواس ة عل،ع ساب ا وق،م ع  ا  مة

 1باملنجب امل ويى  بنعضاما بعضا، وسلطت الضوء، على سن،ي ال وض،ح، على ارتناا صن وق تعولضات ان ااء ا  مة
 .مالءمة للغرضمن املنادرا املؤسس،ة احلامسة امل رتحة لضماي في تكوي اد،اكي ال نظ،م،ة وإدارا الو ائف 
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يف املائة، ومع ل السااااارتداد  6.5وفل ت اللجنة احل اظ على مع ل السااااارتداد تكال،ف ال عم غري املنادااااارا ق ره  -26
يف املائة على مساااااا ات احلكومات املضااااا، ة يف ال ام  املن ااا يف بل اهنا. والحظت  4تكال،ف ال عم غري املنادااااارا ق ره 
نخ ض ق  ال لسااامح ببلادا مع ل تكال،ف ال عم غري املنادااارا، س ي حسااااب تساااولة فنع حىت لو كاي مسااا ور ال مولي امل

 .دعم ال ام  واإلدارا لوسر دنكة فماي إلجراء تع لالت خت  ض يف هنالة املطاف م،بان،ة دعم ال ام  واإلدارا
 :إن اللجنة -27
في المائة( والمسااتندة  39مليار دوالر أمري ي ) 4.5إزاء فجوة التمويل المتوقعة البالغة  أعربت عن قلقها (أ)

 طااة التنفيااذ مليااار دوالر أمري ي وأن  13.9تبلغ  2022إلى أن المتطلبااات التشاااااااااااغيليااة المتوقعااة لعااام 
لتشاااغيلية بسااابب مليار دوالر أمري ي، مشااايرة إلى أنه من المرجن أن ترتفل المتطلبات ا 8.5بلغ الم،قتة ت

 احتياجات إضافية ت  تحديدها منذ االنتهاء من وضل الخطة؛
الجهود المبذولة لتوسااااايل قاعدة التمويل وتنويعها، بما في ذلر من  الل اسااااات شااااااي  ليات   اااااجعت (ب)

 تمويل مبت رة؛ وجمل األموال من القطاع الخاص؛ وزيادة تعبئة التمويل القابل للتنب، به والمرن؛
لميزانية أساااسااية ولزيادة الشاافافية في عملية  2024-2022لعرر  طة اإلدارة للفترة  رهاأعربت عن تقدي (ج)

اإلدارة على  و اااااجعتتخصااااايص الميزانية من  الل عملية الميزنة االساااااتراتيجية من القاعدة إلى القمة، 
لمزيد إلى ا ، بما في ذلر الحاجةمواصااااااااااالة العمل على أهداي هذل العملية التي ل  تتحقق بعد بال امل

لدع  عمليات  الوضاااااااااوح في ترتيب األنشاااااااااطة من حي  األولويةتعزيز  إلىمن الشااااااااافافية في الميزانية و 
  األساسية؛ البرنام 

 ؛مواصلة تحسين عرر  طط اإلدارة المقبلةالبرنام  على   جعت (د)
-2022القرار المقدم في  طة البرنام  لإلدارة ) مشاااااااااااروعبلن يوافق المجلس التنفيذي على  أوصااااااااااات (ه)

2024.) 

 2022يوليو/تموز  1تعيين مراجل الحسابات الخارجي للبرنام  للفترة من 

 2028يونيو/حزيران  30إلى 

واسق على عمل،ااة اي ،ااار وتع،  مراجع احلساااااااااااااااابااات ا ااارج   للبرنااام الحظاات اللجنااة في ا ل  ال ن ،ااا   -28
 .2020يف دورتع العادلة الئان،ة لعام  للبرنام 

وفنبلغت اللجنة فنع من يالل عمل،ة اي ،ار تناسساااااااااا،ة وداااااااااا اسة، فوصااااااااااى سرلق ال  ،،م املع  باالي ،ار بأي ل وم  -29
كمراجع يارج  حلسابات   (Bundesrechnungshof  ب ع،  دلواي احملاسنة ال ، رايل األملاين للبرنام ا ل  ال ن ،ا  

 .2028لون،و/حبلراي  30إىل  2022لول،و/متوز  1 ا ست سنوات غري قابلة لل ج ل ، من مل البرنام 

واقرتحت اللجنة ت  مي ن ائ  االي ،ار يف املساااا  ني مع مبل  من ال  اصاااا،ي الف ت نع فسضااااي ممارسااااات املنظمات  -30
 ال ول،ة األيرر.
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 إن اللجنة: -31

أن عملية ا تيار مراجل الحسااااااابات الخارجي للبرنام  على النحو المبين في الوثيقة تتسااااااق مل  الحظت (أ)
 لعمل فريق التقيي ؛ وأعربت عن تقديرهاالعملية التي وافق عليها المجلس التنفيذي، 

 لعمل مراجل الحسابات الخارجي المنتهية واليته، ديوان المحاسبة الفرنسي؛ أعربت عن تقديرها (ب)

لى التوصااااااية التي قدمها فريق التقيي  إلى المجلس التنفيذي بتعيين ديوان المحاساااااابة الفيدرالي ع وافقت (ج)
يوليو/تموز  1كمراجل  ااارجي لحسااااااااااااابااات البرنااام  للفترة من (  Bundesrechnungshof) األلماااني
 .2028يونيو/حزيران  30إلى  2022

   رىأمسائل 

 لرائق عمل لجنة المالية

فدارت اللجنة إىل ف ،ة اس عراض طرائق عملاا باس مرار بغ،ة حت ،ق غالاهتا وفه اساا الشاملة. ويف هاا ال  د،  -32
 ملمارسة ع   اج ماعات غري رمس،ة للجنة قني دوراهتا. أعربت اللجنة عن دعمها

 موعد وم ان انعقاد الدورة الثامنة والثمانين بعد المائة

تشااااااااااااارلن الئاين /نوسم  12إىل  8من  رر ع   دورهتا امل نلة يف داااااااااااااكي اج ماع خم لة فنبِلغت اللجنة بأّي من امل -33
2021. 
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 الملحق األول

 تعريف األنشطة األساسية واألنشطة األ رى على نحو ما هو مقتبس من  طة اإلدارة

امل،بنة االساااااارتات،ج،ة من ع  عمل،ة  2022م،بان،ة مشول،ة ل عم ال ام  وت،سااااااري األعمال لعام  إع اد جاودفقرت  -1
 اصة الف واحلسابات ا االس ئمان،ةبال نادلق  س كمي  أي م  ر متولي م،بان،ة دعم ال ام  واإلدارا من بال اع ا إىل ال مة 

 ال نظ،م،ة، وسعال، ع، وق رتع على دعم عمل،اتع. البرنام ت و  ق را 

، ح،ث في 2022ويف امل ام األول اسااا  عى إع اد امل،بان،ة اع ماد اسرتاض بشاااأي املسااا ور ال   لر  لل مولي عام  -2
وقاا  اساااااااااااااا خاا م اسرتاض  ع ماا  على حجم عملااع.تخم لف فرجاااء العااا   يف البرناام امل اااااااااااااااادر املطلوبااة لاا عم عمل،ااات 

  فمرلك .دوالر مل،ار  8.4ق،م ع  2022للمسا ات امل وقعة لعام 

وسضال عن ذلل، وبغ،ة اس خالص صورا داملة عن األنشطة الف ل والها " امل ر العامل "  ف  كي و ائف امل ر  -3
 س   طنل  إىل كي وح ا تنظ،م،ة ت ن،ف فنشط اا ضمن سئف األنشطة األساس،ة واألنشطة األيرر واملكات  اإلقل،م،ة(

 نشاا ودراس ع يالل هاه العمل،ة. 1 000 على الن و املوصوف فدناه. ومت حت ل  فكئر من

 األنشطة األساس،ة

تسااهم يف حت ،ق يطة ال ن ،ا السانولة بك اءا وسعال،ة ولكن ال ميكن  فسااسا،ةه  فنشاطة  "األنشاطة األسااسا،ة" -4
 .(46، ال   ة 148 ال  را ة ال طرلة في تنعبر بساولة ل رادر ا طة االسرتات،ج،

 املؤسس،ة من يالل: البرنام وتشمي هاه األنشطة الوساء بال بامات  -5

 اإلدارا املؤسس،ة؛ 

 و ائف ال مئ،ي وال س،ري املؤسس،ة؛ 

 ا  مات ال شغ،ل،ة؛ 

 الو ائف الس،اسات،ة واالس شارلة؛ 

 الرقابة. و ائف 

 .(46، ال   ة 149 ال  را 
 ومن ب  األمئلة على األنشطة األساس،ة ما لل : -6

 ودااااااركائع  البرنام تعّ  امل،بان،ة األساااااااساااااا،ة للخ مات ال انون،ة عن ال نوع امل بال  ملاحن   " – املؤسااااااساااااا،ة اإلدارا
 .(50، ال   ة 173 ال  را  واع ماده على ترت،نات الشراكة والطرائق ال اجم،ة املن كرا"

 ال ،ام بواجناهتا املال،ة واالئ مان،ة وامل عل ة بامل،بان،ة، وتوسري إدارا مال،ة قولة وت  مي ي مات  " – الو ائف اإلدارلة
 .(52، ال   ة 182 ال  را  ال كنولوج،ا ال أس،س،ة، وال وص،ل،ة، وإدارا املراسق"
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 اللوجسااااااااا ،ات يف جمموعات األمن الغاائ  و  للبرنام سااااااااا عبز الشاااااااااعنة ال ور ال ،اد  " – ا  مات ال شاااااااااغ،ل،ة
 (51، ال   ة 175 ال  را " واالت االت السلك،ة والالسلك،ة يف حاالت الطوارئ

 وضع الس،اسات واالسرتات،ج،ات وإقامة الشراكات وإنشاء األدوات وهت،ئة " – الو ائف الس،اسات،ة واالس شارلة
 .(52، ال   ة 179 ال  را من الوساء بوالل ع"  البرنام ال  رات ل مك  

 والوح ات  البرنام ل وم بالرقابة على ا  ااااااااوصاااااااا،ة ومحالة الن،انات الشااااااااخ اااااااا،ة لشااااااااع   " – الرقابة و ائف
، ال اااا  ة 227 ال  را واملكات  ال نظ،م،ة عن  تعاملاا مع الن،انات الشااااخ اااا،ة وغري الشااااخ اااا،ة احلساااااسااااة" 

65). 

وميكن ل نشطة األساس،ة في تكوي م كررا فو في تن ا غرَي م كررا  يالل سنة واح ا فو يالل ع ا سنوات(  -7
 .(46، ال   ة 150 ال  را 

كما فدرجت األنشاطة األسااسا،ة ضامن ت ان،   سرع،   يرلن  ا "األنشاطة املمولة" و"األنشاطة غري املمولة".  -8
دعم للغ  احلاجة إىل م،بان،ة ، مبا 2022ف لن وقع في تكوي دا تغط،ة يف امل،بان،ة عام واألنشاااااااطة األسااااااااسااااااا،ة املمولة ه  ال

، ال   ة 150 ال  را ال ام  واإلدارا. وعلى سن،ي املئال س ي األنشطة األساس،ة ق  متوال من مسا ات املاحن  املوجاة 
46). 

ا ل مادااااى مع نضاااا  ااساااانة ال كال،ف يف وميكن في ل طور ت اااان،ف األنشااااطة كأنشااااطة فساااااساااا،ة مع الوقت، مب -9
، واع نارا من وعلى سن،ي املئال، والف ميكن في تسمح بعبو ي مات مع،نة ل رادر ا طة االسرتات،ج،ة ال طرلة. البرنام 
، ميكن متولي بعض األنشطة احمل دا من الرسوم املنادرا امل روضة على ا طة االسرتات،ج،ة ال طرلة ح،ث ميكن 2022عام 

خب مات الن ي الن ر ، وتأم  األغالة والسااالع وا  مات  البرنام ربطاا بعمل،ات ا دا. وتشااامي هاه األنشاااطة تبول  
 .(46، ال   ة 151 ال  را  ملس  ، لنإدارا ا، و للعمل،ات العامل،ة

 ا  مات األيرر
وك كملة ل نشااااااااطة األساااااااااساااااااا،ة، فنشااااااااأت عمل،ة امل،بنة االساااااااارتات،ج،ة من ال اع ا إىل ال مة سئة ثان،ة، ه  سئة  -10

 ما لل : "ا  مات األيرر"، الس ،عاب

 ؛فنشطة البلادا امل اجئة فو فنشطة توس،ع النطاق 

  ؛ال  وراألنشطة الف تسّ  فوجع 

 .املنادرات احمل دا زمن،ا فو اة ل ا 

 (47 ، ال   ة154 ال  را 
منادرا  املل ق الئامن،  البرنام وا  مات األيرر ه  فنشطة عرض،ة فو تكم،ل،ة غري فساس،ة ل عم عمل،ات  -11

 (.123ال   ة 
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 الملحق الثاني

 الوثائق المقدمة للعل 

 يطة عمي مراجع احلسابات ا ارج  -
 للبرنام الالئ ة املال،ة املن  ة  -

 


