المجلس التنفيذي
الدورة العادية االولى
روما 27-25 ،فبراير/شباط 2019

التوزيع :عام

البند  6من جدول األعمال
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اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل الموارد والمالية والميزانية
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة
يسر المدير التنفيذي أن يقدم طي هذا تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
(البرنامج) .ويشمل التقرير البند التالي من جدول األعمال:


تحديث عن خطة البرنامج لإلدارة ()2021-2019

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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المجلس
الدورة الحادية والستون بعد المائة
روما 12-8 ،أبريل/نيسان 2019
تقرير الدورة الرابعة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
( 6فبراير/شباط )2019

الموجز التنفيذي
استعرضت اللجنة ،في دورتها الرابعة والسبعين بعد المائة ،الوثيقة المعنونة "تحديث عن خطة البرنامج لإلدارة (")2021-2019
قبل أن ينظر فيها المجلس التنفيذي للبرنامج في دورته العادية األولى في فبراير/شباط .2019

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
المجلس مدعو لإلحاطة علما بآراء وتوصيات لجنة المالية

يمكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه الوثيقة إلى:
السيد ديفيد ماكشيري ()David McSherry
أمين لجنة المالية
هاتف+3906 5705 3719 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة )(QR؛

وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY404a
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مقدمة
-1

قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها الرابعة والسبعين بعد المائة.

-2

وحضر االجتماع إلى جانب رئيس الدورة ،السيد ( Lupiño Lazaro Jr.الفلبين) ،ممثلو الدول األعضاء التالية أسماؤهم:

-3

•

السيد ( Carlos Alberto Amaralأنغوال)

•

السيدة ( Kristina Gillأستراليا)

•

السيد ( Manash Mitraبنغالديش)

•

السيد ( Rodrigo Estrela de Carvalhoالبرازيل)

•

السيد ( Cui Jishunالصين)

•

السيد هيثم عبد الهادي السيد الشحات (مصر)

•

السيد ( Mateo Nsogo Nguere Micueغينيا االستوائية)

•

السيدة ( Hannah Laubenthalألمانيا)

•

السيد ( Benito Santiago Jiménez Saumaالمكسيك)

•

السيد ( Anton Minaevاالتحاد الروسي)

•

السيد /سيد أحمد محمد األمين حامد (السودان)

•

السيد ( Thomas Duffyالواليات المتحدة األمريكية)

وأبلغ الرئيس اللجنة بأن:
•

السيدة ( Kristina Gillأستراليا) عُيِّنت لتحل محل السيدة  Cathrine Stephensonكممثلة ألستراليا في هذه
الدورة؛

•

السيد ( Rodrigo Estrela de Carvalhoالبرازيل) عُيِّن ليحل محل السيد Antonio Otávio Sá Ricarte
كممثل للبرازيل في هذه الدورة؛

•

السيد ( Cui Jishunالصين) عُيِّن ليحل محل السيد  Ni Hongxingكممثل للصين في هذه الدورة؛

•

السيدة ( Hannah Laubenthalألمانيا) ع ُِّينت لتحل محل السيد  Heiner Thofernكممثلة أللمانيا في هذه
الدورة؛

•

السيد ( Anton Minaevاالتحاد الروسي) ع ُِّين ليحل محل السيد  Vladimir V. Kuznetsovكممثل لالتحاد
الروسي في هذه الدورة.
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ويمكن تنزيل موجز مؤهالت كل ممثل بديل من الموقع الشبكي لألجهزة الرئاسية والدستورية في العنوان التالي:
.http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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وباإلضافة إلى ذلك ،حضر الدورة الرابعة والسبعين بعد المائة للجنة ،مراقبون صامتون من:
•

بلجيكا

•

الجمهورية الدومينيكية

•

فرنسا

•

هنغاريا

•

بنما
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المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
تحديث عن خطة البرنامج لإلدارة ()2021-2019
-6

نظرت اللجنة في الوثيقة المعنونة "تحديث عن خطة البرنامج لإلدارة ( ")2021-2019التي تضمنت عرضا عاما لتغييرات
محددة في خطة البرنامج لإلدارة في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد المقترح ورحبت بقرار المدير التنفيذي بتقديم الوثيقة إلى
المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

-7

وأكدت األمانة أنه سيتم إبقاء المجلس على علم بطريقة غير رسمية باستعراض اختصاصات المكاتب اإلقليمية في أقرب وقت
ممكن.
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وتم التأكيد للجنة بأن نائب المدير التنفيذي سيواصل دوره في اإلشراف على مساهمة البرنامج في جهود إعادة تنظيم منظومة
األمم المتحدة اإلنمائية.
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وأُبلغت اللجنة بالوظائف وطرق التمويل المختلفة لمكاتب البرنامج المدرجة في الهيكل التنظيمي المحدَّث وتطلعت إلى قيام
اإلدارة بتعزيز دعمها لهذه المكاتب.
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إن اللجنة:
أ)

الحظت أن الوثيقة  WFP/EB.1/2019/6/1تتضمن تحديثا بشأن عناصر خطة البرنامج لإلدارة ()2021-2019
للتعبير عن الهيكل التنظيمي الجديد الذي سيبدأ سريانه بعد موافقة المجلس التنفيذي عليه؛

ب)

الحظت أيضا أن التغييرات لن يكون لها أي تأثير على المستوى اإلجمالي لميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 2019
أو على توزيعها حسب بنود االعتماد ،وأن جميع العناصر األخرى من خطة البرنامج لإلدارة ()2021-2019
( )WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1بقيت بصيغتها التي تمت الموافقة عليها أصال؛

ج)

أوصت ،إدراكا منها ألهمية التغييرات المقترحة على الهيكل التنظيمي ،بإتاحة المزيد من الوقت الستعراض المقترحات
ومعالجة الشواغل التي أثارها األعضاء ،بما في ذلك من خالل إجراء المزيد من المشاورات غير الرسمية؛

د)

شددت على أهمية اتباع اإلجراءات المطلوبة عند تقديم أية تغييرات على خطة اإلدارة ،بما في ذلك التغييرات على
الهيكل التنظيمي ،إلى األجهزة الرئاسية واالستشارية؛

ه)

أوصت ،وفقا للمادة  1-9من النظام المالي ،بأن ينتظر المجلس التنفيذي للبرنامج آراء اللجنة االستشارية لشؤون

اإلدارة والميزانية قبل اتخاذ قرار في دورته المقبلة بشأن الموافقة على الوثيقة "تحديث عن خطة البرنامج لإلدارة
(.")2021-2019

موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة
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أُبلِّغت اللجنة بأن من المقرر عقد دورتها الخامسة والسبعين بعد المائة في روما في الفترة من  18إلى  22مارس/آذار .2019
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