خارطة الطريق المتكاملة:
التفويضات الدائمة للسلطة المقترحة

المشاورة غير الرسمية الثانية
 4سبتمبر/أيلول 2019

برنامج األغذية العالمي
روما ،إيطاليا

مقدمة
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يعد إطار خارطة الطريق المتكاملة ،الذي يتضممممممط الالطة اتيمممممترا
بالالطط اتيممترا

ة للبرنامج ( )1(،)2021-2017والسممممم ايمممممة المتعل ة

ة ال طرية )2(،وايممتعراا ااطار المال  )3(،وإطار النتائج المؤيممسمم ة ( )4(،)2021-2017بمثابة منصممة

شاملة ص ّممت لدعم اتيت ابات المنايبة والمستدامة ،و عزيز فعال ة وكفاءة عمل ات البرنامج ف أوقات الحاجة اانسان ة غ ر
المسممممب قةد وقد طلف نف ذ الالطة حتى اآلن إجراء غ ر نظ م مكثف لتدريف وإعداد الم ظف ط مط أجل عم م ااطار على
أكثر مط  80مكتبا قطريا ،وإجراء غ رات على الالئحة العامة والنظام المال ف ما يتعلق بس ايات اتيترداد الكامل للتكال ف،
والمصمممممطلحات ،وإعادة نمممممك ل نظم التكن ل ج ا الالاصمممممة بالبرنامج ،وإقامة عاون وث ق مع الدول األعضممممماء ،والمانح ط
والنركاءد
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وهناك مك نات حايمممممة ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ت يزال يتع سط ايممممتكمالتا ،وه

ر بات الح كمة ،والتف يضممممات

الدائمة للسمممممملطةد و تدف اادارة إلى وضممممممع نم وك للح كمة قائم على المالاطر ،وفعال مط ح ث التكلفة ،ويعبر عط ااطار
النممممامل لالارطة الطريق المتكاملة ،وبالتال يعزز م اف ة الم لس ورقابته اتيممممترا

ة لل ظائف مط خالل الحد مط التفتت،

مع اتحتفاظ ب درة البرنامج على اتيت ابة بسرعة لحاتت الط ارئد
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وقد تحظت الس م ايممة المتعل ة بالالطط اتيممترا

ة ال طرية ،وايممتعراا ااطار المال  ،أنه ي م ف يلزم إجراء غ رات ف

الالئحة العامة والنظام المال ف ما يتعلق بالسممملطة المف ضمممة للمدير التنف ذي بالنسمممبة للم اف ة على ن

البرامج والم زان ات،

وكذلك ف ما يتعلق بالسلطة المف ضة بص رة منتركة للمدير التنف ذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بالنسبة لعمل ات
ط ارئ محدودة ،واتيمممت ابة لأزمات المتعل ة بحصمممائل ايمممترا

ة ،بما ف ولك التن حاتد وبالنظر لمحدودية الالبرة الت

اكت سبت خالل المرحلة الت ريب ة ،ف د وافق الم لس ف دور ه العادية الثان ة لعام  2017على ف يضات مؤقتة للسلطة بالنسبة
للفترة مط  1يناير/كان ن الثان  2018إلى  28فبراير/شباط 2020؛( )5والتزمت األمانة بايتعراا طب ق التف يضات المؤقتة
للسلطة لضمان الحفاظ على دور الم لس األياي ف ما يتعلق بالم اف ة والرقابةد
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وأكدت النتائج األول ة الت خلص إل تا اتيتعراا أن نف ذ إطار خارطة الطريق أيفر عط زيادة كب رة وملم ية وقائمة على
األدلة ف دور الم لس ف ما يتعلق بالم اف ة على برامج البرنامج ،و حسمممم ط وضمممم

عمل ات البرنامج ،و ح ق مكايممممف ف

الكفاءةد وال دير بالذكر أن نسممممممبة مت يممممممط ال مة السممممممن ية للبرامج الت وافق عل تا الم لس قد زادت مط  53ف المائة ،أو
4د 4مل ار دوتر أمريك يممممممن يا ف إطار النظام ال ائم على المنممممممروعات ب ط عام  2011و 2016إلى  96ف المائة ،أو
4د 13مل ار دوتر أمريك ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عام 2018د و ن ر الت قعات حتى عام  2024إلى ايتمرار
دور م اف ة الم لس المتزايدد ويؤكد اتيممممتعراا أيضمممما أن الزيادة ف دور م اف ة الم لس تم بنممممكل مسممممت ل عط ن حات
الم زان ةد وهذا يعزى بدرجة كب رة إلى ااطار النممممممامل لالارطة الطريق المتكاملة ،والذي زاد مط وضمممممم
البرنامج ف جم ع الس اقات ،بما ف ولك الحصائل اتيترا

جم ع عمل ات

ة المتعل ة باألننطة الالاصة باتيت ابة ألزمات ممتدة ،ويمكط

التنبؤ بتا ،ومتكررة ،وأننطة ديم الالدماتد و م ايم النتائج المستاللصة مط ايتعراا طب ق التف يضات المؤقتة للسلطة
مع الدول األعضمممممماء ف منمممممماورة غ ر ريممممممم ة ع دت ف  10ي ل  /م ز 2019د و قامت األمانة منذ ولك ال قت بتحديث
اتيتعراا ل نمل ب انات مستمدة مط األشتر الستة األولى لعام 2019د و ؤكد الب انات والالبرات ااضاف ة المكتسبة صحة
النتائج األول ةد ويمكط اتطالع على التحل ل المستكمل واألرقام الم ابلة ف الملحق الثان د

(WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2 )1د
(WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1 )2د
(WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1 )3د
(WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1 )4د
(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )5د
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و دم هذه ال ث ة لمحة عامة عط ر بات الح كمة ،بدءا بالمادة السممممممماديمممممممة(2-ك) ،والت

نص على أن يت لى الم لس

ايممممممتعراا و عديل ،وإجازة المنممممممروعات ،والبرامج ،واألننممممممطة ،وم زان ا تا المحالة إل ه مط المدير التنف ذي ،وأنه ي ز
للم لس ف يض يممملطة ااجازة هذه للمدير التنف ذي وف ا لما يراه الم لس ضمممروريا ،وللم لس أن يف ّ ا للمدير التنف ذي هذه
ال سلطات ف ما يتعلق بالم اف ات الت قد يحددهاد كما تناول هذه المادة فا ص ل آل ات اابالغ المالتلفة الت ي ستالدمتا البرنامج
لضمان النفاف ة والمساءلة ،واادارة المال ة ال ية ،والض ابط الداخل ة الرايالةد
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و حدِّّد ال ث ة بعد ولك الاللف ة واألياس المنط

ة للم لس مط خالل عمل ة

للم ترحات الرام ة إلى ضمان الرقابة اتيترا

مبسمطة؛ و حسم ط التف يضممات الدائمة للسمملطة ،و بسم ط عمل ة ايممتعراا الدول األعضمماء خالل خمسممة أيام للتن حات
نمماور مس
المتعل ة باتيمممت ابة لأزماتد و سمممتن ر هذه الم ترحات بالبرة البرنامج ف

نف ذ التف يضمممات المؤقتة للسممملطة ف عام ،2018

وف األشتر الستة األولى مط عام  ،2019وايتعراا طب ق التف يضات المؤقتة ،والدروس المستفادة مط المكا ف ال طرية،
والت صممم ات الصمممادرة عط آل ات الرقابة الالاصمممة بالبرنامج ،والت

نممممل عمل ات المراجعة والت مات الداخل ة والالارج ةد

ولط ؤثر الم ترحات ،ف حالة نف ذها ،على زيادة م اف ة الم لس على البرامج ،ويممم ف ضممممط فعال ة البرنامج وكفاء ه ف
ايمممت ابا ه التنمممغ ل ة ،ومرونته للت امم مع متطلبات إطار األمم المتحدة ال ديد للتعاون ف م ال التنم ة المسمممتدامة ،والحد مط
العفء ااداري ال اقع على المكا ف ال طريةد
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و طلف اادارة عل ات الم لس على الم ترحات المتعل ة بتر بات الح كمة ،والتف يضمممات الدائمة للسممملطة ف المنممماورة غ ر
الريمممم ة المع دة ف  4يمممبتمبر/أيل لد ويمممت م اادارة بعد ولك بتن

الم ترحات لتعبر عط وجتات نظر الدول األعضممماء،

وعرضممتا ك ينظر ف تا الم لس ف دور ه العادية الثان ة لعام 2019د ويم ف دسم التف يضممات الدائمة للسمملطة للم اف ة عل تا
ف ا لدورة ال عاد ية األولى للم لس ف عام  ، 2020وإوا مت الم اف ة عل تا ،فسمممممم ف صممممممب يمممممممار ية المفع ل اعت بارا
مط  1مارس/آوار 2020د أما ر بات الح كمة ف ما يتعلق بعمل ة التنمماور المبسممطة ،وايممتعراا الدول األعضمماء للتن حات
المتعل ة باتيممت ابة لأزمات ،والت يممت دسم إلى الدورة العادية الثان ة للم لس ف عام  ،2019فسم ف صممب نافذة المفع ل ف
عام 2020د
-8

وأخ را ،دم هذه ال رقة معل مات محدثة عط نف ذ الالطط اتيممممممترا

ة ال طرية المؤقتة المتعددة البلدان (ف إطار خارطة

الطريق المتكاملة) ،واعتزام اادارة ديم أي عديالت ضممممممرورية على الالئحة العامة للبرنامج ونظامه المال للم اف ة عل تا
ف الدورة العادية األولى للم لس لعام  ،2020إلى جانف التف يضات الدائمة للسلطة الم ترحةد

لمحة عامة عن إطار خارطة الطريق المتكاملة
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بدأ نفاو الالطة اتيممممممترا

ة للبرنامج ( )2021-2017ف  1يناير/كان ن الثان  ،2017وه

حدِّّد مسممممممار البرنامج خالل

السممن ات الالمس األولى مط خطة التنم ة المسممتدامة لعام 2030د و ض م هذه الالطة أننممطة البرنامج لدعم البلدان الت

عمل

مط أجل ال ضاء على ال ع ب ط أف ر الناس وأكثرهم معاناة مط انعدام األمط الغذائ د
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وي جه إطار الالطة اتيمممترا

ة ال طرية صمممم م الالطط اتيمممترا

للبرنامج داخل البلداند و ت اءم الالطط اتيمترا

ة ال طرية ،أي ح افا األننمممطة اانسمممان ة واانمائ ة

ة ال طرية مع األول يات ال طن ة لالدمة الناس بصم رة أكثر فعال ة وكفاءة،

ودعم الحك مات والنركاء اآلخريط لتح ق أهداف التنم ة المستدامةد ويصف الملحق األول مك نات إطار الالطة اتيترا

ة

ال طريةد
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و دمج م زان ة الحاف ظة ال طرية الت
ايمممترا

صممممممحف كل خطة ايممممممترا

ة قطرية ،وخطة ايممممممترا

ة قطرية مؤقتة ،وخطة

ة قطرية مؤقتة انت ال ة ،وعمل ة ط ارئ محدودة ،جم ع العمل ات والم ارد ف ه كل واحد ،بايمممتثناء ات فاقات على

مسمممممت ى الالدمة ،وا فاقات الطرف الثالث الت

تصمممممادف مع برنامج عمل البرنامج ،ومع أننمممممطة عابرةد ويكنمممممف الت كل

صمالح ة عمل البرنامج وأثره مط خالل ربط اتيمترا

ة ،والتالط ط ،والم زنة ،والتنف ذ ،والم ارد على نح شمفاف بالنتائج

المح ةد كما ي دم أربعة فئات مط التكال ف العال ة المسممت ى ،ويبسممط طب ق اتيممترداد الكامل للتكال فد و تم الم اف ة على كل
3

م زان ة مط م زان ات الحافظة ال طرية ،والم سممممة إلى فئات التكال ف األربع العال ة المسمممت ى ،مط ح ث إجمال الم زان ة لكل
حصم لة ايممترا

ة خاصممة بالبرنامجد ونت ة للدروس المسممتفادة مط عام  2017و ،2018م بسم ط ه كل م زان ة الحافظة

ال طرية ،والعمل ات الداخل ة وات الصممملة بغ ة الف ف عفء المعامالت ،و ع د إدارة األم ال بالنسمممبة للمكا ف ال طرية ،مع
()6

الحفاظ على النفاف ة المعززة الت

نكل ح ر الزاوية اطار خارطة الطريق المتكاملةد و ماش ا مع الت ص ة  6المستمدة مط

المراجعة الالارج ة لم زان ات الح افا ال طرية،

()7

م الال ارات مط أجل الف ف العفء ااداري ال اقع على

اصمممل اادارة

المكا ف ال طرية ،والناشئ عط ح م المعامالت ،دون أن يؤثر ولك على النفاف ةد
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إما إطار النتائج المؤيممممسمممم ة ( ،)2021-2017والذي بدأ نفاوه ف  1يناير/كان ن الثان  ،2017فإنه يم ّكِّط البرنامج مط ق اس
النتائج ،وال فاء بالتزاما ه ف ما يتعلق بالنممممفاف ة والمسمممماءلة ،إلى جانف األهداف والحصممممائل اتيممممترا
بالالطة اتيممترا

ة ،والنتائج المتعل ة

ة للبرنامج ()2021-2017د وه ينممكل األيمماس لأطر المنط ة بالنسممبة للالطط اتيممترا

والالطط اتيممممترا

ة ال طرية المؤقتة ،وعمل ات الط ارئ المحدودة ،والالطط اتيممممترا

ة ال طرية،

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ةد وقد

انت لت جم ع المكا ف ال طرية اآلن إلى إطار النتائج المؤيس ةد وايتنادا إلى الالبرة المكتسبة ،والتعل ات ،وافق الم لس على
ص م غة من حة اطار النتائج المؤيممس م ة ف دور ه العادية الثان ة لعام 2018د ويعكس إطار النتائج المؤيممس م ة المن

ات فاقات

العالم ة ،ويتض م سمط مؤشممرات إضمماف ة ل اس المسمماهمات ف جم ع أهداف التنم ة المسممتدامة وات الصمملة ،وي دِّّم مؤشممرات أداء
رئ س ة عال ة المست ى س ِّّتل إدارة األداء المؤيس  ،و عزز إطار النتائج ال ح دد

ترتيبات الحوكمة البارزة
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ي دم ال سممممم التال أوت لمحة عامة عط ر بات الحك مة المرغ بة ،والتزام البرنامج بال م األيممممايمممم ة للح كمة الرشمممم دةد ثم
يتناول دور الم لس التنف ذي ف الم اف ة على البرامج ،واألننممممممطة ،والم زان ات الالاصممممممة بالبرنامج ،على النح ال ارد ف
المادة السادية(2-ك) مط الالئحة العامة ،ويح ِّدّد آل ات اابالغ المالتلفة الت يستالدمتا البرنامج لضمان النفاف ة ،والمساءلة،
واادارة المال ة ال ية ،والرقابة الداخل ة الصممممممارمةد و حدد ال ث ة بعد ولك الاللف ة ،واأليمممممماس المنط
لضمممان الرقابة اتيممترا

للم ترحات الم دمة

مبس مطة؛ و حس م ط التف يضممات الدائمة للسمملطة؛ و بس م ط عمل ة
ة للم لس مط خالل عمل ة نمماور س

اي متعراا الدول األعضمماء خالل خمسممة أيام للتن حات المتعل ة باتيممت ابة لأزماتد وبااضممافة إلى ولك ،ي م تم عزيز ب ابة
ب انات الالطط اتيترا

ة ال طرية بمعل مات إضاف ة لتحس ط جدواها بالنسبة للمستالدم ط ،ماش ا مع الت ص ت ط  7و 8مط

رير مراجع الحسابات الالارج بنأن م زان ات الح افا ال طريةد

()8

ترتيبات الحوكمة المقترحة التي تراعي التزامات البرنامج بالقيم األساسية للحوكمة الرشيدة
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ي تدف إطار خارطة الطريق المتكاملة إلى وضممممممع نم وك ح كمة قائم على المالاطر ،وفعال مط ح ث التكلفة ،ويعزز وظائف
م اف ة الم لس والرقابة اتيمترا

ة عط طريق الحد مط التفتت ،مع احتفاظ البرنامج ب در ه على اتيمت ابة بسمرعة لحاتت

الط ارئد
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ومط خالل إطار خارطة الطريق المتكاملة ونم وك الح كمة الذي ي م عل ه ،يلتزم البرنامج بال م األياي ة للح كمة الرش دة،
والت

نمل النفاف ة ،والمساءلة ،واادارة المال ة ال ية ،والرقابة الداخل ة الرص نةد وعلى النح المفصل ف الف رات 22-19

مط ال ث ة المعن نة "خارطة الطريق المتكاملة :حديث بنأن ر بات الح كمة" ،والت

م ايمتا قبل المناورة غ ر الريم ة

المع دة ف  10ي ل  /م ز  ،2019فإن البرنامج يتمتع بسممممعة ط بة ،ويممم ل حافل ف ما يتعلق ب م الح كمة األيمممايممم ة هذه،
( )6نمل داب ر التبس ط ح د أو م ع عناصر مع سنة مط كلفة التالط ط ،مع مراعاة أثر ولك على التكلفة العال ة المست ى ،وصحة الب انات المتاحة عط فاص ل
التالط ط واانفا ق ،وق مة عناصر الط ط التكلفة م ارنة بالمعامالت الت تض تا؛ وأ متة إنتاك فاص ل الم زان ة للسن ات الالح ة لم زان ة الحافظة ال طرية؛ وإجراء
حس نات داخل ة لعمل ات إدارة التكال ف؛ و حس ط كامل عمل ات الط ط الم زان ةد
(WFP/EB.A.2019/6-E/1 )7د
(WFP/EB.A.2019/6-E/1 )8د

4

م أداء المنظمات المتعددة األطراف ،ووحدة التفت ل المنممممممتركة التابعة لأمم

والت أكد تا مصممممممادر خارج ة مثل شممممممبكة

المتحدة ،ول نة مراجعة الحسابات )9(،وكذلك النتائج المستاللصة مط ارير المراجعة الداخل ة والالارج ةد
-16

و عد النممفاف ة ح ر الزاوية اطار خارطة الطريق المتكاملة ،وجانبا رئ س م ا مط ج انف نتج ح كمة البرنامجد ولدى البرنامج
آل ات ق ية لإلبالغ والمسمماءلة تضمممط خطة اادارة السممن ية ،و رير األداء السممن ي ،والت ارير ال طرية السممن ية؛ وبااضممافة
إلى ولك ،ول ضمان حفاظ الم لس على الرمية وال ض  ،ت ا يم إدارة البرنامج مع الم لس التنف ذي جم ع ن حات الم زان ة
الت وافق عل تا المدير التنف ذي ،والت

ت اوز ق متتا 5د 7مل ن دوتر أمريك  ،والت ارير الت

صممممممدر كل يممممممنت ط بنممممممأن
ة ال طرية

ايتالدام المدير التنف ذي للسلطة المف ضة إل هد وف الفترة األخ رة ،ايتتلت اادارة ب ابة ب انات الالطط اتيترا
ّفِّر معل مات نممغ ل ة وخاصممة بالم زنة مسممتمدة مط خطط إدارة العمل ات ال طرية – بما ف ولك فاص م ل على مسممت ى
الت
الننمماط – بالنسممبة ل م ع الالطط اتيممترا
حت ي ب ابة ب انات الالطط اتيممترا
الالطط اتيترا
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ة ال طرية ،والالطط اتيممترا

ة ال طرية المؤقتة الت

مت الم اف ة عل تاد كما

ة ال طرية على المعل مات المال ة ومعل مات األداء المطل بة لرصممد الت دم المحرز ف
ة ال طرية المؤقتةد

ة ال طرية والالطط اتيترا

ورحبت اادارة بالمراجع ة الالارج ة األخ رة لم زان ات الحافظة ال طرية ،والت

ناولت مدى ق ام م زان ات الحافظة ال طرية

بت ديم أك دات مع لة عط التزام ف يضممات الم لس التنف ذي بنممروط ال تات المانحة ،وما إوا كانت التعاريف الالاصممة بفئات
التكال ف( )10الت أدخلتا ااطار المال المن

عد واضممممممحة بما يكف لت نف اتزدواج ة ،ووصممممممف النف ات على نح فعالد

سمممر فتم
وخلصمممت المراجعة إلى أن م زان ات الحافظة ال طرية قد حسمممنت النمممفاف ة والمسممماءلة ،وأن فئات التكال ف ال ديدة ِّ ّ
نف ات البرنامج بنممممممكل أفضمممممملد( )11كما حدّدت المراجعة الالارج ة الصممممممع بات المتعل ة ب ثائق التالط ط التنممممممغ ل للالطط
اتيمممممترا

ة ال طرية ،وم زان ات ح افظتا ال طرية ف ما يتعلق بالمسمممممت ى المنايمممممف للتفاصممممم ل الت

للم اف ة عل تاد ويصف الت رير أيضا ك ف اجه إدارة البرنامج الطلبات المتضاربة الت
على الالطط اتيترا
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عرا على الم لس

دمتا الدول األعضاء عند الم اف ة

ة ال طرية ،وم زان ات الح افا ال طريةد

و ماشممم ا مع صممم ات مراجع الحسمممابات الالارج  ،يمممت اصمممل اادارة التعامل مع الم لس ف المنممماورات لتحديد المسمممت ى
المنايمممف مط المعل مات الالزمة للح كمة اتيمممترا

ة ،و حديد المعل مات التفصممم ل ة الت يمكط الحصممم ل عل تا مط خالل

منصات أخرى ،بما ف ولك الم قع النبك للم لس ،وب ابة ب انات الالطط اتيترا
للتأكد مط أن المنظمة لديتا المرونة التنغ ل ة الت

حتاك إل تا لك

ة ال طرية ،والم قع النبك للبرنامج،

ك ن منظمة تسم بالفعال ة والكفاءةد

دور الموافقة األساسية للمجلس
-19

حدد المادة السمماديممة مط النظام األيمماي م للبرنامج صممالح ات ووظائف الم لس و حدد المادة السمماديممة 2-مط الالئحة العامة
يلطته للم اف ة على جم ع برامج وأننطة البرنامج ،والم زان ات المتعل ة بتاد وت زال هذه المادة بدون غ رد

( )9دم هذه الت ئة اتيتنارية من رة خبراء مست لة للم لس التنف ذي والمدير التنف ذي لالضطالع بمسؤول ا تما المتعل ة بالح كمة ،بما ف ولك ضمان فعال ة نظم
الرقابة الداخل ة التابعة للبرنامج  ،وإدارة المالاطر ،ووظائف المراجعة والرقابة ،وعمل ات اادارةد
( )10فئات التكال ف األربع ه التح يالت ،والتنف ذ ،و كال ف الدعم المباشرة ،و كال ف الدعم غ ر المباشرةد
( WFP/EB.A.2019/6-E/1 )11د م ايم المراجعة الالارج ة لم زان ات الح افا ال طرية ،وايت ابة اادارة المصاحبة لتا مع الم لس للنظر ف تا ف دور ه
السن ية لعام 2019د وقد أجريت المراجعة الالارج ة على مرحلت ط ب ط يبتمبر/أيل ل  2018وفبراير/شباط  ،2019مع إيفاد بعثات م دان ة إلى المكا ف ااقل م ة ف
ن روب وبنما ،والمكا ف ال طرية التابعة للبرنامج ف بنغالديل ،وغ ا مات ،وهايت  ،واألردن ،وأوغندا ،وجمت رية نزان ا المتحدةد وكانت األهداف الرئ س ة
للمراجعة الالارج ة للحسابات ه حديد ما يل  :ما إوا كانت م زان ات الح افا ال طرية دم أك دا مع ت عط اتلتزام بنروط ال تات المانحة ،والتزام الم لس
التنف ذي بالتف يضات المال س لة له؛ وما إوا كانت فئات التكال ف األربع الت أدخلتا ااطار المال المن واضحة بما يكف لتفادي اتزدواك ،ووصف النف ات على نح
فعال؛ وما إوا كانت الم زان ات المالصصة للنركاء المتعاون ط تفق مع ه كل الم زان ة ال ديد؛ وما ه أثر نف ذ ااطار المال المن على إدارة الم زان ة ،وأعباء
عمل المكا ف ال طريةد

5

المادة الساااادساااة(2-ج) من الالئحة العامة" :يت لى الم لس درايمممة البرامج والمنمممروعات واألننمممطة الت يعرضمممتا عل ه المدير
التنف ذي ،و عديلتا عند اتقتضمممممماء ،وإجاز تاد وي ز للم لس ال يل يمممممملطة ااجازة هذه للمدير التنف ذي وف ا لما يراه الم لس
ضمممرورياد ويبحث الم لس م زان ات البرامج والمنمممروعات واألننمممطة ،ويعدلتا عند اتقتضممماء ،وي زها ،كما يسمممتعرا إدارة
و نف ذ البرامج والمنروعات وأننطة البرنامج الم ازة"د
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وال دير بالمالحظة أنه ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،يمارس الم لس ألول مرة يلطته للم اف ة على بدء برامج وأننطة
البرنامج ف جم ع الس اقات،

()12

ة وات الصلة بأننطة اتيت ابة لأزمات الممتدة،

بما ف ولك ما يتعلق بالحصائل اتيترا

والمت قعة ،والمتكررة ،وأن نطة ديم الالدماتد( )13وي افق الم لس أي ضا على أي غ ر غ ر طارئ ف الترك ز ات يترا
العام للبرنامج ف بلد ما يتضممممط إضمممافة أو حذف حصممم لة واحدة أو أكثر مط الحصمممائل اتيمممترا
ايممممترا

ة غ ر الطارئة ف خطة

ة قطريةد وف إطار النظام السممممابق الم زأ ال ائم على المنممممروعات ،لم ي افق الم لس على عمل ات الط ارئ ،أو

العمل ات الالاصة ،أو الصناديق اتيتئمان ة على المست ى ال طري ،أو التن حات المتعل ة بالعمل ات الممتدة لإلغاثة واانعاش
الت

ضممممم سمنت أقل مط  20مل ن دوتر أمريك بالنسمممممبة ل مة األغذية ،أو البرامج ال طرية ،أو التن حات وات الصممممملة الت

نط ي على أقل مط  3مالي ط دوتر أمريك بالنسبة ل مة األغذيةد
-21

ومط الم تر أن يحتفا الم لس ،ف إطار التف يضات الدائمة للسلطة ،بسلطة الم اف ة على ما يل :


الالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة ،بالالف الالطة الت

ة ال طرية والالطط اتيترا

م س ل بالكامل مط جانف أحد

البلدان المض فة عندما ت يطلف البلد المض ف م اف ة الم لس التنف ذي؛


إضافة أو حذف حص لة ايترا
ايترا

ة بالكامل مط خطة ايترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة ،بايتثناء حص لة ايترا

ة قطرية ،أو خطة ا يترا

ة قطرية مؤقتة ،أو خطة

ة تعلق ف ط بعمل ة ط ارئ )14(،أو أننطة ديم الالدمات،

أو يتم م يلتا بالكامل مط جانف بلد مضمممممم ف لم يطلف م اف ة الم لس التنف ذي ،وف هذه الحالة ،دخل ااضممممممافة أو
الحذف ضمط السلطة المف ضة للمدير التنف ذي ف
-22

ولمساعدة الم لس على أداء دوره الرقاب اتيترا


لك الم اتتد

 ،وضمان الرمية ،يتم زويد الم لس بما يل :

عمل ة ناورية مب سسطة قبل ديم الالطط اتيترا

ة ال طرية والالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة للم اف ة ،والت

تضممممط عاونا وث ا مع البعثات المحل ة ،ومنممماورة غ ر ريمممم ة ،وايمممتعراضممما إلكترون ا لمنممماريع ال ثائق مع دول
أعضاء؛


المعل مات التنغ ل ة والالاصة بالم زنة – بما ف ولك فاص ل على مست ى النناط – مط خطط إدارة العمل ة ال طرية
عط طريق ب ابة ب انات الالطط اتيممممممترا
اتيممممترا

ة ال طرية المؤقتة الت

ة ال طرية ب النسممممممبة ل م ع الالطط اتيممممممترا

مت الم اف ة عل تاد و ضمممم ب ابة ب انات الالطط اتيممممترا

ة ال طرية والالطط
ة ال طرية أيضمممما

المعل مات المال ة والمعل مات الالاصممممممة باألداء المطل بة لرصممممممد الت دم المحرز ف الالطط اتيممممممترا
والالطط اتيترا

( )12با يتثناء الالطط اتيترا
الم لس على الالطةد
( )13بايتثناء الحصائل اتيترا

ة ال طرية

ة ال طرية المؤقتة؛

ة ال طرية والالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة المم لة بالكامل مط جانف أحد البلدان المض فة عندما ت يطلف البلد المض ف م اف ة

ة المم لة بالكامل مط جانف البلد المض فد

( )14دخل الحصائل ا تيترا ة المتعل ة باتيت ابة لحالة الط ارئ ضمط م ال رك ز اتيت ابة لأزماتد وي ف دم إضافة ،أو حذف ،أو عديل حصائل
ايترا ة متعل ة با تيت ابة لأزمات إلى المدير التنف ذي للم اف ة عل تا ،وعند الطلف ،ي ف دم إلى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعةد

6



معل مات عط جم ع ن حات م زان ات الالطط اتيممممممترا

ة ال طرية والالطط اتيممممممترا

ت اوز ق متتا 5د 7مل ن دوتر أمريك  ،وأي غ رات ف مدة الالطة اتيممترا

ة ال طرية المؤقتة الت

ة ال طرية أو الالطة اتيممترا

ة

ال طرية المؤقتة ،بصرف النظر عط يلطة الم اف ة؛



م تطفات مط الالطط التنغ ل ة وخطط الم زنة الت

دسم مر ط ف السمممنة عط ايمممتالدام المدير التنف ذي للسممملطة المف ضمممة له بنمممأن الم اف ة على ن حات

الت ارير الت
الالطط اتيترا




دِّّم مع خطة اادارة كل عام للعلم؛

ة ال طرية والالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة؛

رير األداء السن ي؛
الت ارير ال طرية السن يةد

اقتراح لتبسيط عملية التشاور مع ضمان المشاركة االستراتيجية للمجلس
الخلفية
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ايممممت ابة للتعل ات ال اردة مط الم لس ،وايممممتنادا إلى الالبرة المكتسممممبة ف عام  2017وأوائل عام  ،2018ايممممتتلت اادارة
عمل ة نمممممماورية مط خط ط لمنمممممماريع الالطط اتيممممممترا
للحص م ل على آراء الدول األعضمماء ف وقت مبكر ،وبالتال

ة ال طرية والالطط اتيممممممترا
نممكل اتيممترا

ة ال طرية المؤقتة ف محاولة

ة واأليممس الت

سممتند إل تا منمماريع ال ثائقد

وواف ت اادارة على طب ق هذه العمل ة التنممممممماورية المك نة مط خط ط حتى نتاية عام  ،2019ثم دم إلى الدورة العادية
األولى للم لس ف عام  2020عمل ة من حة أخذ ف اتعتبار الدروس المسممممممتفادة ،والتعل ات ال اردة مط الدول األعضمممممماءد
و تض العمل ة الحال ة المك نة مط خط ط ما يل :


منمماورة غ ر ريممم ة بن مأن مذكرة المفاه م لكل خطة ايممترا

ة قطرية أو خطة ايممترا

يمممممتة أشمممممتر ريبا مط دورة الم لس الم رر أن عرا ف تا الالطة اتيمممممترا

ة قطرية مؤقتة ،ع د قبل

ة ال طرية أو الالطة اتيمممممترا

ة

ال طرية المؤقتة؛


فترة ايتعراا كتاب ة ت
الالطة اتيترا
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ألعضاء الم لس ديم عل ات مفصلة عط منروع وث ة الالطة اتيترا

ة ال طرية أو

ة ال طرية المؤقتة قبل  12أيب عا مط ديم ال ثائق للم اف ة عل تا مط قِّبل الم لسد

وكث را ما أعربت المكا ف ال طرية عط فض م لتا لالنت ال إلى عمل ة نمماورية مبسممطة ،من م رة إلى أن العمل ة الحال ة عد كث فة
العمالة ومع دة بالن سبة لم ظف المكا ف ال طريةد وقد أدّت المتل المطل بة لت ديم ال ثائق وا يتعرا ضتا ف بعض الحاتت إلى
ق ام المكا ف ال طرية بإعداد التن حات حتى قبل الم اف ة على الالطة اتيترا
ف البلدان الت

ة ال طرية بسبف الظروف الت

تغ سر بسرعة

عمل ف تاد ومع ولك ،فإن المكا ف ال طرية ؤكد أن المعرفة واآلراء الثاقبة المكتسبة خالل المناورات المحل ة

مع أصممممحام المصمممملحة ت زال ضمممم ف ق مة كب رة اعداد الالطط اتيممممترا

ة ال طرية أو الالطط اتيممممترا

ة ال طرية

المؤقتةد
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وعالوة على ولك ،مط المت قع أن يصممب إطار األمم المتحدة للتعاون ف م ال التنم ة المسممتدامة (إطار األمم المتحدة للتعاون)
بمثابة ال ث ة ات يترا

ة الرئ س ة بالن سبة ل م ع أن نطة األمم المتحدة اانمائ ةد ومط المت قع أن ي ستمد كل ك ان مط ك انات

األمم المتحدة أول يا ه وحصائله اانمائ ة ال طرية مط إطار األمم المتحدة للتعاوند وي ف تم الم اف ة على هذا ااطار بالنسبة
لبلد مع سط بصمممم رة منممممتركة مط جانف المنسممممق الم م لدى البلد ،والحك مة المضمممم فةد كما أن زيادة يمممملطة هذا ااطار على
التالط ط اتيترا

ال طري لل كاتت يعن أنه ينبغ إعداد الالطط اتيترا

ة ال طرية بالت ازي والت امم مع إطار األمم

المتحدة للتعاون ،والذي يحدِّّد فترة إعداد أقصر بكث رد
7
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وف المنمماورة غ ر الريممم ة الت ع دت ف  10ي ل  /م ز  ،2019يمملمت الدول األعضمماء بأن العمل ة التنمماورية ينبغ أن
ك ن قابلة للتط يع ،وأت ك ن مره ة للغاية بالنسممممبة للمكا ف ال طرية ،مع إ احة الفرصممممة أمام الدول األعضمممماء للمنمممماركة
اتيترا

ةد

االقتراح  :1تبسيط العملية التشاورية ذات الخطوتين مع ضمان المشاركة االستراتيجية للمجلس.
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ولتبسممم ط العمل ة التنممماورية المك نة مط خط ط ،مع ضممممان المنممماركة اتيمممترا
ريم ة بنأن كل خط ة ايترا

-28

ة قطرية أو خطة ايترا

ة للم لس ،ي تر إجراء منممماورة غ ر

ة قطرية مؤقتة ،وفترة ايتعراا إلكترون متزامنةد

وبم جف هذا اتقترا  ،يممممممتتم اتيممممممتعاضممممممة عط مذكرة المفاه م بمنممممممروع أول للالطة اتيممممممترا
للالطة اتيممترا

ة ال طرية ،أو الالطة

اتيممترا

ة ال طرية المؤقتة ،والذي ي م ؤدي نفس وظ فة حديد ات اه اتيممترا

اتيمترا

ة ال طرية المؤقتة ،على أن يك ن إطار األمم المتحدة للتعاون بمثابة ال ث ة ال امعة الرئ سم ةد ويم ف ع د اادارة

منمماورة غ ر ريممم ة عط المنممروع الذي يممت دِّّم الدول األعضمماء بنممأنه ج تا ايممترا

ة ال طرية أو الالطة

ا حل ل اد وف نفس ال قت ،يممت م

الدول األعضمماء بايممتعراا المنممروع مط منظ ر ن  ،و ديم التعل ات خالل فترة اتيممتعراا االكترون بعد المنمماورةد
ويمممتتم معال ة التعل ات ال اردة خالل المنممماورة غ ر الريمممم ة وفترة اتيمممتعراا الكتاب  ،وإدماجتا ف منمممروع من
جانف المكتف ال طري ضمط خط ة واحدة ،ثم يعرا المنروع المن

مط

على الم لس التنف ذي للم اف ة عل ه ف دور ه التال ةد

األساس المنطقي

-29

ي سممممممتند اتقترا إلى التط رات الحايمممممممة ف ما يتعلق بإصممممممال األمم المتحدة ،والمتطلبات المت قعة مط إطار األمم المتحدة
للتعاون ،والذي يدع إلى اختصار فترة إعداد الالطة اتيترا

ة ال طرية لك

ت اءم مع عمل ة هذا ااطار ،والت اختصرت

مط 5د 14شترا ف المت يط إلى ما ب ط  6و 9أشترد وبعد طلف مط الدول األعضاء ب ج د قطري مالصص ،فإن ايتعراا
نممممك ل فريق األمم المتحدة ال طري يمممم ك ن جزءا ت يت زأ مط هذا ااطار ،مما يؤكد أهم ته كمنصممممة مركزية ل ضممممع األمم
المتحدة اتيممممممترا
ات يترا

والبر ام

ف بلد ماد وف أع ام ولك ،فإنه يلزم أن

ال طري ،و ضمان ديم الالطط ات يترا

م المكا ف ال طرية بإعادة ج ه الط طتا

ة ال طرية للم اف ة عل تا ف أ يرع وقت ممكط بعد ق ع إطار األمم

المتحدة للتعاون ف م ال التنم ة المسممممتدامةد وينبغ أن مثل صمممم اغة هذا ااطار – والت
المتحدة – بداية لعمل ة التالط ط اتيترا
-30

ال طري الالاصة بالبرنامجد

ويتمثل أحد الع امل الدافعة اصمممال األمم المتحدة ف الرغبة ف
المتحمدة الت

عزيز الترابط والتكامل ب ط مالتلف ك انات وصمممك ك األمم

عممل ف بلمد مع سطد و م منظ مة األمم المتحمدة ككمل ،والت

المسمممممتدامة ،بتحديد مسممممماهما تا ف

بدأ بتحل ل قطري منممممترك لأمم

ر كز على األول يات ال طن مة أل هداف التنم مة

ح ق الغايات ال طن ة ألهداف التنم ة المسمممممتدامةد وهذا يبدأ بالتحل ل ال طري المنمممممترك

باعتباره األيممممماس التحل ل  ،ون طة اتنطالق المنمممممتركة ل م ع صمممممك ك األمم المتحدة المتعل ة بالتنم ة ،والعمل اانسمممممان ،
والسالمد ومما يؤكد ولك ،صم م حصائل جماع ة يتك ن بمثابة إطار لمالتلف صك ك األمم المتحدة بغ ة ضمان عدم ايتبعاد
الفئات األضممعف مط التنم ة المسممتدامةد و ح ا لتذه الغاية ،مط الضممروري إقامة جسممر يربط ب ط المسمماعدة ال ص م رة األجل،
والحصممائل المت يممطة األجل ،وبرم ة و م يل التنم ة الط يلة األجلد و تبع الالطط اتيممترا

ة ال طرية بالفعل نت ا شممامال

ي مع كل عنا صر الترابط ب ط اتعتبارات اان سان ة والتنم ة وال سالم ضمط إطار الط ط واحدد ومط خالل خارطة الطريق
المتكاملة ،يعتبر البرنامج ف وضع مت دم للمساهمة بص رة م دية ف التالط ط المنترك ،والتنف ذ المنترك ألننطة منظ مة
األمم المتحدة ف بلد مع طد

8
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و در ااشمممارة إلى أن الت صممم ة (3م) مط الت م اتيمممترا

للالطط اتيمممترا

رير مراجع الحسمممممممابمات الالمارج عط م زان مات الح افا ال طريمة
اتيمممترا

ة ال طرية الرائدة )15(،والت صممم ة  3ف

نص على أنمه ينبغ أن ت افق المدورات والالطط

()16

ة ال طرية مع أطر عمل األمم المتحدة للمسممماعدة اانمائ ة الم ابلة (وه اآلن إطار األمم المتحدة للتعاون ف م ال

التنم ة المستدامة) ف أيرع وقت ممكطد وبم جف اتقترا  ،ي تم عديل ال دول الزمن الحال لتصم م الالطط اتيترا

ة

ال طرية ،وا يتعرا ضتا ،والم اف ة عل تا ،لك يت اءم ب نكل أف ضل مع ال دول الزمن اطار األمم المتحدة للتعاون ،وال سما
بايتعراا ال ثائق بالتزامط مع بعضتا البعضد
-32

ف د بأن العمل ات التناورية المحل ة ت زال ض ف

ويعبر اتقترا عط التعل ات المتس ة ال اردة مط المكا ف ال طرية ،والت

ق مة كب رة ف مرحلة ااعداد المبكرة ،ويمكط كث فتا أيضممما ،ك زء مط منممماورات أصمممحام المصممملحة المتعل ة بإطار األمم
المتحد ة للتعاوند كما أنه يمممممم لل مط العفء ااداري الذي ي ع على عا ق المكا ف ال طريةد ومط المت قع أن ؤدي العمل ة
المبسطة إلى خفض التكال ف المر بطة بعمل ة صم م الالطط اتيترا
التن حات الت

ة ال طرية ،وايتعراضتا ،والم اف ة عل تا ،نظرا ألن
م به المكا ف ااقل م ة والم ر ،وعمل ات التحرير

م بتا المكا ف ال طري ة ،واتيممممممتعراا الالحق الذي

والترجمة ،ي تم إجرامها ف خط ة واحدةد
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ورهنا بالتعل ات ال اردة مط الدول األعضاء ،ي بدأ نفاو العمل ة المبسطة ف عام 2020د وبااضافة إلى ولك ،فإن هذه العمل ة
عن أنه يممم تم إعداد الالط ط اتيمممترا

ة ال طرية المؤقتة ف المسمممت بل وف ا لنتائج إصمممال

ة ال طرية والالطط اتيمممترا

منظ مة األمم المتحدة اانمائ ة ،وإطار األمم المتحدة للتعاوندد ويضمممممممط هذا اتقترا أن البرنامج يمممممم ف يتمتع بالمرونة
ال ص ى للتك ف مع الدينام ات ال ديدةد
االقتراح بشأن التفويضات الدائمة للسلطة
الخلفية ،والتفويضات المؤقتة الحالية للسلطة

-34

بعد يلسلة مط المناورات غ ر الريم ة ف عام  2016و ،2017وافق الم لس ف دور ه العادية الثان ة( )17لعام  2017على
من المدير التنف ذي ف يضات مؤقتة للسلطة خالل الفترة مط  1يناير/كان ن الثان  2018إلى  29فبراير/شباط 2020د وأثناء
عمل ة الم اف ة على خارطة الطريق المتكاملة ،كان مط الصممممممعف ضمممممم

مدى زيادة م اف ة الم لس على البرامج ف إطار

خارطة الطريق المتكاملة ،نظرا لمحدودية الالبرة المكتسممممممبة خالل المرحلة الت ريب ةد( )18وكان مط المتعذر قع ما إوا كانت
يممممتتح ق مكايممممف ف الكفاءة مط خالل عدد أقل مط ن حات البرامج والم زان ات ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،م ارنة
بالنظام ال ائم على المنممممروعاتد وقد أدى هذا إلى الم اف ة على ف يضممممات ديرية للسمممملطة خالل الفترة المؤقتة ،فضممممال عط
العمل ات اا ضاف ة (ا يتعراا الدول األع ضاء خالل خم سة أيام للتن حات المتعل ة بات يت ابة لأزمات ،والعمل ة الت ناورية
المك نة مط خط ط) اعطاء مزيد مط التأك دات على أن الم لس ي حتفا بسلطة الم اف ة والرقابةد
-35

و م ف يض السلطات التال ة للمدير التنف ذي خالل الفترة مط  1يناير/كان ن الثان  2018إلى  29فبراير/شباط :2020


الم اف ات المبدئ ة على عمل ات ط ارئ محدودة ،وخطط ايممممممترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة ع ف عمل ات الط ارئ

المحدودة ،على أن مارس بصم رة منمتركة مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة عندما ت اوز عمل ة الط ارئ
المحدودة ،أو المك نات المتعل ة بحالة ط ارئ لالطة ايممترا
()15

رير الت م الم جز للت م ايترا

للالطط اتيترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة مبلغ  50مل ن دوتر أمريك ،

ة ال طرية الت ريب ة ( – 2017منتصف عام )WFP/EB.2/2018/7-A( )2018د

(WFP/EB.A/2019/6-E/1 )16د

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )17د
( )18حديث لالارطة الطريق المتكاملة 17 ،مارس/آوار  ،2017الف رة  :60قعات التحل ل الذي أجري ف عام  2017بأن رقابة الم لس وم اف ته على العمل ات
ال ديدة ي ف زداد ،بنسبة  23ف المائة ريبا ،كحد أدنى ،نت ة لإلطار ال ديدد
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والالطط اتيممممترا

ة ال طرية المؤقتة المم لة بالكامل مط جانف بلدان مضمممم فة لم

ة ال طرية ،والالطط اتيممممترا

طلف م اف ة الم لس على الالطط؛


ن

أي عمل ة ط ارئ محدودة ،أو ن

قطرية مؤقتة ،أو خطة ايممممترا

يتعلق بحالة ط ارئ( )19لالطة ايممممممترا

ة قطرية ،أو خطة ايممممممترا

ة

ة قطرية مؤقتة انت ال ة ،على أن مارس بصمممم رة منممممتركة مع المدير العام لمنظمة

األغذية والزراعة عندما زيد الم زان ة وات الصلة عط  50مل ن دوتر أمريك ؛


التن

التصمماعدي ل احدة أو أكثر مط الحصممائل اتيممترا

قطرية مؤقتة ،أو خطة ايمممترا

ة الفردية لالطة ايممترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة تعلق بم اتت الترك ز الالاصمممة ببناء الصمممم د أو األيمممبام

ال ذرية ،شممممممريطة أت يت اوز المبلغ ااجمال للتن

 25ف المائة مط آخر م زان ة للالطة وافق عل تا الم لس ،أو

 150مل ن دوتر أمريك د و تم معال ة هذه التن حات للحصممائل اتيممترا
اتيممترا

ة قطرية ،أو خطة ايممترا

ة

ة ال طرية ،أو الالطة اتيممترا

ة ال طرية المؤقتةد ولذلك ،إوا

ة بنممكل راكم على مدار عمر الالطة
اوز أي ن

للم زان ة ااجمال ة ل م ع

التن حات عتبة الـممممم 150مل ن دوتر أمريك  ،أو  25ف المائة مط الم زان ة األصل ة ،فإنه يلزم م اف ة الم لس على
ن

الم زان ة الحال ةد و تم إعادة المبلغ التراكم للتن حات الت وافق عل تا المدير التنف ذي والم لس إلى الصممممممفر

بم رد م اف ة الم لس على ن
اتيمترا

ماد وت ح سف التن حات المتعل ة بأن نطة الط ارئ أو ديم الالدمات ،أو الح صائل

ة الت وافق عل تا المدير التنف ذي والمم لة بالكامل مط جانف البلدان المضم فة ،على أيماس عتبات م اف ة

الم لس؛


التن

النزول ألي حصم لة ايممترا

ايترا


ن



ن

ة فردية لالطة ايممترا

ة قطرية ،أو خطة ايممترا

ة قطرية مؤقتة ،أو خطة

ة قطرية مؤقتة انت ال ة؛
المك نات غ ر المتعل ة بحالة الط ارئ لالطة ايترا
خطة ايمممترا

ة قطرية ،أو خطة ايمممترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة بعد عمل ة ط ارئ محدودة؛

ة قطرية مؤقتة ،أو حصممم لة ايمممترا

ة مم لة بالكامل مط جانف

البلد المض ف؛


إضمممافة إلى خطة ايمممترا
خاصة بحص لة ايترا



ة قطرية ،أو خطة ايمممترا

ة قطرية مؤقتة ،أو خطة ايمممترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة

ة مم لة بالكامل مط جانف بلد مض ف لم يطلف م اف ة الم لس على الحص لة اتيترا

ة؛

التن حات المتعل ة بأننطة ديم الالدماتد

استعراض تطبيق التفويضات المؤقتة للسلطة
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ف الدورة العادية الثان ة للم لس عام  ،2017التزمت األمانة بإجراء ايمممممتعراا لتطب ق التف يضمممممات المؤقتة للسممممملطة بغ ة
ضممممممان الحفاظ على دور الم لس األيمممممايممممم ف ما يتعلق بالم اف ة والرقابةد و ناول اتيمممممتعراا الذي أجري ف أوائل عام
 )20(2019ما يل على وجه التحديد:


مدى زيادة دور الم لس التنف ذي ف ما يتعلق بالم اف ة على برامج البرنامج (الالطط اتيممممممترا
اتيترا

ة ال طرية والالطط

ة ال طرية المؤقتة) ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،م ارنة بالنظام ال ائم على المنروعات؛

( )19دخل الحصائل اتيترا ة والتن حات المتعل ة بحالة الط ارئ ضمط م ال الترك ز الالاص باتيت ابة لأزماتد و دم ااضافة أو الحذف أو التعديل الالاصة
بالحصائل اتيترا ة المتعل ة باتيت ابة لأزمات إلى المدير التنف ذي للم اف ة عل تا ،وإلى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة إوا طلف ولكد
( )20يرد وصف بارامترات اتيتعراا ف وث ة المعل مات األياي ة للمناورة غ ر الريم ة المع دة ف  10ي ل  /م ز 2019د
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أي مكايممممممف ف الكفاءة ح ت مط ح ث عدد الم اف ات على البرامج و ن حات الم زان ة ف إطار خارطة الطريق
المتكاملة ،م ارنة بالنظام ال ائم على المنروعاتد
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و م ايم النتائج األول ة المستمدة مط اتيتعراا مع الم لس ف مناورة غ ر ريم ة ع دت ف  10ي ل  /م ز :2019
النتيجة  :1ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،حدثت زيادة كب رة ف دور الم لس التنف ذي بالنسممممممبة للم اف ة على برامج
البرنامج (الالطط اتيممممممترا

ة ال طرية المؤقتة) مط ح ث ال مة المطل ة – مط 4د 4مل ار

ة ال طرية والالطط اتيممممممترا

دوتر أمريك ب ط عام  2011و 2016إلى 4د 13مل ار دوتر أمريك ف عام  – 2018وكنسممممممبة مط الم اف ات السممممممن ية
م ارنة بالنظام ال ائم على المنمممروعات – مط  53ف المائة ف المت يمممط ب ط عام  2011و 2016إلى  96ف المائة ف عام
2018د ومط المت قع أن ستمر الزيادة ف م اف ة الم لس على البرامج ف السن ات الم بلة ،ايتنادا إلى قعات متحفظةد
النتيجة  :2ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،حدثت الزيادة الكب رة ف دور الم لس التنف ذي بالنسممممممبة للم اف ة على برامج
البرنامج (الالطط اتيممترا

ة ال طرية والالطط اتيممترا

ة ال طرية المؤقتة) بنممكل مسممت ل عط التن حاتد وكان نح 98

ف المائة مط مبلغ 4د 13مل ن دوتر أمريك الذي وافق عل ه الم لس ف عام  2018مالصممصمما لبرامج سأول ة –  2ف المائة
ف ط يتعلق بالتن حاتد ومط ح ث الكم ة ،وافق الم لس على ن ح ط مط ب ط  46ن حا ف إطار خارطة الطريق المتكاملة (4
ف المائة ،وه نفس النسممبة كما ف ااطار ال ائم على المنممروعات)د ومط المت قع أن سممتمر الزيادة ف م اف ة الم لس على
البرامج ف السن ات الم بلة ،ايتنادا إلى قعات متحفظةد
النتيجة  :3ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،زادت ال مة الدوترية العامة للبرامج الت

مت الم اف ة عل تا ،ب نما انالفض

عدد الم اف ات ،وه ما أدى إلى ح ق مكايف ف الكفاءةد
النتيجة  :4أدى التغ ر مط النظام ال ائم على المنممممممروعات إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة إلى حسممممممط ف الكفاءة ،كما
يتض مط اتنالفاا الكب ر ف عدد التن حات الت
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عالج ين ياد

األول ة إلى طب ق التف يض المؤقت للسمملطة ف السممنة الت يم ة 2018د وبعد المنمماورة غ ر الريممم ة
وايممتند التحل ل والنتائج س
المع دة ف  10ي ل  /م ز  ،2019قامت األمانة بتحديث التحل ل ل نمل األشتر الستة األولى مط عام 2019د و ؤكد الب انات
والالبرات ااضاف ة المكتسبة صحة النتائج األ سول ةد ويمكط اتطالع على التحل ل المحدث واألرقام الم ابلة ف الملحق الثان د
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و ن م ر التعل ات والدروس المسممتفادة مط المكا ف ال طرية بأن التف يضممات المؤقتة للسمملطة عتبر مع دة للغاية بسممبف ايممتالدام
معاي ر مالتلفة ايممممتنادا إلى م ال رك ز لحصمممم لة ايممممترا
اتيمممترا

ة ي ري ن حتاد وعلى يممممب ل المثال ،فإن ن حات الحصممممائل

ة المتعل ة باتيمممت ابة لأزمات وعمل ات الط ارئ المحدودة الضمممع لعتبة ق د التن

 ،بح ث إوا م

اوزها ،فإن

ولك يتطلف م اف ة منممممممتركة مط جانف المدير التنف ذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعةد وعلى العكس مط ولك ،فإن
ن حات الحصممائل اتيممترا

ة المتعل ة بم ال رك ز األيممبام ال ذرية وبناء ال درة على الصممم د الضممع للحد األقصممى مط

ال مة المطل ة الذي يبلغ  150مل ن دوتر أمريك  ،بااضممممممافة إلى عتبة قائمة على أيمممممماس  25ف المائة مط آخر م اف ة
للم لس على م زان ة خطة ايمممممترا
و تطلف التن حات الت

ة قطرية أو خطة ايمممممترا

ة قطرية مؤقتةد ويتم طب ق كلتا العتبت ط بنمممممكل راكم ،

ت اوز عتبة الم زان ة م اف ة الم لس التنف ذيد أما التن حات الالاصممممممة بأننممممممطة الط ارئ أو ديم

الالدمات ،والتن حات الت وافق عل تا المدير التنف ذي بالنسممممممبة للحصممممممائل اتيممممممترا

ة المم لة بالكامل مط جانف الدول

المض فة ،فإنتا ت حسف على أياس العتبة التراكم ةد
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وأشممممارت المكا ف ال طرية أيضمممما إلى أن العتبة ال ائمة على النسممممف ،والمطب ة على آخر ق مة وافق عل تا الم لس ف ما يتعلق
بالتن حات الالاصمممة باأليمممبام ال ذرية وبناء ال درة على الصمممم د ،فإنتا ؤثر بدرجة كب رة على المكا ف الت لديتا م زان ات
أصممغر للالطط اتيممترا
للالطط اتيممترا

ة ال طرية ،نظرا ألنه يتم

اوز العتبة عند ق مة دوترية أقل مط المكا ف الت لديتا م زان ات أكبر

ة ال طريةد وهذا يعن أن إجراء غ رات طف فة نسممب ا يمكط أن يالضممع لعمل ة م اف ة ط يلة وكث فة العمالةد

ويتع سط على المكا ف ال طرية الت لديتا م زان ات ين ية بلغ عدة مئات اآلتف مط الدوترات أن تبع نفس العمل ة الت

تبعتا
11

المكا ف وات الم زان ات السممممممن ية الت

بلغ عدة مئات مط مالي ط الدوترات ،بتكلفة نسممممممب ة أكبر بكث ر مط ح ث م ارد

الم ظف ط ،ومط أجل التماس الم اف ة على ن حات وات ق مة أقل بكث رد وبااضممممممافة إلى ولك ،فإن نف ذ التن حات يمكط أن
يتأخر ألنه ت ي جد للم لس ي ى ثالث دورات ين يا للنظر ف التن حات والم اف ة عل تاد
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ورحبت الدول األعضاء باتيتعراا ونتائ ه ف المناورة غ ر الريم ة المع دة ف  10ي ل  /م زد

التفويضات الدائمة للسلطة المقترحة
-42

رى األمانة أن ف يضات السلطة عتبر أحد العناصر الحايمة ف إطار الح كمة ألنتا م ّكط البرنامج مط التصرف بالسرعة
المطل بة ،واتيممممممت ابة لالحت اجات التنممممممغ ل ةد وبناء على مبادئ الح كمة الرشمممممم دة ،والالبرة المكتسممممممبة مط نف ذ الالطط
اتيممممترا

ة ال طرية المؤقتة ،والالطط اتيممممترا

ة ال طرية ،والالطط اتيممممترا

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة ،وعمل ات

الط ارئ المحدودة ،ص األمانة الم لس التنف ذي بأن يف ا إلى المدير التنف ذي الصالح ات التال ة المنص ص عل تا حال ا
ف التف يضات المؤقتة للسلطة:


الم اف ة المبدئ ة على عمل ات الط ارئ المحدودة ،والالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة الت

ع ف عمل ات

الط ارئ المحدودة ،على أن مارس بصمممممم رة منممممممتركة مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة عندما ت اوز
م زان ة عمل ة الط ارئ المحدودة أو المك نات المتعل ة بحالة الط ارئ ف الالطة اتيممممممترا
اتنت ال ة  50مل ن دوتر أمريك ؛


()21

الم اف ة المبدئ ة على الالطط اتيممترا

ة ال طرية والالطط اتيممترا

بلدان مض فة لم طلف م اف ة الم لس على الالطط؛


ن

أي عمل ة ط ارئ محدودة أو ن

قطرية مؤقتة ،أو خطة ايممممترا

ة ال طرية المؤقتة المم لة بالكامل مط جانف

()22

يتعلق بحالة الط ارئ( )23ف خطة ايمممترا



ن

البلد المض ف؛




ة قطرية ،أو خطة ايمممترا

()24

ة قطرية مؤقتة ،أو حصممم لة ايمممترا

ة مم لة بالكامل مط جانف

()25

إضمممافة إلى خطة ايمممترا
لحص لة ايترا

ة قطرية ،أو خطة ايمممترا

ة

ة قطرية مؤقتة انت ال ة ،على أن يمارس بصمممم رة منممممتركة مع المدير العام لمنظمة

األغذية والزراعة عندما ت اوز الزيادة المتعل ة بالم زان ة  50مل ن دوتر أمريك ؛
خطة ايمممترا

ة ال طرية المؤقتة

ة قطرية ،أو خطة ايمممترا

ة قطرية مؤقتة ،أو خطة ايمممترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة

ة مم لة بالكامل مط جانف بلد مض ف لم يطلف م اف ة الم لس على الحص لة اتيترا

ة؛

()26

التن حات المتعل ة بأننطة ديم الالدماتد

( )21التذي ل لالئحة العامة (أ)()1د
( )22التذي ل(أ)( )2لالئحة العامةد
( )23دخل الحصائل ات يترا ة والتن حات المتعل ة بحالة الط ارئ ضمط م ال الترك ز الالاص باتيت ابة لأزماتد أما ااضافة ،أو الحذف ،أو التعديل للحصائل
ا تيترا ة المتعل ة باتيت ابة لأزمات ،فإنتا دم إلى المدير التنف ذي للم اف ة عل تا ،وإلى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،إوا طلف ولكد
( )24التذي ل لالئحة العامة (م)()1د
( )25التذي ل لالئحة العامة (م)()5د
( )26التذي ل لالئحة العامة (م)()6د

12

االقتراح  :2سااااوا يوافق المجلس التنفيذى علي ميع الخطط االسااااتراتيجية القطرية ،والخطط االسااااتراتيجية القطرية المؤقتة
الجديدة ،وعلي أى تنقيحات تضااايو أو تحذا حصاااائس اساااتراتيجية تتعلق ببنار القدرة علي الصااامود ،أو األسااابام الجذرية .أما
التنقيحات األخرى فسااااوا تخضااااع لساااالطة المدير التنفيذى ،أو في حالة التنقيحات المتعلقة باالسااااتجابة ل زمات ،فإنها سااااوا
تخضع لسلطة المدير التنفيذى والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،إذا ُ
طلب ذلك.
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و ص م األمانة كذلك بأن ي اصممل الم لس الم اف ة على جم ع الالطط اتيممترا
المؤقتة( )27ال ديدة ،والتن حات الت
ال ذريةد( )28وي تر

ضمممم ف أو حذف حصممممائل ايممممترا

ة ال طرية والالطط اتيممترا

ة ال طرية

ة تعلق ببناء ال درة على الصممممم د أو األيممممبام

ف يض السممملطة إلى المدير التنف ذي بالنسمممبة للتن حات األخرىد و ماشممم ا مع الت صممم ة ال اردة ف الف رة

الساب ة ،ي تم ف يض السلطة إلى المدير التنف ذي بالنسبة لتن حات الحصائل اتيترا

ة المتعل ة باتيت ابة لأزمات ،وإلى

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،إوا لزم األمر ،وف ا لعتبة الم زان ةد
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وللتأكد مط أن الم لس يلتزم بال ض
ي افق عل تا ،والت

والرقابة الفعالة ،و ماش ا مع الممارية الحال ة ،ي تم ننر جم ع ن حات الم زان ة الت

ؤدي إلى زيادة م زان ات الالطط اتيممممممترا

ة ال طرية والالطط اتيممممممترا

ة ال طرية المؤقتة بم دار
ة

5د 7مل ن دوتر أمريك أو أكثر ،على الم قع النمممبك للبرنامجد ويممم ف يسمممتمر حديث ب ابة ب انات الالطط اتيمممترا

ال طرية مع جم ع التن حات عند الم اف ة عل تاد ويمكط إجراء حسمممممم نات ف إخطار الدول األعضمممممماء بالتغ رات المننمممممم رة
حديثا ،بما ف ولك ايممتالدام البريد االكترون ابالغ أعضمماء الم لسد وأخ را ،بااضممافة إلى خطة اادارة السممن ية ،و رير
األداء ال سن ي ،والت ارير ال طرية ال سن ية ،ي ف دسم ارير مر ط ين يا ت ضمط فا ص ل ا يتالدام المدير التنف ذي لل سلطة
الت ف ضتا إل ه الم لسد
األساس المنطقي
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نمم ر النتائج المسممتاللصممة مط ايممتعراا طب ق التف يضممات المؤقتة للسمملطة إلى أن إطار خارطة الطريق المتكاملة قد ح ق
زيادة ملم يممممممة وقائمة على األدلة ف دور الم لس مط ح ث الم اف ة والرقابةد وكما ل حا ف الف رة  ،37كانت هناك زيادة
ملح ظة ف دور الم لس التنف ذي بالنسبة للم اف ة على برامج البرنامج (الالطط اتيترا

ة

ة ال طرية والالطط اتيترا

ال طرية المؤقتة) ،مط ح ث ال مة المطل ة – مط 4د 4مل ار دوتر أمريك ب ط عام  2011و 2016إلى 4د 13مل ار دوتر
أمريك ف عام  – 2018وأيضممما كنسمممبة مط الم اف ات السمممن ية ،م ارنة بالنظام ال ائم على المنمممروعات – مط  53ف المائة
ين يا ف المت يط ب ط عام  2011و 2016إلى  96ف المائة ف عام 2018د
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و حدث الزيادة ف دور م اف ة الم لس بصممم رة مسمممت لة عط ن حات الم زان ةد فكان نح  98ف المائة مط مبلغ 4د 13مل ار
دوتر مط التم يل الذي وافق عل ه الم لس ف عام  2018مالصممممممصمممممما للبرامج األول ة –  2ف المائة ف ط تعلق بالتن حاتد
ومط ح ث الكم ة ،وافق الم لس على ن ح ط مط ب ط  46ن حا ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،أو  4ف المائة ،وه
نفس النسبة الت وافق عل تا ف إطار النظام ال ائم على المنروعاتد


كان أول ن
التن

وافق عل ه الم لس مط أجل الالطة اتيممممممترا

أي غ را ت ايممممممترا

دوتر أمريك  ،وه ما

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة لترك اد( )29وت يتضمممممممط

ة ،غ ر أنه زاد م زان ة الالطة اتيممممممترا

ة ال طرية المؤقتة بم دار 1د 241مل ن

اوز كلتا العتبت ط بالنسممممبة لتف يض السمممملطة الالاصممممة بالتن حات غ ر المتعل ة باتيممممت ابة

لأزمات – أي أكثر مط  150مل ن دوتر أمريك  ،أو  25ف المائة مط الم زان ة ااجمال ةد وكما أشمممممم ر ف وث ة

( )27الالطط اتيترا

ة ال طرية والالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة ،بالالف لك المم لة بالكامل مط جانف بلدان مض فة ما لم طلف م اف ة الم لس التنف ذيد

( )28دخل إضافة أو حذف حص لة ايترا ة بالكامل مط خطة ايترا ة قطرية ،أو خطة ايترا ة قطرية مؤقتة ،أو خطة ايترا ة قطرية مؤقتة انت ال ة تعلق
ف ط بحالة ط ارئ ،أو أننطة ديم خدمات ،أو مم لة بالكامل مط جانف بلد مض ف لم يطلف م ا ف ة الم لس التنف ذي ،ضمط السلطة المف ضة إلى المدير التنف ذيد
(WFP/EB.1/2018/6-C )29د

13

التن

 ،فإن التغ رات الرئ سمممممم ة للحصمممممم لة اتيممممممترا

ة الت وافق عل تا الم لس كانت بسممممممبف زيادة ف عدد

المسممممتف ديط ،ومبالغ التح يل ،والتح يالت الزائدة ااضمممماف ة ف إطار ننمممماط مت الم اف ة عل ه ،والحاجة إلى زيادة
الم زان ة بالنسبة ألننطة عزيز ال درات ،والت لبات ف يعر الصرفد


كان التن

الثان الذي وافق عل ه الم لس مط أجل الالطة اتيممممترا

يتضممممط التن

أي غ رات للحصمممائل اتيمممترا

الترك ز الثالثة ،وأربع حصائل ايترا
والذي

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة لتندوراسد( )30ولم

ة أو األننمممطةد ودمج التن

التغ رات على نطاق جم ع م اتت

ة ،وخمسة أننطةد كما أنه زاد الم زان ة بم دار 9د 58مل ن دوتر أمريك ،

اوز عتبة  25ف المائة مط الم زان ة ااجمال ةد ويممممممعى التن

إلى زيادة عدد المسممممممتف ديط ،والتغط ة

ال غراف ة ،وحصص ال جبات المدري ة ،و ف ر معدات إضاف ة و كن ل ج ا ل مع ات المزارع ط أصحام الح ازات
الصغ رة ،والمدارس ،والبلديات لدعم برامج ال جبات المدري ة بالمنت ات المحل ة ،وزيادة عدد المستف ديط مط أننطة
التغذية ،و ي ع غط ة بناء صم د الم تمعات المحل ة ،و عزيز ال درات ،و حديث كال ف يلسلة اامداد ايتنادا إلى
أيعار الس ق الحال ةد
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وكان هناك أيضممممممما انالفاا ف عدد ن حات الم زان ة مط مت يممممممط يممممممن ي قدره  215ن حا ف إطار النظام ال ائم على
المنممممممروعات إلى  46ن حا ف ط ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عام 2018د ويعزى ولك إلى عزيز مرونة ه كل
م زان ة الحافظة ال طرية ،وايمممتالدام خطط نف ذ قائمة على الم ارد ،مما أدى إلى حسممم ط التالط ط التنمممغ ل على المسمممت ى
ال طري ،وبالتال
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الف ض الحاجة إلى ن حات للم زان ةد

وبناء على هذه النتائج ،فإن ف يض الم اف ة على ن حات حصممممائل ايممممترا

ة يممممبق أن وافق عل تا الم لس ،ومتعل ة ببناء

ال درة على الصمممم د ،واأليمممبام ال ذرية لط يك ن له أثر يذكر على الدور اتيمممترا

للم لس مط ح ث الرقابة والم اف ة،

والذي زاد بدرجة كب رة ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،م ارنة بالنظام ال ائم على المنروعاتد
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ويدعم هذا اتقترا الالاص بتحس ط ف يض السلطة رمية إطار خارطة الطريق المتكاملة مط خالل عزيز الح كمة الرش دة،
والدور األياي للم لس ،والالاص بالم اف ةد كما أنه يضمط رك ز المناركة على ال ضايا وات األهم ة اتيترا
ويت

ة األكبر،

ممارية الرقابة الحايمة ،ويضمط اتيت ابة السريعة والفعالة لحاتت الط ارئ ،ويزيد مط الكفاءة التنغ ل ة للبرنامج،

ومرونته عط طريق إيممناد التن حات التنممغ ل ة غ ر اتيممترا
الم دان ،والت

ة إلى المدير التنف ذيد كما أنه يسممت ف للتعل ات ال اردة مط

ف د بأن ف يضممات السمملطات المؤقتة للم اف ة على التن حات عتبر مع دة ومره ة بغ ر داعي ،وينبغ

بس م طتاد

و م التصممممديق على الدروس المسممممتفادة ال اردة مط الم دان ب ايممممطة ل نة مراجعة الحسممممابات الت تحظت ع د ف يضممممات
السلطة الحال ةد

()31

اقتراح بتبساااايط اسااااتعراض الد ول األعضااااار خالل خمسااااة أيام للتنقيحات المتعلقة باالسااااتجابة ل زمات عن طريق إبال التنقيحات
المتعلقة باالستجابة ل زمات وتقاسمها مع الدول األعضار
الخلفية
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ف الدورة العادية الثان ة للم لس عام  ،2017التزمت األمانة بت ايممم ن حات الم زان ة المتعل ة باتيممت ابة لأزمات مع الدول
األعضمماء قبل الم اف ة عل تا إوا كانت هذه التن حات ت اوز عتبات ف يض السمملطة بالنسممبة لتن حات غ ر متعل ة باتيممت ابة
لأزمات – أي لك األقل مط  150مل ن دوتر أمريك أو  25ف المائة مط الم زان ة ااجمال ةد و عد هذه العمل ة إضممافة إلى

(WFP/EB.2/2018/8-C )30د
( )31ف الف رة  38مط الت رير السن ي لل نة مراجعة الحسابات ( ،WFP.EB/A/2019/6-C/1الذي يغط الفترة مط  1أبريل/ن سان  2018إلى  31مارس/آوار
 ،)2019ل حا أنه " يتع ط ايتعراا ف يضات السلطة نظرا ألن النظام الحال لم يكط مرنا بال در الكاف لتلب ة اتحت اجات التنغ ل ة للبرنامج"د

14

ننر ن حات الم زان ة الت

ت اوز 5د 7مل ن دوتر أمريك  ،والت رير الذي يصدر مر ط ين يا عط عمل ات الط ارئ الت

وافق عل تا المدير التنف ذي ،إما بمفرده ،أو باتشممتراك مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،والذي ي دسم للعلم ف دورات
الم لس الريم ةد
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ومنذ الدورة العادية الثان ة لعام  ،2017ننممممممرت األمانة ن حات الم زان ة الت

تناول العتبة على الم قع االكترون للبرنامج

باللغات األربع الت يسممممتالدمتا البرنامج ،مع إ احة أربعة أيام للدول األعضمممماء ك

بدي عل ا تاد ويتم بعد ولك جمع عل ات

الدول األعضممماء وننمممرها على الم قع النمممبك للم لس التنف ذي ،ويصمممب أمام الدول األعضممماء ي م عمل إضممماف للرد على
عل ات الدول األعضاء األخرىد وبعد فترة التعل ات الت

عند اتقتضاء ايت ابة

ستغرق خمسة أيام عمل ،يتم غ ر التن

للتعل ات ،وعرضممه للم اف ة عل ه مط جانف المدير التنف ذي ،ومط جانف المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة إوا لزم األمرد
وبعد الم اف ة ،يتم ايممم الص م غة النتائ ة للتن
األعضاء أن طلف ديم التن
-52

مع أعضمماء الم لسد ووف ا للمادة (2-3م) مط الالئحة الداخل ة ،ي ز للدول

للعلم ف دورة الم لس التال ةد

()32

وللحفاظ على المرونة ،وضمممان اتيممت ابة السممريعة ،وف ال قت المنايممف ،والفعالة لحاتت الط ارئ ،يمكط أن ي افق المدير
التنف ذي ،والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،إوا لزم األمر ،على ن حات الحصممممائل اتيممممترا

ة المتعل ة باتيممممت ابة

لأزمات دون ايم التن حات مسب اد ومع ولك ،فإنه يتم ايم التن حات بعد الم اف ة ،ويتم إعطاء الدول األعضاء خمسة أيام
مرة أخرى ابداء التعل اتد ويمكط إدراك عل ات ،عند اتقتضاء ،أثناء التكرار التال لل ث ةد
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وحتى  31ي ل  /م ز  ،2019كان هناك  43ن حا للم زان ة خاصمممة بحصمممائل ايمممترا
 18ن حا

ة تعلق باتيمممت ابة لأزمات ،منتا

اوزت عتبات الم زنة المطب ة ،وخ ضعت لعمل ة ات يتعراا مط جانف الدول األع ضاء خالل خم سة أيام (انظر

الملحق الثالث)د و م ايممممم ما م م عه  12ن حا للم زان ة مع الدول األعضمممماء قبل م اف ة المدير التنف ذي ،أو م اف ة المدير
العام لمنظمة األغذية والزراعة ،إوا لزم األمرد ونظرا تيممتع ال التن حات السممتة المتب ة ،ف د م ايمممتا مع الدول األعضمماء
بعد م اف ة المدير التنف ذي ،وم اف ة المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة عند اتقتضاءد
-54

و ب سط مط الدروس المستفادة مط عمل ة اتيتعراا أن ما ب ط دولت ط وثالث دول أعضاء ف المت يط قدمت عل ات عط كل
ن

د وكانت التعل ات مك نة ف الم ام األول مط طلبات للحصمممممم ل على مزيد مط المعل مات ،و عب رات عط الدعمد وكانت

المكا ف ال طرية الصغ رة وات ال درة المحدودة مث لة باألعباء على نح خاص مط خالل ضرورة اتيت ابة للطلبات الالاصة
بالمعل مات ااضماف ة ،و سم ية وجتات النظر المتضماربة ب ط الدول األعضماء ،وكل ولك مع اتيمت ابة لأزمات الناشمئة الت
أدت إلى التن حاتد وحتى اآلن ،لم يكط هناك ي م ى حالة واحدة ،وه
دفع عل ق مط إحدى الدول األعضاء إلى ق ام البرنامج بتعديل التن
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ن

م زان ة ايممت ابة ألزمة ف ب رك نا فاي م  ،عندما

مط أجل حديد أول ية األننطة ف م اتت مع سنةد

وخلص فحص لعمل ة ايممتعراا أجر تا دول أعضمماء ف عام  2018إلى أن هذه العمل ة أرجأت ايممت ابة البرنامج التنممغ ل ة
لمدة عنمممرة أيام عمل ف المت يمممط ،مما أدى إلى آثار خط رة على عمل ات الط ارئد ويؤثر هذا التأخ ر ف الم اف ة ف قدرة
البرنامج على أك د المسمممماهمات البرام ة ،ويمكط أن يحد أيضمممما مط ال قت المتا تيممممتالدام المسمممماهمات ،نظرا ألن بعض
المانح ط يحدِّّد  90ي ما كطلف لاليت ابة بالنسبة للمساهماتد وأعربت المكا ف ال طرية أيضا عط مالاوفتا بنأن ك ف ة س ية
وجتات النظر المالتلفة مط جانف فرادى الدول األعضممممممماء ،والالط ات العديدة ف هذه العمل ة ،وه ما يفرا التزامات
مره ة ،ويل

عبئا إداريا على المكا ف ال طرية ،وخاصممممة المكا ف األصممممغر ح ما ،والمنممممغ لة فعل ا بحاتت الط ارئ الت

أدت إلى التن حات المطروحةد وبااضمممافة إلى ولك ،فإنه يصمممعف طب ق عتبات الم زان ة الت

سمممت جف ايمممم التن حات مع

الدول األعضمماء – أي ما ه أقل مط  150مل ن دوتر ،أو 25ف المائة مط الم زان ة ااجمال ة – ويمكط أن يؤدي ولك أيضمما
إلى ن حات ضممئ لة نسممب ا ي ري ايممم وجتات النظر والتعل ات بنممأنتاد ونت ة لذلك ،م ايممم ن حات مع الدول األعضمماء
خاصمممممة باتيمممممت ابة لأزمات بلغ ق متتا 5د 8مل ن دوتر أمريك بالنسمممممبة للالطة اتيمممممترا

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة

( )32نص الف رة (2م) مط المادة الثالثة ف الالئحة الداخل ة للم لس التنف ذي على ما يل " :يعد المدير التنف ذي جدول أعمال مؤقت ي م على برنامج العمل السن يد
وينمل هذا ال دول جم ع البن د الت نص عل تا الالئحة الداخل ة أو الت ي ترحتا أي عض مط أعضاء الم لس"د

15

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة ايممم ا ن – والت

لزامب ا ،و5د 9مل ن دوتر أمريك بالنسمممبة للالطة اتيمممترا

مت الم اف ة

عل تا ف إطار السلطة الممن حة للمدير ال طريد
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وف المناورة غ ر الريم ة الت ع دت ف  10ي ل  /م ز  ،2019أعربت الدول األعضاء عط ديرها لعمل ة اتيتعراا،
وقالت إن ض ن حات اتيت ابة لأزمات يعد أمرا أياي ا لزيادة رقابة الم لس ،ودعم التالط ط الداخل  ،و عبئة الم ارد
مط النركاء المانح طد غ ر أن الدول األعضاء أعربت أيضا عط ايتعدادها لمناقنة اقتراحات أو آل ات بديلة لضمان ّأت ؤدي
الرقابة على التن حات المتعل ة باتيت ابة لأزمات إلى عرقلة اتيت ابة السريعة والفعالة لحاتت الط ارئد

االقتراح  :3تبسيط عملية استعراض الدول األعضار خالل خمسة أيام للتنقيحات المتعلقة باالستجابة ل زمات عن طريق اإلبال ،
وتقاسم التنقيحات ذات الصلة باالستجابة ل زمات( )33مع الدول األعضار.
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اعترافا ب مة ايم التن حات المتعل ة باتيت ابة لأزمات مع الدول األعضاء ،وت ي ما مط ح ث وض
لأزمات ،تر اادارة إبالغ الدول األعضمممممماء بالتن حات المتعل ة باتيممممممت ابة لأزمات ،والت
دوتر أمريك  ،و ايممممممم وثائق التن

ايت ابة البرنامج

ت اوز ق متتا 5د 7مل ن

مباشممممممرة بعد م اف ة المدير التنف ذي ،وإوا لزم األمر ،بعد م اف ة المدير العام لمنظمة

األغذية والزراعة ،بدت مط ايمممتالدام عمل ة ايمممتعراا اتيمممت ابة لأزمات خالل خمسمممة أيامد وإوا اعتمد هذا اتقترا  ،فإنه
ي لل مط العفء ال اقع على المكا ف ال طرية ،ويتفادى أخ ر ايت ابة البرنامج لحالة الط ارئ لمدة عنرة أيام ف المت يط،
مع إبالغ الدول األعضاء بالتغ رات المتمة ف الحصائل اتيترا
-58

ة المتعل ة باتيت ابة لأزماتد

ويممم تم إبالغ الدول األعضممماء ب م ع التن حات الم افق عل تا للم زان ات المتعل ة باتيمممت ابة لأزمات ،والت

زيد م زان ا تا

بمبلغ 5د 7مل ن دوتر أمريك أو أكثرد ويممم تم ننمممر وثائق التن حات و ايممممتا مع الدول األعضممماء ،ويممم تم حديث ب ابة
ة ال طرية ف ما يتعلق بتغ رات الم زان ة بعد م اف ة المدير التنف ذي ،وإوا لزم األمر ،بعد م اف ة

ب انات الالطط اتيممممممترا

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعةد ويمكط إجراء حسمممم نات ابالغ الدول األعضمممماء بالتغ رات المننمممم رة حديثا ،بما ف
ولك ايممممتالدام البريد االكترون ابالغ أعضمممماء الم لسد وبااضممممافة إلى خطة اادارة السممممن ية ،و ارير األداء السممممن ي،
والت ارير ال طرية السممممن ية ،فإن الت ارير الت

ضمممم

فاصمممم ل ايممممتالدام المدير التنف ذي للسمممملطة المف ضممممة له ،بما ف ولك

الم اف ة على التن حات والزيادات الم ابلة ف الم زان ا ت بالنسممممممبة للتن حات المتعل ة بحالة الط ارئ ف خطة ايممممممترا
قطرية ،وخطة ايممممترا

ة قطرية مؤقتة ،وخطة ايممممترا

ة

ة قطرية مؤقتة انت ال ة ،فإنتا يمممم ف دسم إلى الم لس مر ط ف

السنةد
األساس المنطقي
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ب م جف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،يمارس الم لس ألول مرة يمممممملطة الم اف ة األول ة على جم ع عمل ات البرنامج ف
جم ع السمممم اقات )34(،بما ف ولك ما يتعلق بالحصممممائل اتيممممترا

ة المتعل ة باتيممممت ابة ألزمات ممتدة ،ومت قعة ،ومتكررة،

وأننمممطة ديم الالدمات ،واألننمممطة المم لة بالكامل مط جانف حك مات مضممم فة لم طلف م اف ة الم لس التنف ذيد وهذا يمثل
حسنا ملم يا مط ح ث النفاف ة ،والرقابة ،والمساءلةد
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ومط شأن اتقترا الالاص بإبالغ الدول األع ضاء ،و ايم التن حات المتعل ة باتيت ابة لأزمات بعد م اف ة المدير التنف ذي،
يحسممممممط قدرة البرنامج على اتيممممممت ابة السممممممريعة
وإوا لزم األمر ،بعد م اف ة المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،أن ِّ ّ
لالحت اجات على أرا ال اقع ،مع ف ر الرمية للدول األعضمممممماء ،و مك ط البرنامج مط أك د المسمممممماهمات وبرم تتا دون
أخ رد

( )33جم ع ن حات م زا ن ات الالطط اتيترا
( )34بايتثناء الالطط اتيترا
الم لس التنف ذي على الالططد

ة ال طرية والالطط اتيترا

ة ال طرية والالطط واتيترا

ة ال طرية المؤقتة الت

ت اوز ق متتا 5د 7مل ن دوتر أمريك د

ة ال طرية المؤقتة المم لة بالكامل مط جانف بلدان مض فة ،ح ث لم طلف البلدان المض فة م اف ة

16
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وبم جف هذا اتقترا  ،ي ف ظل لدى الدول األعضاء الفرصة تلتماس ض حات بنأن اتيت ابة لأزمات ،والتعب ر عط
الدعمد و ماش م ا مع ر بات الح كمة الحال ة ،يمكط أن طلف الدول األعضمماء مناقنممة التن

الالاص باتيممت ابة لأزمات ف

دورة تح ة للم لسد وي م ف يسممتمر أيضمما ديم ااحاطات التنممغ ل ة بنممأن ايممت ابة البرنامج لأزماتد ويممت اصممل المكا ف
ال طرية التنممممماور مع البعثات المحل ة بنمممممأن التن حات ،و بادل ال ثائق وات الصممممملة ،والت غالبا ما يتم

م عتا ف يممممم اق

الت مات اانسان ةد
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ورهنا بالتعل ات ال اردة مط الدول األعضاء ،فإن العمل ة المعدلة ي ف دخل ح ز التنف ذ ف عام 2020د

اقتراح آخر
االقتراح  :4تقديم معلومات أكثر تفصاايال عبر بوابة بيانات الخطط االسااتراتيجية القطرية لتحسااين دوااا بالنساابة للمسااتخدمين،
تماشيا مع التوصيتين  7و 8في تقرير مرا ع الحسابات الخار ي بشأن ميزانيات الحوافظ القطرية.
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مثل النممممممفاف ة ح ر الزاوية اطار خارطة الطريق المتكاملة ،ويلتزم البرنامج بالت د بمبادئ الح كمة الرشمممممم دة عط طريق
م اصلة ف ر النفاف ة المح سسنة لضمان المناركة المفت حة والناملة مع الم لسد و ماش ا مع اتقتراحات  1و 2و ،3عترف
اادارة بأنه مط الضممروري ح ق الت ازن ب ط المعل مات الم دمة إلى الم لس مط أجل المنمماركة اتيممترا

ة ،والمعل مات

األكثر فص ال لتست ل عمل ة صنع ال رار ،والمتاحة مط خالل منصات البرنامج عبر اانترنتد
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ولزيادة النفاف ة التنغ ل ة ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،أننأ البرنامج ب ابة ب انات الالطط اتيترا

ة ال طرية لتزويد

الدول األعضمممماء بمعل مات عط الم زنة ،والمسممممائل المال ة ،واألداءد و ماشمممم ا مع التعل ات ال اردة مط الدول األعضمممماء منذ
إطالق الب ابة ف ي ل  /م ز  ،2018ي م البرنامج بتنف ذ إجراءات ادراك الب انات بنممكل أفضممل ،و حسمم ط عرا الب انات
المفصلة لضمان رابطتا ،ومالءمتتا ،وجدواها بالنسبة ألغراا صنع ال رار والرقابةد و ت اءم هذه التحس نات مع الت ص ت ط
 7و 8مط رير مراجع الحسمممممممابات الالارج بنمممممممأن م زان ات الح افا ال طرية(" )35لتحسمممممم ط فائدة ب ابة ب ا نات الالطط
اتيترا

ة ال طرية بالنسبة للمستالدم ط" ،و" رش د التعايل ب ط ب ابات المعل مات المالتلفة"د وايت ابة للت ص ت ط ،واف ت

اادارة على م اصلة حس ط فائدة ب ابة ب انات الالطط اتيترا
خالل عام 2019د
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ة ال طرية ،وإدراك الم قع النبك لالطة اادارة ف الب ابة

()36

و نممممل ااجراءات ف ر خطط التنف ذ األصمممل ة ل م ع الالطط اتيمممترا

ة ال طرية والالطط اتيمممترا

ة ال طرية المؤقتة

الم افق عل تا؛ و حديث ب انات النف ات بصمممم رة أكثر انتظاما ،بما ف ولك المالصممممصممممات مط م زان ة دعم البرامج واادارة؛
والنسممف المئ ية لتكال ف الدعم غ ر المباشممرة والمباشممرة؛ ومعل مات عط المتطلبات المتعل ة بالالطة ال ائمة على اتحت اجات،
وخطط التنف ذ ،وعط حالة الم اردد
-66

وت زال األمانة ملتزمة بالمنممممماركة على المسمممممت ى الثنائ  ،ومط خالل المنممممماورات غ ر الريمممممم ة ،مع الدول األعضممممماء،
والنمممركاء المانح ط لضممممان أن ّفِّر ب ابة ب انات الالطط اتيمممترا ة ال طرية المعل مات الت حتاجتا – بصممم رة يسمممتل
ايت عابتا – لدعم صنع ال رار وال ض د

مو ز االقتراحات
-67

أعدت األمانة اتقتراحات التال ة ف ما يتعلق بتن حات الم زان ة ،وعمل ات الح كمة األخرى:

(WFP/EB.A/2019/6-E/1 )35د
(WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1 )36د
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االقتراح  :1بس ط العمل ة التناورية وات الالط ط بعد منع المناركة اتيترا
االقتراح  :2يممم ف ي افق الم لس التنف ذي على جم ع الالطط اتيمممترا
ال ديدة ،وعلى أي ن حات ض ف أو حذف حصائل ايترا

ة للم لسد
ة ال طرية المؤقتة

ة ال طرية ،والالطط اتيمممترا

ة تعلق ببناء ال درة على الصم د أو األيبام ال ذريةد وي تم

ف يض التن ح ات األخرى للمدير التنف ذي ،أو التن حات المتعل ة باتيممممممت ابة لأزمات للمدير التنف ذي والمدير العام لمنظمة
األغذية والزراعة ،إوا طلف ولكد
االقتراح  :3بس م ط عمل ة ايممتعراا الدول األعضمماء خالل خمسممة أيام مط التن حات المتعل ة باتيممت ابة لأزمات عط طريق
اابالغ ،و ايم التن حات وات الصلة باتيت ابة لأزمات( )37مع الدول األعضاءد
االقتراح  :4ديم معل مات أكثر فص ال عبر ب ابة ب انات الالطط اتيترا
ماش ا مع الت ص ت ط  7و 8ف
-68

ة ال طرية لتحس ط جدواها بالنسبة للمستالدم ط،

رير مراجع الحسابات الالارج بنأن م زان ات الح افا ال طريةد

ولط ؤثر هذه اتقتراحات ،ف حالة الم اف ة عل تا ،على زيادة م اف ة الم لس على البرامج ،ويممممممتكفل للبرنامج يممممممرعة
الحركة ،والكفاءة ،والمرونة الالزمة للت امم مع متطلبات إطار األمم المتحدة ال ديد للتعاون ف م ال التنم ة المسممممممتدامة،
وقدر ه على ل ل العفء ااداري ال اقع على عا ق المكا ف ال طريةد

-69

ويممم ف ناقل هذه الم ترحات ف المنممماورة غ ر الريمممم ة الت

ع د ف  4يمممبتمبر/أيل ل  ،2019و رحف اادارة بالتعل ات

ال اردة مط الم لسد وبناء على التعل ات المتل اة ،يممممممت م اادارة بتن

اتقتراحات ،و ديمتا لك ينظر ف تا أثناء الدورة

العادية الثان ة للم لس ف عام 2019د وي ف دم التف يضات الدائمة للسلطة الم ترحة – مع مراعاة وجتات نظر الم لس –
للم اف ة عل تا ف الدورة العادية األولى لعام  2020د وإوا مت الم اف ة على الم ترحات ،فسمممممم ف ين

ذي ل الالئحة العامة،

وي بدأ نفاو التف يضات الدائمة للسلطة اعتبارا مط  1مارس/آوار 2020د

قضايا إضافية
تنفيذ الخطط االستراتيجية المؤقتة المتعددة البلدان
-70

ف المدورة العمماديمة الثممان ممة للم لس عمام ،2018
التادئ )39(،أوضممحت اادارة نت تا

()38

وف المممذكرة التمت ممديمة للالطممة اتيممممممترا

ممة المتعممددة البلممدان للمح ط

اه مناطق مط قب ل المح ط التادئ ،ومنط ة البحر الكاريب  ،ح ث يعمل البرنامج بنممأن

م اضممممم ع – مثل التأهف للك ارث – لتا صممممملة بعدد مط الدول الصمممممغ رة وات الحاتت المتنمممممابتة ،والت ت جد لتا خطط
ايممترا

ة قطرية أو خطط ايممترا

ة قطرية مؤقتة الصممتاد وف هذه الحاتت ،فإن وضممع خطة ايممترا

مط شممممممأنه أن يغط عددا مط البلدان ،ولط يتداخل مع أي ي مط الالطط ال ائمة ،مثل الالطة اتيممممممترا
اتيممممممترا

ة ال طرية المؤقتة ،أو عمل ة الط ارئ المحدودة ،أو الالطة اتيممممممترا

ة متعددة البلدان

ة ال طرية ،أو الالطة

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة بعد عمل ة

ط ارئ محدودةد
-71

ويمممممتتم معاملة أي خطة ايمممممترا

ة متعددة البلدان والم اف ة عل تا كالطة واحدة غط جم ع البلدان ،ح ث يالطط البرنامج

لتنف ذ ايممت ابة ماد وي م ف دسم وث ة برام ة واحدة (بما ف ولك م زان ة حافظة قطرية واحدة) إلى الم لس التنف ذي للم اف ة
عل تا ،ويمممم تم نف ذ هذا البرنامج بعد ولك بطري ة تسممممق مع خطط ايممممترا

ة قطرية أخرىد ونظرا ألن المسمممماءلة بالنسممممبة

للرصممممد ،واابالغ ،والت دم نح غايات أهداف التنم ة المسممممتدامة ظل ضمممممط مسممممؤول ة الحك مات ال طن ة على المسممممت ى
( )37جم ع التن حات المتعل ة باتيت ابة لأزمات ف م زان ات الالطط اتيترا
دوتر أمريك د

ة ال طرية والالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة ،والت

تكلف أكثر مط 5د 7مل ن

( ،WFP/EB.2/2018/5-A/1 )38الف رات 52-48د
(WFP/EB.A/2019/8-B/3 )39د

18

-72

ال طري ،فسممم ف طبق حصممم لة ايمممترا

ة جماع ة منمممتركة بالنسمممبة للالطة اتيمممترا

قطري ،مع إمكان ة طب ق حصائل ايترا

ة مع نة على م م عة فرع ة مط البلدان المعن ة ف طد

وبالنسمممبة للسممملطة البرام ة ،ينبغ ايمممتالالص كل خطة ايمممترا

ة المتعددة البلدان على كل يممم اق

ة متعددة البلدان ،كلما أمكط ،مط إطار عمل األمم المتحدة

للمسممماعدة اانمائ ة بالنسمممبة لكل بلد ،والذي مط المت قع أن يحل محله إطار األمم المتحدة للتعاون ف م ال التنم ة المسمممتدامةد
وينبغ أن يسمممماعد ولك على ضمممممان الملك ة ال طن ة ،وات سمممماق مع ح ق أهداف التنم ة المسممممتدامة ،ومع خطط النممممركاء
اآلخريط ،ماشمممم ا مع ااصممممال ال اري لمنظ مة األمم المتحدة اانمائ ة ،بما ف ولك إعادة صممممم م إطار عمل األمم المتحدة
للمساعدة اانمائ ةد
-73

وي م تم ع ط ننمماط واحد أو أكثر لتح ق ن ا ج محددة ،وي م تم ربطتا بحص م لة أو حصممائل ايممترا
باعتبارها أننطة منتركة للتنف ذ ف جم ع البلدان الت

ة؛ ويمكط ع ط أننممطة

نملتا الالطة ،ح ثما ر بط هذه األننطة بنفس الحص لة اتيترا

ةد

ولضمممممممان المرونة ،يمكط أن يعمل مك تف قطري واحد ف المنط ة أو المكتف ااقل م كمنسممممممق ادارة نف ذ الالطة المتعددة
البلداند ويتتم إدارة األم ال مط خالل م زان ة حافظة متعددة البلداند
-74

وب نما يمممم ك ن للالطة المتعددة البلدان الت وافق عل تا الم لس بنممممكل عام رك ز برام

منممممترك ب ط البلدان الت

نممممملتا

الالطة ،فإن اتيممت ابات لحاتت الط ارئ ي م ف تم مط خالل اآلل ات ال ائمة إوا ومتى دعت الحاجة ،مثال ،بإضممافة حصممائل
ايترا
-75

ة ،ون ا ج ،وأننطة تعلق باتيت ابة لأزمات عط طريق ن

الالطة األصل ة المتعددة البلداند

وقد وافق الم لس على الالطة المتعددة البلدان للمح ط التادئ( )40ف دور ه السممن ية لعام  ،2019وي م ف دسم الالطة المتعددة
البلدان لمنط ة البحر الكاريب للم اف ة عل تا ف دور ه العادية الثان ة لعام 2019د و تضمممممممط الالطة المتعددة البلدان للمح ط
التادئ ايمممتثناءات مؤقتة ضمممرورية مط الالئحة العامة والنظام المال للبرنامج ،وايمممتثناءات خاصمممة بتف يض السممملطة للمدير
التنف ذي مط أجل طب ق لك ال اعد والل ائ بطري ة متنابتة ،بح ث يفتم عب ر "الالطة اتيترا
"الالطة اتيترا

-76

ة المتعددة البلدان" وأن ن ر كلمة "ال طرية" إلى البلدان المتعددة الت

ومط المت قع أن يتضمممممط منممممروع ال رار بنممممأن الم اف ة على الالطة اتيممممترا

ة ال طرية" على أنه يعن

نملتا الالطة المتعددة البلداند

ة المتعددة البلدان لمنط ة البحر الكاريب ،

والم رر ديمه ف الدورة العادية الثان ة لعام  ،2019حكما مماثال ،يمكط عديله حسممف اتقتضمماء ،للنظر ف الالبرة المكتسممبة
مط خالل نف ذ الالطة المتعددة البلدان للمح ط التادئد
-77

وبناء على

ربة نف ذ الالطط اتيمممممترا

ة المتعددة البلدان ،يمممممت دم اادارة للم اف ة أي عديالت ضمممممرورية لالئحة العامة

والنظام المال ف الدورة العادية األولى لعام  ،2020إلى جانف التف يضات الدائمة للسلطةد

(WFP/EB.A/2019/8-B/3 )40د
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الملحق األول
-1

الخطط االستراتيجية القطرية :نمل الالطط اتيترا

ة ال طرية الم م عة الكاملة مط أننطة البرنامج اانسان ة واانمائ ة

ف بلد ماد ويتم إعدادها بعد حل الت التنم ة المستدامة( )1الت

دها البلدان ،ويمكط أن ستن ر أيضا بالت مات والت ديرات –
ة

بما ف ولك مات اتحت اجات المنتركة – ودرايات ال دوىد وي ز أن ي افق الم لس التنف ذي على الالطط اتيترا
ال طرية المم لة بالكامل مط جانف البلدان المضمممممم فة لتاّ ،إت إوا اختار البلد المضمممممم ف أن ي افق المدير التنف ذي على الالطة؛
وي افق الم لس التنف ذي على جم ع الالطط اتيترا
-2

ة ال طرية األخرىد

الخطط االساااتراتيجية القطرية المؤقتة :نممممل الالطط اتيمممترا

ة ال طرية المؤقتة الم م عة الكاملة مط أننمممطة البرنامج

اانسممممممان ة واانمائ ة ف بلد ما ،ولكط يتم إعدادها قبل اتنتتاء مط حل ل للتنم ة المسممممممتدامة ي ده بلد ما لتسممممممتن ر به خطة
ايترا

ة قطريةد و ستند الالطط اتيترا

ة ال طرية المؤقتة إلى اتيترا

ات والدرايات والت ديرات ال ائمة للبرنامج –

بما ف ولك ديرات اتحت اجات المنممممممتركة – والتحل ل والب اناتد على غرار الالطط اتيممممممترا ة ال طرية ،فإن الالطط
اتيممترا ة ال طرية المؤقتة المم لة بالكامل مط جانف بلد مض م ف يمكط أن ي افق عل تا الم لس التنف ذيّ ،إت إوا اختار البلد
المضمممممم ف أن ي افق المدير التنف ذي على خطته؛ وي افق الم لس التنف ذي على جم ع الالطط اتيممممممترا

ة ال طرية المؤقتة

األخرىد
-3

الخطط االسااتراتيجية المتعددة البلدان :غط الالطط اتيممترا
ايمممترا

ة قطرية ،أو خطة ايمممترا

ة المتعددة البلدان عددا مط البلدان ،ولط تداخل مع أي خطة

ة قطرية مؤقتة ،أو عمل ة ط ارئ محدودة ،أو خطة ايمممترا

قائمة بعد عمل ة ط ارئ محدودةد و سممممممتالدم الالطط اتيممممممترا

ة قطرية مؤقتة انت ال ة

ة المتعددة البلدان ف مناطق يعمل ف تا البرنامج بالنسممممممبة

لم اض م ع وات صمملة بعدد مط الدول الصممغ رة الت لتا حالة منممابتةد وي م ف سممتمد أي خطة ايممترا

ة متعددة البلدان ،قدر

اامكان ،مط إطار عمل األمم المتحدة للمسمممممماعدة اانمائ ة لكل بلد نمممممممله هذه الالطةد وي افق الم لس التنف ذي على جم ع
الالطط اتيترا
-4

ة المتعددة البلداند

عمليات الطوارئ المحدودة :نمممممممل عمل ة الط ارئ المحدودة ااغاثة الطارئة ف بلد ما أو بلدان ت يعمل ف تا البرنامج ف
إطار خطة ايترا

ة قطرية أو خطة ايترا

ة قطرية مؤقتةد ويمكط أن نمل عمل ة الط ارئ المحدودة ديم الالدمات أو

دعم عزيز ال درات على النح المطل مد ويتم الط ط عمل ات الط ارئ المحدودة لفترة أول ة صممل إلى يممتة أشممتر ،وي افق
عل تا المدير التنف ذي ،وإوا لزم األمر ،ي افق عل تا المدير العام لمنظمة األغذية والزراعةد وبعد فترة األشممممتر السممممتة األولى،
يتم الط ط العمل ات و نف ذها ف إطار خطة ايترا
-5

ة قطرية مؤقتة انت ال ة على النح الم ص ف ف الف رة التال ةد

الخطط االسااااااتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية :يمكط نف ذ الالطة اتيممممممترا
فصممممل ب ط نتاية عمل ة ط ارئ محدودة وبداية خطة ايممممترا
عل ى خطة ايممممممترا

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة ف الفترة الت

ة قطرية أو خطة ايممممترا

ة قطرية مؤقتةد ويمكط الم اف ة

ة قطرية مؤقتة انت ال ة بعد عمل ة ط ارئ محدودة مط جانف المدير التنف ذي ،أو بم اف ة منممممممتركة ،إوا

كانت مطل بة ،مط جانف المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،بالنسممممممبة للمك نات المتعل ة بحالة الط ارئد أما الالطط
اتيممممترا

ة ال طرية المؤقتة اتنت ال ة الت

سممممتند إلى وثائق منممممروعات مت الم اف ة عل تا يمممماب ا ،ف مكط أن ي افق عل تا

المدير التنف ذي خالل مدة صل إلى  18شترا ك سر لربط خطط ايترا

ة قطرية ايتنارت بتا ايتعراضات ايترا

ةد

()2

( )1يتك ن حل ل التنم ة المستدامة الذي ي ده بلد ما عادة مط ايتعراا لل ضاء على ال ع ،أو حل ل قطري يستن ر به وضع إطار مط أطر عمل األمم المتحدة
للمساعدة اانمائ ةد
( )2وافق الم لس على مديد فترة خطط ايترا ة قطرية مؤقتة انت ال ة مع سنة كان قد وافق عل تا المدير التنف ذي بعد  18شترا ،وحتى ديسمبر/كان ن األول ،2019
حتى يتسنى ديم خطط ايترا ة قطرية وخطط ايترا ة قطرية مؤقتة للم اف ة عل تا ف دور ه العادية الثان ة لعام 2019د

الملحق الثاني
النتائج المحدثة المستمدة من استعراض تطبيق التفويضات المؤقتة للسلطة
-1

كما أش ر ف الف رة  37مط ال ث ة الرئ س ة ،فإن ايتعراا طب ق التف يضات المؤقتة للسلطة غطى بص رة أول ة عام 2018
ف طد و م حديث التحل ل والنتائج لتنمممممل األشممممتر السممممتة األولى مط عام  ،2019على النح الم صمممم ف أدناهد و ؤكد الب انات
األول ةد
ااضاف ة والالبرة المكتسبة إلى حد كب ر صحة النتائج س

األولية
النتيجة  :1تحليس الموافقات .قيمة البرامج والتنقيحات َّ
-2

األول ة
ف المنممماورة غ ر الريمممم ة المع دة ف  10ي ل  /م ز ،عرضمممت األمانة حل لتا لل مة السمممن ية للبرامج والتن حات س
الم افق عل تاد و درك نسبة ال مة الم افق عل تا لحسام الح م المتزايد لبرنامج عمل البرنامج ب ط عام  2011و2019د وقد
رر أنه ن ظرا ألن الالطة اتيممممممترا

ة ال طرية أو الالطة اتيممممممترا

ة ال طرية المؤقتة تضمممممممط حافظة البرنامج الكاملة

لأننطة اانسان ة واانمائ ة ف بلد ما ،بما ف ولك الحصائل المتعل ة باتيت ابة لأزمات ،و ديم الالدمات ،واألننطة المم لة
بالكامل مط جانف الحك مات المضمممممم فة ،ف د نتج عط اتنت ال إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة زيادة كب رة ف ق مة البرامج
والتن حات الت وافق عل تا الم لس ،مط 4د 4مل ار دوتر أمريك ( 53ف المائة مط ق مة جم ع البرامج والتن حات الم افق
عل تا) ب ط عام  2011و 2016إلى 4د 13مل ار دوتر أمريك ف عام ( 2018بنسمممممبة  96ف المائة مط ق مة جم ع البرامج
والتن حات الم افق عل تا)د
النتيجة 1
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،حدثت زيادة كب رة ف دور الم لس التنف ذي ف الم اف ة على برامج البر نامج (الالطط اتيمممممممترا
ال طريممة والالطط اتيمممممممترا

ة

ممة ال طريممة المؤقتممة) مط ح ممث ال ممة المطل ممة – مط 4د 4مل ممار دوتر أمريك ب ط عممام  2011و 2016إلى

4د 13مل ار دوتر أمريك ف عام  – 2018وكنسممممبة مط البرامج والتن حات الم افق عل تا كل عام ،م ارنة بالنظام ال ائم على المنممممروعات –
مط  53ف المائة ف المت يمممممط يمممممن يا ب ط عام  2011و 2016إلى  96ف المائة ف عام 2018د ومط المت قع أن سمممممتمر الزيادة ف م اف ة
الم لس على البرامج ف السن ات الم بلة ،ايتنادا إلى قعات متحفظةد
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و م حديث النممممممكل ألف -ثان ا 1-لب ان ال مة السممممممن ية للبرامج والتن حات األول ة الم افق عل تا ،وال مة الفعل ة للبرامج
والتن حات الم افق عل تا ب ط عام  2011و ،2018وف األشممممممتر السممممممتة األولى مط عام  ،2019وال مة المت قعة للبرامج
والتن حات الم افق عل تا ف النصف الثان مط عام  2019حتى عام 2024د ويتم س م المبلغ ااجمال المعتمد كل عام حسف
يمممممملطة الم اف ة :الم لس التنف ذي ،والمدير التنف ذي ،وبصمممممم رة منممممممتركة ب ط المدير التنف ذي والمدير العام لمنظمة األغذية
والزراعةد

األولية الموافق عليها
الشكس ألو-ثانيا :1-قيمة البرامج والتنقيحات َّ
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وف إطار النظام ال ائم على المنمممروعات ،وافق الم لس التنف ذي ب ط عام  2011و 2016على برامج يمممن ية بلغ ق متتا ف
المت يط 4د 4مل ار دوتر أمريك د( )1وهذا يمثل  53ف المائة مط إجمال ال مة السن ية المت يطة الم افق عل تا والبالغة 3د8
مل ار دوتر أمريك د
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وف عام  ،2017وافق الم لس على برامج و ن حات ب مة 7د 9مل ار دوتر أمريك  ،أي  86ف ال ما ئة مط جم ع البرامج
والتن حات الم افق عل تا (ب مة 3د 11مل ار دوتر أمريك )د وف عام  ،2018وافق الم لس على برامج و ن حات ق متتا
4د 13مل مممار دوتر أمريك  ،أو  96ف الممممائمممة مط جم ع البرامج والتن حمممات الم افق عل تممما (ب ممممة 9د 13مل مممار دوتر
أمريك )د( )2و قعت اادارة ف البداية أن ي افق الم لس على ما ق مته 9د 6مل ار دوتر أمريك ف عام 2019د وف األشمممتر
السممممممتة األولى ،وافق الم لس على ما ق مته 8د 3مل ار دوتر أمريك د وبعد حسممممممام الالطط اتيممممممترا
اتيمممترا

ة ال طرية والالطط

ة ال طرية المؤقتة الت يمممت افق عل تا الدورة العادية الثان ة لعام  ،2019مط المت قع أن ي افق الم لس على برامج

و ن حات بلغ ق مت تا ااج مال ة 6د 7مل ار دوتر أمريك  ،أو  83ف ال ما ئة مط م م ع البرامج والتن حات المت قع أن تم
الم اف ة عل تا ف عام 2019د
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وكممما يتب سط مط النممممممكممل ألف-ثممان مما ،1-وبممالنظر إلى فترة  2024-2020ال ممادمممة ،مط المت قع أن ي افق الم لس على خطط
ا يترا

ة قطرية أو خطط ا يترا

ة قطرية مؤقتة ب مة ين ية بلغ ف المت يط نح  9مل ارات دوتر أمريك – أي أكثر

( )1ف إطار النظام ال ائم على المنروعات ،وافق الم لس على عمل ات ممتدة لإلغاثة واانعاش ،و ن حات لم زان ات اوزت  20مل ن دوتر أمريك ف ق مة
األغذية ،وبرامج قطرية و ن حات كلفت أكثر مط  3مالي ط دوتر أمريك ف ق مة األغذيةد ولم ي افق الم لس على عمل ات ط ارئ ،أو عمل ات خاصة ،أو صناديق
ايتئمان ة على المست ى ال طريد
( )2ضمنت م اف ات الم لس ف عام  2017و 48 ،2018خطة ايترا ة قطرية وخطة ايترا
و ن حا لالطة ايترا ة قطرية مؤقتة انت ال ة واحدة ،وخمسة ن حات لمنروعاتد

ة قطرية مؤقتة جديدة ،و ن حا لالطة ايترا

ة قطرية واحدة،
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مط ضممممعف ق مة البرامج الت ي افق عل تا الم لس يممممن يا ف إطار النظام ال ائم على المنممممروعاتد وهذه الت قعات ت نمممممل
التن حات ،نظرا ألنه ت يمكط قعتا بأي قدر مط الدقةد
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و ؤكد الب انات ااضمماف ة المسممتمدة مط األشممتر السممتة األولى مط عام  2019أن اتنت ال إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة قد
أدى إلى زيادة كب رة ف م اف ة الم لس على البرامج والتن حات ،وولك مط 4د 4مل ن دوتر أمريك ( 53ف المائة مط ق مة
جم ع الم اف ات) ب ط عام  2011و 2016إلى 4د 13مل ار دوتر ف عام  96( 2018ف المائة مط ق مة جم ع الم اف ات)،
وما ي دسر بمبلغ 6د 7مل ار دوتر ف عام  83( 2019ف المائة مط ق مة جم ع الم اف ات المت قعة)د

النتيجة  :2تحليس الموافقات :قيمة البرامج والتنقيحات األولية التي وافق عليها المجلس فقط
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ح للت األمانة بعد ولك ال مة السممممممن ية للبرامج والتن حات ف ط الت وافق عل تا الم لسد و رر أن الزيادة الكب رة ف دور
الم لس الالاص بالم اف ة مستمدة بص رة حصرية ريبا مط م اف ته األول ة على خطط ايترا

ة

ة قطرية وخطط ايترا

قطرية مؤقتة ،تضمط كل واحدة منتما الحافظة الكاملة لبلد ما ،بما ف ولك اتيت ابة لأزماتد
النتيجة 2
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،حدثت الزيادة الكب رة ف دور الم لس التنف ذي الالاص بالم اف ة على البرامج التابعة للبرنامج (خطط
ايمممترا

ة قطرية وخطط ايمممترا

ة قطرية مؤقتة) ،بمعزل عط التن حاتد ومط المت قع أن سمممتمر الزيادة ف م اف ات الم لس على البرامج

ف السن ات الم بلة ،بناء على قعات متحفظةد
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و م حديث النممممممكل ألف-ثان ا 2-لب ان ال مة السممممممن ية للبرامج والتن حات األول ة الت وافق عل تا الم لسد وه يعكس ال مة
الفعل ة للبرامج والتن حات الم افق عل تا بالنسبة للفترة  ،2018-2011واألشتر الستة األولى مط عام  ،2019وال مة المت قعة
للبرامج والتن حات الم افق عل تا بالنسبة للنصف الثان مط عام  2019حتى عام 2024د
الشكس ألو-ثانيا :2-قيمة البرامج والتنقيحات األولية التي وافق عليها المجلس
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 -10وخلصمممممت النت ة  1إلى أن ال مة السمممممن ية الت وافق عل تا الم لس بلغت ف المت يمممممط 4د 4مل ار دوتر أمريك ب ط عام
 2011و ،2016و4د 13مل ار دوتر أمريك ف عام  ،2018وأنه مط المت قع حال ا أن بلغ 6د 7مل ار دوتر أمريك بالنسمممبة
لعام 2019د ولم كط هناك ف األشمممممتر السمممممتة األولى مط عام  2019أي ن حات ت اوز عتبات الم زان ة الت

تطلف م اف ة

الم لسد( )3وبإضافة الب انات المستمدة مط األشتر الستة األولى لعام  ،2019ي ض النكل ألف-ثان ا 2-أن ق مة البرامج األول ة
– ول سممت التن حات – عد السممبف الرئ س م للزيادة الكب رة ف ق مة البرامج والتن حات الت وافق عل تا الم لس التنف ذيد وإوا
ايممممممتبعدت ق مة ن حات الم زان ة الم افق عل تا ،فإن ال مة الت وافق عل تا الم لس التنف ذي نالفض بدرجة طف فة ف ط ،إلى
6د 3مل ار دوتر أمريك ب ط عام  2011و ،2016وإلى 1د 13مل ار دوتر أمريك ف عام 2018د وبالتال فإن الزيادة ف
دور الم لس الالاص بالم اف ة حدث بمعزل عط ن حات الم زان ة ،مع ار فاع ق مة البرامج األول ة الم افق عل تا بدرجة
كب رة عند اتنت ال إلى إطار خارطة الطريق المتكاملةد ومط المت قع أن ستمر هذه الزيادة ف السن ات الم بلةد
النتيجة  :3تحليس الموافقات :قيمة وعدد البرامج والتنقيحات األولية الموافق عليها
 -11ق امت األمانة أيضمممممما بتحل ل الب انات لتحديد ما إوا كانت قد ح ت أي مكايممممممف ف الكفاءة عند اتنت ال مط النظام ال ائم على
المنممممممروعات إلى إطار خارطة الطريق المتكاملةد و ب سط مط التحل ل أن ال مة الدوترية للبرامج والتن حات الم افق عل تا
زادت بدرجة كب رة ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عام  ،2018وأن مت يمممط عدد الم اف ات انالفض م ارنة بالمت يمممط
ب ط عام  2011و 2016ف إطار النظام ال ائم على المنروعات ،وه ما يمثل زيادة ملح ظة ف الكفاءةد
النتيجة 3
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،زادت ال مة الدوترية ااجمال ة للبرامج والتن حات الم افق عل تا ،ب نما انالفض عدد الم اف ات ،مما أدى
إلى مكايف ف الكفاءةد

 -12وي ضممم النمممكل ألف-ثان ا 3-ال مة ااجمال ة (بمل ارات الدوترات األمريك ة) ،والعدد ااجمال للبرامج والتن حات األول ة الت
وافق عل تا الم لس والمدير التنف ذي ،والت وافق عل تا المدير التنف ذي بصمممممم رة منممممممتركة مع المدير العام لمنظمة األغذية
والزراعة ،و م حديثتا لتنمممممممل عام 2019د وف األشممممممتر السممممممتة األولى مط عام  ،2019كانت هناك  57م اف ة فعل ة (ب مة
4د 5مل ار دوتر أمريك )د ومط المت قع أن دم  12وث ة لالطط ايممترا

ة قطرية أو خطط ايممترا

ة قطرية مؤقتة للم اف ة

عل تا ف الدورة العادية الثان ة لعام  ،2019ل صممممممل العدد ااجمال للم اف ات إلى  69م اف ة (ب مة 2د 9مل ار دوتر أمريك )د
وت نمل الت قعات ن حات الم زان ة نظرا ألنه ت يمكط قعتا بأي قدر مط الدقةد

( )3يستبعد هذا التحل ل أربعة مديدات زمن ة لالطط ايترا
إطار خارطة الطريق المتكاملةد

ة قطرية مؤقتة انت ال ة وافق عل تا الم لس ألنتا ار بطت باتنت ال مط النظام ال ائم على المنروعات إلى

24

الشكس ألو-ثانيا :3-قيمة وعدد البرامج والتنقيحات األولية الموافق عليها

 -13وب ط عام  2011و ،2016بلغ مت يط ق مة البرامج ،والمنروعات ،والتن حات الم افق عل تا ين يا 3د 8مل ار دوتر أمريك ،
وبلغ مت يممممممط عدد الم اف ات  300م اف ةد وف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عام  ،2018زادت ال مة السممممممن ية للبرامج
والتن حات األول ة الم افق عل تا إلى 9د 13مل ار دوتر أمريك  ،ب نما انالفض عدد الم اف ات إلى  70م اف ةد( )4وكما يتض مط
النكل ألف-ثان ا ،3-ؤكد الب انات ااضاف ة المستمدة مط عام  2019أن ال مة الدوترية للبرامج ظلت مر فعة ،ب نما انالفض عدد
الم اف ات بدرجة كب رة ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،م ارنة بالنظام ال ائم على المنروعاتد
النتيجة  :4تحليس الموافقات – عدد التنقيحات
 -14ف ال زء األخ ر مط اتيممممممتعراا ،حللت اادارة عدد التن حات الم افق عل تا لتحديد ما إوا كان قد ح ت أي مكايممممممف ف
الكفاءةد وي ك ن مط ب ط مؤشرات زيادة الكفاءة وج د عدد أقل مط التن حات ،نظرا ألن العدد األقل ي ف يعن

الص ص وقت

أقل وم ارد أقل لمعال ة التن حاتد
 -15وكان مط المت قع أن يؤدي العمل بإطار الحافظة على نطاق البلدان إلى زيادة الكفاءة ف عمل ات التن

د ولك ألنه بدت مط إدارة

ثالثة أ و أربعة منممممممروعات مالتلفة لتا فترات مالتلفة ،قد يتطلف كل واحد منتا ن حا ،فإن إطار الالطط اتيممممممترا
ي ِّ ّحد العمل ف

ن

واحدد وبااضممافة إلى ولك ،وكما أوض م

ة ال طرية

حديث خارطة الطريق المتكاملة الذي عرا على الدورة العادية

الثان ة للم لس ف عام  )5(،2017فإن المرونة المحسممنة لت كل م زان ة الح افا ال طرية ،وايممتالدام خطط نف ذ قائمة على الم ارد
سِّط التالط ط التنغ ل على المست ى ال طري ،وي لل مط الحاجة إلى ن حات تعلق بتعديالت ن ةد
مط المت قع أن يح ّ

()4

غط الم اف ات السبع ط  24برنام ا أول ا و 46ن حاد

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )5د

25

 -16وب ط عام  2011و ،2016كان ي جد ف المت يط  215ن حا كل عامد وف عام  ،2018وف إطار خارطة الطريق المتكاملة،
كان ي جد  46ن حاد ويعد هذا مؤشرا ج دا على أنه ف إطار خارطة الطريق المتكاملة تح ق حس نات كب رة ف الكفاءة ،ؤدي
إلى اختصار ف ال قت ووف رات ف التكلفة ،فضال عط الحد مط التفتتد
النتيجة 4
ح ق التغ ر مط النظا م ال ائم على المنممروعات إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة حسممنا ف الكفاءة ،كما يتضمم مط اتنالفاا الكب ر ف عدد
التن حات الت

عالج ين ياد

الشكس ألو-ثانيا :4-متوسط عدد التنقيحات في فترة عام واحد

 -17يتناول النممكل ألف-ثان ا 4-التن حات ف ط ،ويب ط مت يممط عدد التن حات الم افق عل تا يممن يا ب ط عام  2011و 2016ف إطار
النظام ال ائم على المنممممروعات ،وعدد التن حات الم افق عل تا ف عام  2018ف إطار خارطة الطريق المتكاملةد وف األشممممتر
السمتة األولى مط عام  ،2019كان هناك  31مط التن حات الم افق عل تاد( )6وألنه ت يمكط قع التن حات بأي قدر مط الدقة ،فإنه
مط الصمممعف دير كم عدد التن حات الت يمكط أن عرا ف النصمممف الثان مط عام 2019د غ ر أن اادارة على ث ة بأن العدد
النتائ للتن حات الم افق عل تا ف عام  2019ي ك ن أقل بدرجة كب رة مط المت يط ال سن ي البالغ  215ن حا ف إطار النظام
ال ائم على المنروعاتد

( )6يستبعد هذا العدد مديدات زمن ة ألربع خطط ايترا
الطريق المتكاملةد

ة قطرية مؤقتة انت ال ة نظرا ألنتا مر بطة باتنت ال مط النظام ال ائم على المنروعات إلى إطار خارطة
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الملحق الثالث
تنقيحات االستجابة ل زمات الوا ب استعراضها من الدول األعضار
-1

غط الف رات مط  50إلى  56مط ال ث ة الرئ سمممم ة الاللف ة الالاصممممة بعمل ة ايممممتعراا الدول األعضمممماء للتن حات المتعل ة
باتيت ابة لأزماتد وبم جف هذه العمل ة ،فإن التن حات المتعل ة باتيت ابة لأزمات والت

ت اوز عتبات السلطة المف ضة

بالنسممممممبة للتن حات غ ر المتعل ة باتيممممممت ابة لأزمات ،أي أقل مط  150مل ن دوتر أمريك أو  25ف المائة مط الم زان ة
ااجمال ة ،ي ف يتم ايمتا مع الدول األعضاء ابداء عل ا تا خالل خمسة أيامد وإلى جانف هذه العمل ة ،يتم ننر التن حات
الت

تكلف أكثر مط 5د 7مل ن دوتر أمريك  ،والت ارير نصمممف السمممن ية المعتادة بنمممأن عمل ات الط ارئ الت ي افق عل تا

المدير التنف ذي ،أو المدير التنف ذي والمدير العام للمنظمة األغذية والزراعة ،فإنتا دسم للعلم ف دورات الم لس الريم ةد
-2

ويتضممممط ال دول ألف-ثالثا 18 ،1-ن حا

اوزت عتبات الم زان ة المطب ة ،وخضمممعت لعمل ة اتيمممتعراا مط جانف الدول

األعضاء خالل خمسة أيامد و م ايم ما م م عه  12ن حا مع الدول األعضاء قبل م اف ة المدير التنف ذي ،أو م اف ة المدير
التنف ذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ح ثما يلزمد أما التن حات الستة المتب ة ،نظرا تيتع التا ،ف د م ايمتا مع
الدول األعضمممممماء بعد م اف ة المدير التنف ذي ،أو م اف ة المدير التنف ذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة عل تا ح ثما
يلزمد وا ض مط الدروس المستفادة مط عمل ة اتيتعراا أن دولت ط أو ثالث دول أعضاء ف المت يط قدمت عل ات بنأن
كل ن

د
الجدول ألو-ثالثا :1-تنقيحات االستجابة ل زمات الوا ب استعراضها من الدول األعضار
حتي  31يوليو/تموز 2019
دول أعضار قدمت تعليقات

تاريخ الموافقة

المكتب القطرى

القيمة بالدوالر
األمريكي*

التقاسم مع الدول األعضار قبس
الموافقة

 16مارس/آوار 2018

م ريتان ا

21 869 847

ت

بل كا ،كندا

 23مارس/آوار 2018

زامب ا

8 495 532

نعم

المملكة المتحدة ،ال تيات المتحدة

 30أبريل/ن سان 2018

مال

39 880 444

نعم

بل كا ،كندا ،ال تيات المتحدة

 31ماي /أيار 2018

ب رك نا فاي

41 520 530

نعم

الدانمرك ،الك يت ،ال تيات المتحدة

 29ي ن /حزيران 2018

بنغالديل

188 550 905

نعم

كندا ،م انمار

 24أغسطس/آم 2018

ك ل مب ا

43 780 256

نعم

ك ل مب ا ،ال تيات المتحدة ،فنزويال

 16يناير/كان ن الثان 2019

جمت رية الك نغ
الديم راط ة

452 884 490

ت

إيبان ا ،ال تيات المتحدة

 27فبراير/شباط 2019

بنغالديل

438 125 978

نعم

أيترال ا ،بنغالديل ،كندا ،م انمار ،إيبان ا

 21مارس/آوار 2019

إي ا ن

9 521 617

ت

(ت ي جد)

 5أبريل/ن سان 2019

م زامب ق

168 103 739

ت

بل كا ،فنلندا

 8أبريل/ن سان 2019

مدغن ر

45 112 763

ت

ال تيات المتحدة

 2ماي /أيار 2019

ك ل مب ا

93 303 121

نعم

كندا ،الدنمارك

 13ي ن /حزيران 2019

الص مال

214 529 478

ت

أيترال ا ،كندا

 3ي ل  /م ز 2019

الكام رون

86 682 316

نعم

كندا ،ال تيات المتحدة

 3ي ل  /م ز 2019

ال مط

1 483 114 732

نعم

كندا

 18ي ل  /م ز 2019

لبنان

364 354 369

نعم

كندا ،أيترال ا ،الك يت

جار
ي

جمت رية أفري ا ال يطى

212 620 887

نعم

مستمر

جار
ي

زمباب ي

156 166 408

نعم

الس دان ،المملكة المتحدة

* يتم حسام ال مة ف الم ام األول – ولكط ل س بص رة حصرية – عط طريق اتيت ابة لأزمات ،ح ث أن التن حات نادرا ما تعلق بم ال رك ز واحد ف طد
و ن ر الصف ف المظللة إلى التن حات الت مت مناركتتا مع الدول األعضاء للتعل ق عل تا بعد م اف ة المدير التنف ذي ،أو المدير التنف ذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
معاد
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