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قضايا السيااات
للنظر

تتاح وثائق الم لس التنفيذي عل م قع الب ا

عل اإلنترنت )(https://executiveboard.wfp.orgد

تحد ث عن خارطة الط ق ال تكا لة
وجز تنفي ي
يعد إطار خارطة الطريق المتكاملة ،الذي يتضممممل ال طة ارامممتراتي ية للب ا

( )1(،)2021-2017وامممياامممة ال طر ارامممتراتي ية
()4

القطرية )2(،وااتعراض اإلطار المالي )3(،وإطار النتائج المؤاسية ( ،)2021-2017بمثابة منصة شاملة ص ّممت لدعم ارات ابات
المنااممبة والمسممتدامة ،وتعفيف يعالية وةفامل عمليات الب ا

يي أوقات الحاجة اإلنسممانية رير المسممب قةد وقد تطلب تنفيذ ال طة ت

اآلن إجرام تغيير تنظيمي مكثف ل تدر يب وإ عداد الم ظفيل مل أ جل تعميم اإل طار عل أةثر مل  80مكت با قطر يا ،وإجرام تغييرات
عل الالئحة العامة والنظام المالي ييما يتعلق بسمممياامممات ارامممترداد الكامل للتكاليف ،والمصمممطلحات ،وإعادل تكمممكيل نظم التكن ل جيا
ال اصة بالب ا  ،وإقامة تعاون وثيق مع الدول األعضام ،وال هات المانحة الكريكةد
وتهدف اإلدارل إل وضممممممع نم وك للح ةمة قائم عل الم اطر ،ويعال مل يث التكلفة ،ويعبر عل اإلطار الكممممممامل ل ارطة الطريق
المتكاملة ،وبالتالي يعفز م ايقة الم لس ورقابته اراممممممتراتي ية لل ظائف مل خالل الحد مل التفتّت ،مع ار تفاظ بقدرل الب ا

عل

ارات ابة بسرعة لحارت الط ارئد عل أن مل الضروري إراام ت ازن صحيح بيل دور الرقابة والح ةمة الذي يضطلع به الم لس
مل جهة وبساطة وةفامل المكاتب القطرية مل جهة أخرىد وضمانا ل ض ح الص رل طيلة يترل ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة
اراممممتراتي ية القطرية المؤقتة تقترح اإلدارل إنكممممام نظام متيل لاخطارات الي مية يبلغ ب الم عل ةل التنقيحات المدخلة عل ال طر
اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية القطرية المؤقتةد وامميكفل ول اطالل الدول األعضممام عل جميع التغييرات ومعال ة أي
ش ارل يي ال قت المناابد
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وقد ر ظت امممميااممممة ال طر اراممممتراتي ية القطرية ،وااممممتعراض اإلطار المالي ،أنه امممم ف يلفم إجرام تغييرات يي الالئحة العامة
والنظام المالي ييما يتعلق بالسلطة المف ضة للمدير التنفيذي بالنسبة للم ايقة عل تنقيح البرامج والميفانيات ،وةذل ييما يتعلق بالسلطة
المف ضمممة بصممم رل مكمممترةة للمدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة بالنسمممبة لعمليات الط ارئ المحدودل والحصمممائل
ارامممتراتي ية المتعلقة بارامممت ابة لازمات ،بما يي ول التنقيحاتد وبالنظر لمحدودية ال برل التي اةتسمممبت خالل المر لة الت ريبية،
يقد وايق الم لس يي دورته العادية الثانية لعام  2017عل تف يضمممممات مؤقتة للسممممملطة للفترل مل  1يناير/ةان ن الثاني  2018إل 28
يبراير/شممباط 2020؛( )5والتفمت األمانة بااممتعراض تطبيق التف يضممات المؤقتة للسمملطة لضمممان الحفاظ عل دور الم لس األاممااممي
ييما يتعلق بالم ايقة والرقابةد
وأةدت النتائج التي خلص إليها اراتعراض ،ال اردل يي الملحق الثاني ،أن تنفيذ إطار خارطة الطريق المتكاملة أافر عل زيادل ةبيرل
وملم اممة وقائمة عل األدلة يي دور الم لس ييما يتعلق بالم ايقة عل برامج الب ا  ،وتحسمميل وض م ح عمليات الب ا  ،وتحقيق
مكااممممب يي الكفاملد وال دير بالذةر أن نسممممبة مت اممممر القيمة السممممن ية للبرامج التي وايق عليها الم لس قد زادت مل  53يي المائة،
أو 4د 4مليار دورر أمريكي ان يا يي إطار النظام القائم عل المكروعات بيل عامي  2011و 2016إل  96يي المائة أو 4د 13مليار
دورر أمريكي يي عام  ،2018و 83يي ال ما ئة م ما ي قدَّر بمبلغ 6د 7مل يار دورر أمريكي يي عام  2019يي إ طار خار طة الطريق
المتكاملةد( )6وتكير الت قعات ت عام  2024إل ااتمرار دور م ايقة الم لس المتفايدد ويؤةد اراتعراض أيضا أن الفيادل يي دور
م ايقة الم لس تتم بككل مستقل عل تنقيحات الميفانيةد وهذا يعفى بدرجة ةبيرل إل اإلطار الكامل ل ارطة الطريق المتكاملة ،والذي
زاد مل وض ح جميع عمليات الب ا

يي جميع السياقات ،بما يي ول الحصائل اراتراتي ية المتعلقة باألنكطة ال اصة بارات ابة

ألزمات ممتدل ،ويمكل التنبؤ بها ،ومتكررل ،وأنكطة تقديم ال دماتد
وتكممممل المك نات الحااممممة إلطار خارطة الطريق المتكاملة التي لم تن ف بعد التف يضمممات الدائمة للسممملطة وترتيبات الح ةمة المتعلقة
بعملية المكاورات التي تسبق تقديم ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة إل الم لس التمااا للم ايقة،
وعملية ااتعراض الدول األعضام خالل خمسة أيام للتنقيحات المتعلقة بارات ابة لازمات ،والتعديالت المعيارية عل الالئحة العامة
للب ا
وبنام عل

لتيسير تنفيذ ال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلداند
التعليقات التي أدلت بها الدول األعضام عبر السلة مل المكاورات رير الرامية المنعقدل يي  10ي لي /تم ز،

و 4ابتمبر/أيل ل ،و 4أةت بر/تكريل األول  2019يإن هذه ال ثيقة تبيل المعل مات األاااية واألااس المنطقي للتف يضات الدائمة
للسلطة وترتيبات الح ةمة األخرىد وتستنير هذه ارقترا ات ب برل الب ا

يي تنفيذ التف يضات المؤقتة للسلطة يي عام  ،2018ويي

األشهر الستة األول مل عام  ،2019وااتعراض تطبيق التف يضات المؤقتة ،وتنفيذ ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة المتعددل البلدان
لمنطقة المحير الهادئ منذ  1ي لي /تم ز  ،2019والدروس المستفادل مل المكاتب القطرية ،والت صيات الصادرل عل آليات الرقابة
ال اصة بالب ا  ،والتي تكمل عمليات المراجعة والتقييمات الداخلية وال ارجيةد ولل تؤثر ارقترا ات ،يي الة تنفيذها ،عل زيادل
م ايقة الم لس عل البرامج ،وا ف تضمل يعالية الب ا

وةفامته يي اات اباته التكغيلية ،ومرونته للت اؤم مع متطلبات إطار األمم

المتحدل ال ديد للتعاون يي م ال التنمية المستدامة ،والحد مل العبم اإلداري ال اقع عل المكاتب القطريةد
وتطلب اإلدارل تعليقات الم لس عل ارقترا ات المتعلقة بالتف يضات الدائمة للسلطة ،وترتيبات الح ةمة ،ونظام اإلخطارات الي ميةد
ويحدد الملحق الثالث مكرول صيغة التف يضات الدائمة المقتر ة للسلطة ،أما الملحق ال امس ييكمل التعديالت المقترح إدخالها عل
الالئحة العامة للب ا

لتعبّر عل ال طر اراممممممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان المقدمة إل الم لس يي دورته العادية األول لعام

 2020للم ايقة عليها ،والتي اممممممتدخل يف النفاو اعتبارا مل  1مارس/آوار  ،2020إوا تمت الم ايقة عليهاد أما ترتيبات الح ةمة ييما
يتعلق بعملية التكمماور المبسممطة ،وااممتعراض الدول األعضممام للتنقيحات المتعلقة باراممت ابة لازمات ،والتي اممتقدَّم إل الدورل العادية
الثانية للم لس يي عام  ،2019يس ف تصبح نايذل المفع ل يي عام 2020د

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )5د
( )6تكمل أرقام عام  2019الم ايقات الفعلية عل البرامج وتنقيحات الميفانية األولية مل يناير/ةان ن الثاني إل ي ني  /فيران  ،2019وم ايقات الم لس المت قعة
عل البرامج األولية للفترل مل ي لي /تم ز إل ديسمبر/ةان ن األول  2019د وت در اإلشارل إل أن تنقيحات الميفانية ر تدرك يي الت قعات يث أن مل المتعذر
التكهل بها بدقةد
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ش وع الق ار

*

بعد النظر يي التحديث عل خارطة الطريق المتكاملة ال ارد يي ال ثيقة  ، WFP/EB.2/2019/4-D/1يإن الم لس التنفيذي:
)1

يكير إل

الفقرل الساداة مل قراره  ،2017/EB.2/2الذي وايق بم جبه عل

مل  1يناير/ةان ن الثاني  2018إل

التف يضات المؤقتة للسلطة يي الفترل

وقرر تقديم التف يضات الدائمة للسلطة للم ايقة عليها،
 29يبراير/شباط ،2020
ّ

بعد ااتعراض التف يضات المؤقتة للسلطة ،يي دورته العادية األول لعام 2020؛
)2

يال ظ أنه تم إجرام ااتعراض للتف يضات المؤقتة للسلطة ،ويحير علما بنتائج اراتعراض وارقترا ات المتعلقة بالتف يضات
الدائمة للسلطة ال اردل يي الفقرات  81-39مل ال ثيقة  ،WFP/EB.2/2019/4-D/1ويطلب مل األمانة أن ت اصل العمل
عل ارقترا ات وتقديمها إل الم لس التنفيذي للم ايقة عليها يي دورته العادية األول لعام 2020؛

)3

يكير إل مفه م ال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلدان المبيّل يي التحديث عل خارطة الطريق المتكاملة ال ارد يي
ال ثيقة WFP/EB.2/2018/5-A/1؛

)4

يحير علما بالسيااة ييما يتعلق بال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلدان وتعديالت الالئحة العامة وات الصلة ال اردل يي
الفقرات  109-103والملحق ال امس مل ال ثيقة  ،WFP/EB.2/2019/4-D/1ويطلب مل األمانة إن از السيااة وتعديالت
الالئحة العامة وتقديمهما إل الم لس التنفيذي للم ايقة عليهما يي دورته العادية األول لعام 2020د

ل حة عا ة عن إطار خارطة الط ق ال تكا لة
-1

بدأ نفاو ال طة اراممممممتراتي ية للب ا

( )2021-2017يي  1يناير/ةان ن الثاني  ،2017وهي تحدِّّد مسممممممار الب ا

السممن ات ال مس األول مل خطة التنمية المسممتدامة لعام 2030د وت ضممح هذه ال طة أنكممطة الب ا

خالل

لدعم البلدان التي تعمل

مل أجل القضام عل ال ل بيل الناس األشد يقرا ومعانال مل انعدام األمل الغذائيد
-2

وي جه إطار ال طر ارامممتراتي ية القطرية تصمممميم ال طر ارامممتراتي ية القطرية ،أي
للب ا

ايظ األنكمممطة اإلنسمممانية واإلنمائية

داخل البلداند وتت امم ال طر ارامتراتي ية القطرية مع األول يات ال طنية ل دمة الناس بصم رل أةثر يعالية وةفامل،

ودعم الحك مات والكممممممر ةام اآلخريل لتحقيق أ هداف التنم ية المسمممممم تدا مةد ويصممممممف الملحق األول مك نات إ طار ال طر
اراتراتي ية القطريةد
-3

وتدمج ميفانية الحايظة القطرية التي تصممممممحب ةل خطة ااممممممتراتي ية قطرية ،وخطة ااممممممتراتي ية قطرية مؤقتة ،وخطة
ااتراتي ية قطرية متعددل البلدان ،وعملية ط ارئ محدودل ،وخطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ،جميع العمليات والم ارد
يي هيكل وا د ،بااممممتثنام ارتفاقات عل مسممممت ى ال دمة ،واتفاقات الطرف الثالث التي تتصممممادف مع برنامج عمل الب ا ،
ومع أنكطة عابرلد ويككف الهيكل صال ية عمل الب ا

وأثره مل خالل ربر اراتراتي ية ،والت طير ،والميفنة ،والتنفيذ،

والم ارد عل نح شفاف بالنتائج المحققةد ةما يقدم أربعة يئات مل التكاليف العالية المست ى ،ويبسر تطبيق اراترداد الكامل
للتكاليفد وتتم الم ايقة عل ةل ميفانية مل ميفانيات الح ايظ القطرية ،والمقسمممة إل يئات التكاليف األربع العالية المسممت ى،
مل يث إجمالي الميفانية لكل صيلة ااتراتي ية خاصة بالب ا د ونتي ة للدروس المستفادل مل عامي  2017و ،2018تم
تبسمممير هيكل ميفانية الح ايظ القطرية ،والعمليات الداخلية( )7وات الصممملة بغية ت فيف عبم المعامالت ،وتعقيد إدارل األم ال

( )7تكمل تدابير التبسير ت يد أو ت ميع عناصر معيَّنة مل تكلفة الت طير ،مع مراعال أثر ول عل التكلفة العالية المست ى ،وصحة البيانات المتا ة عل تفاصيل
الت طير واإلنفاق ،وقيمة عناصر ت طير التكلفة مقارنة بالمعامالت التي تقتضيها؛ وأتمتة إنتاك تفاصيل الميفانية للسن ات الال قة لميفانية الح ايظ القطرية؛ وإجرام
تحسينات داخلية لعمليات إدارل التكاليف؛ وتحسيل تكامل عمليات ت طير الميفانيةد
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بالنسبة للمكاتب القطرية ،مع الحفاظ عل الكفايية المعفزل التي تككل

ر الفاوية إلطار خارطة الطريق المتكاملةد وتماشيا

مع الت صية  6المستمدل مل المراجعة ال ارجية لميفانيات الح ايظ القطرية )8(،ت اصل اإلدارل تقييم ال يارات مل أجل ت فيف
العبم اإلداري ال اقع عل المكاتب القطرية ،والناشئ عل
-4

م المعامالت ،دون أن يؤثر ول عل الكفاييةد
مل

ويعمل إطار النتائج المؤاممممممسممممممية ( ،)2021-2017الذي بدأ نفاوه يي  1يناير/ةان ن الثاني  ،2017عل تمكيل الب ا

قياس النتائج ،وال يام بالتفاماته ييما يتعلق بالكفايية والمساملة ،إل جانب األهداف والحصائل اراتراتي ية ،والنتائج المتعلقة
بال طة اراممتراتي ية للب ا

()2021-2017د وه يكممكل األامماس لاطر المنطقية لل طر اراممتراتي ية القطرية ،وال طر

اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة ،وال طر اراممممممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان ،وعمليات الط ارئ المحدودل ،وال طر
اراممممتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقاليةد وقد انتقلت جميع المكاتب القطرية اآلن إل إطار النتائج المؤاممممسمممميةد وااممممتنادا إل
ال برل المكتسممبة ،والتعليقات ،وايق الم لس عل صمميغة منقحة إلطار النتائج المؤاممسممية يي دورته العادية الثانية لعام 2018د
ويعكس إطار النتائج المؤامممسمممية المنقح ارتفاقات العالمية ،ويتضممم َّمل مؤشمممرات إضمممايية لقياس المسممماهمات يي جميع أهداف
التنمية المستدامة وات الصلة ،ويقدِّّم مؤشرات أدام رئيسية عالية المست ى تس ِّّهل إدارل األدام المؤاسي ،وتعفز إطار النتائج
ال ا دد

التزا ات الب ا
-5
-6

بالقيم ا ساسية للحوك ة ال شيدة

يقدم القسم التالي أور لمحة عامة عل ترتيبات الح ةمة المرر بة ،والتفام الب ا
وت هدف اإلدارل إل وضممممممع نم وك

بالقيم األاااية للح ةمة الرشيدلد

ةمة قائم عل الم اطر ويعال مل يث التكلفة إلطار خارطة الطريق المتكاملة الذي
بقدرته عل اراممممت ابة

يعفز وظائف م ايقة الم لس والرقابة اراممممتراتي ية عل طريق الحد مل التفتت ،مع ا تفاظ الب ا
بسرعة لحارت الط ارئد
-7

ومل خالل إطار خارطة الطريق المتكاملة ونم وك الح ةمة الذي يق م عليه ،يلتفم الب ا

بالقيم األاااية للح ةمة الرشيدل،

والتي تكمل الكفايية ،والمساملة ،واإلدارل المالية الق ية ،والرقابة الداخلية الرصينةد ويتضح ارلتفام السابق بهذه القِّيم مل قبل
مصادر خارجية مثل شبكة تقييم أدام المنظمات المتعددل األطراف ()MOPANد يفي تقييمها األخير ألدام الب ا  )9(،تصف
الكممممممبكة نظم الرقابة وإدارل الم اطر يي الب ا

بأنها ق ية وتؤةد أن الب ا

لديه وظائف مراجعة داخلية وخارجية ق ية
عاليا ،يث منحته أعل

وضممم ابر خارجية واامممعةد ةما ةان تصمممنيف و دل التفتية المكمممترةة التابعة لامم المتحدل للب ا

()10

تصنيف مل يث النضج وه المست ى  5يي متابعتها لتقارير و دل التفتية المكترةة وت صياتهاد
-8

وهذه النتائج تؤةده ا تقارير المراجعة الداخلية وال ارجيةد يقد قدم المراجع ال ارجي رأيا رير مكممممممف ل بتحفظات بكمممممممأن
الحسابات السن ية المراجعة لعامي  2018و2017د( )11ويكير تقرير المراجع ال ارجي أيضا إل أنه مل بيل المسائل المحددل
خالل زيارات لعكمممرل مكاتب قطرية ومكاتب إقليمية يي عام  ،2017لم يتبيل أن أيا منها ةان له أثر خطير أو أنه يكمممكل أوجه
()12

نقص خطيرل يي الرقممابممة الممداخليممةد ويؤةممد تقرير منفصممممممممل للمراجع ال ممارجي يتعلق بميفانيممات الح ايظ القطريممة

أن

م صممصممات المحااممبة تحت السمميطرل عم ما وأن عمليات التحقق األخيرل مل المعامالت لم تككممف عل أية أخطام ةبيرل يي
القيد يي الس التد وتكير الحسابات السن ية المراجعة لعام  2017إل أن رأي الضمان الصادر عل المفتة العام لتل السنة
أةد أن عمليات المراجعة الداخلية لم تككممف عل أية نقاط ضممعف ةبيرل يي عمليات الرقابة الداخلية والح ةمة وإدارل الم اطر

(WFP/EB.A.2019/6-E/1 )8د
(MOPAN. 2019. MOPAN 2017–18 Assessments: Organisational Performance Brief: World Food Programme. )9
http://www.mopanonline.org/assessments/wfp2017-18/WFP%20Brief.pdfد
(WFP/EB.1/2018/8.B )10د
(WFP/EB.A/2018/6-A/1 )11د
(WFP/EB.A/2019/6-E/1 )12د
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يي الب ا

والتي يمكل أن تؤثر تأثيرا خطيرا عل تحقيق أ هداف الب ا د ويتم دعم هذه الن تائج مل خالل أ دث تقرير

لل نة مراجعة الحسممماباتد( )13ووةرت الل نة يي تقريرها السمممن ي لعام  )14(2018أن الب ا

أول ارهتمام المناامممب إلدارل

الم اطر والض ابر الداخلية لتل السنةد
-9

ور بت اإلدارل بالمراجعة ال ارجية لميفانيات الحايظة القطرية ،والتي تناولت مدى قيام ميفانيات الحايظة القطرية بتقديم
تأةيدات معق لة عل التفام تف يضممممممات الم لس الت نفيذي بكممممممروط ال هات المانحة ،وما إوا ةانت التعاريف ال اصممممممة بفئات
()16

التكاليف( )15التي أدخلها اإلطار المالي المنقح تعد واضمممحة بما يكفي لت نب ارزدواجية ،ووصمممف النفقات عل نح يعالد

تيسمممر يهم
وخلصمممت المراجعة إل أن ميفانيات الحايظة القطرية قد سمممنت الكمممفايية والمسممماملة ،وأن يئات التكاليف ال ديدل ِّ ّ
نفقات الب ا

بكممممممكل أيضمممممملد ةما دّدت المراجع ة ال ارجية الصممممممع بات المتعلقة ب ثائق الت طير التكممممممغيلي لل طر

ارامممممتراتي ية القطرية ،وميفانيات

ايظها القطرية ييما يتعلق بالمسمممممت ى المناامممممب للتفاصممممميل التي تعرض عل الم لس

للم ايقة عليهاد ويصف التقرير أيضا ةيف ت اجه إدارل الب ا

الطلبات المتضاربة التي يقدمها أع ضام الم لس عند الم ايقة

عل ال طر اراتراتي ية القطرية وميفانيات الح ايظ القطريةد
-10

وتعد الكممفايية

ر الفاوية إلطار خارطة الطريق المتكاملة ،وجانبا رئيسمميا مل ج انب نهج

ةمة الب ا د ولدى الب ا

آليات ق ية لابالغ والمسمماملة تتضمممل خطة اإلدارل السممن ية ،وتقرير األدام السممن ي ،والتقارير القطرية السممن ية؛ وباإلضمماية
إل ول  ،ولضمممممان فاظ الم لس عل إبراز الصمممم رل والرقابة ،تتقااممممم إدارل الب ا

مع الم لس التنفيذي جميع تنقيحات

الميفانية التي وايق عليها المدير التنفيذي ،والتي تت اوز قيمتها 5د 7ملي ن دورر أمريكي ،والتقارير التي تصممممدر ةل اممممنتيل
بكمممأن اامممت دام المدير التنفيذي للسممملطة المف ضمممة إليهد ويي عام  ،2018اامممتهلت اإلدارل ب ابة بيانات ال طر ارامممتراتي ية
القطرية التي ت ّيِّر معل مات تكغيلية وخاصة بالميفانية مستمدل مل خطر إدارل العمليات القطرية – بما يي ول تفاصيل عل
مسممت ى األنكممطة – بالنسممبة ل ميع ال طر اراممتراتي ية القطرية ،وال طر اراممتراتي ية القطرية المؤقتة التي تمت الم ايقة
عليهاد ةما تحت ي ب ابة بيانات ال طر اراممممتراتي ية القطرية عل معل مات الكممممؤون المالية واألدام المطل بة لرصممممد التقدم
المحرز يي ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية القطرية المؤقتةد وباإلضمماية إل ول يإن اإلدارل تعمل اليا
عل إنكممممممام نظام متيل لاخطارات الي مية يبلغ ب الم عل أي تنقيحات مدخلة عل ال طر اراممممممتراتي ية القطرية وال طر
اراممممتراتي ي ة القطرية المؤقتة ،بغض النظر عل

م أي تغيير مل يث القيمةد وامممميكفل ول اطالل الدول األعضممممام عل

جميع التغييرات ومعال ة أي ش ارل يي ال قت المناابد
-11

()17

وتماشيا مع ت صيات مراجع الحسابات ال ارجي المستمدل مل المراجعة ال ارجية لميفانيات الح ايظ القطرية،

ات اصل

اإلدارل التعامل مع الم لس لتحديد المسممممممت ى المنااممممممب مل المعل مات الالزمة للح ةمة اراممممممتراتي ية ،وتحديد المعل مات
التفصممميلية التي يمكل الحصممم ل عليها مل خالل منصمممات أخرى ،بما يي ول الم قع الكمممبكي للم لس ،وب ابة بيانات ال طر
اراممممتراتي ية القطرية ،والم قع الكممممبكي للب ا  ،للتأةد مل أن لديه المرونة التكممممغيلية التي يحتاك إليها لكي يتسممممم بالفعالية
والكفاملد

( )13تقدم هذه الهيئة اراتكارية مك رل خبرام مستقلة إل الم لس التنفيذي والمدير التنفيذي عند اضطالعهما بمسؤولياتهما المتعلقة بالح ةمة ،بما يي ول ضمان
يعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارل الم اطر ووظائف المراجعة والرقابة وعمليات الح ةمة يي الب ا د
(WFP/EB.A/2018/6-E/1 )14د
( )15يئات التكاليف األربع هي :التح يالت ،والتنفيذ ،وتكاليف الدعم المباشرل ،وتكاليف الدعم رير المباشرلد
( WFP/EB.A.2019/6-E/1 )16د تم تقاام المراجعة ال ارجية لميفانيات الح ايظ القطرية ،واات ابة اإلدارل المصا بة لها مع الم لس للنظر ييها يي دورته
السن ية لعام 2019د وقد أجريت المراجعة ال ارجية عل مر لتيل بيل ابتمبر/أيل ل  2018ويبراير/شباط  ،2019مع إيفاد بعثات ميدانية إل المكتبيل اإلقليمييل يي
نيروبي وبنما ،والمكاتب القطرية للب ا يي بنغالدية ،ور اتيمار ،وهايتي ،واألردن ،وأورندا ،وجمه رية تنفانيا المتحدلد وةانت األهداف الرئيسية للمراجعة
ال ارجية للحسابات هي تحديد ما يلي :ما إوا ةانت ميفانيات الح ايظ القطرية تقدم تأةيدا معق ر عل ار لتفام بكروط ال هات المانحة ،والتفام الم لس التنفيذي
بالتف يضات الم َّ لة له؛ وما إوا ةانت يئات التكاليف األربع التي أدخلها اإلطار المالي المنقح واضحة بما يكفي لتفادي ارزدواك ،ووصف النفقات عل نح يعال؛
وما إوا ةانت الميفانيات الم صصة للكرةام المتعاونيل تت فق مع هيكل الميفانية ال ديد؛ وما ه أثر تنفيذ اإلطار المالي المنقح عل إدارل الميفانية ،وأعبام عمل
المكاتب القطريةد
(WFP/EB.A/2019/6-E/1 )17د
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ت تيبات الحوك ة ال تبقية
-12

ر ظت امميااممة ال طر اراممتراتي ية القطرية وااممتعراض اإلطار المالي أن األمر يتطلب إدخال تعديالت عل الالئحة العامة
والنظام المالي لدعم تنفيذ اإلطار البرام ي والمالي ال ديد يي الم ارت التالية:


امملطة المدير التنفيذي ييما يتعلق بالم ايقة عل البرامج وتنقيحات الميفانية ،وةذل السمملطة المكممترةة المف ضممة إل
ال مدير التنف يذي مع ال مدير ال عام لمنظ مة األ رذ ية والفرا عة بالنسمممممم بة لعمل يات الط ارئ الم حدودل ،والحصممممممما ئل
اراتراتي ية المتعلقة بارات ابة لازمات ،بما يي ول التنقيحات التي تت اوز عتبة معيَّنة يي الميفانية؛

-13



م اممة المصطلحات والتعاريف لضمان ارتساق مع هيكل ال طر اراتراتي ية القطرية؛



تطبيق مبدأ اراترداد الكامل للتكاليف وإدخال يئات تكاليف جديدلد

واعتمدت الترتيبات المؤقتة للح ةمة يي الدورل العادية الثانية للم لس لعام 2017د وشممممممملت الترتيبات مبادئ لت جيه تطبيق
اراترداد الكامل للتكاليف ،واراتثنامات مل أ كام المادل الثالثة عكرل 4-مل الالئحة العامة ،والمادتيل  1-1و 5-4مل النظام
ال مالي ،يي ما يتعلق بف ئات الت كاليف واراممممممترداد ال كا مل للت كاليف ،لتنف يذ إ طار خار طة الطريق المت كام لة يي عام ،2018
والتف يضممممممات المؤقتة للسمممممملطة للفترل مل  1يناير/ةان ن الثاني  2018إل  29يبراير/شممممممباط 2020د( )18والتفمت األمانة
بااممتعراض تطبيق الترتيبات المؤقتة للسمملطة لضمممان الحفاظ عل الدور األاممااممي للم لس يي الم ايقة والرقابة قبل عرض
التف يضات الدائمة للسلطة للم ايقة عليها يي الدورل العادية األول للم لس عام 2020د

-14

ويي الممدورل العمماديممة الثممانيممة لعممام  ،2018وايق الم لس عل إدخممال تعممديالت عل الالئحممة العممامممة والنظممام المممالي تتعلق
بالمصطلحات والتعاريف وايااات اراترداد الكامل للتكاليفد( )19ودخلت هذه التعديالت يف النفاو اعتبارا مل  1يناير/ةان ن
الثاني 2019د

-15

وتكممممل المك نات الحااممممة إلطار خارطة الطريق المتكاملة التي لم تن ف بعد التف يضمممات الدائمة للسممملطة وترتيبات الح ةمة
المتعلقة بعملية المكماورات التي تسمبق تقديم ال طر ارامتراتي ية القطرية وال طر ارامتراتي ية القطرية المؤقتة إل الم لس
التمااممما للم ايقة ،وعملية اامممتعراض الدول األعضمممام خالل خمسمممة أيام للتنقيحات المتعلقة بارامممت ابة لازمات ،والتعديالت
المعيارية عل الالئحة العامة للب ا

-16

لتيسير تنفيذ ال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلداند

وتتناول الفقرات مل  18إل  25أدناه دور الم لس التنفيذي يي الم ايقة عل برامج الب ا  ،وأنكممممممطته ،وميفانيته ،عل
النح المنصم ع عليه يي المادل السمماداممة (2ك) مل النظام األاممااممي ،وتحدد آليات اإلبالغ الم تلفة التي يسممت دمها الب ا
لضمان الكفايية ،والمساملة ،واإلدارل المالية الق ية ،والرقابة الداخلية المتينةد

-17

وتبيل األقسممممممام التالية المعل مات األاممممممااممممممية واألامممممماس المنطقي لالقترا ات الرامية إل تحقيق الت ازن بيل دور الرقابة
ار اتراتي ي للم لس وإتا ة الب ساطة والكفامل للمكاتب القطرية مل خالل عملية ت كاور مب سَّ طة؛ وتح سيل التف ي ضات الدائمة
للسمملطة؛ وتعديل عملية ااممتعراض الدول األعضممام خالل خمسممة أيام للتنقيحات المتعلقة باراممت ابة لازماتد وباإلضمماية إل
ول  ،امميتم تعفيف ب ابة بيانات ال طر اراممتراتي ية القطرية بمعل مات إضممايية لتحسمميل جدواها بالنسممبة للمسممت دميل ،تماشمميا
مع الت صمممميتيل  7و 8مل تقرير مراجع الحسممممابات ال ارجي بكممممأن ميفانيات الح ايظ القطريةد( )20ون قكممممت ارقترا ات يي
المكممممماورتيل رير الرامممممميتيل يي  4امممممبتمبر/أيل ل و 4أةت بر/تكمممممريل األول  2019وهي تعكس التعليقات التي وردت مل
أعضام الم لسد

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )18د
( WFP/EB.2/2018/5-A/1)19د
(WFP/EB.A.2019/6-E/1 )20د
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دور ال جلس ا ساس ف ال وافقة وال قابة
-18

صال يات ووظائف الم لسد وتحدد المادل الساداة 2-مل النظام األاااي

تحدد المادل الساداة مل النظام األاااي للب ا

الطته للم ايقة عل جميع برامج وأنكطة الب ا  ،والميفانيات المتعلقة بهاد ور تفال هذه المادل بدون تغييرد
ال ادة السادسة(2-ج) ن النظام ا ساس " :يت ل الم لس درااة البرامج والمكروعات واألنكطة التي يعرضها عليه المدير
التنفيذي ،وتعديلها عند ارقتضام ،وإجازتهاد وي ز للم لس ت يل الطة اإلجازل هذه للمدير التنفيذي ويقا لما يراه الم لس
ضرورياد ويبحث الم لس ميفانيات البرامج والمكروعات واألنكطة ،ويعدلها عند ارقتضام ،وي يفها ،ةما يستعرض إدارل
وتنفيذ البرامج والمكروعات وأنكطة الب ا
-19

الم ازل"د

وال دير بالمال ظة أنه يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،يمارس الم لس ألول مرل الطته للم ايقة عل بدم برامج وأنكطة
الب ا

()21

يي جميع السياقات،

بما يي ول ما يتعلق بالحصائل اراتراتي ية وات الصلة بأنكطة ارات ابة لازمات الممتدل،

والمت قعة ،والمتكررل ،وأنكطة تقديم ال دماتد( )22وي ايق الم لس أيضا عل أي تغيير رير طارئ يي الترةيف اراتراتي ي
العام للب ا

يي بلد ما يتضممممل إضممماية أو ذف صممميلة وا دل أو أةثر مل الحصمممائل ارامممتراتي ية رير الطارئة يي خطة

ااممممتراتي ية قطريةد ويي إطار النظام السممممابق الم فأ القائم عل المكممممروعات ،لم ي ايق الم لس عل عمليات الط ارئ ،أو
العمليات ال اصة ،أو الصناديق اراتئمانية عل المست ى القطري ،أو التنقيحات المتعلقة بالعمليات الممتدل لاراثة واإلنعاش
التي تضممممم َّمنت أقل مل  20ملي ن دورر أمريكي بالنسمممممبة لقيمة األرذية ،أو البرامج القطرية ،أو التنقيحات وات الصممممملة التي
تنط ي عل أقل مل  3مالييل دورر أمريكي بالنسبة لقيمة األرذيةد
-20

ومل المقترح أن يحتفظ الم لس ،يي إطار التف يضات الدائمة للسلطة ،بسلطة الم ايقة عل ما يلي:


ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية القطرية المؤقتة ،ب الف ال طة التي تم َّ ل بالكامل مل جانب بلد
مضيف لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي؛



إضاية أو ذف صيلة ااتراتي ية بالكامل مل خطة ااتراتي ية قطرية ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو خطة
ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ،بااتثنام صيلة ااتراتي ية تتعلق يقر بعملية ط ارئ )23(،أو أنكطة تقديم ال دمات،
أو يتم تم يلها بالكامل مل جانب بلد مضمممممميف لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي ،ويي هذه الحالة ،تدخل اإلضمممممماية أو
الحذف ضمل السلطة المف ضة للمدير التنفيذي يي تل الم ارتد

-21

ولمساعدل الم لس عل أدام دوره الرقابي اراتراتي ي ،وضمان إبراز الص رل ،يتم تفويد الم لس بما يلي:


عملية تكاورية مب سَّطة قبل تقديم ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة للم ايقة ،والتي
تتضممممل تعاونا وثيقا مع البعثات المحلية ،ومكممماورل رير راممممية ،واامممتعراضممما إلكترونيا لمكممماريع ال ثائق مع دول
أعضام؛



المعل مات التكغيلية وال اصة بالميفنة – بما يي ول تفاصيل عل مست ى النكاط – مل خطر إدارل العملية القطرية
عل طريق ب ابة بيانات ال طر اراممممممتراتي ية القطرية بالنسممممممبة ل ميع ال طر اراممممممتراتي ية القطرية وال طر
اراممممتراتي ية القطرية المؤقتة التي تمت الم ايقة عليهاد وت ضممممح ب ابة بيانات ال طر اراممممتراتي ية القطرية أيضمممما
المعل مات المالية والمعل مات ال اصممممممة باألدام المطل بة لرصممممممد التقدم المحرز يي ال طر اراممممممتراتي ية القطرية
وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة؛

( )21بااتثنام ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة المم لة بالكامل مل جانب بلد مضيف لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي عل ال طةد
( )22بااتثنام الحصائل اراتراتي ية المم لة بالكامل مل جانب البلد المضيفد
( )23تدخل الحصائل اراتراتي ية المتعلقة بارات ابة لح الة الط ارئ ضمل م ال ترةيف ارات ابة لازماتد وا ف تقدم إضاية ،أو ذف ،أو تعديل صائل
ااتراتي ية متعلقة بارات ابة لازمات إل المدير التنفيذي للم ايقة عليها ،وعند الطلب ،ا ف تقدم إل المدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد
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معل مات عل جميع تنقيحات ميفانيات ال طر اراممممممتراتي ية القطرية وال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة التي
تت اوز قيمتها 5د 7ملي ن دورر أمريكي ،وأي تغييرات يي مدل ال طة اراممتراتي ية القطرية أو ال طة اراممتراتي ية
القطرية المؤقتة ،بصرف النظر عل الطة الم ايقة؛



مقتطفات مل ال طر التكغيلية وخطر الميفنة المحدثة التي تقدِّّم مع خطة اإلدارل ةل عام للعلم؛



التقارير التي تقدَّم مرتيل يي السمممنة عل اامممت دام المدير التنفيذي للسممملطة المف ضمممة له بكمممأن الم ايقة عل تنقيحات
ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة؛



تقرير األدام السن ي؛



التقارير القطرية السن يةد

إ شاء ظام لإلخطار عب الب د اإللكت و
-22

يتم اليا نكممر جميع التنقيحات يي ميفانيات ال طر اراممتراتي ية القطرية أو ال طر اراممتراتي ية القطرية المؤقتة التي تفيد
قيمتها عل 5د 7ملي ن دورر أمريكي وأي تغييرات يي مدل ال طر اراممممممتراتي ية القطرية أو ال طر اراممممممتراتي ية القطرية
المؤقتة ،بصممرف النظر عل امملطة الم ايقة ،عل م قع الب ا

عل شممبكة اإلنترنتد وتقر اإلدارل بأنه ليس هناف يي ال قت

الراهل نظام لتنبيه الدول األعضممممام بأن مثل هذه التعديالت قد نكممممرت ،وأن مل المهم للغاية اإلبالغ ب الم عل هذه التنقيحات
لضمان وض ح الرؤية طيلة يترل ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتةد
-23

وخالل المكاورتيل رير الراميتيل يي  4ابتمبر/أيل ل و 4أةت بر/تكريل األول أشارت الدول األعضام إل الحاجة إل نظام
متيل ومتسممممق لاخطارات وبروت ة ل واضممممح للت اصمممملد وااممممتنادا إل تعليقات الدول األعضممممام ،تقترح األمانة تنفيذ نظام
لاخطارات عبر البريد اإللكترون ي لتنبيه الدول األعضممممممام ي ميا بكممممممأن أي تعديل عل الميفانية ،بغض النظر عل

م أي

تغيير مل يث القيمةد واممممتتضمممممل ةل راممممالة بريدية إلكترونية قائمة م دل بالتحديثات عل شممممكل مل ص مريق بالروابر
المعنيةد وتراممممل الراممممالة اإللكترونية يي نهاية ةل ي م عمل واممممتتضمممممل ةل التغييرات المدخلة عل ال طر اراممممتراتي ية
القطرية وال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة بغض النظر عل القيمة ،بما يي ول تنقيحات الفيادل ،وتنقيحات ال فض،
وإقرار أو تنقيح ال طر ارامممتراتي ية القطرية وال طر ارامممتراتي ية القطرية المؤقتة المم لة ةليا مل جانب البلدان المضممميفة
التي لم تطلب م ايقة الم لسد ويي الحالة األخيرل يإن اإلدارل اتتيح يرصة للدول األعضام لادرم بتعليقاتهاد
-24

وامممتكفل هذه اآللية المتينة للت اصمممل اطالل الدول األعضمممام عل جميع التغييرات ومعال ة أي شممم ارل يي ال قت المناامممبد
وويقا للمادل الثالثة(2-ب) مل الالئحة الداخلية( )24عل أن بمقدور الدول األعضمممممممام أن تطلب عرض أي تنقيح عل الدورل
التالية للم لسد

-25

وتلتمس اإلدارل تعليقات الم لس عل نظام اإلخطارات عبر البريد اإللكتروني وبروت ة ل الت اصل الي مي المحدد أعالهد

اقت اح لتبسيط ع لية التشاور ع ض ان ال شاركة االست اتيجية لل جلس

الخلفية
-26

ااممممت ابة للتعليقات ال اردل مل الم لس ،وااممممتنادا إل ال برل المكتسممممبة يي عام  2017وأوائل عام  ،2018ااممممتهلت اإلدارل
عملية تكمممممماورية مل خط تيل لمكمممممماريع ال طر اراممممممتراتي ية القطرية وال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة يي محاولة
للحصم ل عل آرام الدول األعضممام يي وقت مبكر ،وبالتالي ِّ ّ
تكمكل اراممتراتي ية األامااممية التي تسممتند إليها صمميارة مكمماريع

( )24تنص الفقرل ( 2ب) مل المادل الثالثة مل الالئحة الداخلية للم لس التنفيذي عل ما يلي" :يعد المدير التنفيذي جدو َل أعما ٍل مؤقتا ،مع مراعال خطة العمل السن يةد
يكمل جدول األعمال المؤقت جميع البن د ةما ه مطل ب بم جب هذه الالئحة الداخلية أو ةما يقترح ددد أي عض مل أعضام الم لس "د
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ال ثائقد ووايقت اإلدارل عل تطبيق هذه العملية التكمممممماورية المك نة مل خط تيل ت نهاية عام  ،2019ثم تقدم إل الدورل
ال عادية األول للم لس يي عام  2020عمل ية منق حة تأخذ يي ارعت بار الدروس المسممممممت فادل ،والتعلي قات ال اردل مل الدول
األعضامد وتقتضي العملية الحالية المك نة مل خط تيل ما يلي:


مكمماورل رير رامممية بكممأن مذةرل المفاهيم لكل خطة ااممتراتي ية قطرية أو خطة ااممتراتي ية قطرية مؤقتة ،تعقد قبل
امممممتة أشمممممهر تقريبا مل دورل الم لس المقرر أن تعرض ييها ال طة ارامممممتراتي ية القطرية أو ال طة ارامممممتراتي ية
القطرية المؤقتة؛



يترل ااتعراض ةتابية تتيح ألعضام الم لس تقديم تعليقات مفصلة عل مكرول وثيقة ال طة اراتراتي ية القطرية أو
ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة قبل  12أاب عا مل تقديم ال ثائق للم ايقة عليها مل قِّبل الم لسد

-27

وةثيرا ما أعربت المكاتب القطرية عل تفضمميلها لالنتقال إل عملية تكمماورية مبسممطة ،مكمميرل إل أن العملية الحالية تعد ةثيفة
العمالة ومعقدل بالن سبة لم ظفي المكاتب القطريةد وقد أدّت المهل المطل بة لتقديم ال ثائق وا اتعرا ضها يي بعض الحارت إل
قيام المكاتب القطرية بإعداد التنقيحات ت قبل الم ايقة عل ال طة اراتراتي ية القطرية بسبب الظروف التي تتغيَّر بسرعة
يي البلدان التي تعمل ييهاد ومع ول  ،يإن المكاتب القطرية تؤةد أن المعرية واآلرام الثاقبة المكتسبة خالل المكاورات المحلية
مع أصممممحاب المصمممملحة ر تفال تضمممميف قيمة ةبيرل إلعداد ال طر اراممممتراتي ية القطرية أو ال طر اراممممتراتي ية القطرية
المؤقتةد

-28

وعالول عل ول  ،مل المت قع أن يصممبح إطار األمم المتحدل للتعاون يي م ال التنمية المسممتدامة (إطار األمم المتحدل للتعاون)
بمثابة ال ثيقة ار اتراتي ية الرئي سية بالن سبة ل ميع أن كطة األمم المتحدل اإلنمائيةد ومل المت قع أن ي ستمد ةل ةيان مل ةيانات
األمم المتحدل أول ياته و صائله اإلنمائية القطرية مل إطار األمم المتحدل للتعاوند وا ف تتم الم ايقة عل هذا اإلطار بالنسبة
لبلد معيَّل بصمممم رل مكممممترةة مل جانب المنسممممق المقيم لدى البلد ،والحك مة المضمممميفةد ةما أن زيادل امممملطة هذا اإلطار عل
الت طير اراتراتي ي القطري لل ةارت يعني أنه ينبغي إعداد ال طر اراتراتي ية القطرية بالت ازي والت اؤم مع إطار األمم
المتحدل للتعاون ،والذي يحدِّّد يترل إعداد أقصر بكثيرد

-29

ويي المكمماورل رير الرامممية التي عقدت يي  10ي لي /تم ز  ،2019امملمت الدول األعضممام بأن العملية التكمماورية ينبغي أن
تك ن قابلة للتط يع ،وأر تك ن مرهقة للغاية بالنسممممبة للمكاتب القطرية ،مع إتا ة الفرصممممة أمام الدول األعضممممام للمكممممارةة
اراتراتي يةد

االقت اح
-30

لتبسير العملية التكاورية المك نة مل خط تيل ،مع ضمان المكارةة اراتراتي ية للم لس ،يقترح إجرام مكاورل رير رامية
بكمممأن ةل خطة اامممتراتي ية قطرية أو خطة اامممتراتي ية قطرية مؤقتة ،ويترل اامممتعراض إلكتروني متفامنةد ويبيل الكمممكل 1
العملية المفمعةد
الشكل  :1ال لية التشاور ة ال ز ة بشأن شار ع الخطط االست اتيجية القط ة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة
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وبم جب هذا ارقتراح ،اممممممتتم اراممممممتعاضممممممة عل مذةرل المفاهيم بمكممممممرول أولي لل طة اراممممممتراتي ية القطرية ،أو ال طة
اراممتراتي ية القطرية المؤقتة ،والذي امميؤدي نفس وظيفة تحديد ارت اه اراممتراتي ي لل طة اراممتراتي ية القطرية أو ال طة
ارامتراتي ية القطرية المؤقتة ،عل أن يك ن إطار األمم المتحدل للتعاون بمثابة ال ثيقة ال امعة الرئيسميةد وام ف تعقد اإلدارل
مكمماورل رير رامممية عل المكممرول الذي اممتقدِّّم الدول األعضممام بكممأنه ت جيها ااممتراتي يا ااممماد ويي نفس ال قت ،اممتق م
الدول األعضممام بااممتعراض المكممرول مل منظ ر تقني ،وتقديم التعليقات خالل يترل اراممتعراض اإللكتروني بعد المكمماورلد
وامممتتم معال ة التعليقات ال اردل خالل المكممماورل رير الراممممية ويترل ارامممتعراض الكتابي ،وإدماجها يي مكمممرول منقح مل
جانب المكتب القطري ضمل خط ل وا دل ،ثم يعرض المكرول المنقح عل الم لس التنفيذي للم ايقة عليه يي دورته التاليةد

-32

وااممت ابة للتعليقات ال اردل مل الدول األعضممام يإن اإلدارل اممتطبق هذه العملية الم تصممرل ت منتصممف عام  ،2021وعند
هذه النقطة ات ضع لالاتعراضد وايستند اراتعراض إل تطبيق العملية خالل عام  2020وايراعي الدروس المستفادل مل
النكمممممر الت ريبي لعملية إطار األمم المتحدل للتعاون يي م ال التنمية ،ةما اممممميلتمس تعليقات مل الدول األعضمممممامد واممممميقدر
اراتعراض مدى الحاجة والككل المحتمل لمكاورل ااتراتي ية يي المر لة المبكرل بكأن وجهة ال طر اراتراتي ية القطرية
وال طر اراممممتراتي ية القطرية المؤقتة الناشممممئة يي الحارت اراممممتثنائية ،وول مثال ال طر اراممممتراتي ية القطرية وال طر
ارامممممتراتي ية القطرية المؤقتة مل ال يل األول ال ديد ،وتقرير الحارت ،إن وجدت ،التي ينبغي ييها تطبيق ول  ،وشمممممكل هذا
التطبيقد

ا ساس ال نطق
-33

يعكس ارقتراح تفضمميل المكاتب القطرية ارنتقال إل عملية مبسممطة تتيح تكريس المفيد مل ال قت إل الت طير اراممتراتي ي
وت فف مل العبم اإلداري واإلجرائي الثقيل المرتبر بالعملية الحالية وبالت ثيق المطل بد وتقر التعليقات المتسمممقة ال اردل مل
المكاتب القطرية بأن العمليات الت كاورية المحلية ر تفال تضيف قيمة ةبيرل يي مر لة اإلعداد المبكرل ،ويمكل تكثيفها أيضا،
ة فم مل مكاورات أصحاب المصلحة المتعلقة بإطار األمم المتحدل للتعاوند ةما أنه ايقلل مل العبم اإلداري الذي يقع عل
عاتق المكاتب القطريةد ومل المت قع أن تؤدي العملية المبسمممطة إل خفض التكاليف اإلدارية المرتبطة بعملية تصمممميم ال طر
ارامممتراتي ية القطرية ،واامممتعراضمممها ،والم ايقة عليها ،نظرا ألن التنقيحات التي تق م بها المكاتب القطرية ،وارامممتعراض
الال ق الذي تق م به المكاتب اإلقليمية والمقر ،وعمليات التحرير والترجمة ،ايتم إجراؤها يي خط ل وا دلد

-34

ويستند ارقتراح إل التط رات الحاامة ييما يتعلق بإصالح األمم المتحدل ،والمتطلبات المت قعة مل عملية إطار األمم المتحدل
للتعاون يي م ال التنمية المسممتدامة التي اخترصممرت يترتها إل ما بيل  6و 9أشممهر بالمقارنة مع 5د 14شممهر التي ةان يتطلبها
عادل إطار عمل األمم المتحدل للمسممماعدل اإلنمائيةد وبعد طلب مل الدول األعضمممام ب ج د قطري م صمممص ،يإن اامممتعراض
تكممممكيل يريق األمم المتحدل القطري امممميك ن جفما ر يت فأ مل هذا اإلطار ،مما يؤةد أهميته ةمنصممممة مرةفية ل ضممممع األمم
المتحدل ارامممممتراتي ي والبرام ي يي بلد ماد وبالتالي يإنه يلفم أن تق م المكاتب القطرية بإعادل ت جيه جه دها المتعلقة بإعداد
خططها ارامممتراتي ية القطرية ،وضممممان تقديم ال طر ارامممتراتي ية القطرية للم ايقة عليها يي أامممرل وقت ممكل بعد ت قيع
إطار األمم المتحدل للتعاون يي م ال التنمية المسمممتدامةد ولذل ينبغي أن تمثل صممميارة هذا اإلطار – والتي تبدأ بتحليل قطري
مكترف لامم المتحدل – بداية لعملية الت طير اراتراتي ي القطري ال اصة بالب ا د

-35

ويتمثل أ د الع امل الدايعة إلصممالح األمم المتحدل يي الرربة يي تعفيف ارتسمماق والتكامل بيل م تلف ةيانات وصممك ف األمم
المت حدل التي تع مل يي ب لد معيَّلد وتق م منظ مة األمم المت حدل ة كل ،والتي ترتكف عل األول يات ال طن ية أل هداف التنم ية
المسمممممتدامة ،بتحديد مسممممماهماتها يي تحقيق الغايات ال طنية ألهداف التنمية المسمممممتدامةد وهذا يبدأ بالتحليل القطري المكمممممترف
باعتباره األاممممماس التحليلي ،ونقطة ارنطالق المكمممممترةة ل ميع صمممممك ف األمم المتحدل المتعلقة بالتنمية ،والعمل اإلنسممممماني،
والسالمد ومما يؤةد ول  ،تصميم صائل جماعية اتك ن بمثابة إطار لم تلف صك ف األمم المتحدل بغية ضمان عدم ااتبعاد
الفئات األضممعف مل التنمية المسممتدامةد وتحقيقا لهذه الغاية ،مل الضممروري إقامة جسممر يربر بيل المسمماعدل القصمميرل األجل،
والحصممائل المت اممطة األجل ،وبرم ة وتم يل التنمية الط يلة األجلد وتتبع ال طر اراممتراتي ية القطرية بالفعل نه ا شممامال
ي مع ةل عناصمر مح ر العمل اإلنسماني والتنمية والسمالم ضممل إطار ت طيطي وا دد ومل خالل خارطة الطريق المتكاملة،
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يعتبر الب ا

يي وضمممع متقدم للمسممماهمة بصممم رل م دية يي الت طير المكمممترف ،والتنفيذ المكمممترف ألنكمممطة منظ مة األمم

المتحدل يي بلد معيلد
-36

وت در اإلشمممارل إل أن الت صمممية (3ب) مل التقييم ارامممتراتي ي لل طر ارامممتراتي ية القطرية الرائدل )25(،والت صمممية  3يي
()26

تقرير مراجع الحسمممممممابمات ال مارجي عل ميفانيمات الح ايظ القطريمة

تنص عل أنمه ينبغي أن تت ايق المدورات وال طر

ارامممتراتي ية القطرية مع أطر عمل األمم المتحدل للمسممماعدل اإلنمائية المقابلة (وه اآلن إطار األمم المتحدل للتعاون يي م ال
التنمية المسمممتدامة) يي أامممرل وقت ممكلد وبم جب ارقتراح ،اممميتمتع الب ا

بالمرونة القصممم ى لتعديل صمممائل إصمممالح

منظ مة األمم المتحدل اإلنمائية ووضمممع خطر اامممتراتي ية قطرية وخطر اامممتراتي ية قطرية مؤقتة يي المسمممتقبل ويقا إلطار
األمم المتحدل للتعاون يي م ال التنمية المسممممممتدامةد واممممممتت امم األطر الفمنية لتصممممممميم ال طر اراممممممتراتي ية القطرية،
واامممتعراضمممها ،والم ايقة عليها ،بكمممكل أيضمممل مع ال دول الفمني إلطار األمم المتحدل للتعاون يي م ال التنمية ،والسمممماح
بااتعراض ال ثائق معاد
-37

ورهنا بالتعليقات ال اردل مل الدول األعضام ،ايبدأ نفاو العملية الم تصرل يي عام  2020ت منتصف عام  ،2021وا ف
تستعرض بعد ول د

االقت اح  :1تبسيط ال لية التشاور ة ع ض ان شاركة ال جلس االست اتيجية.
اقت اح بشأن تحسين التفو ضات الدائ ة للسلطة
-38

تقترح اإلدارل اامممت دام تف يضمممات السممملطة مل الم لس التنفيذي إل المدير التنفيذي للحفاظ عل اامممت ابة الب ا

السمممريعة

والفعالة لحارت الط ارئ ،وضمممممممان الحفاظ عل دور الم لس يي الرقابة بكممممممأن التغييرات الكبيرل يي العمليات ،مع تعظيم
الكفامات الداخلية عل طريق تف يض المدير التنفيذي بسمممممملطة الم ايقة عل التغييرات األقل أهميةد ويعرض الملحق الثالث
مكرول صيغة التف يضات الدائمة المقتر ة للسلطةد
الخلفية :التفو ضات ال ؤقتة الحالية للسلطة
-39

قام اثنا عكر مكتبا قطريا خالل عام  2017بت ريب إطار ال طر اراتراتي ية القطرية وهيكل ميفانية الحايظة القطريةد ويي
ول ال قت ،ةان مل الصممممممعب ت ضمممممميح مدى زيادل م ايقة الم لس عل البرامج يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،نظرا
لمحدودية ال برل المكتسمممبة خالل المر لة الت ريبيةد( )27وةان مل المتعذر ت قع ما إوا ةانت امممتتحقق مكاامممب يي الكفامل مل
خالل عدد أقل مل تنقيحات البرامج والميفانيات يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة بالنظام القائم عل المكمممممروعاتد
وة ان مل المنتظر أن تسمممممتفيد التعديالت عل الالئحة العامة والنظام المالي ،وراممممميما ييما يتعلق بتف يضمممممات السممممملطة ،مل
الدروس اإلضايية المست لصة مل يترل

-40

ةمة مؤقتة ومل المفيد مل المكاورل مع الدول األعضامد

ويي السلة مل المكاورات رير الرامية عام  2017ناقكت اإلدارل والدول األعضام م م عة مؤلفة مل ثالثة مبادئ لترتكف
عليها عملية تط ير عتبات الميفانية المتعلقة بالتف يضمممممممات المؤقتة للسممممممل طة ،ور امممممميما تنقيحات الميفانية رير المتعلقة
باألزماتد( )28وهذه المبادئ هي:


المبدأ  – 1ينبغي أن تستند تف يضات السلطة إل الميفانية اإلجمالية الم ايَق عليها بم جب إطار ال طر اراتراتي ية
القطريةد

( )25تقرير م جف عل التقييم اراتراتي ي لل طر اراتراتي ية القطرية الت ريبية ( – 2017منتصف عام )WFP/EB.2/2018/7-A( )2018د
(WFP/EB.A/2019/6-E/1 )26د

( )27تحديث عل خارطة الطريق المتكاملة 17 ،مارس/آوار  ،2017الفقرل  :60ت قعات التحليل الذي أرجري يي عام  2017بأن رقابة الم لس وم ايقته عل العمليات
ال ديدل ا ف تفداد ،بنسبة  23يي المائة تقريبا ،ةحد أدن  ،نتي ة لاطار ال ديدد
( )28لم يكل الغرض مل هذه العتبات أن تنطبق عل ال طر اراتراتي ية القطرية أو ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ال ديدل ،أو التغييرات األاااية عل ال طر
اراتراتي ية القطرية ،أو ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ،أو عمليات الط ارئ المحدودل ،أو تنقيحات الميفانية المتعلقة بارات ابة لازمات والحصائل المتعلقة
بتقديم ال دماتد
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المبدأ  – 2ينبغي أن تستند تف يضات السلطة إل قيمة مطلقة قص ىد
المبدأ  – 3ينبغي أن تسمتند تف يضمات السملطة إل
القطرية راتيعاب ارختاليات يي

-41

صمة – ةنسمبة مئ ية –مل الميفانية األصملية لل طة ارامتراتي ية

م ال طر اراتراتي ية القطريةد

وبعد ول  ،وايق الم لس يي دورته العادية الثانية لعام  2017عل التف يضات المؤقتة التالية للسلطة إل المدير التنفيذي خالل
()29

الفترل مل  1يناير/ةان ن الثاني  2018إل  29يبراير/شباط :2020


الم ايقات المبدئية عل عمليات ط ارئ محدودل ،وخطر ااممممممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية تعقب عمليات الط ارئ
المحدودل ،عل أن تمارس بصم رل مكمترةة مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة عندما تت اوز عملية الط ارئ
المحدودل ،أو المك نات المتعلقة بحالة ط ارئ ل طة ااممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية مبلغ  50ملي ن دورر أمريكي،
وال طر اراممممممتراتي ية القطرية ،وال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة المم لة بالكامل مل جانب بلدان مضمممممميفة
لم تطلب م ايقة الم لس عل ال طر؛



تنقيح أي عملية ط ارئ محدودل ،أو تنقيح يتعلق بحالة ط ارئ( )30ل طة ااممممممتراتي ية قطرية ،أو خطة ااممممممتراتي ية
قطرية مؤقتة ،أو خطة ااممممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ،عل أن تمارس بصمممم رل مكممممترةة مع المدير العام لمنظمة
األرذية والفراعة عندما تفيد الميفانية وات الصلة عل  50ملي ن دورر أمريكي؛



التنقيح الت صمماعدي ل ا دل أو أةثر مل الحصممائل اراممتراتي ية الفردية ل طة ااممتراتي ية قطرية ،أو خطة ااممتراتي ية
قطرية مؤقتة ،أو خطة ااممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ،شممريطة ّأر يت اوز المبلغ اإلجمالي للتنقيح  25يي المائة مل
آخر ميفانية لل طة وايق عليها الم لس ،أو  150ملي ن دورر أمريكي؛



التنقيح النفولي ألي صمميلة ااممتراتي ية يردية ل طة ااممتراتي ية قطرية ،أو خطة ااممتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو خطة
ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية؛



تنقيح المك نات رير المتعلقة بحالة الط ارئ ل طة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية بعد عملية ط ارئ محدودل؛



ت نقيح خطة اامممتراتي ية قطرية ،أو خطة اامممتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو صممميلة اامممتراتي ية مم لة بالكامل مل جانب
البلد المضيف؛



إضممماية إل خطة اامممتراتي ية قطرية ،أو خطة اامممتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو خطة اامممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية
خاصة بحصيلة ااتراتي ية مم لة بالكامل مل جانب بلد مضيف لم يطلب م ايقة الم لس عل الحصيلة اراتراتي ية؛


-42

التنقيحات المتعلقة بأنكطة تقديم ال دماتد

ةما تم تطبيق عمليات إضممممايية ،مثل ااممممتعراض الدول األعضممممام خالل خمسممممة أيام للتنقيحات المتعلقة باراممممت ابة لازمات
والعملية التكاورية المك نة مل خط تيل ،مل أجل إعطام مفيد مل التأةيدات بأنه ايتم تعفيف أدوار الم لس يي الطة الم ايقة
وإبراز الص رل والرقابةد

است اض تطبيق التفو ضات ال ؤقتة للسلطة
-43

يي الدورل العادية الثانية للم لس عام  ، 2017التفمت األمانة بإجرام اامممممتعراض لتطبيق التف يضمممممات المؤقتة للسممممملطة بغية
ضمممممان الحفاظ عل دور الم لس األاممممااممممي ييما يتعلق بالم ايقة والرقابة وااممممت الع الدروس مل تنفيذ ترتيبات الح ةمة
المؤقتةد وتناول اراتعراض الذي أجري يي أوائل عام  2019ما يلي عل وجه التحديد:

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )29د
( )30تدخل الحصائل اراتراتي ية والتنقيحات المتعلقة بحالة الط ارئ ضمل م ال الترةيف ال اع بارات ابة لازماتد وتقدم اإلضاية أو الحذف أو التعديل ال اصة
بالحصائل اراتراتي ية المتعلقة بارات ابة لازمات إل المدير التنفيذي للم ايقة عليها ،وإل المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة إوا طلب ول د
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مدى زيادل دور الم لس التنفيذي ييما يتعلق بالم ايقة عل برامج الب ا

(ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية

القطرية المؤقتة) يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة بالنظام القائم عل المكروعات؛


أي مكاامممممممب يي الكفامل تحققت مل يث عدد الم ايقات عل البرامج وتنقيحات الميفانية يي إطار خارطة الطريق المتكاملة،
مقارنة بالنظام القائم عل المكروعاتد

-44

وتم تقاامممممم النتائج المسمممممتمدل مل ارامممممتعراض مع الم لس يي مكممممماورتيل رير راممممممييل عقدتا يي  10ي لي /تم ز 2019
و 4ابتمبر/أيل ل :2019
النتيجة  :1يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأت زيادل ةبيرل يي دور الم لس التنفيذي بالنسممممممبة للم ايقة عل برامج
الب ا

(ال طر اراممممممتراتي ية القطرية وال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة) مل يث القيمة المطلقة – مل 4د 4مليار

دورر أمريكي ةل اممممممنة يي المت اممممممر بيل عامي  2011و ،2016إل 4د 13مليار دورر أمريكي يي عام  ،2018وما يقدر
بنح 6د 7مليار دورر أمريكي يي عام  – 2019وةنسمممبة مل البرامج والتنقيحات الم ايق عليها ةل امممنة مقارنة بالنظام القائم
عل المكروعات – وول مل  53يي المائة يي المت ار بيل عامي  2011و 2016إل  96يي المائة يي عام  2018و 83يي
المائة يي عام 2019د ومل المت قع أن تستمر الفيادل يي م ايقة الم لس عل البرامج يي السن ات المقبلة ،ااتنادا إل ت قعات
متحفظةد
النتيجة  :2يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأت الفيادل الكبيرل يي دور الم لس التنفيذي بالنسممممممبة للم ايقة عل برامج
الب ا

(ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية القطرية المؤقتة) بكممكل مسممتقل عل التنقيحاتد وةان نح 98

يي المائة مل مبلغ 4د 13ملي ن دورر أمريكي الذي وايق عليه الم لس يي عام  2018م صممصمما لبرامج َّأولية –  2يي المائة
يقر يتعلق بالتنقيحاتد ومل يث الكمية ،وايق الم لس عل تنقيحيل مل بيل  46تنقيحا يي إطار خارطة الطريق المتكاملة
( 4يي المائة ،وهي نفس النسمممبة ةما يي اإلطار القائم عل المكمممروعات)د ومل المت قع أن تسمممتمر الفيادل يي م ايقة الم لس
عل البرامج يي السن ات المقبلة ،ااتنادا إل ت قعات متحفظةد
النتيجة  :3يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،زادت القيمة الدوررية العامة للبرامج التي تمت الم ايقة عليها ،بينما ان فض
عدد الم ايقات ،وه ما أدى إل تحقيق مكااب يي الكفاملد
النتيجة  :4أدى التغيير مل النظام القائم عل المكممممممروعات إل إطار خارطة الطريق المتكاملة إل تحسممممممل يي الكفامل ،ةما
يتضح مل ارن فاض الكبير يي عدد التنقيحات التي تعالج ان ياد
-45

ويبيل الملحق الثاني تحليال للتف يضممممممات المؤقتة للسمممممملطة يي الفترل مل  1يناير/ةان ن الثاني  2018إل  30ي ني  /فيران
2019د

الدروس ال ستفادة ن تطبيق التفو ضات ال ؤقتة للسلطة
-46

وتكممير التعليقات والدروس المسممتفادل مل المكاتب القطرية بأن التف يضممات المؤقتة للسمملطة تعتبر معقدل للغاية بسممبب ااممت دام
معايير م تلفة ااممممتنادا إل م ال ترةيف لحصمممميلة ااممممتراتي ية ي ري تنقيحهاد وعل اممممبيل المثال ،يإن تنقيحات الحصممممائل
ارامممتراتي ية المتعلقة بارامممت ابة لازمات وعمليات الط ارئ المحدودل ت ضمممع لعتبة قيد التنقيح ،بحيث إوا تم ت اوزها ،يإن
ول يتطلب م ايقة مكممممممترةة مل جانب المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد وعل العكس مل ول  ،يإن
تنقيحات الحصممممممائل اراممممممتراتي ية رير المتعلقة باراممممممت ابة لازمات ت ضممممممع للحد األقصمممممم مل القيمة المطلقة الذي يبلغ
 150ملي ن دورر أمريكي ،باإلضممممماية إل عتبة قائمة عل أاممممماس  25يي المائة مل آخر م ايقة للم لس عل ميفانية خطة
ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتةد ويتم تطبيق ةلتا العتبتيل بككل تراةمي ،وتتطلب التنقيحات التي تت اوز
()31

عتبة الميفانية م ايقة الم لس التنفيذيد

( )31إن ت نقيحات أنكطة الط ارئ أو تقديم ال دمات والتنقيحات التي وايق عليها المدير التنفيذي للحصائل اراتراتي ية المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضيفة
ر تحتسب عل أااس العتبة التراةميةد
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اقت اح التفو ضات الدائ ة للسلطة بشأن ز ادات ال يزا ية ي ال ت لقة بتغيي ات أساسية ،أو استجابات لحاالت طوارئ ،أو تقد م
خد ات
-47

بعد النظر يي تحليل تطبيق التف يضممات المؤقتة للسمملطة ،والتعليقات المسممتفيضممة ،والدروس المسممتفادل المسممتمدل مل المكاتب
القطرية ،والمكاتب اإلقليمية ،وشعب المقر ،يضال عل التعليقات المستمدل مل المكاورتيل رير الراميتيل يي  4ابتمبر/أيل ل
و 4أةت بر/تكمممريل األول  ،2019تقترح اإلدارل أن ي ايق الم لس التنفيذي عل جميع ال طر ارامممتراتي ية القطرية وال طر
اراممممتراتي ية القطرية المؤقتة ال ديدل وعل أية تنقيحات تضمممميف أو تحذف صممممائل ااممممتراتي ية مل ال طر اراممممتراتي ية
القطرية وال طر ار اتراتي ية القطرية المؤقتة(( )32انظر الفقرل )20د وباإل ضاية إل ول  ،اي ايق الم لس التنفيذي عل ةل
تنقيح رير متعلق باألزمات ل طة ااممممممتراتي ية قطرية أو خطة ااممممممتراتي ية قطرية مؤقتة يرفيد قيمة ال طة بأةثر مل  15يي
المائةد( )33واتحسب عتبة النسبة المتعلقة بفيادل يي ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة عل
أااس قيمة ميفانية ال طة اراتراتي ية القطرية أو القطرية المؤقتة بتاريخ إجرام التنقيحد وألرراض ساب العتبة يلل تعامل
التنقي حات بصمممممم رل تراةم يةد وليس الغرض مل العت بة المقتر ة أن ترطبَّق عل ال طر اراممممممتراتي ية القطر ية أو ال طر
اراتراتي ية القطرية المؤقتة ال ديدل؛ أو عل تغييرات أاااية (أي إضاية أو ذف صيلة ااتراتي ية) يي خطر ااتراتي ية
قطرية ،أو خطر ااممتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو عل عمليات ط ارئ محدودل؛ أو عل خطر ااممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية
تعقب عمليات ط ارئ محدودل؛ أو عل تنقيحات تتعلق بارات ابة لحارت الط ارئ أو تقديم ال دمات؛ أو عل التنقيحات التي
ي ايق عليها المدير التنفيذي عل الحصائل اراتراتي ية المم لة بأةملها مل الدو ل المضيفةد

-48

باإلضاية إل ول  ،تقترح اإلدارل تبسير عملية الم ايقة مل خالل اات دام ااتعراض الدول األعضام لتنقيحات الميفانية خالل
عكرل أيام وآلية الم ايقة عل طريق المراالة ،ويقا للمادل التااعة 8-مل الالئحة الداخلية للم لس التنفيذي ،عند ارقتضامد

-49

واتتضمل عملية اراتعراض خالل عكرل أيام ال ط ات التالية قبل اات دام آلية الم ايقة عل طريق المراالة:
)1

نكر مكرول تنقيح الميفانية عل الم قع الكبكي للب ا ؛

)2

إتا ة ثمانية أيام عمل عل األقل لتعليق الدول األعضام؛

)3

ت ميع التعليقات يي رةل األعضام عل الم قع الكبكي للم لس التنفيذي؛

)4

ت صممميص آخر ي ميل مل أيام العمل العكمممرل لتقديم التعليقات ةي ترد الدول األعضمممام عل تعليقات الدول األعضمممام
األخرى؛

)5
-50

نكر تنقيح الميفانية النهائي يي رةل األعضام عل الم قع للم لس التنفيذي مقترنا بمصف ية التعليقاتد

وإجرام الم ايقة بالمراالة ،ويقا للمادل التااعة 8-مل الالئحة الداخلية للم لس التنفيذي ،ه عل النح التالي:
)1

يبلَّغ أعضام الم لس عل الف ر ،عل طريق البريد اإللكتروني ،بنكر أي تنقيح نهائي للميفانية يي رةل األعضام يي
الم قع الكبكي للم لس التنفيذي.

)2

ي ب عل ةل مل أعضام الم لس الستة والثالثيل أن يدلي بص ته بكأن ما إوا ةان م ايقا عل التنقيح المقدم ،وول
خالل عكرل أيام عمل.

)3
-51

تس ل أمانة الم لس التنفيذي األص ات ،بالنيابة عل المدير التنفيذي ،األص ات وتبلغ جميع أعضام الم لس بالنتائجد

وللتأةد مل أن الم لس يلتفم بال ضمممممم ح والرقابة الفعالة ،امممممميتم نكممممممر جميع التنقيحات الم ايق عليها يي ميفانيات ال طر
ارامممتراتي ية القطرية وال طر ارامممتراتي ية القطرية المؤقتة ،عل الم قع الكمممبكي للب ا د واممم ف يسمممتمر تحديث ب ابة

( )32ما عدا عندما يتم تم يل ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة أو الحصيلة اراتراتي ية محل النقاش بالكامل مل جانب بلد مضيف
لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي ،أو عندما تتعلق الحصيلة اراتراتي ية بأنكطة الط ارئ أو أنكطة تقديم ال دماتد
( )33لل تردرك الفيادات المتعلقة بالط ارئ وبأنكطة تقديم ال دمات وبالحصائل اراتراتي ية المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضيفة التي وايق عليها المدير التنفيذي
يي ا تساب العتبة؛ إضاية لذل لل ي ري تع يض التنقيحات المتعلقة بالفيادل عل طريق التنقيحات المتعلقة بالت فيضد

WFP/EB.2/2019/4-D/1

15

بيانات ال طر اراممممممتراتي ية القطرية مع جميع التنقيحات عند الم ايقة عليهاد ويمكل إجرام تحسممممممينات يي إخطار الدول
األعضممام بالتغيرات المنكمم رل ديثا ،عل النح المبيل يي الفقريتيل  23و 24أعاله ،بما يي ول ااممت دام البريد اإللكتروني
إلبالغ أعضمممام الم لسد وأخيرا ،باإلضممماية إل خطة اإلدارل السمممن ية ،وتقرير األدام السمممن ي ،والتقارير القطرية السمممن ية،
ا ف تقدَّم تقارير مرتيل ان يا تتضمل تفاصيل اات دام المدير التنفيذي للسلطة التي ي ضها إليه الم لسد
ا ساس ال نطق
-52

خالل السلة مل المكاورات رير الرامية المفضية إل الدورل العادية الثانية عام  ،2019ناقكت اإلدارل عددا مل ارقترا ات
ل التف يضات الدائمة للسلطة بكأن تعديالت الميفانية رير المتعلقة باألزمات بما يي ول عتبة قيمة دوررية وا دل أو عتبة
تستند إل النسبةد

-53

وتمثل العتبة القيمة ال ا دل ،المطبقة عل ةل تنقيح والقائمة عل ميفانية ال طر اراتراتي ية القطرية أو ال طر اراتراتي ية
القطرية المؤقتة ،تبسمميطا هاما مقارنة بالتف يضممات المؤقتة الحالية للسمملطة ،والتي تسممت دم عتبة الحد األقص م للقيمة المطلقة،
وهي  150ملي ن دورر أمريكي ،وعتبة نسمممممبية ،وهي  25يي المائة مل آخر ميفانية وايق عليها الم لس ل طة اامممممتراتي ية
قطرية أو خطة ا اتراتي ية قطرية مؤقتة ،و اتطبق ب ص رل تراةميةد وي ست يب ول للتعليقات ال اردل مل الميدان والتي تق ل
بأن التف يضات المؤقتة للسلطة مل أجل الم ايقة عل التنقيحات معقدل ومرهقة بككل ر مبرر له وينبغي تبسيطهاد

-54

وااممممممتنادا إل تعليقات الدول األعضممممممام ،تقترح اإلدارل عتبة وا دل تق م عل التنااممممممب وتطبق عل ةل تنقيحد ويحايظ هذا
ارقتراح عل رقابة الم لس التنفيذي عل التنقيحات الكبيرل يي الميفانية التي قد تك ن لها تبعات ااممممممتراتي ية لتنفيذ ال طة
اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة ،واألهم مل ول  ،أنه يحتفظ بعنصر التنااب ،خاصة عند النظر
يي التباينات الكبيرل يي الح م التكغيلي لل طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتةد

-55

وإضمماية إل عتبة ال ممممممم  15يي المائة المقتر ة ،نظرت األمانة أيضمما يي عتبات نسممبتها  25يي المائة و 22يي المائة و 20يي
المائة و 18يي المائة:


وجدت األمانة أنه ،ل أن عتبة قردها  25يي المائة أو  22يي المائة ةانت قد طبقت عل تنقيحات عام  2018واألشهر
()34

الستة األول مل عام  ،2018لما ةان ليطرأ أي تغير عل عدد التنقيحات التي قدمت إل الم لس للم ايقةد


إن تطبيق عتبة قدرها  20يي المائة ةان ايؤدي إل تنقيح إضايي وا د يي الميفانية ،ليصل بذل عدد التنقيحات إل
ثالثةد

()35

أما تطبيق العتبتيل  18يي المائة و 15يي المائة ،يكان ايؤدي إل تنقيحيل إضايييل يي الميفانية ،ليصل
()36

بذل عدد التنقيحات إل أربعةد
-56

وإضمممماية إل ول  ،امممميؤدي ااممممت دام عملية ااممممتعراض الدول األعضممممام خالل عكممممرل أيام لتنقيحات الميفانية رير المتعلقة
باألزمات ،عل النح المبيل يي الفقرل  ،49إل زيادل ةبيرل يي الكممممممفايية والرقابة بالنسممممممبة للدول األعضممممممامد وبم جب هذا
ارقتراح ،اتتقاام اإلدارل مع الدول األعضام مكاريع تنقيحات الميفانية وات الصلة وول لفترل ااتعراض مدتها عكرل أيامد
واممميسمممتفيد تصمممميم تدخالت الب ا

مل زيادل التكممماور مع الم لس ،ومل مراعال آرام الدول األعضمممام بطريقة أةثر تنظيما

وشفايية ،إل جانب المدخالت المقدمة مل خالل المكاورات مع الكرةام المحلييل وال هات المانحة المحليةد
-57

ويعدّ اات دام آلية الم ايقة عل طريق المراالة ،ويقا للمادل التااعة 8-مل الالئحة الداخلية للم لس التنفيذي ،عل النح المبيل
يي الفقرل  ،50بديال عل تقديم تنقيحات الميفانية إل الم لس للم ايقة عليها يي دورل رامممميةد ومل شمممأن هذه اآللية أن تيسمممر

()34

يي عام  ،2018وايق الم لس عل تنقيحيل اثنيل ،أ دهما لل طة اراتراتي ية القطرية لهندوراس واآلخر لل طة اراتراتي ية القطرية ارنتقالية المؤقتة لترةياد

( )35باإلضاية إل التنقيحيل عل ال طة اراتراتي ية القطرية لهندوراس وال طة اراتراتي ية القطرية ارنتقالية المؤقتة لترةيا ،ةان ايقدم للم ايقة أيضا تنقيح
لمي فانية ال طة اراتراتي ية القطرية لناميبياد
( )36باإلضاية إل التنقيحيل عل ال طة اراتراتي ية القطرية لهندوراس وال طة اراتراتي ية القطرية ارنتقالية المؤقتة لترةيا ،ةان ايقدم للم ايقة أيضا تنقيحان
لميفانية ال طة اراتراتي ية القطرية لناميبيا وال طة اراتراتي ية القطرية ارنتقالية المؤقتة لكمب دياد
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إجرام تنقيحات يي ال قت المنااب تتيح للب ا

التكيف مع التغيرات يي السياق التكغيليد وهي ،باإلضاية إل ول  ،تضمل

أن تك ن ال ثائق التي ينظر ييها الم لس يي دوراته الرامية وات طبيعة أةثر ااتراتي يةد
االقت اح (2أ):
 )1امممي ايق الم لس التنفيذي عل جميع ال طر ارامممتراتي ية القطرية وال طر ارامممتراتي ية القطرية المؤقتة ال ديدل،
وعل أية تنقيحات تضممميف أو تحذف صمممائل اامممتراتي ية مل خطة اامممتراتي ية قطرية أو خطة اامممتراتي ية قطرية
()37

مؤقتةد

 )2اممممممي ايق الم لس التنفيذي عل ةل تنقيح رير متعلق باألزمات ألية خطة ااممممممتراتي ية قطرية أو خطة ااممممممتراتي ية
()38

قطرية مؤقتة ،إوا ةان التنقيح يفيد الميفانية اإلجمالية الحالية بأةثر مل  15يي المائةد

 )3بالنسمممبة لهذه التنقيحات ،اممميسمممت دم الم لس عملية اامممتعراض للدول األعضمممام مدتها عكمممرل أيام وآلية الم ايقة عل
طريق المراالة ،ويقا للمادل التااعة 8-مل الالئحة الداخلية للم لس التنفيذيد

اقت اح بشأن اإلبقاء على التفو ضات ا خ ى للسلطة ال نوحة لل د التنفي ي ال طبقة خالل الفت ة ال ؤقتة
-58

عم ما ،تعمل جيدا تف يضممممات السمممملطة المؤقتة للمدير التنفيذي التي وايق عليها الم لس التنفيذي يي دورته العادية الثانية لعام
()39

2017د

و لذل  ،ت صمممممي اإلدارل باإلبقام عل تف يضمممممات السممممملطة مل الم لس التنفيذي إل المدير التنفيذي المطبقة خالل

الفترل المؤقتة ،باامممتثنام تف يضمممات السممملطة ب صممم ع زيادات يي الميفانية رير متعلقة بأنكمممطة الط ارئ أو تقديم ال دمات
والحصممممائل اراممممتراتي ية المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضمممميفة والتي وايق عليها المدير التنفيذيد د ويلقي الملحق الثاني
نظرل عامة عل ةيفية مماراممة التف يضممات المؤقتة للسمملطة مل الم لس التنفيذي إل المدير التنفيذي خالل الفترل مل  1يناير/ةان ن الثاني
 2018إل  30ي ني  /فيران 2019د

ا ساس ال نطق


الت يل (أ)( )1ن الالئحة ال ا ة :عمليات الط ارئ المحدودل ،وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية ،مع
الم ايقة المكترةة بيل المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة عندما تت اوز قيمة عملية الط ارئ
المحدودل أو المك نات المتعلقة بالط ارئ يي ال طة ارنتقالية مبلغ  50ملي ن دورر أمريكي

-59

بم جب هذا الحكم ،يف ض الم لس التنفيذي إل المدير التنفيذي صممممممال ية الم ايقة عل عمليات الط ارئ المحدودل التي
ي َّ
طر لها مبدئيا لمدل ر تت اوز امممتة أشمممهر ،وعل ال طر ارامممتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية التي تتبع عمليات ط ارئ
محدودل وتسمممتمر لمدل ر تت اوز  18شمممهراد وباإلضممماية إل ول يإن الم لس يكمممترط الم ايقة المكمممترةة بيل المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة وول عندما تت اوز عملية الط ارئ المحدودل ،أو المك نات المتعلقة بالط ارئ يي
ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية ،عتبة الميفانيةد

-60

وقد وايق الم لس ،يي دورته العادية الثانية لعام  ،2017عل زيادل عتبة الميفانية المطل بة للم ايقة المكممممممترةة بيل المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة مل  3مالييل دورر أمريكي ،مل يث قيمة األرذية ،إل  50ملي ن دورر
أمريكيد وي صمممممم بأن يتم اإلبقام عل هذه العتبة ألنها تعبر بصمممممم رل منااممممممبة عل زيادل نطاق عمليات الط ارئ ،وتعقدها
و

مها النسبي ،وتضمل ارات ابة لحارت الط ارئ بسرعة وةفامل ويعاليةد

( )37ما عدا عندما يتم تم يل ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة أو الحصيلة اراتراتي ية محل النقاش بالكامل مل جانب بلد مضيف
لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي ،أو عندما تتعلق الحصيلة اراتراتي ية بأنكطة الط ارئ أو أنكطة تقديم ال دماتد
( )38لل ت ردرك الفيادات المتعلقة بالط ارئ وبأنكطة تقديم ال دمات وبالحصائل اراتراتي ية المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضيفة التي وايق عليها المدير التنفيذي
يي ا تساب العتبة؛ إضاية لذل لل ي ري تع يض التنقيحات المتعلقة بالفيادل عل طريق التنقيحات المتعلقة بالت فيضد
(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )39د
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وقد نكممرت عل الف ر وثائق عمليات الط ارئ المحدودل عل الم قع الكممبكي للب ا د وإضمماية إل ول  ،ت در مال ظة أنه
يتم تقديم تقارير مرتيل امممن يا إل الم لس التنفيذي بكمممأن عمليات الط ارئ المحدودل وأنكمممطة ارامممت ابة الف رية التي وايق
عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد


الفق ة (أ)( )2ن ت يل الالئحة ال ا ة :ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة التي تم ل
بالكامل مل قبل البلد المضيف إوا لم يطلب البلد المضيف مل الم لس التنفيذي الم ايقة عل ال طة

-62

وويق المسمممم ح به يي امممياامممة ال طر ارامممتراتي ية القطرية( )40والتحديث بكمممأن خارطة الطريق المتكاملة المقدم إل دورل
()41

الم لس العادية الثانية لعام ،2017

وتبعا لسمممممملطة الم ايقة المحددل يي المادتيل  1-5و 2-5مل النظام المالي ،ي ز للمدير

التنفيذي أن ي ايق عل خطة اامممتراتي ية قطرية أو خطة اامممتراتي ية قطرية مؤقتة مم لة بالكامل مل قبل البلد المضممميف ،إوا
اختار البلد المضيف عدم تقديم ال طة للم ايقة عليها مل قبل الم لسد
-63

ور يمثل هذا الحكم ،الذي يعترف بسمممميادل البلدان المضمممميفة وامتيازاتها ،تغييرا ج هريا عل اإلطار القائم عل المكممممروعات،
والذي بم جبه يتمتع المدير التنفيذي بالسممممملطة ييما يتعلق باألنكمممممطة الثنائيةد واامممممتنادا إل تعليقات الدول األعضمممممام ،قررت
اإلدارل أن األم ال المتعددل األطراف لل تك ن مؤهلة للت صممميص ألي خطة اامممتراتي ية قطرية أو خطة اامممتراتي ية قطرية
مؤقتة أو صيلة ااتراتي ية مم لة مل جانب البلد المضيف ولم ت ضع لم ايقة الم لسد

-64

و اتن كر وثائق ال طر ار اتراتي ية القطرية وال طر ار اتراتي ية القطرية المؤقتة المم لة بالكامل مل جانب البلد الم ضيف
والتي وايق عليها المدير التنفيذي ي را عل الم قع الكبكي للب ا د وعل النح المبيل يي الفقرتيل  23و ،24اتتلق الدول
األعضام أيضا راالة إلكترونية ي مية تتضمل مل صا يبلغها بأية تغييرات أدخلت عل ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر
ارامممممتراتي ية القطرية المؤقتةد واممممميتضممممممل المل ص الم ايقة أو التنقيح بالنسمممممبة لل طر ارامممممتراتي ية القطرية وال طر
اراتراتي ية القطرية المؤقتة المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضيفة التي لم تطلب م ايقة الم لس ،واتتاح الفرصة للدول
األعضام للتعليق عليهاد


الفق ة (ب)( )1ن ت يل الالئحة ال ا ة :ي ضع تنقيح أية عملية ط ارئ محدودل أو تنقيح مك نات متعلقة بالط ارئ
يي أية خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ،للم ايقة
المكترةة مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة ييما يتعلق بأية زيادل تت اوز  50ملي ن دورر أمريكيد

-65

وبم جب هذا الحكم ،يإن أية تنقيحات لعملية ط ارئ محدودل أو أية تنقيحات متعلقة بالط ارئ يي خطة اامممتراتي ية قطرية أو
خطة ااممممتراتي ية قطرية مؤقتة أو خطة ااممممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية تتبع عملية ط ارئ محدودل ،اممممي ايق عليها المدير
التنفيذي أو اممممممي ايق عليها المدير التنفيذي بكممممممكل مكممممممترف مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة عندما تت اوز عملية
الط ارئ المحدودل أو المك نات المتعلقة بالط ارئ يي ال طة اراممممتراتي ية القطرية أو ال طة اراممممتراتي ية القطرية المؤقتة
أو ال طة اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية عتبة الميفانيةد ور يتم التعامل مع التنقيحات المتعلقة بالط ارئ بكممممممكل
تراةمي ور يتم ا تسابها ألرراض العتبة المطل بة لم ايقة الم لس عل التنقيحات رير المتعلقة بالط ارئد

-66

وة فم مل عملية ااممممتعراض الدول األعضممممام المعم ل بها اليا ،يتم تقااممممم تنقيحات الميفانية وات الصمممملة بالط ارئ التي
تت اوز مبلغ  150ملي ن دورر أمريكي أو  25يي المائة ،أيهما أقل ،مل الميفانية اإلج مالية ،مع الدول األعضممممممام التماامممممما
للتعليق عليها قبل م ايقة المدير التنفيذي ،وعند ارقتضمممممام ،قبل م ايقة المدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد (انظر الفقرات
 98-82أدناه لالطالل عل اقتراح تعديل عملية ااتعراض الدول األعضام)د

( )40ال ثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتان  38و39د
( )41ال ثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتان  38و39؛ وال ثيقة  ،WFP/EB.2/2017/4-A/Rev.1الفقرل 85د

18

WFP/EB.2/2019/4-D/1

-67

وي ري اليا نكممممر جميع التنقيحات الم اي ق عليها التي تفيد ميفانيات ال طر اراممممتراتي ية القطرية أو ال طر اراممممتراتي ية
القطرية المؤقتة بمبلغ 5د 7ملي ن دورر أمريكي أو أةثر عل الم قع الكممبكي للب ا  ،ةما ي ري تحديث ب ابة بيانات ال طر
اراتراتي ية القطرية لتكمل أية تنقيحات لل طر اراتراتي ية القطرية أو ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة الم ايقة عليهاد
باإلضاية إل ول  ،وإضاية إل ول  ،يتم تقديم تقارير مرتيل ان يا إل الم لس التنفيذي بكأن أية تنقيحات لل طر اراتراتي ية
القطرية أو ال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة والفيادات المقابلة يي الميفانية التي وايق عليها المدير التنفيذي أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد


الفق ة (ب)( )3ن ت يل الالئحة ال ا ة :التنقيح النفولي ألي صيلة ااتراتي ية يردية ل طة ااتراتي ية قطرية ،أو
خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقاليةد

-68

بم جب هذا الحكم ،يف ض المدير التنفيذي بالكامل بالم ايقة عل ت فيضات الميفانيات – بااتثنام ذف صائل ااتراتي ية،
مما يعتبر تغييرا ج هريا وبالتالي ي ضع لم ايقة الم لسد وتك ع هذه المماراة المديريل عل ااتعراض وتعديل الميفانيات
بككل متكرر لم اممتها بككل أيضل مع التكاليف السائدلد

-69

وعل النح المبيل يي الفقرتيل  23و ،24اتتلق الدول األعضام راالة إلكترونية ي مية تتضمل مل صا يبلغها بأية تغييرات
أ ردخلت عل ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ،بما يي ول أية تنقيحات تتضمل ت فيضاد


الفق ة (ب)( )4ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيح المك نات رير المتعلقة بالط ارئ يي خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة
انتقالية تعقب عملية ط ارئ محدودلد

-70

بم جب هذا الحكم ،يف َّ ض المدير التنفيذي بسمممممملطة الم ايقة عل جميع تنقيحات المك نات رير المتعلقة بالط ارئ يي خطة
ااممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية يي أعقاب عملية ط ارئ محدودلد ويتماش م ول مع امملطة المدير التنفيذي المتعلقة بالم ايقة
عل المك نات رير المتعلقة بالط ارئ يي ال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية عل النح المنصمممممم ع عليه يي
الفقرل (أ)( )1مل التذييل الالئحة العامةد

-71

ويي ال دوث مثل هذه الم ايقة ،امممممميتم اإلبالغ عنها يي وا د مل التقارير التي تقدم مرتيل يي السممممممنة إل الم لس والتي
ت ضح بالتفصيل اات دام المدير التنفيذي للسلطة المف ضة لهد

-72

وتمكمممميا مع المماراممممة الحالية ،تنكممممر جميع التنقيحات الم ايق عليها يي ميفانيات ال طر اراممممتراتي ية القطرية أو ال طر
اراتراتي ية القطرية المؤقتة عل الم قع الكبكي للب ا د


الفق ة (ب)( )5ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيح خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة أو صيلة
ااتراتي ية مم لة بالكامل مل قبل البلد المضيف

-73

وويق المسمممم ح به يي امممياامممة ال طر ارامممتراتي ية القطرية( )42والتحديث بكمممأن خارطة الطريق المتكاملة المقدم إل دورل
الم لس العادية الثانية لعام  )43(،2017وتبعا لسمممممملطة الم ايقة المحددل يي المادتيل  1-5و 2-5مل النظام المالي ،ي ز للمدير
التنفيذي أن ي ايق عل خطة اامممتراتي ية قطرية أو خطة اامممتراتي ية قطرية مؤقتة مم لة بالكامل مل قبل البلد المضممميف ،إوا
اختار البلد المضيف عدم تقديم ال طة للم ايقة عليها مل قبل الم لسد

-74

ور يمثل هذا الحكم ،الذي يعترف بسممميادل البلدان المضممميفة وامتيازاتها ،تغييرا ج هريا عل اإلطار القائم عل المكمممروعات،
والذي بم جبه يتمتع المدير التنفيذي بالسلطة ييما يتعلق باألنكطة الثنائيةد

( )42ال ثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتان  38و39د
( )43ال ثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتان  38و39؛ وال ثيقة  ،WFP/EB.2/2017/4-A/Rev.1الفقرل 85د
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وعمال بالمماراممة الحالية ،يإن جميع التنقيحات الم ايق عليها لميفانيات ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية
القطرية المؤقتة ات رنكر عل الم قع الكبكي للب ا د وعل النح المبيل يي الفقرتيل  23و ،24اتتلق الدول األعضام أيضا
راممالة إلكترونية ي مية تتضمممل مل صمما يبلغها بأية تغييرات أدخلت عل ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية
القطرية المؤقتةد وايتضمل المل ص الم ايقة أو التنقيح بالنسبة لل طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية
المؤقتة المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضممميفة التي لم تطلب م ايقة الم لس ،وامممتتاح الفرصمممة للدول األعضمممام للتعليق

عليهاد


الفق ة (ب)( )6ن ت يل الالئحة ال ا ة :إضاية صيلة ااتراتي ية مم لة بالكامل مل قبل بلد مضيف لم يطلب مل
الم لس التنفيذي الم ايقة عليها إل خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة أو خطة ااتراتي ية
قطرية مؤقتة انتقاليةد

-76

وويق المسم ح به يي ايااة ال طر اراتراتي ية القطرية والتحديث بكأن خارطة الطريق المتكاملة المقدم إل دورل الم لس
()44

العادية الثانية لعام ،2017

وتبعا لسممممملطة الم ايقة المحددل يي المادتيل  1-5و 2-5مل النظام المالي ،ي ز للمدير التنفيذي

أن ي ايق عل تغييرات أاااية يي ال طر اراتراتي ية القطرية تنكأ عل إضاية صيلة ااتراتي ية جديدل مم لة بالكامل مل
قبل بلد مضيفد
-77

وعمال بالمماراممة الحالية ،يإن جميع التنقيحات الم ايق عليها لميفانيات ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية
القطرية المؤقتة اترنكر عل الم قع الكبكي للب ا د وعل النح المبيل يي الفقرتيل  23و ،24اتتلق الدول األعضام أيضا
راممالة إلكترونية ي مية تتضمممل مل صمما يبلغها بأية تغييرات أدخلت عل ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية
القطرية المؤقتةد وايتضمل المل ص الم ايقة أو التنقيح بالنسبة لل طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية
المؤقتة المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضممميفة التي لم تطلب م ايقة الم لس ،وامممتتاح الفرصمممة للدول األعضمممام للتعليق
عليها.


-78

الفق ة (ب)( )7ن ت يل الالئحة ال ا ة :التنقيحات المتعلقة بأنكطة تقديم ال دماتد

يحتفظ الم لس التنفيذي بسمممممملطة الم ايقة يي البداية عل ال طر اراممممممتراتي ية القطرية وال طر اراممممممتراتي ية القطرية
المؤقتة؛( )45ويكمل ول جميع عمليات البرنامج يي جميع السياقات ،بما يي ول األنكطة المتعلقة بتقديم ال دماتد وبم جب
الفقرل (ب)( )7مل تذييل الالئحة العامة ،يف ض المدير التنفيذي بسممممملطة الم ايقة عل جميع التنقيحات المتعلقة بأنكمممممطة تقديم
ال دماتد

-79

ومل المعترف به أن أنكممطة تقديم ال دمات – ال دمات المكممترةة والمتقاامممة الم طر لها – ي طر لها رالبا ااممت ابة لطلبات
مم لة خ صي صاد ور اتيعاب طبيعة هذه األن كطة وم صادر تم يلها المتن عة ،ي ص بأن يتم التعامل مع الطة الم ايقة عل
تنقيحات الميفانية وات الصلة بنفس الروح التي ع ل ت بها الطة العمليات ال اصة بم جب اإلطار القائم عل الم كروعات:
ويرقترح أن ي ايق المدير التنفيذي عل التنقيحات الناشئة عل التغييرات يي أنكطة تقديم ال دماتد

-80

وعمال بالمماراممة الحالية ،يإن جميع التنقيحات الم ايق عليها لميفانيات ال طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية
القطرية المؤقتة اممممترنكممممر عل الم قع الكممممبكي للب ا د وي ري تحديث ب ابة بيانات ال طر اراممممتراتي ية القطرية لتكمممممل
تنقيحات لل طر اراممتراتي ية القطرية وال طر اراممتراتي ية القطرية المؤقتة التي وايق عليها الم لسد وباإلضمماية إل ول ،
وعل النح المبيل يي الفقرتيل  23و ،24اتتلق الدول األعضام راالة إلكترونية ي مية تتضمل مل صا يبلغها بأية تغييرات

( )44ال ثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتان  38و39؛ وال ثيقة  ،WFP/EB.2/2017/4-A/Rev.1الفقرل 85د
(ّ )45إر عندما تك ن ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة مم لة بالكامل مل جانب بلد مضيف لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي عليهاد
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أدخلت عل ال طر اراممممممتراتي ية القطرية وال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة ،بما يي ول أية أنكممممممطة تتعلق بتقديم
ال دماتد
االقت اح (2ب) :اإلبقام عل التف يضات األخرى للسلطة الممن ة للمدير التنفيذي المطبقة خالل الفترل المؤقتةد
اقت اح بت د ل است اض الدول ا عضاء خالل خ سة أ ام للتنقيحات ال ت لقة باالستجابة لألز ات

الخلفية
-81

خالل السلة مل المكاورات رير الرامية التي أجريت عام  ،2017أعربت الدول األعضام عل قلقها إزام ان فاض الكفايية
والرقابة ييما يتعلق بالفيادات يي ميفانيات الحصممائل اراممتراتي ية المتعلقة باراممت ابة لازمات والتي ةانت تندرك اممابقا يي
إطار العمليات الممتدل لاراثة واإلنعاش وةانت ت ضمممع بالتالي لم ايقة الم لس يي ال العمليات أو التنقيحات التي تفيد قيمة
األرذية ييها عل  20ملي ن دورر أمريكيد
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ويي هذا السمممياق التفمت األمانة ،يي الدورل العادية الثانية للم لس عام  ،2017بتقاامممم تنقيحات الميفانية المتعلقة بارامممت ابة
لازمات مع الدول األعضممام قبل الم ايقة عليها إوا ةانت هذه التنقيحات تت اوز عتبات تف يض السمملطة بالنسممبة لتنقيحات رير
متعلقة باراممممممت ابة لازمات – أي تل األقل مل  150ملي ن دورر أمريكي أو  25يي المائة مل الميفانية اإلجماليةد وتعفز
هذه العملية ش مفايية تل التنقيحات مع الحفاظ يي ال قت واته عل المرونة والكفامل يي قدرل اراممت ابة للط ارئ التي يتمتع بها
الب ا د ويرنفذ ول باإلضمممممماية إل نكممممممر تنقيحات الميفانية التي تت اوز 5د 7ملي ن دورر أمريكي ،والتقرير الذي يصممممممدر
مرتيل ان يا عل عمليات الط ارئ التي وايق عليها المدير التنفيذي ،إما بمفرده ،أو بارشتراف مع المدير العام لمنظمة األرذية
والفراعة ،والذي يقدَّم للعلم يي دورات الم لس الراميةد
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ومنذ الدورل العادية الثانية لعام  ، 2017نكممممممرت األمانة تنقيحات الميفانية التي تتناول العتبة عل الم قع الكممممممبكي للب ا
باللغات األربع التي يسممممت دمها الب ا  ،مع إتا ة أربعة أيام للدول األعضممممام ةي تبدي تعليقاتهاد ويتم بعد ول جمع تعليقات
الدول األعضممام ونكممرها يي رةل األعضممام يي الم قع اإللكتروني للم لس التنفيذي ،ويصممبح أمام الدول األعضممام ي م عمل
إضممايي للرد عل تعليقات الدول األعضممام األخرىد وبعد يترل التعليقات التي تسممتغرق خمسممة أيام عمل ،يتم تغيير التنقيح عند
ارقتضممممممام ااممممممت ابة للتعليقات ،وعرضممممممه للم ايقة عليه مل جانب المدير التنفيذي ،ومل جانب المدير العام لمنظمة األرذية
والفراعة إوا لفم األمرد وبعد الم ايقة ،يتم تقاامممم الصممميغة النهائية للتنقيح مع أعضمممام الم لس يي رةل األعضمممام يي الم قع
اإللكتروني للم لس التنفيذي .ويقا للمادل (2-3ب) مل الالئحة الداخلية ،ي ز للدول األعضممام أن تطلب تقديم التنقيح يي دورل
()46

الم لس التاليةد
-84

ول لحفاظ عل المرونة ،وضمممان اراممت ابة السممريعة ،ويي ال قت المنااممب ،والفعالة لحارت الط ارئ ،يمكل أن ي ايق المدير
التنفيذي ،والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة ،إوا لفم األمر ،عل تنقيحات الحصممممائل اراممممتراتي ية المتعلقة باراممممت ابة
لازمات دون تقااممم التنقيحات مس مبقا للتعليق عليهاد واألامماس المنطقي لمثل هذه الم ايقات ه ما تتسممم به الة الط ارئ مل
سممماامممية إزام ال قت وطابع رير منظ ر بما يتطلب اامممت ابة الب ا

عل وجه السمممرعةد عل أنه يتم تقاامممم التنقيحات بعد

الم ايقة ،ويتم إعطام الدول األعضمممممام خمسمممممة أيام مرل أخرى إلبدام التعليقاتد ويمكل إدراك تعليقات ،عند ارقتضمممممام ،أثنام
التكرار التالي لل ثيقةد
-85

و ت  9ابتمبر/أيل ل  ،2019ةان هناف  52تنقيحا للميفانية تتعلق بارات ابة لازمات ( ،)47منها  20تنقيحا ت اوزت عتبات
الميفنة المطبقة ،وخضمعت لعملية ارامتعراض مل جانب الدول األعضمام خالل خمسمة أيام (انظر الملحق الثالث)د وتم تقاامم

( )46تنص الفقرل ( 2ب) مل المادل الثالثة يي الالئحة الداخلية للم لس التنفيذي عل ما يلي" :يعد المدير التنفيذي جدول أعمال مؤقت يق م عل برنامج العمل السن يد
ويكمل هذا ال دول جميع البن د التي تنص عليها الالئحة الداخلية أو التي يقتر ها أي عض مل أعضام الم لس"د
( )47نظرا ألن التنقيحات يمكل أن تكمل أةثر مل م ال ترةيف وا د ،يإن مل ال دير بالمال ظة أن قيمة التنقيحات المتعلقة بارات ابة لازمات تمثل يي المقام األول
– ولكل ليس صرا – مك ن ارات ابة لازمات ،بااتثنام التنقيحات المتعلقة بتقديم ال دمات صراد
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ما م م عه  14تنقيحا للميفانية مع الدول األعضمممممممام قبل م ايقة المدير التنفيذي ،أو م ايقة المدير العام لمنظمة األرذية
والفر اعة ،إوا لفم األمرد ونظرا للطابع المسمممممتع ل والكمممممديد للحارت التي أدت إل إدخال التنقيحات السمممممتة المتبقية ،يقد تم
تقاامها مع الدول األعضام للتعليق بعد م ايقة المدير التنفيذي ،وم ايقة المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة عند ارقتضامد
واقتصمممر قرار ت اهل يترل التعليقات ل مسمممة أيام عل الحارت ارامممتثنائية ،وول أامممااممما يي امممياق الك ارث أو الصمممدمات
الطبيعية ،يث ااد ارعتقاد بأن هذه الفترل ات ل بقدرل الب ا
-86

عل تقديم المساعدل ال رمنقذل لارواح ي راد

ولقد أعربت الدول األعضام عل تقديرها لعملية اراتعراض واعتبرتها أدال قيمة لتنفيذ الرقابة والمكارةة الحاامة ،ور ايما
عل ض م الم ساهمات الكبيرل التي تقدمها للح صائل ار اتراتي ية المتعلقة بار ات ابة لازماتد وتبيَّل مل الدروس الم ستفادل
مل عملية اراممممتعراض أن ما بيل دولتيل وثالث دول أعضممممام يي المت اممممر قدمت تعليقات عل ةل تنقيحد وةانت التعليقات
مك نة يي المقام األول مل طلبات للحص ل عل مفيد مل المعل مات ،وتعبيرات عل الدعمد

االقت اح
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اامممتنادا إل تعليقات الدول األعضمممام يي المكممماورتيل رير الرامممميتيل يي  4امممبتمبر/أيل ل و 4أةت بر/تكمممريل األول ،2019
تقترح اإلدارل أن يرعرض عل الدول األعضمممام ،التمااممما لتعليقاتها ،ةل تنقيح يتصمممل بارامممت ابة لازمات ويردخل عل خطة
ااممممممتراتي ية قطرية أو خطة ااممممممتراتي ية قطرية مؤقتة ،إوا ةان التنقيح يفيد يي الميفانية اإلجمالية الحالية بأةثر مل  15يي
المائة ،وول قبل م ايقة المدير التنفيذي ،وقبل م ايقة المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة ،إوا اقتضاها الحالد إضاية لذل ،
تقترح اإلدارل اإلبقام عل يترل اراتعراض الحالية البالغة خمسة أيام والمحددل يي الفقرل 84د
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و فاظا عل المرونة وضمانا لالات ابة لحارت الط ارئ يي ال قت المنااب وبسرعة ويعالية ،ي ز للمدير التنفيذي ،وعند
اللفوم للمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة ،الم ايقة عل تنقيحات تتعلق بارامممت ابة لازمات دون تقاامممم التنقيحات مسمممبقا
للتعليق عليهاد ويي هذه الحارت ،تقدر اإلدارل المرونة الالزمة للتقييم المتحفظ للسممياق التكممغيلي الفريد الذي يرتكف عليه تنقيح
معيل للميفانية ،والحاجة الملحة إل البدم بالعمليات ،وم اطر وتبعات أي تأخر تكمممغيلي ،وضمممرورل ت صممميص المسممماهمات
لانكطة المفمع القيام بها بم جب التنقيحد ويكفل الحفاظ عل هذه المرونة أن بمقدور اإلدارل القيام بااتعراض مقيس وشم لي
لكل تنقيح للميفانية مل أجل ات او قرار مس متنير عل أامماس السممياق التكممغيلي ،وخبرتها التكممغيلية ،والمكمماورات مع البعثات
وال هات الكمممريكة المحليةد وويقا للعرف الحالي اممميتم تفويد الدول األعضمممام ،مع التنقيح ،بمذةرل معل مات مقتضمممبة تكمممرح
السممياق التكممغيلي ووجه اراممتع ال يي اراممت ابةد وامميتم تقااممم مثل التنقيحات م ددا بعد الم ايقة ،واممتمنح الدول األعضممام
خمسة أيام للتعليقد ويمكل أن يتضمل اإلصدار التالي لل ثيقة – يي ول ال قت – التعليقات عند ارقتضامد

-89

وتمكمممميا مع المادل (2-3ب) مل الالئحة الداخلية ،ي ز للدول األعضممممام أن تطلب تقديم اراممممتعراض للعلم يي دورل الم لس
القادمةد( )48باإلضاية إل ول  ،ايستمر تقديم إ اطات تكغيلية بكأن اات ابة الب ا

لازمات ،وات اصل المكاتب القطرية

الت كاور مع البعثات المحلية ب كأن التنقيحات و اتتقا ام معها ال ثائق وات ال صلة والتي رالبا ما يتم ت ميعها يي اياق تقييمات
األوضال اإلنسانيةد
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وت ري هذه العملية باإلضمممممماية إل نكممممممر تنقيحات الميفانية التي تفيد عل 5د 7ملي ن دورر أمريكي والتقرير المعتاد الذي
يصمممدر مرتيل يي السمممنة عل عمليات الط ارئ التي وايق عليها المدير التنفيذي أو وايق عليها المدير التنفيذي بارشمممتراف مع
ال مدير ال عام لمنظ مة األرذية والفراعة ،للعلم خالل دورات الم لس الراممممممم يةد وعل النح المبيل يي الفقرتيل  23و،24
اممتتلق الدول األعضممام أيضمما راممالة إلكترونية ي مية تتضمممل مل صمما يبلغها بأية تغييرات أ ردخلت عل ال طر اراممتراتي ية
القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ،بغض النظر عل قيمة تل التغييراتد

( )48تنص الفقرل ( 2ب) مل المادل الثالثة مل الالئحة الداخلية للم لس التنفيذي عل ما يلي" :يعد المدير التنفيذي جدو َل أعما ٍل مؤقتا ،مع مراعال خطة العمل السن يةد
يكمل جدول األعمال المؤقت جميع البن د ةما ه مطل ب بم جب هذه الالئحة الداخلية أو ةما يقترح ددد أي عض مل أعضام الم لس "د
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ا ساس ال نطق
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تمثل العتبة ال ا دل تبسيطا مقارنة بالعتبتيل الحاليتيل (أي أقل مل  150ملي ن دورر أمريكي أو  25يي المائة مل آخر ميفانية
وايق عليها الم لس لل طة اراممممممتراتي ية القطرية أو لل طة اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة) والمطبقتيل لتحديد أية تنقيحات
للميفانية يتعيل تقديمها إل ادول األعضام راتعراضهاد ويست يب ول للتعليقات ال اردل مل الميدان والتي تق ل بأن العتبات
المست دمة لتحديد ما إوا ةان يتعيل تقاام تنقيحات الميفانية أو ر للتعليق عليها تعتبر معقدل ومرهقة بككل ر مبرر له وينبغي
تبسيطهاد
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وخالل السلة مل المكاورات رير الرامية ابقت الدورل العادية الثانية لعام  ،2019ناقكت اإلدارل اات دام عتبة و يدل تحدد
قيمتها بالدورر أو عتبة تق م عل التنااممممممب ،لعرض التنقيحات المتعلقة باراممممممت ابة لازماتد وااممممممتنادا إل تعليقات الدول
األعضممممام ،تقترح اإلدارل عتبة وا دل قائمة عل التنااممممبد ويحايظ هذا ارقتراح عل رقابة الم لس التنفيذي عل التنقيحات
الكبيرل يي الميفانية وعل عنصممممر التنااممممب ،تسممممليما بالتباينات يي الح م التكممممغيلي لل طر اراممممتراتي ية القطرية وال طر
اراتراتي ية القطرية المؤقتةد
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وقد نظرت األمانة أي ضا يي نسب م تلفة للعتبات شملت  25يي المائة و 22يي المائة و 20يي المائة و 18يي المائة و 15يي
المائةد وتضمل عتبة ال  25يي المائة البروز الكايي للتنقيحات الكبيرل وات الصلة بارات ابة لازماتد و ت  9ابتمبر/أيل ل،
ةان هناف  52تنقيحا يي الميفانيات 49،منها  20تنقيحا تت اوز عتبتي الميفانية المعم ل بهما اليا (أي أقل مل  150ملي ن
دورر أمريكي أو  25يي المائة مل الميفانية األخيرل لل طة اراممممممتراتي ية القطرية أو ال طة اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة
()50

التي وايق عليها الم لي التنفيذي) ،وهي تنقيحات خضعت لعملية ااتعراض الدول األعضام لها خالل خمسة أيامد


ل ةانت عتبة ال  25يي المائة قد طبقت عل التنقيحات ،يإن الدول األعضام ةان عليها أن تستعرض  19تنقيحا
للميفانيةد
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()51



مل شأن عتبة بنسبة  22يي المائة أن تؤدي إل قيام الدول األعضام بااتعراض  20تنقيحا يتصل بارات ابة لازمات؛



مل شأن عتبة بنسبة  20يي المائة أن تؤدي إل قيام الدول األعضام بااتعراض  21تنقيحا يتصل بارات ابة لازمات؛



مل شأن عتبة بنسبة  18يي المائة أن تؤدي إل قيام الدول األعضام بااتعراض  22تنقيحا يتصل بارات ابة لازمات؛



ومل شأن عتبة بنسبة  15يي المائة أن تؤدي إل قيام الدول األعضام بااتعراض  26تنقيحا يتصل بارات ابة لازماتد

ولتحقيق الت ازن بيل الرقابة التي يماراممممممها الم لس التنفيذي و

م عمله ،ت صممممممي اإلدارل باألخذ بعتبة وا دل قائمة عل

التنااممممب ،بنسممممبة  18يي المائة ،مما يضمممممل البروز الكايي للتنقيحات المتعلقة باراممممت ابة لازماتد ةما اممممتك ن هذه العتبة
مت ائمة مع عتبة التنقيحات رير المتعلقة باألزمات ،مما يمثل بالتالي تبسيطا بالنسبة للمكاتب القطريةد
-95

واممي اصممل المدير التنفيذي مماراممة أقص م درجات التقدير والحكم المحايظ عند إجرام تقييم ةلي للسممياق التكممغيلي لكل تنقيح
لميفانية ارامممت ابة لازمات ،عل النح المبيل يي الفقرل  ،89لتحديد ما إوا ةان ينبغي تقااممممها مع الدول األعضمممام التمااممما
لتعليقاتها قبل أو بعد م ايقة المدير التنفيذي ،وم ايقة المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة إوا اقتضممماها الحالد واممميم ّكل ول
مل إقامة الت ازن بيل الرقابة التي يماراها الم لس و اجة المنظمة للعمل بسرعة ويعالية اات ابة لحارت الط ارئد واتظل

 49بما أن التنقيحات يمكل أن تكمل أةثر مل م ال مل م ارت الترةيف ت در مال ظة أن قيمة التنقيحات المرتبطة بارات ابة لازمات ترجع أاااا ،وليس صرا،
إل ارات ابة لهذه األزمات ،مع ااتثنام التنقيحات المتعلقة صرا بت يير ال دماتد
( )50ت در اإلشارل إل أن الفقرل  30مل وثيقة خارطة الطريق المتكاملة المؤرخة  19ابتمبر/أيل ل وةرت أن هناف  51تنقيحا وليس  52تنقيحا يي الميفانية تتعلق
بحصائل ااتراتي ية متعلقة بارات ابة لازماتد
( )51ما ةان لتنقيح الميفانية المتعلق بارات ابة لازمات يي الص مال أن ي ضع لعملية اراتعراض ألن نسبة التنقيحات بلغت  22يي المائة مل إجمالي ميفانية ال طة
اراتراتي ية القطريةد
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الفرصمممة متا ة للدول األعضمممام لكي تعلق عل تنقيحات الميفانية الم ايق عليها بعد إدخال التنقيح وأن تطلب تقديم التنقيح يي
دورل الم لس التالية ،عل النح المكار إليه يي الفقرل 90د
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وباإلضمماية إل ول  ،وللت فيف مل أية تأخيرات تكممغيلية ،اممتسممع اإلدارل إل تبسممير نم وك تنقيح الميفانية وت يد العمليات
الداخليةد

-97

ورهنا بتعليقات الدول األعضام ،اتدخل العملية المعدلة يف النفاو يي عام 2020د

االقت اح 3
 )1تعديل عملية اامممتعراض الدول األعضمممام مل خالل تقاامممم ةل تنقيح يتعلق بارامممت ابة لازمات ل طة اامممتراتي ية قطرية أو
خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة يفيد قيمة ميفانيتها اإلجمالية بأةثر مل  15يي المائة؛
 )2اإلبقام عل يترل اراتعراض البالغة مدتها خمسة أيام؛
 )3اإلبقام عل قدرل المدير التنفيذي ،والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة إوا اقتضمممممم الحال ،عل الم ايقة عل التنقيحات
المتعلقة بارات ابة لازمات دون عرض تقاام التنقيحات التمااا للتعليقات مسبقا لضمان ارات ابة يي ال قت المناابد
اقت اح بتحسين بوابة بيا ات الخطط االست اتيجية القط ة
-98

ر الفاوية إلطار خارطة الطريق المتكاملة ،ويلتفم الب ا

تمثل الكممممممفايية

بالتقيّد بمبادئ الح ةمة الرشمممممميدل عل طريق

م اصلة ت يير الكفايية المح سَّنة لضمان المكارةة المفت ة والكاملة مع الم لسد وتماشيا مع ارقترا ات  1و 2و ،3تعترف
اإلدارل بأنه مل الضممروري تحقيق الت ازن بيل المعل مات المقدمة إل الم لس مل أجل المكممارةة اراممتراتي ية ،والمعل مات
األةثر تفصيال لتسهيل عملية صنع القرار ،والمتا ة مل خالل منصات الب ا
-99

ولفيادل الكفايية التكغيلية يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،أنكأ الب ا

عبر اإلنترنتد
ب ابة بيانات ال طر اراتراتي ية القطرية لتفويد

الدول األعضممممام بمعل مات عل الميفنة ،والمسممممائل المالية ،واألدامد وتماشمممميا مع التعليقات ال اردل مل الدول األعضممممام منذ
إطالق الب ابة يي ي لي /تم ز  ،2018يق م الب ا

بتنفيذ إجرامات إلدراك البيانات بكممكل أيضممل ،وتحسمميل عرض البيانات

المفصلة لضمان ترابطها ،ومالممتها ،وجدواها بالنسبة ألرراض صنع القرار والرقابةد وتت امم هذه التحسينات مع الت صيتيل
 7و 8مل تقرير مراجع الحسمممممممابات ال ارجي بكمممممممأن ميفانيات الح ايظ القطرية(" )52لتحسمممممميل يائدل ب ابة بيانات ال طر
اراتراتي ية القطرية بالنسبة للمست دميل" ،و"ترشيد التعاية بيل ب ابات المعل مات الم تلفة"د واات ابة للت صيتيل ،وايقت
اإلدارل عل م اصلة تحسيل يائدل ب ابة بيانات ال طر اراتراتي ية القطرية ،وإدراك الم قع الكبكي ل طة اإلدارل يي الب ابة
()53

خالل عام 2019د

 -100وتكممممل اإلجرامات ت يير خطر التنفيذ األصممملية ل ميع ال طر ارامممتراتي ية القطرية وال طر ارامممتراتي ية القطرية المؤقتة
الم ايق عليها؛ وتحديث بيانات النفقات بصمممم رل أةثر انتظاما ،بما يي ول الم صممممصممممات مل ميفانية دعم البرامج واإلدارل؛
والنسممب المئ ية لتكاليف الدعم رير المباشممرل والمباشممرل؛ ومعل مات عل المتطلبات المتعلقة بال طة القائمة عل ار تياجات،
وخطر التنفيذ ،وعل الة الم اردد
 -101ور تف ال األمانة ملتفمة بالمكمممممارةة عل المسمممممت ى الثنائي ،ومل خالل المكممممماورات رير الراممممممية ،مع الدول األعضمممممام،
والكمممرةام المانحيل لضممممان أن ت ّيِّر ب ابة بيانات ال طر ارامممتراتي ية القطرية المعل مات التي تحتاجها – بصممم رل يسمممهل
ااتيعابها – لدعم صنع القرار وال ض حد

(WFP/EB.A/2019/6-E/1 )52د
(WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1 )53د
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االقت اح  :4تقديم معل مات أةثر تفصيال عبر ب ابة بيانات ال طر اراتراتي ية القطرية لتحسيل جدواها بالنسبة للمست دميل ،تماشيا
مع الت صيتيل  7و 8يي تقرير مراجع الحسابات ال ارجي بكأن ميفانيات الح ايظ القطريةد

اقت اح بت د ل الالئحة ال ا ة لتيسي تنفي الخطط االست اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان
 -102يي الدورل العادية الثانية للم لس عام  )54(،2018ويي المذةرل التمهيدية لل طة اراممممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان للمحير
الهادئ )55(،أوضممحت اإلدارل نه ها ت اه مناطق مل قبيل المحير الهادئ ،ومنطقة البحر الكاريبي ،يث يعمل الب ا

بكممأن

م اضممممميع – مثل التأهب للك ارث – لها صممممملة بعدد مل الدول الصمممممغيرل وات الحارت المتكمممممابهة ،والتي ر ت جد لها خطر
ااممتراتي ية قطرية أو خطر ااممتراتي ية قطرية مؤقتة خطر ااممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ت صممهاد ويي هذه الحارت ،يإن
وضع خطة ااتراتي ية قطرية متعددل البلدان مل شأنه أن يغطي عددا مل البلدان ،ولل يتداخل مع أي ٍ مل ال طر القائمة ،مثل
ال طة اراممتراتي ية القطرية ،أو ال طة اراممتراتي ية القطرية المؤقتة ،أو عملية الط ارئ المحدودل ،أو ال طة اراممتراتي ية
القطرية المؤقتة ارنتقالية بعد عملية ط ارئ محدودلد ويي هذه الحارت ،يإن الم لس اممممممي ايق عل ال طة اراممممممتراتي ية
القطرية المتعددل البلدان المعنية ،التي قد تك ن مؤقتة أو انتقالية ،ب صفها خطة وا دل تغطي جميع البلدان التي يعتفم الب ا
تنفيذ ااممت ابة ييهاد وت در اإلشممارل إل أن ال طر اراممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان تتبع هيكل البرامج والميفانية إلطار
ال طر ار اتراتي ية القطريةد ولل تتداخل ال طر مع أية خطة ا اتراتي ية قطرية أو خطة ا اتراتي ية قطرية مؤقتة أو عملية
ط ارئ محدودل قائمة ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية تعقب عملية ط ارئ محدودلد
 -103وبالنسممبة للسمملطة البرام ية ،ينبغي ااممت الع ةل خطة ااممتراتي ية قطرية متعددل البلدان ،ةلما أمكل ،مل إطار األمم المتحدل
للتعاون يي م ال التنمية المسمممتدامةد وينبغي أن يسممماعد ول عل ضممممان الملكية ال طنية ،وارتسممماق مع تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،ومع خطر الكرةام اآلخريل ،تماشيا مع إصالح منظ مة األمم المتحدل اإلنمائية ال اري الياد
 -104ونظرا ألن المسمماملة بالنسممبة للرصممد ،واإلبالغ ،والتقدم نح رايات أهداف التنمية المسممتدامة تظل ضمممل مسممؤولية الحك مات
ال طنية عل المسممم ت ى القطري ،يسممم ف تطبق صممميلة اامممتراتي ية جماعية مكمممترةة بالنسمممبة لل طة ارامممتراتي ية القطرية
المتعددل البلدان عل ةل امممياق قطري ،مع إمكانية تطبيق صمممائل اامممتراتي ية معينة عل م م عة يرعية مل البلدان المعنية
يقرد
 -105وامميتم تعييل نكمماط وا د أو أةثر لتحقيق ن اتج محددل ،وامميتم ربطها بحصمميلة أو صممائل ااممتراتي ية؛ ويمكل تعييل أنكممطة
باعتبارها أنكطة مكترةة للتنفيذ يي جميع البلدان التي تكملها ال طة ،يثما ترتبر هذه األنكطة بنفس الحصيلة اراتراتي يةد
ول ضمان المرونة ،يمكل أن يعمل مكتب قطري وا د يي المنطقة أو المكتب اإلقليمي ةمن سق إلدارل تنفيذ ال طة ار اتراتي ية
القطرية المتعددل البلداند واتتم إدارل األم ال مل خالل ميفانية ايظة متعددل البلداند
 -106وبينما امميك ن لل طة اراممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان التي وايق عليها الم لس بكممكل عام ترةيف برام ي مكممترف بيل
البلدان التي تكملها ال طة ،يإن ارات ابات لحارت الط ارئ ا ف تتم مل خالل اآلليات القائمة إوا ومت دعت الحاجة ،مثال،
بإضاية صائل ااتراتي ية ،ون اتج ،وأنكطة تتعلق بارات ابة لازمات عل طريق تنقيح ال طة األصلية المتعددل البلداند
 -107وقد وايق الم لس عل ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة المتعددل البلدان للمحير الهادئ( )56يي دورته السن ية لعام ،2019
واممم ف تقدَّم ال طة ارامممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان لمنطقة البحر الكاريبي للم ايقة عليها يي دورته العادية الثانية لعام
2019د وتتضمممل ال طة اراممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان للمحير الهادئ ااممتثنامات مؤقتة ضممرورية مل الالئحة العامة
والنظام المالي للب ا  ،وااممممتثنامات خاصممممة بتف يض السمممملطة للمدير التنفيذي مل أجل تطبيق تل الق اعد والل ائح بطريقة

( ،WFP/EB.2/2018/5-A/1 )54الفقرات 52-48د
(WFP/EB.A/2019/8-B/3 )55د
(WFP/EB.A/2019/8-B/3 )56د
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متكمابهة ،بحيث يفهم تعبير "ال طة ارامتراتي ية القطرية" عل أنه يعني "ال طة ارامتراتي ية القطرية المتعددل البلدان" وأن
تكير ةلمة "القطرية" إل البلدان المتعددل التي تكملها ال طة اراتراتي ية القطرية المتعددل البلداند
 -108ويعرض الملحق ال امس التغييرات المقترح إدخالها عل الالئحة العامة لتيسمممير إدخال ال طر ارامممتراتي ية المتعددل البلداند
ومع مراعال التعليقات التي أبداها الم لس يي دورته العادية الثانية لعام  ،2019امممتقدم اإلدارل أي تعديالت ضمممرورية لالئحة
العامة والنظام المالي إل الم لس للم ايقة عليها يي دورته العادية األول لعام  ،2020إل جانب التف يضات الدائمة للسلطةد
االقت اح  :5تعديل المادتيل الثانية 2-والعاشرل 2-مل الالئحة العامة لتمكيل تنفيذ ال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلدان.

وجز االقت احات
 -109ااتنادا إل تعليقات الدول األعضام بعد المكاورل رير الرامية يي  4ابتمبر/أيل ل  ،2019وضعت األمانة المقتر ات التالية
المتعلقة بالتف يضات الدائمة للسلطة وريرها مل ترتيبات الح ةمة:
االقت اح  :1تبسير العملية التكاورية وات ال ط تيل مع ضمان المكارةة اراتراتي ية للم لسد
االقت اح (2أ):
 )1اي ايق الم لس التنفيذي عل جميع ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ال ديدل ،وعل
()57

أية تنقيحات تضيف أو تحذف صائل ااتراتي ية مل خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتةد

 )2امممي ايق الم لس التنفيذي عل ةل تنقيح رير متعلق باألزمات ألية خطة اامممتراتي ية قطرية أو خطة اامممتراتي ية قطرية
()58

مؤقتة ،إوا ةان التنقيح يفيد الميفانية اإلجمالية الحالية بأةثر مل  15يي المائةد

 )3بالنسبة لهذه التنقيحات ،ايست دم الم لس عملية ااتعراض للدول األعضام مدتها عكرل أيام وآلية الم ايقة عل طريق
المراالة ،ويقا للمادل التااعة 8-مل الالئحة الداخلية للم لس التنفيذيد
االقت اح (2ب) :اإلبقام عل التف يضات األخرى للسلطة الممن ة للمدير التنفيذي المطبقة خالل الفترل المؤقتةد
االقت اح :3
 )1تعديل عملية ااتعراض الدول األعضام مل خالل تقاام ةل تنقيح يتعلق بارات ابة لازمات ل طة ااتراتي ية قطرية أو
خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة يفيد قيمة ميفانيتها اإلجمالية بأةثر مل  15يي المائة؛
 )2اإلبقام عل يترل اراتعراض البالغة مدتها خمسة أيام؛
 )3اإلبقام عل قدرل المدير التنفيذي ،والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة إوا اقتض الحال ،عل الم ايقة عل التنقيحات
المتعلقة بارات ابة لازمات دون عرض تقاام التنقيحات التمااا للتعليقات مسبقا لضمان ارات ابة يي ال قت المناابد
االقت اح  :4تقديم معل مات أةثر تفصيال عبر ب ابة بيانات ال طر اراتراتي ية القطرية لتحسيل جدواها بالنسبة للمست دميل ،تماشيا
مع الت صيتيل  7و 8يي تقرير مراجع الحسابات ال ارجي بكأن ميفانيات الح ايظ القطريةد
االقت اح  :5تعديل المادتيل الثانية 2-والعاشرل 2-مل الالئحة العامة لتمكيل تنفيذ ال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلدان.

( )57ما عدا عندما يتم تم يل ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة أو الحصيلة اراتراتي ية محل النقاش بالكامل مل جانب بلد مضيف
لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي ،أو عندما تتعلق الحصيلة اراتراتي ية بأنكطة الط ارئ أو أنكطة تقديم ال دماتد
( )58لل تردرك الفيادات ال متعلقة بالط ارئ وبأنكطة تقديم ال دمات وبالحصائل اراتراتي ية المم لة بالكامل مل جانب البلدان المضيفة التي وايق عليها المدير التنفيذي
يي ا تساب العتبة؛ إضاية لذل لل ي ري تع يض التنقيحات المتعلقة بالفيادل عل طريق التنقيحات المتعلقة بالت فيضد
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 -110ولل تؤثر هذه ارقترا ات ،يي الة اعتمادها ،عل زيادل م ايقة الم لس عل البرامج ،واممممممتكفل للب ا

المرونة المطل بة

مل أجل ةفامل ويعالية ارات ابة التكغيلية ،والمرونة الالزمة للت اؤم مع متطلبات إطار األمم المتحدل ال ديد للتعاون يي م ال
التنمية المستدامة ،وقدرته عل ت فيض العبم اإلداري ال اقع عل عاتق المكاتب القطريةد
 -111واممممممتقدم التف يضممممممات الدائمة المقتر ة للسمممممملطة والتعديالت المقترح إدخالها عل الالئحة العامة للب ا

لتعبّر عل ال طر

اراممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان – مع مراعال وجهات نظر الم لس – إل الم لس يي دورته العادية األول لعام 2020
للم ايقممة عليهمماد وإوا تمممت الم ايقممة عل ارقترا ممات ،يسمممممميتم تنقيح الالئحممة العممامممة وتممذييلهمما ،عل أن تممدخممل يف النفمماو
يي  1مارس/آوار 2020د
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ال لحق ا ول
-1

الخطط االست اتيجية القط ة :تكمل ال طر اراتراتي ية القطرية الم م عة الكاملة مل أنكطة الب ا

اإلنسانية واإلنمائية

يي بلد ماد ويتم إعدادها بعد تحليالت التنمية المستدامة( )1التي تق دها البلدان ،ويمكل أن تستنير أيضا بالتقييمات والتقديرات –
بما يي ول تقييمات ار تياجات المكممترةة – ودرااممات ال دوىد وي ز أن ي ايق الم لس التنفيذي عل ال طة اراممتراتي ية
القطرية المم لة بالكامل مل جانب البلد المضمممممميف لهاّ ،إر إوا اختار البلد المضمممممميف أن ي ايق المدير التنفيذي عل ال طة؛
وي ايق الم لس التنفيذي عل جميع ال طر اراتراتي ية القطرية األخرىد
-2

الخطط االستتتت اتيجية القط ة ال ؤقتة :تكممممل ال طر ارامممتراتي ية القطرية المؤقتة الم م عة الكاملة مل أنكمممطة الب ا
اإلنسممممممانية واإلنمائية يي بلد ما ،ولكل يتم إعدادها قبل ارنتهام مل تحليل للتنمية المسممممممتدامة يق ده بلد ما لتسممممممتنير به خطة
ااتراتي ية قطريةد وتستند ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة إل اراتراتي يات والدرااات والتقديرات القائمة للب ا

–

بما يي ول تقديرات ار تياجات المكممممممترةة – والتحليل والبياناتد وعل ررار ال طر اراممممممتراتي ية القطرية ،يإن ال طر
ار اتراتي ية القطرية المؤقتة المم لة بالكامل مل جانب بلد م ضيف ي ز أن ي ايق عليها الم لس التنفيذيّ ،إر إوا اختار البلد
المضمممممميف أن ي ايق المدير التنفيذي عل خطته؛ وي ايق الم لس التنفيذي عل جميع ال طر اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة
األخرىد
-3

الخطط االستتتتتتت اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان :تغطي ال طر اراممممممتراتي ية القطرية المتعددل البلدان عددا مل البلدان ،ولل
تتداخل مع أي خطة اامممتراتي ية قطرية ،أو خطة اامممتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو عملية ط ارئ محدودل ،أو خطة اامممتراتي ية
قطرية مؤقتة انتقاليةد وتست دم ال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلدان يي مناطق يعمل ييها الب ا

بالنسبة لم اضيع

وات صممملة بعدد مل الدول الصمممغيرل التي لها الة مكمممابهةد واممم ف تسمممتمد أي خطة اامممتراتي ية قطرية متعددل البلدان ،قدر
اإلمكان ،مل إطار عمل األمم المتحدل للتعاون يي م ال التنمية المسممتدامة لكل بلد تكمممله هذه ال طةد وي ايق الم لس التنفيذي
عل جميع ال طر اراتراتي ية القطرية المتعددل البلداند
-4

ع ليات الطوارئ ال حدودة :تكمل عملية الط ارئ المحدودل اإلراثة الطارئة يي بلد ما أو يي بلدان ر يعمل ييها الب ا

يي

إطار خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتةد ويمكل أن تكمل عملية الط ارئ المحدودل تقديم ال دمات أو
دعم تعفيف القدرات عل النح المطل بد ويتم ت طير عمليات الط ارئ المحدودل لفترل أولية تصممل إل اممتة أشممهر ،وي ايق
عليها المدير التنفيذي ،وإوا لفم األمر ،ي ايق عليها المدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد وبعد يترل األشممممهر السممممتة األول ،
يتم ت طير العمليات وتنفيذها يي إطار خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية عل النح الم ص ف يي الفقرل التاليةد
-5

الخطط االستتتتتتت اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية :يمكل تنفيذ ال طة اراممممممتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية يي الفترل التي
تفصممممل بيل نهاية عملية ط ارئ محدودل وبداية خطة ااممممتراتي ية قطرية أو خطة ااممممتراتي ية قطرية مؤقتةد ويمكل الم ايقة
عل خطة ااممممممتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية بعد عملية ط ارئ محدودل مل جانب المدير التنفيذي ،أو بم ايقة مكممممممترةة ،إوا
ةانت مطل بة ،مل جانب المدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد

( )1يتك ن تحليل التنمية المستدامة الذي يق ده بلد ما عادل مل ااتعراض للقضام عل ال ل ،أو تحليل قطري يستنير به وضع إطار مل أطر عمل األمم المتحدل
للمساعدل اإلنمائيةد
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ال لحق الثا
النتائ ال حدثة ال ست دة ن است اض تطبيق التفو ضات ال ؤقتة للسلطة
 -1عرضت األمانة ،خالل المكاورتيل رير الراميتيل المنعقدتيل يي  10ي لي /تم ز و 4ابتمبر/أيل ل  ،2019اراتنتاجات المستمدل
مل ااتعراض تطبيق التف يضات المؤقتة للسلطةد ويرد وصف للتحليل واراتنتاجات الرئيسية يي الفقرات  17-3أدناهد
 -2وأثنام المكاورل رير الرامية بتاريخ  4أةت بر/تكريل األول  ،2019وبعد المناقكة مع الدول األعضام ،قدمت األمانة لمحة عامة
عل تف يضات السلطة المطبقة خالل الفترل المؤقتة مل  1يناير/ةان ن الثاني  2018إل  30ي ني  /فيران  2019بم جب الفقرل
 6مل قرار الم لس  ،2017/EB.2/2وهي تف يضات ي ص باإلبقام عليها بم جب ارقتراح (2ب)د وتهدف الفقرات 20-18
أدناه إل ااتكمال الفقرات  81-60مل ال ثيقة األااايةد
النتيجة  :1تحليل ال وافقات – قي ة الب ا

والتنقيحات الجد دة

 -3عند إجرام اراتعراض قامت األمانة أور بتحليل قيمة ةل البرامج األولية وتنقيحات البرامج القائمة الم ايق عليهاد ويظهر الككل
ألف-ثانيا 1-القيمة السن ية للبرامج والتنقيحات األوليّة الم ايق عليها ،والقيمة الفعلية للبرامج والتنقيحات الم ايق عليها بيل عامي
 2011و ،2018ويي األشهر الستة األول مل عام  ،2019والقيمة المت قعة للبرامج والتنقيحات الم ايق عليها يي النصف الثاني
مل عام  2019ت عام 2024د ويتم تقسممميم المبلغ اإلجمالي المعتمد ةل عام سمممب اممملطة الم ايقة :الم لس التنفيذي ،والمدير
التنفيذي ،وبصمم رل مكممترةة بيل المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد ةما للت األمانة نسممبة القيمة الم ايق
عليها لتفسير الح م المتفايد لبرنامج عمل الب ا

بيل عامي  2011و2019د

الشكل ألف-ثا يا :1-قي ة الب ا

والتنقيحات ا َّولية ال وافق عليها
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 -4ويي إطار النظام القائم عل المكمممممروعات ،وايق الم لس التنفيذي بيل عامي  2011و 2016عل برامج امممممن ية تبلغ قيمتها يي
المت اممر 4د 4مليار دورر أمريكيد( )1وهذا يمثل  53يي المائة مل إجمالي القيمة السممن ية المت اممطة الم ايق عليها والبالغة 3د8
مليار دورر أمريكيد
 -5ويي عممام  ،2017وايق الم لس عل برامج وتنقيحممات بقيمممة 7د 9مليممار دورر أمريكي ،أي  86يي المممائممة مل جميع البرامج
والتنقيحممات الم ايق عليهمما (بقيمممة 3د 11مليممار دورر أمريكي)د ويي عممام  ،2018وايق الم لس عل برامج وتنقيحممات قيمتهمما
()2

4د 13مليار دورر أمريكي ،أو  96يي المائة مل جميع البرامج والتنقيحات الم ايق عليها (بقيمة 9د 13مليار دورر أمريكي)د

ويي األشممممممهر السممممممتة األول مل عام  ،2019وايق الم لس عل ما قيمته 8د 3مليار دورر أمريكيد وبعد سممممممماب ال طر
اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة التي ات ايق عليها الدورل العادية الثانية لعام  ،2019مل المت قع أن
ي ايق الم لس عل برامج وتنقيحممات تبلغ قيمتهمما اإلجممماليممة 6د 7مليممار دورر أمريكي ،أو  83يي المممائممة مل م م ل البرامج
والتنقيحات المت قع أن تتم الم ايقة عليها يي عام 2019د
 -6وةممما يتبيَّل مل الكممممممكممل ألف-ثممانيمما ،1-وبممالنظر إل يترل  2024-2020القممادمممة ،مل المت قع أن ي ايق الم لس عل خطر
ااممتراتي ية قطرية أو خطر ااممتراتي ية قطرية مؤقتة بقيمة اممن ية تبلغ يي المت اممر نح  9مليارات دورر أمريكي – أي أةثر
مل ضمممممعف قيمة البرامج التي ي ايق عليها الم لس امممممن يا يي إطار النظام القائم عل المكمممممروعاتد وهذه الت قعات ر تكممممممل
التنقيحات ،نظرا ألنه ر يمكل التكهل بها بأي قدر مل الدقةد
 -7وبالنظر إل أن ال طة اراممتراتي ية القطرية أو ال طة اراممتراتي ية القطرية المؤقتة تكمممل الحايظة الكاملة لانكممطة اإلنسممانية
واإلنمائية للب ا

يي بلد ما يقد تقرر أن ارنتقال إل إطار خارطة الطريق المتكاملة قد أدى إل زيادل ةبيرل يي قيمة البرامج

والتنقيحات التي وايق عليها الم لس ،وول مل 4د 4مليار دورر أمريكي ( 53يي المائة مل قيمة البرامج والتنقيحات التي وايق
عليهمما الم لس) بيل عممامي  2011و 2016إل 4د 13مليممار دورر يي عممام  96( 2018يي المممائممة مل قيمممة جميع البرامج
والتنقيحات الم ايق عليها) ،وما يقدَّر بمبلغ 6د 7مليار دورر يي عام  83( 2019يي المائة مل قيمة جميع الم ايقات المت قعة)د
النتيجة 1
يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأت زيادل ةبيرل يي دور الم لس التنفيذي يي الم ايقة عل برامج الب ا (ال طر
اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة) مل يث القيمة المطلقة – مل 4د 4مليار دورر أمريكي بيل عامي
 2011و ،2016إل 4د 13مليار دورر أمريكي يي عام  ، 2018إل 6د 7مليار دورر أمريكي يي عام  – 2019وةنسبة مل البرامج
والتنقيحات الم ايق عليها ةل عام ،مقارنة بالنظام القائم عل المكروعات – مل  53يي المائة يي المت ار ان يا بيل عامي 2011
و 2016إل  96يي المائة يي عام  2018و 83يي المائة يي عام 2019د ومل المت قع أن تستمر الفيادل يي م ايقة الم لس عل
البرامج يي السن ات المقبلة ،ااتنادا إل ت قعات متحفظةد
النتيجة  :2تحليل ال وافقات :قي ة الب ا

والتنقيحات ا ولية الت وافق عليها ال جلس

 -8قامت األمانة بعد ول بتحليل القيمة السن ية للبرامج والتنقيحات يقر التي وايق عليها الم لسد ويعرض الككل ألف-ثانيا 2-القيمة
السن ية للبرامج والتنقيحات األولية التي وايق عليها الم ل للفترل  2018-2011واألشهر الستة األول مل عام  2019والقيمة
المت قعة للبرامج والتنقيحات الم ايق عليها للنصف الثاني مل الفترل 2024-2019د وتقرر أن الفيادل الكبيرل يي دور الم لس
ال اع بالم ايقة مستمدل بص رل صرية تقريبا مل م ايقته األولية عل خطر ااتراتي ية قطرية وخطر ااتراتي ية قطرية
مؤقتة ،تتضمل ةل وا دل منهما الحايظة الكاملة لبلد ما ،بما يي ول ارات ابة لازماتد

( )1يي إطار النظام القائم عل المكروعات ،وايق الم لس عل عمليات ممتدل لاراثة واإلنعاش ،وتنقيحات لميفانيات ت اوزت  20ملي ن دورر أمريكي يي قيمة
األرذية ،وبرامج قطرية وتنقيحات تكلفت أةثر مل  3مالييل دورر أمريكي يي قيمة األرذيةد ولم ي ايق الم لس عل عمليات ط ارئ ،أو عمليات خاصة ،أو صناديق
ااتئمانية عل المست ى القطريد
( )2تضمنت م ايقات الم لس يي عامي  2017و 48 ،2018خطة ااتراتي ية قطرية وخطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة جديدل ،وتنقيحا ل طة ااتراتي ية قطرية وا دل،
وتنقيحا ل طة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية وا دل ،وخمسة تنقيحات لمكروعاتد
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الشكل ألف-ثا يا :2-قي ة الب ا

والتنقيحات ا ولية الت وافق عليها ال جلس

 -9وخلصت النتي ة  1إل أن القيمة السن ية التي وايق عليها الم لس بلغت يي المت ار 4د 4مليار دورر أمريكي بيل عامي 2011
و ،2016و4د 13مليار دورر أمريكي يي عام  ،2018وأنه مل المت قع اليا أن تبلغ 6د 7مليار دورر أمريكي بالنسبة لعام
()3

2019د

 -10وي ضح الككل ألف-ثانيا 2-أن قيمة البرامج األولية – وليست التنقيحات – تعد السبب الرئيسي للفيادل الكبيرل يي قيمة البرامج
والتنقيحات التي وايق عليها الم لس التنفيذيد وإوا ااتبعدت قيمة تنقيحات الميفانية الم ايق عليها ،يإن القيمة التي وايق عليها
الم لس التنفيذي تن فض بدرجة طفيفة يقر ،إل 6د 3مليار دورر أمريكي بيل عامي  2011و ،2016وإل 1د 13مليار دورر
أمريكي يي عام 2018د وبالتالي يإن الفيادل يي دور الم لس ال اع بالم ايقة تطرأ بمعفل عل تنقيحات الميفانية ،مع ارتفال
قيمة البرامج األولية الم ايق عليها بدرجة ةبيرل عند ارنتقال إل إطار خارطة الطريق المتكاملةد ومل المت قع أن تستمر هذه
الفيادل يي السن ات المقبلةد
النتيجة 2
يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأت الفيادل الكبيرل يي دور الم لس التنفيذي ال اع بالم ايقة عل البرامج التابعة للب ا
(خطر ااتراتي ية قطرية وخطر ااتراتي ية قطرية مؤقتة) ،بمعفل عل التنقيحاتد ومل المت قع أن تستمر الفيادل يي م ايقات
الم لس عل البرامج يي السن ات المقبلة ،بنام عل ت قعات متحفظةد
النتيجة  :3تحليل ال وافقات :قي ة وعدد الب ا

والتنقيحات ا ولية ال وافق عليها

 -11قامت األمانة أيضا بتحليل البيانات لتحديد ما إوا ةانت قد تحققت أي مكااب يي الكفامل عند ارنتقال مل النظام القائم عل
المكروعات إل إطار خارطة الطريق المتكاملة ،وتبيَّل أن القيمة الدوررية للبرامج والتنقيحات الم ايق عليها زادت بدرجة ةبيرل
يي إطار خارطة الطريق المتكاملة يي عام  ،2018وأن مت ار عدد الم ايقات ان فض مقارنة بالمت ار بيل عامي  2011و2016
يي إطار النظام القائم عل المكروعات ،وه ما يمثل زيادل ملح ظة يي الكفاملد
 -12وي ضح الككل ألف-ثانيا 3-القيمة اإلجمالية (بمليارات الدوررات األمريكية) ،والعدد اإلجمالي للبرامج والتنقيحات األولية التي
وايق عليها الم لس والمدير التنفيذي ،والتي وايق عليها المدير التنفيذي بص رل مكترةة مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد
(َ )3يستبعد هذا التحليل أربعة تمديدات زمنية ل طر ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية وايق عليها الم لس ألنها ارتبطت بارنتقال مل النظام القائم عل المكروعات إل
إطار خارطة الطريق المتكاملةد
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ويي األشهر الستة األول مل عام  ،2019ةانت هناف  57م ايقة (بقيمة 4د 5مليار دورر أمريكي)د ومل المت قع أن يتم تقديم 12
مل ال طر اراتراتي ية القطرية أو ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة للم ايقة عليها يي الدورل العادية الثانية لعام ،2019
ليصل العدد اإلجمالي للم ايقات إل  69م ايقة (بقيمة 2د 9مليار دورر أمريكي)د ور تكمل الت قعات التنقيحات نظرا ألنه ر
يمكل ت قعها بأي قدر مل الدقةد
الشكل ألف-ثا يا :3-قي ة وعدد الب ا

والتنقيحات ا ولية ال وافق عليها

 -13وبيل عامي  2011و ،2016بلغ مت ار قيمة البرامج ،والمكروعات ،والتنقيحات الم ايق عليها ان يا 3د 8مليار دورر أمريكي،
وبلغ مت ار عدد الم ايقات  300م ايقةد ويي إطار خارطة الطريق المتكاملة يي عام  ،2018زادت القيمة السن ية للبرامج
والتنقيحات األولية الم ايق عليها إل 9د 13مليار دورر أمريكي ،بينما ان فض عدد الم ايقات إل  70م ايقةد( )4وةما يتضح مل
الككل ألف-ثانيا ،3-تؤةد البيانات اإلضايية المستمدل مل عام ( 2019التنقيحات الفعلية والتنقيحات المت قعة) أن القيمة الدوررية
للبرامج ظلت مرتفعة ،بينما ان فض عدد الم ايقات بدرجة ةبيرل يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة بالنظام القائم عل
المكروعاتد
النتيجة 3
يي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،زادت القيمة الدوررية اإلجمالية للبرامج والتنقيحات الم ايق عليها ،بينما ان فض عدد الم ايقات،
مما أدى إل مكااب يي الكفاملد .
النتيجة  :4تحليل ال وافقات – عدد التنقيحات
 -14يي المك ن الرابع مل اراتعراض ،قامت األمانة بتحليل عدد التنقيحات الم ايق عليها لتحديد ما إوا ةان قد تحققت أي مكااب يي
الكفاملد وايك ن مل بيل مؤشرات زيادل الكفامل وج د عدد أقل مل التنقيحات ،نظرا ألن العدد األقل ا ف يعني ت صيص وقت
أقل وم ارد أقل لمعال ة التنقيحاتد
 -15وةان مل المت قع أن يؤدي العمل بإطار الحايظة عل نطاق البلدان إل زيادل الكفامل يي عمليات التنقيحد ول ألنه بدر مل إدارل
ثالثة أو أربعة مكروعات م تلفة لها يترات م تلفة ،قد يتطلب ةل وا د منها تنقيحا ،يإن إطار ال طر اراتراتي ية القطرية ي ِّ ّ د
العمل يي تنقيح وا دد وباإلضاية إل ول  ،وةما أوضح تحديث خارطة الطريق المتكاملة الذي عرض عل الدورل العادية الثانية

( )4تغطي الم ايقات السبعيل  24برنام ا أوليا و 46تنقيحاد
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للم لس يي عام  )5(،2017يإن المرونة المحسنة لهيكل ميفانية الح ايظ القطرية ،واات دام خطر تنفيذ قائمة عل الم ارد مل
سِّل الت طير التكغيلي عل المست ى القطري ،ويقلل مل الحاجة إل تنقيحات تتعلق بتعديالت تقنيةد
المت قع أن يح ّ
 -16يتناول الككل ألف-ثانيا 4-التنقيحات يقر ،ويبيل مت ار عدد التنقيحات الم ايق عليها ان يا بيل عامي  2011و 2016يي إطار
النظام القائم عل المكروعات ،وعدد التنقيحات الم ايق عليها يي عام  2018يي إطار خارطة الطريق المتكاملةد ويي األشهر
الستة األول مل عام  ،2019ةان هناف  31مل التنقيحات الم ايق عليهاد( )6وألنه ر يمكل ت قع التنقيحات بأي قدر مل الدقة ،يإنه
مل الصعب تقدير ةم عدد التنقيحات التي يمكل أن تعرض يي النصف الثاني مل عام 2019د رير أن اإلدارل عل ثقة بأن العدد
النهائي للتنقيحات الم ايق عليها يي عام  2019ايك ن أقل بدرجة ةبيرل مل المت ار السن ي البالغ  215تنقيحا يي إطار النظام
القائم عل المكروعاتد
الشكل ألف-ثا يا :4-توسط عدد التنقيحات ف فت ة عام واحد

 -17وبيل عامي  2011و ،2016ةان ي جد يي المت ار  215تنقيحا ةل عامد ويي عام  ،2018ويي إطار خارطة الطريق المتكاملة،
ةان ي جد  46تنقيحاد ويعد هذا مؤشرا جيدا عل أنه يي إطار خارطة الطريق المتكاملة تتحقق تحسينات ةبيرل يي الكفامل ،تؤدي
إل اختصار يي ال قت ووي رات يي التكلفة ،يضال عل الحد مل التفتتد
النتيجة 4
قق التغيير مل النظام القائم عل المكروعات إل إطار خارطة الطريق المتكاملة تحسنا يي الكفامل ،ةما يتضح مل
ارن فاض الكبير يي عدد التنقيحات التي تعالج ان ياد
تحليل تفو ضات السلطة الت

قت ح اإلبقاء عليها ب وجب االقت اح (2ب)

 -18بم جب ارقتراح (2ب) ،المعروض يي الفقرات  81-60مل ال ثيقة الرئيسية ،ت صي اإلدارل باإلبقام عل تف يضات السلطة مل
الم لس التنفيذي إل المدير التنفيذي عل النح المطبق خالل الفترل المؤقتة ،بااتثنام تف يضات السلطة ب ص ع زيادات يي
الميفانية رير متعلقة بتغييرات أاااية أو بارات ابة لحارت الط ارئ أو بتقديم ال دماتد

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )5د
( )6يستبعد هذا العدد تمديدات زمنية ألربع خطر ااتراتي ي ة قطرية مؤقتة انتقالية نظرا ألنها مرتبطة بارنتقال مل النظام القائم عل المكروعات إل إطار خارطة
الطريق المتكاملةد
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 -19وي ير ال دول ألف-ثانيا 1-لمحة عامة عل الكيفية التي تمت بها مماراة تف يضات السلطة المقترح اإلبقام عليها يي الفترل ال اقعة
بيل  1يناير/ةان ن الثاني  2018إل  30ي ني  /فيران 2019د
-20

وت در اإلشارل إل أنه ي ري إبالغ الم لس التنفيذي مرتيل يي السنة عل عمليات الط ارئ المحدودل وأنكطة ارات ابة الف رية
التي وايق عليها المدير التنفيذي أو وايق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة ،وةذل عل تنقيحات
ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ،والفيادات المقابلة يي الميفانية التي وايق عليها المدير
()7

التنفيذي أو وايق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد

(WFP/EB.1/2019/8-E/2 ،WFP/EB.1/2019/8-E/1 ،WFP/EB.2/2018/8-E/2 ،WFP/EB.2/2018/8-E/1 )7د
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الجدول ألف-ثا يا :1-تفو ضات السلطة ال ارسة بين  1نا /كا ون الثا

 2018و 30و يو/حز ان 2019

 3ع ليات طوارئ (باب ا رينيا ال ديدل ،وبلدان
الت يل (أ)( )1ن الالئحة ال ا ة:
تنقيح أي عملية ط ارئ محدودل ،أو تنقيح يتعلق بحالة ط ارئ ل طة ااتراتي ية أمريكا الالتينية المتأثرل بال ضع يي ينفويال،
قطرية ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ،وجفر القمر)
عل أن تمارس بص رل مكترةة مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة عندما
تفيد الميفانية وات الصلة عل  50ملي ن دورر أمريكيد

الت يل (أ)( )2ن الالئحة ال ا ة:

لم تمارس

ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة التي يم ّ لها البلد
المضيف بالكامل ،يي الحارت التي ر يطلب ييها البلد المضيف م ايقة الم لس
التنفيذي عل ال طة.
 42تنقيحا ت لقا بالطوارئ 7 ،منها ت اوزت
الت يل (ب)( )1ن الالئحة ال ا ة:
تنقيح أي عملية ط ارئ محدودل ،أو تنقيح يتعلق بحالة ط ارئ ل طة ااتراتي ية العتبة البالغة  50ملي ن دورر أمريكي
قطرية ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية ،وتطلبت م ايقة مكترةة مع المدير العام
عل أن تمارس بص رل مكترةة مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة عندما لمنظمة األرذية والفراعة
تفيد الميفانية وات الصلة عل  50ملي ن دورر أمريكي.
 38تنقيحا تنازليا عل
الت يل (ب)( )3ن الالئحة ال ا ة:
تنقيح المك نات رير المتعلقة بحالة الط ارئ ل طة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية وا دل عل األقل
بعد عملية ط ارئ محدودل

الت يل (ب)( )4ن الالئحة ال ا ة:

صيلة ااتراتي ية

لم تمارس

تنقيح المك نات رير المتعلقة بحالة الط ارئ ل طة ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية
بعد عملية ط ارئ محدودل

الت يل (ب)( )5ن الالئحة ال ا ة:

لم تمارس

تنقيح خطة ااتراتي ية قطرية ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو صيلة
ااتراتي ية مم لة بالكامل مل جانب البلد المضيف؛

الت يل (ب)( )6ن الالئحة ال ا ة:

لم تمارس

إضاية إل خطة ااتراتي ية قطرية ،أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ،أو خطة
ااتراتي ية قطرية مؤقتة انتقالية خاصة بحصيلة ااتراتي ية مم لة بالكامل مل جانب
بلد مضيف لم يطلب م ايقة الم لس عل الحصيلة اراتراتي ية.

الت يل (ب)( )7ن الالئحة ال ا ة:
التنقيحات المتعلقة بأنكطة تقديم ال دماتد

 5تنقيحات متعلقة بأنكطة تقديم ال دمات
صراد
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ال لحق الثالث
يعرض ال دول أدناه تف يضات السلطة المقتر ة المقرر أن تدخل يف النفاو اعتبارا مل  1مارس/آوار  ،2020وهي تتضمل ارقترا يل
( 2أ) و(2ب) ال ارديل يي متل هذه ال ثيقةد
وت در اإلشارل إل أن اإل ارت إل يئة ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية قد تم تعديلها ألن هذه الفئة يي إطار التف يضات
المؤقتة للسلطة تكير إل ن عيل منفصليل مل ال طرد
وةانت إ دى هاتيل الفئتيل تستند إل وثائق مكروعات ابق اعتمادها واات دمتها المكاتب القطرية ة سر لالنتقال مل النظام القائم عل
المكروعات إل نظام خارطة الطريق المتكاملةد وقد قدمت هذه ال طر يي يناير/ةان ن الثاني  ،2018وةان الحد األقص لمدتها
عاماند( )1ولل تك ن هذه ال طر قيد التنفيذ عندما تدخل التف يضات الدائمة للسلطة يف النفاو يي عام 2020د وبنام عليه ،يإنه ر يكار
إليها يي تف يض السلطة المقترحد
أما ال طر ارنتقالية مل الفئة األخرى ،يإنها تست دم ة سر بيل نهاية عملية ط ارئ محدودل وبداية خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة
ااتراتي ية قطرية مؤقتةد وتكير المادل الثانية 2-مل الالئحة العامة إل هذه ال طر باعتبارها خططا انتقالية ،وتككل جفما ر يت فأ مل
إطار ال طر اراتراتي ية القطريةد ويكار إل هذه ال طر ببساطة عل أنها خطر انتقالية يي تف يضات السلطة المقتر ةد وتظل الطة
الم ايقة ييما يتعلق بهذه ال طر بم جب تف يضات السلطة المقتر ة هي نفس الطة الم ايقة ييما يتعلق بها يي إطار التف يضات المؤقتة
للسلطةد
ويمكل ت قع المفيد مل التنقيحات بنام عل الت جيهات والتعليقات ال اردل مل الم لس التنفيذي ونتائج اراتعراضات الداخلية المستمرلد
ي وقد ت ضع للتغيير قبل عرضها عل الم لس التنفيذي للم ايقة عليها يي
ولذل  ،يإن التنقيحات ال اردل يي هذه ال ثيقة تتسم بطابع أول ّ
دورته العادية األول لعام 2020د

( )1انظر الفقرل  97مل وثيقة ايااة ال طر اراتراتي ية القطرية ( ،)WFP/EB.2/2016/4-C/Rev.1والنقطة  7مل القرار ،والفقرات  111-109وات الصلة مل
وثيقة تحديث عل خارطة الطريق المتكاملة (ال راد يي ال ثيقة )WFP/EB.2/2018/5-A/1د
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الجدول ألف-ثالثا :1-تفو ضات السلطة ال قت حة
النص

الت ليق

ييما يلي السلطات التي يف ّ ضها الم لس التنفيذي إل المدير بم جب المادل الساداة(2-ك) مل النظام األاااي للب ا  ،يإن
التنفيذي ويقا للمادل الساداة(2-ك) مل النظام األاااي للب ا  :الم لس مسؤول عل الم ايقة عل أنكطة الب ا  ،ولكل ي ز
له أن يف ّ ِّ ض إل المدير التنفيذي الطات الم ايقة التي قد يحدّدهاد
األولية:
(أ) الم ايقة ّ

األولية المف َّ ضة إل المدير التنفيذيد
يحدِّّد هذا الحكم الم ايقات ّ

( )1عمليات الط ارئ المحدودل وال طر اراتراتي ية ويحتفظ الم لس التنفيذي ضمنا ب ميع الم ايقات رير المف ّ ضة
القطرية المؤقتة ارنتقالية ،بم ايقة مكترةة مل المدير تحديدا للمدير التنفيذي ،مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة
يثما ينطبقد
التنفيذي والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة،
عندما تت اوز قيمة عملية الط ارئ المحدودل أو
وبالتالي ،يحتفظ الم لس بسلطة الم ايقة عل ال طر
المك نات المتعلقة بالط ارئ يي ال طة اراتراتي ية
اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة،
القطرية المؤقتة ارنتقالية  50ملي ن دورر أمريكي؛
ب الف تل التي يم ّ لها البلد المضيف بالكامل ،والذي لم يقم
( )2ال طر اراتراتي ية القطرية وال طر اراتراتي ية بإ التها إل الم لس للم ايقة ،نظرا ألن هذه السلطة لم تف ض
القطرية المؤقتة المم لة بالكامل مل بلد مضيف لم للمدير التنفيذيد
يطلب م ايقة الم لس التنفيذي عل ال طةد
يحدِّّد هذا الحكم الم ايقات عل التعديالت التي تدخَل عل إطار
(ب) الم ايقة عل التعديالت:
ال طر اراتراتي ية القطرية ،والمف ضة إل المدير التنفيذي
( )1تنقيح عملية ط ارئ محدودل أو تنقيح يتعلّق بالط ارئ
بمفرده أو بارشتراف مع المدير العام لمنظمة األرذية والفراعةد
يي خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية
قطرية مؤقتة أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ويحتفظ الم لس التنفيذي ضمنا ب ميع الم ايقات رير المف ّ ضة
انتقالية ،بم ايقة مكترةة مع المدير العام لمنظمة تحديدا للمدير التنفيذي ومع المدير العام لمنظمة األرذية
األرذية والفراعة ألية زيادل تت اوز  50ملي ن دورر والفراعة ،يثما ينطبقد
أمريكي؛
وبالتالي ،يحتفظ الم لس بسلطة الم ايقة عل ما يلي:
( )2زيادل يي قيمة خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة
 -1الفيادات يي قيمة الحصائل اراتراتي ية التي تت اوز العتبة
ااتراتي ية قطرية مؤقتة ،شريطة ّأر تت اوز قيمة
المحدّدل؛
الفيادل نسبة  15يي المائة مل الميفانية اإلجمالية
 -2إضاية أو إزالة صائل ااتراتي ية ةاملة يي خطة
الحالية لل طة؛
ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة ما عدا
( )3ت فيض يي أية صيلة مل الحصائل اراتراتي ية يي
يي الة الحصائل اراتراتي ية التي تتعلّق يقر بأنكطة
خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية
الط ارئ أو تقديم ال دمات أو تم َّ ل بالكامل مل البلد
مؤقتةد وعند ساب ما إوا ةانت عتبة السلطة المحددل
المضيف الذي لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي ،ويي هذه
يي الفقر (ب) ( )2أعاله قد لبيت يإن مثل هذا
الحالة تندرك اإلضاية أو اإلزالة تحت السلطة العامة للمدير
الت فيض ي ب أر يقابل أي زيادل يي ميفانية ال طةد
التنفيذي لتل الم ارتد
( )4تنقيح مك ّ نات ر تتعلّق بالط ارئ يي خطة ااتراتي ية
اتحسب عتبة النسبة المئ ية لفيادل ما يي ال طة اراتراتي ية
قطرية مؤقتة انتقاليةد
القطرية أو ال طة اراتراتي ية القطرية المؤقتة عل أااس قيمة
( )5تنقيح خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية ميفانية هذه ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة اراتراتي ية
قطرية مؤقتة أو صيلة ااتراتي ية مم لة بالكامل مل القطرية المؤقتة يي تاريخ إجرام التنقيحد وألرراض ساب
العتبة لل تعامل التنقيحات المتعلقة بالط ارئ بص رل تراةميةد
بلد مضيف؛
( )6إضاية صيلة ااتراتي ية يي خطة ااتراتي ية قطرية وتمكيا مع الطة المدير التنفيذي بتنقيح المك ّ نات التي ر تتع ّلق
أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة مم لة بالكامل مل بالط ارئ يي ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية،
يف َّ ض المدير التنفيذي بسلطة الم ايقة عل جميع هذه التنقيحات
بلد مضيف لم يطلب م ايقة الم لس التنفيذي عل
يي تل ال طرد
الحصيلة اراتراتي ية؛
( )7التنقيحات المتعلقة بأنكطة تقديم ال دماتد

ويف َّ ض المدير التنفيذي بسلطة الم ايقة عل أنكطة تقديم
ال دمات رير المدرجة يي ال طة اراتراتي ية القطرية أو ال طة
اراتراتي ية القطرية المؤقتة التي وايق عليها الم لس التنفيذي
مل قبلد
لل تحسب التنقيحات المتعلقة بأنكطة الط ارئ ،أو تقديم
ال دمات ،أو إضاية أو إزالة صيلة ااتراتي ية ضمل عتبات
م ايقة الم لسد
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ال لحق ال ابع
تنقيحات االستجابة لألز ات الواجب است اضها ن الدول ا عضاء
-1

تغطي الفقرات  82إل  87مل ال ثيقة الرئيسممممممية ال لفية ال اصممممممة بعملية ااممممممتعراض الدول األعضممممممام للتنقيحات المتعلقة
باراممممممت ابة لازماتد ويعرض ال دول ألف-رابعا 1-ما يصممممممل إل  20تنقيحا مل التنقيحات التي ت اوزت عتبات الميفانية
المطبقة وخضعت لعملية ااتعراض مل جانب الدول األعضام مدتها خمسة أيامد وتم تقاام  14تنقيحا مع الدول األعضام قبل
م ايقة المدير التنفيذي وةذل م ايقة المدير العام لمنظمة األرذية والفراعة عند اللفومد وبالنظر إل الطابع الملح للتنقيحات
السممممتة المتبقية يقد جرى تقاامممممها مع الدول األعضممممام بعد الم ايقة عليها مل قِّبل المدير التنفيذي ،وةذل المدير العام لمنظمة
األرذية والفراعة إوا ما تطلب األمر ول د
الجدول ألف-راب ا : 1-تنقيحات االستجابة لألز ات الواجب است اضها ن الدول ا عضاء
حتى  9سبت ب /أ لول 2019

تار خ ال وافقة

ال كتب القط ي

القي ة
بالدوالر ا

ك *

التقاسم ع الدول
ا عضاء قبل ال وافقة

دول أعضاء قد ت ت ليقات

 16مارس/آوار 2018

م ريتانيا

21 869 847

ر

بل يكا ،ةندا

 23مارس/آوار 2018

زامبيا

8 495 532

نعم

المملكة المتحدل ،ال ريات المتحدل

 30أبريل/نيسان 2018

مالي

39 880 444

نعم

بل يكا ،ةندا ،ال ريات المتحدل

 31ماي /أيار 2018

ب رةينا ياا

41 520 530

نعم

الدانمرف ،الك يت ،ال ريات المتحدل

 29ي ني  /فيران 2018

بنغالدية

188 550 905

نعم

ةندا ،ميانمار

 24أرسطس/آب 2018

ة ل مبيا

43 780 256

نعم

ة ل مبيا ،ال ريات المتحدل ،ينفويال

 16يناير/ةان ن الثاني
2019

جمه رية الك نغ
الديمقراطية

452 884 490

ر

إابانيا ،ال ريات المتحدل

 27يبراير/شباط 2019

بنغالدية

438 125 978

نعم

أاتراليا ،بنغالدية ،ةندا ،ميانمار،
إابانيا

 21مارس/آوار 2019

إا اتيني

9 521 617

ر

(ر ي جد)

 5أبريل/نيسان 2019

م زامبيق

168 103 739

ر

بل يكا ،ينلندا

 8أبريل/نيسان 2019

مدركقر

45 112 763

ر

ال ريات المتحدل

 2ماي /أيار 2019

ة ل مبيا

93 303 121

نعم

ةندا ،الدنمارف

 13ي ني  /فيران 2019

الص مال

214 529 478

ر

أاتراليا ،ةندا

 3ي لي /تم ز 2019

الكاميرون

86 682 316

نعم

ةندا ،ال ريات المتحدل

 3ي لي /تم ز 2019

اليمل

1 483 114 732

نعم

ةندا

 18ي لي /تم ز 2019

لبنان

364 354 369

نعم

أاتراليا ،ةندا ،الك يت

 16أرسطس/آب 2019

جمه رية أيريقيا
ال اط

212 620 887

نعم

[ر ي جد]

 16أرسطس/آب 2019

زمباب ي

156 166 408

نعم

الس دان ،المملكة المتحدل

جار
ٍ
جار
ٍ

م زامبيق

162 970 276

نعم

ةندا ،ال ريات المتحدل األمريكية

ب رةينا ياا

124 099 381

نعم

بل يكا ،ةندا ،ال ريات المتحدل

* يتم ساب القيمة يي المقام األول – ولكل ليس بص رل صرية – عل طريق ارات ابة لازمات ،يث أن التنقيحات نادرا ما تتعلق بم ال
ترةيف وا د يقرد
وتكير الصف ف المظللة إل التنقيحات التي تمت مكارةتها مع الدول األعضام للتعليق عليها بعد م ايقة المدير التنفيذي ،أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األرذية والفراعة معاد
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ال لحق الخا س
تتضمل تنقيحات الالئحة العامة ال اردل يي هذا الملحق التعديالت القان نية الالزمة لتنفيذ ارقتراح ال اع بسيااة ال طر اراتراتي ية
القطرية المتعددل البلدان ،عل النح المفصل يي الفقرات مل  103إل  109مل هذه ال ثيقةد ويمكل ت قع مفيد مل التنقيحات بنام عل
الت جيهات والتعليقات ال اردل مل الم لس التنفيذي ،ونتائج اراتعراضات الداخلية المستمرلد ولذل  ،يإن التنقيحات ال اردل يي هذه
ي وقد ت ضع للتغيير قبل عرضها عل الم لس التنفيذي للم ايقة عليها يي دورته العادية األول لعام 2020د
ال ثيقة تتسم بطابع أول ّ
ت در مال ظة أن ال دول أدناه يكمل الم اد المقترح تغييرها يقرد وتحذف الم اد التي لم يمسها تغيير لغرض اإلي از وتيسير الرج ل
إليهاد

الالئحة ال ا ة :النص الحال

الالئحة ال ا ة :النص ال قت ح
(النص الجد د تحته خط)

ال ادة الثا ية :2-فئات الب ا
ت يتسن للب ا أدام أرراضه ،ينكئ الم لس التنفيذي يئات
البرامج التالية:
(أ) ال طر اراتراتي ية القطرية وتكمل الحايظة الكاملة مل
األنكطة اإلنسانية واإلنمائية للب ا يي بلد ما ،وتعدّ بعد تحليل
للتنمية المستدامة يضطلع به البلد المعني؛
(ب) ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة وتكمل الحايظة
الكاملة مل األنكطة اإلنسانية واإلنمائية للب ا يي بلد ما ،وتعد
بدون تحليل للتنمية المستدامة يضطلع به البلد المعني؛
(ك) عمليات الط ارئ المحدودل وهي تكمل اإلراثة يي ارت
الط ارئ يي البلدان التي ر ت جد للب ا ييها خطة ااتراتي ية
قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة؛
(د) ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية تكمل ايظة
الب ا الكاملة مل األنكطة اإلنسانية واإلنمائية يي بلد ما ،التي
اتنفذ يي الفترل الفاصلة بيل نهاية عملية ط ارئ محدودل وبدم
خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتةد

ال ادة الثا ية :2-فئات الب ا
ت يتسن للب ا أدام أرراضه ،ينكئ الم لس التنفيذي يئات
البرامج التالية:
(أ) ال طر اراتراتي ية القطرية وتكمل الحايظة الكاملة مل
األنكطة اإلنسانية واإلنمائية للب ا يي بلد أو بلدان ما ،وتعد
بعد تحليل للتنمية المستدامة يضطلع به البلد المعني؛
(ب) ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة وتكمل الحايظة
الكاملة مل األنكطة اإلنسانية واإلنمائية للب ا يي بلد أو بلدان
ما ،وتعد بدون تحليل للتنمية المستدامة يضطلع به البلد المعني؛
(ك) عمليات الط ارئ المحدودل وهي تكمل اإلراثة يي ارت
الط ارئ يي البلدان التي ر ت جد للب ا ييها خطة ااتراتي ية
قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتة؛
(د) ال طر اراتراتي ية القطرية المؤقتة ارنتقالية تكمل ايظة
الب ا الكاملة مل األنكطة اإلنسانية واإلنمائية يي بلد أو بلدان
ما ،التي اتنفذ يي الفترل الفاصلة بيل نهاية عملية ط ارئ محدودل
وبدم خطة ااتراتي ية قطرية أو خطة ااتراتي ية قطرية مؤقتةد

ال ادة ال اش ة :2-وضع الب ا
(أ) يعمل الب ا مع الحك مات ،مست دما تحليالت التنمية
المستدامة التي تضطلع بها البلدان ،يثما وجدت ،لتقدير
ار تياجات ووضع البرامج بالتعاون مع األمم المتحدل ومنظمة
األرذية والفراعة وريرهما مل المنظمات وات الصلةد
(ب) ينبغي للبرامج أن تكمل ال طر واألول يات اإلنسانية
واإلنمائية للبلدان المتلقية وأن تنكئ صالت واضحة مع األنكطة
وات الصلة يي منظ مة األمم المتحدل ،بما يكمل ،يثما أمكل،
البرم ة المكترةةد
(ك) يراع يي جميع البرامج ما يلي:
( )1تحديد ن ل المساعدل المقدمة مل الب ا  ،والمستفيديل
المستهدييل ،والم قع ال غرايي للمساعدل المقدمة ،والنتائج
المت قعة؛
( )2ا ت اؤها عل ميفانية ايظة قطرية تكمل جميع
تكاليف البرامج ،مرتبة سب يئات التكاليف التالية:
 -1تكاليف التح يل التي تقابل القيمة النقدية للم اد أو
النق د أو ال دمات المقدمة ،إضاية إل تكاليف التسليم
وات الصلة؛
 -2تكاليف التنفيذ التي تقابل النفقات المرتبطة بص رل
مباشرل باألنكطة ال اصة ضمل البرنامج المعني،
خالف تكاليف التح يل؛
 -3تكاليف الدعم المباشرل التي تقابل النفقات عل
المست ى القطري المرتبطة ارتباطا مباشرا بتنفيذ

ال ادة ال اش ة :2-وضع الب ا
(أ) يعمل الب ا مع الحك مات ،مست دما تحليالت التنمية
المستدامة التي تضطلع بها البلدان ،يثما وجدت ،لتقدير
ار تياجات ووضع البرامج بالتعاون مع األمم المتحدل ومنظمة
األرذية والفراعة وريرهما مل المنظمات وات الصلةد
(ب) ينبغي للبرامج أن تكمل ال طر واألول يات اإلنسانية
واإلنمائية للبلدان المتلقية وأن تنكئ صالت واضحة مع األنكطة
وات الصلة يي منظ مة األمم المتحدل ،بما يكمل ،يثما أمكل،
البرم ة المكترةةد
(ك) يراع يي جميع البرامج ما يلي:
( )1تحديد ن ل المساعدل المقدمة مل الب ا  ،والمستفيديل
المستهدييل ،والم قع ال غرايي للمساعدل المقدمة ،والنتائج
المت قعة؛
( )2ا ت اؤها عل ميفانية ايظة قطرية تكمل جميع
تكاليف البرامج يي البلد المعني أو البلدان المعنية ،مرتبة
سب يئات التكاليف التالية:
 -1تكاليف التح يل التي تقابل القيمة النقدية للم اد أو
النق د أو ال دمات المقدمة ،إضاية إل تكاليف التسليم
وات الصلة؛
 -2تكاليف التنفيذ التي تقابل النفقات المرتبطة بص رل
مباشرل باألنكطة ال اصة ضمل البرنامج المعني،
ب الف تكاليف التح يل؛
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الالئحة ال ا ة :النص الحال
البرنامج المعني ةكل ولكل ر يمكل أن تعفى لنكاط
محدد ضمنه؛
 -4تكاليف الدعم رير المباشرل وهي التكاليف التي
ر يمكل أن ترتبر ارتباطا مباشرا بتنفيذ البرنامج
المعنيد

الالئحة ال ا ة :النص ال قت ح
(النص الجد د تحته خط)
 -3تكاليف الدعم المباشرل التي تقابل النفقات عل
المست ى القطري المرتبطة ارتباطا مباشرا بتنفيذ
البرنامج المعني ةكل ولكل ر يمكل أن تعفى لنكاط
محدد ضمنه؛
 -4تكاليف الدعم رير المباشرل وهي التكاليف التي
ر يمكل أن ترتبر ارتباطا مباشرا بتنفيذ البرنامج
المعنيد
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