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للموافقة

ف  12فبراير/لباط 2020
تتاح وثائق المجلس التنفيذي عل موق الب ا

عل ارنترنس (.)https://executiveboard.wfp.org

تحد ث عن خارطة الط ق ال تكا لة :تفو ضات السلطة وت تيبات الحوك ة ا خ ى ال قت حة

وجز تنفي ي
يشكل إطار خارطة الطريق المتكاملة الذي يتألف من الخطة اال ستراتيجية للب ا

( )1(،)2021-2017وسياسة الخطط اال ستراتيجية
()4

القطرية )2(،واستتتتضراإل ارطار المال  )3(،وإطار النتائج المؤستتتستتتية ( ،)2021-2017منصتتتة لتتتاملة لتتت اممس لدعا االستتتتجا ا
المناسبة والمستدامة ،ولتضزيز فضالية عمليا الب ا

وكفاءتها ف وقس يشهد احتياجا إنسانية غير مسبوقة.

واعتبارا من  1يناير/كانون الثان  ،2020ستتتتتتتضمل جمي المكاتب القطرية للب ا

البالغ عددها  82مكتبا وفقا لخطة استتتتتتتراتيجية
خطتين استتتتتتتراتيجيتين قطريتين

قطرية أو خطة استتتتتتتراتيجية قطرية مؤقتة مضتمدة من المجلس .و ارضتتتتتتافة إل نلذ ،ينفذ الب ا

مؤقتتين متضتتددت البلتتدان لمنطقتتة المهيط الهتتاد ومنطقتتة البهر الكتتاريب  ،وافق عليهمتتا المجلس ف عتتا  ،2019وعمليتتة طوار
مهدودة متضددة البلدان لبلدان أمريكا الالتينية الت تأثر

()5

الهالة ف فنزويال ،وعملية طوار مهدودة لجزر القمر.

وتطلب تضميا إطار خارطة الطريق المتكاملة تغييرا تنظيميا واستتتتتتضا منذ عا  2016من أجل تدريب الموظفين وتجهيزها ،وإجراء
تغييرا ف الالئهة الضامة والنظا المال فيما يتضلق سياسا االسترداد الكامل للتكاليف والمصطلها  ،وإعادة تشكيل نظا تكنولوجيا
الب ا

والتضاون الوثيق م الدول األعضاء والشركاء المانهين.

ولا يتا االنتهاء حت اآلن من المكونا الهاستتتتتتمة رطار الهوكمة ف خارطة الطريق المتكاملة .وتهدف اردارة إل وضتتتتتت نمون
للهوكمة قائا عل المخاطر ،وفضال من حيث التكلفة ،ويضبر عن ارطار الشتتتتتتتامل لخارطة الطريق المتكاملة ،و التال يضزة موافقة
المجلس ورقا ته االستتتتتتتراتيجية للوظائف من خالل الهد من التفتاس ،م االحتفاظ قدرة الب ا

عل االستتتتتتتجا ة ستتتتتترعة لهاال

(.WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2 )1
(.WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1 )2
(.WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1 )3
(.WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1 )4
( )5الموافقة عل عمليا الطوار المهدودة تكون من المدير التنفيذي ومن المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة لألما المتهدة ،عند االقتضاء.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبدهللا

السيد G. Manni

نائب المدير التنفيذي

نائب مدير تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة

هاتف066513-2401 :

هاتف066513-2155 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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الطوار  .يد أن من الضتتروري إرستتاء تواةن لتتهيد ين دور الرقا ة والهوكمة الذي يضتتطل ه المجلس من جهة و ستتاطة وكفاءة
المكاتب القطرية من جهة أخرى.
و النظر إل أن الخبرة المكتستتتتتتبة أثناء المرحلة التجريبية كانس مهدودة ،فقد وافق المجلس ف دورته الضادية الثانية لضا  2017عل
تفويضتتا مؤقتة للستتلطة للفترة من  1يناير/كانون الثان  2018إل  29فبراير/لتتباط  )6(،2020والتزمس األمانة استتتضراإل تطبيق
تفويضتتا الستتلطة المؤقتة لضتتمان الهفاظ عل دور المجلس األستتاس ت فيما يتضلق الموافقة والرقا ة .وغط االستتتضراإل فترة عام
 2018و ،2019وترد نتائجه ف الملهق الثان .
وتوفر النتائج األدلة عل أن تنفيذ إطار خارطة الطريق المتكاملة أستتتتفر عن ةيادة كبيرة وملموستتتتة ف دور المجلس ف الموافقة عل
البرامج ،وتستتليط مزيد من الضتتوء عل عمليا الب ا  ،وتهقيق مكاستتب ف الكفاءة .واةداد

صتتفة خالتتة نستتبة متوستتط القيمة

السنوية للبرامج الت وافق عليها المجلس من  53ف المائة ،أو  4.4مليار دوالر أمريك سنويا ف إطار النظا القائا عل المشروعا
ين عتتام  2011و 2016إل  96ف المتتائتتة أو  13.4مليتتار دوالر أمريك ف عتتا  ،2018و 64ف المتتائتتة أو  8.1مليتتار دوالر
أمريك ف عا  2019ف إطار خارطة الطريق المتكاملة .وتشتتتتتير التوقضا حت عا  2024إل استتتتتتمرار اةدياد دور المجلس ف
الموافقة .ويرج نلذ درجة كبيرة إل ارطار الشتتتتتتامل لخارطة الطريق المتكاملة الذي ةاد من وضتتتتتتوح جمي عمليا الب ا

ف

جمي الستتتياقا  ،ما ف نلذ الهصتتتائل االستتتتراتيجية المتضلقة األنشتتتطة الخالتتتة االستتتتجا ة لألةما الممتدة والت يمكن التنبؤ ها
والمتكررة ،واألنشطة المتصلة تقديا الخدما .
وتلتمس األمانة ف هذه الوثيقة موافقة المجلس عل تفويضتتا الستتلطة المقترحة من المجلس إل المدير التنفيذي والتضديال المقترحة
عل الالئهة ال ضامة للب ا

من أجل تيستتتتتتير تنفيذ مفهو الخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية المتضددة البلدان .ويضرإل الملهق الثالث

م شروع لياغة تفوي ضا ال سلطة المقترحة الت ت شمل ال سلطة المفو ضة صورة م شتركة ين المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة
األغذية والزراعة لألما المتهدة فيما يتضلق ضمليا الطوار المهدودة والهصائل اال ستراتيجية المتضلقة االستجا ة لألةما  ،ما فيها
التنقيها  .ويتضتتمن الملهق الرا التضديال المقترح إدخالها عل الالئهة الضامة للب ا

المنطبقة عل مفهو الخطط االستتتراتيجية

القطرية المتضددة البلدان .وف حال الموافقة فستُضدل الالئهة الضامة وتذييلها م نفان نلذ اعتبارا من  1مارس/آنار عا .2020
و ارضتتتافة إل هذا ،ستتتتضدل اردارة عملية االستتتتضراإل الت تجريها الدول األعضتتتاء لمدة خمستتتة أيا للتنقيها المتضلقة االستتتتجا ة
لألةما

غية تضزيز الوضوح والرقا ة النسبة للمجلس ،وستوالل تهسين فائدة وا ة يانا الخطط اال ستراتيجية القطرية .وتماليا
()7

عرضتتتتتتس عل الدورة الضادية الثانية لضا  ،2019ستتتتتتتبدأ
م الضملية المهددة ف وثيقة التهديث عن خارطة الطريق المتكاملة الت ُ
اردارة ف عا  2020استخدا عملية تشاورية مبسطة ف الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة المقدمة
إل المجلس للموافقة عليها ف دورته الضادية الثانية لضا .2020
وحرلتتا عل الوضتتوح طوال مدة الخطة االستتتراتيجية القطرية أو الخطة االستتتراتيجية القطرية المؤقتة ،ستتتنفذ اردارة ف مطل عا
 2020نظا إخطارا ر الغ الدول األعضاء جمي تنقيها الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ضد
الموافقة عليها .ومن لأن نلذ أن يضمن إطالع الدول األعضاء عل جمي التغييرا ومضالجة أي لواغل ف الوقس المناسب.
وتضكس تفويضا السلطة وترتيبا الهوكمة األخرى المقترحة التضقيبا الت قدمتها الدول األعضاء أثناء سلسلة من المشاورا غير
الرستتتمية ف عا  )8(2019وف الدورة الضادية الثانية لضا  .2019وتستتتترلتتتد االقتراحا أيضتتتا خبرة الب ا

ف تنفيذ تفويضتتتا

ال سلطة المؤقتة ،وا ستضراإل تلذ التجر ة الم شار إليها أعاله؛ والخبرة المكت سبة من تنفيذ الخطة اال ستراتيجية القطرية المتضددة البلدان
لمنط قة المهيط ال هاد م نذ  1يوليو/تموة 2019؛ وا لدروس المستتتتتتت فادة من الم كا تب القطر ية والم كا تب ارقليم ية ُ
ولتتتتتت ضب المقر؛
والتوليا الصادرة عن آليا الرقا ة ف الب ا

والت تشمل المراجضة الداخلية والخارجية والتقييما  ،والمشورة المقدمة من لجنة

المالية ف منظمة األغذية والزراعة لألما المتهدة واللجنة االستشارية لشؤون اردارة والميزانية.

(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )6
( )7تبين الفقرا من  26إل  37من الوثيقة  WFP/EB.2/2019/4-D/1الخلفية واألساس المنطق للضملية التشاورية المبسطة شأن مشاري الخطط االستراتيجية
القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة .وستُطبق هذا الضملية حت منتصف عا  2021حيث سيضاد استضراضها عندئذ.
( )8عُقد المشاورا غير الرسمية ف  10يوليو/تموة ،و 4سبتمبر/أيلول ،و 4أكتو ر/تشرين األول ،و 18ديسمبر/كانون األول عا .2019
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وف حال تنفيذ تفويضتتتتتتتا الستتتتتتلطة وترتيبا الهوكمة األخرى المقترحة ف نها لن تؤثر عل ةيادة دور المجلس ف الموافقة عل
البرامج ،وستتتتضتتتمن فضالية الب ا

وكفاءته ف استتتتجا اته التشتتتغيلية ،ومرونته ف المواءمة م متطلبا أطر األما المتهدة الجديدة

للتضاون ف مجال التنمية المستدامة وتخفيف الضبء ارداري الواق عل المكاتب القطرية.

ش وع الق ار
ضد النظر ف التهديث عن خارطة الطريق المتكاملة الوارد ف الوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1و ارلارة إل سياسة الخطط
االستراتيجية القطرية ( ،)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1واستضراإل ارطار المال (،)WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1
ومختلف التهديثا

عن خارطة الطريق المتكاملة ( ،WFP/EB.A/2017/5-A/1و،WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1

و ،WFP/EB.A/2018/5-D/1و ،WFP/EB.2/2018/5-A/1و ،)WFP/EB.2/2019/4-D/1ف ن المجلس:
)1

يشير إل الفقرة السادسة من قراره  ،2017/EB.2/2الذي وافق فيه ،موجب المادة السادسة ) ( 2-من النظا األساس
للب ا  ،عل تفويضا

سلطة مؤقتة للمدير التنفيذي اعتبارا من  1يناير/كانون الثان  2018إل  29فبراير/لباط

وقرر تقديا تفويضا
 ،2020ا

السلطة المؤقتة ،ف دورته الضادية

السلطة للموافقة عليها ،ضد استضراإل تفويضا

األول لضا 2020؛
)2

يالحظ إجراء استضراإل لتفويضا السلطة المؤقتة وتقديمه للنظر فيه خالل الدورة الضادية الثانية لضا  2019من خالل
تهديث عن خارطة الطريق المتكاملة الوارد ف الوثيقة WFP/EB.2/2019/4-D/1؛

)3

يوافق عل االقتراحا الواردة ف الفقرا  51-36من الوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1شأن تفويضا السلطة
إل

المدير التنفيذي واستخدا إجراء الموافقة عن طريق المراسلة عند االقتضاء ،فيما يتصل تنقيها

الخطط

االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الت تتطلب موافقة المجلس التنفيذي ،ويوافق ناء عل
نلذ عل تفويضا

السلطة المبينة ف الملهق الثالث للوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1الت ستغدو نافذة ف

 1مارس/آنار عا  ،2020ويقرر أنه قد يجري المزيد من التنقيد عل تفويضا السلطة المذكورة ضد استضراضها ف
دورته الضادية األول لضا 2025؛
)4

يشير إل مفهو الخطط االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان عل النهو المبيان ف التهديثين السا قين عن خارطة
الطريق المتكاملة ( ،WFP/EB.2/2018/5-A/1و)WFP/EB.2/2019/4-D/1؛

)5

يوافق عل

مفهو الخطط االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان المبين ف

 ،WFP/EB.1/2020/4-A/1ويوافق كذلذ عل تضديال

الالئهة الضامة نا

الفقرا

 77-73من الوثيقة

الصلة الواردة ف الملهق الرا من

الوثيقة .WFP/EB.1/2020/4-A/1



هذا مشروع قرار ،ولالطالع عل القرار النهائ المضتمد من المجلس ،يرج الرجوع إل وثيقة القرارا والتوليا الصادرة ف نهاية الدورة.
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ل حة عا ة عن إطار خارطة الط ق ال تكا لة
-1

دأ نفان الخطة االستتتتتتتراتيجية للب ا

( )2021-2017ف  1يناير/كانون الثان  ،2017وه تهداِّد مستتتتتتار الب ا

الستتنوا الخمس األول من خطة التنمية المستتتدامة لضا  .2030وتوضتتد هذه الخطة أنشتتطة الب ا

خالل

لدعا البلدان الت تضمل

من أجل القضاء عل الجوع ين الناس األلد فقرا ومضاناة من انضدا األمن الغذائ .
-2

ويوجه إطار الخطط االستتتتراتيجية القطرية تصتتتميا الخطط االستتتتراتيجية القطرية ،أي حوافظ األنشتتتطة ارنستتتانية وارنمائية
للب ا

داخل البلدان .وتتواء الخطط االستتراتيجية القطرية م األولويا الوطنية لخدمة الناس صتورة أكثر فضالية وكفاءة،

ودعا الهكوما وال شركاء اآلخرين لتهقيق أهداف التنمية الم ستدامة .ويوفر الملهق األول و لفا عاما لمكونا إطار الخطط
()1

االستراتيجية القطرية.
-3

وتكفل ميزانية الهافظة القطرية المصتتتتتتاحبة لكل خطة من الخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية ،والخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية
المؤقتة ،وكل عملية طوار مهدودة ،وكل خطة استتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،تجمي كل الضمليا والموارد ضتتمن هيكل
واحد ،استتتتثناء االتفاقا عل مستتتتوى الخدمة ،واتفاقا الطرف الثالث الت تضتبر عنالتتتر عارضتتتة وأنشتتتط عا رة النستتتبة
لبرنامج عمل الب ا  .ويكشتتتتف الهيكل لتتتتالحية عمل الب ا

وأثره من خالل ر ط االستتتتتراتيجية ،والتخطيط ،والميزنة،

والتنفيذ ،والموارد عل نهو لتتتتتتفاف النتائج المهققة .كما يقد أر ف ا من التكاليف الضالية المستتتتتتتوى ،ويبستتتتتتط تطبيق
االستتترداد الكامل للتكاليف .وتتا الموافقة عل كل ميزانية من ميزانيا الهوافظ القطرية ،والمقستتمة إل ف ا التكاليف األر
الضالية المستتتوى ،من حيث إجمال الميزانية لكل حصتتيلة استتتراتيجية خالتتة بالب ا  .ونتيجة للدروس المستتتفادة من عام
 2017و ،2018تا تبستتتتتيط هيكل ميزانية الهوافظ القطرية ،والضمليا الداخلية( )2نا الصتتتتتلة للتخفيف من عبء المضامال
وتضقيد إدارة األموال ف المكاتب القطرية ،م الهفاظ عل الشتتتفافية المضزةة الت تشتتتكل حجر الزاوية رطار خارطة الطريق
المتكاملة .وتمالتتتتتتيا م التولتتتتتتية  6المنبثقة عن المراجضة الخارجية لميزانيا الهوافظ القطرية )3(،توالتتتتتتل اردارة تقييا
الخيارا من أجل تخفيف الضبء ارداري الواق عل المكاتب القطرية ،والنالئ عن حجا المضامال  ،دون ارخالل الشفافية.
-4

ويضمل إطار النتائج المؤستتتتتتستتتتتتية ( ،)2021-2017الذي دأ نفانه ف  1يناير/كانون الثان  ،2017عل تمكين الب ا

من

قياس النتائج ،والوفاء التزاماته فيما يتضلق الشفافية والمساءلة ،إل جانب األهداف والهصائل اال ستراتيجية ،والنتائج المتضلقة
الخطة االستتتراتيجية للب ا

( .)2021-2017وهو يشتتكل األستتاس لألطر المنطقية للخطط االستتتراتيجية القطرية ،والخطط

االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة ،وعمليا الطوار المهدودة ،والخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية .وقد انتقلس
جمي المكاتب القطرية اآلن إل إطار النتائج المؤستتستتية .واستتتنادا إل الخبرة المكتستتبة التضقيبا المقدمة ،وافق المجلس عل
لتتيغة منقهة رطار النتائج المؤستتستتية ف دورته الضادية الثانية لضا  .2018ويضكس إطار النتائج المؤستتستتية المنقد االتفاقا
الضالمية ،ويتضتتمن مؤلتترا إضتتافية لقياس المستتاهما ف جمي أهداف التنمية المستتتدامة نا الصتتلة ،ويق ِّدا مؤلتترا أداء
رئيسية عالية المستوى تس ِّاهل إدارة األداء المؤسس  ،وتضزة إطار النتائج الواحد.
التزا ات الب ا
-5

بالقيم ا ساسية للحوك ة ال شيدة

يقد القسا التال لمهة عامة عن ترتيبا الهوكمة المرغو ة والتزا الب ا

القيا األساسية للهوكمة الرليدة.

( )1انظر الفقرا  43-25ف وثيقة "سياسة الخطط االستراتيجية القطرية" ) (WFP/EB.2/2016/4-C/Rev.1والتهديثا األخرى عن خارطة الطريق المتكاملة
ما ف نلذ الوثيقتان  WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1و WFP/EB.2/2018/5-A/1اللتان تصفان الخطط المختلفة عل نهو أكمل.
( )2تشمل تدا ير التبسيط ترليد أو توحيد عنالر مضينة من تخطيط التكاليف ،م مراعاة أثر نلذ عل التكلفة الضالية المستوى ،ولهة البيانا المتاحة عن تفاليل
التخطيط وارنفاق ،وقيمة عنالر تخطيط التكاليف مقارنة ما تتطلبه من مضامال ؛ وأتمتة إلدار تفاليل الميزانية للسنوا الالحقة لميزانية الهوافظ القطرية؛
وإجراء تهسينا داخلية لضمليا إدارة التكاليف؛ وتهسين تكامل عمليا تخطيط الميزانية.
(.WFP/EB.A.2019/6-E/1 )3

5
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وت هدف اردارة إل وضتتتتتت نمون حوكمة قائا عل المخاطر وفضال من حيث التكلفة رطار خارطة الطريق المتكاملة الذي
يضزة وظائف موافقة المجلس والرقا ة االستتتتتراتيجية عن طريق الهد من التفتس ،م احتفاظ الب ا

قدرته عل االستتتتتجا ة

سرعة لهاال الطوار .
-7

ومن خالل إطار خارطة الطريق المتكاملة ونمون الهوكمة الذي يقو عليه ،يلتز الب ا

القيا األساسية للهوكمة الرليدة،

والت تشتتتمل الشتتتفافية ،والمستتتاءلة ،واردارة المالية القوية ،والرقا ة الداخلية الرلتتتينة .وترد األدلة عل االلتزا الستتتا ق هذه
القِّيا من مصتتتتتتتادر ختارجيتتة مثتتل لتتتتتتبكتتة تقييا أداء المنظمتتا المتضتتددة األطراف ( .)MOPANفف تقييمهتتا األخير ألداء
الب ا  )4(،تصتتتتتتف هذه الشتتتتتتبكة نظا الرقا ة وإدارة المخاطر ف الب ا

القوة وتؤكد أن لدى الب ا

وظائف مراجضة

داخلية وخارجية متينة وضتتتتوا ط خارجية واستتتتضة .كما جاء تصتتتتنيف وحدة التفتيم المشتتتتتركة التا ضة لألما المتهدة للب ا
عاليا ،حيث منهته أعل تصتتتتتتنيف من حيث النضتتتتتتج وهو المستتتتتتتوى  5من حيث متا ضته لتقارير وحدة التفتيم المشتتتتتتتركة
()5

وتولياتها.
-8

وتؤكد تقارير المراجضة الداخلية والخارجية هذه النتائج .فقد قد المراج الخارج رأيا غير مشفوع تهفظا

شأن الهسا ا

الستتنوية المراجضة لضام  2018و )6(.2017ويشتتير تقرير المراج الخارج أيضتتا إل أنه فيما يتضلق المستتائل المهددة خالل
الزيارا إل  10مكاتب قطرية ومكاتب إقليمية ف عا  ،2017لا يتبين أن أيا منها كان له أثر خطير أو أنه يشتتتتكل قصتتتتورا
جستتتتيما ف الرقا ة الداخلية .ويؤكد تقرير منفصتتتتل للمراج الخارج

شتتتتأن ميزانيا الهوافظ القطرية( )7أن مخصتتتتصتتتتا

المهاسبة تهس السيطرة عموما وأن عمليا التهقق األخيرة من المضامال لا تكشف عن أي أخطاء كبيرة ف قيود السجال .
وتشتتتير الهستتتا ا الستتتنوية المراجضة لضا  2017إل أن رأي الضتتتمان الصتتتادر عن المفتم الضا لتلذ الستتتنة أكد أن عمليا
المراجضة الداخلية لا تكشتتتتتف عن أي نقاط ضتتتتتضف كبيرة ف عمليا الرقا ة الداخلية والهوكمة وإدارة المخاطر ف الب ا
والت يمكن أن تؤثر تأثيرا خطيرا عل تهقيق أهداف الب ا  .ويؤيد آخر تقرير للجنة مراجضة الهستتتتتتتا ا
ونكر اللجنة ف تقريرها الستتتنوي لضا  )9(2018أن الب ا

()8

هذه النتائج.

أعط االهتما المناستتتب ردارة المخاطر والضتتتوا ط الداخلية

لتلذ السنة.
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ورحبس اردارة المراجضة الخارجية لميزانيا الهافظ ة القطرية ،والت تناولس مدى قيا ميزانيا الهافظة القطرية تقديا
تأكيدا مضقولة عن التزا تفويضتتتتتتا المجلس التنفيذي شتتتتتتروط الجها المانهة ،وما إنا كانس التضاريف الخالتتتتتتة ف ا
()10

التكاليف

()11

الت أدخلها ارطار المال المنقد واضتتتتتتهة ما يكف لتجنب االةدواجية ،وولتتتتتتف النفقا عل نهو فضال.

تيستتتر فها
وخلصتتتس المراجضة إل أن ميزانيا الهافظة القطرية قد حستتتنس الشتتتفافية والمستتتاءلة ،وأن ف ا التكاليف الجديدة ِّ ا
نفقا الب ا

شتتتتتتكل أفضتتتتتتل .كما حداد المراجضة الخارجية الصتتتتتتضو ا المتضلقة وثائق التخطيط التشتتتتتتغيل للخطط

(MOPAN. 2019. MOPAN 2017–18 Assessments: Organisational Performance Brief: World Food Programme )4
.http://www.mopanonline.org/assessments/wfp2017-18/WFP%20Brief.pdf
(.WFP/EB.1/2018/8.B )5
(.WFP/EB.A/2018/6-A/1 )6
(.WFP/EB.A/2019/6-E/1 )7
( )8تقد هذه الهي ة االستشارية مشورة خبراء مستقلة إل المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي عند اضطالعهما مسؤولياتهما المتضلقة الهوكمة ،ما ف نلذ ضمان
فضالية نظا الرقا ة الداخلية وإدارة المخاطر ووظائف المراجضة والرقا ة وعمليا الهوكمة ف الب ا .
(.WFP/EB.A/2018/6-E/1 )9
( )10ف ا التكاليف األر ه  :التهويال  ،والتنفيذ ،وتكاليف الدعا المبالرة ،وتكاليف الدعا غير المبالرة.
( . WFP/EB.A.2019/6-E/1 )11تا عرإل المراجضة الخارجية لميزانيا الهوافظ القطرية ،واستجا ة اردارة المصاحبة لها عل المجلس للنظر فيهما ف دورته
السنوية لضا  .2019وقد أجريس المراجضة الخارجية عل مرحلتين ين سبتمبر/أيلول  2018وفبراير/لباط  ،2019م إيفاد ضثا ميدانية إل المكتبين ارقليميين ف
نيرو و نما ،والمكاتب القطرية للب ا ف نغالديم ،وغواتيماال ،وهايت  ،واألردن ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتهدة .وكانس األهداف الرئيسية للمراجضة
الخارجية للهسا ا ه تهديد ما يل  :ما إنا كانس ميزانيا الهوافظ القطرية تقد تأكيدا مضقوال عن اال لتزا شروط الجها المانهة ،والتزا المجلس التنفيذي
التفويضا المخولة له؛ وما إنا كانس ف ا التكاليف األر الت أدخلها ارطار المال المنقد واضهة ما يكف لتفادي االةدوا  ،وولف النفقا عل نهو فضال؛
وما إنا كانس الميزانيا المخصصة للشركاء المتضاونين تت فق م هيكل الميزانية الجديد؛ وما هو أثر تنفيذ ارطار المال المنقد عل إدارة الميزانية ،وأعباء عمل
المكاتب القطرية.

WFP/EB.1/2020/4-A/1

6

االستتتتتتراتيجي ة القطرية ،وميزانيا حوافظها القطرية فيما يتضلق المستتتتتتوى المناستتتتتب للتفالتتتتتيل الت تضرإل عل المجلس
للموافقة عليها .ويصف التقرير أيضا كيف تواجه إدارة الب ا

الطلبا المتضار ة الت يقدمها أعضاء المجلس عند الموافقة

عل الخطط االستراتيجية القطرية وميزانيا الهوافظ القطرية.
-10

وتشتتتتتتكل الشتتتتتتفافية حجر الزاوية رطار خارطة الطريق المتكاملة ،وجانبا رئيستتتتتتيا من جوانب نهج حوكمة الب ا  .ولدى
الب ا آليا قوية لإل الغ والمساءلة تتضمن خطة اردارة السنوية ،وتقرير األداء السنوي ،والتقارير القطرية السنوية .وف
عا  ،2018أطلقس اردارة وا ة يانا الخطط اال ستراتيجية القطرية الت تو افِّر مضلوما تشغيلية وخالة الميزانية مستمدة
من خطط إدارة الضمليا القطرية – ما ف نلذ تفاليل عل مستوى األنشطة – النسبة لجمي الخطط االستراتيجية القطرية،
والخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة الت تمس الموافقة عليها .كما تهتوي البوا ة عل مضلوما الشتتتتتتؤون المالية واألداء
المطلو ة لرلد التقد المهرة ف الخطط اال ستراتيجية القطرية والخطط اال ستراتيجية القطرية المؤقتة .وف وثيقة المضلوما
األستتتاستتتية المقدمة إل المشتتتاورة غير الرستتتمية المنضقدة ف  18ديستتتمبر/كانون األول  ،2010وفر األمانة لمهة عامة عن
()12

المضلوما الت يمكن االطالع عليها ف البوا ة ووتيرة تهديث البيانا .
-11

ولضمان احتفاظ المجلس الوضوح والرقا ة ،ستنفذ اردارة ف مطل عا  2020نظا إخطارا

البريد ارلكترون يُنباِّه الدول

األعضتتتاء إل كل تنقيها الميزانيا  ،غض النظر عن حجا التغيير الناجا ف القيمة .وف ظل هذا النظا ستتتتُرستتتل رستتتالة
إلكترونية ف ختا كل يو عمل لتتتهد الموافقة عل تنقيد وستتتتتضتتتمن قائمة موحدة كل التنقيها عل الخطط االستتتتراتيجية
القطرية والخطط االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة ،غض النظر عن القيمة ،عل لتتتتكل جدول موجز م ولتتتتال لإلحالة إل
وثائق التنقيها المضنية .وسيشمل الجدول تنقيها الزيادة ،وتنقيها الخفض ،وإقرار أو تنقيد الخطط االستراتيجية القطرية
والخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة الممولة كليا من جانب البلدان المضتتتتتتيفة الت لا تطلب موافقة المجلس .وف الهالة
األخيرة ،ستتتتيد اردارة للدول األعضتتاء فرلتتة إ داء تضليقاتها .وتمالتتيا م الممارستتة الهالية ،ستتيجري تهديث وا ة يانا
الخطط االستراتيجية القطرية ك تضكس كل تنقيها الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الت
يضتمدها المجلس عند الموافقة عل التنقيها  .وستكفل آلية التوالل هذه اطالع الدول األعضاء عل جمي التغييرا وإمكانية
مضالجة أي لتتتتواغل ف الوقس المناستتتتب .و موجب الفقرة (2ب) من المادة الثالثة من الالئهة الداخلية يجوة للدول األعضتتتتاء
()13

طلب عرإل أي تنقيد عل دورة المجلس الت تل ارخطار هذا التنقيد.
-12

ويتا أيضتتتا إ الغ المجلس التنفيذي انتظا ف تقارير تقد إليه مرتين ستتتنويا جمي تنقيها الميزانية الت يوافق عليها المدير
التنفيذي موجب السلطة المفوضة إليه من المجلس التنفيذي ،ما ف نلذ التنقيها والزيادا الت يوافق عليها المدير التنفيذي
االلتراك م المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة.

-13

وتمالتتيا م تولتتيا مراج الهستتا ا الخارج المنبثقة عن المراجضة الخارجية لميزانيا الهوافظ القطرية )14(،ستتتوالتتل
اردارة الضمل م المجلس لتهديد المستتتتتتتوى المناستتتتتتب من المضلوما الالةمة للهوكمة االستتتتتتتراتيجية ،وتهديد المضلوما
التفصتتتيلية الت يمكن الهصتتتول عليها من خالل منصتتتا أخرى ،ما ف نلذ الموق الشتتتبك للمجلس ،و وا ة يانا الخطط
االستتتتتراتيجية القطرية ،والموق الشتتتتبك للب ا  ،للتأكد من أن لديه المرونة التشتتتتغيلية الت يهتا إليها لك يتستتتتا الفضالية
والكفاءة.

ت تيبات الحوك ة ال تبقية
-14

ألتتار ستتياستتة الخطط االستتتراتيجية القطرية واستتتضراإل ارطار المال إل الهاجة إل إدخال تضديال عل الالئهة الضامة
والنظا المال لدعا تنفيذ ارطار البرامج والمال الجديد ف المجاال التالية:

( )12تقو األمانة استطالع إمكانية إدرا يانا عمليا الطوار المهدودة والخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكامل
من البلدان المضيفة الت لا تطلب موافقة المجلس ضمن وا ة يانا الخطط االستراتيجية القطرية.
( )13تنص الفقرة (2ب) من المادة الثالثة من الالئهة الداخلية للمجلس التنفيذي عل ما يل " :يضد المدير التنفيذي جدو َل أعما ٍل مؤقتا ،م مراعاة خطة الضمل السنوية.
ويشمل جدول األعمال المؤقس جمي البنود الت تنص عليها الالئهة الداخلية أو الت يقترحها  ...أي عضو من أعضاء المجلس".
(.WFP/EB.A/2019/6-E/1 )14
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سلطة المدير التنفيذي فيما يتضلق الموافقة عل البرامج وتنقيها

الميزانية ،وكذلذ السلطة المشتركة المفوضة إل

المدير التنفيذي م المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة النسبة لضمليا الطوار المهدودة ،والهصائل االستراتيجية
المتضلقة االستجا ة لألةما  ،ما ف نلذ التنقيها الت تتجاوة عتبة مضينة ف الميزانية؛

-15



مواءمة المصطلها والتضاريف لضمان االتساق م هيكل الخطط االستراتيجية القطرية؛



تطبيق مبدأ االسترداد الكامل للتكاليف وإدخال ف ا تكاليف جديدة.

واعتمد الترتيبا المؤقتة للهوكمة ف الدورة الضادية الثانية للمجلس لضا  2017رتاحة تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ف
مختلف أرجاء الب ا  .ولتتتتملس الترتيبا مباد لتوجيه تطبيق االستتتتترداد الكامل للتكاليف ،واالستتتتتثناءا من أحكا المادة
الثالثة عشتتتتتترة 4-من الالئهة الضامة ،والمادتين  1-1و 5-4من النظا المال  ،فيما يتضلق ف ا التكاليف واالستتتتتتترداد الكامل
للتكاليف وتفوي ضا ال سلطة المؤقتة للفترة من  1يناير/كانون الثان  2018إل  29فبراير /لباط  )15(.2020والتزمس األمانة
استتتضراإل تطبيق الترتيبا المؤقتة للستتلطة لضتتمان الهفاظ عل الدور األستتاستت للمجلس ف الموافقة والرقا ة قبل عرإل
تفويضا السلطة للموافقة عليها ف الدورة الضادية األول للمجلس عا .2020

-16

وف التتدورة الضتتاديتتة الثتتانيتتة لضتتا  ، 2018وافق المجلس عل إدختتال تضتتديال
()16

المصطلها والتضاريف وسياسا االسترداد الكامل للتكاليف.

عل الالئهتتة الضتتامتتة والنظتتا المتتال تتضلق

ودخلس هذه التضديال حيز النفان اعتبارا من  1يناير/كانون

الثان .2019
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وتمالتتتتتتيا م الضملية المولتتتتتتوفة ف التهديث عن خارطة الطريق المتكاملة( )17والت عرضتتتتتتس عل الدورة الضادية الثانية
لضا  2019وعل المشاورة غير الرسمية المنضقدة ف  18ديسمبر/كانون األول  ،2019ستبدأ اردارة ف عا  2020استخدا
عملية تشتتاورية مبستتطة م الخطط االستتتراتيجية القطرية والخطط االستتتراتيجية القطرية المؤقتة المقدمة إل المجلس للموافقة
عليها ف دورته الضادية الثانية لضا  .2020وستُطبق هذا الضملية حت منتصف عا  2021حيث سيضاد استضراضها عندئذ.

-18

وتشتتتمل المكونا الهاستتتمة رطار خارطة الطريق المتكاملة الت لا تنجز ضد تفويضتتتا الستتتلطة وترتيبا الهوكمة المتضلقة
الضملية الت تقو فيها الدول األعضتتتتتاء لمدة خمستتتتتة أيا استتتتتتضراإل التنقيها المتضلقة االستتتتتتجا ة لألةما  ،والتضديال
المضيارية عل الالئهة الضامة للب ا

-19

لتيسير تنفيذ مفهو الخطط االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان.

وتتناول الفقرا  24-21دور المجلس التنفيذي ف الموافقة عل

رامج الب ا  ،وأنشطته ،وميزانيته ،عل النهو المنصوص

عليه ف المادة الستتادستتة  ) (2من النظا األستتاست  ،وت ُهدد آليا ار الغ المختلفة الت يستتتخدمها الب ا

لضتتمان الشتتفافية،

والمستتتتاءلة ،واردارة المالية القوية ،والرقا ة الداخلية المتينة ،ما فيها الضملية التشتتتتاورية المبستتتتطة ونظا ارخطارا

البريد

ارلكترون .
-20

وتضرإل األقستتتا التالية تفويضتتتا الستتتلطة وترتيبا الهوكمة األخرى المقترحة الرامية إل تهقيق التواةن ين دور الرقا ة
االستتتتتتراتيج للمجلس وإتاحة البستتتتتاطة والكفاءة للمكاتب القطرية .و ارضتتتتتافة إل نلذ ،ستتتتتيتا تضزيز وا ة يانا الخطط
اال ستراتيجية القطرية مضلوما إ ضافية لته سين جدواها الن سبة للم ستخدمين ،تما ليا م التو ليتين  7و 8من تقرير مراج
الهستتتتتتا ا الخارج

شتتتتتتأن ميزانيا الهوافظ القطرية )18(.ونوقشتتتتتتس االقتراحا ف المشتتتتتتاورا غير الرستتتتتتمية ف 4

سبتمبر/أيلول و 4أكتو ر/ت شرين األول و 18دي سمبر/كانون األول عا  2019وف الدورة الضادية الثانية للمجلس لضا ،2019
وه تضكس التضقيبا الت ورد من الدول األعضاء.

(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )15
(.WFP/EB.2/2018/5-A/1 )16
( )17تبين الفقرا من  26إل  37من الوثيقة  WFP/EB.2/2019/4-D/1الخلفية واألساس المنطق للضملية التشاورية المبسطة شأن مشاري الخطط االستراتيجية
القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة .وستُطبق هذا الضملية حت منتصف عا  2021حيث سيضاد استضراضها عندئذ.
(.WFP/EB.A.2019/6-E/1 )18
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دور ال جلس ا ساس ف ال وافقة وال قابة
-21

لالحيا ووظائف المجلس .وتهدد المادة السادسة 2-من النظا األساس

تهدد المادة السادسة من النظا األساس للب ا

سلطته للموافقة عل جمي رامج وأنشطة الب ا  ،والميزانيا المتضلقة ها .وال تزال هذه المادة دون تغيير.
ال ادة السااادسااة(2-ج) ن النظام ا ساااسا " :يتول المجلس دراستتة البرامج والمشتتروعا واألنشتتطة الت يضرضتتها عليه المدير
التنفيذي ،وتضديلها عند االقتضتتتتتتاء ،وإجاةته ا .ويجوة للمجلس تخويل ستتتتتتلطة ارجاةة هذه للمدير التنفيذي وفقا لما يراه المجلس
ضتتتروريا .ويبهث المجلس ميزانيا البرامج والمشتتتروعا واألنشتتتطة ،ويضدلها عند االقتضتتتاء ،ويجيزها ،كما يستتتتضرإل إدارة
وتنفيذ البرامج والمشروعا وأنشطة الب ا
-22

المجاةة".

والجدير المالحظة أن المجلس يمارس ألول مرة ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ستتلطته للموافقة عل
الب ا

دء رامج وأنشتتطة

ف جمي الستتياقا  ،ما ف نلذ ما يتضلق الهصتتائل االستتتراتيجية نا الصتتلة أنشتتطة االستتتجا ة لألةما الممتدة،
()19

والمتوقضة ،والمتكررة ،وأنشطة تقديا الخدما .
الضا للب ا

ف

ويوافق المجلس أيضا عل أي تغيير غير طار ف التركيز اال ستراتيج

لد ما يتضتتتمن إضتتتافة أو حذف حصتتتيلة واحدة أو أكثر من الهصتتتائل االستتتتراتيجية غير الطارئة ف خطة

استتتتتراتيجي ة قطرية .وف إطار النظا الستتتتا ق المجزأ القائا عل المشتتتتروعا  ،لا يوافق المجلس عل عمليا الطوار  ،أو
الضمليا الخالة ،أو الصناديق االست مانية عل المستوى القطري ،أو التنقيها المتضلقة الضمليا الممتدة لإلغاثة وارنضاش
الت تضتتتتتمنس أقل من  20مليون دوالر أمريك

النستتتتتبة لقيمة األغذية ،أو البرامج القطرية ،أو التنقيها نا الصتتتتتلة الت

تنطوي عل أقل من  3ماليين دوالر أمريك من قيمة األغذية.
-23

وف سياق تهديد تفويضا السلطة يول


احتفاظ المجلس سلطة الموافقة عل ما يل :

الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ،خالف الخطة الممولة الكامل من لد مضيف لا
يطلب موافقة المجلس التنفيذي؛



إضافة أو حذف حصيلة استراتيجية تماما من خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،استثناء حصيلة استراتيجية متضلقة فقط ضملية طوار  )20(،أو أنشطة تقديا الخدما ،
أو ممولة الكامل من لد مضيف لا يطلب موافقة المجلس التنفيذي ،وف هذه الهالة ،تدخل ارضافة أو الهذف ضمن
السلطة المفوضة للمدير التنفيذي ف تلذ المجاال .



تنقيها

الخطط االستراتيجية القطرية أو الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة غير المرتبطة االستجا ة لألةما

والت تؤدي إل ةيادة الميزانية ارجمالية الهالية للخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
()21

أكثر من  15ف المائة.

( )19استثناء الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكامل من لد مضيف لا يطلب موافقة المجلس التنفيذي عل الخطة،
وعمليا الطوار المهدودة ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية.
( )20تدخل الهصائل االستراتيجية المتضلقة االستجا ة لهالة الطوار ضمن مجال تركيز االستجا ة لألةما  .وسوف تقد حاال إضافة الهصائل االستراتيجية
المتضلقة االستجا ة لألةما أو حذفها أو تضديلها إل المدير التنفيذي للموافقة عليها ،وإل المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة عند االقتضاء.
( )21لن يشمل حساب الضتبة الزيادا المتضلقة الطوار أو أنشطة تقديا الخدما والهصائل االستراتيجية الت يوافق عليها المدير التنفيذي وتمول الكامل من البلدان
المضيفة .و ارضافة إل نلذ ،ف ن قيمة أي ةيادة لن تضوضها قيمة أي تخفيض.

9
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ولمساعدة المجلس عل أداء دوره الرقا


ُزود المجلس ما يل :
االستراتيج  ،وضمان الوضوح ،ي ا

عملية تشاورية مبسطة قبل تقديا الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة للموافقة،
المهلية ،ومشاورة غير رسمية ،واستضراضا إلكترونيا لمشاري الوثائق م الدول

وتتضمن تضاونا وثيقا م البضثا
()22

األعضاء؛


المضلوما التشغيلية والخالة الميزنة – ما ف نلذ تفاليل عل مستوى النشاط – من خطط إدارة الضملية القطرية
عن طريق وا ة يانا الخطط االستراتيجية القطرية النسبة لجمي الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
()23

القطرية المؤقتة المضتمدة الت وافق عليها المجلس.

وتوضد البوا ة أيضا المضلوما

المالية والمضلوما

الخالة

األداء المطلو ة لرلد التقد المهرة ف الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ،ويتا
تهديثها ك تضكس أي تنقيها

للخطط االستراتيجية القطرية أو الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة المضتمدة من

المجلس عند الموافقة عل التنقيد؛


إخطارا

البريد ارلكترون توفر مضلوما

عن جمي تنقيها

ميزانيا

الخطط االستراتيجية القطرية والخطط

االستراتيجية القطرية المؤقتة ،صرف النظر عن أي تغيير ف القيمة ،وأي تغييرا

ف مدة الخطة االستراتيجية

القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،صرف النظر عن سلطة الموافقة؛


مقتطفا من الخطط التشغيلية وخطط الميزنة المهدثة الت تقد م خطة اردارة كل عا للضلا؛



التقارير الت تقد مرتين ف السنة عن استخدا المدير التنفيذي للسلطة المفوضة إليه شأن الموافقة عل تنقيها
الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة؛



تقرير األداء السنوي؛



التقارير القطرية السنوية.

تفو ضات السلطة ال قت حة
-25

تقترح اردارة استتتتخدا تفويضتتتا الستتتلطة من المجلس التنفيذي إل المدير التنفيذي للهفاظ عل استتتتجا ة الب ا

الستتتريضة

والفضالة لهاال الطوار  ،وضتتتتتتمان الهفاظ عل دور المجلس ف الرقا ة شتتتتتتأن التغييرا الكبيرة ف الضمليا  ،م تضظيا
الكفاءا الداخلية عن طريق تفويض المدير التنفيذي سلطة الموافقة عل التغييرا األقل أهمية.
-26

وتطبق عموما تفويضتتتتتتا الستتتتتتلطة المؤقتة للمدير التنفيذي الت وافق عليها المجلس التنفيذي ف دورته الضادية الثانية لضا
()24

.2017

لذلذ ،تول اردارة ار قاء عل تفويضا السلطة من المجلس التنفيذي إل المدير التنفيذي المطبقة خالل الفترة

المؤقتة ،استتتتتثناء تفويضتتتتا الستتتتلطة الت تتيد للمدير التنفيذي الموافقة عل التنقيها غير المتضلقة أنشتتتتطة الطوار عل
الخطط االستتتتتراتيجية القطرية أو الخطط االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة الت ال تتجاوة عتبة الميزانية )25(.وقد جر مناقشتتتتة
اقتراحا تفويضتتا الستتلطة وعتبا الميزانية من حيث عالقتها هذه التنقيها خالل المشتتاورا غير الرستتمية الت انضقد
ف  4ستتتتتبتمبر/أيلول ،و 4أكتو ر/تشتتتتترين األول ،و 18ديستتتتتمبر/كانون األول عا  2019وأثناء دورة المجلس الضادية الثانية
لضا  2019وه تضكس التضقيبا الواردة من الدول األعضاء.

( )22تبين الفقرا من  26إل  37من الوثيقة  WFP/EB.2/2019/4-D/1الخلفية واألساس المنطق للضملية التشاورية المبسطة شأن مشاري الخطط االستراتيجية
القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة .وستُطبق هذا الضملية حت منتصف عا  2021حيث سيضاد استضراضها عندئذ.
( )23تقو األمانة است طالع إمكانية إدرا يانا عمليا الطوار المهدودة والخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكامل
من البلدان المضيفة الت لا تطلب موافقة المجلس ضمن وا ة يانا الخطط االستراتيجية القطرية.
(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )24
( )25موجب تفويضا السلطة وعتبا الميزانية المقترحة ف ن حساب الضتبة لن يشمل الزيادا المتضلقة الطوار أو أنشطة تقديا الخدما والهصائل االستراتيجية
الت يوافق عليها المدير التنفيذي وتمول الكامل من البلدان المضيفة .و ارضافة إل نلذ ،ف ن قيمة أي ةيادة لن تضوضها قيمة أي تخفيض.
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وف هذا الستتياق ،تلتمس األمانة موافقة المجلس عل تفويضتتا الستتلطة المقترحة من المجلس إل المدير التنفيذي عل النهو
الوارد ف الملهق الثالث والمولتوف ف الفقرا

 .51-36وف حال الموافقة عل تفوي ضا الستلطة المقترحة فستيُضدل
()26

تذييل الالئهة الضامة م نفان نلذ اعتبارا من  1مارس/آنار عا .2020
الخلفية :التفو ضات ال ؤقتة الحالية للسلطة
-28

قا  12مكتبا قطريا خالل عا  2017تجريب إطار الخطط االستتتتراتيجية القطرية وهيكل ميزانية الهافظة القطرية .وف نلذ
الوقس ،كان من ال صضب تو ضيد مدى ةيادة موافقة المجلس عل البرامج ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،نظرا لمهدودية
الخبرة المكتستتتبة خالل المرحلة التجريبية )27(.وكان من المتضذر توق ما إنا كانس ستتتتتهقق مكاستتتب ف الكفاءة من خالل عدد
أقل من تنقيها البرامج والميزانيا ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة النظا القائا عل المشتتتتتتروعا  .وكان من
المنتظر أن تستتتتتتفيد التضديال عل الالئهة الضامة والنظا المال  ،وال ستتتتتيما فيما يتضلق تفويضتتتتتا الستتتتتلطة ،من الدروس
ارضافية المستخلصة من فترة حوكمة مؤقتة ومن المزيد من المشاورة م الدول األعضاء.

-29

وف سلسلة من المشاورا غير الرسمية عا  ،2017ناقشس اردارة والدول األعضاء مجموعة مؤلفة من ثالثة مباد لترتكز
عليها عملية وضتتتتتت عتبا

الميزانية المتضلقة تفويضتتتتتتتا الستتتتتتلطة المؤقتة ،وال ستتتتتتيما تنقيها الميزانية غير المتضلقة

األةما  )28(.وهذه المباد ه :


المبدأ  – 1ينبغ أن تستند تفويضا

السلطة إل الميزانية ارجمالية المضتمدة موجب إطار الخطط االستراتيجية

القطرية.



المبدأ  – 2ينبغ أن تستند تفويضا السلطة إل قيمة مطلقة قصوى.
المبدأ  – 3ينبغ أن تستند تفويضا

السلطة إل حصة – كنسبة م وية –من الميزانية األللية للخطة االستراتيجية

القطرية الستيضاب االختالفا ف حجا الخطط االستراتيجية القطرية.
-30

و ضد نلذ ،وافق المجلس ف دورته الضادية الثانية لضا  2017عل تفويض المدير التنفيذي الستتتتتلطا المؤقتة خالل الفترة من
()29

 1يناير/كانون الثان  2018إل  29فبراير/لباط .2020
-31

واس تت ُخدمس أيضتتا أثناء الفترة االنتقالية عمليا حوكمة إضتتافية ،مثل استتتضراإل الدول األعضتتاء خالل خمستتة أيا للتنقيها
المتضلقة االستتتتجا ة لألةما والضملية التشتتتاورية المكونة من خطوتين ،من أجل إتاحة فرلتتتة لالنخراط االستتتتراتيج للدول
األعضاء ولضمان تضزيز سلطة المجلس ف إلدار الموافقا  ،ومكانته ،ودوره الرقا .

است اض تطبيق تفو ضات السلطة ال ؤقتة
-32

ف الدورة الضادية الثانية للمجلس عا  ،2017التزمس األمانة جراء استضراإل لتطبيق تفويضا السلطة المؤقتة غية ضمان
الهفاظ عل دور المجلس األساس فيما يتضلق الموافقة والرقا ة واستخالص الدروس من تنفيذ ترتيبا الهوكمة المؤقتة.

-33

وتا إطالع المجلس عل نتائج االستتتضراإل ف مشتتاورتين غير رستتميتين عقدتا ف  10يوليو/تموة  2019و 4ستتبتمبر/أيلول
 2019وف الدورة الضادية الثانية للمجلس لضا  .2019وعل وجه الخ صوص فقد ةاد القيمة الو سطية ال سنوية للبرامج الت

( )26تجدر ارلارة إل أن ارحاال إل الخطط االستراتيجية القطرية ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ف
تفويضا السلطة المقترحة ستُطبق عل مكاف اتها من الخطط االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان ،الت ستُبهث ف الفقرة .73
( )27تهديث عن خارطة الطريق المتكاملة 17 ،مارس/آنار  ،2017الفقرة  :60توقضا التهليل الذي أُجري ف عا  2017أن رقا ة المجلس وموافقته عل الضمليا
الجديدة سوف تزداد ،نسبة  23ف المائة تقريبا ،كهد أدن  ،نتيجة لإلطار الجديد.
( )28لا يكن الغرإل من هذه الضتبا تطبيقها عل الخطط االستراتيجية القطرية أو الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الجديدة ،أو التغييرا األساسية عل الخطط
االستراتيجية القطرية ،أو الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة أو عمليا الطوار المهدودة أو الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الت تضقب عمليا
الطوار المهدودة ،أو تنقيها الميزانية المتضلقة االستجا ة لألةما أو تقديا الخدما أو الهصائل االستراتيجية الت يوافق عليها المدير التنفيذي وتمول من البلد
المضيف.
(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )29
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وافق عليها المجلس كنستتتبة من القيمة ارجمالية لبرامج الب ا

من  53ف المائة أو  4.4مليار دوالر أمريك ف الستتتنة ين

عام  2011و 2016ف ظل النظا القائا عل المشتتتتتروعا إل  13.4مليار دوالر أمريك ف عا  ،2018و 64ف المائة
أو  8.1مليار دوالر أمريك ف عا  2019ف ظل إطار خارطة الطريق المتكاملة .وتشتتتتتتير التوقضا حت عا  2024إل
استمرار اةدياد دور المجلس ف الموافقة .وترج الزيادة درجة كبيرة إل ارطار الشامل لخارطة الطريق المتكاملة الذي ةاد
من وضتتتتوح جمي عمليا الب ا

ف جمي الستتتتياقا  ،ما ف نلذ الهصتتتتائل االستتتتتراتيجية المتضلقة األنشتتتتطة الخالتتتتة

االستتتجا ة لألةما الممتدة والقا لة للتنبؤ والمتكررة ،واألنشتتطة المتصتتلة تقديا الخدما  .و ارضتتافة إل نلذ فقد تا تهقيق
مكاستتتتتتتب ف الكفاءة م تزايد القيمة الدوالرية الضامة للبرامج الت تمس الموافقة عليها ،ف الوقس الذي انخفض فيه عدد
الموافقا عل البرامج وكذلذ عدد تنقيها الميزانية الت تضالج سنويا.
-34

ويضرإل الملهق الثتتان تهليال لتطبيق التفويضتتتتتتتتا

المؤقتتتة للستتتتتتلطتتة ف الفترة من  1ينتتاير/كتتانون الثتتان  2018إل

 31ديسمبر/كانون األول  ،2019واالستنتاجا الرئيسية لهذا التهليل.
الدروس ال ستفادة ن تطبيق تفو ضات السلطة ال ؤقتة
-35

تشتتتير التضقيبا والدروس المستتتتفادة من المكاتب القطرية إل أن تطبيق تفويضتتتا الستتتلطة المؤقتة يضتبر مضقدا للغاية ستتتبب
ا ستخدا مضايير مختلفة وفقا لمجال تركيز اله صيلة اال ستراتيجية الجاري تنقيهها .وعل سبيل المثال ،ف ن تنقيها اله صائل
االستتتراتيجية غير المتضلقة االستتتجا ة لألةما تخض ت لضتبة الهد األقص ت للقيمة المطلقة البالغة  150مليون دوالر أمريك ،
ارضتتتتتافة إل عتبة قائمة عل أستتتتتاس  25ف المائة من آخر موافقة للمجلس عل ميزانية خطة استتتتتتراتيجية قطرية أو خطة
استتتتتتتراتيجية قطرية مؤقتة .ويتا تطبيق كلتا الضتبتين شتتتتتتكل تراكم  ،وتتطلب التنقيها الت تتجاوة عتبة الميزانية موافقة
()30

المجلس التنفيذي.

وعل الضكس من نلذ ف ن تنقيها الهصتتتتتتائل االستتتتتتتراتيجية المتضلقة االستتتتتتتجا ة لألةما وعمليا

الطوار المهدودة تخضتتتتتت للضتبة المهددة للتنقيد الواحد ،هيث إنا تا تجاوةها ،ف ن نلذ يتطلب موافقة مشتتتتتتتركة من جانب
المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة .وإل جانب نلذ ف ن ارطار الشتتتتامل للخطط االستتتتتراتيجية القطرية،
الذي يتيد إدخال تغييرا تؤثر عل أكثر من حصيلة استراتيجية واحدة يضن أن التنقيها قلما تُطبق عل مجال تركيز منفرد
واحد ،ما يشير إل أن األمر يقتض مراعاة سلطا موافقة مختلفة خالل عملية تنقيد الميزانية.
التفو ضات ال قت حة لسلطة ال وافقة ا ولية

التفو ض ال قت ح للسلطة ال ت لقة ب ليات الطوارئ ال حدودة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية (رهنا ب تبات ال وافقة
ال شت كة ع ال د ال ام ل نظ ة ا
-36

ة والزراعة)

موجب الفقرة (أ)( )1من تذييل الالئهة الضامة ،يفوإل المجلس التنفيذي إل المدير التنفيذي لتتتتتتالحية الموافقة عل عمليا
الطوار المهدودة الت يُخطط لها مبدئيا لمدة ال تتجاوة ستة ألهر ،وعل الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الت
تستمر لمدة ال تتجاوة  18لهرا .كما أنه يتطلب الموافقة المشتركة ين المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة
عندما تتجاوة قيمة عملية الطوار المهدودة أو المكونا المتضلقة الطوار ف الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية االنتقالية مبلغ
 50مليون دوالر أمريك .

( )30ال تهسب تن قيها أنشطة الطوار أو تقديا الخدما
عل أساس الضتبة التراكمية.

والتنقيها

الت وافق عليها المدير التنفيذي للهصائل االستراتيجية الممولة الكامل من البلدان المضيفة
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التفو ض ال قت ح للسلطة ال ت لقة بالخطط االست اتيجية القط ة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ال ولة بالكا ل ن البلد
ال ضيف
-37

موجب الفقرة (أ)( )2من تذييل الالئهة الضامة ف ن مقدور المدير التنفيذي الموافقة عل خطة استتتتتتتراتيجية قطرية أو خطة
يمولها البلد المضيف الكامل ،إنا ما اختار هذا البلد عد تقديا هذه الخطة إل المجلس للموافقة عليها.
استراتيجية قطرية مؤقتة ا
وهذه الستتلطة مرخص ها موجب "ستتياستتة الخطط االستتتراتيجية القطرية"( )31و"تهديث عن خارطة الطريق المتكاملة" الذي
()32
ُ
طرح عل الدورة الضادية الثانية للمجلس عا .2017

-38

وال يمثل هذا الهكا ،الذي يضترف ستتتتيادة البلدان المضتتتتيفة وامتياةاتها ،تغييرا جوهريا عن ارطار القائا عل المشتتتتروعا ،
والذي موجبه يتمت المدير التنفيذي الستتتتتلطة فيما يتضلق األنشتتتتتطة الثنائية .واستتتتتتنادا إل تضقيبا الدول األعضتتتتتاء ،قرر
اردارة أن األموال المتضددة األطراف لن تكون مؤهلة للتخصتتتتيص ألي خطة استتتتتراتيجية قطرية أو خطة استتتتتراتيجية قطرية
مؤقتة أو حصيلة استراتيجية ممولة من البلد المضيف ولا تخض لموافقة المجلس.

التفو ضات ال قت حة لسلطة ال وافقة على التنقيحات

التفو ضات ال قت حة للسلطة ال ت لقة بتنقيحات ال يزا ية بشأن ع ليات الطوارئ ال حدودة والتنقيحات ال ت لقة بالطوارئ في ا تصل
بخطة است اتيجية قط ة ،أو خطة است اتيجية قط ة ؤقتة ،أو خطة است اتيجية قط ة ؤقتة ا تقالية (رهنا بال تبات الخاصة
بال وافقة ال شت كة ع ال د ال ام ل نظ ة ا
-39

ة والزراعة)

مو جب الفقرة (ب)( )1من تذي يل الالئ هة ال ضا مة تتا المواف قة عل أي تنقيد لضمل ية طوار م هدودة ،أو تنقيد يتضلق ها لة
طوار لخطة استتتتتراتيجية قطرية ،أو خطة استتتتتراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة استتتتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،من جانب
ال مدير التنف يذي ،مواف قة مشتتتتتتتر كة م ال مدير ال ضا لمنظ مة األ غذ ية والزرا عة ،ألي ة يادة تت جاوة مبلغ  50مليون دوالر
أمريك  .وال يتا التضامل م التنقيها المتضلقة الطوار

شكل تراكم وال تهتسب ألغراإل الضتبة المطلو ة لموافقة المجلس

عل التنقيها غير المتضلقة الطوار .
-40

وعل النهو الموضتتتد ف الفقرا  ،65-58وكجزء من عملية استتتتضراإل الدول األعضتتتاء ،يتا إطالع الدول األعضتتتاء عل
تنقيها الميزانية نا ال صلة طوار خطة ا ستراتيجية قطرية أو خطة ا ستراتيجية قطرية مؤقتة وافق عليها المجلس ،والت
تتجاوة مبلغ  150مليون دوالر أمريك أو  15ف المائة ،أيهما أقل ،من الميزانية ارجمالية الهالية ،غرإل التضليق عليها قبل
موافقة المدير التنفيذي ،وعند االقتضاء ،قبل موافقة المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة.

التفو ضات ال قت حة لسلطة ز ادة ال يزا يات ي ال ت لقة باالستجابة للطوارئ او تقد م الخد ات أو الحصائل االست اتيجية الت
وافق عليها ال د التنفي ي و ولها البلد ال ضيف
-41

موجب الفقرة (ب)( )2من تذييل الالئهة الضامة تقترح اردارة أن يفوإل المجلس التنفيذي إل المدير التنفيذي ستتلطة الموافقة
عل كل تنقيد غير متضلق األةما عل كل خطة استتتتتتتراتيجية قطرية أو خطة استتتتتتتراتيجية قطرية مؤقتة والذي ال تتجاوة
نستتتتتبته  15ف المائة من الميزانية ارجمالية الهالية لهذه الخطة )33(.وعل النهو المولتتتتتوف ف الفقرة  23ف ن نلذ يضن أن
المجلس التنفيذي ستتتيوافق عل جمي الخطط االستتتتراتيجية القطرية والخطط االستتتتراتيجية القطرية المؤقتة الجديدة وعل أي

( )31الوثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتان  38و.39
( )32الوثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتان  38و ،39والوثيقة  ،WFP/EB.2/2017/4-A/Rev.1الفقرة .85
( )33ال تهسب تنقيها أنشطة الطوار أو تقديا الخدما والتنقيها الت وافق عليها المدير التنفيذي للهصائل االستراتيجية الممولة الكامل من البلدان المضيفة عل
أساس الضتبة التراكمية.
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()34

تنقيها تضتتيف أو تهذف حصتتائل استتتراتيجية ف الخطط االستتتراتيجية القطرية والخطط االستتتراتيجية القطرية المؤقتة،

وعل كل تنقيد غير متضلق األةما لخطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة يزيد قيمة ميزانيتها ارجمالية
()35

أكثر من  15ف المائة.
-42

و سته سب عتبة الن سبة الم وية المتضلقة زيادة ف خطة ا ستراتيجية قطرية أو خطة ا ستراتيجية قطرية مؤقتة عل أ ساس قيمة
ميزانية الخطة االستتتتتتراتيجية القطرية أو الخطة االستتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة ف تاريخ إجراء التنقيد .وألغراإل حستتتتتاب
الضتبة ،لن تضامل التنقيها

صتتورة تراكمية .وليس الغرإل من الضتبة المقترحة تطبيقها عل الخطط االستتتراتيجية القطرية أو

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الجديدة؛ أو عل التغييرا األساسية (أي إضافة حصيلة استراتيجية أو حذفها) ف خطط
استتتتراتيجية قطرية ،أو خطط استتتتراتيجية قطرية مؤقتة ،أو عل عمليا طوار مهدودة؛ أو عل خطط استتتتراتيجية قطرية
مؤقتة انتقالية؛ أو عل تنقيها تتضلق االستتتجا ة لهاال الطوار أو تقديا خدما ؛ أو عل تنقيها الهصتتائل االستتتراتيجية
المضتمدة من المدير التنفيذي الممولة الكامل من البلدان المضيفة.
-43

وت ُطبق الضتبة الواحدة عل كل تنقيد وه تستتتتند إل ميزانية الخطط االستتتتراتيجية القطرية أو الخطط االستتتتراتيجية القطرية
المؤقتة الهالية (أي قيمة الميزانية ف تاريخ إجراء التنقيد) .ويمثل نلذ تبستتتتتتيطا هاما مقارنة التفويضتتتتتتا المؤقتة الهالية
للسلطة ،والت تستخد عتبة الهد األقص للقيمة المطلقة ،وه  150مليون دوالر أمريك  ،وعتبة نسبية ،وه  25ف المائة
من آخر ميزانية وافق عليها المجلس لخطة استتتراتيجية قطرية أو خطة استتتراتيجية قطرية مؤقتة ،والمطبقة صتتورة تراكمية.
ويستتتتتجيب هذا التغيير للتضقيبا

الواردة من الميدان الت تقول أن التفويضتتتتا المؤقتة لستتتتلطة الموافقة عل التنقيها مضقدة

ومرهقة شتتكل مفرط ف التنفيذ وينبغ تبستتيطها .ومن المها مالحظة أن نلذ يهتفظ ضنصتتر التناستتب ما يكفل رقا ة المجلس
التنفيذي عل تنقيها الميزانية الواستتضة الت يمكن أن تخ الِّف تأثيرا استتتراتيجية عل تنفيذ خطة استتتراتيجية قطرية أو خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة.
-44

و موجب التفويضتتتتتتا المؤقتة للستتتتتتلطة وافق المجلس التنفيذي عل أر ضة تنقيها خالل عام  2018و )36(.2019وتبين
طبقس عل التنقيها خالل الفترة ناتها ل ُ
لإلدارة أنه لو كانس عتبة نستتتبة  15ف المائة قد ُ
طرح تنقيهان إضتتتافيان من تنقيها
الميزانية عل المجلس للموافقة عليهما )37(.وكان هذا سيؤدي إل رف الضدد ارجمال لتنقيها الميزانية إل ستة.

-45

و ارضتتتتافة إل نلذ ،تقترح اردارة تبستتتتيط عملية الموافقة من خالل استتتتتخدا استتتتتضراإل تجريه الدول األعضتتتتاء لتنقيها
الميزانية لمدة عشتتتتتترة أيا وكذلذ – وكبديل عن تقديا تنقيها الميزانية إل المجلس للموافقة عليها ف دورة رستتتتتتمية – آلية
الموافقة عن طريق المراسلة ،وفقا للمادة التاسضة 8-من الالئهة الداخلية للمجلس التنفيذي ،عند االقتضاء.

-46

وستتضمن عملية االستضراإل لمدة عشرة أيا الخطوا التالية قبل استخدا آلية الموافقة عن طريق المراسلة:
)1

نشر مشروع تنقيد الميزانية عل الموق الشبك للب ا ؛

)2

إتاحة ما ال يقل عن ثمانية أيا عمل للدول األعضاء من أجل إ داء تضليقاتها؛

)3

تجمي التضليقا ف ركن األعضاء عل الموق الشبك للمجلس التنفيذي؛

)4

تخصيص آخر يومين من أيا الضمل الضشرة لتقديا التضليقا

ك ترد الدول األعضاء عل تضليقا

الدول األعضاء

األخرى؛

( )34ما لا تكن الخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة أو الهصيلة االستراتيجية مهل النقاش ممولة الكامل من لد مضيف لا يطلب
موافقة المجلس التنفيذي ،أو عندما تتضلق الهصيلة االستراتيجية أنشطة الطوار أو أنشطة تقديا الخدما .
( )35لن تُدر الزيادا المتضلقة الطوار و أنشطة تقديا الخدما و الهصائل االستراتيجية الممولة الكامل من البلدان المضيفة الت وافق عليها المدير التنفيذي ف
احتساب الضتبة؛ و ارضافة إل نلذ ،ف ن قيمة الزيادا لن يجري تضويضها تخفيضا .
( )36وافق المجلس خالل عام  2018و 2019عل تنقيها عل الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لتركيا ،والخطة
االستراتيجية القطرية للبنان ،والخطة االستراتيجية القطرية لبيرو.
( )37ارضافة إل التنقيها األر ضة المدرجة ف الهالية  36كان سيقد أيضا إل المجلس للموافقة خالل عام  2018و 2019تنقيد لميزانية الخطة االستراتيجية
القطرية لناميبيا وآخر لميزانية الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لكمبوديا.
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نشر تنقيد الميزانية النهائ ف ركن األعضاء عل الموق الشبك للمجلس التنفيذي مقترنا مصفوفة التضليقا .

وفيما يل آلية الموافقة المراسلة ،وفقا للمادة التاسضة 8-من الالئهة الداخلية للمجلس التنفيذي:
)1

يبلغ أعضاء المجلس عل الفور ،عن طريق البريد ارلكترون  ،نشر أي تنقيد نهائ للميزانية ف ركن األعضاء عل
الموق الشبك للمجلس التنفيذي.

)2

يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الستة والثالثين أن يدل

صوته شأن ما إنا كان موافقا عل التنقيد المقد  ،ونلذ

خالل عشرة أيا عمل.
)3
-48

تسجل أمانة المجلس التنفيذي األلوا  ،النيا ة عن المدير التنفيذي ،وتبلغ جمي أعضاء المجلس النتائج.

وستتيؤدي استتتخدا عملية استتتضراإل الدول األعضتتاء خالل عشتترة أيا لتنقيها الميزانية غير المتضلقة األةما  ،عل النهو
المبين ف الفقرة  ،46إل ةيادة كبيرة ف الشتتفافية والرقا ة النستتبة للدول األعضتتاء .وستتيستتتفيد تصتتميا تدخال الب ا

من

ةيادة التشتتاور م المجلس ،ومن مراعاة آراء الدول األعضتتاء طريقة أكثر تنظيما ولتتفافية ،إل جانب المدخال المقدمة من
خالل المشاورا م الشركاء والمانهين المهليين.
-49

وت ستخد آلية الموافقة عن طريق المرا سلة ،وفقا للمادة التا سضة 8-من الالئهة الداخلية للمجلس التنفيذي ،عل النهو المبين ف
الفقرة  ،47كبديل ،عند االقتضتتتتاء ،عن تقديا تنقيها الميزانية إل المجلس للموافقة عليها ف دورة رستتتتمية .ومن لتتتتأن هذه
اآللية أن تيستتر إجراء تنقيها ف الوقس المناستتب تتيد للب ا

التكيف م التغيرا ف الستتياق التشتتغيل  .وه  ،ارضتتافة

إل نلذ ،تضمن أن تكون الوثائق الت ينظر فيها المجلس ف دوراته الرسمية نا طبيضة أكثر استراتيجية.

التفو ضات ال قت حة لسلطة تنقيحات ال يزا ية ال ت لقة بتخفيضات ف أي حصيلة است اتيجية لخطة است اتيجية قط ة أو خطة
است اتيجية قط ة ؤقتة ،وال كو ات ي ال ت لقة بالطوارئ ف خطة است اتيجية قط ة ؤقتة ا تقالية ،والحصائل االست اتيجية
ال ولة بالكا ل ن البلد ال ضيف ،أو أ شطة تقد م الخد ات بغض النظ عن قي تها
-50

عل النهو المشار إليه ف الفقرة  26ف ن مضظا التفويضا المؤقتة للسلطة الت جر الموافقة عليها ف الدورة الضادية الثانية
لضا  2017تؤدي وظيفتها .ولذلذ تقترح اردارة عل المجلس موالتتتتلة تفويض المدير التنفيذي ستتتتلطة الموافقة عل أي من
التدا ير التالية:


تخفيض أي حصيلة استراتيجية لخطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،موجب الفقرة (ب) ()3
()38

من تذييل الالئهة الضامة؛


تنقيد مكونا غير متضلقة الطوار لخطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،موجب الفقرة (ب) ( )4من تذييل الالئهة
الضامة؛



تنقيد خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو حصيلة استراتيجية ممولة الكامل من البلد
المضيف ،موجب الفقرة (ب) ( )5من تذييل الالئهة الضامة؛



إضافة حصيلة استراتيجية ممولة الكامل من لد مضيف لا يطلب موافقة المجلس التنفيذي عل

تلذ الهصيلة

االستراتيجية إل خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية،
موجب الفقرة (ب) ( )6من تذييل الالئهة الضامة؛


()38

تنقيد يتضلق أنشطة تقديا الخدما  ،موجب الفقرة (ب) ( )7من تذييل الالئهة الضامة؛

ما لا يشكل التخفيض حذفا لهصيلة استراتيجية ،وهو ما سيشكل تغييرا أساسيا ومن ثا ف نه يخض لموافقة المجلس.
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وقد خض األساس المنطق للهفاظ عل هذه التفويضا المهددة للسلطة لنقاش مفصل خالل المشاورة غير الرسمية المنضقدة
ف  4أكتو ر/تشتتتتتترين األول  2019وتا عرضتتتتتته ف الفقرا  80-69من تهديث خارطة الطريق المتكاملة الذي ُ
طرح عل
الدورة الضادية الثانية للمجلس لضا  )39(.2010ويوفر الملهق الثان لمهة عامة عل كيفية ممارستتة تفويضتتا الستتلطة المؤقتة
من المجلس التنفيذي إل المدير التنفيذي خالل الفترة من 1يناير/كانون الثان  2018إل  31ديسمبر/كانون األول .2019

ت ز ز الوضوح وال قابة بشأن استخدام الب ا
-52

لتفو ضات ال جلس للسلطة

ضمانا لمهافظة المجلس عل الوضوح والرقا ة الفضالة فستُنشر الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية
المؤقتة الم مولة الكامل من البلدان المضتتتتتتيفة الت لا تطلب موافقة المجلس ،والوثائق المتضلقة كل التنقيها الت حظيس
الموافقة عل ميزانيا الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة عل الموق الشبك للب ا .

-53

وعل النهو الموضد ف الفقرة  ،11ستتلق الدول األعضاء أيضا رسالة إلكترونية تتضمن جدوال موجزا يبلغها أي تغييرا
أدخلس عل الخطط االستتتتتراتيجية القطرية والخطط االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة صتتتترف النظر عن القيمة .وستتتتيتضتتتتمن
الجدول الموجز الموافقا أو التنقيها المتضلقة الخطط االستتتراتيجية القطرية والخطط االستتتراتيجية القطرية المؤقتة الممولة
الكامل من البلدان المضيفة الت لا تطلب موافقة المجلس ،وستتاح للدول األعضاء فرلة التضليق عليها.

-54

وستتوف يستتتمر تهديث وا ة يانا الخطط االستتتراتيجية القطرية م جمي التنقيها عند الموافقة عليها )40(.وإل جانب نلذ
ستتتيتوالتتتل إ الغ المجلس مرتين ف الستتتنة عن عمليا الطوار المهدودة ،وأنشتتتطة االستتتتجا ة الفورية ،وتنقيها الخطط
االستتتتتراتيجية القطرية والخطط االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة الت وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي االلتتتتتراك م المدير
الضا لمنظمة األغذية والزراعة.

االست اض ال قبل لتفو ضات السلطة
-55

وتما ليا م مشورة لجنة المالية ف منظمة األغذية والزراعة )41(،والتضقيبا الواردة من الدول األعضاء خالل الدورة الضادية
الثانية لضا  2019والمشتتاورة غير الرستتمية المنضقدة ف  18ديستتمبر/كانون األول  2019ستتتجري اردارة استتتضراضتتا إضتتافيا
لتفويض الستتلطة ضد خمس ستتنوا (أي ف عا  )2025هدف ضتتمان الهفاظ عل الدور األستتاست للمجلس ف الموافقة عل
أنشتتتتطة الب ا

والرقا ة عليها .وستتتتتوفر فترة الستتتتنوا الخمس وقتا كافيا لجم األدلة والتضلا والتفكير عل ضتتتتوء الخبرة

المكتسبة من دورة التنفيذ الكامل للجيل األول من الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ،ما ف
نلذ أي تنقيها ضتترورية ف الميزانية لتمديد أو تقصتتير تلذ الخطط االستتتراتيجية القطرية أو الخطط االستتتراتيجية القطرية
المؤقتة من أجل مواءمتها م دورا أطر عمل األما المتهدة للتضاون ف مجال التنمية المستتتتتتتدامة ف البلدان .وستتتتتتيراع
االستتضراإل تطوير وتنفيذ الجيل التال من الخطط االستتراتيجية القطرية ،وأثر إلتالح نظا األما المتهدة للمنستقين المقيمين
وتطبيق إطار عمل األما المتهدة للتضاون ف مجال التنمية المستدامة.
االست اض ال ي تج ه الدول ا عضاء خالل خ سة أ ام للتنقيحات ال ت لقة باالستجابة لألز ات
-56

خالل سلسلة من المشاورا غير الرسمية الت أجريس عا  ،2017أعر س الدول األعضاء عن قلقها إةاء انخفاإل الشفافية
والرقا ة فيما يتضلق زيادا ميزانيا الهصتتتائل االستتتتراتيجية المتضلقة االستتتتجا ة لألةما  .وتقر اردارة أن مجال التركيز
المتضلق االستتتجا ة لألةما كان أوستت نطاقا من ف ة عمليا الطوار الستتا قة ،وأن ضض الهصتتائل االستتتراتيجية المتضلقة
االستتتتجا ة لألةما كان يمكن من قبل أن تشتتتكل جزءا من الضمليا الممتدة لإلغاثة وارنضاش وكانس تخضتتت التال لموافقة
المجلس إنا كانس قيمة األغذية ف الضمليا أو التنقيها تزيد عل  20مليون دوالر أمريك .

(.WFP/EB.2/2019/4-D/1 )39
( )40تقو األمانة استطالع إمكانية إدرا يانا عمليا الطوار المهدودة والخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكامل
من البلدان المضيفة الت لا تطلب موافقة المجلس ضمن وا ة يانا الخطط االستراتيجية القطرية.
(.WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3 WFP/EB.2/2019/4(B,D)/3 )41
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وف هذا الستتتتتتياق ،التزمس األمانة ،ف الدورة الضادية الثانية للمجلس عا  ،2017طالع الدول األعضتتتتتتتاء عل تنقيها
الميزانية المتضلقة االستتجا ة لألةما قبل الموافقة عليها إنا ما تجاوة تلذ التنقيها عتبا التفويضتا المؤقتة للستلطة ف
حالة التنقيها غير المتضلقة اال ستجا ة لألةما – أي الت تقل عن  150مليون دوالر أمريك أو  25ف المائة من الميزانية
ارجمالية للخطة االستتتتراتيجية القطرية أو الخطة االستتتتراتيجية القطرية المؤقتة .وتضزة هذه الضملية لتتتفافية تلذ التنقيها م
الهفاظ ف الوقس ناته عل المرونة والكفاءة ف قدرة االستجا ة للطوار الت يتمت ها الب ا .

-58

واستنادا إل التضقيبا الواردة من الدول األعضاء خالل الدورة الضادية الثانية لضا  2019والمشاورة غير الرسمية المنضقدة ف
 18ديستتتتمبر/كانون األول  2019وإل مشتتتتورة لجنة المالية ف منظمة األغذية والزراعة )42(،ف ن اردارة ستتتتتضرإل عل الدول
األعضتتاء ،التماستتا لتضليقاتها ،كل تنقيد يتصتتل االستتتجا ة لألةما ويُدخل عل خطة استتتراتيجية قطرية أو خطة استتتراتيجية
قطرية مؤقتة ،إنا كان التنقيد يزيد ف الميزانية ارجمالية الهالية أكثر من  15ف المائة ،أو  150مليون دوالر أمريك  ،أيهما
أقل ،قبل موافقة المدير التنفيذي ،وقبل موافقة المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة ،عند االقتضتتتاء .وتهافظ الضتبة التناستتتبية
المقترحة المهددة نستتتبة  15ف المائة عل عنصتتتر التناستتتب اعترافا تفاو أحجا عمليا الخطط االستتتتراتيجية القطرية أو
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،وال تختلف عن الضتبة المهددة للتنقيها غير المتضلقة االستجا ة لألةما  ،وهو ما يمثل
تبستتيطا للمكاتب القطرية .وستتتكفل عتبة القيمة المطلقة البالغة  150مليون دوالر أمريك رقا ة المجلس التنفيذي والقدرة عل
التضليق وتقديا التوجيه االستراتيج

شأن تنقيها الميزانية الضخمة الت ال تتجاوة الضتبة المهددة نسبة  15ف المائة سبب

الهجا الكبير لضمليا الخطط االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-59

و موجب ترتيبا الهوكمة المؤقتة ف عام  2018و 2019تمس الموافقة عل  64تنقيها من تنقيها الميزانية غير المتضلقة
()43

االستجا ة لألةما  ،منها  22تنقيها تجاوة عتبا الميزانية المطبقة ،وخضضس الستضراإل استغرق خمسة أيا من جانب
الدول األعضتتاء)44(.وتبين لإلدارة أنه لو كانس عتبة نستتبة  15ف المائة قد ُ
طبقس عل تنقيها الميزانية المرتبطة االستتتجا ة
لألةما خالل الفترة ناتها ألُرسلس سبضة تنقيها ميزانية إضافية إل الدول األعضاء التماسا لتضليقاتها )45(.وكان هذا سيؤدي
إل رف الضدد ارجمال لتنقيها الميزانية الخاضضة لالستضراإل إل  29تنقيها.
-60

و ارضتتافة إل نلذ تقترح اردارة ار قاء عل فترة االس تتضراإل الهالية البالغة خمستتة أيا  ،وهو ما يستتتوجب اتخان الخطوا
التالية:
)1

تنشتتتتتتر األمانة تنقيها الميزانية الت تتجاوة الضتبة عل الموق الشتتتتتتبك للب ا

اللغا األر الت يستتتتتتتخدمها

الب ا  .وتُخطر الدول األعضاء ذلذ عل الفور عبر البريد ارلكترون .
)2

تُتاح أر ضة أيا عمل للدول األعضاء لتقديا تضليقاتها إل األمانة.

)3

تجم األمانة التضليقا وتنشتتتتتترها ف ركن األعضتتتتتتاء ف الموق الشتتتتتتبك للمجلس التنفيذي .ويمكن لجمي الدول
األعضاء النفان إل هذه التضليقا .

)4

أما الدول األعضاء يو عمل إضاف للرد عل تضليقا الدول األعضاء األخرى.

(.WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3 WFP/EB.2/2019/4(B,D)/3 )42
( )43نظرا إل أن التنقيها يمكن أن تشمل أكثر من مجال تركيز واحد ف نه يالحظ أن قيمة التنقيها
االحتياجا المتغيرة لالستجا ة لألةما  ،استثناء التنقيها المتضلقة رمتها تقديا الخدما .

المتضلقة االستجا ة لألةما

ترج أساسا ،ال حصرا ،إل

( )44تا حت  31ديسمبر/كانون األول  2019إطالع الدول األعضاء أيضا ،التماسا لتضليقاتها ،عل تنقيها الميزانية المتضلقة االستجا ة لألةما فيما يخص الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والخطة االستراتيجية القطرية لزامبيا ،عل أن هذه التنقيها لا تقر ضد.
( )45لو كانس عتبة الميزانية البالغة  15ف المائة قد ُ
طبقس ألرسلس تنقيها الميزانية السبضة التالية المتضلقة االستجا ة لألةما إل الدول األعضاء التماسا لتضليقاتها:
الخطة االستراتيجية القطرية ألفغانستان ،والخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو ،والخطة االستراتيجية القطرية ألكوادور ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية لليسوتو ،والخطة االستراتيجية القطرية ا لمؤقتة االنتقالية لمدغشقر ،والخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ،والخطة االستراتيجية القطرية للفلبين.
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)5

ضد فترة التضليقا الت تستغرق خمسة أيا عمل ،يتا تغيير التنقيد عند االقتضاء استجا ة للتضليقا  ،وعرضه للموافقة
عليه من جانب المدير التنفيذي ،ومن جانب المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة عند االقتضاء.

)6

ضد الموافقة ،يتا إطالع أعضتتاء المجلس عل الصتتيغة النهائية للتنقيد ف ركن األعضتتاء ف الموق الشتتبك للمجلس
التنفيذي إل جانب مصتتتتتفوفة للتضليقا  .ووفقا للمادة (2-3ب) من الالئهة الداخلية ،يجوة للدول األعضتتتتتاء أن تطلب
()46

طرح التنقيد عل دورة المجلس التالية.
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وللهفاظ عل المرونة ،وضتتتتمان االستتتتتجا ة الستتتتريضة ،والهستتتتنة التوقيس ،والفضالة لهاال الطوار  ،يمكن أن يوافق المدير
التنفيذي ،والمدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة ،عند االقتضتتتاء ،عل تنقيها الهصتتتائل االستتتتراتيجية المتضلقة االستتتتجا ة
لألةما دون إطالع الدول األعضتتتاء عل التنقيها مستتتبقا للتضليق عليها )47(.واألستتتاس المنطق لمثل هذه الموافقا هو ما
تت سا ه حالة الطوار من ح سا سية إةاء الوقس وطا غير منظور ما يتطلب ا ستجا ة الب ا
يتا إطالع الدول األعضتتتاء عل التنقيها

عل وجه ال سرعة .عل أنه

ضد الموافقة عليها ،وتتاح للدول األعضتتتاء مرة أخرى خمستتتة أيا ر داء تضليقاتها.

ويمكن إدرا التضليقا  ،عند االقتضاء ،أثناء ارلدار التال للوثيقة.
-62

و سي ستمر تقديا إحاطا ت شغيلية شأن ا ستجا ة الب ا

لألةما  ،و ستوا لل المكاتب القطرية الت شاور م البضثا المهلية

شأن التنقيها وستطلضها عل الوثائق نا الصلة والت غالبا ما يتا تجميضها ف سياق تقييما األوضاع ارنسانية.
-63

وتجري هذه الضملية الرامية إل تضزيز الوضتتتتتوح والرقا ة ارضتتتتتافة إل نشتتتتتر جمي تنقيها الميزانية وتقديا تقارير عنها،
صتتتتتترف النظر عن القيمة ،كما هو مبين ف الفقرة  ،11والتقرير المضتاد عن تنقيها الزيادا المقا لة ف ميزانيا الخطط
االستتتتتتتراتيج ية القطر ية والخطط االستتتتتتتراتيج ية المؤق تة الت يوافق علي ها ال مدير التنف يذي أو يوافق علي ها ال مدير التنف يذي
االلتراك م المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة ،الذي يقد مرتين ف السنة غرإل الضلا خالل دورا المجلس الرسمية.
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وللتخفيف من أي تأخيرا تشتتغيلية ،ستتتستتض اردارة إل تبستتيط نمون تنقيد الميزانية وتوحيد الضمليا الداخلية .وتشتتمل هذه
مهستتتتن للموافقة عل البرامج يستتتتتخدمه الب ا
الضمليا الداخلية تطبيق نظا إلكترون
ا

لتقديا البرامج واعتمادها والموافقة

عليها وتبستتتيط عملية استتتتضراإل البرامج والموافقة عليها ،وتطبيق الهدود الهالية المقررة لضدد كلما الوثائق .وتضمل اردارة
والموظفون ف مختلف المجاال الوظيفية والشضب واردارا عل تهديد وتنفيذ تدا ير إضافية للتبسيط.
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ورهنا موافقة الدول األعضاء ،ستدخل الضملية المضدلة حيز النفان ف مارس/آنار .2020

تحسين فائدة بوابة بيا ات الخطط االست اتيجية القط ة
-66

تمثل الشتتتتتتفافية حجر الزاوية رطار خارطة الطريق المتكاملة ،ويلتز الب ا

التقياد مباد الهوكمة الرلتتتتتتيدة عن طريق

موالتلة توفير الشتفافية المهستنة لضتمان المشتاركة المفتوحة والشتاملة م المجلس .وتمالتيا م اقتراحا تفويضتا الستلطة
وترتيبا الهوكمة األخرى ،تضترف اردارة أن من الضتتتتتتروري تهقيق التواةن ين المضلوما المقدمة إل المجلس من أجل
المشتتاركة االستتتراتيجية ،والمضلوما األكثر تفصتتيال لتستتهيل عملية لتتن القرار ،والمتاحة من خالل منصتتا الب ا

عبر

ارنترنس.
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ولزيادة الشفافية التشغيلية ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،أنشأ الب ا

وا ة يانا الخطط اال ستراتيجية القطرية لتزويد

الدول األعضتتتتتتتاء مضلوما عن الميزانية ،والمالية ،واألداء .و ضد الموافقة عل الخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية والخطط
( )46تنص الفقرة (2ب) من المادة الثالثة ف الالئهة الداخلية للمجلس التنفيذي عل ما يل " :يضد المدير التنفيذي جدو َل أعما ٍل مؤقتا ،م مراعاة خطة الضمل السنوية.
ويشمل جدول األعمال المؤقس جمي البنود الت تنص عليها الالئهة الداخلية أو الت يقترحها  ...أي عضو من أعضاء المجلس".
( )47تا حت  31ديسمبر/كانون األول  2019إطالع الدول األعضاء عل  6تنقيها من ألل  22تنقيها للتضليق عليها ضد موافقة المدير التنفيذي ،وموافقة المدير
الضا لمنظمة األغذية والزراعة عند االقتضاء نظرا للطا المستضجل والشديد للهاال الت دفضس إليها .وكان قرار إلغاء فترة األيا الخمسة المخصصة للتضليق قبل
الموافقة مقصورا عل الظروف االستثنائية ،ونلذ أساسا ف سياق الكوارث الطبيضية أو الصدما  ،حيث ساد االعتقاد أن هذه الفترة ستخل قدرة الب ا عل تقديا
المساعدة ال ُمنقذة لألرواح فورا.
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االستتتتراتيجية القطرية المؤقتة الت قدمس ف الدورة الضادية الثانية للمجلس لضا  ،2019ستتتتتاح يانا جمي المكاتب القطرية
الت لها خطط استتتراتيجية قطرية وخطط استتتراتيجية قطرية مؤقتة عل البوا ة .وف وثيقة المضلوما األستتاستتية المضروضتتة
عل المشتتاورة غير الرستتمية المنضقدة ف  18ديستتمبر/كانون األول  2019قدمس األمانة لمهة عامة عن المضلوما الت يمكن
االطالع عليها من خالل تلذ البوا ة ووتيرة تهديث البيانا .
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و ضد إطالق البوا ة ف يوليو/تموة  ،2018أعرب األعضتتاء عن تقديرها لتوافر يانا مفصتتلة وألتتاروا إل إمكانية تهستتين
توافر التهديثا ومستوى التفاليل .و ارضافة إل نلذ ،لجضس التوليتان  7و 8من تقرير مراج الهسا ا الخارج عن
ميزانيا الهوافظ القطرية( )48عل "تهسين فائدة وا ة يانا الخطط اال ستراتيجية القطرية لمستخدميها" ،و"ترليد التضايم
ين وا ا المضلوما المختلفة" .واستتتتتجا ة لتضقيبا الدول األعضتتتتاء وما تدعو إليه هاتان التولتتتتيتان ،وافقس اردارة عل
()49

مواللة تهسين فائدة البوا ة.
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ومنذ يوليو/تموة  ،2019يتا ار الغ عن النفقا التراكمية وااللتزاما المفتوحة و لوال إل م ستوى اله صائل اال ستراتيجية
مرة واحدة كل ثالثة ألتتهر .وف أغستتطس /آب  ،2019انته الب ا

من عملية قا فيها عادة تصتتميا وا ة يانا الخطط

االستتتتتراتيجية القطرية لتضزيز طريقة عرإل المضلوما المفصتتتتلة وتهستتتتين وظيفة البوا ة من خالل تمكين المستتتتتخدمين من
تهويل البيانا إل نسق الملفا المهمولة ( )PDFأو إكسل ( .)Excelوأُدر الموق الشبك لخطة اردارة ()2022-2020
ضتتمن البوا ة وهو يشتتتمل عل مضلوما إقليمية وعالمية تجميضية .واتخذ اردارة أيضتتا إجراءا تهدف إل ضتتمان اتستتاق
البيانا ومالءمتها وفائدتها ألغراإل لتتتتتتن القرار والرقا ة .وتشتتتتتتمل هذه ارجراءا دمج مزيد من المضلوما عن طرائق
التهويال وخطط ترتيب األولويا من خطط إدارة الضمليا القطرية ،وإضتتتتتتتافة مستتتتتترد للمصتتتتتتطلها المتضلقة الخطط
االستراتيجية القطرية وإطارا توفر مضلوما تفصيلية عن وتيرة تهديثا البيانا .
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()50

وأنجز اردارة ف الف صل األخير من عا  2019الضديد من الته سينا األ سا سية ،ما ف نلذ ن شر خطة التنفيذ األ للية

لضا  2020فيما يخص كل خطة استراتيجية قطرية وكل خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،واألعداد الفضلية للمستفيدين ف عام
 2017و 2018من التقارير القطرية الستتتتتنوية (ستتتتتت ُدر أعداد المستتتتتتفيدين الفضلية لضا  2019ضد إلتتتتتدار التقارير القطرية
الستتنوية لضا  .)2019وستتيتيد نلذ للمستتتخدمين االطالع عل األرقا المقررة والفضلية لكل ستتنة .و ارضتتافة إل نلذ ،جرى
تنقيد اللوحة الت تبين متطلبا التمويل الصافية لكل ستة ألهر لتشمل الخطة القائمة عل االحتياجا لمدة ستة ألهر.
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وف ظل عمل جمي المكاتب القطرية ف إطار خطط استتتتتتتراتيجية قطرية أو خطط استتتتتتتراتيجية قطرية مؤقتة مضتمدة من
المجلس اعتبارا من يناير/كانون الثان  ،2020أضتتتتتته مستتتتتتتخدمو البوا ة قادرين أيضتتتتتتا عل تجمي المضلوما من خطة
اردارة ،والخطط القائمة عل االحتياجا  ،وخطط التنفيذ األلتتتلية عل المستتتتويين ارقليم والضالم وفرةها حستتتب الهدف
االستراتيج  ،أو النتيجة االستراتيجية ،أو مجال التركيز ،أو ف ة النشاط أو طريقة التهويال .

-72

وف عا  2020ف ن من المقرر إدخال المزيد من التهستتتتتتينا عل

وا ة يانا الخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية ،ما ف نلذ

توفير المضلوما عن الهصتتتص المزمضة لكل خطة استتتتراتيجية قطرية وخطة استتتتراتيجية قطرية مؤقتة مضتمدة من المجلس،
وتوسي وظيفة تصدير البيانا لتوليد لمها عامة إقليمية وعالمية ،وتهسين الضرإل التصويري للبيانا عل لفهة النتائج،
وتوفير الدعا لمستتتتتتتخدم األلواح واألجهزة المتنقلة ،وتضزيز تكامل النظا الداخلية لترلتتتتتتيد تدفق البيانا  .كما أن األمانة
در ف البوا ة البيانا من عمليا الطوار المهدودة والخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية أو الخطط
ستتتتتتتستتتتتتتطل إمكانية أن ت ُ َ
االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكامل من البلدان المضتتتتتتيفة الت لا تطلب موافقة المجلس .وال تزال األمانة ملتزمة

(.WFP/EB.A/2019/6-E/1 )48
(.WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1 )49
(" )50خطة التنفيذ األللية" ه النسخة األولية لخطة الضمل السنوية المهددة األولويا للمكتب القطري .وتُستمد هذه الخطة من خطة قائمة عل االحتياجا وتُهدد
أولوياتها وتُضدل وفقا لتوقضا التمويل والموارد المتاحة والتهديا التشغيلية المهتملة أو الفضلية.
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تهستتين إمكانية استتتخدا البوا ة وضتتمان أن توفر صتتورة ميستترة المضلوما الت يهتاجها المستتتخدمون لدعا لتتن القرار
والوضوح.
الت د الت على الالئحة ال ا ة للب ا
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لتيسي تنفي

فهوم الخطط االست اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان

ف الدورة الضادية الثانية للمجلس عا  )51(،2018وف المذكرة التمهيدية للخطة االستتتتتراتيجية القطرية المتضددة البلدان للمهيط
()52

الهاد ،

أوضتتتتتتهس اردارة نهجها تجاه مناطق من قبيل المهيط الهاد والبهر الكاريب  ،حيث يضمل الب ا

شتتتتتتتأن

مواضتتتي – مثل االستتتتضداد للكوارث – لها لتتتلة ضدد من الدول الصتتتغيرة نا الهاال المتشتتتا هة ،والت ال توجد لها خطط
استتتتراتيجية قطرية أو خطط استتتتراتيجية قطرية مؤقتة أو خطط استتتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية .وف مثل هذه الهالة ستتتتتا
الموافقة عل الخطة االستتتتراتيجية القطرية المتضددة البلدان ،الت قد تتخذ أيضتتتا لتتتكل خطة استتتتراتيجية قطرية متضددة البلدان
مؤقتة أو مؤقتة انتقالية ،من جانب المجلس التنفيذي ،أو المدير التنفيذي ،أو المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة األغذية
()53

ولتتتتتفها خطة واحدة تغط جمي البلدان الت يضتز الب ا

والزراعة ،حستتتتتب االقتضتتتتتاء

تنفيذ استتتتتتجا ة فيها .وتجدر

ارلتتارة إل أن هذه الخطط س تتطبق نفس هيكل البرامج والميزانيا المهدد ف إطار الخطط االستتتراتيجية القطرية ،استتتثناء
()54

وجود ند اعتماد واحد لتكاليف الدعا المبالتتترة يغط جمي البلدان المشتتتمولة ف خطة استتتتراتيجية قطرية متضددة البلدان.

ولن تتداخل هذه الخطط م أي خطة استراتيجية قطرية أو أي خطة استراتيجية قطرية مؤقتة أو أي عملية طوار مهدودة أو
أي خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية قائمة.
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و النستتتتتبة للستتتتتلطة البرامجية ،ينبغ استتتتتتخالص كل خطة استتتتتتراتيجية قطرية متضددة البلدان ،كلما أمكن ،من تهليل للتنمية
()55

المستتتتتتدامة يضتتتتتطل ه البلد.

وينبغ أن يستتتتتاعد نلذ عل ضتتتتتمان الملكية الوطنية ،واالتستتتتتاق م تهقيق أهداف التنمية

المستدامة ،وم خطط الشركاء اآلخرين ،تماليا م إلالح منظومة األما المتهدة ارنمائية الجاري حاليا.
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ونظرا ألن المستتاءلة النستتبة للرلتتد ،وار الغ ،والتقد نهو غايا أهداف التنمية المستتتدامة تظل ضتتمن مستتؤولية الهكوما
الوطنية عل المستوى القطري ،فسوف تطبق حصيلة استراتيجية جماعية مشتركة لنهج متضدد البلدان عل كل سياق قطري،
م إمكانية تطبيق حصائل استراتيجية مضينة عل مجموعة فرعية من البلدان المضنية فقط.
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وستتيتا تضيين نشتتاط واحد أو أكثر لتهقيق نواتج مهددة ،وستتيتا ر طها هصتتيلة أو حصتتائل استتتراتيجية؛ ويمكن تضيين أنشتتطة
اعتبارها أنشطة مشتركة للتنفيذ ف جمي البلدان الت تشملها الخطة ،حيثما ترتبط هذه األنشطة نفس الهصيلة اال ستراتيجية.
ول ضمان المرونة ،يمكن أن يضمل مكتب قطري واحد ف المنطقة أو المكتب ارقليم كمن سق ردارة تنفيذ الخطة اال ستراتيجية
القطرية المتضددة البلدان .وستتا إدارة األموال من خالل ميزانية حافظة متضددة البلدان.
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و ينما ستتتتتيكون لهذه الخطط شتتتتتكل عا تركيز رامج مشتتتتتترك ين البلدان الت تشتتتتتملها الخطة ،ف ن االستتتتتتجا ا لهاال
الطوار ستتتتوف تتا من خالل اآلليا القائمة إنا ومت دعس الهاجة ،ونلذ ،مثال ،ضتتتتافة حصتتتتائل استتتتتراتيجية ،ونواتج،
وأنشطة تتضلق االستجا ة لألةما عن طريق تنقيد الخطة األللية المتضددة البلدان.

( ،WFP/EB.2/2018/5-A/1 )51الفقرا .52-48
(.WFP/EB.A/2019/8-B/3 )52
( )53تجدر ارلارة إل أن ارحاال إل الخطط االستراتيجية القطرية ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ف
تفويضا السلطة المقترحة المولوفة ف الفقرا  51-36والمدرجة ف الملهق الثالث من هذه الوثيقة تُطبق المثل عل مكاف اتها من الخطط االستراتيجية القطرية
المتضددة البلدان.
( )54ف حين يتا حساب تكاليف الدعا المبالرة عل أساس النسب الم وية القطرية الخالة الخطط االستراتيجية القطرية ،ف ن مضدل تكاليف الدعا المبالرة للخطط
االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان سيكون نسبة م وية واحدة تُطبق التساوي عل جمي البلدان الت تشملها الخطة.
( )55يتألف ف الضادة تهليل التنمية المستدامة الذي يضطل ه البلد من استضراإل استراتيج للقضاء عل الجوع أو تهليل قطري يتا االسترلاد ه ف وض إطار
عمل األما المتهدة للتضاون ف مجال التنمية المستدامة.
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وقد وافق المجلس ،ف دورته الستتتتتتنوية لضا  2019ودورته الضادية الثانية لضا  ،2019عل الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية
()57

المؤقتة المتضددة البلدان للمهيط الهاد ( )56والخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة المتضددة البلدان لمنطقة البهر الكاريب ،

وتتضمن الخطتان استثناءا مؤقتة ضرورية من الالئهة الضامة والنظا المال للب ا  ،واستثناءا خالة تفويض السلطة
للمدير التنفيذي من أجل االتستتتتاق ف تطبيق تلذ القواعد واللوائد ،هيث يُفها تضبير "الخطة االستتتتتراتيجية القطرية" عل أنه
يضن "الخطة االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان" وأن كلمة "القطرية" تشير إل "البلدان المتضددة الت تشملها الخطة".
-79

وتلتمس األمانة موافقة المجلس عل التضديال

المقترح إدخالها عل الالئهة الضامة للبرنامج لتيستتتتتتير تنفيذ مفهو الخطط

االستتتتتراتيجية القطرية المتضددة البلدان عل النهو المضروإل ف الملهق الرا  .وف حال الموافقة ف ن الالئهة الضامة ستتتتتُنقد
وتدخل حيز النفان اعتبارا من  1مارس/آنار .2020

(.WFP/EB.A/2019/8-B/3 )56
(.WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1 )57
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ال لحق ا ول
-1

الخطط االست اتيجية القط ة :تشمل الخطط االستراتيجية القطرية الهافظة الكاملة من أنشطة الب ا

ارنسانية وارنمائية ف

لد ما .ويتا إعدادها ضد تهليال التنمية المستدامة( )1الت تقودها البلدان ،ويمكن أن تستنير أيضا التقييما والتقديرا – ما
ف نلذ تقييما

االحتياجا

المشتركة – ودراسا

الجدوى .ويجوة أن يوافق المجلس التنفيذي عل الخطة االستراتيجية

القطرية الممولة الكامل من البلد المضيف لها ،اإال إنا اختار البلد المضيف أن يوافق المدير التنفيذي عل الخطة؛ ويوافق
المجلس التنفيذي عل جمي الخطط االستراتيجية القطرية األخرى.
-2

الخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة :تشمل الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الهافظة الكاملة من أنشطة الب ا
وارنمائية ف

ارنسانية

لد ما ،ولكن يتا إعدادها قبل االنتهاء من تهليل للتنمية المستدامة يقوده لد ما ليستنير ه تصميا خطة استراتيجية

قطرية .وتستند الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة إل االستراتيجيا والدراسا والتقديرا القائمة للب ا

– ما ف نلذ

تقديرا االحتياجا المشتركة – والتهليل والبيانا  .وعل غرار الخطط االستراتيجية القطرية ،ف ن الخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة الممولة الكامل من لد مضيف يجوة أن يوافق عليها المجلس التنفيذي ،اإال إنا اختار البلد المضيف أن يوافق
المدير التنفيذي عل خطته؛ ويوافق المجلس التنفيذي عل جمي الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة األخرى.
-3

ع ليات الطوارئ ال حدودة :تشمل عملية الطوار المهدودة ارغاثة الطارئة ف

لد أو لدان ما ال يضمل فيها الب ا

ف إطار

خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجي ة قطرية مؤقتة .ويمكن أن تشمل عملية الطوار المهدودة تقديا الخدما أو دعا
تضزيز القدرا عل النهو المطلوب .ويتا تخطيط عمليا الطوار المهدودة لفترة أولية تصل إل ستة ألهر ،ويوافق عليها
المدير التنفيذي ،وإنا لز األمر ،يوافق عليها المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة .و ضد فترة األلهر الستة األول  ،يتا تخطيط
الضمليا وتنفيذها ف إطار خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية عل النهو المولوف ف الفقرة التالية.
-4

الخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية :يمكن تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ف الفترة الت تفصل
ين نهاية عملية طوار مهدودة و داية خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة .ويمكن الموافقة عل خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ضد عملية طوار مهدودة من جانب المدير التنفيذي ،أو موافقة مشتركة ،إنا كانس مطلو ة،
من جانب المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة.

-5

الخطط االست اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان :يمكن أن تتخذ الخطط االستراتيجية القطرية ،والخطط االستراتيجية القطرية
المؤقتة ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ،لكل خطط استراتيجية قطرية متضددة البلدان (أي خطط استراتيجية
قطرية متضددة البلدان ،وخطط استراتيجية قطرية مؤقتة متضددة البلدان ،وخطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية متضددة البلدان)
إنا ما وافق المجلس عل مفهو الخطط االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان عل النهو الوارد ف الفقرا .77-73

( )1يتكون تهليل التنمية المستدامة الذي يقوده لد ما عادة من استضراإل للقضاء عل الجوع ،أو تهليل قطري يتا االسترلاد ه ف وض إطار عمل األما المتهدة
للتضاون ف مجال التنمية المستدامة.
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ال لحق الثا
است اض تطبيق التفو ضات ال ؤقتة للسلطة
-1

يضرإل هذا الملهق تهليال يتناول تفويضا السلطة المؤقتة للفترة من  1يناير/كانون الثان  2018إل  31ديسمبر/كانون األول
 .2019ودرس االستضراإل ،الذي أُجري أوال ف مطل عا  2019وتا تهديثه ف يناير/كانون الثان  ،2020ما يل عل وجه
التهديد:


مدى ةيادة دور المجلس التنفيذي فيما يتضلق الموافقة عل

رامج الب ا

(الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية

القطرية المؤقتة) ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة النظا القائا عل المشروعا ؛


أي مكاسب تهققس ف الكفاءة من حيث عدد الموافقا عل البرامج وتنقيها الميزانية ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة
النظا القائا عل المشروعا .

-2

وعرضس األمانة ،خالل المشاورتين غير الرسميتين المنضقدتين ف  10يوليو/تموة و 4سبتمبر/أيلول  2019وف الدورة الضادية
الثانية لضا  ،2019االستنتاجا

األولية المستمدة من استضراإل تطبيق التفويضا

المؤقتة للسلطة .وجرى تهديث التهليل

واالستنتاجا الرئيسية المولوفة ف الفقرا  18-4أدناه غية تغطية فترة عام  2018و 2019أكملها.
-3

و ضد مناقشة م الدول األعضاء أثناء المشاورة غير الرسمية ف  4أكتو ر/تشرين األول  ،2019قدمس األمانة لمهة عامة عن
تفويضا السلطة المطبقة خالل الفترة المؤقتة من  1يناير/كانون الثان  2018إل  30يونيو/حزيران  2019موجب الفقرة 6
من قرار المجلس  ،2017/EB.2/2والمول

ار قاء عليها .وتهدف الفقرا  21-19أدناه ،الت تا تهديثها لتغطية فترة عام

 2018و 2019أكملها ،إل استكمال الفقرا  51-36من الوثيقة األساسية.
النتيجة  :1تحليل ال وافقات – قي ة الب ا
-4

والتنقيحات الجد دة

عند إجراء االستضراإل قامس األمانة أوال تهليل قيمة كل البرامج األولية وتنقيها

البرامج القائمة المضتمدة .ويظهر الشكل

ألف-ثانيا 1-القيمة السنوية للبرامج األولياة والتنقيها المضتمدة ،والقيمة الفضلية للبرامج والتنقيها المضتمدة ين عام 2011
و ،2019والقيمة المتوقضة للبرامج والتنقيها المضتمدة من عا  2020حت عا  .2024ويتا تقسيا المبلغ ارجمال المضتمد كل
عا حسب سلطة الموافقة :المجلس التنفيذي ،والمدير التنفيذي ،و صورة مشتركة ين المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة
األغذية والزراعة .كما حللس األمانة نسبة القيمة المضتمدة لتفسير الهجا المتزايد لبرنامج عمل الب ا
.2019

من عا  2011إل عا
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الشكل ألف-ثا يا :1-قي ة الب ا

ا َّولية والتنقيحات ال ت دة
20
18
16

0,3
0,2

0,3

12

0,1
1,0

1,6

4,2

18,4

14

16,2

3,8

13,4

4,9

4,8

2024

2023

2022

1,2
2,9

9,7

8,1

0,9
4,4

6,2

5,4

2,7
2021

10

2,5
2020

EB - Projected

2019

2018

2017

2016

ED

2015

2014

8

1,1
2,8

1,1

0,9
1,6

1,8

4,3

3,9

3,9

2013

2012

2011

6
4
2
0

ED/DG

EB

موافقا لبرامج وتنقيها أولية ف إطار النظا القائا عل المشروعا وإطار خارطة الطريق المتكاملة عل حد سواء ،ويستبضد الموافقا عل خطط
مالحظة يشمل عا
جمي الموافقا ف إطار النظا القائا عل المشروعا  ،والموافقا عل خطط
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وموافقا عل مشروعا تتضلق االنتقال ويستبضد عا
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية وجمي التمديدا الزمنية للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة واالنتقالية سبب ارتباطها االنتقال من النظا القائا عل المشروعا إل إطار
الموافقا الفضلية ف الفترة من يناير كانون الثان إل ديسمبر كانون األول
خارطة الطريق المتكاملة ويشمل عا

-5

وف إطار النظا القائا عل المشروعا  ،وافق المجلس التنفيذي فيما ين عام  2011و 2016عل

رامج سنوية تبلغ قيمتها

ف المتوسط  4.4مليار دوالر أمريك  )1(.ويمثل نلذ  53ف المائة من إجمال متوسط القيمة السنوية المضتمدة البالغة  8.3مليار
دوالر أمريك .
-6

وف عا  ،2017وافق المجلس عل
والتنقيها

رامج وتنقيها

قيمة  9.7مليار دوالر أمريك  ،أو  86ف المائة من جمي البرامج

المضتمدة ( قيمة  11.3مليار دوالر أمريك ) .وف

عا  ،2018وافق المجلس عل

رامج وتنقيها

قيمتها
()2

 13.4مليار دوالر أمريك  ،أو  96ف المائة من جمي البرامج والتنقيها المضتمدة ( قيمة  13.9مليار دوالر أمريك ) .وف
عا  ،2019وافق المجلس عل ما قيمته  8.1مليار دوالر أمريك من البرامج والتنقيها  ،أو  64ف المائة من جمي البرامج
والتنقيها المضتمدة ( قيمة  12.6مليار دوالر أمريك ).
-7

وكما يتبين من الشكل ألف-ثانيا ،1-واستشرافا لفترة  2024-2020القادمة ،ف ن من المتوق أن يوافق المجلس عل خطط
استراتيجية قطرية أو خطط استراتيجية قطرية مؤقتة قيمة سنوية تبلغ ف المتوسط نهو  9مليارا دوالر أمريك – أي أكثر
من ضضف قيمة البرامج الت يوافق عليها المجلس سنويا ف إطار النظا القائا عل المشروعا  .وهذه التوقضا

ال تشمل

التنقيها  ،نظرا ألنه ال يمكن التكهن ها أي قدر من الدقة.
-8

و النظر إل أن الخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة تشمل الهافظة الكاملة لألنشطة ارنسانية
وارنمائية للب ا

ف البلد المضن  ،ما ف نلذ الهصائل المتضلقة االستجا ة لألةما وتقديا الخدما واألنشطة الت تمولها

الكامل حكومة البلد المضيف ،ت َبيان أن االنتقال إل إطار خارطة الطريق المتكاملة أدى إل ةيادة كبيرة ف قيمة البرامج
والتنقيها

الت وافق عليها المجلس ،ونلذ من  4.4مليار دوالر أمريك ( 53ف المائة من قيمة جمي البرامج والتنقيها

المضتمدة) فيما ين عام  2011و 2016إل  13.4مليار دوالر ف عا  96( 2018ف المائة من قيمة جمي البرامج والتنقيها
المضتمدة) ،وإل  8.1مليار دوالر ف عا  64( 2019ف المائة من قيمة جمي البرامج والتنقيها المضتمدة).

( )1ف إطار النظا القائا عل المشروعا  ،وافق المجلس عل عمليا ممتدة لإلغاثة وارنضاش ،وتنقيها لميزانيا تجاوة  20مليون دوالر أمريك ف قيمة
األغذية ،و رامج قطرية وتنقيها تكلفس أكثر من  3ماليين دوالر أمريك ف قيمة األغذية .ولا يوافق المجلس عل عمليا طوار  ،أو عمليا خالة ،أو لناديق
است مانية عل المستوى القطري.
( )2لملس موافقا المجلس ف عام  2017و 2018ما عدده  48من الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة الجديدة وتنقيها لخطة
استراتيجية قطرية واحدة ،وتنقيها لخطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية واحدة ،وخمسة تنقيها لمشروعا .
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النتيجة 1
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأ ةيادة كبيرة ف دور المجلس التنفيذي ف الموافقة عل رامج الب ا (الخطط
االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة) من حيث القيمة المطلقة – من  4.4مليار دوالر أمريك ين عام
 2011و ،2016إل  13.4مليار دوالر أمريك ف عا  ،2018وإل  8.1مليار دوالر أمريك ف عا  – 2019وكنسبة من
البرامج والتنقيها المضتمدة كل عا  ،مقارنة النظا القائا عل المشروعا – من  53ف المائة ف المتوسط سنويا ين عام
 2011و 2016إل  96ف المائة ف عا  2018و 64ف المائة ف عا  .2019وتشير التوقضا المتهفظة إل استمرار الزيادة ف
موافقة المجلس عل البرامج ف السنوا المقبلة.
النتيجة  :2تحليل ال وافقات :قي ة الب ا
-9

ا ولية والتنقيحات الت وافق عليها ال جلس

حللس األمانة ضد نلذ القيمة السنوية للبرامج والتنقيها

فقط الت وافق عليها المجلس .ويضرإل الشكل ألف-ثانيا 2-القيمة

السنوية للبرامج األولية والتنقيها الت وافق عليها المجلس للفترة  2019-2011والقيمة المتوقضة للبرامج والتنقيها المضتمدة
للفترة  .2024-2020وتقرر أن الزيادة الكبيرة ف دور المجلس الخاص الموافقة مستمدة صورة حصرية تقريبا من موافقته
األولية عل خطط استراتيجية قطرية وخطط استراتيجية قطرية مؤقتة ،تتضمن كل واحدة منهما الهافظة الكاملة لبلد ما ،ما
ف نلذ االستجا ة لألةما .
الشكل ألف-ثا يا :2-قي ة الب ا

ا ولية والتنقيحات الت وافق عليها ال جلس
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موافقا عل رامج وتنقيها أولية ف إطار النظا القائا عل المشروعا وإطار خارطة الطريق المتكاملة عل حد سواء ،ويستبضد موافقا عل
مالحظة يشمل عا
جمي الموافقا ف إطار النظا القائا عل المشروعا وجمي التمديدا الزمنية للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
مشروعا تتضلق االنتقال ويستبضد عا
الموافقا الفضلية ف الفترة من يناير كانون الثان إل
سبب ارتباطها االنتقال من النظا القائا عل المشروعا إل إطار خارطة الطريق المتكاملة ويشمل عا
ديسمبر كانون األول
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وخلصس النتيجة  1إل أن القيمة السنوية الت وافق عليها المجلس لغس ف المتوسط  4.4مليار دوالر أمريك

ين عام

()3

 2011و ،2016و 13.4مليار دوالر أمريك ف عا  ،2018و 8.1مليار دوالر أمريك ف عا .2019
-11

ويوضد الشكل ألف-ثانيا 2-أن قيمة البرامج األولية – وليسس التنقيها – تضد السبب الرئيس للزيادة الكبيرة ف قيمة البرامج
والتنقيها الت وافق عليها المجلس التنفيذي .وإنا استبضد قيمة تنقيها الميزانية المضتمدة ،ف ن القيمة الت وافق عليها المجلس
التنفيذي تنخفض درجة طفيفة فقط ،إل  3.6مليار دوالر أمريك

ين عام  2011و ،2016وإل  13.1مليار دوالر أمريك

ف عا  ،2018وإل  7.5مليار دوالر أمريك ف عا  .2019و التال ف ن الزيادة ف دور المجلس الخاص الموافقة تطرأ

(َ )3يستبضد هذا التهليل أر ضة تمديدا ةمنية لخطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية وافق عليها المجلس ألنها ارتبطس االنتقال من النظا القائا عل المشروعا إل
إطار خارطة الطريق المتكاملة.
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مضزل عن تنقيها

الميزانية ،م ارتفاع قيمة البرامج األولية المضتمدة درجة كبيرة عند االنتقال إل إطار خارطة الطريق

المتكاملة .ومن المتوق أن تستمر هذه الزيادة ف السنوا المقبلة.
النتيجة 2
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأ الزيادة الكبيرة ف دور المجلس التنفيذي الخاص الموافقة عل البرامج التا ضة للب ا
(خطط استراتيجية قطرية وخطط استراتيجي ة قطرية مؤقتة) ،مضزل عن التنقيها  .ومن المتوق أن تستمر الزيادة ف موافقا
المجلس عل البرامج ف السنوا المقبلة ،ناء عل توقضا متهفظة.
النتيجة  :3تحليل ال وافقات :قي ة وعدد الب ا
-12

قامس األمانة أيضا تهليل البيانا

ا ولية والتنقيحات ال ت دة

لتهديد ما إنا كانس قد تهققس أي مكاسب ف الكفاءة عند االنتقال من النظا القائا عل

المشروعا إل إطار خارطة الطريق المتكاملة .و ين التهليل أن القيمة الدوالرية للبرامج والتنقيها المضتمدة ةاد

درجة

كبيرة ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عام  2018و ،2019وأن متوسط عدد الموافقا انخفض مقارنة المتوسط ين
عام  2011و 2016ف إطار النظا القائا عل المشروعا  ،وهو ما يمثل مكاسب ملهوظة ف الكفاءة.
-13

ويوضد الشكل ألف-ثانيا 3-القيمة ارجمالية ( مليارا الدوالرا األمريكية) ،والضدد ارجمال للبرامج األولية والتنقيها الت
وافق عليها المجلس والمدير التنفيذي ،والت وافق عليها المدير التنفيذي صورة مشتركة م المدير الضا لمنظمة األغذية
والزراعة.
الشكل ألف-ثا يا :3-قي ة وعدد الب ا
مليار
دوالر أمريك

مليار
دوالر أمريك

مليار
دوالر أمريك

225
108
2019

مليار
دوالر أمريك

299

ا ولية والتنقيحات ال ت دة

مليار
دوالر أمريك

309

مليار
دوالر أمريك

290

مليار
دوالر أمريك

292

مليار
دوالر أمريك

مليار
دوالر أمريك

309

303

70
2018

2017

2016

2015

Value of approvals

2014

2013

2011

2012

No. of approvals

موافقا عل رامج وتنقيها أولية ف إطار النظا القائا عل المشروعا وإطار خارطة الطريق المتكاملة عل حد سواء ،ويستبضد الموافقا عل
مالحظة يشمل عا
جمي الموافقا ف إطار النظا القائا عل المشروعا  ،والموافقة عل خطط
خطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وموافقا عل مشروعا تتضلق االنتقال ويستبضد عا
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وجمي التمديدا الزمنية للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة واالنتقالية سبب ارتباطها االنتقال من النظا القائا عل المشروعا إل إطار
الموافقا الفضلية ف الفترة من يناير كانون الثان إل ديسمبر كانون األول
خارطة الطريق المتكاملة ويشمل عا

-14

و ين عام  2011و ،2016لغ متوسط قيمة البرامج ،والمشروعا  ،والتنقيها
و لغ متوسط عدد الموافقا

المضتمدة سنويا  8.3مليار دوالر أمريك ،

 300موافقة .وف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عا  ،2018ةاد القيمة السنوية للبرامج
()4

األولية والتنقيها المضتمدة إل  13.9مليار دوالر أمريك  ،ينما انخفض عدد الموافقا إل  70موافقة عا  .2019و لغس
القيمة السنوية للبرامج األولية والتنقيها  12.6مليار دوالر أمريك

( )4غطس الموافقا السبضون  24رنامجا أوليا و 46تنقيها.
( )5غطس الموافقا البالغ عددها  108موافقا  24رنامجا أوليا و 46تنقيها.

()5

ينما ولل عدد الموافقا إل  108موافقا .
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النتيجة 3
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،ةاد القيمة الدوالرية ارجمالية للبرامج والتنقيها المضتمدة ،ينما انخفض عدد الموافقا  ،مما
أدى إل مكاسب ف الكفاءة.
النتيجة  :4تحليل ال وافقات – عدد التنقيحات
-15

ف المكون الرا من االستضراإل ،قامس األمانة تهليل عدد التنقيها المضتمدة لتهديد ما إنا كان قد تهققس أي مكاسب ف
الكفاءة .وسيكون من ين مؤلرا

ةيادة الكفاءة وجود عدد أقل من التنقيها  ،نظرا ألن الضدد األقل سوف يضن تخصيص

وقس أقل وموارد أقل لمضالجة التنقيها .
-16

وكان من المتوق أن يؤدي الضمل طار الهافظة عل نطاق البلدان إل ةيادة الكفاءة ف عمليا التنقيد .نلذ ألنه دال من إدارة
ثالثة أو أر ضة مشروعا مختلفة لها فترا متباينة ،قد يتطلب كل واحد منها تنقيها ،ف ن إطار الخطط االستراتيجية القطرية
يو ِّ احد الضمل ف تنقيد واحد .و ارضافة إل نلذ ،وكما أوضد تهديث خارطة الطريق المتكاملة الذي عرإل عل الدورة الضادية
الثانية للمجلس ف عا  )6(،2017ف ن من المتوق أن تؤدي المرونة المهسنة لهيكل ميزانية الهوافظ القطرية ،واستخدا خطط
تنفيذ قائمة عل الموارد ،إل النهوإل التخطيط التشغيل عل المستوى القطري ،وتقليل الهاجة إل تنقيها تتضلق تضديال
تقنية.

-17

ويتناول الشكل ألف-ثانيا 4-التنقيها

فقط ،ويبين متوسط عدد التنقيها

المضتمدة سنويا ين عام  2011و 2016ف إطار
()7

النظا القائا عل المشروعا  ،وعدد التنقيها المضتمدة ف عام  2018و 2019ف إطار خارطة الطريق المتكاملة.
الشكل ألف-ثا يا :4-توسط عدد التنقيحات ف فت ة عام واحد

250

200

215

100

عدد تنقيها الميزانية

150

50

69
46

0
تنقيها ميزانيا الخطط
االستراتيجية
القطرية
مالحظة يستبضد عا
المتكاملة

-18

تنقيها ميزانيا الخطط
االستراتيجية
القطرية

متوسط عدد تنقيها ميزانيا المشروعا ف السنة

الموافقا عل جمي التمديدا الزمنية للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية نظرا ألنها مرتبطة االنتقال من النظا القائا عل المشروعا إل إطار خارطة الطريق

و ين عام  2011و ،2016كان يوجد ف المتوسط  215تنقيها كل عا  .وف عام  2018و ،2019وف إطار خارطة
الطريق المتكاملة ،كان هناك  46تنقيها و 69تنقيها عل التوال  .ويضد هذا مؤلرا جيدا عل أنه ف إطار خارطة الطريق
المتكاملة تتهقق تهسينا كبيرة ف الكفاءة ،تؤدي إل اختصار ف الوقس ووفورا ف التكلفة ،فضال عن الهد من التفتس.

(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )6
( )7يستبضد هذا الضدد تمديدا ةمنية ألر خطط استراتيجية قطري ة مؤقتة انتقالية نظرا ألنها مرتبطة االنتقال من النظا القائا عل المشروعا
الطريق المتكاملة.

إل إطار خارطة
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حقق التغيير من النظا القائا عل المشروعا
الكبير ف عدد التنقيها الت تضالج سنويا.
تحليل تفو ضات السلطة الت
-19

النتيجة 4
إل إطار خارطة الطريق المتكاملة تهسنا ف الكفاءة ،كما يتضد من االنخفاإل

قت ح اإلبقاء عليها

تول اردارة ار قاء عل تفويضا السلطة من المجلس التنفيذي إل المدير التنفيذي عل النهو المطبق خالل الفترة المؤقتة،
استثناء تفويضا

السلطة خصوص ةيادا

ف الميزانية غير متضلقة االستجا ة لهاال

الطوار أو تقديا الخدما

أو

الهصائل االستراتيجية المضتمدة الممولة من البلد المضيف.
-20

ويوفر الجدول ألف-ثانيا 1-لمهة عامة عن الكيفية الت تمس ها ممارسة تفويضا

السلطة المقترح ار قاء عليها ف الفترة

من  1يناير/كانون الثان  2018إل  31ديسمبر/كانون األول .2019
-21

وتجدر ارلارة إل أنه يجري إ الغ المجلس التنفيذي مرتين ف السنة عن عمليا الطوار المهدودة وأنشطة االستجا ة الضاجلة
الت وافق عليها المدير التنفيذي أو وافق عليها المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة ،وكذلذ عن تنقيها
المقا لة ف الميزانية الت وافق عليها المدير

الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والزيادا
()8

التنفيذي أو وافق عليها المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة.

( ،WFP/EB.2/2018/8-E/1 )8و ،WFP/EB.2/2018/8-E/2و ،WFP/EB.1/2019/8-E/1و ،WFP/EB.1/2019/8-E/2وWFP/EB.2/2019/7-
 ،F/1و.WFP/EB.2/2019/7-F/2
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الجدول ألف-ثا يا :1-تفو ضات السلطة ال طبقة في ا بين  1نا /كا ون الثا

 2018و 31د س ب /كا ون ا ول 2019

الفق ة (أ)( )1ن ت يل الالئحة ال ا ة :عمليا الطوار المهدودة ،والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة االنتقالية ،موافقة مشتركة ين المدير التنفيذي والمدير الضا لمنظمة األغذية
والزراعة عندما تتجاوة قيمة عملية الطوار المهدودة أو المكونا المتضلقة الطوار ف
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية مبلغ  50مليون دوالر أمريك .

 4ع ليات طوارئ حدودة ( ا وا غينيا الجديدة،
و لدان أمريكا الالتينية المتأثرة الوض ف
فنزويال ،وجزر القمر ،وجزر البهاما)

الفق ة (أ)( )2ن ت يل الالئحة ال ا ة :الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة الممولة الكامل من البلد المضيف ف الهاال الت ال يطلب فيها البلد
المضيف موافقة المجلس التنفيذي عل الخطة.

لا تطبق

الفق ة (ب)( )1ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيد أي عملية طوار مهدودة ،أو تنقيد متضلق
هالة طوار ف خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،صورة مشتركة م المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة
عندما تتجاوة الزيادة  50مليون دوالر أمريك .

 64تنقيحا ت لقا بالطوارئ 14 ،منها تجاوة
الضتبة البالغة  50مليون دوالر أمريك وتطلبس
موافقة مشتركة م المدير الضا لمنظمة األغذية
والزراعة

الفق ة (ب)( )3ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيد ينطوي عل تخفيض ف قيمة أي حصيلة
استراتيجية ف خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية.

 54تنقيحا ينطوي عل
استراتيجية واحدة عل األقل

تخفيض لهصيلة

الفق ة (ب)( )4ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيد مكونا غير متضلقة الطوار ف خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ضد عملية طوار مهدودة.

لا تطبق

الفق ة (ب)( )5ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيد خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية
قطرية مؤقتة ،أو حصيلة استراتيجية ممولة الكامل من البلد المضيف.

لا تطبق

الفق ة (ب)( )6ن ت يل الالئحة ال ا ة :إضافة حصيلة استراتيجية ممولة الكامل من لد
مضيف لا يطلب موافقة المجلس التنفيذي عل تلذ الهصيلة االستراتيجية إل خطة
استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
انتقالية.

لا تطبق

الفق ة (ب)( )7ن ت يل الالئحة ال ا ة :التنقيها المتضلقة أنشطة تقديا الخدما .

 7تنقيحات متضلقة حصرا أنشطة تقديا خدما
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ال لحق الثالث
يضرإل الجدول أدناه تفويضا السلطة المقترحة الت سيبدأ نفانها اعتبارا من  1مارس/آنار  ،2020وه تتضمن االقتراحين الواردين
ف الفقرا  51-36من الوثيقة الرئيسية.
وتجدر ارلارة إل أن ارحاال إل ف ة الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية قد تا تضديلها ألن هذه الف ة ف إطار التفويضا
المؤقتة للسلطة تشير إل نوعين منفصلين من الخطط.
وكانس إحدى ف ا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية تستند إل وثائق مشروعا

سبق اعتمادها واستخدمتها المكاتب

القطرية كجسر لالنتقال من النظا القائا عل المشروعا إل نظا خارطة الطريق المتكاملة .وقد قدمس هذه الخطط ف يناير/كانون
الثان  ،2018وكان الهد األقص لمدتها عامين.

()1

ولن تكون هذه الخطط قيد التنفيذ عندما تدخل تفويضا

السلطة حيز النفان ف

 1مارس/آنار عا  .2020و ناء عليه ،ال يشار إليها ف تفويض السلطة المقترح.
وستستخد الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية من الف ة األخرى كجسر ين نهاية عملية طوار

مهدودة و داية خطة

استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة .وتشير المادة الثانية 2-من الالئهة الضامة إل هذه الخطط اعتبارها خططا
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وتشكل جزءا ال يتجزأ من إطار الخطط االستراتيجية القطرية .ويشار إل هذه الخطط بساطة ف
تفويضا

السلطة المقترحة عل أنها خطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية .وتظل سلطة الموافقة فيما يتضلق هذه الخطط موجب

تفويضا السلطة المقترحة ه نفس سلطة الموافقة فيما يتضلق ها ف إطار التفويضا المؤقتة للسلطة.

( )1انظر الفقرة  97من "سياسة الخطط االستراتيجية القطرية" ( ،)WFP/EB.2/2016/4-C/Rev.1والنقطة  7من القرار ،والفقرا
وثيقة "تهديث عن خارطة الطريق المتكاملة" (.)WFP/EB.2/2018/5-A/1

 111-109نا

الصلة من
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الجدول ألف-ثالثا :1-تفو ضات السلطة ال قت حة
النص

الت ليق

يفوضها المجلس التنفيذي إل المدير التنفيذي
فيما يل السلطا الت
ا
وفقا للمادة السادسة ) (2-من النظا األساس للب ا :

موجب المادة السادسة ) (2-من النظا األساس للب ا  ،ف ن
المجلس مسؤول عن الموافقة عل أنشطة الب ا  ،ولكن يجوة له أن
يفوإل إل المدير التنفيذي سلطا الموافقة الت قد يهدادها.
ا ِّ

أ)

األولية المفوضة إل المدير التنفيذي.
يهداِّد هذا الهكا الموافقا
ا

األولية:
الموافقة ا
)1

عمليا الطوار المهدودة والخطط االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية ،موافقة مشتركة ين المدير التنفيذي
والمدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة ،عندما تتجاوة قيمة
عملية الطوار المهدودة أو المكونا المتضلقة الطوار
ف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية  50مليون
دوالر أمريك ؛

)2

الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة الممولة الكامل من لد مضيف لا يطلب
موافقة المجلس التنفيذي عل الخطة.

ب) الموافقة عل التضديال :
)1

تنقيد أي عملية طوار مهدودة ،أو تنقيد يتضلق هالة
طوار لخطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية
قطرية مؤقتة ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية،
صورة مشتركة م المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة
عندما تزيد الميزانية نا الصلة عن  50مليون دوالر
أمريك ؛

)2

ةيادة ف قيمة خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية
قطرية مؤقتة ،لريطة اأال تتجاوة قيمة الزيادة نسبة  15ف
المائة من الميزانية ارجمالية الهالية للخطة؛

)3

تخفيض ف أي حصيلة من الهصائل االستراتيجية ف خطة
استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة .وال
يضوإل نلذ التخفيض ،عند تهديد مدى الوفاء ضتبة السلطة
المهددة ف الفقرة (ب) ( )2أعاله ،أي ةيادة ف ميزانية
الخطة.

)4

مكونا ال تتضلاق الطوار
تنقيد ا
قطرية مؤقتة انتقالية.

)5

تنقيد خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية
مؤقتة أو حصيلة استراتيجية ممولة الكامل من لد مضيف.

)6

إضافة حصيلة استراتيجية ف خطة استراتيجية قطرية أو
خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ممولة الكامل من لد
مضيف لا يطلب موافقة المجلس التنفيذي عل الهصيلة
االستراتيجية.

)7

التنقيها المتضلقة أنشطة تقديا الخدما .

ف

خطة استراتيجية

المفوضة تهديدا
ويهتفظ المجلس التنفيذي ضمنا جمي الموافقا غير
ا
للمدير التنفيذي ،م المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة حيثما
ينطبق.
و التال  ،يهتفظ المجلس سلطة الموافقة عل الخطط االستراتيجية
يمولها
القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ،خالف تلذ الت
ا
البلد المضيف الكامل ،والذي لا يقا حالتها إل المجلس للموافقة ،نظرا
ألن هذه السلطة لا تفوإل للمدير التنفيذي.

يهداِّد هذا الهكا الموافقا عل التضديال الت تدخَل عل إطار الخطط
االستراتيجية القطرية ،والمفوضة إل المدير التنفيذي مفرده أو
االلتراك م المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة.
المفوضة تهديدا
ويهتفظ المجلس التنفيذي ضمنا جمي الموافقا غير
ا
للمدير التنفيذي وم المدير الضا لمنظمة األغذية والزراعة ،حيثما
ينطبق.
و التال  ،يهتفظ المجلس سلطة الموافقة عل ما يل :
ف

قيمة الهصائل االستراتيجية الت

تتجاوة الضتبة

)1

الزيادا
المهدادة؛

)2

إضافة أو إةالة حصائل استراتيجية كاملة ف خطة استراتيجية
قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ما عدا ف حالة الهصائل
االستراتيجية الت تتضلاق فقط أنشطة الطوار أو تقديا الخدما
أو تمول الكامل من البلد المضيف الذي لا يطلب موافقة المجلس
التنفيذي ،وف هذه الهالة تندر ارضافة أو الهذف تهس السلطة
الضامة للمدير التنفيذي ف تلذ المجاال .

ستهسب عتبة النسبة الم وية لزيادة ما ف خطة استراتيجية قطرية أو
خطة استراتيجية قطرية مؤقتة عل أساس قيمة ميزانية هذه الخطة
االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ف تاريخ
إجراء التنقيد .وألغراإل حساب الضتبة لن تضامل التنقيها المتضلقة
الطوار صورة تراكمية.
وعند تطبيق عتبة موافقة المجلس المهددة لزيادة قيمة الخطة ،ال يتا
تضويض قيمة الزيادة قيمة النقص ف ميزانية الخطة االستراتيجية
القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
المكونا الت ال تتضلاق
وتمشيا م سلطة المدير التنفيذي الموافقة عل
ا
الطوار ف الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ،يفوإل
المدير التنفيذي سلطة الموافقة عل جمي هذه التنقيها ف تلذ الخطط.
ويفوإل المدير التنفيذي سلطة الموافقة عل أنشطة تقديا الخدما غير
المدرجة ف خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
الت وافق عليها المجلس التنفيذي من قبل.
ولن تدخل التنقيها المتضلقة أنشطة الطوار أو تقديا الخدما أو
الهصائل االستراتيجية المضتمدة من المدير التنفيذي وتكون ممولة
الكامل من لد مضيف ف حساب عتبا موافقة المجلس.
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ال لحق ال ابع
تتضمن تنقيها

الالئهة الضامة الواردة ف هذا الملهق التضديال

القانونية الالةمة لتنفيذ االقتراح الخاص مفهو سياسا

الخطط

االستراتيجية القطرية المتضددة البلدان ،عل النهو المفصل ف الفقرا  77-73من الوثيقة الرئيسية.
وجدير المالحظة الجدول أدناه ال يشمل اإال المواد واللوائد المقترح تغييرها .و ُحذفس المواد واللوائد الت لا يطرأ عليها أي تغيير
ألغراإل اريجاة وتيسير الرجوع إليها.
الالئحة ال ا ة :النص الحال

ال ادة الثا ية :2-فئات الب ا
حت يتسن للب ا
البرامج التالية:

أداء أغراضه ،ينشئ المجلس التنفيذي ف ا

الالئحة ال ا ة :النص ال قت ح
(النص الجد د تحته خط)
ال ادة الثا ية :2-فئات الب ا
حت يتسن للب ا
البرامج التالية:

أداء أغراضه ،ينشئ المجلس التنفيذي ف ا

(أ) الخطط االستراتيجية القطرية وتشمل الهافظة الكاملة من األنشطة
ارنسانية وارنمائية للب ا ف لد ما ،وتضدا ضد تهليل للتنمية
المستدامة يضطل ه البلد المضن ؛

(أ) الخطط االستراتيجية القطرية وه تشمل الهافظة الكاملة من
األنشطة ارنسانية وارنمائية للب ا ف لد أو لدان ما ،وتضد ضد
تهليل للتنمية المستدامة يضطل ه البلد المضن ؛

(ب) الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة وتشمل الهافظة الكاملة من
األنشطة ارنسانية وارنمائية للب ا ف لد ما ،وتضد دون تهليل
للتنمية المستدامة يضطل ه البلد المضن ؛

(ب) الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة وه تشمل الهافظة الكاملة
من األنشطة ارنسانية وارنمائية للب ا ف لد أو لدان ما ،وتضد دون
تهليل للتنمية المستدامة يضطل ه البلد المضن ؛

( ) عمليا الطوار المهدودة وه تشمل ارغاثة ف حاال
الطوار ف لد أو لدان ما ال توجد للب ا فيها خطة استراتيجية
قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة؛

( ) عمليا الطوار المهدودة وه تشمل ارغاثة ف حاال
الطوار ف لد أو لدان ما ال توجد للب ا فيها خطة استراتيجية
قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة؛

(د) الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية تشمل حافظة
الب ا الكاملة من األنشطة ارنسانية وارنمائية ف لد ما ،الت ستنفذ
ف الفترة الفاللة ين نهاية عملية طوار مهدودة و دء خطة
استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة.

(د) الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية وه تشمل حافظة
الب ا الكاملة من األنشطة ارنسانية وارنمائية ف لد أو لدان ما،
الت ستنفذ ف الفترة الفاللة ين نهاية عملية طوار مهدودة و دء
خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة.

ال ادة ال اش ة :2-وضع الب ا

ال ادة ال اش ة :2-وضع الب ا

(أ) يضمل الب ا م الهكوما  ،مستخدما تهليال التنمية المستدامة
الت تضطل ها البلدان ،حيثما وجد  ،لتقدير االحتياجا ووض
البرامج التضاون م األما المتهدة ومنظمة األغذية والزراعة وغيرهما
من المنظما نا الصلة.

(أ) يضمل الب ا م الهكوما  ،مستخدما تهليال التنمية المستدامة
الت تضطل ها البلدان ،حيثما وجد  ،لتقدير االحتياجا ووض
البرامج التضاون م األما المتهدة ومنظمة األغذية والزراعة وغيرهما
من المنظما نا الصلة.

(ب) ينبغ للبرامج أن تشمل الخطط واألولويا ارنسانية وارنمائية
للبلدان المتلقية وأن تنشئ لال واضهة م األنشطة نا الصلة ف
منظومة األما المتهدة ،ما يشمل ،حيثما أمكن ،البرمجة المشتركة.

(ب) ينبغ للبرامج أن تشمل الخطط واألولويا ارنسانية وارنمائية
للبلدان المتلقية وأن تنشئ لال واضهة م األنشطة نا الصلة ف
منظومة األما المتهدة ،ما يشمل ،حيثما أمكن ،البرمجة المشتركة.

( ) يراع ف جمي البرامج ما يل :

( ) يراع ف جمي البرامج ما يل :

( )1تهديد نوع المساعدة المقدمة من الب ا  ،والمستفيدين
المستهدفين ،والموق الجغراف للمساعدة المقدمة ،والنتائج
المتوقضة؛

( )1تهديد نوع المساعدة المقدمة من الب ا  ،والمستفيدين
المستهدفين ،والموق الجغراف للمساعدة المقدمة ،والنتائج
المتوقضة؛

( )2احتواؤها عل ميزانية حافظة قطرية تشمل جمي تكاليف
البرامج ،مرتبة حسب ف ا التكاليف التالية:

( )2احتواؤها عل ميزانية حافظة قطرية تشمل جمي تكاليف
البرامج ف البلد المضن أو البلدان المضنية ،مرتبة حسب ف ا
التكاليف التالية:

 -1تكاليف التهويل الت تقا ل القيمة النقدية للمواد أو النقود
أو الخدما المقدمة ،إضافة إل تكاليف التسليا نا الصلة؛
 -2تكاليف التنفيذ الت تقا ل النفقا المرتبطة صورة مبالرة
األنشطة الخالة ضمن البرنامج المضن  ،خالف تكاليف
التهويل؛
 -3تكاليف الدعا المبالرة الت تقا ل النفقا عل المستوى
القطري المرتبطة ارتباطا مبالرا تنفيذ البرنامج المضن ككل
ولكن ال يمكن أن تضزى لنشاط مهدد ضمنه؛

 -1تكاليف التهويل الت تقا ل القيمة النقدية للمواد أو النقود
أو الخدما المقدمة ،إضافة إل تكاليف التسليا نا الصلة؛
 -2تكاليف التنفيذ الت تقا ل النفقا المرتبطة صورة مبالرة
أنشطة مهددة ضمن البرنامج المضن  ،خالف تكاليف
التهويل؛

WFP/EB.1/2020/4-A/1

32

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

الالئحة ال ا ة :النص الحال
 -4تكاليف الدعا غير المبالرة ،وه التكاليف الت ال يمكن
أن ترتبط ارتباطا مبالرا تنفيذ البرنامج المضن .

 -3تكاليف الدعا المبالرة الت تقا ل النفقا عل المستوى
القطري المرتبطة ارتباطا مبالرا تنفيذ البرنامج المضن ككل
ولكن ال يمكن أن تضزى لنشاط مهدد ضمنه؛
 -4تكاليف الدعا غير المبالرة ،وه التكاليف الت ال يمكن
أن ترتبط ارتباطا مبالرا تنفيذ البرنامج المضن .

ال ادة الثالثة عش ة :4-ال ساه ات

ال ادة الثالثة عش ة :4-ال ساه ات

وفقا للمادة الثالثة عشرة 2-من النظا األساس  ،ينطبق ما يل عل
المساهما المقدمة إل الب ا :

وفقا للمادة الثالثة عشرة 2-من النظا األساس  ،ينطبق ما يل عل
المساهما المقدمة إل الب ا :

(أ) ما لا تنص أحكا الالئهة الضامة عل خالف نلذ ،تُق ِّ اد جمي الجها
المانهة مساهما عل أساس "االسترداد الكامل للتكاليف" الذي يكفل
جمي تكاليف األنشطة الممولة من المساهمة،
استرداد الب ا
استخدا ف ا التكاليف التالية ،المهددة ف المادة الضالرة 2-من الالئهة
الضامة ووفقا لمضايير الهساب التالية:

(أ) ما لا تنص أحكا الالئهة الضامة عل خالف نلذ ،تُق ِّ اد جمي الجها
المانهة مساهما عل أساس "االسترداد الكامل للتكاليف" الذي يكفل
جمي تكاليف األنشطة الممولة من المساهمة،
استرداد الب ا
استخدا ف ا التكاليف التالية ،المهددة ف المادة الضالرة 2-من الالئهة
الضامة ووفقا لمضايير الهساب التالية:

( )1تكاليف التهويل والتنفيذ الت
التقديرية؛

تُهسب عل

أساس التكلفة

( )1تكاليف التهويل والتنفيذ الت
التقديرية؛

تُهسب عل

أساس التكلفة

( )2تكاليف الدعا المبالرة الت تُهسب عل أساس النسب الم وية
لتكاليف التهويل والتنفيذ المهددة لكل لد؛

( )2تكاليف الدعا المبالرة الت تُهسب عل أساس النسب الم وية
لتكاليف التهويل والتنفيذ المهددة لبلد أو لدان ما؛

( ) 3تكاليف الدعا غير المبالرة الت تهسب عل أساس النسب
الم وية لتكاليف التهويل والتنفيذ الت يقررها المجلس ،وتكاليف
الدعا المبالرة.

( ) 3تكاليف الدعا غير المبالرة الت تهسب عل أساس النسب
الم وية لتكاليف التهويل والتنفيذ الت يقررها المجلس ،وتكاليف
الدعا المبالرة.

(ب) ال يُطلب من الجها المانهة الت تق ِّدا مساهما نقدية غير
مخصصة لغرإل ضينه أو موجهة لهساب االستجا ة الضاجلة أو
لالحتياط التشغيل  ،أو المساهما المقدمة لدعا البرامج واردارة أو
األنشطة نا الصلة ،تقدي ُا أموال نقدية إضافية أو خدما للوفاء
االسترداد الكامل للتكاليف فيما يتضلق مساهماتها ،لريطة اأال يق عل
الب ا سبب تلذ المساهما عبء إ الغ إضاف .

(ب) ال يُطلب من الجها المانهة الت تق ِّدا مساهما نقدية غير
مخصصة لغرإل ضينه أو موجهة لهساب االستجا ة الضاجلة أو
لالحتياط التشغيل  ،أو المساهما المقدمة لدعا البرامج واردارة أو
األنشطة نا الصلة ،تقدي ُا أموال نقدية إضافية أو خدما للوفاء
االسترداد الكامل للتكاليف فيما يتضلق مساهماتها ،لريطة اأال يق عل
الب ا سبب تلذ المساهما عبء إ الغ إضاف .

( ) يجوة لهكوما البلدان النامية ،والبلدان الت تمر اقتصاداتها
مرحلة انتقالية ،والجها المانهة غير التقليدية األخرى ،حسب ما
يقرره المجلس ،أن تق ِّدا مساهما ال تهقق االسترداد الكامل للتكاليف،
رهنا ما يل :

( ) يجوة لهكوما البلدان النامية ،والبلدان الت تمر اقتصاداتها
مرحلة انتقالية ،والجها المانهة غير التقليدية األخرى ،حسب ما
يقرره المجلس ،أن تق ِّدا مساهما ال تهقق االسترداد الكامل للتكاليف،
رهنا ما يل :

( )1أن تغط جهة أو جها مانهة أخرى كامل تكاليف التشغيل
وتكاليف الدعا ،من خالل مساهما عن طريق استرداد جزء من
المساهمة النقد و/أو عن طريق اللجوء إل لندوق الب ا ؛

( )1أن تغط جهة أو جها مانهة أخرى كامل تكاليف التشغيل
وتكاليف الدعا ،من خالل مساهما عن طريق استرداد جزء من
المساهمة النقد و/أو عن طريق اللجوء إل لندوق الب ا ؛

( )2أن تكون هذه المساهما ف مصلهة الب ا  ،ا
وأال يق
سببها عل الب ا عبء إ الغ أو أية أعباء إدارية كبيرة؛

( )2أن تكون هذه المساهما ف مصلهة الب ا  ،ا
وأال يق
سببها عل الب ا عبء إ الغ أو أية أعباء إدارية كبيرة؛

( )3أن يرى المدير التنفيذي ف
للمستفيدين من الب ا .

قبوله للمساهمة مصلهة

(د) يجوة للمدير التنفيذي ،ف حاال استثنائية ،تخفيض تكاليف الدعا
غير المبالرة ،وكذلذ ،عند االقتضاء ،تكاليف الدعا المبالرة ،أو
ارعفاء منها فيما يتضلق أي مساهما حسب ما يقرره المجلس ،إنا ما
رأى ف مثل هذا التخفيض أو ارعفاء مصلهة للمستفيدين من الب ا ،
رهنا ما يل :
( )1اأال يق عل الب ا
إضاف أو أعباء إدارية؛

سبب هذه المساهما

عبء إ الغ

( )2ف حالة ارعفاء ،أن يكون المدير التنفيذي قد رأى أن التكاليف
المطبقة خالف نلذ ليسس نا أهمية.

( )3أن يرى المدير التنفيذي ف
للمستفيدين من الب ا .

قبوله للمساهمة مصلهة

(د) يجوة للمدير التنفيذي ،ف حاال استثنائية ،تخفيض تكاليف الدعا
غير المبالرة ،وكذلذ ،عند االقتضاء ،تكاليف الدعا المبالرة ،أو
ارعفاء منها فيما يتضلق أي مساهما حسب ما يقرره المجلس ،إنا ما
رأى ف مثل هذا التخفيض أو ارعفاء مصلهة للمستفيدين من الب ا ،
رهنا ما يل :
( )1اأال يق عل الب ا
إضاف أو أعباء إدارية؛

سبب هذه المساهما

عبء إ الغ

( )2ف حالة ارعفاء ،أن يكون المدير التنفيذي قد رأى أن التكاليف
المطبقة خالف نلذ ليسس نا أهمية.
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الالئحة ال ا ة :النص ال قت ح
(النص الجد د تحته خط)

الالئحة ال ا ة :النص الحال
(ه) يهدد المجلس مضدل تكاليف الدعا غير المبالرة المنطبق عل
المساهما المقدمة من حكوما البلدان النامية والبلدان الت تمر
اقتصاداتها مرحلة انتقالية حسب ما يقرره المجلس.
(و) تقد إل المجلس التنفيذي ف دورته السنوية تقارير عن المساهما
المقدمة موجب الفقرتين ( ) و(ه) أعاله وعن التخفيضا
ارعفاءا الممنوحة موجب الفقرة (د) أعاله.

أو

(ه) يهدد المجلس مضدل تكاليف الدعا غير المبالرة المنطبق عل
المساهما المقدمة من حكوما البلدان النامية والبلدان الت تمر
اقتصاداتها مرحلة انتقالية حسب ما يقرره المجلس.
(و) تقد إل المجلس التنفيذي ف دورته السنوية تقارير عن المساهما
المقدمة موجب الفقرتين ( ) و(ه) أعاله وعن التخفيضا
ارعفاءا الممنوحة موجب الفقرة (د) أعاله.

أو
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