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تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

تق

لجن الستش ر
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شؤون إلد رة و يز ي

يسر المدير التنفيذي أن يقدم طي هذا تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية بشأن المسائل المتعلقة ببرنامج األغذية العالمي
( ب

) .ويغطي التقرير البند التالي من جدول األعمال:


تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة :تفويضات السلطة وترتيبات الحوكمة األخرى المقترحة
()WFP/EB.1/2020/4-A/1
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نسخة عن الرسالة الواردة من األمم المتحدة – نيويورك

الرقم المرجعيAC/2108 :

اللجنة االستشارية
لشؤون اإلدارة والميزانية
 19فبراير/شباط 2020

عزيزي السيد بيزلي،

يسرني أن أرفق طيه نسخة من تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية بشأن الوثائق التي قمتم بعرضها ،بما في
ذلك الوثيقة المعنونة "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" (.)WFP/EB.1/2020/4-A/1

ويرجى التكرم بعرض تقرير اللجنة االستشارية على المجلس التنفيذي في أثناء دورته القادمة في شكل وثيقة كاملة ومنفصلة.
كما يرجى تزويد اللجنة بنسخة ورقية من هذه الوثيقة في أقرب فرصة ممكنة.

مع خالص الشكر والتقدير،
عبد هللا بشار بونغ
()Abdallah Bachar Bong
رئيس اللجنة االستشارية

السيد ديفيد بيزلي ()David Beasley
المدير التنفيذي
برنامج األغذية العالمي
Via Cesare Giulio Viola, 68-70
00148 Rome, Italy
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أوال-
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قد
نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية في تقرير برنامج األغذية العالمي ( ب
الطريق المتكاملة" (الوثيقة  )WFP/EB.1/2020/4-A/1والمقدم إلى المجلس التنفيذي لب
االستشارية خالل نظرها في التقرير بممثلي أمانة ب

) المعنون "تحديث عن خارطة
للموافقة عليه .والتقت اللجنة

الذين قدموا معلومات وتوضيحات إضافية اختتموها بردود كتابية

وردت في  31يناير/كانون الثاني .2020
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وتذ ّكر اللجنة االستشارية بصفتها االستشارية على النحو الوارد في المادة الرابعة عشرة 4-من النظام األساسي التي تنص على
إلى مشورة لجنة األمم المتحدة االستشارية

أن يستند المجلس التنفيذي في إطار جميع المسائل المتعلقة باإلدارة المالية لب

لشؤون اإلدارة والميزانية (اللجنة االستشارية) ولجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة .وتالحظ اللجنة االستشارية أيضا أن
المدير التنفيذي يضع مواد الالئحة المالية بما يتسق مع النظام األساسي والنظام المالي لضمان فعالية اإلدارة المالية وتوخي
االقتصاد ،وفقا للمادة  2-2من النظام المالي.

ث ي  -تحد ث عن خ رط
-3

ط ق

تك ل

يتضمن التقرير معلومات متعلقة بالتحديث عن خارطة الطريق المتكاملة والتعديالت المقترح إدخالها على إطار خارطة الطريق
المتكاملة .ويفيد التقرير بأن إطار خارطة الطريق المتكاملة يتألف من الخطة االستراتيجية لب

( )2021-2017وسياسة

الخطط االستراتيجية القطرية واستعراض اإلطار المالي وإطار النتائج المؤسسية ( .)2021-2017ويفيد أيضا بأن جميع
البالغ عددها  82مكتبا ستعمل وفقا لخطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة معتمدة
المكاتب القطرية لب
من المجلس اعتبارا من  1يناير/كانون الثاني  ،2020وأن تعميم إطار خارطة الطريق المتكاملة تط َّلب تغييرا تنظيميا واسعا
منذ عام  ،2016وأن إطار الحوكمة لم يُستكمل حتى اآلن .وتلتمس األمانة موافقة المجلس على تفويضات السلطة المقترحة من
المجلس إلى المدير التنفيذي والتعديالت المقترحة على الالئحة العامة لب

من أجل تيسير تنفيذ مفهوم الخطط االستراتيجية

القطرية المتعددة البلدان (الوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1الموجز التنفيذي).
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ويشير التقرير إلى أن سلطة المجلس للموافقة على جميع برامج ب
عمال بالمادة السادسة والمادة السادسة 2-من النظام األساسي لب

وأنشطته والميزانيات المتعلقة بها ال تزال دون تغيير
(المرجع نفسه ،الفقرة  .)21ويشير أيضا إلى السلطة التي

يحتفظ بها المجلس والمعلومات التي ينبغي تزويد المجلس بها في أداء دوره الرقابي االستراتيجي (المرجع نفسه ،الفقرتان 23
و ،)24بما فيها نظام إخطارات بالبريد اإللكتروني يبلغ الدول األعضاء بجميع تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط
االستراتيجية القطرية المؤقتة (الموجز التنفيذي والفقرتان  11و.)24
تفو ض ت سلط
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قت ح

بالنسبة إلى التعديالت المقترح إدخالها على تفويضات السلطة ،يشير التقرير إلى استخدام هذه التعديالت من جانب اإلدارة
للحفاظ على االستجابة السريعة والفعالة لحاالت الطوارئ بينما يُقترح اإلبقاء على الترتيبات الراهنة لتفويض السلطة من حيث
تفويضات السلطة المؤقتة للمدير التنفيذي التي وافق عليها المجلس في دورته المعقودة في عام  2017باستثناء تفويضات السلطة
التي تتيح للمدي ر التنفيذي الموافقة على تنقيحات غير متعلقة باألزمات للخطط االستراتيجية القطرية أو الخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة ال تتجاوز عتبة الميزانية (انظر الفقرة  10أدناه) .ويشير التقرير أيضا إلى تعديل تذييل الالئحة العامة في حال
الموافقة على تفويضات السلطة المقترحة مع دخول ذلك حيز التنفيذ اعتبارا من  1مارس/آذار عام ( 2020المرجع نفسه،
الفقرات من  25إلى  .) 27وفي هذا المضمار ،يقترح التقرير عددا من التعديالت على الالئحة العامة لب

في الفقرات من

 73إلى  79والملحق الرابع بهدف تيسير تنفيذ الخطط االستراتيجية المتعددة البلدان التي سيكون لها تركيز برامجي مشترك بين
البلدان المشمولة بالخطة (انظر الفقرة  10أدناه).
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ويشير التقرير إلى التماس األمانة موافقة المجلس على تفويضات السلطة المقترحة من المجلس إلى المدير التنفيذي على النحو
المبين في الفقرات من  36إلى  51والملحق الثالث من التقرير .وبالتحديد ،يتضمن التقرير المعلومات األساسية عن استخدام
التفويضات المؤقتة الحالية للسلطة ونتائج استعراض تطبيق تفويضات السلطة المؤقتة.

االستعراض الذي تجريه الدول األعضاء لمدة عشرة أيام لزيادة الميزانيات غير المتعلقة باالستجابة للطوارئ
-7

بالنسبة إلى التعديالت على تفويضات السلطة المقترحة لزيادة الميزانيات غير المتعلقة باالستجابة للطوارئ ،يفيد التقرير بأن
اإلدارة تقترح تبسيط عملية الموافقة من خالل استخدام استعراض تجريه الدول األعضاء لتنقيحات الميزانية لمدة عشرة أيام.
وتتضمن الفقرة  47االقتراح الداعي إلى الموافقة عن طريق آلية المراسلة وفقا للمادة التاسعة 8-من الالئحة الداخلية للمجلس
الستخدامها كبديل عن تقديم تنقيحات الميزانية إلى المجلس للموافقة عليها في دورة رسمية ،عند االقتضاء (المرجع نفسه ،الفقرة
 .)45وتشير الفقرة  46من التقرير إلى الخطوات الخمس في إطار عملية االستعراض لمدة عشرة أيام على النحو التالي:
؛

)1

نشر مشروع تنقيح الميزانية على الموقع الشبكي لب

)2

إتاحة ما ال يقل عن ثمانية أيام عمل للدول األعضاء من أجل تقديم تعليقاتها؛

)3

تجميع التعليقات في ركن األعضاء على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي؛

)4

تخصيص آخر يومين من أيام العمل العشرة لتقديم التعليقات كي تردَّ الدول األعضاء على تعليقات الدول األعضاء
األخرى؛

)5
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نشر تنقيح الميزانية النهائي في ركن األعضاء على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي مقترنا بمصفوفة التعليقات.

و ُزودت اللجنة االستشارية بناء على استفسار منها بالمعلومات المتعلقة بسياق التصويت بالمراسلة واألسبقية الممنوحة له في
الالئحة الداخلية .وأُخطرت أيضا بأن المدير القطري سيتشاور مع الحكومة المحلية والمدير اإلقليمي والشُعب المعنية على
مستوى المقر ويدمج ،عند االقتضاء ،التعليقات التي يتلقاها من الدول األعضاء خالل عملية االستعراض لمدة عشرة أيام قبل
استخدام آلية التصويت بالمراسلة .وسينشر المدير القطري بعد ذلك مشروع تنقيح الميزانية النهائي .وأُخطرت اللجنة كذلك بأن
تنقيح الميزانية سيُوافق عليه إما بتقديمه بعد ذلك للموافقة عليه خالل دورة المجلس الرسمية القادمة وإما باستخدام األمانة ،حسب
توقيت التنقيح ،آلية الموافقة عن طريق التصويت بالمراسلة على النحو الموصوف في الفقرة  47من التقرير .وفي هذه الحالة
األخيرة ،ستب ّلغ األمانة أعضاء المجلس بنشر تنقيح نهائي للميزانية ويدلي كل عضو من األعضاء بصوته للموافقة على تنقيح
الميزانية أو رفضه أو االمتناع عن التصويت له .وستضطلع األمانة ،بالنيابة عن المدير التنفيذي ،بتسجيل األصوات وتبليغ
جميع أعضاء المجلس بالنتائج.
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وأُخطرت اللجنة االستشارية كذلك ،فيما يتعلق بالموافقة على التنقيحات المقدمة على النحو المشار إليه في الفقرة  47من التقرير،
بأن الدول األعضاء سيكون بوسعها تبادل التعليقات والشواغل واقتراح التعديالت خالل عملية االستعراض لمدة عشرة أيام
الموصوفة في الفقرة  46من التقرير وأن المدير القطري سيدمج التعليقات التي يتلقاها من الدول األعضاء ،عند االقتضاء ،لدى
صياغة مشروع تنقيح الميزانية النهائي الذي سيقدَّم للموافقة عليه (انظر أيضا الفقرة  7أعاله) .وتحيط لجن الستش ر عل
أن كل دو
لت بي عن

ن دول عض ء ،ف ح ل ستخد م ع لي
و فق أو

تصو ت

سل على

بين ف

فق ة  ،47ستد

صوته

فض أو ال تن ع عن تصو ت وأ ه ن تت ح ف ص أخ ى القت ح أي ت د الت.

االستعراض الذي تجريه الدول األعضاء خالل خمسة أيام للتنقيحات المتعلقة باالستجابة لألزمات
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بالنسبة إلى تفويضات السلطة المقترحة لزيادة الميزانيات المتعلقة باالستجابة للطوارئ ،يشير التقرير إلى أن اإلدارة ستعرض
على الدول األعضاء ،التماسا لتعليقاتها ،كل تنقيح يتصل باالستجابة لألزمات ويُدخل على خطة استراتيجية قطرية أو خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة ،إذا كان التنقيح يؤدي إلى زيادة في الميزانية اإلجمالية الحالية للخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة بأكثر من  15في المائة أو  150مليون دوالر أمريكي ،أيهما أقل ،قبل موافقة المدير التنفيذي،

WFP/EB.1/2020/4-A/2
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وقبل موافقة المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،عند االقتضاء (المرجع نفسه ،الفقرة  .)58ويقترح التقرير أيضا اإلبقاء
على الفترة الحالية البالغة خمسة أيام الستعراض التنقيحات المتعلقة باالستجابة لألزمات على النحو المبين في الفقرة  60التي
تتولى األمانة على أساسها بيان تنقيحات الميزانية التي تتجاوز العتبة ونشر هذه التنقيحات على الموقع الشبكي لب

كي

تقدم الدول األعضاء تعليقاتها إلى األمانة في غضون أربعة أيام عمل .وبعد إجراء تنقيحات أخرى حسب االقتضاء ،تُعرض
الميزانية المنقحة المعتمدة النهائية على أعضاء المجلس .ويشير التقرير أيضا إلى إطالع الدول األعضاء على  6تنقيحات من
أصل  22تنقيحا للتعليق عليها حتى  31ديسمبر/كانون األول  2019بعد موافقة المدير التنفيذي ،وموافقة المدير العام لمنظمة
األغذية والزراعة عند االقتضاء نظرا إلى الطابع المستعجل والخطير للحاالت التي دفعت إليها .وكان قرار إلغاء فترة األيام
الخمسة المخصصة للتعليق قبل الموافقة مقصورا على الظروف االستثنائية ،وذلك أساسا في حاالت الكوارث الطبيعية أو
الصدمات ،حيث ساد االعتقاد أن هذه الفترة ستخل بقدرة ب
الفقرة  ،61الحاشية  .)46وتحيط لجن الستش ر
تنقيح ت
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يز ي

ت لق

الستج

عل

على تقديم المساعدة ال ُمنقذة لألرواح فورا (المرجع نفسه،
دم وجود آ ي

لتصو ت الست

ض

ألز ت وت ى أ ه نبغ تقد م توضيح ت إض في إ ى

ي دوم خ س أ م

جلس تنفي ي.

ويفيد التقرير بأن إدخال تعديالت على الالئحة العامة والنظام المالي سيدعم تنفيذ اإلطار البرامجي والمالي الجديد على النحو
التالي )1( :سلطة المدير التنفيذي فيما يتعلق بالموافقة على البرامج وتنقيحات الميزانية ،وكذلك السلطة المشتركة المفوضة إلى
المدير التنفيذي مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بالنسبة إلى عمليات الطوارئ المحدودة ،والحصائل االستراتيجية
المتعلقة باالستجابة لألزمات ،بما في ذلك التنقيحات التي تتجاوز عتبة معيَّنة في الميزانية؛ ( )2ومواءمة المصطلحات والتعاريف
لضمان االتساق مع هيكل الخطط االستراتيجية القطرية؛ ( )3وتطبيق مبدأ االسترداد الكامل للتكاليف وإدخال فئات تكاليف
جديدة (المرجع نفسه ،الفقرة .)14
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وتحيط لجن

الستش ر

و فق على ب
و زر ع  .وتوص
و حص ئل
ست
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ت لق

عل

وتنقيح ت

ض ورة ز دة توضيح سلط ت وتحد ده في

خص سلط

د

تنفي ي ع

يز ي  ،و سلط

لجن ك ك تقد م
الستج

ألز ت و

شت ك

ز د ن توضيح ت إ ى
نيه ن ستو ت

فوض إ ى

د
د

تنفي ي

ت لق

م نظ

جلس تنفي ي شأن فهوم ع لي ت طو رئ

حدودة

تب .

ض تفو ض ت سلط
يفيد التقرير بأن استعراض تفويضات السلطة سيجري بعد فترة خمس سنوات في عام  2025بهدف توفير الوقت الكافي لجمع
األدلة والتعلم والتفكير على ضوء الخبرة المكتسبة من دورة التنفيذ الكامل للجيل األول من الخطط االستراتيجية القطرية والخطط
االستراتيجية القطرية المؤقتة ،بما في ذلك أي تنقيحات ضرورية في الميزانية لتمديد أو تقصير تلك الخطط االستراتيجية القطرية
أو الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة من أجل مواءمتها مع دورات أطر عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
في البلدان (المرجع نفسه ،الفقرة  .)55وأُخطرت اللجنة االستشارية ،بناء على استفسار منها ،بأنه قد تم االتفاق ،بعد التشاور
مع الدول األعضاء وبناء على مشورة لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة ،على استعراض تفويضات السلطة في فترة
والرقابة عليها بموجب إطار

خمس سنوات لضمان الحفاظ على الدور األساسي للمجلس في الموافقة على أنشطة ب
خارطة الطريق المتكاملة .وأُخطرت اللجنة أيضا بأن المجلس سيتلقى مرتين في السنة تقارير تلخص جميع تنقيحات الميزانية

التي يوافق عليها المدير التنفيذي بمو جب السلطة المفوضة إليه من المجلس التنفيذي ،بما في ذلك التنقيحات والزيادات التي
يوافق عليها المدير التنفيذي باالشتراك مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة .وعالوة على ذلك ،سينبَّه المجلس إلى كل
تنقيحات الميزانيات عبر نظام اإلخطارات بالبريد اإللكتروني ،بصرف النظر عن حجم التغيير في القيمة ،في ختام كل يوم عمل
يشهد الموافقة على تنقيح.
-14

ُ
وزودت اللجنة االستشارية بمعلومات إضافية عن دور لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة وتحيط علما بأن ب

حصل

على مشورة لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن المسألة المذكورة أعاله .وتحيط اللجنة أيضا علما بأن المجلس سيتلقى
مرتين في السنة تقارير تتصل بالتنقيحات وتلخص جميع تنقيحات الميزانية التي يوافق عليها المدير التنفيذي .وت ى لجن
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الستش ر أن ع لي وضع

يز ي تتيح أ ض آ ي قيّ

تفو ض ت سلط وأد ء ه ه تفو ض ت .وت ى
سي ق
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يز ي ت

قد

ض ن فت تب ه

ت

ل سء

ل جلس تنفي ي ك

أ ه ن ض وري إج ء ست

جلس تنفي ي

تظ م إ ى أي س ئل

و يس دى لجن الستش ر أي عت ض ت على تحد ث عن خ رط

ط ق

ست ض

تظ م تق ر

عن

ض سنوي تفو ض ت سلط ف
تبط

تك ل رهن

رس

سلط ت

فوض .

الحظ ته وتوصي ته و ردة

أعاله.
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