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وجز تنفي ي
يشكك إطار خارطة الطريق المتكاملة الذي يتألف من الخطة االسكتراتيجية للب ا

( )1(،)2021-2017وسكياسكة الخطا االسكتراتيجية
()4

القطرية )2(،واسككتاراا ااطار المال  )3(،وإطار النتائج المؤسككسككية ( ،)2021-2017منصككة مككاملة تكك عمم لدعج االسككتجا ا
المناسبة والمستدامة ،ولتازيز فاالية عمليا الب ا

وكفاءتها ف وق يشهد احتياجا إنسانية غير مسبوقة.

واعتبكارا من  1ينكايركككانوا النكان  ،2020سككككتامك جميك المككاتكب القطريكة للب اا

اسككككتراتيجية
ك
البكال عكداهكا  82مكتبكا وفقكا لخطكة
خطتين اسككككتراتيجيتين قطريتين

اسككككتراتيجية قطرية مؤقتكة ماتمكدم من المجل  .و اافككككافة إل نلذ ،ينفكذ الب ا
ك
قطرية أو خطكة
مؤقتتين متاكدات البلكداا لمنطقكة المحيا الهكاا ومنطقكة البحر الككاريب  ،وافق عليهمكا المجل
محدوام متادام البلداا لبلداا أمريكا الالتينية الت تأثر

ف عكا  ،2019وعمليكة طوار
()5

الحالة ف فنزويال ،وعملية طوار محدوام لجزر القمر.

واسككككا ا منكذ عكا  2016من أجك تكدريكب المونفين وتجهيزهج ،وإجراء
ك
تنظيمي ا
ك
وتطلكب تاميج إطكار خكارطكة الطريق المتككاملكة تغييرا
تغييرا ف الالئحة الاامة والنظا المال فيما يتالق سياسا االسترااا الكام للتكاليف والمصطلحا  ،وإعاام تشكي نظج تكنولوجيا
الب ا

والتااوا الوثيق مك الدول األعضاء والشركاء المانحين.

ولج يتج االنتهكاء حت اآلا من المكونكا الحكاسككككمكة اطكار الحوكمكة ف خكارطكة الطريق المتككاملكة .وتهكد

اااارم إل وفككككك نمون

للحوكمكة قكائج عل المخكاطر ،وفاكال من حيكك التكلفكة ،ويابر عن ااطكار الشككككامك لخكارطكة الطريق المتككاملكة ،و كالتكال ياز موافقكة
المجل

يجية للونكائف من خالل الحكد من التفتكع  ،مك االحتفكان قكدرم الب اا
ورقكا تكا االسككككترات ك

عل االسككككتجكا كة سككككرعكة لحكاال

(.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 المحدوام تكوا من المدير التنفيذي ومن المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة لألمج المتحدم ،عند االقتضاء.
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الطوار  .يد أا من الضكروري إرسكاء توا ا تكحيي ين اور الرقا ة والحوكمة الذي يضكطلك ا المجل

من جهة و سكاطة وكفاءم

المكاتب القطرية من جهة أخرى.
و كالنظر إل أا الخبرم المكتسكككك بكة أثنكاء المرحلكة التجريبيكة ككانك محكدوام ،فقكد وافق المجل

ف اورتكا الاكاايكة النكانيكة لاكا  2017عل
()6

تفويضك ا مؤقتة للسككلطة للفترم من  1ينايرككانوا النان  2018إل  29فبرايركمككباط  ،2020والتزم األمانة اسككتاراا تطبيق
تفويضكا السكلطة المؤقتة لضكماا الحفان عل اور المجل

األسكاسك فيما يتالق الموافقة والرقا ة .وغط االسكتاراا فترم عام

 2018و ،2019وترا نتائجا ف الملحق النان .
وتوفر النتائج األالة عل أا تنفيذ إطار خارطة الطريق المتكاملة أسكككفر عن ياام كبيرم وملموسكككة ف اور المجل
البرامج ،وتسككليا مزيد من الضككوء عل عمليا الب ا  ،وتحقيق مكاسككب ف الكفاءم .وا ااا
السنوية للبرامج الت وافق عليها المجل

ف الموافقة عل

صككفة خاتككة نسككبة متوسككا القيمة

من  53ف المائة ،أو  4.4مليار اوالر أمريك سنويا ف إطار النظا القائج عل المشروعا

ين عكام  2011و 2016إل  96ف المكائكة أو  13.4مليكار اوالر أمريك ف عكا  ،2018و 64ف المكائكة أو  8.1مليكار اوالر
أمريك ف عا  2019ف إطار خارطة الطريق المتكاملة .وتشكككير التوقاا حت عا  2024إل اسكككتمرار ا اياا اور المجل

ف

الموافقة .ويرجك نلذ درجة كبيرم إل ااطار الشككككام لخارطة الطريق المتكاملة الذي اا من وفككككوح جميك عمليا الب ا

ف

جميك السككياقا  ،ما ف نلذ الحصككائ االسككتراتيجية المتالقة األنشككطة الخاتككة االسككتجا ة لأل ما الممتدم والت يمكن التنبؤ ها
والمتكررم ،واألنشطة المتصلة تقديج الخدما .
وتلتم األمانة ف هذه الوثيقة موافقة المجل عل تفويضا السلطة المقترحة من المجل إل المدير التنفيذي والتاديال المقترحة
عل الالئحة الاامة للب ا من أج تيسير تنفيذ مفهو الخطا االستراتيجية القطرية المتادام البلداا .ويارا الملحق النالك
مشروع تياغة تفويضا السلطة المقترحة الت تشم السلطة المفوفة صورم مشتركة ين المدير التنفيذي والمدير الاا لمنظمة
األغذية والزراعة لألمج المتحدم فيما يتالق امليا الطوار المحدوام والحصائ االستراتيجية المتالقة االستجا ة لأل ما  ،ما فيها
التنقيحا  .ويتضمن الملحق الرا ك التاديال المقترح إاخالها عل الالئحة الاامة للب ا المنطبقة عل مفهو الخطا االستراتيجية
القطرية المتادام البلداا .وف حال الموافقة فستُادل الالئحة الاامة وتذييلها مك نفان نلذ اعتبارا من  1مايوكأيارعا .2020
و اافككافة إل هذا ،سككتادل اااارم عملية االسككتاراا الت تجريها الدول األعضككاء لمدم خمسككة أيا للتنقيحا المتالقة االسككتجا ة
غية تازيز الوفكوح والرقا ة النسكبة للمجل  ،وسكتواتك تحسكين فائدم وا ة يانا الخطا االسكتراتيجية القطرية .وتمامكيا

لأل ما

()7

عرفكككك عل الدورم الاكااية النكانيكة كلاا  ،2019سكككك تبكدأ
مك الامليكة المحكدام ف وثيقكة التحكديك عن خارطة الطريق المتككاملكة الت ُ
اااارم ف عا  2020استخدا عملية تشاورية مبسطة ف الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة المقدمة
إل المجل

للموافقة عليها ف اورتا الاااية النانية لاا .2020

وحرتكا عل الوفكوح طوال مدم الخطة االسكتراتيجية القطرية أو الخطة االسكتراتيجية القطرية المؤقتة ،سكتنفذ اااارم ف مطلك عا
 2020نظا إخطارا ا الغ الدول األعضكاء جميك تنقيحا الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة اد
الموافقة عليها .ومن مأا نلذ أا يضمن إطالع الدول األعضاء عل جميك التغييرا وماالجة أي مواغ ف الوق المناسب.
وتاك

تفويضكا السكلطة وترتيبا الحوكمة األخرى المقترحة التاقيبا الت قدمتها الدول األعضكاء أثناء سكلسكلة من المشكاورا غير

الرسككمية ف عا  )8(2019وف الدورم الاااية النانية لاا  .2019وتسككترمككد االقتراحا أيضككا خبرم الب ا

ف تنفيذ تفويضككا

السكلطة المؤقتة ،واسكتاراا تلذ التجر ة المشكار إليها أعالها والخبرم المكتسكبة من تنفيذ الخطة االسكتراتيجية القطرية المتادام البلداا
لمنطقكة المحيا الهكاا منكذ  1يوليوكتمو 2019ا والكدرو
والتوتكيا الصكاارم عن يليا الرقا ة ف الب ا

المسككككتفكاام من المككاتكب القطريكة والمككاتكب ااقليميكة ُ
ومككككاكب المقرا

والت تشكم المراجاة الداخلية والخارجية والتقييما  ،والمشكورم المقدمة من لجنة

المالية ف منظمة األغذية والزراعة لألمج المتحدم واللجنة االستشارية لشؤوا اااارم والميزانية.

(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )6
( )7تبين الفقرا من  26إل  37من الوثيقة  WFP/EB.2/2019/4-D/1الخلفية واألسا المنطق للاملية التشاورية المبسطة شأا مشاريك الخطا االستراتيجية
القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة .وستُطبق هذا الاملية حت منتصف عا  2021حيك سيااا استارافها عندئذ.
( )8عُقد المشاورا غير الرسمية ف  10يوليوكتمو  ،و 4سبتمبركأيلول ،و 4أكتو ركتشرين األول ،و 18ايسمبرككانوا األول عا .2019
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وف حكال تنفيكذ تفويضككككا السككككلطكة وترتيبكا الحوكمكة األخرى المقترحكة فكهنهكا لن تؤثر عل
البرامج ،وسككتضككمن فاالية الب ا

ف الموافقكة عل

يكاام اور المجل

وكفاءتا ف اسككتجا اتا التشككغيلية ،ومرونتا ف المواءمة مك متطلبا أطر األمج المتحدم الجديدم

للتااوا ف مجال التنمية المستدامة وتخفيف الابء ااااري الواقك عل المكاتب القطرية.

ش وع الق ار*
اد النظر ف التحديك عن خارطة الطريق المتكاملة الوارا ف الوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2و اامارم إل سياسة
االستراتيجية

الخطا

(،)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1

القطرية

( ،)WFP/EB.2/2016/5/B/1/Rev.1ومختلف التحدينا
و،WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1

ااطار

واستاراا

المال

عن خارطة الطريق المتكاملة (،WFP/EB.A/2017/5-A/1

و،WFP/EB.A/2018/5-D/1

و،WFP/EB.2/2018/5-A/1

و ،)WFP/EB.2/2019/4-D/1فها المجل :
)1

يشير إل الفقرم السااسة من قراره  ،2017/EB.2/2الذي وافق فيا ،موجب الماام السااسة ) ( 2-من النظا األساس
للب ا  ،عل تفويضا

سلطة مؤقتة للمدير التنفيذي اعتبارا من  1ينايرككانوا النان  2018إل  29فبرايركمباط

وقرر تقديج تفويضا
 ،2020ع

السلطة للموافقة عليها ،اد استاراا تفويضا

السلطة المؤقتة ،ف اورتا الاااية

األول لاا 2020ا
)2

يالحظ إجراء استاراا لتفويضا السلطة المؤقتة وتقديما للنظر فيا خالل الدورم الاااية النانية لاا  2019من خالل
تحديك عن خارطة الطريق المتكاملة الوارا ف الوثيقة WFP/EB.2/2019/4-D/1ا

)3

يوافق عل االقتراحا الوارام ف الفقرا  51-36من الوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2شأا تفويضا
السلطة إل المدير التنفيذي واستخدا إجراء الموافقة عن طريق المراسلة عند االقتضاء ،فيما يتص
االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الت تتطلب موافقة المجل

تنقيحا الخطا

التنفيذي ،ويوافق ناء عل

نلذ عل تفويضا السلطة المبينة ف الملحق النالك للوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2الت ستغدو نافذم
ف  1مايوكأيارعا  ،2020ويقرر أنا قد يجري المزيد من التنقيي عل تفويضا السلطة المذكورم اد استارافها
ف اورتا الاااية األول لاا  ،2025اوا المسا

سلطة المجل

التنفيذي للب ا

ف إجراء من هذا االستاراا

ف أي وق ا
)4

يشير إل مفهو الخطا االستراتيجية القطرية المتادام البلداا عل النحو المبيعن ف التحدينين السا قين عن خارطة
الطريق المتكاملة ( ،WFP/EB.2/2018/5-A/1و)WFP/EB.2/2019/4-D/1ا

)5

يوافق عل

مفهو الخطا االستراتيجية القطرية المتادام البلداا المبين ف

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

الفقرا

الالئحة الاامة نا

 77-73من الوثيقة

الصلة الوارام ف الملحق

الرا ك من الوثيقة .WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.1

*

هذا مشروع قرار ،ولالطالع عل القرار النهائ الماتمد من المجل  ،يرج الرجوع إل وثيقة القرارا والتوتيا الصاارم ف نهاية الدورم.
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ل حة عا ة عن إطار خارطة الط ق ال تكا لة
-1

سككككتراتيجية للب ا ا
ك
دأ نفكان الخطكة اال
السكنوا الخم

األول من خطة التنمية المسكتدامة لاا  .2030وتوفكي هذه الخطة أنشكطة الب ا

من أج القضاء عل الجوع ين النا
-2

( )2021-2017ف  1ينكايرككانوا النكان  ،2017وه تحكدعدا مسككككار الب ا

خالل

لدعج البلداا الت تام

األمد فقرا وماانام من انادا األمن الغذائ .

ويوجا إطار الخطا االسككتراتيجية القطرية تصككميج الخطا االسككتراتيجية القطرية ،أي حوافظ األنشككطة اانسككانية واانمائية
ااخ البلداا .وتتواء الخطا االسكتراتيجية القطرية مك األولويا الوطنية لخدمة النا

للب ا

واعج الحكوما والشكركاء اآلخرين لتحقيق أهدا

صكورم أكنر فاالية وكفاءم،

التنمية المسكتدامة .ويوفر الملحق األول وتكفا عاما لمكونا إطار الخطا

()1

االستراتيجية القطرية.
-3

سككككتراتيجية القطرية
ك
سككككتراتيجية القطريكة ،والخطا اال
ك
وتكفك ميزانيكة الحكافظكة القطريكة المصككككاحبكة لكك خطكة من الخطا اال
المؤقتة ،وك عملية طوار محدوام ،وك خطة اسكتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،تجميك ك الامليا والموارا فكمن هيك
واحد ،اسككتنناء االتفاقا عل مسككتوى الخدمة ،واتفاقا الطر

النالك الت تاتبر عناتككر عارفككة وأنشككا عا رم النسككبة

لبرنامج عم الب ا  .ويكشكككف الهيك تكككالحية عم الب ا

وأثره من خالل ر ا االسكككتراتيجية ،والتخطيا ،والميزنة،

والتنفيكذ ،والموارا عل نحو مككككفكا

كالنتكائج المحققكة .كمكا يقكد أر ك فاكا من التككاليف الاكاليكة المسككككتوى ،ويبسككككا تطبيق

االسكترااا الكام للتكاليف .وتتج الموافقة عل ك ميزانية من ميزانيا الحوافظ القطرية ،والمقسكمة إل فاا التكاليف األر ك
الاالية المسكتوى ،من حيك إجمال الميزانية لك حصكيلة اسكتراتيجية خاتكة بالب ا  .ونتيجة للدرو

المسكتفاام من عام

 2017و ،2018تج تبسكككيا هيك ميزانية الحوافظ القطرية ،والامليا الداخلية( )2نا الصكككلة للتخفيف من عبء الماامال
وتاقيد إاارم األموال ف المكاتب القطرية ،مك الحفان عل الشككفافية الماز م الت تشككك حجر الزاوية اطار خارطة الطريق
المتككاملكة .وتمكامككككيكا مك التوتككككيكة  6المنبنقكة عن المراجاكة الخكارجيكة لميزانيكا الحوافظ القطريكة )3(،تواتكككك اااارم تقييج
الخيارا من أج تخفيف الابء ااااري الواقك عل المكاتب القطرية ،والنامئ عن حجج الماامال  ،اوا ااخالل الشفافية.
-4

ويامك إطكار النتكائج المؤسككككسككككيكة ( ،)2021-2017الكذي كدأ نفكانه ف  1ينكايركككانوا النكان  ،2017عل تمكين الب اا
قيا

النتائج ،والوفاء التزاماتا فيما يتالق الشكفافية والمسكاءلة ،إل جانب األهدا

الخطة االسكتراتيجية للب ا

( .)2021-2017وهو يشكك األسكا

من

والحصكائ اال كس تراتيجية ،والنتائج المتالقة

لألطر المنطقية للخطا االسكتراتيجية القطرية ،والخطا

سككككتراتيجية القطرية المؤقتكة االنتقكاليكة .وقد انتقلك
ك
سككككتراتيجية القطرية المؤقتكة ،وعمليكا الطوار المحكدوام ،والخطا اال
ك
اال
جميك المكاتب القطرية اآلا إل إطار النتائج المؤسكسكية .واسكتنااا إل الخبرم المكتسكبة التاقيبا المقدمة ،وافق المجل
تككيغة منقحة اطار النتائج المؤسككسككية ف اورتا الاااية النانية لاا  .2018وياك
الاالمية ،ويتضكمن مؤمكرا إفكافية لقيا

المسكاهما ف جميك أهدا

عل

إطار النتائج المؤسككسككية المنقي االتفاقا

التنمية المسكتدامة نا الصكلة ،ويق ددع مؤمكرا أااء

رئيسية عالية المستوى تس د عه إاارم األااء المؤسس  ،وتاز إطار النتائج الواحد.
التزا ات الب ا
-5

بالقيم ا ساسية للحوك ة ال شيدة

يقد القسج التال لمحة عامة عن ترتيبا الحوكمة المرغو ة والتزا الب ا

القيج األساسية للحوكمة الرميدم.

( )1انظر الفقرا  43-25ف وثيقة "سياسة الخطا االستراتيجية القطرية" ) (WFP/EB.2/2016/4-C/Rev.1والتحدينا األخرى عن خارطة الطريق المتكاملة
ما ف نلذ الوثيقتاا  WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1و WFP/EB.2/2018/5-A/1اللتاا تصفاا الخطا المختلفة عل نحو أكم .
( )2تشم تدا ير التبسيا ترميد أو توحيد عناتر ماينة من تخطيا التكاليف ،مك مراعام أثر نلذ عل التكلفة الاالية المستوى ،وتحة البيانا المتاحة عن تفاتي
التخطيا واانفاق ،وقيمة عناتر تخطيا التكاليف مقارنة ما تتطلبا من ماامال ا وأتمتة إتدار تفاتي الميزانية للسنوا الالحقة لميزانية الحوافظ القطريةا
وإجراء تحسينا ااخلية لامليا إاارم التكاليفا وتحسين تكام عمليا تخطيا الميزانية.
(.WFP/EB.A.2019/6-E/1 )3
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وتهكد

اااارم إل وفككككك نمون حوكمكة قكائج عل المخكاطر وفاكال من حيكك التكلفكة اطكار خكارطكة الطريق المتككاملكة الكذي

ياز ونائف موافقة المجل

والرقا ة االسكككتراتيجية عن طريق الحد من التفت  ،مك احتفان الب ا

قدرتا عل االسكككتجا ة

سرعة لحاال الطوار .
-7

ومن خالل إطار خارطة الطريق المتكاملة ونمون الحوكمة الذي يقو عليا ،يلتز الب ا

القيج األسكاسية للحوكمة الرميدم،

والت تشككم الشككفافية ،والمسككاءلة ،واااارم المالية القوية ،والرقا ة الداخلية الرتككينة .وترا األالة عل االلتزا السككا ق هذه
القديج من مصكككككاار خكارجيكة منك مككككبككة تقييج أااء المنظمكا المتاكدام األطرا
الب اا  )4(،تصككككف هكذه الشككككبككة نظج الرقكا كة وإاارم المخكاطر ف الب اا

( .)MOPANفف تقييمهكا األخير ألااء

ك القوم وتؤككد أا لكدى الب اا

ونكائف مراجاكة

ااخلية وخارجية متينة وفككوا ا خارجية واسككاة .كما جاء تصككنيف وحدم التفتيا المشككتركة التا اة لألمج المتحدم للب ا
عاليكا ،حيكك منحتا أعل تصككككنيف من حيك النضككككج وهو المسككككتوى  5من حيك متا اتا لتقارير وحدم التفتيا المشككككتركة
()5

وتوتياتها.
-8

وتؤكد تقارير المراجاة الداخلية والخارجية هذه النتائج .فقد قد المراجك الخارج رأيا غير مشكفوع تحفظا

شكأا الحسكا ا

السكنوية المراجاة لاام  2018و )6(.2017ويشكير تقرير المراجك الخارج أيضكا إل أنا فيما يتالق المسكائ المحدام خالل
الزيارا إل  10مكاتب قطرية ومكاتب إقليمية ف عا  ،2017لج يتبين أا أيا منها كاا لا أثر خطير أو أنا يشكككك قصكككورا
جسكككيما ف الرقا ة الداخلية .ويؤكد تقرير منفصك ك للمراجك الخارج

شكككأا ميزانيا الحوافظ القطرية( )7أا مخصكككصكككا

المحاسكبة تح السكيطرم عموما وأا عمليا التحقق األخيرم من الماامال لج تكشكف عن أي أخطاء كبيرم ف قيوا السكجال .
وتشككير الحسككا ا السككنوية المراجاة لاا  2017إل أا رأي الضككماا الصككاار عن المفتا الاا لتلذ السككنة أكد أا عمليا
المراجاة الداخلية لج تكشكككف عن أي نقاط فكككاف كبيرم ف عمليا الرقا ة الداخلية والحوكمة وإاارم المخاطر ف الب ا
والت يمكن أا تؤثر تكأثيرا خطيرا عل تحقيق أهكدا

()8

الب اا  .ويؤيكد يخر تقرير للجنكة مراجاكة الحسككككا كا هكذه النتكائج.

ونكر اللجنة ف تقريرها السككنوي لاا  )9(2018أا الب ا

أعط االهتما المناسككب ااارم المخاطر والضككوا ا الداخلية

لتلذ السنة.
-9

ورحبك اااارم كالمراجاكة الخكارجيكة لميزانيكا الحكافظكة القطريكة ،والت تنكاولك مكدى قيكا ميزانيكا الحكافظكة القطريكة تقكديج
تكأكيكدا ماقولكة عن التزا تفويضكككك ا المجل
()10

التككاليف

التنفيكذي شككككروط الجهكا المكانحكة ،ومكا إنا ككانك التاكاريف الخكاتككككة فاكا
()11

الت أاخلهكا ااطكار المكال المنقي وافككككحكة مكا يكف لتجنكب اال اواجيكة ،ووتككككف النفقكا عل نحو فاكال.

تيسككر فهج
وخلصكك المراجاة إل أا ميزانيا الحافظة القطرية قد حسككن الشككفافية والمسككاءلة ،وأا فاا التكاليف الجديدم د ع
نفقكا الب اا

شكككككك أفضكككك  .كمكا حكدعا المراجاكة الخكارجيكة الصككككاو كا المتالقكة وثكائق التخطيا التشككككغيل للخطا

(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 الهياة االستشارية مشورم خبراء مستقلة إل المجل التنفيذي والمدير التنفيذي عند افطالعهما مسؤولياتهما المتالقة الحوكمة ،ما ف نلذ فماا
فاالية نظج الرقا ة الداخلية وإاارم المخاطر وونائف المراجاة والرقا ة وعمليا الحوكمة ف الب ا .
(.WFP/EB.A/2018/6-E/1 )9
( )10فاا التكاليف األر ك ه  :التحويال  ،والتنفيذ ،وتكاليف الدعج المبامرم ،وتكاليف الدعج غير المبامرم.
( . WFP/EB.A.2019/6-E/1 )11تج عرا المراجاة الخارجية لميزانيا الحوافظ القطرية ،واستجا ة اااارم المصاحبة لها عل المجل للنظر فيهما ف اورتا
السنوية لاا  . 2019وقد أجري المراجاة الخارجية عل مرحلتين ين سبتمبركأيلول  2018وفبرايركمباط  ،2019مك إيفاا انا ميدانية إل المكتبين ااقليميين ف
نيرو و نما ،والمكاتب القطرية للب ا ف نغالايا ،وغواتيماال ،وهايت  ،واألراا ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدم .وكان األهدا الرئيسية للمراجاة
الخارجية للحسا ا ه تحديد ما يل  :ما إنا كان ميزانيا الحوافظ القطرية تقد ت أكيدا ماقوال عن االلتزا شروط الجها المانحة ،والتزا المجل التنفيذي
التفويضا المخولة لاا وما إنا كان فاا التكاليف األر ك الت أاخلها ااطار المال المنقي وافحة ما يكف لتفااي اال اوا  ،ووتف النفقا عل نحو فاالا
وما إنا كان الميزانيا المخصصة لل شركاء المتااونين تتفق مك هيك الميزانية الجديدا وما هو أثر تنفيذ ااطار المال المنقي عل إاارم الميزانية ،وأعباء عم
المكاتب القطرية.
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االسكككتراتيجية القطرية ،وميزانيا حوافظها القطرية فيما يتالق المسكككتوى المناسكككب للتفاتكككي الت تارا عل المجل
للموافقة عليها .ويصكف التقرير أيضكا كيف تواجا إاارم الب ا

الطلبا المتضكار ة الت يقدمها أعضكاء المجل

عند الموافقة

عل الخطا االستراتيجية القطرية وميزانيا الحوافظ القطرية.
-10

وتشكككككك الشككككفكافيكة حجر الزاويكة اطكار خكارطكة الطريق المتككاملكة ،وجكانبكا رئيسككككيكا من جوانكب نهج حوكمكة الب اا  .ولكدى
الب ا يليا قوية لإل الغ والمسكاءلة تتضكمن خطة اااارم السكنوية ،وتقرير األااء السكنوي ،والتقارير القطرية السكنوية .وف
عا  ،2018أطلق اااارم وا ة يانا الخطا االسكتراتيجية القطرية الت تو عفدر مالوما تشكغيلية وخاتكة الميزانية مسكتمدم
من خطا إاارم الامليا القطرية – ما ف نلذ تفاتكي عل مسكتوى األنشكطة – النسكبة لجميك الخطا االسكتراتيجية القطرية،
سككككتراتيجية القطرية المؤقتكة الت تمك الموافقكة عليهكا .كمكا تحتوي البوا ة عل مالوما الشككككؤوا المالية واألااء
ك
والخطا اال
المطلو ة لرتكد التقد المحر ف الخطا االسكتراتيجية القطرية والخطا االسكتراتيجية القطرية المؤقتة .وف وثيقة المالوما
األسككاسككية المقدمة إل المشككاورم غير الرسككمية المناقدم ف  18ايسككمبرككانوا األول  ،2010وفر األمانة لمحة عامة عن
()12

المالوما الت يمكن االطالع عليها ف البوا ة ووتيرم تحديك البيانا .
-11

ولضماا احتفان المجل

الوفوح والرقا ة ،ستنفذ اااارم ف مطلك عا  2020نظا إخطارا

البريد االكترون يُن عدبا الدول

األعضككاء إل ك تنقيحا الميزانيا  ،غض النظر عن حجج التغيير الناجج ف القيمة .وف ن هذا النظا سككتُرسكك رسككالة
إلكترونية ف ختا ك يو عم مككهد الموافقة عل تنقيي وسكك تتضككمن قائمة موحدم ك التنقيحا عل الخطا االسككتراتيجية
القطرية والخطا االسكككتراتيجية القطرية المؤقتة ،غض النظر عن القيمة ،عل مكككك جدول موجز مك وتكككال لإلحالة إل
وثائق التنقيحا المانية .وسكيشكم الجدول تنقيحا الزياام ،وتنقيحا الخفض ،وإقرار أو تنقيي الخطا االسكتراتيجية القطرية
والخطا االسككككتراتيجيكة القطريكة المؤقتكة الممولكة كليكا من جكانكب البلكداا المضككككيفكة الت لج تطلكب موافقكة المجل  .وف الحكالكة
األخيرم ،سككتتيي اااارم للدول األعضككاء فرتككة إ داء تاليقاتها .وتمامككيا مك الممارسككة الحالية ،سككيجري تحديك وا ة يانا
الخطا االستراتيجية القطرية ك تاك
ياتمدها المجل

ك تنقيحا الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الت

عند الموافقة عل التنقيحا  .وستكف يلية التوات هذه اطالع الدول األعضاء عل جميك التغييرا وإمكانية

ماالجة أي مكككواغ ف الوق المناسكككب .و موجب الفقرم (2ب) من الماام النالنة من الالئحة الداخلية يجو للدول األعضكككاء
طلب عرا أي تنقيي عل اورم المجل
-12

ويتج أيضككا إ الغ المجل

()13

الت تل ااخطار هذا التنقيي.

التنفيذي انتظا ف تقارير تقد إليا مرتين سككنويا جميك تنقيحا الميزانية الت يوافق عليها المدير

التنفيذي موجب السلطة المفوفة إليا من المجل

التنفيذي ،ما ف نلذ التنقيحا والزيااا الت يوافق عليها المدير التنفيذي

االمتراك مك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة.
-13

وتمامكيا مك توتكيا مراجك الحسكا ا الخارج المنبنقة عن المراجاة الخارجية لميزانيا الحوافظ القطرية )14(،سكتواتك
اااارم الامك مك المجل

سككككتراتيجي ة ،وتحكديكد المالومكا
ك
لتحكديكد المسككككتوى المنكاسككككب من المالومكا الال مكة للحوكمكة اال

التفصككيلية الت يمكن الحصكك ول عليها من خالل منصككا أخرى ،ما ف نلذ الموقك الشككبك للمجل  ،و وا ة يانا الخطا
االسككتراتيجية القطرية ،والموقك الشككبك للب ا  ،للتأكد من أا لديا المرونة التشككغيلية الت يحتا إليها لك يتسككج الفاالية
والكفاءم.
ت تيبات الحوك ة ال تبقية
-14

أمككار سككياسككة الخطا االسككتراتيجية القطرية واسككتاراا ااطار المال إل الحاجة إل إاخال تاديال عل الالئحة الاامة
والنظا المال لدعج تنفيذ ااطار البرامج والمال الجديد ف المجاال التالية:

( )12تقو األمانة استطالع إمكانية إارا يانا عمليا الطوار المحدوام والخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكام
من البلداا المضيفة الت لج تطلب موافقة المجل فمن وا ة يانا الخطا االستراتيجية القطرية.
( )13تنص الفقرم (2ب) من الماام النالنة من الالئحة الداخلية للمجل التنفيذي عل ما يل " :ياد المدير التنفيذي جدو َل أعما ٍل مؤقتا ،مك مراعام خطة الام السنوية.
ويشم جدول األعمال المؤق جميك البنوا الت تنص عليها الالئحة الداخلية أو الت يقترحها  ...أي عضو من أعضاء المجل ".
(.WFP/EB.A/2019/6-E/1 )14
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سلطة المدير التنفيذي فيما يتالق الموافقة عل البرامج وتنقيحا

الميزانية ،وكذلذ السلطة المشتركة المفوفة إل

المدير التنفيذي مك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة النسبة لامليا الطوار المحدوام ،والحصائ االستراتيجية
المتالقة االستجا ة لأل ما  ،ما ف نلذ التنقيحا الت تتجاو عتبة ماينة ف الميزانيةا

-15



مواءمة المصطلحا والتااريف لضماا االتساق مك هيك الخطا االستراتيجية القطريةا



تطبيق مبدأ االسترااا الكام للتكاليف وإاخال فاا تكاليف جديدم.

واعتمكد الترتيبكا المؤقتكة للحوكمكة ف الكدورم الاكاايكة النكانيكة للمجل

لاكا  2017اتكاحكة تنفيكذ خكارطكة الطريق المتككاملكة ف

مختلف أرجاء الب ا  .ومككمل الترتيبا مباا لتوجيا تطبيق االسككترااا الكام للتكاليف ،واالسككتنناءا من أحكا الماام
النكالنكة عشككككرم 4-من الالئحكة الاكامكة ،والمكااتين  1-1و 5-4من النظكا المكال  ،فيمكا يتالق فاكا التككاليف واالسككككترااا الككامك
للتكاليف وتفويضكا السكلطة المؤقتة للفترم من  1ينايرككانوا النان  2018إل  29فبرايركمكباط  )15(.2020والتزم األمانة
اسككتاراا تطبيق الترتيبا المؤقتة للسككلطة لضككماا الحفان عل الدور األسككاس ك للمجل
تفويضا السلطة للموافقة عليها ف الدورم الاااية األول للمجل
-16

وف الكدورم الاكاايكة النكانيكة لاكا  ،2018وافق المجل

عا .2020

عل إاخكال تاكديال
()16

المصطلحا والتااريف وسياسا االسترااا الكام للتكاليف.

ف الموافقة والرقا ة قب عرا

عل الالئحكة الاكامكة والنظكا المكال تتالق

واخل هذه التاديال حيز النفان اعتبارا من  1ينايرككانوا

النان .2019
-17

الااايكة النكانيكة
كارطة الطريق المتككاملكة( )17والت عرفكككك عل الكدورم ك
وتمكامككككيكا مك الامليكة الموتككككوفكة ف التحكديكك عن خ ك
لاا  2019وعل المشكاورم غير الرسكمية المناقدم ف  18ايسكمبرككانوا األول  ،2019سكتبدأ اااارم ف عا  2020اسكتخدا
عملية تشكاورية مبسكطة مك الخطا االسكتراتيجية القطرية والخطا االسكتراتيجية القطرية المؤقتة المقدمة إل المجل

للموافقة

عليها ف اورتا الاااية النانية لاا  .2020وستُطبق هذا الاملية حت منتصف عا  2021حيك سيااا استارافها عندئذ.
-18

وتشككم المكونا الحاسككمة اطار خارطة الطريق المتكاملة الت لج تنجز اد تفويضككا السككلطة وترتيبا الحوكمة المتالقة
الاملية الت تقو فيها الدول األعضكككاء لمدم خمسكككة أيا اسكككتاراا التنقيحا المتالقة االسكككتجا ة لأل ما  ،والتاديال
المايارية عل الالئحة الاامة للب ا

-19

وتتناول الفقرا  24-21اور المجل

لتيسير تنفيذ مفهو الخطا االستراتيجية القطرية المتادام البلداا.
التنفيذي ف الموافقة عل

رامج الب ا  ،وأنشطتا ،وميزانيتا ،عل النحو المنصوص

عليا ف الماام السكااسكة  ) (2من النظا األسكاسك  ،وت ُحدا يليا اا الغ المختلفة الت يسكتخدمها الب ا

لضكماا الشكفافية،

والمسكككاءلة ،واااارم المالية القوية ،والرقا ة الداخلية المتينة ،ما فيها الاملية التشكككاورية المبسك ك طة ونظا ااخطارا

البريد

االكترون .
-20

وتارا األقسككا التالية تفويضككا السككلطة وترتيبا الحوكمة األخرى المقترحة الرامية إل تحقيق التوا ا ين اور الرقا ة
االسككككتراتيج للمجل

وإتاحة البسككككاطة والكفاءم للمكاتب القطرية .و اافككككافة إل نلذ ،سككككيتج تازيز وا ة يانا الخطا

االسكتراتيجية القطرية مالوما إفكافية لتحسكين جدواها النسكبة للمسكتخدمين ،تمامكيا مك التوتكيتين  7و 8من تقرير مراجك
الحسككككا ا الخكارج

شككككأا ميزانيكا الحوافظ القطرية )18(.ونوقشكككك االقتراحا ف المشككككاورا غير الرسككككميكة ف 4

سكبتمبركأيلول و 4أكتو ركت كش رين األول و 18ايسكمبرككانوا األول عا  2019وف الدورم الاااية النانية للمجل
وه تاك

لاا ،2019

التاقيبا الت ورا 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 واألسا المنطق للاملية التشاورية المبسطة شأا مشاريك الخطا االستراتيجية
القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة .وستُطبق هذا الاملية حت منتصف عا  2021حيك سيااا استارافها عندئذ.
(.WFP/EB.A.2019/6-E/1 )18
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دور ال جلس ا ساس ف ال وافقة وال قابة
-21

تكالحيا وونائف المجل  .وتحدا الماام السكااسكة 2-من النظا األسكاسك

تحدا الماام السكااسكة من النظا األسكاسك للب ا

سلطتا للموافقة عل جميك رامج وأنشطة الب ا  ،والميزانيا المتالقة ها .وال تزال هذه الماام دوا تغيير.
ال ادة الساادساة(2-ج) ن النظام ا سااسا " :يتول المجل

اراسكة البرامج والمشكروعا واألنشكطة الت يارفكها عليا المدير

التنفيكذي ،وتاكديلهكا عنكد االقتضككككاء ،وإجكا كته ا .ويجو للمجل

تخويك سككككلطكة ااجكا م هكذه للمكدير التنفيكذي وفقكا لمكا يراه المجل

فككروريا .ويبحك المجل

ميزانيا البرامج والمشككروعا واألنشككطة ،ويادلها عند االقتضككاء ،ويجيزها ،كما يسككتارا إاارم

وتنفيذ البرامج والمشروعا وأنشطة الب ا
-22

والجدير المالحظة أا المجل
الب ا

يمار

المجا م".
ألول مرم ف إطار خارطة الطريق المتكاملة سكلطتا للموافقة عل

دء رامج وأنشكطة

ف جميك السكياقا  ،ما ف نلذ ما يتالق الحصكائ االسكتراتيجية نا الصكلة أنشكطة االسكتجا ة لأل ما الممتدم،
()19

والمتوقاة ،والمتكررم ،وأنشكطة تقديج الخدما .
الاا للب ا

ف

لد ما يتضككمن إفككافة أو حذ

ويوافق المجل

أيضكا عل أي تغيير غير طار ف التركيز االسكتراتيج

حصككيلة واحدم أو أكنر من الحصككائ االسككتراتيجية غير الطارئة ف خطة

اسكككتراتيجية قطرية .وف إطار النظا السكككا ق المجزأ القائج عل المشكككروعا  ،لج يوافق المجل

عل عمليا الطوار  ،أو

الام ليا الخاتكة ،أو الصكناايق االسكتامانية عل المسكتوى القطري ،أو التنقيحا المتالقة الامليا الممتدم لإلغاثة وااناا
الت تضكككمن أق من  20مليوا اوالر أمريك

النسكككبة لقيمة األغذية ،أو البرامج القطرية ،أو التنقيحا نا الصكككلة الت

تنطوي عل أق من  3ماليين اوالر أمريك من قيمة األغذية.
-23

وف سياق تحديد تفويضا السلطة يوت


الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة ،خال
يطلب موافقة المجل



احتفان المجل

سلطة الموافقة عل ما يل :

إفافة أو حذ

الخطة الممولة الكام من لد مضيف لج

التنفيذيا

حصيلة استراتيجية تماما من خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة

استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،استنناء حصيلة استراتيجية متالقة فقا املية طوار  )20(،أو أنشطة تقديج الخدما ،
أو ممولة الكام من لد مضيف لج يطلب موافقة المجل

التنفيذي ،وف هذه الحالة ،تدخ اافافة أو الحذ

فمن

السلطة المفوفة للمدير التنفيذي ف تلذ المجاال .


تنقيحا

الخطا االستراتيجية القطرية أو الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة غير المرتبطة االستجا ة لأل ما

والت تؤاي إل

ياام الميزانية ااجمالية الحالية للخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
()21

أكنر من  15ف المائة.

( )19استنناء ا لخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكام من لد مضيف لج يطلب موافقة المجل
وعمليا الطوار المحدوام ،والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية.

التنفيذي عل الخطة،

( )20تدخ الحصائ االستراتيجية المتالقة االستجا ة لحالة الطوار فمن مجال تركيز االستجا ة لأل ما  .وسو تقد حاال إفافة الحصائ االستراتيجية
المتالقة االستجا ة لأل ما أو حذفها أو تاديلها إل المدير التنفيذي للموافقة عليها ،وإل المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة عند االقتضاء.
( )21لن يشم حساب الاتبة الزيااا المتالقة الطوار أو أنشطة تقديج الخدما والحصائ االستراتيجية الت يوافق عليها المدير التنفيذي وتمول الكام من البلداا
المضيفة .و اافافة إل نلذ ،فها قيمة أي ياام لن تاوفها قيمة أي تخفيض.

9

-24

WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2

ولمساعدم المجل


ُزوا المجل
االستراتيج  ،وفماا الوفوح ،ي ع

عل أااء اوره الرقا

ما يل :

عملية تشاورية مبسطة قب تقديج الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة للموافقة،
المحلية ،ومشاورم غير رسمية ،واستارافا إلكترونيا لمشاريك الوثائق مك الدول

وتتضمن تااونا وثيقا مك البانا
()22

األعضاءا


المالوما التشغيلية والخاتة الميزنة – ما ف نلذ تفاتي عل مستوى النشاط – من خطا إاارم الاملية القطرية
عن طريق وا ة يانا الخطا االستراتيجية القطرية النسبة لجميك الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية
()23

القطرية المؤقتة الماتمدم الت وافق عليها المجل .

وتوفي البوا ة أيضا المالوما

المالية والمالوما

الخاتة

األااء المطلو ة لرتد التقد المحر ف الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة ،ويتج
تحدينها ك تاك
المجل


أي تنقيحا

للخطا االستراتيجية القطرية أو الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الماتمدم من

عند الموافقة عل التنقييا

إخطارا

البريد االكترون توفر مالوما

االستراتيجية القطرية المؤقتة ،صر

عن جميك تنقيحا

ميزانيا

الخطا االستراتيجية القطرية والخطا

النظر عن أي تغيير ف القيمة ،وأي تغييرا

القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،صر

ف مدم الخطة االستراتيجية

النظر عن سلطة الموافقةا



مقتطفا من الخطا التشغيلية وخطا الميزنة المحدثة الت تقد مك خطة اااارم ك عا للالجا



التقارير الت تقد مرتين ف السنة عن استخدا المدير التنفيذي للسلطة المفوفة إليا شأا الموافقة عل تنقيحا
الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتةا



تقرير األااء السنويا



التقارير القطرية السنوية.

تفو ضات السلطة ال قت حة
-25

تقترح اااارم اسككتخدا تفويضككا السككلطة من المجل

التنفيذي إل المدير التنفيذي للحفان عل اسككتجا ة الب ا

والفاكالة لحكاال الطوار  ،وفككككمكاا الحفكان عل اور المجل

السككرياة

ف الرقا ة شككككأا التغييرا الكبيرم ف الامليكا  ،مك تاظيج

الكفاءا الداخلية عن طريق تفويض المدير التنفيذي سلطة الموافقة عل التغييرا األق أهمية.
-26

وتطبق عمومكا تفويضككككا السككككلطكة المؤقتكة للمكدير التنفيكذي الت وافق عليهكا المجل
()24

.2017

لذلذ ،توتك اااارم اا قاء عل تفويضكا السكلطة من المجل

التنفيكذي ف اورتكا الاكاايكة النكانيكة لاكا

التنفيذي إل المدير التنفيذي المطبقة خالل الفترم

المؤقتة ،اسككتنناء تفويضككا السككلطة الت تتيي للمدير التنفيذي الموافقة عل التنقيحا غير المتالقة أنشككطة الطوار عل
الخطا االسكككتراتيجية القطرية أو الخطا االسكككتراتيجية القطرية المؤقتة الت ال تتجاو عتبة الميزانية )25(.وقد جر مناقشككة
اقتراحا تفويضكا السكلطة وعتبا الميزانية من حيك عالقتها هذه التنقيحا خالل المشكاورا غير الرسكمية الت اناقد
ف  4سكككبتمبركأيلول ،و 4أكتو ركتشكككرين األول ،و 18ايسكككمبرككانوا األول عا  2019وأثناء اورم المجل
لاا  2019وه تاك

الاااية النانية

التاقيبا الوارام من الدول األعضاء.

( )22تبين الفقرا من  26إل  37من الوثيقة  WFP/EB.2/2019/4-D/1الخلفية واألسا المنطق للاملية التشاورية المبسطة شأا مشاريك الخطا االستراتيجية
القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة .وستُطبق هذا الاملية حت منتصف عا  2021حيك سيااا استارافها عندئذ.
( )23تقو األمانة استطالع إمكانية إارا يانا عمليا ا لطوار المحدوام والخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكام
من البلداا المضيفة الت لج تطلب موافقة المجل فمن وا ة يانا الخطا االستراتيجية القطرية.
(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )24
( )25موجب تفويضا السلطة وعتبا الميزا نية المقترحة فها حساب الاتبة لن يشم الزيااا المتالقة الطوار أو أنشطة تقديج الخدما والحصائ االستراتيجية
الت يوافق عليها المدير التنفيذي وتمول الكام من البلداا المضيفة .و اافافة إل نلذ ،فها قيمة أي ياام لن تاوفها قيمة أي تخفيض.
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وف هذا السكياق ،تلتم األمانة موافقة المجل عل تفويضكا السكلطة المقترحة من المجل إل المدير التنفيذي عل النحو
الوارا ف الملحق النالك والموتكو ف الفقرا  .51-36وف حال الموافقة عل تفويضكا السكلطة المقترحة فسكيُادل
()26

تذيي الالئحة الاامة مك نفان نلذ اعتبارا من  1مايوكأيار عا .2020
الخلفية :التفو ضات ال ؤقتة الحالية للسلطة
-28

قا  12مكتبا قطريا خالل عا  2017تجريب إطار الخطا االسككتراتيجية القطرية وهيك ميزانية الحافظة القطرية .وف نلذ
عل البرامج ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،نظرا لمحدواية

الوق  ،كاا من الصكاب توفكيي مدى ياام موافقة المجل

الخبرم المكتسككبة خالل المرحلة التجريبية )27(.وكاا من المتاذر توقك ما إنا كان سككتتحقق مكاسككب ف الكفاءم من خالل عدا
أقك من تنقيحكا البرامج والم يزانيكا ف إطكار خكارطكة الطريق المتككاملكة ،مقكارنكة كالنظكا القكائج عل المشككككروعكا  .وككاا من
المنتظر أا تسككككتفيد التاديال عل الالئحة الاامة والنظا المال  ،وال سككككيما فيما يتالق تفويضككككا السككككلطة ،من الدرو
اافافية المستخلصة من فترم حوكمة مؤقتة ومن المزيد من المشاورم مك الدول األعضاء.
-29

وف سكلسكلة من المشكاورا غير الرسكمية عا  ،2017ناقشك اااارم والدول األعضكاء مجموعة مؤلفة من ثالثة مباا لترتكز
عليهكا عمليكة وفككككك عتبكا الميزانيكة المتالقكة تفويضككككا السككككلطكة المؤقتكة ،وال سككككيمكا تنقيحكا الميزانيكة غير المتالقكة
األ ما  )28(.وهذه المباا ه :


المبدأ  – 1ينبغ أا تستند تفويضا

السلطة إل الميزانية ااجمالية الماتمدم موجب إطار الخطا االستراتيجية

القطرية.



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

السلطة إل حصة – كنسبة ماوية –من الميزانية األتلية للخطة االستراتيجية

القطرية الستيااب االختالفا ف حجج الخطا االستراتيجية القطرية.
-30

و اد نلذ ،وافق المجل

ف اورتا الاااية النانية لاا  2017عل تفويض المدير التنفيذي السككككلطا المؤقتة خالل الفترم من
()29

 1ينايرككانوا النان  2018إل  29فبرايركمباط .2020
-31

واسكت ُخدم أيضكا أثناء الفترم االنتقالية عمليا حوكمة إفكافية ،من اسكتاراا الدول األعضكاء خالل خمسكة أيا للتنقيحا
المتالقة االسككتجا ة لأل ما والاملية التشككاورية المكونة من خطوتين ،من أج إتاحة فرتككة لالنخراط االسككتراتيج للدول
األعضاء ولضماا تازيز سلطة المجل

ف إتدار الموافقا  ،ومكانتا ،واوره الرقا .

است اض تطبيق تفو ضات السلطة ال ؤقتة
-32

ف الدورم الاااية النانية للمجل
الحفان عل اور المجل

-33

وتج إطالع المجل

عا  ،2017التزم األمانة هجراء اسكتاراا لتطبيق تفويضكا السلطة المؤقتة غية فماا

األساس فيما يتالق الموافقة والرقا ة واستخالص الدرو

من تنفيذ ترتيبا الحوكمة المؤقتة.

عل نتائج االسككتاراا ف مشككاورتين غير رسككميتين عقدتا ف  10يوليوكتمو  2019و 4سككبتمبركأيلول

 2019وف الدورم الاااية النانية للمجل

لاا  .2019وعل وجا الخصكوص فقد اا القيمة الوسكطية السكنوية للبرامج الت

( )26تجدر اامارم إل أا ااحاال إل الخطا االستراتيجية القطرية ،والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ف
تفويضا السلطة المقترحة ستُطبق عل مكافااتها من الخطا االستراتيجية القطرية المتادام البلداا ،الت ستُبحك ف الفقرم .73
( )27تحديك عن خارطة الطريق المتكاملة 17 ،مار كينار  ،2017الفقرم  :60توقاا التحلي الذي أُجري ف عا  2017أا رقا ة المجل وموافقتا عل الامليا
الجديدم سو

تزااا ،نسبة  23ف المائة تقريبا ،كحد أان  ،نتيجة لإلطار الجديد.

( )28لج يكن الغرا من هذه الاتبا تطبيق ها عل الخطا االستراتيجية القطرية أو الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الجديدم ،أو التغييرا األساسية عل الخطا
االستراتيجية القطرية ،أو الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة أو عمليا الطوار المحدوام أو الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الت تاقب عمليا
الطوار المحدوام ،أو تنقيحا الميزانية المتالقة االستجا ة لأل ما أو تقديج الخدما أو الحصائ االستراتيجية الت يوافق عليها المدير التنفيذي وتمول من البلد
المضيف.
(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )29
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كنسككبة من القيمة ااجمالية لبرامج الب ا

وافق عليها المجل

من  53ف المائة أو  4.4مليار اوالر أمريك ف السككنة ين

عام  2011و 2016ف ن النظا القائج عل المشكككروعا إل  13.4مليار اوالر أمريك ف عا  ،2018و 64ف المائة
أو  8.1مليكار اوالر أمريك ف عكا  2019ف نك إطكار خكارطكة الطريق المتككاملكة .وتشككككير التوقاكا حت عكا  2024إل
ف الموافقة .وترجك الزياام درجة كبيرم إل ااطار الشام لخارطة الطريق المتكاملة الذي اا

اسكتمرار ا اياا اور المجل

ف جميك السكككياقا  ،ما ف نلذ الحصكككائ االسكككتراتيجية المتالقة األنشكككطة الخاتكككة

من وفكككوح جميك عمليا الب ا

االسككتجا ة لأل ما الممتدم والقا لة للتنبؤ والمتكررم ،واألنشككطة المتصككلة تقديج الخدما  .و اافككافة إل نلذ فقد تج تحقيق
مككاسككككب ف الكفكاءم مك تزايكد القيمكة الكدوالريكة الاكامكة للبرامج الت تمك الموافقكة عليهكا ،ف الوقك الكذي انخفض فيكا عكدا
الموافقا عل البرامج وكذلذ عدا تنقيحا الميزانية الت تاالج سنويا.
-34

ويارا الملحق النككان تحليال لتطبيق التفويضككككك ا

المؤقتك ة للسككككلطككة ف الفترم من  1ينككايرككككانوا النككان  2018إل

 31ايسمبرككانوا األول  ،2019واالستنتاجا الرئيسية لهذا التحلي .
الدروس ال ستفادة ن تطبيق تفو ضات السلطة ال ؤقتة
-35

تشككير التاقيبا والدرو

المسككتفاام من المكاتب القطرية إل أا تطبيق تفويضككا السككلطة المؤقتة ياتبر ماقدا للغاية سككبب

اسكتخدا ماايير مختلفة وفقا لمجال تركيز الحصكيلة االسكتراتيجية الجاري تنقيحها .وعل سكبي المنال ،فها تنقيحا الحصكائ
االسكتراتيجية غير المتالقة االسكتجا ة لأل ما تخضكك لاتبة الحد األقصك للقيمة المطلقة البالغة  150مليوا اوالر أمريك ،
اافكككافة إل عتبة قائمة عل أسكككا

 25ف المائة من يخر موافقة للمجل

عل ميزانية خطة اسكككتراتيجية قطرية أو خطة

اسككككتراتيجيكة قطريكة مؤقتكة .ويتج تطبيق كلتكا الاتبتين شكككككك تراكم  ،وتتطلكب التنقيحكا الت تتجكاو عتبكة الميزانيكة موافقكة
المجل

()30

التنفيذي.

وعل الاك

من نلذ فها تنقيحا الحصككككائ االسككككتراتيجية المتالقة االسككككتجا ة لأل ما وعمليا

الطوار المحدوام تخضككككك للاتبة المحدام للتنقيي الواحد ،حيك إنا تج تجاو ها ،فها نلذ يتطلب موافقة مشككككتركة من جانب
المدير التنفيذي والمدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة .وإل جانب نلذ فها ااطار الشكككام للخطا االسكككتراتيجية القطرية،
الذي يتيي إاخال تغييرا تؤثر عل أكنر من حصكيلة استراتيجية واحدم يان أا التنقيحا قلما تُطبق عل مجال تركيز منفرا
واحد ،ما يشير إل أا األمر يقتض مراعام سلطا موافقة مختلفة خالل عملية تنقيي 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)

موجكب الفقرم (أ)( )1من تكذييك الالئحكة الاكامكة ،يفوا المجل

التنفيكذي إل المكدير التنفيكذي تككككالحيكة الموافقكة عل عمليكا

الطوار المحدوام الت يُخطا لها مبدئيا لمدم ال تتجاو ستة أمهر ،وعل الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الت
تستمر لمدم ال تتجاو  18مهرا .كما أنا يتطلب الموافقة المشتركة ين المدير التنفيذي والمدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة
عندما تتجاو قيمة عملية الطوار المحدوام أو المكونا المتالقة الطوار ف الخطة االسككككتراتيجية القطرية االنتقالية مبل
 50مليوا اوالر أمريك .

( )30ال تحسب تنقيحا أنشطة الطوار أو تقديج الخدما
عل أسا الاتبة التراكمية.

والتنقيحا

الت وافق عليها المدير التنفيذي للحصائ االستراتيجية الممولة الكام من البلداا 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

الا امكة فكها مقكدور المكدير التنفيكذي الموافقكة عل خطكة اسككككتراتيجيكة قطريكة أو خطكة
موجكب الفقرم (أ)( )2من تكذييك الالئحكة ك
يمولها البلد المضيف الكام  ،إنا ما اختار هذا البلد عد تقديج هذه الخطة إل المجل
استراتيجية قطرية مؤقتة ع

للموافقة عليها.

وهذه السكلطة مرخص ها موجب "سكياسكة الخطا االسكتراتيجية القطرية"( )31و"تحديك عن خارطة الطريق المتكاملة" الذي
()32
ُ
طرح عل الدورم الاااية النانية للمجل عا .2017
-38

وال يمن هذا الحكج ،الذي ياتر

سكككياام البلداا المضكككيفة وامتيا اتها ،تغييرا جوهريا عن ااطار القائج عل المشكككروعا ،

والذي موجبا يتمتك المدير التنفيذي السكككلطة فيما يتالق األنشكككطة الننائية .واسكككتنااا إل تاقيبا الدول األعضكككاء ،قرر
اااارم أا األموال المتادام األطرا

لن تكوا مؤهلة للتخصككيص ألي خطة اسككتراتيجية قطرية أو خطة اسككتراتيجية قطرية

مؤقتة أو حصيلة استراتيجية ممولة من البلد المضيف ولج تخضك لموافقة المجل .
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)

موجكب الفقرم (ب)( )1من تكذييك الالئحكة الاكامكة تتج الموافقكة عل أي تنقيي لامليكة طوار محكدوام ،أو تنقيي يتالق حكالكة
طوار لخطة اسكككتراتيجية قطرية ،أو خطة اسكككتراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة اسكككتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،من جانب
المكدير التنفيكذي ،موافقكة مشككككترككة مك المكدير الاكا لمنظمكة األغكذيكة والزراعكة ،ألي يكاام تتجكاو مبل  50مليوا اوالر
أمريك  .وال يتج التاام مك التنقيحا المتالقة الطوار

شك تراكم وال تحتسب ألغراا الاتبة المطلو ة لموافقة المجل

عل التنقيحا غير المتالقة الطوار .
-40

وعل النحو الموفككي ف الفقرا  ،65-58وكجزء من عملية اسككتاراا الدول األعضككاء ،يتج إطالع الدول األعضككاء عل
تنقيحا الميزانية نا الصكلة طوار خطة اسكتراتيجية قطرية أو خطة اسكتراتيجية قطرية مؤقتة وافق عليها المجل  ،والت
تتجكاو مبل  150مليوا اوالر أمريك أو  15ف المكائة ،أيهمكا أق  ،من الميزانيكة ااجمكاليكة الحكالية ،غرا التاليق عليها قب
موافقة المدير التنفيذي ،وعند االقتضاء ،قب موافقة المدير الاا 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 الفقرم (ب)( )2من تذيي الالئحة الاامة تقترح اااارم أا يفوا المجل

التنفيذي إل المدير التنفيذي سكلطة الموافقة

عل كك تنقيي غير متالق كاأل مكا عل كك خطكة اسككككتراتيجيكة قطريكة أو خطكة اسككككتراتيجيكة قطريكة مؤقتكة والكذي ال تتجكاو
نسكككبتا  15ف المائة من الميزانية ااجمالية الحالية لهذه الخطة )33(.وعل النحو الموتكككو
المجل

ف الفقرم  23فها نلذ يان أا

التنفيذي سككيوافق عل جميك الخطا االسككتراتيجية القطرية والخطا االسككتراتيجية القطرية المؤقتة الجديدم وعل أي

( )31الوثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتاا  38و.39
( )32الوثيقة  ،WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1الفقرتاا  38و ،39والوثيقة  ،WFP/EB.2/2017/4-A/Rev.1الفقرم .85
( )33ال تحسب تنقيحا أنشطة الطوار أو تقديج الخدما والتنقيحا الت وافق عليها المدير التنفيذي للحصائ االستراتيجية الممولة الكام من البلداا المضيفة عل
أسا الاتبة التراكمية.
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()34

حصكائ اسكتراتيجية ف الخطا االسكتراتيجية القطرية والخطا االسكتراتيجية القطرية المؤقتة،

تنقيحا تضكيف أو تحذ

وعل ك تنقيي غير متالق األ ما لخطة اسكتراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة يزيد قيمة ميزانيتها ااجمالية
()35

أكنر من  15ف المائة.
-42

وسكتحسكب عتبة النسكبة الماوية المتالقة زياام ف خطة اسكتراتيجية قطرية أو خطة اسكتراتيجية قطرية مؤقتة عل أسكا

قيمة

ميزانية الخطة االسكككتراتيجية القطرية أو الخطة االسكككتراتيجية القطرية المؤقتة ف تاريخ إجراء التنقيي .وألغراا حسكككاب
الاتبة ،لن تاام التنقيحا

صكورم تراكمية .ولي

الغرا من الاتبة المقترحة تطبيقها عل الخطا االسكتراتيجية القطرية أو

الخطا االسكتراتيجية القطرية المؤقتة الجديدما أو عل التغييرا األسكاسكية (أي إفكافة حصكيلة استراتيجية أو حذفها) ف خطا
اسككتراتيجية قطرية ،أو خطا اسككتراتيجية قطرية مؤقتة ،أو عل عمليا طوار محدواما أو عل خطا اسككتراتيجية قطرية
مؤقتة انتقاليةا أو عل تنقيحا تتالق االسكتجا ة لحاال الطوار أو تقديج خدما ا أو عل تنقيحا الحصكائ االسكتراتيجية
الماتمدم من المدير التنفيذي الممولة الكام من البلداا المضيفة.
-43

وت ُطبق الاتبة الواحدم عل ك تنقيي وه تسككتند إل ميزانية الخطا االسككتراتيجية القطرية أو الخطا االسككتراتيجية القطرية
المؤقتكة الحكاليكة (أي قيمكة الميزانيكة ف تكاريخ إجراء التنقيي) .ويمنك نلكذ تبسككككيطكا هكامكا مقكارنكة كالتفويضككككا المؤقتكة الحكاليكة
للسكلطة ،والت تسكتخد عتبة الحد األقصك للقيمة المطلقة ،وه  150مليوا اوالر أمريك  ،وعتبة نسكبية ،وه  25ف المائة
من يخر ميزانية وافق عليها المجل

لخطة اسككتراتيجية قطرية أو خطة اسككتراتيجية قطرية مؤقتة ،والمطبقة صككورم تراكمية.

ويسككتجيب هذا التغيير للتاقيبا الوارام من الميداا الت تقول أا التفويضككا المؤقتة لسككلطة الموافقة عل التنقيحا ماقدم
ومرهقة شكك مفرط ف التنفيذ وينبغ تبسكيطها .ومن المهج مالحظة أا نلذ يحتفظ انصكر التناسكب ما يكف رقا ة المجل
التنفيذي عل تنقيحا الميزانية الواسكاة الت يمكن أا تخ علدف تأثيرا اسكتراتيجية عل تنفيذ خطة اسكتراتيجية قطرية أو خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة.
-44

و موجكب التفويضككككا المؤقتكة للسككككلطكة وافق المجل التنفيكذي عل أر اكة تنقيحكا خالل عكام  2018و )36(.2019وتبين
طبق عل التنقيحا خالل الفترم ناتها ل ُ
لإلاارم أنا لو كان عتبة نسككبة  15ف المائة قد ُ
طرح تنقيحاا إفككافياا من تنقيحا
الميزانية عل المجل

-45

للموافقة عليهما )37(.وكاا هذا سيؤاي إل رفك الادا ااجمال لتنقيحا الميزانية إل ستة.

و اافكككافة إل نلذ ،تقترح اااارم تبسكككيا عملية الموافقة من خالل اسكككتخدا اسكككتاراا تجريا الدول األعضكككاء لتنقيحا
الميزانيكة لمكدم عشككككرم أيا وكذلذ – وكبكدي عن تقكديج تنقيحكا الميزانية إل المجل
الموافقة عن طريق المراسلة ،وفقا للماام التاساة 8-من الالئحة الداخلية للمجل

-46

للموافقة عليها ف اورم رسككككمية – يلية

التنفيذي ،عند االقتضاء.

وستتضمن عملية االستاراا لمدم عشرم أيا الخطوا التالية قب استخدا يلية الموافقة عن طريق المراسلة:
)1

نشر مشروع تنقيي الميزانية عل الموقك الشبك للب ا ا

)2

إتاحة ما ال يق عن ثمانية أيا عم للدول األعضاء من أج إ داء تاليقاتهاا

)3

تجميك التاليقا ف ركن األعضاء عل الموقك الشبك للمجل

)4

تخصيص يخر يومين من أيا الام الاشرم لتقديج التاليقا

التنفيذيا
ك ترا الدول األعضاء عل تاليقا

الدول األعضاء

األخرىا

( )34ما لج تكن الخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة أو الحصيلة االستراتيجية مح النقا
موافقة المجل التنفيذي ،أو عندما تتالق الحصيلة االستراتيجية أنشطة الطوار أو أنشطة تقديج الخدما .

ممولة الكام من لد مضيف لج يطلب

( )35لن تُدر الزيااا المتالقة الطوار و أنشطة تقديج الخدما و الحصائ االستراتيجية الممولة الكام من البلداا المضيفة الت وافق عليها المدير التنفيذي ف
احتساب الاتبةا و اافافة إل نلذ ،فها قيمة الزيااا لن يجري تاويضها تخفيضا .
( )36وافق المجل خالل عام  2018و 2019عل تنقيحا عل الخطة االستراتيجية القطرية لهندورا  ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لتركيا ،والخطة
االستراتيجية القطرية للبناا ،والخطة االستراتيجية القطرية لبيرو.
( )37اافافة إل التنقيحا األر اة المدرجة ف الحامية  36كاا سيقد أيضا إل المجل
القطرية لناميبيا ويخر لميزانية الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لكمبوايا.

للموافقة خالل عام  2018و 2019تنقيي لميزانية الخطة االستراتيجية
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نشر تنقيي الميزانية النهائ ف ركن األعضاء عل الموقك الشبك للمجل

وفيما يل يلية الموافقة المراسلة ،وفقا للماام التاساة 8-من الالئحة الداخلية للمجل
)1

يبل أعضاء المجل

التنفيذي:

عل الفور ،عن طريق البريد االكترون  ،نشر أي تنقيي نهائ للميزانية ف ركن األعضاء عل

الموقك الشبك للمجل
)2

التنفيذي مقترنا مصفوفة التاليقا .

التنفيذي.

يمكن لك عضو من أعضاء المجل

الستة والنالثين أا يدل

صوتا شأا ما إنا كاا موافقا عل التنقيي المقد  ،ونلذ

خالل عشرم أيا عم .
)3
-48

تسج أمانة المجل

التنفيذي األتوا  ،النيا ة عن المدير التنفيذي ،وتبل جميك أعضاء المجل

النتائج.

وسكيؤاي اسكتخدا عملية اسكتاراا الدول األعضكاء خالل عشكرم أيا لتنقيحا الميزانية غير المتالقة األ ما  ،عل النحو
المبين ف الفقرم  ،46إل

ياام كبيرم ف الشكفافية والرقا ة النسكبة للدول األعضكاء .وسكيسكتفيد تصكميج تدخال الب ا

من

ياام التشكاور مك المجل  ،ومن مراعام يراء الدول األعضكاء طريقة أكنر تنظيما ومكفافية ،إل جانب المدخال المقدمة من
خالل المشاورا مك الشركاء والمانحين المحليين.
-49

وتسكتخد يلية الموافقة عن طريق المراسكلة ،وفقا للماام التاسكاة 8-من الالئحة الداخلية للمجل
الفقرم  ،47كبدي  ،عند االقتضكككاء ،عن تقديج تنقيحا الميزانية إل المجل
اآللية أا تيسككر إجراء تنقيحا ف الوق المناسككب تتيي للب ا
إل نلذ ،تضمن أا تكوا الوثائق الت ينظر فيها المجل

التنفيذي ،عل النحو المبين ف

للموافقة عليها ف اورم رسكككمية .ومن مكككأا هذه

التكيف مك التغيرا ف السككياق التشككغيل  .وه  ،اافككافة

ف اوراتا الرسمية نا طبياة أكنر 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 النحو المشكار إليا ف الفقرم  26فها ماظج التفويضكا المؤقتة للسكلطة الت جر الموافقة عليها ف الدورم الاااية النانية
لاا  2017تؤاي ونيفتها .ولذلذ تقترح اااارم عل المجل

مواتكككلة تفويض المدير التنفيذي سكككلطة الموافقة عل أي من

التدا ير التالية:


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

من تذيي الالئحة الاامةا


تنقيي مكونا غير متالقة الطوار لخطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،موجب الفقرم (ب) ( )4من تذيي الالئحة
الاامةا



تنقيي خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو حصيلة استراتيجية ممولة الكام من البلد
المضيف ،موجب الفقرم (ب) ( )5من تذيي الالئحة الاامةا



إفافة حصيلة استراتيجية ممولة الكام من لد مضيف لج يطلب موافقة المجل

التنفيذي عل

تلذ الحصيلة

االستراتيجية إل خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية،
موجب الفقرم (ب) ( )6من تذيي الالئحة الاامةا


()38

تنقيي يتالق أنشطة تقديج الخدما  ،موجب الفقرم (ب) ( )7من تذيي الالئحة الاامةا

ما لج يشك التخفيض حذفا لحصيلة استراتيجية ،وهو ما سيشك تغييرا أساسيا ومن ثج فهنا يخضك لموافقة المجل .
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وقد خضكك األسكا المنطق للحفان عل هذه التفويضكا المحدام للسكلطة لنقا مفصك خالل المشكاورم غير الرسكمية المناقدم
ف  4أكتو ركتشككككرين األول  2019وتج عرفككككا ف الفقرا  80-69من تحكديك خارطة الطريق المتككاملكة الذي ُ
طرح عل
لاا  )39(.2010ويوفر الملحق النان لمحة عامة عل كيفية ممارسكة تفويضكا السكلطة المؤقتة

الدورم الاااية النانية للمجل
من المجل

التنفيذي إل المدير التنفيذي خالل الفترم من 1ينايرككانوا النان  2018إل  31ايسمبرككانوا األول .2019

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

فكمانا لمحافظة المجل

لتفو ضات ال جلس للسلطة

عل الوفكوح والرقا ة الفاالة فسكتُنشكر الخطا االسكتراتيجية القطرية والخطا االسكتراتيجية القطرية

المؤقتكة الم مولكة كالككامك من البلكداا المضككككيفكة الت لج تطلكب موافقكة المجل  ،والوثكائق المتالقكة كك التنقيحكا الت حظيك
الموافقة عل ميزانيا الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة عل الموقك الشبك للب ا .
-53

وعل النحو الموفكي ف الفقرم  ،11سكتتلق الدول األعضكاء أيضكا رسكالة إلكترونية تتضكمن جدوال موجزا يبلغها أي تغييرا
أاخل عل الخطا االسكككتراتيجية القطرية والخطا االسكككتراتيجية القطرية المؤقتة صكككر

النظر عن القيمة .وسكككيتضكككمن

الجدول الموجز الموافقا أو التنقيحا المتالقة الخطا االسكتراتيجية القطرية والخطا االسكتراتيجية القطرية المؤقتة الممولة
الكام من البلداا المضيفة الت لج تطلب موافقة المجل  ،وستتاح للدول األعضاء فرتة التاليق عليها.
-54

وسكو

يسكتمر تحديك وا ة يانا الخطا االسكتراتيجية القطرية مك جميك التنقيحا عند الموافقة عليها )40(.وإل جانب نلذ

سككيتواتكك إ الغ المجل

مرتين ف السككنة عن عمليا الطوار المحدوام ،وأنشككطة االسككتجا ة الفورية ،وتنقيحا الخطا

االسكككتراتيجية القطرية والخطا االسكككتراتيجية القطرية المؤقتة الت وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي االمكككتراك مك المدير
الاا لمنظمة األغذية والزراعة.

االست اض ال قبل لتفو ضات السلطة
-55

وتمامكيا مك مشكورم لجنة المالية ف منظمة األغذية والزراعة )41(،والتاقيبا الوارام من الدول األعضكاء خالل الدورم الاااية
النانية لاا  2019والمشكاورم غير الرسكمية المناقدم ف  18ايسكمبرككانوا األول  2019سكتجري اااارم اسكتارافكا إفكافيا
لتفويض السكلطة اد خم
أنشكككطة الب ا

سكنوا (أي ف عا  )2025هد

فكماا الحفان عل الدور األسكاسك للمجل

والرقا ة عليها .وسكككتوفر فترم السكككنوا الخم

ف الموافقة عل

وقتا كافيا لجمك األالة والتالج والتفكير عل فكككوء الخبرم

المكتسكبة من اورم التنفيذ الكام للجي األول من الخطا االسكتراتيجية القطرية والخطا االسكتراتيجية القطرية المؤقتة ،ما ف
نلذ أي تنقيحا فكرورية ف الميزانية لتمديد أو تقصكير تلذ الخطا االسكتراتيجية القطرية أو الخطا االسكتراتيجية القطرية
ال مؤقتكة من أجك مواءمتهكا مك اورا أطر عمك األمج المتحكدم للتاكاوا ف مجكال التنميكة المسككككتكدامكة ف البلكداا .وسككككيراع
االسكتاراا تطوير وتنفيذ الجي التال من الخطا االسكتراتيجية القطرية ،وأثر إتكالح نظا األمج المتحدم للمنسكقين المقيمين
وتطبيق إطار عم األمج المتحدم للتااوا 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 سكلسكلة من المشكاورا غير الرسكمية الت أجري عا  ،2017أعر

الدول األعضكاء عن قلقها إ اء انخفاا الشكفافية

والرقا ة فيما يتالق زيااا ميزانيا الحصككائ االسككتراتيجية المتالقة االسككتجا ة لأل ما  .وتقر اااارم أا مجال التركيز
المتالق االسككتجا ة لأل ما كاا أوسككك نطاقا من فاة عمليا الطوار السككا قة ،وأا اض الحصككائ االسككتراتيجية المتالقة
االسككتجا ة لأل ما كاا يمكن من قب أا تشككك جزءا من الامليا الممتدم لإلغاثة وااناا
المجل

وكان تخضككك التال لموافقة

إنا كان قيمة األغذية ف الامليا أو التنقيحا تزيد عل  20مليوا اوالر أمريك .

(.WFP/EB.2/2019/4-D/1 )39
( )40تقو األمانة استطالع إمكانية إارا يانا
من البلداا المضيفة الت لج تطلب موافقة المجل

عمليا الطوار المحدوام والخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الممولة الكام
فمن وا ة يانا الخطا االستراتيجية القطرية.

(.WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3 WFP/EB.2/2019/4(B,D)/3 )41
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وف هكذا السككككيكاق ،التزمك األمكانكة ،ف الكدورم الاكاايكة النكانيكة للمجل

عكا  ،2017كهطالع الكدول األعضككككاء عل تنقيحكا

الميزانية المتالقة اال كس تجا ة لأل ما قب الموافقة عليها إنا ما تجاو

تلذ التنقيحا عتبا التفويضكا المؤقتة للسكلطة ف

حالة التنقيحا غير المتالقة االسكتجا ة لأل ما – أي الت تق عن  150مليوا اوالر أمريك أو  25ف المائة من الميزانية
ااجمالية للخطة االسككتراتيجية القطرية أو الخطة االسككتراتيجية القطرية المؤقتة .وتاز هذه الاملية مككفافية تلذ التنقيحا مك
الحفان ف الوق ناتا عل المرونة والكفاءم ف قدرم االستجا ة للطوار الت يتمتك ها الب ا .
-58

واسكتنااا إل التاقيبا الوارام من الدول األعضكاء خالل الدورم الاااية النانية لاا  2019والمشكاورم غير الرسكمية المناقدم ف
 18ايسكككمبرككانوا األول  2019وإل مشكككورم لجنة المالية ف منظمة األغذية والزراعة )42(،فها اااارم سكككتارا عل الدول
األعضكاء ،التماسكا لتاليقاتها ،ك تنقيي يتصك االسكتجا ة لأل ما ويُدخ عل خطة اسكتراتيجية قطرية أو خطة اسكتراتيجية
قطرية مؤقتة ،إنا كاا التنقيي يزيد ف الميزانية ااجمالية الحالية أكنر من  15ف المائة ،أو  150مليوا اوالر أمريك  ،أيهما
أق  ،قب موافقة المدير التنفيذي ،وقب موافقة المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة ،عند االقتضككاء .وتحافظ الاتبة التناسككبية
المقترحة المحدام نسككبة  15ف المائة عل عنصككر التناسككب اعترافا تفاو أحجا عمليا الخطا االسككتراتيجية القطرية أو
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،وال تختلف عن الاتبة المحدام للتنقيحا غير المتالقة االستجا ة لأل ما  ،وهو ما يمن
تبسككيطا للمكاتب القطرية .وسككتكف عتبة القيمة المطلقة البالغة  150مليوا اوالر أمريك رقا ة المجل
التاليق وتقديج التوجيا االسكتراتيج

التنفيذي والقدرم عل

شكأا تنقيحا الميزانية الضكخمة الت ال تتجاو الاتبة المحدام نسكبة  15ف المائة سكبب

الحجج الكبير لامليا الخطا االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-59

و موجب ترتيبكا الحوكمكة المؤقتة ف عام  2018و 2019تم الموافقة عل  64تنقيحا من تنقيحا الميزانية غير المتالقة
()43

االسكتجا ة لأل ما  ،منها  22تنقيحا تجاو عتبا الميزانية المطبقة ،وخضكا السكتاراا اسكتغرق خمسكة أيا من جانب
الدول األعضكاء)44(.وتبين لإلاارم أنا لو كان عتبة نسكبة  15ف المائة قد ُ
طبق عل تنقيحا الميزانية المرتبطة االسكتجا ة
لأل ما خالل الفترم ناتها ألُرسل سباة تنقيحا ميزانية إفافية إل الدول األعضاء التماسا لتاليقاتها )45(.وكاا هذا سيؤاي
إل رفك الادا ااجمال لتنقيحا الميزانية الخافاة لالستاراا إل  29تنقيحا.
-60

و اافكافة إل نلذ تقترح اااارم اا قاء عل فترم اال كس تاراا الحالية البالغة خمسكة أيا  ،وهو ما يسكتوجب اتخان الخطوا
التالية:
)1

تنشككككر األمانة تنقيحكا الميزانيكة الت تتجكاو الاتبكة عل الموقك الشككككبك للب ا

اللغا األر ك الت يسككككتخدمها

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

تُتاح أر اة أيا عم للدول األعضاء لتقديج تاليقاتها إل األمانة.

)3

تجمك األمكانكة التاليقكا وتنشككككرهكا ف ركن األعضككككاء ف الموقك الشككككبك للمجل

التنفيكذي .ويمكن لجميك الكدول

األعضاء النفان إل هذه التاليقا .
)4

أما الدول األعضاء يو عم إفاف للرا عل تاليقا الدول األعضاء األخرى.

(.WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3 WFP/EB.2/2019/4(B,D)/3 )42
( )43نظرا إل أا التنقيحا يمكن أا تشم أكنر من مجال تركيز واحد فهنا يالحظ أا قيمة التنقيحا
االحتياجا المتغيرم لالستجا ة لأل ما  ،استنناء التنقيحا المتالقة رمتها تقديج الخدما .

المتالقة االستجا ة لأل ما

ترجك أساسا ،ال حصرا ،إل

( )44تج حت  31ايسمبرككانوا األول  2019إطالع الدول األعضاء أيضا ،التماسا لتاليقاتها ،عل تنقيحا الميزانية المتالقة االستجا ة لأل ما فيما يخص الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والخط ة االستراتيجية القطرية لزامبيا ،عل أا هذه التنقيحا لج تقر اد.
( )45لو كان عتبة الميزانية البالغة  15ف المائة قد ُ
طبق ألرسل تنقيحا الميزانية السباة التالية المتالقة االستجا ة لأل ما إل الدول األعضاء التماسا لتاليقاتها:
الخطة االستراتيجية القطرية أل فغانستاا ،والخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو ،والخطة االستراتيجية القطرية ألكوااور ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية لليسوتو ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقت ة االنتقالية لمدغشقر ،والخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ،والخطة االستراتيجية القطرية للفلبين.
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)5

اد فترم التاليقا الت تستغرق خمسة أيا عم  ،يتج تغيير التنقيي عند االقتضاء استجا ة للتاليقا  ،وعرفا للموافقة
عليا من جانب المدير التنفيذي ،ومن جانب المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة عند االقتضاء.

)6

عل الصكيغة النهائية للتنقيي ف ركن األعضكاء ف الموقك الشكبك للمجل

اد الموافقة ،يتج إطالع أعضكاء المجل

التنفيذي إل جانب مصكككفوفة للتاليقا  .ووفقا للماام (2-3ب) من الالئحة الداخلية ،يجو للدول األعضكككاء أا تطلب
طرح التنقيي عل اورم المجل
-61

()46

التالية.

وللحفان عل المرونة ،وفكككماا االسكككتجا ة السكككرياة ،والحسكككنة التوقي  ،والفاالة لحاال الطوار  ،يمكن أا يوافق المدير
التنفيذي ،والمدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة ،عند االقتضككاء ،عل تنقيحا الحصككائ االسككتراتيجية المتالقة االسككتجا ة
لأل ما اوا إطالع الدول األعضككاء عل التنقيحا مسككبقا للتاليق عليها )47(.واألسككا

المنطق لمن هذه الموافقا هو ما

تتسكج ا حالة الطوار من حسكاسكية إ اء الوق وطا ك غير منظور ما يتطلب اسكتجا ة الب ا
يتج إطالع الدول األعضككاء عل التنقيحا

عل وجا السكرعة .عل أنا

اد الموافقة عليها ،وتتاح للدول األعضككاء مرم أخرى خمسككة أيا ا داء تاليقاتها.

ويمكن إارا التاليقا  ،عند االقتضاء ،أثناء ااتدار التال للوثيقة.
-62

وسكيسكتمر تقديج إحاطا تشكغيلية شكأا اسكتجا ة الب ا

لأل ما  ،وسكتواتك المكاتب القطرية التشكاور مك البانا المحلية

شأا التنقيحا وستطلاها عل الوثائق نا الصلة والت غالبا ما يتج تجمياها ف سياق تقييما األوفاع اانسانية.
-63

وتجري هذه الاملية الرامية إل تازيز الوفكككوح والرقا ة اافكككافة إل نشكككر جميك تنقيحا الميزانية وتقديج تقارير عنها،
صككككر

النظر عن القيمكة ،كمكا هو مبين ف الفقرم  ،11والتقرير الماتكاا عن تنقيحكا الزيكااا المقكا لكة ف ميزانيكا الخطا

سككككتراتيجي ة المؤقتكة الت يوافق عليهكا المكدير التنفيكذي أو يوافق عليهكا المكدير التنفيكذي
ك
سككككتراتيجي ة القطريكة والخطا اال
ك
اال
االمتراك مك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة ،الذي يقد مرتين ف السنة غرا الالج خالل اورا المجل
-64

الرسمية.

وللتخفيف من أي تأخيرا تشكغيلية ،سكتسكا اااارم إل تبسكيا نمون تنقيي الميزانية وتوحيد الامليا الداخلية .وتشكم هذه
محسك كن للموافقة عل البرامج يسكككتخدما الب ا
الامليا الداخلية تطبيق نظا إلكترون
ع

لتقديج البرامج واعتمااها والموافقة

عليها وتبسككيا عملية اسككتاراا البرامج والموافقة عليها ،وتطبيق الحدوا الحالية المقررم لادا كلما الوثائق .وتام اااارم
والمونفوا ف مختلف المجاال الونيفية والشاب واااارا عل تحديد وتنفيذ تدا ير إفافية للتبسيا.
-65

ورهنا موافقة الدول األعضاء ،ستدخ الاملية المادلة حيز النفان ف مايوكأيار.2020

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

تمنك الشككككفكافيكة حجر الزاويكة اطكار خكارطكة الطريق المتككاملكة ،ويلتز الب اا

كالتقيكعد مبكاا الحوكمكة الرمككككيكدم عن طريق

مواتكلة توفير الشكفافية المحسكنة لضكماا المشكاركة المفتوحة والشكاملة مك المجل  .وتمامكيا مك اقتراحا تفويضكا السكلطة
وترتيبكا الحوكمكة األخرى ،تاتر

اااارم أا من الضككككروري تحقيق التوا ا ين المالوما المقكدمة إل المجل

المشكاركة االسكتراتيجية ،والمالوما األكنر تفصكيال لتسكهي عملية تكنك القرار ،والمتاحة من خالل منصكا الب ا

من أج
عبر

اانترن .
-67

ولزياام الشكفافية التشكغيلية ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،أنشكأ الب ا

وا ة يانا الخطا االسكتراتيجية القطرية لتزويد

سككككتراتيجي ة القطريكة والخطا
ك
الكدول األعضكككككاء مالومكا عن الميزانيكة ،والمكاليكة ،واألااء .و اكد الموافقكة عل الخطا اال
( )46تنص الفقرم (2ب) من الماام النالنة ف الالئحة الداخلية للمجل التنفيذي عل ما يل " :ياد المدير التنفيذي جدو َل أعما ٍل مؤقتا ،مك مراعام خطة الام السنوية.
ويشم جدول األعمال المؤق جميك البنوا الت تنص عليها الالئحة الداخلية أو الت يقترحها  ...أي عضو من أعضاء المجل ".
( )47تج حت  31ايسمبرككانوا األول  2019إطالع الدول األعضاء عل  6تنقيحا من أت  22تنقيحا للتاليق عليها اد موافقة المدير التنفيذي ،وموافقة المدير
الاا لمنظمة األغذية والزراعة عند االقتضاء نظرا للطا ك المستاج والشديد للحاال الت افا إليها .وكاا قرار إلغاء فترم األيا الخمسة المخصصة للتاليق قب
الموافقة مقصورا عل الظرو االستننائية ،ونلذ أساسا ف سياق الكوارث الطبياية أو الصدما  ،حيك ساا االعتقاا أا هذه الفترم ستخ قدرم الب ا عل تقديج
المساعدم ال ُمنقذم لألرواح فورا.
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االسككتراتيجية القطرية المؤقتة الت قدم ف الدورم الاااية النانية للمجل

لاا  ،2019سككتتاح يانا جميك المكاتب القطرية

الت لها خطا اسكتراتيجية قطرية وخطا اسكتراتيجية قطرية مؤقتة عل البوا ة .وف وثيقة المالوما األسكاسك ية الماروفكة
عل المشكاورم غير الرسكمية المناقدم ف  18ايسكمبرككانوا األول  2019قدم األمانة لمحة عامة عن المالوما الت يمكن
االطالع عليها من خالل تلذ البوا ة ووتيرم تحديك البيانا .
-68

و اد إطالق البوا ة ف يوليوكتمو  ،2018أعرب األعضككاء عن تقديرهج لتوافر يانا مفصككلة وأمككاروا إل إمكانية تحسككين
توافر التحدينا ومسكتوى التفاتكي  .و اافكافة إل نلذ ،مكجا التوتكيتاا  7و 8من تقرير مراجك الحسكا ا الخارج عن
ميزانيا الحوافظ القطرية( )48عل "تحسكين فائدم وا ة يانا الخطا االسكتراتيجية القطرية لمسكتخدميها" ،و"ترمكيد التاايا
ين وا ا المالوما المختلفة" .واسكككتجا ة لتاقيبا الدول األعضكككاء وما تدعو إليا هاتاا التوتكككيتاا ،وافق اااارم عل
()49

مواتلة تحسين فائدم البوا ة.
-69

ومنذ يوليوكتمو  ،2019يتج اا الغ عن النفقا التراكمية وااللتزاما المفتوحة وتكوال إل مسكتوى الحصكائ االسكتراتيجية
مرم واحدم ك ثالثة أمككهر .وف أغسككط ك يب  ،2019انته الب ا

من عملية قا فيها هعاام تصككميج وا ة يانا الخطا

االسكككتراتيجية القطرية لتازيز طريقة عرا المالوما المفصكككلة وتحسكك ين ونيفة البوا ة من خالل تمكين المسكككتخدمين من
تحوي البيانا إل نسكق الملفا المحمولة ( )PDFأو إكسك ( .)Excelوأُار الموقك الشكبك لخطة اااارم ()2022-2020
فكمن البوا ة وهو يشكتم عل مالوما إقليمية وعالمية تجمياية .واتخذ اااارم أيضكا إجراءا تهد

إل فكماا اتسكاق

البيانا ومالءمتها وفائدتها ألغراا تككككنك القرار والرقا ة .وتشككككم هذه ااجراءا امج مزيد من المالوما عن طرائق
التحويال وخطا ترتيكب األولويكا من خطا إاارم الامليكا القطريكة ،وإفككككافكة مسككككرا للمصككككطلحكا المتالقكة كالخطا
االستراتيجية القطرية وإطارا توفر مالوما تفصيلية عن وتيرم تحدينا البيانا .
-70

()50

وأنجز اااارم ف الفصك األخير من عا  2019الاديد من التحسكينا األسكاسكية ،ما ف نلذ نشكر خطة التنفيذ األتكلية

لاا  2020فيما يخص ك خطة استراتيجية قطرية وك خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،واألعداا الفالية للمستفيدين ف عام
 2017و 2018من التقارير القطرية السكككنوية (سكككت ُدر أعداا المسكككتفيدين الفالية لاا  2019اد إتكككدار التقارير القطرية
السككنوية لاا  .)2019وسككيتيي نلذ للمسككتخدمين االطالع عل األرقا المقررم والفالية لك سككنة .و اافككافة إل نلذ ،جرى
تنقيي اللوحة الت تبين متطلبا التموي الصافية لك ستة أمهر لتشم الخطة القائمة عل االحتياجا لمدم ستة أمهر.
-71

اسككككتراتيجي ة قطريكة مؤقتكة ماتمكدم من
ك
اسككككتراتيجي ة قطريكة أو خطا
ك
وف نك عمك جميك المككاتكب القطريكة ف إطكار خطا
المجل

اعتبكارا من ينكايرككانوا النكان  ،2020أفككككح مسككككتخكدمو البوا ة قاارين أيضككككا عل تجميك المالوما من خطة

اااارم ،والخطا القائمة عل االحتياجا  ،وخطا التنفيذ األتككلية عل المسككتويين ااقليم والاالم وفر ها حسككب الهد
االستراتيج  ،أو النتيجة االستراتيجية ،أو مجال التركيز ،أو فاة النشاط أو طريقة التحويال .
-72

وف عا  2020فها من المقرر إاخال المزيد من التحسككككينكا عل

وا ة يكانا الخطا االسككككتراتيجيكة القطرية ،مكا ف نلذ

توفير المالوما عن الحصككص المزماة لك خطة اسككتراتيجية قطرية وخطة اسككتراتيجية قطرية مؤقتة ماتمدم من المجل ،
وتوسيك ونيفة تصدير البيانا لتوليد لمحا عامة إقليمية وعالمية ،وتحسين الارا التصويري للبيانا عل تفحة النتائج،
وتوفير الكدعج لمسككككتخكدم األلواح واألجهزم الم تنقلكة ،وتازيز تككامك النظج الكداخليكة لترمككككيكد تكدفق البيكانكا  .كمكا أا األمكانكة
در ف البوا ة البيانا من عمليا الطوار المحدوام والخطا االسككككتراتيجية القطرية أو الخطا
سككككتسككككتطلك إمكانية أا ت ُ َ
االسككككتراتيجيكة القطريكة المؤقتكة الممولكة كالككامك من البلكداا المضككككيفكة الت لج تطلكب موافقكة المجل  .وال تزال األمكانكة ملتزمكة

(.WFP/EB.A/2019/6-E/1 )48
(.WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1 )49
(" )50خطة التنفيذ األتلية" ه النسخة األولية لخطة الام السنوية المحدام األولويا للمكتب القطري .وتُستمد هذه الخطة من خطة قائمة عل االحتياجا وتُحدا
أولوياتها وتُادل وفقا لتوقاا التموي و الموارا المتاحة والتحديا التشغيلية المحتملة أو الفالية.
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تحسككين إمكانية اسككتخدا البوا ة وفككماا أا توفر صككورم ميسككرم المالوما الت يحتاجها المسككتخدموا لدعج تككنك القرار
والوفوح.
الت د الت على الالئحة ال ا ة للب ا
-73

لتيسي تنفي

عا  )51(،2018وف المذكرم التمهيدية للخطة االسكككتراتيجية القطرية المتادام البلداا للمحيا

ف الدورم الاااية النانية للمجل
()52

الهكاا ،

فهوم الخطط االست اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان

أوفككككحك اااارم نهجهكا تجكاه منكاطق من قبيك المحيا الهكاا والبحر الككاريب  ،حيكك يامك الب اا

شككككأا

موافككيك – من االسككتاداا للكوارث – لها تككلة ادا من الدول الصككغيرم نا الحاال المتشككا هة ،والت ال توجد لها خطا
اسككتراتيجية قطرية أو خطا اسككتراتيجية قطرية مؤقتة أو خطا اسككتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية .وف من هذه الحالة سككتتج
الموافقة عل الخطة االسككتراتيجية القطرية المتادام البلداا ،الت قد تتخذ أيضككا مككك خطة اسككتراتيجية قطرية متادام البلداا
مؤقتكة أو مؤقتكة انتقكاليكة ،من جكانكب المجل
()53

والزراعة ،حسكككب االقتضكككاء

التنفيكذي ،أو المكدير التنفيكذي ،أو المكدير التنفيكذي والمكدير الاكا لمنظمكة األغكذيكة

وتكككفها خطة واحدم تغط جميك البلداا الت ياتز الب ا

اامككارم إل أا هذه الخطا سك تطبق نف

تنفيذ اسككك تجا ة فيها .وتجدر

هيك البرامج والميزانيا المحدا ف إطار الخطا االسككتراتيجية القطرية ،اسككتنناء
()54

وجوا ند اعتماا واحد لتكاليف الدعج المبامككرم يغط جميك البلداا المشككمولة ف خطة اسككتراتيجية قطرية متادام البلداا.

ولن تتداخ هذه الخطا مك أي خطة اسكتراتيجية قطرية أو أي خطة اسكتراتيجية قطرية مؤقتة أو أي عملية طوار محدوام أو
أي خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية قائمة.
-74

و النسكككبة للسكككلطة البرامجية ،ينبغ اسكككتخالص ك خطة اسكككتراتيجية قطرية متادام البلداا ،كلما أمكن ،من تحلي للتنمية
()55

المسككك تدامة يضكككطلك ا البلد.

وينبغ أا يسكككاعد نلذ عل فكككماا الملكية الوطنية ،واالتسكككاق مك تحقيق أهدا

التنمية

المستدامة ،ومك خطا الشركاء اآلخرين ،تماميا مك إتالح منظومة األمج المتحدم اانمائية الجاري حاليا.
-75

ونظرا ألا المسكاءلة النسكبة للرتكد ،واا الغ ،والتقد نحو غايا أهدا
الوطنية عل المسكتوى القطري ،فسكو

التنمية الم كس تدامة تظ فكمن مسكؤولية الحكوما

تطبق حصكيلة اسكتراتيجية جماعية مشكتركة لنهج متادا البلداا عل ك سكياق قطري،

مك إمكانية تطبيق حصائ استراتيجية ماينة عل مجموعة فرعية من البلداا المانية فقا.
-76

وسكيتج تايين نشكاط واحد أو أكنر لتحقيق نواتج محدام ،وسكيتج ر طها حصكيلة أو حصكائ اسكتراتيجيةا ويمكن تايين أنشكطة
اعتبارها أنشكطة مشكتركة للتنفيذ ف جميك البلداا الت تشكملها الخطة ،حينما ترتبا هذه األنشكطة نف

الحصكيلة االسكتراتيجية.

ولضكماا المرونة ،يمكن أا يام مكتب قطري واحد ف المنطقة أو المكتب ااقليم كمنسكق ااارم تنفيذ الخطة االسكتراتيجية
القطرية المتادام البلداا .وستتج إاارم األموال من خالل ميزانية حافظة متادام البلداا.
-77

و ينما سكككيكوا لهذه الخطا شكككك عا تركيز رامج مشكككترك ين البلداا الت تشكككملها الخطة ،فها االسكككتجا ا لحاال
الطوار سكككو

تتج من خالل اآلليا القائمة إنا ومت اع الحاجة ،ونلذ ،منال ،هفكككافة حصكككائ اسكككتراتيجية ،ونواتج،

وأنشطة تتالق االستجا ة لأل ما عن طريق تنقيي الخطة األتلية المتادام البلداا.

( ،WFP/EB.2/2018/5-A/1 )51الفقرا .52-48
(.WFP/EB.A/2019/8-B/3 )52
( )53تجدر اامارم إل أا ااحاال إل الخطا االستراتيجية القطرية ،والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ف
تفويضا السلطة المقترحة الموتوفة ف الفقرا  51-36والمدرجة ف الملحق النالك من هذه الوثيقة تُطبق المن عل مكافااتها من الخطا االستراتيجية القطرية
المتادام البلداا.
( )54ف حين يتج حساب تكاليف الدعج المبامرم عل أسا النسب الماوية القطرية الخاتة الخطا االستراتيجية القطرية ،فها مادل تكاليف الدعج المبامرم للخطا
االستراتيجية القطرية المتادام البلداا سيكوا نسبة ماوية واحدم تُطبق التساوي عل جميك البلداا الت تشملها الخطة.
( )55يتألف ف الااام تحلي التنمية المستدامة الذي يضطلك ا البلد من است اراا استراتيج للقضاء عل الجوع أو تحلي قطري يتج االسترماا ا ف وفك إطار
عم األمج المتحدم للتااوا ف مجال التنمية المستدامة.
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سككككتراتيجي ة القطريكة
ك
وقكد وافق المجل  ،ف اورتكا السككككنويكة لاكا  2019واورتكا الاكاايكة النكانيكة لاكا  ،2019عل الخطكة اال
()57

المؤقتة المتادام البلداا للمحيا الهاا ( )56والخطة االسككككتراتيجية القطرية المؤقتة المتادام البلداا لمنطقة البحر الكاريب ،

وتتضكمن الخطتاا اسكتنناءا مؤقتة فكرورية من الالئحة الاامة والنظا المال للب ا  ،واسكتنناءا خاتكة تفويض السكلطة
للمدير التنفيذي من أج االتسكككاق ف تطبيق تلذ القواعد واللوائي ،حيك يُفهج تابير "الخطة االسكككتراتيجية القطرية" عل أنا
يان "الخطة االستراتيجية القطرية المتادام البلداا" وأا كلمة "القطرية" تشير إل "البلداا المتادام الت تشملها الخطة".
-79

وتلتم

األمكانكة موافقكة المجل

عل التاكديال

المقترح إاخكالهكا عل الالئحكة الاكامكة للبرنكامج لتيسككككير تنفيكذ مفهو الخطا

االسكككتراتيجية القطرية المتادام البلداا عل النحو الماروا ف الملحق الرا ك .وف حال الموافقة فها الالئحة الاامة سك كتُنقي
وتدخ حيز النفان اعتبارا من  1مايوكأيار.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 :تشم الخطا االستراتيجية القطرية الحافظة الكاملة من أنشطة الب ا

اانسانية واانمائية ف

لد ما .ويتج إعدااها اد تحليال التنمية المستدامة( )1الت تقواها البلداا ،ويمكن أا تستنير أيضا التقييما والتقديرا – ما
االحتياجا

ف نلذ تقييما

المشتركة – واراسا

الجدوى .ويجو أا يوافق المجل

التنفيذي عل الخطة االستراتيجية

القطرية الممولة الكام من البلد المضيف لها ،عإال إنا اختار البلد المضيف أا يوافق المدير التنفيذي عل الخطةا ويوافق
المجل
-2

التنفيذي عل جميك الخطا االستراتيجية القطرية األخرى.

الخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة :تشم الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الحافظة الكاملة من أنشطة الب ا
واانمائية ف

اانسانية

لد ما ،ولكن يتج إعدااها قب االنتهاء من تحلي للتنمية المستدامة يقواه لد ما ليستنير ا تصميج خطة استراتيجية

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

– ما ف نلذ

تقديرا االحتياجا المشتركة – والتحلي والبيانا  .وعل غرار الخطا االستراتيجية القطرية ،فها الخطا االستراتيجية
القطرية المؤقتة الممولة الكام من لد مضيف يجو أا يوافق عليها المجل التنفيذي ،عإال إنا اختار البلد المضيف أا يوافق
المدير التنفيذي عل خطتاا ويوافق المجل
-3

التنفيذي عل جميك الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة األخرى.

ع ليات الطوارئ ال حدودة :تشم عملية الطوار المحدوام ااغاثة الطارئة ف

لد أو لداا ما ال يام فيها الب ا

ف إطار

خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة .ويمكن أا تشم عملية الطوار المحدوام تقديج الخدما أو اعج
تازيز القدرا عل النحو المطلوب .ويتج تخطيا عمليا الطوار المحدوام لفترم أولية تص إل ستة أمهر ،ويوافق عليها
المدير التنفيذي ،وإنا لز األمر ،يوافق عليها المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة .و اد فترم األمهر الستة األول  ،يتج تخطيا
الامليا وتنفيذها ف إطار خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية عل النحو الموتو
-4

ف الفقرم التالية.

الخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية :يمكن تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ف الفترم الت تفص
ين نهاية عملية طوار محدوام و داية خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة .ويمكن الموافقة عل خطة
استراتيجي ة قطرية مؤقتة انتقالية اد عملية طوار محدوام من جانب المدير التنفيذي ،أو موافقة مشتركة ،إنا كان مطلو ة،
من جانب المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة.

-5

الخطط االست اتيجية القط ة ال ت ددة البلدان :يمكن أا تتخذ الخطا االستراتيجية القطرية ،والخطا االستراتيجية القطرية
المؤقتة ،والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ،مك خطا استراتيجية قطرية متادام البلداا (أي خطا استراتيجية
قطرية متادام البلداا ،وخطا استراتيجية قطرية مؤقتة متادام البلداا ،وخطا استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية متادام البلداا)
إنا ما وافق المجل

عل مفهو الخطا االستراتيجية القطرية المتادام البلداا عل النحو الوارا ف الفقرا .77-73

( )1يتكوا تحلي التنمية المستدامة الذي يقواه لد ما عاام من استاراا للقضاء عل الجوع ،أو تحلي قطري يتج االسترماا ا ف وفك إطار عم األمج المتحدم
للتااوا ف مجال التنمية المستدامة.
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ال لحق الثا
است اض تطبيق التفو ضات ال ؤقتة للسلطة
-1

يارا هذا الملحق تحليال يتناول تفويضا السلطة المؤقتة للفترم من  1ينايرككانوا النان  2018إل  31ايسمبرككانوا األول
 .2019وار االستاراا ،الذي أُجري أوال ف مطلك عا  2019وتج تحدينا ف ينايرككانوا النان  ،2020ما يل عل وجا
التحديد:


مدى ياام اور المجل

التنفيذي فيما يتالق الموافقة عل

رامج الب ا

(الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية

القطري ة المؤقتة) ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة النظا القائج عل المشروعا ا


أي مكاسب تحقق ف الكفاءم من حيك عدا الموافقا عل البرامج وتنقيحا الميزانية ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،مقارنة
النظا القائج عل المشروعا .

-2

وعرف األمانة ،خالل المشاورتين غير الرسميتين المناقدتين ف  10يوليوكتمو و 4سبتمبركأيلول  2019وف الدورم الاااية
األولية المستمدم من استاراا تطبيق التفويضا

النانية لاا  ،2019االستنتاجا

المؤقتة للسلطة .وجرى تحديك التحلي

واالستنتاجا الرئيسية الموتوفة ف الفقرا  18-4أاناه غية تغطية فترم عام  2018و 2019أكملها.
-3

و اد مناقشة مك الدول األعضاء أثناء المشاورم غير الرسمية ف  4أكتو ركتشرين األول  ،2019قدم األمانة لمحة عامة عن
تفويضا السلطة المطبقة خالل الفترم المؤقتة من  1ينايرككانوا النان  2018إل  30يونيوكحزيراا  2019موجب الفقرم 6
من قرار المجل

 ،2017/EB.2/2والموت

اا قاء عليها .وتهد

الفقرا  21-19أاناه ،الت تج تحدينها لتغطية فترم عام

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

عند إجراء االس تاراا قام

والتنقيحات الجد دة

األمانة أوال تحلي قيمة ك البرامج األولية وتنقيحا

البرامج القائمة الماتمدم .ويظهر الشك

ألف-ثانيا 1-القيمة السنوية للبرامج األوليعة والتنقيحا الماتمدم ،والقيمة الفالية للبرامج والتنقيحا الماتمدم ين عام 2011
و ،2019والقيمة المتوقاة للبرامج والتنقيحا الماتمدم من عا  2020حت عا  .2024ويتج تقسيج المبل ااجمال الماتمد ك
عا حسب سلطة الموافقة :المجل

التنفيذي ،والمدير التنفيذي ،و صورم مشتركة ين المدير التنفيذي والمدير الاا لمنظمة

األغذية والزراعة .كما حلل األمانة نسبة القيمة الماتمدم لتفسير الحجج المتزايد لبرنامج عم الب ا
.2019

من عا  2011إل عا

WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2

23

الشكل ألف-ثا يا :1-قي ة الب ا

ا َّولية والتنقيحات ال ت دة
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موافقا لبرامج وتنقيحا أولية ف إطار النظا القائج عل المشروعا وإطار خارطة الطريق المتكاملة عل حد سواء ،ويستباد الموافقا عل خطا
مالحظة يشم عا
جميك الموافقا ف إطار النظا القائج عل المشروعا  ،والموافقا عل خطا
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وموافقا عل مشروعا تتالق االنتقال ويستباد عا
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية وجميك التمديدا الزمنية للخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة واالنتقالية سبب ارتباطها االنتقال من النظا القائج عل المشروعا إل إطار
الموافقا الفالية ف الفترم من يناير كانوا النان إل ايسمبر كانوا األول
خارطة الطريق المتكاملة ويشم عا

-5

وف إطار النظا القائج عل المشروعا  ،وافق المجل

التنفيذي فيما ين عام  2011و 2016عل

رامج سنوية تبل قيمتها

ف المتوسا  4.4مليار اوالر أمريك  )1(.ويمن نلذ  53ف المائة من إجمال متوسا القيمة السنوية الماتمدم البالغة  8.3مليار
اوالر أمريك .
-6

وف عا  ،2017وافق المجل
والتنقيحا

عل

رامج وتنقيحا

قيمة  9.7مليار اوالر أمريك  ،أو  86ف المائة من جميك البرامج

الماتمدم ( قيمة  11.3مليار اوالر أمريك ) .وف

عا  ،2018وافق المجل

عل

رامج وتنقيحا

قيمتها
()2

 13.4مليار اوالر أمريك  ،أو  96ف المائة من جميك البرامج والتنقيحا الماتمدم ( قيمة  13.9مليار اوالر أمريك ) .وف
عا  ،2019وافق المجل

عل ما قيمتا  8.1مليار اوالر أمريك من البرامج والتنقيحا  ،أو  64ف المائة من جميك البرامج

والتنقيحا الماتمدم ( قيمة  12.6مليار اوالر أمريك ).
-7

وكما يتبين من الشك ألف-ثانيا ،1-واستشرافا لفترم  2024-2020القاامة ،فها من المتوقك أا يوافق المجل

عل خطا

استراتيجية قطرية أو خطا استراتيجية قطرية مؤقتة قيمة سنوية تبل ف المتوسا نحو  9مليارا اوالر أمريك – أي أكنر
من فاف قيمة البرامج الت يوافق عليها المجل

سنويا ف إطار النظا القائج عل المشروعا  .وهذه التوقاا

ال تشم

التنقيحا  ،نظرا ألنا ال يمكن التكهن ها أي قدر من الدقة.
-8

و النظر إل أا الخطة االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة تشم الحافظة الكاملة لألنشطة اانسانية
واانمائية للب ا

ف البلد المان  ،ما ف نلذ الحصائ المتالقة االستجا ة لأل ما وتقديج الخدما واألنشطة الت تمولها

الكام حكومة البلد المضيف ،تَبيعن أا االنتقال إل إطار خارطة الطريق المتكاملة أاى إل
والتنقيحا

ياام كبيرم ف قيمة البرامج

الت وافق عليها المجل  ،ونلذ من  4.4مليار اوالر أمريك ( 53ف المائة من قيمة جميك البرامج والتنقيحا

الماتمدم) فيما ين عام  2011و 2016إل  13.4مليار اوالر ف عا  96( 2018ف المائة من قيمة جميك البرامج والتنقيحا
الماتمدم) ،وإل  8.1مليار اوالر ف عا  64( 2019ف المائة من قيمة جميك البرامج والتنقيحا الماتمدم).

( )1ف إطار النظا الق ائج عل المشروعا  ،وافق المجل عل عمليا ممتدم لإلغاثة وااناا  ،وتنقيحا لميزانيا تجاو  20مليوا اوالر أمريك ف قيمة
األغذية ،و رامج قطرية وتنقيحا تكلف أكنر من  3ماليين اوالر أمريك ف قيمة األغذية .ولج يوافق المجل عل عمليا طوار  ،أو عمليا خاتة ،أو تناايق
استامانية عل المستوى القطري.
( )2ممل موافقا المجل ف عام  2017و 2018ما عداه  48من الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة الجديدم وتنقيحا لخطة
استراتيجية قطرية واحدم ،وتنقيحا لخطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية واحدم ،وخمسة تنقيحا لمشروعا .
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النتيجة 1
ياام كبيرم ف اور المجل التنفيذي ف الموافقة عل رامج الب ا (الخطا
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأ
االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة) من حيك القيمة المطلقة – من  4.4مليار اوالر أمريك ين عام
 2011و ،2016إل  13.4مليار اوالر أمريك ف عا  ،2018وإل  8.1مليار اوالر أمريك ف عا  – 2019وكنسبة من
البرامج والتنقيحا الماتمدم ك عا  ،مقارنة النظا القائج عل المشروعا – من  53ف المائة ف المتوسا سنويا ين عام
 2011و 2016إل  96ف المائة ف عا  2018و 64ف المائة ف عا  .2019وتشير التوقاا المتحفظة إل استمرار الزياام ف
موافقة المجل عل البرامج ف السنوا المقبلة.
النتيجة  :2تحليل ال وافقات :قي ة الب ا
-9

حلل

ا ولية والتنقيحات الت وافق عليها ال جلس
فقا الت وافق عليها المجل  .ويارا الشك ألف-ثانيا 2-القيمة

األمانة اد نلذ القيمة السنوية للبرامج والتنقيحا

للفترم  2019-2011والقيمة المتوقاة للبرامج والتنقيحا الماتمدم

السنوية للبرامج األولية والتنقيحا الت وافق عليها المجل

للفترم  .2024-2020وتقرر أا الزياام الكبيرم ف اور المجل

الخاص الموافقة مستمدم صورم حصرية تقريبا من موافقتا

األولية عل خطا استراتيجية قطرية وخطا استراتيجية قطرية مؤقتة ،تتضمن ك واحدم منهما الحافظة الكاملة لبلد ما ،ما
ف نلذ االستجا ة لأل ما .
الشكل ألف-ثا يا :2-قي ة الب ا

ا ولية والتنقيحات الت وافق عليها ال جلس
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موافقا عل رامج وتنقيحا أولية ف إطار النظا القائج عل المشروعا وإطار خارطة الطريق المتكاملة عل حد سواء ،ويستباد موافقا عل
مالحظة يشم عا
جميك الموافقا ف إطار النظا القائج عل المشروعا وجميك التمديدا الزمنية للخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
مشروعا تتالق االنتقال ويستباد عا
الموافقا الفالية ف الفترم من يناير كانوا النان إل
سبب ارتباطها االنتقال من النظا القائج عل المشروعا إل إطار خارطة الطريق المتكاملة ويشم عا
ايسمبر كانوا األول

-10

وخلص

النتيجة  1إل أا القيمة السنوية الت وافق عليها المجل

لغ

ف المتوسا  4.4مليار اوالر أمريك

ين عام

()3

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

ويوفي الشك ألف-ثانيا 2-أا قيمة البرامج األولية – وليس التنقيحا – تاد السبب الرئيس للزياام الكبيرم ف قيمة البرامج
والتنقيحا الت وافق عليها المجل

التنفيذي .وإنا استباد قيمة تنقيحا الميزانية الماتمدم ،فها القيمة الت وافق عليها المجل

التنفيذي تنخفض درجة طفيفة فقا ،إل  3.6مليار اوالر أمريك

ين عام  2011و ،2016وإل  13.1مليار اوالر أمريك

ف عا  ،2018وإل  7.5مليار اوالر أمريك ف عا  .2019و التال فها الزياام ف اور المجل

(َ )3يستباد هذا التحلي أر اة تمديدا
إطار خارطة الطريق المتكاملة.

منية لخطا استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية وافق عليها المجل

ألنها ارتبط

الخاص الموافقة تطرأ

االنتقال من النظا القائج عل المشروعا إل
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مازل عن تنقيحا

الميزانية ،مك ارتفاع قيمة البرامج األولية الماتمدم درجة كبيرم عند االنتقال إل إطار خارطة الطريق

المتكاملة .ومن المتوقك أا تستمر هذه الزياام ف السنوا المقبلة.
النتيجة 2
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،طرأ الزياام الكبيرم ف اور المجل التنفيذي الخاص الموافقة عل البرامج التا اة للب ا
(خطا استراتيجية قطرية وخطا استراتيجية قطرية مؤقتة) ،مازل عن التنقيحا  .ومن المتوقك أا تستمر الزياام ف موافقا
المجل عل البرامج ف السنوا المقبلة ،ناء عل توقاا متحفظة.
النتيجة  :3تحليل ال وافقات :قي ة وعدد الب ا
-12

قام

األمانة أيضا تحلي البيانا

ا ولية والتنقيحات ال ت دة

لتحديد ما إنا كان

أي مكاسب ف الكفاءم عند االنتقال من النظا القائج عل

قد تحقق

المشروعا إل إطار خارطة الطريق المتكاملة .و ين التحلي أا القيمة الدوالرية للبرامج والتنقيحا الماتمدم اا

درجة

كبيرم ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عام  2018و ،2019وأا متوسا عدا الموافقا انخفض مقارنة المتوسا ين
عام  2011و 2016ف إطار النظا القائج عل المشروعا  ،وهو ما يمن مكاسب ملحونة ف الكفاءم.
-13

ويوفي الشك ألف-ثانيا 3-القيمة ااجمالية ( مليارا الدوالرا األمريكية) ،والادا ااجمال للبرامج األولية والتنقيحا الت
وافق عليها المجل

والمدير التنفيذي ،والت وافق عليها المدير التنفيذي صورم مشتركة مك المدير الاا لمنظمة األغذية

والزراعة.
الشكل ألف-ثا يا :3-قي ة وعدد الب ا
مليار
اوالر أمريك

مليار
اوالر أمريك
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موافقا عل رامج وتنقيحا أولية ف إطار النظا القائج عل المشروعا وإطار خارطة الطريق المتكاملة عل حد سواء ،ويستباد الموافقا عل
مالحظة يشم عا
جميك الموافقا ف إطار النظا القائج عل المشروعا  ،والموافقة عل خطا
خطا استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وموافقا عل مشروعا تتالق االنتقال ويستباد عا
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وجميك التمديدا الزمنية للخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة واالنتقالية سبب ارتباطها االنتقال من النظا القائج عل المشروعا إل إطار
الموافقا الفالية ف الفترم من يناير كانوا النان إل ايسمبر كانوا األول
خارطة الطريق المتكاملة ويشم عا

-14

و ين عام  2011و ،2016ل متوسا قيمة البرامج ،والمشروعا  ،والتنقيحا

الماتمدم سنويا  8.3مليار اوالر أمريك ،

و ل متوسا عدا الموافقا  300موافقة .وف إطار خارطة الطريق المتكاملة ف عا  ،2018اا القيمة السنوية للبرامج
األولية والتنقيحا الماتمدم إل  13.9مليار اوالر أمريك  ،ينما انخفض عدا الموافقا إل  70موافقة( )4عا  .2019و لغ
القيمة السنوية للبرامج األولية والتنقيحا  12.6مليار اوالر أمريك

( )4غط الموافقا السباوا  24رنامجا أوليا و 46تنقيحا.
( )5غط الموافقا البال عداها  108موافقا  24رنامجا أوليا و 46تنقيحا.

()5

ينما وت عدا الموافقا إل  108موافقا .
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النتيجة 3
ف إطار خارطة الطريق المتكاملة ،اا القيمة الدوالرية ااجمالية للبرامج والتنقيحا الماتمدم ،ينما انخفض عدا الموافقا  ،مما
أاى إل مكاسب ف الكفاءم.
النتيجة  :4تحليل ال وافقات – عدد التنقيحات
-15

ف المكوا الرا ك من االستاراا ،قام
الكفاءم  .وسيكوا من ين مؤمرا

أي مكاسب ف

األمانة تحلي عدا التنقيحا الماتمدم لتحديد ما إنا كاا قد تحقق

يان تخصيص

ياام الكفاءم وجوا عدا أق من التنقيحا  ،نظرا ألا الادا األق سو

وق أق وموارا أق لماالجة التنقيحا .
-16

وكاا من المتوقك أا يؤاي الام هطار الحافظة عل نطاق البلداا إل

ياام الكفاءم ف عمليا التنقيي .نلذ ألنا دال من إاارم

ثالثة أو أر اة مشروعا مختلفة لها فترا متباينة ،قد يتطلب ك واحد منها تنقيحا ،فها إطار الخطا االستراتيجية القطرية
يو د عحد الام ف تنقيي واحد .و اافافة إل نلذ ،وكما أوفي تحديك خارطة الطريق المتكاملة الذي عرا عل الدورم الاااية
ف عا  )6(،2017فها من المتوقك أا تؤاي المرونة المحسنة لهيك ميزانية الحوافظ القطرية ،واستخدا خطا

النانية للمجل

تنفيذ قائمة عل الموارا ،إل النهوا التخطيا التشغيل عل المستوى القطري ،وتقلي الحاجة إل تنقيحا تتالق تاديال
تقنية.
-17

ويتناول الشك ألف-ثانيا 4-التنقيحا

فقا ،ويبين متوسا عدا التنقيحا

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

النظا القائج عل المشروعا  ،وعدا التنقيحا الماتمدم ف عام  2018و 2019ف إطار خارطة الطريق المتكاملة.
الشكل ألف-ثا يا :4-توسط عدد التنقيحات ف فت ة عام واحد
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عدا تنقيحا الميزانية
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69
46

0
تنقيحا ميزانيا الخطا
االستراتيجية
القطرية
مالحظة يستباد عا
المتكاملة

-18

تنقيحا ميزانيا الخطا
االستراتيجية
القطرية

متوسا عدا تنقيحا ميزانيا المشروعا ف السنة

الموافقا عل جميك التمديدا الزمنية للخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية نظرا ألنها مرتبطة االنتقال من النظا القائج عل المشروعا إل إطار خارطة الطريق

و ين عام  2011و ،2016كاا يوجد ف المتوسا  215تنقيحا ك عا  .وف عام  2018و ،2019وف إطار خارطة
الطريق المتكاملة ،كاا هناك  46تنقيحا و 69تنقيحا عل التوال  .وياد هذا مؤمرا جيدا عل أنا ف إطار خارطة الطريق
المتكاملة تتحقق تحسينا كبيرم ف الكفاءم ،تؤاي إل اختصار ف الوق ووفورا ف التكلفة ،فضال عن الحد من التفت .

(.WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 )6
( )7يستب اد هذا الادا تمديدا
الطريق المتكاملة.

منية ألر ك خطا استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية نظرا ألنها مرتبطة االنتقال من النظا القائج عل المشروعا

إل إطار خارطة
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حقق التغيير من النظا القائج عل المشروعا
الكبير ف عدا التنقيحا الت تاالج سنويا.
تحليل تفو ضات السلطة الت
-19

النتيجة 4
إل إطار خارطة الطريق المتكاملة تحسنا ف الكفاءم ،كما يتضي من االنخفاا

قت ح اإلبقاء عليها

توت اااارم اا قاء عل تفويضا السلطة من المجل
استنناء تفويضا

السلطة خصوص يااا

التنفيذي إل المدير التنفيذي عل النحو المطبق خالل الفترم المؤقتة،

ف الميزانية غير متالقة االستجا ة لحاال

الطوار أو تقديج الخدما

أو

الحصائ االستراتيجية الماتمدم الممولة من البلد المضيف.
-20

ويوفر الجدول ألف-ثانيا 1-لمحة عامة عن الكيفية الت تم

ها ممارسة تفويضا

السلطة المقترح اا قاء عليها ف الفترم

من  1ينايرككانوا النان  2018إل  31ايسمبرككانوا األول .2019
-21

وتجدر اامارم إل أنا يجري إ الغ المجل

التنفيذي مرتين ف السنة عن عمليا الطوار المحدوام وأنشطة االستجا ة الااجلة

الت وافق عليها المدير التنفيذي أو وافق عليها المدير التنفيذي والمدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة ،وكذلذ عن تنقيحا
المقا لة ف الميزانية الت وافق عليها المدير

الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والزيااا
()8

التنفيذي أو وافق عليها المدير التنفيذي والمدير الاا 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 المحدوام ،والخطا االستراتيجية
القطرية المؤقتة االنتقالية ،موافقة مشتركة ين المدير التنفيذي والمدير الاا لمنظمة األغذية
والزراعة عندما تتجاو قيمة عملية الطوار المحدوام أو المكونا المتالقة الطوار ف
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية مبل  50مليوا اوالر أمريك .

 4ع ليات طوارئ حدودة ( ا وا غينيا الجديدم،
و لداا أمريكا الالتينية المتأثرم الوفك ف
فنزويال ،وجزر القمر ،وجزر البهاما)

الفق ة (أ)( )2ن ت يل الالئحة ال ا ة :الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية
القطرية المؤقتة الممولة الكام من البلد المضيف ف الحاال الت ال يطلب فيها البلد
المضيف موافقة المجل التنفيذي عل الخطة.

لج تطبق

الفق ة (ب)( )1ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيي أي عملية طوار محدوام ،أو تنقيي متالق
حالة طوار ف خطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ،أو خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،صورم مشتركة مك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة
عندما تتجاو الزياام  50مليوا اوالر أمريك .

 64تنقيحا ت لقا بالطوارئ 14 ،منها تجاو
الاتبة البالغة  50مليوا اوالر أمريك وتطلب
موافقة مشتركة مك المدير الاا لمنظمة األغذية
والزراعة

الفق ة (ب)( )3ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيي 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 واحدم عل األق

تخفيض لحصيلة

الفق ة (ب)( )4ن ت يل الالئحة ال ا ة :تنقيي مكونا غير متالقة الطوار ف خطة
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية اد عملية طوار محدوام.

لج تطبق

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

لج تطبق

الفق ة (ب)( )6ن ت يل الالئحة ال ا ة :إفافة حصيلة استراتيجية ممولة الكام من لد
مضيف لج يطلب موافقة المجل التنفيذي عل تلذ الحصيلة االستراتيجية إل خطة
استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
انتقالية.

لج تطبق

الفق ة (ب)( )7ن ت يل الالئحة ال ا ة :التنقيحا المتالقة أنشطة تقديج الخدما .

 7تنقيحات متالقة حصرا أنشطة تقديج خدما
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ال لحق الثالث
يارا الجدول أاناه تفويضا السلطة المقترحة الت سيبدأ نفانها اعتبارا من  1مايوكأيار ،2020وه تتضمن االقتراحين الواراين
ف الفقرا  51-36من الوثيقة الرئيسية.
وتجدر اامارم إل أا ااحاال إل فاة الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية قد تج تاديلها ألا هذه الفاة ف إطار التفويضا
المؤقتة للسلطة تشير إل نوعين منفصلين من الخطا.
وكان

إحدى فاا

الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية تستند إل وثائق مشروعا

سبق اعتمااها واستخدمتها المكاتب

القطرية كجسر لالنتقال من النظا القائج عل المشروعا إل نظا خارطة الطريق المتكاملة .وقد قدم هذه الخطا ف ينايرككانوا
النان  ،2018وكاا الحد األقص لمدتها عامين.

()1

ولن تكوا هذه الخطا قيد التنفيذ عندما تدخ تفويضا

السلطة حيز النفان ف

 1مايوكأيارعا  .2020و ناء عليا ،ال يشار إليها ف تفويض السلطة المقترح.
وستستخد الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية من الفاة األخرى كجسر ين نهاية عملية طوار

محدوام و داية خطة

استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة .وتشير الماام النانية 2-من الالئحة الاامة إل هذه الخطا اعتبارها خططا
استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،وتشك جزءا ال يتجزأ من إطار الخطا االستراتيجية القطرية .ويشار إل هذه الخطا بساطة ف
تفويضا

السلطة المقترحة عل أنها خطا استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية .وتظ سلطة الموافقة فيما يتالق هذه الخطا موجب

تفويضا السلطة المقترحة ه نف

سلطة الموافقة فيما يتالق ها ف إطار التفويضا المؤقتة للسلطة.

( )1انظر الفقرم  97من "سياسة الخطا االستراتيجية القطرية" ( ،)WFP/EB.2/2016/4-C/Rev.1والنقطة  7من القرار ،والفقرا
وثيقة "تحديك 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

يفوفها المجل التنفيذي إل المدير التنفيذي
فيما يل السلطا الت
ع
وفقا للماام السااسة ) (2-من النظا األساس للب ا :

موجب الماام السااسة ) (2-من النظا األساس للب ا  ،فها
المجل مسؤول عن الموافقة عل أنشطة الب ا  ،ولكن يجو لا أا
يفوا إل المدير التنفيذي سلطا الموافقة الت قد يحدعاها.
عد

أ)

األولية المفوفة إل المدير التنفيذي.
يحدعدا هذا الحكج الموافقا
ع

األولية:
الموافقة ع
)1

عمليا الطوار المحدوام والخطا االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية ،موافقة مشتركة ين المدير التنفيذي
والمدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة ،عندما تتجاو قيمة
عملية الطوار المحدوام أو المكونا المتالقة الطوار
ف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية  50مليوا
اوالر أمريك ا

)2

الخطا االستراتيجية القطرية والخطا االستراتيجية
القطرية المؤقتة الممولة الكام من لد مضيف لج يطلب
موافقة المجل التنفيذي عل الخطة.

ب) الموافقة عل التاديال :
)1

تنقيي أي عملية طوار محدوام ،أو تنقيي يتالق حالة
طوار لخطة استراتيجية قطرية ،أو خطة استراتيجية
قطرية مؤقتة ،أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية،
صورم مشتركة مك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة
عندما تزيد الميزانية نا الصلة عن  50مليوا اوالر
أمريك ا

)2

ياام ف قيمة خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية
قطرية مؤقتة ،مريطة عأال تتجاو قيمة الزياام نسبة  15ف
المائة من الميزانية ااجمالية الحالية للخطةا

)3

تخفيض ف أي حصيلة من الحصائ االستراتيجية ف خطة
استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة .وال
ياوا نلذ التخفيض ،عند تحديد مدى الوفاء اتبة السلطة
المحدام ف الفقرم (ب) ( )2أعاله ،أي ياام ف ميزانية
الخطة.

)4

مكونا ال تتالعق الطوار
تنقيي
ع
قطرية مؤقتة انتقالية.

)5

تنقيي خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية
مؤقتة أو حصيلة استراتيجية ممولة الكام من لد مضيف.

)6

إفافة حصيلة استراتيجية ف خطة استراتيجية قطرية أو
خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ممولة الكام من لد
مضيف لج يطلب موافقة المجل التنفيذي عل الحصيلة
االستراتيجية.

)7

التنقيحا المتالقة أنشطة تقديج الخدما .

ف

خطة استراتيجية

المفوفة تحديدا
ويحتفظ المجل التنفيذي فمنا جميك الموافقا غير
ع
للمدير التنفيذي ،مك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة حينما
ينطبق.
و التال  ،يحتفظ المجل سلطة الموافقة عل الخطا االستراتيجية
يمولها
القطرية والخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة ،خال تلذ الت
ع
البلد المضيف الكام  ،والذي لج يقج هحالتها إل المجل للموافقة ،نظرا
ألا هذه السلطة لج تفوا للمدير التنفيذي.

يحدعدا هذا الحكج الموافقا عل التاديال الت تد َخ عل إطار الخطا
االستراتيجية القطرية ،والمفوفة إل المدير التنفيذي مفراه أو
االمتراك مك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة.
فوفة تحديدا
ويحتفظ المجل التنفيذي فمنا جميك الموافقا غير الم ع
للمدير التنفيذي ومك المدير الاا لمنظمة األغذية والزراعة ،حينما
ينطبق.
و التال  ،يحتفظ المجل
ف

سلطة الموافقة عل ما يل :

قيمة الحصائ االستراتيجية الت

تتجاو الاتبة

)1

الزيااا
المحدعاما

)2

إفافة أو إ الة حصائ استراتيجية كاملة ف خطة استراتيجية
قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ما عدا ف حالة الحصائ
االستراتيجية الت تتالعق فقا أنشطة الطوار أو تقديج الخدما
أو تمول الكام من البلد المضيف الذي لج يطلب موافقة المجل
التنفيذي ،وف هذه الحالة تندر اافافة أو الحذ تح السلطة
الاامة للمدير التنفيذي ف تلذ المجاال .

ستحسب عتبة النسبة الماوية لزياام ما ف خطة استراتيجية قطرية أو
خطة استراتيجية قطرية مؤقتة عل أسا قيمة ميزانية هذه الخطة
االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ف تاريخ
إجراء التنقيي .وألغراا حساب الاتبة لن تاام التنقيحا المتالقة
الطوار صورم تراكمية.
وعند تطبيق عتبة موافقة المجل المحدام لزياام قيمة الخطة ،ال يتج
تاويض قيمة الزياام قيمة النقص ف ميزانية الخطة االستراتيجية
القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
المكونا الت ال تتالعق
وتمشيا مك سلطة المدير التنفيذي الموافقة عل
ع
الطوار ف الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ،يفوا
المدير التنفيذي سلطة الموافقة عل جميك هذه التنقيحا ف تلذ الخطا.
ويفوا المدير التنفيذي سلطة الموافقة عل أنشطة تقديج الخدما غير
المدرجة ف خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
الت وافق عليها المجل التنفيذي من قب .
ولن تدخ التنقيحا المتالقة أنشطة الطوار أو تقديج الخدما أو
الحصائ االستراتيجية الماتمدم من المدير التنفيذي وتكوا ممولة
الكام من لد مضيف ف حساب عتبا موافقة المجل .
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ال لحق ال ابع
تتضمن تنقيحا

الالئحة الاامة الوارام ف هذا الملحق التاديال

القانونية الال مة لتنفيذ االقتراح الخاص مفهو سياسا

الخطا

االستراتيجية القطرية المتادام البلداا ،عل النحو المفص ف الفقرا  77-73من الوثيقة الرئيسية.
وجدير المالحظة الجدول أاناه ال يشم عإال المواا واللوائي المقترح تغييرها .و ُحذف

المواا واللوائي الت لج يطرأ عليها أي تغيير

ألغراا اايجا وتيسير الرجوع إليها.
الالئحة ال ا ة :النص ال قت ح
(النص الجد د تحته خط)

الالئحة ال ا ة :النص الحال

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

أااء أغرافا ،ينشئ المجل

ال ادة الثا ية :2-فئات الب ا
التنفيذي فاا

حت يتسن للب ا
البرامج التالية:

أااء أغرافا ،ينشئ المجل

التنفيذي فاا

(أ) الخطا االستراتيجية القطرية وتشم الحافظة الكاملة من األنشطة
اانسانية واانمائية للب ا ف لد ما ،وتادع اد تحلي للتنمية
المستدامة يضطلك ا البلد المان ا

(أ) الخطا االستراتيجية القطرية وه تشم الحافظة الكاملة من
األنشطة اانسانية واانمائية للب ا ف لد أو لداا ما ،وتاد اد
تحلي للتنمية المستدامة يضطلك ا البلد المان ا

(ب) الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة وتشم الحافظة الكاملة من
األنشطة اانسانية واانمائية للب ا ف لد ما ،وتاد دوا تحلي
للتنمية المستدامة يضطلك ا البلد المان ا

(ب) الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة وه تشم الحافظة الكاملة
من األنشطة اانسانية واانمائية للب ا ف لد أو لداا ما ،وتاد دوا
تحلي للتنمية المستدامة يضطلك ا البلد المان ا

( ) عمليا الطوار المحدوام وه تشم ااغاثة ف حاال
الطوار ف لد أو لداا ما ال توجد للب ا فيها خطة استراتيجية
قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتةا

( ) عمليا الطوار المحدوام وه تشم ااغاثة ف حاال
الطوار ف لد أو لداا ما ال توجد للب ا فيها خطة استراتيجية
قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتةا

(ا) الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية تشم حافظة
الب ا الكاملة من األنشطة اانسانية واانمائية ف لد ما ،الت ستنفذ
ف الفترم الفاتلة ين نهاية عملية طوار محدوام و دء خطة
استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة.

(ا) الخطا االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية وه تشم حافظة
الب ا الكاملة من األنشطة اانسانية واانمائية ف لد أو لداا ما،
الت ستنفذ ف الفترم الفاتلة ين نهاية عملية طوار محدوام 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) يام الب ا مك الحكوما  ،مستخدما تحليال التنمية المستدامة
الت تضطلك ها البلداا ،حينما وجد  ،لتقدير االحتياجا ووفك
البرامج التااوا مك األمج المتحدم ومنظمة األغذية والزراعة وغيرهما
من المنظما نا الصلة.

(أ) يام الب ا مك الحكوما  ،مستخدما تحليال التنمية المستدامة
الت تضطلك ها البلداا ،حينما وجد  ،لتقدير االحتياجا ووفك
البرامج التااوا مك األمج المتحدم ومنظمة األغذية والزراعة وغيرهما
من المنظما نا الصلة.

(ب) ينبغ للبرامج أا تشم الخطا واألولويا اانسانية واانمائية
للبلداا المتلقية وأا تنشئ تال وافحة مك األنشطة نا الصلة ف
منظومة األمج المتحدم ،ما يشم  ،حينما أمكن ،البرمجة المشتركة.

(ب) ينبغ للبرامج أا تشم الخطا واألولويا اانسانية واانمائية
للبلداا المتلقية وأا تنشئ تال وافحة مك األنشطة نا الصلة ف
منظومة األمج المتحدم ،ما يشم  ،حينما أمكن ،البرمجة المشتركة.

( ) يراع ف جميك البرامج ما يل :

( ) يراع ف جميك البرامج ما يل :

( )1تحديد نوع المساعدم المقدمة من الب ا  ،والمستفيدين
المستهدفين ،والموقك الجغراف للمساعدم المقدمة ،والنتائج
المتوقاةا

( )1تحديد نوع المساعدم المقدمة من الب ا  ،والمستفيدين
المستهدفين ،والموقك الجغراف للمساعدم المقدمة ،والنتائج
المتوقاةا

( )2احتواؤها عل ميزانية حافظة قطرية تشم جميك تكاليف
البرامج ،مرتبة حسب فاا التكاليف التالية:

( )2احتواؤها عل ميزانية حافظة قطرية تشم جميك تكاليف
البرامج ف البلد المان أو البلداا المانية ،مرتبة حسب فاا
التكاليف التالية:

 -1تكاليف التحوي الت تقا القيمة النقدية للمواا أو النقوا
أو الخدما المقدمة ،إفافة إل تكاليف التسليج نا الصلةا
 -2تكاليف التنفيذ الت تقا النفقا المرتبطة صورم مبامرم
األنشطة الخاتة فمن البرنامج المان  ،خال تكاليف
التحوي ا
 -3تكاليف الدعج المبامرم الت تقا النفقا عل المستوى
القطري المرتبطة ارتباطا مبامرا تنفيذ البرنامج المان كك
ولكن ال يمكن أا تازى لنشاط محدا فمناا

 -1تكاليف التحوي الت تقا القيمة النقدية للمواا أو النقوا
أو الخدما المقدمة ،إفافة إل تكاليف التسليج نا الصلةا
 -2تكاليف التنفيذ الت تقا النفقا المرتبطة صورم مبامرم
أنشطة محدام فمن البرنامج المان  ،خال تكاليف
التحوي ا
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الالئحة ال ا ة :النص ال قت ح
(النص الجد د تحته خط)

الالئحة ال ا ة :النص الحال
 -4تكاليف الدعج غير المبامرم ،وه التكاليف الت ال يمكن
أا ترتبا ارتباطا مبامرا تنفيذ البرنامج المان .

 -3تكاليف الدعج المبامرم الت تقا النفقا عل المستوى
القطري المرتبطة ارتباطا مبامرا تنفيذ البرنامج المان كك
ولكن ال يمكن أا تازى لنشاط محدا فمناا
 -4تكاليف الدعج غير المبامرم ،وه التكاليف الت ال يمكن
أا ترتبا ارتباطا مبامرا تنفيذ البرنامج المان .

ال ادة الثالثة عش ة :4-ال ساه ات

ال ادة الثالثة عش ة :4-ال ساه ات

وفقا للماام النالنة عشرم 2-من النظا األساس  ،ينطبق ما يل عل
المساهما المقدمة إل الب ا :

وفقا للماام النالنة عشرم 2-من النظا األساس  ،ينطبق ما يل عل
المساهما المقدمة إل الب ا :

(أ) ما لج تنص أحكا الالئحة الاامة عل خال نلذ ،تُق د عد جميك الجها
المانحة مساهما عل أسا "االسترااا الكام للتكاليف" الذي يكف
جميك تكاليف األنشطة الممولة من المساهمة،
استرااا الب ا
استخدا فاا التكاليف التالية ،المحدام ف الماام الاامرم 2-من الالئحة
الاامة ووفقا لماايير الحساب التالية:

(أ) ما لج تنص أحكا الالئحة الاامة عل خال نلذ ،تُق د عد جميك الجها
المانحة مساهما عل أسا "االسترااا الكام للتكاليف" الذي يكف
جميك تكاليف األنشطة الممولة من المساهمة،
استرااا الب ا
استخدا فاا التكاليف التالية ،المحدام ف الماام الاامرم 2-من الالئحة
الاامة ووفقا لماايير الحساب التالية:

( )1تكاليف التحوي والتنفيذ الت
التقديريةا

تُحسب عل

( )2تكاليف الدعج المبامرم الت تُحسب عل أسا
لتكاليف التحوي والتنفيذ المحدام لك لدا

أسا

التكلفة

النسب الماوية

( )1تكاليف التحوي والتنفيذ الت
التقديريةا

تُحسب عل

( )2تكاليف الدعج المبامرم الت تُحسب عل أسا
لتكاليف التحوي والتنفيذ المحدام لبلد أو لداا ماا

أسا

التكلفة

النسب الماوية

( ) 3تكاليف الدعج غير المبامرم الت تحسب عل أسا النسب
الماوية لتكاليف التحوي والتنفيذ الت يقررها المجل  ،وتكاليف
الدعج المبامرم.

( ) 3تكاليف الدعج غير المبامرم الت تحسب عل أسا النسب
الماوية لتكاليف التحوي والتنفيذ الت يقررها المجل  ،وتكاليف
الدعج المبامرم.

(ب) ال يُطلب من الجها المانحة الت تق ددع مساهما نقدية غير
مخصصة لغرا اينا أو موجهة لحساب االستجا ة الااجلة أو
لالحتياط التشغيل  ،أو المساهما المقدمة لدعج البرامج واااارم أو
األنشطة نا الصلة ،تقدي ُج أموال نقدية إفافية أو خدما للوفاء
االسترااا الكام للتكاليف فيما يتالق مساهماتها ،مريطة عأال يقك عل
الب ا سبب تلذ المساهما عبء إ الغ إفاف .

(ب) ال يُطلب من الجها المانحة الت تق ددع مساهما نقدية غير
مخصصة لغرا اينا أو موجهة لحساب االستجا ة الااجلة أو
لالحتياط التشغيل  ،أو المساهما المقدمة لدعج البرامج واااارم أو
األنشطة نا الصلة ،تقدي ُج أموال نقدية إفافية أو خدما للوفاء
االسترااا الكام للتكاليف فيما يتالق مساهماتها ،مريطة عأال يقك عل
الب ا سبب تلذ المساهما عبء إ الغ إفاف .

( ) يجو لحكوما البلداا النامية ،والبلداا الت تمر اقتصاااتها
مرحلة انتقالية ،والجها المانحة غير التقليدية األخرى ،حسب ما
يقرره المجل  ،أا تق ددع مساهما ال تحقق االسترااا الكام للتكاليف،
رهنا ما يل :

( ) يجو لحكوما البلداا النامية ،والبلداا الت تمر اقتصاااتها
مرحلة انتقالية ،والجها المانحة غير التقليدية األخرى ،حسب ما
يقرره المجل  ،أا تق ددع مساهما ال تحقق االسترااا الكام للتكاليف،
رهنا ما يل :

( )1أا تغط جهة أو جها مانحة أخرى كام تكاليف التشغي
وتكاليف الدعج ،من خالل مساهما عن طريق استرااا جزء من
المساهمة النقد وكأو عن طريق اللجوء إل تندوق الب ا ا

( )1أا تغط جهة أو جها مانحة أخرى كام تكاليف التشغي
وتكاليف الدعج ،من خالل مساهما عن طريق استرااا جزء من
المساهمة النقد وكأو عن طريق اللجوء إل تندوق الب ا ا

( )2أا تكوا هذه المساهما ف مصلحة الب ا  ،ع
وأال يقك
سببها عل الب ا عبء إ الغ أو أية أعباء إاارية كبيرما

( )2أا تكوا هذه المساهما ف مصلحة الب ا  ،ع
وأال يقك
سببها عل الب ا عبء إ الغ أو أية أعباء إاارية كبيرما

قبولا للمساهمة مصلحة

قبولا للمساهمة مصلحة

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

(ا) يجو للمدير التنفيذي ،ف حاال استننائية ،تخفيض تكاليف الدعج
غير المبامرم ،وكذلذ ،عند االقتضاء ،تكاليف الدعج المبامرم ،أو
ااعفاء منها فيما يتالق أي مساهما حسب ما يقرره المجل  ،إنا ما
رأى ف من هذا التخفيض أو ااعفاء مصلحة للمستفيدين من الب ا ،
رهنا ما يل :
( )1عأال يقك عل الب ا
إفاف أو أعباء إااريةا

سبب هذه المساهما

عبء إ الغ

( ) 2ف حالة ااعفاء ،أا يكوا المدير التنفيذي قد رأى أا التكاليف
المطبقة خال نلذ ليس نا أهمية.

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

(ا) يجو للمدير التنفيذي ،ف حاال استننائية ،تخفيض تكاليف الدعج
غير المبامرم ،وكذلذ ،عند االقتضاء ،تكاليف الدعج المبامرم ،أو
ااعفاء منها فيما يتالق أي مساهما حسب ما يقرره المجل  ،إنا ما
رأى ف من هذا التخفيض أو ااعفاء مصلحة للمستفيدين من الب ا ،
رهنا ما يل :
( )1عأال يقك عل الب ا
إفاف أو أعباء إااريةا

سبب هذه المساهما

عبء إ الغ

( )2ف حالة ااعفاء ،أا يكوا المدير التنفيذي قد رأى أا التكاليف
المطبقة خال نلذ ليس نا أهمية.
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الالئحة ال ا ة :النص الحال
(ه) يحدا المجل مادل تكاليف الدعج غير المبامرم المنطبق عل
المساهما المقدمة من حكوما البلداا النامية والبلداا الت تمر
اقتصاااتها مرحلة انتقالية حسب ما يقرره المجل .
(و) تقد إل المجل التنفيذي ف اورتا السنوية تقارير عن المساهما
المقدمة موجب الفقرتين ( ) و(ه) أعاله وعن التخفيضا
ااعفاءا الممنوحة موجب الفقرم (ا) أعاله.

أو

(ه) يحدا المجل مادل تكاليف الدعج غير المبامرم المنطبق عل
المساهما المقدمة من حكوما البلداا النامية والبلداا الت تمر
اقتصاااتها مرحلة انتقالية حسب ما يقرره المجل .
(و) تقد إل المجل التنفيذي ف اورتا السنوية تقارير عن المساهما
المقدمة موجب الفقرتين ( ) و(ه) أعاله وعن التخفيضا
ااعفاءا الممنوحة موجب الفقرم (ا) أعاله.

أو
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