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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 نظر فيهالالوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي ل

ذه                               وى ه ق بمحت ديهم استفسارات تتعل داء بعض المالحظات أو ل ي إب ون ف ذين يرغب ة أعضاء المجلس ال تدعو األمان
اه،    المذآورينظفي برنامج األغذية العالمي      االتصال بمو   إلى الوثيقة تم    ويفضل  أدن ك  أن ي داء   ذل ل ابت  المجلس  دورة قب

 .التنفيذي بفترة آافية

 

 Mr Anthony Beattie  للتسيير واإلدارةرئيس جماعة العمل: 

 :(PDB) مساعدة أمينة المجلس التنفيذي Ms E. Togbe-Olory 2917-066513: رقم الهاتف

ع وخدمات االجتماعات    على  ةمشرفال ،.Panlilio  C بالسيدةصالالرجاء االت دة التوزي ديكم استفسارات    ،وح  إن آانت ل
 .(2645-066513): تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WFP/EB.2/2005/4-C/Rev.1 3 

 

 
 

يير    ـ  1999آذار  / في مارسالتسيير واإلدارةأنشئت جماعة  ز تس امج الستنباط أفكار بشأن تعزي ياق تطوره،     البرن ي س ه ف  وإدارت
اءة  تراتيجية وآف ر اس ذي أآث س التنفي ل المجل امي  . وجع ين ع ة، ب ذلك درست الجماع يير واإلدارة، قضايا 2005و 2000آ  التس

 . الخاصة

ة   أت جماع د ارت يير واإلدارةوق و المس التس س ه ة وه  ؤ أن المجل ر المترابط ن األط تراتيجية) 1: (يول ع داف  : اإلس د أه تحدي
امج ائج،    البرن ى النت ة عل ة اإلدارة القائم وير ثقاف ات) 2( ودوره، وتط ات  : السياس يم سياس امجتنظ ورة  البرن ها بص  واستعراض

ه،  امج عمل ن برن زء م ة، آج لوب : اإلشراف) 3(منتظم ق أس امين، وتطبي دة ع ة اإلدارة لم راض"وضع خط دم االعت أن " ع بش
ة  ن المس الموافق د م ويض المزي ة، وتف رامج القطري ى الب ة  ؤعل دة لإلغاث ات الممت ى العملي ة عل أن الموافق ذي بش دير التنفي ولية للم

ون دوالر،     20تزيد قيمتها عن     ال  واإلنعاش التي    اءلة ) 4( ملي تعلم من أفضل الممارس              : المس نوي، وال ر أداء س داد تقري ي   إع ات ف
تنباط  المنظمات العمومية والخاصة    ايير          ، واس ق المع داخليتان، وتطبي ة ال ة والمراجع تراتيجيات بشأن إدارة المخاطر، والمراقب  اس

 .المحاسبية الدولية، واستعراض مهمة التقييم

رارات                 اذ الق ز توافق اآلراء، واتخ ات، وتعزي وأوصت الجماعة بالتوسع    . وحددت الجماعة مهام المجلس من حيث اقتسام المعلوم
ي مستهل آل دورة                  في إجراء المشاورات غير     الرسمية، وبعقد مناقشة لبحث القضايا اإلستراتيجية، الراهنة منها والمقبلة، وذلك ف

  .من دورات المجلس

ه، أوصت جماعة             داد وثائق يير واإلدارة وفيما يتعلق باجتماعات المجلس وإع ان أسباب       التس ال التفصيلي لتبي يح جدول األعم  بتنق
ل                آما أ . عرض القضايا على المجلس    ذه المناقشة تمث ل ه رئيس أن مث أى ال وصت بأال تناقش البنود المتعلقة بالمعلومات إال إذا ارت

د المناقشات مباشرة، فضًال عن                        . استخدامًا مالئمًا لوقت المجلس    ك بع رارات، وذل ان موحد للق آذلك أوصت الجماعة بإصدار بي
 مناقشة مسألة الخطوط التوجيهية إلعداد وثائق المجلس والتي         وأدت أعمال الجماعة إلى   . إعداد محضر موجز الجتماعات المجلس    

 .تقضي بأن تتضمن هذه الوثائق ملخصًا ومشروع قرار، وأن تلتزم بعدد محدد من الكلمات

ام              التسيير واإلدارة واقترحت جماعة    ك آجزء من تقليص عدد أي  إدماج الدورة السنوية والدورة العادية الثانية في دورة واحدة وذل
اتال ل        . دورات واالجتماع ن أج ل م امج العم ودة برن ديم مس وارد، وتق ول الم اورات ح د المش ي عق تمرار ف ت االس ا اقترح آم

 . وتمت الموافقة على هذه المقترحات. االستعراض السنوي

ه من     واإلدارةالتسيير   مع الهيئتين الراعيتين له واحدة من القضايا المهمة في رأي جماعة             البرنامجوآانت انعكاسات عالقات     ، وأن
 . الواجب دراستها في الوقت المناسب

د من أن                    س، للتأآ وائم، واستعراض اجتماعات المجل ع الق ي إجراء االتصاالت م ل ف وارتأت الجماعة أن مهمة هيئة المكتب تتمث
دها م تحدي د ت ة ق ة بالمتابع رئ. القضايا المتعلق رئيس ونائب ال ة ال ألة خالف ا إدارة مس ين عليه ا يتع د . يسآم رامج تقلي د طبقت ب وق

 . سائر أجهزة األمم المتحدةالتسيير واإلدارة، ، آنتيجة القتراحات جماعة البرنامجالمناصب بشأن األعضاء الجدد في مجلس 

اءلة،      التسيير واإلدارة وفي صدد تقييم نتائج عمل جماعة        ة والمس تراتيجية والسياسات والمراقب ، يرى المؤلفون أن وضع أطر االس
امج لتي تعكس أفضل الممارسات على الصعيد الدولي وفي القطاع الخاص، إنما يمثل خطوة إلى األمام في تسيير              وا ًا  البرن ، وأساس

وير   يرة التط ي مس دمًا ف ليمًا للمضي ق ي دورات    . س ق اآلراء ف ة وتواف ادة الفعالي ن زي مية ع ر الرس اورات غي فرت المش د أس وق
ب ف     د يرغ س، ق ان المجل س، وان آ ر   المجل ت أبك ي وق ات ف ع الدراس ايا      .ي توزي ول القض ذي، ح دير التنفي ان الم ى بي ويحظ

ه آنقطة انطالق                     االستراتيجية والمستقبلية في دورات المجلس، بترحيب واسع، لكن المجلس ربما يحتاج إلى إعادة النظر في مهام
 . للمناقشة العامة

ذه      التسيير واإلدارةروع  ولقد طرأ تحسن ملحوظ على نوعية وثائق المجلس، نتيجة لمش          اك مجال لتقليص حجم ه ، لكن ال يزال هن
 . الوثائق، ومن ثم تخفيض تكاليفها، األمر الذي من شأنه أن يعزز فعالية مداوالت المجلس

ان محدوداً      ه آ ود جماعة   . أما تأثير المادة التوجيهية بشأن المشارآة في اجتماعات المجلس، فيبدو أن يير واإلدارة وت ترحيب   الالتس
د      . بآراء أعضاء المجلس فيما يتعلق بتشجيع المزيد من المناقشات التفاعلية في اجتماعات المجلس             ع ل د المتب امج  ىوأن التقلي ، البرن

ة رئاسة                        ى نوعي اظ عل ي الحف والذي يقضي بتعيين نائب لرئيس المجلس يعمل لمدة سنة، قبل أن يتولى منصب الرئيس، قد ساعد ف
 .  ثم في فعالية هذه المداوالتمداوالت المجلس، ومن

 ملخـص
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ى               يوحقق المجلس خطوات متقدمة صوب منهج استراتيج       دد الموضوعات المطروحة، عل  لتخطيط برنامج عمله السنوي، لكن ع
هرًا     . المجلس لدراستها، ومن ثم مدة وتكاليف الدورات ال يزال مرتفعاُ          ى عشر ش ي االثن آما أن نتائج االستعراض السنوي للعمل ف

 .ويمكن أن يحقق التحضير األفضل تحسينٌا لألوضاع في هذه المجاالت. ة آانت محدودةالسابق

يير      إن تس امج وهكذا، ف ة      البرن ى خدم ه عل م مقدرت ة        الجوعى ، ومن ث ين المجلس واألمان از ب رة بامتي د عززت الشراآة المثم . ، ق
ة       مجالبرناويخلص المؤلفون إلى اإلعراب عن شعورهم بالتميز في المساعدة لجعل            ي منظوم يرة ف  وحدًا من أفضل الوآاالت المس

 . األمم المتحدة

 

 

 ∗مشروع القـرار
 

" التسيير واإلدارةمشروع تقرير نهائي عن "يحيط المجلس علما بالمعلومات والمالحظات الواردة في الوثيقة 
(WFP/EB.2/2005/4-C/Rev.1). 

 

                                                      
 . هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة ∗



WFP/EB.2/2005/4-C/Rev.1 5 

 

 مقدمة
ام             هذا هو تق    -1 نوية لع يم      . 2000رير نهائي وافق عليه المجلس التنفيذي في الدورة الس ق ويق ذ  وهو يوث خطة العمل   تنفي

ايا     ال ذات الصلة بقض يلة األعم بة ويتضمن حص ك المناس ي تل س ف ا المجل ق عليه ي واف يير واإلدارةالت ب التس ي طال  الت
 ، لكن الطرفين الرئيسيين واللذين أعداه      واقعي، ، في معظمه،  والتقرير. المجلس بدراستها خالل فترة تنفيذ المشروع األصلي      

ى           ، يخلصان إلى بعض     التسيير واإلدارة وهما المدير التنفيذي ورئيس جماعة       األحكام الشخصية حول نجاح المشروع، وإل
 .بعض التساؤالت التي قد يود المجلس مناقشتها

ة                     جماعة التسيير واإلدارة لى مشروع   وقد أشرفت ع    -2 ا هيئ وائم وعينته ع الق ارهم من جمي م اختي  من أعضاء المجلس ت
ر رسمي از متخصص غي ة ب. المكتب آجه ل المعني ة العم ة بجماع ذه المجموع د عرفت ه يير واإلدارةوق امي التس ين ع  ب

أن  2000 و1999 ل بش ة العم يير واإلدارة وجماع امي  التس ين ع ذه ال . 2005 و2001 ب ي ه تخدم اصطالح  وف ة يس وثيق
ام            . لإلشارة إلى آليهما  " التسيير واإلدارة جماعة  " ام     1999ويتضمن الملحق األول األعضاء في هذه الجماعة من ع ى ع  إل

2005. 

 معلومات أساسية
م         الرئيسي للبرنامج هو المجلس التنفيذي الذي أنشئ بقرا        التسيير واإلدارة جهاز  إن    -3 دة رق م المتح ر الجمعية العامة لألم

وينص هذا القرار على أن تقوم الدول األعضاء في األمم المتحدة، ومن خالل الهيئتين الراعيتين،               . 1993 في عام    48/162
 ذي لإلشراف على  وهما الجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة، بتعيين المندوبين في المجلس التنفي             

 .التنفيذي ملخصة في الملحق الثانيوهذه الترتيبات والمسؤوليات الرسمية للمجلس . البرنامجإدارة 

ة     -4 ئت جماع د أنش يير واإلدارة لوق ارس لتس ي م ى  1999آذار / ف اء عل ذي    بن س التنفي ب المجل ار  طل تنباط أفك الس
ثال                . نامجالبروتوصيات بشأن تعزيز تسيير وإدارة       ي المجلس مم ة الخمس ف وعينت آل قائمة من القوائم االنتخابية اإلقليمي

 . التي تتخذ من جنيف مقرا لهاMannet باستشاريين من مؤسسة التسيير واإلدارة جماعةوتتدعم أعمال . )1(لها

ين ا  -5 مية ب ر رس ات غي ى مباحث ذا المشروع إل أ ه يدةويرجع منش ابقة، الس ة الس ديرة التنفيذي  Catherine Bertini/ لم
ار           . وأعضاء المجلس، حول أفضل الطرق لتسيير وإدارة منظمة في حالة تغير مستمر            تنباط أفك ي اس ل ف وآان التحدي يتمث

ة منظمات    وأشير إلى أن نجاح مشروع ما ربما يتيح دروسا تستفيد منها            . لجعل المجلس أآثر استراتيجية وآفاءة وفعالية      بقي
 .األمم المتحدة

ارس          -6 ين م ا ب رة م ي الفت روع ف ذا المش ول ه ية ح راءات أساس ذت إج د نف ل1999آذار / وق ان /  وأبري . 2000نيس
 التسيير في عشر مناسبات وعقدت خمس مشاورات غير رسمية خالل هذه الفترة تناولت          التسيير واإلدارة واجتمعت جماعة   

ي                   . واإلدارة راقبين واستعراضا ألفضل الممارسات ف واشتملت هذه األعمال على مشاورة موسعة مع أعضاء المجلس والم
ات    ن أوراق المناقش لة م ة وإصدار سلس ر الحكومي ات غي رآات والمنظم ة والش ات الدولي ث(القطاع ر الملحق الثال ). انظ

نوية للمجلس          لتسيير واإلدارة اوتمثلت النتيجة النهائية بتقرير جماعة العمل بشأن         ذ  الذي قدم إلى الدورة الس ام     يالتنفي ي ع  ف
2000. 

 :وأشارت الجماعة في تقريرها إلى أن المجلس  -7

 مؤلف من ممثلي الدول األعضاء، ومن ثم فإنه سياسي الطابع؛ 
 مسؤول عن هيئة يتم تمويلها طوعا؛ 
ات المتصلة باالستجابة لحاالت الطوارئ، حيث يكون الوقت له أهميته البالغة، ينبغي أن يعمل على أساس أن القرار 

 تتخذ في ظل السلطات المفوضة؛
يجمع بين بلدان مختلفة في مراحل نموها، بما في ذلك مجموعة من الجهات المانحة واألطراف المتلقية وجهات  

 ؛نامجالبرأخرى مهتمة بالعمل متعدد األطراف الذي يقوم به 
 له هيئتان راعيتان؛ 
 يعمل مع طائفة واسعة من الحكومات والمنظمات والمجتمعات المحلية ومن خاللها؛ 
 .يسعى إلى اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء 

                                                      
 Ms Susana Rico و Ms Valerie Sequeira  رئيسا لمجموعة العمل، وعملت H.E. Anthony Beattieانتخب معالي ) 1أنظر الملحق . (EB.1/18/1999القرار )1(

actedآأمينتين للمجموعة . 
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 :وقدمت الجماعة تحليالتها وتوصياتها في إطار العناوين الخمسة الرئيسية التالية  -8

 وضمان البرنامجتحديد الوجهة العامة لالستراتيجيات والسياسات، واإلشراف على إدارة : ير واإلدارةالتسيأدوار  
 المساءلة؛

 تقاسم المعلومات والتشاور والتوصل إلى توافق اآلراء واتخاذ القرارات؛: التسيير واإلدارةوظائف  
 االجتماعات والوثائق؛: التسيير واإلدارةوسائل  
 ي؛برنامج العمل السنو 
 .الهيئتان الراعيتان، والمجلس وهيئة المكتب والقوائم االنتخابية والممثلون الدائمون: التسيير واإلدارةهيكل  

ى    -9 س عل ق المجل د واف ن أصل 22وق ية 23 م ث( توص ق الثال ذ   . )2()الملح ل لتنفي ة عم ذه التوصيات خط مل ه وتش
ة خالل السنوات الخمس     دورات عمل متتال التوصيات المتفق عليها في  ام   ي ى ع ررت      . 2005 حت د ق ك، فق ى ذل ا عل وترتيب

يير واإلدارة  إعادة تشكيل جماعة العمل لتصبح جماعة العمل بشأن          ) 2001آذار  / مارس(هيئة مكتب المجلس التنفيذي       التس
ذي    . )3(التسيير واإلدارة لمراقبة وتوجيه تنفيذ قرارات      دير التنفي ة لتعمل بصفة طرف               وأنشأ الم ع األمان  مجموعة اتصال م

 .نظير للجماعة

ذ مشروع             -10 يير واإلدارة  وخالل فترة السنوات الخمس لتنفي ذي من جماعة            ،التس يير واإلدارة   طلب المجلس التنفي  التس
ائي حول المشروع،         . جه أو خار  البرنامج أثيرت في    التسيير واإلدارة ة قضايا أخرى خاصة في      معالج وفي هذا التقرير النه

ام                     ي ع ا المجلس ف ي أقره ك، التوصيات الت ى ذل اء عل ى جماعة             2000عالجنا، بن ي أحيلت إل  والموضوعات األخرى الت
ام       ريروقد حذا هيكل التق   . 2005-2000ة   في الفتر  التسيير واإلدارة  ي ع ى المجلس ف ا ورد  2000 حذو التقرير المقدم إل  آم

 . أعاله8قرة في الف

 االستراتيجية والسياسات واإلشراف والمساءلة: التسيير واإلدارةأدوار 
 : أنه ينبغي للمجلس أن يعتبر ذاته مسؤوال عن أربعة أطر مترابطة معًا هيالتسيير واإلدارةترى جماعة   -11

 ودوره وقيمه ومبادئه الهادية مع مساندة ذلك بخطة البرنامجإطار استراتيجي يشمل بيان رسالة يحدد غاية  
  خالل فترة أربع سنوات،البرنامجاستراتيجية توفر السياق الالزم لعمليات 

 ،البرنامجإطار سياسات يضم مجموعة منظمة من السياسات التي تحكم عمليات  
طار االستراتيجي والسياسات، على  ضمن اإلالبرنامجإطار إشرافي يغطي تفويض المسؤولية للمدير التنفيذي إلدارة  

 حور حول برنامج العمل والميزانية،أساس خطة لإلدارة تستغرق سنتين وتتم
لفترة يعتبر فيه المجلس المدير التنفيذي مسؤوًال عن تحقيق النتائج المتفق عليها في خطة اإلدارة ) 1(إطار للمساءلة  

الجمعية العامة لألمم المتحدة ( الدول األعضاء والهيئتين الراعيتين يكون فيه المجلس مسؤوًال بدوره أمام) 2(، السنتين
 ).ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة

ام            -12 يير واإلدارة وارتأت الجماعة أن هذه األطر تمثل عناصر تتسم باالعتماد المتبادل والحيوية ضمن نظ دعمها  التس  وت
ائل   يير واإلداوس ا  رةالتس ي أوصت به ل جوهر خطة العمل الت ي تمث ة الت اء دورات العمل المتتالي تنباطها أثن تم اس ي ي  الت
 .الجماعة

 .وفيما يلي وصف لتنفيذ األطر األربعة  -13

 اإلطار االستراتيجي
ه المجلس ألن      ،البرنامجعلقة بإعادة صياغة بيان رسالة      يشمل اإلطار االستراتيجي التوصيات المت      -14 م يوافق علي  الذي ل

ا إزاء دور                  رر له رأي ال مب ي ال ات ف ا يسبب اختالف ان ربم ذا البي أن ه امج بعض األعضاء أحسوا ب ، وتطوير الخطة   البرن
ة الر تراتيجية والمالي تراتيجية  االس ة اس بح خط ة لتص اهيم اإلدارة القائم اهن ى مف تند إل ات تس ائج، والتطلع ى النت ة عل

 .االستراتيجية خالل ندوة عرضية تتناول المعونة الغذائية

ادة           تطلعية) 1 ( إلى وضع خطة استراتيجية    التسيير واإلدارة ودعت جماعة     -15 ديثها وإع تم تح ة ي نوات قادم ع س دة أرب  لم
ائج،      أن ترآز بصور  ) 2(النظر فيها مرة آل عامين،       ى النت ة عل ة اإلدارة القائم  ة حصرية على قضايا استراتيجية تصاغ بلغ

                                                      
 طاءحتى جيم  وألف، والتوصيات 2000سنوية لعام  تمت الموافقة عليها في الدورة التاء حتى ياءالتوصيات . EB.3/1/2000  وEB.A/6/2000القراران  )2(

انظر مزيد من التفاصيل (يجب إعادة صياغتها فقد ووفقت عليها ) البرنامجبيان رسالة  (باءوالتوصية . 2000فقد ووفق عليها في الدورة العادية الثالثة لعام 
 ). في إطار الفقرة ذات العالقة من هذا التقرير

 .22/3/2001مكتب،  اجتماع هيئة المحضر )3(
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درات أن تتضمن ا )3( ز ق راءات لتعزي امجإلج ة،  والبرن ليم المخرجات البرامجي ي ) 4(تس د السياسات ف ي بن درج ف أن ت
 .جدول أعمال المجلس بدال من إدراجها في إطار بند مسائل المالية والميزانية

ام             2007-2004الخطة االستراتيجية للفترة    وآانت    -16 ة لع ، أول  2003، التي وافق عليها المجلس في دورته العادية الثالث
امج وقد حددت تلك الخطة األهداف واألولويات االستراتيجية الخمسة         . هذا المنهج الجديد   من نوعها تعكس      آاملة خطة  للبرن

دافوارتباطاته ات اإلدارا باأله ة وأولوي ة لأللفي درات   اإلنمائي ين ق ل لتحس عة للعم امجة التس رات البرن ن مؤش لة م  وسلس
تراتيج      . األداء ى اس اطر، وعل رص والمخ ور والف وة والقص ب الق ل لجوان ى تحلي تملت عل وارد  واش ة الم عة لتعبئ ية موس

ا             وخضعت الوثيقة ألرب  .  على مصفوفة قائمة على النتائج     ،ألول مرة ،  واشتملت ة عليه ل الموافق ر رسمية قب اورات غي ع مش
 .ألسباب من بينها حداثة هذا المنهج وألن بعض المقترحات آانت موضع جدال

ام      2009-2006الخطة االستراتيجية الالحقة للفترة     أما    -17 ، فهي  2005، والتي وافق عليها المجلس في دورته السنوية لع
امج ذا المنهج آما تضيف تحسينا في معالجة مساهمة         تستند إلى ه   اول               البرن دا يتن ة وفصال جدي ة لأللفي ي األهداف اإلنمائي  ف

 .إدارة المخاطر ويحل محل التحليل السابق للمخاطر

امج من النظام األساسي    ) أ (2-تحدد المادة السادسة    -18 وفير    للبرن ام المجلس بت ل  مه ة     محف ة الدولي اورات الحكومي للمش
يير واإلدارة   ولم تكن جماعة     .حول البرامج والسياسات القطرية والدولية المتعلقة بالمعونة الغذائية        ى       التس ة بالحاجة إل  مقتنع

ة           عقد   ة بصورة منتظم ة الغذائي ه المجلس                  . محفل عالمي حول المعون ق علي ا واف د طرحت الجماعة اقتراح ذلك، فق ا ل وتبع
دما ي       يقضي بأ  ه المجلس عن دوة يجب أن ينظر في ذه الن ام      ن عقد مثل ه ل آل ع ه المقب امج عمل ي   ، ستعرض برن ا ورد ف آم

 .ولم يتوصل المجلس إلى قرار يقضي بوجوب عقد مثل هذه الندوة، دناه أ60الفقرة 

 إطار السياسات
ات    ومالبرنامجآان الهدف هنا تنظيم ما أنجزه     -19 ين بيان جلسه في ميدان السياسات على مدى السنوات الماضية بالجمع ب

ذا الشكل                ا به م الكشف عنه ي ت ة الت . السياسات القائمة وتحريرها وتبسيطها حسب االقتضاء، ومعالجة أمر الجوانب المهمل
 .وستكون محصلة ذلك ملخصا وافيا للسياسات يظل يخضع الستعراض منتظم

تج من   )4(2002وخالل الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام    -20 امج إطار موحد لسياسات    "، أيد المجلس ما ن أداة : البرن
ية هي    صفحة ويغطي خمسة مجاالت     15يتكون من   ر على ملخص    وقد اشتمل هذا اإلطا   . "للتسيير واإلدارة  ة : رئيس  ، التنمي

ذا الملخص   .  وتوفير الموارد، والتداخل ،غاثة والتنمية  والربط ما بين اإل    ،وحاالت الطوارئ  وقرر المجلس وجوب تحديث ه
 .بصورة سنوية ليتضمن قرارات المجلس إزاء القضايا الجديدة

 يتضمن    صفحة  19 ملخص مكون من      2003وتبعا لذلك، فقد عرض على الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي لعام              -21
امج نسخة محدثة لإلطار الموحد لسياسات       ا             . البرن ة عنوانه ذا اإلطار وثيق ع ه تحديث اإلطار الموحد لسياسات        وأرفقت م

امج رح لسياس: البرن ال المقت دول األعم رة اتج ذي للفت د  2005-2004 المجلس التنفي ذي يقضي بتحدي ب ال تجابة للطل اس
ي افجوات السياسات أو السياسات الموجودة الت ادة النظر فيه ة )5( ينبغي إع رة المالي اقتراح موضوعات السياسات للفت ، ب

ام        .  استنادا إلى مالحظات أعضاء المجلس     2004-2005 ذي لع النسخة   2004قدمت إلى الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفي
ام          وسوف تقدم النسخة الرابعة في ا     . البرنامجالثالثة المستكملة لإلطار الموحد لسياسات       ي ع ة للمجلس ف ة الثاني لدورة العادي

ام          . 2005 ذي لع نوية للمجلس التنفي دورة الس ي ال د ووفق ف ان ق ال      2002وآ ى أن استعراضات اإلطار ومناقشات أعم  عل
دال من أن تك    نيمل في دورة المجلس العادية الثاالسياسات في المستقبل ينبغي أن تتم خالل عرض برنامج الع  ام ب ون ة آل ع

 .التسيير واإلدارةحته أصال جماعة آما اقترتقرير األداء السنوي جزءا من 

س     -22 مي المجل ات لقس ار السياس ة تتضمن إط ة محدث خة الكتروني ا بنس ة حالي تفظ األمان س، تح ب المجل ى طل اء عل وبن
ا       ، تتضمن القر االنترنت على شبكةالبرنامجالتنفيذي والسياسات في موقع     د إقراره ق بالسياسات بع ا يتعل دة فيم ارات الجدي

ائق           . )6(في آل دورة من دورات المجلس     ع الوث ى جمي بكة وصالت تسهل الوصول إل ى الش وتتضمن النسخة المنشورة عل
 .المشار إليها في إطار السياسات

                                                      
إضافة إلى ذلك، فقد قدمت األمانة مذآرة إرفاق توضح منشأ إطار السياسات والعملية المستخدمة إلعداده وتقترح الخطوات الالزمة إلبقائه قيد  )4(

 .12/4/2002، (WFP/EB.A/2002/5-A/2) إنشاء أداة للتسيير واإلدارة واإلبقاء عليها، البرنامجاإلطار الموحد لسياسات : االستعراض من جانب المجلس
اقترح المجلس على األمانة طرقا لتحسين الوثائق وتوسيعها وتحديثها بالتشاور مع األمين العام والمدير العام وطلب من األمانة . EB.A/3/2002قرار  )5(

 . تسهيل تفاعالت متزايدة لسد الفجوات
 .EB.A/4/2002القرار  )6(
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 اإلطار اإلشرافي
يير واإلدارة  ارتأت جماعة      -23 ا             أ التس ين هم امتين اثنت ى دع ذا اإلطار يرتكز عل دد     : ن ه ة وتح رة المالي خطة اإلدارة للفت

ذة         ات المنف ة والمشروعات والعملي رامج القطري النتائج المزمعة ومؤشرات اإلنجاز، ومجموعة من مبادئ البرمجة بشأن الب
 .خارج إطار البرامج القطرية

ذي              2005-2004اإلدارة للبرنامج للفترة المالية     خطة  واستندت    -24 ة للمجلس التنفي ة الثالث دورة العادي ، والتي أقرت في ال
ام  اذج      2003لع ك، نم ي ذل ا ف دة، بم م المتح ة األم ي منظوم رى ف ات األخ ي الهيئ ات ف تعراض ألفضل التطبيق ى اس ، عل

م المت           رامج األم ائر صناديق وب ا س دة الميزانيات الموحدة التي أقرته ة والمؤشرات       . ح ائج المتوقع د أوضحت الخطة النت وق
رة     تراتيجية للفت ة االس ن الخط ين م امين األول ذ الع ة لتنفي وارد الالزم ة  . 2007-2004والم وارد الالزم ى الم ارت إل وأش

تراتيجية و  ات االس ع األولوي غيل واإلدارة م دعم ذات الصلة، وربطت أنشطة التش اليف ال غيلية وتك ة التش ة للميزاني اإلداري
 .للبرنامج

إن خطة اإلدارة                 -25 ابقة، ف ى االحتياجات     "ومن خالل فهم معمق للممارسات الس ة عل وارد          "قائم ر عن الم ا تعب ، أي أنه
رة            تراتيجية للفت ة االس ن الخط ى م ة األول رة المالي الل الفت ررة خ طة المق ذ األنش ة لتنفي زت. 2007-2004الالزم  ورآ

ررة           في  التطبيقات السابقة    رامج المق تويات الب دال من مس وال ب ع األم وطلب  . وضع الميزانية على المستويات التقديرية لجم
 .من المجلس اإلطالع على ميزانية التشغيل وبرنامج العمل والموافقة على ميزانية الدعم واإلدارة البرامجية

ا لخطة اإلدارة    ،2003 خالل دورته العادية الثالثة لعام       ،وطلب المجلس   -26 ينات     تحديثا منتظم ة التحس ى يتسنى متابع  حت
ام            :  إلى المجلس للعلم واإلحاطة    أربع مذآرات وقدمت  . المقترحة وتنفيذ الخطة   نوية لع ه الس ى دورت ى إل ، 2004قدمت األول

ام    ، والثالثة 2004والثانية إلى دورته العادية الثالثة لعام        ى لع ة األول نوية     2005 إلى دورته العادي ه الس ى دورت ة إل ، والرابع
 .2005لعام 

ام      يدرس المجلس في دورته   وسوف    -27 ة        ،  )7(2005 العادية الثانية لع رة المالي ي ضوء     2007-2006خطة اإلدارة للفت  ف
ل           ي أوائ دول األعضاء نظمت ف ع ال ر رسمية م بتمبر  مشاورة غي ول  / س وبر  2005أيل . 2005تشرين األول  /  وأواخر أآت

ية              . والخطة أقصر من سابقاتها لكنها بدال من ذلك تتبع نفس الترآيب           زة الرئاس ا األجه ي طلبته وهي تتضمن المعلومات الت
ث     زء الثال ي الج ة ف ورت بصورة ملحوظ د ط ى وق ة األول تعراض الخط الل اس رة  : خ دعم للفت ة ال . 2007-2006ميزاني

ية                   ع الوحدات الرئيس ة بشأن جمي ائج      . وتضمنت الخطة السابقة النتائج التفصيلية بحسب الوحدات التنظيمي ذه النت ع أن ه وم
ة من حيث منظور                   ل أهمي ا أق يير واإلدارة  مهمة بشأن إدارة المنظمة، إال أنه ائج بحسب الوحدات            . التس ع النت م تجمي د ت وق

 .التظيمية في وثيقة اإلدارة الداخلية

صناديق وبرامج األمم المتحدة آجزء     لة بتطور التطبيقات المشترآة     وقد تأثرت أعمال المتابعة المتعلقة بمبادئ البرمج        -28
 .من تنسيق البرمجة القطرية

ديالت      ، أقر المجلس اإلجراء  2002ففي الدورة العادية الثالثة لعام        -29 د من التع د إدخال العدي  المنسق للبرامج القطرية بع
ي    . البرنامجالخاصة ب  ة           وهذا ما انعكس ف دورة البرامجي ى ال ارة إل ع اإلش ات البرمجة م رامج وعملي استعراض تنسيق الب
ه       درس المجلس مسودات  وآان من نتيجة ذلك أن      . )8(للبرنامج ي دورات نوية  البرامج القطرية ف ه توقف   الس عن مناقشة   ، لكن

تراتيجية الملخصات   ة  االس رامج        القطري ائق الب الي، مناقشة وث ك       ، وبالت ى ذل ادة عل ا جرت الع ة، آم ذا    . القطري د حمل ه وق
 .للسكان واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي إلى صف آل من برنامج األمم المتحدة البرنامجاإلجراء 

ة،         ". عدم االعتراض " البرامج القطرية على أساس      وتعالج  -30 ائي للوثيق ي النص النه ويدرج أي تعديل يتم االتفاق عليه ف
نوية ومن ثم ينشر على المواقع الخارجية للبرنامج على شبكة االنترنت بعد انتهاء أعمال الدورة            ررة    . الس ة مق ر الوثيق وتعتب

وبر ي دورة أآت رين األول / ف وفمبر–تش رين/  ن ي    تش ع ف س التوس ن المجل ر م ة أعضاء أو أآث ب خمس م يطل ا ل اني م  الث
ة      . وفي تلك الحالة، تدرس الوثيقة باستفاضة في تلك الدورة   . مناقشتها على نحو أوسع    ة الثاني دورة العادي ي ال وقد عرضت ف

 .، تتضمن تلك اإلجراءات"إجراءات إقرار البرامج القطرية" وثيقة عنوانها 2003للمجلس لعام 

ة                     -31 وقد أدخلت تعديالت ملحوظة على مفهوم البرمجة المشترآة في المذآرة التوجيهية الصادرة عن المجموعة اإلنمائي
ارس     ي م ي صدرت ف ترآة والت ة المش ول البرمج دة ح م المتح ة لألم ن   . 2004آذار / التابع د م ى مزي ذا إل د أفضى ه وق

ي    امج القطري المشترك األول            التغييرات المقترحة الت ي البرن رأس األخضر      ، تجلت اآلن ف ى       ، بشأن ال ذي سيعرض عل  ال
وتتواصل المباحثات في نيويورك حول التبسيط   . 2005 الخريفية في عامالمجالس األربعة للصناديق والبرامج في دوراتها      

 .ت في الوقت المناسب وسوف تدعى مجالس الصناديق والبرامج لدراسة المزيد من اإلجراءا،والتنسيق

ام                   -32 ي ع د        2002وفي ضوء مناقشات هيئة المكتب حول االستخدام األآثر فعالية لوقت المجلس ف د وضع إجراء قي ، فق
ام           تم عرضها                 2002التجربة في الدورة العادية الثالثة للمجلس لع ة المطروحة للدراسة ي ى  ، حيث إن القضايا الجغرافي عل

                                                      
 .WFP/EB.A/2005/11-A/Rev.1، 2006-2005تنفيذي لفترة السنتين برنامج العمل للمجلس ال )7(
 .EB.3/3/2002القرار  )8(
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دير اإلقليمي    والمجموعات اإلقليمية    اح للمجلس                      . يقدمها الم ه أت ى أساس أن ام عل د بالترحيب بوجه ع نهج الجدي وحظي الم
 .صورة أآثر تنسيقا للقضايا المستجدة في أقاليم بعينها، وهو اآلن سمة راسخة من أساليب عمل المجلس

ام             وفيما يتعلق بمسألة      -33 ة لع راح    2004تفويض السلطات، فقد وافق المجلس، في دورته العادية الثالث ى اقت ي  ، عل ورد ف
ة ة المعنون ة    " :الوثيق ديالت الميزاني ات وتع ى العملي ة عل ذي للموافق دير التنفي لطات للم ويض الس ادة تف ي تقضي " زي  والت

ات الم  ى العملي ة عل لطة الموافق ذي س دير التنفي ون للم اش بضرورة أن تك ة واإلنع دة لإلغاث ادة مت ى زي ة وعل ة األغذي  قيم
ين      . )9( مليون دوالر  20 حتى حدود المقدمة في إطارها     امج وآان المبرر هو تمك ر لحاالت           البرن  من االستجابة بسرعة أآب

وارئ سالط دورة المجل ار ل ا االنتظ ى ال ، أي دونم ز عل غيلية للترآي ائل التش ن المس س م ت المجل ر وق ايا  وتحري قض
الج                . نظرية وال يةالسياساتستراتيجية و اال ذي يع ة ال وقد تجلى التغيير بصورة رسمية في تحديث النص المرفق بالالئحة العام

ادة          ا يتفق والم ذي بم دير التنفي د    . )10()ج(2-6تفويض السلطة للم ذا يخضع لالستعراض بع ة     وه دورة العادي ي ال امين، ف  ع
 .2006ة للمجلس في عام نيالثا

ة                    -34 ة الثاني وسوف تقدم األمانة اقتراحا إضافيا لتوسيع السلطات المفوضة للمدير التنفيذي، وذلك في دورة المجلس العادي
ام  ة    2005لع ة المعنون ي الوثيق ى ف روعات       "، يتجل ى المش ة عل أن الموافق ذي بش دير التنفي لطات للم ويض الس ديل تف تع

. المجلس وإذا ما تمت الموافقة على ذلك، فسوف يكون له تأثير على أعباء عمل              . )11("ة اإلنمائية وتعديالت الميزانية للحافظ  
دير                 وإن التغييرات في     عناصر البرامج القطرية ضمن إطار األنشطة المقررة سوف يتم إدراجها في السلطات المفوضة للم

 . المجلسالتنفيذي ولن تعرض بعد اآلن على

 

 إطار المساءلة
ى خطة اإلدارة           تقرير جديد لألداء السنوي    إن محور إطار المساءلة هو        -35 تند عل نوية للمجلس ويس دورة الس ى ال دم إل  يق

دم      تقضي بأن يحل التقرير محل التقرير الس        التسيير واإلدارة  وآانت نية جماعة  . لفًاللفترة المالية المقررة س    ابق المق نوي الس
اءلة                          ي مناقشة المس ذلك يسهم ف التقرير، وب نة المشمولة ب من المدير التنفيذي، ويوجز نتائج التقييمات التي استكملت في الس
ق                           ا يتعل ائق منفصلة فيم ي وث ابقا ف ة س ات المقدم بشأن النتائج على مستوى المحصلة والتأثير ويتضمن، آمالحق، المعلوم

اعي                    بخسائر ما بعد التس     رارات المجلس االقتصادي واالجتم ذة استجابة لق ات، واإلجراءات المتخ ل العملي ة تموي . ليم وحال
 .وفي هذه المناسبة، فقد تم تطويع الخطة في بعض المجاالت آما هو مبين أدناه

                                                      
 .WFP/EB.3/2004/15 الوثيقة، EB.3/33/2004القرار  )9(
 . تبعا لذلكسوف تعدلمن الالئحة العامة ) ج(2-6تفويض السلطات للمدير التنفيذي فيما يتعلق بالمادة "مرفق الالئحة العامة  )10(
 .WFP/EB.2/2005/11الوثيقة  )11(

قيمة األغذية في العمليات): 1(جدول 
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لياتمجموع آل العم ما وافق عليه المدير التنفيذي

ما وافق عليه المدير التنفيذي والمدير العام  لمنظمة  
األغذية والزراعة معا

ما وافق عليه المجلس
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ام         قدم    -36 ألداء السنوي لع ة      2003التقرير األول ل ى المجلس للموافق ام          إل ي ع نوية ف دورة الس ي ال ك ف ه وذل . 2004 علي
ام                        ى أداء ع وراء إل ى ال ا إل ة متطلع تراتيجي والميزاني ل اإلطار     2003ويدمج هذا التقرير فترتين اثنتين للتخطيط االس  مقاب

ل األول  ة األداء مقاب ة مقارن ة آيفي ام لرؤي ى األم ا إل تراتيجي األصلي، ومتطلع تراتيجية واالس دة االس ات الجدي ةي . واإلداري
نهج     2003 األداء في علمًا حول المجلس التنفيذي إحاطةويتمثل الهدف في   ادة صياغة م ي إع  من منظورين اثنين، والبدء ف

 . في إعداد التقارير عن األداء السنوي في إطار يستند إلى النتائجالبرنامج

ة ف      2004وآان عام     -37 الغ األهمي اليب     عاما ب ق أس يير واإلدارة ي مجال تطبي دة  االتس ق   . لجدي ام، تطب ان أول ع ه وآ  ، في
نوية  وفيه أعد وعرض،.  الخطط االستراتيجية واإلدارية للفترة المالية ذات األسلوب الجديد   ،على نحو آامل    على الدورة الس

ام  ألداء، 2005لع ل ل ر الكام نويالتقري ي تنا.  الس د رسخت المناقشات الت ت نموق ي ول ر، والت اوذج التقري ة أجرته  األمان
دة،           ) 1: (، ثالثة مبادئ هي   التسيير واإلدارة وجماعة   ة الجدي تراتيجية واإلداري ادة  ) 2(قياس النتائج تبعا لألولويات االس الزي

ات بصورة          ة  التدريجية في عدد التقارير عن النتائج والمخرجات آوسائل لإلدارة القائمة على النتائج وإدماج التطبيق تدريجي
ات          ) 3(،  البرنامجفي عموم    تفادة من التقييم دروس المس ية وال ائج الرئيس ام      . عرض النت ر األداء السنوي لع زم تقري د الت وق

ات                             2004 ة ضمن الترتيب ائج بصورة آامل ى النت ائم عل ارير عن األداء الق داد التق  بجميع هذه المبادئ ووضع ألول مرة إع
 .البرنامجالجديدة لتسيير وإدارة 

راعيتين                  -38 ين ال ذي والهيئت ى المجلس التنفي امج أما التقارير المشترآة األخرى إل ى وقت           للبرن تها إل د أرجئت دراس ، فق
ام               . الحق نوية لع ه الس ي دورت ة المجلس ف ة        2004وآانت النتيجة موافق ة المعنون ى الوثيق ارير        عل يد عدد تق امج ترش  البرن

 الجزء الثاني من    - وهي   التي صممت ثالثة تقارير   . )12(لى المجلس التنفيذي والهيئتين األم لبرنامج األغذية العالمي       المقدمة إ 
الوثيقة السابقة وعنوانها التقرير السنوي للمدير التنفيذي، وتقرير حول متابعة قرارات الجمعية العامة والمجلس االقتصادي                

ر  ول ق ي ح ر المرحل اعي والتقري ة واالجتم ة العام ذي  ، وA/RES/56/201ارات الجمعي ات ال امل للسياس تعراض الش االس
ة                        يجرى آل ثالث سنوات    ة األغذي اعي ومجلس منظم ى المجلس االقتصادي واالجتم ر سنوي موحد إل ي تقري  وإدماجها ف

د . رير وحدة التفتيش المشترآة، فقد بقيت منفصلة       تقرير خسائر ما بعد التسليم وتق      أما. والزراعة ر السنوي األول     م  وق التقري
ام               )13(للمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة       ى لع ة األول ه العادي ي دورت  2005إلى المجلس ف

 .بدال من عرضه على المجلس في دورته السنوية آما آان الشأن في الماضي

ا          التسيير واإلدارة الل تنفيذ مشروع    وتعزز إطار المساءلة من جديد خ       -39 ة م ة للمجلس بغي  من خالل خمس قرارات مهم
ي اص        ) 1(: يل ام والخ اعين الع ي القط راف ف ات اإلش ي آلي اليب ف ل األس ة أفض ة )2(، دراس امج مطالب تنباط البرن  باس

ة الداخلي  ) 3(استراتيجية إلدارة المخاطر،     ة     دعوة المدير التنفيذي إلعداد بيان عن المراقب ر تفاعلي دور أآث ة، واالضطالع ب
وهذه المسائل سوف يتم إيضاحها     .  استعراض إدارة وظيفة التقييم    )5(،  في مناقشة برنامج العمل المقترح للمراجع الخارجي      

 .فيما بعد

ى من مناقشة المجلس      -40 ة األول رزت اإلجراءات إزاء القضايا الثالث د ب ر موق رة  لتقري ام للفت تش الع -2000كتب المف
ده           . 2002في الدورة العادية الثالثة للمجلس لعام        )14(2001 ة تزوي وناقش المجلس آليات اإلشراف الداخلي وطلب من األمان

ذا الموضوع  ول ه ة ح ت . بدراس د قارن ات ال وق ي آلي ات ف ةأفضل الممارس ة  )15(مراقب ة الثالث دورة العادي ى ال ة إل ، المقدم
م المتحدة     البرنامج، منهج   2003 للمجلس لعام  االت األم ائر وآ  في اإلشراف مع التطبيقات في القطاعين العام والخاص وس

 . المشترك وإدارة المخاطرالتسيير واإلدارةوأدرجت في السياق األوسع لمناقشة 

ذي     لتزام  اأوًال،   :وآانت نتيجة دراسة المجلس لهذه الورقة ما يلي         -41 دير التنفي ة         الم ة الداخلي ان عن الرقاب ديم بي من  (،  بتق
ام              ة لع ات المالي ه ضمن البيان ة        2008المنتظر حاليا تقديم رة المالي ًا، . )2007-2006بخصوص الفت دير       ثاني رار من الم ق

راء     بتعيين رئيس مستقل وأغلبية       الداخلية  تشكيلة لجنة المراجعة   بتقييمالتنفيذي أيده المجلس يقضي      ارجيين   تتكون من خب  خ
درس   . جعل اختصاصات اللجنة متمشية مع أفضل األساليب       ومتخصصين بالتمويل،  دا          وي را جدي ا تغيي ذي حالي دير التنفي الم

امج في عضوية لجنة المراجعة بقصرها على خبراء من خارج           وان                البرن ى المجلس بعن نويًا إل ها عرضًا س دم رئيس وأن يق
داد  للبرنامجوثالثًا، قرر المجلس أنه ينبغي      . )16("البرنامجاجعة  التقرير السنوي للجنة مر   " تراتيجية    إع  المخاطر،   إلدارةاس

ة        2005  أيار/نوقشت مسودتها في مشاورة غير رسمية في مايو     دورة العادي ي ال ا ف ى المجلس إلقراره  وسوف تعرض عل
ام   تقترح األمانة وفي تطور مهم له عالقة بذلك، سوف        . 2005الثانية لعام    ، 2005 على المجلس في الدورة العادية الثانية لع

 والتي تقضي بأنه ينبغي للبرنامج تطبيق ،2005 توصية المراجع الخارجي، في الدورة العادية األولى لعام     البرنامجأن ينفذ   
  .)17(المعايير المحاسبية الدولية

                                                      
 .WFP/EB.A/2004/5-Fالوثيقة  )12(
 .WFP/EB.1/2005/4-C/Rev.1الوثيقة  )13(
 .WFP/EB.3/2002/5-Fالوثيقة  )14(
 .WFP/EB.3/2003/5-D/1الوثيقة  )15(
 .WFP/EB.3/2004/5‐A/1الوثيقة  )16(
 .WFP/EB.2/2005/5-C/1الوثيقة  )17(



WFP/EB.2/2005/4-C/Rev.1 11 

 

ة         -42 ه العادي ي دورت ام      وقرر المجلس، ف ة لع ارير                  2002 الثالث ديم التق رة تق د فك ع المراجع الخارجي الجدي اقش م ، أن ين
رة      ة الفت ي نهاي ة ف دم مجتمع ن أن تق دال م ة ب رة المالي الل الفت رز خ دما تب ائل اإلدارة عن ول مس ة ح امج . الدوري ي برن وف

دورة العادي   و2003-2002الذي يغطي الفترة ،  )18(المراجعة األول  ام     ة الذي قدم إلى ال ذي لع ى للمجلس التنفي ، 2003األول
امين                         رة الع ذي خالل فت دير التنفي ى الم ي إل . وافق المراجع الخارجي على اتباع هذا الترتيب الذي يقضي بتوخي إبالغ داخل

أ القضايا        ة ا       . وبمناقشة خطابات اإلدارة مع المدير التنفيذي عندما تنش دورة العادي ى ال ارير إل ذه التق د أحيلت أول ه ة  وق لثالث
ع الكشوف                       . 2003لعام   نتين ليتواآب م رة الس ة فت ي نهاي ته ف وبموجب اإلجراء المعدل، يتواصل تقديم تقرير مجمع لمناقش

 .المالية ورأي المراجع وليلتزم بالنظام المالي

ة         -43 ا   وفي سياق دراسة وإقرار ورق امج سياسة   "عنوانه ي مجال التقي     البرن ة      )19("يم ف ه العادي ي دورت س، ف رر المجل ، ق
يير واإلدارة  ، أن يطلب من جماعة       2003الثالثة لعام    يم                 التس إدارة التقي ق ب ا يتعل دة، فيم ى ح .  بحث مختلف القضايا آل عل

ام                    نوية لع ه الس ي دورت اء  )1(،  ، يقضي  2005وآانت النتيجة اقتراحا من األمانة أيدته الجماعة ووافق عليه المجلس ف  بإنش
ين  ) 3( ،  19/5/2005عقدت األولى منها في     ،   تعقد مشاورات سنوية غير رسمية حول التقييم       )2(،  لجنة للتقييم الداخلي   تعي

يم،    ذلك المزيد من خبراء التقييم، بما في     دير التقي ة         ) 4(م يم ومهم داد لدراسات التقي ات بشأن استعراض األن ز الترتيب تعزي
 . التقييم ذاتها

تقاسم المعلومات والحوار وبناء توافق في اآلراء واتخاذ : إلدارةالتسيير واوظائف 
 القرارات

ام واسعة هي                التسيير واإلدارة ميزت جماعة     -44 ه يشمل ثالث مه اء      :  عمل المجلس بأن ات، والحوار وبن م المعلوم تقاس
ي المجلس            وأشارت الجماعة إلى أن ا    . توافق اآلراء واتخاذ القرارات    لحوار آان في صلب العملية الفعالة التخاذ القرارات ف

ق     . الذي آان يقتضي اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء وفقا لالئحته الداخلية          اء تواف  اآلراء، أوصت الجماعة      وبشأن الحوار وبن
رار وضرورة        التشاورية غير الرسمية قبل طرح القضايا       هدف المجلس زيادة استخدام العمليات    بضرورة أن يست   اذ الق  التخ

 .البدء في آل دورة من دورات المجلس بمناقشة القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي يطرحها المدير التنفيذي

ة ل                     -45 ة الثالث دورة العادي دءا من ال ام   وقد دخلت التوصية المتعلقة بالمشاورات غير الرسمية حيز التنفيذ ب  آجزء   2000ع
يير واإلدارة وهو في حد ذاته تجديد أوصت به جماعة        نامج عمله المقبل للفترة المالية،      من دراسة المجلس لبر    انظر  ( – التس

ي                 ).  أدناه 60الفقرة   وإن تحديد الموضوعات التي ستستفيد من المناقشات في مثل هذه المشاورات هي نقطة بارزة متأصلة ف
 .من األمانةومن المجلس المقترحات المقدمة و يجريه المجلس لبرنامج عمله، االستعراض السنوي الذي

ام   ، عقدت 2000 في الدورة السنوية لعام      "التسيير واإلدارة التقرير عن   "وقبل عرض     -46 ي ع اورات   2000 ف اني مش  ثم
ي التقر       بينو. غير رسمية  ر  الموافقة على التوصيات الواردة ف بتمبر  ي ول   /  وس دت    2005أيل مية      48، عق ر رس اورة غي .  مش

ع     (وتباينت، إلى حد آبير، الموضوعات المطروحة         اورات من اجتماعات لساعة            ). انظر الملحق الراب رة المش وتباينت فت
وم ل الي ى اجتماعات لكام دة إل ين . واح راوح ب دد الحاضرين ت ا أن ع اع80 و40آم ل اجتم ي آ دوبا ف دولو.  من ين الج  يب

 .عل أيام عمل المجلس أآثر فعالية نحو تجميع عدد أآبر من المشاورات غير الرسمية خالل يوم واحد لجاالتالي، اتجاه

                                                      
الوثيقة  (2003شباط / ورقة مقدمة من المراجع الخارجي إلى المجلس التنفيذي في فبراير: 2003-2002فترة السنتين برنامج عمل المراجع الخارجي ل )18(

WFP/EB.1/2003/5‐B/1.( 
 .WFP/EB.3/2003/4-C ،19/9/2003الوثيقة  )19(
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ي                        -47 ة الت ة والمقبل تراتيجية الراهن وأما التوصية التي تقضي بضرورة البدء في آل دورة بمناقشة مقتضبة للقضايا االس

، وهي اآلن، شأنها شأن المشاورات      2001قد بدئ بتنفيذها اعتبارا من الدورة العادية األولى لعام          ف المدير التنفيذي،    يطرحها
ذا            . غير الرسمية، جزء متأصل في أساليب عمل المجلس        وخالل دورات المجلس األربعة عشرة، تراوح الوقت المكرس له

 .3 هو موضح في الجدول ك اتجاه لزيادة هذا الوقت آما دقيقة، وهنا312 و30البند من جدول األعمال بين 

 

 االجتماعات والتوثيق: التسيير واإلدارةعمليات 
 .  خمس توصيات في إطار هذا العنوان بعضها يغطي أآثر من مهمة واحدةالتسيير واإلدارةاقترحت جماعة   -48

وذج        . تتعلق التوصية األولى بجدول األعمال التفصيلي ومعالجة وثائق المعلومات          -49 يح نم واقترحت الجماعة وجوب تنق
ان سبب طرح القض أن اجتماعات المجلس لبي ال المفصل بش بيل اياجدول األعم ى س ك عل ان ذل ا إذا آ ى المجلس وم  عل

م يجئ   .  الصلةالوثائق األساسية ذاتلتحديد  اإلطالع أو التخاذ القرار، و     وينبغي عدم مناقشة البنود الخاصة بالمعلومات ما ل
 .اقتراح بذلك من أحد أعضاء المجلس مسبقا، ووافق الرئيس على أن هذا األسلوب يمثل استفادة مالئمة من وقت المجلس

 المشاورات غير الرسمية واالستفادة من الوقت): 2(جدول 

عدد المشاورات غير الرسمية
عدد األيام المستخدمة

 اهنة والمقبلةمناقشة القضايا االستراتيجية الر): 3(الجدول 
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دورة              -50 دءا من ال ام        العا وقد دخل جزءا هذه التوصية حيز التنفيذ ب ى لع ة األول ه        . 2001دي الي أن ين الجدول الت يس  ويب ل
تها،       هناك اتجاه واضح، سواء من حيث عدد وثائق المعلومات أو الطلبا           ة لمناقش رة    ت التي حظيت بالموافق ذه األخي ع أن ه م

 . ادتها في السنوات الثالث الماضيةتظهر دالالت على زي

 
 .، باستثناء المناقشات فيما بعد2005طة للدورة العادية الثانية لعام بما في ذلك الوثائق المقدمة للعلم واإلحا* 

امج منذ إنشاء مجلس      -51 ي  البرن رارات والتوصيات وبصورة          1996 ف ان الق ائع الجلسات صيغة بي ارير وق ، اتخذت تق
ية           . منفصلة موجز العمل   اط الرئيس ان النق ذ             والهدف من الموجز هو تبي ي تنفي ة ف ا األمان داوالت المجلس لكي تراعيه ي م ف

د                  التسيير واإلدارة وأوصت جماعة   . قرارات وتوصيات المجلس   ان موح ذا المجال بإصدار بي ي ه  بإدخال بعض التبسيط ف
ية   ة المناقشات األساس د نهاي اال بع ه ح وزع ويصادق علي رارات ي وم الحق(للق ن انقضاء نصف ي دال م ى ) ب باإلضافة إل

 . موجز يصدر خالل أسبوعين ويتم إقراره في إطار إجراء غير معلنمحضر

ام             -52 نوية لع ك الحين          2000وجرى تطبيق تلك التوصيات في الدورة الس ذ ذل لكن إصدار الموجز      . ، بصورة ناجحة من
ك                تحرير الموجز وإقراره يحتاج   و .ثبت أنه إجراء غير عملي    مرة آل أسبوعين     د ذل دم المسودة بع ى شهر واحد تق ادة إل  ع

ا    .  ثم تذهب إلى أعضاء المجلس     الستعراضها من جانب المقرر ومن     ي دورة المجلس          قبل التصديق عليه  بصورة رسمية ف
ا               2000والخبرة من هذا اإلجراء منذ أواخر عام        . التالية ، هي أن أعضاء المجلس يتلقون عادة المسودة خالل شهرين تقريب
 .دورة التالية وقليال ما تقدم طلبات لتعديل المسودةقبل ال

يير واإلدارة  وآانت نتيجة توصية جماعة          -53 لفا، أن أصدرت                التس ددا س ا مح ع نموذج ائق المجلس ينبغي أن تتب أن وث  ب
م   تضمنت اقتراحا يقضي بأ    )20(تبسيط وثائق المجلس التنفيذي   األمانة وثيقة بعنوان     ن جميع الوثائق، بخالف تلك المقدمة للعل

 .  )21(واإلحاطة، ينبغي أن تتضمن ملخصا تنفيذيا ومشروع قرار وتتقيد بعدد محدد من الكلمات

ام           -54 ي إطار   ،2004استعرض المجلس المسألة خالل مناقشات برنامج العمل للفترة المالية في دورته العادية الثالثة لع  ف
ي                              ة المكتب ف ا هيئ ي أقرته أن السياسات الت ة، وأوصى ب ذي والترجم ل   خفض التكاليف من حيث وقت المجلس التنفي  أوائ

ة               . تستمر على أساس تجريبي ينبغي أن       2004 دورة العادي ومن الناحية العملية، فإن هذه التوصيات قد نفذت فعال بدءا من ال
ام     ائق        متوسط خامس   يوضح الملحق ال    و. 2003الثانية لع ين عامي     لكل دورة     عدد الصفحات والوث  وأن 2005 و 2000ب

 .هناك بعض التحسن لكن التغير ليس حاسمًا

ائق  مبادئ توجيهية بشأن  ، وحدت األمانة التعديالت الموجزة أعاله في وثيقة واحدة بعنوان       2004وفي نهاية عام      -55 الوث
ام       "س التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي    لمجلل المقدمة ا يتضمن أيضا توصيات حول          ،  2005، وأصدرت، في أوائل ع آتيب
 . األسلوب

                                                      
 آلمة لخطة 7 000 آلمة لوثائق السياسات و6 000 –الوثائق غير العملية : حدود عدد الكلمات هي. WFP/EB.1/2004/INF/7 ،14/1/2004الوثيقة  )20(

 آلمة 7 200 آلمة للبرامج والعمليات الممتدة القطرية و6 000أما الوثائق العملية .  آلمة لتقييم الوثائق4 000اإلدارة وحسابات مراجعة الفترة المالية و
 .للعمليات الممتدة اإلقليمية

 آانت جيدة عموما، فإن األمين العام والمدير العام ارتأيا أن هناك مجاال للتحسين وأوصيا البرنامجوثائق إضافة إلى ذلك، ومع االعتراف بأن نوعية  )21(
بأن على جميع الوثائق المقدمة إلى المجلس أن تتأآد من أن السياق الشامل للموضوع المطروح قد تم توضيحها وأن التفاصيل يمكن إدراجها آمالحق وأن 

 .عملية داخلية لمراقبة الجودة بهدف جعلها سهلة االستيعابالوثائق يجب أن تخضع ل

 وثائق المعلومات ومناقشتها): 4(الجدول 

 عدد وثائق المعلومات المقدمة للمناقشة              عدد وثائق المعلومات المقدمة للعلم واإلحاطة
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ة   -56 ا توصية جماع يير واإلدارةأم ي تقضي بالتس د   ، الت ات، فق ي االجتماع ارآة ف ول المش ة ح ذآرات توجيهي داد م إع
ي     "توجيهية بشأن اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي        مبادئ"أسفرت عن وثيقة بعنوان      ، درسها المجلس ف
وتوجز المقالة المرفقة بالنظام الداخلي للمجلس المنهج العام للتسيير واإلدارة الذي أوصت            . 2001دورته العادية الثالثة لعام     

ة  ه جماع يير واإلدارةب ورة التس وجز للمش ه آم تفاد من ذه   ، ويس ي ه ارآة ف س والمش ات المجل ة اجتماع ق برئاس ا يتعل  فيم
رة   أنظر ( المندوبين الجدد    التوجه لفائدة  الملف اإلعالمي و    برنامج وقد أدرجت الخطوط التوجيهية اآلن في     . االجتماعات  الفق

س،                . )67 ي    ويرسل موجز الخطوط التوجيهية مرفقا بجدول األعمال التفصيلي إلى آل دورة من دورات المجل اح ف وهو مت
 . جميع اجتماعات المجلس

 برنامج العمل السنوي
ة   -57 يير واإلدارةأوصت جماع ك   ) 1( التس ي ذل ا ف س بم ات المجل ام دورات واجتماع دد أي يص ع ر تقل اورات غي المش

ل ا           وين )2(.الرسمية دورات بغي للمجلس أن يخطط برنامج عمله بما في ذلك االجتماعات قب يرة أعمال    ل ا بمس ه  وأن يفكر ملي
 .وينبغي مواصلة المشاورات بشأن الموارد) 3(. خالل األشهر االثني عشر السابقة

يير واإلدارة  أما تقليص عدد دورات المجلس، فيجب انتظار تنفيذ بقية توصيات              -58 ة بمعالجة         التس ك المتعلق ، وبخاصة تل
ه من            2004وفي الدورة العادية الثالثة لعام      ). 30 أنظر الفقرة (قطرية  البرامج ال  ى تقليص عدد دورات  4، وافق المجلس عل

ام     )22(تقليص عدد دورات المجلس  آل عام، آما هو واضح في      3إلى   دءا من ع ة      . 2005ب ة الثاني دورة العادي اج ال م إدم وت
ايو       /  فبراير –آانون الثاني   / اها في يناير  والدورة السنوية وبالتالي عقد ثالث دورات آل سنة إحد         ي م ار  / شباط وواحدة ف أي

ع أن يحدث تخفيض        . تشرين الثاني /  نوفمبر –تشرين األول   / حزيران والثالثة في أآتوبر   /  يونيو – ان من المتوق ه آ ومع أن
اورات  ةوفي العاد). ادس الملحق الس انظر(، لكن هذا لم يتحقق      2005في عدد أيام االجتماعات في عام        ، تتقرر مواعيد المش

 .المجلس بالتعريف جزءا رسميا من مداوالت  دورة المجلس لكن هذه المشاورات ليست قبلغير الرسمية

ي                              -59 إجراء استعراض سنوي ف ذت ب د نف ه، فق ي أعمال ر ف وأما التوصية التي تقضي بأنه ينبغي للمجلس أن يخطط ويفك
ام            /  نوفمبر –شرين األول   ت/ أآتوبر ة لع ة الثالث امج العمل         2000تشرين الثاني، بدءا من الدورة العادي اول مشروع برن ، يتن

ا                   . لفترة السنتين القادمتين   تفادة منه ة دروس يمكن االس اك أي ا إذا آانت هن وفي الوقت ذاته، يكون المجلس مدعوا لدراسة م
ه خالل األش            ا مهام ابقة      من الطريقة التي أدار فيه ي عشر الس ى              . هر االثن نتين عل رة الس امج العمل لفت تند مشروع برن ويس

 .ألمانة هيئة المكتب ومن االقضايا التي تثار في دورات المجلس والمقترحات المقدمة من

د    -60 وارد  تواصل عق وبر  المشاورات بشأن الم ى أآت امش دورات المجلس حت ى ه تجابة . 2003ول تشرين األ/  عل واس
ا          بقها مناقشات متخصصة تقترحه ا جدواها وينبغي أن تس لرأي األمانة، فإن تلك المشاورات في صيغتها التقليدية لم تعد له

ام     ك   . )23(2004األمانة أو المجلس ووافقت هيئة المكتب على إرجاء هذا األسلوب بدءا من الدورة العادية األولى لع ذ ذل ومن
ي                . عقد المشاورات غير الرسمية بشأن الموارد حسب االقتضاء       الحين، فقد بدأ     وع ف ذا الن اورات من ه دت ست مش د عق وق

 .2005 مشاورات في عام خمس، وسوف يبلغ مجموعها 2004عام 

دورات      وأصبحت    -61 ل ال ا قب رار جماعة      اجتماعات م ذ ق ة من ر مطبق يير واإلدارة  غي ام   التس ي ع ا   2002 ف  وحلت محله
ددة         اول موضوعات مح ذه               . مشاورات غير رسمية تتن د ه ان يمكن عق ا إذا آ ر م ا للمجلس لتقري ر متروآ زال األم ه الي لكن

 . آل سنةاالجتماعات عندما يدرس برنامج العمل لفترة السنتين في 

مكتب الهيئتان الراعيتان والمجلس التنفيذي وهيئة ال: التسيير واإلدارةهياآل 
 والقوائم االنتخابية والممثلون الدائمون

ايا     -62 ول قض ل األصلي ح الل العم رت، خ يير واإلدارةأثي مى  التس ا يس ق بم ئلة تتعل زدوج، أس اء الم امج، االنتم  للبرن
اعي         أدوار  ) 1(وبخاصة   ة        المجلس التنفيذي والجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتم ة األغذي ؤتمر منظم ومجلس وم

الغ بشأن    ) 3(دور المدير العام للمنظمة في الموافقة على عمليات الطوارئ،         ) 2(والزراعة،   المشورة الثنائية وخطوط اإلب
ذه   التسيير واإلدارةوأشارت جماعة . الميزانيات والحسابات وبعض المسائل األخرى، إلى المنظمة واألمم المتحدة   ى أن ه  إل

ام          . ات تستلزم تكاليف إضافية وتتسبب في تأخيرات      الترتيب ا ع ي تقريره س، بوجوب       2000وأوصت الجماعة ف ى المجل  إل

                                                      
 .WFP/EB.A/2004/5-Eالوثيقة  )22(
 .14/1/2004اجتماع هيئة المكتب في  )23(
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ي الوقت المناسب            ات ف ذه الترتيب ام             . النظر في ه ل ع ي أوائ ألة ف ذه       2005واستعرضت الجماعة المس ى أن ه  وخلصت إل
 . تب فيما بعدالمهمة ليست لها األولوية وهو الرأي الذي وافقت عليه هيئة المك

ام            -63 ى لع يير واإلدارة ، أن تستعرض جماعة    2002وطلب المجلس، في دورته العادية األول ا    التس ي بموجبه ة الت  العملي
ذي              دير التنفي ين الم امج األمين العام والمدير العام المجلس في تعي ي أواخر            .)24(للبرن ألة ف ذه المس ام    وناقشت الجماعة ه  ع

 . 2005وسوف تكون هذه المسألة موضوع بيان شفوي يقدم إلى المجلس في دورته العادية الثانية لعام . 2004

يير واإلدارةواطلعت جماعة   -64 ات إلالتس دفق المعلوم ى ت اء عل ة المكتب لإلبق ام هيئ م مه ى أه ة  عل وائم االنتخابي ى الق
ا، و راء اسومنه د ت إج ة ق أن المتابع ع القضايا بش ن أن جمي د م ن اجتماعات المجلس للتأآ اع م ل اجتم م تعراض الحق لك

رئيس       تحديدها على وجه صحيح وإدارة تخطيط ال       رئيس ونائب ال ر            . تعاقب لوظيفتي ال داخلي أآث ع النظام ال ذا يتمشى م وه
ه    ير واإلدارة التسيمنه بشأن التخطيط االستراتيجي لعمل المجلس الذي تعتبره جماعة           ومن  .  بأنه مهمة من مهام المجلس ذات

 .2001م ا لهذا منذ ع على ذلك، وعمل تبعًاالتسيير واإلدارةالناحية العملية، وآما ورد أعاله، فإن المجلس وافق جماعة 

يير واإلدارة  جانب جماعة     وخضعت اإلجراءات بشأن التخطيط المتعاقب في هيئة المكتب لالستعراض من            -65 ي  التس ، ف
ام               ي ع رئيس المجلس ف ام           . 2002أعقاب االنصراف المبكر ل ل ع ي أوائ وان       2005ووافقت الجماعة ف ى دراسة بعن ، عل

ة                 استبدال نة التقويمي ذي خالل الس ذا الموضوع      . )25(الرئيس أو األعضاء اآلخرين في هيئة مكتب المجلس التنفي زال ه والي
 . هيئة المكتبقيد الدراسة لدى 

ة    -66 يير واإلدارةوأوصت جماع ب        التس س يج ي المجل دد ف اء الج دة األعض ات لفائ د بالمعلوم ات التزوي أن اجتماع  ب
ي   . 2001تشرين األول / وقد عقد أول برنامج من هذا القبيل في أآتوبر    . تطويرها لتصبح برنامجا تعريفيا    رتين ف ثم تكرر م

ام   البرنامجومن المقرر عقد . 2004 ومرتين في عام     2003 ومرة واحدة في عام      2002 عام ي لع ة   2005 التعريف ي نهاي  ف
ي   . وتم تكييف هذا البرنامج دورة بعد دورة في ضوء الخبرة         . تشرين األول / أآتوبر وآان استرجاع المعلومات إيجابيا جدا ف

دأت صناديق      . معظم أجزائه  اب                       وفي اآلونة األخيرة، ب ي أعق ادرة ف ذه المب اة ه ي محاآ دة ف م المتح ي األم رامج أخرى ف  وب
 . 2003تشرين األول / زيارة قام بها أمناء المجالس التنفيذية في نيويورك إلى روما في أآتوبر

 التقييم وانعكاساته

 التسيير واإلدارةأدوار 
ة وهي       حسب تقييمنا، فإن استنباط وسائل        -67 اءلة     –لدعم األطر األربع ة والمس تراتيجية والسياسات والمراقب د  – اإلس  يع

ائر القطاعات                     . البرنامجخطوة رئيسية متقدمة في تسيير       ي س ة ف اليب المطبق ائل تضاهي أفضل األس د أن الوس ونحن نعتق
ازة لتطوير الحق     الدولية والعامة وأن إعدادها يمثل خبرة تعليمية ثمينة للمجلس واألمانة وأن هذه ا             يح قاعدة ممت . لوسائل تت

اوز          ويره ليتج يعه وتط م توس ذي ت اءلة ال ار المس ل إط ي ظ ذت ف ي نف ال الت اح إزاء األعم اص باالرتي اس خ دينا إحس ول
ام    ي ع س ف ا المجل ق عليه ي واف ية الت ع   2000التوصيات األساس ة والمراج س واألمان ين المجل ر ب وار المثم ة للح  آنتيج

 . يتصدر منظومة األمم المتحدة في هذا الميدانالبرنامجأفضل ما نعلم، فإن وحسب . الخارجي

 التسيير واإلدارةمهام 
 .وفيما يتعلق باقتسام المعلومات والحوار وبناء توافق اآلراء واتخاذ القرارات، فإن تقييمنا هو آما يلي  -68

رارات                    -69 ى توافق اآلراء وتحسين الق ة والحصول عل اهرا من حيث الفعالي ا ب . فقد حققت المشاورة غير الرسمية نجاح
راقبين  وائم أعضاء المجلس والم ع ق ن جانب جمي عا م تمرار حضورا واس اورات باس ذه المش ذبت ه ة . واجت وآانت نوعي

ا أيسر           ومن الواضح أن الموضوعات التي      . المداخالت والمناقشات رفيعة   تعالج في المشاورات الرسمية عادة ما تتيح طريق
وزع             . وأسرع عندما يناقشها المجلس بصورة رسمية      ومن جهة أخرى، الحظنا أن هذه المشاورات تكون أقل جدوى عندما ت

ا إطالع . الدراسات قبل يوم واحد فقط أو نحو ذلك من انعقاد الدورة     ر من    وفي تلك الحالة، فإن المناسبة تصبح اجتماع ا أآث ي
ا      ر فيه ود   . آونه مناقشة وربما يلزم األمر عقد اجتماع آخر لمناقشة جوهر المسألة بعدما تتاح للمندوبين الفرصة للتفكي د ي وق

ل              ى األق المجلس إقرار أساليب عمله بالتعهد بوجوب توزيع الدراسات للمشاورات غير الرسمية قبل المشاورات بأسبوع عل
 .جلسوأن تكون بجميع لغات الم

                                                      
 EB.1/22/2002القرار  )24(
 .24/5/2005اجتماع هيئة المكتب في  )25(
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و                           -70 س، فه ة آل دورة من دورات المجل ي بداي ة ف ة والمقبل تراتيجية الراهن ذي حول القضايا اإلس دير التنفي ان الم أما بي
ة ب . يحظى بترحيب واسع وأصبح اآلن جانبا راسخا من جوانب اإلدارة     يير واإلدارة وفيما يتعلق باقتراح الجماعة المعني  التس

ا بالمعلومات          . وجوب تقليص فترة المناقشة، فإنه لم يحظ بالدراسة الكافية        ب ا وثري اب المناقشة مفتوح ونحن نأمل أن يكون ب
ق           ا، المجال للتطبي ا، حسب اعتقادن يح له اك  . ومفيدا في تحديد الموضوعات التي تستدعي اهتماما في المستقبل إذا ما أت وهن

ود المجلس بحث       . ال، أن يصبح مناسبة لبيانات عامة يقدمها الزائرون والوفود        نزوع، بشأن هذا البند من جدول األعم       وقد ي
 .ما إذا آان هذا المكان فرصة مالئمة للمداوالت بشأن هذه البيانات

 التسيير واإلدارةعمليات 
ا ل                 -71 ات م ائق المعلوم اقش وث أن ال تن د أسهم        إن تطبيق القاعدة التي تقضي ب تها، ق ى قناعة بمناقش رئيس إل م يتوصل ال

س داوالت المجل ة م ي فعالي ا ف اط . حسب رأين ه حيث يح ق علي ال متف دول أعم دة لوضع ج لوب خطوة مفي ذا األس د ه ويع
 . المجلس علما بالقضايا لكن يترك له الخيار في ما إذا آان سيناقشها أم ال

ن  -72 د تحس روع   ولق ة لمش لوبها نتيج ا وأس س ونوعيته ائق المجل ة صيغ وث يير واإلدارةت بصورة ملحوظ و . التس فمؤلف
ها المجلس                         ي يدرس ائق الت دين للوث . الوثائق ومحرروها قد أدوا مهمة جيدة ومتسقة حسب رأينا تضمن مناقشة وعرضا جي

ائق   ). 76انظر الفقرة (كثرة العدد لكن ال يزال هناك من يجادل بأن هذه الدراسات تتصف باإلسهاب وربما ب            وم أن الوث ومعل
ى أعضاء             . مكلفة في صياغتها وترجمتها واستنساخها وعرضها وقراءتها       ا خاصا عل وإن استيعاب هذه الدراسات يلقي عبئ

ه                 ي موقف ال يحسدون علي الي يوضع هؤالء ف . المجلس والمراقبين الذين ال يمكنهم استدعاء عدد آبير من الموظفين وبالت
ا            أثر الجودة طبع ونحن  . ويترتب على ذلك، أن تقليص حجم الوثائق يمكن أن يمثل إسهاما مهما في الفعالية شريطة أن ال تت

رة  ( آلمة، تبعا لنوع الوثيقة   7 200 و 4 000إن حدود عدد الكلمات بين      ) 1: (نقترح ما يلي   ه    )54انظر الفق د ب ، ينبغي التقي
رة ال    باستثناء الخطة االستراتيجية وخط     ر األداء السنوي،       ة اإلدارة لفت نتين وتقري ذييال       )2(س ة ت ينبغي أن تتضمن آل وثيق

ود                        ) 3(يبين عدد الكلمات،     د من بن ي آل بن ائق الموجودة ف ينبغي لألمانة أن توزع جدوال في بداية آل دورة يبين عدد الوث
 . بحسب المواعيد المحددةجدول األعمال وعدد الكلمات والصفحات وعدد الوثائق التي تم توزيعها 

أثير محدود                -73 ا، ت . وبخصوص إصدار المادة التوجيهية حول المشارآة في اجتماعات المجلس، فقد آان لها، حسب رأين
ين ال          وازن ب اد ت ي إيج ة ف اك بعض الرغب ات  ونحن نعتقد أن المداخالت آانت أآثر وأوضح مما هو مألوف وال تزال هن بيان
ى المناقشات                    ردود عل ا  . المعدة سلفا، وفي بعض األحيان نيابة عن القوائم أو المجموعات، وبين المداخالت التي تجئ آ وإنن

ة   2000 لعام التسيير واإلدارةنود، آما جاء في التقرير األصلي لجماعة       ه  . ، التحول بقدر أآبر نحو المناقشات التحاوري وإن
ي          ليسعدنا أن نسمع آراء أعضا    د الخطوات الت ة اإليجاب، ينبغي تحدي ي حال ك، وف ى ذل ء المجلس فيما إذا آانوا يوافقون عل

 .يجب اتخاذها للتحرك في هذا االتجاه

 األصلي على   التسيير واإلدارة وقد نص تقرير    . وتعتمد فعالية وآفاءة مداوالت المجلس، بصورة حاسمة، على الرئيس          -74
ي                          ": ا يلي م دة ف رات الجي ة الموضوع المطروح للمناقشة والخب ى معرف د عل زة وتعتم اءة متمي إن الرئاسة الناجحة تمثل آف

لوب ال واألس ى االحتم درة عل ذات والق ة بال ين األشخاص والثق ات ب و . العالق ا ه ل مم د بأق ذه الشروط يوج وإن تضافر ه
ل، التقليد الذي يتبعه، آجهاز فريد في صناديق وبرامج األمم المتحدة،            في هذا المجا   البرنامج ومما يساعد    ".مفترض عموما 

ي إدارة        والمتمثل في تعيين نائب لرئيس المجلس يعمل لمدة عام، ومن ثم يتولى مهام المجلس، األمر الذي يمثل دافعا مهما ف
س داوالت المجل يير وإدارة  . م ن خصائص تس دا م د واح ذا التقلي ان ه امجوآ ي حظالبرن ات  الت ن جانب أمان اء م ت بالثن ي

ا لتشارك                   مجالس آل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان، عندما جاءت إلى روم
 .2003تشرين األول /  في أآتوبرالبرنامجآجهات آمراقبة لمجلس 

 برنامج العمل السنوي
تراتيجية لتخطيط                        إن تقييمنا   -75 ر اس وم بتطوير نهج أآث ي أن المجلس يق  للخبرات في السنوات الخمس األخيرة، يتمثل ف

ولهذا النهج، ضمن  . ، لكن اليزال هناك بعض الطريق الذي يجب اجتيازه      التسيير واإلدارة أعماله، آما أوصت بذلك جماعة      
ي ينبغي د                دة االجتماعات          أمور أخرى، تأثير حيوي على عدد من الموضوعات الت ى م ا عل الي تأثيره نويا وبالت تها س راس

 عشر السابقة، لم يسفر   أعمال المجلس خالل األشهر االثنىوبالمثل، فإن االستعراض االستذآاري السنوي لتوجيه  . وتكلفتها
دة ر من المالحظات المفي ر مال. عن الكثي ى نحو أآث ا عل ام بهم ين يمكن القي اتين المهمت ى أن ه ير إل م ونحن نش و ت ة ل ءم

 .إعدادهما مسبقا على نحو أفضل وربما على أساس استعراض يقوم المجلس بإعداده بمؤازرة من األمانة
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 الخالصة
ام                التسيير واإلدارة وآتبت جماعة     -76 ي ع ى المجلس ف ا إل ام تقريره ي خت ي    2000 ف ا يل د أن       : " م ا نعتق ال، فإنن وباإلجم

ة توصياتنا س ي عملي هم بصورة ملحوظة ف يير واإلدارةوف تس اءة التس ة وآف ين فعالي ى تحس ؤدي إل ذلك فسوف ت ا ل  وتبع
ة         .  في الوصول إلى الجوعى الذين ينبغي مراعاة اهتماماتهم        البرنامج ه الشراآة الدائم د بررت ا، ق وهذا االعتقاد، حسب رأين

ذ خطة العمل خالل               ي تنفي ة ف رة      والمثمرة بين المجلس واألمان امج ونحن نظن أن      .  السنوات الخمس األخي ه أن    البرن  يمكن
ا                         ة لن ا مزي يدعي بصدق بأنه واحد من أفضل الوآاالت المسيرة في منظومة األمم المتحدة إن لم يكن أفضلها، ونحن نعتبره

 . أن أتيحت لنا الفرصة لإلسهام في الوصول إلى هذه النتيجة
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  األولالملحق

 2005-1999 للفترة إلدارةالتسيير واأعضاء جماعة 

 القائمة ألف
Mr Yohannes Tensue 
Mr Ahmed Hachemi 
Mr Medi Moungui 

 2003تشرين الثاني / ، نوفمبر2000نيسان /  أبريل– 1999آذار / مارس
 2003تموز /  يوليو– 2003آانون الثاني / يناير
 2005تشرين الثاني / نوفمبر – 2004شباط / فبراير

 القائمة باء
Mr Adnan Bashir Khan 
Mr Govindan Nair 

 2003تموز /  يوليو– 1999آذار / مارس
 2005تشرين الثاني / نوفمبر – 2003تشرين الثاني / نوفمبر

 القائمة جيم
Mr Juan Siles 
Mr Miguel Barreto 
Mr Alfredo Nestor Puig Pino 

 1999آذار / مارس
 2004شباط /  فبراير– 2000نيسان / أبريل
 2005تشرين الثاني / نوفمبر – 2004آانون األول / مبرديس

  2005نيسان /  أبريل– 1999آذار / مارس Mr Anthony Beattie القائمة دال

 القائمة هاء
Mr Igor Shapovalov 
Mr Milan Paksi 

  2000نيسان /  أبريل– 1999آذار / مارس
 2004تشرين الثاني / نوفمبر – 2004آانون األول / ديسمبر
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 الملحق الثاني
 )(WFP/EB.A/2000/4-D  واإلدارةالتسييرالملحق الثاني لتقرير جماعة 

 تسيير البرنامج

 وضع البرنامج
م المتحدة                  ويخضع  . أنشئ برنامج األغذية العالمي بصورة مشترآة من جانب منظمة األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألم

ام األساسي ا        البرنامج ه للنظ ة                    في عمل ة األغذي ؤتمر منظم دة وم م المتح ة لألم ة العام ا الجمعي اه المؤسستان وهم ده هيئت ذي تعتم ل
ذآورتين            . والزراعة تين الم ين المؤسس ة الهيئت ام األساسي موافق رة   (وتتطلب التعديالت على النظ ام    14انظر الفق اه بشأن النظ  أدن
 ).األساسي

 العضوية
 في غالب األحيان وبصورة غير رسمية إلى البلدان التي تشارك في مختلف أنشطته   ليس للبرنامج عضوية رسمية، وأن آان يشار   

ي      البرنامجوباب المشارآة في تسيير     ". الدول األعضاء "على أنها    ة عضو ف  مفتوح أمام أي دولة عضو في األمم المتحدة، أو دول
ة ة والزراع ة األغذي ي أن يُ . منظم ين يرغب ف اتين المنظمت ي ه اج أي عضو ف ية، وهي  ويحت ة الرئاس ي الهيئ د ف ى مقع نتخب إل

ة من                              ي قائم ة والزراعة ف ة األغذي اعي أو مجلس منظم درج من جانب المجلس االقتصادي واالجتم ى أن ُي ذي، إل المجلس التنفي
 ).انظر الملحق ألف من النظام األساسي(القوائم االنتخابية الخمس من ألف إلى هاء، ذات الطابع الجغرافي أساسًا 

 جلس التنفيذيالم
ى أن        امج ينص النظام األساسي عل ة        البرن زة التالي ذي   ) أ: ( يتكون من األجه ة  )ب(؛ و المجلس التنفي ادة      ( أمان النظام األساسي، الم

 ).الخامسة

ومجلس منظمة   المجلس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة األمم المتحدة  دولة ينتخبها ) 36( من ست وثالثين     المجلس التنفيذي يتألف  
ام األساسي،   ) (باء(، وذلك وفقا لتوزيع المقاعد المبين في الملحق    )ألف( من بين الدول المدرجة في الملحق        ألغذية والزراعة ا النظ

 )).أ(المادة الخامسة 

 .يخضع المجلس للسلطة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة

المي  ألساسي، مسؤولية تقديم العون الحكومي الدولي النظام ا   بموجب هذا  ،المجلسيمارس   ه لبرنامج األغذية الع السياسات   وتوجي
ات            البرنامجالمحددة لتنظيم أنشطة هذا      ع توجيه ا يتسق م ة والزراعة         واإلشراف عليه بم ة األغذي ؤتمر منظم ة العامة وم الجمعي

ة     ة والزراع ة األغذي س منظم اعي ومجل ادي واالجتم س االقتص يوالمجل تجابة   ف ا يضمن اس ات، وبم ال السياس امج  مج البرن
 . الحتياجات وأولويات البلدان المستفيدة

 : فيما يليالمجلس تتمثل مهام

 يساعد في وضع سياسات المعونة الغذائية على المدى القصير وعلى المدى الطويل، والتنسيق فيما بينها؛ )1(
 :بما في ذلكالبرنامج، إدارة بمسؤولية اإلشراف الحكومي الدولي وتسيير المجلس يضطلع  )2(

 ؛واستعراض إدارة أنشطته وتنفيذهاالبرنامج متابعة أداء  
 اتخاذ قرارات بشأن الخطط االستراتيجية والمالية والميزانيات؛ 

البرامج والمشروعات واألنشطة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي، وتعديلها عند االقتضاء،  دراسةالمجلس يتولى  )3(
 .ضرورياالمجلس تخويل سلطة اإلجازة هذه للمدير التنفيذي وفقا لما يراه للمجلس جوز وي. وإجازتها

ميزانيات البرامج والمشروعات واألنشطة، ويعدلها عند االقتضاء، ويجيزها، آما يستعرض إدارة المجلس يبحث  )4(
 ).2 -سة النظام األساسي، المادة الساد( المجازة البرنامجوتنفيذ البرامج والمشروعات وأنشطة 

رامج ومشروعات وأنشطة            المجلسيرفع   امج تقريرًا سنويًا عن ب رارات        البرن م ق ى أه تمًال عل ى      ، مش ذي إل دورة   المجلس التنفي  ال
 ).3 -النظام األساسي، المادة السادسة (مجلس منظمة األغذية والزراعة  وإلى للمجلس االقتصادي واالجتماعيالموضوعية 

ابي    . وية وأية دورات عادية أخرى يراها ضرورية أن يعقد دورة سن   المجلسعلى   ى طلب آت وله أن يعقد دورات استثنائية بناء عل
ام     المجلس على األقل، أو بموافقة ثلث أعضاء       المجلسمن ثلث أعضاء     ين الع دة    على دعوة من األم م المتح ة األم دير  لمنظم  والم

 ).5 –النظام األساسي، المادة السادسة (ر التنفيذي   أو بناء على دعوة من المدي لمنظمة األغذية والزراعةالعام
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د         راهن يعق ايو      المجلس وفي الوقت ال ي م نوية ف ة    / دورة س ار وثالث دورات عادي اير   : أي ي ين ى ف ر    /األول اني أو فبراي انون الث  /آ
وبر            /شباط، والثانية في مايو    ي أآت ة ف نوية، والثالث دورة الس ذه           وبصف . تشرين األول   /أيار بالتتالي مع ال ام ه إن مجموع أي ة ف ة عام

 . يومًا في السنة14الدورات يبلغ نحو 

 األمانة
ع                  يرأس األمانة المدير التنفيذي الذي يقوم بتعيينه األمين العام لألمم المتحدة والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بعد التشاور م

وتستغرق آل والية فترة خمس      . لفترة ال تتجاوز والية واحدة أخرى     ويجوز أن يعاد تعيين المدير التنفيذي بالطريقة ذاتها         . المجلس
 ).3و2 –النظام األساسي، المادة السابعة (سنوات 

تهم  األمانةيكون المدير التنفيذي مسؤوًال عن اختيار موظفي       وعن تنظيمها آما يتولى اختيار وتعيين آبار الموظفين ممن تفوق رتب
 ).5 –المادة السابعة ( األمين العام والمدير العام ، وذلك باالتفاق مع2الرتبة مدير 

 النظام األساسي، والالئحة العامة، والنظام المالي، والالئحة المالية
 . ألحكام النظام األساسي، والالئحة العامة، والنظام المالي، والالئحة المالية فيهالبرنامجيخضع 

ى               امجللبرن يد المجلس التنفيذي   على   ة  ، وهو هيئته الرئاسية، وذلك باعتماد مشروع النظام ورفع توصية بالموافقة عليه إل الجمعي
م المتحدة     اعي     ، من خالل      العامة لألم ؤتمر      المجلس االقتصادي واالجتم ى م ة والزراعة     ، وإل ، من خالل مجلس    منظمة األغذي

ا      وتتطلب أية تعديالت على النظام األساسي مواف   . المنظمة المذآورة  ذآورة ذاته ة الم ادة    (قة من خالل الطريق النظام األساسي، الم
ؤتمر        ). الخامسة عشرة  ة  والزراعة   ويعني ذلك أن إجراء التغييرات يتطلب فترة فاصلة مقدارها عامان حيث أن م ، منظمة األغذي

 .وهو الهيئة الرئاسية لهذه المنظمة، يجتمع مرة واحدة آل عامين

ة والزراعة            ويجوز له تعديلها شريطة إبالغ        ة األغذي ا   المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظم ادة     (به ة، الم الالئحة العام
 ).1 –الخامسة عشرة 

ام األساسي،   ( في منظمة األغذية والزراعة       اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية      بعد استئناسه برأي      النظ
 .ويجوز تعديل النظام المالي بالطريقة ذاتها). 5 –المادة الرابعة عشرة 

 ).2 – 2النظام المالي، المادة ( للعلم التنفيذي، المجلس ، ويقوم بتعميمها على

 الترتيبات المالية
ة،                           على الم  ة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزاني تمس مشورة اللجن امج أن يل ة للبرن اإلدارة المالي ور المتصلة ب جلس في آل األم

 .ولجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة

ا     البرنامجأن يمارس الصالحيات الحكومية الدولية لإلشراف الكامل على آافة جوانب حساب              المجلس على يتحمل   وفحصها، بينم
ام  ؤوًال أم ون مس ة ويك ؤولية الكامل ذي المس دير التنفي سالم طة    المجل ة ألنش ن اإلدارة المالي اب وع ك الحس غيل وإدارة ذل ن تش ع

الحساب  ويشمل  .  وتشغيله البرنامجوتسدد منه تكاليف إدارة     للبرنامج   جميع المساهمات المقدمة     البرنامجويتلقى حساب   . البرنامج
 ).النظام األساسي، المادة الرابعة عشرة(لفرعية والحسابات مثل حساب االستجابة العاجلة  آل الصناديق االعام

ي      ًا بتلق اط يظل مرهون ذا النش ذ ه إن تنفي األموال، ف زام ب لطة االلت ذي س دير التنفي نح الم رح تم اط المقت ازة النش ين أن إج ي ح وف
 .المساهمات المناسبة

 ى المجلس التنفيذيالتقارير والوثائق الرئيسية المقدمة إل
ى        ائق عل يير                 المجلس  يعرض عدد من التقارير والوث ي تس اعدته ف ا لمس ا أو ليجيزه م واإلحاطة لينظر فيه امج  بغرض العل . البرن

ارير  . وبعض هذه التقارير ُيرفع سنويًا بينما تقدم تقارير أخرى مرة آل سنتين وفقًا لما يتطلبه النظام األساسي            وقد أدرجت أدناه التق
 .رئيسية، مع الغرض منها، ووتيرتها، وأبوابها األساسيةال

 الوثائق االستراتيجية
ادة الخامسة                     (تغطي الخطة االستراتيجية والمالية      ة، الم ادة السادسة؛ والالئحة العام ا النظام األساسي، الم ي يتطلبه رة  ) 1 –الت فت

تراتيجيات،      برنامجالوتحلل الخطة بيئة . أربع سنوات وُتّعد آل سنتين على أساس متجدد  رح األهداف واالس ًا، وتقت ًا وداخلي  خارجي
 .وموارد المشروعات، آما تقترح خطة للعمل للفترة المالية التالية
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 وثائق السياسات
ادرة من     المجلس  بناء على طلب    ة   وبمب ة والمخصصة ألنشطة             األمان ائق حول الجوانب العام ع وث تم رف امج ، ي وارده،  البرن ، وم

ات           .  عند وضع برنامج عمله السنوي     يحددها المجلس ه في أوقات    وهيكله، وترآيز  ة بعملي ائق السياسات المتعلق وقد شملت هذه الوث
امج اإلغاثة الممتدة واإلنعاش، والمشروعات واألنشطة اإلنمائية، والجوانب البيئية لعمل            ل األجل،     البرن ل طوي وارد والتموي ، والم

 .وتحويل السلع إلى نقد

 ماليةوثائق الشؤون ال
وتبني الوثيقة على الخطة االستراتيجية والمالية من خالل تحديث توقعات الموارد وعرض األنشطة المزمعة في            .  بغرض إقرارها 

دل ا       . ظل آل فئة من فئات البرامج على مدى العامين التاليين          اق، ومع دعم    وتقترح الوثيقة خطوطًا عريضة لإلنف اليف ال ترداد تك س
ة       ات ميزاني ة متطلب ة لتلبي وارد المتوقع م الم ع حج ة م ر المباشر بالمقارن رامج واإلدارة، والمستوى المنشود لحساب    غي م الب  دع

 . مرفق سلف تكاليف الدعم المباشر االستجابة العاجلة، ومستوى

اق             ين إنف امج الذي يقارن بين التلقي الفعلي للموارد وبين ما هو منتظر منها في الميزانية، وآذلك ب ة    البرن ه المتوقع ين احتياجات  وب
 .بحسب فئة البرامج وضمن ميزانية دعم البرامج واإلدارة

ائق    . ذه الوث زود ه ي        المجلس  وت اق ف دخل واإلنف امج بكشف مصّدق لل ال  البرن امج  وامتث ة     البرن  للنظام األساسي والالئحة العام
 .المجلسوقرارات 

 وثائق المساءلة
 .البرنامجوء اإلدارة، واالشتباه باالختالس،  أو ما شابه ذلك من حاالت تتعلق بأنشطة  بشأن تحقيقاته عن س

 . سنويًاالمجلس ألنشطته وفقًا للجدول الزمني لخطة عمل التقييم التي يعتمدها البرنامج التي يقوم بها 

 .بعد التسليموُيرفع إلى المجلس سنويًا تقرير عن خسائر ما 

 : سنويًا تقارير عن اآلتيالمجلسويرفع المدير التنفيذي إلى 

 . المجازة في إطار السلطات المفوضة إليهعمليات الطوارئ وعمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش 
م غير  الممنوحة في ظل السلطات المفوضة إليه لقبول المساهمات، مع تغطية تكاليف الدعم المباشر أو الدعاإلعفاءات 

 .المباشر من الحساب العام للبرنامج

ابعة    المجلسويزود التقرير السنوي للمدير التنفيذي    ادة الس املة عن       2 –، وطبقًا لما ينص عليه الم ة، بصورة ش  من الالئحة العام
وغ                  للبرنامجاألنشطة التشغيلية    دم المحرز لبل رامج والمشروعات، والتق يم الب ائج تقي األهداف والسياسات    ، وأوضاع الموارد، ونت

 .المجلسالتي يضعها 

 إجازة األنشطة
 . من خالل الخطة االستراتيجية والمالية المجلس، وفقًا للجدول الزمني الذي يقره ويعلق عليها

امج قطري         . خطة االستراتيجية والمالية   ويجيزها، وفقًا للجدول الزمني المتقرح في ال       ى برن امج وتخّول الموافقة عل  الشروع   البرن
 .في األنشطة المعروضة وااللتزام بالموارد عند إتاحتها من جانب المساهمين

 .ويجيزها حسب مقتضى الحال) البرنامجج قطري معتمد في للبلدان التي ليس لها برنام( 

 تفويض السلطات للمدير التنفيذي
 .من النظام األساسي) ج (2 –فيما يلي السلطات المفوضة إلى المدير التنفيذي وفقًا للمادة السادسة 

 المشروعات اإلنمائية
ذلك تخصيص الم              د، وآ اوز      إجازة المشروعات المتمشية مع برنامج قطري معتم ا ال يتج ة بم ين األنشطة البرامجي ي  10وارد ب  ف

 .المائة من تكاليفها التقديرية، رهنًا بتوافر الموارد
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 :المجلس ماليين دوالر، باستثناء الحاالت التالية التي يجب أن تحال إلى 3إجازة المشروعات التي ال تزيد قيمتها الغذائية عن 

 دد آبير من الوآاالت؛المشروعات المعقدة أو التي تتطلب تنسيق ع 
 المشروعات التي تشتمل على نهج ابتكارية، أو تتضمن خطوات مثيرة للجدل؛ 
 المشروعات التي تم إقرار توسعين أو أآثر لها قبًال؛ 
والتي ال (من تحويل سلع السوق المفتوحة إلى نقد )  في المائة50أآثر من (المشروعات التي تتضمن نسبة عالية  

 ألغراض شراء المنتجات الغذائية للتوزيع المباشر، وهو أسلوب اعتبرته لجنة المعونة الغذائية جالبرنامتتضمن سلع 
تشرين /على أنه تبادل للسلع وليس تحويًال لها إلى نقد خالل مناقشتها لألمر في دورتها الرابعة والعشرين في أآتوبر

 ).1987األول عام 

 عمليات الطوارئ
وفوق هذا المستوى فإن إجازة العملية تتم .  ماليين دوالر3زيد قيمتها الغذائية على آل عمليات الطوارئ التي ال ت 

 .لمنظمة األغذية والزراعة العام بصورة مشترآة من جانب المدير التنفيذي والمدير

 عمليات اإلغاثة الممتدة و اإلنعاش
 . ماليين دوالر3 إجازة عمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش التي ال تتجاوز قيمتها الغذائية 

 تعديالت ميزانيات المشروعات
 في المائة من القيمة الغذائية السائدة وقت 10 ماليين دوالر أو 3إجازة تعديالت الميزانية لقيمة غذائية تصل إلى  

 .الزيادة، أيهما آان أقل
لتي يقل فيها مجموع القيمة  في المائة من القيمة الغذائية في الحاالت ا10إجازة تعديالت الميزانية لنسبة تتجاوز  

 . ماليين دوالر3الغذائية المعدلة عن 

ذي                               دير التنفي ا ضعف السلطة المفوضة للم ة م نة تقويمي ي س وال يجوز أن يتجاوز مجموع مثل هذه الزيادات ألي بلد من البلدان ف
 .إلجازة المشروعات
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 صلي للتسيير واإلدارةقائمة موجزة بالتوصيات المستخلصة من التقرير األ: الملحق الثالث
 الفقرات ذات الصلة )إن وجد(متى أحيل اإلجراء الناتج إلى المجلس، الدراسة والمرجع  توصيات التسيير واإلدارة وخطاب المرجعية

  .1999حزيران /  المندوبون، يونيو والتي حددهاالتسيير واإلدارةالنظرة اإلجمالية األولية للقضايا المتعلقة ب وثيقة للمناقشة: عمل جماعة التسيير واإلدارة

  .1999آب / ، أغسطسالبرنامجالقضايا والخيارات لتعزيز تسيير 

  .1999آانون األول / ، ديسمبرالبرنامج وهي ورقة مناقشات حول تسيير –الورقة الزرقاء 

  .2000 نيسان /والقضايا والمفاهيم وأفضل األساليب في القطاعات غير الحكومية والمشترآة والعامة، أبريل

 .2000نيسان / إدارة التوترات البناءة، تحديات تسيير المنظمات الحكومية الدولية، أبريل

6 

على المجلس أن يرّآز على االستراتيجية، والسياسات، واإلشراف، 
 .والمساءلة من خالل أربعة أطر مترابطة

 )ث(إلى ) ب(انظر اإلجراءات التي اتخذت بشأن الفقرات 

 EB.A/6/2000، القرار ))ث(إلى ) ك(الموافقة على التوصيات (وصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي قرارات وت

 EB.3/1/2000، )الموافقة على التوصيات أ وج إلى ى(قرارات وتوصيات الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي 

، )بما في ذلك االنعكاسات القانونية( التسيير واإلدارة حول EB.A/6/2000متابعة قرار المجلس التنفيذي 
WFP/EB.2/2003/3-A 

، التسيير واإلدارةاإلجراءات التي اتخذت والقرارات المقررة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بشأن 
WFP/EB.2/2001/INF/10 

 WFP/EB.A/2001/4-D، من الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي) أ(2- والمادة العاشرة1-تعديل المادة السادسة

 WFP/EB.A/2003/6-C/1، تعديالت على النظام المالي للبرنامج

11-13 

 14 لم يوافق عليها ينبغي أن تعاد صياغة بيان رسالة البرنامج

ينبغي مواءمة الخطة االستراتيجية والمالية الحالية لتغدو خطة 
 .ائجاستراتيجية، وال سيما من خالل إدماج األهداف المستندة إلى النت

 WFP/EB.A/2001/5-B/1، )2005-2002(الخطة االستراتيجية والمالية 

 WFP/EB.3/2003/4-A/1، )2007-2004(الخطة االستراتيجية 

 WFP/EB.A/2005/5-A/Rev.1، )2009-2006(الخطة االستراتيجية 

 WFP/EB.3/2003/INF/9، الخطوات القادمة: اإلدارة القائمة على النتائج في برنامج األغذية العالمي

 WFP/EB.3/2001/4-A، 2001تشرين األول / ، أآتوبرتقرير مرحلي عن اإلدارة المبنية على النتائج

15-17 

ينبغي أن ينظر المجلس في إمكانية عقد ندوة للمعونة الغذائية من حين إلى 
 .آخر عند استعراضه لبرنامج عمله اآلجل آل عام

، التسيير واإلدارة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بشأن اإلجراءات التي اتخذت والقرارات المقررة
WFP/EB.2/2001/INF/10 

18 

 WFP/EB.A/2002/5-A/1 19-22أداة للتسيير واإلدارة، : البرنامجاإلطار الموحد لسياسات  . وإعادة إصدارها ضمن مجلدالبرنامجينبغي تصنيف بيانات سياسات 
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 صلي للتسيير واإلدارةقائمة موجزة بالتوصيات المستخلصة من التقرير األ: الملحق الثالث
 الفقرات ذات الصلة )إن وجد(متى أحيل اإلجراء الناتج إلى المجلس، الدراسة والمرجع  توصيات التسيير واإلدارة وخطاب المرجعية

 WFP/EB.3/2004/4-F، )2004تشرين األول / أآتوبر (نسخة محدثة: البرنامجاإلطار الموحد لسياسات 

ينبغي أن يظل اإلطار المصّنف للسياسات قيد االستعراض المنتظم في 
 .تقرير األداء السنوي للتحقق من مدى أهميته

 WFP/EB.A/2002/5-A/2إنشاء أداة للتسيير واإلدارة واإلبقاء عليها، : البرنامجاإلطار الموحد لسياسات 

 WFP/EB.3/2003/10-A/2، البرنامجديث اإلطار الموحد لسياسات تح

21 

ينبغي مواءمة برنامج العمل والميزانية ليغدو خطة إدارة لفترة سنتين، 
 .وذلك أساسًا بتحديد النتائج المزمعة ومؤشرات اإلنجاز

 WFP/EB.3/2003/5-A/1 ،WFP/EB.3/2003/5-A/1/Corr.1، )2005-2004(خطة اإلدارة للبرنامج لفترة السنتين 

 WFP/EB.A/2005/6-E/1، 2005-2004آخر التطورات بشأن خطة اإلدارة لبرنامج األغذية العالمي لفترة السنتين 

24-27 

ينبغي تكليف األمانة بأن تتقدم بمقترحات بشأن مبادئ البرمجة المنقحة 
للبرامج القطرية وللعمليات ) بما في ذلك مستويات تفويض السلطة(

 .ذة خارج إطار البرامج المذآورةالمنّف

 WFP/EB.3/2002/4-B، استعراض عملية مواءمة البرامج وعمليات البرمجة مع اإلشارة إلى الدورة البرنامجية للبرنامج

 WFP/EB.2/2003/INF/6، إجراءات إقرار البرامج القطرية

، WFP/EB.3/2004/12-C، انيات المتعلقة بهازيادة السلطة المفوضة للمدير التنفيذي إلقرار العمليات وتعديالت الميز
WFP/EB.3/2004/12-C/Corr.1 

بما في ذلك برنامج العمل المتعلق بمواءمة وتبسيط القواعد  (56/201التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 
 WFP/EB.3/2002/INF/21، )واإلجراءات

28-34 

 WFP/EB.A/2004/4-A ،WFP/EB.A/2004/4-A/Corr.1، 2003لسنوي لعام تقرير األداء ا .ينبغي إعداد تقرير أداء سنوي

 WFP/EB.A/2005/4، 2004تقرير األداء السنوي لعام 

 WFP/EB.1/2005/4-C/Rev.1، التقرير السنوي إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة

35-37 

رية المقترحة من قبل األمانة ينبغي أن يعتمد المجلس االستراتيجية اإلشا
 المتاحة للمجلس على هدى التوصيات التسيير واإلدارةلتحويل أدوات 

ومن الواجب أن يكون تاريخ إنجاز هذا العمل هو . الواردة في هذا التقرير
 .2005عام 

 )ط(و) ح(و) ه(و) ج(انظر اإلجراءات المتخذة وخصوصا بشأن التوصيات 

 EB.3/2000/3-A، 6/س-م ت/2000:  القرار– التسيير واإلدارةذي بشأن متابعة قرار المجلس التنفي

، التسيير واإلدارةاإلجراءات التي اتخذت والقرارات المقررة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بشأن 
WFP/EB.2/2001/INF/10 

- 

ينبغي أن يقوم المجلس عند استعراض برنامج عمله اآلجل في شهر 
من آل عام بتحديد الموضوعات التي تثرى تشرين األول /أآتوبر

بمعالجتها عبر عملية تشاورية غير رسمية قبل طرحها على المجلس 
 .التخاذ قرار بشأنها

 2000الدورة السنوية لعام 

 لم تقدم وثائق إلى المجلس التنفيذي

44-45 

ينبغي أن تبدأ آل دورة من دورات المجلس بمناقشة وجيزة عن القضايا 
ة الراهنة والمقبلة، على أن يتولى المدير التنفيذي إطالق هذه االستراتيجي

 2001الدورة العادية األولى لعام 

 لم تقدم وثائق إلى المجلس

47 
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 صلي للتسيير واإلدارةقائمة موجزة بالتوصيات المستخلصة من التقرير األ: الملحق الثالث
 الفقرات ذات الصلة )إن وجد(متى أحيل اإلجراء الناتج إلى المجلس، الدراسة والمرجع  توصيات التسيير واإلدارة وخطاب المرجعية

 .المناقشة

ويجب عدم . ينبغي تنقيح نموذج جدول األعمال المفصل لدورات المجلس
ذلك مناقشة البنود المقدمة بغرض العلم واإلحاطة إال إذا رأى الرئيس أن 

 .يندرج في إطار االستخدام المناسب لوقت المجلس

 2001الدورة العادية األولى لعام 

 لم تقدم وثائق إلى المجلس

49 

ينبغي إعداد مذآرات إرشادية عن اجتماعات أعضاء المجلس والمراقبين، 
 .ورؤساء الجلسات، واألمانة

 2001لعام  والدورة العادية الثالثة 2001الدورة العادية األولى لعام 

 WFP/EB.1/2001/4-B، مبادئ توجيهية بشأن اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 WFP/EB.3/2001/4-C، مبادئ توجيهية بشأن اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

56 

ينبغي أن تشتمل تقارير اجتماعات المجلس على بيان يجمل القرارات 
 على أن يوزع ويعتمد في نهاية االجتماع المعني؛ ومحضر المتخذة

 ."السكات رضا"موجز، يصدر في غضون أسبوعين وُيعتمد بأسلوب 

 2000الدورة السنوية لعام 

 )1996في واقع األمر منذ (لم تقدم وثائق إلى المجلس 

51-52 

 2004ألولى لعام الدورة العادية ا .ينبغي أن تتبع وثائق المجلس نموذجًا موحدًا محددًا

 WFP/EB.1/2004/INF/7، تبسيط وثائق المجلس التنفيذي

 2005المبادئ التوجيهية بشأن الوثائق المقدمة إلى المجلس التنفيذي، 

53 

ينبغي خفض عدد دورات المجلس من أربع دورات إلى ثالث آل عام 
 ومن الواجب إدراج الندوات.  يومًا11 إلى 14وعدد أيام االجتماعات من 

 .التشاورية غير الرسمية في هذه الفترة المخصصة

 2004الدورة السنوية لعام 

 EB.A/2004/5-E، تخفيض عدد دورات المجلس

57-58 

. ينبغي أن يتولى المجلس بنفسه مهمة التخطيط االستراتيجي ألعماله
تشرين األول من آل عام /وعلى المجلس أن يقوم في شهر أآتوبر

فترة السنتين المقبلة، وأن ينظر إلى ما قام به باستعراض برنامج عمله ل
 .من أعمال خالل األشهر االثني عشر السابقة

 2000الدورة العادية الثالثة لعام 

 لم تقدم وثائق إلى المجلس

59 

 2000الدورة السنوية لعام  .ينبغي أن تستمر الندوات التشاورية المعنية بالموارد

 )2003قد المشاورات بعد عام توقف ع(لم تقدم وثائق إلى المجلس 

60 

تشرين األول من آل عام عند /ينبغي أن يقرر المجلس في شهر أآتوبر
استعراض برنامجه اآلجل ما إذا آان من الواجب الترتيب لالجتماعات 
التنويرية قبل بدء دورات المجلس في العام التالي؛ وإذا آان الرد باإليجاب 

 61 )انظر التوصية ك(اورات غير رسمية، حلت محلها مش
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 صلي للتسيير واإلدارةقائمة موجزة بالتوصيات المستخلصة من التقرير األ: الملحق الثالث
 الفقرات ذات الصلة )إن وجد(متى أحيل اإلجراء الناتج إلى المجلس، الدراسة والمرجع  توصيات التسيير واإلدارة وخطاب المرجعية

 .فحول أي الموضوعات

 تحت للبرنامجينبغي استعراض المسائل المتعلقة باالنتماء المزدوج 
 .رعاية هيئتين في الوقت المناسب

 2000الدورة السنوية لعام 

 لم تقدم وثائق إلى المجلس

62 

ينبغي أن تكون المهام الرئيسية لهيئة المكتب هي الحفاظ على تدفق 
 من أعضاء القوائم االنتخابية وإليهم؛ وإجراء استعراض الحق المعلومات

لكل دورة من دورات المجلس، مع أمانة المجلس، لضمان التحديد 
الصائب لتلك القضايا التي تحتاج إلى متابعة؛ وتخطيط التوالي بالنسبة 

 .لوظيفتي الرئيس ونائب الرئيس

 2000الدورة السنوية لعام 

 لسلم تقدم وثائق إلى المج

64-65 

ينبغي تطوير االجتماعات التعريفية ألعضاء المجلس الجدد لتغدو برنامجًا 
 .تعريفيًا

 2000الدورة السنوية لعام 

 لم تقدم وثائق إلى المجلس

66 

 قضايا إضافية

 WFP/EB.A/2004/5-F، األغذية العالمي المقدمة إلى المجلس التنفيذي والهيئتين األم لبرنامج البرنامجترشيد عدد تقارير   المشتركإعداد التقارير

 WFP/EB.1/2005/4-C/Rev.1، التقرير السنوي إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة

38 

 WFP/EB.3/2002/5-F، )2001-2000(تقرير مكتب المفتش العام  اإلشراف

 WFP/EB.3/2003/5-D/1، أفضل الممارسات في آليات الرقابة

 WFP/EB.1/2003/2-B/1، 2003-2002برنامج عمل المراجع الخارجي لفترة السنتين 

 EB.3/2004/5-A/1، تقرير المراجع الخارجي عن المسائل اإلدارية

 WFP/EB.2/2005/5-H/1، البرنامجالتقرير السنوي للجنة المراجعة في 

 WFP/EB.2/2005/5-C/1معايير المحاسبة الدولية، 

39-42 

 WFP/EB.A/2005/5-E 43رير عن إدارة التقييم، تق التقييم

 63 لم تقدم وثائق إلى المجلس تعيين المدير التنفيذي
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 2005-2000المشاورات غير الرسمية في الفترة 
 الموضوع التاريخ العام

 التسيير واإلدارة 12/1/2000
 التسيير واإلدارة 9/2/2000

 ا اإلنسانيةالقضاي 16/3/2000
 نظام تعبئة الموارد واتفاقية المعونة الغذائية 27/3/2000
 التسيير واإلدارة 31/3/2000
 التسيير واإلدارة 5/4/2000

 التسيير واإلدارة 10/4/2000

2000 

 نظام تعبئة الموارد 16/5/2000
 2001 إنشاء مجموعة عمل لالتصاالت اإلنسانية 17/1/2001
 ر القائمة على النتائجاألفكا 4/4/2001
 2002 الجهات المانحة بحسب استعراض تقرير البرامج الموحد 2/10/2002

 القائمتان دال وهاء حول القضايا االستراتيجية 16/12/2002
 القائمتان ألف وجيم حول القضايا االستراتيجية 8/1/2003

14/1/2003 
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 راتيجيةالقضايا االست
 القضايا االستراتيجية 5/2/2003
 الموارد والتمويل طويل األجل 5/3/2003

28/3/2003 
 قضايا إطار السياسات المالية

 2007-2004الخطة االستراتيجية 
 2007-2004القائمة جيم حول الخطة االستراتيجية  16/5/2003

28/5/2003 
 زانية على األساس الصفري والمي2005-2004موجز خطة اإلدارة للفترة 

 2007-2004الخطة االستراتيجية 
 2007-2004الخطة االستراتيجية  22/7/2003

23/9/2003 
 2007-2004الخطة االستراتيجية 
 2005-2004خطة اإلدارة للفترة 

 استعراض أساليب العمل

 2005-2004خطة اإلدارة للفترة  14/10/2003

2003 

 ض عملية اإلدارةمدى إنجاز استعرا 20/11/2003
 مدى إنجاز استعراض عملية اإلدارة 14/1/2004
 جمع األموال 8/4/2004

5/5/2004 
 الجهات المانحة المستجدة

 الجهات المانحة من القطاع الخاص

13/7/2004 
 بناء القدرات القطرية واإلقليمية

 متابعة توسيع قاعدة الجهات المانحة
 القطرية واإلقليميةبناء القدرات  24/9/2004
 العقبات أمام الجهات المانحة في تمويل رأس المال العامل 7/12/2004

2004 

  من الخطة االستراتيجية5اإلطار المالي لألولوية االستراتيجية  13/12/2004
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 2005-2000المشاورات غير الرسمية في الفترة 
 الموضوع التاريخ العام

 

17/1/2005 

 استعراض أساليب العمل
تحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة المداخالت في االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم الم

 البرنامجللسكان واليونيسيف و
 البرنامجأجور النقل البري والتخزين والمناولة متعددة األغراض التي اقترحها 

 5اإلطار المالي لتنفيذ األولوية االستراتيجية  18/1/2005
 التأمين ضد الجوع الشديد 4/4/2005

 2009-2006حول الخطة االستراتيجية ) باء(القائمة  26/4/2005
 2009-2006حول الخطة االستراتيجية ) ألف(القائمة  27/4/2005
 2009-2006حول الخطة االستراتيجية ) جيم(القائمة  28/4/2005
 جوع األطفال 29/4/2005
 2009-2006الخطة االستراتيجية  10/5/2005

 التقييم
 19/5/2005 خاطرسياسة إدارة الم
 تمويل الفعالية

 2006/2007خطة اإلدارة للفترة  1/9/2005
 الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء

22/9/2005 
 عمليات تسونامي

 2009-2006خطة اإلدارة 
 23/9/2005 معايير المحاسبة الدولية

 مشروع التأمين ضد الجفاف في إثيوبيا
 2009-2006خطة اإلدارة 

2005 

27/10/2005 
  القطري المشتركالبرنامجنهج 
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 الملحق السادس
 

 
وم                :ملحوظة وم نصف ي را، حسب الي ر الرسمية في عامي            . إذا اختتمت دورات المجلس ظه  الساعات  .1999 و1998وال توجد سجالت للمشاورات غي
 . ساعات تعادل يوما واحدًا8ة للمشاورات غير الرسمية هي وحدها التي حسبت، وآل الفعلي

PEB22005-6423A.doc

 ،2005-1998 عدد أيام دورات المجلس في الفترةمجموع
  ذلك المشاورات غير الرسمية بما في

مجموع األيام الفعلية للدورات آل سنة

في السنة/ أيام الدورات

أيام المشاورات غير الرسمية


