المجلس التنفيذي
الدورة العادية األولى
روما2102/2/00-01 ،

مسائل أخرى
البند  11من جدول األعمال

تبسيط إجراء الموافقة على البرامج القطرية

للموافقة

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.1/2014/11-B
29 January 2014
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ .ميكن االطالع على وثائق اجمللس التنفيذي
يف صفحة برنامج األغذية العاملي على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة
تدعو األمانة أعضاااال الس ال ال
برنامج األغ ة العالسي الس كور

قد تكون لد هم أسااا اة ة ة تتعاق بسحتوى ه ه الوث قة إلى االتصاااا بسوظفي

أدناه ،و فضل أن تم ذلك قبل ابتدال دورة الس ال الت ف ي بفترة كاة ة.

مساعد السد ر الت ف ي إلدارة خدمات

الس د Lopes Da Silva

هاتف066513-2200 :

العسا ات:
مد ر شعبة الس ات والبرامج واالبتكار:

الس د S. Samkange

هاتف066513-2262 :

لالستفسار ع توةر وثائق الس ال الت ف ي ،رجى االتصا بوحدة خدمات السؤتسرات (هاتف.)344260-5462 :
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ملخـص

ري كل أرب س ا وات( )1كقرار ةي د سااسبراكانون

اعتسدت ال سع ة العامة لألمم الستحدة االسااتعراا المااامل لاس ا اسااات ال ي

األو  .5365و سااتعرا الس ال االقتصااادي واالجتساعي لألمم الستحدة ت ف ه ا االسااتعراا كل س ا ة ،كسا عتسد قرارا بم ا ن
التقدم السحرز )2(.و تضااااااس كال القرار

تداب ر ذات أطر زم ة

ب أن ت ف ها صاااااا اد ق األمم الستحدة وبرام ها ،بسا ةي ذلك

برنامج األغ ة العالسي.
وتضاس

ه ه القرارات طابات بتبسا ط أدوات وعسا ات البرم ة لكل وكالة وتحق ق االتساا ب ها .وبعد ممااورات م الص اد ق

والبرامج األخرى ،وم اقماااااات م ه ة مكتب الس ال الت ف ي وأعضاااااال الس ال ،قتري تبسااااا ط إجرال السواةقة عاى البرامج
القطر ة للبرنامج وذلك بتقد سها لاس ال لس اقمتها والسواةقة عا ها ةي دورة واحدة ،دون تقد سها لا ظر ة ها ةي دورة سابقة.

مشروع القـرار



بعد أن اساااااتعرا الوث قة "تبسااااا ط إجرال السواةقة عاى البرامج القطر ة" ( ،)WFP/EB.1/2014/11-Bواةق الس ال عاى
اإلجرال السب

ةي الوث قة ،ال ي تم بسوجبه م اقمااااااة البرامج القطر ة والسواةقة عا ها ةي دورة واحدة ،و طاب م األمانة أن

تضس عقد مماورات كاة ة عاى السستوى القطري م جس أصحاب السصاحة ذوي الصاة.

( )1قرار ال سع ة العامة  A/RES/67/226السع ون "االستعراا المامل ال ي
ةي د سسبراكانون األو .5365

ري كل أرب س وات لس اسة األنمطة الت ف ة التي تضطا بها م ظومة األمم الستحدة م أجل الت س ة" والسعتسد

( )2قرار الس ال االقتصادي واالجتساعي  E/2013/L.17السع ون "التقدم السحرز ةي ت ف قرار ال سع ة العامة 46ا 554بم ن االستعراا المامل ال ي
الت ف ة التي تضطا بها م ظومة األمم الستحدة م أجل الت س ة" والسعتسد ةي ول واتسوز .5360
 ه ا ممروع قرار ،ولالطالع عاى القرار ال هائي ال ي اعتسده الس ال ،رجى الرجوع إلى وث قة القرارات والتوص ات الصادرة ةي نها ة الدورة.

ري كل أرب س وات لس اسة األنمطة
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الخلفية
طاب ال سع ة العامة ،ةي قرارها 46ا 554بماا ن االسااتعراا المااامل ال ي

-6

ري كل أرب س ا وات ،إلى صاا اد ق

األمم الستحدة وبرام ها أن تقوم بتبساااااا ط أدوات وعسا ات البرم ة لكل وكالة وتحق ق االتسااااااا ب ها ،بسا تواةق م أطر
عسل األمم الستحدة لاسساعدة اإلنسائ ة ،وأن تتماور م م الل إداراتها بحاو نها ة عام .5360

المسألة
-5

ةي أعقاب صاااادور القرار الس كور ،اتفق أمانات برنامج األمم الستحدة اإلنسائي ،وصاااا دو األمم الستحدة لاسااااكان،
وم ظسة األمم الستحدة لاطفولة (ال ون سااااااف) ،وبرنامج األغ ة العالسي ،عاى اعتساد نهج ممااااااتر لتوح د ال ساذج واألطر
الزم ااة الستعاقااة باادعااداد البرامج القطر ااة والسواةقااة عا هااا .وةي الوق ا الراه  ،ةاادن البرامج القطر ااة تقاادم إلى الس ال
الت ف ي أث ال دورته الساااااا و ة لا ظر ة ها ثم تتم السواةقة عا ها ة سا بعد عاى أساااااااا عدم االعتراا خال الدورة العاد ة
()3

الثان ة م الس ة ذاتها.
-0

وم السقتري أن تقادم البرامج القطر اة لاسواةقاة عا ها دون تقد سها قبال لا ظر ة ها .وساااااا ؤدي تقد م البرامج القطر ة
مرة واحدة إلى تقا ل السهاة الالزمة إلعداد الوثائق ،وهو ما ساااااسر بددراج السعاومات األحدح ،وتحسااااا

التواةق م أطر

عسل األمم الستحدة لاسساااعدة اإلنسائ ة وم عسا ات التخط ط الوط ة ،وتخف ض تكال ف السعامالت .كسا س ا كفل اعتساد نهج
متساااق م برنامج األمم الستحدة اإلنسائي ،وصااا دو األمم الستحدة لاساااكان ،وم ظسة األمم الستحدة لاطفولة ،التي ساااتطري
مقترحات مساثاة عاى م الل إداراتها ةي دوراتها األولى عام .5366
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ووةقا لإلجرالات الستبعة ةي وثائق الس ال ،ساااااا تاي كل برنامج م البرامج القطر ة ألعضااااااال الس ال قبل أربعة
أسااب م بدل الدورة التي ساتتم السواةقة عا ه ة ها .وس م ر برنامج عسل الس ال الت ف ي لفترة الس ت
البرامج القطر اة الستوق تقاد سها لاسواةقة عا ها ةي غضااااااون ساااااا ت

تال

تقر با .ول

بصورة عامة إلى

تغ ر نوع السعاومات الواردة ةي

وثا ئق البرامج القطر ة .ةخال مرحاة التصاااااس م ،ساااااتضاااااس السكاتب القطر ة التمااااااور الكامل م الحكومة السضااااا فة،
والسانح  ،وغ رهم م أصحاب السصاحة ذوي الصاة عاى السستوى القطري.

التدبير المطلوب من المجلس
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طاب إلى الس ال أن واةق عاى ه ا التغ ر ةي إجرال تقد م البرامج القطر ة ،ال ي سا دخل ح ز الت ف ةور السواةقة
عا ه .وس راعى التغ ر ةي برنامج عسل الس ال الت ف ي لفترة الس ت  ،وس تم إبالغه إلى الس ال االقتصادي واالجتساعي
لألمم الستحدة وم ال م ظسة األغ ة والزراعة لألمم الستحدة م خال تقر ر األدال الس وي.

) (3رجى االطالع عاى م كرة السعاومات لعام " 5330إجرالات إقرار البرامج القطر ة" والستاحة عاى:
 .http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp016048.pdfوقد أصدرت م كرة السعاومات ه ه بعد وض إجرال السواةقة عاى البرامج القطر ة ةي
عام " 5335استعراا عسا ة موالمة البرامج وعسا ات البرم ة م اإلشارة إلى الدورة البرنام ة للبرنامج" (الستاي ةي الوث قة
.)http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp010661.pdf
OB-EB12014-12544A.docx

