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 المباشرة غير الدعم تكاليف ذلك في بما المالي اإلطار استعراض في المحرز التقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Sean O’Brien السيد

 ودعمها العمل أساليب تكامل مديرشعبة

 العالمي األغذية برنامج

  6513 06 39+5865 الهاتف: رقم

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) 
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 موجز تنفيذي

  في السنوات األخيرة إلى تعظيم شفافية وكفاءة وفعالية مخصصاته من الموارد، وزيادة توضيح العالقة بيين  البرنامجسعى

المسييتوى القييري، يجييب عليى المييديرين موازنية أنغييية تقيديم المسيياعدة اليذائيية، والييدعم  فعليىاألداء الميالي والتغييييلي. 

ات أو صيناديق متعيددة، يتيليب كيل منهيا إدارة ل ميوا  عليى التيذوي، وتنمية القدرات بتمويل مجزأ وموجه إليى مغيروع

نات التكلفة وتحديدا جليا للمعلومات عن األداء.   مستوى مكوِّ

  عددا من التحسينات على البنييان الميالي فيي السينوات األخييرة، بميا فيي  البرنامجوعن طريق التغاور مع المجلس، أجرى

تغيييلية، وتعظييم أدوات إدارة الميوارد، مايل اإلقيراا اليداخلي للمغيروعات. ذلك إدخا  تحسينات على هيكل الميزانيية ال

وعلى الرغم من التقيدم المحيرز فيي تزوييد العملييات بياألدوات والميوارد الميلوبية لتقيديم المسياعدة للمجتمعيات التيي يقيوم 

، ومين البرناامجة التنبي  بميوارد على خيدمتها، ال تيزا  هنياح تحيديات أساسيية فيي البنييان الميالي تحيد مين إمكانيي البرنامج

 مرونة هذه الموارد، ومساءلة عن المكاتب القيرية عنها.

 سلسلة من مسارات العمل لدراسة التحديات القائمة في البنيان الماالي الحاالي،  البرنامج، سينفذ 5102و 5102عامي  وفي
 ووضع طرق للعمل من أجل إطار مالي موجه. وتشمل مسارات العمل ما يلي:

  ؛البرنامجتعظيم التمويل بالسلف في 

 والتخييط القائم على الموارد؛ 

 واستعراا هيكل الميزانية التغييلية، بما في ذلك ميزنة الحوافظ القيرية؛ 

 طومبادرات التبسي. 

  ييد استعراضيا  ألسيلوبه الخيات بتحد 5102في عيام  البرنامجمع المرحلة السابقة الستعراا اإلطار المالي، بدأ  وباالتواي

إليى أنيه ليسيت هنياح حاجية فيي الوقيت الحاضير إلجيراء تييييرات  5102تكاليف الدعم غير المباشرة. وقد خلص في عيام 

أساسية على سياسية أو أسياليب تكياليف اليدعم غيير المباشيرة. غيير األمير ميا ييزا  يتيليب القييام بتحلييل يتعليق بمحركيات 

، وتقيرر أنيه ينبييي إجيراء اسيتعراا شيامل للبنييان للبرناامجكلفية العامية تكاليف ميزانية دعم البرامج واإلدارة وهياكل الت

 في سياق استعراا اإلطار المالي.البرنامج ، وألدوات إدارة الموارد التي تدعم عمليات للبرنامجالمالي 

  وقد خلص استعراا قضايا تكاليف الدعم غير المباشرة إلى أنه على الرغم من مستويات التموييل غيير المسيبوقة فيي عيام

 إدارة المخاطر المالية لضمان أال ت ثر التقلبات في التمويل على تقديم الدعم والخدمات.  البرنامج، يجب أن يواصل 5102

 اة لتخفييف المخياطر ولتيوفير التموييل عنيدما ال تتحقيق إييرادات تكياليف اليدعم ويعد حساب تسوية دعم البيرامج واإلدارة أد

كييذلك مصييدر تمويييل مناسييب لالسييتخدامات غييير المتكييررة ماييل التحييويالت إلييى  الحسييابغييير المباشييرة. ويعتبيير هييذا 

مباشيرة فيي طبيعتهيا،  االحتياطيات والصناديق، وإلى استامارات منفردة في المبادرات الم سسية الحاسمة، والتي تعد غير

. وبصورة استانائية، فإن هذا الحساب هو أيضا مصدر تمويل مناسب للنفقيات غيير للبرنامجوتحقق قيمة استراتيجية عالية 

التموييل األخيرى، مايل المغيروعات الفرديية، غيير كافيية. وينبييي أال يُسيتخدم  رالمتكررة المتعلقة بياألمن إذا كانيت مصياد

 إال كمالذ أخير لتمويل تكاليف متكررة كنفقات األمن. مجللبرناالحساب العام 

 اسيتعراا المسييتوى المسييتهدا الحيالي لحسيياب تسييوية دعييم  البرنااامجميين اسييتعراا البنييان المييالي، سيواصييل  وكجيزء

 البرامج واإلدارة، والذي يعاد  حاليا نفقات أربعة أشهر، بيية الوصو  بهذا الحساب إلى المستوى األمال.
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 المالية لجنة من الميلوبة التوجيهات

  التقدم المحرز في استعراا اإلطار المالي بما في ذلك تكاليف بالوثيقة "أن تحيط علما يرجى من لجنة المالية

 .للموافقة، وأن ت يد تقديم الوثيقة إلى المجلس التنفيذي "الدعم غير المباشرة

 مشورةال مشروع

 توصاي لنناة المالياة فاي مناماة ما  النااام األساساي لبرناامج األغذياة العاالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و ،

 فااي المحاارز التقاادماألغذيااة والاراعااة المنلااف التنليااذم للبرنااامج بااا ن يحااية علمااا بالو يقااة المعنونااة  

 . المباشرة غير الدعم تكاليف ذلك في بما المالي اإلطار استعراض
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 52/2/5102-52روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

   للموافقة 

 المالي اإلطار استعراض في المحرز التقدم
 المباشرة غير الدعم تكاليف ذلك في بما
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 للموافقة.الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي هذه 

مذكوري  أدناه، ال  موظفيالتاااب بتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى اال أساللة ننيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاا  المجلس الذي  

 ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدا  دورة المجلس التنفيذي بفترة كانية.

 

 M. Junejaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي

 إلدارة تسيير الموارد والمسا لة،

 ورئيس الشؤون المالية

 2885-066513رقم الهاتف: 

 S. O’Brien السيد 

 مدير

 مل ودعمهاتكامل أساليب العشعبة 

 

 -066513 2862 رقم الهاتف:

 

 

 موجز تنفيذي 

 

ني السنوات األخيرة إلى تعظيم شفانية وكفا ة ونعالية مخاااته م  الموارد، وزيادة توضيح العالقة بي  األدا   البرنامجسعى 

نمية اللذائية، والدعم التلذوي، وت المالي والتشااليلي. نعلى المسااتوى الق ري، يجب على المديري  موازنة أنشاا ة تقديم المساااعدة

نات التكلفة القدرات بتمويل مجزأ وموجه إلى مشااااروعات أو يااااناديق متعددة،  يت لب كل منها إدارة لألمواب على مسااااتوى مكو 

 للمعلومات ع  األدا . وتحديدا جليا 

لي ني السااااانوات األخيرة، بما ني ذلك عددا م  التحساااااينات على البنيان الما البرنامجوع  طريق التشااااااور مع المجلس، أجرى 

هيكل الميزانية التشاااليلية، وتعظيم أدوات إدارة الموارد، مال اإلقرال الداخلي للمشاااروعات. وعلى الرغم على تحساااينات إدخاب 

خدمتها، ال  لىع البرنامجم  التقدم المحرز ني تزويد العمليات باألدوات والموارد الم لوبة لتقديم المساااعدة للمجتمعات التي يقوم 

، ومساااااا لة ع  هذه الموارد مرونةم  ، والبرنامجموارد ب تزاب هناك تحديات أسااااااساااااية ني البنيان المالي تحد م  إمكانية التنبؤ

 .عنها لمكاتب الق ريةا

، ووضع يالحال في البنيان المالي القائمةلتحديات لدراسة اسلسلة من مسارات العمل  البرنامج، سينفذ 2108و 2102 عاميوفي 
 موجه. وتشمل مسارات العمل ما يلي: مالي للعمل من أجل إطار طرق

 ؛البرنامجسلف ني التعظيم التمويل ب 

 والتخ يط القائم على الموارد؛ 

 واستعرال هيكل الميزانية التشليلية، بما ني ذلك ميزنة الحوانظ الق رية؛ 

 طومبادرات التبسي. 

الخاص بتحديد تكاليف  ألسلوبهاستعراضاً  2102ني عام  البرنامج بدأاإلطار المالي، وبالتوازي مع المرحلة السابقة الستعرال 

إلى أنه ليست هناك حاجة ني الوقت الحاضر إلجرا  تلييرات أساسية على سياسة  2102الدعم غير المباشرة. وقد خلص ني عام 
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م البرامج ميزانية دع تكاليف تحليل يتعلق بمحركاتب القيام األمر ما يزاب يت لبأو أساااااااليب تكاليف الدعم غير المباشاااااارة. غير 

الموارد  دوات إدارةوأل، للبرنامج، وتقرر أنه ينبلي إجرا  استعرال شامل للبنيان المالي للبرنامجواإلدارة وهياكل التكلفة العامة 

 .ني سياق استعرال اإلطار المالي البرنامجالتي تدعم عمليات 

، 2102ف الدعم غير المباشرة إلى أنه على الرغم م  مستويات التمويل غير المسبوقة ني عام وقد خلص استعرال قضايا تكالي

 إدارة المخاطر المالية لضمان أال تؤثر التقلبات ني التمويل على تقديم الدعم والخدمات.  البرنامجيجب أن يوايل 

لتمويل عندما ال تتحقق إيرادات تكاليف الدعم غير ويعد حساااااااا  تسااااااوية دعم البرامج واإلدارة أداة لتخفيف المخاطر ولتونير ا

ماااااادر تمويل مناساااااب لالساااااتخدامات غير المتكررة مال التحويالت إلى االحتياطيات  كذلكهذا الحساااااا   ويعتبرالمباشااااارة. 

مة يوالاااااناديق، وإلى اسااااتامارات منفردة ني المبادرات المؤسااااسااااية الحاساااامة، والتي تعد غير مباشاااارة ني طبيعتها، وتحقق ق

ة مااادر تمويل مناسااب للنفقات غير المتكررة المتعلق هو أيضاااهذا الحسااا   نإن. وباااورة اسااتانائية، امجنللبراسااتراتيجية عالية 

إال  جللبرنامغير كانية. وينبلي أال يُساااتخدم الحساااا  العام  ،، مال المشاااروعات الفرديةالتمويل األخرى رباألم  إذا كانت ماااااد

 نفقات األم .كاليف متكررة كمالذ أخير لتمويل تك

اسااتعرال المسااتوى المسااتهدل الحالي لحسااا  تسااوية دعم البرامج  البرنامجوكجز  م  اسااتعرال البنيان المالي، ساايواياال 

 واإلدارة، والذي يعادب حاليا نفقات أربعة أشهر، بلية الويوب بهذا الحسا  إلى المستوى األمال.

 مشروع القـرار

  "تكااااليف الااادعم غير المبااااشاااااارة ذلاااكباااالتقااادم المحرز ني اسااااااتعرال اإلطاااار الماااالي، بماااا ني "إذ يحيط المجلس علماااا 

(WFP/EB.A/2015/6-C/1:والمشاورات الخاية باستكماب استعرال تكاليف الدعم غير المباشرة ) 

 يرحب بتحديث استعرال اإلطار المالي، ويت لع إلى مزيد م  التحدياات المنتظمة؛ (0

 ت استعرال تكاليف الدعم غير المباشرة الواردة ني هذه الوثيقة؛ويحيط علما باستنتاجا (2

 حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة ني األغرال التالية:رييد ويؤيد استخدام  (2

 بي  إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة والنفقات المعتمدة لميزانية دعم البرامج واإلدارة؛ نارقلتل ية أي  (أ

ل تموي نقص إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة ني المسااااااتقبل، أو ني نخفالاال وكاحتياطي لمواجهة حاالت ( 

 ميزانية دعم البرامج واإلدارة ني المستقبل؛

 وللمبادرات المؤسسية الحاسمة أو يناديق الدعم المواضيعية؛  (ج

 ؛البرنامجولتعزيز احتياطيات   (د

( لتعزيز احتياطيات 0  غير المخاص م  الحسا  العام: )ويؤيد استخدام إيرادات الفوائد الاانية المستحقة على الجز (2

( وتمويل المبادرات المؤسسية الحاسمة إذا كانت األمواب ني حسا  تسوية 2وتحسي  إدارة المخاطر المالية؛ ) البرنامج

 كمالذ أخير نقط؛ المتكررةتكاليف تمويل ال( و2دعم البرامج واإلدارة غير كانية؛ )

 .تعرال المستوى المستهدل لحسا  تسوية دعم البرامج واإلدارةويت لع إلى موايلة اس (2

                                                      
 جوع إلى وثيقة القرارات والتوييات الاادرة ني نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد م  المجلس، يرجى الر 
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 الجزء األول: تحديث استعراض اإلطار المالي 

 السياق

اسااااااتخدام طائفة م  األدوات لدعم السااااااكان الذي  يعانون م  انعدام األم  اللذائي، والكوار ،  البرنامجيواياااااال   -0

قدرة إطاره المالي على أن يدعم تدنقات للموارد يمك  التنبؤ  البرنامج. وللقيام بذلك، يجب أن يضم  بلدا 61والنزاعات ني 

بها لعملياته، وإدارة مرنة للموارد، ومسا لة يحيحة ع  النتائج. ويجب أن يدعم اإلطار أدوات م  قبيل المساعدة اللذائية 

 والمجموعات التي يتولى مسؤوليتها. البرنامجلخدمات المشتركة التي يديرها والتلذوية، وكذلك ا

مرحلة جديدة م  اسااااااتعرال اإلطار المالي واسااااااتعرال معدب  2102ولمواجهة هذه التحديات، اسااااااتُهلت ني عام   -2

انية والمسا لة ني إدارة الموارد المالية واألدا  التشليلي  تكاليف الدعم غير المباشرة. وتعد هذه مبادرات هامة لتحسي  الشف

 وتقديم تقارير عنها. 

هيكال منقحا للمشاااااروعات بحيث يعبر ع  مجموعة األدوات المت ورة لديه، وني عام  البرنامج، نفذ 2102وني عام   -2

على اإلقرال الداخلي للمشااااااروعات بمقدار  البرنامجل، وزادت قدرة ، أُعيدت هيكلة مرنق تمويل رأس الماب العام2102

ووانق المجلس على زيادة ني مساااتوى مرنق اإلدارة الشااااملة للسااالع )مرنق الشااارا  ايجل ساااابقا( ني عام  (1)ثالثة أمااب.

وضاااع أنضااال  ني 2102ني عام  البرنامج. وهكذا، أيااابح 2102، وعلى زيادة حساااا  االساااتجابة العاجلة ني عام 2102

لمواياااالة التااااادي للتحديات والالرات، ويقوم بموا مة لوائحه وأدواته ونظمه لدعم العمليات وإبال  الجهات المانحة ع  

 النتائج.

المعنونة ، قدمت إدارة تساااااايير الموارد والمساااااااا لة الوثيقة 2102وني الدورة العادية الاانية للمجلس التنفيذي لعام   -2

ني  لم يك  هناكللموانقة عليها، والتي خلاات إلى أنه  (2)"البرنامج"أسالو  حساا  معدب تكاليف الدعم غير المباشارة ني 

ساليب تكاليف الدعم غير المباشرة. ووانق المجلس على ذلك  سية ني سياسة أو أ سا الوقت ما يستدعي إجرا  أي تلييرات أ

ني المائة لمسااااهمات الق اع الخاص، وت لع إلى اساااتكماب  01م غير المباشااارة بنسااابة ت بيق معدب الساااترداد تكاليف الدع

 .2102استعرال تكاليف الدعم غير المباشرة ني عام 

ت اوالسيما تلك المتعلقة بمحرك –وأثنا  استعرال تكاليف الدعم غير المباشرة، أيبح واضحا أن القضايا المشمولة   -2

معزب ينبلي عدم تناولها ب – البرنامجالتكاليف، وكيف تتوا م ميزانية دعم البرامج واإلدارة مع الهياكل العامة للتكلفة لدى 

ع  بعضاااها البعو. ونتيجة لذلك، تقرر تناوب قضاااايا تكاليف الدعم غير المباشااارة المتبقية ني ساااياق اساااتعرال اإلطار 

 المالي.

 لي للبرنامجالحا يتحديات البنيان المال

ل ة تكبد التكاليف تُع ى باااااااورة مجزأة للمشااااااروعات ونق توقع  للبرنامجيعد البنيان المالي الحالي   -8 مجز اً. نسااااااُ

المسااااهمات وتلقيها؛ ويوزع التمويل على مساااتوى المكاتب الق رية نيما بي  المشاااروعات والموارد الخارجة ع  الميزانية 

 الاناديق االستلمانية؛ وتتم برمجة أمواب المشروعات ضم  تقسيمات نرعية مال مكونات التكلفة. مال

                                                      
(1) D/1.-WFP/EB.A/2014/6 

(2) D/1.-WFP/EB.2/2014/5 
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اجات القائم على المشروعات، والذي يقضي بتحديد االحتي البرنامجويتأثر التخ يط التشليلي بهذا البنيان المالي. ننهج   -7

ب لها، غالبا ما يشاااار إليه باعتباره ماااادر قوة خاياااة. ولك  على الرغم م  أن هذا النهج وتااااميم التدخالت التي تساااتجي

يدعم القيام باساااااتجابات ساااااريعة، إال أن تنفيذ عدة مشاااااروعات ني بلد واحد يمك  أن يؤدي إلى تجزئة مساااااارات التمويل 

 مسا لة ع  األدا  والنتائج نتيجة لذلك.والبرمجة. ويمك  أن يكون التخ يط والتنفيذ مقيدا، ويمك  أن تتأثر أيضاً ال

متعددة مع إدارة ميزانية ويقيد هذا النهج م  مرونة إدارة الموارد بالنساااااابة للمكاتب الق رية ألنه يؤدي إلى مظاريف   -6

د واحد. وتحد عدم المرونة م  قدرة معقدة للميزانية؛ وهذا يحد م  الكفا ة العامة، وخاياااة عندما تعمل عدة مشااااريع ني بل

 على إدارة الموارد بشكل نعاب بالنسبة للنتائج، ويمك  أن تؤدي إلى أريدة غير منفقة ني مكون الميزانية. البرنامج

نة أو إلى ويؤدي تخااايص المساااهمات إلى مسااتويات تجزئة إضااانية ع  طريق توجيه األمواب إلى مشااروعات معي  -9

أنشاااااا ة داخل المشااااااروعات، أو إلى أنواع م  األغذية أو طرائق للتحويل، أو إلى مجاالت تنفيذ، أو إلى مراحل معينة م  

مشاااروع ما. ويمك  أن تؤدي المشاااروعات األكبر حجما، والممولة م  جهات مانحة متعددة، إلى تحديات ني إدارة الموارد 

إلدارة الموارد على أساااااس النتائج  البرنامجلتنفيذ المشااااروعات. وهذا يحد م  مرونة وموا مة أولويات المانحي  بالنساااابة 

عملية إبال  المانحي ، ويقلل م   وتفااااايلكجز  م  حانظة عمل مخ  ة، ويقلل أحيانا م  الكفا ة. كما أنه يزيد م  تعقيد 

 (3)مالحة.الموحدة بشأن المشروعات بالنسبة لكاير م  أيحا  ال البرنامجقيمة تقارير 

 لبرنامجلآخر ني إدارة الموارد المالية يتمال ني عدم اليقي  المتعلق بتوقيت المساهمات. نمع أنه يمك   بارز وثمة تحد    -01

ة ي مرحل، وتلقي األمواب ني أالمحددةبنا  على االحتياجات اإلنسااانية ، أو وضااع مشااروعات جديدة، بساارعة زيادة عملياته

مالي الحالي ال يتيح  عام، إال أن اإلطار ال بة  للبرنامجخالب ال بالنساااااا اسااااااتخدام موارده على النحو األمال بمرور الوقت 

لمشروعات تعد ب بيعتها متوس ة األجل أو طويلة األجل. ونظرا ألن توقيت ومستوى المساهمات يتفاوت أثنا  دورة حياة 

يمك  أن تؤدي إلى حاالت تأخير ني تنفيذ المشروع أو إلى نفقات أعلى بالنسبة لتكاليف المشروع، نإن الفجوات ني الموارد 

الدعم، بما ني ذلك المدنوعات للموردي  التجاريي  أو الشركا  م  المنظمات غير الحكومية. وقد يتعذر على المديري  أيضاً 

 عملياتاالعتماد على  يضاا رهم إلىطوب، مما تحديد مسااتويات التوظيف بالشااكل األمال على المدى المتوسااط والمدى األ

 رتيباتتني الوقت الذي يمك  أن تكون نيه مؤقتة ومكلفة، أو إلى ترتيبات تعاقدية قايرة األجل لسد نجوات التوظيف  نشر

 . مجللبرناالموارد المالية  إدارة آثاراً علىهذا التحدي  يخل فأنسب وأكار نعالية م  حيث التكلفة. ويمك  أن  أخرى

بمرور الوقت عددا م  ايليات للتخفيف م  بعو التحديات التي تواجهها العمليات الق رية ني  البرنامجوقد طور   -00

اإلقرال الداخلي للمشااااروعات م  أجل تونير تمويل  , وتشاااامل هذه ايلياتإدارة الموارد، بما ني ذلك توقيت المساااااهمات

م تقديمتاح لنقط  للبرنامجالمساااهمات المقدمة مجموع شااروعات على أساااس مساااهمات متوقعة. غير أن ناااف بالساالف للم

سلف.  سد الفجوات العاجلة،  وني حابمال هذه ال سمح ب ذ تدابير تختُ يمك  أن تلقي المساهمات ني وقت متأخر لللاية بما ال ي

ماال ع  طريق حساااا  االساااتجابة العاجلة. وذلك حياة، اساااتانائية على المساااتوى الداخلي لضااامان اساااتمرار أنشااا ة إنقاذ ال

شااد ألالبلدان للموارد العالمي ل تخااايصالطلب مساااهمات متعددة األطرال لتيسااير  البرنامجوباإلضااانة إلى ذلك، يواياال 

دة الحالية المتعد البرنامجاحتياجا، ولعمليات يمك  أن تحد  أثراً أكبر بأمواب الجهات المانحة. غير أن مخاااااااااااااااات 

 (4)ني المائة م  مجموع المساهمات. 00تقل ع  المستوى المستهدل البالغ األطرال 

                                                      
مفالة ا كبيرا م  المعلومات ال، وتقدم معلومات ع  أنش ة المشروعات/العمليات خالب السنة التقويمية السابقة. وتقدم هذه التقارير قدرسنويايجري إعداد التقارير الموحدة بشأن المشروعات  (3)

بأنه يجب على الجهة المانحة أن تل ي التكاليف اإلضانية التي يتحملها  للبرنامجقرر الجهاز الرئاسي . وقد ا تحديداتقريرا يقدم معلومات ع  مساهمته جهة مانحة ما قد ت لبلللاية. غير أن 

 (.WFP/EB.3/99/INF/18ظفي المكاتب الق رية والمقر )بما ني ذلك وقت مو، إعداد مال هذا التقريرعند  البرنامج

(4) WFP/EB.A/2014/4 
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، نقد يلزم نهج أكار شاااموال البرنامجضااامان اساااتقرار التمويل لعمليات ني وعلى الرغم م  التقدم المحرز حتى اين   -02

ضمان تجهيز عمليات  سانية والممتدة، ولكي يظلم  أجل االستجا البرنامجل ب شريكا مختارا يُعو   البرنامج بة لألزمات اإلن

 عليه ني تنفيذ أنش ة ني مجاب الحر  ضد الجوع. 

 لتكلفةالمقارنة القياسية ل

رون تحديا تمال ني أيضااااااً، ووكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة وشاااااركا  آخ البرنامجني السااااانوات األخيرة، واجه   -02

 لبرنامجاأكبر لقياس األدا  التشاااليلي ني تحقيق الحااااائل واإلبال  عنها. ونتيجة لذلك، يضاااع  تفاااايليةمساااتويات  تونير

اسااااااتامارات كبيرة ني النظم المؤسااااااسااااااية إلدارة المعلومات. وكان لمبادرات التليير التي تحققت ع  طريق جهد الونا  

ل، ومبادرات جارية أخرى، م  بينها نظام دعم تنفيذ اللوجسااتيات وأداة الريااد والتقييم باللرل، واسااتعرال أساالو  العم

بحث نرص إدماج  البرنامج، ويجب على البرنامج واتخاذ القرارات ني بياناتال إدارة على اتالمؤسااااسااااي )كوميت( تأثير

 بيانات األدا  المالي مع نتائج كمية ونوعية.

، وبالتوازي مع الجهود المبذولة إلعادة هيكلة مرنق تمويل رأس الماب العامل، أجرت األمانة أيضاااااااً 2102وني عام   -02

سية لالتكلفة وعملية  اتتحليال لمحرك شأن  8 وعموضالالونا  باللرل الخاص ب عمل لتكلفة كجز  م  إطارللمقارنة القيا ب

ة، واإلدارة المالية. وكان الهدل م  هذه العملية هو استكشال طرق يست يع بها وإدارة المخاطر، والرقاب ،تحسي  الشفانية

 تحليل التكاليف م  أجل تحسي  الشفانية، وتحديد نرص ونورات التكلفة. البرنامج

هورية الكونلو الديمقراطية، وباإلضاااااانة إلى تحليل متعمق إلدارة الموارد ني عدة بلدان )أنلانساااااتان، وتشااااااد، وجم  -02

ستكملت األمانة تقييم مؤشرات األدا  الرئيسية على المستوى الق ري،    وحدد المجاالت التي ياعب نيها تبيوميانمار(، ا

على ثالثة مسااتويات: نلة التكلفة، والمشااروع، ومسااتوى الحانظة الق رية. وبحات األمانة ما إذا كانت نظم  حركات التكلفةم

 . المقارنة القياسية للتكلفة، وهياكل البيانات، وأساليب العمل تدعم منهجية للبرنامجت المالية المعلوما

نإن تحديد وتخ يط دعم التكاليف اإلدارية، بما ني ذلك تكاليف الموظفي ، والشااااااؤون   -08 وعلى المسااااااتوى الق ري، 

للمساااااهمات. وني حي  أن اإلقالب م  التقدير  البرنامجعلى كفا ة اسااااتخدام  خل ف آثاراً ياإلدارية، واألم ، وتنفيذ البرامج، 

يؤثر ني القدرة على تنفيذ األنشاااا ة، نإن الملاالة ني تقدير مسااااتوى التكاليف المترتبة والم لوبة لتنفيذ األنشاااا ة يمك  أن 

م  المسااااتفيدي . ويلزم أن تكون هناك قدرة على تؤدي إلى عدم الكفا ة وتخفيو الحاااااص اللذائية، أو مساااااعدة عدد أقل 

م  أجل تحسااااااي  إدارة التكلفة، وزيادة المسااااااا لة ع  طريق الريااااااد الشاااااافال  باقة أكبرتحديد وتحليل محركات التكلفة 

 وتوضيح هياكل التكلفة الخاية بالبلدان.

أن إدماج معلومات األدا  والتكاليف لوضاااع مؤشااارات أدا  رئيساااية مفيدة لتكلفة المقارنة القياساااية لوأوضاااحت عملية   -07

حث . وساااااايبعلى مسااااااتويات متباينة انتراضااااااات ومنهجياتو، التحضاااااايري وموجهة للتكلفة يت لب قدرا كبيرا م  العمل

نُهج  نات وإدماجها نياستعرال اإلطار المالي الروابط مع النظم الجديدة أثنا  تداولها، وسيحدد نرص االستخدام ايلي للبيا

 متفق عليها. وهذا سيساعد على ربط األدا  المالي والتشليلي ووضع أساس للمقارنة على ن اق العمليات.

 إطار مالي للمستقبل

م الموارد لديه بلية دعبإعادة نحص إطار اإلدارة القائمة على  البرنامجلمواجهة تحديات البنيان المالي الحالي، سيقوم   -06

 العمليات ب ريقة أكار نعالية، وموا مة اإلطار المالي مع الخ ة االستراتيجية. 
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حدد  (5)،2102بنا  على مكونات اسااااااتعرال اإلطار المالي الذي تم تحديدها أثنا  الدورة الساااااانوية للمجلس لعام و  -09

 ، سيهدل االستعرال إلى ما يلي:2108-2102ت بالنسبة لن اق االستعرال. وني الفترة أولوية االحتياجا البرنامج

 زيادة إمكانية التنبؤ بالموارد، حتى يتسنى للمكاتب الق رية تحسي  الكفا ة والفعالية التشليلية؛ 

 تحليل على واإلبال  وال وزيادة المرونة بلية تحسي  االستجابات لالحتياجات التشليلية، مع الحفاظ على انضباط اإلدارة

 الاعيد المالي؛

 وتعزيز المسا لة ع  طريق الربط بي  مسؤوليات إدارة الموارد والحاائل؛ 

 .وتبسيط إطار إدارة الموارد 

 بفحص ما يلي: البرنامجيقوم  ،2102لمشاورات التي جرت خالب عام وني أعقا  ا  -21

 حاليا، تأكيد المساهمات أو الموانقة على التمويل  –ت ومادر سل ة الميزانية م  أجل العمليات سل ة الميزانية: توقي

 بالسلف.

  قحاليا، المشروعات والانادي –كيانات الميزانية: الوحدات والمستويات التي تدار بها الميزانية ويتم اإلبال  عنها 

 االستلمانية.

  حاليا، نلات م  قبيل النقل البري، –ني كل كيان م  كيانات الميزانية هيكل الميزانية: نلات الضوابط المستخدمة 

 والتخزي ، والمناولة، وتكاليف التشليل المباشرة األخرى، والنقد والقسائم.

ل، وتتبع النفقات المموب طوعيا، ومبدأ االساااترداد الكام البرنامجطبيعة  وهي:  وساااتظل هناك ثالثة مبادس أسااااساااية  -20

 الخاية بالمساهمات. وقد يفحص استعرال اإلطار المالي ت بيق هذه المبادس بالتشاور مع المجلس.

. وسااايكفل هذا النهج 26إلى  22األنشااا ة الموياااونة أدناه ني الفقرات م   البرنامجوعند تنقيح اإلطار المالي، حدد   -22

 األنش ة وتنفيذها بلية تحقيق منانع قائمة بذاتها وجماعية. المعياري تاميم

وسااتشاامل خ وات زيادة إمكانية التنبؤ بالموارد مساااري  للعمل لهما األولوية م  أجل توساايع ساال ة الميزانية لتشاامل   -22

 المكاتب الق رية:

ساااتخدام ا البرنامجبالتشااااور مع المجلس، يعتزم . برنامجبالتحقيق المساااتوى األمال للتمويل بالسااالف الخاص  (0

آليات م  قبيل اإلقرال الداخلي للمشااروعات لتجربة ساال ة الميزنة الزائدة والتي يمك  التنبؤ بها بدرجة أكبر بالنساابة 

 للعمليات المحددة األولويات، تقابلها أساليب مناسبة للتخفيف م  مخاطر اإلقرال الداخلي.

يوجد نهج تخ ي ي جديد قائم على الموارد سااااي ور نهجا موحدا لتحديد الخ ط ئم على الموارد. التخ يط القا (2

منهجية التخ يط األسااااساااية  وسااايضاااعالق رية المتوسااا ة األجل مع أولويات تساااتند إلى مساااتويات الموارد المتوقعة 

 الم لوبة لدعم تونير اإلقرال الداخلي الموسع.

أيضاً استعرال إمكانية وجود كيان واحد للميزانية، بما ني ذلك نهج لميزنة الحانظة الق رية، يمك   البرنامجويعتزم   -22

هذا النهج أن يحد م  تجزئة إدارة الموارد على  وبمقدورأن يوحد جميع تدخالت المساااعدة اللذائية على المسااتوى الق ري. 

اسات حالة م  عمليات حالية وحدياة، مع توجيه االهتمام إلى االتجاهات اإلنسانية مستوى المكاتب الق رية. وستستخدم در

واإلنمائية وأنضاااال الممارسااااات. وسااااتتم مواياااالة هذا العمل ع  طريق مسااااار عمل مكرس السااااتعرال هيكل الميزانية 

 الحة ايخري .التاميم المفاهيمي والمنهجيات لآللية بالتشاور مع المجلس وأيحا  الم وسيوضعالتشليلية. 

                                                      
(5) D/1-WFP/EB.A/2014/6.)اعتمدت الوثيقة ورحب المجلس بإجرا  المزيد م  المناقشة )انظر الملحق األوب . 
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س لتنفيذ سلسلة   -22 وستكون "البساطة" الهدل األساسي للمرحلة التالية م  استعرال اإلطار المالي، مع مسار عمل مكر 

سبة نم  مبادرات التبسيط حسب مقتضى الحاب. وستدعم األمانة عددا محدودا م  المبادرات على أساس الفوائد المتوقعة بال

للعمليات وتوانر الموارد. وساااايتم تقييم مقترحات التبساااايط على أساااااس معايير وضااااعها كبار المديري  بلية تنفيذ تلك التي 

 تن وي على أكبر نوائد تشليلية.

البيانات م  أجل دعم وسااااايقدم اساااااتعرال اإلطار المالي مقترحات لموا مة أدوات إدارة الموارد، وتحساااااي  نوعية   -28

العمليات الق رية، وتونير المزيد م  الوضااااااوح ع  القيمة مقابل الماب. وسااااااتخاااااااص الموارد ني البداية لدعم األدوات 

 ولوحات المتابعة ذات الالة بحاالت ال وارس المؤسسية. 

ل أربع ساانوات، ولوضااع إطار مالي يتوا م مع الوكاالت وتمشاايا مع االسااتعرال الشااامل للسااياسااات الذي يجري ك  -27

البنيان المالي لوكاالت األمم المتحدة  البرنامجاألخرى التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ساااااايسااااااتعرل 

 جدية. رة موالمنظمات غير الحكومية بلية تحديد المجاالت التي يمك  نيها تحقيق الموا مة أو إدماج أنضل الممارسات باو

وع  طريق الحد م  تجزئة التمويل ومواجهة التحديات المؤساااساااية المتعلقة بكيان الميزانية الحالي وهيكل الميزانية،   -26

اً نأن يعد نفسااه لمواياالة ضاامان تقديم مساااعدة عاجلة إلنقاذ الحياة ني حاالت ال وارس، بينما يضااع بنيا البرنامجيساات يع 

نحو النتائج. وتعد هذه الخااااائص ضااارورية لضااامان أن يتمك   بشاااكل أكبر مالياً يتيح التخ يط المتعدد السااانوات والموجه

م  االساااتجابة لحالة انعدام األم  اللذائي الخ يرة ني بعو الساااياقات التشاااليلية، بينما يحرز تقدماً نحو تدخالت  البرنامج

 تلذوي ني حاالت أخرى.مستدامة ني مجاب األم  اللذائي وال
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 الجزء الثاني: استكمال استعراض تكاليف الدعم غير المباشرة 

 الخلفية واستعراض معدل تكاليف الدعم غير المباشرة 

استجابة لالستعرال الشامل استعرال معدب تكاليف الدعم غير المباشرة  2108-2102اقترحت خ ة اإلدارة للفترة   -29

هدال االسااااتراتيجية وإطار نتائج اإلدارة. وحددت لضاااامان التواعم مع األللسااااايسااااات الذي يجرى كل أربع ساااانوات وذلك 

لدورة العادية األولى للمجلس لعام  ُقدمت إلى ا ياق ومحركات االسااااااتعرال. وهذه  (6)،2102المرحلة األولى، التي  ساااااا

(  2( وبيلة تدبير الموارد الراهنة والمقبلة؛ )2( االستعرال الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات؛ )0تضمنت: )

 ( وهيكل التكاليف والدعم. وسل ت الورقة الضو  على أربعة أسللة: 2والقيمة مقابل الماب؛ )

ب م  المسااااهمات ال وعية وليسااات له ميزانية أسااااساااية، نهل ينبلي عليه النظر ني اتباع نُهج يمو   البرنامجنظراً ألن  (0

 التكاليف الاابتة والمتليرة؟قائمة على التمويل األساسي أو على أنواع مختلفة م  التمويل لتل ية 

ني ت بيق معدب واحد الساترداد تكاليف الدعم غير المباشارة، أم ينبلي أن يتفاوت ذلك  البرنامجوهل ينبلي أن يساتمر  (2

 المعدب تبعاً لنوع التدخل؟

ذلك على و أن يساتخدم معدالت متفاوتة لتكاليف الدعم غير المباشارة للتشاجيع على تعبلة الموارد، للبرنامجوهل يمك   (2

 سبيل المااب م  خالب التعاون بي  بلدان الجنو  أو مساهمات الحكومات المضيفة؟

مواياااالة النظر ني ماااااادر متعددة لتمويل تكاليف م  قبيل تكاليف األم  واالسااااتامارات غير  للبرنامجوهل ينبلي  (2

 المتكررة؟

ثالثاً م  هذه األسااااااللة، وتوياااااالت إلى  2102الدورة العادية الاانية للمجلس لعام وتناولت ورقة ثانية ُقدمت إلى   -21

 االستنتاجات التالية:

  .يُفضل نموذج التمويل ال وعي الحالي على نموذج التمويل األساسي 

 .يعد نموذج المعدب الواحد الحالي لتكاليف الدعم غير المباشرة سهال وشفانا وينبلي اإلبقا  عليه 

  المعدالت المتليرة لتكاليف الدعم غير المباشرة المرتب ة بفلات البرامج أو األنش ة وسيلة للتحسي .ل  تكون 

  م  المرجح أال تؤدي المعدالت المتليرة لتكاليف الدعم غير المباشرة إلى تشجيع تعبلة موارد إضانية م  خالب التعاون

 بي  بلدان الجنو  أو مساهمات الحكومات المضيفة.

 ني المائة على تبرعات الق اع الخاص. 01 بيق معدب واحد لتكاليف الدعم غير المباشرة نسبته ينبلي ت 

وكان الساؤاب الرابع ني اساتعرال تكاليف الدعم غير المباشارة، والذي طُرح على الدورة العادية الاانية للمجلس لعام   -20

كاليف المرتب ة بالدعم واإلدارة تل يها ماااااااادر أخرى غير معدب اسااااااترداد تكاليف هو: "نظرا ألن بعو الت (7)،2102

أن يجري تحليال تفايليا لتكاليفه غير المباشرة، وأن يستعرل حسا  تسوية دعم  البرنامجالدعم غير المباشرة، نإن على 

اد تكاليف الدعم غير المباشااارة. هل البرامج واإلدارة، وهو حساااا  يشاااكل شااابكة أمان للتقلبات غير المخ ط لها ني اساااترد

موايااالة النظر ني مااااادر متعددة لتمويل تكاليف م  قبيل تكاليف األم  واالساااتامارات غير المتكررة؟"  للبرنامجينبلي 

 استنتاجات أولية تتعلق بهذا السؤاب. 2102واستعرضت مشاورة غير رسمية ني مارس/آذار 

                                                      
(6) B/1.-WFP/EB.1/2014/4 

(7) D/1.-WFP/EB.2/2014/5 
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 كاليف الدعم غير المباشرةتومحركات استعراض ميزانية دعم البرامج واإلدارة 

التكاليف التي تسهم ني دعم عملية تنفيذ المشروعات واألنش ة دون أن ترتبط بذلك هي "الدعم غير المباشرة  تكاليف  -22

 .همةولتحقيق االسترداد الكامل لتكلفة العمليات، ي بق معدب تكاليف الدعم غير المباشرة على كل مسا (8) ".مباشرة

ل بأنها "  -22  ذلكهي وتموب إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة المسااااااتردة ميزانية دعم البرامج واإلدارة، والتي تُعر 

. وهي تل ي معظم تكاليف المقر والمكاتب (6)المخاااااااص للدعم غير المباشاااااار ألنشاااااا ته" البرنامجالجز  م  ميزانية 

 ني كل بلد م  البلدان. وتقسم إلى ثالثة بنود اعتماد نرعية، وهي: للبرنامجتكاليف تونير وجود أساسي اإلقليمية، و

 دعم البرامج: المكاتب اإلقليمية والمكاتب الق رية؛ 

 دعم البرامج: المقر؛ 

 .اإلدارة والشؤون اإلدارية 

ار دعم البرامج واإلدارة مال تلك المتعلقة بإدارة األمم المتحدة لشااؤون السااالمة وهناك تكاليف مختلفة أخرى على غر  -22

، وهي تكاليف غير مباشاااااارة ني طبيعتها ولكنها ال البرنامجواألم ، ومنظومة األمم المتحدة، وتكنولوجيا المعلومات ني 

مااااااادر مال حساااااا  تساااااوية دعم البرامج  تعامل دائما كجز  م  الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة. وهي تموب م 

 واإلدارة، وإيرادات الفوائد الاانية المستحقة على الحسا  العام والاناديق االستلمانية.

 والمحرك األوب للميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة هو مسااااااتوى تنفيذ العمليات: نالتلييرات ني ن اق اسااااااتجابة  -22

االتجاه ني عشااااار سااااانوات للنفقات  0التشاااااليلية هي بماابة المحرك لنفقات دعم البرامج واإلدارة. ويبي  الشاااااكل  البرنامج

التشااااليلية ونفقات دعم البرامج واإلدارة، وهو يوضااااح أن نفقات دعم البرامج واإلدارة ظلت مسااااتقرة نساااابيا ني الساااانوات 

 األخيرة مقارنة بزيادة النفقات التشليلية.

 

 

                                                      
 يف.، أوال: تعارللبرنامجالنظام المالي  (8)

 واإلدارة والنفقات التشغيليةدعم البرامج : نفقات 0الشكل 

5112-5104 
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عملية انتقاب م  المعونة اللذائية إلى المسااااااعدة  البرنامج(، بدأ 2102-2116وبالموانقة على الخ ة االساااااتراتيجية )  -28

. ويشااامل االنتقاب الجاري توساااعا ني أدوات التمويل مال البرنامجاللذائية التي أدخلت درجة إضاااانية م  التعقيد على عمل 

 برنامجالقد والقسااائم، وتعظيم األثر التلذوي لكل تدخل، وبنا  قدرة دائمة على الااامود لدى السااكان. وهكذا أياابح عمل الن

مله ، والتعقد المتزايد لعالبرنامجأكار نعالية، ولكنه ين وي أيضاااااً على المزيد م  التحديات. ويعد توساااايع مجموعة أدوات 

إلدارة، مع إع ا  أولوية المخااااااااات السااانوية لدعم ت وير طرائق مال برمجة م  بي  محركات ميزانية دعم البرامج وا

 النقد والقسائم والمساعدة التلذوية.

 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة: غرضه الرئيسي واستخدامه كمصدر تمويل

 اللرل الرئيسي 

إلدارة الفائو أو العجز بي  إيرادات استرداد تكاليف الدعم  2112ني عام أُنشئ حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة   -27

غير المباشااااارة ونفقات دعم البرامج واإلدارة؛ ويخفف هذا الحساااااا  م  المخاطر إذا لم تتحقق إيرادات تكاليف الدعم غير 

 لهذا الحسا ، ووانق على جميع مستهدنا يعادب نفقات أربعة أشهر ىالمباشرة حسب المعدب المتوقع. واعتمد المجلس مستو

 استخداماته. 

سنوية لدعم البرامج واإلدارة االحتياجات المرتقبة، والمساهمات المتوقعة، وإيرادات تكاليف الدعم   -26 وتبحث الميزانية ال

نإنها تحدد سااااااقفا لنفقات دعم البرامج غير المباشاااااارة. وبمجرد اعتماد المجلس لهذه الميزانية ع  طريق خ ة اإلدارة، 

 واإلدارة، بينما ستتفاوت إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة مع تليرات ني المساهمات ال وعية.

شكل   -29 شرة ونفقات دعم البرامج واإلدارة منذ عام  2ويبي  ال رة ما بي  . وني الفت2112إيرادات تكاليف الدعم غير المبا

لدعم غير 2117و 2112عامي  لدعم البرامج واإلدارة عجزا عندما لم تتحقق إيرادات تكاليف ا ، حققت الميزانية العادية 

مسااتوى حسااا  تسااوية دعم البرامج واإلدارة لتونير االسااتقرار لتخ يط دعم البرامج واإلدارة  البرنامجالمباشاارة؛ وخفو 

رياااايد حسااااا  التسااااوية لكي  البرنامج، عزز 2117م مع اإليرادات الفعلية. ومنذ عام وإعادة موا مة هيكل اإلدارة والدع

 يال إلى المستوى المستهدل ويتجاوزه، وبموانقة المجلس، استُخدم الرييد اإليجابي باورة متحفظة.

 

لدعم البرامج واإلدارة، وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة، واتجاهات حساب تسوية : الميزانية العادية 5الشكل 

 دعم البرامج واإلدارة 

5115-5104 

 رييد حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة 

 إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة 

 لدعم البرامج واإلدارةالميزانية العادية 

 دل لحسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة المستوى المسته
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ميزانية لدعم البرامج  البرنامج، قدم 2117ني عام وبساااابب انخفال رياااايد حسااااا  تسااااوية دعم البرامج واإلدارة   -21

( وتبسااااايط الهيكل 2ني المائة بالقيمة الحقيقية؛ ) 20( تخفيو بنسااااابة 0تضااااامنت ما يلي: ) 2119-2116واإلدارة للفترة 

ماج إدارتي ؛ ) لك إد ما ني ذ لا  2التنظيمي، ب ية دعم البرامج واإلدارة؛ ) 291( وإل لة م  ميزان فة ممو يو ( وتخف2وظي

 المكاتب الق رية م  سبعة مكاتب إلى ستة مكاتب.

شاااااااديدة ني تكاليف األغذية والوقود، واضاااااا رابا ني النظم المالية  زيادات 2116واجه ني عام  البرنامجغير أن   -20

المحرز نحو تحقيق األهدال اإلنمائية  : "على نحو مفاجئ، تراجع التقدم2116الدولية. وجا  ني تقرير األدا  السااانوي لعام 

 البرنامجموارد ناقت ما حد  ني أي سنة مضت، وتمك   للبرنامجلأللفية. ولمواجهة هذه التحديات، قدمت الجهات المانحة 

 م  مساعدة عدد قياسي م  المستفيدي ".

ات الكبيرة ني ميزانية دعم البرامج واإلدارة تمال تحديا، ويمك  إلى أن التخفيض 2116و 2117وتشير تجربة عامي   -22

، وينبلي إجراعها باااااورة تدريجية قدر المساااات اع، وبمنظور يتجاوز الفترة للبرنامجأن تكون لها عواقب كبيرة بالنساااابة 

 المالية التالية.

يتيح للبرنامج الوقت الالزم لتعديل هيكل " أن عم البرامج واإلدارة هوواللرل الرئيسي م  احتياطي حسا  تسوية د  -22

وعالوة على  (9)."نفقات دعم البرامج واإلدارة إذا لم يمك  أن يتحااااااال إيراد تكاليف الدعم غير المباشاااااار بالمعدب المتوقع

مة منظ البرنامجي. ونظرا ألن ذلك، نإن اللرل المعل  م  اسااتعرال تكاليف الدعم غير المباشاارة هو بنا  الااامود المال

تموب بالكامل بالمساااااااهمات ال وعية، نإن التقلبات ني اإليرادات يمك  أن تقول بساااااارعة م  قدرته على تل ية التكاليف 

غير المباشاااارة. وهذا يسااااتدعي تأكيدا دوريا لمتانة شاااابكات األمان المالي لديه، وإدارة المخاطر المالية باااااورة اسااااتباقية، 

بات التي يتعرل ل مان أال تؤثر التقل ية دعم البرامج وضاااااا لة م  ميزان خدمات الممو لدعم وال قديم ا عام ني ت ها التمويل ال

 واإلدارة.

  كجزء من استعراض اإلطار المالي، إجراء استعراض آخر للوصول بالمستوى و: سيكون من المناسب، 0االستنتاج

هذا إلم إيالء االعتبار  المستتتتتادح الحالي لحستتتتاب تستتتتوية دعم البرامج واإلدارة إلم المستتتتتوى األمثل. و د ي دي

من نفقات دعم البرامج  يعادل نفقات أربعة أشتتتتاروالذي  5112الجاري المحدد عام  لتغيير المستتتتتوى المستتتتتادح

 واإلدارة.

 استخدامه كمادر للتمويل 

، نإن ليس لديه م  ميزانية رئيسااااايةو ني المائة 011منظمة تموب بالمسااااااهمات ال وعية بنسااااابة  البرنامجنظرا ألن   -22

نه م  الشااااروع ني اتخاذ  اسااااتراتيجية بموانقة المجلس، مال  تدابيرالفوائو ني حسااااا  تسااااوية دعم البرامج واإلدارة تمك 

التحويالت االحتياطية، وتنفيذ األولويات المؤسااااااسااااااية التي يتعذر لواله تنفيذها ع  طريق الميزانية العادية لدعم البرامج 

م  حساااااا  تساااااوية دعم البرامج  دوالر أمريكيمليون  277.0، وانق المجلس على تخاااااايص 2112ارة. نمنذ عام واإلد

واإلدارة لبنود خارج الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة. ويرد االساااتخدام الفعلي للمخااااااااات المعتمدة ني الكشاااول 

توزيع الحاص على النحو  2لمخااات(. ويبي  الشكل المالية السنوية )انظر الملحق األوب الذي يتضم  قائمة بجميع ا

 التالي:

  غير للتنمية الرأسمالية واالستامارات األخرى مخااة  دوالر أمريكيمليون  021.2 –االستامارات غير المتكررة

 المتكررة؛

                                                      
(9) A/1.-WFP/EB.1/2006/6 
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   لعمليات تحسي  األم  الميداني  2100و 2116مخااة للفترة ما بي  عامي  دوالر أمريكيمليون  82.7 –األم

 م  تكاليف إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألم ؛ برنامجالوحاة 

  يؤذن بتحويلها لزيادة أريدة حسا  االستجابة العاجلة ومرنق  دوالر أمريكيمليون  82.0 –والتحويالت االحتياطية

 سلف تكاليف الدعم المباشرة الذي أُدمج بعد ذلك ني االحتياطي التشليلي.

 

 الستثمارات غير المتكررةا

  ونظامه العالمي للمعلومات البرنامجالنساااخة الاانية م  شااابكة غير المتكررة ني سااانوات ساااابقة  تتشااامل االساااتامارا  -22

، وتحديث اخليةكشااااااف الرقابة الدالمعايير المحاساااااابية الدولية للق اع العام، وتحسااااااي  اإلدارة المالية مال و(، 2ونجز )

. وهذه االسااااتامارات تتجاوز أنشاااا ة الدعم واألنشاااا ة اإلدارية الممولة م  الونا  باللرلتكنولوجيا المعلومات، وعملية 

 وت ويره ليلبي احتياجات المسااتفيدي  وأيااحا  البرنامجالميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة: نقد ساااعدت على تكييف 

 وما كان لهذا أن يتحقق بدون اللجو  إلى حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة.المالحة باورة أنضل، 

ما لحات مختلفة لويف هذه االستامارات: نقد تضمنت وثائق المجلس إشارات إلى "النفقات  البرنامجوقد استخدم   -28

"المبادرات المؤسسية الحاسمة" دارة التكميلية لمرة واحدة" والرأسمالية غير المتكررة"، و "مخااات دعم البرامج واإل

 أن يحس  وضوح القرارات ويعزز نهم نوع االستامار وأهميته.(. وم  شأن توحيد هذه الما لحات )انظر الملحق الااني

يف المبادرات المؤسااااسااااية الحاساااامة بأنها ، يمك  تعر2107-2102واسااااتنادا إلى الويااااف الوارد ني خ ة اإلدارة   -27

لالتساق، م   اوتوخياالتشليلية واإلدارية على الونا  برسالته، وتحقيق القيمة مقابل الماب.  ، وقدرتهالبرنامجلتعزيز برمجة 

المقترح اسااتخدام تعبير "المبادرات المؤسااسااية الحاساامة" لويااف مال هذه المخااااااات م  حسااا  تسااوية دعم البرامج 

 دارة.واإل

بالنساااابة لجميع المبادرات المؤسااااسااااية  اسااااتامارية اقتراحاتطرح تشااااترط عملية  البرنامجوعالوة على ذلك، أدخل   -26

. وقد أتاحت هذه العملية إجرا  تقييم دقيق لكل اقتراح بنا  على 2102م  استعرال الميزنة لعام  كجز  المقترحة الحاسمة

 ، والفوائد المتوقعة م  القيمة مقابل الماب، والتكلفة اإلجمالية لالستامار.والمنجزاتاألنش ة،  ل يتسقة تمعايير م

اسااتامارية للمبادرات المؤسااسااية الحاساامة، تقترح األمانة اسااتخدام معايير إضااانية  اقتراحات إعدادوكجز  م  عملية   -29

 :، وهيأولوياتهاوتحديد  راحاتإعداد االقتلتوجيه 
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 أن تكون لمرة واحدة ب بيعتها، وال تل يها الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة؛ 

 وال تتعلق بمشروع واحد؛ 

 وأن تت لب تمويال يمك  التنبؤ به؛ 

 سية؛نية المؤسوليس م  المحتمل أن تت لب استمرارا إضانيا كانيا م  الجهات المانحة ع  طريق الاناديق االستلما 

 .وأن تركز على التليير التنظيمي 

 . وهذا ساايمك   م  إجرا البرنامجلمسااا لة ني عملية ريااد أدا  لتعزيز اوسااتسااجل النتائج ني تقرير األدا  الساانوي   -21

 ميزنة مستنيرة ني نترات التخ يط القادمة. 

 التحويالت االحتياطية

م   دوالر أمريكيمليون  82.0ا على تحويالت بللااات جملتهااا 2118و 2112و 2112وانق المجلس ني األعوام   -20

الرييد الفائو ني حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة الحتياطيات أخرى )انظر الملحق األوب والملحق الااني(. ويت لب 

 اإلدارة موانقة المجلس. أي تحويل للموارد م  حسا  تسوية دعم البرامج و

السااااتكماب  دوالر أمريكيمليون  21 مجموعهماوقد اسااااتخدم تحويالن منفاااااالن لحسااااا  االسااااتجابة العاجلة بلغ   -22

و أريدة حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة. وقد األريدة المتاحة المنخفضة ني حسا  االستجابة العاجلة، وهو ما خف  

مليون  81للويااوب برياايد مرنق ساالف تكاليف الدعم المباشاارة إلى  يكيدوالر أمرمليون  22.0مد تحويل ثالث بمبلغ اعتُ 

. ويعد هذا المرنق، الذي أُدمج اين ني االحتياطي التشااااليلي، بماابة االحتياطي الضااااام  لدقرال الداخلي دوالر أمريكي

مل على زيادة إمكانية التنبؤ بالتمويل، واختاار زم  للمشروعات. وتعمل السلف المقدمة م  مرنق تمويل رأس الماب العا

 االستجابة.

ويساعد ضخ نوائو م  حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة ني احتياطيات أخرى على إع ا  قيمة ومرونة للموارد   -22

 الشحيحة م  أجل تحقيق مكاسب الكفا ة للمستفيدي .

 األمن

م  حسا  تسوية  دوالر أمريكيمليون  82.7، اعتمد المجلس مخااا بمبلغ 2100و 2116ني الفترة ما بي  عامي   -22

دعم البرامج واإلدارة لعمليات تحسااااي  األم  الميداني التي يتوالها يااااندوق األم  ني حاالت ال وارس، ولسااااداد حاااااة 

 (10)األم  )انظر الملحقي  األوب والااني(.م  تكاليف إدارة شؤون السالمة و البرنامج

، كانت نفقات األم  تُعتمد أيااال م  الجز  غير المخاااص ني الحسااا  العام. 2100-2101وبالنساابة لفترة الساانتي    -22

لدولية  لبه المعايير المحاسابية اغير أن االلتزامات اإلضاانية، مال اساتحقاقات الموظفي  ال ويلة األجل، على النحو الذي تت

ل على مااااااادر التمويل وإيرادات الفوائد، ولم تك  كانية لنفقات األم . وقد اعتمد المجلس اقتراحا  للق اع العام، كانت تُحم 

ويمك  أن تعالج مال هذه التحويالت م  حساااااا   (11)الحقا بتمويل نفقات األم  م  حساااااا  تساااااوية دعم البرامج واإلدارة.

وهو إنشااا  يااندوق  –ة دعم البرامج واإلدارة حاالت قاااور القدرة ني المسااائل المتعلقة باألم . ويُقترح نهج مماثل تسااوي

 (12)لمسائل المتعلقة برعاية الموظفي .لعناية بال الالزم لتونير التمويل االستهاللي –دعم مواضيعي 

                                                      
 ، كانت نفقات األم  تموب م  إيرادات الفوائد المستحقة على الجز  غير المخاص م  الحسا  العام.2102و 2102، وما بي  عامي 2117و 2112ني الفترة ما بي  عامي  (10)

(11) D/1.-WFP/EB.A/2010/6 

 (.D/1-WFP/EB.A/2015/6) "و اإلدارة"االستخدام االستراتيجي لحسا  تسوية دعم البرامج  (12)
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، نإن إيجاد مااااادر تمويل يُعتمد عليه لنفقات األم  البرنامجة لسااااالمة موظفي وعمليات ونظرا ألهمية األم  بالنسااااب  -28

المتكررة يعد أمرا ضااروريا. وتعد الفوائو التي تتجاوز المسااتوى المسااتهدل لحسااا  تسااوية دعم البرامج واإلدارة متقلبة 

 ل  للحسا .وليست مادرا مستقرا لتمويل النفقات المتكررة، بارل النظر ع  اللرل الُمع

  ستظل كل أوجه استخدام رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة خاضعة لموافقة المجلس. وينبغي : 5االستنتاج

 أن تراعي مثل هذه الموافقة االستخدامات التالية ذات األولوية:

  إلدارة؛بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة والنفقات المعتمدة لدعم البرامج وا فرقلتغطية أي 

  كاحتياااااطو لموامخااااة مياااااطر تيفيلااااات تكاااااليف الاااادعم غياااار المباشاااارة أو نقاااا  تموياااا  دعاااام الباااارامج
 واإلدارة، بمستوى مستخدف محدد؛

 للمبادرات المؤسسية الحاسمة أو صناديق الدعم المواليعية؛ 

 .لتعزيز احتياطيات البرنامج عن طريق التحويالت االحتياطية 

  رنامج أن يستخدم في المستقبل مصطلح "المبادرات الم سسية الحاسمة" علم النحو الُمعرح : ينبغي للب3االستنتاج

بالنسبة لالستثمارات غير المتكررة من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، وأن يقدم تقارير منتظمة  44في الفقرة 

 عن النتائج في تقارير األداء السنوية.

 در للتمويلالصناديق االستئمانية الم سسية كمص

ستلمانية مؤسسية   -27 مساهمة خاية تم االتفاق مع الجهة المانحة على غرضها  إلدراجينشئ المدير التنفيذي يناديق ا

ع  جهات مانحة لتمويل احتياجات مؤسسية ذات أولوية عالية،  البرنامجون اقها وإجرا ات اإلبال  عنها. ويمك  أن يبحث 

و السااتخدام موارد متاحة متعددة األطرال بالتشاااور مع الجهة المانحة. ويمك  اسااتخدام الاااناديق االسااتلمانية المؤسااسااية أ

لتمويل أنشاااا ة التعزيز المؤسااااسااااي أو السااااتحدا  أدوات وطرائق جديدة يمك  تعميمها نيما بعد ني الميزانية العادية لدعم 

 البرامج واإلدارة.

، نإنه يمك  تعريف أنشاااا ة التعزيز المؤسااااسااااي بأنها 2107-2102اإلدارة  ةوبنا  على الويااااف الذي ورد ني خ   -26

ب م  مسااااهمات المانحي   مؤساااساااسااايةياااناديق اساااتلمانية أنشااا ة " لالبتكار والتليير ني العمليات وأسااااليب العمل، وتمو 

هة أو المتعددة األطرال  .تمويل دعما للمبادرات المؤسسية الحاسمة"، بما ني ذلك الالموج 

 وتخضع مال هذه المخااات لرقابة لجنة تخايص الموارد االستراتيجية، ويوانق عليها المدير التنفيذي.   -29

  تكار من أجل االب : تعد الصناديق االستئمانية الم سسية مصدر تمويل مناسبا لالستثمارات غير المتكررة4االستنتاج

 وإدخال تغييرات علم العمليات، وللمبادرات الم سسية الحاسمة.

 الجزء غير المخصص من الحساب العام كمصدر للتكاليف المتكررة وتكاليف األمن

اياالة اسااتخدام ماااادر ني اسااتعرال معدب تكاليف الدعم غير المباشاارة توجيه المجلس بشااأن مو 2يلتمس السااؤاب   -81

 تمويل متعددة لتكاليف متكررة على غرار دعم البرامج واإلدارة.

 –تكاليف إدارة األمم المتحدة لشااؤون السااالمة واألم  ومنظومة األمم المتحدة وهو  –ونيما يتعلق بأكبر هذه التكاليف   -80

زيادات الميزانية، ويجب أن يسااادد حااااته باااارل النظر ع  قيوده الخاياااة  أي ساااي رة مباشااارة على للبرنامجال توجد 

ني السااابق إيرادات الفوائد الاااانية المسااتحقة على الجز  غير المخاااص م  الحسااا   البرنامجبالميزانية. وقد اسااتخدم 
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ي األم  مكونا أسااااسااايا ن تكاليفالعام لتمويل تكاليف األم  التي ال يمك  تحميلها بااااورة مباشااارة م  المشاااروعات. وتعد 

 وأبنيته ومخزوناته. البرنامجأم  وسالمة موظفي  وتل ي، لبرنامجعمليات االكاير م  

نقاط الضااااااعف ني النظام  (13)ع  سااااااالمة وأم  موظفي األمم المتحدة 2111وقد تناوب تقرير األمي  العام ني عام   -82

، قررت الجمعية العامة أن يُدار األم  الميداني باااورة 2110ة ني عدد موظفي األم . وني عام الحالي واقترح زيادة كبير

 (14)مركزية، ولك  ستستخدم لذلك ييلة خاية بتقاسم التكاليف.

 تكاليف أساسية مركزية يتحملها مقر األمم المتحدة؛ 

 وتكاليف ميدانية؛ 

  المعدومأو  الضليلالوجود  ذاتومشاركة الوكاالت. 

. 2102و 2112النمو ني ميزانية إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألم  ني الفترة بي  عامي  0ويوضح الجدوب   -82

 .دوالر أمريكيمليون  07ني تقاسم التكاليف بمقدار  البرنامج، زادت حاة 2102-2102وني الفترة 

 (15)لألمم المتحدة ومصدر التمويل: تكاليف األمن الميداني 0الجدول 

 األمريكية اتدوالربماليين ال

 ميزانية فترة السنتين

إجمالي التكاليف الميدانية 

 البرنامجحصة  إلدارة ش ون السالمة واألمن

2002-2003 42.9 6.5 

2004-2005 113.1 13.2 

 )أ( 20.2 172.3 2006-2007

2008-2009 174.4 17.3 

2010-2011 209.9 24.4 ) ( 

2012-2013 218.6 23.5 

 .2118تم تلقيه ني عام  دوالر أمريكيمليون  2.2)أ( ائتمان بمبلغ 

 .2101تم تلقيه ني عام  دوالر أمريكيمليون  0.2) ( ائتمان بمبلغ 

ل تكاليف األم ، قدر المسااات اع، على تكاليف الدعم المباشااارة للمشاااروعات الفردية. وبموانقة ا   -82 انت لمجلس، كوتُحم 

حسااااااي تساااااوية دعو البرامف والدارة في الفترة بين عامي التكاليف التي تعذر تمويلها ع  طريق العمليات تل ي ع  طريق 
 .2102و 2102و 2116و 2112، وعن طريق الجزء غير المخصص من الحساي العاو بين األعواو 2100و 2116

 ، والحسابات المارنية،البرنامجيسي إليرادات الحسا  العام هو إيرادات الفوائد م  حوانظ استامار والمادر الرئ  -82

وحسااابات سااوق الماب لدى خااام تكاليف إدارة االسااتامار. ونظرا النخفال أسااعار الفائدة، نقد أياابحت إيرادات الحسااا  

يااااعوبة كبيرة ني تمويل هذه  البرنامجاألم ، وواجه العام ال تكفي لتمويل االلتزامات الخايااااة بإدارة شااااؤون السااااالمة و

التكاليف. وتعني عدم القدرة على التنبؤ بإيرادات الفوائد الاااااانية أن الجز  غير المخاااااص م  الحسااااا  العام ينبلي أال 

ة العادية لدعم يزانييُستخدم إال للنفقات المتكررة كمالذ أخير. ويُفضل تلبية مال هذه النفقات المتكررة م  العمليات أو م  الم

 البرامج واإلدارة.

                                                      
(13) A/55/494. 

 ، كان األم  الميداني يموب م  حاة التكلفة المحلية.2110قبل عام  (14)

(15) E.-WFP/EB.A/2014/11 
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جز اً م  تكاليف األم  التي كانت تموب ني السااااااابق  2102وقد أدمجت ميزانية دعم البرامج واإلدارة المعتمدة لعام   -88

مليون  2.2لميزانية بمقدار م  الحسااااااا  العام ع  طريق إدراج رساااااام ني التكاليف الموحدة للموظفي . وقد زاد هذا م  ا

لتل ية جز  م  دعم البرامج واإلدارة لهذه التكاليف؛ وساايل ى الرياايد المتبقي م  رساام التكاليف الموحدة  دوالر أمريكي

بة للوظائف غير الممولة م  دعم البرامج واإلدارة. وقد اتفق على إعادة مناقشاااااااة هذا الحل كجز  م   للموظفي  بالنساااااا

 ر المباشرة.استعرال تكاليف الدعم غي

شرة على امتداد نترة التخ يط التي و  -87 سترداد تكاليف الدعم غير المبا أتاحت تنبؤات التمويل المستقرة وزيادة توقعات ا

 تستلرق ثال  سنوات نرية إلدماج تكاليف األم  المتكررة هذه ني الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة.

بواجبه الخاص برعاية الموظفي  العاملي   البرنامجم  جديد التزام  2102أكدت المشاااااااورات مع المجلس ني عام و  -86

ني بيلات تتسم بالتحدي حيث تعتبر الخدمات والتسهيالت غير كانية. وقد تضمنت التحديات التي ُذكرت ني التقييم الاحي 

 بية نرص ويوب محدودة أو معدومة ألبنية مأمونة، أو مرانق طبية أساسية، أو خدمات يحية. وأناد الشامل للخدمات ال

المجيبون ع  ارتفاع مسااااااتويات اإلجهاد ني األماك  غير المأمونة والنائية، مع ما يترتب على ذلك م  عواقب بالنساااااابة 

 لاحتهم.

داني، خايااة تلك التي تن وي على مخاطر بالنساابة للاااحة أو السااالمة، يمك  أن تلجأ مكاتب وني مراكز العمل المي  -89

إلى ميزانيات المشروعات لتدبير نفقات خاية برعاية الموظفي . وحياما يتعذر استرداد االستامارات بالكامل م   البرنامج

، سااايكون مماثال لااااندوق (02)ل لرعاية الموظفي العمليات الميدانية، يُقترح إنشاااا  ياااندوق خاص ببرنامج متكامميزانية 

 األم  ني حاالت ال وارس. 

  ينبغي استخدام إيرادات الفوائد بعد خصم تكاليف إدارة حافظة االستثمار ذات الصلة، والمستحقة علم 2االستنتاج :

وثانيا، لتمويل  ؛اليةوإدارة المخاطر الم البرنامجأوال لتعزيز احتياطيات  ،الجزء غير المخصص من الحساب العام

المبادرات الم سسية الحاسمة حيث ال تتاح أموال كافية في حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. وينبغي أال تُستخدم 

 إال لتمويل التكاليف المتكررة كمالذ أخير.

  تحميل نفقات األمنعلم المشروعات المنفردة. وعندما يتعذر حيثما أمكن،  ،: ينبغي تحميل تكاليف األمن2االستنتاج 

علم مشروع منفرد، وعندما ال يتاح أي مصدر آخر للتمويل، ينبغي إدراج هذه التكاليف في ميزانية دعم البرامج 

واإلدارة، أو تمويلاا بصورة استثنائية من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. وهذا يتماشم مع الطبيعة غير 

 المباشرة لاذه التكاليف.

  تحسين رعاية الموظفين، بما في ذلك االستثمارات فإن االستثمارات المقترحة لعلم غرار تكاليف األمن، : 4االستنتاج

علم مشروعات منفردة. وعندما  ااينبغي تحميل ،في الاياكل األساسية الداعمة، واألولويات األخرى لرعاية الموظفين

اح مصدر تمويل آخر، ينبغي إدماج هذه التكاليف في ال يت وحينمايتعذر تحميل مثل هذه النفقات علم مشروع منفرد، 

ميزانية دعم البرامج واإلدارة، أو تمويلاا بصورة استثنائية من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. وهذا يتماشم 

 مع الطبيعة غير المباشرة لاذه التكاليف.

 معدالت تكاليف الدعم غير المباشرة المتعددة

ية  -71 اان ية ال عاد لدورة ال عام  للمجلس على النحو المحدد ني ا كاليف 2102ل فة لت ، ليس م  المحبذ األخذ بمعدالت مختل

الدعم غير  لتكاليفال رائق التالية حاليا  البرنامجالدعم غير المباشااارة المرتب ة بفلات البرامج أو بأنواع األنشااا ة. وي بق 

 المباشرة:
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 7 على جميع المساهمات ألنش ة نلات البرامج؛ ني المائة ت بق 

 2 ني المائة ت بق على أنش ة يناديق استلمانية معينة؛ 

 01 ني المائة بالنسبة لمنح الق اع الخاص؛ 

. للبرنامجة العامة م  الالئح 2 –ويُسمح بإعفا ات أخرى م  تكاليف الدعم غير المباشرة بموجب المادة الاالاة عشرة   -70

وساااتعزز األمانة التوجيه الداخلي بشاااأن ت بيق هذه ال رائق لتكاليف الدعم غير المباشااارة بلية تحقيق المزيد م  الوضاااوح 

 واالتساق.

 آفاق المستقبل

 –سوية دعم البرامج واإلدارة كجز  م  استعرال اإلطار المالي، ستستعرل األمانة المستوى المستهدل لحسا  ت  -72

. وهذا قد يؤدي إلى المرونة المالية المالىبلية ضاااامان  –نفقات أربعة أشااااهر م  دعم البرامج واإلدارة  حاليا وهو ما يعادب

 إيال  االعتبار لتليير المستوى المستهدل لحسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة.
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 م البرامج واالدارةمخصصات حساب تسوية دعموجز 

 المبلغ الغرض فئة المخصص السنة

)بماليين 

 اتدوالرال

 (ةمريكياأل

 20.0 تحويل احتياطي لحسا  االستجابة العاجلة تحويل احتياطي 5115-5113

 24.1 تحويل احتياطي لمرنق سلف تكاليف الدعم المباشرة تحويل احتياطي 5114-5112

 20.0 ا  االستجابة العاجلةتحويل احتياطي لحس تحويل احتياطي 5112-5114

النسخة الاانية م  مشروع وينجز؛ ويندوق األيوب الرأسمالية األخرى؛  استامارات غير متكررة 

واإلدارة القائمة على النتائج؛ وتعزيز اإلدارة المالية؛ وتنفيذ المعايير 

 المحاسبية الدولية للق اع العام

48.0 

  أجل الموقع الم لو ، وتدابير لضمان امتااب تحويل لاندوق األم  م األم  5112-5112

 المباني، ونقل المكتب ومعدات األم 

22.5 

قيادة المجموعات؛ والتعلم وبرامج التنمية؛ ودعم تكنولوجيا المعلومات  استامارات غير متكررة 

 واالتااالت؛ وتوسيع مشروع المعايير المحاسبية الدولية للق اع العام

16.4 

؛ ونظام ال وارس األمنيةعمليات تحسي  األم  الميداني؛ ويندوق   األم 5101-5100

 مدنوعات إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألم 

40.2 

قيادة المجموعات؛ والتعلم وبرامج التنمية؛ ومبادرات تحديث تكنولوجيا  استامارات غير متكررة 

وإطار إدارة  المعلومات؛ وتعزيز مبادرة المسا لة والرقابة اإلدارية؛

 المخاطر

25.3 

 

أداة ريد وتقييم المكاتب الق رية؛ وتعزيز مبادرة المسا لة والرقابة  استامارات غير متكررة 2012

اإلدارية؛ واستعرال الميزنة االستراتيجية؛ وإدارة المخاطر المالية بالنسبة 

للنقد والقسائم؛ والتدريب وت وير الموظفي ؛ وتجربة نظام دعم تنفيذ 

 للوجستيات؛ واستكماب مبادرات تكنولوجيا المعلومات ا

22.2 

دارة التليير تركز على تنفيذ إطار العمل؛ ويندوق لتونير إلمجموعة  استامارات غير متكررة 2013

 المرونة إلدارة التلييرات الخاية بالموظفي 

20.0 

العمل؛ وتبسيط عمليات  اليبأسإدارة مواهب الموارد البشرية؛ واستعرال  استامارات غير متكررة 2014

اللرل؛ واإلبال  المؤسسي؛ وانية بالمشتريات؛ والدعم لمسارات العمل ال

 والدعم التشليلي

9.2 

تنفيذ استراتيجية شؤون العاملي ؛ واستعرال اإلطار المالي؛ ونريق التليير  استامارات غير متكررة 2015

؛ ومركز موارد ه خارجيابتوعية الو البرنامجتحسي  إبراز يورة الشامل؛ و

اد تكامل سلسلة إمدتحسي  تقييمات الالمركزية؛ والدعم تحسي  الشراكة؛ و

 لبرنامجا

9.2 
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 استعراض مصطلحات حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة :الملحق الثاني

 الغرض  رار المجلس المصدر السنة

لفترة السنتي   للبرنامجخ ة اإلدارة  5115-5113

(2112-2112) 

WFP/EB.3/2003/13 

م  الرييد اإليجابي  دوالر أمريكيمليون  21وانق، باورة استانائية، على نقل مبلغ  القرار )ز(

 المرتفع بشكل غير عادي لحسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حسا  االستجابة العاجلة

 استكماب الرييد المنخفو لحسا  االستجابة العاجلة

عة لفترة السنتي  الحسابات المراج 5114-5112

2112-2112 

WFP/EB.A/2004/9 

مليون  22.0م  الحسا  العام ومبلغ  دوالر أمريكيمليون  21وانق على تحويل مبلغ  القرار )د(

م  حسا  تسوية تكاليف دعم البرامج واإلدارة إلى احتياطي اعتماد سلف تكاليف  دوالر أمريكي

ذي اعتمده المجلس التنفيذي على النحو ال دوالر أمريكيمليون  81الدعم المباشر حتى يابح رييده 

 2112-2112ني خ ة اإلدارة لفترة السنتي  

ني مرنق  دوالر أمريكيمليون  81تحقيق رييد بمقدار 

 سلف تكاليف االستجابة المباشرة

لددارة للفترة المالية  البرنامج خ ة 5112-5114

2118-2117 

WFP/EB.2/2005/14 

أمريكي م   دوالر أمريكيمليون  21يال إلى نول المدير التنفيذي بأن يخاص مبللاً  (2القرار 

حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة لاندوق األيوب الرأسمالية لتل ية النفقات الرأسمالية غير 

 المتكررة

مخاص لاناديق رأس الماب والقدرة، بما ني ذلك 

ويندوق األيوب  2النسخة الاانية م  مشروع وينجز 

 الرأسمالية األخرى

لفترة السنتي   للبرنامجرة خ ة اإلدا 5112-5114

(2006-2007) 

WFP/EB.2/2005/14 

أمريكي م   دوالر أمريكيمليون  2.2بأن يخاص مبللاً يال إلى  التنفيذيلمدير ا نول (8القرار 

ني خ ة التي بدأت حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة لتل ية استكماب مبادرات بنا  القدرات 

نيما يتعلق باإلدارة القائمة على النتائج وتعزيز  2117-2118ي والمتوقع استكمالها ناإلدارة السابقة 

 اإلدارة المالية

مخاص لاناديق رأس الماب والقدرة، بما ني ذلك 

 اإلدارة القائمة على النتائج وتعزيز اإلدارة المالية

 البرنامجآخر المعلومات ع  خ ة  5112-5114

 (2117-2118لددارة )

WFP/EB.A/2006/16 

م  رييد تسوية حسا  ميزانية دعم البرامج  دوالر أمريكيمليون  21أقر تحويل مبلغ  (القرار ) 

 واإلدارة إلى حسا  االستجابة العاجلة

مخاص لحسا  االستجابة العاجلة لتخفيو الرييد 

  اإليجابي لحسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة

البرنامج آخر المعلومات ع  خ ة  5112-5114

 (2117-2118لددارة )

WFP/EB.A/2006/16 

م  رييد  دوالر أمريكيمليون  2.7يرح للمدير التنفيذي أن يخاص مبلغ ني حدود  القرار )ج(

 تسوية حسا  ميزانية دعم البرامج واإلدارة لتل ية تنفيذ المعايير الدولية المحاسبية للق اع العام

 مخاص لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للق اع العام

البرنامج حدثة ع  خ ة معلومات م 5112-5112

 (2119-2116لددارة )

WFP/EB.2/2008/15 

مليون  21.6على اعتمادات غير متكررة لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ يال إلى  وانق (2القرار 

أمريكي يموب م  حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة لألغرال المبينة ني القسم  دوالر أمريكي

 الااني م  هذه الوثيقة

واحدة الستامارات القدرة، بما ني ذلك: مخااات مرة 

؛ وتحسينات وتكاليف للبرنامجيندوق األم  التابع 

تكنولوجيا المعلومات؛ والتعلم وبرنامج التنمية؛ 
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 استعراض مصطلحات حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة :الملحق الثاني

 الغرض  رار المجلس المصدر السنة

واستقرار المعايير المحاسبية الدولية للق اع العام؛ وتنفيذ  

 الخ ة االستراتيجية؛ وقيادة المجموعات

 فترة السنتي لددارة ل البرنامج خ ة 5101-5100

(2101-2100( 

WFP/EB.2/2009/14 

مليون  22.9وانق على اعتمادات تكميلية غير متكررة لدعم البرامج واإلدارة بما قيمته  (2القرار 

أمريكي تموب م  حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة حسب ما هو مبي  ني القسم  دوالر أمريكي

 الاالث

 نفقاتمخاص لمرة واحدة لتمويل استكماب وتنفيذ ال

 الرأسمالية غير المتكررة وتكاليف بنا  القدرات، بما ني

؛ والتعلم ذلك لجنة المنظمات الراعية لهيلة تريدواي

وبرنامج التنمية؛ ومبادرات تكنولوجيا المعلومات؛ وقيادة 

المجموعات؛ وإيالح نظام العدالة الداخلية لألمم 

  المتحدة

  لسنتيلددارة لفترة ا البرنامجخ ة  5101-5100

 (2101-2100( 

WFP/EB.2/2009/14 

أمريكي م  الحسا  العام إلدارة السالمة  دوالر أمريكيمليون  22.2وانق على يرل  (8القرار 

 واألم  ني األمم المتحدة

ني نفقات األم  إلدارة األمم  البرنامجمخاص لحاة 

 المتحدة لشؤون السالمة واألم 

دارة لد البرنامجلتحديث الااني لخ ة  5101-5100

(2101-2100) 

WFP/EB.A/2010/16 

وانق على استخدام حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة كمادر بديل لتمويل المارونات  (8القرار 

أمريكي مقابل الجز   دوالر أمريكيمليون  26.9بما مجموعه  2100-2101المعتمدة أيال للفترة 

 غير المخاص م  الحسا  العام حسبما هو مبي  ني هذه الوثيقة.

دوالر مليون  22.2الباللة  البرنامجمخاص لحاة 

لنفقات األم  الخاية بإدارة شؤون السالمة  أمريكي

  يةواألم  ويندوق ال وارس األمن

 البرنامجالتحديث الرابع بشأن خ ة  5101-5100

 (2100-2101لددارة )

WFP/EB.1/2011/15 

مريكي لتحسينات األم  أ دوالر أمريكيمليون  01.2وانق على نفقات تكميلية تال إلى  (2القرار 

ب م  حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة؛  الميداني، على أن تمو 

 

 مخاص لعمليات تحسي  األم  الميداني

لددارة  البرنامجخ ة  2012

(2102-2102) 

WFP/EB.2/2011/15 

دوالر مليون  22.2وانق على اعتمادا تكميلي لمرة واحدة لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ  (2القرار 

 أمريكي، على النحو المبي  ني القسم الرابع؛ أمريكي

 

استامارات لمرة واحدة ني تكنولوجيا المعلومات، وإعادة 

 تدريب قوة العمل، والمسا لة، وإدارة المخاطر المالية

لددارة  البرنامجخ ة  2012

(2102-2102) 

WFP/EB.2/2011/15 

ب م  الحسا   دوالر أمريكيماليي   01وانق على مارونات تال إلى  (8القرار  أمريكي تمو 

العام م  أجل إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألم  وم  أجل يندوق ال وارس األمنية ني 

 البرنامج

مارونات تتعلق باألم  يتعذر تمويلها ع  طريق 

 العمليات
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 استعراض مصطلحات حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة :الملحق الثاني

 الغرض  رار المجلس المصدر السنة

 لددارة البرنامج خ ة 2013

(2102-2102) 

WFP/EB.2/2012/14 

 دوالر أمريكيمليون  0.20تكميلي لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ  وانق على اعتماد (2القرار 

  أمريكي، على النحو المعرول ني القسم الرابع

استامارات تكميلية لدعم البرامج واإلدارة م  أجل تنفيذ 

اللرل وانشا  يندوق انتقالي الوانية بمسارات العمل 

 لتلييرات الموظفي 

لددارة البرنامج خ ة  5103

(2102-2102) 

WFP/EB.2/2012/14 

ب م  الحسا   دوالر أمريكيماليي   01.1وانق على مارونات تال إلى  (8القرار  أمريكي تمو 

العام م  أجل إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألم  وم  أجل يندوق ال وارس األمنية ني 

 البرنامج

مارونات تتعلق باألم  يتعذر تمويلها ع  طريق 

 العمليات

لددارة  امجالبرن خ ة 2014

(2102-2108) 

WFP/ EB.2/2013/12/Rev.1 

أمريكي،  دوالر أمريكيمليون  9.2وانق على اعتماد تكميلي لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ   (2القرار 

 على النحو المبي  ني القسم الاالث

اعتماد تكميلي لدعم البرامج واإلدارة م  أجل 

اهب االستامارات غير المتكررة، بما ني ذلك: إدارة مو

الموارد البشرية؛ واستعرال أساليب العمل؛ وتبسيط 

ية الوانعملية المشتريات؛ وتقديم الدعم لمسارات العمل 

 –اللرل؛ واإلبال  المؤسسي؛ والدعم التشليلي ب

 العمليات والمسا لة

لددارة  البرنامج خ ة 2014

(2102-2108) 

WFP/ EB.2/2013/12/Rev.1 

ب م  الحسا   دوالر أمريكيماليي   01.1تال إلى وانق على مارونات  (2القرار  أمريكي تمو 

العام م  أجل إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألم  وم  أجل يندوق ال وارس األمنية ني 

 البرنامج

مارونات تتعلق باألم  يتعذر تمويلها ع  طريق 

 العمليات

لددارة  البرنامج خ ة  2015

(2102-2107) 

WFP/EB.2/2014/13 

أمريكي  دوالر أمريكيمليون  9.2وانق على اعتماد تكميلي لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ  (2لقرار ا

 م  أجل المبادرات المؤسسية الحاسمة، على النحو المبي  ني القسم الرابع

استامارات ني المبادرات المؤسسية الحاسمة: 

استراتيجية شؤون العاملي ؛ واستعرال اإلطار المالي؛ 

 نامجالبروتحسي  إبراز يورة الشامل؛ ونريق التليير 

؛ ومركز موارد الشراكة؛ والتقييمات والتوعية به خارجيا

  البرنامجالالمركزية؛ وتكامل سلسلة إمداد 
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