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 تنفيذيالموجز ال

 األداء والكفاءة

ة المؤسررررررسرررررري إلدارة األداء. وتوا رررررررل هذه اللط تعد خطة اإلدارة عنصررررررر التلطيل المالي في إبار البرنامج  -1

على الموارد في الميزنة القائمة من خالل تطبيق  المسرررررتندة إلى األداءالمسرررررار المؤدي إلى اإلدارة المالية ( 2016-2018)

 العمليات القطرية وربل ملصصات الميزانية بالنتائج.

مة على الموارد   -2 قائ ُتدار الميزنة ال يات القطرية و عة مع البرامج المحددة في العمل عن بريق مواءمة الموارد المتوق

االسررررتيمارية على االقتراحات  2016م المقترحة لدعم البرامج واإلدارة لعااألولويات. وتعتمد الميزانية المسررررتندة إلى األداء 

 التي تبين الصالت بين الموارد واألنشطة والنواتج والحصائل.

 وتشمل سمات هذه اللطة لإلدارة ما يلي:  -3

  بهدف تجسيد زيادة حجم عمليات االستجابة للطوارئ  البرنامجتوسيع السياق لتوقع اإليرادات وتحديد أولويات عمل

 ومدتها وزيادة مجموعة أدوات المساعدة الغذائية وتغير نُهج التمويل المتبعة في  فوف الجهات المانحة؛

 ارتكاز خطة العمل المؤقتة على األنشطة المحددة األولويات بناء على الموارد المقدرة؛ 

 لتكاليف لتيسير تحقيق الوفورات في التكاليف وتحسين جودة اللدمات على أميل وجه تطوير مبادرة االمتياز في إدارة ا

 وتعزيز التركيز على المهام؛

 ،بحلول نهاية عام  (1)إتمام مبادرة الوفاء بالغرض المقترح تلصيص شريحة نهائية من الموارد لها في خطة اإلدارة هذه

2016. 

طة التنفيذ وميزانية دعم البرامج واإلدارة في الوقت الحالي على اإليرادات المتوقعة إال أن هذا األمر تكتنفه وترتكز خ  -4

، تقترح 2015الشرركو . واسررتنادا إلى االتجاهات المسررجلة في االحتياجات اإلنسررانية والتمويل في أوائل سرربتمبر أيلول عام 

شمل الصنادي  2016و 2015مليار دوالر أمريكي في عامي  4.9ق االستئمانية وتبلغ قيمته األمانة مستوى للتمويل المتوقع ي

تشررير إلى أن مسررتوى  ئة. على أن التطورات األحدث عهدافي الما 5بما يتسررق مع اتجاه بويل األجل لنمو اإليرادات بنسرربة 

إليرادات مسرررتوى غير عادي في قد يتجاوز في الواقع مسرررتوى التوقعات السرررابق. وقد سرررجلت ا 2015التمويل المتوقع لعام 

 مليار دوالر أمريكي. 5.4إذ بلغت قيمتها  2014عام 

في المائة بهدف خفض النمو في خل  3وتقترح األمانة الحد من مسرررتوى الزيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة إلى   -5

مليون دوالر أمريكي عن قيمة المبلغ المقدر السررررترداد  290.3البالغة  2016األسررررام و ررررمان أن تقل قيمة الميزانية لعام 

ل منه. وسررررررتدعم الزيادة القدرات في المكاتا اإلقليمية والقطرية من أجل تمكين  تكاليف الدعم غير المباشرررررررة الذي تمو.

اعدة ءته وفعاليته في تقديم المسررررمن االسررررتجابة ضللو ررررع الطبيعي الجديدض لحاالت الطوارئ المتعددة بتعزيز كفا البرنامج

 الغذائية.

                                                      
 .D/1-WFP/EB.A/2015/6انظر: الوثيقة  (1)



6 WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1 

 

 2030الخطة االستراتيجية القادمة للبرنامج وخطة عام 

ساعد   -6 سية في تحقيق الهدف البرنامجي أال وهو القضاء على الجوع  2030من خطة عام  2، بو فه جهة مساهمة رئي

في تطوير  البرنامجى الجوع(، على إعداد خطة األمن الغذائي والتغذية. وسررراهم وسررروء التغذية المزمن )تحدي القضررراء عل

. 2أهداف التنمية المسررررررتدامة من خالل المسرررررراعدة على تحديد المؤشرررررررات العالمية للتقدم المحرز من أجل تحقيق الهدف 

القمة العالمي للعمل بما فيها مؤتمر  2016و 2015بنتائج األحداث الرئيسية المنظمة خالل عامي  البرنامجوسيسترشد عمل 

 .اإلنساني

( خالل الدورة 2017-2014ويجري و ع خطة استراتيجية جديدة. وسيقدم استعراض لمنتصف المدة لللطة الحالية )  -7

( فسررررتعرض 2021-2017لجديدة )رهنا بموافقة المجلس على ذلك. أما اللطة االسررررتراتيجية ا 2016العادية األولى في عام 

في أهداف التنمية المسررررتدامة إلى  البرنامجمما سرررريعزز مسرررراهمة  2016للموافقة عليها خالل الدورة العادية اليانية في عام 

 أقصى حد ويشمل إبارا منفردا للنتائج المؤسسية يدمج إبار النتائج االستراتيجية وإبار نتائج اإلدارة.

 توقعات التمويل

ستند  البرنامجعلى المساهمات التي يتلقاها  البرنامجتعتمد عمليات   -8 سام بوعي. وت ل على أ فعليا بو فه منظمة تموَّ

ساني والمشاورات مع الجهات المانحة وتواءم  التوقعات المتعلقة بمستويات التمويل إلى االتجاهات المسجلة في الميدان اإلن

مع توقعات التمويل على الصررررعيد العالمي. وتنقَّت التوقعات بانتظام اسررررتجابة للظروف المتغيرة. ويعرض  هذه المسررررتويات

 . 2016و 2015ومبالغ التمويل المتوقعة لعامي  2014و 2013و 2012مبالغ التمويل المحصلة خالل األعوام  1الجدول 

 األمريكية()بمليارات الدوالرات : التمويل الفعلي والمتوقع 1الجدول 

 2012 2013 2014 2015* 2016* 

 4.900  4.900 5.380 4.380 4.044 (2018-2016خطة اإلدارة )

 .2015* القيمة المقدرة في سبتمبر أيلول 

إلى تنويع مصررادر اإليرادات، يسررتفيد من المصررادر الناشررئة ميل دول اللليج والبرازيل واالتحاد  البرنامجوإذ يسررعى   -9

الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتنظر األمانة أيضا في احتمال نمو التبرعات من األفراد، وكذلك الفرص الجديدة 

 للتمويل المبتكر.

يسررعى إلى تعزيز المرونة في اسررتلدام المسرراهمات. ويرد و ررف المكاسررا من حيو الكفاءة وغيرها  رنامجالبويظل   -10

 على تحديد األولويات محدودة البرنامجمن فوائد تعزيز مرونة أشررركال التمويل في اسرررتعراض اإلبار المالي. وتعتبر قدرة 

اللا ة وإتاحة نصف مساهماته المتوقعة فقل للتمويل بالسلف.  روعاتفي المائة من إيراداته للمش 90نظرا إلى تلصيص 

إلى زيادة مسررتوى المسرراهمات المتعددة األبراف والسررنوات التي تنطوي على معامالت أقل كلفة نظرا  البرنامجوسرريسررعى 

صيص الموارد ة في تلتعزيز الشفافي البرنامجإلى اتسامها بمرونة أشد وإمكانية التنبؤ بها بدرجة أكبر. وبالمقابل، سيضمن 

 وزيادة إبراز الجهات المانحة بتوبيد ذلك عن بريق أدوات التبليغ المعتِمدة على اإلنترنت.

بلغ بعد موافقة المجلس على تحويل ملتقديم المنت والسلف  حساب االستجابة العاجلةنطاق استلدام  البرنامجوسيوسع   -11

. وتعتزم األمانة السررررعي إلى زيادة 2015دوالر أمريكي من حسرررراب تسرررروية دعم البرامج واإلدارة في عام مليون  50قدره 

 مليون دوالر أمريكي في السنة. 200التزامات الجهات المانحة لتبلغ قيمتها 
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 خطة التنفيذ وخطة العمل المؤقتة المحددة األولويات

مليار دوالر أمريكي على  4.7خطل التشررررغيل القطرية التي يسرررراوي المبلغ المحدد لها  2016تشررررمل خطة التنفيذ لعام   -12

النحو المبين في خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات إ ررررافة إلى األنشررررطة الممولة من الصررررناديق االسررررتئمانية والبالغة 

 مليون دوالر أمريكي. 200قيمتها 

مقابل االحتياجات التشررررغيلية. ومع ذلك، يجا على المديرين أيضررررا تحديد األولويات  روعاتهمشرررر البرنامجويصررررمم   -13

باسررتهداف المسررتفيدين وتعديل قيم التحويالت أو بول فترة المسرراعدة وتشرركيلة األنشررطة اسررتجابة لمسررتويات الموارد التي 

ل فعليا.  تحص.

نت العملية منذ اعتمادها في خطة اإلدارة )  -14 . وسررتُدر  2016( وسرريوا ررل تحسررينها خالل عام 2016-2014وقد تحسرر.

شامل لألداء المالي. وسيبدأ تنفيذ منصة  2016خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات في الكشوف المالية لعام  إلتاحة تقييم 

 لقطرية وتفترض منها ما يلي:معيارية تستهدف المكاتا ا

  شهرا بناء على الموارد المتوقعة؛ 18و 12تلطيل العمليات بتحديد أفق زمني متراوح بين 

 دمج توقعات الموارد في تلطيل العمليات؛ 

 .شرح الفوارق بين نتائج العمليات واللطة األ لية في إبار إدارة األداء 

وتتراوح  (2)مليار حصرررة للمسرررتفيدين مباشررررة. 13.7تقديم  2016وتقترح خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام   -15

في المائة في  50دوالر أمريكي. وقد يكون مستوى التكاليف أعلى بنسبة  0.29و 0.25قيمة التكلفة المعيارية لكل حصة بين 

في المائة من المسررررررتفيدين الذين تسررررررتهدفهم  31غذائية أكير كلفة. ويوجد إبار أنشررررررطة التغذية التي تنطوي على منتجات 

 3حيو تتوا ل ثالث حاالت بوارئ من المستوى  (3)في منطقة الشرق األوسل 2016المساعدة الغذائية المباشرة في عام 

 19ة المسررتفيدين المباشرررين في المائة من خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات. وتبلغ نسررب 40وتبلغ حصررة المنطقة أيضررا 

في المائة في  10في المائة في إقليم غرب أفريقيا و 18في المائة في إقليم شرق ووسل أفريقيا و 19في المائة في إقليم آسيا و

 في المائة في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. 3إقليم الجنوب األفريقي و

. 1تبر المسررررتفيدون المباشرررررون من األغذية والتحويالت النقدية على أنهم المسررررتفيدون المدرجون في المسررررتوى ويع  -16

في سرررربل تحديد األشررررلاص المسررررتفيدين بصررررورة غير مباشرررررة من أنشررررطته لتقديم المسرررراعدة الغذائية أي  البرنامجوينظر 

ميل مستلدمي األ ول وتقدير عددهم، وإدما  هؤالء المستفيدين في  ميم توجيهاته  2المستفيدين المدرجين في المستوى 

شرة من  ستفيدون بصورة غير مبا سات أيضا لتحديد اآلثار على األشلاص الذين ي ونظمه للتلطيل والتبليغ. وستجرى درا

 م.وتعيين عدده 3لتنمية القدرات أي المستفيدين المدرجين في المستوى  البرنامجأنشطة 

 االحتياجات غير المتوقعة

تأخذ االحتياجات التشررررررغيلية المتوقعة في الحسرررررربان االحتياجات المعروفة. وتبين التجربة أن االحتياجات التشررررررغيلية   -17

طوارئ أو يتوسررررررع في المائة إذ تظهر حاالت ال 35و 15المحددة لدى إعداد خطة اإلدارة تزداد عادة بنسرررررربة تتراوح بين 

( تقل 2017-2015مقارنة بلطة اإلدارة ) 2015نطاقها إال أن الزيادة المسررجلة في االحتياجات التشررغيلية في سرربتمبر أيلول 

                                                      
ف الحصة على أنها وجبة غذائية واحدة أو تحويل نقدي معادل يستفيد منها أو منه شلص واحد للتصدي النعدام األمن الغذائي. ونظرا إل (2)  ى اختالف حجم الحصص فيتعر.

د التكاليف لكل حصة على أسام  ريكي واحد في حالة التحويالت القائمة على كيلو سعر حراري في حالة األغذية ودوالر أم 1000المتوسل في إبار ملتلف األنشطة، توح.

 يحسن هذا النهج لر د الفوارق في األنشطة وفي القوة الشرائية للدوالر األمريكي. البرنامجالنقد. وسيظل 

 .2016لوسطى خالل عام سيُدمج المكتا اإلقليمي السوري لتنسيق الطوارئ في المكتا اإلقليمي للشرق األوسل وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا ا (3)
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سررريما العمليات في  عن الزيادة المسرررجلة في السرررنوات السرررابقة ألن عمليات الطوارئ الطويلة األجل والواسرررعة النطاق وال

لسررررررودان قد سرررررربق إدراجها في خطة اإلدارة. وقد ُعو.ض جزئيا عن االحتياجات غير المتوقعة اإلقليم السرررررروري وجنوب ا

اللا ة باالستجابة لإليبوال والعراق واليمن وعملية الطوارئ اإلقليمية في جمهورية أفريقيا الوسطى إذ ُسجل انلفاض في 

ن خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات تجسد أل 2016مستوى االستجابة لألزمة السورية. ويمكن توقع و ع مماثل لعام 

احتياجات حاالت الطوارئ الواسرررعة النطاق التي تشرررمل االحتياجات اللا رررة بالعراق وجنوب السرررودان واإلقليم السررروري 

 واليمن.

 2016ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 

تجسررررد ميزانية دعم البرامج واإلدارة مسررررتوى الدعم غير المباشررررر الالزم لتطبيق خطة تنفيذ العمل. ووفقا لسررررياسررررة   -18

من المساهمات. وتقترح األمانة الحفاظ  تكاليف الدعم غير المباشرةاسترداد كامل التكاليف، تمول هذه الميزانية من استرداد 

باالسررررتناد إلى االسررررتعراض الذي أجري في  2016في عام  دعم غير المباشرررررةالسررررترداد تكاليف ال في المائة 7على معدل 

 (4).2015و 2014عامي 

وتتوخى األمانة الحذر بشررأن زيادة الجزء المتكرر من ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وتجسررد الميزانية المقترحة لعام   -19

بالغة لدعم البرامج واإلدارة و 2016 مليون دوالر أمريكي مبدأ ضالعمل في حدود اإلمكانياتض وتقابل مسررررررتوى  290.3ال

حسرررا التقديرات. ومع ذلك، ال بد  2016مليون دوالر أمريكي في عام  316.1اسرررترداد تكاليف الدعم غير المباشررررة البالغ 

مليون  17ون دوالر أمريكي وتشررمل مبلغ ملي 20التي تبلغ قيمتها  المبادرات المؤسررسررية الحاسررمةمن اال ررطالع بعدد من 

ماليين دوالر أمريكي كاسررررررتيمار أولي يوظف إلعادة هيكلة  3مقداره الوفاء بالغرض ومبلغا  مبادرةدوالر أمريكي إلتمام 

اللدمات العالمي  اللاص بمركزالعمليات الرامية إلى تحقيق وفورات إ ررررررافية ومواءمتها والسررررررتكمال االقتراح المعلل 

 المقترح.

ويظل التمويل الكامل لألولويات المؤسسية والسياسات يعتمد على الصناديق االستئمانية والموارد المتعددة األبراف   -20

ددة األولويات إلى الجهات لزيادة الموارد المعتمدة على ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وسررتقدم األمانة اقتراحات مقدرة ومح

 المانحة وتحدد أولويات الموارد المتعددة األبراف لتغطية أوجه القصور تمشيا مع أولويات الجهات المانحة.

 الموارد العادية لدعم البرامج واإلدارة

في المائة مقارنة بميزانية  3أمريكي زيادة بنسرررررربة مليون دوالر  290.3والبالغة  2016تميل الميزانية المقترحة لعام   -21

ص الزيادة التي تساوي 2015عام  مليون دوالر أمريكي للمكاتا اإلقليمية والمكاتا القطرية من أجل تحسين  8.5. وستلصَّ

ف القضرررراء دقدرتها على دعم التحويالت القائمة على النقد وتعزيز الر ررررد والتقييم وتنفيذ البرامج التي تسررررهم في تحقيق ه

 على الجوع.

وال يعني تحقيق النمو الصفري اإلجمالي في االعتمادات اللا ة بالجهات المتبقية من المنظمة أن الميزانية ثابتة. وقد   -22

في المائة من ميزانياتها انطالقا من األنشررطة ذات األولوية المنلفضررة وو رروال إلى  5بُلا من اإلدارات إعادة تلصرريص 

األنشطة ذات األولوية العالية ألغراض المواءمة مع األولويات المؤسسية والتركيز على القيمة مقابل المال. وتحقق ميزانية 

وستوجه الزيادة في  (5)قابل سعر الدوالر األمريكي.الفوائد نتيجة النلفاض سعر اليورو م 2016دعم البرامج واإلدارة لعام 

                                                      
 .C/1-WFP/EB.A/2015/6الوثيقة  (4)

 .2009، تمشيا مع الترتيبات التي اعتمدها المجلس في عام 2015إن فوائد سعر الصرف مكفولة عبر عقد للشراء اآلجل نافذ في يوليو تموز  (5)
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مليون دوالر أمريكي إلى المجاالت ذات األولوية ميل رفاه الموظفين واستراتيجية شؤون العاملين  7.4القوة الشرائية البالغة 

 .واالبتكار وإدارة التغييروالتقييم 

يُدر  في  (6)السررررررابقة، تقترح األمانة أن تشررررررمل الميزانية جزءا من تكاليف األمن العالميوكما ورد في خطة اإلدارة   -23

دوالر أمريكي في التكاليف  700 000التكاليف المعيارية لجميع الوظائف الممولة. وتقترح األمانة أيضررررررا إدرا  مبلغ قدره 

المتاح لتحسررين اللدمات والمنشررات والمرافق األخرى التي  (1)المعيارية للوظائف بغية دعم  ررندوق برنامج رفاه الموظفين

 تلص الموظفين.

 المبادرات المؤسسية الحاسمة إلنجاز مبادرة الوفاء بالغرض

وهذه  (1).2015سررررررسررررررية الحاسررررررمة في دورته السررررررنوية المعقودة في عام وافق المجلس على مفهوم المبادرات المؤ  -24

تعجل التحسررررررين التنظيمي الذي يسررررررتلزم التمويل غير المتكرر وتقدَّم إلى لجنة التلصرررررريص  روعاتالمبادرات هي مشرررررر

 ل المال والتكاليف.االستراتيجي للموارد كاقتراحات استيمارية تغطي األنشطة والمنجزات المستهدفة والقيمة مقاب

سوية دعم البرامج واإلدارة 78ووافق المجلس على تلصيص مبلغ قدره   -25  (4)مليون دوالر أمريكي من فائض حساب ت

. وسرريلزم تلصرريص مبلغ 2015مليون دوالر أمريكي من هذا المبلغ إلى المبادرات المؤسررسررية الحاسررمة في عام  18بتوجيه 

دعم أنشررطة االسررتجابة مليون دوالر أمريكي ل 2.7( 1يشررمل ما يلي:  2016مليون دوالر أمريكي في عام  17إ ررافي قدره 

ماليين دوالر أمريكي لدعم تنمية القدرات الوبنية واالسررتراتيجيات  4( و2للطوارئ والنهج الطويلة األمد للتصرردي للجوع؛ 

دوالر  500 000( و4مليون دوالر أمريكي للمنصررررات المؤسررررسررررية لدعم التحويالت القائمة على النقد؛  2.5( و3القطرية؛ 

مليون دوالر  2.6( و6دوالر أمريكي للشرررررراكات االسرررررتراتيجية؛  800 000( و5في مجال التغذية؛ أمريكي لدعم القدرات 

مليون دوالر أمريكي  1.4( و8مليون دوالر أمريكي لتحسررررين اسررررتلدام الموارد؛  2.5( و7أمريكي لنظم تصررررميم البرامج؛ 

 الستعراض داخلي لتقييم أثرها. وتلضع 2016لدعم إدارة التغيير. وستنَجز مبادرة الوفاء بالغرض في عام 

مليون دوالر  142.6لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة ما مقداره  2016ويتوقع أن يبلغ ر يد نهاية السنة في عام   -26

أشرررهر. وسرررتعدل األمانة المسرررتوى المسرررتهدف كي يسررراوي نفقات خمسرررة أشرررهر وتميز بين  5.9أمريكي أي ما يعادل نفقات 

 المستوى األدنى والمستوى المستهدف.

 المبادرة المؤسسية الحاسمة لالمتياز في إدارة التكاليف

عادة الرامي إلى تحسرررين الكفاءة وإ البرنامجل تسرررتعرض مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف الفرص لتغيير بريقة عم  -27

توجيه موارد إ افية إلى أنشطته األساسية المتميلة في القضاء على الجوع. ومن المنتظر أن يسفر التحليل الجاري لتكاليف 

ارية الدعم العالمي في مجاالت ميل إدارة المرافق، والسررررفر، وخدمات ومعدات تكنولوجيا المعلومات، واللدمات االسررررتشرررر

ما يصرررررررل إلى  بالمشررررررروعات وإلى  طة  كاليف المرتب جارية، عن تحقيق وفورات في الت ماليين دوالر أمريكي من  3الت

ماليين دوالر أمريكي من حساب تسوية  3الوفورات في ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وتقترح األمانة تلصيص مبلغ قدره 

التحليل واالسررتيمار في مجالي إعادة الهيكلة والمواءمة الالزمين للعمليات مما سررييسررر  2016دعم البرامج واإلدارة في عام 

ا الصيغة أيضالبرنامج الرامية إلى تحقيق وفورات إ افية وتحسين التركيز على المهام على المستوى الميداني. وسيضع 

 نفيذي أثناء عملية التطوير.بالتشاور مع المجلس الت 2016النهائية لالقتراح المعلل اللاص بمركز لللدمات في عام 

                                                      
 كان يمول جزء من التكاليف المرتبطة باألمن سابقا من إيرادات الفوائد العائدة إلى الحساب العام. (6)
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 التمويل بالسلف الخاص بالخدمات المؤسسية

مليون دوالر أمريكي للسررررررلف اللا رررررررة بمرفق الميزنة  70على تحديد سررررررقف قدره  2014وافق المجلس في عام   -28

من تمويل خدمات  البرنامجمما مكَّن  (7)مقابل اللدماتأنشطة دفع الرسوم و العالمي لتأجير السياراتالرأسمالية والبرنامج 

أعمال ال تسرتهدف الربت. وهذه اآللية لتمويل اللدمات المؤسرسرية هي أداة لإلقراض الداخلي في شركل خل ائتمان وليس في 

ديق أو الصرررنا روعاتشررركل مصررردر تمويل تسرررتَرد في إبارها جميع مبالغ السرررلف بالكامل على مدى فترة محددة من المشررر

 والحسابات األخرى.

مليون دوالر  20يشرررمل مبلغا مقداره  2015مليون دوالر أمريكي لعام  28وُحدد لمرفق الميزنة الرأسرررمالية مبلغ قدره   -29

نظام ماليين دوالر أمريكي لتحسررررين المباني. ويجري تطبيق  8ومبلغا مقداره  نظام دعم تنفيذ اللوجسررررتياتأمريكي لتطبيق 

سداد اللا ة  دعم تنفيذ اللوجستيات سداد االستيمار. أما عمليات ال شئة عن النظام ل ستلدم الوفورات النا وفقا لما تقرر وستُ

 .2016بالمباني فستبدأ في عام 

مليون  40مليون دوالر أمريكي إلى  28من  الميزنة الرأسررررررماليةالمبلغ المحدد لمرفق وترغا األمانة في رفع قيمة   -30

مليون دوالر أمريكي لسررررلف  82دوالر أمريكي لتسررررريع وتيرة التحسررررينات الرأسررررمالية. وتقترح بالتالي سررررقفا منقحا قدره 

 .2016اللدمات المؤسسية يطبق في عام 

 قرارات إضافية

 بسلطة تعديل مستوى ميزانية دعم البرامج واإلدارةتمتع المدير التنفيذي 

عام   -31 عا للتغيرات في  1996أذن المجلس في  ية تب يل عنصررررررر دعم البرامج واإلدارة في الميزان عد يذي بت مدير التنف لل

منت المدير التنفيذي سررلطة تعديل عنصررر  في المائة. وتقترح األمانة 10االحتياجات التشررغيلية التي يتجاوز مسررتواها نسرربة 

دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا لمستوى اإليرادات المتوقعة تمشيا مع تو ية لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

 وبالتشاور مع المجلس. (8)لألمم المتحدة

إلى تطبيق الميزنة القائمة على الموارد ويعترف بالصررررررلة بين مسررررررتويات  البرنامجويرتبل االقتراح بمسررررررار انتقال   -32

الموارد واإليرادات المحصرررلة لتمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة ويتسرررق مع السرررلطة الممنوحة للمدير التنفيذي للموافقة 

 ق عليها.على عمليات الطوارئ والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  من الحدود المتف

في المائة من التغيير المتوقع  2وال ينبغي أن يتجاوز الحد المقترح لسرررلطة تعديل ميزانية دعم البرامج واإلدارة نسررربة   -33

 في المائة السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة. 7في اإليرادات وهي نسبة أدنى بكيير من معدل 

 ستثماراتتكاليف إدارة اال

دوالر أمريكي لتمويل تكاليف إدارة االسررررررتيمارات من  750 000( مبلغا قدره 2017-2015اعتمدت خطة اإلدارة )  -34

إيرادات الفوائد العائدة إلى الحسرررراب العام. واسررررتعر ررررت األمانة هذا المبلغ وتقترح تعديله لتصررررل قيمته إلى مليون دوالر 

  .2016كي واحد اعتبارا من عام أمري

                                                      
 .D/1-WFP/EB.A/2014/6الوثيقة  (7)

 .WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/3الوثيقة  (8)
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 مشروع القرار

 

( بصرررررريغتهرررا المقررردمرررة من المررردير التنفيرررذي في الوثيقرررة 2018-2016لإلدارة )لبرناااامج بعرررد أن نظر المجلس في خطرررة ا

WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1:فإنه ، 

ما (1 عام  يحيط عل ماد دعم البرامج واإلدارة ل قداره  2016بأن اعت يار دوالر  4.9يفترض مسررررررتوىل من التمويل م مل

 ؛2016أمريكي في عام 

ومقترحررات تحررديرد  ،2016لعررام  مليررار دوالر أمريكي 8.6برراالحتيرراجررات التشررررررغيليررة المتوقعررة البررالغررة يحيط علمااا  (2

 األولويات لمواءمة تلك االحتياجات مع التمويل المتوقع، على النحو المبين في القسم اليالو؛ 

ص على  290.3بمبلغ  2016على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام يوافق  (3 مليون دوالر أمريكي، على أن يُلصررررررَّ

 النحو التالي:

 مليون دوالر أمريكي 107.4 دعم البرامج: المكاتا اإلقليمية والمكاتا القطرية

 مليون دوالر أمريكي 50.1 دعم البرامج: المقر

 مليون دوالر أمريكي 132.8 اإلدارة والشؤون اإلدارية

 مليون دوالر أمريكي 290.3 المجموع

سوية دعم البرامج واإلدارة، مبلغ على يوافق (4 ص، من حساب ت  2016مليون دوالر أمريكي في عام  17.0 أن يُلصَّ

 للمبادرات المؤسسية الحاسمة، على النحو المبين في القسم الرابع؛

ص، من حسرررراب تسرررروية دعم البرامج واإلدارة، يوافق (5  2016ماليين دوالر أمريكي في عام  3مبلغ  على أن يُلصررررَّ

سمة من أجل لتحقيق المزيد من ومواءمتها العمليات  هيكلةالستيمار في إعادة ا (1: إلحدى المبادرات المؤسسية الحا

بشرررأن مركز  2016إنجاز دراسرررة جدوى خالل عام  (2الوفورات وتحسرررين تركيز المهام على المسرررتوى الميداني، 

 اللدمات العالمي المقترح؛

على اسرررررتلدام إيرادات الفوائد المسرررررتحقة للحسررررراب العام لتغطية تكاليف إدارة االسرررررتيمارات بما يصرررررل إلى  وافقي (6

 مليون دوالر أمريكي في السنة؛ 1

 ؛2016في المائة في عام  7.0على أن يكون معدل استرداد تكاليف الدعم غير المباشرة يوافق  (7

للمدير التنفيذي بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغي.ر في مسررررتوى اإليرادات المتوقعة  يأذن (8

 في المائة من التغير المتوقع في اإليرادات؛ 2للسنة، بمعدل ال يتجاوز 

ويتطلع إلى اسررتعراض  2016مليون دوالر أمريكي لسررلف اللدمات المؤسررسررية من عام  82على سررقف قدره  يوافق (9

 هذه المسألة على نحو منتظم في إبار خطل اإلدارة المقبلة.

 

  

                                                      
 لقرارات والتو يات الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولالبالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة ا 
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 مقدمةالالقسم األول: 

 دليل القارئ

نحو الميزنة المسرررتندة إلى األداء. وتشررركل الروابل  البرنامج( التقدم الذي أحرزه 2018-2016توا رررل خطة اإلدارة )  -35

الوا ررررررحة بين الميزانية والموارد، والغايات، والنتائج، واألداء جزءا من التركيز المتزايد على إدارة األداء الذي أُدخل في 

دة من ، سرررتو رررع ملصرررصرررات الميزانية على  ررروء النتائج المسرررتم2017(. واعتبارا من عام 2017-2015خطة اإلدارة )

 .2015، والتي سيتم اإلبالغ عنها في تقرير األداء السنوي لعام 2015االستيمارات التي تحققت في عام 

يات،   -36 عة للعمل ناء على مسررررررتويات الموارد المتوق تة المحددة األولويات ب هذه خطة العمل المؤق قدم خطة اإلدارة  وت

 ظيم القيمة بالنسبة للمستفيدين.وتوا ل التركيز على تع

من ضالعمرل في حردود  البرناامجميزانيرة محرافظرة لتمكين  2016وتُعرد ميزانيرة دعم البرامج واإلدارة المقترحرة لعرام   -37

ياتهض على الرغم من النمو المتوقع في اإليرادات. وفي إبار هذا النهج، أعاد المسررررررؤولون عن ميزانيات اإلدارات،  إمكان

 حسا مقتضى الحال، توجيه التمويل نحو المجاالت المؤسسية ذات األولوية على أسام النتائج المتوقعة.

ويتكون كل قسرررررم من األقسرررررام اللمسرررررة للطة اإلدارة من لمحة عامة، تليه مواد أكير تفصررررريال. ولهذا يمكن للقارئ   -38

فهم لللطة من الموجز التنفيذي، ومشروع القرار، واللمحات العامة عن األقسام، بيد أنه يُنصت بقراءة الوثيقة  الحصول على

 .2018-2016للفترة  للبرنامجقراءة كاملة من أجل تقدير النوايا الكاملة 

 هيكل الوثيقة

ن خطة اإلدارة )  -39  نفيذي، ومشررررروع قرار، وعدة مالحق.موجز تمن خمسررررة أقسررررام، إ ررررافة إلى ( 2018-2016تتكو.

 ويتكون النص الرئيسي من:

 .لفترة خطة اإلدارة هذه. للبرنامجويتضمن دليل القارئ، وبحو السياق التشغيلي  القسم األول: المقدمة 

 .د تؤثر على المستويات المتوقعةويتناول العوامل التي ق القسم الثاني: سياق التمويل وافتراضات تدبير الموارد 

مليار دوالر أمريكي، بما  4.9والبالغة  2016لعام  للبرنامجللموارد، واالفترا ات الكامنة وراء اإليرادات المتوقعة 

 في ذلك الصناديق االستئمانية، ومساهمات حساب االستجابة العاجلة.

 .من  2016د هذا القسم أولويات اإليرادات المتوقعة في عام ويحد القسم الثالث: خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات

حيو أنشطة المشروعات. وو عت توقعات التمويل حسا البلدان لموا لة تو يت عملية تحديد األولويات وخطة 

العمل المؤقتة المحددة األولويات الناتجة عنها. ويعرض هذا القسم أيضا الصناديق االستئمانية للمكاتا القطرية، 

 لصناديق االستئمانية المؤسسية لألنشطة التشغيلية.وا

 .التي اقترحت  2016ويقدم هذا القسم ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  القسم الرابع: ميزانية دعم البرامج واإلدارة

بمستوى في حدود النمو المتوقع للتمويل. وعمال بالممارسة السابقة، نظرت لجنة التلصيص االستراتيجي للموارد في 

حاالت االستيمار لتحديد األنشطة وأولوياتها على  وء فوائد القيمة مقابل المال. ويستعرض هذا القسم أيضا المبادرات 
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مقدمتها مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف إلنشاء مركز لللدمات المشتركة، وتعميم  المؤسسية الحاسمة المقترحة، وفي

 (9) ندوق برنامج رفاه الموظفين.

 .ويعرض هذا القسم حالة آلية تمويل  القسم الخامس: الخدمات المؤسسية وخدمات األعمال؛ والحسابات الخاصة

واالستلدام المقترح لها، وكذلك الحسابات  2014السنوية لعام  اللدمات المؤسسية التي وافق عليها المجلس في دورته

 (10)اللا ة األخرى التي أنشأها المدير التنفيذي.

 السياق االقتصادي والسياسي العالمي

( و عا يمكن أن تتأثر في المائة 8بلدا باالقتران مع مستوى تمويله التقديري المنلفض ) 75في  البرنامجيهيئ وجود   -40

 فيه خططه بظروف تضعف سيطرته عليها إن لم تنعدم تماما.

، وتتسرررم بنزاعات كبيرة بويلة األجل وما 2016أن يواجه بيئة تنطوي على تحديات متزايدة في عام  البرنامجويتوقع   -41

 احتياجات متزايدة بموارد متنامية ولكنها غير كافية في نهاية المطاف.يترتا عليها من آثار إقليمية، ومتطلبات لتلبية 

أن إلى  تجدر اإلشررارةغير أنه . 2016األقسررام الفرعية أدناه الضرروء على التحديات الرئيسررية المتوقعة في عام وتسررلل   -42

واق، األسرررونمو ة في جنوب الكرة األر رررية، على سررربيل الميال، ظهور قوى جديدف: سرررلبيةالتطورات العالمية لم تكن كلها 

ة فر ا جديدة في مهمة القضاء على الجوع وتحقيق التنميتوفر وتغير العالقات بين الدول واألسواق، واالبتكار التكنولوجي 

 المستدامة.

  الملابر المناخيةآثار 

، وبدأت تقترب من حدتها القصرروى: فهنا  مؤشرررات على أنها يمكن أن 2015نشررطت ظاهرة النينيو منذ مارم آذار   -43

تكون أكير الظواهر حدة في اليالثين عاما الما رررية. ويمكن أن يؤثر ذلك على األمن الغذائي لعدد كبير من النام الضرررعفاء 

أمريكا الوسرررررطى، وجنوب شررررررق آسررررريا، ومعظم منابق أفريقيا جنوب الذين يعتمدون على الزراعة واليروة الحيوانية في 

 الصحراء.

لذي يعاني من الجفاف   -44 بالفعل في ضالممر الجافض الممتد من غواتيماال إلى نيكاراغوا، وا وقد بدأ ظهور هذه اآلثار 

ثيوبيا والسررررودان وغرب أفريقيا، كما يمكن في األشررررهر القادمة أن للعام الياني على التوالي. وتعد الحالة غير مسررررتقرة في إ

تتأثر بشررردة أيضرررا زمبابوي وبلدان أخرى في الجنوب األفريقي. وتتفاقم األو ررراع في المنابق التي يعاني فيها السررركان من 

 اآلثار المتراكمة لرداءة مواسم الزراعة.

آلثار في أهم البلدان المصدرة للحبوب إلى أسعار أعلى وأكير تقلبا، وهذا بدوره يمكن أن يهدد األمن ويمكن أن تؤدي ا  -45

الذين ينفقون بالفعل نسرررررربة كبيرة من دخولهم على األغذية. ويمكن أن تتفاقم هذه اآلثار  البرنامجالغذائي للمسررررررتفيدين من 

 ا ي.السلبية بسبا النزاعات، والتوسع الحضري، وتدهور األر

غير أن هذه اآلثار ليسرررررت جميعها سرررررلبية: فظاهرة النينيو تسررررربا عادة تزايد سرررررقوب األمطار أثناء فترات األمطار   -46

القصرريرة في القرن األفريقي. وهذا سرريحقق تحسررينات تدعو إلى الترحيا، خا ررة في المنابق الرعوية شرربه الجافة، وعلى 

 تزايد ملابر الفيضانات، إال أن التوازن يحتمل أن يكون مفيدا.الرغم من 

                                                      
 .2015وافق عليه المجلس في دورته السنوية لعام  (9)

 تقديم خدمات أعمال ال تستهدف الربت، وتحسين القدرات المؤسسية، وتعبئة موارد تكميلية لبرامج في بلدان بعينها. للبرنامجتتيت الحسابات اللا ة  (10)
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 آثار عدم االستقرار السياسي والنزاع 

أو  كاملةالسيطرة تحت اليعيشون ماليين شلص في العراق والجمهورية العربية السورية  10تشير التقديرات إلى أن   -47

من قدرة ( انعدام األمن الذي يحد 1األمن الغذائي من حيو:  ويؤدي ذلك إلى مشرراكل كبيرة بشررأنلدولة اإلسررالمية. لجزئية ال

ؤثر على المحا رررريل واألسررررواق واإلمدادات مما يلة وتعطل النقل، ما( نقص الع2؛ وعلى األغذيةصررررول على الحالنازحين 

ما هو قائم في أفريقيا، كما أن عدد المشردين في ويفوق عدد المشردين في منطقة الشرق األوسل اآلن . المحلية من األغذية

شلص  (11)مليون 59.5كان هنا  هذا التقرير،  إعدادوقت و البلدان المتوسطة الدخل أكير منه في البلدان المنلفضة الدخل.

ما  لنزوحمتوسررررل فترة ايبلغ و ؛من أي وقت مضررررى منذ الحرب العالمية اليانيةوهو عدد أكبر في جميع أنحاء العالم،  نازح

 .أوائل التسعيناتفي  سنوات 9من  مرتفعا، سنة 20من  يقرب

ة على الحكومات المضيف االنعكاسات تجاهلعدم  نبغييواألزمات. محفوفة بالتحديات مع امتداد حالة الالجئين كما أن   -48

 والسكان.

والوقود. وقد تسرربا انعدام  من األغذيةواردات الفي جميع أنحاء اليمن، التي تعتمد على  النزاعانتشررر  2015في عام و  -49

 والمياه األغذيةأسررعار  إلى ارتفاعالوقود، من ، وال سرريما عن ذلك الناتجاإلمدادات نقص أدى الواردات و انلفاضفي األمن 

ا البلد معر ا النعدام األمن الغذائي نتيجة لذلك. ويفاقم هذا النزاع وأ بت جزءا كبيرا من هذ. ةاألساسيالمواد وغيرها من 

 التوترات التي تؤثر على الشرق األوسل ويوفر أر ا خصبة للمتطرفين.

 هواالعتماد على  ادرات النفل في وقت تنلفض فيه أسعار والنزاع، ،عدم اليقين السياسيأدى في جنوب السودان، و  -50

ع الطلا نظرا لتراجوالنقد األجنبي تقريبا. من حتيابي االاسررتنفد و ؛إلى انلفاض حاد في سررعر  رررف العملة غير الرسررمي

ي بيئة ل فعلى تحديات العميتغلا القطاع التجاري من غير المرجت أن فإن البنى التحتية المادية واالقتصررررررادية،  ررررررعف و

ثالث إلى أربع العملة الصررررعبة بسررررعر الصرررررف الرسررررمي، وهو أقل  أن تغيرالوكاالت الدولية على ألن ونظرا غير آمنة. 

ي تدخالته النظر ف أن يعيد البرنامجوتعين على بشرركل كبير.  تنلفضالشرررائية  تهاقو فإن ،ةمن سررعر السرروق المفتوح مرات

 سعر الصرف الرسمي.بية اقتصاديا على السوق ألنها لم تعد مجدالقائمة 

 آثار التغير االقتصادي 

الهبوب التدريجي في أسررررعار األغذية العالمية الذي بدأ منذ ثالث سررررنوات. فقد انلفض مؤشررررر  2015اسررررتمر في عام   -51

  تشرررررررين األول؛أكتوبرما عدا  2014  تموزكل شررررررهر منذ يوليوأسررررررعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

العالمية  األغذية. ولكن من المرجت أن تبدأ أسررعار 2009  أيلولأدنى قيمة شررهرية له منذ سرربتمبر اآلن إلىمؤشررر وو ررل ال

 ألننامج البرلعمل تشرركل تحديات تشررغيلية ومالية  قد اتالزياد، فإن توقعات النينيوتحققت ، وإذا 2016في االرتفاع في عام 

 .البرنامجاألغذية ستتأثر على الصعيد الدولي وفي البلدان التي يعمل بها أسعار 

 المساعدة اإلنسانية الدولية 

مليار دوالر  24.5للعام الياني على التوالي، لتسجل رقما قياسيا بلغ  2014ارتفعت المساعدة اإلنسانية الدولية في عام   -52

. واستجابة للنزاعات في الشرق األوسل، زادت المساعدة المقدمة 2013في المائة عن عام  19أمريكي، بنسبة زيادة قدرها 

. ومع هذا فإن فجوة التمويل 2014و 2013في المائة في الفترة ما بين عامي  120من الحكومات المانحة في المنطقة بنسررربة 

في المائة. ومن بين التمويل الذي حققته  38الموحدة التي تصرردرها األمم المتحدة ال تزال عند نسرربة بالنسرربة لعملية النداءات 

                                                      
 جنيف. : العالم في حالة حرب.2014االتجاهات العالمية في عام . 2015مفو ية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  (11)
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في جمهورية  3 في المائة إلى حاالت الطوارئ من المسرررتوى 66عملية النداءات الموحدة التي تنسرررقها األمم المتحدة، ذها 

بية السررررورية، والبلدان المتضررررررة من فيروم اإليبوال. أفريقيا الوسررررطى، والعراق، وجنوب السررررودان، والجمهورية العر

نقطة مئوية  78لتصل إلى  –وهما أفضل وأسوأ نداءين تم تمويلهما  –واتسعت الفجوة بين التمويل في أوكرانيا وفي نيجيريا 

 تماما. . وفي أغلا األحوال، تعد آثار أوجه القصور هذه غير مفهومة 2008، وهو أ لم فرق منذ عام 2014في عام 

قد ظلت حاالت   -53 ية. ف لدول نداءات ا ية ال ها حتى اآلن عمل ولعل من األمور األكير أهمية أن بعض األزمات لم تشررررررمل

الطوارئ في الجزائر والصرررحراء الغربية، وفي ميانمار، على سررربيل الميال، مهملة بدرجة كبيرة ألكير من عقد من الزمن. 

القطاع اإلنسرراني إلى برق جديدة لتلبية االحتياجات المتزايدة نظرا ألن المسرراعدة تنتقل إلى نُهج متعددة القطاعات، ويحتا  

ة كما كانت دائما من أجل التصرردي  وخا ررة في حاالت الالجئين، وزيادة التحويالت القائمة على النقد. وال تزال الحاجة ُملح.

 ن ملابر الكوارث في األزمات الممتدة والمتكررة.لبناء السالم، وبناء الصمود، والحد م

إلى بناء منظومة عمل إنساني تكون  2016وتهدف القمة العالمية للعمل اإلنساني التي تعقد في اسطنبول في مايو أيار   -54

التي  2021-2017أكير شررفافية وأكير قابلية للمسرراءلة. وسررتوجه المناقشررات عملية إعداد اللطة االسررتراتيجية الجديدة للفترة 

 وتستمر خالل دورة خطة اإلدارة هذه. 2016ستبدأ في عام 

 بيئة التمويل

ن تظل األو رراع االقتصررادية العالمية متسررقة مع السررنوات السررابقة. فال تزال البلدان المانحة تواجه قيودا من المتوقع أ  -55

أن تسرراير المسرراهمات اإلجمالية االتجاهات األخيرة التي تشررير  البرنامجمالية مع تزايد نطاق االحتياجات اإلنسررانية. ويتوقع 

 إلى نمو سنوي متوا ع )انظر القسم الياني(.

 ياق االستراتيجي والتنظيميالس

(، وإبار النتائج االسررررررتراتيجية، وأبعاد 2017-2014( مع اللطة االسررررررتراتيجية )2018-2016تتواءم خطة اإلدارة )  -56

المسرررراءلة والتمويل. وتعد هذه  (5البرامج؛  (4العمليات والنظم؛  (3الشررررراكات؛  (2العاملون؛  (1نتائج اإلدارة اللمسررررة: 

لتحقيق الكفاءة والقيمة مقابل المال، من العوامل المحركة لتعظيم تمويل ميزانية دعم  البرنامجالعنا ررررر، إلى جانا سررررعي 

مع أبعاد نتائج اإلدارة، وتلضررررع السررررتعراض الفوائد المحتملة للقيمة  2016البرامج واإلدارة. وتتواءم بلبات التمويل لعام 

 ل المال.مقاب

. وتعمل هذه المبادرة على تمكين المكاتا القطرية والمكاتا 2016وسررررررتلتتم األمانة مبادرة الوفاء بالغرض في عام   -57

ما يلزمه من العاملين والشررررراكات والسررررياسررررات لتلبية احتياجات المسرررراعدة الغذائية.  البرنامجاإلقليمية، و ررررمان أن لدى 

، مع األولويات التالية: قدرات قوة العمل 2016مليون دوالر أمريكي في عام  17تقترح األمانة شررررررريحة نهائية قدرها و

والنظم، و ررررنع  نصرررراتتصررررميم البرامج، والم ؛ وتنمية القدرات الوبنية؛ وعملياتالقدرات في مجال التغذيةومهاراتها؛ و

والكفاءة في اسررتلدام الموارد؛ والعمليات المشررتركة بين الوكاالت والعمليات  ؛ والمرونة في التمويلالقرار المسررتند إلى أدلة

 الحكومية الدولية والشراكات االستراتيجية. ويقدم القسم الرابع التفا يل ذات الصلة.

 االعتبارات االستراتيجية 

نحو الميزنة المستندة إلى األداء عن بريق ربل النتائج بالميزانيات، والتمويل باألداء. وتشمل سلسلة  البرنامجيتحول   -58

 النتائج:

  ؛البرنامجاللطة االستراتيجية، وتحدد سياق تدخالت 
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 وإبار النتائج االستراتيجية، ويو ت خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات؛ 

 موارد دعم البرامج واإلدارة؛ وإبار نتائج اإلدارة، ويوجه تلطيل 

  والنتائج االسرررررتراتيجية واإلدارية والنفقات المتصرررررلة بها، والتي يتم ر ررررردها واإلبالغ عنها سرررررنويا، مع توجيه اللبرة

 المكتسبة إلى دورة التلطيل.

من حيو مسرررراهمتها في تحقيق  للبرنامجربعة ( األهداف االسررررتراتيجية األ2017-2014وتحدد اللطة االسررررتراتيجية )  -59

واسررررتعادة الحياة وسرررربل كسررررا العيئ وإعادة بنائها؛  (2( االسررررتعداد للصرررردمات واالسررررتجابة لها؛ 1ثالثة أولويات وهي: 

وتعبر اللطة االسرررتراتيجية عن بيئة تشرررغيلية متطورة تشررركل  (12)والحد من الضرررعف وبناء قدرة دائمة على الصرررمود. (3

 التشغيلية، واستلدامه المقترح للصناديق االستئمانية. البرنامجاحتياجات 

بغية تقديم  2015( في أواخر عام 2017-2014اسرررتعراض منتصرررف المدة لللطة االسرررتراتيجية ) البرنامجوسررريُجري   -60

؛ وسرريُقدم االسررتعراض إلى المجلس في دورته 2016ويناير كانون الياني  2015ييات للمجلس في ديسررمبر كانون األول تحد

 .2016العادية األولى لعام 

 البرنااامجبشررررررررأن مواءمررة خطررة  2015وبعررد المنرراقشررررررررة التي أجراهررا مكتررا المجلس التنفيررذي في يونيو حزيران   -61

( إلى 2021-2017خريطة بريق لللطة االسررتراتيجية ) البرنامج، سرريقدم 2015السررتراتيجية مع خطة التنمية لما بعد عام ا

من تو ررريت مسررراهمته في تحقيق القضررراء على  البرنامجمكتا المجلس إلقرارها. وسرررتمكن اللطة االسرررتراتيجية الجديدة 

بشرررررأن إنهاء  2015التنمية المسرررررتدامة للطة التنمية لما بعد عام الجوع عن بريق مواءمة أهدافه االسرررررتراتيجية مع هدف 

، ميل القمة 2016-2015الجوع. وسررررتدمج اللطة االسررررتراتيجية النتائج الحاسررررمة للمؤتمرات الرئيسررررية المعقودة في الفترة 

ورة دلتمويل التنمية، والالعالمية للعمل اإلنسرررررراني، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث، والمؤتمر الدولي 

لمؤتمر األبراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلبارية بشرررأن تغير المناو. وسرررتضرررع اللطة االسرررتراتيجية الحادية والعشررررين 

ستنادا إلى الدروم المستفادة من تقييمات وتقديرات  شئة ا الجديدة أيضا في اعتبارها الفرص الجديدة وستعالج التحديات النا

 البرنامججلس وأ رررحاب المصرررلحة اآلخرين، بمن فيهم إدارة السرررياسرررات والبرامج والعمليات، وكذلك المشررراورات مع الم

 وموظفوه.

وسررتقترن اللطة االسررتراتيجية الجديدة بإبار منفرد للنتائج المؤسررسررية يجمع إبار النتائج االسررتراتيجية وإبار نتائج   -62

وخطة اإلدارة. وسررررريتم إعداد توجيهات التنفيذ وخطل اإلبالغ اإلدارة، بما يسرررررمت بإيجاد ارتباب بين اللطة االسرررررتراتيجية 

 لتداول إبار النتائج المؤسسية.

يتطور وهو يبحو عن برق جيدة وأكير كفاءة لتقديم المسررررررراعدة. ومما يعزز قدرته على تقديم  البرنامجوال ينفك   -63

يبتة على االستعداد لحاالت الطوارئ، وتنمية ودعم القدرات الوبنية، والمشاركة في المساعدة الغذائية والتغذوية قدراته الم

 العمليات المشتركة بين الوكاالت والعمليات الحكومية الدولية، وكفاءة وفعالية استلدام الموارد.

ول والحص ،القضاء على تقزم األبفال غايات بؤأتتفي ضتحدي القضاء على الجوعض أن  البرنامجوستضمن مشاركة   -64

ه. أعمالفي صرردارة مكان ال ،جميع النظم الغذائية مسررتدامة كونعلى الغذاء الكافي بوال السررنة للجميع، والحد من الهزال، و

 كما أنها ستؤدي أيضا إلى إجراء تقييمات لطرق العمل وتحسينات في تصميم البرامج.

                                                      
: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن بريق إنشاء 2: إنقاذ األرواح وحماية سبل كسا العيئ في حاالت الطوارئ؛ والهدف االستراتيجي 1الهدف االستراتيجي  (12)

: الحد من الملابر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية 3ل كسا العيئ أو إعادة بنائها، خا ة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ؛ والهدف االستراتيجي سب

 ر األجيال.: الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عب4والبلدان من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية؛ والهدف االستراتيجي 
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 مبادئ اإلدارة 

 ما يلي: للبرنامجتشمل مبادئ اإلدارة   -65

 تعزيز قدرة المكاتا القطرية على تصميم وتنفيذ البرامج القطرية والعمليات، وتحقيق النتائج ور دها واإلبالغ عنها؛ 

  ا؛ واإلشراف عليهوزيادة قدرات المكاتا اإلقليمية على توفير الدعم في مجالي السياسات واإلدارة للمكاتا القطرية 

  والتأكد من أن المقر الرئيسي يعمل بو فه منظمة تتسم بالكفاءة، وتركز على الميدان، وتضع السياسات واالستراتيجيات

 والمعايير، وتوفر الرقابة، وتدعم االبتكار، وتيسر أقصى قدر من المساءلة ور د األداء واإلبالغ؛

 مساعدة الغذائية.والبحو عن ابتكارات ونُهج جديدة لتقديم ال 

كون تملتزم بتنفيذ برامج تجعله أكير كفاءة وفعالية، وسرررررر فالبرنامجوثمة مبدأ آخر وهو االمتياز في إدارة التكاليف.   -66

زيد من لتحقيق المومواءمتها  العملياتإعادة هيكلة تم فيه تاالمتياز في إدارة التكاليف بميابة اإلبار الذي يمكن أن مبادرة 

 .البرنامج. وسيتم أيضا تحديد فرص أخرى لتعظيم كفاءة الوفورات وتحسين تركيز المهام
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 الموارد تدبير وافتراضات التمويل سياق :الثاني القسم

 لمحة عامة

سياق التمويل واالفترا ات   -67 سم لمحة عامة عن  ستند إليها توقعات إيراداتيعرض هذا الق لعام ج البرنام المالية التي ت

مليار دوالر أمريكي، وتشمل إيرادات الصناديق االستئمانية وحساب االستجابة العاجلة، وتستند  4.9التي تُقدَّر بمبلغ  2016

 دارة.إلى توقعات تمويل واقعية لكل مشروع وكل بلد. وتشكل فرادى المشروعات هذه مجتمعة أسام خطة اإل

والتحديات التي تواجهه وهو يركز على الحاجة إلى مرونة في  البرنامج ويُبي.ن القسررررررم نموذ  التمويل الذي يأخذ به  -68

بؤ ناسررتلدام ما يتلقاه من تمويل اسررتلداما أميل. وسرريسرراعد التمويل المرن الذي يمكن الت للبرنامجالتمويل والسرربل التي تكفل 

 به على تحسين التلطيل وتلفيض تكاليف المعامالت ويُمكِّن العمليات من الو ول إلى مزيد من السكان.

هر أي ستة أش –وتوقيت إعداد خطة اإلدارة  البرنامجونظرا لطابع االستجابة الطارئة الذي يتسم به كيير من عمليات   -69

 فقد تُغيِّر االحتياجات غير المتوقعة نمل التمويل المتوقع وحجمه. –قبل بدء فترة الميزانية 

دت اللطل المالية وخطة العمل المحددة األولويات المقترحة استنادا إلى توقعات التمويل على  عيد المشروعات.   -70 واُعِّ

على تحقيق التوازن في هذا النهج ومنا رررة المسررتفيدين الذين سرريندرجون خار  نطاق هذه اللطل نتيجة وتحرص األمانة 

 لتحديد األولويات.

 2018-2017والتوقعات للفترة  2016توقعات التمويل لعام 

 مواكبة االحتياجات 

على تحقيق الكفاءة الميلى في اسررررررتجابته لحاالت الطوارئ الممتدة. بيد أن االحتياجات ال تنفك تزداد،  البرنامج ييابر  -71

، حدثت أزمات في نيبال وفانواتو واليمن، فضررررررال عن العدد الحالي غير المسرررررربوق من 2014فمنذ كانون األول ديسررررررمبر 

من  2015للعمليات اإلنسرررانية على الصرررعيد العالمي لعام . ولذلك، ارتفعت االحتياجات المالية 3االسرررتجابات من المسرررتوى 

. وفي منتصررررف السررررنة، بلغ حجم 2015مليار دوالر أمريكي في مطلع يونيو حزيران  18.8مليار دوالر أمريكي إلى  16.4

من التغطية  هو أدنى مستوى( وفي المائة من االحتياجات 26(مليار دوالر أمريكي  4.8التمويل العالمي للمساعدة اإلنسانية 

 في منتصف العام يُسجل خالل عقد.

  البرنامج في التمويل اتجاهات 

من تلبية  البرنامجفتمكن  (13)مليار دوالر أمريكي 38.5، أتاحت مسرررررراهمات المانحين السررررررلية جمع 2014في عام   -72

، زادت المساهمات في المتوسل 2014احتياجات الطوارئ الجديدة والجارية. وباستيناء االرتفاع الكبير الذي حدث في عام 

، غطت 2014و 2012. غير أن االحتياجات ال تزال تفوق المسرراهمات: فبين عامي 2012في المائة سررنويا منذ عام  5بنسرربة 

 ية المقدرة.المساهمات ثليي االحتياجات السنو

                                                      
 بإثبات المساهمات على أنها جزء من اإليرادات عندما تؤكدها الجهات المانحة كتابيا. البرنامجببقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يقوم  (13)
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. وبلغت 2014، اسررررررتفادت جميع فئات البرامج من زيادة المسررررررراهمات في عام 2013و 2012وبالمقارنة مع عامي   -73

أقصررررى قدر من المرونة في مسرررراعدة المسررررتفيدين على وجه السرررررعة للبرنامج المسرررراهمات المتعددة األبراف التي تتيت 

 وإن لم ينطبق ذلك على نسبتها من مجمل المساهمات. 2014مستوياتها في عام وبفعالية أعلى 

 2014-2012للفترة  : أنماط اإليرادات في اآلونة األخيرة1-الشكل ثانيا

 .2015في سبتمبر أيلول * 

مليار  4.5لألزمات اإلنسررانية المتفاقمة فقدموا مسرراهمات بلغ مجموعها  مسرراهمين 10اسررتجاب أكبر ، 2014وفي عام   -74

مسررررراهمين  10. واسرررررتأثر أكبر 2013في المائة( عن عام  26مليون دوالر أمريكي ) 925دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها 

وبلغت  (14)خيرة.في المائة من مجموع المسررررررراهمات المؤكدة وهي نسرررررربة تتسررررررق مع التوجهات في اآلونة األ 80بزهاء 

 248، أي بزيادة قدرها 2014في عام  (15)مليار دوالر أمريكي 1.1مسرررراهمات المانحين اآلخرين مبلغا قياسرررريا و ررررل إلى 

 (14).2013في المائة( عن عام  29مليون دوالر أمريكي )

 2014-2012ة مانحين والمانحون اآلخرون في الفتر 10ر أكب :2-االشكل ثاني

 

                                                      
 .2015يوليو تموز  13المساهمات المؤكدة حسا أرقام سنة المساهمة في  (14)

مليار دوالر أمريكي تمشيا مع المعايير المحاسبية الدولية  5.38مليار دوالر أمريكي ولكن البيانات المالية أوردت مبلغ  5.6بلغت المساهمات المؤكدة  2014في عام  (15)

 للقطاع العام.

 -
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ن 2014وفي عام   -75 عالقاته مع حكومات تلك وبد فقاعدة أكير اسررررتقرارا من المانحين في منطقة اللليج،  البرنامج، كوَّ

 المنطقة وسييابر على التوا ل مع بلدان أخرى.

. وستُشجع البرنامج ، وهو أكبر مبلغ في تاريخ2014ماليين دوالر أمريكي في عام  210وقدمت الحكومات المضيفة   -76

ي األجل القصررررررير بغية تحقيق االسررررررترداد الكامل للتكاليف من هذه البلدان على أن تغدو بلدانا مانحة منتظمة عبر التوأمة ف

 مواردها الذاتية في األجل الطويل.

األمانة توقعها األ لي إليرادات عام  تراجعفقد ونظرا لرغبة المجلس في أن تتسم التوقعات بقدر أقل من المحافظة،   -77

ئة، ميل األزمة في اليمن، في عام . ويعبر ذلك عن احتمال أن 2015 ناشرررررر بلغ ت. ويُنتظر أن 2016تتوا رررررررل األزمات ال

في المائة المسررررتوى المتوقع في خطة اإلدارة للفترة  10مليار دوالر أمريكي بما يتجاوز بنسرررربة  4.9 المتوقعة المسرررراهمات

ة تلبيلا متجددة جهوديبذلون المانحين غير أن المؤشرررررررات األحدث تفيد بأن  مليار دوالر أمريكي. 4.4والبالغ  2015-2017

  مليار دوالر أمريكي. 4.9 اآلن قد يتجاوز 2015، ونتيجة لذلك فإن مستوى التمويل المتوقع لعام راهنةاالحتياجات ال

 توسيع قاعدة المانحين 

الذي قُِطع فيه تسرررلسرررل المحور الصرررادي لدواعي  3-للمسررراهمات حسرررا المانحين في الشررركل ثانياترد النسرررا المئوية   -78

في منطقة اللليج ونطاق حاالت الطوارئ في المنطقة في حجم المسرررررراهمات  البرنامجالنطاق. وتتجلى فعالية اسررررررتيمارات 

 .البرنامجعلى العمل مع اآلتية من هذه المنطقة. وتُظِهر مساهمات الحكومات المضيفة ازدياد حر ها 

 2015-2012، : المساهمات حسب نوع المانحين3-الشكل ثانيا

 

  

 *البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا
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إلى تنويع الدعم الذي يتلقاه من المانحين  البرنامجوألن احتياجات المسررراعدة الغذائية العالمية ما برحت تزداد، يسرررعى   -79

في األجل الطويل من انلرابه مع البلدان هو تحقيق االعتماد على الذات، وسررتكون خطوة  البرنامجوتوسرريع نطاقه. وهدف 

واسعة قد قُِطعت في هذا المسعى عندما تشرع الحكومات المضيفة في المساهمة في مشروعاتها بمساهمات نقدية أو عينية. 

بعض البلدان على إعداد وتنفيذ مقترحات تمويل ذات  ررلة بالمناو، وهو اآلن ثاني أكبر كيان منفذ متعدد البرنامج ويسرراعد 

العتماد أيضرررا إلى ا البرنامجاألبراف لصرررندوق التكيف التابع التفاقية األمم المتحدة اإلبارية بشرررأن تغير المناو. ويسرررعى 

اسررتعراض السررياسررات الذي يجري كل أربع سررنوات، وقرارات المجلس ا بموجا لدى  ررندوق المناو األخضررر. وكما بُل

ستكشاف  االقتصادي واالجتماعي الالحقة، سيتوا ل السعي إلى توسيع قاعدة المانحين حتى مع أكبر المساهمين: فسيتم ا

 فرص تنويع روافد التمويل، سعيا في اآلن ذاته إلى توبيد عرى الشراكات القائمة حاليا.

همية المتزايدة للتبرعات الفردية باعتبارها مصدرا لإليرادات و رورة تمهيد السبيل لولو  هذه األوإذ تدر  األمانة   -80

فإنها تسررتكشررف السرربل التي تُمكِّن  –وهو أمر أفلحت فيه وكاالت أخرى ومنظمات غير حكومية  –السرروق المحتملة الجديدة 

 من تمويل وإبالق منصة تحقق هذه الغاية.

  2018-2016توقعات التمويل للفترة 

دت بالتعاون مع المكاتا إلى تصررررررورات التلطيل التشررررررغيلي  2016تسررررررتند توقعات التمويل األولية في عام   -81 التي أُعِّ

. ويستشف من تحليل التوجهات ومن 2015الميدانية، وهي تشير إلى أن مستويات التمويل ستكون شبيهة بنظيرتها في عام 

المناقشرررات المجراة مع المانحين والحكومات المضررريفة والقطاع اللاص أن المبلغ الذي سررريُجمع لتلبية االحتياجات المتوقعة 

مليون دوالر أمريكي ألنشرررطة الصرررناديق االسرررتئمانية لصرررالت  200مليار دوالر أمريكي، منها  4.9سررريبلغ  2016 في عام

 الحكومات والشركاء.

مليار دوالر  4.9بالمحافظة؛ إذ يُنتظر أن يبلغ التمويل في كٍل منهما  2018و 2017وتتسررررررم توقعات األمانة لعامي   -82

 أمريكي إن لم تحدث أية حالة بوارئ كبيرة جديدة.

 التمويل المرن والشراكات االستراتيجية

، تراوح بين 2014مسرررررتوى اسرررررتينائيا من الدعم السرررررتجاباته لحاالت الطوارئ المؤسرررررسرررررية في عام  البرنامج تلقى  -83

دوالر أمريكي تعهد بهما اثنان من المانحين ومسررررراهمات عديدة أقل من  مليون 100مسررررراهمتين نقديتين تزيد كل منهما عن 

 ذلك.

إلى  2013مليار دوالر أمريكي في عام  1.9وزادت المسرراهمات التي يُمكن أن تُسررتلدم  ررمانات للتمويل بالسررلف من   -84

المتأتية من اسررررررتلدام هذه المسرررررراهمات أثناء دورات حياة المشررررررروع، . والمزايا 2014مليار دوالر أمريكي في عام  2.4

َن من شررررراء األغذية في األوقات  وال سرررريما في المراحل الباكرة،  رررررورية لكفاءة التلطيل والتنفيذ. فالمرونة تعني التمك.

قد، وتلف مة على الن قائ ية والتحويالت ال لةَ دون انقطاع خطوب اإلمداد لألغذ ما الميلى، والحيلو كاليف المعامالت، ب يَض ت

 يضمن تلقي المستفيدين ألقصى قدر من الدعم.

سبة  البرنامجوتُمكِّن المساهمات الطويلة األجل   -85 أيضا من التلطيل واإلنفاق بقدر أكبر من المرونة والكفاءة. وزادت ن

إلى  2013في المائة في عام  69ا المسرراهمات المتعددة السررنوات، من المسرراهمات التي تتجاوز مدتها سررنة واحدة، ومن بينه

 .2014في المائة في عام  71
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ويشررررررمل العمل على اسررررررتعراض اإلبار المالي اختبار النُهج التي قد تُحِدث تغييرا في تلطيل المشررررررروعات، وتتيت   -86

ر حصول المستفيدين على المعلومات. الحصول على التمويل في األوقات الميل سِّ ى، وتساعد في تحقيق كفاءة التكاليف، وتُي

 وسيكون للتمويل المرن الذي يمكن التنبؤ به دور أساسي في التنفيذ في هذه المجاالت جميعا.

ز التوقعات التي تجراسرررررتعراض اإلبار الماليوباالقتران مع   -87 يها إدارة الشرررررراكة والحوكمة والدعوة لتزويد ، سرررررتُعزَّ

 متلذي القرارات بمعلومات أدق وأحدث تتيت دعم اآلليات المالية المستجدة وتُيسر المزيد من اإلقراض الداخلي.

بالتعاون مع شرررركائه في اللجنة الدائمة المشرررتركة بين الوكاالت، إلى توفير مزيد من التمويل المرن البرنامج، ويدعو   -88

الذي يمكن التنبؤ به، ميل المساهمات المتعددة السنوات وغير الملصصة. وستحقق أدوات التمويل المرن هذه القيمة مقابل 

 .البرنامجم المال بالنسبة للمانحين وبرامج فعالة للسكان الذين يلدمه

 التمويل المتعدد األبراف والمتعدد السنوات 

في المائة.  92والمقيدة بمشررروعات أو أنشررطة أو مجتمعات محلية معينة نحو  للبرنامج تبلغ نسرربة المسرراهمات المقدمة  -89

في المائة من مجموع  8لمتعددة األبراف، ميَّلت مليون دوالر أمريكي من المساهمات ا 452 البرنامج، تلقى 2014ففي عام 

 في السنوات القليلة المنصرمة. البرنامج( وهو أكبر مبلغ يتلقاه 2013في المائة عن عام  17المساهمات )بزيادة قدرها 

 لتي تحول دون اسررتلدام الموارد على النحوعلى التوا ررل مع المانحين بغية تقليل أو إزالة القيود ا البرنامج وسررييابر  -90

د لتحدي، التمويل الموا رريعيإمكانية و للتمويل المتعدد األبرافبتحليل معمق ، 2016، خالل عام البرنامجوسرريقوم  األميل.

. وتشرف لجنة التلصيص االستراتيجي للموارد على جميع عمليات تلصيص للتمويل المو ى بها ةمستهدفال ياتستومال

 المساهمات المتعددة األبراف لضمان تحقيق أفضل النتائج المستطاعة.

اتفاقات اسرررررتراتيجية للشرررررراكة والتمويل المتعدد السرررررنوات مع عدد من المانحين في السرررررنوات القليلة  البرنامجووق.ع   -91

جهة مانحة وهو  24مليون دوالر أمريكي من  593دعما متعدد السنوات مقداره  البرنامج ، تلقى2014المنصرمة. وفي عام 

 أكبر مبلغ يتلقاه لعدة سنوات خلت.

دعما متعدد السررررررنوات من أندورا، وأسررررررتراليا، وبلجيكا، وكمبوديا، وكندا، وفنلندا،  البرنامج، تلقى 2015وفي عام   -92

دا، وآيرلندا، وجمهورية كوريا، ولكسررمبرغ، وموناكو، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، واالتحاد الروسرري، وألمانيا، وآيسررلن

ومن جهات مانحة خا رررة، ومنظمة األمم المتحدة  ،والسرررويد، وسرررويسررررا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية

 للطفولة )اليونيسف(.

ر اتفاقات التمويل المتعدد السررنوات عملية التلطيل، وال  -93 ل سرريما في بداية السررنة، وتتيت اتلاذ تدابير مسرربقة، مي وتُيسررِّ

زيادة عدد شررركائه االسررتراتيجيين  البرنامج، سرريوا ررل 2016تلزين األغذية مسرربقا، وتحديد أولويات األنشررطة. وفي عام 

 لذي يمكن التنبؤ به.وسيرفع مستوى التمويل المتعدد السنوات ا
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 2014-2010: المساهمات المتعددة السنوات، 4-الشكل ثانيا

 

 حساب االستجابة العاجلة 

ال يزال حسرراب االسررتجابة العاجلة يميل أداة قي.مة لالسررتجابة لحاالت الطوارئ المفاجئة التي تهدد األرواح أو لحاالت   -94

انقطاع خطوب اإلمداد. وتسعى األمانة إلى زيادة التزام المانحين حيال هذا الحساب باعتباره وسيلة لتجديد الموارد من أجل 

مليون دوالر أمريكي من حسررراب تسررروية  50، على نقل 2015في دورته السرررنوية لعام االسرررتجابة العاجلة. ووافق المجلس، 

مليون دوالر  50فيَّسررر ذلك إتاحة قدرة دنيا من اإلقراض الداخلي قدرها  (1)ميزانية دعم البرامج واإلدارة إلى هذا الحسرراب،

أمريكي لحاالت الطوارئ. وستُستدام هذه القدرة من تسديد القروض من قِبل المشروعات المتلقية أو من مساهمات الجهات 

 لحساب االستجابة العاجلة. المانحة الجديدة

ز هذا المبلغ الملصص قدرة حساب االستجابة العاجلة على اإلقراض دون أن يُغيِّر ببيعته المتجددة. وبفضل   -95 وقد عزَّ

ت دورية إلى جانا إجراء اسررررتعرا ررررا –على سرررربيل الميال تحديد جدول للسررررداد قبل منت القروض  –اإلقراض السررررديد 

لمصررادر تجديد الموارد وقيام المشررروعات المتلقية بالسررداد في الموعد المحدد، سرريظل حسرراب االسررتجابة العاجلة قادرا على 

تقديم القروض الطارئة، وذلك على سرررررربيل الميال في الحاالت التي ينعدم فيها المانحون. وتسررررررتلدم األمانة اآلن حسرررررراب 

، 2014ت للمانحين الفر رررة ليقفوا على تأثير دعمهم من خالل التقارير الفصرررلية. ومنذ عام االسرررتجابة العاجلة الُمحدَّث وتتي

 200قدم عدد من المانحين ألول مرة مساهمات لحساب االستجابة العاجلة. وتستهدف األمانة أن يبلغ تجديد الموارد السنوي 

 مليون دوالر أمريكي.

مع  ندوق األمم المتحدة للسكان في اإلشراف على الدراسة التي يُجريها فريق العمل التابع للجنة  البرنامجويشتر    -96

الدائمة المشررتركة بين الوكاالت المعني بتمويل األنشررطة اإلنسررانية عن شررروب المانحين التي تؤثر في وكاالت األمم المتحدة 

جهود الدعوة التي يبذلها أعضاء اللجنة  2015التي أُنجزت في يوليو تموز والمنظمات غير الحكومية. وتدعم نتائج الدراسة 

 األنشررطة يلبتمو المعني المسررتوى الرفيع الدائمة المشررتركة بين الوكاالت لدى مبادرة المنت اإلنسررانية السررليمة ولدى الفريق

  ني. اإلنسانية. وسيكون لهذه النتائج أهميتها أيضا في القمة العالمية للعمل اإلنسا
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 القسم الثالث: خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات

، والتي تطابق توقعات التمويل لالحتياجات 2016يعرض هذا القسررررررم خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام   -97

سرربة حديد أولويات االحتياجات المقدرة بالنالمقدرة وتسررتجيا لطلا المجلس للحصررول على معلومات إ ررافية فيما يتعلق بت

للتمويل المتوقع. وتعد اللطة تجميعا لعمليات أُجريت بالنسررربة لكل مشرررروع حددت فيه أولويات مجموعات المسرررتفيدين، أو 

جاالت مُعدلت فيه مدة المساعدة أو حجم الحصة الغذائية وفقا لمستوى التمويل المتوقع. كما يقدم هذا القسم لمحة عامة عن ال

 .2016الموا يعية التي سوف تشك.ل تنفيذ خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات في عام 

( 2017-2015(؛ وأ رررررررافت خطة اإلدارة )2016-2014وقد أُدخلت عملية تحديد األولويات هذه في خطة اإلدارة )  -98

التمويل، وحولت وحدة التحليل من المسرررررتفيدين إلى الحصرررررص الغذائية اليومية لقيام تحليل اآلثار المحتملة لحاالت نقص 

 تكاليف المساعدة الغذائية.

أن يحدد بدقة أكبر تكاليف المسرررراعدة في شرررركل أغذية  للبرنامجوباسررررتلدام الحصررررص الغذائية كوحدة للتحليل، يمكن   -99

أن خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات حددت متوسررررل التكلفة  2016ويكشررررف تحليل عام  (16)د.وتحويالت قائمة على نق

الذي يبلغ  (17)دوالر أمريكي مقابل متوسرررررل تكلفة الحصرررررة الغذائية اليومية 33.0المرجحة للحصرررررة الغذائية اليومية بمبلغ 

 فض حجم الحصة الغذائية والناتج عن قيود التمويل.دوالر أمريكي إلجمالي االحتياجات المقدرة، وهو ما يعبر عن خ 0.40

مليررار دوالر  9.4مع المسررررررراهمررات المتوقعررة التي تبلغ  2016وتكيِّف خطررة العمررل هررذه االحتيرراجررات المقرردرة لعررام   -100

مليار دوالر أمريكي باسرررررتيناء الصرررررناديق االسرررررتئمانية. وتسرررررتند توقعات التمويل إلى  7.4، أي 2016في عام  (18)أمريكي

أفضررررليات الجهات المانحة والتوقعات الحالية. وتسررررتند االحتياجات المقدرة إلى تقدير الحتياجات السرررركان األكير معاناة من 

 ة الغذائية.على تقديم المساعد البرنامجانعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، وقدرة 

مليون  82مليار حصرررة غذائية يومية إلى  19.7مليار دوالر أمريكي لتوفير  8.6تبلغ  2016واالحتياجات المقدرة لعام   -101

. بلدا 81مشررروعا في  179بلدا؛ وإذا أُدرجت الصررناديق االسررتئمانية، سرريكون هنا   76مشررروعا في  142مسررتفيد من خالل 

مليار  13.7وتؤدي مواءمة االحتياجات المقدرة مع المسرررررراهمات المتوقعة إلى خطة مؤقتة محددة األولويات من أجل تقديم 

 مليون مستفيد، أكير من ثلييهم من النساء واألبفال. 64حصة غذائية يوميا إلى 

بلدا يبلغ فيها  81في المائة من مجموع السكان في  4.5ليون مستفيد بنسبة م 82وتستأثر االحتياجات المقدرة لمساعدة   -102

في المائة،  19في المائة، ومتوسرررل نقص الوزن بين األبفال دون سرررن اللامسرررة  16المتوسرررل العام النتشرررار نقص التغذية 

في  5الحاجة إلى المسرراعدة بنسرربة تصررل إلى  البرنامجبلدا، قدر  39لكل ألف مولود حي. وفي  57ومتوسررل وفيات األبفال 

في المائة؛ وفي ستة بلدان تراوحت النسبة بين  10في المائة و 5المائة من السكان؛ وفي ستة عشر بلدا، تراوحت النسبة بين 

 دان فقل.في المائة من السكان في ثمانية بل 15في المائة من السكان. ويلزم تقديم المساعدة ألكير من  15في المائة و 10

 (19)في خطة اإلدارة ألغراض تتعلق بالسرررياق والتلطيل. 2018و 2017وتقدر االحتياجات التشرررغيلية المتوقعة لعامي   -103

 لكل وثيقة من وثائق خطل اإلدارة في المستقبل. 2018و 2017وسيتم إعداد خطة عمل مؤقتة محددة األولويات لعامي 

                                                      
 قد، التي تقدم يوميا إلى المستفيد في مجموعة مستهدفة لتلبية أهداف محددة.تُعرَّف الحصة الغذائية بأنها مقدار األغذية، أو ما يكافئها من التحويالت القائمة على الن (16)

 الترجيت إلى عدد الحصص )عدد المستفيدين مضروبا في عدد ايام التغذية( الملططة لكل مشروع في كل فئة من فئات البرامج.يستند  (17)

 ما لم يذكر خالف ذلك.القسم الياني. تشمل جميع األرقام تكاليف الدعم غير المباشرة،  (18)

 القسم اليالو. (19)
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 الدعوة إلى توفير األموال المطلوبة لتلبية كل االحتياجات المقدرة. البرنامجوسوف يوا ل   -104

 تكلفة المساعدة الغذائية ونطاقها

( عن اسررررتلدام متوسررررل التكلفة للمسررررتفيد كوحدة لقيام تكلفة المسرررراعدة الغذائية 2017-2015وتللت خطة اإلدارة )  -105

 من حسررراب الفروق في مدة وتواتر المسررراعدة، البرنامجواعتمدت الحصرررة الغذائية اليومية كوحدة لتقدير التكلفة لكي يتمكن 

ف باختالف األنشررررررطة وأنواع وبيان كيف أن متوسررررررل التكلفة الملططة لمسرررررراعدة مسررررررتفيد مباشررررررر واحد في اليوم يلتل

المشروعات. وبما أن متوسل أحجام الحصص حسا التصميم يلتلف باختالف األنشطة، فقد تم تحديد وحدات أساسية لكل 

سررررررعر حراري لألغذية وبمبلغ دوالر أمريكي واحد للتحويالت القائمة على النقد عبر األنشررررررطة.  1 000حصررررررة مقدارها 

سية، يصبت من الممكن إجراء التحليالت ومقارنات التكلفة  من عملية ما، وعلى مدى عدد وباستلدام هذه الوحدات األسا

 من السنوات.

مليون من المسررتفيدين  64المزمعة فوائد لعدد من السرركان يزيد عن العدد المقدر بنحو  البرنامجوسرروف تحقق أنشررطة   -106

غذية أو التحويالت النقدية. وهذا يتصررل على نحو خاص باألنشررطة المتعلقة بتنمية القدرات ( من األ1المباشرررين )المسررتوى 

وتحسررررررين البنية األسرررررراسررررررية، عندما تمتد الفوائد إلى المجتمعات المحلية بأكملها. وقد و ررررررعت بريقة لتقدير عدد هؤالء 

شئها 2المستفيدين )المستوى   امجالبرنويجري تعميمها. وسيجري  البرنامج( أو المستفيدون اليانويون من األ ول التي ين

دراسات عن القيمة االقتصادية على المستوى القطاعي لتقدير اآلثار اإليجابية بالنسبة للمستفيدين من أنشطته لتنمية القدرات 

يستفيدون من  ذين(. وستقدم خطل اإلدارة في المستقبل المزيد من التقدير الكمي للمستفيدين اليانويين وأولئك ال3)المستوى 

 لتنمية القدرات. البرنامجأنشطة 

( في هذا التحليل للمسررتفيدين المباشرررين ليشررمل تحليل آثار توقعات التمويل على 2018-2016وتتوسررع خطة اإلدارة )  -107

الحصرررص الغذائية والتكاليف لكل حصرررة ملططة وفقا لالحتياجات المقدرة. ويولى االعتبار لالسرررتراتيجيات الملتارة على 

لالنتقال من خطة على  –مسررتفيدين الحجم الملفض للحصررة الغذائية، أو بول مدة المسرراعدة، أو عدد ال –المسررتوى القطري 

القيمة مقابل المال في سررررررياقي تدبير  البرنامجأسررررررام االحتياجات إلى خطة مؤقتة محددة األولويات، ولضررررررمان أن يحقق 

 الموارد كليهما.

في المائة( في الشرررق  31) 2016عام  وتوجد أعلى نسرربة من المسررتفيدين المسررتهدفين للمسرراعدة الغذائية المباشرررة في  -108

في العراق، والجمهورية العربية السرررررورية والبلدان المجاورة،  3األوسرررررل، حيو تسرررررتمر حاالت الطوارئ من المسرررررتوى 

في المائة من المساعدة المستهدفة في إبار اللطة القائمة على الموارد، ويستأثر إقليم  19واليمن. ويستأثر إقليم آسيا بنسبة 

في  10في المائة، وإقليم الجنوب االفريقي بنسرربة  18في المائة، وإقليم غرب أفريقيا بنسرربة  19وشرررق أفريقيا بنسرربة  وسررل

 في المائة. 3المائة، وإقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بنسبة 

مية المرجحة في خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام ويصرررررل المتوسرررررل المتوقع لتكلفة الحصرررررة الغذائية اليو  -109

متوسررررل التكلفة المرجحة للحصررررة الغذائية حسررررا األنشررررطة وفئات  1-دوالر أمريكي. ويبين الجدول ثاليا 0.33إلى  2016

 البرامج.
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 (ي)بالدوالر األمريكفئات البرامج و األنشطةلحصة الغذائية حسب المرجحة لكلفة متوسط الت: 1-الجدول ثالثا

 مشروع إنمائي/ النشاط

 برنامج قطري

 عملية ممتدة عملية طوارئ

 لإلغاثة واإلنعاش

 0.34 0.39 ال ينطبق التوزيع العام

 0.47 0.21 0.41 المساعدة الغذائية مقابل األ ول

 0.44 0.11 0.68 المساعدة الغذائية مقابل التدريا

 0.29 0.40 0.24 التغذية

 0.21 0.19 0.16 المدرسية التغذية

 0.43 0.53  فيروم نقص المناعة البشرية واإليدز والسل

 0.33 0.37 0.19 متوسط التكلفة المرجحة للحصة الغذائية حسب البرامج

دوالر أمريكي  0.29إلى  0.25وتتفاوت التكلفة الموحدة للحصررررة الغذائية، المرجحة حسررررا أعداد الحصررررص، ما بين   -110

دوالر أمريكي عن نفقات اإلنتا  األعلى لألغذية  0.42لجميع األنشررررررطة فيما عدا التغذية، حيو تعبر التكلفة الموحدة، وهي 

المغذية الملصرررصرررة، ومصررراريف نظم النقل والتلزين التي تضرررمن فعالية الحفاظ على ما يكفي من المغذيات الدقيقة. ويعد 

 للتحويالت القائمة على النقد. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الحصررة الغذائية للتحويالت القائمة على النقد عن هذا النمل مماثال

(20)بريق التدخالت اللا ة بفيروم نقص المناعة البشرية واإليدز أعلى تكلفة
تحسين النهج اللاص  البرنامجوسيوا ل  

بالتكلفة الموحدة بالنسرررررربة للتحويالت القائمة على النقد لمعرفة الفروق في القوة الشرررررررائية بالدوالر األمريكي في البلدان 

 الملتلفة.

ة في خطة العمل المحددة في المائة من الحصرررررص الغذائية اليومي 80وفي المشرررررروعات اإلنمائية، من المتوقع توزيع   -111

ية. وفي العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، من الملطل تقديم  في المائة من  50األولويات عن بريق التغذية المدرسرررررر

في المائة عن بريق التدخالت التغذوية. وفي عمليات  23الحصررررررص الغذائية اليومية عن بريق عمليات التوزيع العام، و

في المائة من الحصررررررص الغذائية اليومية. ومن بين  88ن تسررررررتأثر عمليات التوزيع العام بنسرررررربة الطوارئ، من المتوقع أ

الحصررص الغذائية اليومية المقدمة للمسرراعدة الغذائية مقابل األ ررول والمسرراعدة الغذائية مقابل التدريا، من الملطل تقديم 

في المائة من الحصررص الغذائية اليومية  66المزمع تقديم في المائة عن بريق العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ ومن  75

 للتشجيع على تلقي العال  من فيروم نقص المناعة البشرية واإليدز عن بريق المشروعات اإلنمائية.

ات. وتشررررررمل الليارات وقف ونظرا للقيود المالية المتزايدة، يجا على مديري البرامج اتلاذ قرارات تحديد األولوي  -112

ه يمكن أن البرنامجالتدخالت، أو تلفيض أعداد المسررتفيدين، أو أحجام الحصررص الغذائية اليومية، أو مدة المسرراعدة. ويتوقع 

عن بريق التمويل المناسررررررا زيادة عدد المسررررررتفيدين المسررررررتهدفين بمقدار اليلو. وأهم حاالت النقص المتوقعة في أعداد 

في  26عمليات التوزيع العام ) (1قين للمسرررررراعدة في إبار خطة العمل المحددة األولويات تتعلق بما يلي: المسررررررتفيدين المتل

في المائة(. ومن المتوقع تلفيض  28والتغذية المدرسية ) (3في المائة(؛  39والمساعدة الغذائية مقابل األ ول ) (2المائة(؛ 

في المائة للتحويالت القائمة على النقد. وسرريتم اإلبقاء على  25في المائة لألغذية، و 22أحجام حصررص التوزيع العام بنسرربة 

مدة المسرراعدة بوجه عام في جميع األنشررطة، ولكن في حالة المسرراعدة الغذائية مقابل التدريا، قد تؤدي ثغرات التمويل إلى 

 في المائة. 21تلفيض المدة بنسبة 

                                                      
لدم التحويالت القائمة قل تستقد ينتج متوسل تكلفة الحصة الغذائية للتدخالت اللا ة بفيروم نقص المناعة البشرية واإليدز عن  غر حجم العينة: فهنا  أربعة تدخالت ف (20)

 على النقد لألنشطة اللا ة بفيروم نقص المناعة البشرية واإليدز.
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 ياتخطة العمل المؤقتة المحددة األولو

مليار حصرررة غذائية  13.7مليار دوالر أمريكي لتقديم  4.7تبين خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات كيفية اسرررتلدام   -113

وهي تفترض تلصيص مساهمات  (21).2015في المائة عن عام  11مليون مستفيد. وتميل اللطة زيادة بنسبة  64يوميا إلى 

على مسرررتوى المشرررروعات فقل، وهذا سررريوفر قدرا من المرونة لتحديد األولويات على مسرررتوى األنشرررطة. ويجري تجميع 

 .البرنامجالبيانات لبيان األثر العام على ملتلف جوانا عمل 

 التحليل حسا الهدف االستراتيجي 

يايبين الجدو  -114 ثال تة المحددة األولويات حسرررررررا الهدف  2-ل  ية المتوقعة من خطة العمل المؤق ياجات التشررررررغيل االحت

 االستراتيجي.

 2016: خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام 2-الجدول ثالثا

 )بماليين الدوالرات األمريكية(حسب الهدف االستراتيجي 

 خطة العمل المؤقتة الهدف االستراتيجي

 المحددة األولويات

 66% 069 3 : إنقاذ األرواح وحماية سبل كسا العيئ في حاالت الطوارئ 1

: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن بريق إنشاء سبل كسا العيئ أو إعادة 2

 بنائها، خا ة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ

501 %11 

السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم : الحد من الملابر وتمكين 3

 الغذائية والتغذوية

484 %10 

 13% 596 : الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال4

 100% 650 4 المجموع

بأكبر نسبة من خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات:  1، سوف يستأثر الهدف االستراتيجي 2015وعلى غرار عام   -115

في المائة من اللطة. وزادت األنشطة المحددة األولويات في إبار الهدف االستراتيجي  66مليار دوالر أمريكي، بنسبة  3.1

مليون  501 بمبلغ 2. ويسررررررتأثر الهدف االسررررررتراتيجي 2015في المائة( عن خطة  16مليون دوالر أمريكي ) 436بمقدار  1

 3. ويسررررتأثر الهدف االسررررتراتيجي 2015مليون دوالر أمريكي عن عام  127في المائة( وهو يقل بمبلغ  11دوالر أمريكي )

. ويسررررررتأثر الهدف 2015مليون دوالر أمريكي عن عام  149في المائة( بزيادة قدرها  10مليون دوالر أمريكي ) 484بمبلغ 

 .2015مليون دوالر أمريكي عن عام  64في المائة( بزيادة قدرها  13الر أمريكي )مليون دو 596بمبلغ  4االستراتيجي 

  التحليل حسا النشاب 

 حسا النشاب. 2016خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام  3-يبين الجدول ثاليا  -116

  

                                                      
مليار دوالر أمريكي( زائد تكاليف الدعم غير المباشرة. ويشمل  3.86) 2015في المائة باستلدام رقم خطة العمل المحددة األولويات لعام  11تم حساب الزيادة البالغة  (21)

 تكاليف الدعم غير المباشرة. 2016رقم عام 
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 2016: خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام 3-الجدول ثالثا

 )بماليين الدوالرات األمريكية(حسب النشاط 

 خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات النشاط

 59% 745 2 التوزيع العام

 11% 492 المساعدة الغذائية مقابل األ ول

 1% 34 المساعدة الغذائية مقابل التدريا

 12% 581 التغذية

 9% 426 التغذية المدرسية

 1% 33 فيروم نقص المناعة البشرية واإليدز والسل

 7% 339 تنمية القدرات وزيادتها

 100% 650 4 المجموع

في المائة من خطة العمل  59مليار دوالر أمريكي، أي  2.7ويميل التوزيع العام أكبر األنشررررررطة، إذ يسررررررتأثر بمبلغ   -117

، حيو تميل عمليات التوزيع العام والتغذية 1المؤقتة المحددة األولويات. وهذا يتسق مع تحديد أولويات الهدف االستراتيجي 

األنشطة الرئيسية التي تنفذ في إبار هذا الهدف االستراتيجي. وتعد حصة عمليات التوزيع العام أقل من الحصة التي بلغت 

مليون دوالر أمريكي من خطة عام  160تعد أعلى بمقدار  2016، ولكن خطة العمل لعام 2015لمائة في خطة عام في ا 63

2015. 

مليون دوالر أمريكي( عن خطة العمل عام  150في المائة ) 44وستزداد نسبة المساعدة الغذائية مقابل األ ول بنسبة   -118

في المائة من اللطة( كما في عام  12مليون دوالر أمريكي ) 581تغذية ثاني أكبر نشررررراب، إذ تسرررررتأثر بمبلغ . وتعد ال2015

، مما يعبر عن تحديد أولويات أنشررطة التغذية. ويظهر االهتمام بالتغذية أيضررا من تلفيض االحتياجات المقدرة بنسرربة 2015

 في المائة، وهو أدنى تلفيض على اإلبالق. 26

، كما زادت متطلبات تنمية 2015مليون دوالر أمريكي عن خطة عام  100وزادت احتياجات التغذية المدرسية بمقدار   -119

 مليون دوالر أمريكي. 85القدرات وزيادتها بمقدار 

 التحليل حسا فئات البرامج 

 خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات حسا فئات البرامج. 4-يعرض الجدول ثاليا  -120

 2016: خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام 4-الجدول ثالثا

 )بماليين الدوالرات األمريكية(حسب فئات البرامج 

 خطة العمل المؤقتة فئات البرامج

 المحددة األولويات

 9% 432 مشروع إنمائي برنامج قطري

 39% 820 1 بوارئعملية 

 46% 146 2 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 6% 252 عملية خا ة

 100% 650 4 المجموع
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مليار دوالر  2.1، ستظل العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش تميل أكبر فئات البرامج، إذ تستأثر بمبلغ 2015وفي عام   -121

مليار دوالر أمريكي  1.8في المائة من الموارد المحددة األولويات(. وسرررروف تسررررتأثر عمليات الطوارئ بمبلغ  46أمريكي )

؛ ويعزى معظم هذه 2015مليون دوالر أمريكي عن خطة العمل المحددة األولويات عام  423في المائة( بزيادة قدرها  39)

 الزيادة إلى زيادة العمليات في العراق واليمن.

في المائة من المجموع؛ وقد زادت  9وتسررررررتأثر العمليات اإلنمائية في خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات بنسرررررربة   -122

في  44، ستزداد العمليات اللا ة بنسبة 2016. وفي عام 2015في المائة( مقارنة بعام  19مليون دوالر أمريكي ) 69بمبلغ 

، في جمهورية الكونغو الديمقرابية وجنوب السودان والسودان، جميعها بنسبة البرنامجالمائة. وسوف تستأثر أكبر عمليات 

 في المائة من اللطة من أجل العمليات اللا ة. 56

 التحليل حسا نوع التحويل والنشاب 

 .نوع التحويللمؤقتة المحددة األولويات حسا خطة العمل ا 5-يبين الجدول ثاليا  -123

 

 2016م : خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعا5-الجدول ثالثا

 )بماليين الدوالرات األمريكية()بما في ذلك التكاليف ذات الصلة( نوع التحويل حسب 

 خطة العمل المؤقتة نوع التحويل

 المحددة األولويات

 64% 948 2 المباشرة المرتبطة بها األغذية وتكاليف التشغيل

 29% 363 1 التحويالت القائمة على النقد وتكاليف التشغيل المباشرة المرتبطة بها

 7% 339 تنمية القدرات وزيادتها

 100% 650 4 المجموع

في المائة من خطة  64مليار دوالر أمريكي ) 2.9وتسررررتأثر األغذية وتكاليف التشررررغيل المباشرررررة المرتبطة بها بمبلغ   -124

مليار  1.4العمل المحددة األولويات(. وتسرررتأثر التحويالت القائمة على النقد وتكاليف التشرررغيل المباشررررة المرتبطة بها بمبلغ 

بريقة  في المائة(. وسررررررتكون العمليتان في الجمهورية العربية السررررررورية واليمن أكبر من يسررررررتلدم 29دوالر أمريكي )

في المائة من خطة العمل المحددة األولويات. وتسررررررتأثر تنمية  55التحويالت القائمة على النقد، إذ تسررررررتأثران معا بنسرررررربة 

في المائة من خطة العمل المحددة األولويات. وسرررررتنفذ جمهورية الكونغو الديمقرابية وجنوب  7القدرات وزيادتها بنسررررربة 

 في المائة من المجموع. 38إبار هذا المكون الذي سوف يستأثر بنسبة  السودان أكبر العمليات اللا ة في

 خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات حسا النشاب ونوع التحويل. 6-ويبين الجدول ثاليا  -125
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 2016: خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام 6-الجدول ثالثا

 )بماليين الدوالرات األمريكية(النشاط ونوع التحويل حسب 

التحويالت  األغذية النشاط

القائمة على 

 النقد

 تنمية القدرات

 وزيادتها

 % المجموع

 59 745 2 - 082 1 663 1 التوزيع العام

 11 492 - 211 281 المساعدة الغذائية مقابل األ ول

 1 34 - 23 11 المساعدة الغذائية مقابل التدريا

 12 581 - 12 569 التغذية

 9 426 - 25 401 التغذية المدرسية

 1 33 - 10 23 فيروم نقص المناعة البشرية واإليدز والسل

 7 339 339 - - تنمية القدرات وزيادتها

 100 650 4 339 363 1 948 2 المجموع

وسوف تنفذ التحويالت القائمة على النقد بصورة أساسية عن بريق عمليات التوزيع العام، والمساعدة الغذائية مقابل   -126

 األ ول. وسوف تستلدم أنشطة التغذية والتغذية المدرسية تحويالت األغذية بصورة أساسية. 

، وأن 2015أن التحويالت القائمة على النقد زادت بدرجة كبيرة عن مسرررررتويات عام  2-وثاليا 1-ويبين الشررررركالن ثاليا  -127

 2015التحويالت القائمة على النقد قد انلفضررررررت بدرجة بفيفة. وتعبر الزيادة في التحويالت القائمة على النقد بين عامي 

قطرية من اختيار أنسررررررا شرررررركل لطريقة في تنمية القدرات، والذي يمك.ن المكاتا ال البرنامجعن نتائج اسررررررتيمار  2016و

 التحويل لتلبية احتياجات المستفيدين لبلوغ المستوى األميل للتحويالت القائمة على النقد في إبار حافظة المساعدة الغذائية.
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 التحليل حسا اإلقليم 

 (22)خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات حسا اإلقليم. 7-يبين الجدول ثاليا  -128

 2016: خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات لعام 7-الجدول ثالثا

 )بماليين الدوالرات األمريكية(حسب المكتب اإلقليمي 

 خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات المكتب اإلقليمي

 11% 524 اإلقليمي في بانكو المكتا 

 40% 861 1 المكتا اإلقليمي في القاهرة

 16% 744 المكتا اإلقليمي في داكار

 7% 328 المكتا اإلقليمي في جوهانسبرغ

 24% 110 1 المكتا اإلقليمي في نيروبي

 2% 83 المكتا اإلقليمي في بنما

 100% 650 4 المجموع

مليار دوالر  1.9وسوف يستأثر المكتا اإلقليمي في القاهرة بأكبر حصة من خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات )  -129

؛ وسررررروف يسرررررتأثر المكتا اإلقليمي في نيروبي 2015في المائة عن عام  6في المائة، بزيادة نسررررربتها  40أمريكي( بنسررررربة 

في المائة في خطة العمل السرررابقة المحددة األولويات. وتعبر هذه  33في المائة مقابل  24مليار دوالر أمريكي( بنسررربة  1.1)

 األرقام عن أكبر العمليات في جنوب السودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن.

. 2015في المائة( كما في عام  16مليون دوالر أمريكي ) 744وسرررررروف يسررررررتأثر المكتا اإلقليمي في داكار بمبلغ   -130

في المائة(. وسررررروف يسرررررتأثر المكتا  11مليون دوالر أمريكي ) 524وسررررروف يسرررررتأثر المكتا اإلقليمي في بانكو  بمبلغ 

ون دوالر ملي 83في المائة( والمكتا اإلقليمي في بنما بمبلغ  7مليون دوالر أمريكي ) 328اإلقليمي في جوهانسرررربرغ بمبلغ 

 في المائة(. 2أمريكي )

                                                      
 ليالو.ترد تفا يل االحتياجات التشغيلية حسا اإلقليم في الملحق ا (22)
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 التحليل العام حسب المجاالت المواضيعية

وتنفيذ خطة العمل المحددة  البرنامجيناقئ هذا القسرررررم الفرعي المجاالت الموا ررررريعية التي سررررروف تشررررركل عمليات   -131

عام  يات في  هذه المجاالت: التحويالت 2016األولو مل  قد؛ و. وتشرررررر مة على الن قائ حاالت ال حاالت الطوارئ وال برمجة 

ية قال حد من ملابر الكوارث االنت كات األمان؛ وبرامج ال ماعية وشررررررب ية االجت ية؛ والحما غذ غذائي والت يل األمن ال ؛ وتحل

تها؛ دوالمناو؛ ودعم إنشاء األ ول وسبل كسا العيئ؛ وربل أ حاب الحيازات الصغيرة باألسواق؛ وتنمية القدرات وزيا

 والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون اليالثي؛ والتغذية؛ والمساواة بين الجنسين؛ والر د والتقييم.

 التحويالت القائمة على النقد 

 26 اسرررتلدمت في: فقد البرنامجزادت نسررربة التحويالت القائمة على النقد بسررررعة في حافظة المسررراعدة الغذائية لدى   -132

. وزاد عدد األشررررررلاص الذين 2014مكتبا قطريا في عام  52عملية في  71، وفي 2009مكتبا قطريا في عام  19عملية في 

 . 2014مليون شلص في عام  8.9إلى  2009يتلقون المساعدة من مليون شلص في عام 

قد جزءا ال يتجزأ من برائق   -133 مة على الن قائ عد التحويالت ال عام  البرنامجوت بدأ في  ية. وقد  تدريا  2015التشررررررغيل

. 2016موظفين من جميع المجاالت الوظيفية في جميع األقاليم؛ وال يزال يميل أحد المبادرات المؤسررسررية الحاسررمة في عام 

مكاتا القطرية من اسرررتلدام التحويالت القائمة على النقد على المسرررتوى وكنتيجة لالسرررتيمار في تنمية القدرات، سرررتتمكن ال

 األميل لتحسين األمن الغذائي والتغذية.

ن البرنامج، سرررروف ينشررررر 2016وفي عام   -134  أدوات جديدة اسررررتحدثت لمنصررررة التحويالت القائمة على النقد التي سررررتُمك.

اسررتلدام مجموعة ملصررصررة من األدوات واللدمات لتعزيز القدرات بالنسرربة لتنمية األعمال والتنمية  المكاتا اإلقليمية من

التقنية. وسررتدعم هذه المنصررة تنفيذ التحويالت على نطاق كبير، وتوفير المرونة لالنتقال بين الطرائق وفقا لظروف السرروق 

أيضررا على الحكومات، والشررركاء، ووكاالت األمم المتحدة  واحتياجات المسررتفيدين والسررياق. وسررتعود هذه المنصررة بالفائدة

 األخرى.

في المائة( من خطة العمل ذات األولوية  29مليار دوالر أمريكي ) 1.4وتسررررررتأثر التحويالت القائمة على النقد بمبلغ   -135

مليار دوالر أمريكي في إبار  2.8ات المقدرة والبالغة في المائة عن االحتياج 52؛ وهذا يميل خفضررررررا بنسرررررربة 2016لعام 

 2016بريقة التحويل هذه. وسرررررتحتا  عملية الطوارئ في اليمن إلى أكبر حصرررررة من التحويالت القائمة على النقد في عام 

مليون دوالر أمريكي(. وسرررررروف تتطلا االسررررررتجابة اإلقليمية ألزمة الالجئين السرررررروريين ثاني أكبر حصررررررة من  385.7)

مليون دوالر أمريكي(. وينتج األثر الرئيسرررررري لتحديد أولويات التحويالت القائمة على  295.7التحويالت القائمة على النقد )

 في المائة مقارنة باالحتياجات. 42ع مستوى لتدبير الموارد بنسبة النقد عن توقعات التمويل بالنسبة لليمن، والتي تتوق

ويعد التوزيع العام القناة الرئيسية للتحويالت القائمة على النقد، إذ يستأثر بمبلغ مليار دوالر أمريكي. ولذلك، فإن أكبر   -136

ن دوالر أمريكي( سرررتقدم عن بريق عمليات الطوارئ؛ وتعد المسررراعدة مليو 814حصرررة من التحويالت القائمة على النقد )

 مليون دوالر أمريكي. 211الغذائية مقابل األ ول ثاني أكبر نشاب يستلدم التحويالت القائمة على النقد بمبلغ 

ئم المحددة القيمة، والتحويالت النقدية من خالل وتشررررررتمل التحويالت القائمة على النقد على قسررررررائم األغذية، والقسررررررا  -137

مليار دوالر أمريكي بموجا منصررررة التحويالت القائمة على النقد،  1.4مقدمي اللدمات المالية. ومن المبلغ الملطل وقدره 

نقدا من خالل دوالر أمريكي  مليار 0.43دوالر أمريكي كقسررائم نقدية أو غذائية، وسرريتم تحويل مبلغ  مليار 0.98سرريتم تقديم 

 مقدمي اللدمات المالية.
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  حاالت الطوارئ والحاالت االنتقاليةبرمجة 

من كفاءة برامجه في حاالت الطوارئ  البرنامجاسررتجابة للتقييمات والمراجعات واسررتعرا ررات السررياسررات، سرريرفع   -138

والحاالت االنتقالية، ليركز على الحماية، والمسراءلة بالنسربة للسركان المتضرررين، والالجئين، والمشرردين داخليا، والتوسرع 

لمبادئ، وبناء السالم. وستو ع توجيهات، وسيدرب الموظفون على مستوى المديرين المستند إلى ا الحضري، والو ول

القطريين، ورؤسرراء البرامج، والقادة الناشررئين عن بريق نهج ضاالسررتيمار في امتياز البرامجض. المديرين ن، ونواب القطريي

 نظاما أكير استدامة للدعم الميداني للمكاتا القطرية. البرنامجوسيُنشئ 

سكان المتض  -139 سبة لل عن بريق الدعم الميداني، والتوجيه،  البرنامجررين في عمل وسيتم إدما  الحماية والمساءلة بالن

واألعمال التحضيرية لتقييم سياسة الحماية. وسوف يساعد مشروع سبل الو ول، بالتعاون مع شعا األمن واللوجستيات 

 والطوارئ، المكاتا القطرية على و ع وتنفيذ استراتيجيات للو ول في ظروف التشغيل المعقدة.

التوجيهات والدعم للمكاتا القطرية بشررأن البرمجة المراعية  البرنامجوبعد الموافقة على سررياسررة بناء السررالم، سرريقدم   -140

العمل، في شررراكة مع مفو ررية األمم المتحدة لشررؤون الالجئين، على اسررتراتيجية مشررتركة  البرنامجلألزمات. وسرريوا ررل 

سررريقوم  ،الحضرررريلالعتماد الذاتي لالجئين بناء على تجارب في تشررراد، وجنوب السرررودان، وأوغندا. وفيما يتعلق بالتوسرررع 

 ة.الحضرييئات بتحديو السياسة الحالية وتقديم التوجيهات بشأن تكييف البرامج للب البرنامج

 تحليل األمن الغذائي والتغذية 

تحقيق المسرررتوى األميل لتقدير احتياجاته من أجل تحديد أولويات المسررراعدة، وسررريوا رررل دعم  البرنامجسررريوا رررل   -141

اال المتعلقة باألمن الغذائي مي الموحد لإلبالغ عن المؤشررررات البرنامجالتقديرات السررروقية والتحليل االقتصرررادي. ويعد نهج 

ة أيضررررررا اآلثار المضرررررراعف البرنامجعلى التحسررررررينات األخيرة في توحيد المقاييس وإمكانية المقارنة بين البلدان. ويدرم 

للمسرراعدة اإلنسررانية على االقتصررادات المحلية، ويجري تنقيحا إلبار التحليل السرروقي كجزء من تطوير االسررتجابات القائمة 

أيضرررا إمكانية التشرررغيل المشرررتر  لقاعدة بياناته اللا رررة باألسرررعار مع منظمة األغذية  البرنامجواق. ويسرررتطلع على األسررر

 والزراعة وشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة.

 التقديرات

الغذائي، وتقديرات الطوارئ واألمن سررررتجري المكاتا اإلقليمية والقطرية، بدعم من المقر، اسررررتقصرررراءات عن األمن   -142

الغذائي، وتقديرات مشررتركة مع مفو ررية األمم المتحدة لشررؤون الالجئين، وتقديرات للمحا رريل واألمن الغذائي مع منظمة 

 األغذية والزراعة، وتقديرات مشتركة بين الوكاالت لالحتياجات بعد الكوارث، وتقديرات سريعة أولية متعددة القطاعات.

 شبكة معلومات األمن الغذائي 

شبكة معلومات األمن الغذائي  البرنامج،سيوا ل   -143 شراكاته مع منظمة األغذية والزراعة،  –عن بريق  والتي توسع 

ع بالمجاعة، وم والصررررندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمعهد الدولي لبحوث السررررياسررررات الغذائية، وشرررربكة اإلنذار المبكر

مؤسرررررسرررررات إقليمية من قبيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، واللجنة الدائمة المشرررررتركة بين الدول المعنية بمكافحة 

ة أمانة اسررتضرراف البرنامجبلوغ المسررتوى األميل لتحليل األمن الغذائي والتغذوي. وسرريوا ررل  –الجفاف في منطقة السرراحل 

الغذائي، التي تصدر توجيهات بشأن قيام القدرة على الصمود، ومؤشرات األمن الغذائي والتغذوي،  شبكة معلومات األمن

ضا تنمية القدرات الوبنية واإلقليمية عن بريق إقامة تعاون بين  سوق؛ وسيدعم أي سعار ال ، لبرنامجاوقواعد بيانات قيام أ

 عما لتنمية القدرات.ومنظمة األغذية والزراعة، وشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة د
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 ر د األمن الغذائي 

تحليل هشرراشررة األو رراع ورسررم خرائطها بالهاتف المتنقل، وتنفيذ جمع البيانات عن  البرنامجيجري اختبار مشررروع   -144

ات في ائل القصرريرة لجمع مؤشررربعد باسررتلدام المكالمات الهاتفية، واالسررتجابة الصرروتية التفاعلية، وتكنولوجيا خدمة الرسرر

الوقت الحقيقي مصنفة حسا نوع الجنس عن األسر المعيشية، والتغذية، واألمن الغذائي المرتبل بالسوق. وتصدر نشرات 

تحليلية بعد فترة قصرررريرة من كل جولة من جوالت جمع البيانات لتوفير معلومات حديية لعمليات  ررررنع القرار، والتلطيل، 

مشررروع تحليل هشرراشررة األو رراع ورسررم  البرنامجوأ ررحاب المصررلحة اآلخرين. وقد جرب  البرنامجا والنداءات من جان

، يجري تنفيذ هذا 2015في الصرررومال وجمهورية الكونغو الديمقرابية؛ وحتى عام  2013في عام  بالهاتف المتنقلخرائطها 

 بلدا خالل السنوات اليالث القادمة. 30بلدا، وسوف يعمم في  11المشروع في 

 نظم االستشعار عن بُعد والمعلومات الجغرافية

وفي  رروء أهمية ر ررد األداء الزراعي الموسررمي واآلثار الناتجة عن ذلك بالنسرربة لإلمدادات الغذائية والدخول، فإن   -145

خرائطها ال يزال يعزز قدرته على االسرررتشرررعار عن بعد وقدرات اإلنذار لتحليل هشررراشرررة األو ررراع ورسرررم  البرنامجنظام 

بالظروف المتغيرة. ويطور  يات على علم  مان أن تكون العمل ية لضرررررر ظام المعلومات الجغراف  منتجات البرنامجالمبكر لن

لمنتظم وهات والتحليل االر د الموسمي لبلدان بعينها باستلدام لوحات متابعة سهلة االستلدام، ورسومات اللرائل والفيدي

الشررررررراء المحتملة في المسررررررتقبل ويسررررررتكملها هذا العام بتحليالت جديدة  تإلى احتياجاالبرنامج الذي ينبه  ولنينيظاهرة ال

ي ضأبلس ومورد األرض والبيئة ف البرنامجألغراض اإلنذار المبكر. وتشتمل النُهج التحليلية المبتكرة األخرة على مشروع 

اللدمات و المعلومات الجغرافيةوالصررررندوق الدولي للتنمية الزراعية ونظم  البرنامجتعاون بشررررأن المناو بين كمبودياض، وال

لزيادة و رروح  (Sentinel-Lمنصررات الر ررد السرراتلية )ومع وكالة الفضرراء األوروبية أيضررا  البرنامج ويتعاون، التحليلية

 .وتفا يل الصور

 الحماية االجتماعية وشبكات األمان 

المزيد من اللدمات االستشارية التقنية على ملتلف المستويات بهدف تعزيز قدرة النظم القطرية على  البرنامجسيقدم   -146

تصررميم وتشررغيل وتقييم سررياسررات وبرامج مجدية من حيو التكلفة خا ررة باألمن الغذائي وشرربكات األمان المراعية للتغذية 

ة االجتماعية متعلقة بالجوع للسرركان الضررعفاء، وسرريضررع والحماية االجتماعية. وسرريوا ررل دعم تطوير وتنفيذ آليات للحماي

 كفاءته التنظيمية في البرنامجنُهجا متباينة لمسررررراعدة السررررركان المعر رررررين النعدام األمن الغذائي والتغذوي. وسررررريسرررررتلدم 

بيين وخبراء االتحويالت القائمة على النقد، وإدارة الملابر، وسالسل القيمة بالنسبة للتغذية، وسوف يستعين بشركاء احتي

 خارجيين لتنظيم الموارد البشرية والتقنية.

عمليات االنتقال إلى برامج التغذية المدرسرررية الوبنية، وسررريوا رررل تقديم المسررراعدة التقنية  البرنامجوسررروف يشرررجع   -147

و الت بمنتجى األغذية المحلية، وسيشجع نشر للحكومات. وسيوا ل دعم نماذ  التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية مع 

برنامج ضنهج نظم التغذية المدرسررررررية لتحسررررررين نتائج التعليمض، والذي يتتبع التقدم نحو تولي زمام المسررررررؤولية الوبنية عن 

 فعالية وكفاءة تحليالت برامج التغذية المدرسية. البرنامجالبرامج. وسيعزز 

  والمناوالحد من ملابر الكوارث برامج 

في دعم األشررلاص  للبرنامج(، سررتسررتمر المسرراعدة الغذائية والتغذوية 2017-2014تمشرريا مع اللطة االسررتراتيجية )  -148

والمجتمعات والبلدان على تعزيز قدرتهم على الصررررررمود أمام الصررررررردمات والحد من ملابر الكوارث والتكيف مع تغير 

يات  40، اشررررررتملت 2010ومنذ عام  المناو. على بناء القدرة على مواجهة ملابر الكوارث  البرنامجفي المائة من عمل
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إلى تعزيز جودة تحليل وتلطيل وتنفيذ برامجه وإعداد أدوات مبتكرة لمواجهة  البرنامجوالتكيف مع تغير المناو. ويسرررررعى 

 تحضر.المناو والتدهور البيئي والالزيادة في الملابر الناشئة عن تغير 

، التي تتيت "مبادرة القدرة الريفية على الصررمود التابعة لشررراكة ضالملابر األربعةتوسرريع نطاق  البرنامجوسرريوا ررل   -149

لحد الألسررر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أن تزيد أمنها الغذائي عن بريق جمع أربع اسررتراتيجيات إلدارة الملابر: 

ل والشرررمو ،العيئكسرررا سررربل تنويع ر المقدم من خالل التأمين على األ رررول، ويالتأمين الصرررغو، يةملابر المجتمعالمن 

تقييم أول . وأظهر 2015في عام  مزارع 30 000إلى  2011مزارع في عام  200هذه المبادرة من  توسيع نطاقتم والمالي. 

ماشرررررية  يشرررررترونئة أكير من المزارعين غير المؤمن عليهم، وافي الم 100 عليهم يدخرونأن المزارعين المؤمن  للمبادرة

ألسر ا يترأسن في كيير من األحيان اللواتي النساءوتحقق أكير في البذور واألسمدة واأل ول اإلنتاجية.  أكير ويستيمرون

 األشد فقرا، أكبر مكاسا في اإلنتاجية.

يدعم  (، الذيFoodSECuREالغذائي )تفعيل مرفق مواجهة آثار تغير المناو لتعزيز األمن بأيضا  برنامجال وسيقوم  -150

السررررررتجابة لحاالت لليات القائمة اآلكمل قبل وبعد الصرررررردمات المناخية. وهو يُ  القدرة على الصررررررمودبناء المجتمعات في 

الطوارئ من خالل االسررررررتعداد قبل  ررررررردمة المناو، وتمويل يمكن التنبؤ به عند حدوث الصررررررردمات وبناء المرونة أثناء 

ل االنتعاش.  ار تغير يوفر مرفق مواجهة آثوو. يلنينلوشرريك الحدوث الفي بلدان ومجتمعات ملتارة قبل التنفيذ البرنامج وعج.

 مبتكرة لتحسين فعالية وسرعة االستجابة لكوارث المناو.التمويل العالية أدوات المناو أيضا آلية لزيادة ف

 دعم إنشاء األ ول وسبل كسا العيئ 

بشررأن بناء القدرة على الصررمود من أجل األمن الغذائي والتغذية، سررتعالج العمليات  البرنامجبعد الموافقة على سررياسررة   -151

الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والبرامج القطرية األسرررباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسررروء التغذية، وسرررتسررراهم في بناء 

ت الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والبرامج القطرية القدرة على الصررمود. وسررتظل برامج إنشرراء األ ررول السررمة الرئيسررية للعمليا

والبرامج األخرى. وفي األزمات الممتدة ومراحل االنتعاش المبكرة عقا الكوارث، ستشتمل عمليات الطوارئ على أنشطة 

ن م لتمكين برمجة القدرة على الصررررررمود والتحوالت إلعادة البناء وإعادة التأهيل. وتحقق المجتمعات المحلية مزايا فورية

المساعدة الغذائية مقابل األ ول من حيو األمن الغذائي والتغذية، والحد من ملابر الكوارث، والفوائد الطويلة األجل فيما 

 لبرنامجايتعلق بالبيئة وسبل كسا العيئ، والتي تزيد من القدرة على الصمود أمام الصدمات واألزمات األخرى. وسيعزز 

 إلنشاء األ ول بالتنسيق مع الشركاء. القدرات في العمليات لو ع برامج

ونظرا ألهمية الحد من الملابر وتعظيم القدرة على الصمود، ستوا ل الوكاالت التي تتلذ من روما مقرا لها نهجها   -152

 حة اآلخرين.المشتر  لبناء القدرة على الصمود من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية مع أ حاب المصل

وفي األزمات الممتدة ومراحل اإلنعاش المبكر بعد الكوارث، سررروف تشرررمل عمليات الطوارئ أنشرررطة لتمكين برامج   -153

 بناء القدرة على الصمود واالنتقال إلى إعادة البناء وإعادة التأهيل.

اد نهج بناء القدرة على الصمود إجراء تغيير في تصميم البرامج وتنفيذها لتحديد كيفية إدرا  التدابير، وسيتطلا اعتم  -154

الثي توسريع النهج الي البرنامجومسرايرتها السرتراتيجيات الحكومات وأ رحاب المصرلحة اآلخرين. وفي هذا السرياق، يعتزم 

، النام وسبل كسا معيشتهم في بؤرة التلطيلاليالثي لنهج على جميع المستويات، وخا ة في المكاتا القطرية. ويضع ا

 ويضع األسس لبرامج منسقة ومتعددة القطاعات، ويربل بين أ حاب المصلحة في المجالين اإلنساني واإلنمائي.



WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1 37 

 

 ربل أ حاب الحيازات الصغيرة باألسواق 

عزيز . وسيتم تالبرنامجسوف يعمم نهج الشراء من أجل التقدم لربل أ حاب الحيازات الصغيرة باألسواق في أنشطة   -155

األخرى وسوف تقام الشراكات بهدف تمكين  غار المزارعين من أن يصبحوا أكير تنافسية في البرنامج الروابل ببرامج 

بزيادة كمية األغذية التي البرنامج السرررروق، وتحسررررين سرررربل عيشررررهم ومكافحة انعدام األمن الغذائي وسرررروء التغذية. ويلتزم 

للاص لتمكين المزارعين من الو ول إلى يشتريها من  غار المزارعين، وسيعمل مع الحكومات والمشترين من القطاع ا

 .البرنامجأسواق مستدامة بلالف 

وقد وفرت تجربة النماذ  الملتلفة للشرررراء من أجل التقدم ثروة من اللبرة التي سرررتشررركل أسرررام التوجيه الذي سررريتم   -156

ق مشتريات مراعية لمصالت  غار المزارعين. وسيتم إعداده للحكومات وأ حاب المصلحة اآلخرين بشأن تصميم برائ

تقاسررررررم ما يتم تعلمه مع المشررررررتغلين في المجاالت األكاديمية واإلنمائية واإلنسررررررانية، وخا ررررررة منظمة األغذية والزراعة 

 والصررررررندوق الدولي للتنمية الزراعية اللذين دعما منظمات  ررررررغار المزارعين. وثمة شررررررريك آخر، وهو االتحاد األفريقي

بلدا تتولى إدارة البيانات التي  35من جامعات ومراكز األبحاث األفريقية في  42لألبحاث االقتصررادية، وهو مجموعة تضررم 

 ُجمعت أثناء التجربة ودعم نشر الممارسات الجيدة على أ حاب المصلحة.

 تنمية القدرات وزيادتها 

نية من المكاتا القطرية بصرررورة متزايدة لدعم تصرررميم وتنفيذ نُهج مبتكرة لألمن الغذائي تطلا الحكومات مسررراعدة تق  -157

 البرنامجمن أهداف التنمية المسرررتدامة وهو القضررراء على الجوع إلى حد كبير على قدرة  2والتغذية. ويتوقف تحقيق الهدف 

عم األمن الغذائي والتغذية في بلدان أخرى. على االسررررتفادة من دور الحكومات في تصررررميم وإدارة حلول وبنية للجوع، ود

وبالتالي يجا تلصيص موارد لتعزيز القدرات الوبنية وإشرا  الحكومات كجهات ضمنا رة للقضاء على الجوعض لتوسيع 

 89، يُلصرررررص مبلغ 2016نطاق األنشرررررطة وتحقيق هدف القضررررراء على الجوع. وفي خطة العمل المحددة األولويات لعام 

مليون دوالر أمريكي ملططة لزيادة  250مريكي لتوفير المساعدة التقنية في إبار تنمية القدرات وزيادتها، ومليون دوالر أ

 القدرات.

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون اليالثي 

من أهداف التنمية المسرررررتدامة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون اليالثي بشررررركل متزايد.  2سررررروف يدعم الهدف   -158

، بدعم برامج وبنية تتصرررردى للجوع عن بريق حشررررد الموارد 2015، السررررارية منذ أيار مايو البرنامجوتقضرررري سررررياسررررة 

بين بلدان الجنوب عبر برائق من قبيل تقاسرررررم  التعاون فيما البرنامجاإل رررررافية والدراية الفنية من بلدان نامية. وسررررريدعم 

أن امج البرنالمعرفة، والتعاون التقني، ودعم السررياسررات، والدعوة المشررتركة، والدعم العيني، والمبادرات اإلقليمية. ويدر  

لدان  ما بين ب عاون في يدعم الت تالي  خاٍل من الجوع، وبال عالم  لدان الجنوب  ررررررروري لتحقيق  ما بين ب عاون في لجنوب االت

 والتعاون اليالثي في حافظة من آلياته الرامية إلى تعزيز انلرابه مع الحكومات.

 التغذية 

. وتعد هذه 2016في المائة من مجموع االحتياجات المقدرة لعام  10تستأثر االحتياجات المقدرة ألنشطة التغذية بنسبة   -159

مليون دوالر أمريكي يميل  798مليون دوالر أمريكي الملصرص الحتياجات قدرها  581مبلغ الحصرة  رئيلة نسربيا، ولكن 

 مساهمة كبيرة في التزامات التغذية العالمية.
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 لم تكن هذه األغذية تقدم 2010وقد زاد اسرررتلدام األغذية الملصرررصرررة في عمليات التغذية بصرررورة منتظمة: ففي عام   -160

في المائة من هؤالء األبفال حصلوا على هذه األغذية  80شهرا، غير أن  23أشهر و 6لألبفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .2014في عام 

مقدرة تقديرا ناقصررررررا من حيو أن التدخالت اللا ررررررة بالتغذية ربما تقدم كجزء من  2016وقد تكون احتياجات عام   -161

عمليات أخرى: ففي العراق، على سرربيل الميال، تعد التغذية التكميلية الشرراملة للوقاية من نقص التغذية لدى األبفال والنسرراء 

ثار التغذوية: فالتغذية المدرسررررية، على سرررربيل لتحسررررين اآل البرنامججزءا من التوزيع العام لألغذية. ويجري تعديل برامج 

مليون بفل في  6.1، والبسررركويت العالي الطاقة، ومسررراحيق المغذيات الدقيقة لصرررالت SuperCerealالميال، توفر مركا 

أيضرررا لتدخالت مراعية للتغذية في إبار برامج الحماية االجتماعية وشررربكات  البرنامجبلدا. ويلطل  14سرررن الدراسرررة في 

ان، ويهدف إلى توفير األغذية المقواة لعمليات التوزيع العام لألغذية، واسررررتلدام عمليات االتصررررال لتغيير السررررلو  في األم

برامج التحويالت القائمة على النقد بغية تحسررين التنوع الغذائي األسررري، والمدخول من المغذيات الدقيقة. وال تنعكس تكلفة 

 بعمليات التغذية.هذه التدخالت في االحتياجات اللا ة 

 الر د والتقييم 

. ويجري العمل لضررمان أن بالبرنامجيعد الر ررد والتقييم واإلبالغ من العنا ررر الرئيسررية لنظام إدارة األداء اللاص   -162

أجل تحليل ملابر األداء يتمكن المدراء من اسررتلدام نتائج الر ررد في  ررنع القرار، وو ررع نظام للمعلومات التجارية من 

واإلبالغ عنها على جميع المسرررتويات. ويجري توحيد ر رررد تنفيذ البرامج وإدارتها، ودعمها بالتوجيهات، وتنمية القدرات، 

 وزيادة الموارد.

لر ررد واإلبالغ. وتتيت أداة ر ررد وتعد األدوات اإللكترونية جزءا هاما من االسررتيمارات في بلوغ المسررتوى األميل ل  -163

الميدانيين والشررررركاء إجراء ر ررررد جيد للعمليات دعما لصررررنع القرار  البرنامجوتقييم المكاتا القطرية )كوميت( لموظفي 

واإلبالغ، وتحسين تصميم البرامج وإدارتها. وجري تعميم نموذ  تصميم أداة كوميت لدى جميع المكاتا؛ وسيجري تعميم 

. وتتيت هذه األداة تصررررميم المشررررروعات، وتنفيذها، ور رررردها، 2016في جميع األقاليم بحلول أبريل نيسرررران  نموذ  التنفيذ

واإلبالغ عنها في نظام تدعمه تكنولوجيا المعلومات؛ وسررتسرراعد دقته وموثوقيته المحسررنة على تعزيز  ررنع القرار وتعظيم 

 المساءلة.

 تسريع تعميم مراعاة المنظور الجنساني 

خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشرررررأن المسررررراواة بين الجنسرررررين وتمكين بتجاوز معايير  البرنامجيلتزم   -164

 المساواة بين الجنسين البرنامجعن بريق تعميم المساواة بين الجنسين. ويشجع المرأة )خطة العمل على نطاق المنظومة( 

السرررررتجابات اإلنمائية واإلنسرررررانية، ويزيد من عمله مع الوكاالت التي تتلذ من روما مقرا لها ومع هيئة وتمكين المرأة في ا

؛ وهو يشرررار  في رئاسرررة الفريق المرجعي (هيئة األمم المتحدة للمرأة) لمرأةللمسررراواة بين الجنسرررين وتمكين ااألمم المتحدة 

بين الوكاالت؛ ويقوم بدور نشرررررل في اللجنة التوجيهية لمشرررررروع القدرة المعني بنوع الجنس التابع للجنة الدائمة المشرررررتركة 

 االحتيابية المعنية بالمسائل الجنسانية.

، سررروف تلصرررص موارد لألنشرررطة المتعلقة بالمسررراواة بين الجنسرررين عن بريق ميزانية دعم البرامج 2016وفي عام   -165

في المائة من برنامج العمل.  12ر  الميزانية، وميزانيات المشرررروعات، وسررروف تسرررتأثر بنسررربة واإلدارة، والتمويل من خا

بتدريا جميع موظفيه وفقا للتكليف الوارد في تقييم القدرة الجنسررانية الذي اسررتهل  البرنامج، سرريقوم 2015واعتبارا من عام 

لتحقيق االمتياز في  البرنامجلي الرائد الذي و رررعه البرنامج التأهي 2015. وسررروف ينتهي في عام 2014في سررربتمبر أيلول 
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التأهيلي، فسرررروف يعمم على الميدان، وسرررريشرررركل العمود الفقري  البرنامجتعميم مراعاة المنظور الجنسرررراني: وإذا نجت هذا 

 لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

في مجال المساواة بين  البرنامجعملية تحسين  ورة  2020-2015ن للفترة وسوف توجه سياسة المساواة بين الجنسي  -166

الجنسين، وستكفل إدما  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع األنشطة، والتصدي على قدم المساواة الحتياجات 

ساء والرجال والبنات واألوالد في مجال األمن الغذائي والتغذية. وسوف يعمم المنظور ساني في الدورة البرنامجية،  الن الجن

 بدءا من تقدير االحتياجات األولية إلى التقييمات النهائية. 

 وتشمل األنشطة المراعية للمنظور الجنساني:  -167

 مساواة في الحقوق لتدابير لزيادة فرص حصول البنات على التعليم االبتدائي بغية تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز ا

 والفرص للجميع؛

  وبرمجة سرررربل كسررررا العيئ الموسررررمية لمواءمة المشررررروعات المتعددة القطاعات مع االحتياجات واألولويات الملتلفة

 للنساء والرجال؛

 وزيادة الدراية بالشؤون الجنسانية في المكاتا اإلقليمية والقطرية؛ 

  وشركائه. البرنامجوتنمية القدرات في المجال الجنساني لموظفي 

وتشررمل االحتياجات من الموارد ترتيبات لمعالجة وسررائل الحماية المتصررلة بالمسرراواة بين الجنسررين، وخا ررة العنف   -168

 القائم على نوع الجنس، ودعم االستجابات المشتركة بين الوكاالت لفيروم نقص المناعة البشرية واإليدز.

 الصناديق االستئمانية

 الصناديق االستئمانية القطرية الملصو ة 

تسرررراعد الصررررناديق االسررررتئمانية القطرية الملصررررو ررررة الحكومات على إدارة وتنفيذ البرامج المتوائمة مع األهداف   -169

 القطرية. البرنامجسق مع استراتيجية ، وتوفير موارد من خار  الميزانية للبرامج تتللبرنامجاالستراتيجية 

، وهو يميل 2016مليون دوالر أمريكي لعام  97.4ويُتوقع أن يبلغ حجم الصررناديق االسررتئمانية القطرية الملصررو ررة   -170

سبة  سية 2015في المائة عن عام  2انلفا ا بن لهذه الصناديق، فضال عن . وتعد الحكومات المضيفة الجهات المانحة الرئي

 مساهمة حكومات ومؤسسات خا ة أخرى.

 الصناديق االستئمانية القطرية الملصو ة حسا اإلقليم. 8-ويبين الجدول ثاليا  -171

 2016: الصناديق االستئمانية لعام 8-الجدول ثالثا

 ة()بماليين الدوالرات األمريكيحسب المكتب اإلقليمي 

 الصناديق االستئمانية المكتب اإلقليمي

 15% 14.8 المكتا اإلقليمي في بانكو 

 4% 3.5 المكتا اإلقليمي في القاهرة

 4% 3.5 المكتا اإلقليمي في داكار

 21% 20.2 المكتا اإلقليمي في جوهانسبرغ

 - - المكتا اإلقليمي في نيروبي

 57% 55.4 المكتا اإلقليمي في بنما 

 100% 97.4 المجموع
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، تتعلق معظم التوقعات اللا ررة بالصررناديق االسررتئمانية القطرية الملصررو ررة بالمكتا اإلقليمي 2015وكما في عام   -172

في المائة عن مستويات  22في بنما، ولكن من المتوقع أن تنلفض الموارد المتوقعة للصندوق االستئماني لهذا اإلقليم بنسبة 

 . ويُتوقع أن تزداد موارد الصناديق االستئمانية في مكاتا إقليمية أخرى، وخا ة بانكو  وجوهانسبرغ.2015عام 

 ، ولكن حصرررة الموارد4أن معظم موارد الصرررناديق االسرررتئمانية سرررتدعم الهدف االسرررتراتيجي  3-ويبين الشررركل ثاليا  -173

. وتوفر أنشرررررطة هذه الصرررررناديق االسرررررتئمانية 2015في المائة عنها في عام  13في المائة، أي أقل بنسررررربة  61تنلفض إلى 

 المساعدة التقنية وتنمية القدرات للحكومات المضيفة في مجاالت من قبيل التغذية المدرسية والحماية االجتماعية. 

في المائة. وسررتدعم الصررناديق االسررتئمانية  14بنسرربة  3ع أن تزيد األنشررطة في إبار الهدف االسررتراتيجي ومن المتوق  -174

توزيع المكمالت الغذائية المنتجة محليا، وتعزيز القدرات المحلية لتنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذية. وسرررتحسرررن األنشرررطة 

ي ور د القدرات، وستدعم تطوير قدرة االستعداد للطوارئ واالستجابة تحليل األمن الغذائ 1المتعلقة بالهدف االستراتيجي 

تنمية القدرات والتنمية المجتمعية، وذلك على سرربيل الميال من  2لها. وسرروف تدعم األنشررطة في إبار الهدف االسررتراتيجي 

 خالل إنشاء األ ول.

 الصناديق االستئمانية العامة المرتبطة بالنشاب الميداني 

مليون دوالر أمريكي، كما في  35سوف تستأثر أنشطة الصناديق االستئمانية العامة المنفذة في المكاتا القطرية بمبلغ   -175

، وذلك أسرررررراسررررررا من خالل الشررررررراء من أجل التقدم، ومبادرة القضرررررراء على الجوع ونقص التغذية لدى األبفال 2015عام 

 االستيماري لألبفال، وأنشطة بناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناو.)ريتئ(، ومؤسسة الصندوق 

 خطة التنفيذ

تجمع خطة التنفيذ في كل إقليم بين خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات والبرامج أو األنشرررررطة الداعمة للصرررررناديق   -176

مليار  4.78خطة تنفيذ بمبلغ  البرنامجعلى المستوى القطري أو اإلقليمي. ويتوقع  االستئمانية القطرية الملصو ة والعامة

مليون دوالر  132مليررار دوالر أمريكي للطررة العمررل المؤقتررة المحررددة األولويررات، و 4.65 – 2016دوالر أمريكي لعررام 

 أمريكي للصناديق االستئمانية.
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 التوزيع اإلقليمي للطة التنفيذ. 4-والشكل ثاليا 9-ثالياويبين الجدول   -177

 )بماليين الدوالرات األمريكية(ية قليم: خطة التنفيذ اإل9-الجدول ثالثا

 خطة العمل المؤقتة المكتب اإلقليمي

 المحددة األولويات

 المجموع الصناديق االستئمانية

 538.6 14.8 523.8 المكتا اإلقليمي في بانكو 

 864.9 1 3.5 861.4 1 اإلقليمي في القاهرةالمكتا 

 747.3 3.5 743.8 المكتا اإلقليمي في داكار

 348.4 20.2 328.2 المكتا اإلقليمي في جوهانسبرغ

 110.4 1 - 110.4 1 المكتا اإلقليمي في نيروبي

 137.9 55.4 82.5 المكتا اإلقليمي في بنما 

 747.4 4 97.4 650.0 4 المجموع الفرعي

الصناديق االستئمانية العامة المرتبطة 

 بالنشاب الميداني

 35.0 35.0 ال ينطبق

 782.4 4 132.4 650.0 4 المجموع
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 ميزانية دعم البرامج واإلدارة القسم الرابع:

 لمحة عامة

مليون دوالر أمريكي. وتعكس  290.3بمبلغ  2016يعرض هذا القسررررررم ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام   -178

في المائة في الميزانية األسررراسرررية لدعم البرامج واإلدارة في المقر لضرررمان أن يوا رررل  5بنسررربة  تلصررريصإعادة الميزانية 

من حسررراب تسررروية ميزانية دعم البرامج  تلصررريص يُقترحزيادة عنا رررر الفعالية والتكيف مع الحقائق الجديدة. و البرنامج

في عام  (WFP/EB.A/2015/6-D-1)الوفاء بالغرض عملية واإلدارة للمبادرات المؤسرررسرررية الحاسرررمة من أجل اسرررتكمال 

كجزء من توحيدها، عادة هيكلة العمليات وإلماليين دوالر أمريكي  3، وتطلا األمانة تلصررريص مبلغ إ رررافي قدرة 2016

 .تحقيق المزيد من الوفورات وتحسين تركيز المهام على المستوى الميدانيبغية ، مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف

على ضالعمل في حدود إمكانياتهض، مع إعطائه حجمه الصرررررحيت  البرنامجوتجسرررررد ميزانية دعم البرامج واإلدارة قدرة   -179

االت لتعزيز قدرته على االستجابة لح البرنامجلتلبية الطلا المتزايد على مدى السنوات اللمسة الما ية. وهي أيضا تهيئ 

أعلى بنسرررررربة  2016كبيرة وتطوير آليات المسررررررراعدة الغذائية لديه. ومن المتوقع أن يكون حجم العمل في عام الطوارئ ال

. وتلتزم البرنامجلمواجهة الطلبات على خدمات  2017-2015في المائة من الحجم الذي كان متوقعا في خطة اإلدارة  11.3

في  3األمانة الحذر في زيادة خل األسررررررام للميزانية، ولذلك تقترح أن تقتصررررررر زيادة ميزانية دعم البرامج واإلدارة على 

المائة. وسررتُسررتلدم هذه النسرربة لزيادة القدرات في المكاتا اإلقليمية والمكاتا القطرية من أجل مواجهة تحدي القضرراء على 

أيضرررا  2016 رررة بالتحويالت القائمة على النقد. وتسرررتلدم ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام الجوع، وتعميم القدرات اللا

مليون دوالر أمريكي  7.4الوفورات الصررررررافية المتحققة من سررررررعر الصرررررررف بين اليورو والدوالر األمريكي لتوفير مبلغ 

 للتمويل على النحو المطلوب.

 الغرض من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

 . وتمول هذه الميزانيةالبرنامجتغطي ميزانية دعم البرامج واإلدارة تكاليف الدعم غير المباشرررررررة التي تدعم عمليات   -180

من تكاليف الدعم غير المباشررررة المسرررتردة من المسررراهمات وفقا لسرررياسرررة االسرررترداد الكامل للتكلفة، ويوافق عليها المجلس 

إلى تنقيت الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة من أجل مواءمتها مع  2016د أد.ى اسررررررتعراض ميزانية عام سررررررنويا. وق

. وتُسرررتكمل الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة بواسرررطة المبادرات المؤسرررسرررية الحاسرررمة للبرنامجاألولويات التنظيمية 

 إلنجاز مبادرة الوفاء بالغرض.

 لتنفيذي لتعديل ميزانية دعم البرامج واإلدارةسلطة المدير ا

للمدير التنفيذي ض... بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغي.ر  1994أذنت خطة اإلدارة منذ عام   -181

في المائة من المسررتويات المحددةض. ومع أنه يجا مواءمة متطلبات دعم البرامج  10في حجم االحتياجات التشررغيلية يتجاوز 

، إال أن التقلبات خالل العام ربما ال تتناسررا بصررورة مباشرررة مع مسررتوى العمليات؛ كما أن البرنامجواإلدارة مع احتياجات 

 أي زيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة تعتمد على توافر الموارد.

بأنه ينبغي ربل سررررررلطة المدير التنفيذي في خطل اإلدارة في المسررررررتقبل  2013وقد أو ررررررت األمانة المجلس في عام   -182

 لبرنامجلبمسرررررتوى اإليرادات المتوقعة بدال من االحتياجات التشرررررغيلية، نظرا ألن التكاليف يحركها مسرررررتوى التمويل العام 

االحتياجات التشررغيلية. ومن شررأن هذا التغيير أن يمكن المدير التنفيذي من  ررمان حصررول العمليات  وليسررت التغييرات في
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على الدعم المناسرررا، تمشررريا مع مسرررتويات التمويل، في حالة حدوث زيادة في النشررراب أو في حاالت الطوارئ بعد الموافقة 

 على الميزانية السنوية لدعم البرامج واإلدارة.

ونظرا للوقررت الالزم لتنفيررذ التغييرات في اإلنفرراق، وألن توقيررت اجتمرراعررات المجلس يعني أنرره ال يمكن االعتراف   -183

بالتغييرات إال خالل النصرررف األخير من العام، فإن األمانة تطلا إلى المجلس منت المدير التنفيذي سرررلطة تعديل مكون دعم 

في المائة من الزيادة المتوقعة في اإليرادات على المسررررررتويات المحددة في  2انية بمبلغ ال يتجاوز البرامج واإلدارة في الميز

 القسم اليالو. وسيتم إبالغ المجلس على الفور بميل هذه الزيادة.

 القيمة مقابل المال

 قيمة مقابل المال في ضتحقيق أفضل النتائج للمستفيدين عن بريقالمتعلق بال البرنامجيتميل المفهوم الكامن وراء إبار   -184

اسررتلدام مواردنا بحكمةض. وغالبا ما يُسرراء تفسررير مفهوم القيمة مقابل المال بأنه التزام باختيار أرخص الليارات، ولكن مع 

 البرنامجاسة سبة لمستفيدينا. فجوهر سيأن التدبير يُعد أحد االعتبارات الرئيسية، إال أنه ربما ال يؤدي إلى أفضل النتائج بالن

 هو تحقيق التوازن األميل بين الفعالية والكفاءة واالقتصاد.

عن أن القيمة مقابل المال أ رررربحت عنصرررررا رئيسرررريا من  البرنامجوقد بدأ هذا المفهوم بالفعل في تغيير نظرة مدراء   -185

عنا ررررررر  ررررررنع القرار. وتعد مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف خطوة في هذه العملية، وتم إعداد توجيهات لتعميم مفهوم 

 القيمة مقابل المال على كافة المستويات.

ميزنة بو وح، سواء من ميزانية دعم البرامج واإلدارة أو من خار  الميزانية، النتائج ويجا أن تحدد جميع بلبات ال  -186

الملططة، وتتضمن مؤشرات للقيمة مقابل المال. ويوافق مدير اإلدارة على الحافظة الناتجة، ويحدد األولويات لتقديمها إلى 

ي للموارد أولويات التو رريات اللا ررة بدعم لجنة التلصرريص االسررتراتيجي للموارد. وتحدد لجنة التلصرريص االسررتراتيج

البرامج واإلدارة والتمويل من خار  الميزانية لكي يبت فيها المدير التنفيذي. ويحتمل أال تتم الموافقة إال على مقترحات 

 التمويل التي تنطوي على مبرر قوي للقيمة مقابل المال.

في المائة على  5بل المال في ميزانية دعم البرامج واإلدارة، تم إدخال إعادة تلصررررريص بنسررررربة ولضرررررمان القيمة مقا  -187

 مستوى المقر الرئيسي الستيعاب األولويات المتغيرة، ومواءمة الميزانية مع الظروف الجديدة.

ة للتحوب لمكون اليورو في نفقات دعم البرامج واإلدارة على سررياسرر 2008وقد وافق المجلس في دورته السررنوية لعام   -188

والبنك الدولي  البرنامج، يقوم 2015المتكبدة في المقر لزيادة اسررررتقرار التمويل من ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وفي عام 

. نامجللبرة العامة باسررررررتعراض سررررررياسررررررة النقد األجنبي بغية تحقيق المسررررررتوى األميل إلدارة الملابر المرتبطة بالميزاني

وسررريسررراعد هذا االسرررتعراض في إعادة تقدير الوقت الالزم للتحوب المسررربق في مكون اليورو الدوالر لميزانية دعم البرامج 

د ما إذا كان ينبغي أن تستوَعا مركزيا أية ملابر خا ة بالنقد االجنبي  واإلدارة فيما يتعلق بإعداد خطة اإلدارة، كما سيحدِّ

 ، لضمان أقصى قدر من الفعالية.برنامجالفي عمليات 

 الميزنة المستندة إلى األداء

من خالل الميزنة المسرررتندة إلى األداء تحديد أولويات الملصرررصرررات عن بريق ربل بلبات الميزانية  للبرنامجيمكن   -189

 بالمزايا المتوقعة من النفقات، والتي يجا بيان تفا يلها في سلسلة النتائج المرتبطة بكل بلا من بلبات التمويل.

وتتضمن الطلبات من ميزانية دعم البرامج واإلدارة ومن خار  الميزانية ارتبابا بأبعاد نتائج اإلدارة، وتحدد األنشطة   -190

المقترحة خالل االثني عشرررررر شرررررهرا التالية، مع مؤشررررررات لألداء والقيمة مقابل المال، والنتائج المتوقعة. ويتيت هذا النهج 
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سقة على النحو الملطل إقامة  الت وا حة بين التم للبرنامج ساعد على  مان التنفيذ بصورة مت ويل والنتائج، وبذلك ي

 مع أقصى قدر من الشفافية والمساءلة.

بتلطيل األداء السررنوي، وعملية االسررتعراض، وخطة  2018-2016وترتبل عملية الميزنة المسررتندة إلى األداء للفترة   -191

 ومؤشرات األداء الرئيسية. (23)ميل خيوب الربل في إبار نتائج اإلدارةاإلدارة. وتت

 2018-2016ة ميزانية دعم البرامج واإلدارة للفتر

 مجاالت الزيادة الرئيسية

مليون دوالر أمريكي. وهذا يعكس زيادة بنسررربة  290.3بمبلغ  2016تقدر ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام   -192

 ضبالعمل في البرنامجمليون دوالر أمريكي( في خل األسام. والهدف الرئيسي هو دعم العمليات. ويلتزم  8.5في المائة ) 3

غير المباشرررة نقطة التعادل مع تكاليف الدعم  2016حدود إمكانياتهض، وسررتحقق الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة لعام 

لة على اإليرادات؛ وتبلغ اإليرادات المتوقعة  4.5البالغة   مليار دوالر أمريكي. 4.9مليار دوالر أمريكي والمحمَّ

 نتيجة عمليات الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة. 1-وترد في الجدول رابعا  -193

 الرئيسية للزيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة: المجاالت 1-الجدول رابعا

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 281.8 2016لعام األساسية ميزانية دعم البرامج واإلدارة 

 8.5 الزيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لدعم العمليات الميدانية

 290.3 2016ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام 

 االستخدام الفعلي لميزانية دعم البرامج واإلدارة األساسية

لموازنة االحتياجات التنظيمية مع قيود تدبير الموارد، بُلا من كل إدارة من إدارات المقر إعادة تلصرريص ما ال يقل   -194

 في المائة من ميزانياتها األساسية لمجاالت التركيز الجديدة وزيادة الكفاءة. 5عن 

ية   -195 لدول اللليج العرب عاون  لدان مجلس الت كات مع ب ها للشرررررررا لدعوة تمويل كة والحوكمة وا وقد زادت إدارة الشرررررررا

 لبرنامجالمؤسسية، التي تشجع الشراكات التي تلدم المستفيدين من والمنظمات غير الحكومية بموجا استراتيجية الشراكة ا

بشكل أفضل؛ ويدعم مركز موارد الشراكات هذه العملية. فقد ارتفعت المساهمات المقدمة من بلدان مجلس التعاون اللليجي 

لمانحة في مجلس التعاون تعزيز عالقته مع الجهات ا البرنامج، ويعتزم 2014و 2012بدرجة كبيرة في الفترة ما بين عامي 

 اللليجي بغية تحويلهم إلى شركاء متعددي السنوات.

وتهيئ إدارة خدمات العمليات نفسررررررها لتلبية االحتياجات المتطورة بكفاءة وفعالية. وانتظارا للطة التنمية لما بعد عام   -196

دعم البلدان في القضررراء على  (1لللطل االسرررتراتيجية القطرية من أجل:  ، تنشرررر إدارة خدمات العمليات نهجا جديدا2015

على المستويين الوبني والعالمي.  البرنامج( تحسين مركز 3تفعيل اللطة االستراتيجية على الصعيد القطري؛  (2الجوع؛ 

وفي إبار إدارة خدمات الشررراكات، توائم شررعبة سررلسررلة اإلمداد أنشررطة اللوجسررتيات والشررراء بغية تحقيق المسررتوى األميل 

 .البرنامجللمرونة، وعالقات التازر، والنظم في سالسل إمداد 

                                                      
 الملحق األول.انظر  (23)
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عند تعديل ميزانية دعم البرامج واإلدارة األساسية اللا ة بها، بتلصيص موارد إ افية  وتقوم إدارة تسيير الموارد،  -197

سلع من أجل تدريا الموظفين لمساعدة المكاتا القطرية التي تستلدم هذا المرفق. وستعزز وحدة  شاملة لل لمرفق اإلدارة ال

الميدانية وشرررعا المقر. وأعادت شرررعبة اللدمات  الرقابة الداخلية التي أُنشرررئت  رررمن شرررعبة المالية المشررراركة مع المكاتا

اإلدارية توجيه الموارد إلى عمليات الدعم عن بريق و ررررع إجراءات ادارية من أجل االسررررتعداد لحاالت الطوارئ وزيادة 

 األموال اللا ة باألنشطة الهندسية، واالستدامة البيئية، وإدارة المركبات اللفيفة، ودور الضيافة. 

 وأعادت شعبة الموارد البشرية تلصيص موارد لتعزيز إدارة الحياة الوظيفية، وتوزيع المواها، وتكوين المواها.  -198

افحة التدليس مكلزيادة اإلنتاجية ونهجا جديدة ل األدلة العدلية والبياناتوأدخل مكتا المفتئ العام تقنيات محدثة لتحليل   -199

 ومكافحة الفساد ميل االستعرا ات االستباقية للسالمة.

ل في العمليات الحكومية الدولية، مي البرنامجوفي مكتا نائا المدير التنفيذي، سرررررريتم نقل الموظفين لدعم مشرررررراركة   -200

ة )الموئل اليالو(، المعني باإلسررررركان والتنمية الحضررررررية المسرررررتداممؤتمر األمم المتحدة القمة العالمية للعمل اإلنسررررراني، و

 وإلدارة الشراكات بين الوكاالت.

 مليون دوالر أمريكي 8.5 –الزيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لدعم العمليات الميدانية 

مليون دوالر أمريكي في ميزانيررة دعم البرامج واإلدارة من أجررل دعم العمليررات  8.5تقترح األمررانررة زيررادة قرردرهررا   -201

 الميدانية:

 1.4 مليون دوالر أمريكي للمكاتا القطرية الجديدة في ليبيا وأوكرانيا، ولضمان استمرار التمويل للمكاتا القطرية؛ 

 مواجهة تحدي القضاء على الجوع وتحسين مليون دوالر أمريكي للمكاتا اإلقليمية من أجل تحسين القدرة على  6.3و

قدرات الر د والتقييم، واالستعداد لحاالت الطوارئ والتصدي لها، وذلك أساسا من خالل تحسين التغذية وزيادة عدد 

 موظفي الر د والتقييم؛

 دوالر أمريكي لتعميم دعم برامج التحويالت القائمة على النقد. 800 000و 

ويأخذ المبلغ الملصرررررص للمكاتا اإلقليمية في االعتبار الزيادة في تكاليف الموظفين المحليين الناتجة عن االلتزامات   -202

المتعلقة باالسرررررتحقاقات الطويلة األجل للموظفين المعينين محليا. فنقل الموظفين المعينين محليا إلى النظام اإلداري لموظفي 

ومتطلبات اسررتحقاقات الموظفين بموجا المعايير المحاسرربية الدولية للقطاع اقتضرريا زيادة التمويل منظمة األغذية والزراعة 

  (24)لتغطية هذه التكاليف، والتي كانت تفرض في السابق على أسام الدفع أوال بأول.

 برمجة مكاسب النقد األجنبي

 2016تحققت مكاسررا  رررف العمالت عن بريق التحوب في النفقات باليورو في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام   -203

دوالر أمريكي. وهذا  1.35=  2015دوالر أمريكي؛ وكان سعر اليورو في عام  1.1على أسام أن متوسل سعر اليورو = 

يزانيات مع األولويات المؤسسية. وستعدل األمانة الميزانيات تلصيص تمويل لمجاالت التركيز ومواءمة الم للبرنامجيتيت 

 .2016في المستقبل حسا الضرورة إذا لم تستمر الزيادة في القوة الشرائية بالدوالر األمريكي بعد فترة التحوب في عام 

                                                      
ة اللدمة ، واستحقاقات نهايتشمل االلتزامات المتعلقة باالستحقاقات الطويلة األجل التأمين الصحي في فترة ما بعد اللدمة، والتعويض عن الوفاة، واإل ابة، والمرض (24)

والزراعة، كانت النفقات المتكبدة تُحم.ل على ميزانيات المشروعات. وتدر  االلتزامات المتعلقة األخرى. وبعد نقل الموظفين المعينين محليا إلى عقود منظمة األغذية 

س وافق عليها المجل باالستحقاقات الطويلة األجل  من تكاليف الوظائف المعيارية بالنسبة للموظفين المعينين دوليا وموظفي المقر. ووفقا للطة التمويل التي

(WFP/EB.A/2010/6-D/1 ،) 2025تُلصص أر دة لتغطية االلتزامات الطويلة األجل بغية تمويل استحقاقات الموظفين بالكامل بحلول عام. 
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 )اليورو/الدوالر( النقد األجنبيصرف برمجة مكاسب إعادة : 2-الجدول رابعا

 األمريكية()بماليين الدوالرات 

نقص في تكاليف الموظفين ناتجة عن فروق سررررعر الصرررررف، بدون الزيادات في التكاليف، بما في ذلك تعميم 

 رفاه الموظفينبرنامج إدارة شؤون السالمة واألمن و

7.4- 

 1.4 تعميم التحويالت النقدية

 3.1 اتملصصات لمجاالت السياس

 2.3 إعادة التواؤم مع األولويات المؤسسية

 .06 الزيادة في المتطلبات القانونية )االعتمادات الرئيسية(

النقص في تكاليف الموظفين بدون حصة تكاليف األمن وبرنامج رفاه الموظفين في ميزانية دعم البرامج 

 مليون دوالر أمريكي 7.4 –واإلدارة 

األسعار الموحدة لو ع الميزانية والحسابات اللا ة بتكاليف الموظفين؛ ويعاد حساب هذه األسعار  البرنامجيستلدم   -204

وأسررررررعار الصرررررررف المتوقعة للنفقات باليورو بالنسرررررربة  (2التكاليف الفعلية في كل رتبة وموقع؛  (1كل عام لكي تعكس: 

 رى المرتبطة بالموظفين.واعتمادات للمزايا والبدالت األخ (3للموظفين الموجودين في روما؛ 

دوالر أمريكي، واسررتلدم  1.35بحسرراب تكاليف الموظفين باليورو بسررعر اليورو =  البرنامج، احتاب 2015وفي عام   -205

ر دوال 1.11على أسررررام اليورو =  2016هذا السررررعر في حسرررراب تكاليف الوظائف المعيارية. وكان السررررعر بالنسرررربة لعام 

مليون دوالر أمريكي في تكاليف الموظفين المحسرررررروبة باليورو. وقد تم تعويض  9.3أمريكي، مما أدى إلى انلفاض قدره 

مليون دوالر أمريكي في تكاليف الرواتا الفعلية عن بريق التضررررررلم بالنسرررررربة  1.2ذلك جزئيا عن بريق زيادة قدرها 

 أمريكي لبرنامج رفاه الموظفين.دوالر  700 000للمستحقات وتسوية غالء المعيشة، و

مليون  11.5المقدرة بمبلغ  البرنامجحصررررررة  (1مليون دوالر أمريكي:  18.8وتشررررررمل تكاليف األمن البالغ مجموعها   -206

مليون دوالر أمريكي  7.3و (2؛ 2015دوالر أمريكي في تكاليف إدارة شررررررؤون السررررررالمة واألمن، التي لم تتغير منذ عام 

ماليين  10.0لمعدات السالمة في إبار  ندوق الطوارئ األمنية. ويقدر المبلغ الذي يقيد عن بريق كشف الرواتا بمقدار 

. وُيدر  جزء من التكاليف اإللزامية إلدارة شررررررؤون السررررررالمة 2015في المائة( ولم يتغير عن عام  2.73دوالر أمريكي )

، والذي يطبق على 2016 رررمن معدل تكاليف الوظائف المعيارية لعام  للبرنامجاألمنية التابع واألمن و رررندوق الطوارئ 

 الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة أو المشروعات. ويقيد الباقي بصورة مباشرة على المشروعات.

لبدنية والعقلية واالجتماعية لموظفيه في بيئة عمل مأمونة و ررحية، تمشرريا مع بالحفاظ على الصررحة ا البرنامجويلتزم   -207

 700 000بزيادة قدرها  –في المائة على جميع تكاليف الموظفين  0.38. وقد أ رريفت  ررريبة قدرها الموظفين برنامج رفاه

لتوفير تمويل مسررتدام للدمات رفاه الموظفين؛ وسررتسررتكِمل هذه األموال  –دوالر أمريكي في ميزانية دعم البرامج واإلدارة 

 .2015الذي أنشئ في عام  برنامج رفاه الموظفين ندوق 

وتلفض األسررررعار الجديدة للوظائف المعيارية خل األسررررام لدعم البرامج واإلدارة بالنسرررربة لتكلفة الرواتا في خطة   -208

بة 2018-2016رة )اإلدا مليون دوالر  9.3نقص قدره  (1مليون دوالر أمريكي( وتتكون من:  7.4في المائة ) 3.5( بنسرررررر

وزيادة  (3مليون دوالر أمريكي لزيادات تكلفة كشرروف الرواتا؛  1.2وزيادة قدرها  (2أمريكي من فروق سررعر الصرررف؛ 

 دوالر أمريكي لبرنامج رفاه الموظفين. 700 000قدرها 
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 مليون دوالر أمريكي 1.4 –م دعم المقر للتحويالت النقدية تعمي

مليون دوالر أمريكي من أر رردة سررعر الصرررف لتعميم دعم التحويالت القائمة على  1.4سرريُسررتلدم ملصررص قدره   -209

 النقد.

 مليون دوالر أمريكي 3.1 –مخصصات لمجاالت السياسات 

في  رررمان حصرررول السرررياسرررات واألولويات التي وافق عليها  2016يتميل أحد المكونات الرئيسرررية لعملية ميزنة عام   -210

 2015اوز المستوى األساسي لعام المجلس على تمويل من ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وُحددت ملصصات إ افية تتج

 دوالر أمريكي(؛ 800 000التقييمات ) (2دوالر أمريكي(؛  500 000سررررياسررررة المسرررراواة بين الجنسررررين ) (1لدعم ما يلي: 

دوالر  500 000االسررررتعداد للطوارئ واالسررررتجابة لها ) (4دوالر أمريكي(؛  500 000اسررررتراتيجية شررررؤون العاملين ) (3

 دوالر أمريكي(. 800 000االبتكار وإدارة التغيير )شعبة  (5أمريكي(؛ 

 مليون دوالر أمريكي 2.3 –إعادة التواؤم مع األولويات المؤسسية 

مليون  2.3تشرررمل الملصرررصرررات من ميزانية دعم البرامج واإلدارة لدعم األولويات المؤسرررسرررية، والتي بلغت قيمتها   -211

واسررررررتعرا ررررررات لتحديد ملابر التدليس وتدابير  (2نظام العدالة الداخلية؛  (1دوالر أمريكي، تمويال إ ررررررافيا من أجل: 

ومنتديات مشرررتركة بين  (4ض؛ GoWFPموقع ضتحدييات و واتصررراالت محسرررنة (3التلفيف من الملابر في مرحلة مبكرة؛ 

 ونظم دعم لتحسين الكفاءة، ميل تتبع الفواتير، واللدمة الذاتية للموظفين. (5الوكاالت؛ 

 : دعم التحويالت القائمة على النقد1-اإلطار رابعا

 ستلدم التحويالت القائمة على النقد، فمن المهم تيبيت الدعم المقدم لهذه الطريقة.ت البرنامجنظرا ألن الكيير من برامج 

، أدت مبادرة مؤسسية حاسمة 2015فقد كانت خدمات الدعم للتحويالت القائمة على النقد تمول حتى اآلن من  ناديق استئمانية عامة. وفي عام 

مليون دوالر أمريكي إلى إنشاء أدوات وخدمات تلصيص، وتنمية قدرات  7.9حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة قدره من  ممولة من استيمار

 لالنتهاء من هذه العملية. 2016مليون دوالر أمريكي في عام  1ويُستكمل هذا بمبلغ  .لغرض التنمية التقنية والتنفيذ

أمواال من ميزانية دعم البرامج واإلدارة  البرنامج، خصص 2015في عام  للبرنامجولتعميم وظائف الدعم الجارية وتيبيتها في الميزانية األساسية 

يكي من مليون دوالر أمر 1.4، يلصص مبلغ 2016إلدرا  إدارة الملابر المالية و وابل في عملية التحويالت القائمة على النقد. وبالنسبة لعام 

دوالر أمريكي  800 000 قدره ميزانية دعم البرامج واإلدارة لموا لة تعميم تكاليف دعم المقر، مع ملصص آخر من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

 للمكاتا اإلقليمية. 

لمتكررة دعم تنفيذ التحويالت القائمة على النقد. وستُعمم األمانة التكاليف ا للبرنامجواستعرض المفتئ العام مستقبل المتطلبات المالية التي ستتيت 

تئمانية وفقا لذلك التمام التمويل من الصناديق االس البرنامجللدعم في الميزانيات السنوية لدعم البرامج واإلدارة. غير أن التكاليف كبيرة وسيوا ل 

 وهو يعمم هذا الدعم في ميزانيته.

 : مكتب التقييم2-اإلطار رابعا

دعما للمسرررراءلة والتعلم، واسررررتكمال الر ررررد واالسررررتعرا ررررات بصررررورة منتظمة. ولمواجهة الزيادات  البرنامجيجري مكتا التقييم تقييمات ألداء 

 في المائة. 15زادت ميزانية دعم البرامج واإلدارة لمكتا التقييم بنسبة  التدريجية في تغطية التقييم،

واإلدارة  ةوقد استهل مكتا التقييم تدابير خا ة بالقيمة مقابل المال لتحقيق وفورات في الميزانية وفي الوقت. وسيوفر نموذ  الشراكة االستراتيجي

 ذية الحاد المعتدل، على سبيل الميال، بيانات خا ة بلل األسام، وبيانات للعمليات فيالمشتركة لسلسلة تقييمات األنشطة التي تتصدى لسوء التغ

 في المائة. 50منتصف المدة وفي نهاية المدة، وسيلفض تكاليف إدارة التقييم بنسبة 
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 المبادرات المؤسسية الحاسمة

وتلصررريص مبلغ  (25)على معايير لو رررع مبادرات مؤسرررسرررية حاسرررمة 2015وافق المجلس في دورته السرررنوية لعام   -212

مليون  18مليون دوالر أمريكي من فائض حسرراب تسرروية ميزانية دعم البرامج واإلدارة، ُخصررصررت منه شررريحة قدرها  78

لإلسررراع بمبادرة الوفاء بالغرض؛ وسرريدر  اقتراح آخر في  2015دوالر أمريكي للمبادرات المؤسررسررية الحاسررمة في عام 

، وسرريقوم برف ثالو بإجراء اسررتعراض 2016الغرض في عام . وسررتلتتم مبادرة الوفاء ب2018-2016خطة اإلدارة للفترة 

 لتقييم فوائد هذه المبادرة.

 .مللص الستيمارات مبادرة الوفاء بالغرض حسا مجاالت التركيز 3-ويرد في الجدول رابعا  -213

                                                      
وليست له عالقة  (3وال تغطيه الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة؛  (2لمرة واحدة؛  (1. والمعايير هي أن يكون االقتراح: C/1-WFP/EB.A/2015/6الوثيقة  (25)

 ويركز على التغيير المؤسسي. (6وليس من المرجت أن يحصل على استيمار إ افي كاٍف من الجهات المانحة؛  (5ويحتا  إلى تمويل يمكن التنبؤ به؛  (4 بمشروع؛

 تكاليف التشغيلفي وفورات ميزانية دعم البرامج واإلدارة الدعم المقدم من خالل : 3-اإلطار رابعا

، ولكن ميررل هررذه الوفورات تنعكس غررالبررا في الميزانيررات المقرردم عن بريق ميزانيررة دعم البرامج واإلدارةيعررد تحقيق الوفورات جزءا من الرردعم 

 التشغيلية وليس في ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

نفاق ن اإلاللرو  ع الرقابة على إدارة أموال النقل البري والتلزين والمناولة بغية دعم المكاتا القطرية في حاالت تم تعزيزوعلى سررررربيل الميال، 

؛ ومن المتوقع تحقيق 2015مليون دوالر أمريكي في عام  21، و2014مليون دوالر أمريكي في عام  19الملطل، وبذلك حققت وفورات بلغت 

 . 2016مليون دوالر أمريكي في عام  19وفورات قدرها 

ورات بمبلغ وفتقدر الالوفورات بعيدا عن بيئة األسرررواق المتقلبة، ومن تقلبات سررروق الشرررحن عن بريق و رررع معايير لقيام  البرنامج وقد اسرررتفاد

 .2016ماليين دوالر أمريكي لعام  10

 األمريكية()بماليين الدوالرات : المبادرات المؤسسية الحاسمة 3-الجدول رابعا

 1الشريحة  مجال التركيز

2015 

 2الشريحة 

2016 

 7.4 3.6  االستثمارات في القدرات

 2.9 2.6 قدرات قوة العمل ومهاراتها

 0.5 - القدرات في مجال التغذية

 4.0 1.0 تنمية القدرات الوبنية

 9.6 14.4  تحقيق المزيد بالموارد المتاحة

 5.0 14.4 والنظم، و نع القرار المستند إلى أدلة نصاتعمليات تصميم البرامج، والم

 2.5 - المرونة في التمويل والكفاءة في استلدام الموارد

 0.8 - العمليات المشتركة بين الوكاالت والعمليات الحكومية الدولية والشراكات االستراتيجية

 1.3 - خرىاألولويات األ

 17.0 18.0  المجموع
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  القدراتاالستيمارات في 

الغرض من المبادرات المؤسررسررية الحاسررمة هو تنمية القدرات وتحقيق القيمة مقابل المال عن بريق زيادة فعالية عمل   -214

 .2015، ميال الستكمال االنتقال إلى المساعدة الغذائية ومواجهة تحديات ما بعد عام البرنامج

إلى المسرررررراعدة الغذائية  البرنامجبينما ينتقل  (.2016م مليون دوالر أمريكي في عا 2.9) قدرات قوة العمل ومهاراتها  -215

في بيئة معقدة، يعد التعلم المسررتمر ومبادرات التنمية مطلوبة لكي يظل وثيق الصررلة ومجهزا. ويهدف مشررروع تحول التعليم 

بغية تحسررررررين فعالية التدريا وتعزيز أداء الموظفين.  البرنامجطي لبرامج التعليم بالنسرررررربة لموظفي إلى و ررررررع نموذ  نم

ة على تصررميم وتنفيذ مشررروعات فعال البرنامجوسرريعمل موظفو برامج التدريا الموحد على تحقيق المسررتوى األميل لقدرة 

 للحد من الجوع.

قدرات في   -216 يةال غذ هام في دعم الحكومات  البرنامجلدى  (.2016مليون دوالر أمريكي في عام  0.5) مجال الت دور 

اته إلى االرتقاء بقدر البرنامجلتعزيز سررياسرراتها وبرامجها في مجال التغذية. ولمسرراعدة الحكومات بصررورة أفضررل، يحتا  

في تحسين تصميم البرامج، والتنفيذ الميداني، وإدارة  جالبرنامالمؤسسية في التغذية. وسيركز هذا االستيمار على مساعدة 

المعرفة اللا ررة ببرامج التغذية دعما للحكومات الوبنية، وبالعمل في شررراكة مع أ ررحاب المصررلحة الرئيسرريين في مجال 

 التغذية.

يتطلررا نطرراق قرردرات الحكومررات المضرررررريفرة  (.2016ماليين دوالر أمريكي في عااام  4.0) تنميااة القاادرات الوطنيااة  -217

أن يبني قدراته في مجال الشرررررراكة والتلطيل بالنسررررربة لجميع السرررررياقات القطرية. فقد ُجربت  البرنامجوفجوات القدرة من 

. 2016، وسرررتنفذ في عشررررة بلدان أخرى على األقل في عام 2015اللطل االسرررتراتيجية القطرية في خمسرررة بلدان في عام 

ائما على تحديد قيمته بالنسرربة لكل بلد، ويكفل تبريرا قويا ق للبرنامجويتيت النهج الجديد بشررأن اللطل االسررتراتيجية القطرية 

 واستدامته. البرنامجاألدلة. وسيساعد الدعم المقدم من الحكومات المضيفة على تحسين فعالية عمل 

 تحقيق المزيد بالموارد المتاحة 

عا عن  البرنامجيسرررعى   -218 دائما إلى تحقيق الكفاءة ويهدف إلى تحقيق المزيد بما لديه من الموارد في العمل المعتاد للشرررُ

 بريق مبادرات خا ة.

 ماليين دوالر أمريكي في  5.0) والنظم، وصاااااانع القرار المسااااااتند إلى أدلة منصاااااااتعمليات تصااااااميم البرامج، وال  -219

تطوير منصرررة التحويالت النقدية التي تتضرررمن عدة نماذ  تغطي عمليات  2016في عام  البرنامجسررريسرررتكمل  (.2016عام 

التحويالت القائمة على النقد: وهي تشرررمل نموذ  مقدم خدمات المدفوعات التحويالت النقدية، الذي يشرررمل سرررمات التفاوض 

األجل وإدارتها مع المنظمات المالية، ومشغلي األموال المنقولة، وشركات التكنولوجيا. ولتوسيع هذه على االتفاقات الطويلة 

المنصرررة لكي تشرررمل بلدانا ال تغطيها االتفاقات الطويلة األجل، سرررتو رررع قوالا وتوجيهات في هذا النموذ  الختيار مقدمي 

 اللدمة المحلية، وتقييمهم، والتعاقد معهم.

ية عن   -220 لذك قارير الموحدة ا ظام ضإ ررررررردار الت تا القطرية )كوميت(، ون كا وسرررررريؤدي تعميم أداة ر رررررررد وتقييم الم

( في المكاتا القطرية إلى تحسين إدارة PROMIS(، ونظام معلومات إدارة األداء والملابر )SPRINGالمشروعاتض )

ة مع تلصريص القليل من الوقت والمال للعديد من الحلول المحلية في المكاتا األداء. ومن المتوقع تحقيق مكاسرا في الكفاء

 القطرية، كما أن نوعية البيانات المحسنة ستقلل من الحاجة إلى مراقبة الجودة في المكاتا اإلقليمية والمقر.
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ميزة تنافسرررية في السرررياقات اإلنسرررانية واإلنمائية. كما أن المبادرة اللا رررة بتحسرررين إدارة  البرنامجوتشررركل خبرات   -221

على التعلم من األخطاء، وتلفيض االزدواجية،  البرنامجالمعرفة ستحسن فرص الو ول. والتغطية، واالتساق، وستساعد 

المعلومات يساعد على الو ول إلى المعلومات عن وتحسين فعالية المساعدة الغذائية. كما أن االستيمار في نظم تكنولوجيا 

 بريق نظام جديد إلدارة المحتوى ووظيفة جديدة للبحو.

سرريجرب اسررتعراض (. 2016مليون دوالر أمريكي في عام  2.5) المرونة في التمويل والكفاءة في اسااتخدام الموارد  -222

تستطيع بها المكاتا القطرية تحقيق أقصى استفادة من مواردها. فالفصل بين فئات التكاليف برقا  2016اإلبار المالي لعام 

في المشررررروعات، وتجزئة المسرررراعدة الغذائية، وعدم القدرة على اقتراض أموال على أسررررام بعض المسرررراهمات المؤكدة، 

د، با في هذا االرتبا  إلى نقص في المواروالفترات الزمنية الممتدة، كل هذا يؤثر سرررلبيا على المسرررتفيدين. وال يعزى السررر

تائج. ويجري اسررررررتطالع آليات من قبيل  بالتوقيت، والتركيز على المدخالت بدال من الن ولكنه يعزى إلى مسرررررررائل تتعلق 

اإلقراض الداخلي للمشررروعات، وتجميع المشررروعات في كيانات واحدة للميزانية من أجل زيادة القيمة بالنسرربة للمسررتفيدين 

 لدام نفس المستوى من الموارد.باست

مليون دوالر أمريكي  0.8) العمليات المشااتركة بين الوكاالت والعمليات الحكومية الدولية والشااراكات االسااتراتيجية  -223

ولتحسرين األدوات  2016للمشراركة في األحداث الدولية خالل عام  البرنامجسريضرمن هذا االسرتيمار تهيئة (. 2016في عام 

 .من خالل مركز موارد الشراكات

الستكمال مبادرة الوفاء بالغرض، تم تلصيص تمويل (. 2016مليون دوالر أمريكي في عام  1.3) األولويات األخرى  -224

 إ افي لتنفيذ استراتيجية شؤون العاملين، ولشعبة االبتكار وإدارة التغيير.

 االمتياز في إدارة التكاليف

على الوجه األميل في ظل تغير  البرنامجسوف تساعد مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف على  مان استلدام موارد   -225

 السياق الذي يعمل فيه وتزايد الطلا على خدماته.

ن أجل م البرنامجوقامت المبادرة باسررررررتعراض الفرص المتاحة في مجالين رئيسرررررريين لتغيير الطريقة التي يعمل بها   -226

تحسرررين كفاءته وإعادة توجيه المزيد من موارده إلى عمله األسررراسررري في القضررراء على الفقر. ويرد فيما يلي و رررف لهذين 

أمريكي إلحدى المبادرات المؤسسية الحاسمة من حساب تسوية  ماليين دوالر 3تلصيص مبلغ  البرنامجالمجالين، ويطلا 

 دعم البرامج واإلدارة لهذا الغرض.

 استعراض جدوى مركز اللدمات 

يهدف اسررررررتعراض جدوى مركز اللدمات إلى تحليل الفرص الممكنة لتحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية عن بريق   -227

 ة العمليات وتوحيدها واالستفادة من نقل عمليات ملتارة إلى مواقع أقل تكلفة.إعادة هيكل

خالل العام المقبل بإنجاز خطة عمل شررررراملة لمركز خدمات تتضرررررمن نموذجا ماليا كامال للتكاليف  البرنامجوسررررريقوم   -228

قها. واسررررتنادا إلى التحليل األولي، فإن نطاق االسررررتعراض يشررررمل خدمات والفوائد وتقديرا للفوائد النوعية التي يُرجت تحقي

تتعلق بالشررررؤون المالية، والموارد البشرررررية، واللدمات اإلدارية، وتكنولوجيا المعلومات، وسررررلسررررلة اإلمداد. وسرررريتشرررراور 

 مع المجلس التنفيذي بشأن خطة العمل أثناء إعدادها. البرنامج

على  2016باسرررتمرار بتحليل عملياته من أجل تحسرررين الكفاءة والفعالية. وسرررينصرررا التركيز في عام  البرنامجويقوم   -229

إعادة مواءمة وهيكلة وتوحيد العمليات المشررررررمولة في مركز لللدمات بغية تحقيق المزيد من الوفورات وتحسررررررين تركيز 
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ل تحديد إعادة هيكلة معالجة الفواتير ودفع الفواتير باعتبارها أحد المجاالت المهام على المسررررررتوى الميداني. وقد تم بالفع

لتحسررين العمليات، وقد أُدِرجت األموال الالزمة لتطوير نظام لتعقا الفواتير وإدارة االتصرراالت المصرررفية في ميزانية دعم 

 2016م اللدمة الذاتية للموظفين في عام . وسرررررريجري أيضررررررا تطوير نُظم دع2016البرامج واإلدارة العادية المقترحة لعام 

 .2016وهي مدرجة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام 

ماليين دوالر أمريكي من حسرررراب تسرررروية دعم البرامج واإلدارة لتوسرررريع نطاق هذه الجهود  3مبلغ  البرنامجويطلا   -230

ق بالمعامالت  ررمن مجاالت الشررؤون المالية والموارد البشرررية واللدمات اإلدارية وتكنولوجيا لتشررمل عمليات أخرى تتعل

المعلومات التي تندر   ررمن نطاق الموجة األولى التي سرريشررملها مركز اللدمات المحتمل. أما العمليات المتعلقة بسررلسررلة 

 التمويل هذا. اإلمداد فهي تلضع حاليا لجهود إعادة تنظيم منفصلة، وال يشملها بلا

وسرررررتنطوي جهود إعادة الهيكلة على تحليل مفصرررررل للعمليات بغية تحديد التحسرررررينات الممكنة وتنفيذها، مع المراعاة   -231

عاملين،  لة واآلثار على الموظفين. وسررررررتبحو عاء العمل، ومشررررررراركة ال تدابير التلفيف من الملابر المحتم الواجبة ل

فاعالت مع العمليات والوحدات األخرى الضرررررورية إلنجاز عملية ما. ومع أخذ العوامل السررررالفة الذكر بعين االعتبار، والت

د  العمليات الملتارة التي سررتحظى باألولوية في إعادة الهيكلة ويقدِّر المكاسررا المحتملة في الكفاءة والفعالية  البرنامجسرريحدِّ

 ة القصوى في ظل قيادة مجاالت وظيفية ملتلفة.بغية تطبيق مجاالت تحقق االستفاد

وسيُستلَدم التمويل المطلوب لتغطية الموارد واللبرات اإل افية الالزمة إلجراء أعمال إعادة الهيكلة، والتلفيف من   -232

 لى ذلك، فإن التمويل المطلوب سيغطي تحديياتاالنقطاعات المحتملة في سير العمل أثناء عملية إعادة الهيكلة. وباإل افة إ

 لبعض تطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر  رورية من أجل إعادة هيكلة العمليات.

 تحليل تكاليف الدعم العامة 

ية كبيرة لتلبيةإ للبرنامجحددت مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف المجاالت التي يمكن فيها    -233  عادة توجيه مبالغ مال

االحتياجات التشررغيلية، مع التركيز على القيمة مقابل المال بالنسرربة للمشررتريات من السررلع واللدمات. وتم اسررتعراض فئات 

 التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتحديد الوفورات دون تلفيض جودة اللدمات.

وتشرررمل فئات التكاليف إدارة المرافق، والسرررفر في مهام رسرررمية، وخدمات ومعدات تكنولوجيا المعلومات، واللدمات   -234

االسرررتشرررارية التجارية. وبالتعاون مع المسرررؤولين عن التكلفة، تم تحديد فرص تحقيق الوفورات التي يمكن تنفيذها في عامي 

يل المركبات وتكاليف اإلدارة على المستوى المركزي ميال، يستطيع . وعن بريق تحديد الحجم األميل ألساب2017و 2016

مليون دوالر أمريكي في عام  43مليون دوالر أمريكي من نفقات المركبات، والتي بلغت  1توفير مبلغ يصرررل إلى  البرنامج

2014. 

ة إلى تحقيق المسررررررتوى األميل من التكاليف أكير ما يظهر على وفي حين يُتوقع أن يظهر أثر هذه المبادرات الرامي  -235

ماليين دوالر أمريكي في ميزانية  3يتوقع أن تتحقق على األرجت وفورات تصررررل إلى  البرنامجتكاليف المشررررروعات، فإن 

 دعم البرامج واإلدارة.

 حالة حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة

تغطية أي فرق بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشررررة  (1تلدم حسررراب تسررروية دعم البرامج واإلدارة لما يلي: يسررر  -236

العمل كاحتيابي لتغطية ملابر االنلفا رررررررات في إيرادات الدعم غير  (2ونفقات دعم البرامج واإلدارة الموافق عليها؛ 

المبادرات المؤسررررسررررية الحاسررررمة أو  ررررناديق الدعم  (3المباشرررررة أو عدم كفاية التمويل من ميزانية دعم البرامج واإلدارة؛ 
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ب تسرروية دعم إلى أقصررى حد. وعقا اسررتعراض المسررتوى المسررتهدف لحسررا البرنامجزيادة احتيابيات  (4الموا رريعية؛ 

تعتزم اإلدارة زيادة المسرررتوى المسرررتهدف  (26)،2015البرامج واإلدارة، والذي وافق المجلس عليه في دورته السرررنوية لعام 

لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة ليغطي نفقات خمسة شهور وو ع ضحد أدنىض في حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 

( فقل. 2( و)1ج واإلدارة. وسررريسرررتلدم الجزء الذي يقل عن ضالحد األدنىض في حالتي )يغطي شرررهرين من نفقات دعم البرام

 . 2015وسيرد المزيد من التفا يل في وثيقة اإلبار المالي أثناء الدورة العادية اليانية لعام 

مليار  4.9والبالغ  2015إلى التمويل المتوقع لعام ويسرررتند ر ررريد نهاية السرررنة لحسررراب تسررروية دعم البرامج واإلدارة   -237

وهو  2015مليون دوالر أمريكي، مقارنة بالتوقع األ ررررررلي لعام  136.9دوالر أمريكي. ويبلغ الر رررررريد االفتتاحي الناتج 

أشهر  5.6(. ويعادل الر يد نفقات دعم البرامج واإلدارة لمدة 2017-2015مليون دوالر أمريكي في خطة اإلدارة ) 113.3

  (1).2015مليون دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه في الدورة السنوية للمجلس عام  78حتى بعد سحا مبلغ 

مليار دوالر أمريكي إيرادات من تكاليف الدعم غير المباشرة قدرها  4.9، والبالغ 2016وسيوفر التمويل المتوقع لعام   -238

 142.6. ويعادل الر رررريد اللتامي المتوقع، والبالغ 4-مليون دوالر أمريكي، على النحو المو ررررت في الجدول رابعا 316.1

 البرامج واإلدارة. أشهر من نفقات دعم 5.9مليون دوالر أمريكي، 

 : الرصيد المتوقع لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة4-الجدول رابعا

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 136.9 2016يناير كانون الياني  1الر يد االفتتاحي المتوقع في 

 316.1 دوالر أمريكي  ارملي 4.9إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة على أسام إيرادات قدرها 

 (290.3) 2016نفقات دعم البرامج واإلدارة في عام 

 (20.0) 2016المبادرات المؤسسية الحاسمة في عام 

 2016ديسمبر كانون األول  31الر يد اللتامي المتوقع في 
142.6 

 معدل تكاليف الدعم غير المباشرة

، وأخذ بالحسرررررربان قرارات 2015و 2014قرر اسررررررتعراض منهجية تكاليف الدعم غير المباشرررررررة أُجري في عامي   -239

الجمعية العامة بشررررأن اسررررتعراض السررررياسررررات الذي يجري كل أربع سررررنوات، أنه ال يلزم إجراء أي تغييرات جوهرية في 

 .البرنامج

بريقة لتحديد معدل تكاليف الدعم غير المباشرررررررة للفترة المالية القادمة.  WFP/EB.A/2006/6-C/1وبينت الوثيقة   -240

 .5-على النحو المبين في الجدول رابعا 2016وتم حساب المعدل المشتق لعام 

                                                      
(26) 1-C-WFP/EB.A/2015/6. 
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 )بالنسبة المئوية(: حساب تكاليف الدعم غير المباشرة 5-الجدول رابعا

 6.39 2015خط األساس لعام 

 +0.47 2016الزيادة بالنسبة للنفقات غير المباشرة األعلى لعام 

 -0.08 النقص بالنسبة لتوقع التمويل األعلى

 -1.01 النقص بالنسبة للر يد األعلى لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 

 5.77 2016المعدل المشتق لتكاليف الدعم غير المباشرة لعام 

رداد بمبدأ االسررت البرنامجوبناء على ما جاء في االسررتعراض الشررامل للسررياسررات الذي يجري كل أربع سررنوات، يلتزم   -241

مع  رررررناديق األمم المتحدة وبرامجها  البرنامجويعمل  (27)الكامل للتكاليف عن بريق منهجية بسررررريطة وشرررررفافة ومتسرررررقة.

وهذا سيساعد على تحسين  (28)، ونظام موحد مشتر  لمراقبة التكلفة.األخرى على و ع تعريف مشتر  لتكاليف التشغيل

 سررريوا رررل التشرررديد في البرنامجإمكانية مقارنة التكاليف اإلدارية وتكاليف اإلدارة في إبار منظومة األمم المتحدة. غير أن 

 المناقشات بين الوكاالت على الطابع الفريد لنموذ  أعماله.

بواحد من أدنى معدالت تكاليف الدعم غير المباشررررة في المنظومة: وتحتفظ الكيانات المشرررابهة ميل  البرنامجويحتفظ   -242

سق يبلغ  سكان بمعدل مت سف، و ندوق األمم المتحدة لل في المائة. غير أن نموذ   8برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليوني

لألعمال الممول بوعيا يجعله معر ا للتقلبات في تكاليف الدعم غير المباشرة. ويوفر حساب تسوية دعم البرامج  البرنامج

واإلدارة شرربكة أمان لتعديل هيكل تكلفة ميزانية دعم البرامج واإلدارة، ويعد التوازن الصررحيت لحسرراب تسرروية دعم البرامج 

شكل خاص في هذه المرحلة. ولهذ شرة واإلدارة مهما ب ا تو ي األمانة باإلبقاء على المعدل الحالي لتكاليف الدعم غير المبا

  .2016في المائة لعام  7وهو 

 2018-2017توقعات ميزانية دعم البرامج واإلدارة في الفترة 

مليار دوالر أمريكي  4.9تبلغ  2018و 2017على النحو المبين في القسررم الياني، فإن توقعات األمانة لإليرادات لعامي   -243

سررنويا. وتعد توقعات اإليرادات ثابتة، ولكن المجلس سرريوا ررل  ررمان تحقيق المسررتوى األميل لموارد ميزانية دعم البرامج 

واإلدارة لمواجهة االحتياجات المتغيرة، وسررررررتوا ررررررل ميزانيات دعم البرامج واإلدارة مبدأ ضالعمل في حدود إمكانياتناض، 

و رررمان أقصرررى قيمة مقابل المال عن بريق احتواء التكاليف وإعادة تلصررريص الميزانية. وسررريسرررتمر اسرررتكمال الميزانية 

 األساسية عن بريق المبادرات المؤسسية الحاسمة بناء على احتياجات محددة األولويات وتوافر التمويل.

لتعكس التغييرات في األولويات المتوائمة مع  2016عمله على اللطة االسررتراتيجية الجديدة في عام  البرنامجوسرريبدأ   -244

تحدي القضاء على الجوع، وأهداف التنمية المستدامة، والقمة العالمية للعمل اإلنساني، وإ الحات األمم المتحدة. وسيساعد 

الوبنية، وتقديم اللوجسرتيات واللدمات المشرتركة لمجتمع العمل الشرريك المفضرل لبناء القدرات  البرنامجهذا على أن يظل 

 اإلنساني.

                                                      
حدة ، قرار الجمعية العامة لألمم المتم المتحدة من أجل التنميةاالستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األم (27)

 .53، الفقرة 226 67

 .159المصدر نفسه، الفقرة  (28)
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 هيكل األمانة

 (.1-)الشكل رابعا 2016سيظل الهيكل الحالي بدون تغيير في عام   -245
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 دعم البرامج واإلدارة حسب أبعاد نتائج اإلدارة توجهات ميزانية

 عنا ر ميزانية دعم البرامج واإلدارة مقابل أبعاد نتائج اإلدارة اللمسة. 6-يعرض الجدول رابعا  -246

 : تحليل ميزانية دعم البرامج واإلدارة والمبادرات المؤسسية الحاسمة6-الجدول رابعا

 )بآالف الدوالرات األمريكية(حسب أبعاد نتائج اإلدارة 

دعم البرامج  

 واإلدارة

لغ المعاد االمب

من  اتخصيصه

مكاسب سعر 

 الصرف

الزيادة في 

ميزانية دعم 

 البرامج واإلدارة

مجموع 

ميزانية دعم 

البرامج 

 واإلدارة

المبادرات 

المؤسسية 

 الحاسمة

 % المجموع

 18 156 55 920 4 236 50 750 1 109 377 48 العاملون

 11 173 35 800 373 34 0 500 873 33 الشراكات

 28 873 86 480 3 393 83  842 822 3 729 78 العمليات والنظم

 15 896 46 500 4 396 42 108 4 317 2 971 35 البرامج

 27 212 83 300 3 912 79 800 1 066 1 046 77 المساءلة والتمويل

 100 310 307 000 17  310 290 المجموع

 العاملون

في المائة من استيمارات ميزانية دعم البرامج واإلدارة، على التدريا من أجل  18يركز هذا البعد، الذي يستأثر بنسبة   -247

تعزيز قدرات الموظفين، وتحسررررررين إدارة األداء الفردي. والهدف من ذلك هو بناء قوة عمل ماهرة ومرنة تتمتع باحتيابي 

ي لبيان دورهم ف البرنامجلموظفين في من المواها التي يطورها ويديرها قادة قادرون. ويغطي هذا البعد كل تكاليف كبار ا

تعزيز ثقافة االلتزام واالتصررال والمسرراءلة. وتركز االسررتيمارات الجديدة على مشررروع التحول في التعلم وتحسررين التدريا 

 على المهارات البرنامجية.

 الشراكات

 البرنامجئة من اسررتيمارات ميزانية دعم البرامج واإلدارة، عن اعتزام في الما 11يعبر هذا البعد، الذي يسررتأثر بنسرربة   -248

بناء شراكات مع الحكومات، والمنظمات اإلقليمية، ووكاالت األمم المتحدة األخرى، والمؤسسات األكاديمية، من أجل توفير 

مرتبل بالحوكمة، إلى جانا التنسيق المساعدة اإلدارية وبناء القدرة على الصمود. ويشمل هذا البعد دعم المجلس في دوره ال

في المناسررربات الدولية،  البرنامجمع وكاالت األمم المتحدة وقيادة المجموعات. وقد ُخصرررص تمويل إ رررافي لدعم مشررراركة 

 وتنفيذ استراتيجية الشراكة المؤسسية.

 العمليات والنظم

مائة من اسرررتيمارات ميزانية دعم البرامج واإلدارة. والهدف من هذا البعد هو توفير في ال 28يسرررتأثر هذا البعد بنسررربة   -249

سا، وبأكير الطرق فعالية وكفاءة من حيو التكلفة.  سا، وفي المكان المنا أقصى قدر من المساعدة الغذائية في الوقت المنا

وآليات لتسليم المساعدة الغذائية مدعومة  (2تصميمات سليمة للمشروعات تفي بمعايير الجودة المؤسسية؛  (1وهذا يتطلا: 

 ونظما فعالة للتعلم وتقاسم المعرفة واالبتكار. (3بنظم متسمة بالكفاءة ور د في الوقت المناسا؛ 
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شمل االستيمارات األخرى تحسين  -250 لية ونظم النظم الما ويدعم االستيمار الجديد األكبر التحويالت القائمة على النقد. وت

 المدفوعات، وإنشاء نظام لللدمة الذاتية للموظفين من أجل تحسين الكفاءة العامة.

 البرامج

في المائة من اسرررتيمارات ميزانية دعم البرامج واإلدارة، التدخالت المبتكرة  15يعزز هذا البعد، الذي يسرررتأثر بنسررربة   -251

والقائمة على األدلة من أجل تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية، وبناء القدرات الوبنية، و ررررررمان اتسرررررراق البرامج مع 

اع القائمة ولحاالت الطوارئ المعقدة؛ االستجابة بشكل مناسا لألو  (1على:  البرنامجالسياسات. ويغطي هذا البعد قدرة 

وتعميم النُهج المبتكرة، ونشررررررر النتائج، والدعوة إلى إيجاد حلول  (3مواءمة البرامج مع األولويات الوبنية أو المحلية؛  (2

 جوإبراز  رررررورته واجتذاب التأييد له. وقد ُخصرررررص معظم الزيادة في ميزانية دعم البرام بالبرنامجوالتعريف  (4للجوع؛ 

واإلدارة للمكاتا اإلقليمية من أجل دعم مبادرة تحدي القضاء على الجوع، واالستعداد لحاالت الطوارئ. وسيلقى هذه البعد 

 دعما من المبادرة المؤسسية الحاسمة لو ع خطل استراتيجية قطرية.

 المساءلة والتمويل

في المائة من اسررتيمارات ميزانية دعم البرامج واإلدارة، إلى توليد األموال  27بنسرربة يهدف هذا البعد، والذي يسررتأثر   -252

، والحفاظ على المستويات الرفيعة من الحوكمة والرقابة الداخلية واإلشراف والمساءلة. والهدف البرنامجالمطلوبة لعمليات 

اسررا، وتلضررع إلدارة ومحاسرربة فعالتين عن بريق من ذلك هو  ررمان موارد مرنة ويمكن التنبؤ بها، وتقدم في الوقت المن

وظائف الرقابة على مسررتوى المقر، والمكاتا اإلقليمية والقطرية. وتركز المبادرات المؤسررسررية الحاسررمة على االمتياز في 

 إدارة التكاليف وبتنسيق التغيير.

 حسب بنود االعتماد 2016 ملخص الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة لعام

من النظام المالي، تُعرض الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة في ثالثة بنود اعتماد على النحو  3-9وفقا للمادة   -253

واإلدارة والشررررررؤون  (3ودعم البرامج في المقر؛  (2دعم البرامج في المكراترا اإلقليميرة والمكراترا القطريرة؛  (1الترالي: 

 دارية.اإل

حتى عام  2014الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة حسررررررا بنود االعتماد اعتبارا من عام  7-ويبين الجدول رابعا  -254

مل مجموع عدد الوظائف 2016 . ويعبر العمود اللاص بمجموع التكاليف عن تكاليف الموظفين وغير الموظفين؛ ويشرررررر

الوبنيين. ولم يطرأ تغيير على بنود االعتماد عما كانت عليه في خطة اإلدارة السرررررابقة. ويتضرررررمن الملحق األول الموظفين 

 تفا يل إ افية.
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 )بماليين الدوالرات األمريكية(: ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب بنود االعتماد 7-الجدول رابعا

 2016النفقات المتوقعة لعام  2015النفقات التقديرية لعام  2014نفقات عام   

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف
 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

دعم البرامج في المكاتا اإلقليمية 

 والمكاتا القطرية

227 787 96.5 244 825 99.3 263 840 107.4 

 51.1 244 157 51.9 237 151 55.4 254 160 دعم البرامج في المقر

 131.5 557 299 130.7 551 294 129.9 546 286 اإلدارة والشؤون االدارية

 290.3 641 1 719 281.8 613 1 689 281.8 586 1 673 المجموع

 االعتمادات المركزية

تغطي االعتمادات المركزية تكاليف االحتياجات القانونية وغيرها من االعتمادات اللا ررررعة للرقابة المركزية، والتي   -255

 2015تُر رررررد في الميزانية تحت بند اإلدارة والشرررررؤون اإلدارية. ويتوقع أن تكون هذه االعتمادات أعلى من مسرررررتوى عام 

عا تأمين، واللدمات المقدمة من وكاالت أخرى  2015(. ويتميل أكبر تغيير عن عام 8-)الجدول راب في زيادة رسرررررروم ال

 وغيرها من التكاليف القانونية ميل مساهمة المنسق المقيم.

 : االحتياجات القانونية واالعتمادات المركزية األخرى8-الجدول رابعا

 2016المقترحة لعام  2015التقديرية لعام   

 000 000 3 000 000 3 تكاليف إعادة االنتداب

 900 384 1 000 284 1 رسوم التأمين

 000 931 000 870 وحدة التفتيئ المشتركة

 534 602 000 600 لجنة اللدمة المدنية الدولية

 000 440 800 415 المراجعة اللارجية

 000 290 000 315 مجلس الرؤساء التنفيذيين

 000 170 000 150 اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ

 000 194 000 194 مراجعة الحساباتلجنة 

 057 066 2 633 798 1 اللدمات المقدمة من الوكاالت األخرى

 973 358 1 320 372 1 الدعم المشتر  بين الوكاالت

 500 413 1 554 301 1 مساهمة المنسق المقيم

 000 265 000 265 اجتماع اإلدارة العالمي

 150 869 650 794 بنود أخرى

 114 985 12 957 360 12 المجموع

 التحسينات المؤسسية

تعزز أنشررررطة الصررررناديق االسررررتئمانية العامة االبتكار والتغييرات الرئيسررررية في العمليات والنظم، وتدعم التحسررررينات   -256

 ومبادرات تنمية القدرات. البرنامج،المؤسسية في 
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وتكشف التجربة استعداد جهات مانحة معينة لتمويل األنشطة التي تركز على االبتكار والتغيير في الطريقة التي يعمل   -257

: ويميل و ررع عمليات لتوسرريع نطاق برامج التحويالت القائمة على النقد في المكاتا القطرية، أو تعزيز إدارة البرنامجبها 

فيها برق عمل جديدة باستلدام موارد من خار  ميزانية دعم البرامج واإلدارة.  األداء والملابر ور دها، حاالت ُجربت

ويحظى التغيير في بعض الحاالت بالتمويل بسررهولة نظرا الهتمام المانحين واسررتعدادهم لدعم األنشررطة؛ وفي حاالت أخرى 

 بنشاب إلى تمويل االحتياجات ذات األولوية. البرنامجيسعى 

وتشرررررمل خطة اإلدارة معلومات عن االسرررررتيمارات الفعلية والمحتملة كجزء من عملية ميزانية دعم البرامج واإلدارة.   -258

وتعطى األولوية لحاالت االسرررتيمار في أنشرررطة يتعذر تمويلها عن بريق الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة بغية إعادة 

برامج واإلدارة، أو المبادرات المؤسسية الحاسمة، أو الصناديق االستئمانية العامة. وتمشيا تلصيص موارد ميزانية دعم ال

مع المعايير التي اعتمدها المجلس، فإن المبادرات التي يمكن أن تجتذب اسرررررتيمارات إ رررررافية كبيرة من المانحين ينبغي أن 

 ة لضمان توجيه مواردها إلى مجاالت أكير احتياجا.تعطى أولوية أقل لتمويلها عن بريق ميزانية دعم البرامج واإلدار

مليون دوالر أمريكي للتمويل من ميزانية دعم  57حالة اسرررررتيمار بلغ مجموعها  79، ُعر رررررت 2016وبالنسررررربة لعام   -259

 لتمويل من مصادر خار  الميزانية.مليون دوالر أمريكي ل 88حالة استيمار بلغ مجموعها  54البرامج واإلدارة، وُعر ت 

حالة اسررررررتيمار من الميزانية  34وأسررررررفرت عمليات إعادة التلصرررررريص المحددة أعاله عن توجيه أولوية التمويل إلى   -260

حالة استيمار أخرى  15العادية لدعم البرامج واإلدارة عن بريق الزيادة في هذه الميزانية ومكاسا سعر الصرف؛ وُحددت 

مليون دوالر أمريكي. وتشررركل حاالت االسرررتيمار المتبقية،  17باعتبارها مبادرات مؤسرررسرررية حاسرررمة بملصرررصرررات قدرها 

، 2016مليون دوالر أمريكي، تقديرا الحتياجات الصرررناديق االسرررتئمانية العامة لعام  111.6حالة يبلغ مجموعها  84وعددها 

 تمويلها في المستقبل.ولذلك، فإنه قد يُنظر في 

 تحليل الصناديق االستئمانية العامة حسب أبعاد نتائج اإلدارة

على أسررام حاالت  2016احتياجات الصررناديق االسررتئمانية العامة حسررا أبعاد نتائج اإلدارة لعام  8-يبين الجدول رابعا  -261

التلصررريص االسرررتراتيجي للموارد على التو رررية بملصرررصرررات الموارد المتعددة من أجل مسررراعدة لجنة  االسرررتيمار الموثقة

في المررائررة من  20في المررائررة من االحتيرراجررات؛ ويميررل الميرردان  68األبراف. وتميررل أبعرراد العمليررات والنظم والبرامج 

 االحتياجات.

 حسب أبعاد نتاج اإلدارة  2016 : الصناديق االستئمانية العامة لعام9-الجدول رابعا

ماليين الدوالرات  

 األمريكية

% 

 5 5.8 : العاملون1البعد 

 4 4.6 : الشراكات2البعد 

 28 31.3 : العمليات والنظم3البعد 

 40 44.9 : البرامج4البعد 

 23 25.0 : المساءلة والتمويل5البعد 

 100 111.6 المجموع

من نتائج اإلدارة للو ول بقدرات الموظفين إلى مستوياتها الميلى في  1وستستلدم الموارد الملصصة للبعد    -262

االسررررررتجابة للطوارئ والشررررررؤون اإلدارية، ولدعم التطوير الوظيفي في مجال اللوجسررررررتيات، وبرنامج تأهيل لالمتياز في 

 المساواة بين الجنسين.
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إعداد استراتيجية إلدارة المعرفة، وإدما  برائق التحويالت النقدية في عمليات سالسل  3وستدعم ملصصات البعد   -263

 اإلمداد، وتحسين القدرة على تحديد الموارد وتلطيل الطلا، وتحسين إدارة األداء.

عن بريق تحليل اإلنذار المبكر ودعم  البرنامجسرتعداد للطوارئ في قدرات اال (1لتعزيز:  4وسرتسرتلدم موارد البعد   -264

وقدرات بناء القدرة  (3وخطة عمل من أجل الدعوة للمساواة بين الجنسين، وإبراز الصورة، واالتصال؛  (2رسم اللرائل؛ 

 والطاقة البديلةض.ضالو ول اآلمن إلى الحطا  على الصمود فيما يتعلق بالمناو، والحد من ملابر الكوارث، وبرنامج

سيما في مجال التغذية، ولتحسين نظام  على تعزيز الشراكات بين الوكاالت، وال 5و 2وستساعد ملصصات البعدين   -265

 اإلدارة البيئية، ودعم استعراض اإلبار المالي.

 المؤشر الجنساني لميزانية دعم البرامج واإلدارة

. ويعد هيكل أ حاب 2016بحلول عام  منظومةالالعمل على نطاق  لطةلتنفيذ االحتياجات القصوى ل البرنامجيلطل   -266

منصرررة تتسرررم بالكفاءة لغرض التعاون، وتقاسرررم أفضرررل الممارسرررات، ودعم القدرة في  2014األعمال الذي أُنشرررئ في عام 

 .البرنامج

مؤشرررررا جنسررررانيا غير برنامجي لميزانيته اللا ررررة بدعم البرامج واإلدارة يسررررتند إلى  البرنامج، نفذ 2015وفي عام   -267

ساني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والمستلدم لموارد المشروعات. ويقيس المؤشر مستوى الموارد  المؤشر الجن

المر ررودة في الميزانية ألنشررطة تعزيز المسرراواة بين الجنسررين وتمكين المرأة. وتمكن مكتا الشررؤون الجنسررانية من بلوغ 

في بريقها لبلوغ  منظومةخطة العمل على نطاق الب، كما أن الشررررعا األخرى المنلربة في عملية 2المؤشررررر الجنسرررراني 

أ. وسررررتُر ررررد موارد في الميزانية لتنفيذ جميع متطلبات خطة العمل على نطاق المنظومة بحلول عام 2المؤشررررر الجنسرررراني 

، تمشرريا مع خطة العمل للمسرراواة بين الجنسررين على مسررتوى الشررعا. وتسرراهم شررعا أخرى في هذه العملية في إبار 2016

  للمؤشر الجنساني. 1المستوى 

التي وافق  2020-2015وتتماشرررى المتطلبات الملططة مع متطلبات الميزانية لسرررياسرررة المسررراواة بين الجنسرررين للفترة   -268

، يمول من عرردة 2016مليون دوالر أمريكي في عررام  13.4؛ ويلزم مبلغ 2015عليهررا المجلس في دورترره السررررررنويررة لعررام 

في ميزانيات المقر والمكاتا  2016مليون دوالر أمريكي من ميزانية دعم البرامج واإلدارة األساسية لعام  4.8 (1مصادر: 

 : تحسين المشتريات4-اإلطار رابعا

نفذت شررعبة المشررتريات عمليات مبتكرة حسررنت فرص الحصررول على المعلومات السرروقية، مما سرراعدها على تحديد غايات أكبر للوفورات بصررورة 

بالفائدة على  2016مليون دوالر أمريكي في عام  40تدريجية لمشررررررتريات األغذية والسررررررلع واللدمات. وسررررررتعود الوفورات المشررررررتركة وقدرها 

 غيلية في المكاتا القطرية.الميزانيات التش

 : التركيز على االستثمار في المساواة بين الجنسين 5-اإلطار رابعا

ليمي. قلتعميم مراعاة المنظور الجنساني وفهم التزامات خطة العمل على نطاق المنظومة، سيُعيَّن خبير استشاري للشؤون الجنسانية في كل مكتا إ

ي جميع فوهذا سيزيد من القدرات على مستوى المكاتا اإلقليمية والقطرية فيما يتعلق بالتحليل الجنساني، وسيساعد على إدما  المنظور الجنساني 

وشررررراكاته المتعلقة بالشررررؤون الجنسررررانية. وسرررريؤدي تنفيذ  البرنامجمراحل الدورة البرنامجية، وخا ررررة مرحلة التصررررميم، وتحسررررين مصررررداقية 

صرريص ، تم تل2016اسررتراتيجيات المسرراواة بين الجنسررين إلى تحسررين فعالية المسرراعدة الغذائية للنسرراء والمجتمعات المحلية بأكملها. وبالنسرربة لعام 

 دوالر أمريكي لبدء هذه العملية. 500 000
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ريكي مليون دوالر أم 1.4و (3دوالر أمريكي أُعيد تلصيصها من مكاسا  رف النقد األجنبي؛  500 000و (2اإلقليمية؛ 

 .2016مليون دوالر أمريكي من الصناديق االستئمانية العامة في عام  6.7و (4في الحساب اللاص للمساواة بين الجنسين؛ 

 التحوط

على سررررررياسررررررة للتحوب لمكون اليورو في نفقات دعم البرامج واإلدارة  2008وافق المجلس في دورته السررررررنوية لعام   -269

متكبدة في المقر لزيادة استقرار التمويل من ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وقامت األمانة بناء على ذلك بإجراء شراء آجل ال

في يوليو تموز  2016. ونُفذت تدابير التحوب لعام 2016لمبالغ اليورو المطلوبة في إبار ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 

هذا  2016دوالر أمريكي. وتشرررمل تكاليف الوظائف المعيارية لعام  1.11، عندما بلغ متوسرررل سرررعر  ررررف اليورو 2015

 السعر، وهو ما يتيت يقينا بشأن القيمة بالدوالر األمريكي لنفقات دعم البرامج واإلدارة المحسوبة باليورو. 

 استخدام الحساب العام

من تحويل عائد الفوائد المحصرررررلة من حافظات اسرررررتيماراته وحسررررراباته  للبرنامجمن النظام المالي  3-11كن المادة تم  -270

ماليين دوالر أمريكي.  8بمبلغ  2016المصرررررفية وحسررررابات أسررررواق المال إلى الحسرررراب العام. ويقدر عائد الفوائد في عام 

ل معظم التكاليف المرتبطة مباشرة بإدارة است على عائد االستيمار، من قبيل رسوم إدارة االستيمار،  البرنامجيمارات وتُحم.

والنفقات المرتبطة بجهة اإليداع، وبعض الرسررررروم المصررررررفية. وتقترح األمانة اعتبارا من اآلن تحميل جميع تكاليف إدارة 

 مليون دوالر أمريكي من عائد الفوائد على الحساب العام. 1االستيمار حتى 
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 القسم الخامس: الخدمات المؤسسية وخدمات األعمال؛ والحسابات الخاصة

 لمحة عامة

ر   -271 كشررررف حسرررراباته المتسررررم بالمتانة ليحقق أقصررررى قدر من كفاءة التكاليف ووفورات الحجم في  البرنامجيُسررررلِّ

ة بميزة تنافسرررية، اسرررتُيِمرت هذه القاعدة المادية الصرررلبالبرنامج تقديم اللدمات التي يتمتع فيها عملياته. وفي مجاالت 

لتقررديم اللرردمررات لوكرراالت األمم المتحرردة األخرى ومجتمع العمررل اإلنسررررررراني، على نحو يحقق زيررادة في الوفورات 

 الجماعية في التكاليف والوقت.

بتقديم خدماته على االسترداد الكامل للتكاليف من المشروعات أو الشركاء فتغدو هذه اللدمات  البرنامجم ويقو  -272

ذاتية التمويل. وتُعد الحسررررررابات اللا ررررررة التي تتيت نقل األر رررررردة إلى الفترة المالية التالية خير وسرررررريلة تُقدم بها 

ل اللدمات وفق بريقة سررداد متفق عليها، شررريطة أال. يتعدى سررقف الحسرراب حدا أقصررى من  (29)اللدمات: فهي تُموِّ

قيد جميع النفقات واإليصرراالت ذات الصررلة في الحسرراب؛  (1القيمة. ولكل حسرراب مدير مسررؤول عن التيبت مما يلي: 

وأال. يتجاوز الحساب مطلقا حد  (3ووقوع جميع النفقات واإليصاالت ذات الصلة في نطاق اختصاص الحساب؛  (2

 سقفه.

م األمانة تقديم اللدمات إلى قسمين هما:  -273  وتُقسِّ

اللدمات المؤسرررسرررية، التي تسرررتفيد من شررررائها على نطاق المؤسرررسرررة وتُسرررترد تكلفتها محليا، بما في ذلك أنشرررطة  (1

 ترداد الكامل للتكاليف؛الرسوم مقابل اللدمات؛ ويضمن جدول للسداد االس

خدمات األعمال، التي كانت سررتُكلِّف أكير لو تم الحصررول عليها من مصررادر خارجية؛ وهي تُقدم ألغراض داخلية  (2

 وللشركاء وتُسترد تكاليفها حسا االستعمال.

 مليون دوالر أمريكي. 250بمقدار  2016ويُقدَّر حجم المعامالت المجراة في الحسابات اللا ة لعام   -274

 الخدمات المؤسسية

من تقديم اللدمات بطريقة مقتصرررردة وكفؤة، مسررررتعينا في ذلك  البرنامج تُمكِّن آلية تمويل اللدمات المؤسررررسررررية  -275

وأنشرررررطة  (3ومرفق الميزنة الرأسرررررمالية؛  (2البرنامج العالمي لتأجير المركبات؛  (1بيالثة أنواع من التمويل هي: 

 الرسوم مقابل اللدمات.

، وقد أُبقي عليه في 2014مليون دوالر أمريكي لعام  70ووافق المجلس على سرررقف لللدمات المؤسرررسرررية قدره   -276

حتى يتسررنى تسررريع إنجاز  2016لعام مليون دوالر أمريكي  82. وتقترح األمانة زيادة السررقف ليصررل إلى 2015عام 

 التحسينات الرأسمالية.

                                                      
من النظام المالي. وتدير الحسابات  1-5، وفقا للمادة البرنامج وأهداف وأنشطة يجوز للمدير التنفيذي إنشاء حسابات خا ة ألغراض محددة تتفق مع سياسات (29)

 اللا ة المساهمات اللا ة أو األموال الملصصة ألغراض برامجية أو مؤسسية أو السترداد التكاليف، أو لدعم األنشطة الطويلة األجل.
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  مليون دوالر أمريكي 22 –البرنامج العالمي لتأجير المركبات 

يسرررتلِدم البرنامج العالمي لتأجير المركبات اإلدارة المركزية في شرررراء المركبات وإعدادها لتوليد القيمة مقابل   -277

وتحسرررين إدارة األ رررول، و رررمان حصرررول المكاتا القطرية على مركبات تسرررتوفي المعايير األمنية. وتتيت المال، 

 رسوم التأجير المضمنة في ميزانيات المشروعات للبرنامج العالمي لتأجير المركبات استرداد ما يتكبده من تكاليف.

  مليون دوالر أمريكي 40 –مرفق الميزنة الرأسمالية 

( لتقديم سررلف للمنشررات واإل ررالحات التي سرريتم سرردادها مع 2016-2014أُنشررئ هذا المرفق في خطة اإلدارة )  -278

مليون دوالر أمريكي يُلصررص  20مرور الوقت من جانا المشرررروعات المعنية. وأنشرررئ المرفق بسرررقف أولي قدره 

يذ نظام دعم تنفويبلغ االسررررررتيمار المطلوب لمشررررررروع  نامج.البرلدعم ضنظام دعم تنفيذ اللوجسررررررتياتض في عمليات 

مليون دوالر أمريكي. وبما أن عمليات السرررداد سرررتبدأ في منتصرررف الفترة االسرررتيمار البالغة ثالث  35 اللوجسرررتيات

 مليون دوالر أمريكي. 20سنوات، يلزم فقل سد الفجوة بين النفقات واإليرادات التي ال يتوقع أن تتجاوز 

وأن يتسع نطاقه ليشمل  2015بلدا بحلول نهاية عام  30في نظام دعم تنفيذ اللوجستيات أن يُنفَّذ  البرنامجويتوقع   -279

ِرع في سررداد السررلفة التي قدمها مرفق الميزنة الرأسررمالية من خالل رسرروم النقل 2016بلدا آخر في عام  42 . وقد شررُ

لمناولة التي سرررررتُفرض على أسرررررام الكميات الطنية حالما يدخل النظام بور التشرررررغيل في مكتا البري والتلزين وا

 قطري.

مليون دوالر أمريكي  28(، وافق المجلس على زيادة رأسررررررمال المرفق ليبلغ 2017-2015وفي خطة اإلدارة )  -280

ل السرررداد الرأسرررمالية الميدانية من أجل تمويل التحسرررينات في المباني. ماليين دوالر أمريكي للط 8بغية توفير مبلغ 

أن يكون وجوده فيها بويل األجل عائدات االسررتيمار  البرنامجوسرريُزيد االسررتيمار في المباني في المواقع التي يتوقع 

 ويكفل األمن ويزيد كفاءة التشغيل.

ولويات االسررتيمار في المكاتا القطرية االثني عشررر األكير عر ررة للملابر كانت قد ُدعيت وحدد تقييم تقني أ  -281

ل من حيو  28مقترحا من مجموع المقترحات المتلقاة وعددها  11لتحديد أولوياتها: وأُخضررررررع  مقترحا لتقييم مفصررررررَّ

وع االستيمارات المقدمة من مرفق ماليين دوالر أمريكي متاحا، بلغ مجم 8جدواها واحتياجاتها. وبعد أن أ بت مبلغ 

 تتوزع على النحو التالي: 2015ماليين دوالر أمريكي في منتصف عام  7الميزنة الرأسمالية 

. يعمررل المكتررا القطري في ظروف ينعرردم فيرره األمن بشرررررررردة وال يتمكن مليون دوالر أمريكي 2.9 –العراق  (1

على الدوام من و رررع الموظفين في مباٍن آمنة. ولذلك، سررريسرررتوعا مجمع سررركني تابع لألمم المتحدة  البرنامج

 والوكاالت األخرى، وسيُسترد االستيمار من الوفورات المحققة من تشغيل المجمع السكني. البرنامج موظفي

م األمن والنزاع فأتيت . اسررررتعادت الحكومة السرررريطرة على منابق انعدامليون دوالر أمريكي 1.1 –الصررررومال  (2

ل االسرررتيمار مجمعات سررركنية ومكتبية جديدة في دولو وغاروي  لموظفي األمم المتحدة الو رررول إليها. وسررريُموِّ

 وستُسدد التكاليف من تمويل المشروعات على مدى خمس سنوات.

شيِّد ماليين دوالر أمريكي 3.0 –جيبوتي  (3 لة إلى رسوم المناو قاعدة لوجستيات في جيبوتي لتلفيض البرنامج. يُ

أدنى حد واالحتفاظ بملزونات لتقصررررررير مهل التسررررررليم وتعزيز خل اإلمداد للقرن األفريقي. وسرررررريُسررررررترد هذا 

 االستيمار من المشروعات التي تستلدم  وامع التلزين على أسام سعر الطن.
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تدعي المقترحات المتبقية الملتارة توفير   -282 وهو مبلغ يتجاوز قدرة  2016مليون دوالر أمريكي لعام  26وتسرررررر

التمويل لدى مرفق الميزنة الرأسمالية. ويجا البحو عن تمويل آخر لهذه االستيمارات في المباني. وقد يقل.ل استرداد 

 .2016من احتياجات عام  2015األموال في وقت مبكر في عام 

لموا ررلة  2016مليون دوالر أمريكي في عام  40األمانة زيادة ر رريد مرفق الميزنة الرأسررمالية ليبلغ وتقترح   -283

، وبدء العمل 2015، واسرررتكمال تحسرررينات المباني الميدانية التي بدأت في عام نظام دعم تنفيذ اللوجسرررتياتمشرررروع 

إلى  2016على المقترحات األخرى لتحسررينات المباني الميدانية. ويتوقع أن يصررل اإلنفاق الكلي على المباني في عام 

 .لن يكون مواكبا للموافقة على المشروعاتماليين دوالر أمريكي، وهو  10

  يون دوالر أمريكيمل 20 –أنشطة الرسوم مقابل اللدمات 

من أجل خدمات تكنولوجيا المعلومات، واألمن، وتقييمات  2014أُنشررررئت آلية الرسرررروم مقابل اللدمات في عام   -284

مليون دوالر أمريكي. وال تتجاوز السررلف المسررتحقة في أي وقت من األوقات هذا  20العمليات الفردية. وكان سررقفها 

 اللدمات تقتضي تقديم سلف دورية واسترداد التكاليف الحقا. السقف، غير أن حجم األعمال قد يتلطاه ألن بعض

مليون دوالر أمريكي( الكفاءة؛  24وتعزز مركزية إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وشررررررائها و ررررريانتها )  -285

نموذ  تمويل للفرد من  2013ويُطبق رسم خاص باسترداد تكلفة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للفرد. وأدخل في عام 

أجل اسرررترداد التكاليف المتكررة لتكنولوجيا المعلومات للنُظم والمو رررولية المؤسرررسرررية. وال تغطي الرسررروم الفردية 

فقات الرأسررمالية األخرى. وتر ررد الرسرروم في الميزانية من مصرردر التمويل اللاص بالموظف، تكاليف التركيا والن

يجا أن  (1ويجا أن تفي التكاليف المتكررة للدمة تكنولوجيا المعلومات رهنا بالرسرروم الفردية بالمعيارين التاليين: 

دمة من العقود والمدفوعات المركزية ويجا أن تسررررررتفيد الل (2ككل؛  للبرنامجتقدَّم خدمة تكنولوجيا المعلومات 

 المطبقة على جميع المشاركين.

مليون دوالر أمريكي للحسرررررراب اللاص لألمن من أجل تمكين  18.8، من الملطل إنفاق مبلغ 2016وفي عام   -286

األمن الميداني عن بريق  ندوق وأ وله، وتنسيق  البرنامجشعبة األمن الميداني من  مان سالمة وأمن موظفي 

 11.5مليون دوالر أمريكي، ودفع تكاليف إدارة شررررررؤون السررررررالمة واألمن البالغة قدرها  7.3الطوارئ األمنية البالغ 

مليون دوالر أمريكي. ويغطي  ندوق الطوارئ األمنية تكاليف معدات األمن والسالمة عندما ال تكفي تكاليف الدعم 

المعدات لدعم المكاتا القطرية من أجل االمتيال لمعايير العمل األمنية الدنيا. ويتعين على المباشرررررررة. وتلزم هذه 

المنظمات المشاركة في نظام إدارة األمن التابع لألمم المتحدة تقديُم مساهمة إلزامية في تكاليف إدارة شؤون السالمة 

ن في اسررم التكلفة اسررتنادا إلى عدد الموظفين الموجوديواألمن. ويتم تقاسررم التكاليف الميدانية وفقا للصرريغة اللا ررة بتق

ل تكاليف األمن كلما أمكن على  البلدان غير األعضرررررراء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصررررررادي. وتُحم.

، يدر  رسررم في تكاليف الموظفين الموحدة لتغطية 2016تكاليف الدعم المباشرررة اللا ررة بالمشررروع. وبالنسرربة لعام 

 لمصاريف التي يتعذر تمويلها عن بريق العمليات، وخا ة في المكاتا القطرية الصغيرة.ا

 ويتلقى مكتا التقييم سلفة لتيسير تلطيل تقييمات العمليات وتنفيذها. وتُسترد التكاليف من المشروعات الُمقيَّمة.  -287

المستوى التقديري للنشاب في الحسابات اللا ة لللدمات المؤسسية، مو حا سقف  1-ويُبيِّن الجدول خامسا  -288

 .2016التمويل بالسلف والنفقات التقديرية خالل عام 
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 2016: الحسابات الخاصة للخدمات المؤسسية في عام 1-االجدول خامس

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 % النفقات التقديرية سقف التمويل بالسلف 

 21 19 - 22 - البرنامج العالمي لتأجير المركبات

 27 24 - 40 - مرفق الميزنة الرأسمالية

 - 14 - - 20 نظام دعم تنفيذ اللوجستيات

 - 10 - - 20 تحسين المباني

 52 46 - 20 - أنشطة الرسوم مقابل الخدمات

 - - 24 - - خدمات تكنولوجيا المعلومات

 - - 19 - - األمن

  - 3 - - التقييم

 100 89 - 82 - المجموع

 ندوق برنامج رفاه الموظفين  

 عاملينبغية تقديم الدعم لل برنامج رفاه الموظفين، على  رررندوق 2015وافق المجلس، في دورته السرررنوية لعام   -289

ل بتحويل مبلغ الميدانية في مراكز العمل  ماليين  10في مضررمار الصررحة والسررالمة وظروف المعيشررة، على أن يُموَّ

هو عبارة عن أداة دوالر أمريكي من حسرراب تسرروية دعم البرامج واإلدارة. وخالفا لمرفق الميزنة الرأسررمالية، الذي 

 فين ندوق برنامج رفاه الموظيُسترد من المشروعات المتلقية، فإن إقراض توفر سلطة ميزانية في شكل بند اعتماد 

يوفر الموارد لدعم مكون الرفاه في مبادرات مرفق الميزنة الرأسرررمالية حين تنعدم مصرررادر التمويل األخرى. والعمل 

 .صندوق برنامج رفاه الموظفينجاٍر إلنشاء حساب خاص ل

 خدمات األعمال

تُقدم الحسررابات اللا ررة األخرى خدمات األعمال المسررتردة التكاليف على الصررعيد الداخلي وللشررركاء. ويُقدَّر   -290

 المتحدة األمم في المائة منها إلى حسرررررررابات مسررررررتودع 60مليون دوالر أمريكي، يعود  161حجم المعامالت بمبلغ 

 اإلنسانية والنقل الجوي والتأمين الذاتي. للحاالت لالستجابة

وتحتفظ مستودعات األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية بأغذية جاهزة لالستعمال ومواد إغاثة بغرض االستعداد   -291

شريكا )مكاتا سعة وستين  مالء وع البرنامج للطوارئ واالستجابة لها. وهي تقدم خدمات معيارية ومحددة الطابع لت

 كاليف من مساهمات المانحين المباشرة ومن استرداد التكاليف اإل افية من الزبائن.خارجيين(. وتُسدد الت

على نقل إمدادات اإلغاثة والعاملين في المجال اإلنسرررراني  البرنامجويدعم الحسرررراب اللاص للنقل الجوي قدرة   -292

 جوا إلى مواقع يتعذر الو ول إليها بوسائل أخرى.

 1993وبرامجها في عام  الغذائية المعونة سرررياسرررات ويُمكِّن الحسررراب اللاص للتأمين الذاتي الذي أنشرررأته لجنة  -293

من شررررراء تغطية التأمين لألغذية والسررررلع العابرة. وتسررررتلدم األمانة قسررررطا وافرا من التأمين الذاتي يُمكِّن  البرنامج

اوض للحصررول على أقسرراب تأمين أقل من المسررتويات السررائدة في السرروق وتقليل ما تحدثه خسررائر من التف البرنامج

 األغذية من تأثيرات اقتصادية سلبية على المشروعات إلى أدنى حد.

ات ركيز على االحتياجوبرامجه وزيادة الت البرنامجوبالنظر إلى اعتبارات التغذية التي تشررررررمل جميع عمليات   -294

خدمتهم، توجد بائفة متزايدة من األغذية المغذية الملصررررررصررررررة التي يتداولها  البرنامجالتغذوية للنام الذين يتولى 
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. وقد أ اف ذلك أنواعا جديدة من الملابر الكامنة في إدخال المزيد من األغذية الحساسة، من قبيل ملابر البرنامج

األغذية ضالتي يفضرررل اسرررتلدامها قبل تاريخ انتهاء الصرررالحيةض أو ملابر مماثلة ال تدخل  رررمن شرررروب الملابر 

األمانة  ئستنشا، اسات المعونة الغذائية وبرامجهالغرض المنشود أ ال من قرار لجنة سيالقابلة للتأمين. واتساقا مع 

ماليين دوالر أمريكي من الفائض المعلن للحسررراب اللاص  10حسرررابا خا رررا لتغطية ميل هذه الملابر، باسرررتلدام 

للتأمين الذاتي من خالل االسررتبقاء على أسررام المطالبات في المسررتقبل. )وأو ررى المجلس بأن يكون معدل االسررتبقاء 

لمطالبات في المسررتقبل  ررعف متوسررل معدل اللسررارة السررنوية.( وهذا سرريسررمت باسررتبدال األغذية التي على أسررام ا

شددا من المعايير الدولية، وخا ة فيما  سبا اللوائت الوبنية، والتي تعد في بعض الحاالت أكير ت ستلدامها ب يتعذر ا

 مما يساعد على تلفيض األثر االقتصادي علىيتعلق بأفضل استلدام األغذية المجهزة قبل تاريخ انتهاء الصالحية، 

 المشروعات إلى أدنى حد.

مليون  2.2بملصررص أولي قدره  2014في عام  الحسرراب اللاص للمسرراواة بين الجنسررينوأنشررأ المدير التنفيذي   -295

 ياغة سياسة جديدة  (2المنظور الجنساني؛  تسريع تعميم مراعاة (1دوالر أمريكي لتوفير التمويل بالسلف لما يلي: 

دعم البرمجة المراعية للفروق بين  (4تنفيذ خطة العمل على نطاق المنظومة؛  (3بشرررررأن المسررررراواة بين الجنسرررررين؛ 

 دعم تنمية القدرات ذات الصلة على جميع المستويات. (5الجنسين في المكاتا اإلقليمية والقطرية؛ 

 2018-2017ة الفترآفاق الحسابات الخاصة في 

 241البالغ  2016عن مسرررتواها في عام  2018و 2017يُتوقَّع أال يتغير مسرررتوى الحسرررابات اللا رررة في عامي   -296

مليون دوالر أمريكي. وقد يزداد حجم خدمات األعمال المقدمة من خالل الحسابات اللا ة إن نشأت احتياجات غير 

 منظورة.
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 الملحق األول

 2016م مقترح ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعا

التي جرت  االستعراض ، عمليةدعم البرامج واإلدارة ميزانية: رابعا القسم يُكِمل الذي الملحق، يعرض هذا   -1

 جزءا منإدارة األداء  و التمفاهيم القيمة مقابل المال  تزال والدعم البرامج واإلدارة.  مقترح ميزانية إلعداد

 .2016عملية إعداد ميزانية 

 الميزانية ضاستعرا

 إدارة ميزانيتها ، اسررررررتعر رررررررت كل2016لعام دعم البرامج واإلدارة  ميزانية اسررررررتعراض في أولى كلطوة  -2

المسررررؤولون عن  واسررررتعرض. البرنامج في األولوية ذات للمجاالت المائة في 5 تلصرررريص إعادة بهدف وأنشررررطتها

 في ماراسرررررتي كل يسرررررهم بها التي تبين الطريقة جديدة، أعدوا مقترحات أو االسرررررتيمارية المعللةمقترحاتهم الميزانية 

 وأدعم البرامج واإلدارة بلبات  سررررررواء الطلبات، وعلى جميع. التكلفة حيو من فعالية وجعله أكير األداء تحسررررررين

 األداء ومؤشرررررررات والحصرررررررائل والملرجات،المقررة  بين النتائج تحقق التطابق أن الميزانية، خار  الطلبات من

لجنة  إلى اإلدارات ويقدمونها رؤسرررررراء ويصرررررردق عليها بعد ذلك. المال مقابل القيمة فوائد وأن تو ررررررت الرئيسررررررية

 .التلصيص االستراتيجي للموارد

 ،أسررراسررري تمويل بمسرررتوى للمواردلجنة التلصررريص االسرررتراتيجي  أو رررت الطلبات، جميع اسرررتعراض وبعد  -3

دعم البرامج تحديد سررررعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي، وزيادة  وإعادة المائة، في 5 توزيع نسرررربة إعادة يتضررررمن

 لىالمؤسرررسرررية الحاسرررمة ع المبادرات تمويل وتم تحديد أولويات. عليه للموافقة التنفيذي المدير وقدمته إلى ،واإلدارة

 (2).البرنامج في التركيز ومجاالت (1)المجلس وافق عليها التي المعايير أسام

 زانيةخالل مي من الممولة االستيمار غير في مقترحات لجنة التلصيص االستراتيجي للمواردويمكن أن تنظر   -4

 اهماتمس تحصل بشأنها على قد أو المستقبل بشأنها في األبراف متعدد تمويل على للحصول واإلدارة البرامج دعم

 أو واإلدارة البرامج االسررررررتيمار المعللة المتعلقة بميزانية دعم مقترحات نهج وأ رررررربت. المانحة موجهة من الجهات

 .معمما اآلن األبراف االعتمادات متعددة

 مقابل المال القيمة

ف  -5 ض... تحقيق أفضررل النتائج للمسررتفيدين عن بريق اسررتلدام مواردنا  على أنها مقابل المال القيمة البرنامج يُعر.

 واردم تلصررررريص وأولويات اإلدارة للطة وفقا والفعالية، والكفاءة االقتصررررراد بين التوازن تحقيق بهدفبحكمة ...ض 

 رحلةم في لتتبعها المحددة الرئيسررررية األداء مؤشرررررات في تحقيق المحرز التقدم قيام وسرررريتمدعم البرامج واإلدارة. 

 .ألداءا ر د من وسيتم اإلبالغ عنها في تقرير األداء السنوي كجزء تلطيل األداء السنوي عملية خالل من التلطيل

                                                      
(1) C/1-WFP/EB.A/2015/6 . :ه عالقة وليست ل (3( وال تغطيه الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة؛ 2( لمرة واحدة؛ 1والمعايير هي أن يكون االقتراح

 .( ويركز على التغيير المؤسسي6( وليس من المرجت أن يحصل على استيمار إ افي كاٍف من الجهات المانحة؛ 5( ويحتا  إلى تمويل يمكن التنبؤ به؛ 4بمشروع؛ 

(2) D/1-WFP/EB.A/2015/6. 
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 االداء رصد

 بهدف ألداءبا والتمويل بالميزانيات النتائج تربل التي ،الميزنة المسرررتندة إلى األداء إلى هذه اإلدارة خطة تسرررتند  -6

وتقرير  السرررنوي، األداء واسرررتعراض وتلطيل اإلدارة، خطة دورة في والمسررراءلة واإلدارة عمليات التلطيل إدما 

 األداء السنوي.

ا بم الرئيسرررية األداء ومؤشررررات باألنشرررطة على قائمة مكتا كل من المقدمة الميزانية ويجا أن تشرررتمل خطل  -7

 الميزانية لدورة مؤشرررررررات الحصررررررائل والنواتجأهداف  وُقِدمتأبعاد نتائج اإلدارة. إبار نتائج اإلدارة و مع يتواءم

2016-2018. 

عادة ويجوز إ. الفعلية الميزانية وفقا لملصررررصررررات السررررنوي األداء خطل يتم تعديل التمويل، تلصرررريص وبعد  -8

تائج يا أولويات األهدافترت طة، والن تائج تحقيق سرررررريتم كيف اللطل تبين أن يجا ولكن واألنشرررررر يةبالم الن  يزان

 .يةالميزان قرارات لالسترشاد بها في اتلاذ األداء على أدلة السنوي األداء خطل وستوفر استعرا ات. الملصصة

 السرررررنوي في تقرير األداء العام نهاية المحددة في الميزانية في التي تحققت والمبالغ النتائج وسررررريتم اإلبالغ عن  -9

ية نتائج السررنة المنتهية للميزان . وسررتراعي عملية و ررع الميزانية المسررتندة إلى األداءالبرنامج أداء إلظهار وتجميعها

 سنوات.السابقة عند و ع الميزانيات اللا ة بفترة التلطيل التالية ليالث 

  



WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1 71 

 

 

 (2017-2014) اإلدارة نتائج إطار: 1-ألفالشكل 

 

 هيكل األمانة

 .إدارة لكل اإلبالغ خطوب القسم هذا ويبين. 2014 عام عن كبير بشكل األمانة هيكل يتغير لم  -10

 المركزية والخدمات والرقابة، التنفيذية، اإلدارة

ن ومكتا الشررررررؤو التنفيذي، المدير مكتا المركزية إلى واللدمات والرقابة، التنفيذية، تُسررررررند أنشررررررطة اإلدارة  -11

 مكتاو القانونية، الشررررؤون ومكتا التغيير، وإدارة واالبتكار البشرررررية، والموارد المظالم، أمين ومكتاالجنسررررانية، 

 .األخالقيات مكتاو التقييم، ومكتا وخدمات الرقابة، العام المفتئ

 التنفيذي المدير نائب مكتب

 األمم منظومرة مع العمرل (2 المتحردة؛ األمم مقر في البرناامج تمييرل (1: يردعم التنفيرذي المردير نرائرا مكترا  -12

كل التي العمليات في المشررراركة (4 األفريقي؛ االتحاد مع العالقات (3 األعضررراء؛ والدول المتحدة اإلنمائية  البيئة تُشررر.

 .واإلنسانية

 .أبابا وأديس وجنيف نيويور  في البرنامج على مكاتا التنفيذي المدير ويشرف نائا  -13

 العمليات خدمات إدارة

 ينرئيس المستشار مكتا خالل منسلسلة اإلمداد  ونظام والتنفيذ البرامج سياساتالعمليات  خدمات إدارة تدعم  -14

  .اإلمداد سلة، وسلودعم االستجابة واالستعداد للطوارئ والتغذية، والبرامج، وشعا السياسات

المسا لة 

والتمويل
العاملون

ف  الوقت الح ول 
موارد مرنة  ل  المناس  

التنبؤ ب ايمكن 

استخدا  أ طر المسا لة

ة بطريقتخ ي  الموارد 
ة استراتي ية وبشفافي

وبكفا ة

د ثبات فعالية  دارة الموار

ن فعالية تعل  المو في 
وتنمية م ارات  

 فعالية اكتسا  الموا  
ا تذاب ا  و دارت ا 

 وتعيين ا ونشر ا

أ  اد   ا   

  د ر 

رة
دا
إل
 ا
 
ائ
نت

تعزيز الشراكات 
ليةا ستراتي ية والتش ي

الشراكات

لية تحسين ا تسا  والفعا
 ل  نطا  من ومة األم  

المتحدة

تحقي  أ دا  الشراكة

 العمليات والن  

ن من التعل   ليات  تمك 
اروتقاس  المعرفة وا بتك

ودة ت مي  برام  فائقة ال 
ت والموافقة  لي ا ف  الوق

المناس 

سلسلة  مداد متسمة   
ن من  بكفا ة التكلفة تمك 

  ال ذائية ف ي ال المسا دة 
الوقت المناس 

 مليات ون    مرش دة 
وفعالة

البرام 

المستفادة الدرو  تعل  
ا بتكاراتتعمي  و

الموا مة م  األولويات 
 القدراتوالحكومية 
المعززة الوطنية

ائ  اإلبال  بفعالية  ن نت 
وأ مال الد وةالبرام  

ة است ابات برام ية مالئم
وقائمة  ل  األدلة

  ةالفعال الحوكمةتيسير 
ف  البرنام 

قوة  مل مشاركة 
مد ومة بقيادات مقتدرة 

ز ثقافة ا لتزا   تعز 
والتوا ل والمسا لة

قوة  مل مخططة 

تخطيطا مناسبا
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 من قدر لتحقيق أقصى وأنشطة المشتريات اللوجستية األنشطة هيكلتها التي أعيدت اإلمداد سلسلة شعبة جوتدمِ   -15

 ،األمم المتحدة للنقل الجوي للمسررراعدة اإلنسرررانيةخدمات  –اللوجسرررتية المشرررتركة لدمات وتضرررم ال والتازر، المرونة

 .اتاللوجستي ومجموعة ،ستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانيةوم

 تسيير الموارد إدارة

 لىع الموافقة بين الواجبات فصررررل وتضررررمن األداء إدارة وتسرررريِّر الموظفين، رفاهتسرررريير الموارد إدارة تعزز   -16

 .للبرنامجاللارجيين  المصلحة أ حاب أمام والمساءلة اإلنفاق، وإدارة المالية والرقابة الميزانية،

 المعلومات، وتكنولوجيا األداء، ور د وإدارة والبرمجة، والميزانية واللزانة، الماليةعا شُ  وتضم هذه اإلدارة  -17

 .هاودعم األعمالتكامل مكتا الموظفين، و رفاهو الميداني، واألمن اإلدارة، وخدمات

 والدعوة والحوكمة إدارة الشراكة

وتدير  واالتصرراالت، األموال، وجمع المؤسررسررية، الشررراكة اسررتراتيجية والدعوةإدارة الشررراكة والحوكمة تدعم   -18

الشررراكة وتنسرريق و اللاص، القطاع مع والشررراكات مع الحكومة، شررعا الشررراكات وتضررم. التنفيذي المجلس شررؤون

 ،لها مقرا ومار من تتلذ التي الوكاالت مع العمل وتسرررراند هذه اإلدارة التنفيذي، المجلس وأمانةالسررررياسررررات والدعوة 

 بوكيوو وسررول وباريس ومدريد ولندن وبروكسررل وبرلين بيجين في البرنامجومكاتا  العالمي الغذائي األمن ولجنة

 .المتحدة العربية واإلمارات العا مة وواشنطن

 االعتماد بنود حسب 2016 لعامدعم البرامج واإلدارة  مقترح ميزانية تفاصيل

 2015و 2014امي لعررر االعتمررراد بنود حسررررررررا واإلدارة البرامج دعم ميزانيرررة 1-أوال-الجررردول ألف يعرض  -19

 ملوتشررر الموظفين؛ وغير الموظفين تكاليفض التكاليف اإلجماليةض أعمدة وتشرررمل(. توقعات) 2016عام و ،(تقديرات)

 .الدوليين والمحليينالفنيين  الموظفينض أعداد الوظائفض في إبارض المجموعضأعمدة 

 بنود االعتماد حسب  دعم البرامج واإلدارة: ميزانية 1-أوال-الجدول ألف

 2016توقعات لعام  2015تقديرات لعام  2014نفقات عام   

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

المكررراترررا  –دعم البرامج 

 اإلقليمية والمكاتا القطرية
227 787 96.5 244 825 99.3 263 840 107.4 

 51.5 244 157 51.9 237 151 55.4 254 160 المقر –دعم البرامج 

 131.5 557 299 130.7 551 294 129.9 545.5 286 اإلدارة والشؤون اإلدارية

 290.3 641 1 719 281.8 613 1 689 281.8 586 1 673 المجموع 
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 القطرية والمكاتب اإلقليمية المكاتب - البرامج دعم

 وتعزز دان،المي في والسرررياسرررات القطرية وتضرررمن تنفيذ االسرررتراتيجيات بدعم المكاتا اإلقليمية المكاتا تقوم  -20

 :هي ووظائفها الرئيسية. والقطري اإلقليمي الصعيدين على والتماسك التشغيلية والرقابة اإلدارة، فعالية

  ؛البرنامجتوفير الدعم في مجال السياسات والتوجيه لعمليات 

  الطارئة عن بريق انتفاع متسررق بالموارد اإلقليمية في  البرنامجتوفير القيادة و ررمان فعالية وكفاءة اسررتجابات

 ؛2حاالت بوارئ المستوى 

  توفير إرشرراد عملياتي ودعم إ ررافي من الموارد اإلقليمية لضررمان تنفيذ اسررتجابات البرنامج الطارئة في حاالت

 ؛3بوارئ المستوى 

 المشروعات؛ ووثائق المشروعات تصميم جودة  مان 

 القطرية؛ المكاتا ر د أداء 

 بالميزانية؛ المتعلقة والمسائل القطرية المكاتا إدارة على اإلشراف 

 حتى تتوافر لديها القدرات التقنية والتشغيلية الالزمة القطريةتقاسم الموارد التقنية في المكاتا  تيسير. 

 اإلقليميررة المكرراتررا حسررررررررادعم البرامج واإلدارة  توزيعررا لوظررائف وتكرراليف 2-أوال-جرردول ألفال ويعرض  -21

وظائف ال أعداد وتشررررمل الموظفين؛ وغير الموظفين تكاليفض التكاليف اإلجماليةضوتشررررمل أعمدة . القطرية والمكاتا

 .الدوليين والمحليين الفنيين اإلجمالية الموظفين
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 المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية –: دعم البرامج 2-أوال-جدول ألفال

 2016توقعات لعام  2015تقديرات لعام  2014نفقات عام   

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية* 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

                    

 12.4 73 28 11.3 69 24 10.9 66 21 آسيا والمحيل الهادئ –المكتا اإلقليمي 

الشرق األوسل وشمال  –المكتا اإلقليمي 

  وشرق أوروباأفريقيا وآسيا الوسطى 
23 63 8.9 28 76 10.3 29 77 11.2 

 11.7 72 31 10.7 70 29 9.7 65 26 غرب أفريقيا –المكتا اإلقليمي 

 11.4 71 26 10.6 69 24 10.9 69 24 شرق ووسل أفريقيا –المكتا اإلقليمي 

 10.1 59 23 8.7 65 21 8.8 52 19 الجنوب األفريقي –المكتا اإلقليمي 

ر أمريكا الالتينية والبح –المكتا اإلقليمي 

 الكاريبي
16 51 6.9 19 54 7.2 20 59 8.0 

 41.7 425 102 40.5 422 99 40.5 421 98 المكاتا القطرية

 0.8 4 4       التحويالت القائمة على النقد

 107.4 840 263 99.3 825 244 96.5 787 227 المجموع 

 :هي القطرية للمكاتا الرئيسية والمسؤوليات  -22

 شررررررراكررات مع الهيئررات الوبنيررة، والمنظمررات غير الحكوميررة، ومجموعررات المجتمع المرردني، والجهررات  إقررامررة

 ؛من أجل تعظيم فعالية البرامج المانحة، والقطاع اللاص

  االستراتيجية؛ وخطته البرنامج لسياسات وفقاتصميم وتنفيذ مشروعات 

  ؛ةضمان المواءمة مع فرق األمم المتحدة القطريلتحقيق النتائج ور دها واإلبالغ عنها 

  القطري المستوى علىموارد الاللضوع للمساءلة عن إدارة. 

 (.3-أوال-ألف الجدول انظر) القطري المكتا لحجم وفقادعم البرامج واإلدارة ويُلصص   -23

 الهيكل النموذجي للمكاتب القطرية: 3-أوال-ألف الجدول

 عدد المكاتب دعم البرامج واإلدارةتخصيص  الحجم

 19 واحد مدير قطري كبير جدا

 13 واحد مدير قطري كبير

تكاليف التشغيل بما فيها التكاليف اللا ة  امدير قطري واحد زائد متوسل

 بالموظفين المحليين الممولين من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

24 

تكاليف التشغيل بما فيها التكاليف اللا ة  امدير قطري واحد زائد  غير

 بالموظفين المحليين الممولين من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

14 

تكاليف التشغيل بما فيها التكاليف اللا ة  اواحد زائدمدير قطري   غير جدا

 بالموظفين المحليين الممولين من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

11 

 81 المجموع 

 .ومستهدف للعمليات استراتيجي لتوفير دعم القطرية للمكاتا 3-وظيفة من الفئة ف 28 تلصيص يتم ذلك، إلى وباإل افة
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 المقر - البرامج دعم

 2015وعررام  ،2014 لعررام المقر في البرامج لرردعم واإلدارة البرامج دعم ميزانيررة 4-أوال-ألف الجرردول يعرض  -24

 ملوتشررر الموظفين؛ وغير الموظفين تكاليفض التكاليف اإلجماليةضوتشرررمل أعمدة (. توقعات) 2016عام و ،(تقديرات)

 .الدوليين والمحليين الفنيين الموظفيناإلجمالية  الوظائف أعداد

 المقر –: دعم البرامج 4-أوال-ألف الجدول

 2016توقعات لعام  2015تقديرات لعام  2014نفقات عام   

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية* 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

                خدمات العمليات

 – مكتا مسرراعد المدير التنفيذي

 خدمات العمليات
2 4 1.0 2 4 1.0 2 4 0.9 

 1.3 3 2 1.3 3 2 - - - مكتا رئيس المستشارين

  -   -  1.1 - - مكتا التلطيل االستراتيجي

 7.0 34 24 7.3 34 24 9.1 46 34 السياسات والبرامج

 3.1 13 10 2.7 13 10 2.2 11 9 االستعداد للطوارئ

 1.9 9 7 2.0 9 7 0.5 2 1 التغذية

 1.6 5 4 1.2 5 4 0.9 4 3 *الجنسانية الشؤونمكتا 

 15.9 96 52 12.9 76 39    سلسلة اإلمداد

  -  3.9 20 13    اللدمات اللوجستية المشتركة

 - -   -  12.8 79 41 شعبة اللوجستيات

 - - -  -  5.0 28 15 شعبة المشتريات

             رئيس الديوان

 - - -  -  1.2 5 3 مدير اإلدارة العامة

 1.3 8 4 1.4 8 3 1.1 7 2 وحدة دعم إدارة العمليات

              

          إدارة الموارد

 16.2 62 45 17.2 61 44 19.5 63 46 تكنولوجيا المعلومات

 1.0 4 3 1.0 4 3 1.0 5 4 األمن الميداني

 1.4 6 4             التحويالت القائمة على النقد

 51.5 244 157 51.9 237 151 55.4 254 160 المجموع 

وألغراض مقارنة البيانات،  ، سيكون مكتا الشؤون الجنسانية مسؤوال أمام رئيس الديوان.2015نوفمبر تشرين الياني تبارا من عا *

  .في هذا الجدول تحت إدارة خدمات العمليات المكتايبقى 

 والشؤون اإلدارية اإلدارة

وعام  ،2014 لعام الموظفين والشررررررؤون اإلدارية وأعداد اإلدارة توزيعا لتكاليف 5-أوال-ألف الجدول يعرض  -25

 الموظفين؛ وغير الموظفين تكاليفض التكاليف اإلجماليةضوتشررررررمل أعمدة (. توقعات) 2016عام و ،(تقديرات) 2015

 .الدوليين والمحليين الفنيين اإلجمالية الموظفين الوظائف أعداد وتشمل
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 : اإلدارة والشؤون اإلدارية5-أوال-ألف الجدول

 2016توقعات لعام  2015تقديرات لعام  2014نفقات عام   

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية* 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية* 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

التكاليف  أعداد الوظائف

اإلجمالية* 

)بماليين 
 تالدوالرا

 األمريكية(

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

                   اإلدارة

 3.8 16 8 3.9 16 8 4.4 16 8 مكتا المدير التنفيذي ورئيس الديوان

 0.6 2 1 0.7 2 1 0.6 2 1 مكتا أمين المظالم

 14.1 88 41 14.9 88 42 15.9 97 45 شعبة الموارد البشرية

 4.1 20 15 3.9 19 14 3.7 20 15 مكتا الشؤون القانونية

 0.8 2 1 0.7 2 1 0.5 2 1 األخالقياتمكتا 

 1.1 3 2 0.3 1 1 - - - االبتكار وإدارة التغيير

 7.9 34 29 8.0 34 29 7.9 37 30 مكتا المفتئ العام وخدمات الرقابة

 6.2 12 9 5.5 12 9 6.0 12 9 مكتا التقييم

             مكتب نائب المدير التنفيذي

 0.9 4 2 0.9 4 2 - - - مكتا نائا المدير التنفيذي

 2.1 7 5 2.1 7 5 2.3 8 5 نيويور 

 1.3 4 3 1.1 4 3 1.1 4 3 جنيف

 0.8 4 2 0.8 4 2 0.7 4 2 أديس أبابا

         إدارة خدمات الشراكة والحوكمة

الشرررررررراكة  – مكتا مسررررررراعد المدير التنفيذي

 والحوكمة
3 5 1.7 2 4 1.2 2 4 1.1 

 6.4 29 22 7.9 34 26 7.2 31 26 الشراكات مع القطاع اللاص

 8.6 34 23 7.8 31 21 8.2 31 21  االتصاالت

 1.5 7 5 1.3 6 4 0.1   الشراكة، وتنسيق السياسات، والدعوة

 5.3 24 9 5.6 24 9 5.5 24 8 أمانة المجلس التنفيذي

الوكاالت التي تتلذ من روما مقرا لها، ولجنة 
 األمن الغذائي العالمي

3 4 0.9 3 4 0.9 3 4 0.8 

 - -   -  0.4 1 1 مكتا الشراكات مع المنظمات غير الحكومية

 7.3 39 20 7.0 38 20 6.7 37 19 شعبة الشراكات مع الحكومات

 1.7 7 4 1.7 7 4 1.9 7 4  بروكسل

 0.4 2 1 0.5 2 1 0.4 2 1 لندن

 1.3 6 3 1.3 6 3 1.3 6 3  بوكيو

 1.5 4 4 1.2 2 2 0.9 1 1 مكتا اإلمارات العربية المتحدة

 2.3 9 5 2.2 9 5 2.3 9 5 واشنطن

  81.8  364  219  81.5  358  216  80.7  357  213 المجموع الفرعي

           الشؤون اإلدارية

           إدارة الموارد

 0.9 4 2 0.9 4 2 0.9 4 2 إدارة الموارد – مكتا مساعد المدير التنفيذي

 7.1 47 19 7.3 47 18 7.1 44 16 الميزانية والبرمجة

 8.7 51 24 8.1 49 22 7.8 52 22 المالية واللزانة

 3.5 18 13 3.7 18 13 2.9 16 11 إدارة ور د األداء

 13.6 58 11 14.1 59 11 15.2 63 14 خدمات اإلدارة

 1.2 5 4 0.9 5 4 1.4 7 5 ودعمهااألعمال تكامل مكتا 

 1.6 8 5 1.7 8 5 0.5 - - الموظفين رفاه

 36.6 190 78 36.8 182 75 35.7 186 70 المجموع الفرعي

 13.0 3 3 12.4 3 3 13.4 3 3 االعتمادات المركزية

 131.5 557 299 130.7 551 293 129.9 546 286 المجموع 
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2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 التغييرات 2016

 المدير مساعد

التنفيذي 1          -            1

 المدير مساعد

التنفيذي 1          -               1                

 المدير مساعد

التنفيذي

1          -            1                   

 المدير مساعد

التنفيذي 1        -        1              

 مساعد

 المدير

التنفيذي -      1              

مد-2 مد-2            - مد-2               - مد-2            - مد-2        - -      
مد-1 مد-1            - مد-1               - مد-1            - مد-1        - -      

ف-4 1          -            1 ف-4 ف-4                1               -          1 ف-4            - ف-4        - -      1              

عامة خدمات 2          -            2 عامة خدمات ف-3            - عامة خدمات                2               -          2 عامة خدمات              1        -        1 -      2              

عامة خدمات
2        -        2              

2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016  2015 التغييرات 2016

2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 مد-2 مد-2                 1            -          1 -                2015 التغييرات 2016 مد-2 1       -        1            

مد-2 مد-2                1            -          1 مد-2                1            -          1 مد-2                  1            -          1 مد-1                1            -          1 مد-1                 2               1          1 مد-2                1                -               1 مد-1           1        -       1 1       -        1            

مد-1 مد-1                1            -          1 مد-1                2            -          2 مد-1                  3            -          3 ف-5            - ف-5                 8               2          6 مد-1                - ف-5           1        -       1 7       1           8            

ف-5 ف-5                5            -          5 ف-5                4            -          4 ف-5               6.5           (0.5)          7 ف-4            - ف-4               11            -        11 ف-5                3                -               3 ف-4           2        -       2 7       -        7            

ف-4 ف-4                4               2          2 ف-4                3            -          3 ف-4               8.5            0.5          8 ف-3                1            -          1 ف-3                 5            -          5 ف-4                2                -               2 ف-3           2          (2)       4 4       1           5            

ف-3 ف-3              10              (1)        11 ف-3                9               1          8 ف-3                  4            -          4 ف-2            - 1          -            1                 

 خدمات

عامة 8               -                8                2015 التغييرات 2016 ف-3 ف-2           9          (1)     10 1       -        1            

ف-2 ف-2                3               1          2 ف-2             -            - ف-2                  1            -          1 -            

 خدمات

عامة/محلي مد-2               45            -        45 ف-2        -        - 8       (1)          7           

 خدمات

عامة/محلي 10     1           11          

 خدمات

عامة عامة خدمات           26.5            -     26.5 29        (1)              28              

 خدمات

عامة عامة خدمات                10            -        10 مد-1                1            -          1 1       -        1            

 خدمات

عامة/محلي )*( بما في ذلك كوبنهاغن           7          (1)       8

ف-5 1       -        1            

2015 التغييرات 2016 ف-4 3       -        3            

2015 التغييرات 2016 مد-1 ف-3                1                -               1 -        -        

مد-2 ف-5                 1            -          1 ف-2                - -        -        

مد-1 ف-4                 1            -          1 -                

 خدمات

عامة/محلي 2       -        2            

2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 ف-5 5          1               6                 

 خدمات

عامة 1               -                1                2015 التغييرات 2016

مد-2 مد-2            - مد-2                1            -          1 مد-2                  2               1          1 ف-4                1            -          1 13        1               14               2015 التغييرات 2016 مد-2 -            

مد-1 مد-1                1            -          1 مد-1                1            -          1 مد-1               -              (1)          1 ف-3             -            - مد-2                 5              (1)          6 مد-1        - 1          -            1                

ف-5 ف-5                3            -          3 ف-5                5            -          5 ف-5                  1            -          1 ف-2                2            -          2 مد-1                 2            -          2 1 ف-5           1        - 2          -            2                

ف-4 ف-4                4            -          4 ف-4              10              (1)        11 ف-4                  2            -          2 5          -            5                

 خدمات

عامة/محلي 48        -            48               2015 التغييرات 2016 ف-5 1 ف-4           2           1 5          -            5                

ف-3 ف-3                5            -          5 ف-3              23               4        19 ف-3                  2            -          2 مد-2                1            -          1 1               -                1                2015 التغييرات 2016 ف-4 1 ف-3        -          (1) 1               1                

ف-2 ف-2             -            - ف-2                5              (2)          7 ف-2               -            - مد-1                1            -          1 مد-2                2                -               2 ف-3        -        - 1 ف-2           2           1 1          (1)              -             

 خدمات

عامة 5          -            5                

 خدمات

عامة/محلي 17        -            17              

 خدمات

عامة عامة خدمات                  2            -          2 ف-5                3            -          3 مد-1                6                  (1)               7 ف-2            1        -       1 عامة خدمات            -        - 15        -            15              

2015 التغييرات 2016 ف-4 ف-5                9                   4               5 عامة خدمات            1        -       1 2 -        2           

مد-2 ف-3                 1            -          1 ف-4              16                  (2)             18 -        -        

مد-1 ف-2                 1            -          1 ف-3                7                  (1)               8 1       -        1            

ف-5 5          3               8                 

 خدمات

عامة ف-2           46.5                   1          45.5 -        -        

ف-4 14        (1)              13               

 خدمات

عامة/محلي 1       -        1            

2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 ف-3 8          -            8                 

مد-2 مد-2            - مد-2            - مد-2            - ف-2                2               1          1 -            -              2015 التتغيرات 2016 2015 التغييرات 2016

مد-1 مد-1                1            -          1 مد-1                1            -          1 1          -            1                  

مد-1

3          2               5                

 خدمات

عامة/محلي 41        -            41               
مد-2

مد-2        - 1          -            1                

ف-5 ف-5                3               1          2 ف-5                1            -          1 ف-5                  1            -          1 8          3               10.5           2015 التغييرات 2016 مد-1 مد-1           1        -       1 1          -            1                

ف-4 ف-4                2              (1)          3 ف-4                1            -          1 ف-4                  2            -          2 مد-2              17               4        13 ف-5                1                -               1 ف-5           1        -       1 4          (1)              3                

ف-3 ف-3                4            -          4 ف-3            - ف-3            - مد-1              14               4        10 -                2015 التغييرات 2016 ف-4 ف-4            -        - 5          1               6                

ف-2 ف-2                1            -          1 ف-2            - ف-2            - 4          (1)              3                2015 التغييرات 2016 ف-5 مد-2                1                   1 ف-3            1        -       1 ف-3           1        -       1 6          2               8                

 خدمات

عامة عامة خدمات              47              (1)        48 1          -            1                

 خدمات

عامة 1          -            1                  

عامة خدمات

مد-2           44.5               8        37 ف-4                 1            -          1 مد-1                - ف-2        -        - ف-2            -        - 3          (2)              1                

مد-1 ف-3                 1            -          1 ف-5                - عامة خدمات            1        -       1 1       -        1           
 خدمات

عامة/محلي 18        1               19              

ف-5 3          1               4                 

 خدمات

عامة ف-4                1                   1 -        -        

ف-4 ف-3               12               1        11 -        -        

ف-3 ف-2                 5            -          5 -        -        

ف-2 -            -              

 خدمات

عامة/محلي 2       -        2            

2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016 2015 التغييرات 2016

 خدمات

عامة/محلي 44        (8)              36               2015 التغييرات 2016

مد-2 مد-2        - مد-2        - مد-2            (1)       1 1               -                1                

مد-1 مد-1            1        -       1 مد-1        - مد-1            (2)       2 1               -                1                2015 التغييرات 2016

ف-5 ف-5            1        -       1 ف-5            1        -       1 ف-5         (2.5)    2.5 مد-2                4                   3               1 -        

ف-4 ف-4            1        -       1 ف-4        - 3       (3)            2015 التغييرات 2016 ف-4 مد-1                1                  (3)               4 4       -        4           

ف-3 ف-3         1.5        -    1.5 ف-3            3        -       3 مد-2            (4)       4 ف-3                 1            -          1 ف-5                5                   1               4 3       -        3           

ف-2 ف-2        - ف-2        - مد-1          - ف-2                 1            -          1 ف-4                3                -               3 4       1           5           

 خدمات

عامة عامة خدمات            3        -       3 عامة خدمات            1        -       1 ف-5         (7.5)    7.5 7          3               10               
 خدمات

عامة ف-3                5                -               5 4       1           5           

ف-4 ف-2               10              (2)        12 -        -            

ف-3 عامة خدمات                 4               1          3 11     -        11         

ف-2 -            -              

 خدمات

عامة/محلي 45        -            45               

2015 التغييرات 2016

مد-2 1               -                1                

مد-1 2               -                2                

2014 التغييرات 2015 2015 التفييرات 2016 ف-5 4               -                4                

مد-2 مد-2          - ف-4                 1            -          1 8               -                8                

مد-1 مد-1          - ف-3                 1            -          1 8               2                   10              

ف-5 ف-5          - ف-2                 4            -          4 5               (2)                  3                

ف-4 ف-4          - ف-1               13               2        11 1               -                1                

ف-3 ف-3          - 2          (1)              1                 

 خدمات

عامة 5               -                5                

ف-2 ف-2          - -            -              

عامة خدمات
-          

 خدمات

عامة/محلي 35        4               39               

2015 التغييرات 2016

مد-2 1               -                1                

مد-1 -            -                -             

ف-5 3.5            -                3.5             

2015 التغييرات 2016 ف-4 4               -                4                

مد-2 -            
 خدمات

عامة 3               -                3                

مد-1 -            

ف-5 2          (1)              1                 

ف-4 1          1               2                 

ف-3 -            2015 التغييرات 2016

ف-2 مد-1            - 1               -                1                

ف-1 ف-5                 1               1 -                

 خدمات

عامة/محلي ف-4                 4              (1)          5 -                

 خدمات

عامة 1               -                1                

2015 التغييرات 2016

مد-2 12             3               15              

مد-1 33             (4)              29              

ف-5 25             5               30              

ف-4 9               (1)              8                

ف-3 20             -            20              

 خدمات

عامة/محلي 323           -            323            

الجدول ألف-ثانيا-1: الهيكل التنظيمي وتوزيع وظائف دعم البرامج واإلدارة، 2015 و2016

مالحظات: 

 الرابع القسم في المحدد النحو على التنظيمي الهيكل المدرج الشكل يعرض

الوثيقة هذه من.  لها ليس التي التنظيمية الشعب الشكل في ُتدرج ولم

 عام الميزانية من ممولة وظائف2015.  اللوجستيات تنظيم أعيد وقد

اإلمداد سلسلة شعبة في والمشتريات. 

* نوفمبر من اعتبارا/ الثاني تشرين2015 الشؤون مكتب سيكون ،

الديوان رئيس أمام مسؤوال الجنسانية.  يبقى البيانات، مقارنة وألغراض

الجدول هذا في العمليات خدمات إدارة تحت المكتب. 

** مد سيتولى-2 من بتمويل ودعمها األعمال تكامل مكتب إدارة 

المالي اإلطار استعراض. 

مالحظة:  النقد على القائمة التحويالت أنشطة)10وظائف (  مدرجة غير

التنظيمي الهيكل في.

القاهرة

برازيليا

البشرية الموارد

القانونية الشؤون مكتب

التغذية
 ودعم للطوارئ االستعداد

االستجابة

الجنسانية الشؤون* اإلمداد سلسلة

الموظفين رفاه

المعلومات تكنولوجيا
األداء ورصد إدارة

اإلدارية الخدمات الميداني األمن

ودعمها األعمال تكامل** المشتركة اللوجستية الخدمات

 روما، الحكومات مع الشراكات

 مدريد، كوبنهاغن، برلين، بيجين

سول باريس،
 روما من تتخذ التي الوكاالت

الغذائي األمن ولجنة لها مقرا

أبابا أديس

التغيير وإدارة االبتكار

 اإلمارات طوكيو، لندن، بروكسل،

واشنطن المتحدة، العربية

جوهانسبرغ

الموارد تسيير إدارة العمليات خدمات إدارة

والبرامج السياسات   والخزانة الماليةوالبرمجة الميزانيةالمستشارين رئيس مكتب

التقييم مكتب

1                

بنما

القطرية المكاتب

اإلقليمية المكاتب دعم

اإلقليمية المكاتب

بانكوك

 وخدمات العام المفتش مكتب

الرقابة

التنفيذي المدير مكتب

المظالم أمين مكتب

األخالقيات مكتب

الخاص القطاع مع الشراكات

نيويورك

 السياسات، وتنسيق الشراكة،

والدعوة

جنيف

التنفيذي المدير

الديوان رئيس

نيروبي

1                

2                

التنفيذي المدير نائب مكتبوالدعوة والحوكمة الشراكة إدارة

2015

التنفيذي المجلس أمانة

 االتصاالت)*(

دكار

ي
ان
لث
 ا
ق
ح
مل
ال
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر 

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

المكاتب اإلقليمية

 اإلقليمي المكتب– آسيا

                 69            -             45                 24           -             1             4            11            6            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 73            -             45                 28           -             1             5            11            8            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

ا الشرقية وآسيا الوسطى المكتب اإلقليمي – الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروب

                 76            -             48                 28           -             2             6            13            5            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 77            -             48                 29           -             2             5            14            6            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

المكتب اإلقليمي – غرب أفريقيا

                 70            -             41                 29           -           -             8            14            5            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 72            -             41                 31           -           -             8            13            8            1            1          -          -واإلدارة البرامج دعم2016

المكتب اإلقليمي – شرق ووسط أفريقيا

                 69            -             45                 24           -           -             3            12            7            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 71            -             45                 26           -           -             4            10            10            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

المكتب اإلقليمي – الجنوب األفريقي 

                 65            -             44                 21           -           -             5            11            3            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 59            -             36                 23           -           -             5            12            4            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

بي المكتب اإلقليمي – أمريكا الالتينية والبحر الكاري

                 54            -             35                 19           -           -             2            11            4            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 59            -             39                 20           -           -             1            13            4            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

المجموع الفرعي للمكاتب اإلقليمية

               403            -            258               145           -             3            28            72            30            6            6          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

               411            -            254               157           -             3            28            73            40            7            6          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق

قطرية ليمية وال برامج – المكاتب اإلق ألف – دعم ال
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة -المقر 

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

المكاتب القطرية

               422            -            323                 99           -           -            20             9            25           33           12          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

            7,418            -         6,438               980             2            98          503          268            92           16            1          -          -خدمات تكاليف الدعم المباشرة

               425            -            323               102           -            20             8            30           29           15          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

            7,631            -         6,618            1,013             2            94          522          287            88           19            1          -          -تكاليف الدعم المباشرة

التحويالت القائمة على النقد - الميدان

                -            -            -                -           -           -           -           -           -          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   4            -            -                   4           -           -             3             1           -          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

مجموع دعم البرامج – المكاتب اإلقليمية والقطرية

               825            -            581               244           -             3            48            81            55           39           18          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

            7,418            -         6,438               980             2            98          503          268            92           16            1          -          -تكاليف الدعم المباشرة

            8,243            -         7,019            1,224             2          101          551          349          147           55           19          -          - مجموع2015

               840            -            577               263           -             3            51            82            70           36           21          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

            7,631            -         6,618            1,013             2            94          522          287            88           19            1          -          -تكاليف الدعم المباشرة

            8,471            -         7,195            1,276             2            97          573          369          158           55           22          -          -مجموع 2016

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر  

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

إدارة خدمات العمليات - مكتب مساعد المدير التنفيذي

                   4               2            -                   2           -           -           -             1           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   4               2            -                   2           -           -           -             1           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة2016

يس المستشارين رئ

                   3               1            -                   2           -           -           -             1           -          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   3               1            -                   2           -           -           -             1           -          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

السياسات والبرامج

                 34             10            -                 24             1             4             8            7            3            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                 34             10            -                 24           -             1             4             9            7            3            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة

                 13               3            -                 10           -             1             1             5            2          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                 13               3            -                 10           -             1             1             5            2          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

التغذية 

                   9               2            -                   7           -           -             2             2            1            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   9               2            -                   7           -           -             2             2            1          -            2          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

الشؤون الجنسانية*

                   5               1            -                   4           -           -           -             2            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   5               1            -                   4           -           -           -             2            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

سلسلة اإلمداد**

                 76             37            -                 39           -             4            10            13            8            3            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                 96             45            -                 52           -             3            14            17            11            5            2          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

برامج – المقر  باء – دعم ال

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر  

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

الخدمات اللوجستية المشتركة**

                 20               7            -                 13           -           -             4             3            3            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                -            -            -                -           -           -           -           -           -          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

دعم المكاتب اإلقليمية 

                   8               5            -                   3           -           -           -             1            2          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   8               4            -                   4             1           -           -             2            1          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

األمن الميداني 

                   4               1            -                   3           -           -           -             1            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   4               1            -                   3           -           -           -             1            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

تكنولوجيا المعلومات 

                 61             17            -                 44           -             7            19            11            5            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                 62             17            -                 45           -             5            23            10            5            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

التحويالت القائمة على النقد - المقر 

                -            -            -                -           -           -           -           -           -          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   6               2            -                   4           -           -           -             4           -          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

م موع د   البرام  - المقر 

               237             86            -               151           -            13            40            48            30           12            7            1          -دعم البرامج واإلدارة2015

               244             88            -               157             1            10            44            54            28           11            8            1          -دعم البرامج واإلدارة2016

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر  

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

اإلدارة 

يس الديوان مكتب المدير التنفيذي ورئ

                 16               8            -                   8           -           -             2             3           -            1          -            1            1دعم البرامج واإلدارة  2015

                 16               8            -                   8           -           -             2             3           -            1          -            1            1دعم البرامج واإلدارة2016

مكتب أمين المظالم

                   2               1            -                   1           -           -           -           -           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   2               1            -                   1           -           -           -           -           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

الموارد البشرية 

                 88             46            -                 42           -             8            19             5            7            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                 88             47            -                 41           -             7            16             9            6            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

االبتكار وإدارة التغيير 

                   1            -            -                   1           -           -           -           -           -          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                   3               1            -                   2           -           -           -           -            1          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

مكتب الشؤون القانونية 

                 19               5            -                 14           -             3             4             4            1            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                 20               5            -                 15           -             3             5             1            4            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة

                 34               5            -                 29             1             5             8             8            4            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                 34               5            -                 29             1             3            10             8            4            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

جيم -  اإلدارة والشؤون اإلدارية 

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر 

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

مكتب التقييم

                 12               3            -                   9           -           -           -             4            4          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                 12               3            -                   9           -           -           -             4            4          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

مكتب األخالقيات

                   2               1            -                   1           -           -           -           -           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                   2               1            -                   1           -           -           -           -           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

مكتب نائب المدير التنفيذي 

                   4               2            -                   2           -           -             1           -           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                   4               2            -                   2           -           -             1           -           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة 2016

نيويورك

                   7               2            -                   5           -           -           -             3            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                   7               2            -                   5           -           -           -             3            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

جنيف

                   4               1            -                   3           -           -             1           -            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                   4               1            -                   3           -           -             1           -            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

أديس أبابا

                   4            -               2                   2           -           -           -           -            1          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                   4            -               2                   2           -           -           -           -            1          -            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر 

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

إدارة الشراكة والحوكمة والدعوة – مكتب مساعد المدير التنفيذي 

                   4               2            -                   2           -           -           -             1           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   4               2            -                   2           -           -           -             1           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة 2016

الشراكات مع القطاع الخاص

                 34               5               3                 26           -             8            10             4            2            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                 29               4               3                 22           -             7             9             2            2            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

االتصاالت 

                 31             10            -                 21             1             4             7            7            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                 34             11            -                 23           -             1             5             7            8            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

الشراكة، وتنسيق الدعوة

                   6               2            -                   4           -           -             1             1            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                   7               2            -                   5           -           -             2           -            2            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

أمانة المجلس التنفيذي 

                 24             15            -                   9           -             1           -             5            2            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 24             15            -                   9           -           -             1             5            2            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ولجنة األمن الغذائي

                   4               1            -                   3           -           -             1           -            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   4               1            -                   3           -           -             1           -            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة 2016

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
                   1  ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر 

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

الشراكات مع الحكومات )روما، بيجين، برلين، مدريد، باريس، سول(

                 38             13               5                 20           -             3             6             5            4            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة 2015

                 39             14               5                 20           -             1             8             6            3            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

بروكسل 

                   7               3            -                   4           -           -             2           -            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   7               3            -                   4           -           -             2           -            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

لندن 

                   2               1            -                   1           -           -           -           -            1          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   2               1            -                   1           -           -           -           -            1          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

طوكيو

                   6               3            -                   3           -           -             1             1           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   6               3            -                   3           -           -             1             1           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

اإلمارات العربية المتحدة 

                   2            -            -                   2           -           -           -             1           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   4            -            -                   4           -           -             1             2           -            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

واشنطن 

                   9               4            -                   5           -           -             1             2            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   9               4            -                   5           -           -             1             2            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

 الفرعي المجموع–  اإلدارة

               359            133             10               216             1            29            61            54            39           20            9            3            1دعم البرامج واإلدارة  2014

               364            136             10               219             1            22            66            54            43           20            9            3            1دعم البرامج واإلدارة  2015

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر  

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

الشؤون اإلدارية 

يس الشؤون المالية إدارة الموارد – مكتب مساعد المدير التنفيذي ورئ

                   4               2            -                   2           -           -           -             1           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   4               2            -                   2           -           -           -             1           -          -          -            1          -دعم البرامج واإلدارة2016

والبرمجة الميزانية

                 47             29            -                 18           -           -             8             3            4            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                 47             28            -                 19           -           -             9             3            4            2            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

المالية والخزانة

                 49             27            -                 22           -             2            11             2            5            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 51             27            -                 24           -             3            10             4            5            1            1          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

إدارة ورصد األداء

                 18               5            -                 13           -           -             5             4            3            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                 18               5            -                 13           -           -             5             4            3            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

الخدمات اإلدارية 

                 59             48            -                 11           -             1             4             3            2            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                 58             47                 11           -             1             4             2            3            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

تكامل األعمال ودعمها 

                   5               1            -                   4           -           -             3           -            1          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2015

                   5               1            -                   4           -           -             3           -            1          -          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

رفاه الموظفين

                   8               3            -                   5           -           -             2             1            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   8               3            -                   5           -           -             2             1            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة2016

المجموع الفرعي - الشؤون اإلدارية 

               189            115            -                 75           -             3            33            14            16            6            2            1          -دعم البرامج واإلدارة  2015

               190            113            -                 78           -             4            33            15            17            6            2            1          -دعم البرامج واإلدارة  2016

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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 .رئيس الديوان. وألغراض مقارنة البيانات، يبقى المكتا تحت إدارة خدمات العمليات في هذا الجدول، سيكون مكتا الشؤون الجنسانية مسؤوال أمام 2015* اعتبارا من نوفمبر تشرين الياني 

 .2016شعبة واحدة عام  فيج سلسلة اإلمداد واللدمات اللوجستية المشتركة م** ستد

  

التنفيذي المدير
 المدير مساعد

التنفيذي
 المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد-2

 الموظفون 

المحليون 

الميدانيون

 موظفو الخدمات 

العامة - المقر  

ومكاتب االتصال

 المجموع الكلي

االعتمادات المركزية 

                   3            -            -                   3           -           -           -           -            2            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2015

                   3            -            -                   3           -           -           -             1            1            1          -          -          -دعم البرامج واإلدارة  2016

م موع اإلدارة والشؤون اإلدارية 

               551            247             10               294             1            32            94            68            57           27           11            4            1دعم البرامج واإلدارة2015

               557            248             10               299             1            26            99            70            61           27           11            4            1دعم البرامج واإلدارة  2016

المجموع الكلي 

            1,613            333            591               689             1            48          182          197          142           78           36            5            1دعم البرامج واإلدارة 2015

            7,418            -         6,438               980             2            98          503          268            92           16            1          -          -تكاليف الدعم المباشرة

            9,031            333         7,029            1,669             3          146          685          465          234           94           37            5            1 مجموع2015

            1,641            336            587               719             2            39          194          206          159           74           40            5            1دعم البرامج واإلدارة 2016

            7,631            -         6,618            1,013             2            94          522          287            88           19            1          -          -تكاليف الدعم المباشرة

            9,272            336         7,205            1,732             4          133          716          493          247           93           41            5            1مجموع 2016

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة حسب بنود االعتماد، 2015 و2016

فئات أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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– المكاتب اإلقليمية والقطرية – دعم البرامج  ألف 

المكاتب اإلقليمية

– آسيا المكتب اإلقليمي 

20155,6482,182956714740261351902839537251660045,61411,261

20166,6332,64044215679071883867711935637247960065,78312,415

ا الشرقية وأسيا الوسطى – الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروب المكتب اإلقليمي 

20156,3431,4262562021437815313949138622052651000003,94410,287

20166,5961,78324929320389268170551805840558529180004,60011,196

– غرب أفريقيا المكتب اإلقليمي 

20156,6491,5904722204666030815019058821505523000314,07010,720

20167,2131,66421364205128801502125832150559600103564,54311,757

– شرق ووسط أفريقيا المكتب اإلقليمي 

20155,8151,8764153106601002684214839653007101130004,77510,590

20166,3582,3573264106591002710101380550073800005,00011,358

-3: ميزانية د   البرام  واإلدارة حس  الوحدات التن يمية وبنود ا  تماد، 2015 و2016 )بآ   الدو رات األمريكية( ال دول أل -ثانيا
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– الجنوب األفريقي المكتب اإلقليمي 

20154,8831,7540128548353756918121812789030819001053,8488,731

20165,3652,5680128549353756918118612789027919002044,70010,065

بي – أمريكا الالتينية والبحر الكاري المكتب اإلقليمي 

20154,6001,578024354010313191635121182500912,6407,240

20164,8742,3464023197294213514124513016750073,1288,002

– المكاتب اإلقليمية المجموع الفرعي 

201533,93810,4071,674311603,1466091,5445316942,381161239142,7481420023124,89158,830

201637,03813,3571,270531683,2147071,2444868072,213161264152,7874801057327,75564,793

المكاتب القطرية

201529,0985,5244755501583706502504431,25305501045035000011,35740,455

201630,0225,6744755502583706503005931,253105501045035000011,72741,750

التحويالت القائمة على النقد

2015000000000000000000000

20167655000014500080000000077842

– المكاتب اإلقليمية والقطرية مجموع دعم البرامج 

201563,03615,9312,149861753,9836092,1947811,1373,634161789243,1984920023136,24899,285

201667,82619,0811,7451,081934,0657121,8947861,4003,474171814253,23739801057339,559107,385

-3: ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب الوحدات التنظيمية وبنود االعتماد، 2015 و2016 )بآالف الدوالرات األمريكية( الجدول ألف-ثانيا
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– المقر  – دعم البرامج  باء 

إدارة خدمات العمليات - مكتب مساعد المدير التنفيذي

20158010500562000232000200000162964

20167400500462000241900200000161901

رئيس المستشارين

2015682025010021003001001000000000116661,347

2016647025010021003001001000000000106651,312

السياسات والبرامج

20156,67501505052001000501500000000126277,302

20166,34902956001006000395000000006136,961

االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة

20152,6190100022006153000300000872,705

20162,5200604060160065118003000025623,082

التغذية

20151,9070295036000101700000000972,004

20161,8450130020000517000000011661,911

الشؤون الجنسانية* 

20151,119000010000191500000000441,162

20161,0663680005420002280000000705421,608

-3: ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب الوحدات التنظيمية وبنود االعتماد، 2015 و2016 )بآالف الدوالرات األمريكية( الجدول ألف-ثانيا
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** سلسة اإلمداد

201512,19001201001520020004516000000001067012,860

201615,162037536719500014530070000068815,850

الخدمات اللوجستية المشتركة**

20153,75605030100001920000000001203,876

2016000000000000000000000

دعم إدارة العمليات

20151,236060345300001520002000001661,402

20161,1730133540000015000000001571,330

األمن الميداني

20159010000721000618000000001061,007

2016857000072100061700000000104961

تكنولوجيا المعلومات

201510,56501,00090240250238192013,38500065000006,65717,222

201610,24001,000731402502401920102,94200055000005,95416,195

التحويالت القائمة على النقد - المقر 

2015000000000000000000000

20161,03501506303025002035000000003231,358

– المقر  مجموع دعم البرامج 

201542,45001,7191,2207398228119263033,935007650000329,40051,850

201641,6333682,3261,4015789935819262343,3390012550000929,83651,469

-3: ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب الوحدات التنظيمية وبنود االعتماد، 2015 و2016 )بآالف الدوالرات األمريكية( الجدول ألف-ثانيا



92    WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1 

 

 

 

  

ن
في

ظ
مو

 ال
ف

لي
كا

ت

ن
يو

حل
لم

 ا
ن
فو

ظ
مو

ال

ن
و
ري

شا
ست

ال
ا

تة
ؤق

لم
 ا
دة

ع
سا

لم
ا

ية
اف
ض

إل
 ا
مل

لع
 ا
ت

عا
سا

ي
سم

ر
 ال

فر
س

ال

ب
ري

تد
ال

ار
ج

إلي
ا

ة 
هز

ج
أل
وا
ق 

اف
مر

ال

نة
يا
ص

وال
ف 

ظي
تن

وال

ب 
ات
مك

 ال
ت

ما
لز

ست
م

ة 
بي

كت
لم

 ا
ت

فا
رو

ص
لم

وا

ى
خر

أل
ا

ا 
جي

لو
نو

تك
ت 

ما
خد

 و
ت

دا
مع

ت
ال
صا

الت
ت ا

ما
لو

مع
ال

ن
مي

تأ
ال

ت 
با

رك
لم

 ا
ار

ج
تئ

س
 ا
ف

لي
كا

ت

ها
يل
شغ

وت

فة
يا
ض

ال

ن 
 م

مة
قد

لم
 ا
ت

ما
خد

ال

ى
خر

أل
 ا
ت

ال
كا

و
ال

م 
ألم

 ا
ت

ئا
هي
ت 

ما
ه
سا

م

دة
ح
مت

ال

ية
س

ئا
ر
 ال

ئة
هي

ال

ية
ون

ان
لق
 ا
ت

ما
خد

ال

ى
ر
خ
 أ
ف

لي
كا

ت

ر 
غي
ف 

لي
كا

لت
 ا
ع
مو

ج
م

ن
في

ظ
مو

ال
 ب

قة
عل

مت
ال

ع
مو

ج
لم

ا

اإلدارة والشؤون اإلدارية 

اإلدارة

مكتب المدير التنفيذي ورئيس الديوان 

20153,168060070450400020900043000097823,950

20162,98306004042030002011000500000417713,754

المظالم أمين مكتب

201545401588180200021500000004224678

201642301588160400021500000003224647

الموارد البشرية

201512,81483923370220644002072710000000142,09414,908

201612,117056033025100250005046000000001691,94314,061

االبتكار وإدارة التغيير

20153410000000000000000000341

20166830253001482000413002000004401,122

مكتب الشؤون القانونية

20153,396017815002200025750000000865363,931

20163,507025615002200025720000000866104,118

مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة

20156,58008211002225000148130000000001,3817,961

20166,2820397238052060201621520000000481,5787,860
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مكتب التقييم

20152,49502,8420050460010460000150003,0095,504

20162,39703,521600932000201100020000603,8056,202

مكتب األخالقيات

2015454012400452500114300030005256709

201642301301000404400716000300015355778

مكتب مساعد المدير التنفيذي

201574602130090000253000000000196942

20166820300512000033003000031195876

نيويورك

20151,4590117005045334431667003000006762,135

20161,390082002418355743920030000236742,063

جنيف

201588201788015548925401020100012601,142

201683201701800156336133082050004591,291

أديس أبابا

201560872032400362163104000000207815

20165837004240336283118000000206788

– مكتب مساعد المدير التنفيذي الشراكة والحوكمة والدعوة 

20158010750202002005330050000143541,156

2016740075020239400530004000033811,121
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الشراكات مع القطاع الخاص

20155,546338467190103074523920471212002400002,3057,851

20164,330337365189102064523920475172002400002,0646,394

االتصاالت

20155,937067014041200155495690000000001,8787,815

20166,188761,2220065511606259400300002882,4308,618

الشراكة وتنسيق السياسات، والدعوة

20151,17000331751000436000000001591,329

20161,330008509000034000000001271,457

أمانة المجلس التنفيذي 

20153,72101872655915005911000110040204421,8465,567

20163,522006914371800181020060038504721,7415,264

الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ولجنة األمن الغذائي

2015861040082003120000000029890

2016817040082003100000000027844

)روما، بيجين، برلين، كوبنهاغن، مدريد، باريس، سول( الشراكات مع الحكومات 

20155,658185285174421988901091820232000591,3226,979

20165,570275284344416716375211751412332000601,7187,288

بروكسل

20151,3060996203081283030203050500194381,744

20161,23101576203081293025203050000184861,717
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2015358030100100300101000000000100458

2016345000015155010170010000099444

طوكيو

20151,0110201065510127920502312000103241,335

201694807291065101056632221200023221,270

اإلمارات العربية المتحدة

20155313502007713002075415217000056511,183

201687435020077130020154152170000646501,524

واشنطن 

20151,61417330012102700117020251000396152,229

20161,53420181001540280096420247000327922,326

المجموع الفرعي - اإلدارة

201561,9129696,3072,0511802,5081,0051,4571371,3742,3171240836230402070719,64281,553

201659,7311,1287,8542,5291672,6397761,4241781,1062,26315429378538501,41522,09681,826
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– مكتب مساعد المدير التنفيذي ورئيس الشؤون المالية إدارة الموارد 

2015833000543000180020000059892

2016771000671000170020000087857

الميزانية والبرمجة

20157,0170017810300005109000000003327,349

20166,70909517115960010104000000004107,119

المالية والخزانة

20157,51810020041205015727157000000026018,119

20167,511197514100371364372121220000000181,1898,700

إدارة ورصد األداء

20153,37401195710015400079000000003203,695

20163,229015129101015005540000000293033,532

الخدمات اإلدارية

20156,53912453040010025025002,9001,3751,13325016707000007,54914,088

20165,99012353039910025025002,4501,3801,1302501670700005047,60213,592
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 جدول.سيكون مكتا الشؤون الجنسانية مسؤوال أمام رئيس الديوان. وألغراض مقارنة البيانات، يبقى المكتا تحت إدارة خدمات العمليات في هذا ال، 2015* اعتبارا من نوفمبر تشرين الياني 

 .2016** ستدمج سلسلة اإلمداد واللدمات اللوجستية المشتركة في شعبة واحدة عام 
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20158770000305005140000000559935

20168310542350215001042000000053721,203

رفاه الموظفين

20151,3910803011000005450000000033181,709

20161,3270120009075001020000000003151,642

المجموع الفرعي للشؤون اإلدارية 

201527,549224929706146503285472,9021,4481,550250167270000109,23936,788

201626,3683201,46493516858639472,4521,4281,47925016727000055510,27736,645

االعتمادات المركزية

20154,47204000010000030001,284001,6003,23101008777,89112,363

20164,4190246008000030301,385002,1163,23702159848,56612,985

مجموع اإلدارة والشؤون اإلدارية

201593,9331,1937,6362,7573263,1111,2891,5043,0393,1213,8681,546207851,7323,2614021001,59436,772130,704

201690,5181,4489,5633,4633353,3061,1711,4312,6302,8383,7411,650209952,2643,2423852152,95440,939131,457

المجموع الكلي

2015199,41917,12411,5044,8394748,0762,1793,8893,8264,56111,4371,7079961165,5813,7534021001,85882,420281,839

2016199,97720,89713,6345,9454868,2702,2413,5173,4234,47210,5541,8221,0231336,0513,6393852253,61990,334290,311
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 الملحق الثالث

 2018م االحتياجات التشغيلية المتوقعة واللمحات العامة اإلقليمية لعا

 مقدمة

حسا الهدف االستراتيجي، وفئة  2016يقدم هذا الملحق معلومات عن االحتياجات التشغيلية المتوقعة لعام     -1

البرنامج، ومكون التكاليف، واإلقليم؛ وهو يقارن أيضا االحتياجات التشغيلية المتوقعة مع خطة العمل المؤقتة المحددة 

حتياجات التشغيلية المتوقعة هي االحتياجات المجمعة لجميع البلدان على النحو المحدد من تقييمات . واال2016األولويات لعام 

لألمن الغذائي والتغذية بالنسبة للمشروعات المعتمدة وتمديداتها. وتجري تقييمات على المستوى الميداني في شراكة  البرنامج

لديه القدرات على تنفيذ األنشطة المتوقعة، وأنه ال يوجد أي تداخل  البرنامجمع أ حاب المصلحة والحكومات للتأكد من أن 

مع التدخالت التي تقوم بها الوكاالت األخرى. وتجرى التقييمات غالبا بصورة مشتركة مع وكاالت ومنظمات أخرى لتعظيم 

 لبرنامجلاالحتياجات التشغيلية  . وال تتقيدالبرنامجأوجه التازر، وعنا ر التكامل، وأثر المساعدة على النام الذين يلدمهم 

ويجمع  لبرنامجابتوقعات مستويات التمويل، وتعكس االحتياجات بالنسبة للجماعات المستفيدة األكير تعر ا التي يدافع عنها 

 األموال من أجلها.

في عام  (1)مليار دوالر أمريكي 8.6وشرررررركاؤه والحكومات المضررررريفة احتياجات تشرررررغيلية قدرها  البرنامجوقد توقع   -2

مقارنة بالتوقع المنلفض البالغ  (2)مليون من المسررتفيدين المباشرررين، 82مليار حصررة غذائية يوميا لنحو  19.7لتوفير  2016

االحتياجات المتوقعة ألربع  2016دير بالنسررربة لعام (. ويشرررمل التق2017-2015مليار دوالر أمريكي في خطة اإلدارة ) 6.4

في العراق، وجنوب السررودان،  – 2016على نطاق المنظومة، والمتوقع أن تسررتمر في عام  3حاالت بوارئ من المسررتوى 

 في المائة من االحتياجات التشغيلية المتوقعة. 44والتي تستأثر بنسبة  –والجمهورية العربية السورية، واليمن 

عن توقعات العام الما ي الزيادة الكبيرة في االحتياجات  2016وتعكس الزيادة في االحتياجات التشغيلية بالنسبة لعام   -3

لألزمات في العراق، وجنوب السررررودان، والجمهورية  البرنامجاإلنسررررانية في اليمن، والطلبات المسررررتمرة على اسررررتجابات 

مليون  1 050مليون دوالر أمريكي لجنوب السودان، و 953العربية السورية. وتقدر االحتياجات التشغيلية لعام كامل بمبلغ 

 مليون دوالر أمريكي لليمن. 1 327دوالر أمريكي لحالة الطوارئ السورية، و

ألغراض السررررررياق والتلطيل؛ وهي تسررررررتند إلى حاالت إنسررررررانية  2018و 2017وتُدر  االحتياجات المتوقعة لعامي   -4

 2017وسرررررروف تعرض خطل العمل المحددة األولويات لعامي  (3)معروفة، وقد تزداد نتيجة لحاالت بوارئ غير متوقعة.

 في خطل اإلدارة في المستقبل.  2018و

مليار دوالر  7.4و 2017مليار دوالر أمريكي لعام  7.6وتبلغ التوقعات المنلفضررررررة لمجموع االحتياجات التشررررررغيلية   -5

حسررررررا نوع  2018و 2017توزيع االحتياجات التشررررررغيلية المتوقعة لعامي  1-ثاليا-. ويبين الجدول ألف2018أمريكي لعام 

االحتياجات بالنسرربة لحاالت الطوارئ غير المتوقعة. ويسررهم  2018و 2017منلفضررة لعامي التحويل. وال تشررمل التوقعات ال

مليون دوالر أمريكي في  200بدرجة كبيرة في تلفيض قدره  2018تلفيض االحتياجات التشررغيلية بالنسرربة للعراق في عام 

                                                      
 يذكر خالف ذلك. تشمل جميع األرقام تكاليف الدعم غير المباشرة باستيناء األموال االستئمانية مالم (1)

 ، ما لم يذكر خالف ذلك.1يشير المستفيدون في هذا القسم إلى المستفيدين المباشرين من المستوى  (2)

 انظر الملحق الرابع. (3)
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اء األولوية لطريقة التحويالت القائمة إعط البرنامج. وسررروف يوا رررل 2017مقارنة بعام  2018االحتياجات التشرررغيلية لعام 

 على النقد أثناء إعداد خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات.

 التوقعات المنخفضة لمجموع االحتياجات التشغيلية حسب نوع التحويل :1-اثالث-الجدول ألف

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 2018 2017 نوع التحويل

 683 3 754 3 المباشرة المتصلة بهااألغذية وتكاليف التشغيل 

 491 2 540 2 التحويالت القائمة على النقد وتكاليف التشغيل المباشرة المتصلة بها

 407 442 وزيادتهاتنمية القدرات 

 855 857 تكاليف الدعم المباشرة

 436 7 593 7 المجموع

  السمات الديموغرافية للمتطلبات التشغيلية

مليون شررررلص يحتاجون إلى مسرررراعدة  82تقدر التقييمات التي اسررررتندت إليها االحتياجات التشررررغيلية المتوقعة أن نحو   -6

شرة من  سكان في البلدان التي يلطل  4.5، وهو ما يميل نحو البرنامجمبا لتقديم المساعدة  البرنامجفي المائة من مجموع ال

في المائة، ويبلغ متوسرررررل نقص الوزن بين  16وسرررررل انتشرررررار نقص التغذية في هذه البلدان يبلغ نحو إليها. وعموما، فإن مت

أن  1-ثاليا-لكل ألف مولود حي. ويبين الشررركل ألف 57في المائة، ومتوسرررل وفيات األبفال  19األبفال دون سرررن اللامسرررة 

بلدان. ومن  6في  15-10بلدا، و 16في المائة في  10-5بلدا، و 39في المائة من السررركان في  5-0يلطل لمسررراعدة  البرنامج

وفي مقدمة هذه البلدان جمهورية أفريقيا  –بلدان فقل  8في المائة من السرررررركان في  15الملطل تقديم المسرررررراعدة ألكير من 

 الوسطى، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن.

في إقليم الشرررق  –في المائة 31 – 2016وتوجد أعلى نسرربة من المسررتفيدين الذين تسررتهدفهم المسرراعدة الغذائية في عام   -7

في العراق، والجمهورية  3األوسل وشمال أفريقيا وشرق أوروبا ووسل آسيا، حيو تستمر حاالت الطوارئ من المستوى 

في المائة من المسرراعدة الموجهة، ويسررتأثر إقليم  17أثر إقليم آسرريا بنسرربة العربية السررورية والبلدان المجاورة، واليمن. ويسررت

في المائة،  14في المائة، والجنوب األفريقي بنسبة  17في المائة، وإقليم غرب أفريقيا بنسبة  18شرق ووسل أفريقيا بنسبة 

 في المائة. 3وإقليم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 

ويعد أكير من ثليي المسرررتفيدين المباشررررين من النسررراء واألبفال. ويسرررتأثر التوزيع العام لألغذية والتغذية المدرسرررية   -8

 في المائة من مجموع المستفيدين المباشرين. 67بنسبة تبلغ حوالي 
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 : نقص التغذية ونقص الوزن والوفيات حسب المستفيدين المتلقين للمساعدة 1-ثالثا-الشكل ألف

 كنسبة مئوية من مجموع السكان

 

 االحتياجات التشغيلية حسب الهدف االستراتيجي

 تفا يل االحتياجات التشغيلية المتوقعة حسا الهدف االستراتيجي والنشاب. 2-ثاليا-يعرض الجدول ألف  -9

 حسب الهدف االستراتيجي والنشاط  2016م االحتياجات التشغيلية لعا :2-اثالث-فالجدول أل

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 األهداف االستراتيجية 

 المجموع 4 3 2 1 النشاط

 290 5 2 13 122 153 5 لألغذية التوزيع العام

 099 1 7 666 378 48 الغذاء مقابل األ ول

 89 22 28 36 3 الغذاء مقابل التدريا

 784 286 131 204 163 التغذية 

 721 457 72 155 37 التغذية المدرسية

 43 38 2 1 2 فيروم نقص المناعة البشرية اإليدز السل

 555 100 65 67 323 وزيادتهاتنمية القدرات 

 581 8 912 977 963 729 5 المجموع
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بل كسررا العيئ في حاالت الطوارئ( بنسرربة  1ويسررتأثر الهدف االسررتراتيجي   -10 في المائة  67)إنقاذ األرواح وحماية سررُ

مليار دوالر أمريكي. ويتحقق الهدف االسررتراتيجي األول أسرراسررا عن بريق  5.73أي  –من االحتياجات التشررغيلية المتوقعة 

التوزيع العام لألغذية و أو التحويالت القائمة على النقد في حاالت الطوارئ. وتسررتكمل التغذية المدرسررية وأنشررطة التغذية، 

في المائة من  6زيادتها التي تسرررتأثر بنسررربة وخا رررة التغذية التكميلية، المسررراعدة المقدمة إلنقاذ الحياة. أما تنمية القدرات و

 لبرنامجلمجموع االحتياجات التشررغيلية في إبار هذا الهدف االسررتراتيجي، فتشررمل أنشررطة لدعم تنفيذ االسررتجابة اإلنسررانية 

 ومنظمات أخرى. وتشررمل هذه األنشررطة زيادة اللوجسررتيات، وزيادة األسررابيل، وزيادة تكنولوجيا المعلومات واالتصرراالت،

 والبني األساسية لحاالت الطوارئ، واللدمات المشتركة لألمم المتحدة، وقيادة ودعم مجموعات األمم المتحدة.

ُسبل كسا العيئ أو إعادة  2ويستأثر الهدف االستراتيجي   -11 ستعادة األمن الغذائي والتغذية عن بريق إنشاء  )دعم أو ا

في المائة من االحتياجات التشررغيلية المتوقعة عام  11لبيئات الهشررة وفي أعقاب حاالت الطوارئ( بنسرربة بنائها، خا ررة في ا

مليون دوالر أمريكي. وتشرررمل األنشرررطة الرئيسرررية الغذاء مقابل األ رررول، والتدخالت التغذوية، والتغذية  963أي  – 2016

 المدرسية. 

)الحد من الملابر وتمكين السررركان  3أن تبلغ الميزانية التشرررغيلية المطلوبة لتحقيق الهدف االسرررتراتيجي  ومن المتوقع  -12

ية(  غذو ية والت غذائ جاتهم ال يا ية احت لدان من تلب ية والب عات المحل ئة.  11أي  –مليون دوالر أمريكي  977والمجتم ما في ال

الت التغذوية. وتنفذ أنشطة الغذاء مقابل األ ول بالنسبة لهذا الهدف وتشمل األنشطة الرئيسية الغذاء مقابل األ ول، والتدخ

االسرررتراتيجي بصرررورة أسررراسرررية في إبار بناء القدرة على الصرررمود، وتشرررمل التدخالت التغذوية األنشرررطة المراعية للتغذية 

 واألنشطة اللا ة بالتغذية على حد سواء.

االحتياجات  البرنامج)الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر أجيال( يقدر  4وفيما يتعلق بالهدف االستراتيجي   -13

في المائة. والنشررراب الرئيسررري لهذا الهدف هو التغذية المدرسرررية، تليه  11أي  –مليون دوالر أمريكي  912التشرررغيلية بمبلغ 

 الحوامل والمر عات. التدخالت التغذوية التي تستهدف األبفال و

تعزيز القدرات الوبنية بغية نقل ملكية  4و 3وتحاول أنشررطة تنمية القدرات وزيادتها في إبار الهدفين االسررتراتيجيين   -14

عل على بالف بصرررورة تدريجية إلى شرررركاء وبنيين، أو لتحسرررين برامج الحكومة التي تدار البرنامجالبرامج التي يسررراعدها 

المسرررتوى الوبني، ميال عن بريق تطوير القدرة الوبنية على تصرررميم البرامج، وإدارة التغذية المدرسرررية، وإدارة سرررلسرررلة 

اإلمداد، وبرامج وبنية من أجل التصررردي لسررروء التغذية المزمن، وحاالت نقص المغذيات الدقيقة، وشررربكات األمان، وإدارة 

األو رراع ورسررم خرائطها. وتشررمل تنمية القدرات أيضررا أي مسرراعدة تقنية لمشررروعات  الكوارث الوبنية، وتحليل هشرراشررة

، ميل اللدمات االستشارية التقنية لتحسين قدرة الحكومة الوبنية على التنفيذ بالنسبة لدعم األمن الغذائي للبرنامجغير تابعة 

لتي تتر  أثرا مباشررررا على تلفيض الجوع عن والتغذوي؛ واالسرررتعداد للطوارئ واالسرررتجابة لها؛ واألنشرررطة ذات الصرررلة ا

 بريق إجراء خاص بالحكومة. 

 االحتياجات التشغيلية حسب فئة البرنامج 

، كما قدرتها خطة اإلدارة للفترة البرنامجاالحتياجات التشررررررغيلية المتوقعة حسررررررا فئة  3-ثاليا-يعرض الجدول ألف  -15

 .2018-2016والفترة  2015-2017
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( البرنامجاالحتياجات التشغيلية حسب فئة  :3-اثالث-الجدول ألف

 2016 2015 النشاط

 690 785  البرامج القطريةاإلنمائيةالمشروعات 

 716 3 973 2 عمليات الطوارئ

 775 3 837 3 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 400 372 العمليات اللا ة

 581 8 967 7 المجموع

، وذلك أسرراسررا بسرربا 2016مليار دوالر أمريكي في عام  3.72وسررتزيد االحتياجات التشررغيلية لعمليات الطوارئ إلى   -16

أيضا دعم السكان المتضررين من األزمات في العراق،  البرنامجالزيادة الكبيرة لالحتياجات اإلنسانية في اليمن. ويوا ل 

في المائة من  87 –مليار دوالر أمريكي  3.24وجنوب السررررودان، والجمهورية العربية السررررورية، والتي تسررررتأثر معا بمبلغ 

مائة عن بريق في ال 44االحتياجات المقررة لهذه الفئة. وسررتزيد االحتياجات التشررغيلية للجمهورية العربية السررورية بنسرربة 

سورية  سبة للجمهورية العربية ال المساعدة الموجهة إلى المستفيدين األكير تضررا فقل. ويعد التلفيض في االحتياجات بالن

 نتيجة أيضا لكفاءة التكاليف عن بريق استعراض سلة األغذية، والتلفيضات في تكاليف النقل والتوزيع.

 5مليار دوالر أمريكي. وتسرررتأثر أكبر  3.77وتبلغ االحتياجات التشرررغيلية المتوقعة للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   -17

في المائة من  45بنسبة  –في إثيوبيا، والنيجر، والصومال، وجنوب السودان، والسودان  –عمليات ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 ر أمريكي.مليار دوال 1.70 –االحتياجات المقررة 

مليون  785انلفا ررررا محدودا في االحتياجات بالنسرررربة للمشررررروعات اإلنمائية والبرامج القطرية من  البرنامجويتوقع   -18

مليون  400؛ وتسرررتأثر العمليات اللا رررة بمبلغ 2016مليون دوالر أمريكي في عام  690إلى  2015دوالر أمريكي في عام 

إلى الملكيرة الوبنيرة للبرامج، ممرا خفض الميزانيرة  البرناامجر أمريكي. ويعكس هرذا االنلفراض انتقرال بعض برامج دوال

 التشغيلية المطلوبة.

 االحتياجات التشغيلية حسب نوع التحويل

بها، وتكاليف التحويالت القائمة على النقد وما ، يتم فصررل تكاليف األغذية وما يتصررل للبرنامجبموجا اإلبار المالي   -19

االحتياجات التشررررررغيلية، بما في ذلك تكاليف  4-ثاليا-يتصررررررل بها، وتكاليف تنمية القدرات وزيادتها. ويعرض الجدول ألف

 .2016و 2015التشغيل المباشرة، وتكاليف الدعم المباشرة، حسا نوع التحويل في عامي 
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 االحتياجات التشغيلية حسب نوع التحويل: 4-اثالثا-الجدول ألف

 نوع التحويل

2015 2016 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

(%) 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

(%) 

 53 564 4 61 839 4 األغذية وتكاليف التشغيل المباشرة ذات الصلة

التحويالت القائمة على النقد وتكاليف التشغيل المباشرة ذات 

 الصلة
1 869 23 2 591 30 

 6 498 6 448 وزيادتهاتنمية القدرات 

 89 653 7 90 156 7 المجموع الفرعي

 11 928 10 811 تكاليف الدعم المباشرة

 100 581 8 100 967 7 االحتياجات التشغيلية مجموع

 األغذية وتكاليف التشغيل المباشرة ذات الصلة

لألغذية وتكاليف  –مليون دوالر أمريكي  4.56 –في المائة  53، تُلصررص نسرربة 2016من بين تكاليف التشررغيل لعام   -20

التشرررررغيل المباشررررررة ذات الصرررررلة، والتي تتكون من النقل اللارجي، والنقل البري والتلزين والمناولة، وتكاليف التشرررررغيل 

 المباشرة األخرى.

، كما 2015في المائة عن توقعات عام  5وقد انلفض متوسل التكاليف التقديرية للطن المتري من السلع الغذائية بنسبة   -21

. وسرررروف تتحقق القيمة مقابل المال عن بريق تحديد المسررررتوى األميل لسررررلة األغذية 5-ثاليا-هو معروض في الجدول ألف

 رة الشاملة للسلع وأدوات المشتريات المبتكرة ميل اتفاقات التوريد اآلجل.والوفورات لتكاليف السلع باستلدام مرفق اإلدا
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 : تركيبة سلة األغذية5-ثالثا-الجدول ألف

 نوع األغذية

النسبة  2016 2015

المئوية 

للفرق في 

الحصة من 

مجموع 

األطنان 

المترية بين 

 2015عامي 

 (4)2016و

النسبة 

المئوية 

للفرق 

التقديري 

لتكاليف 

الوحدة/الطن 

 المتري

الحصة 

المتوقعة من 

مجموع 

األطنان 

 المترية

(5) 

التكاليف 

المتوقعة 

للوحدة/الطن 

 المتري 

دوالر )

 (أمريكي

الحصة 

المتوقعة من 

مجموع 

األطنان 

 المترية

(5) 

التكاليف 

المتوقعة 

للوحدة/الطن 

 المتري 

دوالر )

 (أمريكي

 12- 7- 357 61 404 68 الحبوب

 1- 1- 634 11 643 12 البقول

األغرررذيرررة الررمررلررتررلررطرررة 

 والمللوبة
11 1 055 12 978 +1 -7 

 15- 0 995 5 165 1 5 الزيوت والدهون

 2 8+ 821 11 806 3 األغذية األخرى

 5-  546 100 578 100 المجموع

في المائة عن الرقم المقرر لعام  7بنسرررررربة  2016ومن المقرر أن تنلفض حصررررررة الحبوب في سررررررلة األغذية في عام   -22

سبة 2015 سلع  من ضاألغذية األخرىض أعلى زيادة مقررة  1؛ وسوف تنلفض البقول بن سبة ال في  8 –في المائة. وتميل ن

 معظمها عن بريق التوسرررع في اسرررتلدام برود األغذية السرررابقة التجهيز في العراق. ويعكس التحول إلى ضاألغذية –المائة 

 اللا ة بتوفير األغذية المناسبة في المكان المناسا وفي الوقت المناسا. البرنامجاألخرىض سياسة 

وتعزى التكاليف الملفضرررررة لسرررررلة األغذية إلى مجموعة من اتجاهات التلفيض في األسرررررعار الزراعية، والوفورات   -23

المقررة عن بريق استلدام األدوات الميلى للتبريد، ميل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع، ومعلومات السوق المحسنة التي تتيت 

واإلدارة األكير فعالية لتركيبة سلة األغذية. وسوف تظل أسعار القمت  إجراء مشتريات األغذية عند توقع انلفاض األسعار،

 2016، ومن المتوقع أن ترتفع بصرررورة بفيفة في الربع األول من عام 2015عند مسرررتوياتها المنلفضرررة الحالية بوال عام 

. 2016ر األرز بوال عام . ومن المتوقع أن يستمر انلفاض أسعا2016قبل أن تزداد بصورة منتظمة مع اقتراب نهاية عام 

 6، ثم ارتفعت في الربع اليالو بنسبة 2015وقد و لت األسعار العالمية للذرة إلى أدنى مستوياتها في الربع الياني من عام 

. وقد تتسررررربا ظاهرة النينيو في إربا  األسرررررواق المحلية خالل 2016في المائة، ومن المتوقع أن تظل مسرررررتقرة بوال عام 

أدوات تحليل هشرررراشررررة  البرنامج. ويسررررتلدم 2015ترة من أكتوبر تشرررررين األول إلى ديسررررمبر كانون األول ذروتها في الف

 األو اع ورسم خرائطها لر د االتجاهات وتعديل استراتيجيته اللا ة بتدبير الموارد تبعا لذلك.

، 2016مليون دوالر أمريكي لعام  293بمبلغ  –والنقل البري والشحن البحري الدولي  –وتقدر تكاليف النقل اللارجي   -24

دوالرا أمريكيا للطن  90. ويقدر متوسرررل سرررعر الشرررحن الدولي بمبلغ 2015في المائة عن عام  16وهو يميل خفضرررا بنسررربة 

 .2015في المائة عن عام  10المتري، وهو ما يميل انلفا ا بنسبة 

سية عن إجراء تغييرات في البرمجة، ميل التحول إلى   -25 سا شحن البحري بصورة أ وينتج اللفض المتوقع في ميزانية ال

المشتريات المحلية اإلقليمية، وسلة األغذية العينية الملفضة، وتغييرات في تركيبة األغذية المستلدمة. وتعد هذه التغييرات 

                                                      
 .2016وسلة األغذية المتوقعة لعام  2015الفرق بين الحصة المئوية لجميع األبنان المترية في سلة األغذية المتوقعة لعام  (4)
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قيق المسرررررتوى األميل لتكاليف سرررررلسرررررلة اإلمداد، وتعبر عن نهج القيمة مقابل المال. ومن زاوية جزءا من اسرررررتراتيجية تح

 –والناتج عن انلفاض معدالت الشحن  –األسواق، وبعد فترة تجاوزت فيها قدرات السفن الطلا النمو االقتصادي العالمي 

 2016لمسرتمر وانلفاض تسرليم السرفن الجديدة في عام تحوال. ويعني اقتران النمو العالمي ا 2016من المتوقع أن يشرهد عام 

أنه من المتوقع تحقيق التوازن بين العرض والطلا، مع احتمال زيادة الطلا وارتفاع أسررعار الشررحن. ولهذا ينبغي أن يُنظر 

 الشرررررحن في المائة على أنه ناشرررررئ عن تغييرات في خيارات تدبير الموارد، بينما ترتفع أسرررررعار 10إلى االنلفاض بنسررررربة 

 العالمية. 

 283، بمتوسررررررل سررررررعر قدره 2016مليار دوالر أمريكي لعام  1.33وتبلغ احتياجات النقل البري والتلزين والمناولة   -26

وتشررررررمل . وهذه ليسررررررت زيادة كبيرة، 2015دوالرا أمريكيا للطن المتري لعام  282مقابل  (5)دوالرا أمريكيا للطن المتري،

اليالثة دوالرات أمريكية للطن المتري لتي تتحملها المشرررروعات السرررترداد االسرررتيمارات في نظام دعم تنفيذ اللوجسرررتيات، 

 (6)وعلى النحو المتفق عليه مع المجلس التنفيذي.

شرة األخرى المتعلقة بتحويالت األغذية  -27 شغيل المبا مليون دوالر أمريكي. ويبلغ متوسل تكاليف  389 وتبلغ تكاليف الت

 103دوالرا أمريكيا للطن المتري، ولعمليات الطوارئ  84التشررررغيل المباشرررررة األخرى للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 دوالرا أمريكيا للطن المتري. 77دوالرات أمريكية للطن المتري، وللمشروعات اإلنمائية 

 النقد التحويالت القائمة على

لة   -28 قائمة على النقد والتكاليف ذات الصرررررر يار دوالر أمريكي، 2.59تبلغ قيمة التحويالت ال في المائة من  30أي  (7)مل

في  9في المائة تشرركل القيمة المحولة إلى المسررتفيدين، و 91. ومن هذا المجموع، فإن نسرربة 2016االحتياجات المتوقعة لعام 

مليون دوالر أمريكي  645المائة تغطي التسررررررليم والتكاليف األخرى. وتميل القيمة المتوقعة للتحويالت النقدية زيادة قدرها 

 .2015عن األرقام المقررة لعام 

 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(: التحويالت القائمة على النقد 6-اثالث-الجدول ألف

 2016 2015 النشاط

 348 2 703 1 التحويل

 52 66 التسليم

 191 100 أنشطة أخرى

 591 2 869 1 المجموع

 

 1.62مليون دوالر أمريكي من التحويالت القائمة على نقد على شررررركل نقد و 730إلى أن  7-ثاليا-ويشرررررير الجدول ألف  -29

مليون دوالر أمريكي على شررركل قسرررائم لألغذية أو ما يكافئ قيمة التحويالت القائمة على النقد. وتلطل البلدان التي يغطيها 

                                                      
 . 2016بالنسبة لجميع المشروعات في عام  –المحلي واإلقليمي وعبر البحار  –تنادا إلى تنفيذ المصفوفة المتعددة المستويات للنقل البري والتلزين والمناولة اس (5)

(6)A/1-WFP/EB.2/2014/5  

 ال يشمل هذا المبلغ تكاليف الدعم المباشرة ويشمل تكاليف الدعم غير المباشرة. (7)
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لتنفيذ تحويالت نقدية أكير من تحويالت القسرررررررائم. ومن بين األقاليم، من المقرر أن  داكارالمكتبان اإلقليميان في بانكو  و

 القائمة على النقد للمكتا اإلقليمي في القاهرة. يكون أكبر مجموع من التحويالت

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016م : توزيع التحويالت القائمة على النقد لعا7-ثالثا-الجدول ألف

 القسائم النقد المكتب اإلقليمي
مجموع التحويالت القائمة 

 على النقد

 111 26 85 المكتا اإلقليمي في بانكو 

 781 1 400 1 381 القاهرة اإلقليمي فيالمكتا 

 177 68 109 داكار المكتا اإلقليمي في

 79 30 49 جوهانسبرغ المكتا اإلقليمي في

 169 80 89 نيروبي المكتا اإلقليمي في

 32 14 17 بنما المكتا اإلقليمي في

 348 2 618 1 730 المجموع

إلى تحسررررررين إمكانية تتبع التكاليف المتعلقة بالتحويالت القائمة  2013وأدى التنفيذ الكامل لإلبار المالي في نهاية عام   -30

في المائة من الميزانية، مما يشرررير إلى زيادة  3.5إلى  3.7على النقد. وسررراعد تعزيز الرؤية على خفض تكاليف التسرررليم من 

في المائة  30و 2015في المائة لعام  23 –المقررة التي تنطوي على تحويالت نقدية  الكفاءة. ويدل تزايد نسرررررربة التدخالت

 على النتائج اإليجابية وزيادة قدرات المكاتا القطرية على تصميم تدخالت محددة السياق. – 2016لعام 

. 1في إبار الهدف االسرررررتراتيجي  البرنامجومن المتوقع أن تشررررركل التحويالت القائمة على النقد جزءا هاما من عمل   -31

في المائة من ميزانيته اللا رررررة بالتحويالت القائمة على النقد من خالل عمليات  71تحويل  البرنامجيعتزم  2016وفي عام 

 .2016الطوارئ في عام 

 وزيادتهاتنمية القدرات 

يتم تنفيذ تنمية القدرات وزيادتها إلنشاء وتعزيز المؤسسات والنظم اللا ة من أجل إدارة برامج األمن الغذائي ودعم   -32

في المائة من  6أي  – (8)مليون دوالر أمريكي 498، سررررررتكون هنا  حاجة إلى 2016المسررررررراعدة اإلنسرررررررانية. وفي عام 

 (.8-اثالي-الجدول ألفاالحتياجات التشغيلية )انظر 

  

                                                      
 تكاليف الدعم المباشرة. 2-ثاليا-مليون دوالر أمريكي الوارد في الجدول ألف 555يناء تكاليف الدعم المباشرة، ويشتمل مبلغ باست (8)
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: تكاليف تنمية القدرات وزيادتها حسب الهدف االستراتيجي ومشروعات األغذية مقابل 8-اثالث-الجدول ألف

 )بماليين الدوالرات األمريكية(مشروعات غير األغذية 

 2016 2015 الهدف االستراتيجي

 129 106 األغذية

 19 11 1الهدف االستراتيجي 

 7 22 2الهدف االستراتيجي 

 51 25 3الهدف االستراتيجي 

 52 48 4الهدف االستراتيجي 

 369 341 غير األغذية 

 281 274 1الهدف االستراتيجي 

 53 15 2الهدف االستراتيجي 

 2 4 3الهدف االستراتيجي 

 33 48 4الهدف االستراتيجي 

 498 447 المجموع

 

سبة   -33 شغيلية المقررة والبالغة  –مليون دوالر أمريكي  329 –في المائة  66وسوف تلصص ن  498من االحتياجات الت

عملية خا ررررررة، سرررررريعمل فيها  26مليون دوالر أمريكي لتنمية القدرات وزيادتها لتنفيذ أنشررررررطة زيادة القدرات عن بريق 

على تحسين النقل واللدمات اللوجستية إلى أقصى حد ممكن، وتوفير خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة  البرنامج

اإلنسرررانية، ودعم مجموعات األمن الغذائي واالتصررراالت في حاالت الطوارئ واللدمات اللوجسرررتية. ومن المقرر أن تكون 

 ية، وجنوب السودان، واليمن.أكبر العمليات اللا ة في جمهورية الكونغو الديمقراب

ومع دخول المزيد من البلدان في فئة البلدان المتوسطة الدخل و أو المستقرة اقتصاديا، سوف تزيد احتياجات الحصول   -34

شرة. ولذل سات  مجالبرناك اعتمد على المساعدة التقنية وتنمية القدرات، بينما تنلفض احتياجات المساعدة الغذائية المبا سيا

، وموا ررلة 2015ونظم تشررغيلية لدعم المشرراركة في تعزيز القدرات، ميال عن بريق تحديو األدوات ذات الصررلة في عام 

عملية االستعراض االستراتيجي القطري. وتساعد التوجيهات بشأن تصميم وتنفيذ المساعدة التقنية وتنمية القدرات المكاتا 

على تحفيز حلول وبنية ومحلية لتحقيق مبادرة القضاء على الجوع عن بريق دعم القدرة الوبنية  برنامجللالقطرية التابعة 

 لالستراتيجيات الضرورية، والموارد، والهياكل القانونية والمؤسسية، وبرامج لتلفيض الجوع والقضاء عليه.

عملية ممتدة  30مشررررررروعا انمائيا و 39دوالر أمريكي لتنمية القدرات في مليون  169تلصرررررريص  البرنامجويعتزم   -35

بلدا، وسرررروف يطور القدرات الوبنية في مجال تصررررميم وتنفيذ برامج المسرررراعدة الغذائية، وتقدير  54لإلغاثة واإلنعاش في 

 االحتياجات، وإدارة الكوارث، وتطوير األسواق، وتقوية األغذية.

 تكاليف الدعم المباشرة

في المائة من االحتياجات التشرررغيلية. وتسرررتأثر  10.8 –مليون دوالر أمريكي  928تقدر تكاليف الدعم المباشررررة بمبلغ   -36

في المائة من تكاليف الدعم المباشرررة وتكاليف المعدات؛ وتسررتأثر  60تكاليف الموظفين والتكاليف المتعلقة بالموظفين بنسرربة 

في المائة. وتبين المقارنة على مدى ثالث سرررررنوات  40روفات المتكررة والتكاليف األخرى بالنسررررربة المتبقية البالغة المصررررر

اتجاها إلى االنلفاض في تكاليف الدعم المباشرررة كنسرربة مئوية من االحتياجات التشررغيلية،  9-ثاليا-والواردة في الجدول ألف
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لمراقبررة التكرراليف  البرنااامجالتشررررررغيليررة وزيررادة اإليرادات، إلى جررانررا نهج والنرراتج عن وفورات الرردعم من االحتيرراجررات 

 والمحافظة على استقرار التكاليف، مع تحقيق المزيد من برنامج العمل.

 : تكاليف الدعم المباشرة كنسبة مئوية من االحتياجات التشغيلية9-ثالثا-الجدول ألف

 التقديرية 2016 التقديرية 2015 الفعلية 2014 الفعلية 2013

13.6 12.0 10.2 10.8 

 االحتياجات التشغيلية حسب اإلقليم

تصررف األقسررام التالية سررياق الجوع وانعدام األمن الغذائي، والتركيز االسررتراتيجي، والمبادرات التشررغيلية، والتحديات   -37

االحتياجات التشررغيلية حسررا اإلقليم وحسررا الهدف االسررتراتيجي.  2-ثاليا-واالحتياجات في كل إقليم. وترد في الشرركل ألف

 . 40ويرد مزيد من التفا يل بعد الفقرة 

 حسب المكتب اإلقليمي والهدف االستراتيجي 2016: االحتياجات التشغيلية لعام 2-ثالثا-الشكل ألف

 

 مقارنة االحتياجات التشغيلية وخطة العمل المؤقتة المحددة األولويات

في المائة من  54نحو  –باستيناء الصناديق االستئمانية  –مليون دوالر أمريكي  4.7بينما يميل التمويل المتوقع والبالغ   -38

، إال أن القصررور في التمويل ال يؤدي إلى تلفيض تناسرربي في أعداد المسررتفيدين 2016االحتياجات التشررغيلية المتوقعة لعام 
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 مكتب بنما            مكتب نيروبي          مكتب جوهانسبر    مكتب دكار               مكتب القاهرة          مكتب بانكو 

 األهداف االستراتيجية
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. والسررربا في ذلك هو أن المديرين 3-ثاليا-والشررركل ألف 10-ثاليا-الجدول ألفالحصرررص الغذائية اليومية، كما يتضرررت من و

يسررررتلدمون خيارات ملتلفة لتحديد أولويات األنشررررطة، بما في ذلك وقف التدخالت وتلفيض أعداد المسررررتفيدين، أو أحجام 

 الحصص الغذائية اليومية، أو مدة المساعدة.

مقابل خطة العمل المؤقتة المحددة  2016م : االحتياجات التشغيلية المتوقعة لعا10-ثالثا-الجدول ألف

 األولويات

  
االحتياجات التشغيلية 

 المتوقعة

خطة أولويات العمل 

المؤقتة المحددة 

 األولويات

النسبة المئوية 

 للتباين

 التمويل
مليون دوالر 

 أمريكي 
8 581 4 650 46- 

 -22 64 82 مليون المستفيدون المباشرون

الحصص الغذائية 

 اليومية
 -30 13.7 19.7 مليار

 

، فإن أكبر التلفيضررات في أعداد المسررتفيدين  ررمن خطة العمل المؤقتة المحددة 3-ثاليا-وكما يتضررت من الشرركل ألف  -39

( والتغذية 3في المائة؛  39 –( والغذاء مقابل األ ررررررول 2في المائة؛  26 –( عمليات التوزيع العام 1األولويات تتميل في: 

في المائة بالنسرررررربة  22في المائة. ومن المتوقع تلفيض أحجام التوزيع العام للحصررررررص الغذائية بنسرررررربة  28 –المدرسررررررية 

ام لحصص الغذائية ألنشطة التغذية. وسيتم الحفاظ بشكل عفي المائة بالنسبة للتحويالت النقدية؛ ولن تلفض ا 25لألغذية، و

في المائة في مدة أنشرررطة الغذاء مقابل  21على مدة المسررراعدة على نطاق األنشرررطة، ولكن قد تظهر فجوات في التمويل في 

 األ ول.

ة األولويات: األثر على مقابل خطة العمل المؤقتة المحدد 2016: االحتياجات التشغيلية المتوقعة لعام 3-ثالثا-الشكل ألف

 أعداد المستفيدين حسب النشاط
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 : االحتياجات التشغيلية المتوقعة مقابل خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات11-ثالثا-الجدول ألف

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 الهدف االستراتيجي
االحتياجات التشغيلية 

 المتوقعة

خطة العمل المؤقتة 

 األولوياتالمحددة 

خطة العمل المؤقتة 

المحددة األولويات مقابل 

االحتياجات التشغيلية 

 المتوقعة

)%( 

 54 069 3 728 5 1الهدف االستراتيجي 

 52 501 963 2الهدف االستراتيجي 

 50 484 977 3الهدف االستراتيجي 

 65 596 912 4الهدف االستراتيجي 

 54 650 4 581 8 المجموع

 

ستأثر الهدف االستراتيجي   -40 شغيلية وخطة العمل المؤقتة المحددة األولويات:  1وسوف ي سبة من االحتياجات الت بأكبر ن

 مليار دوالر أمريكي على التوالي. 3.1مليار دوالر أمريكي و 5.7

 

 : االحتياجات التشغيلية المتوقعة مقابل خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات 12-ثالثا-الجدول ألف

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

االحتياجات التشغيلية  النشاط

 المتوقعة

خطة العمل المؤقتة 

 المحددة األولويات

خطة العمل المؤقتة 

المحددة األولويات مقابل 

االحتياجات التشغيلية 

 المتوقعة

)%( 

 52 746 2 289 5 لألغذية التوزيع العام

 45 492 099 1 الغذاء مقابل األ ول

 38 34 89 الغذاء مقابل التدريا

 74 581 784 التغذية 

 59 426 721 التغذية المدرسية

 77 33 43 فيروم نقص المناعة البشرية اإليدز السل

 61 339 555 وزيادتهاتنمية القدرات 

 54 650 4 581 8 المجموع

 

مليار دوالر  2.8مليار دوالر أمريكي في االحتياجات التشررغيلية و 5.3ويعد التوزيع العام لألغذية أكبر نشرراب، إذ يميل   -41

 أمريكي في خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات.

وسجل نوعان من األنشطة أدنى التلفيضات بين اللطة األ لية، وهما أنشطة فيروم نقص المناعة البشرية اإليدز   -42

في  62 –في المائة. وسرررروف تشررررهد أنشررررطة الغذاء مقابل التدريا أكبر تلفيض  26 –وأنشررررطة التغذية  –في المائة  23 –

 المائة.
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 : االحتياجات التشغيلية المتوقعة مقابل خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات 13-ثالثا-الجدول ألف

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 نوع التحويل
االحتياجات التشغيلية 

 المتوقعة

خطة العمل المؤقتة 

 المحددة األولويات

خطة العمل المؤقتة 

المحددة األولويات مقابل 

االحتياجات التشغيلية 

 المتوقعة

)%( 

 57 948 2 201 5 األغذية والتكاليف ذات الصلة

التحويالت القائمة على النقد والتكاليف المتصررررررلة 

 بها
2 826 1 363 48 

 61 339 555 وزيادتهاتنمية القدرات 

 54 650 4 581 8 المجموع

 

مليار  2.9مليار دوالر أمريكي من االحتياجات التشغيلية المتوقعة و 5.2وتستأثر األغذية والتكاليف المتصلة بها بمبلغ   -43

 في المائة. 43دوالر أمريكي من خطة العمل المؤقتة المحددة األولويات، وهو ما يميل خفضا بنسبة 

وتميل التحويالت القائمة على النقد أعلى نسبة  –في المائة  39 –وسوف تشهد تنمية القدرات وزيادتها أدنى انلفاض   -44

 وذلك أساسا بسبا توقعات التمويل بالنسبة لليمن. –في المائة  52 –

 اللمحات العامة اإلقليمية

 المكتب اإلقليمي في بانكو 

 األولويات: التغذية، واالستعداد، واألمن الغذائي الحضري، واألنشطة اإلنمائية. 

 

 االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في بانكو : 14-ثالثا-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي( 719: 2015مليون دوالر أمريكي ) 849 االحتياجات التشغيلية

 مليار( 2.51: 2015)مليار  2.6 عدد الحصص الغذائية اليومية

 بن متري( 551 000: 2015)بن متري  558 000 حمولة األغذية باألبنان المترية

 (19: 2015) 19 العمليات عدد

أفغانسرررررتان، وبنغالديئ، وبوتان، وكمبوديا، وجمهورية كوريا الشرررررعبية الديمقرابية،  البلدان المقرر أن تنفذ فيها عمليات

وإندونيسرررررريا، وجمهورية الو الديمقرابية الشررررررعبية، وميانمار، ونيبال، وباكسررررررتان، 

 والفلبين، وسري النكا، وتيمور ليشتي

 مليون دوالر أمريكي  14.8 االستئمانية القطريةالصناديق 
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016م عافي االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في بانكو   :4-ثالثا-الشكل ألف

 

ويتميز إقليم آسيا بنمو اقتصادي حديو غير مسبوق وظهور بلدان متوسطة الدخل. غير أن هذه المكاسا لم تصل إلى   -45

كل شرررلص بالتسررراوي في هذا اإلقليم المزدحم بالسررركان، فال يزال الفقر ونقص التغذية سرررائدين. كما أن ديموغرافية الجوع 

النام للطر انعدام األمن الغذائي بينما يزيد من اللطر الذي فالتحضرررررر يُعرض  –وهشررررراشرررررة األو ررررراع آخذة في التغير 

لالستجابة الحتياجات واسعة  البرنامجتهيئ  2016يواجهونه من الكوارث الطبيعية وتغير المناو. وعموما، فإن حافظة عام 

 النطاق في إقليم معقد ومتطور.

ن قبيل الوقاية من التقزم، واالسررررررتيمار في شرررررربكات األمان الغذائي التابعة للحكومة، على مجاالت م البرنامجويركز   -46

وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصررررررمود، والعمل مع هيئات إقليمية ووبنية محلية من أجل االسررررررتعداد للكوارث. أما 

 لى األنشررطة اإلنمائية فسرروف تفاقم من تحدياتانتقال عدة بلدان إلى و ررع البلدان المتوسررطة الدخل وزيادة تركيز اإلقليم ع

 التمويل.

شرة لقرابة  البرنامج، سوف يقدم 2018-2016وعلى مدى الفترة   -47 بلدا، بإجمالي  13مليون شلص في  14مساعدة مبا

في آسيا والهند وأخيرا في اندونيسيا،  نامجالبرومما يعزز تحول  –مليار دوالر أمريكي  2.3احتياجات تشغيلية متوقعة يبلغ 

 رنامجالبوانتقال المسرررراعدة بعيدا عن التحويالت الغذائية إلى برامج تنمية القدرات مع الحكومة. وهذا يعتمد على شررررراكات 

القدرات  يةالناجحة مع الحكومات لتحسررررين الكفاءة والقدرة في هذه البلدان. والبلدان التي لديها أكبر األنشررررطة اللا ررررة بتنم

مليون دوالر أمريكي،  17مليون دوالر أمريكي، وباكسررتان بمبلغ  25هي أفغانسررتان بمبلغ  2016وزيادتها والملططة لعام 

 مليون دوالر أمريكي. 13والفلبين بمبلغ 

مليون دوالر أمريكي آلسرريا،  658على اإلغاثة الممتدة، مع تلصرريص  البرنامجوسرروف تركز المسرراعدة التي يقدمها   -48

في المائة من مجموع االحتياجات التشررغيلية. وسرروف تسررتمر أكبر العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في أفغانسررتان  77أي 

 البرنامجدى  البلدين، يتصررتركيز عملياته في بيئة تشررغيلية معقدة بصررورة متزايدة. ففي كال البرنامجوباكسررتان، حيو أعاد 

رد بما في ذلك حاالت التش –لمعدالت عالية من سوء التغذية، ويسعى لتحسين المواظبة على الدراسة، ويستجيا لألزمات 

ويحد من األخطار التي تواجهها المجتمعات المحلية بسرررررربا الكوارث الطبيعية المتكررة. وفي ميانمار، تهدف  –الجديدة 

لممترردة لإلغرراثررة واإلنعرراش إلى المسررررررراهمررة في تحقيق تنميررة أكير توازنررا على نطرراق البلررد، ودعم جهود ا البرنااامجعمليررة 

المصرررررالحة الوبنية في منابق وقف إبالق النار عن بريق تلفيض الفقر، والحد من انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، 
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اسرررررتهداف المجتمعات  البرنامجتوا رررررل عملية وزيادة قدرة أكير السررررركان تعر رررررا على الصرررررمود. وفي الفلبين، سررررروف 

المتضررررة من انعدام األمن الغذائي والنزاعات في وسررل وغرب منداناو. وسرروف تتحول عملية الطوارئ في نيبال، والتي 

اسرررتُهلت في أعقاب الزلزال، إلى عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش لدعم اسرررتعادة األمن الغذائي والتغذوي، وتحويل المسررراعدة 

بل كسررا العيئ تمشرريا مع اللطل التي و ررعتها حكومة  البرنامجالتي يقدمها  في نيبال إلى تشررييد البنية التحتية واسررتعادة سررُ

 نيبال.

القوية مع اليونيسرررف، فإنه سررروف يدعم تركيزه على الوقاية من سررروء التغذية الحاد  البرنامجواعتمادا على شرررراكات   -49

لمعتدل ومعالجته، مع توسرررريع جهوده أيضررررا للوقاية من التقزم. ومع التركيز على تشررررجيع الحلول المحلية، سرررروف ييسررررر ا

سية على  البرنامج سيا تحسين فرص الحصول على األغذية المغذية اللا ة عن بريق العمل مع الحكومات في مبادرات 

للسررركان المعر رررين لللطر. وال يزال تشرررجيع األرز المقوى المسرررتوى الوبني، إلى جانا اليونيسرررف، وتقديم دعم مباشرررر 

 التغذوية في اإلقليم. البرنامجلتلفيض حاالت نقص المغذيات الدقيقة يميل دعامة استراتيجية 

، سرررررروف 2016بتعزيز شررررررراكاته التشررررررغيلية مع منظمات وبنية وإقليمية إلدارة الكوارث. وفي عام  البرنامجويقوم   -50

اسرررررتعداده لحاالت بوارئ محتملة وعالية األثر عن بريق توجيه الحكومات، وجهات الفاعلة في مجال  البرنامجيوا رررررل 

عسكرية محتملة لتلطيل االستجابة المسبقة  العمل اإلنساني، وهيئات اإلقليمية، ميل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجهات

أل رررحاب المصرررلحة العديدين. وسررروف تشررركل تنمية قدرات المكاتا الوبنية إلدارة الكوارث، وخا رررة في إبار وظائف 

الرئيسية في مجال اللوجستيات واالستجابة، أحد السمات األساسية حتى يتسنى للحكومات تولى مهمة استجاباتها  البرنامج

وسرررروف يعمل المكتا اإلقليمي في بانكو  على تطوير تعاونه مع مكتا تنسرررريق الشررررؤون اإلنسررررانية في مجال اللا ررررة. 

االسررررررتعررداد للطوارئ، عن بريق التركيز على تصررررررورات األعررا ررررررير و أو الزالزل العرراليررة اللطورة في بنغالديئ، 

 وإندونيسيا، وميانمار، ونيبال، والفلبين.

إدخال برائق وتغييرات على أساليا العمل تسمت بإجراء تعديالت مرنة وسهلة في التوليفة  البرنامجوسوف يوا ل   -51

مليون دوالر  45في المائة، من  200اللا ررة باألغذية والتحويالت القائمة على النقد. وسرروف تزيد المسرراعدة النقدية بنسرربة 

بال على أعلى الزيادات 2016ر أمريكي في عام مليون دوال 137إلى  2015أمريكي في عام  ، مع حصررررررول ميانمار وني

 .2016المقررة ألنشطة التحويالت القائمة على النقد في عام 
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 المكتب اإلقليمي في القاهرة

  األولويات: االستيمارات في الحد من األخطار واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها، وبناء القدرة على

 القدرات، والحماية االجتماعية، ونظم شبكات األمان، وبرامج التكيف مع المناو. الصمود، وتنمية

 

 : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في القاهرة15-اثالث-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي( 2.860: 2015)مليون دوالر أمريكي  3.611 االحتياجات التشغيلية

 مليار( 5.52: 2015)مليار  7.8 عدد الحصص الغذائية اليومية

 بن متري( 1 323 000 :2015)بن متري  1 302 000 حمولة األغذية باألبنان المترية

 (27: 2015) 28 عدد العمليات

الجزائر، وأرمينيررا، ومصررررررر، والعراق، وجمهوريررة إيران اإلسررررررالميررة، واألردن،  البلدان المقرر أن تنفذ فيها عمليات

ولبنان، وليبيا، والمغرب، ودولة فلسررررررطين، والسررررررودان، وجمهورية قيرغيزسررررررتان، 

 والجمهورية العربية السورية، وباجيكستان، وتونس، وتركيا، وأوكرانيا، واليمن

 مليون دوالر أمريكي  3.5 الصناديق االستئمانية القطرية

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016في عام  االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في القاهرة: 5-ثالثا-الشكل ألف

 

مليات ع البرنامجبالمسرراعدة. وتشررمل مشرراركة  البرنامجتؤثر النزاعات في اإلقليم على حياة السرركان الذين يسررتهدفهم   -52

، سوف تتأثر 2018-2016واسعة النطاق تتسم بالتحدي، وبلدانا متوسطة الدخل تواجه تحديات إنمائية وإنسانية. وفي الفترة 

التشررغيلية بانعدام األمن، وخا ررة في العراق، وليبيا، والسررودان، والجمهورية العربية السررورية، وأوكرانيا،  البرنامجقدرة 

اعات، وعدم االسرررتقرار السرررياسررري، واال رررطرابات االجتماعية إلى زيادة غير مسررربوقة في عدد واليمن. ويؤدي تزايد النز

السررركان المعر رررين، وأ ررربت كيير منهم مشرررردين داخليا أو عبروا الحدود. وسررروف يوا رررل المكتا اإلقليمي في القاهرة 

ات القصررررريرة األجل في مجالي األمن االسرررررتجابة بسررررررعة وفعالية لحاالت الطوارئ واألزمات اإلنسرررررانية، لمواجهة التحدي

الغذائي والتغذية، بينما يدعم أنشرطة التأهيل واإلنعاش كأسرام لبناء  رمود السركان األكير تضرررا واألكير تعر را، تمشريا 

مسررراعدة  البرنامج. وباإل رررافة إلى دعم الالجئين من األزمة السرررورية، سررروف يوا رررل 2و 1مع الهدفين االسرررتراتيجيين 

ات احتياج البرنامجالجزائر، وجمهورية إيران اإلسرررالمية، ودولة فلسرررطين، والسرررودان، واليمن. وسررروف يلبي  الالجئين في

 المعر ين والمشردين في بلدان النزاع وما بعد انتهاء النزاع ميل العراق، وليبيا، والسودان، وأوكرانيا، واليمن.
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من قدرته على تقديم  البرنامجالعراق إلى حشرررررود من المشرررررردين داخليا. وسررررروف يزيد  ويؤدي تصررررراعد النزاع في  -53

أيضا  البرنامج، معتمدا على دعم من الحكومة العراقية لتيسير الو ول. ويعمل 2016المساعدة الطارئة للمشردين في عام 

لنام المسررررتفيدين بالفعل من نظام مع وزارة التجارة من أجل تزامن األنشررررطة، وخفض مسررررتوى المسرررراعدة قدر اإلمكان ل

 مشروعا انمائيا لشبكات األمان في العراق من أجل دعم عملية اإلنعاش. البرنامجالتوزيع العام. ويستهل 

األكير تعقيدا، مع اسررتمرار النزاعات في دارفور ومديريات الحدود،  البرنامجوال يزال السررودان يميل إحدى عمليات   -54

واألزمات اإلقليمية التي تؤثر على بيئة العمل المتقلبة، مما يؤدي إلى تقييد إمكانية الو ررول لألغراض اإلنسررانية، وتشررريد 

(، 2017-2015ثالث سررنوات )السرركان على نطاق واسررع، وتدهور االقتصرراد، والفقر. ومن خالل اسررتراتيجية قطرية مدتها 

 بإعادة هيكلة تدخالته في السودان من عملية بوارئ إلى عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش. البرنامجيقوم 

، اعتُمدت عملية بوارئ جديدة من أجل تلبية احتياجات إنقاذ الحياة 2015وبعد تصررررررراعد األزمة في اليمن في عام   -55

 لتقديم المسرراعدة عن بريق البرنامجكان الذين يعانون بشرردة من انعدام األمن الغذائي عن بريق التوزيع العام. ويلطل للسرر

أنشررطة تشررمل المسرراعدة الغذائية غير المشررروبة والمشررروبة باسررتلدام األغذية أو التحويالت القائمة على النقد، ومعالجة 

وحاالت نقص المغذيات الدقيقة، ووجبات غذائية، وحصررررررص غذائية منزلية  سرررررروء التغذية الحاد والمزمن والوقاية منه،

 لألبفال الذين يواظبون على الدراسة بصورة منتظمة.

، سرريظل تحسررين األمن الغذائي الوبني يميل أولوية رئيسررية، مع التركيز 4و 3وسررعيا لتحقيق الهدفين االسررتراتيجيين   -56

ء الصمود وتنمية القدرات. وسوف تشمل األنشطة دعم اإلنتا  المحلي والنظم الوبنية لدعم األغذية، وتحسين إدارة على بنا

سررلسررلة اإلمداد، والنظم الوبنية لر ررد األمن الغذائي. ويعتزم المكتا اإلقليمي في القاهرة أيضررا دعم تعزيز وتنفيذ الحماية 

باألمن الغذائي والتغذوي، وبرمجة التكيف مع المناو. وفي مصررر، سرروف تشررمل االجتماعية ونظم شرربكات األمان المتعلقة 

للتكيف مع المناو إدخال محا ررريل تتحمل الحرارة، وسرررالالت حيوانية، وتنويع مصرررادر الدخل األسررررى  البرنامجتدخالت 

ي تنبؤ بالمناو. وفعن بريق الزراعة البينية وتيسررررير القروض، وتحسررررين اسررررتلدام األرا رررري وكفاءة الري، وتحسررررين ال

المكونات المحلية في مجال بناء الصرررررمود وتنمية القدرات  البرنامججمهورية قيرغيزسرررررتان، تدعم المسررررراعدة التي يقدمها 

لمواجهة الصررردمات واإلجهادات المتعلقة باألمن الغذائي. ومن الملطل بذل جهود مماثلة في باجيكسرررتان بالنسررربة للمرحلة 

في بناء الصررمود وتوفير شرربكات األمان  البرنامج. وفي السررودان، يسرراهم 2020-2016طري للفترة القادمة من البرنامج الق

االجتماعي عن بريق تدخالت تشرررررمل دعم و رررررول  رررررغار المزارعين إلى األسرررررواق عن بريق التدريا، والمعلومات 

والزراعة واليونيسرررف في مشرررروع مع منظمة األغذية  البرنامجاللا رررة باإلنذار المبكر، والتأمين  رررد الملابر. ويعمل 

مشرررتر  مدته ثالث سرررنوات لدعم  رررمود المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في مواجهة الصررردمات المناخية 

 وسوء التغذية المزمن في السودان.

. 4و 3و 2وسرروف يوسررع المكتا اإلقليمي في القاهرة نطاق برامج التغذية المدرسررية تمشرريا مع األهداف االسررتراتيجية   -57

مكافحة عدم كفاية التغذية وعدم التنوع في تغذية األبفال؛  البرنامجوتشمل األهداف المترابطة للتغذية المدرسية التي يقدمها 

الدراسررررة؛ وإيجاد أسررررواق للمزارعين المحليين؛ وتوفير وظائف للنسرررراء، و ررررمان وزيادة مواظبة البنات واسررررتبقائهن في 

، من تنفيذ تنمية القدرات المتعددة السررنوات البرنامجالحماية لألسررر األكير تعر ررا. وتعمل الشررراكات المبتكرة على تمكين 

 – ة المدرسررية وتنمية القدرات الوبنيةوالتدخالت اللا ررة للمسرراعدة التقنية، بما في ذلك و ررع نُهج منتظمة ومتسررقة للتغذي

وتعزيز البرامج الوبنية، إلى  –كما في أرمينيا، واألردن، وجمهورية قيرغيزسررررررتان، والمغرب، وباجيكسررررررتان، وتونس 

سليم أنشطة التغذية المدرسية التابعة   وبنية. وفي مصر، يوجد مشروع روعاتبصورة تدريجية إلى مش للبرنامججانا ت

مليون يورو لتحسررين فرص الحصررول على التعليم بالنسرربة لألبفال المعر ررين لللطر  60ات يتكلف تمويله مدته أربع سررنو
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في المنابق التي ترتفع فيها معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي. وفي سررررياقات األزمات الممتدة والمظاهر األخرى النعدام 

تصميم برامج للتغذية المدرسية لدعم  البرنامجاليمن، سوف يضمن األمن، كما في العراق، والجمهورية العربية السورية، و

األبفال في المنابق المتضررة من النزاع. وفي الجزائر وجمهورية إيران اإلسالمية، توا ل التغذية المدرسية دعم أبفال 

 الالجئين.

لحاد )الهزال(، وسرررروء التغذية المزمن )التقزم(، ونقص المغذيات وتشررررمل التحديات اللا ررررة بالتغذية سرررروء التغذية ا  -58

لدقيقة، والبدانة. وعلى الرغم من التحديات الكامنة التي تؤثر في توافر اللدمات التغذوية، تسررررررهم مكاتا  في  البرنامجا

مج متكاملة. وتشررررررمل الجهود الوبنية المبذولة لمعالجة سرررررروء التغذية بأنشررررررطة متعددة القطاعات لتنفيذها عن بريق برا

المبادرات تحسرررين فرص الحصرررول على أغذية مناسررربة من الناحية التغذوية، وتقوية األغذية األسررراسرررية على نطاق واسرررع. 

وباإل افة إلى األنشطة اللا ة بالتغذية، تبحو المكاتا القطرية تنفيذ أنشطة مراعية للتغذية من خالل قنوات ميل التغذية 

من المساعدة التي يقدمها لبناء قدرات النظراء الوبنيين  البرنامجخرى لشبكات األمان. وسوف يزيد المدرسية واآلليات األ

لفهم تحديات التغذية، وقياسررها، ومواجهتها، بما في ذلك عن بريق الر ررد المحسررن، وتقييمات ممارسررات التغذية التكميلية، 

 والحمالت اللا ة بتغيير السلو .

(، سرروف 2017-2014(، واللطة االسررتراتيجية )2020-2015وتمشرريا مع السررياسررة اللا ررة بالمسرراواة بين الجنسررين )  -59

إدما  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنشطته. وسوف يعمل المكتا اإلقليمي في القاهرة مع  البرنامجيعزز 

( المسررراعدة 1المكاتا القطرية لو رررع اسرررتراتيجيات جنسرررانية من أجل تحقيق األهداف األربعة لهذه السرررياسرررة عن بريق: 

( ومشاركة النساء والفتيات 3المرأة على قدم المساواة مع الرجل؛ ( ومشاركة 2الغذائية المتوائمة مع االحتياجات الملتلفة؛ 

سانية وتوفير الحماية. وتهدف جميع المشروعات المعدة للفترة 4في  نع القرار؛  شواغل الجن إلى  2018-2016( وبحو ال

لفهم اليغرات  وفقا لمؤشررررر المسرررراواة بين الجنسررررين. وسرررروف تجري المكاتا القطرية تحليال جنسررررانيا 2تحقيق المسررررتوى 

 الجنسانية في كل سياق قطري، بما في ذلك في حاالت الطوارئ، ولتحديد نقاب الدخول بالنسبة للتدخالت الموجهة.

العمل مع شررركائه لتلبية االحتياجات اإلنسررانية المتزايدة على نطاق اإلقليم. ويعمل المكتا  البرنامجوسرروف يوا ررل   -60

قليمي في القاهرة مع الحكومات والشرررركاء الوبنيين، باالسرررتيمار في تنمية القدرات من أجل  رررمان التواؤم مع اللطل اإل

واالحتياجات الوبنية، ولتحقيق أثر مسررتدام. وسرروف تُعطى األولوية للشررراكات مع المنظمات الحكومية الدولية، ميل جامعة 

والمؤسسات التقنية واألكاديمية، والقطاع اللاص. ويشار  المكتا اإلقليمي في  الدول العربية، والمجتمع اإلنساني األوسع،

 القاهرة وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع.
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 داكارالمكتب اإلقليمي في 

 األولويات: تنمية القدرات 

 داكار: االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في 16-ثالثا-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي( 1.189: 2015)مليون دوالر أمريكي  1.204 االحتياجات التشغيلية

 مليار( 2.5: 2015)مليار  2.3 عدد الحصص الغذائية اليومية

 بن متري( 651 000 :2015)بن متري  644 000 حمولة األغذية باألبنان المترية

 (39: 2015) 35 عدد العمليات

بنن، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وكوت ديفوار،  البلدان المقرر أن تنفذ فيها عمليات

وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيسررررراو، وليبريا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وسررررراو 

 وتوغو تومي وبرنسيبي، والسنغال، وسيراليون،

 مليون دوالر أمريكي  3.5 الصناديق االستئمانية القطرية

 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية() 2016في عام  داكاراالحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في : 6-ثالثا-الشكل ألف

 

توجد في إقليم غرب أفريقيا مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، والتي تتفاقم بسبا الفقر المزمن،   -61

وعدم االسررتقرار السررياسرري، والنزاعات، وتشررريد السرركان على نطاق واسررع، وتقلبات أسررعار األغذية، والصرردمات المناخية 

جمهورية أفريقيا الوسرررطى، وشرررمال مالي، وشرررمال نيجيريا إلى تفاقم على شررركل جفاف وفيضرررانات. وتؤدي النزاعات في 

هشرراشررة األو رراع، ويمكن أن تعمل على تقويض االسررتقرار في اإلقليم، والذي يؤثر بالفعل على البلدان الهشررة. ونظرا ألن 

ذلك  بما في –ن اللامسررة معظم البلدان تواجه معدالت لسرروء التغذية الحاد تتراوح ما بين معتدل ووخيم بين األبفال دون سرر

يم فإن اإلقل –أثناء فترة ما بعد الحصررراد، وترتفع بشررركل عام إلى مسرررتوى ضخطيرض أو ضحر ض أثناء موسرررم الجدب السرررنوي 

يواجه حالة بوارئ  ررررررامتة تعزى إلى تحديات هيكلية عميقة الجذور. وعالوة على ذلك، توجد لدى بلدان السرررررراحل أدنى 

والكتابة في العالم. وفي أوقات النزاع أو األزمات، تضرررررطر المؤسرررررسرررررات األكاديمية في بعض  مسرررررتويات اإللمام بالقراءة

 األحيان إلى إغالق أبوابها، مما يعطل تعليم األبفال لفترات تستمر لبضعة أشهر.

مليار  1.2، في ميزانية تبلغ احتياجاتها مليونا من المسررررررتفيدين المباشرررررررين 14دعم  البرنامج، يعتزم 2016وفي عام   -62

مشرررروعا من فئة المشرررروعات اإلنمائية  البرامج  16دوالر أمريكي. وقد تم بشررركل عام تبسررريل المشرررروعات، حيو يوجد 
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في المائة من  57مشرررروعا من فئة العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ وسررروف يمول  11مشرررروعا، و 35القطرية من بين 

لمقررة عن بريق عمليات ممتدة لإلغاثة واإلنعاش، وربع المروعات عن بريق عمليات الطوارئ. وتوجد ثالث العمليات ا

عمليات بوارئ تشرررار  فيها سرررتة مكاتا قطرية، ومن المتوقع أن تسرررتمر، ولكن من الممكن أن يزداد هذا العدد أثناء العام 

مليات التوزيع العام إلنقاذ الحياة من بين األولويات، ولذلك نظرا لتعرض هذا اإلقليم لصرررررردمات ونزاعات متكررة. وتعد ع

. ونظرا لوجود كيير من حاالت الطوارئ المعقدة والمتكررة البرنامجفإنها سررررررتظل تسررررررتأثر بالنصرررررريا األكبر من إنفاق 

في المائة  45 –مليون دوالر أمريكي للتوزيع العام  541تلصرررريص  2016في عام  البرنامجوالمسررررتمرة في اإلقليم، يعتزم 

 .داكارمن مجموع إنفاق المكتا اإلقليمي في 

. وفي تشرراد، سرروف 2016مليون دوالر أمريكي للتحويالت النقدية في عام  254ومن هذا المجموع، سرروف يلصررص   -63

يسرررتمر تقديم المسررراعدة لالجئين من جمهورية أفريقيا الوسرررطى عن بريق القسرررائم؛ وفي غانا، تحولت معظم العمليات إلى 

. وفي جمهورية أفريقيا الوسرررررطى ومالي، يسرررررتلدم الجانا األكبر من التدخالت 2015التحويالت القائمة على النقد في عام 

د. وهنا  عدة مكاتا قطرية أخرى، ميل بنن، والكاميرون، وغينيا بيسرررررراو، تنوع برائقها في التحويالت القائمة على النق

 بلدا. 15التحويل لتشمل التحويالت القائمة على النقد، ليصل عدد البلدان التي تستلدم النهج القائم على السوق إلى 

، 2016. وفي عام 2015باألولوية، وسررروف تسرررتمر مسرررتويات تلطيطها لعام  وال تزال أنشرررطة تنمية القدرات تحظى  -64

االسررررررتيمار في زيادة قدرة الحكومة على تنفيذ البرامج من أجل تلفيض انعدام األمن الغذائي  البرنامجسرررررروف يوا ررررررل 

ة بغية امج المسرررررراعدة الغذائيالدعم لبناء القدرات، كما في توغو، وتوليفة من البرامج التقنية وبر البرنامجوالتغذوي. ويوفر 

 تسليم المسؤولية بصورة تدريجية في كوت ديفوار، وغامبيا، وساو تومي وبرنسيبي.

بتعزيز  ررررمود النام المعر ررررين بصررررورة مزمنة عن بريق تحسررررين تنمية رأم المال  البرنامجوفي النيجر، يقوم   -65

ودعم الحصول على األغذية عن بريق أنشطة تأهيل األرا ي والري، و مان شبكة أمان  –بالتغذية والتيقيف  –البشري 

 ررررورية بصرررورة حرجة لألغذية والتغذية. وقامت عملية اسرررتهداف مشرررتركة لتحديد الفئات ذات األولوية التي تعاني من 

 نامجالبرت المتعددة القطاعات. ويعمل هشاشة األو اع المزمنة لكي تشملها أنشطة الوكاالت دعما بتنفيذ حزمة من التدخال

لو ع نهج متكامل تقوده هيئة تنسيق تابعة للحكومة ألغراض األمن الغذائي، تحت شعار ضنيجيريون يطعمون نيجيريينض، 

وفي شرررراكة مع اليونيسرررف، ومنظمة األغذية والزراعة، والصرررندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

والذي يوفر اإلبار الداعم ألنشررررطة بناء الصررررمود عن بريق  –ذي اليالثة اتجاهات في اإلقليم  البرنامجي تعميم نهج ويجر

 و ع النام في بؤرة التلطيل من خالل التلطيل الموسمي لُسبل كسا العيئ والتلطيل التشاركي المجتمعي.

تكامل للوقاية من نقص التغذية، ويتعاون مع منظمة أبباء بال حدود في تشرررراد، ومالي، و ررررع نهج م البرنامجويدعم   -66

شهرا، مع حزمة  حية  23والنيجر لتجربة وتوسيع نطاق التغذية التكميلية لألبفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و

 إلسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة.تشمل التحصين، والوقاية، وعال  أمراض األبفال الشائعة ميل المالريا، وا

بالتحليل والر ررررد لضررررمان جمع بيانات دقيقة، وإجراء التقديرات لتحسررررين أنشررررطة  داكارويهتم المكتا اإلقليمي في   -67

المكتا في اسررررتلدام التحليل عن بريق المزيد من البرمجة المطوعة والمسرررراءلة أمام المسررررتفيدين. ويتوسررررع هذا  البرنامج

المتنقل لهشررراشرررة األو ررراع ورسرررم خرائطها، والذي يوفر أداة فعالة من حيو التكلفة في المنابق التي تؤدي فيه  رررعوبة 

الو رررول إلى تقييد جمع البيانات المباشررررة. ويعمل هذا المكتا أيضرررا مع مؤسرررسرررات أكاديمية ومع القطاع اللاص لتعزيز 

ي، وخا رررة عن بريق دراسرررة إقليمية عن المسررراعدة الغذائية القائمة على السررروق لتحسرررين فهم دور وتنويع التحليل السررروق

 المرأة في أسواق األغذية في غرب أفريقيا، وفهم التحديات والملابر التي تواجهها المرأة.
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شرررراكات قوية في غرب أفريقيا لمواجهة تحدي القضررراء على الجوع. فباإل رررافة إلى التحالف العالمي  البرنامجويقيم   -68

للمبادرة المتعلقة بزيادة القدرة على التعافي وأبر عمل األمم المتحدة لبناء القدرة على الصررمود، تلقى اللطة اإلقليمية لألمن 

راتيجي لألمن الغذائي التابع للجنة الدائمة المشررررررتركة بين الدول الغذائي والتغذوي الدعم أيضررررررا عن بريق اإلبار االسررررررت

المعنية بمكافحة الجفاف في منطقة السررراحل، واسرررتراتيجية القضررراء على الجوع، والسرررياسرررة الزراعية المشرررتركة للجماعة 

قطاعات كميلية المتعددة الاالقتصرررادية لدول غرب أفريقيا، والبرامج اإلقليمية والوبنية لالسرررتيمار الزراعي، والمبادرات الت

 المعنية بالصحة والتعليم وغيرها.

في عدة مبادرات ترتبل بالتغذية، والتعليم، واألمن الغذائي، وتتيت فر ررررة  داكارويسرررراهم المكتا اإلقليمي في   -69

 لتعزيز الشراكات والتازر فيما بين األنشطة، وتشمل:

 بلدا؛ 12ذية التي استُهلت في مبادرة تعزيز التغ 

 ومبادرة ريتئ التي بدأت في خمسة بلدان؛ 

  واليونيسف، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم واليقافة البرنامجوشراكة ضتغذية األبدان تغذية للعقولض فيما بين ،

 )اليونسكو( في النيجر؛

 التعاون مع منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي والتعجيل بالتقدم نحو التمكين االقتصادي للمرأة الريفية، ب

 للتنمية الزراعية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة في ليبريا والنيجر؛

 في السنغال. البرنامجومبادرة بناء القدرة الريفية على الصمود التي تقودها منظمة أوكسفام أمريكا و 

ويشررركل العمل في مواجهة تحديات األمن، كما في جمهورية أفريقيا الوسرررطى، وشرررمال مالي، وشرررمال نيجيريا قيودا   -70

تشررررغيلية من بينها ملابر أمنية للموظفين والمسررررتفيدين، وتعريض األغذية واأل ررررناف غير الغذائية للنها. وفي ميل هذه 

اد الموظفين، مع أن الحاجة إلى المساعدة  لمة. وعند نقل األغذية السياقات، ترتفع التكاليف التشغيلية عادة وتنلفض أعد

إلى مواقع نائية في بلدان غير سرراحلية، تنشررأ تحديات تشررغيلية بسرربا رداءة الطرق والبنية التحتية للموانئ، وارتفاع تكاليف 

لى ع البرنامجلبحري، يعتمد النقل، وبول الفترات الزمنية، و ررررررعوبة المناو، وظروف األمن. وبالنسرررررربة للنقل البري وا

ممرات الو ررررررول، ويتم إنشررررررراء ممرات بديلة، كلما أمكن، عندما يؤدي النزاع أو عدم االسررررررتقرار إلى إغالق الممرات 

الموجودة. وفي بلدان ميل تشررررراد وجمهورية أفريقيا الوسرررررطى، يتسررررربا موسرررررم األمطار في جعل الو رررررول إلى السررررركان 

ير ملزونات غذائية جاهزة قبل موسررم األمطار. ويصرربت هذا المسررتفيدين شرربه مسررتحيل في بعض المنابق، مما يتطلا تدب

ممكنا عندما يتوفر التمويل الكافي بصررررورة مسرررربقة، بحيو يسررررمت بسرررررعة تسررررليم األغذية لألماكن النائية في البلدان غير 

 الساحلية.
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 جوهانسبر  المكتب اإلقليمي في

 األولويات: تنمية القدرات، واالستعداد للطوارئ 

 للمكتب اإلقليمي في جوهانسبر  : االحتياجات التشغيلية17-ثالثا-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي( 562: 2015)مليون دوالر أمريكي  559 االحتياجات التشغيلية

 مليار( 1.8: 2015)مليار  1.7 عدد الحصص الغذائية اليومية

 بن متري( 413 000 :2015) 355 000 حمولة األغذية باألبنان المترية

 (22: 2015) 23 عدد العمليات

الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقرابية، وليسوتو، ومدغشقر، ومالوي، وموزامبيق،  البلدان المقرر أن تنفذ فيها عمليات

 وسوازيلند، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي

 مليون دوالر أمريكي  20.2 الصناديق االستئمانية القطرية

 
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016في عام  االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في جوهانسبر : 7-ثالثا-الشكل ألف

 

بينما يشهد الجنوب األفريقي فترة من االستقرار غير المسبوق، ال تزال االختالالت االجتماعية والمستويات المرتفعة   -71

 40مليون بفل دون سررن اللامسررة، ولدى خمسررة بلدان معدالت تقزم تتجاوز  15للبطالة تميل تحديا. فنقص التغذية يؤثر في 

ان من بين عشرررة بلدان لديها أعلى معدل انتشررار في العالم لفيروم نقص المناعة في المائة. وتوجد في هذا اإلقليم تسررعة بلد

ملابر كبيرة. فقد أدى  –من قبيل األعا رررير والفيضرررانات والجفاف  –البشررررية واإليدز. وتشررركل الظاهر المناخية أيضرررا 

عدم انتظام هطول األمطار والذي كان وخيما بشرررركل خطير نتيجة ل – 2015 2014موسررررم اإلنتا  الرديء للمحا رررريل عام 

إلى  – 2015على نحو غير معهود في مدغشقر، وزمبابوي، ومالوي، حيو تسببت الفيضانات في إلحاق أ رار بالغة عام 

 .2016تحديات خطيرة لألمن الغذائي والتغذوي، والتي ستظل تؤثر في األسر والمجتمعات المحلية المعر ة خالل عام 

وبينما يحافظ المكتا اإلقليمي في جوهانسرربرغ على درجة عالية من االسررتعداد في حالة المزيد من التدهور في األمن   -72

الغذائي، وحاالت الطوارئ ذات البدايات المفاجئة، إال أنه سرررررريعمل على تحقيق األهداف اإلنمائية الطويلة األجل. فسرررررروف 

على تنمية قدرات النظراء الوبنيين ونقل المعارف إليهم حتى يتسرررررنى للحكومات  تركز المكاتا القطرية بصرررررورة متزايدة

ي دوره ف البرنامجإدارة تمويل برامجها اللا ة وشبكات األمان القائمة على األغذية والنقل على حد سواء. وسوف يقلص 

 ئي والتغذوي.التنفيذ المباشر مع تسليم المسؤولية للبرامج الحكومية من أجل تحسين األمن الغذا
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وسرررررروف ينصررررررا الجانا األكبر من التركيز على مسرررررراعدة حكومات ميل موزامبيق، وناميبيا، وجمهورية تنزانيا   -73

بإنهاء الجوع بحلول عام  بالتزامها  ، 2025المتحدة، لتحديد اليغرات واإلجراءات ذات األولوية لمسررررررراعدتها على الوفاء 

الن ماالبو. وسرروف تحدد االسررتعرا ررات االسررتراتيجية المسررتقلة للقضرراء على الجوع في بلدان ملتارة أفضررل بموجا إع

والجهات الفاعلة األخرى دعم األولويات الوبنية إلنهاء الجوع، وإثراء تصميم خطل استراتيجية  للبرنامجبريقة يمكن بها 

 قطرية خمسية جديدة.

، سوف يوفر المكتا اإلقليمي المساعدة الالزمة إلنقاذ األرواح وعال  سوء التغذية 1وفي إبار الهدف االستراتيجي   -74

الحاد لدى األبفال دون سن اللامسة والحوامل والمر عات، وخا ة في مالوي بعد الفيضانات، وفي المنابق المتضررة 

األجزاء التي تضررت بشدة من الجفاف الذي أ اب زمبابوي. وسوف من النزاع في جمهورية الكونغو الديمقرابية، وفي 

تسررررتلدم األغذية المدرسررررية الطارئة على شرررركل إغاثة وإنعاش لمواجهة انعدام األمن الغذائي بين األبفال عن بريق توفير 

 وجبة غذائية يومية في المدارم.

ية لتعزيز درايتها الفنية في مجال  البرنامجمل ع 2ويوجه الهدف االسررررررتراتيجي   -75 مع الحكومات والمجتمعات المحل

واالسرررتجابة للطوارئ، وتوفير المعلومات المسرررتمدة من التقديرات  –بما في ذلك نظم اإلنذار المبكر  –االسرررتعداد للطوارئ 

ية الدعم والمسرررراندة مع الشررررركاء لرسررررم خرائل الملابر والتلطيل الفعال على نحو أفضررررل. وسرررروف تقدم المكاتا القطر

 والحكومات لضمان أن تكون شبكات األمان االجتماعي اإلنتاجي بميابة أدوات للحد من أخطار الكوارث وإدارتها.

، وخا ة 3وسوف يركز الجانا األكبر من حافظة هذا المكتا اإلقليمي على التدخالت في إبار الهدف االستراتيجي   -76

مع نظراء حكوميين في  البرنامجأنشررطة التغذية المدرسررية والغذاء مقابل األ ررول لدعم  ررمود المجتمع المحلي. ويشررتر  

تطوير برامج تدار وبنيا للتغذية المدرسررررية المنتجة محليا، والتي يروجها في مالوي، وموزامبيق، وزامبيا باالشررررترا  مع 

ر نشررر البرنامجشرررراكة مع البنك الدولي والشرررراكة من أجل نماء الطفل، سررروف يوا رررل مركز االمتياز في برازيليا. وفي 

 برنامج تقييم النظم وو ع المعايير لنتائج التعليم في التغذية المدرسية.

نظم الزراعة الحافظة للموارد والتأمين  رررررد األخطار المناخية، ميل مبادرة زيادة القدرة  البرنامجوسررررروف يشرررررجع   -77

الريفية على الصررمود، والتي يجري تجربتها في مالوي وزامبيا، والتي تربل المزارعين بالقطاع اللاص لتزويدهم بمؤشررر 

يمي ومكاتا قطرية ملتارة أيضررررررا على الحد من ملابر الكوارث، والتأمين الصررررررغري. وسرررررروف يعمل هذا المكتا اإلقل

تحسررين التنسرريق مع البرامج الوبنية لشرربكات األمان والحماية االجتماعية، مع اسررتلدام أدوات برمجة القدرة على الصررمود 

فر ررا لتشررجيع االبتكارات في مجال التكيف المجتمعي مع آثار  البرنامجميل النهج ذي اليالثة مسررارات. وسرروف يسررتطلع 

مرفق بناء القدرة على الصمود ألغراض األمن الغذائي من أجل تعزيز  البرنامج او؛ وفي زمبابوي، سوف يجربتغير المن

 االستجابة المبكرة للجفاف المعتدل.

ف يسرررتهدف تدخالت تغذوية تمشررريا مع مبادرة تعزيز التغذية، وسرررو البرنامج، ينفذ 4وفي إبار الهدف االسرررتراتيجي   -78

الفتيات المراهقات، واألبفال في األلف يوم األولى من الحياة، والمر عات، تمشيا مع مبادرة أفريقيا المتجددة للقضاء على 

التقزم. وسرررروف توفر األدلة المسررررتمدة من البحوث عن برائق الوقاية من التقزم، وخا ررررة المشررررروع التجريبي الذي تنفذه 

بفال في مالوي، دروسررا إلثراء إدما  الطرائق الناجحة في البرامج القطرية. وسرروف مؤسررسررة الصررندوق االسررتيماري لأل

 يستمر في موزامبيق والكونغو اختبار التدخالت التغذوية المرتبطة بالتحويالت القائمة على النقد.

ت ومبادئ توجيهية لتقوية األغذية، وبناء وسررروف يدعم المكتا القطري في جوهانسررربرغ الحكومات لو رررع سرررياسرررا  -79

القدرة على تنفيذ السرياسرات في الكونغو، وموزامبيق، وزمبابوي. وسروف يتم تيسرير التقوية التجارية والمنزلية لألغذية عن 
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بريق دعم تقني من أجل اإلنتا  المحلي ألغذية تكميلية لصغار األبفال، ومنتجات تغذوية متلصصة لألشلاص المصابين 

مع المنظمات غير الحكومية، والتحالف العالمي لتحسرررين التغذية،  البرنامجبفيروم نقص المناعة البشررررية؛ وسررروف يعمل 

 الشركات المحلية. ، وكذلكRoyal DSMذلك شركة والقطاع اللاص، بما في 

دعم الحكومات لو ررع سررياسررات من أجل  ررمان اسررتيفاء المعايير الدولية لجودة األغذية  البرنامجوسرروف يوا ررل   -80

وسررالمتها. وسرروف يتم شررراء األغذية عن بريق مشررتريات محلية وإقليمية عندما تكون الظروف مواتية. وسرروف يوا ررل 

األغذية والزراعة والصررندوق والمرتبطة بمنظمة  –المكتا اإلقليمي في جوهانسرربرغ تعزيز برامج الو ررول إلى األسررواق 

وسرروف يكفل اسررتلدام نسرربة مئوية من التمويل عن بريق مرفق اإلدارة الشرراملة  –الدولي للتنمية الزراعية قدر المسررتطاع 

 للسلع من أجل استهداف  غار المزارعين، وخا ة النساء.

مة أنغوال برنامجا للمسررراعدة التقنية من أجل تنمية القدرة على تحليل ويضرررع المكتا اإلقليمي في جوهانسررربرغ وحكو  -81

هشاشة األو اع ورسم خرائطها، وتعزيز البرنامج الوبني للتغذية المدرسية وربطه باإلنتا  الزراعي أل حاب الحيازات 

 الصغيرة، وتعزيز جهود التغذية.

المكتا اإلقليمي في جوهانسبرغ على الدروم المستفادة من الشراكة الناجحة مع جنوب أفريقيا، والتي وسوف يعتمد   -82

أنشررررأت هياكل للشررررراء من منتجي أ ررررحاب الحيازات الصررررغيرة في جنوب أفريقيا لتغذية الحوامل والمر ررررعات وأبفال 

، لبناء قدرة  غار 2016هذه الشراكة في عام  المدارم في ليسوتو. ويأمل المكتا اإلقليمي في جوهانسبرغ في أن يوا ل

المزارعين في جنوب أفريقيا، وربطهم بالبرنامج الوبني للتغذية المدرسرررية، وتيسرررير و رررولهم إلى األسرررواق التجارية في 

 جنوب أفريقيا.

 نيروبي المكتب اإلقليمي في

  األولويات: بناء القدرة على الصمود عن بريق هياكل محسنة لالستجابة الحكومية، وشبكات األمان، وإنشاء

األ ول؛ وبرامج مرنة ومبتكرة للتحويالت النقدية؛ واالبتكارات؛ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتحليل الحماية 

  .وفقا لمؤشر المساواة بين الجنسين 2بهدف تحقيق المستوى 

 : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في نيروبي18-اثالث-الجدول ألف  

 مليون دوالر أمريكي( 2.507: 2015)مليون دوالر أمريكي  2.226 االحتياجات التشغيلية

 مليار( 4.4: 2015مليار  4.9 عدد الحصص الغذائية اليومية

 بن متري( 1 579 000 :2015) 1 440 000 حمولة األغذية باألبنان المترية

 (32: 2015) 28 عدد العمليات

 بوروندي، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وأوغندا البلدان المقرر أن تنفذ فيها عمليات

 - الصناديق االستئمانية القطرية
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016في عام االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في نيروبي : 8-ثالثا-الشكل ألف

 

ينتج الفقر والجوع في إقليم شررررق ووسرررل أفريقيا عن مجموعة معقدة من التحديات السرررياسرررية والبيئية واالقتصرررادية   -83

والتي غالبا ما تؤدي إلى  –واالجتماعية. وتعد هشرراشررة األو رراع بالنسرربة للجفاف المتكرر، والنزاع، والصرردمات األخرى 

في هذا اإلقليم. فال تزال الحالة السررررياسررررية  البرنامجكل عمليات من القضررررايا الرئيسررررية التي تشرررر –نزوح جماعي للسرررركان 

واالقتصرررادية واإلنسرررانية في جنوب السرررودان، وهو من أحدث البلدان في العالم، تتطلا موارد كبيرة، مما يزيد من عمليات 

ى ياة، ويسعى إلى بناء القدرة علإلى ما هو أبعد من توفير المساعدة الالزمة إلنقاذ الح البرنامجفي اإلقليم. ويذها  البرنامج

الصرررمود في مواجهة أزمات األمن الغذائي، وتعزيز أسرررواق األغذية، والحد من نقص التغذية، وتحسرررين قدرات االسرررتجابة 

للطوارئ. وتستند جميع التدخالت إلى شراكات مع جهات فاعلة متنوعة، والتزام بدعم النام والمجتمعات والبلدان من أجل 

 جاتهم الغذائية والتغذوية اللا ة.تلبية احتيا

وأكيرها تعقيدا، من بينها عمليات في جنوب السررررررودان، الذي  البرنامجويشررررررتمل اإلقليم على بعض من أكبر عمليات   -84

، ومن المحتمل أن يسرررتمر على هذا الحال في 3أنه يميل حالة بوارئ من المسرررتوى  2013أُعلن في ديسرررمبر كانون األول 

، مع تعقيدات كييرة واحتياجات إنسررانية متزايدة. وقد أدت األزمة 2المسررتقبل المنظور. ولدى الصررومال عملية من المسررتوى 

التي سرررررربقت االنتلابات في بوروندي إلى عملية بوارئ لالسررررررتجابة الفورية من أجل تلبية احتياجات المشررررررردين داخليا 

لالجئين الذين يعبرون الحدود إلى البلدان المجاورة. ولدى المكتا اإلقليمي في نيروبي واحدة من أكبر الحوافظ اإلقليمية وا

، ويعد موبنا ألربع من أكبر عشر عمليات على المستوى العالمي: عملية بوارئ وعملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش للبرنامج

غاثة واإلنعاش في إثيوبيا والصررررررومال. وال تزال االسررررررتجابة للطوارئ من بين في جنوب السررررررودان، وعمليات ممتدة لإل

في المائة.  59، إذ تصررل النسرربة إلى 1الشررواغل الحرجة، وتدخل النسرربة األكبر من االحتياجات  ررمن الهدف االسررتراتيجي 

سبا رئيسي وهو انلفاض أعداد ، وذلك ل2015في المائة عن عام  11خفضا بنسبة  2016وتميل االحتياجات التشغيلية لعام 

المسررررررتفيدين من العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في جنوب السررررررودان، نتيجة إلعادة التركيز الجغرافي على منابق أكير 

اسرررتقرارا، ومن العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش بعد تحقيق تحسرررن بفيف في األمن الغذائي. وتنتج االحتياجات التشرررغيلية 

في إثيوبيا عن انلفاض أعداد المسرررتفيدين، مما أدى إلى انلفاض عام في االحتياجات من حيو حمولة األغذية،  المنلفضرررة

 وانلفاض أسعار األغذية.
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وسوف يوا ل المكتا اإلقليمي في نيروبي دعم وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الصدمات   -85

بريق تعزيز هياكل االستجابة الحكومية، وشبكات األمان، وإنشاء األ ول، والبرامج النقدية المرنة والمبتكرة، والعمل  عن

في  33مع شرررركاء من قبيل منظمة األغذية والزراعة، واليونيسرررف. ونظرا ألن مجموع التكاليف التشرررغيلية يسرررتأثر بنسررربة 

ويدخل معظمها  من الهدفين االستراتيجيين  –مجتمعية، أو األ ول، أو التدريا المائة، فإن المساعدة الغذائية لألعمال ال

 تبرز بشكل وا ت في الحوافظ القطرية. – 3و 2

وتعد البلدان في هذا اإلقليم من بين البلدان المستضيفة ألكبر األعداد من الالجئين في العالم، مع الزيادة الكبيرة في هذه   -86

بسبا و ول أعداد كبيرة من الالجئين القادمين من جنوب السودان، ومؤخرا من بوروندي. وسوف  2014األعداد منذ عام 

تحدة لشررؤون الالجئين لضررمان تلبية االحتياجات الماسررة لالجئين، وتحسررين الجهود دعم مفو ررية األمم الم البرنامجيوا ررل 

، سوف تشمل الجهود 2017-2015المبذولة لتوفير ُسبل كسا العيئ اللا ة بهم وتحقيق االعتماد على الذات. وفي الفترة 

دائمة لالجئين لفترات بويلة في  المشرررررتركة مع مفو رررررية األمم المتحدة لشرررررؤون الالجئين تجربة نُهج جديدة إليجاد حلول

شرررررراكاته مع الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، بتوزيع  البرنامجأوغندا. وسررررروف يوا رررررل 

الطائفة الكاملة من أدوات المسرراعدة الغذائية لضررمان دعم قوي للمشررردين داخليا. وقد زاد عدد المشررردين داخليا في اإلقليم، 

عزى بصرررورة أسررراسرررية إلى النزاع في جنوب السرررودان والصرررومال. وتميل المسررراعدة المقدمة للمشرررردين داخليا وهو ما يُ 

 .4و 2و 1والالجئين مكونا رئيسيا من الحافظة اإلقليمية في إبار األهداف االستراتيجية 

مع مفو ررررية األمم المتحدة لشررررؤون الالجئين لتأكيد  البرنامجل وتعد االبتكارات من بين األولويات األسرررراسررررية. ويعم  -87

ستلدام اإلحصاءات الحيوية لتحسين آليات توزيع  و عه كمركز لالبتكارات في البرمجة اللا ة بالالجئين، بما في ذلك ا

جيل ري اسرررررتلدام تسررررراألغذية والتوفير المباشرررررر للتحويالت النقدية عن بريق األموال المتنقلة والقسرررررائم ذات القيمة. ويج

المستفيدين عن بريق القياسات الحيوية وتطبيقه على غير الالجئين، كما في الصومال، حيو سيتم إدما  جميع المستفيدين 

، بصرررررررف النظر عن بريقة التحويل، لتحقيق مزيد من المرونة بين المسرررررراعدة القائمة على األغذية SCOPEفي برنامج 

 والمساعدة القائمة على النقد.

، سوف يتوسع العديد من بلدان اإلقليم في استلدام المساعدة النقدية، مع زيادة مقررة بنسبة 2018-2016وخالل الفترة   -88

. ويو رررت اسرررتعراض التحويالت القائمة على النقد الفوائد اإل رررافية للتوسرررع في هذا الليار، وهو 2016في المائة لعام  12

تمكين المسررتفيدين، واألمان، وتحسررن فرص الحصررول على المسرراعدة بالنسرربة للمسررنين والفئات المحرومة األخرى. ويميل 

ات المحلية، كجزء من التغذية المدرسررررية العمل الجاري بشررررأن تقديم النقد بصررررورة مباشرررررة للمدارم ألغراض المشررررتري

ي    مك ب   قليمي  ي  يرو ي أيضا إ  اء   و و. وسوف يوا ل البرنامجللمنتجات المحلية، بريقة جديدة لتنفيذ عمليات 

   ميم     ار     م ظور      اااااا ي و الي    اماي   ي  ملما  ضااااامان  ااااااميم متااااارو ا م من أ    ل ي   الا يا ا  

و  ا  مؤتر  2 ل  اء و  ر ا  و    يا  و  والد. وي د   قليم  ي  ري م  ضمان    ي اء  ميع  مليا م  لم  وى     اا 

   م او    ين      ين.

 2راتيجيين تويعد تلفيض سوء التغذية بين األبفال البالغين من بين األولويات األساسية األخرى. ودعما للهدفين االس  -89

مع حكومات وشرررركاء آخرين، ميل اليونيسرررف، لمواجهة سررروء التغذية الحاد، والمعدالت العالية  البرنامج، سررروف يعمل 4و

لنقص التغذية المزمن، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة. وسرررررروف يعتمد بشرررررركل خاص على االلتزامات التي أعلنت في 

قي، والفائدة التي حققتها مبادرة القضررررررراء على الجوع ونقص التغذية لدى األبفال اسررررررتراتيجية التغذية من االتحاد األفري

ومبادرة تعزيز التغذية ومشرراركة األلف يوم األولى من الحياة، من أجل إعطاء األولوية لتلفيض نقص التغذية لدى األبفال 

ف يجري التوسررررع في دعم تقوية األغذية ، سررررو2016والبالغين عن بريق المسرررراعدة الغذائية والتغذوية الموجهة. وفي عام 
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المنتجة محليا لضررمان تأثير أوسررع على السرركان. ويحقق العمل بشررأن زيادة عدد الموردين وتوافر منتجات مغذية جديدة عن 

 على االستجابة. البرنامجبريق مرفق اإلدارة الشاملة للسلع تحسنا على نطاق كبير لقدرة 

في المائة  9ويستأثر تحسين القدرة الوبنية على مواجهة تحديات انعدام األمن الغذائي، واللوجستيات، والجوع بنسبة   -90

. وتعد االستيمارات في تنمية القدرات جديرة بالذكر 2016من الحافظة التشغيلية الملططة للمكتا اإلقليمي في نيروبي لعام 

كبيرة من االستجابات للطوارئ المرتبطة بالحالة في جنوب السودان. فباإل افة إلى على نحو خاص نظرا للنسبة المئوية ال

أيضا القدرة اللوجستية للحكومات، وتحسينات  البرنامجدعم برامج الحكومة لألمن الغذائي وشبكات األمان، تدعم تدخالت 

توسع في اإلقليمي في نيروبي جهدا كبيرا للالبنية التحتية، وتجربة خا ة لتلفيض خسائر ما بعد الحصاد. وقد بذل المكتا 

هذه األنواع من األنشررررررطة، نظرا ألن بلدانا كييرة في بريقها لتحقيق و ررررررع البلدان المتوسررررررطة الدخل، وبذلك فإن دور 

 سوف يتحول من التقديم المباشر للمساعدة إلى دعم المساعدة التي تقدمها الهياكل الحكومية. البرنامج

وسرروف يوا ررل المكتا اإلقليمي في نيروبي تركيزه على زيادة القدرة في مجال الر ررد والتقييم. وتشررمل المبادرات   -91

الهامة التوسرع في آليات التعليقات اللا رة بالمسرتفيدين في كينيا والصرومال، وزيادة اسرتلدام التكنولوجيا، ميل االتصراالت 

 المستفيدين، وميل األجهزة اللوحية لجمع البيانات اللا ة باألمن الغذائي والتغذية. المتنقلة لجمع المعلومات من

ويلتزم المكتا اإلقليمي في نيروبي التزاما كامال بنشررررررر المبادرات المؤسررررررسررررررية، بما في ذلك تعميم نظام دعم تنفيذ   -92

قطرية )كوميت(، ونموذ  أسررلوب العمل الجديد لطرائق التحويالت القائمة على اللوجسررتيات، وأداة ر ررد وتقييم المكاتا ال

 النقد على نطاق المكاتا القطرية في اإلقليم.

 المكتب اإلقليمي في بنما

  األولويات: برامج الحماية االجتماعية عن بريق الحكومات؛ وبناء القدرة على الصمود عن بريق اإلدارة

 واإلنتا  الزراعي أل حاب الحيازات الصغيرة، وتنمية األسواقالمحسنة لدورة الكوارث؛ 

 اإلقليمي في بنما مكتبلل: االحتياجات التشغيلية 19-ثالثا-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي( 129: 2015)مليون دوالر أمريكي  133 االحتياجات التشغيلية

 مليار( 0.4: 2015)مليار  0.4 عدد الحصص الغذائية اليومية

 بن متري( 71 000 :2015)بن متري  61 000 حمولة األغذية باألبنان المترية

 (11: 2015) 10 عدد العمليات

المتعرررددة القوميرررات، وكولومبيرررا، وكوبرررا، وإكوادور، والسررررررلفرررادور، بوليفيرررا دولرررة   البلدان المقرر أن تنفذ فيها عمليات

 وغواتيماال، وهايتي، وهندورام، ونيكاراغوا

 مليون دوالر أمريكي  55.4 االستئمانية القطرية الصناديق
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016في عام  االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في بنما: 9-ثالثا-الشكل ألف

 

من األهداف اإلنمائية لأللفية وخف.ض معدل انتشررررررار  1حقق إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ككل الهدف   -93

مليون أمريكي  37. غير أنه ال يزال هنا  2014و 1990في المائة في الفترة ما بين عامي  6في المائة إلى  15الجوع من 

د الكلي في المائة من السرررركان. وبينما انلفض العد 28أي  –مليون شررررلص  164التيني يعانون من الجوع. ويؤثر الفقر في 

للفقراء بصورة بفيفة، إال أنه حدثت زيادة في العدد اإلجمالي ونسبة النام الذين يعيشون في فقر ُمدقع. فالتفاوت في الدخل 

عاليا: وتعاني النساء والسكان األ ليون أو المنحدرون من أ ول أفريقية من هشاشة األو اع بشكل خاص. وتلتلف حالة 

ا بين البلدان والمنابق الفرعية. وال يزال سرروء التغذية يميل شرراغال رئيسرريا، مع وجود أربع األمن الغذائي بشرركل واسررع فيم

 .البرنامجبلدا من البلدان التي يتواجد فيها  12ماليين بفل قزم دون سن اللامسة في 

ية:   -94 ما ثالث أولويات تكميل لدى المكتا اإلقليمي في بن غذوي عن بريق دعم  ( تلفيض1و غذائي والت عدام األمن ال ان

( وزيادة القدرة على الصررررررمود في مواجهة الكوارث الطبيعية المتكررة 2الحكومات لتوسرررررريع برامج الحماية االجتماعية؛ 

 واآلثررار الطويلررة األجررل لتغير المنرراو عن بريق دعم الحكومررات والمجتمعررات المحليررة لتحسررررررين إدارة دورة الكوارث؛

 شجيع اإلنتا  الزراعي أل حاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز تنمية األسواق عن بريق تحسين القدرات المحلية.( وت3

في أمريكا الالتينية المتلقين المباشررررين للمسررراعدة الغذائية عن بريق األغذية و أو  البرنامجويشرررمل المسرررتفيدون من   -95

التحويالت القائمة على النقد؛ والسررركان المسرررتفيدين من إنشررراء األ رررول والتدريا واالتصررراالت اللا رررة بتغيير السرررلو ، 

لتقدم؛ والسركان المسرتفيدين من تأثير والمزارعين من أ رحاب الحيازات الصرغيرة المشراركين في أنشرطة الشرراء من أجل ا

 تنمية القدرات والمساعدة التقنية.

بشرركل متزايد في برامج الحماية االجتماعية التي تدعم األبفال، والحوامل والمر ررعات، و ررغار  البرنامجويسررتيمر   -96

يرادات، ولكنها تدعم أيضررررا أهداف التنمية األوسررررع ميل تحقيق المزارعين. وهذه التدخالت ال تعالج فقل الجوع و ررررالة اإل

 تعميم التعليم االبتدائي، والمساواة بين الجنسين، و حة األم والطفل.

ة يبرامج للتغذية المدرسررررررية مراعية شررررررروب التغذية وتركز على توليد األدلة إلثراء البرامج الوبن البرنامجوينفذ   -97

للوجبات المدرسررررررية. ويجري إدخال البرمجة المبتكرة من قبيل التحويالت القائمة على النقد في برامج التغذية المدرسررررررية 

بالمنتجات المحلية لتمكين المسرررتفيدين من شرررراء أغذية بازجة من المزارعين المحليين، وتحسرررين التنوع الغذائي لألبفال، 

 مج على المستويين المجتمعي والوبني.وهو ما يسهم في زيادة استدامة البرا
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أيضررا في تنمية قدرات الحكومات وتنفيذ برامج الو ررول إلى األسررواق، وتعزيز الروابل فيما بين  البرنامجويشررار    -98

الطلا من برامج الحماية  هذه البرامج ومبادرة الشرررررراء من أجل التقدم، واللطل الوبنية للحماية االجتماعية. ويجري ربل

 االجتماعية الطويلة األجل بالمشتريات من المزارعين المحليين أ حاب الحيازات الصغيرة.

ثار الكوارث الطبيعية والفقر. ويقوم   -99 با ية  كا الالتين غذائي في أمري قدرة ا البرنامجويرتبل األمن ال لمجتمعات بتعزيز 

على الصمود من أجل مساعدتها على المقاومة، واستيعاب الصدمات والتعافي منها عن بريق االستعداد للطوارئ المحلية 

 واالستجابة لها، والحد من أخطار الكوارث، والتكيف مع آثار تغير المناو.

مليون مستفيد مباشر، لديهم احتياجات تشغيلية تقدر بمبلغ  4.9الو ول إلى أكير من  البرنامج، يعتزم 2016وفي عام   -100

. ويلزم تمويل مرن ويمكن التنبؤ به من أجل كفاءة 2015في المائة عن عام  3وزيادة قدرها  –مليون دوالر أمريكي  133

ات، تعددة القومياإلنمائية في دولة بوليفيا الم روعاتالتلطيل وتحديد أولويات األنشررررررطة. ولدى البرامج القطرية والمشرررررر

مليون دوالر أمريكي. وتسررررررتهدف  49وكوبا، وغواتيماال، وهايتي، وهندورام، ونيكاراغوا ميزانية إجمالية مقررة قدرها 

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش السرررركان المتضررررررين من النزاع الكولومبي في كولومبيا وإكوادور، وتدعم االسررررتعداد 

ي هايتي. وتقدم العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اللا ررررة بمنطقة أمريكا الوسررررطى المسرررراعدة للطوارئ واالسررررتجابة لها ف

للسرررركان المعر ررررين والمتضررررررين من الكوارث الطبيعية. وتبلغ االحتياجات التشررررغيلية المتوقعة للعمليات الممتدة لإلغاثة 

 .2016مليون دوالر أمريكي في عام  84واإلنعاش 

أنشرررطة تدعم  رررناديق اسرررتئمانية في ثمانية بلدان في أمريكا الالتينية. وتشرررمل  البرنامج، سررروف ينفذ 2016وفي عام   -101

مليون دوالر أمريكي مسررراهمة متعددة السرررنوات من حكومة هندورام لدعم البرنامج الوبني  55الميزانية المقررة والبالغة 

االسرررتئمانية المتعددة المانحين لتنمية القدرات في كولومبيا. ويجري إنشررراء هذه الصرررناديق للتغذية المدرسرررية، والصرررناديق 

 االستئمانية بصورة أساسية مع الحكومات المضيفة، وبمساهمات إ افية من حكومات بلدان أخرى ومؤسسات خا ة.
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 الملحق الرابع

 (2017-2015ة )استعراض خطة اإلدار

حتى  المتاحةلى البيانات ويستند إ(؛ 2017-2015أُدخلت على خطة اإلدارة )يللص هذا القسم التغييرات التي    -1

 .2015نهاية سبتمبر أيلول 

بعد و تكاليف الدعم غير المباشرررررررةلالحتياجات التشررررررغيلية، بما فيها  الموافق عليها 2015وبلغت ميزانية عام   -2

 مليار دوالر أمريكي. 4.4دوالر أمريكي. وقُد.رت إيرادات العام بمبلغ  اتمليار 8استبعاد الصناديق االستئمانية، 

 برنامج العمل

على برنامج العمل األ ررررلي. وبلغ متوسررررل الزيادات الناتجة من  تطرأسررررهم عوامل ملتلفة في الزيادات التي ت  -3

نظرة عامة  1-رابعا-جدول ألفالسرررررنوات اللمس الما رررررية. ويرد في الفي المائة في  25االحتياجات غير المتوقعة 

 الحتياجات غير المتوقعة.انتيجة  2015إلى  2011لتغيرات التي أُدخلت على اللطة األ لية لألعوام ا على

 

 *)بماليين الدوالرات األمريكية( 2015-2011االحتياجات غير المتوقعة،  :1-رابعا-جدول ألفال

 اإلدارةخطة  السنة

 األصلية

 االحتياجات

 **غير المتوقعة

 برنامج العمل

 النهائي

النسبة المئوية 

 للتغيير

2011 4 347 1 764 6 111 41 

2012 5 162 1 634 6 796 32 

2013 5 317 1 356 6 672 26 

2014 6 267 2 183 8 450 35 

2015 

  )سبتمبر أيلول(

7 967 578 545 8*** 7 

 26 315 7 503 1 812 5 المتوسط

 تم تقريا األرقام في خطة اإلدارة. *

 .2015سبتمبر أيلول  21** على أسام ميزانيات المشروعات المعتمدة أو المقدمة لالعتماد حتى 

 .2015سبتمبر أيلول  21*** األرقام حتى 

مليار دوالر أمريكي، وهو ما يميل  8.55( 1)المتوقع، بلغ إجمالي برنامج العمل 2015وحتى سرررررربتمبر أيلول   -4

برنامج العمل في  وزادمليار دوالر أمريكي.  7.97في المائة عن المبلغ المتوقع في األ ررررل والبالغ  7 نسرررربتهازيادة 

مليون دوالر أمريكي. وبلغررت الزيررادة  990بمبلغ بلرردا  31في  وانلفضمليررار دوالر أمريكي،  1.56بمبلغ بلرردا  53

 مليون دوالر أمريكي. 580، 2-رابعا-جدول ألفالصافية الناتجة عن ذلك، كما يظهر في ال

                                                      
 المتطلبات التشغيلية زائدا تكاليف الدعم غير المباشرة. (1)
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 )بماليين الدوالرات األمريكية(البرامج  اتحسب فئ 2015االحتياجات غير المتوقعة لعام  :2-رابعا-جدول ألفال

 خطة اإلدارة فئة البرنامج

 األصلية

 االحتياجات

 (2)غير المتوقعة

 برنامج العمل

 (5)الحالي

 النسبة المئوية

 للتغير

مشروعات 

 إنمائية برامج قطرية

785 49- 736 6- 

 13 357 3 385 973 2 بوارئعمليات 

عمليات ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعاش

3 838 1 3 839 0 

 65 613 241 372 عمليات خا ة

 7 545 8 578 967 7 المجموع

 

لالحتياجات غير المتوقعة حسررررا عنا ررررر التكاليف. وتميلت أكبر زيادة  توزيع 3-رابعا-جدول ألفويرد في ال  -5

 ئفي حاالت الطوارعنا رررر التكاليف في عمليات تنمية القدرات المنفذة من خالل عمليات خا رررة لدعم االسرررتجابة ل

 المتعلقة بأزمة اإليبوال، وزلزال نيبال، وأزمتي اليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى.

 (بماليين الدوالرات األمريكية)حسب عناصر التكاليف  2015الحتياجات غير المتوقعة لعام ا :3-رابعا-جدول ألفال

 خطة اإلدارة عنصر التكاليف

 األصلية

االحتياجات غير 

 (2)المتوقعة

برنامج العمل 

 (2)الحالي

النسبة المئوية 

 للتغير

 7 175 5 336 839 4 األغذية

 -11 657 1 -212 869 1 النقد والقسائم

 46 656 208 448 تنمية القدرات وزيادتها

 30 057 1 246 811 ةالمباشر تكاليف الدعم

 7 545 8 578 967 7 المجموع

 

  

                                                      
 .2015سبتمبر أيلول  21على أسام ميزانيات المشروعات المعتمدة أو المقدمة للموافقة عليها حتى  2
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 .2015متوقعة في عام غير الحتياجات االأكبر  4-رابعا-ألفجدول وترد في ال  -6

 2015أكبر احتياجات متوقعة في عام : 4-رابعا-جدول ألفال

 خطة اإلدارة البلد المتلقي

 األصلية

 تاالحتياجا

 (5)غير المتوقعة

 برنامج العمل

 (5)الحالي

 النسبة المئوية

 للتغير

  292 292 - االستجابة إليبوال

 90 477 227 251 اليمن

 183 334 216 118 العراق

جمهورية أفريقيا 

)عملية  الوسطى

 إقليمية(

- 216 216  

 244 179 127 52 نيبال

 -7 048 7 -499 547 7 غير ذلك

 7 545 8 578 967 7 المجموع

 

. وتدعم عملية 2014من المسرررتوى اليالو في أغسرررطس آب  بوارئبو رررفها حالة  إليبوالاالسرررتجابة وحددت   -7

شررلص، هذه االسررتجابة من  مليون 1.3واسررتهدفت  2014، التي بدأت في أغسررطس آب 200761اإلقليمية  الطوارئ

 برنامجالانتشرررار الفيروم. وكان هدف  واحتواءالتغذوية لرعاية المصرررابين بالعدوى الغذائية وخالل تقديم المسررراعدة 

تقديم المسررررراعدة الغذائية والتغذوية المسرررررتمرة للمر رررررى الذين تسرررررتقبلهم الوحدات العالجية. ولم تُدر  االحتياجات 

 ( ألن آخر موعد للتقديم حل قبل تفشي اإليبوال. 2017-2015التشغيلية في خطة اإلدارة )

 –اللدمات االجتماعية، وانعدام األمن الغذائي، والفقر في اليمن  والنزوح، وتوقفواسررررررتجابة النعدام األمن،   -8

غير مشررررروبة  اتتوزيع البرنامجيقدم  – 2015من المسررررتوى اليالو في يونيو حزيران  بوارئحالة كالتي أُعلنت 

وء سرر جهةلموادعما تغذويا يقدم أنشررطة مسرراعدة غذائية تشرراركية، ويقوم بلى األسررر المعيشررية، وإألغذية والنقد من ا

 لتالميذ المدارم.ويوفر حصصا غذائية منزلية التغذية 

شررررررلص منذ يناير كانون الياني  مليون 2.1واسررررررتمر العنف في العراق حتى بعد انتلاب حكومة جديدة: فنزح   -9

لدين إلى موجة رابعة من النزوح. األخيرة التي شنها المتطرفون على إقليمي األنبار و الح ا الغارات، وأدت 2014

شررلص آخر في المجتمعات المضرريفة إلى مسرراعدة بسرربا الطلا المتزايد على اللدمات العامة  مليون 1.5كما يحتا  

 إلى ملابر كبيرة. ويقدمشررلص في منابق ال تلضررع لسرريطرة الحكومة  مليون 1.3 ويتعرض، العيئكسررا  وسرربل

 وريةاستجابة ف وحصص المستوبنينألشلاص إلى االشهرية  األسريةقسائم األغذية أو عبوات من األغذية  البرنامج

في المحافظات اليماني عشرررررة  –شررررلص  مليون 1.3ومجموعهم  –تكفي ليالثة أيام لألشررررلاص النازحين العابرين 

 .2014ستجابة من المستوى اليالو منذ أغسطس آب االعملية  وتُنفذكلها. 

 640 000في نزوح  2013وتسرربا تصرراعد الصررراع في جمهورية أفريقيا الوسررطى في ديسررمبر كانون األول   -10

إلى مزيد من النزوح والفرار إلى البلدان المجاورة.  2014أدت أزمة سررررررياسررررررية في يناير كانون الياني وشررررررلص، 

 مليون 1.5مستفيدين بلغ عددهم  200799 الطوارئو. واستهدفت عملية من المستوى اليال الطوارئعملية  وتتوا ل
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، انتقلت عملية 2015 شرررررلص في الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسرررررطى، وتشررررراد، وجمهورية الكونغو. وفي عام

 اإلقليمية من المستوى اليالو إلى المستوى الياني. الطوارئ

ر أثَّ  وتشررير التقديرات إلى أنه ،أ رررار جسرريمة في 2015الزلزال الذي وقع في نيبال في أبريل نيسرران  وتسرربا  -11

شلص يعاني من هشاشة  مليون 1.4وشركاؤه الدعم لعدد يبلغ  البرنامجشلص. ويقدم  مليون 6.5 علىبشكل مباشر 

حويالت وت ،غذيةالعام لألتوزيع الل عمليات الغربية والوسطى من خال المنطقتيناألو اع وانعدام األمن الغذائي في 

الحوامل والمر ررعات. وفي وشررهرا  59أشررهر و 6نقدية، وتغذية تكميلية شرراملة لألبفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ُ ن.فت هذه العملية في المستوى الياني. 2015أبريل نيسان 

 ةالمتوقع اإليرادات

، 2015 عررام مليررار دوالر أمريكي في 4.4بلغ ت ةمتوقعرر إيرادات إلى( 2017-2015خطررة اإلدارة ) اسررررررتنرردت  -12

. وتبلغ أحدث التوقعات لعام كإيرادات من تكاليف الدعم غير المباشرررررررةمليون دوالر أمريكي  284.0مبلغ  وتحقق

مليون دوالر أمريكي  316.1غ مبل وتحققمليار دوالر أمريكي،  4.9، الجهات المانحة تعهدات، على أسررررررام 2015

 . كإيرادات من تكاليف الدعم غير المباشرة

 ميزانية دعم البرامج واإلدارة

قة على  -13 مت المواف قدرها  ت لدعم البرامج واإلدارة  ية  عاد ية  عام مليون دوالر أمريكي  281.8ميزان  – 2015ل

لرردعم أمريكي دوالر  52.1القطريررة، و والمكرراتررالرردعم البرامج في المكرراتررا اإلقليميررة أمريكي مليون دوالر  99.3

 .والشؤون اإلداريةمليون دوالر أمريكي لإلدارة  130.4البرامج في المقر، و

دوالر أمريكي لزيادة  ليونم 9.2مبلغ ب 2015لدعم البرامج واإلدارة في عام  وتمت الموافقة على اعتماد تكميلي  -14

ف ضالوفاء بالغرضض. واسررتهد مبدأتماشررى مع بما يالموظفين واألدوات الجديدة  ات فيتغييرال، وأسرراليا العملكفاءة 

 هذا االستيمار:

 االنتهاء من مشروع الموظفين المعينين محليا وإعداد استراتيجية للتنوع واإلدما ؛ 

 ؛االمتياز في إدارة التكاليفكجزء من  والنفقاتتعراض التكاليف واس الشاملر يإنشاء فريق إدارة التغي 

  اإلمداد المتكاملة؛ سالسلتنمية القدرات من أجل تعميم إدارة 

 الداخلية واللارجية؛ الشبكيةمواقع الادة التركيز على االتصاالت، بما فيها يز 

  .موا لة دعم استعراض اإلبار المالي 

وهو ما مليون دوالر أمريكي،  189.8، بلغ ر ررريد حسررراب تسررروية دعم البرامج واإلدارة 2014وفي نهاية عام   -15

، 2015للمجلس لعام  ةالسررنوي الدورة. وفي 2014غير المسرربوق في عام  اإليراداتمسررتوى  منه إلىفي جانا يرجع 

 (3)البرامج واإلدارة:التالية ألر دة حساب تسوية دعم  اتاالستلدام تمت الموافقة على

  ؛للطوارئقراض دنيا من اإلقدرة  لبناء حساب االستجابة العاجلةمليون دوالر أمريكي إلى  50تحويل 

                                                      
(3) D/1-WFP/EB.A/2015/6. 
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 10  ؛رفاه الموظفينماليين دوالر أمريكي إلنشاء  ندوق برنامج 

 18  التعجيل ، مع التركيز على 2015في عام المؤسررررسررررية الحاسررررمة لمبادرات إلى امليون دوالر أمريكي

 بالتغيير: وشملت هذه االستيمارات:

 لددددددد     لل ل تز عدددددددة للطددددددد   ل ل ددددددد     لددددددداللة ددددددد ل   دددددددت     للالبرناااااااام تدددددددة عمل ددددددد  ل  ددددددد ل  
ل أل  ؛لة ل تعلقةل  ل  عل  عل

 لت  عةل لقة   ل ل   عةلللقض ءل لالل ل  ع؛ل لال    ة ل ل لة نل ل  ت ةفةل
 ل؛ ت  ععل      الل ل قةللتط عال ل لق ئ ةل لل  صةللإ ش ءل لتقة لفي
 لق   .لفيلص ع لالل  عل   تخة  ل ألةلةللالبرنام تط عنل ة   ل  

ضالوفاء بالغرضض  بمبدأالمبادرات المتعلقة  عملية إنشررررراءدعم البرامج واإلدارة بشرررررأن  الرابعويللص القسرررررم   -16

 .2016المقرر االنتهاء منها قبل نهاية عام 

 الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة

وميزانية  2015مقارنة بين توقعات التمويل المنقحة للصررررناديق االسررررتئمانية لعام  5-رابعا-جدول ألفترد في ال  -17

 (.2017-2015االحتياجات المقدمة في خطة اإلدارة )بين الحسابات اللا ة، و

أساسا  ذلكو التنظيمية وفعاليته، البرنامجتحسين قدرة  المؤسسية، دعمت الصناديق االستئمانية 2015في عام و  -18

واالستجابة لها، وجودة األغذية، والسالمة  للطوارئتمويل أنشطة ميل الشراء من أجل التقدم، واالستعداد  عن بريق

 ، وتنمية القدرات.والمساواة بين الجنسينوتنمية المهارات،  ،والتغذية، والتعلم

في المائة عما يظهر في خطة اإلدارة  54بنسرررررربة  المؤسررررررسرررررريةوتقل احتياجات الصررررررناديق االسررررررتئمانية   -19

سرررتئمانية الشررراملة . وتشرررمل احتياجات الصرررناديق اال5-رابعا-جدول ألف(، على النحو المو رررت في ال2015-2017)

( تلك التي لم تحدد لها جهة مانحة. 2( تلك التي تم تحديد التمويل الالزم لها؛ 1مليون دوالر أمريكي:  150والبالغة 

مليون دوالر أمريكي احتياجات الصررررناديق االسررررتئمانية  69والبالغ  2015ويسررررتبعد التوقع الُمَحد.ث للتمويل في عام 

 بدون تمويل.أن تبقى  المرجت المؤسسية

(، على 2017-2015في المائة عما يظهر في خطة اإلدارة ) 15وتقل الصرررررناديق االسرررررتئمانية القطرية بنسررررربة   -20

. ويتم تلقي األر دة على المستوى القطري، من الحكومات المضيفة أساسا: 5-رابعا-جدول ألفالنحو المو ت في ال

في  61نسرررررربة  كانت، 2015. وفي عام البرنامجن المكاتا القطرية من العمل مع الحكومات لتنفيذ برامج مك. وهي تُ 

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي وخا رررة للتغذية المدرسرررية في صرررالت المائة من الصرررناديق االسرررتئمانية القطرية ل

خرى في األقاليم األخرى البرنامج المشررتر  لبناء هندورام والمسرراعدة التقنية في كولومبيا. ومن البرامج الكبرى األ

 لتغذية والتعليم في أفغانستان.المنظمة الدولية ل البرنامجالقدرة على الصمود في السودان ومشروع 

متحدة مسررررتودع األمم الالنقل الجوي، و ، وا ررررلت الحسررررابات اللا ررررة دعمها لمبادرات ميل2015وفي عام   -21

، اراتالسرررررري لتأجير العالمي البرنامج، ووالنظام اللاص بدعم تنفيذ اللوجسررررررتياتلالسررررررتجابة للحاالت اإلنسررررررانية، 

إلى  2015. وترجع الزيادة في توقعات التمويل لعام والمسرراواة بين الجنسررين، الذاتيواللوجسررتيات، واألمن، والتأمين 

 ائم.حد كبير إلى تنفيذ الحساب اللاص للنقد والقس
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 للصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة 2015م : التوقعات المنقحة لعا5-رابعا-جدول ألفال

 (2015احتياجات خطة اإلدارة ) 

 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 توقعات التمويل

بماليين ) 2015م في عا

 (الدوالرات األمريكية

النسبة المئوية 

 للنقص

 -54 69 150 المؤسسيةالصناديق االستئمانية 

 -15 84 99 الصناديق االستئمانية القطرية

 8 240 223 الحسابات اللا ة

 -17 393 472 المجموع
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 الملحق الخامس 

 2018-2016 خطة عمل مكتب التقييم للفترة

 مقدمة

. وهذه أول خطوة على هذا النحو 2018-2016يعرض هذا الملحق برنامج العمل المقترح لمكتا التقييم للفترة -   -1

 .2015في إبار سياسة التقييم الجديدة المقدمة للموافقة عليها في دورة المجلس التنفيذي في نوفمبر تشرين الياني 

يوائم ]مشرررررروعس سرررررياسرررررة التقييم الجديدة المبادئ واالحتياجات اللا رررررة بوظيفة تقييم عالية الجودة في األمم   -2

موحه وب البرنامج، وأهدافه، وبنيانه. وهي تعبر عن تصرررررميم قيادة بالبرنامجالمتحدة مع السرررررياق التنظيمي اللاص 

 ة.لنتائج و نع القرار المستند إلى أدلة على نطاق المنظملتلبية التوقعات العالمية لتقييم مستقل دعما للمساءلة عن ا

وتمشرريا مع اللطة االسررتراتيجية، والوفاء بالغرض، وااللتزامات الدولية، يعرض ]مشررروعس السررياسررة الجديدة   -3

 ، وخا رررة على أسرررامالبرنامجفي التوجه االسرررتراتيجي، واإلبار المعياري وإبار المسررراءلة لوظيفة التقييم برمتها 

 ، وإنشاء وظيفة تقييم مركزية يُوجهها الطلا.البرنامجوظيفة التقييم المركزية العالية األداء في 

، وملابره، والقيود المفرو ررررة على موارده في االعتبار، واعترافا بأن وظيفة البرنامجومع و ررررع أولويات   -4

المجلس و البرنامجووظائف التقييم الالمركزية تمر بمراحل تطور ملتلفة، وافقت إدارة  للبرنامجلمركزية التقييم ا

يذي مدى الفترة من ( 1)التنف يذ على  تدبير الموارد، والتنف تدر  ل عام 2021إلى  2016على نهج ُم تائج  فإن ن هذا  . ول

تي حددها ]مشررروعس السررياسررة الجديدة، والتي تو ررت المو رروفة أدناه تسررتند إلى األولويات االسررتراتيجية ال 2016

مؤقتة، وقد تحتا  إلى  2018-2017خطوات التنفيذ األولى من جانا مكتا التقييم. وتعد التوقعات بالنسرررررربة للفترة 

 تعديل في خطل عمل مكتا التقييم في المستقبل تمشيا مع استراتيجية التقييم المرتقبة، وتوافر الموارد.

 العمل خطة موجز

ع، بما في ذلك تغطية  2016يعد عام   -5 بشرررررركل ما عاما انتقاليا بالنسرررررربة لمكتا التقييم الذي يتولى دوره الموسرررررر.

ؤوليته عن موا لة مس ، باإل افة إلىالبرنامجالرقابة، وإنشاء وظيفة التقييم برمتها، وتقديم تقارير عنها على نطاق 

ركزي. ولذلك نُظ.مت خطة العمل هذه بما يتماشررى مع مسررارات العمل االسررتراتيجي النابعة من ]مشررروعس التقييم الم

 .1، والمو حة في الشكل 2021-2016سياسة التقييم للفترة 

  :، سيقوم مكتا التقييم بما يلي2018-2016وعلى مدى الفترة   -6

 لتوجيه تنفيذ سياسة التقييم الجديدة؛ 2016إبالق استراتيجية تقييم في أوائل عام  (1

و ع أدلة مستقلة للمساءلة والتعلم عن بريق برنامج التقييمات المركزية لمكتا التقييم، يتم اختيارها بما يتماشى  (2

 ة، والقدرة االسررررتيعابية؛ وتوافرمع نهج السررررياسررررة المتدر  لتطبيق قواعد التغطية؛ واحتياجات األدلة ذات األولوي

                                                      
 .(D/Rev.1-WFP/EB.2/2014/6ضالرد على التو يات الواردة في التقرير الموجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالميض ) (1)
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على  (2)2017الموارد، وموا ررررلة سررررلسررررلة التقييمات المركزية المؤقتة للعمليات الفردية لمدة عام آخر حتى عام 

 ؛2014مستويات التغطية المحددة في عام 

 موا لة و ع اإلبار التمكيني وإدراجه بالنسبة للتقييم المركزي تمشيا مع سياسة التقييم. (3

عن بريق دعم االستلدام اإليجابي للتقييم في مجال تصميم  بالبرنامجهمة في ثقافة التعلم والمساءلة اللا ة المسا (4

 السياسات والبرامج، والموافقة عليها؛

 المشاركة في نظام التقييم الدولي عن بريق تقييمات على نطاق المنظومة وشراكات وشبكات؛ (5

 الع بالرقابة على وظيفة التقييم برمتها، المركزية والالمركزية.التوسع في نظم المعلومات واإلبالغ لال ط (6

 

 لبرنامجمعززة في اال التقييم وظيفة: 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 .2016التقييمات األخيرة التي  در تكليف بإجرائها في عام ( 2)
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 الموارد

 بالنسررررربة للطة العمل مصرررررادر التمويل، تبلغ الموارد اإلجمالية المتاحة لمكتا التقييم من جميع 2016في عام   -7

ها  حالدوالر أمريكي. وهذا  ماليين 9برمت يه ال كان عل ما  ثل  ما لك . 2015عام  ي ية يبلغ مجموع و ررررررمن ذ ميزان

(، وتبلغ تكاليف غير 2015مليون دوالر أمريكي في عام  2.9مليون دوالر أمريكي )مقابل  2.7 الموظفين المعتمدة

ويشرررررركل المبلغ األخير زيادة  .(2015مليون دوالر أمريكي في عام  6.2)مقابل  مليون دوالر أمريكي 6.3الموظفين 

 في المائة في الموارد النقدية لمكتا التقييم. 2بنسبة 

مليون  6.2ومن مجموع الموارد هذه تبلغ قيمة ميزانية دعم البرامج واإلدارة  واإلدارة: ميزانية دعم البرامج  -8

دوالر أمريكي. وقد زيدت الميزانية األسرراسررية لدعم البرامج واإلدارة اللا ررة بمكتا التقييم إلى هذا الرقم بالمقارنة 

المائة. وعلى المسررررررتوى العملي فإن  في 13، وهو ما يميل زيادة بنسرررررربة 2015مليون دوالر أمريكي عام  5.5مع 

والواردة من مصرررررادرة مرتبطة بميزانية دعم البرامج واإلدارة زادت بنسررررربة  2016للمكتا لعام  اإلجماليةالميزانية 

دوالر أمريكي في  600 000مبلغا إ رررافيا قدره  2015في المائة فحسرررا. ويرجع ذلك إلى أن المكتا تلقى عام  1.6

لوظيفة  2014الستعراض النظراء عام  البرنامجسمة لتعزيز وظيفة التقييم تمشيا مع استجابة ظل مبادرة مؤسسية حا

التقييم فيه. وهذا ما زاد من الميزانية اإلجمالية لمكتا التقييم المتاحة من المصررررررادر المرتبطة بدعم البرامج واإلدارة 

 مليون دوالر أمريكي. 6.1بحيو بلغت  2015عام 

في الميزانية األسررراسرررية لدعم البرامج واإلدارة اللا رررة بمكتا التقييم تشررركل  2016وعلى ذلك فإن زيادة عام   -9

خطوة مهمة نحو و ررع مالي أكير  ررمانا لوظيفة التقييم. فهذه الزيادة ترفع مسررتوى نقطة االنطالق التي تتقرر منها 

 أسام لتتبع الميزانيات القادمة في ظل سياسة التقييم الجديدة. ملصصات الميزانية المقبلة وتشكل خل

دوالر أمريكي من الحساب اللاص الذي أُنشئ  2 837 500األخرى: سيتاح باإل افة إلى ذلك مبلغ  المصادر  -10

يم لفردية، والتي يديرها مكتا التقي، للسررحا من موارد المشررروعات لتنفيذ سررلسررلة تقييمات العمليات ا2013في عام 

 بصفة مؤقتة.

ويتطلا القيام ببداية قوية لتنفيذ السرررياسرررة، و رررمان التقدم المنهجي لتطبيق قواعد تغطية التقييم المركزي، مع   -11

ج رد من ميزانية دعم البرام، توفير مواالبرنامجتوفير جميع العنا ررررررر المطلوبة لوظيفة تقييم محسررررررنة على نطاق 

ماليين دوالر أمريكي. والعوامل الرئيسرررية المحركة  8في حدود  وذلك 2016واإلدارة أكبر بكيير مما ُخصرررص لعام 

 هي:  لهذا المتطلا

  ؛البرنامجتراكم التقييمات المطلوبة في إبار دورة التقييم المتفق عليها لسياسات 

  ثدددددد لتقعددددددع ل ل ع  دددددد  ل  لطدددددد  ف ل لق  عددددددةلت شددددددع ل ددددددعل    ددددددةل   تصدددددد  ملزعدددددد ة ل لتي عددددددةل لتة ع عددددددةل
  لتي عة؛

 أل شدددد ةل لضدددد   عةلللتقددددة ل صدددد   ل    عددددةلفدددديل  عددددعل  دددد    ل لع دددد ل   ددددت  تع ي ل  دددد لفدددديل لدددد ل  
 لتقعدددددددع ل لال  إلدددددددزل ل  ة دددددددالال دددددددنل ل  علدددددددة ل  لدددددددة  ل ل ط دددددددنل    دددددددت   يلللدددددددتعل ل دددددددنل  دددددددتخة  ل

  لتقعع .

، تتلذ خطة العمل قرارات تقشرررفية ومبتكرة لتحديد 2016وبالنظر إلى القيود المفرو رررة على الموارد في عام   -12

أدناه( في إدارة التقييم والقيمة المضافة  14األولويات، وتسعى لتحقيق الحد األقصى من مكاسا الكفاءة )انظر الفقرة 

 المشاركة في نظام التقييم الدولي
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لتقييمات المركزية قرابة ثليي الموارد المالية للموظفين وغير الموظفين في من ترتيبات الشررررررراكات. ويلصررررررص ل

ميزانية دعم البرامج واإلدارة؛ ويلصص قرابة اليلو إلحراز تقدم جوهري على كافة مسارات العمل االستراتيجي. 

سرررررتُهلت في عام ، اسرررررتمرت التلفيضرررررات في عدد التقييمات المركزية )والتي ا2016ولتحقيق هذا التوازن في عام 

 (. وهي تقل عن مستويات التغطية األخيرة، وتُوسع المسافة من القواعد المو وعة في السياسة الجديدة.2015

بلوغ الرقم المسررررررتهدف المحدد  خطوة أكبر نحو أن تُتلذ 2018و 2017وتفترض توقعات خطة العمل لعامي   -13

الملصصة للتقييم لمركزي والالمركزي  البرنامجفي المائة من إيرادات مساهمات  0.8دة، وهو لسياسة التقييم الجدي

 ( من جميع المصادر في ظل آلية تمويل مستدامة.2012بحلول نهاية المدة المحددة لسياسة التقييم ) (3)على حد سواء

كاليف   -14 قاء ت بإب ها، وفي الوقت ويلتزم مكتا التقييم  لة قوية وموثوق ب حد األدنى الالزم لتوفير أد التقييم عند ال

في اتلاذ قرارات قائمة على األدلة. ا المناسررا، وبشرركل يمكن الو ررول إليه لمسرراعدة  ررانعي القرار على اسررتلدامه

 وقد تحققت عنا ر الكفاءة والوفورات عن بريق ما يلي:

اكة مع آخرين، كلما أمكن، حتى يمكن تقاسررم التكاليف )ميل التقييمات إجراء تقييمات بصررورة مشررتركة أو في شررر (1

 اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت(؛

إدارة التقييم بموارد خارجية بصرررورة جزئية، حييما يتسرررنى تحقيق وفورات في التكلفة، مع المحافظة على معايير  (2

 درة الدولية لتقييم األثر(؛الجودة )ميل تقييمات العمليات، وسلسلة تقييم األثر مع المبا

 (4)؛استلدام االتفاقات الطويلة األجل مع بائفة واسعة من مقدمي خدمات التقييم (3

إيجاد عنا ر تازر بين التقييمات عن بريق إجرائها على شكل سالسل وإ دار تجميعات لتحسين مساهمتها في  (4

 المعرفة.

، والتوقعات 2016لمحة عامة عن خطة مكتا التقييم للتقييمات المركزية في عام  1دول وباختصررررررار: يقدم الج  -15

تقييمات من عام  8، بما فيها 2016تقييما مركزيا أسرررررراسرررررريا في عام  14. وسرررررريجري 2018و 2017المؤقتة لعامي 

 10تقييما آخر لعمليات يديرها مكتا التقييم بصررررررورة مؤقتة، تضررررررم  25وسرررررريجري  (6)؛تقييمات جديدة 6و( 5)2015

تقييما جديدا. وترد في القسررم باء أدناه مبررات وتفا رريل هذه األهداف القابلة  15و 2015تقييمات متوا ررلة من عام 

 األخرى. يللتحقيق. وترد في القسم جيم بعد ذلك األهداف القابلة للتحقيق بالنسبة لمسارات العمل االستراتيج

                                                      
 إدراكا بأن التقييمات الالمركزية ستمول في ظل ميزانيات الوحدات األخرى ال ميزانية مكتا التقييم. (3)

 توفر العقود االتفاقات بويلة األجل مزايا عديدة، من بينها مكتسا الكفاءة اإلدارية.( 4)

ة العمل لعام عداد خطبما في ذلك سلسلة تقييمات أثر سوء التغذية المعتدل والحاد في إبار شراكة جديدة للتقييم. وقد دخلت الشراكة مرحلة تفاوض مبكرة وقت إ (5)

 ، ولذلك لم تُدر  عند حساب التقييمات الستة الجديدة المبينة في تلك اللطة. 2015

، كان من الملطل استكمال تسعة تقييمات 2014تقييمات جديدة )انظر الحاشية السابقة(؛ وفي عام  10مات كانت مقررة و، استكملت سبعة تقيي2015في عام  (6)

 تقييمات جديدة. 8وإجراء 
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 2018-2017ة الفتر وتوقعات 2016ام ع للتحقيق القابلة األهداف

 التقييم استراتيجية - ألف

لة للتحقيق، والتي 2015سررررررتكون اسررررررتراتيجية التقييم، التي بدأت في عام   -16 قاب ، واحدة من األهداف المبكرة ال

. والغرض من هذه االسرررررتراتيجية هو أن تكون بميابة همزة و رررررل بين 2016اسرررررتكملت في إبار خطة العمل لعام 

. وسرررتو رررت االسرررتراتيجية المراحل، وترتيبات التنفيذ، واللطوات للبرنامجسرررياسرررة التقييم وخطل اإلدارة السرررنوية 

وقواعد  ادئالمطلوبة لتحقيق النتائج، واألغراض المقصررررودة من هذه السررررياسررررة، بما في ذلك التطبيق التدريجي للمب

 ؛ واألدوار والمسؤوليات؛ وجودة التقييم واإلبالغ.البرنامجالتغطية؛ والقدرات وتدبير الموارد على نطاق 

 المركزية التقييمات - باء

ية وأ  -17 ر ثتزود التقييمات المركزية التي يجريها مكتا التقييم جميع أ ررررررحاب المصررررررلحة بمعلومات عن فعال

واستراتيجياته وعملياته وأنشطته، وكفاءة تنفيذها. ويوجد نوعان من التقييمات المركزية  البرنامجواستدامة سياسات 

سات واالستراتيجيات والبرامج العالمية، واالستجابات لحاالت الطوارئ 1التي يقودها مكتا التقييم:  سيا ( تقييمات ال

( وسرررلسرررلة تقييمات مؤقتة للعمليات الفردية 2؛ البرنامجة، وأثر أنشرررطة ، والحوافظ القطري3اإلنسرررانية من المسرررتوى 

 باستلدام نموذ  لإلدارة بموارد خارجية.

 للبرنامجوُحددت أولوياته لتعظيم  ررررلته بالسررررياسررررة الدينامية  2018-2016وقد اختير برنامج التقييمات للفترة   -18

من أجل موا ررررلة  2018-2016للفترة  البرنامجوسررررياق البرمجة. وتماشرررريا مع مجاالت التركيز السررررتة للطة إدارة 

من أجل توليد أدلة في الوقت المناسرررا ووثيقة الصرررلة لدعم  رررنع القرار  البرنامجيُصرررمم هذا  (7)التعزيز التنظيمي،

الملططة بشرررركل خاص لتوفير األدلة عن تنمية القدرات  القائم على األدلة. ويسررررهم العديد من التقييمات والسررررالسررررل

الوبنية، وقدرات التغذية، و أو الشراكات االستراتيجية. وعن بريق مسارات العمل االستراتيجي المو وفة أدناه، 

سة  و نع القرار  جالبرنامينشئ مكتا التقييم بنفسه شراكات جديدة للتقييم االستراتيجي، ويحسن مساهمته في سيا

 تشغيلي، ويتلذ مزيدا من اللطوات لتحقيق مكاسا الكفاءة في عمليات التقييم.ال

، 2014، والتي اسررتهلت في عام 3وسرروف تسررتمر تقييمات االسررتجابة لحاالت الطوارئ اإلنسررانية من المسررتوى   -19

. وبعد التجارب الناجحة لتقييم 2014في عام  3وهو ما يعكس العدد غير المسبوق من حاالت الطوارئ من المستوى 

اإلنسرراني التابع للجنة الدائمة  البرنامجالعمل اإلنسرراني المشررتر  بين الوكاالت، والذي أُدر   ررمن احتياجات دورة 

إما بواسطة تقييمات العمل اإلنساني المشتركة  3المشتركة بين الوكاالت، سيتم تقييم جميع االستجابات من المستوى 

ل حالة . وتتلذ القرارات بالنسررربة لكالبرنامجسرررتجابة البواسرررطة مكتا التقييم  رررمن تقييم منفصرررل  أوين الوكاالت ب

في إبار عملية ملتارة لتقييمات العمليات  رررررمانا لتحقيق  3على حدة. وسررررريتم بحو االسرررررتجابات دون المسرررررتوى 

اإلقليمية ألزمة اإليبوال  من تقييم  البرنامج، سوف يُستكمل تقييم استجابة 2016المستوى األميل للتغطية. وفي عام 

 .للبرنامجمنفصل 

                                                      
 .(D/1-WFP/EB.A/2015/6و فت في ضاالستلدام االستراتيجي لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارةض، ) (7)
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يها ض التي وافق علالبرنامج و رررع السرررياسرررات فيتحددها وثيقة ض البرنامجوالقاعدة اللا رررة بتقييم سرررياسرررات   -20

تقييما من أربع  2011النهج بالنسبة لجميع السياسات المعتمدة بعد عام ويتطلا تطبيق هذا  (8).2011المجلس في عام 

مع توافر . واتساقا مع هذا، والبرنامجإلى ست سنوات بعد بدء التنفيذ للمساهمة بأدلة التقييم والتعلم في دورة سياسة 

( وضاستراتيجية الشراكة المؤسسية 2012ضسياسة الحماية اإلنسانيةض )كل من تقييمات  2016عام في الموارد، ستبدأ 

( سرريُسررتكمل 2009لتنمية القدراتض ) البرنامجباإل ررافة إلى ذلك، فإن ضتقييم سررياسررة و (9).(ض2017-2014) للبرنامج

في  اتالسياس تقييماتية اإليدز في التوقعات بالنسبة ل. ويرد تقييم لسياسة فيروم نقص المناعة البشر2016في عام 

(، وسررررياسررررة التغذية 2012) للبرنامج، سررررتبدأ تقييمات تحديو سررررياسررررة شرررربكات األمان 2018م ، وفي عا2017عام 

 (.2013(، وسياسة بناء السالم في ظروف انتقالية )2013المدرسية المنقحة )

وبالنسبة للسياسات المعتمدة منذ أكير من ست سنوات، يجري إما بحو تقييم السياسة ذاتها، أو المو وع الذي   -21

، أو احتمال المسرراهمة في و ررع سررياسررة جديدة. البرنامجتتناوله السررياسررة، بناء على معيار اسررتمرار  ررالحية عمل 

عام  لدور 2016وفي  بدء تقييم  هذه  البرنامج، يلطل مكتا التقييم ل لذي يغطي ثالثا من  في العمل اإلنسررررررراني، وا

سانيةض ) سياسات األقدم: ضالمبادئ اإلن سبة 2004ال (؛ وضدور 2006) للبرنامج"(، وضالو ول اإلنساني ودالالته بالن

ر ا(. وستبدأ  ياغة المفاهيم بعد القمة العالمية للعمل اإلنساني )مايو أي2010في نظام المساعدة اإلنسانيةض ) البرنامج

من هذه المسررررائل، وكذلك من نتائج مؤتمر القمة، والمزمع أن تسررررهم  البرنامج( لمراعاة أحدث ورقات موقف 2016

. ويمكن إ رررافة تقييمات أخرى للسرررياسرررات، وهذا يتوقف على البرنامجبأدلة لاللتزام السرررياسررري المتجدد من جانا 

 مة.الموارد واألولويات التي تحددها استراتيجية التقييم القاد

االستراتيجية على االستراتيجيات، والمسائل النظمية أو المؤسسية و أو البرامج والمبادرات  وتركز التقييمات  -22

ذات التغطية العالمية أو اإلقليمية. وقد تم تحديو خطل مكتا التقييم وأولوياته لتعكس آخر التطورات بالنسررررربة لتجدد 

. وبدال من ذلك، سرروف تسررتكمل 2016االسررتراتيجية. ولن تبدأ أي تقييمات اسررتراتيجية جديدة في عام  مجالبرناخطة 

وما بعده بعد إعداد اللطة االسررررررتراتيجية القادمة  2017اللطل اللا ررررررة بالتقييمات االسررررررتراتيجية بدءا من عام 

ييم التقدم المحرز في االسرررررتعراض الشرررررامل ، ومواءمة خطل التقييم مع اللطة االسرررررتراتيجية للوكالة، وتقللبرنامج

للسرررياسرررات الذي يجري كل أربع سرررنوات  رررمن هذا اإلبار. كما أن اللطل اللا رررة بالتقييمات االسرررتراتيجية في 

ضا من تقدير قابلية تقييم خطة  ستفيد أي ست ، والمقرر 2017-2014لفترة ل (10)االستراتيجية الجديدة البرنامجالمستقبل 

. وعالوة على ذلك، فإن الغرض من هذه العملية هو المسرررررراعدة على إثراء عملية 2016أن تُسررررررتكمل في أوائل عام 

إعداد اللطة االسررتراتيجية القادمة وإبار النتائج االسررتراتيجية المصرراحا لها. وبناء على ذلك، فسرريكون لها منظور 

التنمية المسررررتدامة ضإنهاء الجوع وتحقيق األمن  أهدافمن  2هدف المتوقعة في ال البرنامجتطلعي بشررررأن مسرررراهمات 

 ومجاالت اهتمام االستراتيجية ذات الصلة.  (11)الغذائي والتغذية المحسنة ودعم الزراعة المستدامةض

قدير قابلية تقييم سررتتوقف على نتائج تلتقييمات االسررتراتيجية الكاملة المقبلة للطة الوبالتطلع إلى المسررتقبل، فإن   -23

االسررتراتيجية. وبناء على ذلك، من المحتمل أن تتضررمن سررلسررلة التقييمات االسررتراتيجية في المسررتقبل  البرنامجخطة 

                                                      
)8( B-WFP/EB.A/2011/5. 

 .البرنامجه الوثيقة جزءا من اللال ة الوافية لسياسات تعد هذ (9)

ل عليه وموثوق، مع مراعاة: الو وح، وعقالنية التصميم )األهداف، والغايات، والمؤشر (10) انا ات(؛ والطلا من جتقدر القابلية للتقييم إمكانية إجراء تقييم يُعو.

 وتقديم المشورة بشأن كيفية التغلا على القيود أو تلفيضها.أ حاب المصلحة؛ ومالءمة المؤشرات و الحية البيانات، 

المسائل المرتبطة بتقييم مساهمات الوكاالت التي تتلذ من روما مقرا  2015ستبحو حلقة دراسة تنظمها وكالة تتلذ من روما مقرا لها عن التقييم في أواخر عام  (11)

 من أهداف التنمية المستدامة.  2لها في الهدف 
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ض لألزمات بشكل متزايد، ومؤقت، ومزدحم، ومراع للتكلفة، وهو السياق الذي عنا ر تتعلق بالعمل في سياق ُمعرَّ 

، والذي تتشرررابك فيه األبعاد اإلنسرررانية واإلنمائية، ويتطلا اسرررتجابات دينامية تعاونية ومرنة. ومع البرنامجيعمل فيه 

والتي أُجريت باالرتباب مع اللطة  2016في عام  امالحظة سررررررلسررررررلة مبادرات التغيير التنظيمي المقرر اسررررررتكماله

 2017من الملطل إجراء اسررتعراض اسررتراتيجي لعام وفعاليته،  البرنامج( لزيادة كفاءة 2017-2014االسررتراتيجية )

 ضإلدارة والتغيير التنظيميض.بعنوان 

 بشررأن بناء القدرة على الصررمود، الذي البرنامجوسرروف يسررتعاض بمرور الوقت عن التقييم االسررتراتيجي لعمل   -24

لى الصررمود بالنسرربة لألمن الغذائي والتغذية، والتي اعتمدت في ، بتقييم لسررياسررة بناء القدرة ع2016كان ُملططا لعام 

 (12).2015عام 

المتجدد بإدرا  نهج ضالحافظةض االستراتيجية  من مشاركته  البرنامجوتدعم تقييمات الحافظة القطرية اهتمام   -25

شطته وأن البرنامجعلى المستوى القطري، وهو ما يوفر أدلة عن الو ع االستراتيجي ألهداف ونتائج جميع عمليات 

يجية سرررنوات. وتعد هذه التقييمات أداة للمسررراءلة والتعلم من أجل إثراء االسرررترات 5إلى  3على مدى فترة تتراوح من 

 القطرية في المستقبل.

فرإن المعيرار النهرائي الرذي يحردد معيرار  (13)،وبعرد االختيرار المنهجي للبلردان المؤهلرة لتقييم الحرافظرة القطريرة  -26

خطة  ةتلطيل التقييم هو ضتوقيتض المسررراهمة باألدلة في التلطيل االسرررتراتيجي والتشرررغيلي للمكتا القطري، لمواءم

سيق األخرى التي تقوم بها األمم  البرنامج االستراتيجية، وإبار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، وعمليات التن

سيطرة  سبا،  البرنامجالمتحدة مع االحتياجات واألولويات الوبنية. وال تلضع هذه العملية ل بصورة كاملة. ولهذا ال

 جانا مكتا التقييم يعد مرنا، كما أن البلدان المذكورة أدناه تعد إرشادية. فإن تلطيل تقييم الحافظة القطرية من 

إلى زيادة التغطية بصررورة تدريجية لتصررل إلى  البرنامج، يهدف 2021-2016وفي إبار سررياسررة التقييم للفترة   -27

، تعطى 2016قيود المفرو رررررة على الموارد في عام سررررربعة أو ثمانية تقييمات للحافظة القطرية سرررررنويا. وفي ظل ال

األولوية لبدء تقييمات الحوافظ القطرية في سرررري النكا والكاميرون )على أن تمول بصرررورة مشرررتركة(، والسرررتكمال 

 (.2015، وبوروندي، والعراق )وستبدأ في عام اإلسالميةتقييمات الحوافظ القطرية في جمهورية موريتانيا 

. وفي عام 2013السلسلة المؤقتة لتقييمات العمليات الفردية، والتي بدأت في عام  2016وسوف تستمر في عام   -28

تقييما آخر. وهذا يسرررراعد على  15، وسرررروف يبدأ 2015تقييمات للعمليات بدأت في عام  10، سرررروف تسررررتكمل 2016

. بالبرنامجإحراز تقدم في إنشررراء وظيفة التقييم الالمركزي اللاص  ، بينما يجري2016اسرررتمرار التغطية خالل عام 

وسررتظهر خطل أخرى لهذه السررلسررلة وفقا السررتراتيجية التقييم، وسررتتواءم مع نظم إدارة األداء المتطور وإدارة دورة 

شرها ولكنها ة يتم ن، واالستراتيجيات المرتبطة بها. ونظرا ألن تقييمات العمليات الفرديللبرنامجالمشروعات التابعة 

 .2017و 2016ال تعرض على المجلس، فسوف يستمر إعداد تقارير التقييم التجميعية لتقديمها إلى المجلس في عامي 

سررلسررلة تقييمات األثر المتعددة البلدان لسرروء التغذية الحاد المعتدل،  2017و 2016وسرروف تسررتمر خالل عامي   -29

، لتنتهي بتقييم تجميعي للسررلسررلة. واعتمادا على اللبرة السررابقة التي اسررتمدها مكتا التقييم 2015بدأت في عام  والتي

                                                      
(12 )C-/EB.A/2015/5WFP. 

عمليات، أو مات الاستنادا إلى معايير من قبيل حجم الحافظة؛ وملف البرمجة؛ والتوازن اإلقليمي؛ ووجود تغطية حديية ومستمرة للتقييم، خا ة عن بريق تقيي (13)

 التقييم اإلنساني المشتر  بين الوكاالت. 
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يعمل المكتا في شراكة عالمية استراتيجية مع المبادرة الدولية لتقييم األثر بالنسبة  (14)من ثالث سالسل لتقييم األثر،

ريق الدخول في شرررراكة مع جهات لديها دراية إ رررافية متلصرررصرررة لهذه السرررلسرررلة. وهذا يتيت زيادة التغطية عن ب

إلجراء وإدارة تقييمات أثر موثوق بها وجيدة النوعية، في مواجهة التحديات المنهجية اللا رررة بالسرررياقات اإلنسرررانية 

امين عولهذا المو وع على وجه التحديد. وفي هذه الحالة، يجري استلدام نهج تقييم تجريبي بدرجة أكبر على مدى 

 مع إدما  مجموعة من بيانات خل األسام في عمليات التقييم.

  

                                                      
ئية في حاالت الجئي األو اع الممتدة، وأثر المساعدة الغذائية مقابل األ ول على بناء  مود سبل كسا بالنسبة للتغذية المدرسية، عن مساهمة المساعدة الغذا (14)

 العيئ.
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  2018و 2017 والتوقعات لعامي 2016 : خطة التقييم المركزية لعام1الجدول 

 التقدم المتدرج نحو التغطية الكاملة

 2018 2017 )دورة المجلس( 2016 نوع التقييم

 قييماتت

 اتالسياس

 :2015الموا لة من عام 

  تنمية القدرات )الدورة العادية اليانية لعام

2016) 

 التقييمات الجديدة:

  في العمل اإلنساني البرنامجدور 

  الحماية اإلنسانية 

 استراتيجية الشراكات المؤسسية 

 :2016الموا لة من عام 

  في العمل اإلنساني  البرنامجدور

)الدورة العادية األولى لعام 

2017.) 

  الحماية )الدورة السنوية لعام

2017) 

  استراتيجية الشراكات المؤسسية

 (2017)الدورة السنوية لعام 

 التقييمات الجديدة:

  فيروم نقص المناعة

 البشرية اإليدز 

 :2017الموا لة من عام 

  فيروم نقص المناعة

 البشرية اإليدز 

 التقييمات الجديدة:

 تحديو شبكات األمان 

  المنقحةالتغذية المدرسية 

  بناء السالم في الظروف

 االنتقالية

 التقييمات

  الستراتيجيةا

 :2015الموا لة من عام 

 ال يوجد 

 التقييمات الجديدة:

 ال يوجد 

 :2016الموا لة من عام 

 ال يوجد

  التقييمات الجديدة:

 إدارة التغيير التنظيمي 

  تقييمات أخرى ستقرر بناء على

االستراتيجية  البرنامجخطة 

التالية وتقدير قابلية تقييم اللطة 

 االستراتيجية 

 التقييمات الجديدة:

  2017اعتبارا من عام 

تقييمات الحوافظ 

 القطرية

 :2015الموا لة من عام 

  جمهورية موريتانيا اإلسالمية )الدورة

 (2016السنوية لعام 

  بوروندي )الدورة العادية اليانية لعام

2016) 

  العراق )الدورة العادية اليانية لعام

2016) 

 التقييمات الجديدة:

 يتقرر فيما بعد( الكاميرون( 

 سري النكا 

 :2016الموا لة من عام 

 الكاميرون  

 سري النكا 

 التقييمات الجديدة: )يتقرر فيما بعد(

  1البلد 

  2البلد 

  3البلد 

  4البلد 

 :2017الموا لة من عام 

 تقرر فيما بعد 

الجديدة: )يتقرر فيما التقييمات 

 بعد(

  1البلد 

  2البلد 

  3البلد 

  4البلد 

  5البلد 

  6البلد* 

تقييمات 

االستجابات 

لحاالت الطوارئ 

اإلنسانية من 

 3 المستوى

 : 2015الموا لة من عام 

 ال يوجد

 التقييمات الجديدة:

  ألزمة اإليبوال: غينيا،  البرنامجاستجابة

 وليبريا، وسيراليون

 :2016الموا لة من عام 

  ألزمة اإليبوال:  البرنامجاستجابة

 غينيا، وليبريا، وسيراليون

 التقييمات الجديدة:

تقرر فيما بعد حسا السياق: االفتراض 

2 

 تقرر فيما بعد حسا السياق: 

 2االفتراض 

 :2015الموا لة من عام  تقييمات األثر

سوء التغذية المعتدل والحاد في تشاد، ومالي، 

 والنيجر، والسودان )يتقرر فيما بعد(

 : 2016الموا لة من عام 

سوء التغذية المعتدل والحاد في تشاد، 

ومالي، والنيجر، والسودان )الدورة 

 (2017العادية اليانية لعام 

 تحدد فيما بعد



144  WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1 

 

  2018و 2017 والتوقعات لعامي 2016 : خطة التقييم المركزية لعام1الجدول 

 التقدم المتدرج نحو التغطية الكاملة

 2018 2017 )دورة المجلس( 2016 نوع التقييم

تقييمات العمليات 

الفردية )باستثناء 

االستجابات من 

 (3المستوى 

  :2015الموا لة من عام 

10 

 التقييمات الجديدة:

15 

 :2016الموا لة من عام 

 استكمال السلسلة

 

تقارير التقييم 

 التجميعية

  الدورة  2015تقرير التقييم السنوي لعام(

 (2016السنوية لعام 

  تقييمات العمليات الفردية والتقارير

)الدورة  16 2015التجميعية لعام 

 (2016العادية اليانية لعام 

  2016تقرير التقييم السنوي لعام 

تم تمديده )الدورة السنوية لعام  –

2017) 

  التقييمات التجميعية للعمليات

)الدورة  17 2016الفردية 

 2017العادية اليانية لعام 

  سلسلة التقييمات المستقلة لسوء

 التغذية الحاد المعتدل

 متقرير التقييم السنوي لعا 

تم تمديده )الدورة  – 2017

 (2018وية لعام السن

 .    ييم  يا    ي      ي  م ايير  او ي  دم و ك م   د  يما    دد ي  رر *

 الالمركزي التقييم وظيفة تعزيز - جيم

، أوال لتعزيز الر د، مع الحفاظ على وظيفة التقييم 2016و 2015أولوية لالستيمار في عامي  البرنامجأعطى   -30

المركزي العالي األداء، وتوفير العنا ر الالزمة إلبار تمكين التقييم الالمركزي. وتمشيا مع سياسة التقييم الجديدة، 

نوات سالعنا ر األساسية لوظيفة التقييم الالمركزي، والتي سيبدأ تنفيذها بصورة تدريجية خالل ال 2يو ت الشكل 

)رهنا باسررررررتراتيجية التقييم وتوافر الموارد(. وبينما سرررررريبدأ تنفيذ وظيفة التقييم  2018إلى  2016اليالث القادمة، من 

، يقوم مكتا التقييم بدور رئيسري في تطوير عنا رره المنهجية األسراسرية، بالتشراور البرنامجالالمركزي على نطاق 

، وفي إبار مكتا 2016اتا اإلقليمية والمكاتا القطرية. وخالل عام مع زمالء من شعا أخرى في المقر، وفي المك

التقييم، سيكون التفاعل الوثيق مع مسارات العمل االستراتيجي بشأن التعلم واستلدام وظيفة اإلبالغ عن التقييم مهما 

 أيضا بدرجة حاسمة. 

 على النحو التالي: 2016وستكون األولويات بالنسبة لعام   -31

  تو رريل دالالت سررياسررة التقييم بالنسرربة للتقييمات الالمركزية على جميع مسررتويات المنظمة عن بريق المشرراركة

 االستباقية مع زمالء في المكاتا اإلقليمية والمكاتا القطرية؛

 .ار تقديم المشورة التقنية وهذا سيشمل استمر (15)وتجربة مشروع التوجيهات للتقييم الالمركزي وموا لة تطويره

في الوقت المحدد للزمالء الذين يلتبرون التوجيهات، وو ررع آلية اسررتعراض خارجي لمشررروع االختصررا ررات، 

 وبدء إعداد تقارير التقييم؛

 والذي سيطبق أيضا على التقييمات المركزية؛ (16)،وتصميم تقييم مستقل للجودة بالنسبة للتقييمات الالمركزية 

                                                      
 بصورة مشتركة مع توجيهات شعبة إدارة ور د األداء بشأن االستعرا ات. 2015ُ مم مشروع التوجيهات في عام  (15)

 قا الموافقة على السياسة.لتع 2016، وأرجئت إلى عام 2015ُخططت في األ ل لعام  (16)
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  للتعلم الشامل من التقييمات الالمركزية؛وتصميم رحلة 

  ؛2017في عام  إقليميينوو ع أو اف للوظيفة وتعيين خبراء تقييم 

 .ودعم تحديد آلية تمويل مستدام للتقييمات الالمركزية 

، يتوقع مكتا التقييم أن ينشئ كل مكتا إقليمي وظيفة جديدة لمستشار التقييم اإلقليمي 2017وفي التوقعات لعام   -32

 تمشيا مع سياسة التقييم. 

 

 التقييم واستخدام التعلم تعزيز - دال

لصررررانعي القرار للتقييم من جديد أهمية  ررررمان أن تكون التقييمات مفيدة  البرنامجيؤكد ]مشررررروعس سررررياسررررة   -33

لتحسررين السررياسررات، واالسررتراتيجيات، والبرامج، و ررنع  التعلم واالسررتلداموأ ررحاب المصررلحة، وأن تشررجع على 

 لتلبية احتياجاته اللا ة بالمساءلة.  البرنامجالقرار التشغيلي، وبذلك تدعم 

ونظرا للقيود المفرو ة على الموارد، والحاجة إلى تطوير متدر  للوظيفة من أجل تحقيق النتائج السياسية في   -34

 ، ستكون األولويات على النحو التالي:2016عام 

   تحسررين التعلم من عمليات التقييم واسررتلدام أدلة التقييم في تلطيل وتنفيذ البرامج والسررياسررات، عن بريق إدرا

ظيم ، وعن بريق تنبالبرنامجيم بصرررورة منهجية في عملية اسرررتعراض البرامج االسرررتراتيجية اللا رررة أدلة التقي

 حلقات عمل للتعلم من التقييم، كلما سمحت الموارد؛

  ( 2015)والذي بدأ في عام  بالبرنامجاسررررتكمال وتطوير الصررررفحات الداخلية واللارجية لشرررربكة التقييم اللا ررررة

 رنامجالبلة التقييم بصررررررورة أكير فعالية، وزيادة توافر األدلة من جميع تقييمات لتيسررررررير تقاسررررررم معلومات وأد

 )المركزية والالمركزية( للمستلدمين الداخليين واللارجيين؛

: العناصر األساسية لوظيفة التقييم الالمركزية 2الشكل 

 

اإلطار المعياري 

 سياسة استراتيجية التقييم 

 القواعد والمعايير 

 معايير التغطية 

  القواعد والمساءلة

التخطيط 

  إدما  التقييم في الدورة البرنامجية

وفي العمليات الوبنية 

اإلبال  

  مؤشرات األداء الرئيسية 

  تقرير التقييم السنوي

االستخدام/التوصيل 

 النشر 

 رد اإلدارة 

 الدروم المستفادة 

 دعم  نع القرار 

  دعم العمليات الوبنية

تقييم الحق مستقل للجودة 

 

تنمية القدرات 

 التوجيهات واألدوات 

 المشورة التقنية الدعم التقني 

  رحلة للتعلم

توفير الموارد 

 التمويل المستدام 

 الموارد البشرية 

  الحصول على اللبرة الفنية

إطار التقييم الالمركزي 
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  ؛نشيلوأ حاب المصلحة بسياسة التقييم واستراتيجية التقييم بشكل  البرنامجإبالغ موظفي 

 هو اسررررتلدام نتائجها، واال ررررطالع بتقييمات في الوقت موا ررررلة تلطيل التقييمات وإجراؤها لغرض وا ررررت و

 المناسا إلثراء عمليات  نع القرار.

 الدولي التقييم نظام في المشاركة - هاء

سررريوا رررل مكتا التقييم مشررراركته في نظام التقييم الدولي، بالتركيز على المجاالت التي يمكن أن يضررريف إليها   -35

. وبالنظر إلى الفرص اللا ررررة التي تتيحها القمة العالمية للعمل اإلنسرررراني، البرنامجأكبر ووثيقة الصررررلة بعمل قيمة 

 بما يلي: 2016، والسنة الدولية للتقييم، سيقوم مكتا التقييم في عام 2015وأهداف التنمية المستدامة لعام 

 المشررررتر  بين الوكاالت في إبار دورة البرامج  اسررررتمرار المشرررراركة في الترتيا اللاص بتقييم العمل اإلنسرررراني

 اإلنسانية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

 عمررل فريق األمم المتحرردة للتقييم من أجررل كفررالررة أن ييري التقييم المبررادرات على نطرراق منظومررة األمم  ترؤم

لى نطاق المنظومة، وخطة العمل على المتحدة، والطلبات الناشررررئة، بما في ذلك عن بريق آلية التقييم المسررررتقلة ع

تقييم فريق األمم المتحدة لل دراسرةنطاق منظومة األمم المتحدة للمسراواة بين الجنسرين. وسريقود مكتا التقييم أيضرا 

تقييم أهداف التنمية المسررررتدامة وجهود تعزيز مشرررراركة فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم في مسررررائل تقييم آلثار 

 ني.العمل اإلنسا

  تحسررررررين التعاون بين مكاتا التقييم في الوكاالت التي تتلذ من روما مقرا لها، مع االسررررررتعانة بالحلقة الدراسررررررية

من أهداف التنمية المسرررتدامة؛ والتقييمات المشرررتركة، ميل  2بشرررأن التحضرررير لتقييم الهدف  2015المشرررتركة لعام 

، وتقديم المشررررورة بشررررأن التقييم الالمركزي 2015عام ، ومبادرة ريتئ في 2014مجموعة األمن الغذائي في عام 

للجنة األمن الغذائي؛ ومبادرات التعلم المشرررررتر  لبناء القدرات، ميال عن المسررررراواة بين الجنسرررررين، وتقييم العمل 

 .2015-2014اإلنساني الذي بدأ في الفترة 

 لة بفريق األمم المتحدة المع بالتقييم المسررررررراهمة في مسرررررررارات العمل األخرى ذات الصرررررر قة  بالتقييم، والمتعل ني 

ستلدام التقييم، والشراكات،  ستعراض النظراء، وإدارة المعرفة، وا الالمركزي، والقواعد والمعايير، والمهنية، وا

 بشأن قدرات التقييم الوبنية. 2014وتقييم تنمية القدرات تمشيا مع قرار عام 

 (17)خرى والتعاون معها.استمرار المساهمة في الشبكات المهنية والدولية األ 

  شأن تقييم ستراتيجية مع المبادرة الدولية لتقييم األثر في إبار نافذتها الموا يعية ب شراكة ا موا لة بناء واختبار 

 العمل اإلنساني.

 التقييم وظيفة عن تقارير إعداد - واو

سررررروف يحدد مكتا التقييم أيضرررررا في اسرررررتراتيجية التقييم مؤشررررررات األداء الرئيسرررررية ونظم معلومات اإلبالغ   -36

وعس تمشيا مع اإلبار الُمحدد في ]مشر بالبرنامجالمرتبطة بها بالنسبة لوظيفة التقييم المركزي والالمركزي اللا ة 

                                                      
ألثر؛ ورابطات التقييم ا ميل شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني، التي يعمل مكتا التنسيق عضوا في فريقها التوجيهي؛ وشبكة تقييم (17)

 مية.المهنية، ميل رابطات التقييم األمريكية واألوروبية، والرابطة الدولية لتقييم التن
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م لمناقشررات إلى المجلس لدعم رقابته على وظيفة التقييالسررياسررة ذاتها. وسرريقدم مكتا التنسرريق تقريرا سررنويا عن هذه ا

 .2017، ابتداء من عام بالبرنامجاللا ة 

 ويجري إعداد مؤشررررات األداء الرئيسرررية  رررمن سرررت مجموعات يتضرررمنها ]مشرررروعس سرررياسرررة التقييم للفترة  -37

ر عنها توسرررررريع نظم المعلومات واإلبالغ اللا ررررررة . ويتطلا ر ررررررد هذه المؤشرررررررات وتقديم تقاري2016-2021 

 :2016، سوف تتضمن األنشطة ذات األولوية بالنسبة لعام 2015. وبناء على األسس التي و عت في عام بالبرنامج

 تجميع البيانات عن مجموعة أساسية من المؤشرات، والمتاحة من نظم المعلومات واإلبالغ القائمة؛ 

  والذي أعيد تصرررميمه )الدورة السرررنوية للمجلس  2016في تقرير التقييم السرررنوي لعام اإلبالغ عن هذه المؤشررررات

 (؛2017لعام 

  ؛2015توسيع اللال ة الوافية للمؤشرات التي ُ ممت في عام 

 ياغة توجيهات لجمع البيانات عن مؤشرات األداء الرئيسية؛  

 رات األداء الرئيسرررررية لغرض التقييم تصرررررميم برنامج حاسررررروبي محدد الغرض ولوحة متابعة لجمع بيانات مؤشررررر

 2017من المقرر تطويرها على مدى عامي  –الالمركزي والمركزي، مع و الت ببرامج ونظم مؤسسية أخرى 

 .2018و
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 الملحق السادس

 المصطلحات

اسررررررتُلدمت في  ررررررياغة هذه الوثيقة، بقدر اإلمكان، المصررررررطلحات التي در  اسررررررتلدامها في األمم المتحدة إلعداد 

 تحديدا عند الحاجة.  بالبرنامجالميزانيات. واستُلدمت المصطلحات والتعاريف اللا ة 

 Accountحساب 

المعامالت المالية بالنقد أو بأية وحدة  سرررجل رسرررمي باأل رررول أو اللصررروم أو اإليرادات أو المصرررروفات لقيد تأثيرات

 قيام أخرى.

 Annual Performance Reportتقرير األداء السنوي 

، وهو آلية أساسية للرقابة بالنسبة للمجلس التنفيذي والجهات المانحة. لبرنامجهو األداة الرئيسية للمساءلة والتعلم لدى ا

، مع التركيز على سررررررلسررررررلة نتائج البرنامجويعكس تقرير األداء السررررررنوي ممارسررررررات اإلدارة القائمة على النتائج في 

 واإلبالغ فيالمدخالت والملرجات والحصررررررائل والعمليات والتحديات والتعلم. ويسررررررتند التقرير إلى نظم الحسرررررراب 

 ، وإلى مشاورات مع الُشعا والوحدات الفنية، والمكاتا اإلقليمية، والمكاتا القطرية، والشركاء.البرنامج

 Appropriationاالعتماد 

مات لألغراض  بل التزا قا ية دعم البرامج واإلدارة م بار ميزان مده المجلس ألغراض محددة في إ لذي يعت هو المبلغ ا

 المحددة في حدود المبلغ المعتمد. 

 Appropriation lineبند االعتماد 

ل المدير التنفيذي في حدوده إجراء ع مليات تحويل دون هو أكبر قسررررررم فرعي من ميزانية دعم البرامج واإلدارة يلوَّ

 موافقة مسبقة من المجلس.

  Beneficiariesالمستفيدون

لتزويده بمسراعدة غذائية من خالل تدخل واحد على  البرنامجالمسرتفيد من برنامج األغذية العالمي هو شرلص يسرتهدفه 

 في أي وقت من األوقات  من فترة إبالغ محددة.  البرنامجاألقل يقوم به 

 Boardالمجلس 

 هو المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي واألجهزة التي سبقته. 
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  Capital Budget Facilityمرفق الميزنة الرأسمالية

بتنفيذ مبادرات واسررعة النطاق من شررأنها أن تحسررن الكفاءة عن بريق خفض التكاليف  للبرنامج ررندوق متجدد يسررمت 

 في األجل الطويل.

 Contributionة المساهم

ع بسرررلع مالئمة، وبنود غير غذائية، وخدمات مناسررربة، أو أموال نقدية وفقا لإلجراءات المنصررروص عليها في  هي التبرُّ

 . ويمكن أن تكون المساهمات متعددة األبراف، أو موجهَّة متعددة األبراف، أو ثنائية.للبرنامجالنظام المالي 

  Critical corporate initiativesالمبادرات المؤسسية الحاسمة 

الت في مجا البرنامجلتعزيز قدرة  حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة ل بملصصات مناستيمارات غير متكررة تموَّ 

 .البرمجة والعمليات واإلدارة

هة المتعددة األطراف    Directed multilateral contributionsالمساهمات الموجَّ

 ،البرنامجتوجيهها إلى نشاب محدد أو أنشطة محددة يضطلع بها  البرنامجالتي تطلا الجهة المانحة من  اتهي المساهم

أو إلى برنامج قطري بعينه أو برامج قطرية معينة، وال يدخل في هذه المسررررررراهمات ما يقدم لعملية بوارئ محددة 

 . البرنامجاستجابة لنداء من 

 Direct support costsة تكاليف الدعم المباشر

 يمكن أن ترتبل ارتبابا مباشرا بتقديم دعم لعملية ما وال تصرف في حالة توقف ذلك النشاب.هي التكاليف التي 

 Executive Directorالمدير التنفيذي 

سلطة والمسؤولية في مسألة هو المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، أو الموظف  الذي يوكل إليه المدير التنفيذي ال

 معينة.

 Financial Regulationsالنظام المالي 

هو النظام المعتمد وفقا للنظام األساسي والذي ينظم اإلدارة المالية لحساب برنامج األغذية العالمي. ويجوز للمجلس في 

 ن تطبيق مواد هذا النظام المالي.ظروف استينائية أن يمنت إعفاءات م

 Full-cost recoveryاالسترداد الكامل للتكاليف 

 هو استرداد تكاليف التشغيل وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة بكاملها. 
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 General fundالحساب العام 

ل فيه، تحت حسرررابات منفصرررلة، حسررراب اسرررترداد تكاليف الدعم غير المباشررررة،  هو الكيان المحاسررربي الذي ينشرررأ ليسرررجَّ

والمسررراهمات المقبو رررة غير الملصرررصرررة لفئة معينة من فئات البرامج أو واإليرادات المتنوعة، واحتيابي التشرررغيل، 

 مشروع معين أو مشروع ثنائي.

 Global Commodity Management Facilityمرفق اإلدارة الشاملة للسلع 

بشررررراء أغذية على أسررررام تقدير لالحتياجات اإلقليمية والتنبؤات بالتمويل بهدف اسررررتغالل  للبرنامجهو مرفق يسررررمت 

 ظروف السوق المواتية وخفض الوقت المطلوب لتسليم األغذية إلى المستفيدين.

 Indirect support costsة تكاليف الدعم غير المباشر

 نشطة ولكن ال يمكنك ربطها مباشرة بالتنفيذ.هي التكاليف التي تسهم في دعم عملية تنفيذ المشروعات واأل

  Management Planخطة اإلدارة

خطة العمل الشرررراملة اليالثية السررررنوات التي يقرها المجلس التنفيذي كل سررررنة على أسررررام متجدد، بما فيها الحصررررائل 

 .البرنامجالمزمعة، ومؤشرات اإلنجاز، إلى جانا ميزانية 

  Multilateral contributionsالمساهمات المتعددة األطراف

ها ، الذي سررريسرررتفيد منالبرنامجهي المسررراهمات التي يقوم برنامج األغذية العالمي بتحديد البرنامج القطري، أو نشررراب 

، في نطاقه، برنامجه القطري أو أنشطته البرنامجوكيفية استلدامها، أو المساهمات المقدمة استجابة لنداء موسع يحدد 

يها هذه المسرررراهمات وكيفية اسررررتلدامها. وفي هذه الحاالت تعتبر الجهة المانحة التقارير المقدمة إلى التي سررررتسررررتلدم ف

 المجلس كافية لتلبية متطلباتها. 

 Operational costsتكاليف التشغيل 

 ة.ربلالف تكاليف الدعم المباشرة أو تكاليف الدعم غير المباش البرنامجأية تكاليف تتكبدها مشروعات وأنشطة 

 Operational requirementsاالحتياجات التشغيلية 

 هي جميع احتياجات التشغيل المباشرة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالمشروعات المعتمدة وتمديداتها الزمنية.

 Programme categoryفئات البرامج 

 المحددة بموجا الالئحة العامة. البرنامجهي فئات أنشطة 
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 Programme of workبرنامج العمل 

نداء السرررتجالب الموارد على أسرررام االحتياجات التي يتم تقديرها بالتعاون مع الحكومات والجهات الشرررريكة األخرى. 

 ويشتمل برنامج العمل على المتطلبات التشغيلية وتكاليف الدعم غير المباشرة.

  Programme support and administrative budgetميزانية دعم البرامج واإلدارة

 الملصص للدعم غير المباشر ألنشطته. البرنامجهي ذلك الجزء من ميزانية 

 Projectمشروع 

 نشاب محدد ومنفصل ينفَّذ  من إحدى فئات البرامج. 

 Provisional prioritized plan of workخطة العمل المؤقتة المحددة األولويات 

 ه اللطة استلدام التمويل المتوقع على أسام تنبؤات تمويل المشروعات.تعرض هذ

 Rationالحصة 

الحصررة هي أغذية أو مبالغ نقدية أو قسررائم معادلة تقدم يوميا إلى مسررتفيد ما في مجموعة مسررتهدفة؛ ويعبر عنها كوزن 

 والتمويل المتاح.بالغرام لكل نوع من أنواع األغذية، وتلتلف من حيو الحجم وفقا لالحتياجات 

 Resource Based Planning تخطيط القائم على المواردال

 أولويات خطة المشروعات وتعديلها استنادا إلى مستويات الموارد المتوقعة.نهج معياري لتحديد هو 

 Special accountالحساب الخاص 

صة  ألنشطة معينة، ويجوز ترحيل ر يد هذا هو حساب ينشئه المدير التنفيذي لمساهمة خا ة، أو أموال نقدية ملصَّ

 الحساب إلى الفترة المالية التالية.

  Strategic reallocationإعادة التخصيص االستراتيجي

األولويات  للمضرررررري قدما فيدعم البرامج واإلدارة  هي ملصررررررصرررررررات الميزانية الناتجة عن إعادة مواءمة ميزانية

 .متوسطة األجلالالمؤسسية، وتقديم القيمة مقابل المال، ودعم االستيمارات المتكررة 

 Trust fundالصندوق االستئماني ]حساب األمانة[ 

ينشرررئه المدير التنفيذي لقيد مسررراهمات خا رررة تم االتفاق مع الجهات المانحة  البرنامجهو بند فرعي محدد في حسررراب 

 على الغرض منها ومجالها وبريقة اإلبالغ بشأنها.
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 Value for moneyالقيمة مقابل المال 

ف   القيمة مقابل المال على أنها ضالحصررررول على أفضررررل النتائج لمسررررتفيدينا عن بريق اسررررتلدام مواردنا البرنامجيُعرِّ

 بحكمةض ويسعى إلى تحقيق التوازن األميل بين االقتصاد، والكفاءة، والفعالية. 

 WFP budgetميزانية البرنامج 

هي عنصر الميزانية في خطة اإلدارة الذي يُعتمد كل سنة ويبيِّن تقديرات الموارد والمصروفات للبرامج والمشروعات 

 واألنشطة، ويشمل ميزانية لدعم البرامج واإلدارة. 

  Working Capital Financing Facilityمرفق تمويل رأس المال العامل

( تحسين 2( تعظيم استلدام موارد المشروعات؛ 1آلية داخلية للتمويل بالسلف ترمي أساسا إلى تحقيق الهدفين التاليين: 

توافر األغذية في المواعيد المقررة. ويسررررمت المرفق بتقديم سررررلف لتمويل المشررررروعات في انتظار تأكيد المسرررراهمات 

 الملابر.المتوقعة في حدود البارامترات المو وعة إلدارة 
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