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 موجز تنفيذي

  منن الالئحنة العامنة والالئحنة المالينة والنظنام المناليا واللياكنل المالينةا والسياسنات  للبرنامجيتألف اإلطار المالي

نن  والنُظم واإلجراءات التي تندعم العملينات وتنو ار الرقابنة والمسناءلة المناليتين أمنام أمنحاة المصنلحة. وهنو يُمكا

 المجموعات.  ضطالع بمسؤولياته عنواالمن تقديم المساعدة الغذائية والتغذويةا والخدمات المشتركةا  البرنامج

  مؤخراً أجزاء من اإلطار المالي استجابة للطرائنق التشنغيلية المتغينرةا ولتعزينز الكفناءة والفعالينة.  البرنامجوعدَّل

 ي تقديم المساعدة الغذائية وما ينرتب  بلنا منن  البرنامجوسوف تشكل التغييرات الكبيرة  ي الطرق التي يستخدملا 

 ا(2016-2014اقات التشغيلية المتغيرة قوة محركنة للمرحلنة المقبلنة  ني اسنتعراا اإلطنار المنالي  دعم  ي السي

 .للبرنامجالذي يتناول الجوانب األساسية للبنيان المالي 

  ا كني يعمننل بالشنفا ية وبالكفنناءة والفعالينة التني تحتاجلننا الندول األعانناء ويتطلبلنا الشننركاء البرنااامجويجنب علنى

مستفيدونا أن ياع إطاراً مالياً تُحدَّد  يه بوضوح الموارد المخصصة على أساس أهداف وحصنائل والمانحون وال

 ونواتج معلنة وتكون  يلا الصالت بين األداء المالي والتشغيلي واضحة. 

 منن أنأن المواءمنة بصنورة أ انل بنين المنوارد والنتنائج أن يحسنن   :هيكلنة إطناره المنالي إعادة البرنامج ويعتزم

القرارا خامة على المستوى الميدانيا وسوف يكفل ذلك استخدام المنوارد علنى النحنو األمثنل. ويسنتفيد هنذا  منع

االستعراا من االستعراا الشامل للسياسات الذي يجنري كنل أربنع سننواتا ونمناذم العمنل  ني منظمنات األمنم 

 المتحدة األخرى.

 :ويشمل استعراا اإلطار المالي مسارات العمل التالية 

 توحيند الخطن  القائمنة علنى المنوارد علنى مسنتوى المكاتنب القطرينة لتحسنين  -لتخطي  القنائم علنى المنوارد ا

 التخطي  وإدارة األداء؛ 

  تنأثير للقاناء علنىتجميع سنلطة الميزانينة للمكاتنب القطرينة  ني بداينة الفتنرة المالينة  -التمويل بالسلف الكلية 

 لتنبؤ بالمواردا ولتعزيز الكفاءة والفعالية؛ مسارات التمويل ولزيادة إمكانية ا تجزؤ

  للحند منن التجنزؤ النداخلي ولتبسني   البرناامجتنقني  هيكنل ميزانينة  -الميزنة من أجل تحقيق الفعالية التشغيلية

 أساليب العمل ولتعظيم الشفا ية والمساءلة بما يتفق مع نلج الخط  االستراتيجية القطرية.

 د هذه  ويتناول الجزء األول من الوثيقة بالومف كل مسار من مسارات العمل  ي استعراا اإلطار المناليا ويُحندا

. وسنوف تنناقا األماننة 2016زمنياً وتقديراً للتكاليف حتى نلاية عنام  جدوالً المخاطر المقترنة بكل مسارا وياع 

اا أثننناء كننل جوانننب االسننتعراا مننع المجلننب ومننع أمننحاة المصننلحة ايخننرين. وسننوف يسننتفيد هننذا االسننتعر

إجرائه من إسلامات الموظفين الميدانيين المتمرسينا وأ ال الممارسات المعمول بلنا  ني وكناالت األمنم المتحندة 

 األخرىا ومتطلبات المانحين. 

  ويُبيّن الجزء الثاني من الوثيقة نتائج استعراا المستوى المستلدف لحساة تسوية دعم البنرامج واإلدارة. وتعتنزم

المسننتوى المسننتلدف إلننى خمسننة أأننلر مننن النفقننات لنندعم زيننادة متواضننعة  نني المخنناطر المرتبطننة األمانننة زيننادة 

بالتوقعات األقل تحفظاً بشأن المساهمات. كما تعتزم وضع "حد أدنى" للحساة يعادل ألرين من النفقات ويقتصنر 

اليف الندعم غينر المباأنرة. استخدامه على حاالت العجنز المسنتمر بنين نفقنات دعنم البنرامج واإلدارة وإينرادات تكن
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وسوف يستطلع استعراا اإلطار المالي إمكانية تخفيض تكلفة الفرمة البديلة لرميد حساة تسوية دعم البنرامج 

  واإلدارة.

 

 التوجيلات المطلوبة من لجنة المالية

 " استعراا اإلطار الماليتحديث بشأن يرجى من لجنة المالية أن تحي  علماً بوثيقة." 

 المشورةمشروع 

  توصي لجنة المالية في منظماة األغذياة  ،لبرنامج األغذية العالمي النظام األساسيوفقا للمادة الرابعة عشرة من

 ".تحديث بشأن استعراض اإلطار الماليبوثيقة " والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما  
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 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 13/11/2015-9روما، 

 

مسائل الموارد 
 والمالية والميزانية

 من جدول األعمال 5البند 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظرلل 

 المالي اإلطار استعراض بشأن تحديث
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .للنظرالوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي هذه 

 موظفينبالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااا   أساااااايلة  نيةلديهم قد تكون الذين  المجلس التنفيذيتدعو األمانة أعضاااااااا  

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدا  دورة المجلس بفترة كا ية.

 M. Junejaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي

 إلدارة تسيير الموارد والمسا لة،

 ورئيس الشؤون المالية

 066513-2885رقم الهاتف: 

 S. O’Brien السيد 

 مدير

 تكامل أساليب العمل ودعمهاشعبة 

 

 -066513 2682 رقم الهاتف:

 

 موجز تنفيذي 

من الالئحة العامة والالئحة المالية والنظام المالي، والهياكل المالية، والسياسات والنُظم واإلجرا ات  للبرنامجيتألف اإلطار المالي 

ة من تقديم المسااااعدة الئذائي البرنامجالتي تدعم العمليات وتو ِّر الرقابة والمساااا لة الماليتين أمام أباااحال المصااالحة. وهو يُمكِّن 

 المجموعات.  ضطالع بمسؤولياته عنواالوالتئذوية، والخدمات المشتركة، 

مؤخراً أجزا  من اإلطار المالي اساااتجابة للطرائق التشااائيلية المتئيرة، ولتعزيز الكفا ة والفعالية. وساااو  تشاااكل  البرنامجوعدَّ  

قات التشااائيلية ا ي تقديم المسااااعدة الئذائية وما يرتبه بها من دعم  ي الساااي البرنامجالتئييرات الكبيرة  ي الطرق التي يساااتخدمها 

الذي يتناو  الجوانب األساااسااية للبنيان المالي  ،(2016-2014المتئيرة قوة محركة للمرحلة المقبلة  ي اسااتعراا اإلطار المالي  

 .للبرنامج

، كي يعمل بالشاااااافا ية وبالكفا ة والفعالية التي تحتاجها الدو  األعضاااااااا  ويتطلبها الشااااااركا  والمانحون البرنامجويجب على 

مستفيدون، أن يضع إطاراً مالياً تُحدَّد  يه بوضوح الموارد المخصصة على أساس أهدا  وحصائل ونواتج معلنة وتكون  يها وال

 الصالت بين األدا  المالي والتشئيلي واضحة. 

ابة القرار، خ من شأن الموا مة بصورة أ ضل بين الموارد والنتائج أن يحسن بنع  :هيكلة إطاره المالي إعادة البرنامج ويعتزم

شامل  ستفيد هذا االستعراا من االستعراا ال ستخدام الموارد على النحو األمثل. وي على المستوى الميداني، وسو  يكفل ذلك ا

 للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، ونماذج العمل  ي منظمات األمم المتحدة األخرى.

 ويشمل استعراا اإلطار المالي مسارات العمل التالية:

 توحيد الخطه القائمة على الموارد على مستوى المكاتب القطرية لتحسين التخطيه وإدارة  -لتخطيه القائم على الموارد ا

 األدا ؛ 

  مسارات  تجزؤ أثيرت للقضا  علىتجميع سلطة الميزانية للمكاتب القطرية  ي بداية الفترة المالية  -التمويل بالسلف الكلية

 لتنبؤ بالموارد، ولتعزيز الكفا ة والفعالية؛ التمويل ولزيادة إمكانية ا
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  يب العمل للحد من التجزؤ الداخلي ولتبسيه أسال البرنامجتنقيح هيكل ميزانية  -الميزنة من أجل تحقيق الفعالية التشئيلية

 ولتعظيم الشفا ية والمسا لة بما يتفق مع نهج الخطه االستراتيجية القطرية.

د المخاطر هذه  ويتناو  الجز  األو  من الوثيقة بالوباااااف كل مساااااار من مساااااارات العمل  ي اساااااتعراا اإلطار المالي، ويُحدِّ

. وسااو  تناقا األمانة كل جوانب االسااتعراا 2016زمنياً وتقديراً للتكاليف حتى نهاية عام  جدوالً المقترنة بكل مسااار، ويضااع 

اا أثنا  إجرائه من إساااهامات الموظفين الميدانيين مع المجلس ومع أباااحال المصااالحة ا خرين. وساااو  يساااتفيد هذا االساااتعر

 المتمرسين، وأ ضل الممارسات المعمو  بها  ي وكاالت األمم المتحدة األخرى، ومتطلبات المانحين. 

زيادة  مانةاألويُبيّن الجز  الثاني من الوثيقة نتائج اسااتعراا المسااتوى المسااتهد  لحسااال تسااوية دعم البرامج واإلدارة. وتعتزم 

المسااااتوى المسااااتهد  إلى خمسااااة أشااااهر من النفقات لدعم زيادة متواضااااعة  ي المخاطر المرتبطة بالتوقعات األقل تحفظاً بشااااأن 

المساااهمات. كما تعتزم وضااع أحد أدنىأ للحسااال يعاد  شااهرين من النفقات ويقتصاار اسااتخدامه على حاالت العجز المسااتمر بين 

ادات تكاليف الدعم غير المباشاااارة. وسااااو  يسااااتطلع اسااااتعراا اإلطار المالي إمكانية تخفي  نفقات دعم البرامج واإلدارة وإير

  تكلفة الفربة البديلة لربيد حسال تسوية دعم البرامج واإلدارة.

 مشروع القـرار

 :(WFP/EB.2/2015/5-C/1)استعراا اإلطار الماليأ بشأن المعنونة أتحديث  الوثيقةبعد أن نظر المجلس  ي 

الزمني المقترح، وتقديرات التكاليف لعامي  والجدو يحيه علماً بالعمل الجاري بشأن استعراا اإلطار المالي،  (1

 ؛2016و 2015

لُصت إليه األمانة من وجول وما خ المستوى المستهَد  لحسال تسوية دعم البرامج واإلدارةيحيه علماً باستعراا  (2

خمسة أشهر من هذه النفقات؛  ات المعتمدة لدعم البرامج واإلدارة إلىأربعة أشهر من النفق من مستوى يعاد زيادته 

 اد  شهرين من النفقات المذكورة؛ وضع حد أدنى يعو

 يتطلع إلى تلقي تحديثات منتظمة بشأن استعراا اإلطار المالي. (3

  

                                                      
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوبيات الصادرة  ي نهاية الدو 



4 WFP/EB.2/2015/5-C/1 

 

 الجزء األول: نظرة عامة على استعراض اإلطار المالي

 السياق

م لمحة عامة عن كل مسار من مسارات العمل، ي  -1 د هذا القسم أهدا  استعراا اإلطار المالي ويقدِّ الزمني  والجدو حدِّ

 والنُهج المستخدمة، بما يشمل البرامج التجريبية.

بعد إدخا  تعديالت طفيفة عليه،  ي منتصااف تسااعينات القرن الماضااي وأباابح،  للبرنامجوقد وضااع اإلطار المالي   -2

قاً اللتزام  بالساااااالف. وو  يات التمويل  قائمة على النقد، وآل يلبي احتياجاته ويدعم األخذ بأدوات جديدة، مثل التحويالت ال

بتحقيق مستوى األدا  الذي تتطلبه الجهات المانحة والحكومات المضيفة والمستفيدون من حيث الشفا ية والمسا لة  البرنامج

ر إطاره المالي كي  البرنامجأن تخصيص الموارد، والقيمة الواضحة مقابل الما ، يجب على بش تى ح يو ر الدعم لهأن يطوِّ

 على األقل. 2030عام 

، وا ق المجلس على إعاادة تنظيم مر ق تمويال رأس الماا  العاامال  ي ثالثاة مكوناات، هي: مر ق 2014و ي عاام   -3

لإلقراا الداخلي للمشااااريع، ومر ق عالمي إلدارة السااالع، وخدمات مؤساااساااية. وأدى ذلك إلى زيادة حجم مرا ق التمويل 

 .(1 بالسلف وحسَّن هيكل الدعم عن طريق إنشا  احتياطي منفصل يتناسب حجمه مع مستوى المخاطر  ي كل  ية

المجاالت ذات األولوية  ي استعراا اإلطار المالي وحدَّد التحديات  البرنامج ، قدَّم2015لعام وخال  الدورة السنوية   -4

 .(2 نهاعللمكاتب القطرية ومرونة تلك الموارد والمسا لة  البرنامجإمكانية التنبؤ بموارد  تقيِّدزالت  التي ما

 ممارسااات يهد  إلى تنساايقشااامل للسااياسااات الذي يجري كل أربع ساانوات الذي ويسااتند اإلطار إلى االسااتعراا ال  -5

العمل  ي منظمات األمم المتحدة، كما يساااااتند إلى عملية باااااياغة أهدا  التنمية المساااااتدامة وخطة التنمية المساااااتدامة لعام 

2030. 

، ويبرز بع  التحديات الهيكلية التي يجب (3 يلماطار الاإلالساتعراا المحركات الداخلية الرئيساية  1ويبين الشاكل   -6

 أن تتصدى لها األمانة.

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

 .C/1-WFP/EB.A/2015/6الوثيقة  (2 

 .C/1-WFP/EB.A/2015/6الوثيقة  (3 
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 : مبررات التغيير 1الشكل 

 
  شئيلي قصير تالسلطة المفتتة الخابة بتكبد التكاليف تقوم على أساس استالم المساهمات أو السلف، ويؤدي ذلك إلى تركيز

 األجل وارتفاع تكاليف المعامالت

 الذي يحد  األمر التمويل مجزأ بين المشاريع والصناديق االستيمانية وكذلك بين العديد من مكونات التكاليف  ي أي مشروع

 من القدرة على تحقيق المستوى األمثل للموارد من أجل التخطيه على األجلين المتوسه والطويل

 ويزيد من بعوبة ربه الموارد بالنتائجالبلد الواحد يؤدي إلى تفتت مسارات التمويل والبرمجة  تعدد المشاريع  ي  

 

 
   التفاوت  ي مدة الكيانات يحو  دون اتساق إدارة األموا 

  للوقتعمليات الموا قة على الميزانية وإجرا ات التنقيح والتحويل المضيعة 

 

 
 تعدد مكونات التكاليف وعدم القدرة على تحويل التمويل بين مكونات التكاليف يحد من مرونة مدير المكتب القطري 

 يمكن أن يسفر ذلك عن أربدة غير منفقة و وائ  وعودة األموا  إلى المانحين 

  ه نحو المدخالت ال يدعم  الصالت بالمعلومات المالية والمعلومات المتعلقة باألدا هيكل الميزانية الموجَّ

 

وسااو  يتناو  اسااتعراا اإلطار المالي هذه التحديات من خال  زيادة واقعية التخطيه، وتعزيز المسااا لة، وترشاايد   -7

تفتت الهياكل الداخلية، وهو ما من شااااأنه أن يوائم بصااااورة أ ضاااال بين األُطر المالية وأُطر النتائج  ي  والحد منالعمليات، 

للتمكين من تحسااين إدارة األدا  واإلبالع عنه. و يما يلي أهدا  االسااتعراا التي وضااعت بالتشاااور مع مديري  البرنامج

 : (4 واستعرضها المجلس للبرنامجالمكاتب القطرية التابعة 

   زيادة إمكانية التنبؤ بالموارد، حتى يتسنى للمكاتب القطرية تحسين الكفا ة والفعالية التشئيلية؛1الهد : 

   زيادة المرونة بئية تحساين االساتجابة لالحتياجات التشائيلية، مع الحفاظ على انضاباط اإلدارة واإلبالع 2الهد :

 والتحليل على الصعيد المالي؛ 

   ؛األدا  المسا لة عن طريق الربه بين إدارة الموارد وحصائل: تعزيز 3الهد 

   تبسيه إطار إدارة الموارد.4الهد : 

                                                      
 . اعتُمدت الوثيقة ورحب المجلس بإجرا  مزيد من المناقشة.D/1-WFP/EB.A/2014/6الوثيقة  (4 

أة و/أو المفتتة  سلطة الميزانية المجزَّ

 تعدد كيانات الميزانية على المستوى القطري

 عدم مرونة هيكل الميزانية
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 : أهداف استعراض اإلطار المالي2الشكل 

 

بذاتها  ائمةوحددت األمانة أولويات مساااارات العمل الثالثة التي سااايجري تنفيذها على التوازي لضااامان تحقيق  وائد ق  -8

 و وائد جماعية من األنشطة:

 التخطيه القائم على الموارد؛ 

 التمويل بالسلف الكلية؛ 

 .الميزنة من أجل الفعالية التشئيلية لدعم الخطه االستراتيجية القطرية 

، واالساااترداد للبرنامجوكما أكدت المشااااورات غير الرسااامية، سااايساااتمر تطبيق ثالثة مبادي، هي: التمويل الطوعي   -9

الكامل للتكاليف، وتتبع النفقات الخاباااااة بالمسااااااهمات. غير أن اساااااتعراا اإلطار المالي سااااايتناو  تطبيق هذه المبادي 

 بالتشاور مع المجلس.

 الموارد على القائم التخطيط

. وتتجاوز االحتياجات التشاااااائيلية باسااااااتمرار مسااااااتوى البرنامجالتخطيه القائم على الموارد ليس مفهوماً جديداً  ي   -10

د المديرون أولويات األنشاااطة أو  يات المساااتفيدين، ويعدلون مساااتوى المسااااعدة أو مدتها و قاً لمساااتوى  المسااااهمات، ويحدِّ

توضااايح ( ل2016-2014التمويل. وتلبية لطلب من المجلس، أدرجت األمانة أو  عملية لتحديد األولويات  ي خطة اإلدارة  

ويل على جز  التم لو اقتصرالطريقة التي يزمع بها المديرون تعديل البرمجة وما يترتب على ذلك من آثار على المستفيدين 

نت خطه اإلدارة الالحقة هذه العملية من خال  توقعات التمويل حسااب البلدان لوضااع خطة  من االحتياجات التشاائيلية. وحسااّ

رن ذلك بتحليل لآلثار المتوقعة لعدم تلبية االحتياجات من حيث تخفي  عدد الحصااااااص عمل مؤقتة محددة األولويات، واقت

 الئذائية وكميات األغذية، وقيمة النقد والقسائم، ومدة المساعدة، وأعداد المستفيدين حسب نوع النشاط. 

“  االحتياجات”، وساااااايميز بوضااااااوح أكبر بين البرنامجوسااااااو  يوحد هذا المسااااااار مسااااااتوى تخطيطياً واقعياً  ي   -11

شااهراً على أساااس  18و 12وسااو  يمكِّن هذا النهج المكاتب القطرية من تخطيه عملياتها قبل ما يتراوح بين “. الخطه”و

 الموارد المتوقعة.

المرونة

ال ن   م انية 

ال  سي 

المسا لة
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ات التي سااتظل تشااكِّل األساااس لعمليات تصااميم البرامج ولن تحل الخطه القائمة على الموارد محل تقديرات االحتياج  -12

شئيلية مع الخطه األبلية، وسو   سهيل مقارنة النتائج الت ز المسا لة وإدارة األدا  عن طريق ت ستعزِّ والتدخالت، ولكنها 

 من تقييم أدائه من حيث القيمة مقابل الما  بصورة أ ضل. البرنامجيمكِّن ذلك أيضاً 

( مختلف النُهج والنماذج المعتمدة بصاااورة غير رسااامية  ي المكاتب القطرية لموا مة 1ويراعي هذا المساااار ما يلي:   -13

( وضاااع برنامج عمل مؤقت محدَّد األولويات لخطة اإلدارة، وعمليات إدارة المشااااريع التي 2التمويل مع التنفيذ التشااائيلي؛ 

 ي تنظيمه على النحو التالي:زالت قيد اإلعداد. وسيجر ما

  الخطوة األولى: تحديد االحتياجات التشااائيلية حساااب المشاااروع والنشااااط والمساااتفيدين وطرائق التحويل وأنواع

 األغذية.

  الخطوة الثانية: تقدِّر المكاتب القطرية التمويل الساااااانوي المتوقع من خال  تحويل مسااااااتويات التمويل السااااااابقة

 ما حسب الجهة المانحة.والراهنة حسب المشروع ورب

  الخطوة الثالثة: وضاااع خطه على أسااااس الموارد المتوقعة، وتحديد أولويات األنشاااطة وتعديل أعداد المساااتفيدين

 وأحجام الحصص الئذائية ومدة تقديم المساعدة.

حتى  2015اعتباااراً من ساااااابتمبر أيلو  وسااااااو  تختبر األمااانااة التخطيه القااائم على الموارد  ي بضااااااعااة بلاادان   -14

 . وسو  تدعم هذه االختبارات برامج تمويل الُسلف الكلية التجريبية المبيَّنة أدناه.2016يونيو حزيران 

 تنوع المانحين؛ ( 2( خليه وأحجام العمليات؛ 1و يما يلي معايير اختيار البلدان التي سااااااتشااااااملها البرامج التجريبية:   -15

( احتماالت الحصااو  على المسااتوى األدنى للتمويل على 5( القدرة على إدارة الموارد؛ 4( التزام إدارة المكتب القطري؛ 3

 أقل تقدير. وسو  يدعم البرامج التجريبية  ريق عامل  ي المقر الرئيسي.

دة  ي المكاتب القطرية. وساااو   ،2016التجريبية  ي يوليو تموز وساااو  تقيَّم نتائج البرامج   -16 قبل إنشاااا  منصاااة موحَّ

د مديري المكاتب القطرية ومديري المشااااااااريع بأدوات تجمع بين مسااااااتويات الموارد المتوقعة والمعلومات المتعلقة  يزوِّ

 بسالسل اإلمداد وإدارة الموارد. 

ف من احتماالت تركيز المانحين على تدبير الموارد لقضااااايا معيَّنة بدالً من النقص المحتمل  ي الخطه القائمة وللتخفي  -17

( موابااالة تعميم االحتياجات التشااائيلية والدعوة إلى التمويل الكامل من أجل 1بما يلي:  البرنامجعلى االحتياجات، سااايقوم 

قياساااااات لربه حاالت النقص بحصاااااائل معيَّنة تبين ا ثار المترتبة على ( اساااااتحدا  2تلبية احتياجات جميع المساااااتفيدين؛ 

 ( توضيح الفرق بين االحتياجات والخطه  ي عمليات جمع األموا . 3المستفيدين؛ 

 الجدو  الزمني لمسار التخطيه القائم على الموارد. 3ويبين الشكل   -18
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 للتخطيط القائم على الموارد الزمني الجدول 3الشكل 

 

 الكلية بالسلف التمويل

عة لتكبد التكاليف منذ بداية الفترة   -19 الئرا من التمويل بالساااالف الكلية هو إعطا  المكاتب القطرية ساااالطة ميزانية مجمَّ

م قروضااااً إلى المشااااريع  لمر قالمالية على سااابيل المثا . ويمثل ذلك توسااايعاً  اإلقراا الداخلي الحالي للمشااااريع الذي يقدِّ

 باستخدام المساهمات المتوقعة كضمان.

عة لوسااااو  يزيد التمويل بالساااا  -20 لف مجمَّ ف الكلية إمكانية التنبؤ بالموارد على مسااااتوى المكاتب القطرية من خال  سااااُ

ذ المشااااريع من تنفيإزالة الشاااكول المحيطة بالتمويل وعدم انتظامه المكاتب القطرية ئيلية. وساااتُمّكن لتحساااين الفعالية التشااا

بكفا ة أكبر وبمزيد من االسااتمرارية؛ وسااو  تتمكَّن المكاتب القطرية، على ساابيل المثا ، من إبرام عقود خال  مدة الفترة 

 المالية بدالً من إبرامها بصورة ُمجّزأة.

( تحقيق قيمة تشااااائيلية من خال  تعزيز الكفا ة 1والخطوة األولى هي اختبار النهج  ي بضاااااعة بلدان بئرا ما يلي:   -21

( تعلم الدروس لتطبيقها على نطاق 4( تحديد المخاطر وقياساااااها؛ 3( تحساااااين المفهوم ودعم إطار المساااااا لة؛ 2والفعالية؛ 

 ط مع المانحين لتحقيق أكبر قيمة تشئيلية من خال  تحسين العمليات.( االنخرا5أوسع؛ 

على أساس التمويل النقدي المتوقع  2016لفة وسلطة ميزانية لعام ومن المتوقع أن تتلقى المكاتب القطرية المشاركة سُ   -22

ُسلف المقدَّمة، وسو  تستخدم المساهمات المستلمة  وغيره من المتئيرات. وسو  تُحدَّد االلتزامات والنفقات على أساس ال

 لسداد تلك السلف و قاً لشروط المانحين.

و ي ظل السااااياق الفريد الذي يعمل  يه كل مكتب قطري، ساااايتباين نهج التمويل بالساااالف الكلية. وسااااو  يمكِّن ذلك   -23

 ل المخاطر على مختلف المستويات وتحديد طرق تعظيم القيمة التشئيلية للسلف. األمانة من تقييم مستوى تقب

لبرامج . وساااو  تقارن ام األمانة ما يتحقق من زيادات  ي الكفا ة والفعاليةوبعد االنتها  من البرامج التجريبية، ساااتقيِّ   -24

 تحسين تقديم المساعدة إلى المستفيدين.و زيادة الكفا ة ةالتجريبية بالنموذج الحالي إلثبات إمكاني

تجريبية من خال  مر ق اإلقراا الداخلي للمشاااااااريع بدعم من البرامج عدداً باااااائيراً من التدير األمانة وسااااااو    -25

ر أمريكي من الحد األقصااااااى لمر ق مليون دوال 200و 150تجنيب ما يتراوح بين  ومن المقترحاالحتياطي التشاااااائيلي. 

 لتخفي مليون دوالر أمريكي. ويمكن تخصيص السلف الكلية على د عات متجددة  570اإلقراا الداخلي للمشاريع البالغ 

 مجموع ربيد السلف ولتقليص المخاطر إلى أدنى حد.

   ليل م  ل ا  ال مل ال زمة

لل رام  ال  ري ية

  وير  دوا  ل ن ي 

ال رام  ال  ري ية 
س  را ا  ال ن ي مد  

          س       موز  يوليو

        يلول  س  م ر

      موز يوليو     زيرا   يونيو



 

WFP/EB.2/2015/5-C/1 9 

 

( المشااااااركة  ي تجربة التخطيه القائم على 1ية على أسااااااس ما يلي: وساااااتُختار البلدان المشااااامولة بالبرامج التجريب  -26

( التزام مدير المكتب 4( االسااااتقرار من حيث االحتياجات والموارد؛ 3( التمويل السااااابق الذي تساااانى التنبؤ به؛ 2الموارد؛ 

يقة وثأي  - “اً اتفاق”ر و( القدرات  ي المكتب القطري. وساااو  تضاااع المكاتب القطرية المختارة نموذجاً للمخاط5القطري؛ 

 عن البرامج التجريبية  ي إطار إعداد تلك البرامج التجريبية.  جوانب المسا لة تحدد

 الزمني لمسار العمل  ي التمويل بالسلف الكلية. الجدو  4ويبين الشكل   -27

 : الجدول الزمني للتمويل بالسلف الكلية4الشكل 

 

 التشغيلية الفعالية أجل من الميزنة

ن لتعظيم قدرة  للبرنامجالهيكل الحالي  هذا المسااارساايسااتعرا   -28 لى ع البرنامجوساايطرح خيارات بشااأن هيكل محسااَّ

مما  ،االساااتجابة بكفا ة وبفعالية لالحتياجات التشااائيلية ذات األولوية باساااتخدام اإلدارة المالية المنضااابطة واإلبالع والتحليل

 . وسيجري تنفيذ األعما  بالتشاور مع أبحال المصلحة.ييسر جمع األموا 

 ا يلي:ويهد  هيكل الميزانية المنقَّح إلى م  -29

 موا مة الموارد مع إطار النتائج لتحسين الشفا ية؛ 

 تعزيز تقديم التقارير إلى الجهات المانحة وبيان كيفية استخدام كل مساهمة على حدة؛ 

 زيادة مرونة تدبير الموارد لتحقيق األهدا  االستراتيجية؛ 

 تبسيه الميزنة على المستوى القطري؛ 

  حاالت الطواري.دعم التعبية السريعة للموارد  ي 

، تدير المكاتب القطرية عدة ميزانيات للمشااااااريع والعديد من  يات التكاليف  ي كل الحالي للميزانية هيكلالو ي إطار   -30

شطة محّددة. ويقوم هيكل إدارة الموارد  سبب توجيه المانحين مساهماتهم إلى أن لى المالية عمشروع. ويزداد تفتت التمويل ب

أسااااااااس المدخالت وال يتفق مع البيانات المسااااااتخَدمة لإلبالع عن األدا . وعن طريق الحّد من هذا التفتت وتعزيز هيكل 

أن يواباااال تقديم المساااااعدة  ي حاالت الطواري، وساااايكون  ي وسااااعه االسااااتفادة من عمليات  للبرنامجالميزانية، يمكن 

هة نحو تحقيق النتائج.التكاليف المتعددة السن وحسالالتخطيه   وات والموجَّ

وساااتجري موا مة مساااار العمل مع نهج الخطه االساااتراتيجية القطرية لضااامان توحيد هياكل الميزانيات  ي الحوا     -31

أبااحال المصاالحة،  القطرية، وبالتالي الحّد من التفتت. وسااو  يراعي النهج الموّجه نحو المسااتخد مين وجهات نظر جميع

 .إيجاد حلو  أكثر بساطة وأقل بيروقراطيةوسيشّجع الحوار، وسو  يسعى 

ا  داد لل رام  ال  ري ية

و ع نماذ  للم اطر  •

تحديد العمليات واإلجرا ات  •

و ع  طار للمسا لة  •

 جرا  ت ييمات  ساسية  •

 ن ي  ال رنام  ال  ري  

         انو  ا ول  ديسم ر        س  

ال  ليل وال  يي  

   ا دا        زيرا   يونيو 
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 وبدأت بالفعل المرحلة األولى، وهي مرحلة التحليل. وتشاااااامل هذه المرحلة اسااااااتعراا عمليات الميزنة الحالية  ي  -32

 بعأرسااااتقبل، مع مراعاة االسااااتعراا الشااااامل للسااااياسااااات الذي يجري كل وتحديد االحتياجات المطلوبة  ي الم البرنامج

ساااانوات بئرا تحديد إطار مالي متوائم مع األُطر المالية  ي وكاالت األمم المتحدة األخرى حيثما أمكن. وسااااو  يشاااامل 

على  لشااؤون الالجيين، العمل اسااتعراا البنيان المالي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة  اليونيسااف( ومفوضااية األمم المتحدة

 سبيل المثا ، وستجري دراسة بع  المنظمات غير الحكومية لتحديد إمكانية التنسيق أو التكامل.

وينصااّب التركيز  ي المرحلة الثانية على وضااع الخيارات والتشاااور، بما يتفق أيضاااً مع مبادرة الخطه االسااتراتيجية   -33

خيارات إلنشااا  كيان للميزانية يمكنه دعم جميع تدخالت وطرائق المساااعدة الئذائية على  البرنامجسااو  يضااع القطرية. و

 المستوى القطري  ي ميزانية واحدة.

رحلة الثالثة، وهي محسَّن  ي المرحلة تُ وسيجري التشاور مع أبحال المصلحة لتحديد قائمة الخيارات األّولية التي س  -34

وساااايجري  .؛ كما سااااتقيَّم التكلفة المحتملة لكل خيارالمناقشااااات الداخلية، لتحديد الخيارات التي تنطوي على أكبر اإلمكانات

ل الذي  اختبار الخيارات  ي المكاتب القطرية لتقييم آثارها ولتحديد المخاطر المصاااااااحبة لها بئرا اختيار الخيار المفضااااااَّ

 لك على المجلس للموا قة عليه.سيُعَرا بعد ذ

 وتشمل المرحلة الرابعة مزيداً من التحسين واالختبار للخيار المختار ووضع خطة للتنفيذ، رهناً بموا قة المجلس.  -35

بالفعل المرحلة األولى عدة مخاطر وتدابير   -36 منها. ويتمّثل الخطر األو   ي عدم كفاية مشااااااااركة لتخفيف لوحدَّدت 

عب المقر أو أباااااحال المصااااالحة أو الدو  األعضاااااا . ولمعالجة هذا الخطر، سااااايجري   البرنامجالمكاتب القطرية أو شاااااُ

 مشاورات داخلية موّسعة وسيتوابل بانتظام مع المجلس وسيجري مناقشات ثنائية حسب ما تقتضيه الحاجة.

 لزمني للميزنة من أجل الفعالية التشغيلية: الجدول ا5الشكل 

 

 

 الجدول الزمني وتقديرات تكاليف استعراض اإلطار المالي

. وسااو  2016حتى نهاية عام  ومشاااوراته اسااتعراا اإلطار المالي الجدو  الزمني لمسااارات عمل 6يبيِّن الشااكل   -37

 تعمل األمانة مع هيية المكتب لتحديد متطلبات إجرا  مشاورات أو جلسات إعالمية إضا ية.

  

 نيسا    ريل

 موز  يوليو

    

    انو  ال ان  يناير

     زيرا   يونيو

  موز يوليو

ال ان    ري   نو م ر

    

ال  ليل

و   ال يارا      

و  را 

م اورا  م     

   ا  الم ل ة

ا   را  

الن ائ  

للم ل  

ال ن ي  

 ائمة    

ال يارا  

الن ائية

 انو   ديسم ر        س  

    ا ول 

ال ن ي 

  ا دا     
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د لمسارات عمل استعراض اإلطار المالي6الشكل   : الجدول الزمني الموحَّ

 

عامة عن الميزانية الساااااتعراا اإلطار المالي. ولذلك يعرا وأثنا  عملية التشااااااور، طلب أعضاااااا  المجلس لمحة   -38

 .2016والميزانية المقترحة لعام  2015توزيع تكاليف الموظفين وغير الموظفين  ي الميزانية المعتمدة لعام  1الجدو  

 (2016و 2015: ميزانية استعراض اإلطار المالي )1الجدول 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 التكاليف

الميزانية المعتمدة لعام 

2015 

الميزانية المقترحة لعام 

2016 

 740 297 1 387 766 1 تكاليف الموظفين

 تكاليف أخرى

 000 315 000 375 الخبرا  االستشاريون

 412 427 928 251 تكاليف التشئيل المباشرة

 848 39 685 46 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 000 180 000 200 السفر

 000 80 000 60 التدريب

 000 160 000 400 تكاليف أخرى

 * 000 500 2 000 100 3 المجموع

 (.2018-2016سو  تُعرا للموا قة كمبادرة مؤسسية حاسمة  ي خطة اإلدارة  * 

( ويعرا 2016-2015تقدير االسااااااتثمارات المطلوبة لالنتها  من اسااااااتعراا اإلطار المالي   1ويبيِّن الجدو    -39

 .2016االستنتاجات ومشاريع القرارات على المجلس للموا قة عليها  ي دورته العادية الثانية لعام 

، يمكن أن تشاامل االقتراحات 2016و 2015 عامي ي لمجلس التنفيذي ا أعضااا بالمناقشااات التي سااتجرى مع ورهناً   -40

. ويمكن أن البرنامجتئييرات كبيرة على النظم والسااااياسااااات المالية  ي  2016المعروضااااة على الدورة العادية الثانية لعام 

رية فيذ ميزانيات الحوا   القطتشاااامل الخيارات  ي مسااااار عمل الميزنة من أجل الفعالية التشاااائيلية، على ساااابيل المثا ، تن

 وتحديث النظم واإلجرا ات والتدريب  يما يخص تخطيه موارد المؤسسة وإدارة األدا .

  ر  ال ن ي 
     زيرا   يونيو      يلول  س  م ر

        

ال   ي  ال ائ  

 ل  الموارد

الر   ال ان 

ال  يي 

 موز يوليو
    

ال  ليل
     موز  يوليو

  ديد ال يارا 
          س  

ا  داد

 انو  ديسم ر      س  
    ا ول  

      ر  ال ن ي  

ال  ليل وال  يي 
  ا دا        زيرا   يونيو

ال  ليل
     موز  يوليو نيسا    ريل

Jديد ال يارا  وال  اور  
 انو  ديسم ر       س  

    ا ول 

 ائمة ال يارا  الن ائية
     زيرا   يونيو  انو  ال ان   يناير

ا   را  الن ائ  للم ل  ال ن ي  
      ري  ال ان   نو م ر  موز  يوليو

الم ل  ال ن ي  

  ري  ال ان   نو م ر

    

 ل ة دراسية  ول 

م اور   ير رسمية دار  الموارد المالية
Informal 

Consultation 

Executive Board
Nov 2016

رسمية ير م اور  

ال مويل 

ة السل  ال لي

الميزنة م  

  ل ال  الية 

ال   يلية

م اورا  

الم ل  

ال ن ي  

الر   الرا  الر   ال ال الر   ال ان الر   ا ولالر   الرا  الر   ال ال 

ال ن ي  الم ل  

  ري  ال ان   نو م ر

    
الم ل  ال ن ي  

     يار  مايو



12 WFP/EB.2/2015/5-C/1 

 

ب   -41 وسااو  تتشاااور األمانة مع المجلس وأبااحال المصاالحة  ي كل مراحل اسااتعراا اإلطار المالي. وسااو  تُحسااَ

 اقتراحات اسااااااتعراا اإلطار أن يبت  يلتزويد المجلس بكل المعلومات ذات الصاااااالة قبل  اتاالقتراحالخيارات و تكاليف

 المالي ومبادرات إدارة التئيير التي ينبئي تنفيذها.

 الدعم الخارجي

 ي إجرا  اسااتعراا اإلطار المالي بعد التقييم الذي أجرته  ي  ، بدون مقابل،تشااترل مجموعة بوسااطن االسااتشااارية  -42

. وكجز  من مساااااار عمل التمويل بالسااااالف الكلية، ساااااتجري مجموعة البرنامج ليات التمويل واإلقراا  ي  2014عام 

نهاية عام  يفعالية  لاكفا ة وال وسااتقيس ما تحقق من زيادة  يبوسااطن االسااتشااارية تحليل خه األساااس للبرنامج التجريبي 

 . وسو  يكون لها وجود قطري لدعم مسار عمل الميزنة من أجل الفعالية التشئيلية.2016

عمليات إدارة الموارد واالختصابات المشتركة  ي مسارات أيضاً وسو  تستعرا مجموعة بوسطن االستشارية   -43

 .اتلتحسينبشأن امع األمانة لتحديد جوانب القصور وإعداد توبيات العمل على مستوى المكاتب القطرية وستعمل 
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الجزء الثاني: استعراض المستوى المستهَدف لحساب تسوية تكاليف دعم البرامج 

 واإلدارة

 خلفية االستعراض

تكاليف الدعم غير المباشااارة بالتشااااور مع ، اساااتعرضااات األمانة مساااألة معّد  (5 (2016-2014و قاً لخطة اإلدارة    -44

المجلس، وركَّزت أثنا  ذلك على الساااياق والعوامل المحّركة ومساااائل الساااياساااات األربع التي شاااملت تكاليف دعم البرامج 

 واإلدارة واستخدام حسال تسوية تكاليف دعم البرامج واإلدارة كمصدر للتمويل.

، وكذلك  ي 2014لعام  (7 الثانية ودورته العادية (6 األولى دورته العاديةاالساااااتنتاجات على المجلس  ي  وُعرضااااات  -45

. وبعد التشاور والنظر  ي توبيات األمانة، قرر المجلس عدم الحاجة إلى إدخا  أي تئييرات (8 2015دورته السنوية لعام 

 ي المائة  10ق معّد  واحد لتكاليف الدعم غير المباشاارة بما نساابته على سااياسااة تكاليف الدعم غير المباشاارة باسااتثنا  تطبي

 على تبرعات القطاع الخاص.

سوية دعم البرامج واإلدارة لتقييم المرونة المالية   -46 ستعراا المستوى المستهَد  لحسال ت وتم االتفاق على ضرورة ا

يرادات. ولم يطرأ على المسااااااتوى المسااااااتهَد  المحدَّد حالياً بأربعة أشااااااهر من نفقات دعم  ي مواجهة تقلُّبات اإل للبرنامج

شاااااامل االسااااااتعراا تحليالً يتناو  أ ضاااااال الممارسااااااات المعمو  بها  ي وقد . 2006البرامج واإلدارة أي تئيير منذ عام 

 منظمات األمم المتحدة األخرى و ي المنظمات غير الحكومية.

 ي مختلَف السااااايناريوهات باساااااتخدام مساااااتويات متباينة من “ اختباراً لفحص مدى اإلجهاد”وأجرت األمانة أيضااااااً   -47

إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة لتقدير المدة المطلوبة لتنقيح ميزانية دعم البرامج واإلدارة ولتقييم أثر تخفي  عدد 

تكاليف الدعم غير المباشاااااارة عن المسااااااتوى المتوقَّع  ي خطة اإلدارة مقابل الحفاظ على  الموظفين عندما تنخف  إيرادات

 لحين استالم المساهمات. للبرنامجالموظفين لإلبقا  على القدرات األساسية 

 نظرة عامة على حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة

منظمة ممولة تمويالً طوعياً، يمكن لتقلُّبات اإليرادات أن تقوِّا بساااااارعة قدرته على تئطية  البرنامجبالنظر إلى أن   -48

إلدارة كاحتياطي متعدد األغراا  2002التكاليف غير المباشاااارة. وأنشااااس حسااااال تسااااوية دعم البرامج واإلدارة  ي عام 

دم لتخفيف من خطر عبالتالي اامج واإلدارة والفائ  والعجز بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة ونفقات دعم البر

تحقُّق إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة بالمعد  المتوقَّع. واعتمدت األمانة مستوى مستهد اً يعاد  أربعة أشهر من نفقات 

 ويوا ق المجلس على كل استخدامات الحسال. .دعم البرامج واإلدارة لحسال تسوية دعم البرامج واإلدارة

، أيّد المجلس، رهناً بموا قة محّددة، اساااتخدام ربااايد حساااال تساااوية دعم البرامج 2015وخال  الدورة السااانوية لعام   -49

 واإلدارة لألغراا التالية: 

                                                      
 .A/1-WFP/EB.2/2013/5الوثيقة  (5 

 .B/1-WFP/EB.1/2014/4الوثيقة  (6 

 .D/1-WFP/EB.2/2014/5الوثيقة  (7 

 .C/1-WFP/EB.A/2015/6الوثيقة  (8 
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  واإلدارة؛تئطية أي  ارق بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة والنفقات المعتمدة لميزانية دعم البرامج 

  كاحتياطي لمواجهة حاالت االنخفاا  ي إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة  ي المسااااااتقبل، أو نقص تمويل ميزانية

 دعم البرامج واإلدارة  ي المستقبل؛

 للمبادرات المؤسسية الحاسمة أو بناديق الدعم المواضيعية؛ 

  9  .البرنامجلتعزيز احتياطيات) 

وتنشاااااأ عن اإلدارة المتحفّظة لميزانية دعم البرامج واإلدارة وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشااااارة المساااااتقرة حالياً   -50

 وائ  دورية تزيد على المسااتوى المسااتهد   ي حسااال تسااوية دعم البرامج واإلدارة. وتمكِّن هذه الفوائ  من اسااتخدام 

ج واإلدارة، رهناً بموا قة المجلس،  ي القرارات المتعلقة بأمور من قبيل تحويالت االحتياطيات حسااااال تسااااوية دعم البرام

واألولويات المؤسااسااية، والمتطلبات الملّحة األخرى الالزمة للتعزيز التنظيمي التي لوال ذلك لتعذرت تئطيتها من الميزانية 

 العادية لدعم البرامج واإلدارة.

 لدعم غير المباشرة ونفقات ميزانية دعم البرامج واإلدارة في البرنامجتحليل إيرادات تكاليف ا

يعتمد المجلس الميزانية الساانوية لنفقات دعم البرامج واإلدارة من خال  خطة اإلدارة؛ وتتفاوت إيرادات تكاليف الدعم   -51

ستخَدم حسال تسوية دعم البرامج واإلدارة أساساً لسد ثئرات التمويل غير المباشرة تبعاً لمستوى المساهمات الطوعية. ويُ 

إيرادات تكاليف الدعم غير  7من ساانة إلى أخرى، وكذلك لتسااوية الفروق الشااهرية بين اإليرادات والنفقات. ويقار ن الشااكل 

لتسليه الضو  على تئيُّر  2014حتى عام  2012المباشرة الشهرية ومتوسه نفقات دعم البرامج واإلدارة الشهرية من عام 

د المستوى المستهد  لحسال تسوية دعم البرامج واإلدارة  التوقيت والمساهمات من شهر إلى شهر. وخال  تلك الفترة، ُحدِّ

 ،2013و 2012مليون دوالر أمريكي للساااااانتين  83 -بمااا يعاااد  أربعااة أشااااااهر من نفقااة ميزانيااة دعم البرامج واإلدارة 

 .2014أمريكي لعام مليون دوالر  93.9و

  

                                                      
 .C/1-5/61WFP/EB.A/20الوثيقة  (9 
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 : مقارنة إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة ومتوسط النفقات الشهرية لدعم البرامج واإلدارة،7الشكل 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2012-2014

 

 

مليون دوالر أمريكي، واعتُمدت ميزانية  255، بلغ مجموع إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة 2012و ي عام   -52

مليون دوالر  6.5بلغ  إجمااالي ااائ  تحقيق مليون دوالر أمريكي لاادعم البرامج واإلدارة. وبااالرغم من  249.1قاادرهااا 

. وبلغ 2012خال  سبعة أشهر من عام  ليون دوالر أمريكيم 5.7كان هنال عجز  ي اإليرادات بلغ  ي المتوسه أمريكي، 

  .2012 مليون دوالر أمريكي  ي يناير كانون الثاني 17.7أكبر عجز  ي شهر واحٍد 

مليون دوالر أمريكي، واعتُمدت ميزانية  283.5، بلغ مجموع إيرادات تكاليف الدعم غير المباشااااارة 2013و ي عام   -53

مليون دوالر أمريكي  ي  36.6مليون دوالر أمريكي لتكاليف دعم البرامج واإلدارة. وحقّق ذلك  ائضاااً قدره  249.1قدرها 

مليون دوالر أمريكي خال  ستة  4.6ز  ي اإليرادات بلغ  ي المتوسه كان هنال عجوحسال تسوية دعم البرامج واإلدارة. 

لت ثالثة أشااااهر متتالية عجزاً بلغ  ي مجموعه 2013أشااااهر من عام  مليون دوالر أمريكي، وهو أكبر عجز  18.6، وسااااجَّ

 تحليل السنوات الثال . سجله

مليون دوالر أمريكي، واعتُمدت ميزانية  354.7تكاليف الدعم غير المباشااااارة  ، بلغ مجموع إيرادات2014و ي عام   -54

مليون دوالر أمريكي  ي  76مليون دوالر أمريكي لميزانية دعم البرامج واإلدارة، مما حقّق  ائضااااااااً قدره  281.8قدرها 

لت ثالثة أشهر  قه عجزاً بلغ متوسطة   ليون دوالر أمريكي.م 4.1حسال تسوية دعم البرامج واإلدارة. وسجَّ

سنة تقويمية؛ ويكفي   -55 سمياً خال  أي  ستخَدم ربيد حسال تسوية دعم البرامج واإلدارة إ وكما يتبيّن من هذه األرقام، يُ

اإلدارة. امج والمستوى المستهد  الحالي لتئطية أي عجز مؤقت بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة ونفقات دعم البر

وأربااااادة  ، والوارد  ي نهاية الوثيقة، نفقات دعم البرامج واإلدارة وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشااااارة9ويبين الشاااااكل 

 .2015حتى عام  2002حسال تسوية دعم البرامج واإلدارة لكل سنة تقويمية اعتباراً من عام 
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إيرادات تكاااليف الاادعم 

 غير المباشرة
 متوسه التكاليف الشهرية لدعم البرامج واإلدارة  المعتمدة(
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 م المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكوميةملّخص نتائج استعراض أفضل الممارسات في منظمات األم

شاااامل االسااااتعراا المكتبي لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية  حص الوثائق العامة، مثل الكشااااو    -56

فوضية مواألمم المتحدة اإلنمائي، برنامج  -المالية، لتحديد سياسات االحتياطيات ومستوياتها. وتموَّ  منظمات األمم المتحدة 

  ي الئالب األعم بمساااهمات طوعية -سااف، وبااندوق األمم المتحدة للسااكانياألمم المتحدة لشااؤون الالجيين، ومنظمة اليون

ا المنظمااات غير الحكوميااة  هي منظمااة الخطااة الاادوليااة،   ي البرنااامجوتماااثاال  الحجم واألهاادا  والنطاااق الجئرا ي. وأمااّ

 ومؤسسة كير الدولية، ومنظمة الرؤية العالمية، والمنظمة العالمية إلنقاذ الطفولة.

البرامج واإلدارة الذي أنشس للتخفيف من خطر  وال يوجد لدى أي من تلك المنظمات احتياطي مثل حسال تسوية دعم  -57

 االسااااااتمرارية كفالة”الحتياطيات من أجل لتقلُّب اإليرادات  ي تئطية تكاليف الدعم، وإن كان معظمها لديه سااااااياسااااااات 

 مخاطر، مثل نقص الموارد وتفاوت التد ُّقات النقدية.ال. وللتخفيف من (10 “ةوالسالمة المالي

ويتفاوت مسااااااتوى االحتياطيات. وتهد  بع  المنظمات إلى تحقيق رباااااايد من الموارد العادية  ي احتياطياتها  ي   -58

المنظمات األخرى عند   ي. وتُحدَّد أربادة االحتياطيات (11 نهاية السانة يعاد  ما يتراوح بين ثالثة وساتة أشاهر من النفقات

 ميوية من المساهمات الصا ية.مستوى أو نطاق ثابت أو تُحسب كنسبة 

تتفق مع الممارساااات  البرنامجوكشاااف االساااتعراا المكتبي عن أن إدارة حساااال تساااوية دعم البرامج واإلدارة  ي   -59

 المتبعة  ي تحديد  ترة تتراوح بين ثالثة وستة أشهر من النفقات.

 األمثل لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارةتحديد مستوى مستهدف لتحقيق المستوى 

 حسال تسوية دعم البرامجل تحقيق االستخدام األمثلتعكف األمانة على تحسين موارد ميزانية دعم البرامج واإلدارة و  -60

إيرادات  من أجل تأمين ي الميدان،وبنا  القدرة   البرنامجاألعما  التي جرت مؤخراً إلعادة تشااااااكيل  كجز  من واإلدارة

تكاليف الدعم غير المباشاااااارة. وتميل األمانة إلى التقليل من تقديرات المسااااااااهمات المتوقّعة  ي خطه اإلدارة عند تقدير 

. ويمكن لزيادة المسااااااتوى (2 الجدو   إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة وعند وضااااااع ميزانية دعم البرامج واإلدارة

لحسااااال تسااااوية دعم البرامج واإلدارة، على ساااابيل المثا ، أن يدعم تحسااااين التخطيه لمتطلبات دعم البرامج المسااااتهَد  

 واإلدارة من خال  توقُّعات أقل تحفُّظاً  يما يخص اإليرادات، ولكن ذلك يمكن أن ينطوي أيضاً على مخاطرة أكبر.

 ماليين الدوالرات األمريكية()ب 2014-2008المساهمات المتوقعة والفعلية للفترة : 2الجدول 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 200 4 700 3 750 3 500 7 200 5 *المتوقعة

 381 5 380 4 044 4 597 3 130 4 205 4 038 5 **الفعلية

 خطة اإلدارة. *

 الحسابات السنوية المراَجعة، كشف األدا  المالي.**

                                                      
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبندوق األمم المتحدة للسكان. (10 

والوثيقة .؛ “ستة أشهريتمثل المستوى المعقو  للسيولة التي ينبئي أن تتو ّر للبرنامج اإلنمائي  ي موارده العادية ما يعاد  نفقات  ترة تتراوح بين ثالثة و”...  DP/2014/20الوثيقة  (11 

E/ICEF/2014/AB/L.5 : 

 “.يعّر  المستوى المعقو  لسيولة الموارد العادية بأنه يعاد  نفقات  ترة تتراوح بين ثالثة وستة أشهر”... 
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ومن شأن زيادة المستوى المستهد  أن يمكِّن األمانة من اعتماد نهج متوسه األجل  ي ميزانية دعم البرامج واإلدارة   -61

بما يتفق مع خطة اإلدارة لفترة السااانوات الثال . وساااو  يسااااعد ذلك على اساااتقرار ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتجنُّب 

 ويساعد على الحفاظ على قدرات االستجابة للطواري.أو إعادة هيكلتهم، قصيرة  لفتراتمعيّنين الموظفين ال تخفي  أعداد

ومن شاااأن زيادة المساااتوى المساااتهد  أن يفيد أيضااااً معد  تكاليف الدعم غير المباشااارة الذي يُعتمد سااانوياً  ي خطة   -62

بات اإليرادات أو النفقات، وال يمكن الموا قة على الزيادات أو اإلدارة؛ ويمكن تئييره  ي المدى القصااااااير اسااااااتجابة لتقل

المسااتوى المسااتهد  كا ية السااتيعال أي تئييرات ولتقليص  زيادةالتخفيضااات إالّ بعد إجرا  مشاااورات. وينبئي أن تكون 

 الحاجة إلى تعديل معّد  تكاليف الدعم غير المباشرة استجابة لتقلبات اإليرادات.

د شهر واحبمقدار و ي ضو  ما سبق، تعتزم األمانة زيادة المستوى المستهد  لحسال تسوية دعم البرامج واإلدارة   -63

 ليصبح خمسة أشهر من النفقات.

تمويل للدعم والخدمات الممولة من وسااااو  تسااااتمر شاااابكة األمان المالي القوية الحالية  ي تو ير حماية من تقلُّبات ال  -64

ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وساااااو  تمكِّن زيادة المساااااتوى المساااااتهد  األمانة من إجرا  توقُّعات أقل تحفُّظاً بالنسااااابة 

 لإليرادات، وتحسين تخطيه ميزانية دعم البرامج واإلدارة لدعم العمليات ومتطلبات الطواري.

 ب تسوية دعم البرامج واإلدارة وتحديد حٍد أدنىتحليل اختبار اإلجهاد في حسا

( تئطية الفرق بين إيرادات 1ها األّولين: يُحلِّلت المرونة المالية لحسااال تسااوية دعم البرامج واإلدارة من حيث غرضاا  -65

من مخاطر نقص إيرادات تكاليف الدعم  التأمين( 2تكاليف الدعم غير المباشاااااارة والنفقات المعتمدة لدعم البرامج واإلدارة؛ 

غير المباشااارة أو نقص تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وتناو  التحليل الذي اساااتند إلى مساااتوى ميزانية دعم البرامج 

دوالر أمريكي، وهو متوسه مستوى المساهمات  ي  ارملي 4 1( إيرادات قدرها 1اثنين:  نسيناريوهي، 2015واإلدارة لعام 

 ؛2014و 2008، بااسااااااتثناا  مسااااااتوياات اإليرادات االسااااااتثناائياة  ي الساااااانتين 2013حتى عاام  2009الفترة من عاام 

 وأقل مستوى  ي السنوات األخيرة. 2011دوالر أمريكي، وهو مستوى المساهمات  ي عام  ارملي 3 6( إيرادات قدرها 2

 1السيناريو 

 دوالر أمريكي مليون 4 071المستلمة: إليرادات ا

 مليون دوالر أمريكي 262.6إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة المستلمة: 

 مليون دوالر أمريكي 281.8الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة: 

مليون دوالر أمريكي، إذا قررت األمانة  19.2 ي المائة، أي  7يتعيَّن تخفي  الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة بنساااااابة 

لة من إيرادات قدرها   مليون دوالر أمريكي. 4 071موا مة نفقات دعم البرامج واإلدارة مع تكاليف الدعم المباشرة المحصَّ

 ترة تتراوح   ي المائة، يتوقّع تحقيق ذلك خال  7وإذا اتخذت إجرا ات  ورية لتخفي  نفقات دعم البرامج واإلدارة بما نساااااابته 

 (12 بين ثالثة وستة أشهر بتكلفة إسمية غير متكررة.

                                                      
 .C/1-WFP/EB.A/2006/6الوثيقة  (12 
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وإذا لم تتخذ األمانة أي إجرا  لتخفي  تكاليف دعم البرامج واإلدارة وذلك مثالً إذا اعتُبر الهبوط  ي اإليرادات مؤقتاً وإذا كان 

ح أن يتوقَّف ذلك الهبوط  ي السااانة التالية، ساااينخف  ربااايد حساااال تساااو  عاد بما ي سااانويا ية دعم البرامج واإلدارةمن المرجَّ

 أشهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة. 0.8

 

 2السيناريو 

 دوالر أمريكي مليون 3 597المستلمة: اإليرادات 

 مليون دوالر أمريكي 232إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة المستلمة: 

 مليون دوالر أمريكي 281.8الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة: 

  ي المائة 7تكاليف غير المباشرة ثابت عند نسبة المعد  

سيتعيَّن على األمانة تخفي  الميزانية العادية لدعم البرامج  لموا مة مستوى نفقات دعم البرامج واإلدارة مع مستوى اإليرادات، 

 مليون دوالر أمريكي. 49.8 ي المائة، أي  18واإلدارة بما نسبته 

خفي  ت إجرا انخفضت إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة إلى هذا المستوى، يرجح أن يكون أقل إجرا   وري يتم اتخاذه  وإذا

تخفي  ال على غرار مسااتوىوسااتة أشااهر  ثالثةنفقات دعم البرامج واإلدارة على امتداد  ترة تتراوح بين  ي  ي المائة  7نساابته 

 . 1 ي السيناريو 

خفاا  ي اإليرادات بعد سااتة أشااهر انخفاضاااً دائماً، ساايلزم اتخاذ إجرا  آخر لتخفي  نفقات دعم البرامج واإلدارة إذا اعتُبر االن

مليون دوالر أمريكي. ويرجح أن يسااتئرق هذا التخفي  اإلضااا ي  232إلى مسااتوى إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاارة البالغ 

 مليون دوالر أمريكي. 15يمكن أن ينطوي على تكلفة غير متكررة تصل إلى و ؛ثني عشر شهراً او أشهر ما يتراوح بين ستة

سيناريو، وبعد وبف إجرا ات تخفي  التكاليف المتخذة على مرحلتين، سيصل مجموع  ية السحب من حسال تسوو ي هذا ال

شاااهر من  1.35ر أمريكي، أي مليون دوال 32مليون دوالر أمريكي. وينشاااأ جز  من هذه التكلفة   47إلى  دعم البرامج واإلدارة

نفقات دعم البرامج واإلدارة( عن الحفاظ على نفقات دعم البرامج واإلدارة عند مسااتوى أعلى من مسااتوى إيرادات تكاليف الدعم 

مليون دوالر  15 ما يصااااااال إلى  عبارة عن تكاليف غير متكررة غير المباشاااااارة خال   ترة تخفي  التكاليف. والجز  ا خر

 شهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة( راجعاً إلى التكاليف غير المتكررة. 0.64أمريكي، أي 

إذا لم تتخذ األمانة أي إجرا  لتخفي  تكاليف دعم البرامج واإلدارة، سااينخف  رباايد حسااال تسااوية دعم البرامج واإلدارة بما 

  يعاد  شهرين من نفقات دعم البرامج واإلدارة سنوياً.

شهرين من النفقات المعتمدة لدعم البرامج واإلدارة كا يان لتئطية الفرق بين إيرادات تكاليف الدعم   -66 وأظهر التحليل أن 

عن انخفاا اإليرادات مثلما  ي كل ساااااايناريو. ويراعي ذلك المدة  لناجماغير المباشاااااارة ونفقات دعم البرامج واإلدارة 

 ف غير المتكررة التي ينطوي عليها تعديل هيكل تكاليف دعم البرامج واإلدارة.التقديرية والتكالي

غير أن شااااااهرين من نفقااات دعم البرامج واإلدارة لن يكونااا كااا يين لاادعم أي زيااادة كبيرة  ي عااب  العماال أو  ي   -67

ت المؤسسية الحاسمة أو تحويالت األموا  المواضيعية أو الزيادة االستجابة للطواري، كما أنهما غير كا يين لدعم المبادرا

 . البرنامج ي خدمات 
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 و ي ضو  ما سبق، تخلص األمانة إلى أنه من المناسب أن يكون لحسال تسوية دعم البرامج واإلدارة مستويان:  -68

 األدنى المطلول لتسوية الفرق بين إيرادات تكاليف الدعم غير  شهران من نفقات دعم البرامج واإلدارة، وهو الحد

المباشاااااارة والنفقات المعتمدة لتكاليف دعم البرامج واإلدارة ولمواجهة خطر انخفاا إيرادات تكاليف الدعم غير 

 المباشرة أو نقص تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة؛

 هو المستوى المستهد  لتو ير شبكة أمان مالي أقوى لحسال خمسة أشهر من نفقات الدعم والبرامج واإلدارة، و

تسااااااوية دعم البرامج واإلدارة تئطي الفرق المؤقت بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشاااااارة والنفقات المعتمدة 

لدعم البرامج واإلدارة، ومواجهة مخاطر نقص إيرادات تكاليف الدعم غير المباشااارة أو نقص تمويل ميزانية دعم 

 ات.االحتياطيالزيادة  ي برامج واإلدارة وتئطية المبادرات المؤسسية الحاسمة وتحويالت األموا  المواضيعية وال

شهر من نفقات دعم   -69 سوية دعم البرامج واإلدارة إلى خمسة أ ولذلك تعتزم األمانة زيادة المستوى المستهد  لحسال ت

 ي حساااال تساااوية دعم البرامج واإلدارة بما يعاد  شاااهرين من نفقات دعم البرامج “ حد أدنى”ووضاااع البرامج واإلدارة، 

 واإلدارة. 

على حاالت العجز ساااو  يقتصااار  “الحد األدنى”اساااتخدام جز  الحساااال الذي يقل عن  إن  8وكما يوضاااح الشاااكل   -70

 واإلدارة وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة.المستمر بين نفقات دعم البرامج 

 : إدارة حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة8الشكل 

 تكلفة الفرص البديلة لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة

. ومقارنة البرنامجيشكِّل ربيد حسال تسوية دعم البرامج واإلدارة أحد عنابر مجموعة أدوات إدارة المخاطر  ي   -71

، مثل حسال االستجابة العاجلة أو االحتياطي التشئيلي اللذين يستخدمان لتيسير تقديم السلف للبرنامج األخرى باالحتياطيات

ب المادة ، وبموجوعلى ساابيل المثا  .عم البرامج واإلدارة بطابعه الثابت إلى حد كبيريتميز حسااال تسااوية دإلى العمليات، 

 إن احتياطي التشئيل يهد  إلى ضمان استمرارية العمليات  ي حالة حدو  نقص مؤقت  ي من النظام المالي،  5-العاشرة 

دوالر أمريكي(  ي تقديم ساالف بلئت قيمتها اإلجمالية  ونملي 95.2وقد اسااتخدمت األمانة رباايد هذا االحتياطي   الموارد.

 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة التدابير المحتملة

 المستوى

 المستهدف

 الحد األدنى

 ة متاح لتحويالت االحتياطيات والمبادرات المؤسسية الحاسم-

 استعراا معد  تكاليف الدعم غير المباشرة  ي حا  االستمرار-

متاح لعمليات السحب المقيدة لصالح تحويالت االحتياطيات والمبادرات المؤسسية -

 الحاسمة 

استخدام مفرط تكتيكي لنفقات دعم البرامج واإلدارة مقابل اإليرادات المفترضة -

 لتكاليف الدعم غير المباشرة  مثل الثقة بتوا ر مساهمات مقبلة(  

- 

 الحاسمة أو تحويالت االحتياطياتعدم السحب لصالح المبادرات المؤسسية -

 تخفيضات  ورية  ي نفقات دعم البرامج واإلدارة-

 استعراا معد  تكاليف الدعم غير المباشرة  ي حا  االستمرار-
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ويحتف   (13 تقديم سااالف بقيمة تزيد عن مليار دوالر أمريكي. 2014، وشاااهد عام 2005والر أمريكي منذ عام د ارملي 4.2

 البرنامجت يولِّد القيمة ذاتها لعملياولكنه لم  2002حساااال تساااوية تكاليف دعم البرامج واإلدارة بربااايد احتياطي منذ عام 

 لة رص بدي على تكلفة ينطوي هذا الحساااالالحفاظ على ربااايد  لذلك  إنوخارج الخطه السااانوية لدعم البرامج واإلدارة. 

 . ضخمة

لوضاااع حد أدنى لحساااال تساااوية تكاليف دعم البرامج واإلدارة أن يمكِّن من اساااتخدام مقادير تتجاوز هذا الحد ويمكن   -72

احتياطي التمويل بالساااااالف. ويتماشااااااى ذلك مع ما هو قائم  ي منظمات األمم المتحدة للتأمين من المخاطر األخرى، مثل 

 الحتياطيات العامة إلدارة  يات المخاطر العريضة.األخرى المشمولة باالستعراا التي تستخدم عدداً أكبر من ا

بل تقليص   -73 قها حسااال وتعظيم القيمة التي يحق تكلفة تلك الفرص البديلةوسااو  يسااتكشااف اسااتعراا اإلطار المالي سااُ

 تسوية دعم البرامج واإلدارة.

رة للفتنفقات دعم البرامج واإلدارة وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة و: 9الشكل 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2002-2015
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