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 ملخص

  للموافقاة للياار، وتواعارخ وطةا   1023ميزانياة سانة ، 1025-1023تقدَّم إلى المجلس التنفيذي، في إطار  طةاة اارا ل للفتارل

 للنظر فيار. 1025-1024الفترل 

  البرناامجوتبرز طةة اارا ل لملية التعزيز التنظيمية وتقدم البنياة التنظيمياة التاي ألياد تناايقار والتاي تااعى إلاى تحااي   فار ل 

 وفعرليته في بيئة إنارنية  متزايدل التعقيد ومتغيرل برستمرا . 

  بحااا   1023مااإ إطاار  المنظمااة ارا ل النتاارأد، واااد أر جااا اشغتيرجاارخ الت ااغيلية المقااد ل لعاارم تمرماار وتتاااق طةااة اارا ل

 أبعرر نترأد اارا ل. بحا البرامد واارا ل  األهداف ااستراتيجية، وتقدم الميزانية المقترغة لدلم

  شساتممر اخ التاي تنفاذ لمارل يلية المتواعة واغتيرجرخ ميزانياة الادلم، وااشغتيرجرخ الت غ 1023وت مل الميزانية المقترغة لانة

 .والصنرريق اشستئمرنية، وتحدر أن ةة الحاربرخ الخرصة واغدل

 مإ  اغتيرجرخ ت غيلية بلدا،  17م رولر في  250، م  طالل مليون ماتفيد 12إلى الوصول  1023في سنة  البرنامج وياتادف

مليون ط  متري م  األغذية إليام تبلغ التكرليف المصرغبة المرتبةة  4.2روش  أمريكي، بتقديم مليون  969 4تقد  ايمتار بمبلغ 

ملياون روش   474روش  أمريكي، إلاى جرنا  أن اةة للتحاويالخ النقدياة والقاارأم تقاد  ايمتاار بمبلاغ مليون  544 3بار مر ايمته 

 ماليي  روش  أمريكي. 304القد اخ تقد  ايمتار بمبلغ  وزيررل أمريكي وأن ةة لتعزيز

  المااارهمرخ المتنباا بااار ماا  المقاد  أن تظال مليار  روش  أمريكاايم  مار أن  3.1بمبلاغ  1023وتقاد  الماارهمرخ المتنبااا باار لااانة

 .ثربتة 1024و 1023لانتي 

 في المرأة 1غير المبرشرل بنابة األطذ بمعدل شستررار تكرليف الدلم  مواصلة 1023لعرم  وتقترح األمرنة . 

  لخا  مليون روش  أمريكاي ـ  نماوا اسامير صافرير برلناابة  149.2ـ   1023وتممل الميزانية المقترغة لدلم البرامد واارا ل لعرم

 توافرهر لتمويلمرالرل الموا ر المتواإ هذه الميزانية برشلتمرر للى واد ُغدرخ . 1021ميزانية رلم البرامد واارا ل لعرم أسرس 

 اشغتيرطيرخ الجر ية.و اشغتيرجرخ الت غيلية المنظو ل

 مااا  أجااال إن ااار :  رلااام البااارامد واارا لمااا  غاااارة تااااوية ملياااون روش  أمريكاااي  10 تخصااايص مبلاااغ البرناااامج ويقتااارح 

المروناة فاي إرا ل تغييااراخ يااوفر  ( صاندو  انتقارل1( ُغزماة تادابير ارا ل التغييار يااتم التر ياز فياار للااى تنفياذ إطار  العماالم 2

 الموظفي .

  ما  أجال اشلتازام ماليي  روش  أمريكي يمّول م  إيراراخ الفواأد المضرفة إلى  صايد الحاارة العارم  20ويُةل  مبلغ يصل إلى

ما  المصاد  . ويُةلا  وصاندو  الةاوا ا األمنياة إرا ل األمم المتحدل ل ؤون الاالمة واألما بتكرليف األم  االزامية المتعلقة ب

 .نظرم إرا ل الخزانة التحاينرخ المدطلة للى  شستكمرلروش  أمريكي  000 400مبلغ إضرفي اد ه ذاته 

 1023لإلغرطة اشغتيرجرخ المنظو ل والموا ر المتواعة للحاربرخ الخرصة والصنرريق اشستئمرنية . وتقد  لعرم  الوثيقة وتعرض 

 مالياااااااااي  روش  أمريكاااااااااي ت ااااااااامل:  421.9اشساااااااااتئمرنية بمبلاااااااااغ أ صااااااااادل  الحااااااااااربرخ الخرصاااااااااة والصااااااااانرريق 

 مليااون روش  أمريكااي مخصااص شغتيرجاارخ 272.7مليااون روش  أمريكااي منااار مبلااغ  133.3( صاانرريق اسااتئمرنية ايمتااار 2

 مصااااااانرريق اشساااااااتئمرنية القةرياااااااة المخصوصاااااااةملياااااااون روش  أمريكاااااااي لل 12.1و الصااااااانرريق اشساااااااتئمرنية العرماااااااة

 مليون روش  أمريكي. 219.7رصة ايمتار ( غاربرخ ط1
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 التوجيارخ المةلوبة م  لجنة المرلية

  والتمررهااار لتقاااديمار (1025-1023)لاااإلرا ل للفتااارل  البرناااامج"طةاااة  اساااتعراضيرجاااى مااا  لجناااة المرلياااة ،"

 إلى المجلس التنفيذي للموافقة لليار.

 مشروع المشورة

  ي منظمة األغذية لبرنامج األغذية العالمي، توصي لجنة المالية فوفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي

خطة على النحو الوراد في الوثيقة " اتالقرار عاتالتنفيذي للبرنامج بأن يوافق على مشرو والزراعة المجلس

 ".(9305-9300البرنامج لإلدارة )
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 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 21/22/1121-21روما، 

 

مسائل الموارد 
 والمالية والميزانية

 من جدول األعمال 5البند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3105-3102لإلدارة ) البرنامجخطة  للموافقة  
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةللالوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي هذه 

تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة  لوت التبوال بموو     أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 برنامج األغذية العالم  المذكورين أدناا، وي ضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التن يذي ب ترة كافية.

  الم ظيييي  بالن ابيييي  المال يييي  الشيييي    رئيييي   S. O’Brienالسيد  2682-066513رقم الهاتف: 

 : المساءل  الم ارد تس  ر إدارة ع  المس  ل

 رئ   مكتب الم زن  التنظ م  : C. Gardnerالسيد  -3122066513رقم الهاتف: 

  البرمج :رئ   مكتب م زان   المشر عات  L. Bukeraالسيد  -3122066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلة ن كانو  لوديكم  الموتتمرا ،وحودة خودما  ل يناإلداريين المساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة التبال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك علت الهاتف رقم:  توفرتتعلق ب
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المحتويات جدول  

 

 5  ملخص

 13 مشروع القرار

 

 15 دليل ال ارئالقسم األول: 

 19 3102عرض عام لميزانية القسم الثاني: 

 25 الحتياجا  التشغيلية المتوقعةالقسم الثالث: 

 50 ميزانية دعم البرامج واإلدارةالقسم الرابع: 

 96 الحسابا  الخاصة والبناديق الستئمانيةالقسم الخامس: 

 

 الملحق األول:

 27 3102و 3103: الهيكل التنظيم  وتوزيع و ائف دعم البرامج واإلدارة لسنت  0-األول-ألف-الجدول 

وتكاليف الدعم المباشرة المتعل ة بالمو  ين بحسب واإلدارة : خدما  دعم البرامج 3-ولاأل-الجدول ألف 

 26 3102و 3103بنود العتماد، 

: الوحدة التنظيمية لميزانية خدما  دعم البرامج واإلدارة بحسب بنود العتماد 2-األول -الجدول ألف 

 75 3102و 3103

 61 3102-3103استعراض خطة اإلدارة لل ترة الملحق الثاني: 

 62 3102لعام  لت ييممكتب ابرنامج العمل السنوي لالملحق الثالث: 

 012  طار النتائج الستراتيجية: الرابعالملحق 

 007 الحتياجا  غير المتوقعة: الخامسالملحق 

 030 المبطلحا الملحق الثامن: 
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 مقدمة

عون اتجواا  3105-3102عملية للتعزيز التنظيم . وتعبِّور خطوة اإلدارة لل تورة  3103أطل   المديرة التن يذية ف  عام   -0

مواءمتووو واإلجووراءا  المطلوبووة إلحووداي تحووول فوو   الووذي أيعيوود  برنووامج األغذيووة العووالم ذيكوول تلووك الجهووود، وتعوورض 

 بيئة  نسانية متزايدة التع يد. المنظمة بأسرذا من أجل تعظيم الك اءة وال عالية ف  

التو  أسو ر   3102ميزانيوة عوام  3105-3102، تعرض خطة اإلدارة المحددة وانطالقا من مبادئ التعزيز التنظيم   -3

 للنظر فيها. 3105-3102عنها تلك العملية علت المجلس للمواف ة عليها، كما تعرض التوقعا  لل ترة 

مليووون دولر أمريكوو  مووع األذوودا   2 696التوو  ت وودمر بمبلوو   3102وجوور  مواءمووة الحتياجووا  التشووغيلية لعووام   -2

حرصوا علوت اسوتخدام أكاور األدوا  مالءموة للسوياج مون أجول تلبيوة احتياجوا  ف وراء العوالم  للبرنامجالستراتيجية الخمسة 

وفور  األمون الغوذائ   البرناامجبِّر الحتياجا  عن أقر ت لبا  األسعار الدولية علوت سولة أغذيوة الجوعت األشد ضع ا. وتع

 والتغذية وتحديا  الوصول  لت المست يدين.

مليوون دولر أمريكوو  نمووا اسوميا صوو ريا  326.0وتماول الميزانيوة الم ترحووة لودعم البورامج واإلدارة والمحووددة بمبلو    -2

ل سويما الزيوادة فو  تكواليف و، البرناامج. وف  ضوء الزيادة المتوقعة ف  تكواليف مودخال  3103م ارنة بخط األساس لعام 

تح يوق أقبوت مسوتو   البرنامجلمدنية الدولية، تعبِّر الميزانية عن اعتزام المو  ين الت  صدر بها تكليف من لجنة الخدمة ا

ويشكل ذلك أيضا أول خطوة علت طريق تح يق الالمركزية ف  المووارد البشورية والماليوة لزيوادة  .ممكن من ك اءة التكاليف

لميزانيوة سوتدعم  عوادة المواءموة قدرا  المكاتب ال طرية والمكاتب اإلقليمية. وذذا البال  بين  طار العمل ومخببا  ا

 التنظيمية.

 إطار للعمل

يسمر الت ييم التنظيم  السريع  جراء اسوتعراض تشخيبو  داخلو  وخوارج  للمنظموة. وأفضوت ذلوك  لوت وضوع  طوار   -5

 .البرنامجالعمل الذي حدد سبعة مواضيع متشابكة وما ي ابلها من  جراءا  لتح يق المستو  األمال من التنظيم ف  

  

 ملخـص
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 : حدمد التبميم التبميم  أربعة مبادئ لتوجيو  عادة المواءمة التنظيمية:3الموضوع   -9

  وذذا ذو لب عملية  عادة التبميم التنظيم ، وذو ال وة المحركة البرنامجالمست يدون ذم محور تركيز عمل ،

 للمبدأين الاان  والاالث. 

  عن طريق جعل سلطة اتخاذ ال رار  البرنامج  ف“ مركز الا ل”توفير م وما  التمكين للمكاتب ال طرية باعتبارذا

 أقرب ما تكون  لت ن طة التن يذ.

  ف   دارة المكاتب ال طرية واإلشرا  عليها ودعمها؛ البرنامجالمكاتب اإلقليمية تشكل ال اعدة األولت الت  ينطلق منها 

   يعمل وف ا للسياسا  والستراتيجيا  األساسية  البرنامجوحدة الغرض والهوية المتسسية ال وية تك ل أن كل من ف

 الت  تتلف بيننا ف  المنظمة.

. البرناامجواستعرض فريق التبميم التنظيم  و عوادة المواءموة كول و ي وة علوت حودة لتحديود الموقوع األماول لهوا فو    -2

و يجواد عالقوا  تضوافر، و نشواء ن واط مرجعيوة للمكاتوب ال طريوة  وكان الهد  من ذلك ذو تعظيم الك اءة وتجنُّوب التوداخل،

الوفواء بوالغرض: والمكاتب اإلقليمية ومكاتب التبال. وعيرض  السوتنتاجا  علوت الموديرة التن يذيوة وأسو ر  عون وقي وة 

 .التبميم التنظيم  الجديد لبرنامج األغذية العالم 

 امج األغذية العالمي الوفاء بالغرض: التصميم التنظيمي الجديد لبرن

 علت عناصر التبميم التالية: 3105-3102تركز خطة اإلدارة   -7

 تخبص موارد ذائلة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة والبناديق الستئمانية مكاتب قطرية تتمتع بم وما  التمكين .

 ا ورصدذا واإلبالغ عنها.لبناء ال درا  ف  مجال تبميم البرامج وتن يذذ

ا  ترا يجية

ا دارة 

التنفيذية

الشرا ات

  الي  العمل

إدارة الموارد 

البشرية

التصميم 

التنظيمي

ثقافة ا لت ا  

وا  صال 

والمساءلة
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 تخبص الموارد المتزايدة ف  ميزانية دعم البرامج واإلدارة لتحسين دعم المكاتب ال طرية مكاتب  قليمية داعمة .

 وسياساتو. البرنامجوك الة تن يذ استراتيجية 

 والعمليا . سيجري تح يق . ذيكل الم ر الموجو نحو الميدان سيدعم المكاتب اإلقليمية وال طرية م ر خ يف وصغير

 التوازن ف  توزيع السلطة ووضع خطوط واضحة للمساءلة.

 نشاء ن طة مرجعية واضحة للمكاتب اإلقليمية وال طرية ومكاتب التبال. ف  شعبة واحدةامج دمج السياسا  والبر  .

 مدفوع ب و  الطلب.البرامج الجديدة من الك اءة وستك ل اتباع نهج والسياسا  ابتكار وسو  تزيد شيعبة 

 ستكون وحدة الشتون الجنسانية مستولة مستولية مباشرة أمام نائب المدير التن يذي ومدير اإلدارة الشتون الجنسانية .

العامة لضمان  يالء أعلت درجا  الذتمام للمسائل الجنسانية ف  اإلدارة التشغيلية. وسيجري العمل علت زيادة موارد 

 بأسرا. البرنامجن أجل بناء ال درة علت معالجة ال ضايا الجنسانية ف  دعم البرامج واإلدارة م

 سيجري  نشاء نظام واحد مبسمط بغرض تحسين رصد األداء واإلبالغ عنو.الرصد واإلبالغ . 

 سيجري توسيع نطاج الت ييم، مع الستعانة بموارد دعم البرامج واإلدارة وموارد المشروعا .الت ييم . 

 3102رحة لعا  المي انية المقت

مليون دولر أمريك ، وتشمل الحسوابا   661.4 5 لت  0حسب الجدول  3102يبل مجموع الميزانية الم ترحة لعام   -6

ج برنوام البرناامجالخاصة والبناديق الستئمانية. وتتيح ذذا الميزانية  ل اء نظورة شواملة علوت المووارد المطلوبوة لكو  ين وذ 

3102عملو لعام 
(1)

 والشروع ف  المرحلة األولت من  عادة المواءمة التنظيمية. 

 1122: المي انية المقترحة لعا  2الجدول 

 )ماليين الدو رات األمريكية(

 969.0 4 الحتياجا  التشغيلية

 249.1 الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة

 20.0 واإلدارةتكميلية لدعم البرامج استامارا  

 10.0 تمويل األمن )من الحساب العام(

 0.4 نظام  دارة الخزانة )من الحساب العام(

 412.9 الحسابا  الخاصة والبناديق الستئمانية

 661.4 5 المجموع

 ا حتياجات التشغيلية 

مليون دولر أمريك ، وذ  كل احتياجا  المشروعا  النشطة وتمديداتها  2 696تبل  الحتياجا  التشغيلية المتوقعة   -01

 والمتوقعة. ول يشمل ذذا الرقم الحتياجا  غير المنظورة الت  قد تنشأ خالل السنة. المنط يةالزمنية 

مون المعونوة الغذائيوة  لوت المسواعدة الغذائيوة. ويزموع  البرنامج( عن تحول 3102-3117وتعبِّر الخطة الستراتيجية )  -00

بلودا  29مليوون نسومة فو   20خالل ذذا السنة األخيرة من الخطة الستراتيجية الحالية ت وديم مسواعدة مباشورة  لوت  البرنامج

األصوول واألنشوطة  م ابولا  المحليوة مون خوالل توسويع أنشوطة الغوذاء والوصول  لوت عودد أكبور مون األشوخا  والمجتمعو

                                                           
(1)

 التشغيلية عالوة علت تكاليف الدعم غير المباشرة.يعن  برنامج العمل الحتياجا   
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األخوور  الراميووة  لووت تعزيووز ال وودرة علووت البوومود. وموون المتوقووع أن تنوودرش معظووم الحتياجووا  التشووغيلية تحوو  الهوودفين 

 حسب األذدا  الستراتيجية. الحتياجا  التشغيلية 0. ويبين الشكل 2و 0الستراتيجيين 

 ا حتياجات التشغيلية حس  األهداف ا  ترا يجية: 2الشكل 

حسوب عناصور التكواليف. وسوو  تظول تكواليف األغذيوة والتكواليف  3102الحتياجا  التشغيلية لعوام  3ويبين الشكل   -03

مليوون طون  2.0ث سويجري اسوتخدام التشغيلية المباشرة المتبلة بها تشكل الجانوب األعظوم مون الحتياجوا  التشوغيلية، حيو

متري من األغذية، بما ف  ذلك حبص غذائية تكميلية. وتستأقر التحويال  الن دية وال سائم بنسوبة متزايودة مون الحتياجوا  

 .3103بالم ارنة مع توقعا  عام  التشغيلية

فوو  عووام  البرنااامجوسوو  تيمكوون الوودروس المستخلبووة مون الوونيظم الرائوودة للن وود وال سووائم وأدوا  التبوال  الجديوودة   -02

 لمساءلة.بطري ة قابلة لمن اختيار األدوا  المالئمة لبرامجو وتن يذ تدخال  التحويال  الن دية وال سائم بك اءة و 3102

مهمة البرنامج

703 2 

ماليين 

دوالر 

أمريكي

54%

 مليون 570

دوالر 

أمريكي 

12%

010 1 

مليون دوالر 

أمريكي 

20%

 مليون 590

دوالر 

أمريكي 

12%

 مليون 96

دوالر 

أمريكي 

2%

1الهدف االستراتيجي  2الهدف االستراتيجي  3الهدف االستراتيجي  4الهدف االستراتيجي  5الهدف االستراتيجي 

انقاذ األرواح وحماية 

ُسبل كسب العيش في 

حاالت الطوارئ 

منع الجوع الحاد 

واالستثمار في تدابير 

االستعداد للكوارث 

والتخفيف من حدتها

استعادة الحياة وُسبل 

كسب العيش وإعادة 

بنائها في حاالت ما بعد 

الصراع أو حاالت ما بعد 

الكوارث أو حاالت 

االنتقال

الحد من الجوع ونقص 

التغذية المزمنين

تعزيز قدرات البلدان على 

الحد من الجوع بما في 

ذلك من خالل 

استراتيجيات تسليم 

المسؤولية والمشتريات 

المحلية

969 4 

مليون دوالر 

أمريكي

تكاليف األغذية والتكاليف 

 ذا  البلة 

20% 
 الن د وال سائم

01% 

 تنمية ال درا  وتعزيزذا

9% 

 تكاليف الدعم المباشرة

02% 
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ف  آسيا وأفري يا. علت أن قمة تغييرين مهمين فو  ذوذين  البرنامجالسنوا  الساب ة، ستن ذ معظم عمليا   وعلت غرار  -02

فو  المائوة مون الحتياجوا   32اإلقليمين،  ذ ستنخ ض األنشطة الت  يشور  عليهوا المكتوب اإلقليمو   سويا فو  بوانكو  مون 

. ويرجوع ذلوك  لوت الخطوة النت اليوة لإلقلويم والتخ ويض 3102فو  المائوة فو  عوام  02لتبول  لوت  3103التشغيلية فو  عوام 

 المتوقع ف  احتياجا  الطوارئ الت  تشمل توحيد وترشيد العمليا  ف  أفغانستان والهند وباكستان.

فو   02للمكتوب اإلقليمو  للجنووب األفري و  فو  جوذانسوبرغ لتبول  لوت  المتطلبا  التشوغيلية المتوقعوةوسو  تزداد   -05

. ويرجع ذلك ف  جانوب منوو  لوت  عوادة تشوكيل المكتبوين اإلقليموين فو  جوذانسوبرغ 3103ف  المائة ف  عام  5المائة م ابل 

إلقليميوة. ويعبِّور ذلوك مواءموة موع احتياجوا  الجماعوا  القتبوادية االونيروب  للوصوول بالعمليوا   لوت المسوتو  األماول و

أيضا عون توسويع نطواج التحوويال  الن ديوة وال سوائم وتعزيوز أفضول الممارسوا  المتبولة ب يوروس ن وص المناعوة البشورية 

 واإليدز والتغذية.

  عشورة بلودان، منهوا تسوعة تتركوز فو 3102ف  المائة من الحتياجا  التشغيلية ف  عوام  90أن  3ويتبيمن من الجدول   -09

. ويتكد ذلك ضرورة اللتوزام الطويول األجول بودعم تلوك البلودان فو  السونوا  التو  3103بلدان ف  الجدول المماقل ف  عام 

   تشتد فيها احتياجاتها.

 لبرنامجلدى ا:   بر عشرة برامج 1الجدول 

ا حتياجات التشغيلية المتوقعة في عا   

1122 

 (األمريكيةماليين الدو رات )

النسبة المئوية من 

 المجموع

 12 613  قيوبيا

 8 394 جنوب السودان

 8 379 السودان

 6 307 كينيا

 6 295 البومال

 5 266 اليمن

 5 247 جمهورية الكونغو الديم راطية

 4 182 تشاد

 4 180 باكستان

 3 160 النيجر

 61 024 3 المجموع

 100 969 4 المتوقعةمجموع ا حتياجات التشغيلية 

 الموارد وفير 

ل   -02 بمساذما  طوعية، ويتوقوف نطواج عملياتوو علوت مسوتو  الودعم الموال . ومون المهوم بشوكل متزايود أن  البرنامجيموم

ف  البيئوة الماليوة الحاليوة المح وفوة بالتحوديا  قاعودة واسوعة مون الودعم مون الموانحين الت ليوديين والحكوموا   للبرنامجتكون 

مسوتول أموام المسوت يدين والموانحين عون التمواس الك واءا   البرناامجالمضي ة والقتبادا  الناشئة والشوراكا  الخاصوة. و

 مخببا  الموارد المتعددة األطرا   لت أذم األنشطة. اسهاو علت أسالتشغيلية وتحديد أولويا  استراتيجية توجم 
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وتيستخدم المساذما  المتنبأ بها لالحتياجوا  التشوغيلية المتوقعوة فو  تحديود المووارد المتوقعوة إليورادا  تكواليف الودعم   -07

كل المساذما  لتمويول ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة. وت تور   استرداد علت معدلخالل تطبيق غير المباشرة المتولدة من 

 ف  المائة. 2األمانة أن يظل معدل تكاليف الدعم غير المباشرة 

-3112أدناا المساذما  ال علية والمتوقعوة و يورادا  تكواليف الودعم غيور المباشورة لل تورة  الشكل البيان  الواردويبين   -06

ل يتوقع اسوتمرار الهبووط خوالل  البرنامجذبوطا ط ي ا ف  المساذما ، و ن كان  3102. ومن المتوقع أن يشهد عام 3105

 السنتين الاانية والاالاة من فترة التخطيط.

 1122-1112للفترة التنبؤات فيها المساهمات، بما  :3الشكل 

 .3105-3102؛ والمتنبأ بها لل ترة 3103؛ والت ديرية لعام 3100-3112حدد  المساذما  علت أساس مجموع  يرادا  المساذما  الواردة ف  الكشو  المالية لل ترة  *

 3102مي انية دعم البرامج وا دارة لعا  

 3102. وروعي  ف  الميزانيوة الم ترحوة لعوام البرنامجتوفر ميزانية دعم البرامج واإلدارة دعما غير مباشر ألنشطة   -31

والمسوواذما   3102مليووون دولر أمريكوو  الموووارد المتوقعووة موون المسوواذما  المتنبووأ بهووا فوو  عووام  326.0المحووددة بمبلوو  

 المتاحة من الحتياطيا  الحالية.

فو  المائوة م ارنوة بمسوتويا  عوام  2وتعبِّر الميزانية الم ترحة عن انخ اض فو  العتموادا  المخببوة للم ور بنسوبة   -30

ف  المائة ف  مخببا  دعم البرامج ف  المكاتب اإلقليمية والمكاتوب ال طريوة. وتودعم الميزانيوة  09، وزيادة بنسبة 3103

طار العمول بشوأن زيوادة قودرا  المكاتوب ال طريوة والمكاتوب اإلقليميوة وال ضوايا الجنسوانية والرصود األولويا  المحددة ف   

 واإلبالغ والت ييم.

2713
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  بعاد نتائج ا دارة

بعواد نتوائج ميزانيتوو لودعم البورامج واإلدارة عون طريوق التركيوز علوت أ البرناامجذذا ذ  السونة الاانيوة التو  يعود فيهوا   -33

اإلدارة ف  أنشطة معيمنة. وحدد المستولون عن الميزانية األبعاد المطلوب تح ي ها ف  كول نشواط مون األنشوطة المدرجوة فو  

الميزانية، وتول  شعبة  دارة األداء والمساءلة استعراض ذذا التبنيف لضمان التساج. وتن سم األنشوطة  لوت خمسوة أبعواد 

 . 2 لت النحو المبين ف  الشكلمن أبعاد نتائج اإلدارة ع

 :  بعاد نتائج ا دارة1الشكل 

 

مون أبعواد اإلدارة )الحبوافة اإلداريوة(،  3متوائموة فو  األغلوب موع البيعود  3102أن األنشطة فو  عوام  2ويبين الشكل   -32

ود تحوول  3102فونن ميزانيوة عوام  3103)الك اءة التشغيلية(. وم ارنوة بعوام  5)أساليب العمل الداخلية( والبيعد  2والبيعد  تجسِّ

 داخلية يتضح بشكل خا  ف   دارة التبال  والمعلوما .. والتركيز علت تحسين أساليب العمل ال2نحو البيعد 

 البنود ا ضافية في المي انية

مليوون دولر  31توجها جديدا للتغيير التنظيم . وتم  دراش مبل   "الوفاء بالغرض"ووقي ة  "لعملل طار " ةترسم وقي   -32

مون حسواب تسووية دعوم البورامج واإلدارة مون أجول البودء فو   تكميليوةببوا  كمخ 3102أمريك  لدعم األنشوطة فو  عوام 

 عملية  دارة التغيير الت  من المتوقع أن تستغرج سنتين.

وفيمووا يتعلووق بووندارة األمووم المتحوودة لشووتون السووالمة واألموون وصووندوج الطوووارئ األمنيووة، موون المطلوووب موون المجلووس   -35

ماليين دولر أمريك  من الحساب العام لتغطية أية مبال  ل يمكن تحميلها علوت المشوروعا   01التن يذي أن يأذن باستخدام 

دولر أمريكو  لالنتهواء مون نظوام  دارة  211 111ف   طار الحساب الخا  باألمن. وعالوة علت ذلك، ي تر  توفير مبلو  

 الخزانة.

2الب عد 

  

1الب عد 

1  

2الب عد 

2 
1البعد 

12 

2البعد 

22 

حس   1122مي انية دعم البرامج وا دارة لعا  

 بعاد نتائج ا دارة
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  تئمانيةالحسابات الخاصة والصناديق ا 

مليووون دولر أمريكوو   203.6والمتوقووع أن تبلوو   3102سووتمكِّن الحتياجووا  والموووارد الخارجووة عوون الميزانيووة لعووام   -39

من متابعة البتكارا  والستامار ف  ال درة المتسسية وتح يق مستو  أمال من الك اءة التشغيلية ف   طوار الخطوة  البرنامج

 الستراتيجية.

من ت ديم خدما  تجارية ل تستهد  الوربح، ودعوم األنشوطة التو  ل تنودرش تحو   البرنامجوتمكِّن الحسابا  الخاصة   -32

مليوون دولر أمريكو  حسوابا  خاصوة للن ول الجووي، وتوأجير  026.9البالغة  3102فئاتو البرنامجية. وتشمل ت ديرا  عام 

 المركبا ، وتكنولوجيا المعلوما ، واللوجستيا . 

بدور أساس  ف  دعم أنشطة تنميوة  مليون دولر أمريك  090.9الت  تبل  قيمتها وتساذم البناديق الستئمانية العامة   -37

ودد  أولويوا  تلوك 3102التخطويط لعوام  ال درا  المتسسية الت  ل تغطيهوا ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة. وفو  سوياج ، حي

الموارد بالقتران مع عملية تحديد مخببوا  ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة لضومان المزيود مون التسواج. وسوو  توجوو 

والسوتجابة  الموارد غير المخببة ف  البناديق الستئمانية العامة  لت المجال  المواضيعية التالية: الستعداد للطوارئ

؛ والن وود وال سووائم؛ وتنميووة ال وودرا ؛ و دارة األداء؛ والرصوود والت يوويم؛ والمسووائل الجنسووانية؛ وجووودة األغذيووة وسووالمتها؛ هووال

 والتغذية.

وتوودعم البووناديق السووتئمانية ال طريووة المخبوصووة المكاتووب ال طريووة فوو  تكوووين عالقووا  شووراكة مووع الحكومووا    -36

، ستسوتخدم معظوم المووارد المخببوة للبوناديق السوتئمانية 3102ومنظما  األموم المتحودة والمجتموع المودن . وفو  عوام 

مليوون دولر أمريكو  فو  دعوم التغذيوة المدرسوية. وسوو  تسوتأقر بلودان  20.2ال طرية المخبوصة المتوقع أن تبل  لوت 

المائة مون أمووال البوناديق السوتئمانية ال طريوة المخبوصوة فو  عوام  ف  63الكاريب  بنسبة البحر  قليم أمريكا الالتينية و

3102. 
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مشروع القـرار


 
 

 

، ببيغتها الم دمة من المدير التن يذي فو  الوقي وة 3105-3102لإلدارة لل ترة لبرنامج بعد أن نظر المجلس التن يذي ف  خطة ا

WFP/EB.2/2012/5-A/1:فننو ، 

من النظام المال  التو  تونص علوت  3-6علت استاناء من المادة من النظام المال ،  0-3تسمح بو المادة ، طب ا لما يوافق (0

 ؛انع اد الدورة بستين يوما علت األقلف  موعد يسبق توزيع وقي ة خطة اإلدارة الم ترحة علت أعضاء المجلس 

باسوتاناء أي مخببوا   ،2013 عوامل ر أمريكو مليوار دول 97.4بالحتياجا  التشوغيلية المتوقعوة البالغوة يحيط علما  (3

 للطوارئ غير المتوقعة وبما يشمل تكاليف الدعم غير المباشرة، علت النحو المبين ف  ال سم الاالث؛ 

 عوامفو  مليوار دولر أمريكو   2.2بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة ي تورض مسوتو  مون التمويول م ودارا  يحيط علما (2

 ؛2013

 مليون دولر أمريك  لألغراض التالية: 326.0بمبل   2013 عاماعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعلت تخبيص يوافق  (2

 مليون دولر أمريك  86.3 دعم البرامج: المكاتب اإلقليمية والمكاتب ال طرية  

 مليون دولر أمريك  54.0 دعم البرامج: الم ر الرئيس 

 مليون دولر أمريك  108.8 اإلدارة والشتون اإلدارية

 مليون دو ر  مريكي 42 11 المجموع

فو  ال سوم  المعوروضمليون دولر أمريك ، علت النحوو  0.20علت اعتماد تكميل  لدعم البرامج واإلدارة بمبل   يوافق (5

 الرابع؛

ل مون الحسواب العوام مون أجول  01.1علت مبروفا  تبل  لت  يوافق (9 األموم المتحودة  دارة ماليين دولر أمريك  تمووم

 ؛البرنامجومن أجل صندوج الطوارئ األمنية ف   لشتون السالمة واألمن

ل أمريكوو  دولر 211 111  لوت مبوروفا  تبوول علووت يوافاق (2 نظووام  دارة  إلنجواز تعزيووزا  العووام الحسواب موون تمووم

 .ونشرا الخزانة

 ؛3102 عامف  المائة ف   2.1علت أن يكون معدل استرداد تكاليف الدعم غير المباشرة يوافق  (7

للمدير التن يذي بتعديل عنبر دعم البرامج واإلدارة ف  الميزانية، تبعا ألي تغيير ف  حجم الحتياجوا  التشوغيلية  يأذن (6

 ف  المائة من المستويا  المحددة ف  ال سم الاالث. 01يزيد عن 

 

 

                                                           
 ورة.ذذا مشروع قرار، ولالطالع علت ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرجت الرجوع  لت وقي ة ال رارا  والتوصيا  البادرة ف  نهاية الد 
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 القسم األول: دليل القارئ

خطة اإلدارة الاالقية السنوا  ذ   حد  وقائق الحوكمة الرئيسية ف  برنامج األغذية العالم ، وذ  تستخدم ف  داخل   -21

 وخارجو كجزء من نظام الرقابة والمساءلة. البرنامج

السونوية كجوزء مون خطوة متجوددة ل تورة ( ذو  الوقي وة الاانيوة التو  تتبوع دورة الميزانيوة 3105-3102وخطة اإلدارة )  -20

قالي سنوا . ويمكِّن ذلك األمانة من  جراء تعوديال  سونوية علوت التخطويط والميزانيوة بغورض تعزيوز السوت رار والرقابوة 

 والش افية.

. 3102عووم األنشووطة المزمعووة لعووام وتحوودد ذووذا الخطووة الموووارد المطلوبووة لتن يووذ المشووروعا  المعتموودة والمتوقعووة ود  -23

ويعرض علت المجلس، للمواف ة، معدل اسوترداد تكواليف الودعم غيور المباشورة، ومسوتو  العتموادا  المخببوة لميزانيوة 

 .التكميلية لدعم البرامج واإلدارةوالستامارا  دعم البرامج واإلدارة، 

حسب األذدا  السوتراتيجية بالنسوبة لالحتياجوا  التشوغيلية وحسوب أبعواد نتوائج اإلدارة  3102وتعرض ميزانية عام   -22

بالنسووبة لعتمووادا  ميزانيووة دعووم البوورامج واإلدارة وذلووك بغوورض مواءمووة الموووارد مووع األولويووا  وك الووة تن يووذ الخطووة 

العادي المطلوبة للحسابا  الخاصة والبوناديق الستراتيجية ب عالية. وتشمل الميزانية الموارد المتوقعة من خارش البرنامج 

 الستئمانية.

بالشو افية والمسواءلة و دارة المخواطر واألداء، عملو  األمانوة علوت تعزيوز وضوو  خطوة  البرناامجوتماشيا مع التزام   -22

غيور الرسومية والحل وا  الدراسوية  المشواورا وتشر  األمانة أعضواء المجلوس مون خوالل اإلدارة بناء علت طلب المجلس. 

وجلسا  اإلحاطة اإلعالمية لت ديم معلوما  عن آخر المستجدا  بشأن ال يود والمخاطر ومسائل التخطيط والتن يذ المتبولة 

 .البرنامجبعمل 

 عملية خطة ا دارة

. وتشووكِّل المبووادئ واإلجووراءا  المحووددة خووالل الت يوويم للبرنااامجتنظيميووة أيعوود  خطووة اإلدارة خووالل  عووادة المواءمووة ال  -25

 التنظيم  السريع والتبميم التنظيم  و عادة المواءمة األساس للتوجو الستراتيج  ومشاريع قرارا  خطة اإلدارة. 

وخارجوو. وتوم تشوكيل فريوق  البرناامجبولحة داخول ( بالتشواور موع أصوحاب الم3105-3102وأيعد  خطوة اإلدارة )  -29

لسووتعراض ميزانيووة دعووم البوورامج واإلدارة موون ممالووين عوون المكاتووب ال طريووة والمكاتووب اإلقليميووة والم وور الرئيسوو  لطوور  

 .3102 لعام البرنامجتوصيا  بشأن مخببا  الميزانية وف ا ألولويا  

توفير الوقائق قبل انع واد دورة المجلوس، يوتم تجميوع البيانوا  قبول أكاور مون سوتة أشوهر مون ال تورة التو  وحرصا علت   -22

 والتوقعا  نتيجة للم اضلة بين دقة المواعيد ودقة البيانا . حتياجا تغطيها خطة اإلدارة. ويمكن أن يتقر ذلك علت دقة ال

باسوتخدام نهوج متجوو مون ال اعودة  لوت ال موة. وتحودد المكاتوب ال طريوة والمكاتوب ياجوا  التشوغيلية وجر  تجميع الحت  -27

توقعاتها الخاصة باحتياجاتها التشغيلية بناء علت المشروعا  المعتمدة وتمديداتها الزمنية المنط ية  للبرنامجاإلقليمية التابعة 

( الموارد المطلوبة لت ديم الدعم، مون قبيول 3مساعدة الغذائية للمست يدين؛ ( الموارد المطلوبة لت ديم ال0المتوقعة علت أساس: 

؛ وتعورض 3102ف  الميزانية الم ترحة لعوام  3102الخدما  المشتركة لألمم المتحدة. وتعرض الحتياجا  التشغيلية لعام 

 السياج.  لدواع 3105-3102الحتياجا  المتوقعة للسنتين 
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وأعد المستولون عن ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة ميزانيوا  صو رية حسوب النشواط تبوين تكواليف الموو  ين وغيور   -26

. ووضع  ف  العتبار اإليرادا  المتوقعوة ومسوتو  حسواب تسووية البرنامجالمو  ين لتكوين صورة كاملة عن احتياجا  

 برامج واإلدارة.دعم البرامج واإلدارة عند تحديد ميزانية دعم ال

فو  أقنواء عمليوة  العاموة السوتئمانية البوناديقالبناديق السوتئمانية ال طريوة المخبوصوة ووتم تجميع معلوما  عن   -21

عراض . وحدد فريق اسوت3102 عداد ميزانية دعم البرامج واإلدارة من أجل تحديد احتياجا  البناديق الستئمانية ف  عام 

 ال درا . تنميةدعم البرامج واإلدارة التمويل المطلوب من خارش الميزانية لحتياجا  

 هيكل الوثيقة

( من ملخوص وخمسوة أقسوام متيودة لمشواريع ال ورارا  المعروضوة علوت المجلوس 3105-3102تتألف خطة اإلدارة )  -20

 للنظر فيها، وستة مالحق.

  وعملية  توو عادة مواءم للبرنامجالتعزيز التنظيم  عملية سم األول الغرض من الوقي ة وذيكلها ف  سياج يحدد ال

 الميزنة.

  البارزة بشأن  عالم، بما ف  ذلك الفتراضا  والتمويل والم3102يعرض ال سم الاان  مجموع الميزانية الم ترحة لعام

لية علت كل عنبر من عناصر الميزانية علت حدة والموارد المطلوبة لتح يق  توفير الموارد. ويل   ذذا ال سم نظرة أوم

 األذدا  الستراتيجية وتن يذ خطة  عادة المواءمة.

  ويحدد ال سم الاالث الحتياجا  التشغيلية المتوقعة حسب األذدا  الستراتيجية وفئا  البرامج وعناصر التكاليف؛

 وتبين اللمحا  العامة اإلقليمية سياج كل  قليم وما يواجهو من تحديا  وفر  الشراكة فيو.

  لدعم برامج  المطلوبةالتكميلية لدعم البرامج واإلدارة والستامارا  ويحدد ال سم الرابع ميزانية دعم البرامج واإلدارة

بشأن تخبيص الموارد الالزمة لتلبية أذدا   مجالبرناو عادة المواءمة التنظيمية، ويعرض ت اصيل خطط  البرنامج

 الوفاء بالغرض. وتشكل ميزانية دعم البرامج واإلدارة السنوية أول خطوة ف  عملية تستغرج سنتين إلدارة التغيير.

 الحسابا  الخاصة والبناديق الستئمانية. وترتمب أولويا   احتياجا ويتناول ال سم الخامس الموارد المتوقعة و

 البناديق الستئمانية العامة لتحديد الموارد اإلضافية المطلوبة لالستامار ف  تنمية ال درا . جا احتيا

 وتتضمن المالحق ت اصيل  ضافية تتيد المعلوما  الواردة ف  متن الوقي ة. 

 إطار الحو مة والتخطيط

طة الستراتيجية وت رير األداء السنوي. وتمال الخطة الستراتيجية الحالية ينبغ  قراءة خطة اإلدارة بالقتران مع الخ  -23

 البلووودان( تحووول موون المعونووة الغذائيووة نحوووو العموول كمنظمووة لت ووديم المسوواعدة الغذائيوووة موون أجوول مسوواعدة 3117-3102)

 والمجتمعا  المحلية واألسر علت توسيع فر  الحبول علت الغذاء وتعزيز األمن الغذائ .

واسوتعراض منتبوف  البرناامج( ف  العتبار عمليوة  عوادة مواءموة 3102-3102وسو  تأخذ الخطة الستراتيجية )  -22

المعووروض علووت المجلووس للنظوور فيووو والمشوواورا  الجاريووة مووع وكووال  األمووم المتحوودة  3102-3117الموودة لخطووة ال توورة 

 بنعداد استراتيجياتها ف  وق  متزامن. األخر  الت  ت وم للمرة األولت 

. وتعورض ميزانيوة للبرناامجوتعرض خطة اإلدارة علت المجلس للمواف ة عليها وف ا للمادة التاسعة مون النظوام الموال    -22

 األساس .)أ( من النظام 9 – علت المجلس للمواف ة عليها وف ا للمادة الرابعة عشرة البرنامج
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   الي  المي انية

 المعدل  المعيارية للمو  ين ال نيين الدوليين ومو    فئة الخدما  العامة الذين يعملون ف  الم ر. البرنامجيستخدم   -25

مون حيوث الرتبوة، والمرتوب،  البرناامجا  الت  يتكبودذا ويراعت ف  حساب تكاليف المو  ين المعيارية تكاليف المرتب  -29

و عانووة السووكن، كمووا تشوومل الحسووابا  جميووع المسووتح ا  التوو  ل توودفع موون البنووود الووواردة فوو  كشووف  ،وتسوووية م وور العموول

 المرتبا ، مال ِمنح النتداب، وِمنح العودة  لت الوطن، ون ل األمتعة المنزلية للمو  ين الدوليين.

، مع مراعاة التحووط ألسوعار 3100واحتيسب  المعدل  المعيارية الم ترحة للمو  ين علت أساس الن  ا  ال علية لعام   -22

 صر  العمال  األجنبية، ومعدل  التضخم، والزيادا  المتوقعة ف  التكاليف والمرتبا .
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 3102القسم الثاني: عرض عا  لمي انية 

 مقدمة

م ذذا ال سم عرضا لميزانية   -27  والموارد المطلوبة لتن يذ الخطة الستراتيجية.  3102الم ترحة لعام  البرنامجي دِّ

 – البرناااامجتكووواليف الووودعم المباشووورة وغيووور المباشووورة لمشوووروعا   –ة الم ترحوووة برنوووامج العمووول وتشووومل الميزانيووو  -26

 وال درة علت التن يذ. البرنامجالتمويل من الحسابا  الخاصة والبناديق الستئمانية لدعم تنمية قدرا   احتياجا و

 الم ترحة  لت افتراضا  متبلة بما يل : البرنامجوتستند ميزانية   -51

 المشروعا  النشطة والتمديدا  المتوقعة لتلبية احتياجا  المست يدين؛ 

  ؛3102المساذما  المتوقعة ف  عام 

 تكاليف األغذية والوقود والتكاليف األخر  المتوقعة؛ 

 . الظرو  الت  ستن ذ فيها المشروعا 

بالتعاون موع الحكوموا  والشوركاء ا خورين علوت أسواس الحتياجوا  الم ودمرة.  للبرنامجالتشغيلية  حتياجا ع الوتجم  -50

ويعن  ذذا النهج ال ائم علت الحتياجا  الذي يستتبع توجيوو نوداءا  طلبوا للتمويول علوت أسواس الحتياجوا  المحوددة
 (2)

، أن 

 ت المساذما  الت  يتم تل يها.مستو  النشاط التشغيل  ال عل  يتوقف تماما عل

تكميليوة الم ترحة للدعم غير المباشر من ميزانية عادية لودعم البورامج واإلدارة واسوتامارا   البرنامجوتتألف ميزانية   -53

  .البرنامجبعملية التن يذ التبميم  ف  الخاصة  المواءمة طويلة األجل لميزانية الدعملدعم البرامج واإلدارة لتمكين 

من ت ديم خدما  تجارية ل تستهد  الربح. وتحسِّن البوناديق السوتئمانية العاموة  البرنامجوتمكِّن الحسابا  الخاصة   -52

وارد تكميليوة للبورامج وف وا للخطوة ال درة المتسسية، وأما البناديق السوتئمانية ال طريوة المخبوصوة فسوتخدم فو  تعبئوة مو

 الستراتيجية.

 3102مي انية البرنامج المقترحة لعا  

مليووون دولر  5 990.2، بمووا فيهووا الحسووابا  الخاصووة والبووناديق السووتئمانية، 3102تبلوو  الميزانيووة الم ترحووة لعووام   -52

 .0–أمريك  حسب ما ذو محدد ف  الجدول الاان 

  

                                                           
 من الالئحة العامة(. 7 –ة العاشرة ي وم برنامج العمل علت أساس الحتياجا  باستاناء األنشطة اإلنمائية )الماد (2)
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 1122 لعا  المقترحة المي انية: 2–الثاني الجدول

 (األمريكية الدو رات بماليين) 

 969.0 4 الحتياجا  التشغيلية

 249.1 الميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة

 20.0 تكميليةاستامارا  

 10.0 تمويل األمن )من الحساب العام(

 0.4 العام(نظام  دارة الخزانة )من الحساب 

 412.9  الحسابا  الخاصة والبناديق الستئمانية

 661.4 5  المجموع

الت  تدعم التحول مون المعونوة الغذائيوة  لوت المسواعدة  للبرنامجوتنبع الحتياجا  التشغيلية من األذدا  الستراتيجية   -55

الغذائية. وتمال التكاليف المباشرة لعمليا  الطوارئ والعمليا  الممتدة لإلغاقة واإلنعاش والمشروعا  اإلنمائية والعمليوا  

التشوغيلية المتوقعوة  مليون دولر أمريك . ول تشمل الحتياجا  2 696، أي 3102ف  المائة من ميزانية عام  77الخاصة 

 اعتمادا  لتغطية الحتياجا  غير المنظورة. 

ف  المائوة مون مجمووع  2.2مليون دولر أمريك ، أي  326.0وتبل  الميزانية العادية الم ترحة لدعم البرامج واإلدارة   -59

 لوت تحسوين الهيكول التنظيمو  ومواءمتوو موع مبوادئ  3102لعوام  الميزانية الم ترحة. وتهد  ميزانية دعوم البورامج واإلدارة

علوت تخبويص  3102 طار العمل ووقي ة الوفاء بالغرض. وينبب تركيز الميزانية الم ترحة لدعم البورامج واإلدارة لعوام 

 . دعما لعملية  عادة المواءمة موارد  ضافية  لت المكاتب ال طرية والمكاتب اإلقليمية

 وتتألف ميزانية دعم البرامج واإلدارة من قالقة بنود اعتماد، ذ :   -52

  مليون دولر أمريك ؛ 79.2 –دعم البرامج: المكاتب اإلقليمية والمكاتب ال طرية 

  مليون دولر أمريك ؛ 52 –دعم البرامج: الم ر 

  مليون دولر أمريك . 017.7 –اإلدارة والشتون اإلدارية 

حسوب  3102 عوامالحتياجوا  التشوغيلية المتوقعوة ل دد حي  وقد .البرنامجبنطار نتائج  دارة  3102ميزانية عام  ترتبط  -57

عرض ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب أبعاد نتائج اإلدارة علت النحو المبيمن ف  الشكل الاان  األذدا  الستراتيجية؛ وتي 

– 0. 
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 حس  األهداف ا  ترا يجية و بعاد نتائج ا دارة 1122 عا : مي انية 2–الشكل الثاني

مون أجول  تكميليوة لودعم البورامج واإلدارةمليون دولر أمريك  من اسوتامارا   31الم ترحة  البرنامجوتشمل ميزانية   -56

زمة تدابير إلدارة التغيير يتم التركيز فيها علت تن يوذ  طوار العمول؛ 0 نشاء:  المرونوة فو   دارة يووفر  ( صوندوج انت وال3( حي

 تغييرا  المو  ين. 

كل مشوروع بتغطيوة تكواليف مليون دولر أمريك . وسي وم عند القتضاء  07.7أن تبل  ن  ا  األمن  البرنامجويتوقع   -91

مون عائود فوائود  ماليوين دولر أمريكو  01موا يبول  لوت  ومن الم تر  اسوتخداماألمن المرتبطة ارتباطا مباشرا بالعمليا . 

 الحساب العام لتغطية المبال  الت  ل يمكن تحميلها علت المشروعا .

 3102الحسوواب العوام فوو  عووام  عائود فوائوود دولر أمريكوو  موون 211 111ل  لوت وسويجري التموواس مبلو   ضوواف  يبوو  -90

 لستكمال وتوسيع تحسينا  نظام  دارة الخزانة.

 026.9مليون دولر أمريك  مون الميزانيوة الم ترحوة، منهوا  203.6وتمال الحسابا  الخاصة والبناديق الستئمانية   -93

 .الستئمانيةمليون دولر أمريك  للبناديق  322.2مليون دولر أمريك  للحسابا  الخاصة و

 3102 عا الموارد في   وفيرافتراضات التمويل وا ترا يجية 

ل   -92 بالكاموول موون مسوواذما  طوعيووة. وتتوقووف العمليووا  تمامووا علووت مسووتو  المسوواذما  التوو  يووتم تل يهووا.  البرنااامجيموووم

الموارد، وزيادة مناصورتو للسوكان الوذين يحتواجون  لوت مسواعدتو، والعمول موع  توفيرملتزم بمراعاة الش افية ف   البرنامجو

 طائ ة أوسع من الشركاء.

 توووفيرمليووون دولر أمريكوو  علووت أسوواس تحليوول اتجاذووا   2 211مووا قيمتووو  3102 عوواموتبلوو  اإليوورادا  المتوقعووة ل  -92

 .3103الموارد حسب الجها  المانحة. ول يختلف ذذا المستو  عن أرقام عام 

 ف  المائة لسترداد تكاليف الدعم غير المباشرة. 2نسبتو  اعتماد معدلمواصلة وت تر  األمانة   -95

مهمة البرنامج

703 2 

مليون دوالر 

أمريكي

%54

مليون  570

أمريكيدوالر 

%12

010 1 

مليون دوالر 

أمريكي

%20

مليون  590

دوالر أمريكي

%12

مليون  96

دوالر أمريكي

%2

969 4

مليون دوالر أمريكي

%26مليون دوالر أمريكي 3 65الحصافة ا دارية  2الُبعد 

%27مليون دوالر أمريكي 1 66أساليب العمل الداخلية  4الُبعد 

%9مليون دوالر أمريكي 22ت مين الموارد  1الُبعد 

%7مليون دوالر أمريكي 5  1التعلم واالبتكار  3الُبعد 

%31مليون دوالر أمريكي 2 77الكفا ة التشغيلية  5الُبعد 
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 )بماليين الدو رات األمريكية( 1122حتى  1112: المساهمات من 1–الثانيالشكل 

 

 

 المعالم البارزة بشأن  وفير الموارد

يخيِّم الغموض علت آفاج النتعاش من األزمة القتبادية العالمية ف   ل مخواطر مون قبيول ارت واع معودل  البطالوة،   -99

والديون وانخ اض النمو ف  البلدان المت دمة، وسيبل الحبول علت التمويول فو  البلودان الناميوة. وت لمبو  أسوعار األغذيوة فو  

. وفو   ول ازديواد عودد األشوخا  3117ا  الذروة الت  كان  عليهوا فو  عوام وبلغ  ت ريبا مستوي 3103و 3100العامين 

 علت زيادة ك اءة عمليا  المساعدة الغذائية. البرنامجالمتضررين من انعدام األمن الغذائ ، يعمل 

 3100تها موع الشوركاء فو  مطلوع عوام وقام  بعض الحكوما  باستعراض برامج المساعدة اإلنمائية الرسمية وعالقا  -92

حتت تكون علوت بيِّنوة فيموا سوت تطعو علوت ن سوها مون التزاموا  فو  المسوت بل وموا سوتتعهد بوو مون تمويول. وفو  ضووء ردود 

وعة لمعالجوة الجووع، فونن األمول مع وود علوت اسوتمرار الموانحين فو   البرناامجاألفعال اإليجابية من الموانحين وأدوا   الموسم

 ي دمونو من دعم ف  السنوا  الم بلة. زيادة ما 

. وتتويح التوأموة للحكوموا  البرناامجالتوأموة ومبادلوة الوديون، علوت تنويوع قاعودة موانح  وتساعد النيهج المبتكرة، ماول   -97

وون المووانحين ال وائمين موون زيووادة مسوواذماتهم الن ديووة،  المضوي ة والجهووا  المانحووة الناشووئة فرصووة لت وديم مسوواذما  عينيووة تمكِّ

ون عمليوا  مبادلوة الوديون البلودان الدائنوة والمدينوة مون  وبالتال  تح يق أقبت مستو  ممكن مون المسواعدة للمسوت يدين. وتمكِّ

، حيووث ت وووم البلوودان المدينووة باسووتامار األموووال الن ديووة المسووددة فوو  عمليووا  داخوول البرنااامجارد للمسووت يدين موون ت ووديم مووو

 أراضيها، بينما ت وم البلدان الدائنة بنعادة األموال الن دية المسددة كمساذما  ف  عمليا  داخل البلد المدين.

ون  امجالبرنومن أولويا    -96 ضومان تووفير مووارد مرنوة ويمكون التنبوت بهوا لتحسوين التخطويط والحود مون المخواطر. وتمكِّ

المساذما  المتعددة السنوا  الجها  المانحة من تخطيط مساذماتها علت امتداد سنوا  عديدة. ويك ل ذلك مواءمة أولويا  

 بلة. وف   طار العمل علت زيادة ذذا النوع من التمويول، وزيادة الخيارا  ف  الميزانيا  الم البرنامجالمانحين مع أولويا  

مووع المووانحين علووت التوسووع فوو  الترتيبووا  المتعووددة السوونوا . وتعهوود  أسووتراليا وبلجيكووا وكنوودا ولكسوومبرغ  البرنااامجيعموول 

كال مورن. ويشومل الموانحون الوذين التزمووا بأشوالتمويول للوالمملكة المتحودة بتمويول متعودد السونوا  يشومل مكونوا والنرويج 

كال من أندورا وكمبوديوا وآيرلنودا ومونواكو والتحواد الروسو  والوليوا  المتحودة  3103المتعددة السنوا  منذ عام التمويل 

 وجها  مانحة خاصة.  ةاألمريكي

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 ** مساهمات مت قع  * مساهمات تقد ر   
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 آفاق المستقبل

علوت التكيُّوف موع الحتياجوا  المتغيورة وتلبيتهوا فو  السونوا  الم بلوة  البرنامجستحسِّن  عادة المواءمة التنظيمية قدرة   -21

 عن طريق تخبيص الموارد الت  ستمكِّن المكاتب ال طرية والمكاتب اإلقليمية من تن يذ الخطة الستراتيجية ب عالية أكبر.

مع  البرنامجالتنظيمية خالل السنوا  الم بلة. وسو  يتشاور  المواءمة وسو  تخبص موارد إلدارة التغيير و عادة  -20

 المجلس لضمان استخدام الموارد وف ا لخطتو الستراتيجية.
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 القسم الثالث: ا حتياجات التشغيلية المتوقعة

3102ييتوقووع أن يبوول مجموووع الحتياجووا  التشووغيلية المتوقعووة لعووام   -23
مليووون دولر أمريكوو . ويهوود   2 696 لووت  (3)

مليون طن متوري مون األغذيوة  2.0بلدا باستخدام  29مشروعا ف   051مليون مست يد عن طريق  20 لت مساعدة  البرنامج

.مليون دولر أمريك  علت شكل تحويال  ن ديوة وقسوائم 292و
(4) 

ت اصويل الحتياجوا  التشوغيلية  0–الاالوث الجودولويبوين 

 حسب فئا  البرامج. 3102المتوقعة لعام 

1122 لعا  التشغيلية ا حتياجات: 2–الثالث الجدول   

 البرامج فئات حس 

 عدد المشروعات النسبة المئوية التشغيلية ا حتياجات البرنامج فئة

 68 17 839 قطري برنامج/ نمائ  مشروع

 12 22 074 1 طوارئ عملية

 51 56 800 2 واإلنعاش لإلغاقة ممتدة عملية

 19 5 256 خاصة عملية

 150 100 969 4 المجموع

 

لخطوط البورامج التو  وافوق عليهوا المجلوس أو وافوق  والتمديودا  المنط يوة وتشمل ذذا التوقعا  الحتياجوا  التشوغيلية  -22

من الالئحة العامة. وقد أخضع  التوقعا  لعملية  3 – المادة السادسة عليها المدير التن يذي بموجب السلطة الت  ت وضها لو

 استعراض صارمة، غير أنها يمكن أن تعّدل ف  خالل مرحلة التخطيط.

ملوة مون العوامول تشومل نتيجوة ج 3103ت  التخ يض المتوقع ف  عودد المسوت يدين بالم ارنوة موع خطوة اإلدارة لعوام ويأ  -22

يجابية ف  أوضاع األمون الغوذائ  وتعزيوز السوتهدا  وتحسوين عمليوا   عوادة التح وق وخبوصوا فو  بعوض التطورا  اإل

 األكبر حجما. البرنامجعمليا  

التغذية وبناء ال درة علوت البومود، وذو   علت برامج البرنامجبزيادة تركيز  3102وتتأقر التكاليف التشغيلية ف  عام   -25

بوورامج تتطلووب موووارد  ضووافية لتلبيووة احتياجووا  المسووت يدين وت ووديم مسوواعدة عاليووة النوعيووة، وموون ذلووك موواال بضوومان توووفر 

من شراء ون ول المنتجوا  ذا  ال يموة  نهم وبتمكين الرصد المتخبص وبالتمكيالمو  ين المدربين حياما وجد  الحاجة  لي

علوت تعزيوز مسواعدتو الغذائيوة للمسوت يدين مون خوالل  البرناامج. ويعمول اإلضوافية التغذوية العالية واإلمدادا  غير الغذائيوة

 تحسين سلة األغذية أو  طالة فترا  توزيع الحبص.

من حيث تل يهم التحويال  الغذائية أو الن د أو تحويال  ال سائم. وفيما يتعلوق بأنشوطة مون قبيول  نوي اس عدد المست يدي  -29

علوت اسوتنباط أداة جديودة ل يوواس  البرناامجو نشواء األصوول المسوتدامة، يعمول  ،وبنواء ال ودرة علوت البومود ،ا ال ودر زيوادة

 التدخال  وعدد المست يدين منها. النواتج يمكنها أن تحدد نطاج

 

                                                           
.الحتياجا  التشغيلية ل تتضمن تكاليف الدعم غير المباشرة. ويشمل "برنامج العمل" الحتياجا  التشغيلية وتكاليف الدعم غير المباشرة  (3)  

ف  اعتبارذا أي احتياجا  غير متوقعة قد تنشأ خالل العام. األرقامل تأخذ ذذا   (4)  
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  وزيع الموارد حس  الهدف ا  ترا يجي

مون مواجهوة تحوديا  األمون الغوذائ   البرناامج طارا لتمكوين  3102-3117لل ترة  للبرنامج الستراتيجيةتوفر الخطة   -22

 الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ . للمست يدين منووالتغذية المع دة بشكل متزايد، وخدمة 

أنواعا مختل ة من األنشطة الت  تتناول الطائ ة الكاملوة لحوال  انعودام  3102لعام  للبرنامجويشمل التخطيط التشغيل    -27

األمن الغذائ  بدءا من المسواعدة اإلنسوانية المباشورة، ومورورا باإلغاقوة واإلنعواش،  لوت تنميوة ال ودرا  علوت المود  البعيود. 

وعووة أدوا  المسوواعدة الغذائيووة الموسووعة. ومووع الخمسووة باسووتخدام مجم السووتراتيجيةوتتنوواول ذووذا األنشووطة جميووع األذوودا  

، سينبب التركيز علت تحويال  الن د وال سوائم، 3102استمرار النت ال من المعونة الغذائية  لت المساعدة الغذائية ف  عام 

 ال درة علت البمود. التغذية، وتنمية ال درا  وزيادتها، وبناءن ص  ومكافحة

وتعد تحويال  الن د وال سائم أساسية بالنسبة لمجموعة األدوا  ألنها توفر وسيلة ناجعة لمساعدة السكان الذين يعانون   -26

، تعد 3102من انعدام األمن الغذائ  علت استعادة سبل معيشتهم ف  الحال  الت  تعمل فيها األسواج المحلية. وبالنسبة لعام 

فو  المائوة عموا  71لية المتوقعوة المكرسوة لتحوويال  الن ود وال سوائم أعلوت بنسوبة تزيود عون نسبة مجموع الحتياجا  التشوغي

 .3103 كان  ف  توقعا  عام

لمنوع  البرناامج، األذميوة التو  يوليهوا 3103بشأن التغذية، التو  اعتمود  فو  فبراير/شوباط  البرنامجوقد أكد  سياسة   -71

تغذية الحاد المعتدل، وخاصة لد  األط ال دون سن الاانية ولد  الحوامل والمرضعا ، باسوتخدام المنتجوا  وعالش سوء ال

والمكموال  التغذويوة المحتويوة  Supercereal Plusف  شراء منتجوا  تغذويوة ماول  البرنامجالتغذوية البحيحة. وسيتوسع 

مليوون مسوت يد فو  عوام  02ن تبول أنشوطتو التغذويوة  لوت علت الشحوم ف  مجموعوة مختل وة مون العمليوا . ومون المتوقوع أ

 . 3102مليون ف  عام  31، مع زيادة الرقم المستهد   لت 3102

أيضا علت تنمية ال درا  كوسيلة لتخ ويض الجووع فو  المود  البعيود. وسوتهد   3102ويركز التخطيط التشغيل  لعام   -70

المتسسا ، والهياكل األساسية، والعمليا  الالزمة للحكوما  لك  تبمم وتدير ببورة مست لة برامج  األنشطة  لت تحسين

 األمن الغذائ  الت  تتولت مستولياتها وطنيا.

زما  المتكوررة، وينعكس العترا  المتنام  بأذمية بناء ال درة علت البمود، ول سيما ف  المجتمعا  المعرضة لأل  -73

. وألن بنواء 3والت  تتبد  للهد  الستراتيج   3103ف  المائة عن الحتياجا  المخططة لعام  21ف  الزيادة الت  بلغ  

يهود   البرناامجال درة علت البمود يساعد المجتمعا  المحلية علت أن تببح فو  وضوع أفضول لمواجهوة البودما ، فونن 

 مليا  اإلغاقة واإلنعاش. لت  دراش ذذا األنشطة ف  جميع ع
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 ا  ترا يجية: ا حتياجات التشغيلية واألنشطة الرئيسية حس  األهداف 1–الثالث الجدول

مجموع ا حتياجات   الهدف ا  ترا يجي

 التشغيلية

)بماليين الدو رات 

 األمريكية(

النسبة المئوية من 

مجموع ا حتياجات 

 التشغيلية

 الرئيسيةاألنشطة 

من المئوية )النسبة 

 (ا حتياجات

 ن اذ األروا  وحماية سبل كسب العيش ف   0الهد  الستراتيج  

 حال  الطوارئ

 70التوزيع العام لألغذية ) 52 703 2

 ف  المائة(

ف   9التغذية التكميلية )    

 المائة(

منع الجوع الحاد والستامار ف  تدابير الستعداد  3الهد  الستراتيج  

 والتخ يف من حدتهاللكواري 

الغذاء م ابل العمل/الغذاء  03 521

ف   25م ابل  نشاء األصول )

 المائة(

 06التوزيع العام لألغذية )    

 ف  المائة(

استعادة الحياة وسبل كسب العيش و عادة بنائها  2الهد  الستراتيج  

ف  حال  ما بعد البراع أو حال  ما بعد 

 الكواري أو حال  النت ال

الغذاء م ابل العمل/الغذاء  31 010 1

ف   22م ابل  نشاء األصول )

 المائة(

ف   32التغذية المدرسية )    

 المائة(

ف   93التغذية المدرسية ) 03 561 الحد من الجوع ون ص التغذية المزمنين  2الهد  الستراتيج  

 المائة(

صحة وتغذية األم والط ل     

(03) 

تعزيز قدرا  البلدان علت الحد من الجوع بما ف   5الهد  الستراتيج  

ذلك من خالل استراتيجيا  تسليم المستولية 

 والمشتريا  المحلية

ف   011زيادة ال درا  ) 3 69

 المائة(

 

: فاألنشوووطة فووو   طوووار الهووود  البرناااامجيماووول مركوووز الذتموووام الرئيسووو  لعمووول  0ول يوووزال الهووود  السوووتراتيج    -72

فوو   52دولر أمريكوو  ) ونمليوو 3.212الحتياجووا  التشووغيلية المتوقعووة، بمبلوو  تشووكل الجانووب األكبوور موون  0السووتراتيج  

كموا يجوري أو  غوذاءشوكل سوواء المائة(. والنشواط الرئيسو  المسوتخدم لتح يوق ذوذا الهود  ذوو التوزيوع العوام لألغذيوة علوت 

ول سويما التغذيوة التكميليوة وأنشوطة صوحة األم  –تحوويال  ن ديوة وقسوائم. وتعود أنشوطة التغذيوة علت شوكل  ببورة متزايدة

 .حاسمة أيضا بالنسبة لتح يق ذذا الهد  –والط ل وزيادة ال درا  

اد عوون طريووق مسوواعدة المجتمعووا   لووت الوقايووة موون الجوووع الحوو البرنااامج، يهوود  3وفوو   طووار الهوود  السووتراتيج    -72

المحلية والحكوما  علت بناء ال درة علت البومود للتخ يوف مون أقور البودما ، وال ودرة علوت التبودي ب عاليوة للبودما . 

بالغذاء الم دم بالقتران مع العمول، واسوتعادة األصوول أو  نشوائها أو التودري 3وتشمل معظم أنشطة الهد  الستراتيج  
(5) 

                                                           
 الغذاء التدريب م ابل الغذاء ويوفر المجتمعية؛ األصول لبناء يجري الذي العمل األصول  نشاء م ابل الغذاء أنشطة وتدعم أعمال؛ من ينجز ما نظير الغذاء العمل م ابل الغذاء أنشطة توفر (5)

  التدريب. أنشطة ف  يشاركون الذين ألولئك
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جتمعووا  المحليووة األكاوور تعرضووا لنعوودام األموون الغووذائ . ويعتبوور التوزيووع العووام لألغذيووة، ول سوويما فوو   قيوبيووا للسووكان والم

 واليمن، وأنشطة تنمية قدرا  الحكوما  علت التبدي للكواري من األنشطة الهامة ف   طار ذذا الهد .

فو   31دولر أمريكو  ) ونمليو 0 101وذوو مبلو   –اجا  التشوغيلية المتوقعوة ويخبص قان  أكبر نبيب من الحتي  -75

، باسوتخدام أنشوطة متنوعوة بدرجوة كبيورة للتبودي لحوال  مع ودة فو  أغلوب األحيوان عون 2للهود  السوتراتيج   –( ةالمائ

. فاألنشووطة الرئيسووية ذوو  الغووذاء م ابوول العموول، والغووذاء م ابوول  نشوواء األصووول، والتغذيووة تراعوو  السووياجطريووق توودخال  

 المدرسية، والتدخال  التغذوية، وزيادة ال درا . 

هوود  األساسووية، والنشوواط الرئيسوو  المسووتخدم بووالقتران مووع ال البرنااامجوتعوود التغذيووة المدرسووية واحوودة موون أنشووطة   -79

. وتشووكل أنشووطة التغذيووة للنسوواء، واألط ووال، واألشووخا  المبووابين ب يووروس ن ووص المناعووة البشوورية قلووث 2السووتراتيج  

 األنشطة الت  تتبد  لهذا الهد  الستراتيج .

كول الحكوميوة علوت كافوة المسوتويا  وخبرتو لمسواعدة الهيا البرنامج لت استخدام دراية  5ويشير الهد  الستراتيج    -72

فو   3ف  وضع السياسا  وزيادة ال درة التشغيلية مون أجول الحود مون الجووع. وتشوكل أنشوطة تنميوة ال ودرا  موا يبول  لوت 

 المائة من مجموع الحتياجا  التشغيلية المتوقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيووف يووتم اختيووار األدوا  المالئمووة لالحتياجووا  التشووغيلية. ونظوورا ألن عمليووا  الطوووارئ  0–الاالووث ويوضووح الشووكل  -77

والعمليا  الممتدة لإلغاقة واإلنعاش تكرس لإلغاقة واإلنعاش، بينموا تبومم العمليوا  الخاصوة فو  أغلوب األحووال لودعمها، 

، مع وجود بعض األنشطة فو   طوار 2و 0ل ذذا العمليا  تتواءم ف  معظمها مع الهدفين الستراتيجيين فنن الحتياجا  لما

؛ 2و 3، وأحيانا للهودفين السوتراتيجيين 2. وتتبد  المشروعا  اإلنمائية عادة للهد  الستراتيج  3الهد  الستراتيج  

 .5 وذ  الوسائل الرئيسية المستخدمة لتح يق الهد  الستراتيج 
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فئات البرامج حسب األ داف االستراتيجية  1الشكل 

ممتدة عملية 

لإلغاقة واإلنعاش

برنامج /مشروع  نمائ 

قطري
عملية 

طوارئ عملية خاصة

: فئات البرامج حس  األهداف ا  ترا يجية2-الشكل الثالث  
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 ا حتياجات التشغيلية حس  مكونات التكلفة

دولر أمريكوو  فوو  الميزانيووة باسووتخدام اإلطووار  ونمليوو 2 696يوودرش مجموووع الحتياجووا  التشووغيلية المتوقعووة البووال    -76

األنشطة غير الغذائية فو  المشوروعا . ل األنشطة الغذائية عن ، والذي ي بِ 3103المال  الجديد الذي بدأ العمل بو ف  عام 

 ت اصيل الحتياجا  حسب مكونا  التكل ة.  2–الاالث ويبين الجدول

 1122: ا حتياجات التشغيلية لعا  2–الثالث الجدول

 حس  مكونات التكلفة

 بماليين 

 الدو رات

 األمريكية

 النسبة

 المئوية

 71 544 3 بها المتعل ة المباشرة التشغيل وتكاليف األغذية

 10 464 بهما المتعل ة المباشرة التشغيل وتكاليف وال سائم الن د

 6 304 وزيادتها ال درا  تنمية

 87 312 4 المباشرة التشغيل لتكاليف الفرعي المجموع

 13 657 المباشرة الدعم تكاليف

 100 969 4 التشغيلية ا حتياجات مجموع

  املتعلقة بهااألغذية وتكاليف التشغيل املباشرة 

التشوغيلية المتوقعوة لألغذيوة وتكواليف التشوغيل المباشورة المتعل وة بهوا،  البرناامجف  المائة من احتياجا   20يخبص   -61

 والت  تشمل الن ل الخارج ، والن ل البري، والتخزين، والمناولة، وتكاليف التشغيل المباشرة األخر .

دولر أمريكو ،  ونمليو 2 522ويبل  مجموع الحتياجوا  المتوقعوة لألغذيوة وتكواليف التشوغيل المباشورة المتعل وة بهوا   -60

دولر  520مليون طن متري من األغذية. وي در متوسط تكل ة الوحودة بنحوو  2.0دولر أمريك  لشراء  ونملي 3 051منها 

، وذوذا يرجووع أساسوا  لوت الزيوادة فو  أسووعار 3103فو  المائوة عوون األرقوام المخططوة لعوام  2.5، أي بزيوادة قودرذا أمريكو 

 .3102بالنسبة لعام  البرنامجنوع األغذية والتكاليف الت ديرية لسلة أغذية  2–الاالث السوج. ويبين الجدول

 1122و 1121خطة ا دارة،  –:  ر يبة  لة األغذية 1–الثالث الجدول

 نوع األغذية

نسبة الفارق في  2013 2012

 ر يبة  لة 

األغذية بين عامي 

 1122و 1121

 (متري طن)

 في الفارق نسبة

 لكل الوحدة  كلفة

 متري طن

 المتوقعةالتر يبة 

 لسلة األغذية

النسبة بالطن )

 (المتري

التكلفة 

 المقدرة

للوحدة لكل 

 طن متري

دو ر )

 ( مريكي

 المتوقعةالتر يبة 

 لسلة األغذية

النسبة بالطن )

 (المتري

 المتوقعةالتكلفة 

للوحدة لكل طن 

 متري

 (دو ر  مريكي)

 0.8 1.0- 370 71.8 367  72.8 الحبوب

الممزوجة  األغذية

 والمخلوطة
10.8 936 11.7 981 0.9 4.8 

 10.3 0.5 675 9.7 612 9.2 الب ول

 4.1 0.4- 407 1 4.8 352 1 5.2 الزيو  والدذون

 3.3- 0.0 879 2.0 909 2.0 المجموع
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فوو  المائووة  0سووتنخ ض بنسووبة  3102أن نسووبة الحبوووب فوو  سوولة األغذيووة المخططووة لعووام  2–الاالووث ويوضووح الجوودول  -63

فو  المائوة. وسوتزيد  1.6بنسوبة  الممزوجوة والمخلوطوة ، بينما سوتزداد حبوة األغذيوة3103م ارنة باألرقام المخططة لعام 

فو  المائوة. وسوتب ت حبوة األغذيوة األخور   1.2ف  المائة، بينما ستن ص الزيو  والدذون بنسوبة  1.5حبة الب ول بنسبة 

 ف  المائة. 3عند نسبة 

ستخدام المنتجا  التغذوية لضومان اسوتخدام با البرنامجاذتمام  الممزوجة والمخلوطة ويعكس ذذا التحول نحو األغذية  -62

 Supercereal Plus كميوا ف  المائوة فو   25الغذاء المناسب ف  المكان المناسب وف  الوق  المناسب. وتعد الزيادة بنسبة 

فو  المائوة عنوو فو  عوام  25و دخال مسوحوج المغوذيا  الدقي وة  لوت عودد مون البلودان يزيود بنسوبة  ،خليط الذرة والبويامن 

 للتغذية علت نطاج العالم. البرنامج، أدلة أخر  علت تحسين 3103

فو  المائوة للحبووب 1.7بنسوبة تتوراو  مون  3102وستزداد تكل ة الوحدة من معظم األغذية المستخدمة ف  عام   -62
(6) 

 لوت 

ف  المائة ف  فئة "األغذية األخر " ف  جانب كبير منوو  2.2ف  المائة ف  الب ول. ويمكن أن ييعز  النخ اض بنسبة  01.2

  .الممزوجة والمخلوطة ف  المائة ف  حجم منتجا  اللبن المج ف والذي تعوضو زيادة ف  األغذية 51 لت ن ص بنسبة 

ف  المائة من األغذيوة منحوا  35ف  حين يمال  البرنامجف  المائة من األغذية الت  يوزعها  25ول يزال يجري شراء   -65

 بمزيد من المرونة والك اءة ف  تلبية الحتياجا  الغذائية للمست يدين. للبرنامجعينية. ويسمح الشراء 

. ويبلو  معودل الشوحن الودول  فو  عوام 3102ماليين دولر أمريك  ف  عوام  362وت در تكاليف الن ل الخارج  بمبل    -69

. وقود توأقر 3103ف  المائة عن الورقم المخطوط فو  عوام  9دولرا  أمريكية للطن المتري، بزيادة قدرذا  019نحو  3102

وكووذلك بتكوواليف الشووحن المرت عووة للمنتجووا  التغذويووة المن ولووة فوو  المعوودل بالزيووادة فوو  أسووعار الوقووود والرسوووم اإلضووافية، 

 حاويا  م ارنة بالشحنا  السائبة.

مليون دولر أمريك ، وذو مماقل للورقم فو   767ويتوقع أن تبل  الحتياجا  بالنسبة للن ل البري والتخزين والمناولة   -62

فو  المائوة عون المتوسوط فو   02دولرا أمريكيوا بزيوادة قودرذا  330لتكل ة للطن المتري تبلو  . غير أن متوسط ا3103عام 

، وييعووز  ذووذا أساسووا  لووت زيووادة نسووبية فوو  الحمووول  الطنيووة المشووتراة موون بلوودان تعوود فيهووا رسوووم الن وول البووري 3103عووام 

 من.والتخزين والمناولة أعلت من المتوسط، مال النيجر، وجنوب السودان، والي

مليووون دولر أميركوو  موون مجموووع الحتياجووا   069وتماوول تكوواليف التشووغيل المباشوورة األخوور  لتوزيووع األغذيووة   -67

ف  المائوة مون تكواليف التشوغيل المباشورة األخور  بالنسوبة لألغذيوة وتكواليف  2المتوقعة. وتبل  حبة المشروعا  اإلنمائية 

فوو  المائووة للعمليووا  الممتوودة لإلغاقووة  5فوو  المائووة بالنسووبة لعمليووا  الطوووارئ، و 2رة المتعل ووة بهووا، م ابوول التشووغيل المباشوو

واإلنعوواش، بسووبب ارت وواع تكوواليف التشووغيل المباشوورة األخوور  للسوولع غيوور الغذائيووة المطلوبووة ألنشووطة الغووذاء م ابوول العموول، 

 والغذاء م ابل  نشاء األصول، والتغذية المدرسية.

 قد والقسائم وتكاليف التشغيل املباشرة املتعلقة بهماالن 

فوو  المائووة موون مجموووع  01، كووان الن وود وال سووائم وتكوواليف التشووغيل المباشوورة المتعل ووة بهمووا تماوول 3102فوو  عووام   -66

 292أنشووطة الن ود وال سووائم التو  بلغوو  وزاد  تكل وة . 3103فو  المائووة فو  عووام  5، م ابوول المتوقعوة الحتياجوا  التشووغيلية

 .3103ف  المائة عن الرقم المخطط ف  عام  73مليون دولر أميرك  بنسبة 

                                                           
دولرا  292دولرا أمريكيا. والرقم البحيح ذو  220.21ببورة غير صحيحة علت أنها  3102-3103الحبوب ف  خطة اإلدارة لعام ي من مالحظة: ذكر  تكل ة الوحدة للطن المتر (6)

 أمريكيا.
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فو  المائوة ال يموة ال عليوة للن ود وال سوائم المحولوة  77مليوون دولر أميركو ، يماول  292ومن ذذا اإلجمال  الوذي يبلو    -011

، 3–الاالوث ويغط  المبل  المتب   تكاليف التسليم وتكاليف التشوغيل المباشورة األخور . وكموا يتضوح مون الشوكلللمست يدين؛ 

 .3101تحويال  الن د وال سائم للمست يدين ببورة منتظمة منذ عام الحتياجا  الموافق عليها والمتوقعة من زاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  توجد بها أكبر حوافظ الن د وال سائم ذ  جمهورية الكونغو الديم راطية، وكينيا، و قيوبيا. وسوتبدأ أنشوطة والبلدان ال  -010

 ، بما ف  ذلك ليبريا، ومدغش ر، واليمن.3102الن د وال سائم ف  قمانية بلدان ف  عام 

والوودعم  البرنااامج، ركووز  مبووادرة "الن وود مون أجوول التغييوور" علووت توووفير تنميوة ال وودرا  علووت نطوواج 3103وفو  عووام   -013

الميودان  للمكاتووب ال طريوة، وتعووديل العمليوا  التجاريووة مون أجوول وضوع األسوواس للنهووض بهووا فو  المسووت بل. وسويتم  دموواش 

علووت كافووة  البرنااامجد وال سووائم وتوحيوودذا ببووورة كاملووة فوو  العمليووا  التجاريووة المعدلووة ونهووج البرمجووة المرتبطووة بالن وو

 .  البرنامج، وسيتم تعميم استخدام التحويال  الن دية بالكامل ف  3105و 3102المستويا  خالل ال ترة ما بين عام  

 تنمية القدرات وزيادتها 

شوواء أو تعزيوز أو اسوتكمال المتسسووا ، والهياكول األساسوية، والعمليووا  تنميوة ال وودرا  وزيادتهوا علوت  ن أدوا تعمول   -012

ماليووين دولر  212الالزمووة إلدارة بوورامج األموون الغووذائ  ودعووم األنشووطة اإلنسووانية. وتبلوو  التكل ووة الت ديريووة لهووذا األنشووطة 

 .3102ف  المائة من مجموع الحتياجا  التشغيلية لعام  9أميرك ، وتشمل 
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 82أي  –بليدا  32، س ستف د منهيا 2102بلدا.  في عام  74، تم التخط ط ألنشط  تنم   القدرات  ز ادتها في 2102 في عام   -012

  عمل اته. البرنامجالمائ  م  جم ع البلدا  التي  خطط ف ها في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موون تكواليف تنميوة ال ودرا  وزيادتهووا للعمليوا  الخاصوة، والتو  سووتعمل علوت تحسوين الهياكوول فو  المائوة  22ويخطوط   -015

األساسية للن ل واللوجستيا  وتوفر خدما  مشتركة من قبيل خدما  األمم المتحدة للن ل الجووي للمسواعدة اإلنسوانية وت وديم 

ث توجود أكبور الحووافظ فو  جنووب السوودان، الدعم  لية المجموعا . وذنا  عمليا  خاصة مخططة ف  عشرة بلودان، حيو

 والسودان، والبومال.

مون  020ف  المائة، ألنشطة المشروعا  ف   39وتخبص النسبة المتب ية من تكاليف تنمية ال درا  وزيادتها، وذ    -019

واإلنعوواش، بمووا فوو  ذلووك مبووادرا  لتنميووة ال وودرة المشووروعا  اإلنمائيووة، وعمليووا  الطوووارئ، والعمليووا  الممتوودة لإلغاقووة 

الوطنية علت تبميم البرامج، وتحليل ذشاشوة األوضواع ورسوم خرائطهوا، وت ودير الحتياجوا ، و دارة الكوواري، وتطووير 

 األسواج، وت وية األغذية.

 تكاليف الدعم املباشرة 

فوو  المائووة موون مجموووع  02، أو 3102مليووون دولر أمريكوو  فوو  عووام  952مبلوو  ت وودر تكوواليف الوودعم المباشوورة ب  -012

فو  المائوة مون جميوع احتياجوا  تكواليف الودعم  92الحتياجا  التشغيلية. وتماول تكواليف الموو  ين والتكواليف المتعل وة بهوم 

 .3103األرقام مع أرقام التخطيط لعام المباشرة، بينما تمال التكاليف المتكررة والرأسمالية النسبة المتب ية؛ وتتوافق ذذا 

  

العمل ات الخاص  
الخدمات –

 المشترك 
 المجم عات 

 مل    د الر 071
 (في المائ  56)

 

  كاليف  نمية القدرات وزياد ها : 2-الشكل الثالث

 حس  العمليات الخاصة والمشروعات غير الغذائية

 --العمل ات الخاص  
 تعز ز الل جست ات

مل    د الر 54  
(في المائ  08)  

 

 أنشط 
 المشر عات
 غ ر الغذائ  

مل    د الر 81  
(في المائ  26)  
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 : نسبة  كاليف الدعم المباشرة2–الثالث الجدول

 عا ال  التشغيلية حسإلى ا حتياجات 

 1122المتوقعة لعا   1121المقدرة لعا   1122الفعلية لعا  

02.9 02 02 

فو   05وتستأقر المشروعا  اإلنمائية بأعلت نسبة من تكواليف الودعم المباشورة مون مجمووع التكواليف التشوغيلية وتبلو    -017

لعمليوا  الممتودة لإلغاقوة واإلنعواش والعمليوا  الخاصوة لعمليا  الطوارئ واالمائة. وتبل  احتياجا  تكاليف الدعم المباشرة 

 ف  المائة. 02

وتعد ال وروج اإلقليميوة فو  نسوبة تكواليف الودعم المباشورة نتيجوة لعوامول عديودة. فالنسوبة األعلوت للمكتوب اإلقليمو  فو    -016

تيعز   لت ارت اع تكاليف التو يوف واألمون فو  أفغانسوتان وباكسوتان، بينموا تيعوز  النسوبة  –ف  المائة  05 –بانكو  )آسيا( 

 لوت وفوورا  الحجوم واحتياجوا  التو يووف  –فو  المائووة  03 –بوو  )شورج ووسوط أفري يوا( األقول للمكتوب اإلقليمو  فو  نيرو

 األكار است رارا المرتبطة ببرنامج عمل أكبر.

 ا قليم حس  التشغيلية المباشرة وا حتياجات الدعم :  كاليف1–الشكل الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3102-3102 وقعات ا حتياجات التشغيلية للفترة 

. وتعكس 3105و 3102تيعرض ألغراض التخطيط كل من التوقعا  المنخ ضة والعالية لالحتياجا  التشغيلية لعام    -001

. وتسوتند التوقعوا  العاليوة  لوت 3105و 3102التوقعا  المنخ ضة أفضل ت ودير لالحتياجوا  التشوغيلية المتوقعوة فو  عوام  

3112منذ عام  التجاذا  التاريخية
(7)

 وبنسوبة أعلوت 3102ف  المائوة عون التوقوع األقول لعوام  32 بم دار ر بنسبة أعلتوت دم 

 .3105 ف  المائة عن التوقع األقل لعام 23 بم دار

                                                           
انظر الملحق الخامس.  (7)  
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تكاليف الدعم المباشرة واالحتياجات التشغيلية حسب ا قليم  4الشكل 

DSC Requirements (US$ million) Total Operational Requirements (US$ million)

بانكو 

ال اذرة

داكار

جوذانسبرغ

نيروب 

بنما

مجموع الحتياجا  التشغيلية 

(بماليين الدولرا  األمريكية)

احتياجا  تكاليف الدعم المباشرة 

(الدولرا  األمريكيةبماليين )
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ولر أميركوو ، ويبلوو  د ونمليوو 2 221، يبلوو  التوقووع الموونخ ض إلجمووال  الحتياجووا  التشووغيلية 3102وبالنسووبة لعووام   -000

مليوون مسوت يد بموا حجموو  93 البرناامجدولر أميرك . ويتوخت التوقوع المونخ ض أن يسواعد  ونملي 5 931التوقع المرت ع 

 مليون طن متري من األغذية. 2.9

دولر أمريكو ، ويبلو   ونمليو 2 321، فيبل  التوقوع المونخ ض لمجمووع الحتياجوا  التشوغيلية 3105أما بالنسبة لعام   -003

مليوون مسوت يد بموا حجموو  59 البرناامجدولر أمريك . ويتوخت التوقوع المونخ ض أن يسواعد  ونملي 5 931التوقع المرت ع 

 مليون طن متري من األغذية. 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عامة إقليميةلمحات 

السوتة.  البرناامجيعرض ذذا ال سم سياقا  الجوع، واألذدا  الرئيسية، والتحديا ، والحتياجا  التشوغيلية فو  أقواليم   -002

 الحتياجا  حسب اإلقليم. 9–الاالث وترد ف  الشكل

وفوو  أع وواب التوصوويا  المنبا ووة عوون مبووادرة التبووميم التنظيموو  و عووادة المواءمووة، تووم اسووتعراض حووافظت  المكتووب   -002

جمهوريووة  عووادة تبوونيف المكاتووب ال طريووة لاإلقليموو  فوو  جوذانسووبرغ والمكتووب اإلقليموو  فوو  نيروبوو . وقوود أد  ذووذا  لووت 

المكتب اإلقليم  ف  نيروب   لت المكتوب  لتيدرش ضمنالمتحدة الكونغو، وجمهورية الكونغو الديم راطية، وجمهورية تنزانيا 

شوكل أفضول بوين الحتياجوا  التشوغيلية بتووازن  التشوكيل ذوذا  عوادة وعمليوة. 3102اإلقليم  ف  جوذانسبرغ بدءا من عام 

  .اإلقليميةاإلنمائية  ا لجماعمع امواءمة بشكل أفضل فر  ال تعكسو المتوقعة ف  اإلقليمين
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االحتياجات التشغيلية المتوقعة  5الشكل 

Projected Operational Requirements Unforeseen Requirementsالحتياجا  التشغيلية المتوقعة الحتياجا  غير المتوقعة
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 ا قليمي في بانكوك: إقليم آ يا المكت  

 : ا حتياجات التشغيلية ا قليمية للمكت  ا قليمي في بانكوك –الثالثالجدول 

 ماليين دو ر  مريكي 212 مجموع ا حتياجات التشغيلية

 مليون 02.2 عدد المستفيدين

 مليون طن متري 1.2 الحجم ا جمالي لألغذية

 عمليا  ممتدة لإلغاقة واإلنعاش، وعمليتان خاصتان( 6مشروعا  نمائيا، و 00) 33 عدد العمليات

التي لديها عمليات  البلدان

 مقررة

: أفغانستان، بنغالديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية كوريا الشعبية الديم راطية، الهند،  ندونيسيا، 02

 ال لبين، سري لنكا، تيمور ليشت جمهورية لو الديم راطية الشعبية، ميانمار، نيبال، باكستان، 

 

  

 بانكو 

 ماليين دولر 212

 (ف  المائة 02)

 ال اذرة

 مليون دولر 0 121

 (ف  المائة 30)

 داكار

 مليون دولر 922

 (ف  المائة 02)

 جوذانسبرغ

 مليون دولر 922

 (ف  المائة 02)

 نيروب 

 مليون دولر 0 262

 (ف  المائة 29)

 بنما

 مليون دولر 032

 (ف  المائة 3)

 ا حتياجات التشغيلية حس  ا قليم:   –الشكل الثالث 

 (بماليين الدو رات األمريكية)
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)بماليين الدو رات األمريكية( : ا حتياجات التشغيلية للمكت  ا قليمي في بانكوك2–الثالث الشكل  

 

الكوواري الطبيعيوة تحديا  اقتبادية وسياسية واجتماعية وبيئية مع دة، وقد ت اقمو  األوضواع بسوبب ا آسييواجو  قليم   -005

احتياجا  المكتوب اإلقليمو  فو  بوانكو   وتغير المناخ وال  ر وانعدام األمن الغذائ  ومتشرا  التغذية المايرة لل لق. وتعكس

تست يد من نهيج األمن الغذائ  الطويل األجل، كما تعكوس انخ اضوا  استراتيجيةاستامارا  علت مد  السنوا  الاالي ال ادمة 

لطوارئ. وسيتم تجميع وتبسيط العمليا  ف  أفغانستان، والهند، وباكسوتان، بينموا سوتزداد الحتياجوا  العاموة احتياجا  اف  

 ف  جمهورية لو الديم راطية الشعبية، وميانمار.

 أن، حيث ئ  األطول أجالأذدا  األمن الغذاعلت  تركيزاالمكتب اإلقليم  ف  بانكو  ضاعف ، سي3102 عاموخالل   -009

فو  المائوة  23شوكل بورامج قطريوة أو مشوروعا   نمائيوة. غيور أن ستكون علت  3105-3102لل ترة نبف عملياتو ت ريبا 

موون قيمووة الحتياجووا  التشووغيلية المتوقعووة لإلقلوويم سووتكون فوو  العمليووا  الممتوودة لإلغاقووة واإلنعوواش، وذووو مووا يعكووس تع يوود 

 ف  المائة من المست يدين من سكان البلدان المنخ ضة الدخل. 25وسيكون  .البرنامج السياقا  الت  يعمل فيها

 21 ذ يغطيوان أكاور مون  المكتب اإلقليم  ف  بانكو الجانب األساس  من أعمال  2و 0ويشكل الهدفان الستراتيجيان   -002

علوت معالجوة الحتياجووا  الحوادة الخاصووة  البرنااامج، سويعمل 0لسووتراتيج  فو  المائوة موون حافظتوو. وفيمووا يتعلوق بالهود  ا

أشد السكان ضع ا فو  أفغانسوتان وميانموار وباكسوتان وال لبوين ولود  الالجئوين فو  بونغالديش   باألمن الغذائ  والتغذوي لد

ونيبال، مع تح يق التوازن بين الحتياجا  وال يود حياما لزم ذلك. أما األنشطة المضطلع بها ف   طار الهد  السوتراتيج  

من سنوا  النزاع أو من الكواري أو عندما تدخل ف  ف  المائة من برامج المكتب مع خروش البلدان  21فه  تغط  نحو  2

مرحلة انت الية. وسيجري استهدا  المشردين داخليا ف  أفغانستان وباكستان والسكان الضع اء ف  ميانموار وال لبوين وسوري 

ريوة كوريوا فو  جمهوالبرناامج لنكا من خالل دعم سبل العيش و/أو التغذية المدرسية و/أو برامج التغذية. وتركوز تودخال  

 علت التبدي ألقر سوء التغذية. ليشت وتيمور الشعبية الديم راطية 

يعمول علوت توسويع  البرناامجفونن فو  آسويا، يعيشوون قلث جميع األط ال ناقب  التغذية دون سن الخامسوة  ونظرا ألن  -007

، سووتتح ق زيووادة كبيوورة فوو  2السووتراتيج   هوود م. وفوو   طووار النطوواج بوورامج تغذيووة األم والط وول فوو  مختلووف أنحوواء اإلقلووي

ندونيسوويا وجمهوريووة لو  وذلووك فوو  كمبوديووا و يوووم موون بوودء الحموول حتووت سوون الاانيووة، التوو  تسووتهد  نافووذة األلووفالبرمجووة 

 0الهد  

دولر  322

 أمريك  

22% 

 2الهد  

322 

دولر 

 أمريك 

26% 

 األ داف االستراتيجية

2الهد    
د الر أمر كي 59.3  

(في المائ  8)  

  4الهد  
د الر أمر كي 007  
(في المائ  07)  

5الهد    
د الر أمر كي 21  

(في المائ  3)  

عمل   ممتدة 
لإلغاث  
  اإلنعاش

501 
د الر 
 أمر كي

في  72)
 (المائ 

 فئات البرامج

 برنامج قطري /مشروع  نمائ 

 دولر أمريك  071

 (ف  المائة 35)

 عملية خاصة 

دولر أمريك  02.0  

(ف  المائة 3)  

 أغذ  
501 

د الر 
 أمر كي

في  74)
 (المائ 

 فئات التكلفة

 ن د وقسائم

 دولر أمريك  22.0

 (ف  المائة 5)

 زيادة ال درا 

 دولر أمريك  22.2

 (ف  المائة 5)

 تكاليف الدعم المباشرة

 دولر أمرك  016

 (ف  المائة 05)
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ديش وبوتووان ال وور  لتحسووين النتووائج التغذويووة فوو  بوونغال بوورامج التغذيووة المدرسووية الديم راطيووة الشووعبية وميانمووار. وتتوويح

تطوير أغذية مبتكورة، بهود  بعيود علت شركاء الالعمل مع  البرنامجوسيواصل  وجمهورية لو الديم راطية الشعبية ونيبال.

المد  وذو استخدام المنتجا  ف  برامج شبكا  األمان الحكومية، والسما  ببيعها ف  نهاية األمر ببورة تجاريوة وبأسوعار 

 ميسرة.

ببنواء ال ودرة علوت البومود أموام البودما   البرنامجوعلت ضوء تزايد العترا  بأذمية ال درة علت البمود، سي وم   -006

. وسيجري استخدام ال سائم والن د وشبكا  3الستراتيج  هد  ف  المجتمعا  المحلية من خالل  نشاء األصول ف   طار ال

المحلية والشركاء لتحديد الطورج  مع المجتمعا  البرنامجندونيسيا ونيبال، وسيعمل  يش وكمبوديا واألمن الغذائ  ف  بنغالد

لبنوواء ال وودرة علووت البوومود. وسوويجري اسووتخدام التحووويال  الن ديووة أو ال سووائم ببووورة متزايوودة ألغووراض  نشوواء األصووول 

زيوادة كبيورة فو  العنبور الن ودي فو  أنشوطتو فو   البرناامج، سيح ق 3102المستدامة. وابتداء من عام وتعزيز سبل العيش 

 بنغالديش وجمهورية لو الديم راطية الشعبية وميانمار.

لوضع وتعزيوز حلوول  ،5، ف   طار الهد  الستراتيج  الحكوما العمل مع  البرنامجوبالتوازي مع ذلك، سيواصل   -031

، بالست ادة من نجاحاتو ف  ولية أوديشا ف  البرنامجمن ذلك ماال أن للجوع، خاصة ف  برامج شبكا  األمان الجتماع . 

و لالهند، ي وم بتوفير دعم ت ن   الك واءة ووفوورا  ح وق مما ي –لسياسا  للحكومة الهندية ألغراض تعزيز الستهدا  وموجم

وسوتهتم البورامج بتنميوة ال ودرا  فو  . وجوواستخدام تكنولوجيا ال ياس البيولوج  ف  نظام التوزيوع العوام الموذلك ب –التكل ة 

سويعمل موع  البرناامجآسويا، فونن  جميع البلدان، باستاناء بلد واحد. ونظرا ألن معظم الكواري الطبيعية فو  العوالم تحودي فو 

 ها.الستجابة للطوارئ ول قدرتها علت الستعدادالحكوما  ف  اإلقليم لتعزيز 

إل هوار  وسيتم تعزيوز الرصود والت يويم .البرنامجوسيضاعف المكتب التزامو بالتدليل علت النتائج وال عالية ف  أنشطة   -030

 األقر وبناء قاعدة األدلة لستخدامها ف  تدخال  م بلة.

لتح يووق أذوودا   اسووتراتيجيةسوويعمل المكتووب اإلقليموو  فوو  بووانكو  بدرجووة أكبوور مووع جهووا  فاعلووة  قليميووة ووطنيووة و  -033

، بما فو  ذلوك مواصولة تعاونوو علوت المسوتويين اإلقليمو  وال طوري موع مكتوب تنسويق الشوتون اإلنسوانية، وحووارا البرنامج

تو للتغذيووة فوو  شووراكة مووع منظمووة األمووم المتحوودة للط ولووة المنووتظم مووع منظمووة األغذيووة والزراعووة لألمووم المتحوودة، ومناصوور

 (.يونيسفال)

 القاهرة: إقليم الشرق األو ط وشمال  فريقيا و وروبا الشرقية وآ يا الو طىالمكت  ا قليمي في 

 : ا حتياجات التشغيلية ا قليمية للمكت  ا قليمي في القاهرة2–الثالث الجدول

 مليون دو ر  مريكي 24121 مجموع ا حتياجات التشغيلية

 مليون 03.6 عدد المستفيدين

 مليون طن متري 1.7 الحجم ا جمالي لألغذية

 عمليا  ممتدة لإلغاقة واإلنعاش، وعمليتان خاصتان( 6عمليا  طوارئ،  5مشروعا  نمائيا، و 00) 32 عدد العمليات

التي لديها عمليات  البلدان

 مقررة

: الجزائر، أرمينيا، مبر، جمهورية  يران اإلسالمية، العراج، األردن، قيرغيزستان، لبنان، المغرب، 09

 اليمناألرض ال لسطينية المحتلة، السودان، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تونس، تركيا، 
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: ا حتياجات التشغيلية للمكت  ا قليمي في القاهرة8–الثالث الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتكون  قليم الشرج األوسط وشمال أفري يا وأوروبا الشورقية وآسويا الوسوطت أساسوا مون بلودان متوسوطة الودخل تواجوو   -032

انعدام األمن الغذائ  علت نطاج واسع. وتعتمود بدرجوة كبيورة علوت واردا  األغذيوة: فونقليم الشورج األوسوط وشومال أفري يوا 

ف  المائة من احتياجاتو من الحبوب. ويواجو اإلقلويم عودم اسوت رار سياسو  واجتمواع  واقتبوادي  51يستورد ما يبل  لت 

متزايد، مع ارت اع ف  أسعار األغذية والوقود، واختالل  اقتبادية متنامية، تزداد تع يدا ف  أغلب األحيان بسبب البوراع 

موع الحكوموا  المضوي ة والشوركاء الووطنيين لتنميوة  البرناامج وسيعملا  أمنية. الذي يتدي  لت تشريد واسع النطاج وتحدي

 ال درا  وضمان الستدامة وتول  مستولية التدخال .

نهجا مزدوجا،  ذ يواصل التبدي لتحديا  األمن الغذائ  ال بويرة األجول عون طريوق مكتب ال اذرة اإلقليم  سيتبع و  -032

 مليا  اإلغاقة واإلنعاش، مع تنمية ال درا  لضمان تح يق أقر مستدام علت المد  الطويل.ع

ذو موضع التركيز الرئيس  ف  عمليا  المكتب اإلقليمو  بسوبب الزيوادة الكبيورة فو  عمليوا   0والهد  الستراتيج    -035

الطوارئ الت  تستجيب لألزمة السورية وللتحديا  ف  اليمن. والتوزيع العام لألغذية علت شكل غذاء ون د وقسائم ذو األداة 

ذية المدرسية والتكميلية، بغيوة معالجوة الحتياجوا  التغذويوة فو  حوال  مع ودة. الرئيسية المن ذة، وذ  مستكملة بأنشطة التغ

تتمال ف  تعزيوز  يةالدعم عن طريق عمليا  الطوارئ، فنن األولوية اإلقليمومع تزايد عدد المست يدين الذين يحبلون علت 

   .يادتهازمن خالل أنشطة تنمية ال درا  ووالستجابة لهما  لكوارياطوارئ والستعداد لل

، سي وم المكتب اإلقليم  بتن يذ التوزيوع العوام لألغذيوة وسويدرش الغوذاء م ابول العمول 3وتمشيا مع الهد  الستراتيج    -039

يوز  نشاء األصول ف  عمليا  الطوارئ. وتشمل أنشطة المكتب اإلقليم  دعم نظم  عانا  دعوم األغذيوة وتعز م ابلوالغذاء 

المتعل ة بتغير المناخ ف  نظم رصد األمن الغذائ  عمال علت المساذمة ف  التكيوف   دارة سالسل التوريد و دخال المتشرا 

 مع تغير المناخ. 

 أغذية

دولر  926

 أمريك 

ف   99)

 (المائة

 فئات التكلفة

 ن د وقسائم

دولر أمريك  097  

(ف  المائة 09)  

 زيادة ال درا 

دولر أمريك  22.2  

(ف  المائة 2)  

 تكاليف الدعم المباشرة

دولر أمرك  027  

(ف  المائة 02)  

عملية 

 طوارئ

دولر  292

 أمريك 

ف   22)

 (المائة

 فئات البرامج

برنامج قطري/مشروع  نمائ   

دولر أمريك  56.5  

(ف  المائة 9)  

 عملية ممتدة لإلغاقة واإلنعاش

دولر أمريك  023  

(ف  المائة 02)  

 عملية خاصة

دولر أمريك  25.5  

(ف  المائة 2)  

 0الهد  

دولر  272

 أمريك 

ف   29)

 (المائة

 األ داف االستراتيجية

3الهد    

دولر أمريك  75.0  

(ف  المائة 7)  

2الهد    

دولر أمريك  019  

(ف  المائة 01)  

2الهد    

دولر أمريك  22.2  

(ف  المائة 2)  

  5الهد  

دولر أمريك  00.9  

ف  المائة 0)  
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قوان  أكبور حبوة فو  حافظوة المكتوب اإلقليمو . وسوين ذ المكتوب  2وتغط  األنشوطة التو  تعوالج الهود  السوتراتيج    -032

 نشاء األصول والتوزيع العام لألغذية ف  المجتمعوا  المحليوة المتوأقرة  م ابلالتغذية المدرسية والغذاء م ابل العمل والغذاء 

 دة  نشاء سبل العيش والتبدي لنعدام األمن التغذوي والغذائ .بالبدما ، وذلك علت سبيل المساعدة علت  عا

. وسوت دم بورامج 2وتمال التغذية المدرسية أكار من قالقة أرباع أنشطة المكتب اإلقليم  ف   طار الهد  الستراتيج    -037

األردن  التغذيوة المدرسوية فو  مشوروعا أ المكتوب اإلقليمو  مليوون مون المسوت يدين، وسويبد 0.5التغذية المدرسوية الودعم لو  

التعلويم فو   م ابولوقرغيزستان والمغرب وتونس. و ضافة لذلك، سيتم الوصول  لت مليوون مون التالميوذ عون طريوق الغوذاء 

 السودان.

ل ودرا  بالشوراكة موع الحكوموا  المضوي ة والشوركاء ، سيجري تن يوذ أنشوطة تنميوة ا5وف   طار الهد  الستراتيج    -036

بمبوادرا  جديوودة للتغذيووة المدرسووية وذلووك مووع حكومووا   3102فوو  عووام  البرنااامجالووطنيين والمجتمووع الموودن . وسيضووطلع 

 قرغيزستان والمغرب وتونس ومن خالل عملية  نمائية جديدة يوجد فيها مكون كبير لتنمية ال درا .

الودعم لالجئوين السووريين فو  العوراج واألردن سي دم المكتوب اإلقليمو   ،متعددة استراتيجيةوف  سياج معالجة أذدا    -021

تركيا؛ وسيواصل مساعدة الالجئين ف  الجزائر وجمهورية  يران اإلسوالمية واألرض ال لسوطينية المحتلوة والويمن؛ لبنان وو

 السكان الضع اء والمشردين ف  جورجيا وقرغيزستان وغيرذما من البلدان الخارجة من النزاع.كما سيعالج احتياجا  

اذتماما أكبر  لت التدخال  عن طريوق الن ود وال سوائم. وتوجود أنشوطة خاصوة  البرنامجوعلت امتداد ذذا اإلقليم، يوجو   -020

دن، واألرض ال لسطينية المحتلة، والجمهورية العربية السورية، وتوونس، وستتسوع لتشومل بالن د وال سائم ف  العراج، واألر

لبنان، وتركيا كجزء من الستجابة لحالة الطوارئ الخاصة باألزمة السورية. وسيستمر برنامج ال سائم الحال  فو  السوودان 

؛ كموا المسوت يدين الوذين ييوراد الوصوول  لويهم عوددفو  فو  المائوة فو  ال يموة و 01، مع زيوادة متوقعوة تبلو  3105طوال عام 

 سيجري  طالج برنامج جديد للن د وال سائم ف  اليمن.

بسوبب حالوة األمون  3105-3102وتعد اليمن البلد الذي يتوقع أكبر زيادة ف  قيمة العمليا  فو  ذوذا اإلقلويم فو  ال تورة   -023

الجانوب األكبور  ستحبول علوتن العمليوا  فو  الويمن فونرت اع معدل  سوء التغذية ل ونظرا .نا ذ نذرة بالخطرالغذائ  الم

 .3102من المنتجا  التغذوية ف  عام 

فه  ت دم المساعدة الغذائيوة للسوكان المتضوررين مون النوزاع  ،ف  ذذا اإلقليم للبرنامجوتعد عملية السودان أكبر تدخل   -022

والبدما  المتعددة ف  دارفور والمناطق الوسطت والشرقية والمنواطق الواالي علوت الحودود موع جنووب السوودان. وكجوزء 

  دارفوور البعيد المد  والخا  ببناء ال درة علت البمود، سيواصل المكتب ال طري ن ل المسوت يدين فو البرنامجمن ذد  

تدريجيا من نشاط التوزيع العام لألغذية  لت أنشطة الغذاء م ابل العمل/الغذاء م ابل التدريب. وقد أد  خسارة عائدا  الن ط 

بعد ان بال جنوب السودان  لوت انخ واض اقتبوادي سوريع فو  السوودان و لوت زيوادة كبيورة فو  التكواليف التشوغيلية بالنسوبة 

 .للبرنامج

بشكل خا ، ول سويما فو  الجمهوريوة العربيوة السوورية، والويمن، والسوودان، حيوث تعمول  مهمةوتعد تحديا  األمن   -022

وكالووة األمووم  البرنااامجبدرجووة كبيوورة. ويعوود للبرنااامج  صووعوبة الوصووول  لووت بعووض المنوواطق علووت عرقلووة ال وودرة التشووغيلية

تزويوود مووا يبوول  لووت  البرنااامجتطيع الوصووول  لووت جنوووب كردفووان، حيووث يتوقووع المتحوودة الوحيوودة فوو  السووودان التوو  تسوو

 من السكان المتضررين من النزاع بالمساعدة الغذائية. 021 111
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ة ، سيحدد المكتب اإلقليمو  فو  ال واذرة أولويوا  الشوراكا  موع المنظموا  الحكوميوة الدوليو3105-3102وف  ال ترة   -025

واإلنسانية، والمتسسا  الت نية واألكاديمية، وال طاع الخا ، وسيستامر ف  تنمية قودرا  الحكوموا  والشوركاء الووطنيين. 

، عن طريق نظام المجموعا ، التنسيق مع وكال  أخر  ومع الشركاء المتعاونين علوت األرض لتحسوين البرنامجويتولت 

اإلقليمو  مووع وكووال  األمووم المتحوودة األخور  موون صووياغة أطوور عموول األمووم  المسواعدة وتالفوو  الزدواجيووة. ويعموول المكتووب

الستجابة و طار العمل التابعين لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  استراتيجيةالمتحدة للمساعدة اإلنمائية ال طرية،  لت جانب 

 اإلقليمية، ف  سياج ديناميا  التغيير التحويل .

 قليم غرب  فريقيا في دا ار: إالمكت  ا قليمي 

 : ا حتياجات التشغيلية ا قليمية للمكت  ا قليمي في دا ار8–الثالثالجدول 

 مليون دو ر  مريكي 22  مجموع ا حتياجات التشغيلية

 مليون 01.5 عدد المستفيدين

 مليون طن متري 1.5 الحجم ا جمالي لألغذية

 عمليا  ممتدة لإلغاقة واإلنعاش، وعمليتان خاصتان(. 01عمليا  طوارئ، و 2مشروعا  نمائيا، و 31) 25 عدد العمليات

: بنن، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية أفري يا الوسطت، تشاد، كو  دي وار، غامبيا، 06 البلدان التي لديها عمليات مقررة

 يب ، السنغال، سيراليون، توغوشساو توم  وبرن ، النيجر،وريتانياغانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبريا، مال ، م

)بماليين الدو رات األمريكية( : ا حتياجات التشغيلية للمكت  ا قليمي في دا ار –الثالث الشكل  

 

توجد ف   قليم غرب أفري يا أعلت معدل  انعدام األمن الغذائ  وسوء التغذية ف  سياج من ال  ر المزمن، والذي يتع د   -029

ف  أغلب األحيان بسبب عدم الست رار السياس ، وت لب أسعار األغذيوة، وحوال  الج وا ، وال يضوانا . ول يوزال اإلقلويم 

نوزاع كوو  دي ووار فو  تع يود الحتياجوا  اإلنسوانية لالجئوين، والمشوردين داخليوا، العديدة: ف ود تسوبب يواجو آقار النزاعا  

 أغذية

دولر  263

 أمريك 

ف   22)

 (المائة

 فئات التكلفة

 ن د وقسائم

دولر أمريك  55  

(ف  المائة 7)  

 زيادة ال درا 

دولر أمريك  36.9  

(ف  المائة 2)  

 تكاليف الدعم المباشرة

دولر أمرك  010  

(ف  المائة 05)  

مشروع 

برنا/ نمائ 

 مج قطري

دولر  062

 أمريك 

ف   36)

 (المائة

عملية ممتدة 

لإلغاقة 

 واإلنعاش

دولر  271

 أمريك 

ف   59)

 (المائة

 فئات البرامج

 عملية طوارئ

دولر أمريك  25.7  

(ف  المائة 00)  

 عملية خاصة

دولر أمريك  35  

(ف  المائة 2)  

 0الهد  

دولر  221

 أمريك 

ف   26)

 2الهد   (المائة

دولر  021

 أمريك 

ف   30)

 (المائة

 األ داف االستراتيجية

3الهد    

دولر أمريك  22.0  

(ف  المائة 00)  

2الهد    

دولر أمريك  032  

(ف  المائة 07)  

  5الهد  

دولر أمريك  9.2  

(ف  المائة 0)  
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والمجتمعا  المحلية المضي ة الضعي ة، بينما مون المحتمول أن يوتدي النوزاع فو  شومال موال   لوت اسوتمرار عودم السوت رار 

تلبيوة الحتياجوا   فو   قاموة تووازن بوينوف  ذذا السياج، يتمال أحد التحديا  البعبة . قليمعلت نطاج واسع والتشرد ف  اإل

األذدا  اإلنمائية البعيدة المد . ولل يام بذلك، فننو ي وم بتعميم بناء ال درة علت البومود وتنميوة ال ودرا  فو  جميوع والحادة 

  األنشطة.

التشوغيلية بنن واذ األروا  فو  حوال  الطووارئ اإلنسوانية تلتزم معظم الحتياجا   معرض لألزما ،الذذا اإلقليم ف  و  -022

المكتوب  جانب كبير من حافظة مشروعا  لت تشكيل  تميلعمليا  الطوارئ غير المنظورة . و0تح  الهد  الستراتيج  

تمال ، ولكن يجري التخطيط لخمس عشرة عملية أخر . وي3103: تم تخطيط عمليتين طارئتين ف ط لعام اإلقليم  ف  داكار

ف  التخ يف من أقر البدما  األخيرة علت السوكان األضوعف. و لوت  3102التزام الرئيس  للمكتب اإلقليم  ف  داكار لعام 

جانب  ن واذ األروا ، فننوو يعطو  األولويوة للح وا  علوت األصوول عون طريوق بنواء ال ودرة المجتمعيوة علوت البومود و قاموة 

 كل التعليمية.شبكا  أمان لحماية الوضع التغذوي والهيا

بتعزيوز السوتعداد للطووارئ والسوتجابة لهوا، وذلوك مون خوالل أنشوطة  3ويعالج المكتب اإلقليم  الهد  الستراتيج    -027

الحود موون مخوواطر الكوواري و نشوواء شووبكة لونظم اإلنووذار المبكوور، بالشوراكة مووع وكووال  األموم المتحوودة األخوور  والمنظمووا  

اإلقليمية والكيانا  الحكومية الوطنية. كما يعمول المكتوب اإلقليمو  موع الشوركاء، وقود تعلوم مون تجوارب السوتجابا  السواب ة 

ال درة فو   ذذا . وتتضح أذمية أنشطة بناءلحال  ال يضانا  والج ا ، علت وضع أنشطة منس ة لبناء ال درة علت البمود

مون أنشوطة الغوذاء م ابول العمل/الن ود م ابول  –فو  المائوة  30التو  تبلو   –العاليوة  برمجة المكتب اإلقليم  مون خوالل النسوبة

 . 3105-3102العمل، وأنشطة الغذاء م ابل  نشاء األصول والن د م ابل  نشاء األصول ف  تكاليف التشغيل المباشرة لل ترة 

قوان   2وتماول أنشوطة الهود  السوتراتيج  فو  غورب أفري يوا.  البرناامجيوا  وتمال معالجة ن ص التغذيوة  حود  أولو  -026

وذو  أساسوا بورامج للتغذيوة المدرسوية تتضومن التا يوف التغوذوي  –فو  المائوة  30 –أكبر حبوة مون الحتياجوا  التشوغيلية 

فو  التغذيوة، وتركوز  ، سي وم عدد أكبر من البلدان بالسوتامار3102بهد  الخروش من دائرة ال  ر وسوء التغذية. وف  عام 

تغذيوة الحواد المعتودل علت نافذة األلف يوم األولت مون بدايوة الحمول حتوت سون الاانيوة. وستسوتكمل بورامج الوقايوة مون سووء ال

ومعالجتو لد  األط ال والحوامل والمرضعا  بواسطة برامج تجريبية للوقاية من سوء التغذيوة الموزمن. وسوتعمل الودروس 

مع الحكوما  إلدماش الوقاية من سوء التغذيوة فو  السياسوا   البرنامجالمست ادة من المشروعا  التجريبية علت  قراء عمل 

ت نية. وسيتم تعزيز تدخال  البرامج عن طريق التشوار  موع مبوادرة شوراكة ال ضواء علوت الجووع بوين الوطنية، وبناء قدرة 

 .األط ال )ريتش(، ومبادرة تحسين مستو  التغذية، وشراكا  أخر 

، علوت وضوع طورج لت ويوة وعلت سبيل توفير حل طويل األجل لمشكلة الجوع، سيعمل المكتوب اإلقليمو  موع الشوركاء  -021

يخطط المكتب لشوراء المزيود مون األغذيوة علوت المسوتو  اإلقليمو ، وخاصوة مون بونن، وبوركينوا فاسوو، األغذية محليا. كما 

ونيجيريا، وتوغو. وي وم المكتب بننشاء أصول لتعزيز اإلنتاجية الزراعية ألصوحاب الحيوازا  البوغيرة، ويودعم العمليوا  

مل للتنميووة الزراعيوة فو  أفري يوا، ويووزود ف وراء الموزارعين الوذين تتوووافر لوديهم المهوارا  المطلوبووة ال طريوة للبرنوامج الشوا

 بأسواج عن طريق مبادرة الشراء من أجل الت دم.

مية الم ابلة ف  مجال ، يلتزم المكتب اإلقليم  بتعزيز قدرة الحكوما  والجها  اإلقلي5وف   طار الهد  الستراتيج    -020

التغذية المدرسوية  لوت الملكيوة  مشروعا تبميم و دارة برامج الحد من الجوع. وتركز أنشطة تنمية ال درا  علت النت ال ب

. ذشاشوة األوضواعالوطنية، كما تركز علت المبادرا  الخاصوة بالحود مون مخواطر الكوواري والسوتعداد للطووارئ وتحليول 

 .الستراتيجيةاملة العمل علت تح يق جميع األذدا  الش وتدعم ذذا األنشطة
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ويخطط المكتب اإلقليم  لتوسع كبير ف  نطاج تحويال  الن د وال سائم، مع توسوع كبيور فو  بورامج الن ود وال سوائم فو    -023

ف  ال يام بعملية للتحوويال  الن ديوة فو  جميوع بلودان  البلدان الت  قب  أن ذذا البرامج تتسم بال عالية والك اءة. وتتمال الخطط

 ، وتعميم تحويال  الن د وال سائم علت جميع األنشطة حياما أمكن ذلك.3102اإلقليم بحلول عام 

وسيوسع اإلقليم ت اعلو مع مكتب األمم المتحدة ف  غرب أفري يا، والجماعة القتبادية لدول غورب أفري يوا، والتحواد   -022

الن دي لدول غرب أفري يا، واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الج وا  فو  منط وة السواحل، لتعزيوز مهموة 

وسويعمل علوت تعزيوز الشوراكا  موع منظموة األغذيوة والزراعوة، وم وضوية األموم وتحسين المسواعدة للمسوت يدين.  البرنامج

فوو  مجووال  بنوواء ال وودرة علووت البوومود، واإلنتوواش المحلوو ، والتخ يووف موون أخطووار  يونيسووفوالالمتحوودة لشووتون الالجئووين، 

منظمة الدولية للرؤية العالميوة، الكواري، والتغذية، والتغذية المدرسية، والستجابة لألزما ؛ وسي وم بتدعيم العالقا  مع ال

 والخطة الدولية، وغيرذا من المنظما  الدولية غير الحكومية.

 المكت  ا قليمي في جوهانسبرغ: إقليم الجنوب ا فريقي 

 : ا حتياجات التشغيلية ا قليمية للمكت  ا قليمي في جوهانسبرغ –الثالثالجدول 

 دو ر  مريكيمليون  21  مجموع ا حتياجات التشغيلية

 مليون 02 عدد المستفيدين

 مليون طن متري 1.5 الحجم ا جمالي لألغذية

 عمليا  ممتدة لإلغاقة واإلنعاش، وعمليتان خاصتان( 7عمليا  طوارئ، و 2مشروعا   نمائية، و 01) 32 عدد العمليات

الديم راطية، ليسوتو، مدغش ر، مالوي، موزامبيق، سوازيلند، جمهورية : الكونغو، جمهورية الكونغو 01 التي لديها عمليات مقررة البلدان

 تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي

األمريكية( الدو رات)بماليين  : ا حتياجات التشغيلية للمكت  ا قليمي في جوهانسبرغ21–الثالث الشكل  
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عدة بلدان لديها أعلت معودل  انتشوار فيو و ،ف  المائة 21معدل  ت زم أعلت من العشرة قليم اإلمن بلدان خمسة  لد   -022

ويواجو اإلقلويم حالوة طووارئ صوامتة تتسوم بارت واع معودل  انتشوار سووء التغذيوة ؛ فيروس ن ص المناعة البشرية ف  العالم

وارت اع معدل التعورض لنعودام األمون الغوذائ  والتغوذوي، األمور لد  األط ال وبوجود وباء فيروس ن ص المناعة البشرية 

لهوا، والحود  سوتجابةطووارئ والسوتعداد للعلوت الالمكتوب اإلقليمو  وسيركز  الذي يت اقم ب عل البدما  المناخية والسوقية.

المدرسوية، والوصوول من أخطار الكواري، كما سيركز علت التغذية، وفيروس ن ص المناعة البشرية، واإليدز، والوجبوا  

  لت األسواج، وشراء األغذية.

بهود   ن واذ من سكان اإلقلويم. وعلت األقل مليون  02وخالل السنوا  الخمس الماضية، أقر  البدما  المناخية ف    -025

إلدارة الكووواري  البرنااامجيخطووط  0 السووتراتيج  فوو   طووار الهوود  األروا  وحمايووة سووبل العوويش فوو  حووال  الطوووارئ

والتخ يووف موون آقارذووا عوون طريووق تحليوول ذشاشووة األوضوواع ورسووم خرائطهووا، وتخطوويط التبووورا ، والخبوورة اللوجسووتية، 

والعمل مع الجماعة اإلنمائية للجنوب األفري  ، و عادة تنشيط اللجوان الوطنيوة لت يويم ذشاشوة األوضواع، والمشوروع الجديود 

عون طريوق  طوالج  3كما سيعمل المكتب اإلقليم  علت تح يق الهد  السوتراتيج   ت مواجهة المخاطر.لل درة األفري ية عل

تحليل أخطار الكواري ف  البلدان الت  تواجو حال  طوارئ متكررة، وسيعمل مع منظمة األغذية والزراعة ف  أو تحسين 

ا فوو  موزامبيووق، وزامبيووا، وزمبووابوي. مشووروع مشووتر  لرسووم خريطووة طريووق للحوود موون أخطووار الكووواري يجووري اختبووار

لهوا فو  بلودان ل تشوملها العمليوا  فو  اإلقلويم، بالتعواون موع مكتوب سوتجابة لطووارئ واللستعداد لال متأذب أيضا البرنامجو

بنوواء األصووول، األموور الووذي يعتبوور  م ابوولالغووذاء م ابوول العموول والغووذاء  مشووروعا وموون خووالل تنسوويق الشووتون اإلنسووانية. 

 للتخ يف من أقر البدما  والستجابة لها ببورة فعالة.ضروريا 

ستجر  األنشوطة لسوتعادة الحيواة وسوبل العويش و عوادة بنائهموا فو  حوال  موا بعود  2وف   طار الهد  الستراتيج    -029

قبيل التغذيوة المدرسوية والتغذيوة التكميليوة وبورامج النزاع أو ما بعد الكواري أو ف  الحال  النت الية، من خالل أنشطة من 

 نشواء  م ابول. وستسواعد أنشوطة الن د/الغوذاء بشوريةالتغذية الموجهة للنسواء واألط وال والمبوابين ب يوروس ن وص المناعوة ال

ء األصووول، موون قبيوول بنوواء السوودود وشووق الطرقووا ، علووت تنميووو ال وودرة علووت البوومود فوو  المجتمعووا  المحليووة وعلووت  نشووا

 األصول.

علوت الحود مون الجووع ون وص التغذيوة الموزمنين، فهموا يمواالن ع بوة  البرناامج، سويعمل 2وتن يذا للهد  الستراتيج    -022

، وتمشيا مع  طار مبادرة تحسوين مسوتو  3103واسترشادا بسياسة التغذية لعام كبر  ف  وجو صحة ورفاا ماليين الناس. 

ذية ومتسسة صندوج الستامار للط ولة، سيتم التبدي لون ص التغذيوة لود  األط وال عون طريوق اسوتهدا  نافوذة األلوف التغ

يوم بدءا من الحمل حتت سن الاانية، والحوامل والمرضوعا . ومون شوأن التوواؤم موع مبوادرة "ريوتش"، وع ود موذكرة ت واذم 

ائية للجنوب األفري   أن يساعد علت تنسيق وتن يذ األنشوطة التغذويوة. ، ومذكرة ت اذم مع الجماعة اإلنميونيسفال قليمية مع 

ال طوواعين العووام والخووا  ماوول التحووالف العووالم  بووين شووراكا  الالعموول مووع منظمووا  غيوور حكوميووة و البرنااامجوسيواصوول 

 البرناامجنزليوة. وسوي دم ، واسوتخدام مسواحيق المغوذيا  الدقي وة للت ويوة المتجاريا ت وية األغذيةف  مجال  لتحسين التغذية 

أيضا الدعم الت ن  والمهن  للبناعة المحلية التو  تهود   لوت تحسوين فور  اإلنتواش المحلو  لألغذيوة الجواذزة لالسوتعمال، 

 ماال. ف  مالوي وموزامبيقذو الحال والمكمال  التغذوية المحتوية علت الشحوم، كما 

سوويما األيتووام وغيوورذم موون األط ووال  الوجبووا  المدرسووية لألط ووال فوو  سوون المدرسووة البتدائيووة، ولوسووتوجو بوورامج   -027

الضووع اء. وسوويتم ربووط أنشووطة موون قبيوول الشووراء موون أجوول الت وودم ببوورامج الوجبووا  المدرسووية والتغذيووة المدرسووية بالمنتجووا  

، ومنظموة يونيسوفالبوغيرة. وسيسوتمر العمول موع المحلية كلما أمكن، لزيادة  يرادا  المزارعين من أصوحاب الحيوازا  ال

األغذية والزراعة، ومنظمة البحة العالمية لت ديم "الحزمة األساسية" ألط ال المدارس، ومع مركز المتيواز فو  البرازيول 
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ة وتنميوة  لوت ت وديم المشوور البرناامجلزيادة الملكية الوطنية وتحسين اإلدارة المحلية لبرامج الوجبوا  المدرسوية. وسويتحول 

 ال درا  حياما تتحر  الحكوما  لتول  المستولية الوطنية، ف  أع اب النجاحا  األخيرة ف  بوتسوانا وناميبيا.

ونظرا لالرت واع غيور الطبيعو  لمعودل  اإلصوابة ب يوروس ن وص المناعوة البشورية وبالسول وارت واع مسوتويا  ن وص   -026

يوودز والتغذيووة فوو  اإلقلوويم، وتعزيووز التوصوول ألفضوول الممارسووا  الخاصووة بووال يروس واإل بتسووريع البرنااامج التغذيووة، سووي وم

شبكا  السالمة الحكومية المراعية لل يروس، وذلك كجزء من نظم الحماية الجتماعيوة. وسويجري  دمواش األغذيوة والتغذيوة 

 وجب وص ة طبية، ماال.ف  الخدما  البحية والجتماعية من خالل استخدام األغذية بم

ل توزال جميعهوا تشوكل مبودر قلوق،  ولئن كان  ت لبا  أسعار األغذية والنزاع السياس  واألزمة القتبوادية العالميوة  -051

والتغوذوي. وسوي دم المكتوب فنن تزايد الست رار القتبادي ف  اإلقليم يتيح فرصة لمتابعة حلول أطول أجال لألمن الغوذائ  

السياسووا  وتعزيووز ال وودرا   عاإلقليموو  المسوواعدة للهياكوول الحكوميووة والمتسسووا  اإلقليميووة علووت جميووع المسووتويا  لوضوو

، مموا مشوروعا الالتشغيلية ف  مجال الحد من الجوع. وتعتبر أنشطة تنمية ال ودرا  وتعزيزذوا أنشوطة مشوتركة بوين جميوع 

 لبناء ال درا  الوطنية وللملكية الوطنية ف  جميع األنشطة. يدل علت األذمية الكبر  

، موع التوسوع فو  اسوتخدامها فو  كول مون 3102ومن المزمع حدوي زيادة كبيرة ف  تحويال  الن ود وال سوائم فو  عوام   -050

 موزامبيق وزمبابوي، واحتمال  دخالها ف  ليسوتو، ومدغش ر، ومالوي. جمهورية الكونغو الديم راطية و

وسيعتمد الشراء ف  ذذا اإلقليم علت المشتريا  المحلية واإلقليمية قدر المستطاع. وستستهد  مبادرة الشراء من أجل   -053

التحديود علوت  البرناامجالخبو . وسيساعد مرفق الشوراء ا جول  الت دم والمبادرا  المماقلة النساء المزارعا  علت وجو

حسوب القتضواء.  وزامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة من مالوي مع الشراءمتت وكيف يشتري األغذية ف  اإلقليم، ل األفضل

محليوة كوال مون منظموة وتشمل الشراكا  ف  أنشطة من قبيل الشراء من أجل الت دم، وبرنامج التغذية المدرسية بالمنتجوا  ال

 األغذية والزراعة، والبندوج الدول  للتنمية الزراعية، وتحالف الاورة الخضراء ف  أفري يا، وكذلك ال طاع الخا .

 ، وسيسهل العمول موع المنظموا  الحكوميوة الدوليوة، بموا فو  ذلوك السووج المشوتركة لشورج أفري يوا والجنووب األفري و  -052

والتحالف من أجل تجارة السلع ف  شرج أفري يوا والجنووب األفري و  علوت تهيئوة بيئوة للسياسوا  التمكينيوة وتوسويع المرافوق 

المسواعدة  البرناامجوالخدما  السوقية لتشمل تعزيز التجارة اإلقليمية وتحسين األمن الغذائ  والتغذوي. وبالمال، سيواصول 

شوامل للتنميوة الزراعيوة فو  أفري يوا، وخطوط لالسوتامار فو  الزراعوة واألمون الغوذائ  علت وضع ات اقا  خاصة للبرنامج ال

بمشاركة شركاء من األمم المتحدة، والحكوما ، وجها  من غيور الودول، والجماعوة اإلنمائيوة للجنووب األفري و ، والتحواد 

ء المهموين ا خورين الوذين يعملوون فو  مجوال األفري  ، بما ف  ذلك الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفري يا. ومن بين الشركا

األموون الغووذائ  واألذوودا  المشووتركة: المكتووب اإلقليموو  المشووتر  بووين الوكووال  لوودعم التنسوويق، ومجموعووة األمووم المتحوودة 

 اإلنمائية اإلقليمية.
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 ا قليمي في نيروبي: إقليم شرق وو ط  فريقياالمكت  

 : ا حتياجات التشغيلية ا قليمية للمكت  ا قليمي في نيروبي 21–الثالث الجدول

 مليون دو ر  مريكي 2 242 مجموع ا حتياجات التشغيلية

 مليون 02.0 عدد المستفيدين

 مليون طن متري 0.5 الحجم ا جمالي لألغذية

 عملية خاصة( 00لإلغاقة واإلنعاش، و عمليا  ممتدة 01مشروعا   نمائية، وعملية طوارئ واحدة،  9) 37 عدد العمليات

 : بوروندي، جيبوت ،  قيوبيا، كينيا، رواندا، البومال، جنوب السودان، أوغندا 7 التي لديها عمليات مقررة البلدان

 )بماليين الدو رات األمريكية( : ا حتياجات التشغيلية للمكت  ا قليمي في نيروبي22–الثالث الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوجد خليط من التحديا  القتبوادية والبيئيوة والجتماعيوة والسياسوية التو  تجعول مون ال  ور والجووع مشوكلة مسوتمرة   -052

علت نطاج  قليم شرج ووسوط أفري يوا. وتعود ذشاشوة األوضواع  زاء الج وا  المتكورر، والنوزاع، والبودما  األخور ،  لوت 

ويتطلوب التبودي  فو  ذوذا اإلقلويم. البرناامجالتو  تشوكل عمليوا   جانب عمليا  التشرد الواسعة مون بوين ال ضوايا الرئيسوية

بناء ال درة علت البمود فو  وجوو أزموا  األمون الغوذائ  وتعزيوز أسوواج األغذيوة  اإلقليملنعدام األمن الغذائ  والجوع ف  

 حال  الطوارئ.لوالحد من سوء التغذية وتعزيز الستجابة 

تع يودا، وي وع فو  ذوذا اإلقلويم أربعوة بلودان مون بوين  البرناامجين ذ المكتب اإلقليمو  فو  نيروبو  بعوض أكاور عمليوا  و  -055

ذوذا اإلقلويم أكبور نسوبة مون ومون المنتظور أن يشوهد ، 3102البلدان العشرة الت  يوجد بها أكبور حجوم مون األعموال فو  العوام 

حووال  لوسووتب ت األولويووا  التشووغيلية مركووزة علووت السووتجابة  .3102مجموووع الحتياجووا  التشووغيلية المتوقعووة فوو  عووام 

، لضوومان وصووول المسوواعدة الغذائيووة المن ووذة 0الطوووارئ لوودعم الجهووود التوو  ت ودذووا البلوودان فوو   طووار الهوود  السووتراتيج  

 لألروا   لت من يحتاش  ليها.
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ف  المائة من مجمووع التكواليف التشوغيلية،  ذ أن لديوو أكبور حبوة مون  02وب  علت ويحبل للمكتب اإلقليم  ف  نير  -059

وسيشودد المكتووب اإلقليمو  علوت دعووم وبنواء قوودرة  .3فوو   طوار الهوود  السوتراتيج   البرناامجالحتياجوا  فو  جميووع أقواليم 

ول وبرامج مرنة وابتكارية ف  المجتمعا  المحلية علت البمود ف  وجو البدما  من خالل شبكا  السالمة و نشاء األص

مجال الن د وال سائم. كما ستوجو العناية بشكل خوا   لوت قيوادة المجموعوا  وتنسوي ها و لوت دعوم البلودان فو  مجوال  نظوم 

والحد من مخاطر الكوواري و دارتهوا. ويعطو  المكتوب األولويوة إلدارة سالسول اإلموداد  ستعداداإلنذار المبكر والتخطيط لال

 من الستجابة بسرعة وفعالية عند  هور الحاجة. البرنامجمن ان طاع اإلمداد وضمان تمكين  الحدبهد  اإلقليمية 

وتتضاعف أذمية التبدي لالحتياجا  الخاصة لالجئين والمشردين علت األجول الطويول نتيجوة لكاورة حوال  موا بعود   -052

والحال  النت الية. وسيعط  المكتب اإلقليم  األولوية للمساعدة علوت  نشواء أو  عوادة بنواء ال ودرة النزاع وما بعد الكواري 

علووت اإلمووداد باألغذيووة أو توريوودذا لوود  البلوودان والمجتمعووا  المحليووة المتووأقرة بالبوودما ، وللمسوواعدة علووت تجنووب العووودة 

مرتبطوة بالمبوادرا  والشوراكا  األعوم المن وذة  2سوتراتيج  للنزاع. وستكون ذذا الجهود المضطلع بها ف   طار الهود  ال

 .5ف   طار الهد  الستراتيج  

، 2وفو  سوياج دعوم الهود  السوتراتيج   .أولويوة  قليميوة أخور  تخ يض ن ص التغذية لد  األط ال والبوالغين ويعتبر  -057

خوورين علووت السووتجابة لسوووء التغذيووة الحوواد وارت وواع معوودل  ن ووص التغذيووة مووع الحكومووا  والشووركاء ا  البرنااامجسوويعمل 

التحوواد األفري وو  للتغذيووة  اسووتراتيجيةموون اللتزامووا  الم طوعووة فوو   البرنااامجالمووزمن. وعلووت وجووو الخبووو ، سيسووت يد 

بهود   عطواء األولويوة للحود  ،األولتالتغذية وشراكة نافذة األيام األلف  تحسين مستو والذتمام بمبادرة "ريتش" ومبادرة 

 البروتوكوول. وتمشويا موع الموجهوةمن ن ص التغذية لد  األط وال والبوالغين مون خوالل بورامج المسواعدة الغذائيوة والتغذويوة 

التغذوي المتسس ، سيجري التشديد علت أذمية المنتجا  التغذوية. وقد شوهد توريود ذوذا المنتجوا  تحسونا كبيورا مون خوالل 

 جل.آلية الشراء ا 

بأذميوة خاصوة فو  مسوواعدة الحكوموا  علوت معالجوة تحووديا   5  السوتراتيجوستتسوم الجهوود المبذولوة لودعم الهوود    -056

انعدام األمن الغذائ  والجوع ببورة أشود فعاليوة. وسويعمل المكتوب اإلقليمو  موع منظموة األغذيوة والزراعوة والبنوك الودول  

إلقليمية وغيرذا علت تعزيز أسواج األغذية من خالل دعوم الشوراء المحلو  واإلقليمو  لألغذيوة وتنميوة الهياكول والمنظما  ا

سواج والتعاون مع المتسسا  الحكوميوة للوربط بوين الموزارعين واألسوواج. وسويعط  المكتوب األولويوة لتنميوة األساسية لأل

علت البمود والستجابا  التغذوية والمجال  األخور  التو  يتمتوع ال درا  علت الستجابة لحال  الطوارئ وبناء ال درة 

 يمكن ن لها  لت الحكوما  و/أو الشركاء المحليين ف  اإلقليم. بمهارا  أو دراية البرنامجفيها 

لسوياج، موع توجيوو اذتموام خوا  لألبعواد متعموق لفو  اإلقلويم عون طريوق تحليول  البرناامجوسيتم تدعيم جميع عمليا    -091

 .ضع االجنسانية الت  تتقر علت األمن الغذائ  لألسر المعيشية والمجتمعا  المحلية، واحتياجا  الوقاية للسكان األكار 

لن وود أو ال سووائم؛ وسوويتم ، سووتعمل عوودة بلوودان فوو  اإلقلوويم علووت تحسووين اسووتخدام تحووويال  ا3105-3102وفوو  ال توورة   -090

اسووتخدام الن وود وال سووائم حيامووا تتضوومن ال وائوود المتوقعووة ك وواءة التكل ووة، وأسووواج محليووة أقووو ، وتنوعووا فوو  السوولع الغذائيووة 

 للمست يدين.

ة األمووم المتحوودة لشووتون ، وم وضووييونيسووفوالوتعوود الشووراكا  المعووززة والمبتكوورة مووع منظمووة األغذيووة والزراعووة،   -093

الالجئين، ومكتب تنسيق الشتون اإلنسانية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ ، والبنك الدول ، ومع المنظما  غير الحكومية، 

أيضوا موع منظموا  حكوميوة  البرناامجوال طواع الخوا ، ومتسسوا  البحووي أساسوية لتح يوق النجوا  فو  اإلقلويم. وسويعمل 

حواد األفري و ، وجماعوة شورج أفري يوا، والهيئوة الحكوميوة الدوليوة المعنيوة بالتنميوة، والسووج المشوتركة الت مون قبيولدولية، 
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وبالعمل موع منظموة األغذيوة والزراعوة وأوكسو ام وبرنوامج لشرج أفري يا والجنوب األفري   من أجل تعزيز األمن الغذائ . 

وغير ذلك مون المنظموا ،  جئين ومكتب تنسيق الشتون اإلنسانيةوم وضية األمم المتحدة لشتون الالاألمم المتحدة اإلنمائ  

تشوغيل خطوة عمول ال ورن األفري و  علووت المسوتويين ال طوري واإلقليمو  إلنهواء حوال  الطووارئ الخاصووة  البرناامجيتوولت 

 .بالج ا 

 ا قليمي في بنما: إقليم  مريكا الال ينية والبحر الكاريبيالمكت  

 ا حتياجات التشغيلية ا قليمية للمكت  ا قليمي في بنما: 22–الثالث الجدول

 مليون دو ر  مريكي 211 مجموع ا حتياجات التشغيلية

 مليون 3.7 عدد المستفيدين

 مليون طن متري  1.16 الحجم ا جمالي لألغذية

 عمليا  ممتدة لإلغاقة واإلنعاش( 5مشروعا   نمائية و 01) 05 عدد العمليات

 : دولة بولي يا المتعددة ال وميا ، كولومبيا، كوبا،  كوادور، السل ادور، غواتيمال، ذايت ، ذندوراس، نيكاراغوا6 التي لديها عمليات مقررة البلدان

)بماليين الدو رات األمريكية( ا: ا حتياجات التشغيلية للمكت  ا قليمي في بنم21–الثالث الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف   قليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريب  مكاتوب قطريوة متوسوطة الحجوم ت وع فو  بلودان متوسوطة  لبرنامجا لد يوجد   -092

الدخل. وتواجو جميع البلدان ن ص التغذية المزمن وحال  ن ص المغذيا  الدقي ة علت نطاج واسع، وذذا ييعز  أساسا  لوت 

 علوتخاصوة الموتقرة ببوورة ة، وعدم المسواواة السوائدة عدم الحبول علت األغذية، وعدم ك اية استخدام واستهال  األغذي

المناطق الري ية الت  يوجد بها سكان أصليون. وذذا اإلقليم معورض لكوواري طبيعيوة متكوررة. وتشومل ال ضوايا الناشوئة أقور 

 تغير المناخ، خاصة ف  منط ة األنديز، وزيادة مستويا  الجوع والتعرض ف  المناطق الحضرية.
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، وذووذا ييعووز  أساسووا  لووت انخ وواض 3103انخ اضووا م ارنووة بمووا كووان مخططووا فوو  عووام  3102وتماوول ميزانيووة عووام   -092

مساعدا  الطوارئ بعد زلزال ذايت . ومن السما  ال ريدة للمكتوب اإلقليمو  فو  بنموا العودد المرت وع للبوناديق السوتئمانية 

 . 3102مليون دولر أمريك  علت شكل صناديق استئمانية قطرية مخبوصة لعام  97لديو. ويتوقع أن يتل ت المكتب 

ويعتبوور العموول مووع الحكومووا  وت ووديم المشووورة السياسوواتية وتنميووة ال وودرا  عناصوور أساسووية فوو  خطووة عموول المكتووب   -095

بلووغ  يسواعدذا علوت البرناامجفونن  ف  البورامج الجتماعيوة تستامر ببورة متزايدة اإلقليماإلقليم . وف  حين أن حكوما  

من خالل نهيج تدمج بين التغذية والحماية الجتماعية و نتاش أصحاب الحيوازا   ال ائدة المرجوة من األمن الغذائ  والتغذوي

يما فو  مجتمعوا  سو البغيرة و دارة دورة الكواري والتكيف مع تغير المنواخ، بهود   يجواد نهوج شوامل يعوالج الضوعف ول

 الشعوب األصلية. 

فو   22) 2فو  الهود  السوتراتيج   لود  المكتوب اإلقليمو  أعلوت حبوة مون التكواليف التشوغيلية، بين جميوع األقواليمو  -099

الحكوميوة علوت تن يوذ  ا تعزيوز ال ودرذوذا المجوال  ولويوا  فو  األوتشومل ف  المائة(.  7) 5المائة( والهد  الستراتيج  

حلول خاصة بالجوع عن طريق الدعوة وتسهيل الشوراكا ، والتعواون فيموا بوين بلودان الجنووب، والمسواعدة الت نيوة، و دارة 

المعلوما . وتركز األنشطة علت وضع نهج حكومية تشمل السوتامار فو  التغذيوة، والحمايوة الجتماعيوة، واإلنتواش المحلو  

ة شاملة لن ص التغذية. وترتبط ذذا األنشطة بندارة دورة الكواري، وبناء ال درة علت البمود ف  بغية ضمان وجود استجاب

، والمساعدة علوت المناطق الت  تتدي فيها الكواري الطبيعية المتكررة  لت عرقلة الت دم نحو تح يق األمن الغذائ  والتغذوي

 .2و 3و 0 الستراتيجيةتح يق األذدا  

لتنميوة ال ودرا  يعمول علوت تحسوين الجوودة ، ي ووم المكتوب اإلقليمو  بتن يوذ مشوروع 5وتمشيا مع الهد  السوتراتيج    -092

األبعاد التغذويوة لبورامج  ؛ وي وم المكتب حاليا باستكمال مشروع آخر لتعزيزوالمساذمة ف  استدامة برامج التغذية المدرسية

-9. وسي دم ذذا المشروع الدعم لستهدا  األط ال فو  سون 5و 2ياج دعم الهدفين الستراتيجيين ف  س الحماية الجتماعية

مسواحيق المغوذيا  الدقي وة، واألغذيوة التكميليوة الجواذزة لالسوتعمال ال عوال لسوتخدام والوالحوامل والمرضعا ، شهرا  32

 نتاش المحل  كلما كان ذلك مجديا.اإلبهد  الوقاية من الت زم. وسيعمل المشروع علت تحسين الرتباط ب

وذنا  أولوية  قليمية تتمال ف  دعم ال درا  المحلية علت تنشيط اإلنتواش الزراعو  لود  أصوحاب الحيوازا  البوغيرة   -097

مبوادرة البتن يوذ  البرناامجم ي وو، 5سواج. وتمشيا مع األولويوا  المتسسوية المحوددة للهود  السوتراتيج  والترويج لتنمية األ

لألغذيوة  البرناامجخاصة بالشراء من أجل الت دم لمدة خمس سنوا  ف  أمريكا الوسوطت، مون خوالل ربوط طلوب التجريبية ال

األساسوية بدرايووة الشووركاء التو  توودعم المووزارعين مون أصووحاب الحيووازا  البوغيرة إلنتوواش فوووائض غذائيوة وبيعهووا بأسووعار 

 عادلة.

، للنهوض بأنشطة الحد من أخطار الكواري والستجابة لتغيور المنواخ استراتيجيةويعكف المكتب اإلقليم  علت وضع   -096

. وعن طريق شبكة أمريكا الالتينية والبحر الكاريب  للتبدي لحال  الطووارئ، قوام 2و 3و 0 الستراتيجيةوفاء باألذدا  

قائموة خاصوة وضوع مخازن للتخزين المسبق لألغذية واألصنا  غير الغذائية لحوال  الطووارئ؛ و ءالمكتب اإلقليم  بننشا

حتياطيوة المخزونوا  المسبق للتخزين النظم لإلنذار المبكر ومعلوما  الطوارئ. وقد أقب  تطوير بالستجابا  اإلقليمية؛ و

 .البرنامج استراتيجيةل جزءا من سرعة الستجابة لحال  الطوارئ أنو نظام ناجح وسيظل يماضمان ل

للبومود فو  الممور الجوا  فو  أمريكوا  ف، يعمول المكتوب اإلقليمو  علوت  قاموة تحوال3102وعلت سبيل األولويوة لعوام   -021

 .3تراتيج  ة بلدان ومن المنتظر أن يشكل مساذمة ذامة ف  تح يق الهد  السعالالتينية. وتشار  ف  التحالف أرب
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فو  شوراكة موع الحكوموا ، ووكوال  األموم المتحودة، والمنظموا  علت تح يق ذذا األذدا  يعمل المكتب اإلقليم  سو  -020

بين غير الحكومية اإلقليمية، والمتسسا  األكاديمية، وال طاع الخا . وذو يشجع استراتيجيا  ت سيم العمل وت اسم التكل ة 

شوراكة الوكال  والشركاء، وتعزيز التنسيق ال طري تمشيا مع  طار السياسا  الخا  بمبوادرة تحسوين مسوتو  التغذيوة، و

ن ص التغذية. وتلتزم حكوما  اإلقليم علت نحوو متزايود بوندراش ال ضواء علوت التبدي لنافذة األلف يوم لتنمية ال درا  علت 

 ة ضمن الخطط اإلنمائية، وقد وضع  معظم البلدان أطرا قانونية مالئمة.ن ص التغذية ف  مرحلة الط ولة المبكر

فو  تحوالف موع منظوموة التكامول ألمريكوا الوسوطت، وجماعوة دول األنوديز،  البرناامجوعلت المستو  اإلقليم ، يعمل   -023

أيضوا بتعزيوز  البرناامجللتكامول القتبوادي. وسوي وم  ومبادرة البحة العامة ألمريكا الوسطت، ومبر  أمريكوا الوسوطت

التحال ووا  مووع حكومووا  شوويل ، والمكسوويك، والبرازيوول، موون أجوول التعوواون فيمووا بووين بلوودان الجنوووب فوو  المواضوويع المتعل ووة 

 بالتغذية، والتغذية المدرسية، والحماية الجتماعية.
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 دعم البرامج وا دارة القسم الرابع: مي انية

 مقدمة

وما يتبل بها من افتراضوا  ومنهجيوة وعوامول  3102يعرض ذذا ال سم ميزانية دعم البرامج واإلدارة للسنة المالية   -022

اإلقليمية وال طريوة والم ور دافعة للميزانية. وتشمل ميزانية دعم البرامج واإلدارة تكاليف دعم البرامج علت مستو  المكاتب 

 وتكاليف اإلدارة والشتون اإلدارية ف  الم ر.

ل ميزانيووة دعووم البوورامج واإلدارة موون تكوواليف الوودعم غيوور المباشوورة المسووتردة وف ووا لسياسووة السووترداد الكاموول   -022 وتموووم

ر متح ظ للموارد المتوفرة مون تمويول العمليوا  والمووارد المتووفرة بناء علت ت دي 3102للتكاليف. وقد وضع  ميزانية عام 

وودد  ميزانيووة دعوم البوورامج واإلدارة لسوونة   326.0بمبلوو   3102مون الحتياطيووا  الحاليووة. وفو  ضوووء التوقعووا  الماليوة، حي

ا  المحوددة فو  . وروعيو  فو  الميزانيوة اإلجوراءا  واألولويو3103مليون دولر أمريكو  دون تغييور عون مسوتويا  عوام 

 وقي ة  طار العمل ووقي ة الوفاء بالغرض. 

 ويبين الجدول الرابع التغييرا  الرئيسية ف  ميزانية دعم البرامج واإلدارة.  -025

: موج  المجا ت الرئيسية لل يادات/التخفيضات في مي انية دعم البرامج 2 -الجدول الرابع 

 1121رنة بسنة وا دارة مقا

 )ماليين الدو رات األمريكية(

 249.1 3103خط األساس: العتمادا  الموافق عليها لسنة 

 0.5 الزيادا  الناشئة عن تكاليف المو  ين الدوليين والمحليين 

 الدعم اإلضاف  للمكاتب ال طرية والمكاتب اإلقليمية

 زيادة الدعم للمسائل الجنسانية

 والت ييمالرصد واإلبالغ 

11.6 

0.4 

0.8 

 13.3 مجموع ال يادات

 13.3 التخ يضا  الناتجة عن  عادة التنظيم ف  الم ر

 13.3 مجموعات التخفيضات

 249.1 3102العتمادا  الم ترحة لسنة 

 3102المجا ت الرئيسية لل يادة لسنة 

  :دوالر أمريكي 211 111الزيادات يف تكاليف املوظفني 

الدوليووة ومووو    فئووة الخوودما  العامووة  كوول الو ووائفبالنسووبة ل 3100عووام للتكوواليف ال عليووة ل تحلوويالاسووتخدم  األمانووة   -029

. وأخذ  ف  الحسبان التكاليف ال علية للمرتبوا  والبودل  3102العاملين ف  روما كأساس لتحديد المعدل  المعيارية لسنة 

 تعديلها لمراعاة التضخم. وتم تخ يض سعر صر  اليورو فو  تكواليف الموو  ين العواملين فو  روموا مونوالستح اقا  بعد 

التحوط. وذذا التخ ويض فو  التكواليف دولر أمريك  وف ا لسياسة  0.37يورو =  0دولر أمريك   لت  0.20يورو =  0
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ض الزيادة اإلجماليوة فو  تكواليف الموو  ين. وت و ر الزيوادة البوافية فو  تكواليف الموو  ين المحتسبة باليورو يعوِّ دم

 دولر أمريك . 511 111بمبل   3102الدوليين ومو    فئة الخدما  العامة الموجودين ف  روما ف  سنة 

  :مليون دوالر أمريكي  0011الدعم اإلضايف للمكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية 

وتووفير وفاء بوالغرض، يخبوص تمويول  ضواف  للمكاتوب ال طريوة والمكاتوب اإلقليميوة لتعزيوز ال ودرا  وف ا لوقي ة ال  -022

بنع ال رار أقرب ما يكون  لت ن طة التن يذ. وسو  تشكل المكاتب اإلقليمية المنطلق الرئيس  لودعم و دارة ومراقبوة الدعم ل

مكتبوا  26، سويتل ت 3102ذلوك مالئموا وميسوورا. وفو  عوام  المكاتب ال طرية الت  تم فيها توسويع خودما  الودعم حياموا كوان

مليووون دولر  79.2دولر أمريكوو  موون موووارد دعووم البوورامج واإلدارة. ويماوول تخبوويص  511 111قطريووا مووا متوسووطو 

 هافوو  المائووة موون الموووارد المتاحووة لوودعم البوورامج واإلدارة، بزيووادة نسووبت 25أمريكوو  للمكاتووب اإلقليميووة والمكاتووب ال طريووة 

 .3103ف  المائة عن عام  09

  :دوالر أمريكي  211 111الدعم اإلضايف للمسائل اجلنسانية وإنشاء وحدة قائمة بذاتها للشؤون اجلنسانية 

يتطلب تعميم المنظور الجنسان  استامارا  مستمرة لتن يذ الدعم المتسس  المحدد فو  سياسوة المسواواة بوين الجنسوين،   -027

ويتمال ذلك ف  تعزيز قدرا  المو  ين والشركاء علت  جراء التحليل الجنسان  ودموج المنظوور الجنسوان  فو  كول جوانوب 

ببوة مون ميزانيووة دعوم البورامج واإلدارة إلنشوواء وحودة للشووتون . وسووو  ت ضو  زيوادة السووتامارا  المخالبرناامجعمول 

علوت معالجوة ال ضوايا الجنسوانية فو  عملوو وبوين  البرناامجالجنسانية مستولة أمام مودير اإلدارة العاموة  لوت النهووض ب ودرة 

بتكارا  الجنسانية مو  يو. وسيجري استكمال األموال المستخدمة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة بأموال من صندوج ال

 وموارد أخر  من خارش الميزانية.

  :دوالر أمريكي 011 111الدعم اإلضايف للرصد واإلبالغ والتقييم 

علوت  البرنامجف  المائة لدعم تعزيز قدرة  51بنسبة  3102ازداد  ميزانية رصد األداء واإلبالغ عن النتائج ف  عام   -026

 لنتائج وغرس ق افة الت كير ال ائم علت النتائج مع اقتران ذلك بالمساءلة.قياس ا

فو  المائوة لتوسويع نطواج الت يويم وتووفير أدلوة ومودخال   ضوافية للخطوة  7وتشمل ميزانيوة مكتوب الت يويم زيوادة بنسوبة   -071

 الرصد والت ييم الذات .الستراتيجية الجديدة والبدء ف  تطبيق استراتيجية 

 3102المجا ت الرئيسية للتخفيضات في عا  

  :مليون دوالر أمريكي 0212إعادة تنظيم وحدات املقر 

وعب  2بما متوسطو  3102انخ ض الحد األقبت للموارد المخببة لشيعب الم ر ف  عام   -070 ف  المائة. وسو  تركوز شي

 صياغة السياسا  ووضع النيهج والمعايير والرقابة والمبادرا  لضمان المساءلة وت ديم الخدما  المتسسية.الم ر علت 

 معدل تكاليف الدعم غري املباشرة 

ر  عون الم تو 3103، أس ر تحليول معودل تكواليف الودعم غيور المباشورة لسونة WFP/EB.A/2006/6-C/1وف ا للوقي ة   -073

 .3 -الوارد ف  الجدول الرابع 
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 : حساب  كاليف الدعم غير المباشرة ) (1 -الجدول الرابع 

 7.77 2102خط األسا  لسن  

 0.05- 3102تخ يض بسبب انخ اض الن  ا  غير المباشرة لسنة 

 0.04+ زيادة بسبب انخ اض التمويل المتوقع

 0.98+ واإلدارةزيادة بسبب انخ اض رصيد حساب تسوية دعم البرامج 

 8.74 1122المعدل المحتمل لتكاليف الدعم غير المباشرة في  نة 

ونظرا للحاجة  لت تعظيم الك اءة ف  السوياج الموال  الحوال  وحالوة احتياطيوا  البورامج، توصو  األمانوة باإلب واء علوت   -072

 .3102ف  المائة ف  عام  2المعدل الحال  البال  

 هيكل األمانة 

( التوصيا  الواردة ف  وقي ة الوفاء بالغرض. وسو  تمكِّن عملية  عادة التنظويم 3105-3102تراع  خطة اإلدارة )  -072

من تحسوين التسواج والتواصول بوين اإلدارة العليوا والم ور والميودان. ويشومل الهيكول  البرنامج 0 -المحددة ف  الشكل الرابع 

وقالقووة مسوواعدين للموودير التن يووذي يغطووون  (موودير لووإلدارة العامووة)نائووب موودير تن يووذي والجديوود نائبووا واحوودا للموودير التن يووذي 

 خدما  العمليا  و دارة الموارد والمساءلة، وخدما  الشراكة والحوكمة. 
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   3102امليزانية املقرتحة لدعم الربامج واإلدارة لسنة 

من النظام المال ، تعرض ميزانية دعم البرامج واإلدارة ف  قالقة بنود اعتماد. وتوجز ال  را  التالية  2-6وف ا للمادة   -075

 لت ذيكل اإلدارة  3103والتكاليف الت ديرية ف  عام  3100كل بند من بنود العتماد تبعا لإلدارا . وتستند الن  ا  ف  عام 

الجديد. التنظيم هيكل العن  3102وقعة لسنة الحال . وتعبِّر التكاليف المت

 بنود العتماد التالية: 3102وتيستخدم ف  ميزانية دعم البرامج واإلدارة لسنة   -079

 

  

  

 ماليين الدو رات األمريكية(: مي انية دعم البرامج وا دارة حس  بنود ا عتماد )2 -الرابع الجدول 

 1122المتوقعة لسنة  1121التقديرية لسنة  1122المصروفات لسنة   

مجموع  عدد الو ائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الو ائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الو ائف

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية التكاليف*

المكاتب اإلقل م    -دعم البرامج 

  المكاتب القطر  
170 652 71.4 176 657 74.7 194 727 86.3 

 54.0 267 165 68.7 321 169 60.5 324 160 المقر** -دعم البرامج 

 108.8 516 254 105.7 490 268 104.0 491 268 اإلدارة  الش    اإلدار  **

 249.1 2 011 613 249.1 468 1 612 235.9 467 1 598 المجموع

 العمود الخا  بمجموع التكاليف يشمل تكاليف المو  ين وغير المو  ين.* 

ضومن بنود العتمواد الخوا   3103و 3100الجديد. وقد أيدرجو  شيوعبة السياسوا  والتخطويط والسوتراتيجيا  فو  السونتين  التنظيم هيكل اليعبِّر عن “ 3102المتوقعة لسنة ”** العمود المعنون 

لمواءمتهوا موع  دارة  3102البرامج نتيجة لدمجها مع شيعبة البرامج. ون ل  شوعبة خودما  اإلدارة  لوت الشوتون اإلداريوة فو  عوام والسياسا  ابتكار باإلدارة. وسو  يشمل دعم برامج الم ر شيعبة 

 هيئا العالقا  مع المنظما  المتعددة األطرا  والالموارد والمساءلة. ويشمل دعم برامج الم ر حاليا وحدة العالقا  مع المنظما  غير الحكومية الت  كان  تابعة من قبل لإلدارة ف  شعبة تسيير 

 غير الحكومية.

 لقطريةالمكاتب ا قليمية والمكاتب ا -دعم البرامج 

توزيع و ائف وتكاليف دعم البورامج واإلدارة فو  المكاتوب اإلقليميوة والمكاتوب ال طريوة لسونة  2-يبين الجدول الرابع   -072

 . 3103والتكاليف الت ديرية لسنة  3100م ارنة بمبروفا  عام  3102
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 )ماليين الدو رات األمريكية(المكا   ا قليمية والمكا   القطرية  -: دعم البرامج 1 -الجدول الرابع 

 1122المتوقعة لسنة  1121التقديرية لسنة  1122المصروفات لسنة  

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الوظائف

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية التكاليف*

المكتب اإلقليم  ف  بانكو  

 )آسيا(
31 139 12.1 30 138 13.9 33 027 15.5 

المكتب اإلقليم  ف  ال اذرة 

)الشرج األوسط وشمال أفري يا 

 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطت(

22 106 8.8 29 113 11.6 30 021 13.3 

داكار )غرب المكتب اإلقليم  ف  

 أفري يا(
44 128 16.1 39 122 16.5 44 022 17.4 

المكتب اإلقليم  ف  جوذانسبرغ 

 )الجنوب األفري  (**
46 165 20.0 20 80 9.1 29 62 13.1 

المكتب اإلقليم  ف  نيروب  

 )شرج ووسط أفري يا(**
 12.8 019 28 11.9 88 28 0.0 ل تنطبق ل تنطبق

)أمريكا  المكتب اإلقليم  ف  بنما

 الكاريب (البحر الالتينية و
26 113 10.7 28 116 11.6 30 039 12.6 

 0.0 0 0 0.0 0 0 0.4 1 1 لسودانلالمكتب اإلقليم  

 1.6 0 0 0.0 0 0 3.2 0 0 صندوج الطوارئ الميدانية

 86.3 222 194 74.7 657 176 71.4 652 170 المجموع

 تكاليف المو  ين وغير المو  ين.* العمود الخا  بمجموع التكاليف يشمل 

 سبرغ.يشمل  عادة تشكيل مكتبين  قليميين، ويستتبع ذلك ن ل قالقة مكاتب قطرية من المكتب اإلقليم  ف  نيروب   لت المكتب اإلقليم  ف  جوذان“ 3102المتوقعة لسنة ”** العمود المعنون 

 المكا   ا قليمية

تشووكل المكاتووب اإلقليميووة خووط الوودعم األول للمكاتووب ال طريووة. وت وووم المكاتووب اإلقليميووة بوودور أساسوو  فوو  دعووم ن وول   -077

المستوليا  وصونع ال ورار  لوت المسوتويا  الالمركزيوة وتعزيوز فعاليوة اإلدارة، والشوراكا ، والرقابوة التشوغيلية، وضومان 

 و ائ ها األساسية ف  ا ت :التساج علت المستويين اإلقليم  وال طري. وتتمال 
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 المكا   القطرية

 تشمل مستوليا  المكاتب ال طرية ما يل :  -076

 تبميم وتن يذ المشروعا  والبرامج؛ 

 المساءلة عن  دارة الموارد المستخدمة داخل البلد؛ 

  المبادرا  واألدوا  الجديدة؛تخطيط وتن يذ 

   تكوين شراكا  مع السلطا  الوطنية، والمنظما  غير الحكومية، وجماعا  المجتمع المدن ، وممال  الجها

 المانحة وال طاع الخا ، والمتسسا  المالية والبحاية بغرض زيادة فعالية البرامج؛

 .دارة الموارد البشرية وتنسيق سالمة المو  ين وأمنهم  

 .5 -وتخبص ميزانية دعم البرامج واإلدارة وف ا لحجم المكاتب ال طرية حسب ما ذو مبيمن ف  الجدول الرابع   -061

 : الهيكل المعياري للمكا   القطرية2 -الجدول الرابع 

 عدد المكا   الموارد المخصصة لدعم البرامج وا دارة حجم المكت 

 29 مدير قطري واحد وكبيركبير جدا 

 متوسط
دولر أمريك  لتكاليف التشغيل المحلية، بما ف   051 111مدير قطري واحد؛ و

 ذلك مو  ون محليون ممولون من ميزانية دعم البرامج واإلدارة 
21 

 صغير

دولر  311 111، و2-مدير قطري واحد، ومو ف فن  واحد من الرتبة   

المحلية، بما ف  ذلك مو  ون محليون ممولون من أمريك  لتكاليف التشغيل 

 ميزانية دعم البرامج واإلدارة

16 

 صغير جدا

، حسب القتضاء؛ 2 -مدير قطري واحد و/أو مو ف فن  من الرتبة  

دولر أمريك  لتكاليف التشغيل المحلية، بما ف  ذلك مو  ون  351 111و

 محليون ممولون من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

13 

 79 المجموع

 المقر -دعم البرامج 

 نظرة عامة 

مون أجول دعوم البورامج فو  الم ور  3102الميزانية الم ترحة للمو  ين وغيور الموو  ين لسونة  9 -يبين الجدول الرابع   -060

.3103والتكاليف الت ديرية لسنة  3100م ارنة بتكاليف عام 
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 )ماليين الدو رات األمريكية(المقر  -: دعم البرامج   -الجدول الرابع 

 

 1122المتوقعة لسنة  1121التقديرية لسنة  1122المصروفات لسنة 

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الوظائف

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية التكاليف*

 مكت  نائ  المدير التنفيذي ومدير ا دارة العامة

مكتب نائب المدير التن يذي 

 ومدير اإلدارة العامة
6 9 2.2 6 9 2.2 3 8 1.5 

 0.9 4 3 - - - - - - الشتون الجنسانيةوحدة 

 1.0 5 4 1.0 5 4 0.9 5 4 األمن الميدان شعبة 

 2.0 10 8 2.0 10 7 1.3 7 5 الستعداد للطوارئشعبة 

 إدارة خدمات العمليات

 0.9 4 2 - - - - - - مكتب مساعد المدير التن يذي

 1.0 3 3 - - - - - - التخطيط الستراتيج وحدة 

 0.5 2 1 1.5 6 6 - - - التغذية )مستشار أقدم(

العالقا  مع المنظما  وحدة 

 غير الحكومية**
- - - - - - 1 1 0.3 

السياسا  شعبة ابتكار 

 البرامج **و
- - - - - - 36 47 9.3 

 - - - 8.3 43 33 8.8 48 37 البرامج**شعبة 

 12.2 79 41 13.2 84 44 11.4 78 38 اللوجستيا شعبة 

 4.8 28 16 4.4 23 12 4.3 25 14 الشراءشعبة 

 19.6 76 47 21.0 76 47 17.5 87 46 تكنولوجيا المعلوما شعبة 

 - - - 15.1 65 10 14.0 65 10 اإلدارة**خدما  شعبة 

 54.0 267 165 68.7 321 169 60.5 324 160 المجموع

 * العمود الخا  بمجموع التكاليف يشمل تكاليف المو  ين وغير المو  ين.

 .الجديد الهيكل التنظيمعن  يعبِّر“3102لسنة  ةالمتوقع”  ** العمود المعنون

  ومدير اإلدارة العامةمكتب نائب املدير التنفيذي 

علووت المسووتو  السووتراتيج .  البرنااامجيضووطلع نائووب الموودير التن يووذي وموودير اإلدارة العامووة بمسووتولية  دارة أنشووطة   -063

مودير  كوونيمون خوالل مراقبوة الموديرين اإلقليميوين. وسوو    لت الميدان للمساءلة من الم ر اواحد تسلسالذذا النائب ويك ل 

األمون الميودان  ذلك علوت وحودة كوأمام نائوب المودير التن يوذي ومودير اإلدارة العاموة وذوو موا ينطبوق  مستولأيضا  الطوارئ

والشتون الجنسانية.

توودابير السووتعداد العامووة، والتأذووب للتبووورا  المحووددة،  بشووأن امجالبرناا مبووادرا شووعبة السووتعداد للطوووارئ  وت ووود  -062

التن يوذ وسوتك ل الشوعبة  والمتانوة التنظيميوة. ،وتنسيق الستجابة الستراتيجية الموقعية، وال درةو دارة المعلوما  التشغيلية، 

ال عال لجودول األعموال التحوويل  بالتنسويق موع الوكوال  اإلنسوانية. وسوتتولت شوعبة األمون الميودان   دارة المخواطر األمنيوة 

. وت ع علت وحدة الشتون الجنسانية المستولية األولت عن ضمان تعمويم المنظوور البرنامجومواصلة  رساء ق افية أمنية ف  

 .بأسرا البرنامجالجنسان  ف  
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  خدمات العملياتإدارة

المسوتول عون  دارة  تحو  مسوتولية مسواعد المودير التن يوذي البرناامجعمليا  دعم ستندرش الو ائف األكار ارتباطا ب  -062

وعب ولسياسوا  بتكوار اخدما  العمليوا ، وسوو  تشومل  دارة خودما  العمليوا  الشوعبة الجديودة ل اللوجسوتيا  البورامج وشي

 والشراء وتكنولوجيا المعلوما .

( ت وديم الودعم التشوغيل  والت نو ؛ 3( وضع المعايير والسياسا ؛ 0عن:  مستولةوسو  تكون  دارة خدما  العمليا    -065

(  دارة شوراء 2البورامج وتن يوذذا؛ ( ضمان تطوير األدوا  المالئمة لت ييم الحتياجا  واتجاذا  األمن الغوذائ  وتبوميم 2

ون ل األغذية والسلع والخدما . وسو  تتولت شعبة تكنولوجيا المعلوما  تطوير وصويانة نيظوم التبوال  الالزموة للودعم 

 التشغيل  واإلداري.

اتب ال طريوة بوالخبرة ال نيوة فو  تبوميم وتيسوير وسو  تدعم شعبة ابتكار السياسا  والبرامج المكاتب اإلقليمية والمك  -069

التخطويط السوتراتيج  موع ذوذا الشوعبة والوحودا   وحدةعمل ت. وسو  الستراتيج  ووقائق المشروعا التخطيط عمليا  

 األخر  ف   عداد الخطة الستراتيجية.

الحكوميوة  لوت  دارة خودما  العمليوا  وسوتركز علوت تنميوة قودرا   وسو  تنت ل وحدة العالقوا  موع المنظموا  غيور  -062

 الشركاء، و دارة الت اقا  المبرمة علت المستو  الميدان ، والعمل مع المنظما  غير الحكومية.

موع الحركوة المعنيوة  البرناامجوسو  ي وم مستشار أقدم ف  التغذيوة بودعم الشوراء والبورامج وسويتولت  دارة ت واعال    -067

 بتحسين مستو  التغذية، ومبادرة ال ضاء علت جوع األط ال ون ص تغذيتهم، ولجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية.

 اإلدارة والشؤون اإلدارية 

 3100م ارنوة بن  وا  عوام  3102تكاليف اإلدارة والشتون اإلدارية وعدد المو  ين ف  عوام  2 -يبين الجدول الرابع   -066

 .3103والتكاليف الت ديرية لسنة 
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 )بماليين الدو رات األمريكية(: ا دارة والشؤون ا دارية 2 -الجدول الرابع 

 1122المتوقعة لسنة  1121التقديرية لسنة  1122المصروفات لسنة  

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الوظائف

 التكاليف*

مجموع  عدد الوظائف

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية التكاليف*

 4.0 17 8 4.2 17 8 4.8 21 11 مكتب المدير التن يذي

 - - - 4.7 20 15 4.6 21 16 شيعبة السياسا  والتخطيط والستراتيجيا **

 - - - 0.5 2 2 0.5 2 2 الشتون الجنسانية**وحدة 

 8.2 34 22 10.3 40 26 10.5 40 26 التبال شعبة 

 14.0 97 45 13.9 97 45 13.2 93 42 الموارد البشريةشعبة 

 3.5 18 13 3.5 18 13 2.4 14 10 مكتب الشتون ال انونية 

 7.6 37 28 7.9 37 28 6.5 33 25 مكتب الم تش العام والرقابة

 5.3 12 9 4.9 11 8 4.2 11 8 مكتب الت ييم

 0.6 2 1 0.5 2 1 0.5 2 1 مكتب أمين المظالم

 0.5 2 1 0.6 2 1 0.5 2 1 مكتب األخالقيا 

 - - - 0.8 3 1 1.0 3 1 كتب حلول مكافحة الجوعم

 إدارة خدمات الشرا ة والحو مة 

 0.9 4 2 0.9 4 2 0.8 4 2 مساعد المدير التن يذي كتبم

 0.9 4 3 - - - - - - الوكال  الت  تتخذ من روما م را لهاوحدة 

 1.0 4 3 1.1 4 3 1.0 4 3 الشراكا  مع ال طاع الخا شعبة 

 6.0 36 18 7.2 40 21 6.7 41 21 شراكا  مع الحكوما الشعبة 

 3.5 12 8 3.3 11 7 3.6 12 8 الشراكا  بين الوكال شعبة 

 5.6 25 13 5.8 27 15 5.8 28 16 مكاتب التبال

 5.0 24 8 5.0 24 8 5.1 24 8 أمانة المجلس التن يذيشعبة 

عالقا  مع المنظما  المتعددة األطرا  الشعبة 

 والمنظما  غير الحكومية**
8 11 2.0 7 10 1.9 - - - 

 66.5 327 182 77.0 368 211 73.9 366 209 المجموع الفرعي لإلدارة

 إدارة  سيير الموارد والمساءلة 

مكتب مساعد المدير التن يذي ورئيس الشتون 

 المالية
1 2 0.7 2 3 0.9 2 4 0.9 

 1.3 7 5 1.5 9 6 1.7 10 7 البتكار والدعم ف  مجال تبريف األعمال وحدة 

 6.4 43 18 6.5 44 18 6.1 45 20 الميزانية والبرمجةشعبة 

 7.4 49 22 8.0 54 23 8.1 57 24 المالية والخزانةشعبة 

 3.1 16 13 2.1 12 8 3.1 11 7  دارة ورصد األداءشعبة 

 13.7 67 10 - - - - - - خدما  اإلدارة**شعبة 

 32.8 186 70 19.0 122 57 19.7 125 59 المجموع الفرعي للشؤون ا دارية

 9.6 3 3 9.7   10.5   العتمادا  المركزية

 108.8 516.0 254 105.7 490 268 104.0 491 268 المجموع

 * العمود الخا  بمجموع التكاليف يشمل تكاليف المو  ين وغير المو  ين.

  الجديد. التنظيم هيكل اليعبِّر عن “ 3102المتوقعة لسنة ”** العمود المعنون 
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( ت ووديم 0 ويك ول مكتووب المودير التن يووذي الوذي يووديرا رئويس ديوووان الموو  ين ونائووب رئويس ديوووان الموو  ين مووا يلو :  -311

( ضمان قودرة المودير 2( اإلبالغ بوضو  عن قرارا  المدير التن يذي؛ 3مشورا  و حاطا  واضحة  لت المدير التن يذي؛ 

ب عاليوة ومسوتوليتو أموام المسوت يدين والودول األعضواء. ويودعم المكتوب فريوق اإلدارة التن يذيوة  البرنامجالتن يذي علت تمايل 

 عمل المكاتب المستولة مباشرة أمام المدير التن يذي.وفريق اإلدارة العليا وينسق 

واضوحة وشو افة ومتاحوة للجهوا  المانحوة  بالبرناامجوتعمل شعبة التبال  علت التأكود مون أن المعلوموا  المتعل وة   -310

( التبووال  3  مووع وسووائط اإلعووالم؛ ( العالقووا0الخاصووة والعامووة والجمهووور والمووو  ين. وتركووز الشووعبة علووت مووا يلوو : 

( التواصوول مووع المعلمووين، والطووالب، والجماعووا  المدنيووة، ومووو    2الخارجيووة والداخليووة وال ائمووة علووت شووبكة الويووب؛ 

 ( اإلعالنا  المجانية.2المعونة، وم رري السياسا  وأصحاب المبلحة؛ 

بوالمو  ين المالئموين المسوتعدين ألداء مهوامهم وحبوولهم علوت الودعم  البرناامجشورية تزويود وتك ل شعبة المووارد الب  -313

ووعبة فو  عووام  بودعم عمليوة التغييوور التنظيمو  موون خوالل مواءمووة الن ول والترقيووة  3102الوالزم ألداء تلوك المهووام. وسوت وم الشي

ق الشوعبة المسوتو  األماول مون اإلدارة التنظيميوة و دارة األداء مع نتائج الستعراض الحال  للمووارد البشورية. وسوو  تح و

بغرض ضومان التسواج موع متطلبوا  المووارد البشورية والمتاوال لهوا، وسوو  تسواذم فو  الح وا  علوت بيئوة عمول أخالقيوة 

 يسودذا الحترام، وستتولت عند اللزوم اإلشرا  علت اإلجراءا  التأديبية. 

ر مكتووب الم ووتش العووام والرقابووة ضوومانا  للموودير التن يووذي بشووأن الحوكمووة والسياسووا  والمخوواطر والموووارد ويوووفِّ   -312

فوو  تن يووذ أفضوول  البرنااامجوالعمليووا  والمسوواءلة عوون طريووق خوودما  رقابيووة موضوووعية ومسووت لة. وي وووم المكتووب بتوجيووو 

مكوين الموديرين مون تووفير ضومانا  للمودير التن يوذي. الممارسا  المعمول بها ف  األمم المتحدة وال طاع الخا  من أجول ت

ويجووري المكتووب عمليووا  المراجعووة الداخليووة والتح يووق والت توويش موون أجوول ت ووديم ضوومانا  تتكوود اسووتخدام الموووارد ب عاليووة 

 وك اءة.

، علووت ضوومان قوووة عمليووا  تح يووق األذوودا  وتسوواعد عمليووا  المراجعووة الداخليووة التوو  تسووتند  لووت ت ووديرا  المخوواطر  -312

د أفضل الممارسا  وتعبِّر عما يستجد من اتجاذوا  فو  مجوال الرقابوة. ومون المتوقوع فو   الستراتيجية والتأكد من أنها تجسِّ

ف  المائة من المخاطر الت  ت يمها عمليوا  المراجعوة. وتك ول التح ي وا  العمول  25أن تشمل عمليا  المراجعة  3102سنة 

 . البرنامجفورا علت تحديد و ي ا  األنشطة ال ردية الت  قد تعرقل تح يق أذدا  

من خالل ت ديم أدلة تاب  األداء ال عل . وتوفر عمليا  الت يويم معلوموا  ألصوحاب  البرنامجويدعم مكتب الت ييم عمل   -315

المبلحة عن مالءمة السياسا  والعمليا  واستدامتها وفعاليتها وك اءتها وأقرذا. وتعزز األدلة الت  تتوصل  ليها الت ييموا  

تبوحيح األخطواء. ويهود  مكتوب الت يويم فو  عوام المساءلة والتعلم وتاري الن اش وت ض   لت  جراءا  لتكرار النجاحا  و

( زيوادة 3( زيادة النطاج الذي تغطيوو عمليوا  الت يويم بغورض تح يوق المتاوال الكامول لسياسوة الت يويم؛ 0 لت ما يل :  3102

لة ( مواصولة تح يوق المسوتو  األماول مون جوودة الت ييموا  مون أجول تعزيوز المسواء2استخدام أدلة الت ييم فو  صونع ال ورار؛ 

 والتعلم. ويبين الملحق الاالث برنامج عمل الت ييم.

  خدمات الشراكة واحلوكمةإدارة 

خدما  الشراكة والحوكمة علت تكووين الشوراكا  موع المنظموا  المستول عن  دارة  سيشر  مساعد المدير التن يذي  -319

الشراكا  موع الحكوموا  مكاتوب التبوال فو  بيجوين وبورلين شعبة وتشمل الخاصة، ووكال  األمم المتحدة، والحكوما . 
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وباريس؛ وسو  تكون مكاتب التبال ف  أديس أبابا وبروكسل وطوكيوو وواشونطن مسوتولة مباشورة أموام مسواعد المودير 

 التن يذي.

وبا  دور اإلدارة ف  تعبئة الموارد لتلبية الحتياجوا  التشوغيلية بوال  األذميوة فو   ول ازديواد المنافسوة علوت المووارد   -312

 لت زيادة محافظ المانحين ف  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعوة لمنظموة التعواون والتنميوة فو   البرنامجالن دية. وسو  يسعت 

الماال من خوالل استكشوا  عالقوا  التوبزر بوين الشوراكا  العاموة والخاصوة، وتعزيوز الميدان القتبادي وذلك علت سبيل 

 من ذلك التمويل. البرنامجتسليط األضواء علت المانحين وتدعيم التبال  معهم، وحماية أو زيادة حبة 

ن يوذي عون العالقوا  موع الوكوال  التو  تتخوذ مون روموا وسو  يتولت مستشار أقدم المستولية أمام مسواعد المودير الت  -317

 م را لها ولجنة األمن الغذائ  العالم .

الشراكا  بين الوكال  ف  نيويور  من أجل  دارة العالقا  مع كيانوا  األموم المتحودة. شعبة وسو  ي ع م ر و ي ة   -316

  اريرا  لت مكتب نيويور .وسو  يرفع مكتب التبال ف  جنيف ت

 إدارة الموارد والمسا لة ورئيس الشؤون المالية

سيظل مكتب مساعد المدير التن يذي إلدارة الموارد والمساءلة ومكتب رئيس الشتون المالية علت حالهموا دون تغييور،   -301

مووع  ضووافة شووعبة خوودما  اإلدارة. ويعووزز ذلووك دور رئوويس الشووتون الماليووة فوو  مواصوولة ال بوول بووين مهووام المواف ووة علووت 

لد  أصحاب المبلحة الخارجيين مدير أقدم  البرنامجلك أيضا أن يمال الميزانية والرقابة المالية و دارة الن  ا . ويضمن ذ

 واحد ألغراض المساءلة.

علووت رصود الحبووائل وا قوار واإلبووالغ  البرناامجوسوو  تزيود شووعبة  دارة رصود األداء التوو  سويعاد تبووميمها قودرة   -300

عنها. وسو  ت وم ذذا الشوعبة بوضوع نظوام يمكون تن يوذا علوت المسوتو  الميودان  لت وديم التوجيوو ووضوع المعوايير الالزموة 

 لتطبيق الالمركزية ف   دارة األداء ورصدا وت ييمو. 

  ضمان فعالية تكاليف خدما  الم ر ومبادرا  أتمتة وتحسين عمليا  الشتون خدما  اإلدارة فشعبة وسو  تستمر   -303

  اإلدارية وت ديم ال يادة المشتركة بين الوكال  ف  مجال  األمن و دارة المرافق والخدما  المشتركة والس ر.

( تحسوين العمليوا  ال ائموة علوت 0 ة الماليوة مون خوالل موا يلو :وسو  ت وم اإلدارة كذلك بتعزيز ك واءة تكواليف اإلدار  -302

( تن يوذ تودابير الرقابوة الداخليوة لتح يوق الك واءة فو   ول 3المعامال  المالية، مع الست ادة من الستخدام األمال للتكنولوجيا؛ 

لداخليوة بغورض احتوواء التكواليف؛ ( تعزيوز الميزنوة ا2تدذور المناخ القتبادي والحاجة  لت تح يق أعلت قيمة بأقل تكل وة؛ 

 ( تحسين ترتيب أولويا  الموارد.2

 أيضا عملية  دارة التغيير المتبلة بعملية التعزيز التنظيم .اإلدارة وسو  تنسق   -302

 االحتياجات القانونية واالعتمادات المركزية األخرى

يشمل ذذا ال سم تكواليف الحتياجوا  ال انونيوة وغيرذوا مون العتموادا  الخاضوعة للرقابوة المركزيوة، التو  تودرش فو    -305

 3102بوين تكواليف احتياجوا  ذوذا ال ئوة فو  عوام  7 -الميزانية تح  بند اإلدارة والشتون اإلدارية. وي ارن الجودول الرابوع 

 .3103وت ديراتها ف  عام 

الم دمرة ف  ميزانيا  ذيئا  األمم المتحدة؛ ويشمل ذلك أيضوا  البرنامجوتستند معظم التكاليف ف  ذذا ال ئة  لت حبة   -309

تكوواليف أقسوواط بوليبووة التووأمين المركزيووة ضوود األفعووال الكيديووة واللتزامووا  العامووة وتكوواليف السوو ر. وتوودار تكوواليف  عووادة 



WFP/EB.2/2012/5-A/1 63 

 

ة بالو وائف المدرجوة فوو  ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة عون طريووق صوندوج مركوزي ألغوراض الرقابووة النتوداب المتبول

 من احتواء تكاليف التو يف والن ل وقام بتمديد فترا  الخدمة ف  ن س الو ي ة حياما أمكن. البرنامجوالش افية. وتمكمن 

لدراسوووة  دارة األصوووول ( ومخببوووا 3102-3102ببوووا للخطوووة السوووتراتيجية )مخ“ بنوووود أخووور ”وتشووومل فئوووة   -302

 .بندوج استح اقا  المو  ينوالخبوم المتعل ة ب

: ا حتياجات القانونية وا عتمادات المر  ية 8 -الجدول الرابع 

 )بماليين الدو رات األمريكية(األخرى 

 1122المقترحة لسنة  1121التقديرية لسنة   

 000 900 1 000 400 2 ن ل المو  ينتكاليف 

 000 375 1 000 275 1 رسوم التأمين

 000 000 1 000 900 وحدة الت تيش المشتركة

 000 510 000 600 لجنة الخدمة المدنية الدولية

 000 450 000 450 المراجعة الخارجية

 000 310 500 307 مجلس الرؤساء التن يذيين

 000 300 300 266 الطوارئاإلخالء الطب  ف  حال  

 000 231 700 176 لجنة مراجعة الحسابا 

 000 447 1 500 540 1 الخدما  الم دمة من الوكال  األخر 

 000 772 000 850 صندوج الطوارئ

 000 265 000 300 اجتماع اإلدارة العالم 

 000 008 1 000 611 بنود أخر 

 000 568 9 000 677 9 المجموع

 نتائج ا دارة وميزانية دعم البرامج وا دارةأبعاد 

. وضومانا لتسواج 3 -تستند ميزانية دعم البرامج واإلدارة  لت خمسة من أبعاد نتائج اإلدارة المحددة ف  الشكل الرابوع   -307

، جور  مواءموة تلوك األنشوطة موع أبعواد البرناامجاألنشطة الممولة من ميزانية دعوم البورامج واإلدارة موع نتوائج اإلدارة فو  

من خالل الربط بين الميزنة و دارة األداء تتبّع اإلنجاز ف  كل بيعد مون أبعواد اإلدارة  للبرنامجنتائج اإلدارة المناسبة. ويمكن 

 من خالل متشرا  األداء ذا  البلة وتجميع ت رير األداء السنوي لعرضو علت المجلس.
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 :  بعاد نتائج ا دارة1 -الشكل الرابع 

توفير الموارد علت أسواس الحتياجوا .  3102من خالل ميزانية دعم البرامج واإلدارة لسنة  البرنامجوسو  يضمن   -306

ار لدعم العمليوا  الداخليوة والك واءة بحبافة وي وم بتعبئتها من خالل ق افة التعلم والبتك البرنامجوذذا الموارد الت  يديرذا 

نو من تح يق نتائجو الستراتيجية.  التشغيلية، ستمكِّ

عن ترتيب أولويا  أبعاد نتائج اإلدارة والمجال  ذا  األولوية ف  عمليوة  3102وتعبِّر المخببا  الم ترحة لسنة   -331

 التغيير التنظيم .

  أبعاد نتائج اإلدارةمن  0الُبعد 

من ال يام بعملو؛ وتخبص لهوذا الغورض نسوبة  البرنامجيعن  تأمين الموارد ضمان  تاحة األموال والمو  ين لتمكين   -330

مخببوة مليوون دولر أمريكو . وتبلو  المووارد ال 33، أي 3102ف  المائة من ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة فو  عوام  6

 .0ف  المائة من موارد البيعد  22للمكاتب اإلقليمية والمكاتب ال طرية 

  من أبعاد نتائج اإلدارة 3الُبعد 

تعنو  الحبووافة اإلداريووة ضوومان اسووتخدام األموووال وف ووا لخطوة محووددة و دارة سووالمة المووو  ين ورفوواذهم وك الووة أموون   -333

فو  المائوة مون ميزانيوة  39نسبة  3وتخبص للبيعد  البرنامج،” صورة”والحد من ا قار البيئية، وحماية  المبان  والعمليا 

 مليون دولر أمريك . 95.2، أي 3102دعم البرامج واإلدارة لسنة 

2الب عد 

1الب عد 

2الب عد 

1الب عد 

2الب عد 

الكفاءة التشغيلية

  الي  العمل الداخلية

التعلم وا بتكار

الحصافة ا دارية

 أمين الموارد

جميع المسائل المتصلة بالدقة العامة في المواعيد، و فاءة التكاليف، 

وا  تمرارية، ومالءمة ا تجابة البرنامج

جميع العمليات التي  ستفيد من الموارد المتاحة لضمان اضطالع 

البرنامج بأعمال  اليومية

جميع المسائل المتصلة بتحديد و وثيق ونشر الدرو  المستفادة 

والمهارات المطلوبة لتنفيذ ا ترا يجية البرنامج

بها البرنامج الموارد التي  يعايرجميع المسائل المتصلة بالطريقة التي 

 قع  ح   صرف 

جميع المسائل المتصلة بتعبئة الموارد الالزمة  جراء عملنا و نفيذ 

ا ترا يجيتنا 
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  من أبعاد نتائج اإلدارة 2الُبعد 

مليوون دولر أمريكو ، مون ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة لسونة  07.5لمائة، أي ف  ا 2يستأقر التعلم والبتكار بنسبة   -332

، وتخبووص ذووذا النسووبة لتنميووة قوودرا  المووو  ين وجمووع وت اسووم الوودروس المسووت ادة موون خووالل الت ييمووا  والرصوود 3102

فوو  المائووة موون الموووارد  32واإلبووالغ عوون النتووائج. وتبلوو  العتمووادا  المرصووودة للمكاتووب اإلقليميووة والمكاتووب ال طريووة 

 .2المخببة للبيعد 

  من أبعاد نتائج اإلدارة 2الُبعد 

 99.0، أي 3102فو  المائوة مون ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة لسونة  32تمال ميزانية  دارة أسواليب العمول الداخليوة   -332

المائووة لمعوودا  تكنولوجيووا المعلومووا  ودعووم الوونيظم موون أجوول تحسووين فوو   35مليووون دولر أمريكوو ، تخبووص منهووا نسووبة 

 ف  المائة لتحسين تخبيص الموارد و دارة العمليا  المالية. 23التبال  والوصال  اإللكترونية؛ وتوجو نسبة 

  من أبعاد نتائج اإلدارة 2الُبعد 

مليووون دولر  22.3فوو  المائووة، أي  20، وذوو  3102البوورامج واإلدارة لسوونة  تخبووص أكبوور نسووبة موون ميزانيووة دعووم  -335

أمريك ، لتح يق الك اءة التشوغيلية وضومان تح يوق األقور األماول علوت المسوت يدين مون خوالل دقوة مواعيود السوتجابة وك واءة 

ن أبعواد نتوائج اإلدارة، وتخبوص مو 5فو  المائوة مون المووارد المخببوة للبيعود  75تكل تها. ويستأقر الدعم التشغيل  بنسوبة 

 ف  المائة للمكاتب ال طرية. 27ف  المائة للم ر والمكاتب اإلقليمية، و 93نسبة 

 التكميلية لدعم البرامج وا دارةاالستثمارات 

مج واإلدارة ويي توور  تمويلهووا موون من بوولة عوون ميزانيووة دعووم البوورا التكميليووة لوودعم البوورامج واإلدارةالسووتامارا   ن   -339

حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. ويتيح فبل التكاليف غير المتكررة تحسين الحوكمة واإلدارة عن طريق زيادة شو افية 

التكاليف العاديوة لميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة. وتتسوق السوتامارا  موع السوتخدام السوابق لحسواب تسووية دعوم البورامج 

 رة، وذ  ت لص المخاطر  لت أدنت حد، حيث لن تحتاش األنشطة المزمعة  لت موارد لالستمرار ف  تشغيلها.واإلدا

، وسو  ترصد لهوا 3102ووف ا لوقي ة  طار العمل ووقي ة الوفاء بالغرض، سيجري تن يذ عدد من التغييرا  ف  عام   -332

مليون دولر أمريك . وسو  يك ول تخبويص ذوذا المبلو   31بمبل   تكميلية لدعم البرامج واإلدارةف  الميزانية استامارا  

وخبرتو ف  تن يذ التغييرا  ببورة منهجية. وقد ييستخدم جزء من المبلو  المخبوص إلنشواء صوندوج انت وال  البرنامجقدرة 

 يوفر المرونة ف   دارة تغييرا  المو  ين.

المناقشوا  التو  دار  بشوأن  ف  وكذلك طار العمل  ب علالمحددة  الميادين مل اإلطار الجديد إلدارة التغييروسو  يش  -337

التبميم التنظيم  و عادة المواءمة والعمليا  األخر . وسو  تشمل  جراءا  التغيير معايير ومنجوزا  مسوتهدفة لضومان 

  ءا  المتسسية األخر  وف  الوق  المحدد.تح ي ها بك اءة بالتنسيق مع اإلجرا

ف  بيئوة خارجيوة متزايودة  للبرنامجلعملية  دارة التغيير تن يذ الخطة الستراتيجية  المخببا  التكميليةوسو  تيسِّر   -336

 التع يد من خالل  جراءا  مدروسة ف  الم ر والميدان.
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  واإلدارةحساب تسوية دعم الربامج 

مليار دولر أمريك  من المتوقع أن يدر  يرادا  من اسوترداد تكواليف  2.2بمبل   3102ف  عام  البرنامجي دمر تمويل   -321

 مليون دولر أمريك . 329الدعم غير المباشرة قدرذا 

مليون دولر أمريك ؛ ويتوقوع  73.0بمبل   3102وي دمر الرصيد الفتتاح  لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لسنة   -320

مليوون دولر أمريكو ، وذوو أقول مون المسوتو  المسوتهد  المحودد بأربعوة أشوهر مون الن  وا   26أن يبل  الرصويد الختوام  

 ر أمريك  تم الت اج عليها مع المجلس. مليون دول 72العادية لدعم البرامج واإلدارة، أي 

 : الرصيد المتوقع لحساب  سوية دعم البرامج وا دارة   -ول الرابع الجد

 )ماليين الدو رات األمريكية(

 82.1  3102يناير/كانون الاان   0الرصيد الفتتاح  المتوقع ف  

 236.0 3102 يرادا  استرداد تكاليف الدعم غير المباشرة ف  

 (249.1) 3102مبروفا  دعم البرامج واإلدارة ف  

 (20.0) 3102ف   التكميلية لدعم البرامج واإلدارةالستامارا  

 49.0 3102ديسمبر/كانون األول  20الرصيد الختام  المتوقع ف  

أن تظل  يرادا  تكاليف الدعم  البرنامج، يتوقع 3105و 3102بالنظر  لت الزيادة الط ي ة ف  تنبتا  التمويل للسنتين   -323

ف  جموع األمووال و دارة العتموادا  بحبوافة  البرنامجغير المباشرة مست رة. ومع تن يذ  عادة المواءمة التنظيمية سيتسمر 

 اإلدارة المالئمة للمخاطر. ف   طار دورة الميزانية السنوية لضمان

 استخدام عائد الفوائد

ل عائود ال وائود المحبولة مون حووافظ اسوتامارا   2-00وف ا لما تونص عليوو الموادة   -322  البرناامجمون النظوام الموال ، يحووم

مليوون دولر  03بمبلو   3102ل وائود فو  عوام وحساباتو المبرفية وحسابا  أسواج المال  لت الحساب العام. وي دمر عائود ا

 أمريك .

اسووتخدام عائوود ال وائوود  البرنااامجأذميووة كبيوورة علووت سووالمة وأموون مو  يووو وعملياتووو. ولووذلك ي توور   البرنااامجويعلووق   -322

لمواصلة تمويل الحساب الخا  لألمن. ويتطلب النتهاء من تن يوذ نظوام  دارة الخزانوة تخبويص مبلو   ضواف  مون ال وائود 

 المستح ة.

 احلساب اخلاص لألمن 

لزامية إلدارة األموم المتحودة لشوتون السوالمة حسابا خاصا للن  ا  المتبلة بالتكاليف اإل 3103ف  عام  البرنامجأنشأ   -325

باسوتخدام سول ة مون مرفوق تمويول رأس الموال العامول. ويراعوت فو  المبلو   البرناامجواألمن وصندوج الطوارئ األمنية ف  

مليوون دولر أمريكو  مون  00.5الت ديرية البالغة  البرنامجمليون دولر أمريك ، حبة  07.7، وذو 3102الت ديري لسنة 

مليوون دولر  2.2، و3103ف  المائة علت ن  ا  عام  06كاليف  دارة األمم المتحدة لشتون السالمة واألمن بزيادة نسبتها ت

 أمريك  لبندوج الطوارئ األمنية من أجل شراء معدا  األمن الت  ل تغطيها تكاليف الدعم المباشرة. 
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ل التكال  -329 يف المتبلة باألمن، حياما أمكن، علت تكاليف الدعم المباشرة مون خوالل ترتيبوا  ت اسوم التكواليف وسو  تحمم

ماليين دولر أمريك  من الحساب العام لتغطية تكاليف  01سحب مبل  ف  حدود  البرنامج. وي تر  322المحددة ف  ال  رة 

 طرية البغيرة. األمن الت  ل يمكن تمويلها من العمليا ، خاصة ف  المكاتب ال 

 نظام إدارة اخلزانة 

تن يوذ نظوام  دارة ل أمريكو  مليون دولرا أوليا قدرا تخبيص مبلغ 3100عام دورتو العادية لأقر المجلس التن يذي ف    -322

وجور  المواف وة بعود ذلوك فو  خطوة اإلدارة  دولر أمريك  خالل السنة الت ويمية. 211 111، وأين ق من ذذا المبل  الخزانة

لعوام  دولر أمريك  611 111، علت مخببا   ضافية ب يمة 3100(، المعتمدة ف  نوفمبر/تشرين الاان  3103-3102)

وبحلوول مليوون دولر أمريكو .  0.9بغرض  نجواز نظوام  دارة الخزانوة بحيوث وصول  السوتامارا  اإلجماليوة  لوت  3103

سووتكون معظوم األعمووال المتعل وة بالوصووال  اإللكترونيوة قوود اكتملو . وسووو  تكتمول المرحلووة الاانيوة موون  3103نهايوة عوام 

فو   3102( وعمليوا  السوداد المبورفية، فو  مطلوع عوام SAPالمشروع الت  سيجري فيها تح يق التكامل بين نظام سواب )

بغوورض دعووم  البرنااامجفيهووا حجووم كبيوور لعمليووا   تسووعة بلوودان؛ وموون الم وورر يبوودأ تطبيووق النظووام فوو  كوول البلوودان التوو  يوجوود

 الو ائف الجديدة.

وتمكِّن أساليب عمل الخزانة المحسمنة من تح يق وفورا  كبيرة ف  التكاليف، وبخاصة ف  تحويل أموال المانحين  لت   -327

مليون دولر أمريك  سنويا اعتبارا من  3.5تكاليف عن العمال  المحلية لدعم تن يذ المشروعا . وسو  ت يض وفورا  ال

 فباعدا، أي ما يزيد كايرا عما كان متوقعا ف  البداية.  3102عام 

 لوت  3102وتبل الموارد المطلوبة من عائد ال وائد لالنتهاء من تن يذ نظام  دارة الخزانة والبودء فو  تطبي وو فو  عوام   -326

 مليون دولر أمريك .  3دولر أمريك  ليبل  بذلك مجموع التكاليف  211 111

 التحوُّط 

سياسة للتحوط لعنبور اليوورو فو  ن  وا  دعوم البورامج واإلدارة  3117ة لسنة أقر المجلس التن يذي ف  دورتو السنوي  -321

 بغية تعزيز الست رار ف  تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

شهرية المطلوبة ووف ا للممارسا  المعمول بها ف  السنوا  األخيرة، أبرم  األمانة ع ودا آجلة لشراء مبال  اليورو ال  -320

فوو   3102. ون ِّووذ  سياسووة التحوووط لسوونة 3102وف ووا لأليطوور الزمنيووة المحووددة إلعووداد ميزانيووة دعووم البوورامج واإلدارة لسوونة 

د متوسط سعر البر  عند مستو  3103مايو/أيار  دِّ دولر أمريكو . ويودخل ذوذا السوعر المتوسوط فو  حسواب  0.37، وحي

يوودة، األموور الووذي ي ضوو   لووت ضوومان ال يمووة الدولريووة للمبووروفا  المعيمنووة بوواليورو فوو  التكوواليف المعياريووة للو ووائف الجد

. وستسوتمر األمانوة 3102ميزانية دعم البرامج واإلدارة، وبالتال  المساعدة ف  عملية التخطيط المتبلة بخطة اإلدارة لسنة 

 ف  رفع الت ارير بانتظام عن أقر ترتيبا  التحوط.

 اليفترتيبات تقاسم التك

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لضوومان وصووول  البرنااامجازداد الطلووب علووت التبووال  التوو  يمكوون الوقوووج بهووا فوو  كوول المواقووع التوو  يعموول فيهووا   -323

مون أجول مواءموة المو  ين  لت األدوا  اإللكترونية علوت شوبكة الويوب. وسويجري تن يوذ نمووذش نبويب ال ورد مون التمويول 
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تكاليف تكنولوجيا المعلوما  المتسسية مع حجوم كول عمليوة و دراجهوا فو  أنسوب فئوة مون فئوا  التكواليف. وسويجري ت سويم 

ل علوت  حود  فئوا   32التكاليف الت ديرية المحددة بمبل   مليون دولر أمريك  بالتناسب علت أساس عدد الموو  ين وسوتحمم

 التكاليف ف  الموقع ذي البلة.

 األمن 

 بمبلووو  3102مووون التكوواليف اإللزاميوووة إلدارة األموووم المتحووودة لشووتون السوووالمة واألمووون لسووونة  البرناااامجت وودمر حبوووة   -322

لو  ذوذا التكواليف حتوت عوام  00.5 مون الجوزء غيور المخبوص مون الحسواب العوام ومون  3103مليون دولر أمريك . وموِّ

لة علوت المشوروعا . وترشويدا لترتيبوا  ت اسوم التكواليف، سويبدأ ت اسوم تلوك التكواليف بوين المكاتوب  التكاليف المباشرة المحمم

دولر أمريكوو  فوو  السوونة.  029 111ال طريووة المتوسووطة والكبيوورة والكبيوورة جوودا. ويتوقووع أن يبلوو  متوسووط تكل ووة المكتووب 

متحودة لشوتون السوالمة واألمون وت اسوم التكواليف لضومان اسوتعراض ميزنوة تكواليف  دارة األموم ال البرنامجوسو  يواصل 

 تح يق أفضل قيمة بأقل تكل ة من مساذماتو.

 التقييم 

. ولحظ مراجع الحساب الخارج  والمجلوس صوعوبة للبرنامجييطلب من مكتب الت ييم  جراء ت ييما  لعمليا  من ردة   -322

 ييما .تحديد التمويل لتلك الت 

 نموذجا جديدا لتمويل الت ييما  واسترداد التكاليف من كل مشروع علت حدة. البرنامجوسو  ين ذ   -325
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 القسم الخامس: الحسابات الخاصة والصناديق ا  تئمانية 

 0-5 المادة ف  عليو المنبو  النحو علت استئمانية وصناديق خاصة حسابا   نشاء المدير التن يذي ببالحيةيتمتع   -329

 ماوول ذووذا واسووتخدام األولويووا  بشووأن تحديوود البرنااامج لخطووة العريضووة الخطوووط ال سووم ويعوورض ذووذا. موون النظووام المووال 

 .3102 عام ف  البناديق

: وتشوومل مليووون دولر أمريكوو ، 203.6بمبلوو   3102 لعووام السووتئمانية والبووناديق الخاصووة قيمووة الحسووابا  وت وودر  -322

 البووناديقحتياجووا  ل مليووون دولر أمريكوو  090.9 منهووا مليووون دولر أمريكوو ، 322.2 ب يمووة اسووتئمانية صووناديق (0

 ب يموة خاصوة حسوابا ( 3ال طريوة المخبوصوة؛  تئمانيةالسو للبوناديق مليون دولر أمريكو  20.2و الستئمانية الخاصة

  .مليون دولر أمريك  026.9

والموارد من  حتياجاتبشأن ا  1122 وقعات عا   :2–الخامسالجدول 

 خارج المي انية

  

 من المئوية النسبة ( مريكي دو ر )مليون

 المجموع

 39 161.6 البناديق الستئمانية العامة

 17 71.7 المخبوصة ال طرية الستئمانية البناديق

 233.3 ا  تئمانية مجموع الصناديق

 44 179.6 الحسابا  الخاصة 

   412.9  المجموع 

 3102 عا  في ا  تئمانية والصناديق الخاصة الحسابات من الغرض

 :من تمكنو الت  البرنامج تمويل عناصر من ذام عنبر الستئمانية والبناديق الخاصة  ن الحسابا   -327

 مال الربحية غير األعمال خدما  ت ديم ( مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحال  اإلنسانيةUNHRD وخدما ،) 

 والتأمين (،GVLP) البرنامج العالم  لتأجير السيارا و (،UNHASاإلنسانية ) للمساعدة الجوي للن ل المتحدة األمم

 والتمويل؛ التكاليف استرداد آليا  خالل من الذات 

 واإلدارة  البرامج دعم ميزانية واستكمال الغذائية، المساعدا  لت ديم التجريبية والمبادرا  المتسسية ال درا  تنمية

 التشغيلية؛ والميزانيا 

  الموارد لحشد ال طرية المكاتب مستو  علت والعامة الخاصة والمنظما  المضي ة الحكوما  مع  قامة شراكا 

 .فيما يتعلق بشبكا  السالمة الخاصة بها المتبلة باألغذية الحكوما  ومساعدة الالزمة للبرامج

 الحسابات الخاصة

 البرنامجيوة لألغوراض المخببة األموال أو الخاصة المساذما  إلدارة خاصا حسابا أن ينشئ التن يذي المدير يمكن  -326

 مون المائة ف  20 تشكل والت  خاصة، حسابا  خمسة وأكبر. األجل طويلة أنشطة لدعم أو أو لسترداد التكاليف، العامة أو
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  1122 عا  الخاصة  وقعات الحسابات :2-الشكل الخامس 

 والتبووال ، المعلومووا  وتكنولوجيووا ومسووتودعا  األمووم المتحوودة لالسوتجابة للحووال  اإلنسووانية، للطيووران، ذوو  المح ظوة،

اللوجستية. السيارا ، والخدما والبرنامج العالم  لتأجير 
 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلاص للطريان احلساب  

 بالبرناامج الطيوران الخاصوة لعمليوا  الماليوة اإلدارة نظام ويوفر ،3112 ديسمبر/كانون األول ذا الحساب ف أنشئ ذ  -351

  .وشبكا  الطيران ولتحسين معايير

 :خدمة الطيران ستواصل ،3102 عام وف   -350

 التلوي؛ من والحد التكاليف ل عالية خا  اذتمام  يالء مع الدعم، وخدما  الطائرا  تأجير ترتيبا  تيسير 

 اإلنسانية؛ للمساعدة الجوي للن ل المتحدة األمم لخدما  والخارج  الداخل  التدريب توفير 

 واألمن ؛ الطب  اإلخالء عمليا  تيسير 

 الجوي للن ل المتحدة األمم خدما  ان طاع عدم لضمان عنتيب  بأوغندا ف  الستعداد أذبة علت الطائرا  وضع 

 النائية؛ المناطق اإلنسانية ف  للمساعدة

 اإلنسانية. الطوارئ لحال  الستجابة 

                                                           
 .3102عمل عام  برنامجمدرجة بال عل ف   بها المرتبطة والتكاليفلمرفق الشراء ا جل ألن المشتريا  المتوقعة من األغذية  الخا  الحساب يستبعد (8) 

 

مليون دو ر  179.6
  مريكي

 الطيران

مليون  39.6 
 دو ر  مريكي

مستودع األمم 
 المتحدة لال تجابة

مليون دو ر  31.0
  مريكي

 كنولوجيا 
المعلومات 

 25.9 وا  صا ت
مليون دو ر 

  مريكي
البرنامج العالمي 
 لتأجير السيارات

مليون دو ر  18.1
  مريكي

 اللوجستيات

 

مليون   13.3
 دو ر  مريكي

 حسابات  خرى

مليون   51.7 
 دو ر  مريكي
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 للحاالت اإلنسانية لالستجابة املتحدة األمم مستودع 

 فو  الخودما  مون والعائودا  الجهوا  المانحوة مسواذما  إلدارة 3111 يونيوو/حزيران فو  الخا  الحساب ذذا أنشئ  -353

 مووع زيوادة عوودد ذووذا الخودما  علوت ويتزايود الطلووب. المراكوز التابعوة لمسووتودع األموم المتحوودة لالسوتجابة للحووال  اإلنسوانية

 مستودعا  األمم المتحدة لالسوتجابة للحوال  اإلنسوانية ، ستواصل3102 عام وف . اللوجست  الدعم الذين يطلبون الشركاء

 و دارة والتخوزين والمشوتريا  الدعم فيما يتعلوق بالن ول ت ديم - المتحدة العربية واإلمارا  وبنما وماليزيا و يطاليا غانا ف  -

 مخزونوا  وسوتدير األخور  واألطورا  الحكومية غير والمنظما  األعضاء والدول المتحدة األمم  لت وكال  المخزونا 

مسوتودع األموم المتحودة لالسوتجابة للحوال  اإلنسوانية فو  بنواء  يبودأ سوو  ،3102 عام وف . لالستجابة المتسسية البرنامج

 .بالماس لس ف  الموجود المستودع يعزز وسو  مرفق جديد ف  بنما

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا 

 تكنولوجيووا خوودما  تكوواليف لسووترداد تمويوول آليووة( ICT) والتبووال  المعلومووا  الخووا  لتكنولوجيووا الحسوواب يوووفر  -352

 مجووال فوو  السووريع الوودعم فريووق وبعاووا  الوكووال ، بووين المشووتركة الطوووارئ وعمليووا  الداخليووة، والتبووال  المعلومووا 

 وفو . ال ودرا  وتنميوة للطووارئ السوتجابة لغورض (FITTESTالطووارئ ) حوال  ف  والتبال  المعلوما  تكنولوجيا

 ودعوم والشوركاء البرناامج والتبوال  لموو    المعلوما  تكنولوجيا نظم تحديث الخا  الحساب سيواصل ،3102 عام

فو   البرناامج خبورة مون مون السوت ادة األخور  المتسسوا  سوييمّكن مموا التحويول، مركوز ماول المذكورفريق الدعم مشاريع 

لتن يذ آلية لسترداد التكاليف علت أساس حبوة  أيضا الخا  الحساب وسيستخدم. والتبال  المعلوما  مجال تكنولوجيا

 والتبال . ما المعلو كنولوجياال رد فيما يتعلق بالخدما  والمنتجا  المتسسية لت

 السيارات لتأجري العاملي الربنامج 

لعتموواد المركزيووة فوو   3119 الاووان  نوفمبر/تشوورين فوو لبرنووامج العووالم  لتووأجير السوويارا  ل الخووا  الحسوواب أنشووئ  -352

 فو  تح يوق مركزيوة التوريود األجول الطويلوة وتتماول األذودا . المدرعوة وف  وقو  لحوق العربوا  الخ ي ة السيارا  توريد

التووأجير الخاصووة  وأسووعار الماليووة للسياسووا  الحووال  ويهوود  السووتعراض. التكوواليف لخ ووض البرنااامج مركبووا  وتوحيوود

 .التأجير نموذش وفعالية ك اءة تحسين  لت البرنامج العالم  لتأجير السيارا ب

 اإلنساني للمجتمع اللوجستية اخلدمات 

 أسواس علوت للعمول اإلنسوان  اللوجسوتية الخودما  لت وديم 3116أبريل/نيسوان  ف  أنشئ الذي الخا ، الحساب  ن ذذا  -355

 غيور األغذيوة والموواد ومناولوة والتخوزين والبحوري البوري الن ول ماول لخودما  الماليوة اإلدارة  طوار ذوو التكواليف، استرداد

 . الغذائية

 األخرى الخاصة الحسابات

 .المو  ين وتأمين الغذائ  الذات  ومجموعة األمن علت التأمين األخر  الخاصة الحسابا  تشتمل  -359

 االستئمانية الصناديق 

تنشووأ للمسوواذما  الخاصووة وي ووع غرضووها ونطاقهووا  البرنااامج موون صووندوج أقسووام فرعيووة ذوو  السووتئمانية البووناديق  -352

كبوناديق اسوتئمانية  وذو  تبونف. ولكنها تتماشوت موع أذدافوو للبرنامجومتطلبا  اإلبالغ فيها خارش نطاج البرامج العادية 
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  ،الجديود لبرنوامج األغذيوة العوالم التنظيم  التبميم -"الوفاء بالغرض  وقي ة وبما يتماشت مع. عامة أو قطرية مخبوصة

 .ال طرية المكاتب قدرا  لبناء ف  الحال  المناسبة الستئمانية البناديق موارد استخدام سيتم

 العامة االستئمانية الصناديق 

 والمبوادرا  البحووي فو  السوتامار للبرناامج العاموة السوتئمانية تتويح البوناديق عوادي، تمويول وجوود عودم حالوة ف   -357

 عوام وفو . الغذائيوة المسواعدة  لوت الحوال  التحوول ودعوم التشوغيلية الك واءة تعظويم بهد  المتسسية ال درا  وتعزيز الجديدة

 واإلدارة أو البورامج دعوم ميزانيوة تغطيهوا ل التو  المتسسوية ال ودرا  فو  العامة الستئمانية تسهم البناديق سو  ،3102

 51 تخبويص سيتم اإلقليمية، والمكاتب الرئيس  الم ر تدار من الستئمانية العامة البناديق أن من الرغم علتو. المشاريع

 .3102 عام ف  ال طرية للمكاتب الموارد من المائة ف 

 : دور الصناديق ا  تئمانية العامة والغرض منها1 –الشكل الخامس 

 موووع التسووواج لضووومان األداء  دارة  طوووار موووع السوووتئمانية العاموووة البوووناديق احتياجوووا  مووورة ألول البرناااامجونسوووق   -356

مون  2البعود  (0: حتياجوا ال مون فو  المائوة 22 سوتدعم: الغذائيوة المسواعدا  ت ديم علت قدرتو لتعزيز البرنامج استراتيجية

شووراكة العالميووة و التغذويووة البرنااامج قوودرة لتعزيووز مليووون دولر أمريكوو  23.6 بمبلوو  والبتكووار الووتعلمأبعواد نتووائج اإلدارة: 

: من أبعواد نتوائج اإلدارة 5البعد  (3 ؛ومبادرة الشراء من أجل الت دم( ريتش)ال ضاء علت الجوع وسوء التغذية بين األط ال 

الحبافة اإلدارية: 3البعد 

أساليب العمل الداخلية:  2البعد 

مهام ال  نامج

المواردتأمين : 0البعد 

التعلم وا بتكار: 2البعد 

الكفاءة التشغيلية: 2البعد 
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تعزيز الشراكا  الستراتيجية تعزيز قنوا  التسليم

تعزيز قدرة البناديق الستئمانية العامة تهد   لت 

المتسسية البرنامج

علت تسليم المساعدا  الغذائية 

تعزيز قدرا  اإلدارة تعزيز قدرا  البرامج

في المائة 2  

في المائة 21  

في المائة 12  

في المائة 8  

في المائة 21  
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وتوسويع نطواج تكنولوجيوا  لهوا والسوتجابة السوتعداد للطووارئ لتعزيوز مليوون دولر أمريكو  53.3التشغيلية بمبلو   الك اءة

  .وال سائم الن د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليووون دولر  090.9 لووت  3102 عووام العامووة فوو  السووتئمانية البووناديق احتياجووا أن تبوول قيمووة  البرنااامج ويتوقووع  -391

 مليوون 50.9 ومبل   ضاف  قودرا المائة منها؛ ف  97 تخبيص تم - متوقعة مساذما  أمريك  دولر مليون 001 أمريك :

 اسووتعراض وحوودد التنظيميووة. البرنااامج قوودرة لتعزيووز األولويووة ذا  المجووال  فوو  المائووة منووو ستسووتهد  23نسووبة  – دولر

 السوتعداد للطووارئ: الجديودة لالستامارا  كأولويا  التالية المواضيعية المجال  التمويل واحتمال  المتوقعة حتياجا لال

 األغذيوة وجوودة والمساواة بين الجنسوين؛ والت ييم؛ والرصد األداء، و دارة ال درا ، يةوتنم وال سائم؛ والن د لها؛ والستجابة

  .توافر موارد كافية لمبادرة الشراء من أجل الت دم المتوقع ومن. والتغذية وسالمتها

  ضووافية احتياجووا  وتحديوود العموول  طووار فوو  الووواردة مووع تن يووذ اإلجووراءا  األولويووا  فوو  ذووذا النظوور ويمكوون  عووادة  -390

 الستئمانية العامة. للبناديق

 1122الصناديق ا  تئمانية العامة لعا  :احتياجات 2.-الشكل الخامس 

 للمساذما  ف  البناديق الستئمانية العامة الجديدة األولويا  تحديد

 )مليون دولر أمريك (
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 واالستجابة هلا االستعداد للطوارئ 

. التشوغيلية الك واءةمن أبعاد نتوائج اإلدارة:  5البعد  مع ف  ذذا المجال المواضيع  أساسا الستئمانية البناديق تتماشت  -393

 ،األزمووا  و دارة والتحليوول، المبكوور، واإلنووذار السووتعداد للطوووارئ، السووتئمانية توودعم البووناديق سووو  ،3102 عووام وفوو 

 علوت البرناامج قودرة وتحسوين ،والسوتجابة وبرنوامج تعزيوز السوتعداد والتكنولوجيوا، والستعداد للطوارئ والستجابة لها،

 المتسسوية والخودما  السوتجابة مخزونا  علت تعزيز األنشطة وتشتمل. الستعداد للطوارئ واسعة النطاج والستجابة لها

 .اإلقليمية اللوجستية

 النقد والقسائم 

 اإلقليمية والمكاتب ال طرية للمكاتب  ضاف  ستكون ذنا  حاجة  لت دعم وال سائم، ف  طري ة الن د البرنامج مع توسع  -392

 المتعلق بالن ود ال رار لبنع األدلة قاعدة تعزيز ذو ذلك من والهد . ومالءمة فعالية األكار التدخال  وتن يذ تبميم لضمان

 .التكنولوجيا نطاج توسيع ودعم وال سائم

 تنمية القدرات 

 الوطنيوة المدرسوية للتغذيوة ال ودرا  تنميوة البرازيول، حكوموة موع شوراكة وذوو ،للبرناامجيعزز مركوز المتيواز التوابع   -392

 بلودان بوين والتعواون ال نو  المناصورة وت اسوم المعوار  والودعم خوالل مون وي ووم بوذلك. األخور  لمكافحوة الجووع والبرامج

 .وبلدان أخر  قد تطلب المساعدة بلدا 07، ينوي المركز دعم 3102 عام وف . البرازيلية الخبرة لت اسم الجنوب

 ،3102 عووام وفو . الموو  ين قودرا  لتنميووة السوتئمانية البوناديق احتياجوا  أيضووا المواضويع  المجوال ذوذا ويشومل  -395

 منوواذج وسوويجري  عووداد اإلقليميووة، والمكاتووب ال طريووة المكاتووب التوودريب فوو  مجووال قيووادة البوورامج  لووت مووو    ي وودم سووو 

 .وطرائق أخر  اإللكترون  التعلم خالل من للبرنامج سيةالمدر التغذية ف  ال ن  للتدريب

 وتقييمه ورصده األداء إدارة 

وتركز . 3102 لعام البرنامجف  عداد أولويا   واإلبالغ تعزيز الرصد والت ييم طريق عن األداء قياس يندرش تحسين  -399

المسوتهدفة للمشواريع  النتوائج قيواس (3 والشوركاء؛ الميودانيين الموو  ين قودرا  تنميوة( 0: الرصود والت يويم علوت استراتيجية

تطوووير أداة الرصوود والت يوويم المتسسووية  (2التوو  تووديرذا البلوودان؛  الت ييمووا  بشووأن اإلرشوواد والتوودريب (2واإلبووالغ عنهووا؛ 

(COMET )لتحسين األداء وتحليل المخاطر. البرنامج نظم مع والتكامل 

 سانيةالقضايا اجلن 

ومن شأن نظوام . والشركاء البرنامج مو    قدرا  مجال تنمية ف  مستداما استامارا الجنسان  المنظور يتطلب تعميم  -392

 وتودريبا مووارد الجنسوانية البتكوارا  وسوي دم صوندوج مسوتولية التعمويم؛ المديرين مساءلة جديد أن ييحمل المو  ين وكبار

 .الجنسان  السياج وال ائمة علت التحليل ي ودذا الت  للمشاريع

 والتغذية وسالمتها األغذية جودة 

التغذوية البرنامج  ن سياسة  -397
(9) 

العمول البرناامج وسيواصول . الحكوموا  ت ودذوا التغذويوة التو  الستجابا  تلزمو بدعم

 األغذيوة التو  تشومل منظموة ،(REACH) األط وال بوين التغذيوة وسووء الجوع علت لشراكة ال ضاءبوص و الوكالة المضي ة 

                                                           
 (9)

WFP/EB.1/2012/5-A  . 
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 البرناامج، سويركز 3102 عوام وفو . الحكوموا  قودرا  وتعمول علوت تنميوة العالميوة البحة ومنظمة يونيسفوال والزراعة

 .ال طرية والمكاتب اإلقليمية المكاتب ف  والتغذية الغذاء أنشطة نطاج وتوسيع العالمية التغذية تعزيز علت

 التقدم أجل من الشراء 

 الموزارعين وسوينهض بأنشوطة المشوتريا  مون ؛3102 ف  عام استئمان  الشراء من أجل الت دم أكبر صندوج سيكون  -396

 متشورا  عون البرناامجوسويبحث . فو  السووج  مكاناتهم مما يسمح لهم بتح يق البغيرة ويوسع نطاقها، الحيازا  أصحاب

الغذائيوة  المشوتريا  تحسوين  لوت شوركائو، موع وسو  يسوعت، العيش سبل تعزز أن شأنها من للشراء مبتكرة طرائق تعكس

الشوراء مون  برنوامج ويشوتمل .األذليوة والجمعيوا  المتحودة األمم ووكال  الانائية المانحة الجها  خبرة و مداداتها باستخدام

 مجوال فو  الممارسوا  من خاللو ف  توسيع نطاج أفضل البرنامج علت عنبر قوي للتعلم والبتكار سو  يسهمأجل الت دم 

 .المشتريا 

 األخرى االستئمانية الصناديق 

 األفري يووة الحكومووا  فوو  ال وودرا  تنميووة( ARC)ل وودرا  التبوودي للمخوواطر فوو  أفري يووا  السووتئمان  البووندوج يوودعم  -321

 السوتجابة مون المشواركة الحكوما  لتمكين تمويال للحال  الطارئة يوفر وسو  المخاطر، المتعل ة بندارة ال رارا  لبنع

ل ودرا  التبودي للمخواطر فو  أفري يوا أن  السوتئمان  المشوتر  للبوندوج الحكووم  ومون شوأن الطوابع. الطبيعيوة للكواري

 مون فعالوة بطري وة المخواطر الودول  الجها  المانحوة وسووج من ويتمن األموال كمجموعة المخاطر  دارة من ييمّكن البلدان

 .المالية الناحية

إلعوداد نهوج  أمريكوا أوكسو ام ومنظموة البرناامج بوين سونوا  خمس مدتها شراكة( R4) البمود الري   وتمال مبادرة  -320

فو  المجتمعوا   الكوواري مون موع الحود العمل والن د م ابل العمول م ابل الغذاء يدمج أنشطة ال درة علت البمود مبتكر لبناء

المحليوة  المجتمعوا  وتسوتهد  المبوادرة. مون أجول العمول التوأمين فو   طوار والتأمين والدخار الئتمان ويتم توفير المحلية،

 .أخر  دول  لت الوصول علت درتهاق لتوسيع وتخطط والسنغال،  قيوبيا ف  المناخ الضعي ة أمام ت لبا 

 القطرية املخصوصة االستئمانية الصناديق 

 المووارد لحشود والشوركاء الحكوما  مع العمل من ال طرية المكاتب ال طرية المخبوصة الستئمانية تيمّكن البناديق  -323

 أن تبوول قيمووة البووناديق المتوقووع وموون. المتبوولة بالغووذاء األمووان شووبكا  وتن يووذ  دارة فوو  الحكومووا  ومسوواعدة للبوورامج

البحر أمريكا الالتينية و وتستأقر حسابا  ؛3102 عام ف  مليون دولر أمريك  20.2 ال طرية المخبوصة  لت الستئمانية

 .المتوقعة الموارد من األكبر بالجزء الكاريب 
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، حس  1122القطرية المخصوصة عا  : الصناديق ا  تئمانية 1–الجدول الخامس

 ا قليم

 

 1122 وقعات 

)بماليين الدو رات 

 األمريكية(

 

أمريكا الالتينية والكاريب  )بنما(   66.0 92.1 

 3.6 2.6 آسيا )بانكو (

 2.4 1.7 شرج ووسط أفري يا )نيروب (

)جوذانسبرغ( األفري  الجنوب   0.7 0.9 

 0.7 0.5 غرب أفري يا )داكار(

)ال اذرة( الشرج األوسط وشمال أفري يا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطت  0.2 0.2 

 100 71.7 المجموع

 

 السووتئمانية ال طريووة المخبوصووة، البووناديق أنشووطة موون المائووة فوو  27 بنسووبة 5 السووتراتيج  الهوود  دعووم وسوويتم  -322

 .المائة ف  0 بنسبة 2 الستراتيج  والهد  المائة ف  30 بنسبة 2 الستراتيج  والهد 

 للتغذيوة الجتماعيوة الحمايوة بورامج وتن يوذ و دارة تبوميم فو  الحكوموا  أساسوا 5 السوتراتيج  أنشطة الهد  وتدعم  -322

 التغذيوة بورامج البرناامج يودعم حيوث دوراس،وذنو السول ادور موجودة فو  الستئمانية البناديق وكبر . والتغذية المدرسية

 المدرسوة البوحية برنوامج خوالل مون تمويلوو يوتم الوذي السوتئمان  لهنودوراس، البوندوج ويعود برنوامج. المدرسية الوطنيوة

 .البرنامج ف  مدرسية تغذية قالث أكبر برنامج الجتماعية، التنمية لوزارة

 مون والمحليوة الوطنيوة الحكوموا  قبل من البرامج تن يذ 5 الستراتيج  األخر  للهد  الستئمانية البناديق وستدعم  -325

 بوين التعواون وتعزيوز الجيودة الممارسوا  وتوقيوق المسوت ادة، الودروس ف  والستامار والتغذوي، الغذائ  األمن تحليل خالل

 الدقي ووة المغووذيا  عوون طريووق توووفير مسوواحيق الدومينيكيووة الجمهوريووة فوو  التغذيووة برنووامج البرنااامج ويوودعم. الجنوووب بلوودان

 .البحية المراكز ف  ال درا  تنمية خالل ومن الن دية التحويال  برنامج لستكمال

وبنواء  ،والرصود والت يويم وتحسوين السوتهدا  والتغوذوي، الغوذائ  األمون تحليول البرناامج يدعم سو  كولومبيا، وف   -329

دة كولومبيا أساس دور علت الجنوب بلدان بين التعاون  تح يوق أجول مون ال درا  البرنامج كما سيينم . خدما   قليمية كمزوِّ

سوو   لنكوا، وسوري وروانودا وبيورو ونيبوال وناميبيوا و كووادور أذربيجوان وبونغالديش وف . الجتماعية البرامج لمركزية

 رصود وتحليول األمون وتعزيوز والتغوذوي الغوذائ  األمون لبورامج ال عالوة اإلدارة ال ودرا  لتنميوة السوتئمانية تدعم البوناديق

 .الغذائ 

 منهوا تورتبط بالبوندوج المائوة فو  63فونن نسوبة  ،2 السوتراتيج  الهد  ال طرية المخببة لدعم بين األنشطة ومن  -322

. األغذيوة علت ال ائمة األمان شبكا  استمرار ضمان علت الحكومة البرازيل سيساعد ف  شراكة مع الذي لكوبا، الستئمان 

 البوغيرة الحيوازا  أصوحاب الموزارعين مون شوراء األغذيوة فو  أنشوطة الحكوموة السوتئمان  يودعم البوندوج ذايت ، وف 

 محليوا منتجوة غذائيوة منتجوا  تدعم البوناديق السوتئمانية تطوويرو قيوبيا،  وف  كمبوديا. الوطنية المدرسية التغذية لبرنامج

 .وتن يذ دراسا  المتابعة
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 3102 - 3102 ا  تئمانية، والصناديق الخاصة الحسابات آفاق

 لوت  3102 مائوة مون عوامال فو  2 الستئمانية العامة بنسوبة والبناديق الخاصة الحسابا  احتياجا زيادة  المتوقع من  -327

 بشووأن الحبووول علووت خوودما  والسووتجابة لطلبووا  األطوورا  الاالاووة اختبووار المبووادرا  موون البرنااامج لتمكووين 3105 عووام

 .المستهدفة الستامارا  خالل من الستراتيجية  لت أقبت حد لتح يق الخطة وتحسين ال درا 

 ،3105  لوت عوام 3102المائوة مون عوام  فو  6 بنسوبة ال طريوة المخبوصوة الستئمانية البناديق زيادة المتوقع ومن  -326

 .المتبلة بالغذاء األمان شبكا   دارة ف  البرنامج للحبول علت مساعدة والشركاء الحكوما  طلبا  زيادة يعكس مما
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1122-1121: الهيكل التنظيمي و وزيع وظائف دعم البرامج وا دارة لسنتي 2- و -الجدول  لف  
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 المدير 

التنفيذي

 مساعد 

المدير التنفيذي
المجموع ف-1 ف-2 ف-3 ف-4 ف-5 مد-1 مد -2

الموظفون الميدانيون 

المحليون

المقر الرئيسي 

ومكاتب االتصال 

والخدمات العامة

إجمالي المجموع

المكاتب اإلقليمية 

المكتب اإلقليمي - آسيا

            39.0               0.7                23.0      15.3      -         -          1.3          7.0         5.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة2012

            48.0                31.0      17.0      -         -          1.0          9.0         5.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة2013

ا الشرقية وآسيا الوسطى المكتب اإلقليمي - الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروب

            41.0               0.7                23.0      17.3      -          3.3          6.0         6.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            57.0                40.0      17.0      -         -          4.0          6.0         5.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المكتب اإلقليمي - غرب أفريقيا 

            49.0               0.7                28.0      20.3      -         -          5.3          9.0         4.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            57.0               1.0                34.0      22.0      -         -          5.0        11.0         4.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المكتب اإلقليمي - شرق ووسط أفريقيا 

            41.0               1.7                25.0      14.3      -         -          2.3          6.0         2.0        3.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            65.0               1.0                44.0      20.0      -         -          3.0        10.0         3.0        3.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المكتب اإلقليمي - الجنوب األفريقي 

            36.0               0.7                26.0       9.3      -         -          0.3          3.0         4.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            46.0                32.0      14.0      -         -          4.0          5.0         3.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

بي  المكتب اإلقليمي - أمريكا الالتينية والبحر الكاري

            33.0               0.7                22.0      10.3      -         -          1.3          4.0         3.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            43.0                31.0      12.0      -         -          1.0          5.0         4.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المجموع الفرعي للمكاتب اإلقليمية 

          239.0               5.0              147.0      87.0      -         -        14.0        35.0       24.0        8.0       6.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

          316.0               2.0              212.0    102.0      -         -        18.0        46.0       24.0        8.0       6.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المكاتب القطرية

          418.0               -              329.0      89.0      -         -        22.0          -       28.0      24.0     15.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

       7,440.0               -           6,523.0    917.0      -     150.0      472.0       205.0       77.0      13.0       -         -     -تكاليف الدعم المباشرة

          421.0               -              329.0      92.0      -         -        22.0          -       31.0      26.0     13.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

       6,451.0               -           5,552.0    899.0      -     138.0      449.0       218.0       79.0      15.0       -         -     -تكاليف الدعم المباشرة

مجموع دعم البرامج - المكاتب ا قليمية والقطرية

          657.0               5.0              476.0    176.0      -         -        36.0        35.0       52.0      32.0     21.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة2012

       7,440.0               -           6,523.0    917.0      -     150.0      472.0       205.0       77.0      13.0       -         -     -تكاليف الدعم المباشرة

1,093.0      -     150.0      508.0       240.0     129.0      45.0     21.0         -     -مجموع 2012  6,999.0           5.0               8,097.0       

          737.0               2.0              541.0    194.0      -         -        40.0        46.0       55.0      34.0     19.0         -     -تكاليف الدعم المباشرة2013

       6,451.0               -           5,552.0    899.0      -     138.0      449.0       218.0       79.0      15.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة

1,093.0      -     138.0      489.0       264.0     134.0      49.0     19.0         -     -مجموع 2013  6,093.0           2.0               7,188.0       

مسائل أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق

الجدول ألف - أوالً-2: خدمات دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالموظفين بحسب بنود االعتماد، 2013-2012

قطرية ليمية وال برامج - المكاتب اإلق ألف - دعم ال
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مكتب نائب المدير التنفيذي ومدير اإلدارة العامة 

             9.0               3.0                 -       6.0      -         -          -          1.0         2.0        1.0       1.0         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             8.0               5.0                 -       3.0      -         -          -          1.0         1.0        -       -         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

وحدة الشؤون الجنسانية

             -               -                 -       -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             4.0               1.0                 -       3.0      -         -          -          2.0         -        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة األمن الميداني

             5.0               1.0                 -       4.0      -         1.0          -          1.0         1.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             5.0               1.0                 -       4.0      -         1.0          -          1.0         1.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة االستعداد للطوارئ 

            10.0               3.0                 -       7.0      -         1.0          3.0          1.0         2.0        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            10.0               2.0                 -       8.0      -         1.0          -          4.0         2.0        -       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مساعد المدير التنفيذي لخدمات العمليات 

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             4.0               2.0                 -       2.0      -         -          -          1.0         -        -       -         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

وحدة التخطيط االستراتيجي 

             -               -                 -       -      -         -          -          -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             3.0               -                 -       3.0      -         -          1.0          -         -        2.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مستشار التغذية

             6.0               -                 -       6.0      -         -          -          2.0         2.0        1.0       -         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             2.0               1.0                 -       1.0      -         -          -          -         -        -       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

وحدة العالقات مع الحكومات المانحة

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             1.0               -                 -       1.0      -         -          -          1.0         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة االبتكار في السياسات والبرامج

             -               -                 -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            47.0             11.0                 -      36.0      -         1.0        10.0        13.0         8.0        3.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

برامج - المقر الرئيسي  باء - دعم ال

مسائل أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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شعبة البرمجة

            43.0             10.0                 -      33.0      -         2.0          8.0        13.0         7.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة اللوجستيات

            83.5             40.0                 -      43.5      -         2.0        16.5        13.0         7.0        4.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            79.0             38.0                 -      41.0      1.0         2.0        13.0        13.0         7.0        4.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة الشراء

            23.0             11.0                 -      12.0      -         -          2.0          6.0         2.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            28.0             12.0                 -      16.0      -         2.0          3.0          6.0         3.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة تكنولوجيا المعلومات

            76.0             17.0                12.0      47.0      -       11.0        17.0        12.0         5.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            76.0             17.0                12.0      47.0      -       10.0        18.0        12.0         5.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة خدمات اإلدارة 

            65.0             43.0                12.0      10.0      -         1.0          3.0          2.0         3.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مجموع دعم البرامج - المقر الرئيسي )فرع العمليات(

          320.5            128.0                24.0    168.5      -       18.0        49.5        51.0       31.0      12.0       5.0         2.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

          267.0             90.0                12.0    165.0      1.0       17.0        45.0        54.0       27.0      13.0       6.0         2.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مسائل أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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اإلدارة 

مكتب المدير التنفيذي

            17.0               9.0                 -       8.0      -         -          3.0          1.0         1.0        1.0       1.0         -     1.0خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            17.0               9.0                 -       8.0      -         -          3.0          1.0         1.0        1.0       1.0         -     1.0خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة السياسات والتخطيط واالستراتيجيات )عام 2012 فقط(

            20.0               5.0                 -      15.0      -         1.0          2.0          3.0         4.0        4.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

وحدة الشؤون الجنسانية

             1.5               -                 -       1.5      -         -          0.5          -         -        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة االتصاالت

            40.0             13.0                 1.0      26.0      -         3.0          3.0          7.0       11.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            34.0             11.0                 1.0      22.0      -         2.0          3.0          7.0         8.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة الموارد البشرية

            96.5             51.5                 -      45.0      -       10.0        20.0          6.0         6.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            96.5             51.5                 -      45.0      -       10.0        21.0          5.0         6.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مكتب الشؤون القانوية

            18.0               5.0                 -      13.0      -         3.0          4.0          4.0         1.0        -       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            18.0               5.0                 -      13.0      -         4.0          2.0          5.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مكتب المفتش العام والرقابة

            37.0               9.0                 -      28.0      -         4.0          9.0          8.0         4.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            37.0               9.0                 -      28.0      1.0         3.0          9.0          8.0         4.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مكتب التقييم

            11.0               3.0                 -       8.0      -         -          -          4.0         3.0        -       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            11.5               3.0                 -       8.5      -         -          -          4.0         3.5       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مكتب أمين المظالم

             2.0               1.0                 -       1.0      -         -          -          -         -        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             2.0               1.0                 -       1.0      -         -          -          -         -        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مسائل أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق

تنظيم جيم - اإلدارة وال
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مكتب األخالقيات

             2.0               1.0                 -       1.0      -         -          -          -         -        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             2.0               1.0                 -       1.0      -         -          -          -         -        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مكتب حلول مشكلة الجوع )عام 2012 فقط(

             3.0               2.0                 -       1.0      -         -          -          -         -        -         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مساعد المدير التنفيذي - لخدمات الشراكة والحوكمة

             4.0               2.0                 -       2.0      -         -          -          1.0         -        -       -         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             4.0               2.0                 -       2.0      -          1.0         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

وحدة الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             4.0               1.0                 -       3.0      -          1.0         1.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة الشراكات مع القطاع الخاص

             4.0               1.0                 -       3.0      -         -          -          1.0         1.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             4.0               1.0                 -       3.0      -         -          -          1.0         1.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة الشراكات مع الحكومات )تشمل روما وبرلين وبيجن وباريس(

            40.0             14.0                 5.0      21.0      -         1.0          9.0          4.0         5.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            36.0             13.0                 5.0      18.0      -         2.0          7.0          3.0         4.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة الشراكات بين الوكاالت )نيويورك وجنيف( 

            11.0               4.0                 -       7.0      -         -          -          2.0         2.0        1.0       2.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            12.0               4.0                 -       8.0      -         -          -          3.0         2.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مكاتب االتصال )أديس أبابا بروكسل طوكيو واشنطن(  

            27.0             10.0                 2.0      15.0      -         -          5.0          3.0         3.0        1.0       3.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            25.0             10.0                 2.0      13.0      -         -          4.0          2.0         3.0        4.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

أمانة المجلس التنفيذي 

            24.0             16.0                 -       8.0      -         -          -          5.0         2.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            24.0             16.0                 -       8.0      -         -          -          5.0         2.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة العالقات مع المنظمات المتعددة األطراف والمنظمات الغير حكومية 

            10.0               3.0                 -       7.0      -         1.0          3.0          -         1.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المجموع الفرعي - ا دارة 

2012 PSA1.0     2.0         14.0     19.0      44.0       49.0        58.5        23.0       -      210.5    8.0                 149.5            368.0          

2013 PSA1.0     1.0         8.0       19.0      35.5       45.0        50.0        21.0       1.0      181.5    8.0                 137.5            327.0          

مسائل أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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التنظيم 

يس الشؤون المالية  الموارد المحاسبية واإلدارية - رئ

             3.0               1.0                 -       2.0      -         -          1.0          -         -        -       -         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             4.0               2.0                 -       2.0      -         -          -          1.0         -        -       -         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

وحدة االبتكار والدعم في مجال تصريف األعمال

             9.0               3.0                 -       6.0      -         1.0          1.0          2.0         1.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             7.0               2.0                 -       5.0      -         1.0          1.0          1.0         1.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

ية والبرمجة شعبة الميزان

            43.5             25.5                 -      18.0      -          8.0          3.0         4.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            43.0             25.5                 -      17.5      -         -          7.5          3.0         4.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة الشؤون المالية والخزانة

            54.0             31.0                 -      23.0      -         3.0          9.0          4.0         4.0        2.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            49.0             27.0                 -      22.0      -         3.0          9.0          4.0         4.0        1.0       1.0         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة إدارة ورصد األداء

            12.0               4.0                 -       8.0      -         1.0          1.0          3.0         2.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            16.0               3.0                 -      13.0      -         -          5.0          4.0         3.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

شعبة خدمات اإلدارة 

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

            67.0             45.0                12.0      10.0      -         1.0          3.0          2.0         3.0        1.0       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المجموع الفرعي -  التنظيم 

          121.5             64.5                 -      57.0      -         5.0        20.0        12.0       11.0        6.0       2.0         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

          186.0            104.5                12.0      69.5      -         5.0        25.5        15.0       15.0        6.0       2.0         1.0     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

االعتمادات المركزية

             -               -                 -       -      -         -          -          -         -        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

             3.0               -                 -       3.0      -         -          -          -         3.0        -       -         -     -خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

مجموع ا دارة والتن يم 

          489.5            214.0                 8.0    267.5      -       28.0        78.5        61.0       55.0      25.0     16.0         3.0     1.0خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

          516.0            242.0                20.0    254.0      1.0       26.0        75.5        60.0       53.5      25.0     10.0         2.0     1.0خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

المجموع الكلي 

       1,467.0            347.0              508.0    612.0      -       46.0      164.0       147.0     138.0      69.0     42.0         5.0     1.0خدمات دعم البرامج واإلدارة 2012

       7,440.0               -           6,523.0    917.0      -     150.0      472.0       205.0       77.0      13.0       -         -     -تكاليف الدعم المباشرة

1,529.0      -     196.0      636.0       352.0     215.0      82.0     42.0         5.0     1.0مجموع 2012  7,031.0           347.0            8,907.0       

       1,520.0            334.0              573.0    613.0      2.0       43.0      160.5       160.0     135.5      72.0     35.0         4.0     1.0خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013

       6,451.0               -           5,552.0    899.0      -     138.0      449.0       218.0       79.0      15.0       -         -     -تكاليف الدعم المباشرة

1,512.0      2.0     181.0      609.5       378.0     214.5      87.0     35.0         4.0     1.0مجموع 2013  6,125.0           334.0            7,971.0       

* only 2012

مسائل أخرىفئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق
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- المكاتب اإلقليمية والقطرية - دعم البرامج  ألف 

المكاتب اإلقليمية 

آسيا 

20128,3342,772021220960355135601,4111064292898703900035,60013,935

20139,1792,8596062844479420100571,3248631175551153800016,29915,478

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

20127,5602,107150751621901725613391064483442183100004,06911,629

20138,1682,6541532418341981545917494796988540405200005,13113,300

غرب أفريقيا 

201210,6083,228235729503295901,53726119170610110234000135,88216,490

201311,4962,737951062850351442641,2732811222481701443700045,88117,376

شرق ووسط أفريقا 

20127,3312,3801603705430445321,002711322303301300004,58411,916

20137,7271,6564216107275054254561,2601768940331051400005,11312,840

الجنوب األفريقي 

20125,1911,93521203292734111275689267821506662900013,9449,135

20137,6642,70334182302073354901,0683299214015915300015,45413,118

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

20127,1782,528004250010682929991578160044272010024,41011,588

20137,9112,77400431001251551137971793196043312520034,68912,600

التمويل الميداني الطارئ 

2012000000000000000000000000

2013000000000069001,532000000001,6011,601

- المكاتب اإلقليمية والقطرية مجموع دعم البرامج 

201246,20314,952176100391,6721411,3105264836,548894971,143192943131671002028,48974,692

201352,14415,3821,192294482,6792972,0095657546,7371115052,46618355528218200934,16886,312

الجدول ألف - أوال - 3: الوحدة التنظيمية لميزانية خدمات دعم البرامج واإلدارة بحسب بنود االعتماد، 2012 و2013 )بآالف الدوالرات األمريكية(
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- المقر الرئيسي )فرع العمليات( - دعم البرامج  باء 

مكتب نائب المدير التنفيذي ومدير اإلدارة العامة 

20122,0230160081000040000000000001372,160

20131,24004030146600015780020250000002701,511

وحدة الشؤون الجنسانية 

2012000000000000000000000000

201377902100503005190000000000098877

شعبة األمن الميداني 

201296800005000002200600000000781,047

2013957000040000211002100000000661,023

شعبة االستعداد للطوارئ 

20121,579176020000104740000653000001493841,963

20131,9355121000061841000410000002992,034

مساعد المدير التنفيذي لخدمات العمليات 

2012000000000000000000000000

2013736040046200054900425000000171907

وحدة التخطيط االستراتيجي 

2012000000000000000000000000

20137810970020000107007000000000203984

مستشار التغذية 

20121,50600200210000000000000000411,547

201342103620700012170050100000080501

وحدة العالقات مع المنظمات غير الحكومية 

2012000000000000000000000000

201319805000102002400000000001179277

شعبة االبتكار والدعم في السياسات والبرامج

2012000000000000000000000000

20138,561020050616010004515600300250000076899,250

شعبة البرمجة )عام 2012 فقط(

20127,6750140553005000205000360400000006468,321

2013000000000000000000000000

شعبة اللوجستيات

201212,41101603442401000507000220200000017078013,191

201311,5410002521300027359002703600000068712,227

شعبة الشراء

20123,6710170283010723101184001016250000117324,403

20134,3580231080340103217300001756000004454,803

شعبة تكنولوجيا المعلومات

201210,19001,2006090450260900103,96000001003,404750000010,83321,022

201310,00209399744043634600101,73300001004,28274200009,60219,604

شعبة خدمات اإلدارة 

20125,5761309247718213611804,3583296201503421,3182684140000009,50815,084

2013000000000000000000000000

- المقر الرئيسي )فرع العمليات( مجموع دعم البرامج  

201245,5991472,6701,0301911,384461914,3684664,8861503421,38389133,56975000032923,13868,737

201341,50951,4571,166891,099361161822,64700158181994,3387420002112,48953,998
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- اإلدارة والتنظيم  جيم 

اإلدارة 

مكتب المدير التنفيذي 

20122,96301004010050060007013000601204000000421,2624,225

20132,867080070500500050178007080500000311,1143,981

شعبة السياسات والتخطيط واالستراتيجيات )عام 2012 فقط(

20123,993037600195000184500970800000137524,745

2013000000000000000000000000

وحدة الشؤون الجنسانية

201237604800250002600130100000297473

2013000000000000000000000000

شعبة االتصاالت

20126,833266471467479115502591,0490057487500000923,42710,260

20135,8075095108851213901195690049863000003042,3578,164

شعبة الموارد البشرية

201212,8450415301830010000254900001600000001,09713,943

201312,45107599901989000503370000200000021,55514,006

مكتب الشؤون القانونية

20122,8470790035000201800500050001006583,506

20132,851021773035000205900505000001986103,461

مكتب المفتش العام والرقابة

20126,44501419279070001561003111180000001,4197,864

20136,299025652681700028125000121000001501,3397,638

مكتب التقييم

20122,17002,23300150450001000245010015100002,7174,887

20132,26602,34700550400053400501201530003,0115,277

مكتب أمين المظالم

201242001102206002500400000000085505

201341801502922000210000000000010150568

مكتب األخالقيات

201242204000300003245002000000000167588

2013418040003100004000000300007121540

مكتب حلول مشكلة الجوع )عام 2012 فقط(

2012544004121162001638243166000000237781

2013000000000000000000000000
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مساعد المدير التنفيذي لخدمات الشراكة والحوكمة

2012746000157560066001826000000134880

201373600015856006210007100000020170906

وحدة الوكاالت التي تتخذ من روما مقر لها 

2012000000000000000000000000

201378504400130003120000000000072857

شعبة الشراكات مع القطاع الخاص

20128282561314115022910050160000082971,125

2013871000000000900800000000089960

شعبة الشراكات مع الحكومات )تشمل روما وبرلين وبيجين وباريس(

20125,5612121995911340383273241151531141227280000141,6137,173

20134,81216819133725171253351492430615100001491,1755,987

شعبة الشراكات بين الوكاالت )نيويورك وجنيف(

20122,253021970960304104131122000349000001,0003,253

20132,61601870017039354101630045501000008483,464

مكاتب االتصال )أديس أبابا وبروكسل وطوكيو وواشنطن(

20124,50722515747827630282273212542901022220000111,3695,876

20134,314111921651702546952461776764920460000141,3305,644

امانة المجلس التنفيذي 

20123,34500724461250207418002891020104210001,7115,055

20133,2510067946110005269005936010194006131,7605,011

شعبة العالقات مع المنظمات متعددة األطراف والمنظمات غير الحكومية

20121,834016107023810900000100000751,909

2013000000000000000000000000

المجموع الفرعي لإلدارة 

201258,9324644,7371,0792223,4863739961907751,9781192,45226639060154311018218,11777,049

201350,7643295,1799051552,7103291,1261094251,9517113671521765125197001,49815,70166,466
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التنظيم 

مساعد المدير التنفيذي إلدارة الموارد والمساءلة 

2012628040031041200931004809000000256884

20137670200370000624000210000005140907

وحدة االبتكار والدعم في مجال تصريف األعمال

20121,50600000000000000000000001,506

20131,1720010040000036000010000002971,269

شعبة الميزانية والبرمجة

20126,22101960000004500136000000002236,444

20135,9740381601026000410200360100000003866,361

شعبة المالية والخزانة 

20127,50711816008024102822001650164000004747,981

20136,698172393153119480113714100003130000247097,408

شعبة إدارة ورصد األداء 

20122,0540000000000004200000000422,096

20132,88901500053000036000000000002393,128

شعبة خدمات اإلدارة

2012000000000000000000000000

20135,3371241,09524010725428503,0091,1471,006150167418227170000008,34213,679

لتنظيم المجموع الفرعي ل

201217,91611875603184361041580039202540000099618,912

201322,8372961,34244117256333303,0201,1941,3451501674544332730000319,91532,751

االعتمادات المركزية

2012000000000000000000000009,697

20137650000000007000000000008,8029,568

مجموع اإلدارة والتنظيم 

201276,8485824,8121,1392253,6704099971908162,0361192,84426641564154311018219,113105,658

201374,3666256,5201,3463273,2726621,1263,1291,6193,30215717882115650812425197001,52934,419108,785

المجموع الكلي 

2012168,65015,6817,6582,2694556,7261,0112,3985,0841,76513,4702508485,3702921,6223,9469324321053270,740249,087

2013168,01816,0139,1702,8064647,0501,3193,1363,7002,55612,6862696833,4451911,0614,989985199001,55881,076249,094
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 الملحق الثاني

  3102-3103للفترة  ا دارةا تعراض خطة 

 الخلفية

(3102-3103التعوديال  المهموة التو  أيجريو  خوالل تن يوذ خطوة اإلدارة ) ذوذا ال سوميعرض   -1
(1)

اسوتنادا  لوت البيانوا   

 . 3103المتاحة من أغسطس/آب 

 وبلغوو  الميزانيووة المعتموودة، شوواملة الحتياجووا  التشووغيلية، وميزانيووة دعووم البوورامج واإلدارة، والبووناديق السووتئمانية  -2

 مليار دولر أمريك . 2.25ك . وقدر   يرادا  فترة السنتين بمبل  مليار دولر أمري 5.5

 التعديالت الرئيسية اليت أدخلت على برنامج العمل 

تبل جملة برنامج العمل  -3
(2)

فو   32مليون دولر أمريك ، وذذا يمال زيوادة نسوبتها  9 592 لت  3103الت ديري لعام  

 مليون دولر أمريك . 5 093المائة علت التنبت األصل  وذو 

 1121البرامج،  فئة حس  المتوقعة غير ا حتياجات: 2–الثاني–الجدول  لف

 خطة ا دارة األصلية 

 (بماليين الدو رات األمريكية)

 ا حتياجات غير المتوقعة

 (بماليين الدو رات األمريكية)

برنامج العمل في منتصف 

 *العا 

بماليين الدو رات )

 (األمريكية

 نسبة التعديل

 7- 736 95- 801 عمليا   نمائية

 109 243 2 167 1 076 1 عمليا  طوارئ

 7 214 3 210 004 3 عمليا  ممتدة لإلغاقة واإلنعاش

 33 374 93 281 عمليا  خاصة

 27 567 6 405 1 162 5 المجموع 

 مون اعتبوارا عليهوا للمواف وة قودم  التو  أو المعتمودة المشوروعا  ميزانيوا   لت 3103 لعام العام منتبف عمل وبرنامج غيرالمتوقعة الحتياجا  تستند*

 .3103 آب/أغسطس

بلودا، ونوتج عون الخ وض  59مليوون دولر أمريكو  فو   0 572، زاد  الحتياجوا  التشوغيلية بمبلو  3103وف  عوام   -4

 ماليين دولر أمريك  ف  الحتياجا . 0 215بلدا زيادة صافية بمبل   37مليون دولر أمريك  ف   026بمبل  

 .3103البلدان واألقاليم الت  استأقر  بأكبر الحتياجا  غير المتوقعة ف  عام  3–الاان  –ألف ويوضح الجدول  -5

  

                                                           
 .WFP/EB.2/2011/5-A/1الوقي ة  (1)
 يستخدم مبطلح "برنامج العمل" لإلشارة  لت الحتياجا  التشغيلية باإلضافة  لت تكاليف الدعم غير المباشرة. (2)
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 1121البلدان واألقاليم التي ا تأثرت بأ بر ا حتياجات غير المتوقعة في عا  : 1–الثاني – لفالجدول 

 
 خطة ا دارة األصلية

)بماليين الدو رات 

 األمريكية(

 ا حتياجات غير المتوقعة*

)بماليين الدو رات  

 األمريكية(

برنامج العمل في منتصف 

 العا 

)بماليين الدو رات 

 األمريكية(

 نسبة ال يادة

 158 997 611 386 الساحل**منط ة 

 77 481 209 272 جنوب السودان

 37 657 177 480  قيوبيا

 40 455 129 326 باكستان

 46 342 108 234 البومال

جمهورية كوريا 

 الشعبية الديم راطية

79.9 83.2 163 104 

 لت ميزانيا  المشروعا  المعتمدة أو الت  قدم  للمواف ة  3103تستند الحتياجا  غير المتوقعة وبرنامج عمل منتبف العام لعام  *

 .3103عليها اعتبارا من أغسطس/آب 
 **

 بوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وزامبيا، ومال ، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال.

 

والتغذيوة بسوبب الج وا  الواسوع النطواج واألزموة السياسوية فو  موال  أن خمسوة بلودان فو  منط وة  تعن  أزموة األغذيوة  -6

. ونتجوو  أكبوور 3103السوواحل كانوو  موون بووين عشوورة بلوودان ح  وو  أكبوور الزيووادا  فوو  الحتياجووا  غيوور المتوقعووة فوو  عووام 

 وديم مسواعدة غذائيوة وتغذويوة للمشوردين الزيادا  عن بدء عمليتين للطوارئ ف  النيجر وموال ، وعمليوة طووارئ  قليميوة لت

 داخليا والالجئين ف  شمال مال ، وزيادة أنشطة اإلغاقة واإلنعاش ف  تشاد.

وتعز  الحتياجا  الزائدة فو  جنووب السوودان أساسوا  لوت زيوادة فو  عمليوا  الطووارئ لتلبيوة الحتياجوا  المتزايودة   -7

التكميلية الموسعة للنساء واألط وال، وت وديم الودعم إلعوادة  دمواش العائودين الحضوريين، لالجئين والمشردين داخليا، وللتغذية 

 وخدما  اللوجستيا ، والتبال  للمجتمع اإلنسان .

( تلبيووة احتياجووا  مليووون مسووت يد  ضوواف  موون اإلغاقووة توووقعتهم 0موون أجوول:  3103وزاد  احتياجووا   قيوبيووا فوو  عووام   -8

( وبودء مشوروع 2والتوسع ف  برامج التغذية التكميلية الموجهة والغذاء بناء علت وصو ة طبيوة؛  (3ت ديرا  األمن الغذائ ؛ 

 تجريب  للن د وال سائم.

وكان  الزيادا  ف  الميزانية مطلوبة ف  باكسوتان لسوتئنا  المسواعدة علوت اإلنعواش المبكور ماول دعوم سوبل العويش،   -9

، 3101وكانو  الزيوادا  أساسوا للمنواطق التو  تضورر  مون فيضوانا  عوام  والتغذية المدرسية، والودعم التغوذوي الموجوو.

 .3100حيث توق   المساعدة لتن يذ تدخال   ن اذ الحياة بعد فيضانا  عام 

. كموا أد  3103تغطيتو مع تمديدذا ف  مناطق البومال الت  كان يبعب الوصوول  ليهوا فو  عوام  البرنامجوواصل   -10

 ئم وتدخال  اإلغاقة وكسب العيش، وتحسين الخدما  الجوية اإلنسانية  لت زيادة الحتياجا .التوسع ف  استخدام ال سا

وزاد  الحتياجا  ف  جمهورية كوريا الشعبية الديم راطية مع تمديد عمليا  الطووارئ لمواجهوة احتياجوا  السوكان   -11

 اقة واإلنعاش  لت مناطق يشتد فيها سوء التغذية.األكار تعرضا أقناء موسم الجدب، وامتد  تغطية العملية الممتدة لإلغ
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 ا يرادات المتوقعة

مليوار دولر أمريكو  فو  عوام  2.25( ت وم علت أساس التنبت بأن اإليرادا  سوتبل  3102-3103كان  خطة اإلدارة )  -12

مليون دولر أمريك  من تكاليف الودعم غيور المباشورة. وتشوير آخور التنبوتا   لوت  326، وأنها ستولد  يرادا  بمبل  3103

 يساير ذذا الفتراضا .  3103مستو  تمويل لعام 

عن طريق مبادرا  من قبيول التوأموة  3103ف  العمل مع الجها  المانحة الجديدة والناشئة ف  عام  البرنامجواستمر   -13

وذ  م ابلة تكاليف األغذية الم دمة من الجها  المانحوة بمبوال  ن ديوة مون المسواذما ، أو مون صوندوج م ابلوة مسواذما   –

 الجها  المانحة الناشئة.

أيضا تشجيع الجها  المانحة علت زيادة  مكانية التنبت بتمويلها ومرونتو بغية زيادة الك اءة وال عالية  مجالبرناوواصل   -14

 من تح يق الست ادة المالت من عمليا  الشراء والشحن لتخ يض التكاليف. البرنامجالتشغيلية، وتمكين 

 مي انية دعم البرامج وا دارة

منهوا  –مليوون دولر أمريكو   326.0علت ميزانية عادية لدعم البرامج واإلدارة تبل  قيمتها  3103تم  المواف ة لعام   -15

مليووون دولر أمريكوو  لوودعم  97.2مليووون دولر أمريكوو  لوودعم البوورامج فوو  المكاتووب اإلقليميووة والمكاتووب ال طريووة، و 22.2

 ر أمريك  لإلدارة والشتون اإلدارية.مليون دول 015.2البرامج ف  الم ر الرئيس ، و

مليوون  33.3علت استامارا  لمورة واحودة مون ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة تبلو  قيمتهوا  3103وتم  المواف ة لعام   -16

 ( استكمال مبادرة تعزيز الرقابة اإلدارية والمساءلة، وبالتوال  تحسوين الضووابط الداخليوة، و دارة0دولر أمريك  من أجل: 

 ( وتن يوووذ  دارة المخووواطر الماليوووة لمشوووروع الن ووود وال سوووائم؛ 3المخووواطر المتسسوووية، ومواءموووة السياسوووا  واألدلوووة الماليوووة؛ 

(، ومبوادرة Connect(، ونظوام "كونكو " )FoodLink( واستكمال مبادرا  تكنولوجيا المعلوما : مبوادرة "فوود لينوك" )2

 للطوارئ.(، ومركز تكامل الستعداد 1Truth"وان تروي" )

وتم  المواف ة علت عدة مبروفا  من الجزء غير المخبص من الحساب العوام. وأنشوئ حسواب خوا  لألمون عون   -17

طريق سل ة م دمة من مرفق تمويل رأس المال العامل لسداد تكاليف  دارة األمم المتحدة لشوتون السوالمة واألمون الميودان ؛ 

ن، علت المبروفا  المتعل ة مباشورة بالعمليوا . وسييسوتخدم مبلو  يبول  لوت وسو  تيحّمل المشروعا  ال ردية، حياما أمك

ماليين دولر أمريك  من البندوج العام لتغطية مبروفا  األمن الت  يتعذر تحميلها علت المشروعا . وعالوة علت  01

 ارة الخزانة.مليون دولر أمريك  من البندوج العام لستكمال نظام  د 1.6ذلك، تم  المواف ة علت مبل  

 إعادة تشكيل قوة العمل 

وتضومن  المرحلوة األوليوة تحلويال للطلوب  3100تطور مشروع تخطيط قوة العمل منذ بدئو ف  نوفمبر/تشرين الاوان    -18

فو   البرناامج، الت  حدد  المهارا  وال درا  المطلوبوة ل ووة عمول PricewaterhouseCoopers (PwC)بدعم من شركة 

المست بل. وكون  ذذا الشركة رأيا تمايليا دقي ا عن الحتياجا  من المهارا  ف  المست بل عون طريوق اسوتعراض للوقوائق، 

م ابلووة، وأربووع زيووارا  ميدانيووة  لووت المكاتووب ال طريووة فوو  كينيووا، وليبريووا، والبووومال، والمكتووب اإلقليموو  فوو   21و جووراء 

 و  ين من مختلف الرتب.نيروب  لم ابلة مجموعا  التركيز والم

مسحا للمو  ين ال نيين لت يويم ن واط ال ووة الحاليوة والمهوارا  علوت ضووء  PwCوخالل المرحلة الاانية، أجر  شركة   -19

توضووح كيووف يمكوون  3103خطووة ل وووة العموول فوو  خريووف عووام  PwCالحتياجووا  المتوقعووة. وموون المتوقووع أن تضووع شووركة 
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لتودخال  المتعل وة بوالتعيين، والسوتب اء، والتن ول، و دارة الموو  ين، وستسوتعين بهوا فو  سد قغورا  المهوارا  أو ا للبرنامج

عملية التعزيز التنظيم  الجارية والخطة الستراتيجية للموارد البشرية الم رر عرضها علت المجلس التن يذي بعود المواف وة 

 .3102علت الخطة الستراتيجية الجديدة ف  يونيو/حزيران 

مليوون دولر أمريكو  مون أصول عشورة ماليوين دولر أمريكو  اعتمود  لمودفوعا   7.2حتت ا ن استخدام مبلو  وتم   -20

  نهاء الخدمة المنبو  عليها ف  النظام األساس  للمو  ين وقواعد لجنة الخدمة المدنية الدولية.

 الحسابات الخاصة والصناديق ا  تئمانية

موون قبيوول مسووتودع األمووم المتحوودة لالسووتجابة للحووال   3103را  فوو  عووام واصوول  الحسووابا  الخاصووة دعووم مبوواد  -21

 البرنامج العالم  لتأجير السيارا ، ومرفق الشراء ا جل، وتكنولوجيا المعلوما .واإلنسانية، واللوجستيا ، والطيران، 

وذلوك ببوورة أساسوية عون طريوق ، للبرناامجودعم  البناديق الستئمانية العامة تحسين ال درة وال عاليوة التنظيميوة   -22

أنشطة من قبيل الشراء من أجل الت دم، والن د وال سائم، وجودة األغذية وسوالمتها، والتغذيوة، والسوتعداد لحوال  الطووارئ 

 والستجابة لها، وتحليل األمن الغذائ ، والحد من أخطار الكواري.

 ا  تئمانية والصناديق الخاصة للحسابات المنقحة 1121 عا   وقعات: 2–الثاني– لف الجدول

 (1121-1121) ا دارة خطة في

 خطة من مئوية  نسبة ال يادة المنقح التوقع 1121 عا  ا دارة خطة  

 1121 عا  ا دارة

 2 168.1 164.2 الخاصة الحسابا 

 6 217.5 205.1 الستئمانية البناديق

 4 385.6 369.3 المجموع

زيادة أذمية البناديق السوتئمانية ال طريوة تمشويا موع  صوالحا  األموم المتحودة والزيوادة استمر   3103وخالل عام   -23

ف  المائة مون  61ف  تول  الحكوما  لمستولية األنشطة اإلنسانية. ف    قليم أمريكا الالتينية والكاريب ، الذي يستأقر بنسبة 

التغذيوة المدرسوية فو  السول ادور وذنودوراس. وفو  نيبوال، التمويل الستئمان  ال طري، انبب التركيز علت تنميوة ال ودرة و

يدعم صندوج استئمان  جديد عملية  ض اء الطابع المتسسو  علوت رصود وتحليول األمون الغوذائ . وأيعود  عمليوة قنائيوة فو  

ساندة الالجئوين  قليم غرب أفري يا لت ديم خدما  المشتريا  الغذائية للجماعة القتبادية لدول غرب أفري يا دعما لعمليا  م

 من جانب حكومت  كو  دي وار وليبريا.
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 الملحق الثالث

 3102 لعا  تقييمالبرنامج عمل مكت  

 مقدمة

 .3105و 3102 للعامين وخطط 3102 لعام الت ييم مكتب عمل برنامج الملحق يعرض ذذا    -0

 ألغوراض ،البرناامج أداء علوت دليول تووفير خالل من الستراتيجية أذدافو لتح يق البرنامج جهودمكتب الت ييم ويدعم   -3

 و/أو السوتراتيجيا  السياسوا  أقور وفعاليوة واسوتدامة أذميوة المبولحة أصحاب لجميع وتوضح الت ييما . والتعلم المساءلة

اتخوواذ  فوو  وتسووهم م يوودة للحوووارا  المتعل ووة بال ضووايا السووتراتيجية وتكووون الت ييمووا . تن يووذذا وموود  ك وواءة العمليوا ، و/أو

 .األخطاء وتبحيح   النجا حال  جراءا  لتكرار

جور   الستراتيجية، الخطة أذدا  وتح يق المتغير الخارج  للسياج استجابة وتع يدا البرنامج عمل نطاج ومع توسع  -2

مكتوب ويركوز . البوارزةوال ضوايا  التنظيميوة أنسوب المسوتويا   لت النتباا توجيو طريق عنمكتب الت ييم  استراتيجية تكييف

 .المتعددة والعمليا  والسياسا  لالستراتيجيا  مع دة ت ييما   جراء علت موارداالت ييم 

علوت  وت ييما  الحووافظ ال طريوة التو  يجريهوا مكتوب الت يويم تشوتمل ا ن بشوكل منهجو  السياسا  ت ييما  وأصبح   -2

 األولويوا  موع المواءموة لت يويم ت ييموا  الحووافظ ال طريوة تيبومم كموا. الرئيسوية التشوغيلية ووحداتو البرنامجسياسا    طار

بورامج  أنشوطة وآقوار لنتوائج ت ييموا أعموق تووفر األقر من شأنها أن ت ييما  من بمجموعة الت ييما  ذذا وتستكمل. الحكومية

تتنواول بالتحليول  السوتراتيجية فنن الت ييموا  منظمة دائمة التطور، البرنامج أن  لت وبالنظر ذلك،  لت وباإلضافة. البرنامج

 البرناامجتشوكل  طوار قودرة  التو  المتسسوية والعمليا  والنظم وال ضايا الشاملة، المتسسية، الجديدة واألولويا  التجاذا 

 سياسوة ت يويم ولويس التنظيميوة، وال عالية الستراتيج  التوجو  عالم  لت تهد  وذ . النتائج المرغوبة تح يق التنظيمية علت

 معينة أو مجال برنامج  بعينو.

 المنتجووا  فوو  التنوووع بعووض ذنووا  وسوويكون. 3105 عووام حتووت واسووعة النطوواج السووتراتيجية ذووذا اسووتمرار ويي توور   -5

النتائج  بت ييم اللتزام بالمزيد من للبرنامج الجديدة ال يادة أت  الوق  ن سو، وف . ت ييم لتح يق أقبت فائدة من كل اإلعالمية

مكتوب  عمول لبرنوامج المخببوة واإلدارة البورامج مووارد دعوم زيوادة فو  ذلوك وينعكس. وتوضيح األدلة الت  ت يد بتح ي ها

مون وضوع  للتمكوين رةواإلدا البورامج دعم مبادر غير من  ضاف  بشأن توفير تمويل وم ترحا  المائة، ف  7 بنسبة الت ييم

 البرنااامج اسووتراتيجية لوودعم( العمليووا  ت ييمووا  باسووم المعوورو )برنووامج جديوود متعوودد السوونوا  لت ييمووا  فووراد  العمليووا  

 المتاوال مون البرناامجالعمل ف  سود فجووة قائموة فو  مجوال  المسواءلة والوتعلم وسوي رب  ذذا وسيبدأ. الذات  والت ييم للرصد

الت ييم لسياسة الكامل
(1)

 .البلة ذا  األخر  والسياسا  3117 لعام 

 وبرنوامجمكتوب الت يويم  علت اسوتراتيجية كبيرة وداخلية خارجية عمليا  تتقر عدة أن المتوقع من ،3102 عام وخالل  -9

 :ذلك ف  بما المست بل، عملو ف 

 ؛3102 عام من للبرنامج الجديدة الستراتيجية الخطة بموجب جديدة أولويا  وضع 

 ؛للبرنامجونشر استراتيجية الرصد والت ييم الذات    طالج 

                                                           
 .(WFP/EB.2/2008/4-Aللت ييم" ) البرنامج"سياسة  (1)
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  المنظومة؛ نطاج علت الت ييم وترتيبا  المتحدة جدول أعمال التحول لألمم ف  التطورا 

  الدولية لعام  اإلنمائية تلك المتعل ة بما بعد األذدا  ذلك ف  بما - الدولية ف  ميدان التنمية نطاقا األوسع المناقشا

 .النتائج بشأن تح يق والمساءلة للش افية المستمر والسع  - المتبادلة المساءلة وأولويا  بوسان وشراكة 3105

 مواضويع وحودد  عودة. العمليوا  لهوذا الم يودة األسوس  لوت تووفير 3102 عوام فو مكتوب الت يويم عمل  ويهد  برنامج  -2

بشوأن  السونوي التشواور وبعود. البرناامج و دارة المجلوس موع وبالتشواور السياسا  للتزاما  مباشرة كنتيجة لت ييمها، مبدئيا

 وباإلضوافة. وقودرة السوتيعاب التنظيميوة والتوقيو  واألذميوة المعورب عنهوا األولويا   لت استنادا عمل برنامج أعد الت ييم،

 مئويوة كنسوبة الموو  ين تكواليف فو  انخ اضوا 3102شهد عام :  دارية ك اءا  تدابير تح قتتخذ أيضا  المنتجا ، تنويع  لت

.3102 عام ف  المائة ف  25  لت 3103 عام ف  المائة ف  22 من مجموع الميزانية، من
(2)

 

تتوافوق  وأن للغرض منهوا، بحيث تظل مناسبة بشأن الت ييم البرنامج وو ي ة أن تتكيف سياسة ضمان علت وللمساعدة  -7

 سويجري فريوق األموم الدوليوة، الممارسوا  أفضول تطوور موع وحوكمتوو وموواردا  دارتوو ونظوممكتوب الت يويم  جودة ت ييموا 

 لو ي وة النظراء والتنمية ف  الميدان القتبادي استعراض التعاون ولجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة المعن  بالت ييم المتحدة

 السونوية للمشاورا  المناسب الوق  ف  وسيي دم الت رير 3103 عام أواخر ف  الستعراض يبدأ وسو . البرنامج ف  الت ييم

 .للبرنامجالجديدة  الستراتيجية الخطة وسيسهم ف  3102 ف  مايو/أيار الت ييم بشأن

 3102عمل عا   برنامج

 المتعل ووة البرنااامج لسياسووا  الكاموول المتاووال  لووت لالقتووراب التغطيووة زيووادة  لووت 3102 عووام فوو مكتووب الت يوويم يسووعت   -6

مسوتهد   نشور خوالل مون المسوتويا ، جميوع علوت البرناامج فو  صونع قورارا  الت يويم أدلة استخدام زيادة وضمان بالت ييم؛

 والوتعلم كافيوة مسواءلة تووفير بغيوة الت  تواجو جوودة الت ييموا ، الجديدة التحديا  ومواصلة التغلب علت للدروس المست ادة؛

 .الستراتيج  وتوجهو للبرنامجالسياج المتغير  ف 

وت ييموين  لعمليوا  متعوددة مع ودة ت ييموا  عشورة علوت 3102 لعوام وميزانيتوو األساسو  الت ييم وسيشتمل برنامج عمل  -01

 واإلدارة البورامج دعوم ال علو  لميزانيوة التخبويص  لوت البرنامج ذذا ويستند(. 0–الاان –ألف الجدول انظر) اقنين مجمعين

 التوسوعا  و لغواء 3102 لعوام ت ييما  م ترحوة قالقة تأجيل  لت أد  مما الت  كان  أقل من الميزانية المطلوبة ،3102 لعام

 .الت ييما  من التعلم أنشطة ف  الم ترحة

برنامجا جديودا مكتب الت ييم سو  يبدأ  واإلدارة، البرامج دعم غير مبادر  ضافية من الم تر  التمويل بتوافر ورذنا  -00

 ت ييما للعمليا . 03يتألف من 

 وقمانيووة واحوود، موودير –مو  ووا  03 المووو  ين قوودرا فوو  عوودد ط ي ووة بزيووادةكتووب الت يوويم م عموول برنووامج وسووو  ين ووذ  -03

.العامة الخدما  فئة من مو  ين وقالقة ال نية ال ئة من مو  ين
وتبول تكواليف برنوامج العمول األساسوية لغيور الموو  ين  (2)

تكوواليف  غيوور التكوواليف لتغطيووة دولر مليووون 0.9 وذنووا  زيووادة أخوور  قوودرذا ماليووين دولر أمريكوو  2  لووت الميزانيووة فوو 

 .مليون دولر أمريك  2.9 ليبل المجموع  لت ت ييما للعمليا ، 03 إلجراء المو  ين

  

                                                           
 للعمليا  سيكون متاحا. ت ييما   03ت ترض األرقام أن التمويل الم تر  إلجراء  (2)
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2013:  قييم برنامج عمل عا  2–الثالث– لف الجدول
( )

 

 العدد نوع التقييم

) قييمات 

جديدة(
(ب)

 

 1122موضوع عا  

 المساواة بين الجنسين 1 ا سياست ييما  

 برنامج تعزيز الستعداد والستجابة  5 ةاستراتيجيت ييما  

 /منظمة األغذية والزراعة بشأن األمن الغذائ للبرنامجالمجموعة العالمية 

 انعدام األمن الغذائ  ف  المناطق الحضرية

 للبناديق المجمعة البرنامجاستخدام 

 الشراء من أجل الت دم 

 والستجابة لهاموضوع: الستعداد للطوارئ تندرش ذذا الت ييما  األربع ضمن 

 (3103سبل العيش )مستمرة من عام مرونة قر أنشطة الغذاء م ابل  نشاء األصول علت ت ييما  أل قالقة 2  أقرت ييما  

 قر أنشطة الغذاء م ابل  نشاء األصول علت مرونة سبل العيشت ييمان أل

 (3103النيجر )مستمر من عام  2 قطرية حوافظ ت ييما 

 (3103من عام قيرغيزستان )مستمر 

 (3103الكونغو )مستمر من عام 

 تيمور ليشت 

 السودان

 أمريكا الوسطت 1  قليمية وافظح ت ييما 

 أقر أنشطة غير أنشطة الغذاء م ابل  نشاء األصول علت مرونة سبل العيش 2 ت ييما  مجمعة 

 3103ت رير الت ييم السنوي لعام 

 الت ييما  المشتركة بين الوكال  ف  الوق  الح ي  ، مال جنوب السودانالشترا  ف   يحدد فيما بعد أخر ت ييما  

  13 المجموع

عمليا ت ييما  
(ش)

 12  

  25 المجموع

ر  للنظوراء عمل مكتب الت ييم األوسع نطاقا الوارد شرحو فيموا بعود فو  ذوذا الوقي وة والوذي يغطو  نشور الت ييموا  والسوت ادة مون الودروس، واسوتعراض م تو علتل يشتمل ذذا الجدول )أ( 

.وأنشطة أخر 
 

وتكون ميزانيتها األساسية  3102 عام ستبدأ ف  الت  الت ييما   لت 3102عمل عام  ولذلك، يشير برنامج. السنة ن س ف  دائما وتنته  تبدأ ل تع يدا األكار الت ييما  )ب(

 .ف  ن س السنة، ما لم يذكر خال  ذلك
 رذنا بتوافر تمويل غير تمويل دعم البرامج واإلدارة. )ش(
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 .السنوي الت ييم ت رير ف  المزمعة الت ييما  من الرئيسية والمواضيع النتائج تجميع وسيتم  -02

  قييمات السيا ات والتقييمات ا  ترا يجية

ا ن جزءا ل يتجزأ من عملية صنع السياسا ؛ الت ييم أصبح  -02
(3)

 أو/و جديودة وييضطلع بالت ييم عند الحاجة لدعم سياسة 

 بالخطوة المتعل وة البرناامج لسياسوا  3103 خالصوةوتبوين . سياسوة موا علت المواف ة من سنوا  س   لت أربع غضون ف 

الستراتيجية
(4)

جر   سياسا  عن معلوما  ا ن وتوفر للبرنامج الستراتيجية باألذدا  البلة ذا  السياسا  جميع حالة 

 .ت ييمها من الم رر أو متخرا ت ييمها

 المتعل وة بوالموارد، السونوية المشواورا  خوالل عنهوا المعرب ا راء جنب  لت العتبار، ف  مكتب الت ييم ذلك وسيأخذ  -05

لسياسوة واحودة بوصو ها ذا  أعلوت أولويوة وذو   ت ييموا وسويجري الستيعابية، البرنامج وقدرة ف  الموارد المتاحة، وال يود

 توصويا  لمتابعوة نوادرة فرصوة ويووفر ا يتجواوزا،ومو للبرناامج جودا مهموا ذذا الت يويم ويعتبر. سياسة المساواة بين الجنسين

ويووفر أيضوا معلوموا  تسواعد علوت تحديود التجواا فو   تن يوذذا، ومود  السياسا  الجنسانية وجودة بشأن 3117الت ييم لعام 

 المنظوموة عمول خطوة بشوأن األولو  فو  اإلبوالغ الت يويم وسيسوهم. الودول  النظوام فو  التطوورا  أيضا مراعاة مع المست بل،

 أداء معايير ويحدد( ذيئة األمم المتحدة للمرأة) المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم ذيئة الذي ت ودا –بأكملها 

.(3100-3101) للبرنامجالمتسسية بشأن سياسة المساواة بين الجنسين  العمل خطة من تست يد وسو  مشتركة؛
(5)

 

 المن وذة منوذ الحاليوة والسياسوة للبرناامج  متزايودة أذميوة ذا  قضية الحضرية المناطق ف  الغذائ  األمن ويمال انعدام  -09

وسوويلة  أفضوول يكووون لوون مووا للسياسووة غيوور أن ت ييمووا. الحاليووة الممارسووة متووأخرة عوون واسووع نطوواج تعتبوور علووت 3113 عووام

 سلسولة مون كجوزء الحضورية، المنواطق فو  البرناامج لتودخال  ت يويم  جوراء ذلك، من وي تر ، بدل. الت ييم موارد لستخدام

 .لها والستجابة مختل ة من الستعداد للطوارئ أبعاد بشأن الستراتيجية الت ييما  من جديدة

 هلا واالستجابة االستعداد للطوارئ: التقييم االسرتاتيجي موضوع 

 والبوودما  واإلقليميووة المع وودة، الوطنيووة والنزاعووا  والوقووود، الغووذاء أسووعار لرت وواع المتغيوورة الظوورو   لووت بووالنظر  -02

 أعمووال التحووول وجوودول المسوواعدة اإلنسووانية مجووال الجهووا  ال اعلووة فوو  المتزايوود موون والعوودد الحوودوي، البطيئووة والكووواري

الت يويم  ويتنواول موضووع. لهوا والسوتجابة تعداد للطووارئالسو استراتيج  شوامل لموضووع ييضطلع بت ييم سو  اإلنسان ،

عمليووا  موون األكبوور ذووذا الجووزء
(6)

ويضووطلع  م اذيميووة مووذكرة تبوواغ وسووو . التاليووة الت ييمووا  األربعووة ويضووم البرنااامج 

 ،3102ومطلوع عوام  3102 عوام فو  الت يويم عمليوا  وسوتجر . 3103 عوام فو  السلسولة لهذا األولية باألعمال التحضيرية

 .3102 عام أواخر ف  الرئيسية والنتائج للمواضيع تجميع  عداد وسيتم

النتهواء بحلوول نهايوة  الم ورر مون. والسوتجابة السوتعداد تعزيز برنامج: لها والستجابة لالستعداد للطوارئ 0 الت ييم  -07

 فوو  حووال  للبرنااامججديوود  اسووتجابة والسووتجابة الشوواملة إلعووداد نموووذش السووتعداد تعزيووز برنووامج مبووادرة موون 3102عووام 

 التوجيهيوة والمبوادئ والونظم ال ودرا  تكييوف ف البرنامج بت دير الت دم الذي ح  و  وسي وم الت ييم. النطاج الواسعة الطوارئ

وفو  الوقو  ن سوو دعوم  واألكار تحديا بها البيئا  الت  يتزايد عدم  مكانية التنبت ف  ب عالية لالستجابة والشراكا  والخدما 

                                                           
 (.WFP/EB.A/2011/5-B" )البرنامجانظر "صياغة سياسا   (3)
(4) WFP/EB.2/2012/4-B 
(5) WFP/EB.2/2009/4-C.  
منع الجوع الحاد والستامار ف  تدابير الستعداد للكواري والتخ يف  - 3 ن اذ األروا  وحماية سبل كسب العيش ف  حال  الطوارئ؛ والهد  الستراتيج   - 0يتعلق بالهد  الستراتيج   (6)

 من حدتها.
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لالسوتجابة لحوال   وسويدعم الت يويم عمليوة  عوداد سياسوة جديودة. الغذائيوة المسواعدة  لوت الغذائية المعونة من البرنامجتحول 

 .الجديدة الت  ت دم فيها السياسة الدورة ن س ف  المجلس  لت الت ييم ؛ وسيعرض ت رير3102 عام الطوارئ ف 

 األموون بشووأن والزراعووة األغذيووة منظمووة/للبرنااامج العالميووة المجموعووة: لهووا والسووتجابة لالسووتعداد للطوووارئ 3 الت يوويم  -06

 المجموعوة لهوذا المضوافة ال يموة األغذية والزراعوة وسويي يم لمنظمة الت ييم مكتب مع بالشترا  الت ييم ذذا سيجر . الغذائ 

 جانوب فونن الت يويم يتنواول السوتراتيج ، ذوذا الموضووع  طوار وفو . وفعاليتهوا 3100المشتركة المنشأة ف  عام  ال يادةذا  

 .لها م را الت  تتخذ من روما بين الوكال  من اقنين عبر للتعلم جيدة ويوفر فرصة الدولية الستجابة ذيكل

 دور الت يويم ذوذا سويبحث. الحضورية المنواطق فو  الغوذائ  األمون انعودام: لهوا والستجابة لالستعداد للطوارئ 2 الت ييم  -31

وتتعلوق فو   للجوع، والمع دة الجديدة األبعاد من العديد تشمل الت  واستجابتو لها الطوارئ لحال  البرنامج استعداد وفعالية

وطرائ وو  جديودة البرناامج األغذيوة ل توافرذوا، والتو  تكوون فيهوا أدوا   لوت والوصوول األغذيوة بأسوعار كاير مون األحيوان

 .جديدة سياسة ف  عملية صياغة وستسهم النتائج. خاصة أذمية ذا  وشبكا  األمان الجتماعية الجديدة للحماية

للحووال  اإلنسووانية  لالسووتعداد المجمعووة للبووناديق البرنااامج اسووتخدام: لهووا والسووتجابة لالسووتعداد للطوووارئ 2 الت يوويم  -30

 ذلوك فو  بموا - المجمعوة البناديق جميع من المالية التدف ا  أن يتناول بالتحليل مساذمة الت ييم ذذا من شأن. والستجابة لها

 اسوتعداد فعاليوة ف  - المشتر  اإلنسان  والبندوج للطوارئ الستجابة وصندوج لالستجابة للطوارئ، المركزي البندوج

 .المن ذين والمنس ين الشركاء مع العمل ذلك ف  بما واستجابتو، البرنامج

 التقدم أجل من الشراء: التقييم االسرتاتيجي موضوع 

 عوام التجريبيوة فو  الت ودملمبادرة الشراء من أجول  النهائ  سيبدأ الت ييم تماما، مختلف استراتيج  فيما يتعلق بموضوع  -33

الرصود والت يويم المودمج  نظوام علوت رئيس  يعتمود تجريب  لبرنامج التلخيب  الت ييم وذذا. 3102 عام ف  وسيستمر 3102

 الت يويم ويبونف. عموموا المتاحوة مون بكايور أقوو  قاعودة أدلوة ف  المبادرة ن سها والذي يحظت بموارد كافية لتن يوذا، ويووفر

 فو  المبتكور تراتيجيا بسبب المد  التشغيل  الممتد علت نطاج واسع لمبادرة الشراء من أجل الت دم، ونهجهابوص و ت ييما اس

 يتعلوق فيموا المسوت بل فو  البرناامج وآقارذوا علوت اسوتراتيجية اإلنموائ ، لتعزيوز األقور ال ائموة البرناامج عمليوا  علوت البناء

 .ونظم الرصد والت ييم والشراكا ، وتنمية ال درا ، المشتريا  مال شاملة ب ضايا

   قييمات األثر

والدقووة  العموق فو   جوراء ت ييموا  تتسووم بالمزيود مونمكتوب الت يوويم الخاصوة ب الت يويم لسووتراتيجية الاوان  يتماول التجواا  -32

 ت ييموا  وتهود . النواس حيواة علوت الودائم وأقرذوا الوقو ، مورور مع المست يدين نتائج تح يق ف  البرنامجمساعدة  لمساذمة

 وتسوهم. البرمجوة الوذي جور  ت ييموو مجال واستراتيجيا  المست بلية والسياسا  الالح ة للعمليا   لت توفير معلوما  األقر

 الحووذر لزيووادةيتوووخت  و دارتووو، الت يوويم تبووميم وأقنوواء. للمسووت يدين البرنااامج فوو  المسوواءلة تحسووين فوو  أيضووا األقوور ت ييمووا 

 اإلنسان . وخاصة الت ييم ما ي ت ر  لت الت ييم، عادة بالجال الذي الذتمام

 ال ورج موا الظورو   ذوذا فو  البوحيح ذل قمنا بالعمول: تشمل األساسية الت ييم فنن أسئلة مختلطة، أساليب وباستخدام  -32

 والتووأقيرا  المسواذما  مووع ت اعول كيوف أو الدوليووة  الوطنيوة والمعوايير ال واعوود ذول يت ووق موع الوذي أحدقوو ولمبوولحة مون 

 لتعزيوز مختلوف بشوكل البرنامجي علو  الذي ينبغ  أن ماذا م بودة  غير أو م بودة  يجابية، أو لتح يق آقار سلبية األخر 

الهامة بحيث يكون قد حدي تغير  من البرمجة الك اية فيو بما طويلة علت فترة الختيار معايير وتشتمل وزيادة األقر  النتائج

 .اإلسناد و/أو المساذمة لتحليال  مع ولة بيانا  دائم وتوافر 
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 عوام فو  العويش سوبل علت مرونة األصول م ابل  نشاء الغذاء أنشطة المتعل ة بأقر الت ييما  سلسلة من النتهاء وسيتم  -35

وسويبدأ  ،3102 عوام فو  - 3103 عوام فو  بودأ  التو  - السلسولة ذوذا مون بوين خمسوة فو  ت ييموا  وستسوتمر قالقوة. 3102

 .3102 عام ف  للسلسلة تجميع  ت رير  عداد وسيتم. الت ييم و طار األساليب ن س  جراء الت ييمين ا خرين باستخدام

 وأقرذوا الطبيعية الكواري تتبد  لمخاطر البرنامج برامج من المائة ف  51 من أكار  لت أنأشير  ،3101 عام وف   -39

  نعواش تودخال  ل عاليوة 3116 الستراتيج  لعوام الت ييم واردة ف  لتوصية كمتابعة السلسلة ون ذ  ذذا. الغذائ  األمن علت

 الذاتيوة لبنواء الشوعبية والجهوود اإلنعواش عمليوا  فو  الغذائية المساعدة لدور وخاصة لألقر، التحليل من للمزيد العيش، سبل

 .عيش أقو  سبل

 الحوافظ القطرية وا قليمية  قييمات

 كوأداة وتيبومم سنوا ، خمس فترة ما تكون علت وعادة معين، بلد ف  العمليا  جميع ال طرية الحوافظ ت ييما  تغط   -32

 اختيووار معووايير ويجووري ترتيووب البلوودان بتطبيووق. ال طريووة المسووت بلية والعمليووا  للووتعلم لوودعم السووتراتيجيا  وأداة للمسوواءلة

والموود  وتغطيووة الت يوويم السووابق، وتحوودد مواعيوود ت ييمووا  الحوووافظ  الحافظووة وحجووم اإلقليموو  بووالتوازن يتعلووق فيمووا راسووخة

 وعمليووا   طووار عموول األمووم المتحوودة ال طريووة، بالسووتراتيجيا  المتعل ووة السووتراتيجيةالبرنااامج  ال طريووة لتوجووو قوورارا 

 .عليها الحافظة ال طرية والمواف ة ف  الرئيسية العمليا  وتبميم اإلنمائية، للمساعدة

 فو  الحووافظ ال طريوة ت ييموا  لن يجر   ل ت ييمين اقنين من المحدودة، والموارد األخر  الت ييم أولويا  ضوء وف   -37

 دروسوا ي ودم الت يويم أن المتوقع من وبالتال  ليشت ، تيمور من البرنامج وسينسحب .والسودان ليشت  تيمور ف : 3102 عام

 مون وخاصوة - للسوودان الت يويم تغطيوة فو  ملحو وة فجووة ذنوا  وقد كانو . المستولية والخروش وتسليم اإلدارة بشأن م يدة

 .الت ييم سيتناولها وذ  مسألة – المست يدين أعداد حيث

. 0–الاالووث–الشووكل ألووف فوو  مبووين ذووو حسووبما منخ ضووا، ل يووزال البرنااامجحوووافظ  ت يوويم تغطيووة معوودل فوونن وعمومووا،  -36

 التو  وذو  الودورة – سونوا  خمس كل واحدة لمرة ت ييم دورة ت ييما للحوافظ ال طرية لتح يق 03 لت  حاجة ذنا  وستكون

 البرناامج اإلنمائيوة واسوتراتيجيا  للمساعدة وعمليا   طار عمل األمم المتحدة ال  ر من الحد علت أساسها استراتيجيا  تعد

 معواييرمكتوب الت يويم سوو  يسوتعرض  الميزانيوة، منظوور من واقع  المعدل مرغوب ولكن يبدو غير ذذا وبما أن. ال طرية

 .والبتكار المخاطر أبعاد علت للتركيز ما  الحوافظ ال طريةلت يي الختيار

للمكاتوب ال طريووة  ت ييموا  الحوووافظ ال طريوة تغطيوة فو  ال جوووة وسود التغطيوة انخ واض معوودل تخ يوف فو  وللمسواعدة  -21

فو   دخوال ت ييموا   3102 مكتوب الت يويم فو  عوامسويبدأ  البغيرة والبلدان الت  توجود بهوا مجموعوة محودودة مون العمليوا ،

تكيي وو لمجموعوا  أخور  مون المكاتوب ال طريوة  يمكون نجوا  ذوذا النمووذش، حوال وفو . الوسوطت ألمريكا اإلقليمية الحوافظ

 .الت ييم بدء قبل ت ييم و طار م اذيمية مذكرة صياغة سيتم تعتبر جديدة، المبادرة وبما أن ذذا. الحوافظ البغيرة و/أو
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 المبادر:

الحووافظ ال طريوة المسوتكملة وت وارير الت يويم؛ لت ييموا  الحووافظ ال طريوة الجاريوة  النسبة المئوية من قيمة الحافظة بالدولرا  األمريكية: لت ييما 

 وتحليلها. العمليا  عن الت ارير  عداد ، فرع3103فبراير/شباط  02، حتت 3103و 3100والمزمعة وبرنامج  عمل 

؛ لت ييموا  الحووافظ ال طريوة الجاريوة والمزمعوة وبرنوامج  عمول النسبة المئوية من العمليا : لت ييما  الحوافظ ال طرية المستكملة وت ارير الت يويم

 وتحليلها. العمليا  عن الت ارير  عداد فرع، 3103فبراير/شباط  02، حتت 3103و 3100

 العمليووا  عوون الت ووارير  عووداد فوورع، 3101النسووبة المئويووة موون المسووت يدين ال عليووين المبلوو  عوونهم: تطبيووق اسووتخدام التبووال  فوو  جمووع البيانووا ، 

 وتحليلها.

 النسبة المئوية من البلدان: قاعدة بيانا  مكتب الت ييم.

 دولة جنوب السودان. المكتب اإلقليم  ف  نيروب لسودان دولة السودان، ويغط  المكتب ال طري ل، يغط  3100* منذ أبريل/نيسان 

  قييمات العمليات

الدوليووة  وال واعوود والمعووايير وأذوودافها بغاياتهووا يتعلووق فيمووا واحوودة عمليووة وك وواءة فعاليووة علووت العمليووا  ت ييمووا  تركووز  -20

 الرئيسوية الوحودة ألنهوا العمليوا  ت يويم وينبغو . والنتوائج والتن يوذ مالئموة التبوميم مود  وتبحوث ،البرناامج وقواعد ومعايير

لت ييموا   مركزية ل و دارة العمليا  ت ييما  لبعضمكتب الت ييم  دارة  الت ييم سياسة وتتوخت. والمواف ة والتمويل للتخطيط

.مرضية النهج ذذا خالل من تح    الت  تكن التغطية لم ولكن أخر ،
(7)

 

،3103 عام ف  التن يذي السياسا  مجلس عليها وافق الت  ،للبرنامجالذات   الرصد والت ييم لستراتيجية ويمكن  -23
(8)

أن  

 قويووة أن تضووع ذوذا السووتراتيجية ترتيبوا  فو  حالووة افتوراض غيوور أنوو حتووت. الخطيوورة ذوذا المسواءلة فجوووة سود فوو  تسواعد

 موع مشواورا  علوت وبنواء. الت يويم األذدا  الكمية والكي ية لسياسة لتح يق طويال وقتا تستغرج فسو  مركزية، ل لت ييما 

 سونوا ، قوالي لمودة متقتوا حوالمكتوب الت يويم  سوو  ين وذ والمسواءلة وجهوا  أخور ، تسيير المووارد و دارة العمليا  شعبة

 .تع يدا األكار البتعاد عن وليتو األساسية وتركيزا علت الت ييما  بدون ،3102 عام من ابتداء

                                                           
 .3100و 3101و 3116انظر ت ارير الت ييم السنوية لألعوام  (7)
 (.3103فبراير/شباط  6الخامس عشر لمجلس السياسا  التن يذي )قرار الجتماع  (8)
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 1122- 111 قييمات الحوافظ حس  ا قليم، : 2–الثالث–الشكل  لف

 قيمة الحافظة بالدولرا  األمريكية  العمليا   المست يدون ال عليون المبل  عنهم  البلدان

 بانكوك القاهرة      دا ار          جوهانسبرغ    نيروبي        السودان   بنما
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 وين وذ نمووذشمكتوب الت يويم يبومم  سو  ،3102 عام بداية ف  واإلدارةبتوافر تمويل غير تمويل دعم البرامج  ورذنا  -22

 ت ييموا فو  32  لوت وزيادتهوا ،3102 عوام ت ييما للعمليوا  فو  03ت ييم تضطلع بو جها  خارجية إلجراء برنامج من   دارة

 مون خوالل كافيوة تغطية المطا  نهاية ف  النموذش وسو  ي دم. فباعدا 3105 عام من ت ييما اعتبارا 21و لت  3102 عام

 التكواليف فو  وفوورا  مون تح يوق ييمّكن أيضا أن المتوقع ومن. التنظيم  المستو  علت النتائج لتعميم عالية الجودة ت ييما 

 إلجوراء السواب ة بالنمواذش م ارنوة السونة الاالاوة، فو  المائوة فو  23  لوت وترت وع األولوت، السونة ف  المائة ف  32ت در بنسبة 

 ال طريوة، والمكاتوب اإلقليميوة للمكاتوب أل يكوون مركزيوا فيموا بعود ويكوون تابعوا بهد  النموذش وسيبمم. العمليا ت ييما  

 .الم ر ف  والمساءلة تسيير الموارد  دارة من بدعم

 عوداد معوايير اختيوار قائموة  خالل منبما ف  ذلك  النموذش،مكتب الت ييم يعد  سو  - السنة األولت – 3102 وف  عام  -22

ولوذلك، سويكون حجوم .  طاريوة ات اقا  و برام ونماذش الت ييم، معايير وتحديث واستعراض وال ائدة وتطبي ها، علت المخاطر

 .الالح ة السنوا  من أقل 3102 ت ييما  العمليا  ف  عام

والجهوا   والمسواءلة تسويير المووارد و دارة خودما  العمليوا   دارة موعمكتب الت يويم سيعمل  ،3102 وعلت مدار عام  -25

 وتحديود أدوار المعوايير، ووضوع لت ييموا  العمليوا ، الوذات  والت يويم الرؤية الخاصة باسوتراتيجية الرصود لتوضيح األخر 

 البرنااامج فوو  الت يوويم علووت و ي ووة أخوور  تعووديال  وأي الجووودة، وضوومان ت ييمووا  العمليووا   جووراء فوو  األطوورا  مختلووف

ولجنوة المسواعدة اإلنمائيوة  المعنو  بوالت ييم المتحودة فريوق األموم ال وادم للنظوراء الوذي سيضوطلع بوو السوتعراض بهوا يوص 

 .والتنمية ف  الميدان القتبادي التعاون لمنظمة

 المنظومة نطاق على للتقييم المتحدة األمم ومبادرة المشتر ة التقييمات

أقور كبيور  التحوول األعموال أن يكون لجودول المتوقع ومن. بشكل مشتر  الت ييما  تجر  وممكنا، مناسبا يكون حياما  -29

والت ييموا  األخور  المن وذة فو   اإلنسوانية، الشوتون تنسويق مكتوب الت  يتولت قيادتها الوكال  بين المشتركة علت الت ييما 

لماول ذوذا  مودخال مكتوب الت يويم يووفر  وسوو . المنظوموة نطواج من الت ييما  المضوطلع بهوا علوت وغيرذا الح ي  الوق  

 نطواج الت ييم المحتمول علوت الماال، سبيل علت - للبرنامج ذا  أولوية تكون عندما رد ال عل أساس النوع من الت ييما  علت

 9.النتائج علت ال ائمة لإلدارة المنظومة

مع  العملمكتب الت ييم  سيواصل الغذائ ، األمن بشأن العالمية للمجموعة المشتر  الستراتيج  الت ييم  لت وباإلضافة  -22

 والتوقيو  الجوودة لتحسوين الوكوال ، بوين عمليا  اإلعوداد والسوتعراض الجاريوة للت ييموا  فو  الوقو  الح ي و  المشوتركة

مكتوب الت يويم  وسيساذم. السودان لجنوب الم تر  ف  الوق  الح ي   الت ييم ذلك ف  بما التحول، أعمال جدول مع والمواءمة

 .نهجو وتحدياو لعرض المساعدة اإلنسانية األخر ، ت ييم بالت ييم وشبكا  المعن  المتحدة األمم فريق ف  أيضا

 وجود   وا تخدام  التقييم نشر

 األدلوة قاعودة لتعزيوز الت يويم، ومنتجوا  الت ييموا  بوين أوجوو توبزر خلوق خوالل من قيمة  ضافةمكتب الت ييم  سيواصل  -27

 تبوميمو مون خوالل طري وة ت ييم لكل الم بود الستخدام تكامل أيضامكتب الت ييم  المتولدة. وسيزيد المعرفة تركيز وتيسير

 فو  علوت اسوتخدامها حسب القتضاء، ويشوجع للت ييما ، تجميعا مكتب الت ييم  ينتج وسو . ت ريرا والضطالع بو ونشر

مون أجول السوت ادة منهوا فو   الوتعلم حل وة منتجوا  تكامول  عوداد أيضوا وسيواصول. وعمليوا  صونع ال ورار األخور  ت ييما 

                                                           
 أجل من المتحدة األمم منظومة بها تضطلع الت  التن يذية األنشطة لسياسة سنوا  أربع كل يجري الذي الشامل . الستعراض3103والجتماعية، األمم المتحدة  القتبادية الشتون  دارة (9)

 أغسطس/آب(. 05تيحرر بعد، التنمية. )وقي ة أولية لم 
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 حجوم يسوتطيع زيوادة ولكنوو لون مرتبة حسوب األولويوة وف وا للطلوب، – ت ييما  قطرية مجمعة دروس 01 أفضل - البرنامج

 .اإلنتاش

 ولجنووة بووالت ييم المعنوو  المتحوودة األمووم فريووق بووين المشووتركة العموول النظووراء الووذي سووتجريو فرقووة اسووتعراض وسووي وم  -26

 عوام فو  للنظوراء استعراضآخر  منذ الت دم مراعاة مع ،البرنامجعبر  وسياسة الت ييم و ي ة باستعراض اإلنمائية المساعدة

وسويكون ال يواس . والوتعلم والمخواطر والمساءلة والت ييم والرصد بشأن األدلة البرنامج نيهج ف  المتخرة والتطورا  3112

 وضومان والطرائوق، المتعل وة بوالت ييم فو  مجوال  الحوكموة، واإلدارة، والممارسوا  م ارنة ببخر ما توصول   ليوو المبوادئ

 المسووتمر التحسووين لوودفع والشوراكة، والمسوواءلة واألخووالج، المعرفووة، و دارة الوتعلم نطوواج وتوسوويع المتابعووة، و دارة الجوودة،

 .للبرنامجالشاملة  ال عالية ف  مكتب الت ييم لمساذمة

تحليوول ال يمووة  لووت األموووال  حيووث موون والتغطيووة المتعلووق بووالجودةمكتووب الت يوويم  لوونهج الووداخل  وسيسووتمر السووتعراض  -21

 لسوتعراض التحضويرية  لوت حود موا األعموال 3103 عوام فو  بودأ  وقود. 3102 عوام فو  الجنسوين والمسواواة بوين والك اءة

 دمواش موا ذوو  المطوا  علوت نهايوة فو  يعتمود المزيد مون الن واط المرجعيوة والمشوورة. غيور أن ال يواس سيوفر الذي النظراء

 .ورصدذا البرامج وتحليال  ف  تبميممطلوب من بيانا  

 3102و 3102 لعامي التوقعات

 المدرجوة علوت الت ييموا  3105و 3102 لعوام  الت يويم عمول برنوامج سيشوتمل ف  الميزانية، بتوافر مخببا  رذنا  -20

 الخطووة  لووت ببوو ة خاصووة 3105 عووام برنووامج  عووداد يسووتند . وسووو 2–الاالووث–وألووف 3–الاالووث–الجوودولين ألووف فوو 

 المتحودة األموم فريوق بين المشتركة العمل فرقةالنظراء الذي ستجريو  استعراض وتوصيا  ،للبرنامجالجديدة  الستراتيجية

 .المتحدة األمم منظومة ف  والتطورا  البرنامجف   الت ييم لو ي ة اإلنمائية المساعدة ولجنة بالت ييم المعن 

 1122-1121: التوقعات لبرنامج عمل التقييم، 1–الثالث–الجدول  لف

 1121 نوع التقييم

 ) قييمات جديدة، ما لم يذ ر خالف ذلك(

1122  

 ) قييمات جديدة(

السياسا  

 والستراتيجيا 

 الن د وال سائم

 التغذية

 شراكة ال ضاء علت الجوع وسوء التغذية بين األط ال )ريتش(

ت ييموووووا   2والسوووووتجابة لهوووووا،  الموضووووووع: السوووووتعداد للطووووووارئ

 )مستمرة(

 الشراء من أجل الت دم )مستمر(

 فيروس ن ص المناعة البشرية/اإليدز

 أخر  )رقم ت ديري( تحدد فيما بعد 2

 حافظة قطرية

 أوغندا

 جمهورية الكونغو الديم راطية

 كمبوديا

  ندونيسيا

 العراج

 جمهورية أفري يا الوسطت

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 واحد آخر يحدد فيما بعدبلد 

 بلد واحد آخر يحدد فيما بعد  حافظة  قليمية

 تحدد فيما بعد 2مجموعة من  والط ل األم وتغذية صحة 5  األقر

 ت ييما  مجمعة
 مجموعة أنشطة الغذاء م ابل  نشاء األصول

 مجموعة الستعداد للطوارئ والستجابة لها

 والط ل  األم وتغذية مجموعة صحة

 ال درا تنمية 

 30 24  العمليا 
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 1122-1121 المتوقعة، احتياجات الموارد: 2–الثالث–الجدول  لف

 2014 2015 

مي انية غير  عدد التقييمات نوع التقييم

الموظفين 

 ) قديرية(

)بالدو رات 

 األمريكية(

مي انية غير  عدد التقييمات

الموظفين 

 ) قديرية(

)بالدو رات 

 األمريكية(

 000 600 1 5 000 640  2 والستراتيجيا  السياسا 

 000 880  4 000 880  4 قطرية حافظة

 000 250  1 - -  قليمية حافظة

 000 000 1 4 000 250 1 5 األقر

 000 60  2 000 60  2 مجمعة ت ييما 

 000 900 3 30 000 120 3 24 العمليا 

 000 150  - 000 50  - ذلك(  لت وما الوكال  بين مشتركة) أخر 

 000 840 7 48 000 000 6 37 المجموع

 000 150  - 000 150  - المكاتب تكاليف/اإلدارة

 - 15 - 15 المو  ين الحتياجا  من
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  الرابعالملحق 

 3103إطار النتائج ا  ترا يجية 

ببوورة أكاور وضووحا،  البرناامجبحيوث يبويِّن نتوائج عمليوا   3100جر  تحسين  طار النتائج الستراتيجية ف  عوام   -0

، 3103وف  عوام . المحل  المجتمع ومستو  المست يد مستو  علت عنها وييبل  ت اس الت  الحبائل متشرا  بالتركيز علت

اسوتخدام الودروس المسوت ادة خوالل دورة اإلبوالغ السونوية وضومان وجوود قياسوا  مناسوبة لجميوع عناصور  البرناامجواصل 

، بموا فو  ذلوك زيوادة ال ودرا . ولتح يوق ذلوك، توم بوذل جهوود للبرناامجالمساعدة الغذائية الت  أبرزذا اإلطوار الموال  الجديود 

 ف   طار الهد  الستراتيج  الخامس. البرنامجلتعزيز ال ياسا  علت مستو  النواتج ف  مجال عمل 

استخدام  طار النتائج الستراتيجية المحسمن كأساس للرصود واإلبوالغ فو  دورتو  اإلبوالغ لعوام   البرنامجوسيواصل   -3 

( التو  سوت دمم موع  طوار يعكوس أذودا  3102-3102،  لت حين المواف ة علت الخطة الستراتيجية الجديودة )3102و 3103

 المنظمة بناء عليها.

  ببورة الحر  الطباع  علت النحو التال :ف  اإلطار جري تمييز المتشرا  وي  -2

  المتحدة األمم وكال  تستخدمها والت  دوليا بها المعتر  المتشرا : العادي الحر. 

 البرنامج عمليات شر اء مع  نشئ  التي المؤشرات: الغامق الحرف. 

  بالبرنامج خاصة متشرا : المائل الحر. 
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 : إنقاذ األرواح وحماية  بل  س  العيش في حا ت الطوارئ2 ا  ترا يجيالهدف 

 الغايات

 الطوارئ والت ليص من سوء التغذية الحاد الناتج عن البدما   لت ما دون مستويا  الطوارئ ن اذ األروا  ف  حال  

 حماية سبل كسب العيش وتعزيز العتماد علت الذا  ف  حال  الطوارئ

 والتغذويالوصول  لت الالجئين والمشردين داخليا وغيرذم من المجموعا  والمجتمعا  الضعي ة الذين أضر  البدما  بأمنهم الغذائ  

 

من  1و 2 المساهمة في  حقيق الهدفيناألثر: 

 األهداف ا نمائية لأللفية

الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة
 (1)

 هدف المشروع ومصدر البيانات 

انخ ووواض أو اسوووت رار معووودل   :2-2الحصااايلة 

 المجموعوووا  المسوووتهدفة مووون سووووء التغذيوووة بوووين

 السكان  و/أواألط ال 

انتشوووار سووووء التغذيوووة الحووواد بوووين معووودل  --

  (2)األط ال دون سن الخامسة

  (3) لوزن  لت الطول(ل النسبة المئوية)

 71 فو الحد من انتشار سوء التغذية الحاد بين األط ال دون الخامسوة 

 المشروعا ف  المائة من 

الحوود موون معوودل  – لمجموعووا  سووكانية بعينهوواالهوود : مخبووص 

 انتشار سوء التغذية الحاد

 و/أو الرصد المبدر: بيانا  الست باء

ف   71 ف تابي  انتشار سوء التغذية الحاد بين األط ال دون الخامسة 

 المشروعا المائة من 

تابي  معدل انتشار  – لمجموعا  سكانية بعينهاالهد : مخبص 

 سوء التغذية الحاد عند مستوياتو قبل حالة الطوارئ

 و/أو الرصد المبدر: بيانا  الست باء

العضود محيط منتبف معدل انتشار انخ اض  0-0-3 

 (5) (4)بين األط ال دون الخامسة من العمر

فووو  المائوووة مووون  71 فووو  العضووودتابيووو  انخ ووواض محووويط منتبوووف 

 المشروعا 

تابيووو  انتشوووار  – لمجموعوووا  سوووكانية بعينهووواالهووود : مخبوووص 

 العضدانخ اض محيط منتبف 

 بيانا  الت ديرا  المبدر: بيانا  الست باء أو

 6معدل  أداء التغذية التكميلية 0-0-2 

 

 (7)الهد : مخبص لمجموعا  سكانية بعينها ف  المائة من المشروعا  71الهد  بلوغ معدل اللتزام 

 .المبدر: رصد البرامج

                                                           
 ل  عنها من تلك المشروعا .ل تخضع لإلبالغ عن المتشرا  المتسسية  ل المشروعا  المنس ة مع ذد  استراتيج  محدد. ولن تدرش ف  تحليل النتائج  ل البيانا  المب (1)

 التغذية الحاد ف  ذذا المجموعة المستهدفة. ءسوتشار ينبغ  للمشروعا  الت  تستهد  األط ال دون الاانية من العمر، أن ت يس مد  ان (2)

 معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين األط ال دون سن الخامسة ذو دليل غير مباشر علت الوضع التغذوي للسكان. (3)
 بين األط ال دون الخامسة ذو دليل غير مباشر علت الوضع التغذوي للسكان.  محيط منتبف العضدانتشار انخ اض  (4)

 ف  ذذا المجموعة المستهدفة. محيط منتبف العضدينبغ  للمشروعا  الت  تستهد  األط ال دون الاانية من العمر، أن ت يس مد  انتشار انخ اض  (5)
(6)

 وتنطبق ذذا المعدل  فحسب ف  سياج معالجة سوء التغذية الحاد المعتدل )تدخال  موجهة(.معدل  اإلنعاش، والوفاة، والتخلف، وعدم الستجابة.  
 ف  المائة(. 5ف  المائة؛ معدل عدم الستجابة أقل من  05تخلف أقل من ف  المائة؛ معدل ال 2ف  المائة؛ معدل الوفاة أقل من  25)معدل اإلنعاش أعلت من  SPHERE الميااج اإلنسان  والمعايير الدنيا ف  مجال الستجابة للكواريمن الواجب السترشاد بمعايير  (7)
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 : إنقاذ األرواح وحماية  بل  س  العيش في حا ت الطوارئ2 ا  ترا يجيالهدف 

 الغايات

 الطوارئ والت ليص من سوء التغذية الحاد الناتج عن البدما   لت ما دون مستويا  الطوارئ ن اذ األروا  ف  حال  

 حماية سبل كسب العيش وتعزيز العتماد علت الذا  ف  حال  الطوارئ

 والتغذويالوصول  لت الالجئين والمشردين داخليا وغيرذم من المجموعا  والمجتمعا  الضعي ة الذين أضر  البدما  بأمنهم الغذائ  

 

من  1و 2 المساهمة في  حقيق الهدفيناألثر: 

 األهداف ا نمائية لأللفية

الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة
 (1)

 هدف المشروع ومصدر البيانات 

انخ ووواض أو اسوووت رار معووودل   :1-2الحصااايلة 

األط وال فو  المجموعوا  المسوتهدفة مون  وفيوا ال

 (8)من السكان والبالغيندون سن الخامسة 

لوود   (10)37 أو 30 للمسووتو  الهوود : تجوواوز اسووتهال  األغذيووة ف  المائة من المشروعا  71العتبة ف   مستو الستهال  ي وج  (9)معدل استهال  األغذية لد  األسر 0-3-0

 األسر المستهدفة 

 المبدر: بيانا  الست باء السنوي

تحسوون السووتهال  الغووذائ  علووت  :2-2الحصاايلة 

 مد  فترة المساعدة بين األسر المستهدفة 

فو  المائوة مون البنوا   21الهد : تحول معدل الستب اء لما نسبتو  ف  المائة من المشروعا  71تح يق معدل الستب اء ف   معدل الستب اء 0-2-0

 والبنين ف  حال  الطوارئ

 المبدر: بيانا  الست باء

تابيوووو  معووووودل التحوووواج البنوووووين : 1-2الحصاااايلة 

والبنا  المعرضين لخطر التسرب مون المودارس 

 البتدائية المستهدفة

 ف  المائة 05الهد : معدل التخلف أقل من  ف  المائة من المشروعا  71تح يق معدل الستب اء ف   (11)معدل التخلف 0-2-0

 المبدر: رصد البرامج.

                                                           
 ذذا النتيجة مناسبة لعمليا  الطوارئ الكبر . (8)
 التنوع الغذائ  من نموذش عالما  استهال  األغذية لد  األسر إلبراز التحول  ف  جودة الوجبا  الغذائية. درجا استهال  األغذية لد  األسر توصت المكاتب ال طرية ب ياس متشر استراتيجية ال درة علت التكيف. كما يمكن حساب  درجة لت جانب  (9)
 يعتمد مستو  العتبة علت العادا  المحلية لألكل والمواد المكونة للغذاء. (10)
 ا  الرجعية وعالش السل و/أو منع انت ال اإلصابة من األم  لت الط ل.سيستخدم ذذا المتشر ف  اإلبالغ عن الن اذ المعمم  لت خدما  العالش بمضادا  ال يروس (11)
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 : إنقاذ األرواح وحماية  بل  س  العيش في حا ت الطوارئ2 ا  ترا يجيالهدف 

 الغايات

 الطوارئ والت ليص من سوء التغذية الحاد الناتج عن البدما   لت ما دون مستويا  الطوارئ ن اذ األروا  ف  حال  

 حماية سبل كسب العيش وتعزيز العتماد علت الذا  ف  حال  الطوارئ

 والتغذويالوصول  لت الالجئين والمشردين داخليا وغيرذم من المجموعا  والمجتمعا  الضعي ة الذين أضر  البدما  بأمنهم الغذائ  

 

من  1و 2 المساهمة في  حقيق الهدفيناألثر: 

 األهداف ا نمائية لأللفية

الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة
 (1)

 هدف المشروع ومصدر البيانات 

 المؤشر النا ج

الموووواد الغذائيوووة والموووواد توزيوووع  (12)2-2 الناااا ج

الجيودة  والتحوويال  الن ديوة وال سوائم غير الغذائية

المجموعوووا  المسوووتهدفة مووون بكميوووة كافيوووة علوووت 

النسووواء والرجوووال وال تيوووا  وال تيوووان فووو   طوووار 

 السووتراتيج  وورو  آمنووة )توودرش تحوو  الهوود  

0-2) 

 الم ررة المئوية علت المواد الغذائية وغير الغذائية بحسب ال ئة ووف ا للنسبة يحبلونالذين ال تيا  وال تيان عدد النساء والرجال و  0-0-0

 (13) الم ررة المئوية كمية األغذية الموزعة بحسب النوع، وف ا للنسبة  0-0-3

 الم رركنسبة مئوية من التوزيع  ،بحسب النوع ،كمية األغذية الم واة واألغذية التكميلية والمنتجا  الغذائية الموزعة )أ( 0-0-2

 كنسبة مئوية من التوزيع ال عل  ،بحسب النوع ،كمية األغذية الم واة واألغذية التكميلية والمنتجا  الغذائية الموزعة )ب( 0-0-2

 كنسبة مئوية من التوزيع الم رربحسب النوع،  ،كمية المواد غير الغذائية الموزعة  0-0-2

 الن دية المحولة  لت المست يدينمجموع المبال    0-0-5

 مجموع األغذية/المعادل الن دي من ال سائم الموزع 0-0-9

 المتعل ة باألغذية والبنود غير الغذائية والتحويال  الن دية وال سائم بحسب النشاط ونمط التحويل )دولر أمريك ( البرنامجمبروفا   0-0-2

 دة )مال المدارس، والمراكز البحية، وما  ليها(عدد المواقع المتسسية المتل ية للمساع 0-0-7

 عدد وكال  األمم المتحدة/ المنظما  الدولية المتعاونة ف  توفير المدخال  والخدما  التكميلية 0-0-6

 عدد المنظما  غير الحكومية المتعاونة ف  توفير المدخال  والخدما  التكميلية 0-0-01

 المشتركة لألمم المتحدةعدد البرامج/ األنشطة  0-0-00

 

                                                           
 إلضافية فيتم عرضها ف  المكان المناسب بحسب الهد  الستراتيج .ذذا ذو الناتج المتسس  الذي يستخدم ف  اإلبالغ عن جميع األنشطة الت  تتضمن توزيع األغذية و/أو البنود غير الغذائية. أما النواتج ا (12)
 يشمل التوزيع الم رر الكمية والجودة والتوقي . (13)
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 : منع الجوع الحاد وا  تثمار في  دابير ا  تعداد للكوارث والتخفيف من حد ها 1الهدف ا  ترا يجي 

 الغايات

 دعم وتعزيز قدرا  الحكوما  للتنبت بالجوع الحاد الناجم عن الكواري والتخ يف من حدتو وت دير نطاقو والتبدي لو

 المجتمعا  المحلية علت مواجهة البدما  من خالل شبكا  األمان أو  نشاء األصول بما ف  ذلك التأقلم مع تغير المناخدعم وتعزيز قدرة 

 

من األهداف  2و 2 المساهمة في  حقيق الهدفيناألثر: 

 ا نمائية لأللفية

 هدف المشروع ومصدر البيانات الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة

أنظموووة اإلنوووذار  نشووواء وتعزيوووز  :2-1الحصااايلة 

أنظمة رصود و؛ (14)الخطط الحترازيةوالمبكر؛ 

الووودعم ب ضووول متاحوووة ومحسووونة  سوووالمة األغذيوووة

 ف   طار تنمية ال درا  البرنامج الم دم من

فو  المائوة مون  71 فو تعزيز قدرة الحكوموا  وف وا للخطوة  مؤشر ا  تعداد للكوارث 1-2-2

 البلدان المتل ية للدعم

 

، وذو ما 2 أو تجاوزا للمستو متشر الستعداد للكواري وصول الهد : 

يوودل علووت أن قوودرة الحكومووا  فوو  مجووال السووتعداد للكووواري ومعلومووا  

  البرنامجاألمن الغذائ  قد زاد  بدعم 

 ة/أو الست باء السنويو الرصدعمليا  المبدر: بيانا  

ألسور المسوتهدفة التو  ااسوتهال   :1-1الحصيلة 

 يتهددذا خطور النوزلج فو  بوراقن الجووع الحواد

 األغذية علت مد  فترة المساعدةما يك   من 

فوو  المائووة موون  71 فوو يتجوواوز السووتهال  مسووتو  العتبووة  (15)معدل استهال  األغذية لد  األسر 3-3-0

 المشروعا 

 مسوتو  يبلو  ألغذيوة عنودلاستهال  األسر المستهدفة  درجةالهد : تابي  

 ذلك  يتجاوزأو  25/23

 المبدر: بيانا  الست باء السنوي

الحد من التعرض لألخطار علت  :2-1الحصيلة 

ف  المجتمعوا  المحليوة  المحل  مستو  المجتمع

 المستهدفة

لحوود موون األخطووار والتخ يووف موون الالزمووة لصووول األزيووادة  (16)مستو  األصول األسرية 3-2-0

 المشروعا ف  المائة من  71 ف آقار الكواري 

الهد : تحديود عتبوة مسوتو  األصوول بحيوث تعكوس الزيوادة )المحورزة أو 

المسووتعادة( فوو  األصووول األسوورية لتخ يووف آقووار الكووواري عوون المسووتو  

 األساس 

 المبدر: بيانا  الست باء

لحوود موون األخطووار والتخ يووف موون الالزمووة لصووول األزيووادة  (17)ا  المحليةمستو  أصول المجتمع 3-2-3

 المشروعا ف  المائة من  71آقار الكواري لد  

الهد : تحديود عتبوة مسوتو  األصوول بحيوث تعكوس الزيوادة )المحورزة أو 

المسوووتعادة( فووو  األصوووول المجتمعيوووة للتخ يوووف مووون آقوووار الكوووواري عووون 

 المستو  األساس 

 المبدر: بيانا  الست باء

                                                           
 تشير  لت خطط الطوارئ الحكومية أو المشتركة بين الوكال . (14)
 نموذش عالما  استهال  األغذية لد  األسر إلبراز التحول  ف  جودة الوجبا  الغذائية.نوع الغذائ  من  لت جانب درجة استهال  األغذية لد  األسر توصت المكاتب ال طرية ب ياس متشر استراتيجية ال درة علت التكيف. كما يمكن حساب درجا  الت (15)

 )مال أدوا  الحري وصيد األسما (. المادية( واألصول المامرةشجار األ)مال  الطبيعيةاألصول   صول الحد من آثار الكوارث لأل ر،ف  ذذا السياج، تشمل  (16)

 .(مال السدود والطرج الم اومة للبدما ) الماديةواألصول  (مال األحزمة الواقية الطبيعية واألشجار المغروسة) الطبيعيةاألصول   صول الحد من آثار الكوارث للمجتمعات المحلية ف  ذذا السياج، تشمل( 17)
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 : منع الجوع الحاد وا  تثمار في  دابير ا  تعداد للكوارث والتخفيف من حد ها 1الهدف ا  ترا يجي 

 الغايات

 دعم وتعزيز قدرا  الحكوما  للتنبت بالجوع الحاد الناجم عن الكواري والتخ يف من حدتو وت دير نطاقو والتبدي لو

 المجتمعا  المحلية علت مواجهة البدما  من خالل شبكا  األمان أو  نشاء األصول بما ف  ذلك التأقلم مع تغير المناخدعم وتعزيز قدرة 

 

من األهداف  2و 2 المساهمة في  حقيق الهدفيناألثر: 

 ا نمائية لأللفية

 المؤشر النا ج

فيمووا يخووص توزيووع المووواد  2-2النااا ج )راجووع 

الغذائيووة و/أو المووواد غيوور الغذائيووة والتحووويال  

 (الن دية وال سائم

 

لتخ يوووف مووون آقوووار اتووودابير  اتخووواذ :2-1الناااا ج 

فوو  مجووال تنميووة  البرنااامجدعم موون بووالكووواري 

 ال درا 

 لها نشاء أنظمة للحد من األخطار والتخ يف من آقار الكواري والستعداد  3-0-0

 (الخ)أنظمة اإلنذار المبكر؛ الخطط الحترازية؛ أنظمة رصد سالمة األغذية؛ 

قيووام المجتمعووا  المحليووة ببنوواء أو  :2-1النااا ج 

 من آقار الكواريترميم أصول التخ يف 

التو  بنيو ، والسدود وعدد األشجار الت  غرس ،  ؛المحمية/المحسنة بالهكتار  نشاء أو ترميم أصول الحد من األخطار والتخ يف من آقار الكواري، بحسب النوع، ووحدة ال ياس )المساحة 3-2-0

 وما  لت ذلك(
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: ا تعادة الحياة و  بل  س  العيش وإعادة بنائها في حا ت ما بعد الصراع  و حا ت ما بعد 2الهدف ا  ترا يجي 

 الكوارث  و حا ت ا نتقال

 لغاياتا

 داخليا من خالل المساعدا  الغذائية والتغذويةدعم عودة الالجئين والمشردين 

 دعم  عادة بناء سبل كسب العيش واألمن الغذائ  والتغذوي للمجتمعا  المحلية واألسر المتضررة من البدما 

والمسواعدة علوت ت وادي المساعدة علت  نشاء أو  عادة بناء قدرا  البلدان والمجتمعا  المحلية المتضررة من البدما  علت توفير أو ت وديم األغذيوة، 

 تجدد البراعا 

 

من األهداف ا نمائية  2و 2 المساهمة في  حقيق الهدفيناألثر: 

 لأللفية

 هدف المشروع ومصدر البيانات الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة

ألسر والمشوردين ا استهال  :2-2الحصيلة 

علووت موود  (18)داخليوا والالجئووين المسووتهدفين

 ما يك   من األغذية المساعدةفترة 

 بالنسبة لألسر المستهدفة 25/23 لمستو استهال  األغذية  تجاوزالهد :  المشروعا ف  المائة  71 ف المستو  يتجاوز العتبة  (19)درجة الستهال  األسري لألغذية 2-0-0

 ةالرصد و/أو الست باء السنوي عمليا  المبدر: بيانا 

الحبول علوت زيادة فر   :1-2الحصيلة 

المستهدفة المحلية ا  عالمجتم األصول أمام

 والنت اليةف  الحال  الهشة 

فو  المائوة  71 والعاملوة فو زيادة األصول اإلنتاجية الم يودة  (20)ا  المحليةمستو  أصول المجتمع 2-3-0

 المشروعا من 

المسوتعادة( الهد : تحديد عتبة مسوتو  األصوول بحيوث تعكوس الزيوادة )المحورزة أو 

 األساس العاملة م ارنة بالمستو  اإلنتاجية  المحل  ف  أصول المجتمع

 المبدر: بيانا  الست باء

 البنوا تابيو  معودل التحواج  :2-2الحصيلة 

فووووويهم المشوووووردون داخليوووووا  ن، بمووووووالبنوووووين

، فووووو  المووووودارس التووووو  تتل وووووت والالجئوووووون

  الساب ة لألزمةالمساعدة عند مستوياتو 

ف  أوضواع موا  للبنا  والبنينبالنسبة  ف  المائة 75 بل معدل استب اء يتح يق الهد :  المشروعا من  ف  المائة 71 ف بلوغ معدل الستب اء  الستب اء ف  المدارسمعدل  2-2-0

 األزمة  بعد

 المبدر: بيانا  الست باء

المعووووودل  (21)اللتحووووواج بالمووووودارس: متوسوووووط 2-2-3

السوونوي للتن يووذ فوو  أعووداد البنووا  والبنووين الملتح ووين 

 بالمدارس

أو تجواوزا  فاي المائاة 2تح يق معدل الزيادة السنوي البوال  

 ف  المائة من المشروعا  71ف  

الهد : بلوغ معدل الزيادة السنوي ف  أعداد البنوا  والبنوين الملتح وين بالمودارس موا 

 في المائة 2نسبتو 

 انا  عمليا  الرصد و/أو الست باء السنويةالمبدر: بي

التغذيووة  ءالحوود موون سووو) (:  1-2الحصاايلة 

الحوووواد فوووو  المجموعووووا  المسووووتهدفة موووون 

 األط ال و/أو السكان

التغذيوة الحواد بوين األط وال  ءمد  انتشار سوو 2-2-0

دون الخامسووة موون العموور )النسووبة المئويووة للوووزن  لووت 

 طول ال امة(

التغذيوووة بوووين األط وووال دون  ءسووووالحووود مووون مووود  انتشوووار 

 ف  المائة من المشروعا   71الخامسة من العمر ف  

التغذيووة  ءالهود : مخبووص لمجموعوا  سووكانية بعينهووا والحود موون معوودل انتشوار سووو

 الحاد

 المبدر: بيانا  الست باء و/أو الرصد

                                                           
 راعا ، ضحايا الكواري، األسر الت  لها أبناء ف  المدارس أو تستضيف األيتام وغيرذم من األط ال الضع اء.، الالجئون، ضحايا البلمستهدفة: )بحسب المشردون داخلياستعرض النتائج م بلة بحسب المجموعا  ا (18)
 التنوع الغذائ  من نموذش عالما  استهال  األغذية لد  األسر إلبراز التحول  ف  جودة الوجبا  الغذائية. درجا استهال  األغذية لد  األسر توصت المكاتب ال طرية ب ياس متشر استراتيجية ال درة علت التكيف. كما يمكن حساب  درجة لت جانب  (19)
 مال المدارس والمراكز البحية. ا جتماعيةلبنت األساسية مال السدود والطرج المتدية  لت األسواج واألصول المتبلة با الماديةمال البر  والينابيع، واألصول  الطبيعيةاألصول  المجتمعات المحليةف  ذذا السياج، تشمل أصول  (20)
 يحسب المتوسط عن طريق قسمة المعدل السنوي الك  للتغيير ف  كل مدرسة علت العدد الكل  للمدارس. (21)
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: ا تعادة الحياة و  بل  س  العيش وإعادة بنائها في حا ت ما بعد الصراع  و حا ت ما بعد 2الهدف ا  ترا يجي 

 الكوارث  و حا ت ا نتقال

 لغاياتا

 داخليا من خالل المساعدا  الغذائية والتغذويةدعم عودة الالجئين والمشردين 

 دعم  عادة بناء سبل كسب العيش واألمن الغذائ  والتغذوي للمجتمعا  المحلية واألسر المتضررة من البدما 

والمسواعدة علوت ت وادي المساعدة علت  نشاء أو  عادة بناء قدرا  البلدان والمجتمعا  المحلية المتضررة من البدما  علت توفير أو ت وديم األغذيوة، 

 تجدد البراعا 

 

من األهداف ا نمائية  2و 2 المساهمة في  حقيق الهدفيناألثر: 

 لأللفية

محيط منتبف العضد بين األط ال دون  2-2-3 

 الخامسة من العمر

فوو   71العتموواد علووت آليووا  التكيووف السوولبية فوو  تنوواقص 

 المائة من المشروعا 

التغذيووة  ءسوووالهود : مخبووص لمجموعوا  سووكانية بعينهووا والحود موون معوودل انتشوار 

 الحاد

 بيانا  الست باء و/أو الرصد المبدر:

 (23)الهد : مخبص لمجموعا  سكانية بعينها المشروعا ف  المائة من  71بلوغ معدل اللتزام ف   (22)معدل  أداء التغذية التكميلية 2-2-2 

 المبدر: رصد البرامج

الحوود موون التغذيووة بووين )ب(:  1-2الحصاايلة 

األط ال المستهدفين/السكان المسوتهدفين فو  

 أوضاع ما بعد األزمة

مووود  انتشوووار الت وووزم بوووين األط وووال دون   2-2-4

الاانيووة موون العموور )النسووبة المئويووة للوووزن  لووت 

 العمر(

الحد من انتشوار الت وزم بوين األط وال دون الاانيوة مون العمور 

 ف  المائة من المشروعا  71ف  

 الهد : مخبص لمجموعا  سكانية بعينها والحد من معدل انتشار الت زم

 المبدر: بيانا  الست باء و/أو الرصد

اإلنعووواش التغوووذوي  تحسووون: 2-2الحصااايلة 

بمضوووادا  ال يروسوووا   للخاضوووعين للعوووالش

 الرجعية و/أو عالش السل

 ف  المائة 25الهد : معدل اإلنعاش التغذوي أعلت من  ف  المائة من المشروعا  71بلوغ معدل اللتزام ف   (24)معدل اإلنعاش التغذوي 2-5-0

 رصد البرامج المبدر:

 المؤشر النا ج

فيما يخص توزيع المواد  2-2النا ج )راجع 

الغذائيووووووووة و/أو المووووووووواد غيوووووووور الغذائيووووووووة 

 والتحويال  الن دية وال سائم(

 

قيوووووام المجتمعوووووا  المحليوووووة  :1-2الناااااا ج 

المسووتهدفة واألفووراد المسووتهدفين بتطوووير أو 

 بناء أو ترميم أصول سبل العيش

 بحسب النوع ووحدة ال ياس المحلية المستهدفة واألفراد المستهدفونعدد األصول المجتمعية الت  أنشأتها أو رممتها المجتمعا   2-3-0

 عدد النساء والرجال المدربين ف  المجال  المواضيعية لدعم سبل المعيشة 2-3-3

                                                           
 حاد المعتدل )تدخال  موجهة(.معدل  اإلنعاش، والوفاة، والتخلف، وعدم الستجابة. وتنطبق ذذا المعدل  فحسب ف  سياج معالجة سوء التغذية ال (22)
 ف  المائة(. 5ف  المائة؛ معدل عدم الستجابة أقل من  05ف  المائة؛ معدل التخلف أقل من  2ف  المائة؛ معدل الوفاة أقل من  25)معدل اإلنعاش أعلت من  SPHERE الميااج اإلنسان  والمعايير الدنيا ف  مجال الستجابة للكواريمن الواجب السترشاد بمعايير  (23)
 .سيعرض ذذا المتشر ببورة من بلة فيما يخص العالش بمضادا  ال يروسا  الرجعية و/أو عالش السل (24)
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 : الحد من الجوع ونقص التغذية الم منين1الهدف ا  ترا يجي 

 الغايات

 المستويا  الخطرة وكسر حل ة الجوع المزمن المتواري بين األجيالمساعدة البلدان علت خ ض معدل  ن ص التغذية  لت ما دون 

 زيادة مستويا  التعليم والتغذية والبحة األساسية من خالل المساعدة الغذائية والتغذوية وأدوا  األمن الغذائ  والتغذوي

 واألوبئة األخر تلبية الحتياجا  الغذائية والتغذوية لألشخا  المبابين ب يروس/مرض اإليدز والسيل 

 

 2و 1و 2و 1و 2المساهمة في  حقيق األهداف ا نمائية األثر: 

 لأللفية   و

 هدف المشروع ومصدر البيانات الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة

زيووادة ال وودرة علووت  نتوواش  ) (:2-1الحصاايلة 

األغذية الم واة بما ف  ذلك األغذية التكميلية 

والمنتجوووا  التغذويوووة الخاصوووة فووو  البلووودان 

 البرنامجمة من والمدع

ف   نتواش األغذيوة الم وواة للزيادة  المئوية نسبةال 2-0-0

بمووووا فوووو  ذلووووك األغذيووووة التكميليووووة والمنتجووووا  

 التغذوية الخاصة

البلووودان  موون فوو  المائوووة 71 فووو تح يووق الهووود  اإلنتوواج  

 المتل ية للدعم

ف  كول بلود  ف  اإلنتاش بحسب السلع والنوعللزيادة  النسبة المئوية الهد : تحديد

 المساعدة ت ديم ذذا خالل فترة  من البلدان المتل ية للمساعدة

 المبدر: ت دير ال درا 

 ستهال تح يق معدل ال )ب(:2-1الحصيلة 

األغذية علت مد  فترة المسواعدة الكاف  من 

 (25)لألسر المستهدفة

 فو  المائوة 71 ف العتبة  تجاوز درجة الستهال  لمستو  (26)ألسرد  ااستهال  األغذية ل درجة 2-0-3

 المشروعا من 

 25/23 مستو ألغذية األسر المستهدفة لاستهال   تجاوز درجةالهد : 

 األسر سنوياالمبدر: بيانا  است باء أو رصد 

ل  لوووت وزيوووادة سوووبل الوصووو :1-1الحصااايلة 

التعلوووويم وتنميووووة رأس المووووال البشووووري فوووو  

 المدارس الت  تحبل علت المساعدة

المعدل السونوي  (27)اللتحاج بالمدارس: متوسط 2-3-0

 لتغيير عدد البنا  والبنين الملتح ين بالمدارس

أو تجواوزا  فو  المائوة 9بنسوبة المحودد بلوغ معدل الزيوادة 

 المشروعا من  ف  المائة 71 ف 

  ف  المائة 9  لت ما نسبتومعدل الزيادة السنوي وصول الهد : 

 ة/أو الست باء السنويو الرصد عمليا  المبدر: بيانا 

 يوا وبمعدل الموا بة: عدد أيام الدراسة التو   2-3-3

المدرسووة، كنسووبة  البنووا  والبنووين علووتأقناءذووا 

 أيام الدراسة من مجموعمئوية 

 فو  اأو تجاوزذو فو  المائوة 61بلوغ معدل الموا بة نسوبة 

  المشروعا من  ف  المائة 71

 ف  المائة 61تح يق معدل الموا بة يساوي الهد : 

 ةالرصد و/أو الست باء السنوي عمليا  المبدر: بيانا 

 البنوووا  والبنوووينبوووين الجنسوووين: نسوووبة  المعووودل 2-3-2

 الملتح ين

من المودارس  ف  المائة 65ف   0 لت  0 معدل قدراتحديد 

 الت  تتل ت المساعدة

 بين الجنسين 0 لت  0 تح يق معدل يبل الهد : 

 ةالرصد و/أو الست باء السنويعمليا  المبدر: بيانا  

                                                           
 بالعالش بمضادا  ال يروسا  الرجعية أو تدعيم نجا  عالش السل بالنسبة للمعالجين األفراد.ألسر ف  تحسين اللتزام تسهم برامج التخ يف وشبكا  األمان الموجهة  لت األسر المتأقرة ب يروس ن ص المناعة البشرية ف  ذذا الحبيلة. كما يمكن أن يسهم دعم ا (25)
 لد  األسر إلبراز التحول  ف  جودة الوجبا  الغذائية. التنوع الغذائ  من نموذش عالما  استهال  األغذية درجا استهال  األغذية لد  األسر توصت المكاتب ال طرية ب ياس متشر استراتيجية ال درة علت التكيف. كما يمكن حساب  درجة لت جانب (26)
 يحسب المتوسط ب سمة العدل السنوي الكل  للتغير ف  كل مدرسة علت العدد الكل  للمدارس المستهدفة. (27)
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 : الحد من الجوع ونقص التغذية الم منين1الهدف ا  ترا يجي 

 الغايات

 المستويا  الخطرة وكسر حل ة الجوع المزمن المتواري بين األجيالمساعدة البلدان علت خ ض معدل  ن ص التغذية  لت ما دون 

 زيادة مستويا  التعليم والتغذية والبحة األساسية من خالل المساعدة الغذائية والتغذوية وأدوا  األمن الغذائ  والتغذوي

 واألوبئة األخر تلبية الحتياجا  الغذائية والتغذوية لألشخا  المبابين ب يروس/مرض اإليدز والسيل 

 

 2و 1و 2و 1و 2المساهمة في  حقيق األهداف ا نمائية األثر: 

 لأللفية   و

 هدف المشروع ومصدر البيانات الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة

فو   71 أو أكاور فو  ف  المائة 51 نجا  يبل معدل  تح يق  للبنا  والبنينبالنسبة  النجا معدل  2-3-2 

 المشروعا من  المائة

 ف  المائة 51 بل ي نجا الهد : معدل 

 المبدر: بيانا  الست باء من مدارس العينة

تحسووووين الوضووووع الغووووذائ   :2-1الحصاااايلة 

 المستهدفين والبنا  والبنينللنساء 

انتشوووار الت وووزم بوووين األط وووال دون سووون  معووودل 2-2-0

 (28) لت العمر( ال امة طولنسبة الاانية )

 ف  السنة (29)ف  المائة 01بنسبة  تخ يض انتشار الت زمالهد :  من المشروعا  ف  المائة 71 ف بلوغ الهد  التغذوي 

 المبدر: بيانا  الرصد و/أو بيانا  الست باء

األنيميووا بسووبب ن ووص الحديوود بووين  انتشووارمعوودل  2-2-3

 (30)النساء واألط ال

 ف  المائة 01األنيميا بسبب ن ص الحديد بنسبة  نتشارا تخ يض -الهدفان:  من المشروعا  ف  المائة 71 ف بلوغ الهد  التغذوي 

 ف  السنة  ذا وفر  األغذية الم واة

 ف  المائة 31نسبة ب انتشار األنيميا بسبب ن ص الحديد تخ يض -

 فر مسحوج المغذيا  الدقي ة المتعددةاوتف  السنة  ذا 

 الست باءالمبدر: بيانا  الرصد و/أو 

 بووووالعالش اللتووووزام تحسووووين :1-1الحصاااايلة 

 تحسوين الرجعية و/أو ال يروسا  بمضادا 

 فوو معالجووة موورض السوول معوودل النجووا  فوو  

 (31)المستهدفة الحال 

معوودل اللتووزام بووالعالش بمضووادا  ال يروسووا   2-2-0

 (32)الرجعية

 ال يروسووووا  بمضووووادا  بووووالعالش اللتووووزامبلوووووغ معوووودل 

 من المشروعا  المائة 71ف   الرجعية

 بمضادا  بالعالش اللتزام معدل – لمجموعا  سكانية بعينهاالهد : مخبص 

 الرجعية ال يروسا 

 و/أو الرصد المبدر: بيانا  الست باء

                                                           
 (.مجموعة المتشرا : المخببة للمشروع كل علت حد سنوا  )يرجت الرجوع  لت  5ينبغ  استخدام نسب انتشار الت زم بين األط ال دون سن الخامسة )نسبة طول ال امة  لت العمر( ف  المشروعا  الت  أمدذا  (28)
 يشير  لت انخ اض بنسبة مئوية، وليس  لت انخ اض بن طة مئوية. (29)
سنة. 00-5غ/ل للتالميذ بين  005شهرا، ودون  56و 9غ/ل بالنسبة لألط ال بين 001غ/ل للنساء غير الحوامل؛ ودون  031غ/ل للحوامل؛ ودون 001دون  (30)  
.السل حالة المريض الذي تأكد   صابتو بالسل علت أساس التحاليل الجرقومية أو تشخيص الطبيبحالة الم بود ب (31)  
 باإلضافة لمعدل اللتزام بهذا العالش. عا  الت  تن ذ برامج للرعاية والعالش فنن من اإللزام  اإلبالغ عن معدل اإلنعاش التغذوي للخاضعين للعالش بمضادا  ال يروسا  الرجعيةبالنسبة للمشرو (32)
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 : الحد من الجوع ونقص التغذية الم منين1الهدف ا  ترا يجي 

 الغايات

 المستويا  الخطرة وكسر حل ة الجوع المزمن المتواري بين األجيالمساعدة البلدان علت خ ض معدل  ن ص التغذية  لت ما دون 

 زيادة مستويا  التعليم والتغذية والبحة األساسية من خالل المساعدة الغذائية والتغذوية وأدوا  األمن الغذائ  والتغذوي

 واألوبئة األخر تلبية الحتياجا  الغذائية والتغذوية لألشخا  المبابين ب يروس/مرض اإليدز والسيل 

 

 2و 1و 2و 1و 2المساهمة في  حقيق األهداف ا نمائية األثر: 

 لأللفية   و

 هدف المشروع ومصدر البيانات الهدف المؤ سي وقيا  األداء المؤشر الحصيلة

 95فو   ف  المائوة 75م دارا  (34)بلوغ معدل نجا  العالش  (33)معدل العالش بمضادا  ال يروسا  الرجعية 2-2-3 

 من المشروعا  ف  المائة

 (35) ف  المائة 75معدل نجا  عالش السل بنسبة تح يق الهد : 

 المبدر: بيانا  الرصد و/أو الست باء

 المؤشر النا ج

فيما يخص توزيع المواد  2-2النا ج )راجع 

الغذائيووووووووة و/أو المووووووووواد غيوووووووور الغذائيووووووووة 

 والتحويال  الن دية وال سائم(

 

                                                           
 .السل عالش نجا  لمعدل باإلضافة السل لمرضت التغذوي اإلنعاش معدل عن اإلبالغ اإللزام  من فنن والعالش للرعاية برامج تن ذ الت  للمشروعا  بالنسبة (33)
(.3112وا دورة عالجية )منظمة البحة العالمية، معدل نجا  معالجة مرض السل ذو نسبة مرضت السل المعالجين مضافا  ليها نسبة مرضت السل الذين أتمّ  (34)  
(.3117(؛ م اومة السل علت صعيد العالم: اإلشرا  والتخطيط والتمويل )منظمة البحة العالمية 3112الهد  الدول  لمنظمة البحة العالمية بالنسبة للمرضت الخاضعين لعالش السل )منظمة البحة العالمية  (35)  
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 ع ي  قدرات البلدان على الحد من الجوع، بما في ذلك من خالل ا ترا يجيات  سليم المسؤولية : 2الهدف ا  ترا يجي 

 والمشتريات المحلية

 الغايات

تاج  ف  المجتمعوا  استخدام ال درة الشرائية لدعم التنمية المستدامة لنظم األمن الغذائ  والتغذوي، وتحويل المساعدة الغذائية والتغذوية  لت استامار  ن

 المحلية

 وضع استراتيجيا  واضحة لتسليم المستوليا  من أجل تعزيز حلول الجوع المملوكة وطنيا

 تعزيز قدرا  البلدان علت تبميم و دارة وتن يذ السياسا  وبرامج للحد من الجوع والتنبت بو

 

 لأللفية 8و 2المساهمة في  حقيق الهدفين ا نمائيين األثر: 

 هدف المشروع ومصدر البيانات المؤ سي وقيا  األداءالهدف  المؤشر الحصيلة

زيوووادة فووور  التسوووويق  :2-2الحصااايلة 

 البرناامجوفور  علت المستو  الوطن  

ف  الحبول علت مشتريا  محليوة تتسوم 

 بالك اءة التكالي ية

األغذية المشتراة محليا كنسوبة مئويوة  5-0-0

 من األغذية الموزعة داخل البلد

مون  فو  المائوة 71 لنحووبلوغ الهد  المحدد لألغذية المشوتراة محليوا 

 البلدان الت  تتل ت الدعم

 

والمتسوومة  ألغذيووة المشووتراة محليووال النسووبة المئويووةزيووادة  –الهوود : محوودد للبلوود 

 بالك اءة التكالي ية

  وتحليل الك اءة التكالي ية المبدر: بيانا  الرصد السنوي

 حووراز ت وودم نحووو حلووول  :1-2الحصاايلة 

 (36)البلدان تمتلكهاللجوع 

متشر ال ودرة الوطنيوة بحسوب حلوول   5-3-0

 الجوع

محدد للبلد. تحديد العتبة لستخال  الزيادة ف  ال درة الوطنية )بنواء علوت  الهد : ف  المائة من المشروعا  71الهد  بلوغ معدل اللتزام 

  الت دير األول ، بحسب حلول الجوع(

 عمل   تقد ر القدراتالمبدر: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
موعا  السكانية األشد ضع ا وف را. وتشمل حلول الجوع مبادرا  الشراء من اية الجتماعية، بما ف  ذلك الستجابا  المحلية المنشأ والت  ت ودذا البلدان للتحديا  العاجلة للجوع وسوء التغذية الت  تواجو المجتتعلق حلول الجوع بالستامار ف  الناس من خالل برامج فعالة وموجهة للحم (36)

المجتمعا  المحلية، وخطط التأمين ون ل المخاطر، و دارة الموارد الطبيعية،  والتغذية المدرسية بالمنتجا  المحلية، وبرامج التغذية، وتعزيز قدرة الضع اء علت التكيف عبر أنشطة الحد من مخاطر الكواري علت مستو أجل الت دم، وبرامج شبكا  األمان اإلنتاجية والجتماعية الموجهة، 

 تحتية.و نشاء األصول، وتنويع سبل كسب العيش، وبرامج تطوير البنية ال
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 ع ي  قدرات البلدان على الحد من الجوع، بما في ذلك من خالل ا ترا يجيات  سليم المسؤولية : 2الهدف ا  ترا يجي 

 والمشتريات المحلية

 الغايات

تاج  ف  المجتمعوا  استخدام ال درة الشرائية لدعم التنمية المستدامة لنظم األمن الغذائ  والتغذوي، وتحويل المساعدة الغذائية والتغذوية  لت استامار  ن

 المحلية

 وضع استراتيجيا  واضحة لتسليم المستوليا  من أجل تعزيز حلول الجوع المملوكة وطنيا

 تعزيز قدرا  البلدان علت تبميم و دارة وتن يذ السياسا  وبرامج للحد من الجوع والتنبت بو

 

 لأللفية 8و 2المساهمة في  حقيق الهدفين ا نمائيين األثر: 

 المؤشر النا ج

 بحسب النوع وتبنيف البلد؛األغذية المشتراة محليا، كمية  0-0-5 األغذية المشتراة محليا :2-2 النا ج

زيووادة ال وودرة والوووع  موون  :1-2 النااا ج

 البرنامج أنشطة ي ودذاخالل 

 (37).البرنامجالوطنية الذين يتل ون المساعدة الت نية والتدريب من  مو    الحكومة/الجها  الشريكةعدد  5-3-0

 .البرنامجالت  تتل ت المساعدة الت نية من  (38)عدد برامج األمن الغذائ /التغذية الوطنية 5-3-3

 المتعل ة بالمساعدة الت نية لتعزيز ال درة الوطنية )بالدولر األمريك (. البرنامجمبروفا   5-3-2

 والمسلّمة  لت الحكومة الوطنية. البرنامجالمدارة من  (39)الحلول، والنظم، واألدوا  المتعل ة بالجوععدد  5-3-2

                                                           
يب الذي ي بد منو و/أو ت وية البرامج الوطنية الت  تملكها وتديرذا الحكومة. ويشمل ذلك المساعدة ف  وضع أطر السياسا . وينبغ  أن يتخذ بالحسبان التدر البرنامجتشير عبارة المساعدة الت نية والتدريب  لت دعم تنمية ال درا : فلتسهيل النت ال نحو الملكية الوطنية للبرامج الت  يدعمها  (37)

 . البرنامجتسهيل وت وية برامج 

)يجري ن ل  )مال نظم التوزيع العام لألغذية، وبرامج التغذية المدرسية الوطنية، وغيرذا( و/أو البرامج الت  ذ  ف  النت ال نحو الملكية الوطنية البرنامجالحكومة بدعم من المساعدة الت نية الت  ي دمها الوطنية  لت البرامج الت  تملكها وتديرذا  التغذية/الغذائ  األمن تشير عبارة برامج (38)

 مستوليتها  لت الحكومة(.
(39)

سية الالزمة لالستهدا  والرصد، أي تحليل ذشاشة األوضاع واألمن الغذائ ، والتحليل الشامل لألمن لمستخدمة لتن يذ حلول الجوع مبممة لتتالءم مع احتياجا  أشد البلدان والمجتمعا  المحلية ضع ا، وذو ما ينطبق أيضا علت األدوا  المتسا البرنامج ن أدوا  التحليل الداعمة ف   

المحلية والدولية، واألشكال )مال األغذية، والن د، وال سائم(، وآليا  توزيع األغذية، أو الن د، أو ال سائم،  بكر، وت دير الحتياجا ، والتخطيط الحترازي، وتحليل األسواج. واألدوا  التشغيلية المستخدمة ذ  علت النحو التال : عمليا  العطاءا الغذائ  وذشاشة األوضاع، ونظم اإلنذار الم

 غذية، وحساب الحبص الغذائية، وحساب مستح ا  الن د/ ال سائم، ومنهجية التوزيع العام لألغذية، وتسجيل المست يدين، وما  لت ذلك.وتجهيز األغذية، و دارة األ
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 الملحق الخامس

 توقعةا حتياجات غير الم

التخطيط الحال  الذي يستند  لت العمليا  الجارية ومراحل تمديدذا  3102تعكس الحتياجا  التشغيلية المتوقعة لعام    -0

المنط ية. ول تشمل األرقام الحتياجا  غير المتوقعة. وي دم عرض ألقر الحتياجا  غير المتوقعة علت برنامج عمل 

البرنامج
1
  ادم.لبيان تأقيرذا المحتمل ف  العام ال 

. ونظورا ألنهوا كانو  3103حتوت عوام  3112، الحتياجا  غيور المتوقعوة مون عوام 0–الخامس–ألفويوضح الجدول   -3

نتيجة ألزمة أسعار األغذية العالمية، فننو يستبعد المتوسط السونوي ل تورة  3116 – 3117عالية ببورة استانائية ف  ال ترة 

 السنتين الحالية.

 1121-1111 المتوقعة، غير ا حتياجات: 2–الخامس– لف الجدول

 (األمريكية الدو رات بماليين)

 غير ا حتياجات األصلي العمل برنامج 

 المتوقعة

 العمل برنامج

 النهائي

 ال يادة

3112-3115 4 784 1 076 5 860 22 

3119-3112 6 198 252 6 450 4 

3117-3116 5 792 5 987 11 779 103 

2010 4 606 2 241 6 848 49 

2011 4 347 1 764 6 111 41 

2012 5 162 1 405* 6 567* 27 

 المتوسط

 (3116 – 3117)باستاناء 

3 585 963 4 548 27 

 .العام منتبف أرقام  لت 3103 لعام النهائ  العمل وبرنامج المتوقعة غير الحتياجا  تستند*

. وباسوتاناء فتورة 3112ف  المائة منذ عام  012ف  المائة و  2وقد تراوح  ضخامة الحتياجا  غير المتوقعة ما بين   -2

 ف  المائة من أرقام التخطيط األصلية. 32، كان متوسط برنامج العمل أعلت بنسبة 3116 – 3117السنتين 

بالحتياجووا  غيوور المتوقعووة. غيوور أنووو نظوورا لطبيعووة السووياج التشووغيل   3102ولهووذا يحتموول أن يتووأقر التخطوويط لعووام   -2

 األخيرة، فننو يبعب التنبت بضخامة تأقيرا. وتغير الزيادا  ف  خطط اإلدارة الس  للبرنامج

 العوامل ا جتماعية والسيا ية

، خاصووة عوون البرنااامجيمكوون أن يكووون لعوودم السووت رار الجتموواع  والسياسوو  والبووراعا  أقوور كبيوور علووت عمليووا    -5

طريق تزايد انعودام األمون الغوذائ ، والجووع، وقضوايا األمون أو فور  الوصوول. ف ود يوتدي عودم السوت رار فو  جمهوريوة 

                                                           
 يستخدم مبطلح "برنامج العمل" لإلشارة  لت الحتياجا  التشغيلية باإلضافة  لت تكاليف الدعم غير المباشرة. 1
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الكونغو الديم راطية، ومال ، والسودان، وجنوب السودان، والجمهورية العربيوة السوورية، والويمن علوت سوبيل الماوال،  لوت 

 .3102 ف  عام البرنامجزيادا  ف  احتياجا  

،3102ف  المائوة فو  عوام  2.7وعلت الرغم من احتمال  النمو القتبادي بنسبة   -9
2
سويظل عودم السوت رار، والكسواد  

 القتبادي، وت لب أسعار األغذية يشكل تهديدا  خطيرة لألمن الغذائ  ف  أفري يا جنوب البحراء الكبر .

 العوامل البيئية

بدرجة كبيرة كل عام بالج ا ، واألعاصير، وال يضانا ، والزلزل؛ ومن األمالة علت ذلك  البرنامجتتأقر احتياجا    -2

فو  منط ووة السواحل. فماوول ذوذا الظووواذر يمكوون أن ت لول موون األمون الغووذائ  للسوكان المعرضووين ببووورة  3103ج وا  عووام 

  لت المست يدين. البرنامجمباشرة، وتتدي  لت بيئة تشغيل صعبة تعرقل وصول 

ويواجو العديد مون البلودان المبودرة للحنطوة وال موح حوال  ج وا  ييحتمول أن تخ وض  مودادا  الحبووب العالميوة فو    -7

 . 3102وف  عام  3103أواخر عام 

 العوامل ا قتصادية

ل تزال األزمة المالية العالمية تتقر علت السكان األكار تعرضا لنعدام األمن الغذائ ، خاصة عن طريق ت لب أسعار   -6

األغذية وارت اع معدل  البطالة، وذو ما يتقر علت ال  راء ببورة غير متناسبة. ويتقر ارت اع تكاليف الطاقوة أيضوا علوت 

 الن ل، كما تتقر ببورة مباشرة علت سبل عيش المست يدين.عن طريق زيادة تكاليف  البرنامجعمليا  

ول تزال العوامل القتبادية من قبيل ت لب أسعار األغذيوة العالميوة والمحليوة، وت لبوا  العملوة تماول قل وا خطيورا فيموا   -01

علت الستجابة ببورة فعالة لنعدام األمن الغوذائ  والجووع المتزايودين. ف و  البلودان الناميوة والبلودان  البرنامجيتعلق ب درة 

المعتمدة علت الواردا  والت  تن ق معظم عائداتها علت األغذية، قود يكوون لرت واع سوعر تبوادل الودولر األمريكو  وأسوعار 

موا يترتوب علوت ذلوك مون عواقوب مباشورة بالنسوبة لألمون الغوذائ ،  الحبوب آقار مدمرة علت ميزانيا  األسور المعيشوية، موع

 وعواقب طويلة األجل بالنسبة للبحة والتعليم.

بعود قالقوة أشوهر  3103ف  المائة فو  يوليو/تمووز  9ف د ارت ع متشر أسعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة بنسبة   -00

ادا  لووت منظمووة األغذيووة والزراعووة )المنظمووة( فوونن  وورو  الط ووس غيوور المواتيووة تكموون وراء ذووذا موون النخ وواض. واسووتن

 الرتداد.

  بالربنامجمؤشر احلبوب اخلاص 

تطور األسعار الدولية للسلع األساسية عن طريق متشر للحبوب من أجل ت يويم التوأقير المحتمول علوت  البرنامجيرصد   -03

 ميزانياتو الغذائية.

ويتضح من الم ارنة الدولية مع معدل  الشراء الحالية الت  تيستخدم ف  تخطيط الميزانيا  التشغيلية، أن األغذية الت    -02

 حب  أسعارذا أكار ت لبا نتيجة لتطورا  السوج تتعرض للمخاطر.أص

                                                           
متا  علت الموقع الشبك   : تعزيز تو يف الشباب.3103التوقعا  القتبادية األفري ية . 3103مبر  التنمية األفري  ،  2

EN.pdf-%20Pocket%20Edition%20AEO2012-http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/PAGES 

http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/PAGES-%20Pocket%20Edition%20AEO2012-EN.pdf
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/PAGES-%20Pocket%20Edition%20AEO2012-EN.pdf
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  مؤشر الوقود 

، وذو موا يعكوس الن  وا  المتكبودة للوصوول للبرنامجتستأقر تكاليف الن ل بجانب كبير من التكاليف التشغيلية المباشرة   -02

والوووعرة وغيوور المأمونووة. وتشوومل تكوواليف الن وول الخووارج ، والن وول البووري،  لووت ماليووين السووكان فوو  منوواطق العووالم النائيووة 

 والتخزين، والمناولة.

التغيرا  ف  أسعار الوقود عن طريق متشر أول  للن ط يستند  لت األسوعار ا جلوة لون ط برنو  مون  البرنامجويرصد   -05

 .بالبرنامجية الن ل الخاصة أجل ت ييم التأقير المحتمل علت ميزان
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 الملحق الساد 

 المصطلحات 

استيخدم  ف  صياغة ذذا الوقي ة، ب در اإلمكان، المبطلحا  الت  درش استخدامها ف  منظومة األمم المتحدة إلعداد الميزانيوا . 

واستيخدم ، ف  بعض الحال ، المبطلحا  المالية والتعري وا  المرتبطوة ببرنوامج األغذيوة العوالم  تحديودا. ويبويّن ذوذا الملحوق 

 لتلبية احتياجا  المست يدين. البرنامجالت  يدعمها  أيضا أنواع أنشطة البرامج

 Accountحساب 

 سجل رسم  باألصول أو الخبوم أو اإليرادا  أو المبروفا  ل يد تأقيرا  المعامال  المالية بالن د أو بأية وحدة قياس أخر .

 Activity نشاط

العووام لألغذيووة، والتغذيووة التكميليووة، والوجبووا  المدرسووية،  الطري ووة التوو  يتوويح بهووا البرنووامج مسوواعدتو للمسووت يدين، ماوول التوزيووع

  والبرامج الن دية التجريبية، وتنمية ال درا ، وما  لت ذلك.

 Annual Performance Report قرير األداء السنوي 

 للمجلووس بالنسووبة األساسووية الرقابووة آليووا   حوود  وذووو ،لبرنااامجوالووتعلم لوود  ا للمسوواءلة الرئيسووية األداة ذووو السوونوي األداء ت ريوور

 نتووائج سلسوولة علووت التركيووز مووع ،البرنااامج فوو  النتووائج علووت ال ائمووة اإلدارة وذووو يعكووس ممارسووا . المانحووة والجهووا  التن يووذي

 فوو  واإلبوالغ الحسواب نظووم األداء السونوي  لوت ت ريور ويسووتند. والوتعلم والتحوديا  والعمليووا  والحبوائل والمخرجوا  المودخال 

 .والشركاء ال طرية، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب ال نية، والوحدا  الشيعب مع و لت مشاورا  ،البرنامج

 Appropriation ا عتماد

ذو المبل  الذي يعتمدا المجلس ألغراض محددة، ف   طار ميزانية دعم البرامج واإلدارة م ابول التزاموا  لألغوراض المحوددة فو  

 حدود المبل  المعتمد. 

 Appropriation line ا عتمادبند 

ل المدير التن يذي ف  حدودا  جراء عمليا  تحويول دون مواف وة مسوب ة  ذو أكبر قسم فرع  من ميزانية دعم البرامج واإلدارة يخوم

 من المجلس.

 Assessment  قدير

 الت ييم الن دي لحالة ما قبيل الب  ف  تن يذ تدخل ما وكي ية تن يذ ذلك التدخل.

 



022 WFP/EB.2/2012/5-A/1 

 

  Beneficiariesالمستفيدون

لتزويدا باألغذية بموجب تدخل واحد علت األقل ي وم بوو  البرنامجالمست يد من برنامج األغذية العالم  ذو الشخص الذي يستهدفو 

ف  أي وق  من األوقا  ضمن فترة  بالغ محددة. ول يتقر حجم الحبص الغذائية ومدة برنامج المساعدة الغذائية علوت  البرنامج

عدِّ المست يدين. وعلت ذذا فنن المست يد الذي يتل ت المساعدة الغذائية لعدة أشهر يخضع لن س طري ة العّد التو  ييحسوب بهوا مسوت يد 

يتل ت المساعدة الغذائية خالل فترة السنتين كلها. ول يوجد ف  العمليا  الخاصة مسوت يدون، أموا األشوخا  الوذين يتل وون األغذيوة 

ذم كمست يدين من ف  سياج عمليا    يعتبرون مست يدين من البلد المانح. ألنهمالبرنامج قنائية فال يتم عدُّ

 Board المجلس

 ذو المجلس التن يذي لبرنامج األغذية العالم  واألجهزة الت  سب تو. 

 Capacity augmentation القدرات زيادة

ال درا   لت األنشطة المتكاملة الت  تعمل علت  نشاء أو تدعيم أو توسيع المتسسا  والعمليا  الالزمة إلدارة بورامج  تعزيزيشير 

األمن الغذائ  والتدخال  اإلنسوانية. وييخطموط لهوذا األنشوطة فو   طوار عمليوا  الطووارئ، والعمليوا  الممتودة لإلغاقوة واإلنعواش، 

   الخاصة.والمشروعا  اإلنمائية، والعمليا

  Capacity development نمية القدرات

أنشطة غير غذائية تح ز عمليوة الوتعلم بهود  تحسوين قودرة البلود أو اإلقلويم علوت التبودي للجووع والحود مون انتشوارا. وتعتمود ذ  

ع اسوتراتيجيا  للحود ف  مجال تنمية ال درا  علت خبراتو وأساليبو ف  تحديد الحتياجا  المتعل ة بالجوع، ووضو البرنامجأنشطة 

 من الجوع، وتن يذ برامج غذائية، وقياس األقر.

 Contribution ةالمساهم

ع بسلع مالئمة، وبنود غير غذائية، وخدما  مناسبة، أو أموال ن دية وف ا لإلجراءا  المنبو  عليها ف  النظام المال   ذ  التبرُّ

 أو موجهمة متعددة األطرا ، أو قنائية.. ويمكن أن تكون المساذما  متعددة األطرا ، للبرنامج

  Cooperating partner شريك متعاون

)كوان يشوار  البرناامجمنظمة غير حكومية أو وكالة من وكال  األمم المتحدة أو منظمة دولية ت وم بتن يذ مشروعا  بالشراكة مع 

  ليو من قبل باسم "الشريك المن ِّذ"(. 

هة المتعددة    Directed multilateral contributions األطرافالمساهمات الموجَّ

، أو  لوت البرناامجتوجيهها  لت نشاط محودد أو أنشوطة محوددة يضوطلع بهوا  البرنامجالت  تطلب الجهة المانحة من  ا ذ  المساذم

برنامج قطوري بعينوو أو بورامج قطريوة معينوة، ول يودخل فو  ذوذا المسواذما  موا ي ودم لعمليوة طووارئ محوددة اسوتجابة لنوداء مون 

 .  البرنامج
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 Direct support costs ة كاليف الدعم المباشر

 حالة توقف ذلك النشاط.ذ  التكاليف الت  يمكن أن ترتبط ارتباطا مباشرا بت ديم دعم لعملية ما ول تبر  ف  

 Emergency preparedness ا  تعداد للطوارئ

نظم وخطوا  وترتيبا  و جراءا  تبدأ قبل وقوع حالة طوارئ  نسانية لضمان اتباع نهوج سوريع وفعوال ومالئوم إلدارة المخواطر 

بما قد يتدي  لوت  ن واذ األروا  وسوبل كسوب العويش. وذوو يشومل نظموا عديودة وأدوا  وو وائف مون بينهوا اإلنوذار لها والستجابة 

المبكر وتجميع المعلوما ، والتخطيط الحترازي والتخطيط التشغيل ، والتوجيو المعياري وتنمية ال ودرا  )التودريب(، وجاذزيوة 

 وآليا  التمويل. وي ض  الستعداد ال عال  لت زيادة ك اءة الستجابة. ال درا   زيادةال درا  الحتياطية،  ضافة  لت 

 Emergency response ا  تجابة للطوارئ

مجموعة منظمة من اإلجراءا  والتدابير واألعمال الت  تتَخذ لضمان ت ديم مساعدة غذائية طارئة، تكون سوريعة وفعالوة ومالئموة 

 المستهدفين من أجل  ن اذ األروا  وحماية سبل كسب العيش. وف  وقتها المناسب، للسكان المست يدين

 Executive Director المدير التنفيذي

 الذي يوكل  ليو المدير التن يذي السلطة والمستولية ف  مسألة معينة.ذو المدير التن يذي لبرنامج األغذية العالم ، أو المو ف 

 Financial Regulations النظا  المالي

المعتمد وف ا للنظام األساس  والذي ينظم اإلدارة المالية لحساب برنامج األغذيوة العوالم . ويجووز للمجلوس فو   ورو   ذو النظام

 استانائية أن يمنح  ع اءا  من تطبيق مواد ذذا النظام المال .

 Fit for Purposeالوفاء بالغرض 

توصويا  الت يويم التنظيمو  السوريع والتبوميم التنظيمو  و عوادة الناجموة عون  البرناامجذ  الوقي ة الت  تحدد التغيورا  فو  تنظويم 

 المواءمة.

 Framework for Actionإطار للعمل 

 وذياكلو و جراءاتو وق افتو بهد  تح يق الحد األقبت من الك اءة وال عالية لديو. البرنامجذ  عملية لتعزيز تنظيم 

 Food for assets/Food for work األصول/الغذاء مقابل العمل ]إنشاء[ الغذاء مقابل

[ األصول ف   طار المجتمع المحل  وت وم علت عمليا  المشاركة بما يتدي  لت تكووين أو  نشاءيجري تن يذ أنشطة الغذاء م ابل ]

  حياء األصول بهد  تعزيز أو  صال  أو ضمان ال درة علت البمود بين األسر الضعي ة المست يدة.

الغذاء م ابل العمل، فت دم األغذية كدفعة كاملة أو جزئية من أجر العمل المنجز ف   طار برنامج عمول أما ف  مشروعا  وأنشطة 

 خاضع لإلشرا .
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 Fortification  قوية األغذية

األغذيوة  ضافة مغذيا  دقي ة أقناء عملية تجهيز األغذية أو بعدذا لزيادة نسبة المغذيا  الدقي ة فوج المستويا  الت  تحتوي عليهوا 

 األصلية.

 Full-cost recoveryا  ترداد الكامل للتكاليف 

 ذو استرداد تكاليف التشغيل وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة بكاملها. 

  Fund حساب ]صندوق[

ن من مجموعة حسابا  من بلة ذاتية التوازن ت يد فيو األمووال الن ديوة  وغيرذوا مون المووارد الماليوة وغيور ذو كيان محاسب  يتكوم

المالية،  لت جانب الخبوم واألرصدة أو المبوال  المتب يوة ذا  البولة والتغييورا  التو  تطورأ عليهوا. ويودار كول حسواب فو  شوكل 

 كيان من بل إلنجاز أنشطة محددة، أو لبلوغ أذدا  معينة وف ا للوائح وقيود وحدود خاصة.

  General food distribution التوزيع العا  لألغذية

يعن  توفير األغذية لجميع األسر أو المجموعا  ال رعية المستهدفة ضمن مجموعة سكانية محددة بهد  تلبية احتياجاتهم الغذائيوة 

 األساسية.

 General fund الحساب العا 

ل فيوو، تحو  حسوابا  من بولة، حسواب اسوترداد تكواليف  الودعم غيور المباشورة، واإليورادا  ذو الكيان المحاسب  الذي ينشوأ ليسوجم

المتنوعة، واحتياط  التشغيل، والمساذما  الم بوضة غير المخببة ل ئة معينة من فئا  البرامج أو مشوروع معوين أو مشوروع 

 قنائ .

 Household   رة

أفرادذووا تبعووا للا افووة  وحوودة اجتماعيووة اقتبووادية تتووألف موون أشووخا  يعيشووون معووا. وتتبوواين األسوور تباينووا كبيوورا موون حيووث بنيتهووا و

 والمجتمع.

 Indicator مؤشر

عامل أو متغير كم  أو نووع  يووفر وسويلة بسويطة موقوقوة ل يواس اإلنجواز أو لويعكس التغيورا  المتبولة بعمليوة موا مون عمليوا  

 .البرنامج

 Indirect support costs ة كاليف الدعم غير المباشر

 تن يذ المشروعا  واألنشطة دون أن ترتبط بذلك مباشرة.ذ  التكاليف الت  تسهم ف  دعم عملية 



125 WFP/EB.2/2012/5-A/1 

 

 Malnutritionالتغذية   وء

مجموعة واسعة من الحال  اإلكلينيكية لد  األط ال والكبار تنشأ عن ن ص ف  عنبر واحد أو أكار من العناصر الغذائية، وذوو 

 يشمل سوء التغذية الحاد والمزمن.

  Management Planخطة ا دارة

خطووة العموول الشوواملة الاالقيووة السوونوا  التوو  ي رذووا المجلووس التن يووذي كوول سوونة علووت أسوواس متجوودد، بمووا فيهووا الحبووائل المزمعووة، 

 .البرنامجومتشرا  اإلنجاز،  لت جانب ميزانية 

  Multilateral contributionsالمساهمات المتعددة األطراف

، الووذي سيسووت يد منهووا وكي يووة البرنااامجذوو  المسوواذما  التوو  ي وووم برنووامج األغذيووة العووالم  بتحديوود البرنووامج ال طووري، أو نشوواط 

، فو  نطاقوو، برنامجوو ال طوري أو أنشوطتو التو  ستسوتخدم البرناامجاستخدامها، أو المساذما  الم دمة استجابة لنداء موسوع يحودد 

 خدامها. وف  ذذا الحال  تعتبر الجهة المانحة الت ارير الم دمة  لت المجلس كافية لتلبية متطلباتها. فيها ذذا المساذما  وكي ية است

 Operational costs  كاليف التشغيل

 البرنااامجذوو  تكوواليف السوولع والن وول البحووري ومووا  ليهووا، وتكوواليف الن وول البووري والتخووزين والمناولووة، وأيووة مووواد أخوور  ي وودمها 

 حكوما  البلدان المست يدة أو غيرذم من الشركاء المن ذين.للمست يدين، و

 Operational requirements ا حتياجات التشغيلية

 ذ  جميع احتياجا  التشغيل المباشرة وتكاليف الدعم المباشرة المتعل ة بالمشروعا  المعتمدة وتمديداتها الزمنية.

 Partners الشر اء: انظر "شريك متعاون"

  Performanceاألداء

أو أحوود الشووركاء( فوو  عملهووا للمعايير/الم وواييس/الخطوط التوجيهيووة المعيّنووة أو تح ي هووا  البرنااامجدرجووة امتاووال عمليووة أو منظمووة )

 لنتائج تت ق مع األذدا  أو الخطط المعلنة.

 Programme of work برنامج العمل

نداء لستجالب الموارد علت أساس الحتياجا  التو  يوتم ت وديرذا بالتعواون موع الحكوموا  والجهوا  الشوريكة األخور . ويشوار  

 ف  ت ديرا  مشتركة مع منظما  األمم المتحدة، والشركاء، والجها  المانحة. البرنامج
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 Programme category فئات البرامج

 موجب الالئحة العامة. المحددة ب البرنامجذ  فئا  أنشطة 

  Programme support and administrative [budget]]مي انية[ دعم البرامج وا دارة

 المخبص للدعم غير المباشر ألنشطتو. البرنامجذ  ذلك الجزء من ميزانية 

 Project مشروع

ذ ضمن  حد  فئا  البرامج.  ََ  نشاط محدد ومن بل ينفم

 School meals الوجبات المدر ية

الم بود بذلك التوزيع اليوم ، طوال السنة الدراسية، لوجبة فطور ووجبة خ ي ة ف  منتبف الببا  و/أو وجبة غوداء، لتشوجيع 

التالميذ علت الموا بة علت الدراسة ولمعالجة الجووع ال بوير المود  لود  األط وال. وعوادة موا تكوون الحبوص الغذائيوة المنزليوة 

فوو  المنواطق بطائ ووة مون العواموول منهوا تأصوول ال  ور، وت شوو  سووء التغذيووة، وانخ واض متشوورا   حببوا عائليوة تعطووت للتالميوذ

 التعليم، وعدم التكافت بين الجنسين ف  التعليم، و/أو ارت اع معدل  انتشار فيروس ن ص المناعة البشرية/اإليدز.

 Special account الحساب الخاص

بوة لغورض معوين،  البرناامجذو بند فرع  محدد ف  حسواب  ينشوئو المودير التن يوذي ل يود مسواذمة خاصوة، أو أمووال ن ديوة مخبم

 ويجوز ترحيل الرصيد الم يد ف  ذذا الحساب  لت ال ترة المالية التالية.

  Strategic Planالخطة ا  ترا يجية

 راتيجية وأولوياتو علت المد  المتوسط.وأذدافو الست البرنامجالخطة الستراتيجية ذ  وقي ة مدتها أربع سنوا  تحدد اتجاا 

 Trust fund الصندوق ا  تئماني ]حساب األمانة[

" ينشوئو المودير التن يوذي ل يود مسواذما  خاصوة يوتم الت واج موع الجهوا  المانحوة علوت البرناامجذو بند فرع  محودد فو  "حسواب 

 الغرض منها ومجالها وطري ة اإلبالغ بشأنها.

 WFP budget مي انية البرنامج

ذ  عنبر الميزانية من خطة اإلدارة، وي رذا المجلس كل سنة وذ  تبيّن ت ديرا  الموارد والمبروفا  للبرامج والمشوروعا  

 واألنشطة، وتشمل ميزانية لدعم البرامج واإلدارة. 
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