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 موجز تنفيذي

 " موافقة عليهاالتنفيذي لل" على المجلس تحديث عن خارطة الطريق المتكاملةتُعرض وثيقة. 

 لمالية ا" ضمن الوثيقة الرئيسية المقدمة إلى لجنة تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" لوثيقة ويُدرج الموجز التنفيذي

 الستعراضها.

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 افقة عليهاموإلى المجلس التنفيذي لل التقديمه" تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" وثيقة من لجنة المالية إقرار يرجى. 

 مشروع المشورة

 لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة شير وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، ت

 ."تحديث عن خارطة الطريق المتكاملةالوثيقة "يوافق على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن على 

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 أمير عبد هللا السيد

 المدير التنفيذينائب 

 066513-2401هاتف:  

 S. O Brien السيد 

 العمليات –مدير خارطة الطريق المتكاملة 

 066513-6822هاتف: 

  World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 الطريق المتكاملة خارطة عنتحديث 

 موجز تنفيذي

في السننننوات العننننرير ا خيرفِّ  توفطر خارطة الطريق المتكاملة نمو   عم   للبرنامجتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة هو أكبر تحول 

مة ، مع التركيز على ا داء  النننننننفافية  تعظي  ال يالبرنامج،  تتطلب إعادف هيكلة كاملة لنظام تكنولوجيا المعلومات في للبرنامججديد 

صننننائ هائلة  فوائد كبيرف قننننتتح ق تالما يكتم  التحولِّ  اوطار الموج  نحو فر للبرنامجم اب  المالِّ  تتيح خارطة الطريق المتكاملة 

مر االقنننتةابة السنننريعة لوتمات  توقنننيع  البرنامجالنتائج هو إطار كلي  شنننام ،  هو باوةنننافة إلى  لب مرد بال در الكافي لتمكير 

  اونمائي في السياقات ال طريةِّ  نطاق عمل ،  ينك  في الوقت نفس  ا قاس لتعزيز الصلة بير العم  اونساني

لد تخ  كبير بفض  مستوى التزام المكاتب ال طرية  المكاتب اوقليمية  ُشعب الم ر  مناركتها في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة،   توَّ

في المائة مر  96ر ، كاد أكثر م2017 الدع  ال وي مر الحكومات الوطنية  الد ل ا عضننننناء  المانحير  الننننننركاءِّ  في مايو أيار 

نظام البرامج إلى  2018يناير كانود الثاني  1المعال  البارتف الحاقننننننمة يمضنننننني في المسننننننار السننننننلي  نحو تح يق انت ال كام  في 

 في خارطة الطريق المتكاملةِّ  الميزانيات

ذِّ  ترح ا مانة ا خذ بنهج مرد في التنفي على الرغ  مر هذه اونةاتات، أثارت  تيرف التنفيذ قل ائ لدى بعض الد ل ا عضنناءِّ  لذلب ت

 يضننننننمر هذا النهج ما تح ق مر ت دم عر طريق الحفام على موعد لبدء التنفيذل المسننننننتهدع بالنسننننننبة لمعظ  المكاتب ال طرية في 

ةنننمر إطار ،  يتيح في الوقت نفسننن  لمةموعة مرتارف مر المكاتب ال طرية مواصنننلة تنفيذ المننننر عات 2018يناير كانود الثاني  1

بدالئ مر الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية، أ  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية الملقتة، أ  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية  –النظام الحالي 

ِّ  قننننننوع تسننننننعى هذه المكاتب ال طرية إلى االنت ال إلى إطار خارطة الطريق 2018يناير كانود الثاني  1بعد  –الملقتة االنت الية 

 2019ِّة في موعد ال يتةا ت يناير كانود الثاني المتكامل

لتعل  مزيدائ مر الوقت الالتم ل لمكاتب ال طرية مر نة تمكنها مر تحسنننير الةدا ل الزمنية للتنفيذ،  قنننيتيح لهاا قنننوع يمنح هذا النهج 

 قنننيضنننمر ال درات في المكاتب ال طرية  المكاتب اوقليمية  على مسنننتوى الم ر لتنفيذ  –داخليائ  بالتننننا ر مع الننننركاء  –المسنننتمر 

ا رـتن   الـحليزيدائ مر التـائ مـج أيضـيح النهـيت قوارئِّ ـطـخارطة الطريق المتكاملة  االقتةابة لمستوى غير مسبوق مر تاالت ال

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017 حزيران/ يونيو 16-12روما، 

 التوتيع: عام

 2017 أيار مايو 12التاريخ: 

 اللغة ا صلية: اونكليزية

 مر جد ل ا عمال  5البند 

WFP/EB.A/2017/5-A/1 

 قضايا السياقات

 للموافقة

 ِّ(http://executiveboard.wfp.org)على اونترنت  البرنامجتتاح  ثائق المةلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 لطاتتفويض السنننننن،  تد د الميزانية التي تةيز للبرنامج وثراء التعديالت التي قننننننيةري إدخالها على الالئحة العامة  النظام المالي

 2018ِّ التي قيت  إرجاء المواف ة عليها تتى الد رف العادية الثانية للمةلس التنفيذي في عام 

 – 2018 النظام المالي ال ائمير في المكاتب ال طرية التي تنفذ نظام المننننننر عات الحالي في عام  قنننننيسنننننتمر العم  بالالئحة العامة 

عمليات الطوارئ،  العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش،  العمليات الراصنننة،  البرامج ال طرية،  المننننر عات اونمائيةِّ  فيما يتعلق 

الرطط االقننننتراتيةية ال طرية،  الرطط االقننننتراتيةية ال طرية الملقتة،  –تكاملة بالبلداد التي قننننتعم   فق إطار خارطة الطريق الم

، قننننننتلتمس ا مانة مواف ة المةلس 2018في عام  – الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية،  عمليات الطوارئ المحد دف 

( المبادئ اوةننافية لتوجي  تطبيق 2الملقتة؛  السننلطاتفويضننات ( ت1مر أج  ما يلي:  2017العادية الثانية لعام  د رت التنفيذي خالل 

ديسنننننمبر كانود  31تتى  للبرنامج النظام المالي  العامة( تمديد االقنننننتثناءات مر الالئحة 3ملقتائ؛ تطبي ائ  االقنننننترداد الكام  للتكاليف

 2016ِّلثانية للمةلس لعام خالل الد رف العادية ا 2017ِّ  ت  او د أصالئ بهذه الحاالت في عام 2018ا  ل 

التي تتنا لها هذه الوثي ة، المواف ة بالمراقلة على تن يحات ميزانيات  2018  2017 تنم  ترتيبات الحوكمة االنت الية ا خرى لعامي 

ترتيبات عبطر هذه الالمنننننننر عات المنفذف في إطار النظام الحالي،  التمديد الزمني للرطط االقننننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت اليةِّ  تُ 

 الم ترتة التي نوقنت مع المةلس  النركاء خالل منا رات غير رقمية  بصورف ثنائية، عر التعلي ات التي  ردت تتى اآلدِّ

 *مشروع القرار

 (:WFP/EB.A/2017/5-A/1إد المةلس التنفيذي،  قد نظر في الوثي ة المعنونة لتحديث عر خارطة الطريق المتكاملةل )

الت دم المحرت في خارطة الطريق المتكاملة، التي يسنننننترشننننند فيها التصنننننمي  النهائي لهيك  ميزانيات الحوافظ ال طرية يالتظ  (1

 الرطط االقننننتراتيةية ال طرية بالتةربة المكتسننننبة مر الرطط االقننننتراتيةية ال طرية التةريبية المتضننننمنة ميزانيات توافظ 

 قطرية تةريبية؛

انة بننننننندد تيادف مر نة الةد ل الزمني لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة، تيث قننننننتسننننننتمر بعض المكاتب اقتراح ا م يالتظ (2

، في الوقت الذي قننننننتحافظ في  على 2018يناير كانود الثاني  1ال طرية في تنفيذ المنننننننر عات في إطار النظام الحالي بعد 

ر، 2019يناير كانود الثاني  1بحلول التزامها باالنت ال تمامائ إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة   ذ هذا االقتراح؛أد ينفَّ   ي رط

( قنننت تضننني توقنننيع االقنننتثناءات مر بعض أتكام الالئحة العامة  النظام المالي التي  افق عليها المةلس 2أد الن طة  يالتظ (3

فيما يتعلق بالرطط االقننننننتراتيةية ال طرية المتضننننننمنة ميزانيات توافظ قطرية  2017التنفيذي في د رت  العادية الثانية لعام 

ال طرية،  الرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة،  الرطط االقننتراتيةية ال طرية  تةريبية، لتنننم  جميع الرطط االقننتراتيةية

 ؛ 2018الملقتة االنت الية،  عمليات الطوارئ المحد دف في عام 

مر المدير التنفيذي أد ي دم اقتراتائ رقننننننميائ بهذا الرصننننننول للمواف ة علي  في الد رف العادية الثانية للمةلس في عام  يطلب (4

  ؛2017

م في الد رف العادية الثانية للمةلس في عام  يالتظ (5 اقتراتات بننندد تفويضننات ملقتة للسننلطات،  مبادئ  2017أد ا مانة قننت دط

تطبي ائ ملقتائ في الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية،  الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية  االقننننننترداد الكام  للتكاليفلتوجي  تطبيق 

 ؛ 2018الملقتة،  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية،  عمليات الطوارئ المحد دف في عام 

مر هذه الوثي ة، مر أج  ما  89ف ، كتدبير ملقت، على إجراءات مواف ة المةلس بالمراقلةـنننن على النحو المحدد في الف ريوافق (6

( جميع التن يحات الضننر رية لميزانيات العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش،  البرامج اونمائية،  البرامج ال طرية التي 1يلي: 

 قتة االنت الية( تمديدات تمنية للرطط االقتراتيةية ال طرية المل2؛ 2019يناير كانود الثاني  1يبدأ نفا ها بعد هذه الد رف تتى 

 ؛2019تتى يونيو تزيراد  2018اعتبارائ مر يناير كانود الثاني 

                                                           
 رفِّهذا منر ع قرار،  لالطالع على ال رار النهائي المعتمد مر المةلس، يرجى الرجوع إلى  ثي ة ال رارات  التوصيات الصادرف في نهاية الد  *
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م إلى المةلس التعديالت النهائية الم ترح إدخالها على الالئحة العامة  النظام المالي،  تفويضنننننننات  يطلب (7 مر ا مانة أد ت دط

يناير كانود  1لكي تصنننبح قنننارية المفعول في  2018لعام السنننلطات المن حة مر أج  المواف ة عليها في د رت  العادية الثانية 

 ِّ 2019الثاني 

  مقدمة

الرطة  –على خارطة الطريق المتكاملة  عناصننننننرها ا ربعة  2016 افق المةلس التنفيذي في د رت  العادية الثانية في عام  -1

،  إطار النتائج (3)اوطار المالي ،  اقنننتعرا (2)،  قنننياقنننة الرطط االقنننتراتيةية ال طرية(1)(2021-2017االقنننتراتيةية )

د خارطة الطريق المتكاملة التغيير التحولي المطلوب لتيسننير  إثبات مسنناهمة (4)الملقننسننية اع في تح يق أهد البرنامجِّ  تُحدط

نة  تعزيز  2، ال قننيما الهدع 2030خطة عام  للتنمية المسننتدامة، لال ضنناء على الةوع  توفير ا مر الغذائي  التغذية المحسننَّ

 لتعزيز  قائ  التنفيذ  تننيط النراكة العالمية مر أج  تح يق التنمية المستدامةلِّ 17الزراعة المستدامةل،  الهدع 

ِّ   صنننلت المكاتب 2017يناير كانود الثاني  1(  إطار النتائج الملقنننسنننية في 2021-2017قنننتراتيةية ) بدأ نفا  الرطة اال -2

ال طرية إلى مرات  مرتلفة مر مرات  االنت ال إلى اوطار البرامةي الةديد المحدَّد في قننياقننة الرطط االقننتراتيةية ال طرية 

  الذي  ةع كةزء مر اقتعرا  اوطار الماليِّ  هيك  ميزانيات الحوافظ ال طرية الم ترد بذلب اوطار 

على تصمي  برامج أفض  متوائمة مع ا  لويات الوطنية  البرنامج قوع يساعد اوطار الةديد للرطط االقتراتيةية ال طرية  -3

ِّ لمسنننننتدامةمر أج  خدمة ا فراد بمزيد مر الفعالية  الكفاءف،  دع  الحكومات  الننننننركاء اآلخرير في تح يق أهداع التنمية ا

س ة تح  مح  فئات البرامج   ثائق المنر عات الحاليةِّ  يتدلف   أدخ  إطار الرطط االقتراتيةية ال طرية توافظ قطرية مت

 تااوطار مر خطط اقنننتراتيةية قطرية،  خطط اقنننتراتيةية قطرية ملقتة،  خطط اقنننتراتيةية قطرية ملقتة انت الية،  عملي

 طوارئ محد دف: 

 قنوات،  تسترشد باالقتعراةات االقتراتيةية للنُهج  5اقتراتيةية قطرية تغطي مدف تص  إلى  يمكر تصمي  خطط

الت ديرات  بما في  لب –الوطنية لل ضاء على الةوع التي تُمسب البلداد بزمام قيادتها،  بعمليات الت يي   الت ديرات 

 ِّ (5)لى الرطط االقتراتيةية ال طرية دراقات الةد ىِّ  المةلس هو الذي يوافق ع –المنتركة لالتتياجات 

  يمكر أد تص  مدف الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة إلى ثالث قنوات،  يوافق عليها المةلسِّ  تستردم هذه الرطط

بإطار اقتراتيةي بسبب نزاع قائ  أ  نتيةة لعدم اقت رار ي وط   تسترشدستكم  خطة اقتراتيةية قطرية عندما ال تُ 

الحوكمة، بما في  لب أداء الملقسات الوطنيةِّ  تستند الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة إلى االقتراتيةيات 

 ِّ  التحلي   البيانات –بما في  لب الت ديرات المنتركة لالتتياجات  – الدراقات  الت ديرات ال ائمة 

  يمكر للمدير التنفيذي أد يوافق على خطط اقتراتيةية قطرية ملقتة انت الية بعد عملية طوارئ محد دف،  خطط

شهرائ كةسر ي ود  18اقتراتيةية قطرية ملقتة انت الية قائمة على  ثائق منر عات معتمدف مر قب ، لمدف تص  إلى 

 –شهرائ  18 في غضود الفترف االنت الية التي تستغرق  باقتعرا  اقتراتيةيِّ تسترشدإلى خطة اقتراتيةية قطرية 

باقتعراةات  تسترشديُتوقع مر المكاتب ال طرية إعداد خطط اقتراتيةية قطرية  – 2019تتى يونيو تزيراد 

 اقتراتيةية، أ  خطط اقتراتيةية قطرية ملقتة  ت ديمها إلى المةلس للمواف ة عليهاِّ 

  يمكر أد تنم  هذه العمليات ت دي  خدمات أ  دع  تعزيز ال درات، تسب –يمكر تنفيذ عمليات طوارئ محد دف 

تضور في تاالت الطوارئ غير المنظورف  تاالت الطوارئ المفاجئةِّ  للبرنامجفي البلداد التي ليس فيها  –االقتضاء 

                                                           
 A/1/Rev.2*-WFP/EB.2/2016/4ِّالوثي ة  (1)

 C/1/Rev.1*-WFP/EB.2/2016/4ِّالوثي ة  (2)

 B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/5ِّالوثي ة  (3)

 Rev.1*B-WFP/EB.2/2016/4ِّ/1/الوثي ة  (4)

ل فيها خطة اقتراتيةية قطرية تمويالئ كامالئ مر البلد المضيف، قترضع الرطة  (5) مر النظام المالي اللتير تفوةاد  2-5  1-5 تكام المادتير في الحاالت التي تموَّ

ة على الرطط المواف ة العادي المدير التنفيذي قلطة المواف ة على المنر عات الثنائية، إالّ إ ا اختارت الحكومة المضيفة إخضاع الرطة االقتراتيةية ال طرية لعملية

 االقتراتيةية ال طريةِّ
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لية  عند ذلب،  ك للبرنامجتص  إلى قتة أشهر، مر المدير التنفيذي  تُعتمد عمليات الطوارئ المحد دف الم ررف لفترف أ َّ

 االقتضاء، مر المدير العام لمنظمة ا غذية  الزراعة لوم  المتحدفِّ 

ميزانية الحوافظ ال طرية المصننناتبة لك  خطة اقنننتراتيةية قطرية،  لك  خطة اقنننتراتيةية قطرية ملقتة،  لك  خطة   تةمع -4

د مدى مالءمة  ةننننننمر لك  عملية طوارئ محد دف، جميع العمليات  الموارد  اقننننننتراتيةية قطرية انت الية، هيك   اتدِّ  تُحدط

شفافة بير االقتراتيةية،  الترطيط  الميزنة،  التنفيذ  الموارد، وثبات ما يتح ق  البرنامجعم    أثره عر طريق إيةاد صلة 

ط تطبيق مر نتائجِّ  تنننننم  ميزانية الحوافظ ال طرية أيضننننائ أربع فئات ر رداد الكام  االقننننتفيعة المسننننتوى للتكاليف،  تبسننننط

ِّ  تعتمد ميزانية الحوافظ ال طرية، بعد توتيعها على فئات التكاليف ا ربع، تسب الميزانية اوجمالية لك  تصيلة مر للتكاليف

 ِّللبرنامجالحصائ  االقتراتيةية 

نة في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة،  توفطر الرلفية  ا قننننننناس الرامية إلى تيادف المر  البرنامج تبير هذه الوثي ة خطة  -5

المنط ي القتراح ا مانة بننندد المواف ة بالمراقننلة على تن يح ميزانيات العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش،  البرامج ال طرية، 

لتنفيذ االنت الية خالل المدف المتب ية مر فترف ا المنننر عات اونمائية،  التمديدات الزمنية للرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة 

م تحديثائ بننندد قضننايا الحوكمة  المتوقعةِّ  تتنا ل الوثي ة بالوصننف أيضننائ قننائر التطورات  الدر س المسننتفادف تتى اآلد،  ت دط

االقترداد الكام    بندد تفويضات السلطات 2018المعلَّ ة، بما في  لب نهج التعل ، عر طريق اقتردام صيغة ملقتة في عام 

في الرطط االقننننتراتيةية ال طرية،  الرطط االقننننتراتيةية ال طرية الملقتة،  الرطط االقننننتراتيةية ال طرية الملقتة  للتكاليف

هي ،  للبرنامج النظام المالي  الالئحة العامةاالنت اليةِّ  مر المتوقع أد يثري  لب التعديالت التي قننننننيةري إدخالها على 

 وبة للمواءمة مع ا ُطر البرامةية  المالية الةديدفِّتعديالت مطل

، 2017مايو أيار  4مارس آ ار   17في  أُقيمت تنننننم  هذه الوثي ة التع يبات الواردف خالل المنننننا رات غير الرقننننمية التي  -6

قننننيما التع يبات المتعل ة بنهج التنفيذ،  ترتيبات الحوكمة االنت الية الم ترتة،   ةننننع مبادئ توجيهية  تد د الميزانية التي  ال

 ِّ (6)2018في عام  للسلطاتتةيز تفويضائ ملقتائ 

 التطورات الرئيسية

 التقدم المحرز حتى اآلن

الرئيسننننية الحاقننننمة لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة يمضنننني في  في المائة مر المعال  96، كاد أكثر مر 2017في مايو أيار  -7

المسار السلي  نتيةة القتثمارات رئيسية مر ُشعب الم ر  المكاتب اوقليمية  المكاتب ال طريةِّ  تفَّزت تل ات عم   در ات 

ر  لب  ةنننع ختدريبية مكثَّفة مزيدائ مر الن اش تول خطط تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة للمكاتب ال طرية  طط الفرديةِّ  يسنننَّ

اقنننتراتيةية قطرية ملقتة انت الية مصنننحوبة بتحويالت الميزانية  ات الصنننلة،  خطط اقنننتراتيةية قطرية  خطط اقنننتراتيةية 

ر التنفيذ كثيرائ فه   قطرية ملقتة، إلى جانب ميزانيات الحوافظ ال طرية المصننننننناتبة لها،  تحديثات ا ُطر المنط يةِّ  تسننننننَّ

  اودارف لآلثار التنظيمية  الهيكلية التي ينطوي عليها نمو   العم  الةديدِّ المومفير

 ةالموج  اقن كك    افق المةلس على ثماني خطط اقنتراتيةية قطرية م ترنة بميزانيات للحوافظ ال طرية،  هي ما أُطلق علي  -8

في  البرنامجهي مكاتب  لفأ-1المنننننننمولة بالموجة ِّ  المكاتب ال طرية (7)2017ألف، خالل د رت  العادية ا  لى في عام -1

 كانت  تمبابويِّ ،  إكواد ر،  السلفاد ر،  إند نيسيا،  جمهورية ال  الديم راطية النعبية،  كولومبيابنغالديش،  الصير، 

رئيسننية إطالق ِّ  شننملت هذه المعال  ال2017أبري  نيسنناد  2ل في الفعلي هناك عدف معال  رئيسننية مطلوبة قب  موعد ل التنفيذ

 نظام  العالمي للمعلومات ) ينةز( التي أُعيدت هيكلتها،  ن   ا رصننندف المتب ية مر المننننر عات إلى هيك   البرنامجشنننبكة 

                                                           
الرطط االقتراتيةية ال طرية،  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة،  منر عاتفرصة لمناقنة ال 2017مايو أيار  16ة أقيمت في أتاتت منا رف غير رقمي (6)

 2017ِّالتي قت دَّم إلى المةلس للمواف ة عليها في د رت  السنوية لعام 

ِّ  بناءئ على  لب، قتصبح مكونات ميزانيات الحوافظ ال طرية التةريبية في الرطط االقتراتيةية 2017قي تصر تةريب ميزانيات الحوافظ ال طرية على عام  (7)

 2018ِّالمةلس في عام مواف ة مر النظر أ  المزيد مر عمليات ال ميزانيات للحوافظ ال طرية د د الحاجة إلى 2017ال طرية المعتمدف مر المةلس في عام 
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ميزانيات الحوافظ ال طرية في نظام  ينةز للتمكير مر إغالق جميع المنننننننر عات الراةننننننعة للنظام الحالي  تيسننننننير توافر 

 قتراتيةية ال طريةِّالموارد في بداية الرطة اال

، بات نظام  ينةز جاهزائ لتسنننةي  المسننناهمات الةديدف في الرطط االقنننتراتيةية ال طرية المعتمدفِّ 2017مارس آ ار  1 في  -9

ع في 2016 قب ت  لب فترف مكثَّفة مر التصمي   التطوير في عام  ا خير مر عام  الفص ،  ثالث مرات  مر االختبار الموقَّ

لير مر عام ،  النننننننهرير 2016 ِّ  أُعيدت هيكلة أداف المكاتب ال طرية لإلدارف الفعالة )كوميت(،  هي نظام تتبع 2017ا  َّ

 ، لربطها بنظام  ينةز  لتح يق المواءمة المرجوف بير الموارد  النتائجِّالبرنامجا داء في 

ِّ  تنننم  2017ها في د رت  السنننوية لعام باء، على المةلس للمواف ة علي -1 مر الم رر عر  الموجة الثانية،  هي الموجة  -10

هذه الموجة خمس خطط اقننننننتراتيةية قطرية للكامير د،  لبناد،  موتامبيق،  ناميبيا،  جمهورية تنزانيا المتحدف،  خطة 

ألف، جرى تعمي  مننننننناريع الرطط  -1اقننننننتراتيةية قطرية ملقتة للسننننننودادِّ  على غرار العملية التي طُب ت خالل الموجة 

باء قب  المننننا رف غير الرقنننمية التي أقيمت في  -1يةية ال طرية  الرطط االقنننتراتيةية ال طرية الملقتة في الموجة االقنننترات

يوليو تموت  1ِّ  قوع يبدأ تنفيذ الرطط االقتراتيةية ال طرية  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة في 2017مايو أيار  16

الرطة االقننننننتراتيةية ال طرية للكامير د  لبناد، اللتير قننننننيبدأ تنفيذ ك  منهما في في تال المواف ة عليها، باقننننننتثناء  2017

ِّ  تعكف ا مننانننة على إعننداد عمليننة ن نن  الموارد الرنناصنننننننة بننالمكنناتننب ال طريننة المنننننننمولننة 2018يننناير كننانود الثنناني  1

 باءِّ -1 بالموجة

مر الرطط االقننتراتيةية ال طرية  الرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة إلى المةلس للمواف ة عليها  16 قننيةري ت دي  نحو  -11

؛  أما قننننائر الرطط االقننننتراتيةية ال طرية  الرطط االقننننتراتيةية ال طرية الملقتة التي 2017في د رت  العادية الثانية لعام 

، ف د  صلت إلى مرات  مرتلفة مر اوعدادِّ 2019التنفيذ الالت ة، أي تتى يونيو تزيراد  قتةري المواف ة عليها خالل فترف

أقبوعائ على  12 قتتاح جميع  ثائق مناريع الرطط االقتراتيةية ال طرية  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة الم بلة قب  

يومائ وبداء تعلي اته  عليهاِّ  قننوع تُننننر التعلي ات في  20  عضنناء المةلس مدف  قننتتوافرا ق  مر ت ديمها للمواف ة عليها؛ 

الموقع اولكتر ني للمةلس،  قتناقش مع الحكومات المعنية  مع أصحاب المصلحة المعنيير،  قتُدمج، تسب االقتضاء، في 

زية قب  قنننتة باللغة اونكلي  ثائق الرطط االقنننتراتيةية ال طرية  الرطط االقنننتراتيةية ال طرية الملقتة النهائية، التي قنننتُنننننر

 أقابيع على ا ق  مر موعد انع اد د رف المةلس التي قت دَّم فيها للمواف ة عليهاِّ

 تعكف قنننننائر المكاتب ال طرية على  ةنننننع خططها االقنننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية،  ميزانيات توافظها ال طرية  -12

،  قننننننيت  2018يناير كانود الثاني  1ت  الموارد إلى الهيك  الةديد اعتبارائ مر  أُطرها المنط ية للتمكير مر ترتي  الميزانيا

 ِّ 2019االنتهاء مر  لب بحلول يناير كانود الثاني 

 زيادة المرونة في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة

 مانة الننننواغ  التي أثيرت هو قننننة التعل   التحسنننير فيما يتعلق برارطة الطريق المتكاملة، تراعي ا 2017اعترافائ بدد عام  -13

داخليائ  كذلب التي أثارها بعض أعضنننناء المةلس  النننننركاء المانحير بننننندد النظر في ا خذ بنهج أكثر مر نة في التنفيذ مر 

 أج  تح يق ما يلي:

 ى تإتاتة فرصة للمكاتب ال طرية الفردية لتحسير جدا لها الزمنية  الحفام في الوقت نفس  على ما تح ق مر ت دم ت

 اآلد؛

  وجراء تعديالت في ةوء الدر س المستفادف،  لتنفيذ التحسينات تدريةيائ أثناء التنفيذ؛ للبرنامجإتاتة مزيد مر الوقت 

  على تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة  االقتةابة في الوقت نفس  لعدد غير مسبوق مر تاالت  البرنامجالحفام على قدرف

 الطوارئ؛

   مناقنة  تس  المسائ  المتعل ة بالعملية  النظام  السياقات  ال ضايا التنريعية مع المانحير لضماد عدم توقف التموي

 ؛عصيبةقضايا التموي  التي يمكر أد تكود  خطر لتةنب 
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 ِّتمكير المةلس مر الحفام على مستوى رفيع مر الرقابة  المناركة في العملية 

ر نة في نهج تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة  الحفام في الوقت نفسنننننن  على ما تح ق مر ت دم تتى  اقترتت ا مانة تيادف الم -14

 اآلد عر طريق ما يلي: 

 النت ال المنظمة إلى النظام 2018يناير كانود الثاني  1ل ا صلي المستهدع،  هو التنفيذ الفعليااللتزام بموعد ل ،

 اللاقترالةديد الرال برارطة الطريق المتكاملة فيما يتعلق بالبرامج  الميزانيات لإلب اء على الزخ   لضماد 

 تكاملة مبكرائ قدر المستطاع؛الفوائد المعترع بها على نطاق  اقع  الدر س المستفادف مر تنفيذ خارطة الطريق الم

  إتاتة مر نة، في الظر ع االقتثنائية، للمكاتب ال طرية المرتارف مر أج  مواصلة العم  ةمر إطار نظام المنر عات

 ِّ 2019الثاني  ، على أد تنت   إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة في موعد ال يتةا ت يناير كانود2018خالل عام 

 –تثنائية في الظر ع االقنن  - في الوقت نفسنن  للمكاتب ال طرية قننتتيح ة قننتلتزم بالةد ل الزمني ال ائ   يعني  لب أد ا مان -15

د مدير منر ع خارطة الطريق المتكاملة، 2018خيار مواصلة تنفيذ المنر عات في إطار النظام الحالي في عام  ِّ  قوع يُحدط

المكاتب ال طرية التي قنننتتبع الةد ل الزمني ا كثر مر نة، باالقنننتناد ب تلبالتننننا ر مع المكاتب اوقليمية  المكاتب ال طرية، 

 إلى ما يلي:

 السياقات التي تتاح فيها فرصة لتحسير الةودف البرامةية عر طريق اتباع جد ل تمني أكثر مر نة؛ (1

نت ال المكاتب مةموعة شواغ  التموي   تة  عملية ترتي  الموارد التي يمكر أد تعيق اقتمرارية العم  في تال ا (2

 ؛2018يناير كانود الثاني  1ال طرية إلى اوطار الةديد في 

اقتعداد الم ر  المكاتب اوقليمية لدع  خدمة خارطة الطريق المتكاملة،  قدرف المكاتب ال طرية على إدارف التغيير  (3

 بنةاحِّ

مر اقنننننتثمارات على نطاق  يومَّفمر المتوقع أال تطرأ تغييرات كبيرف على ما فإد  في ةنننننوء ما تح ق مر ت دم تتى اآلد،  -16

المنظمة،  الفوائد الموثَّ ة لرارطة الطريق المتكاملة،  المواعيد اورشنننننننادية الحالية لت دي  الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية 

ح ةية ال طرية الملقتة االنت اليةِّ  مع  لب، يتي الرطط االقنننتراتيةية ال طرية الملقتة إلى المةلس،  اعتماد الرطط االقنننتراتي

ا خذ بنهج أكثر مر نة فرصنننننة للترفيف مر الضنننننغوط الواقعة على بعض المكاتب ال طرية  التدكد في الوقت نفسننننن  مر أد 

 المكاتب ال طرية التي بم د رها الُمضي قدمائ قتظ  قادرف على ال يام بذلبِّ

على المكاتب ال طرية التي تُنفذ منر عات ةمر اوطار الحالي في عام  الحاليادلمالي  قوع تسري الالئحة العامة  النظام ا -17

ِّ  يمكر أد تحتا  أيضننننننائ المكاتب ال طرية التي تُنفذ منننننننر عات في إطار النظام الحالي إلى ت دي  طلبات تمديد تمني 2018

لة لت دي  التمديدات  المواف ة عليها، مث    قدللمنننننننر عات الةارية مر أج  المواف ة عليهاِّ  يتطلب  لب إنننننننناء عملية معةَّ

 المواف ة بالمراقلةِّ

 لطاتتفويض السنننن،  تد د الميزانية المن حة التي يمكر للبرنامج النظام المالي  الالئحة العامة قننننيةري النظر في تعديالت  -18

ية ال عاد لد رف ال ية خالل ا هائ ها الن ها في صننننننيغت ها لوةننننننع عام بنننننننندن ية للمةلس في  فذف في 2018ثان نا ،  قننننننتصننننننبح 

ِّ  قنننوع يتطلب تنفيذ نهج أكثر مر نة إ نائ مر المةلس بتمديد بعض االقنننتثناءات التي تةيز عدم 2019الثاني  يناير كانود 1

فق عليها في د رت  ،  التي كاد المةلس قد  ا85على النحو المبيَّر في الف رف  للبرنامج النظام المالي  الالئحة العامةالت يد ب

ديسننننننمبر كننانود الثنناني مر  31تتى  2018يننناير كننانود الثنناني  1، كتنندبير ملقننت اعتبننارائ مر 2016العنناديننة الثننانيننة لعننام 

 السنةِّ نفس

، قنننتسنننتردم المكاتب ال طرية العاملة في إطار نظام المننننر عات الحالي، 2018 إ ا ننننندت اتتياجات غير منظورف في عام  -19

اءات الحالية، مث  ال والب  اوجراءات المسننننننتردمة لعمليات الطوارئ، لتنفيذ اقننننننتةابتها لحاالت الطوارئِّ ال والب  اوجر

 قوع تُعالج المكاتب ال طرية التي تُنفذ إطار خارطة الطريق المتكاملة االتتياجات غير المنظورف عر طريق إةافة تصيلة 
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االقننتراتيةية ال ائمة باقننتردام قالب تن يح الرطط االقننتراتيةية ال طرية  اقننتراتيةية  اتدف أ  أكثر أ  قننت وم بزيادف الحصننائ 

 في تاالت الطوارئِّ 

 على فرل  مراطرِّ البرنامج ينطوي تح يق مزيد مر المر نة في نهج التنفيذ المتبع في  -20

 الفرص

ات س المسنننتفادف  أفضننن  الممارقنننقنننتُعزت مر نة نهج التنفيذ تطوير  دمج الدر  تمديد فترف التنفيذ  دمج الدر س المسنننتفادفِّ -21

 قنننتمكَّر في الوقت نفسننن  مر تحسنننير إطار خارطة الطريق المتكاملة، تسنننب اللز مِّ  ينطبق  لب بصنننفة خاصنننة على ربط 

الموارد بالنتائج،  تعزيز النراكات،  اقتردام مةاالت التركيز،  التغييرات في الالئحة العامة  النظام الماليِّ  باوةافة إلى 

مر الدر س المسننتفادف بننندد العمليات  النُظ  الداخلية،  ترتيبات الحوكمة، بما ينننم  ترتيباتها على  البرنامجسننتفيد  لب، قنني

 مستوى المكاتب ال طرية  المكاتب اوقليمية  على مستوى الم رِّ

يمكر لزيادف المر نة أد تتيح للمكاتب ال طرية  المكاتب اوقليمية  الم ر مزيدائ مر الوقت لفه  اآلثار التي  االقتعداد التنظيميِّ -22

 قتمس االقتعداد التنظيمي، بما في  لب تح يق المواءمة الكاملة بير الدع  الملقسي  الهيك  الةديدِّ

في مواجهة ا تمات المع دف غير المسنننننبوقة، يمكر لتح يق مزيد مر المر نة في اوطار الزمني أد يكف   ال درف الملقنننننسنننننيةِّ -23

على االقنننننتةابة الملقنننننسنننننية  إجراء التحول الناشنننننم عر خارطة الطريق المتكاملة باقنننننتردام  البرنامجالحفام على قدرف 

 مدر سِّ  نهج

، 2018 طرية مواصننننننلة منننننننر عاتها في إطار النظام الحالي في عام في م  اختيار بعض المكاتب ال عملية ن   المواردِّ -24

عة  ا موال الن دية  –الضغوط الناجمة عر تلب العملية   قت  قيت لص نطاق عملية ن   الموارد  بما في  لب السلع غير الموتَّ

لتبكير الترفيف التي قننننتنننننند عر ا قب  الموعد الطبيعي لنهاية المنننننر ع، تتى عندما تلخذ في االعتبار تدابير –غير المنف ة 

بإصننننندار الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية الملقتة،  خيارات التموي  بالسنننننلفِّ  مر منظور 

 النركاء المانحير على السواء، قيسفر  لب عر تيادف التواتد في توتيع تحويالت الموارد على فترف تمنية ممتدفِّ  البرنامج

ت اقنننتثنائية، يمكر السنننماح باقنننتمرار الننننناط التننننغيلي في المننننر عات  في خطة اقنننتراتيةية قطرية أ  خطة  في تاال

 اقتراتيةية قطرية ملقتة معيَّنة لتيسير االنت ال بسالقة أكبرِّ

 ع المةلس بنننننننددبالنظر إلى المهلة الزمنية المطلوبة للمناقنننننننات م التعديالت الم ترتة على الالئحة العامة  النظام الماليِّ -25

مر شننندد ا خذ بنهج أكثر مر نة أد يكف  اقنننتناد تلب التعديالت إلى فإد  النظام المالي،  الالئحة العامةالتعديالت الدائمة على 

معلومات كافية مستمدف مر المنا رات  الدر س المستفادف مر البلداد الرائدفِّ مر  لب على قبي  المثال أن  قت ترح في د رف 

تفويضات ملقتة للسلطات فيما يتعلق بالرطط االقتراتيةية ال طرية،  الرطط االقتراتيةية  2017عادية الثانية لعام المةلس ال

كام  االقننننننترداد الال طرية الملقتة،  الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية،  المبادئ التوجيهية الملقتة بننننننندد 

 النظام المالي  الالئحة العامةالتفويضننننات النهائية للسننننلطات   2018دية الثانية لعام ِّ  قننننوع تُ ترح في الد رف العاللتكاليف

 د، مع االقتفادف مر الدر س المسترلصةِّاالمن ح

قيةري ت ليص المراطر المصاتبة النت ال جميع المكاتب ال طرية إلى الهيك  الةديد في آد  الحد مر المراطر في نهاية السنةِّ -26

ي لديها المكاتب ال طرية الت  لب لمكاتب ال طرية التي قترتار مواصلة الُمضي في مسار المنر عات، بما في اتد، تبعائ لعدد ا

 عمليات أكثر تع يدائِّ

 المخاطر

قيتعذَّر إثبات الطري ة التي ترتبط بها االقتثمارات في الترطيط  االقتراتيةية  اقتردام الموارد  الصلة بير الموارد  النتائجِّ -27

، نظرائ  د  لب لر يتاح إالّ للبلداد التي تُنفذ إطار الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية 2019تتى عام  البرنامجبالنتائج على نطاق 

على المسنننتوى الكلي بطري ة كاملة  البرنامجأثر المسننناعدف الم دَّمة مر  ِّ  لذلب قنننيلج  لمدف قننننة اوبال  عر2018في عام 

  شاملة مع االقتفادف مر النهج الةديد الموج  نحو النتائجِّ  تستكنف ا مانة تالئ ملقتائ للترفيف مر أثر تلب المراطرِّ
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  إلى النتائج،  قدمت المنظمة ةمانات نحو نمو   العم  الموجَّ  البرنامجُقلطت أةواء كثيرف على تحول  ا ثر على السمعةِّ -28

إلى الد ل ا عضنناء  النننركاء تلكد بدد بوقننعها االلتزام بةد لها الزمني الطموحِّ  ترصنند ا م  المتحدف  الةهات النننريكة 

 التحول على أن  انتكاقةِّ في تدخرالإلى   قد يُنظرمر ت دم،  البرنامجا خرى ما يح    

ودارف نظام المنننننننر عات الحالي  اوطار الةديد   ينةزإلى هياك  مزد جة في نظام  برنامجالقننننننيحتا   الهياك  المزد جةِّ -29

 لب آثار عديدف مر منظور إدارف الموارد  علىِّ  قننننننوع تترتب 2019لرارطة الطريق المتكاملة تتى يناير كانود الثاني 

ر إلى أدنى تد مر خالل تلول ملقتة للترفيف مر هذا  اوبال ِّ  تسننننننتطلع ا مانة الطري ة التي يمكر بها الت لي  مر تلب اآلثا

 الرطرِّ 

نظام المنننننننر عات  اوطار الةديد لرارطة الطريق المتكاملة مر المةلس التنفيذي المواف ة تتطلب الحوكمة الفعالة ل الحوكمةِّ -30

 ِّللبرنامج النظام المالي  الالئحة العامةعلى تمديد اقتثناءات معيَّنة تةيز عدم الت يُّد ب

ِّ الكام  للتكاليف االقترداد ف ائ للهيكلير المرتلفير  قياقة ك  منهما بندد  متباينتير ب  المساهمات بطري تير قتُ  المساهماتِّ -31

لبلداد ، تبعائ لعلى تد قننننواء يلدي  لب إلى التباس، إ  يمكر للمانحير تل ي ت ارير عر الحافظة  ت ارير عر المنننننر عات  قد

 لفترف تمنية ممتدفِّ    لب المساهمات،التي ت دَّم فيها تلب 

إلى يناير كانود الثاني  2018االنت ال العالمي الكام  مر يناير كانود الثاني  ترتي  موعديتطلب  اتدياد متطلبات المواردِّ -32

االتتياجات  يقيما على مستوى المكاتب اوقليميةِّ  قيتعيَّر إجراء ت يي  دقيق للزيادف ف ، الللبرنامجاقتثمارات إةافية  2019

مر الموارد  تلبية تلب االتتياجات، بما في  لب تكاليف الحفام على هياك  مزد جةِّ  للوفاء بتلب المتطلبات، قد يلزم طلب 

ِّ  مع  لب،  بالنظر إلى أد 2018موارد مر تسنننننناب تسننننننوية دع  البرامج  اودارف كةزء مر اقتراتات خطة اودارف لعام 

قد بدأت ملخرائ، ال بد مر إعادف النظر في توقعات تكاليف خارطة الطريق المتكاملة لعام  2018صننننننياغة خطة اودارف لعام 

 ام قب  ت دي  خطة اودارف إلى المةلس للمواف ة عليها في د رت  مع المةلس خالل المننننا رات غير الرقنننمية التي قنننتُ  2018

 ِّ 2017العادية الثانية لعام 

 استراتيجية التخفيف من المخاطر

،  لكر على نطاق أةننننيق،  تةري إدارتها 2017أيضننننائ بعض المراطر المحددف في ال سنننن  السننننابق على تةارب عام  تنطبق -33

في عدد مر التدابير لضنننننماد قدرف نظام  الداخلي على معالةة الهياك  المواتية  البرنامجبنةاحِّ  باوةنننننافة إلى  لب، ينظر 

على إدارف العمليات التنننغيلية باقننتردام نهج الهيك  المزد  ِّ  البرنامجرف على نطاق  اقننعِّ  قننت دَّم اقننتثمارات لضننماد قد

لضماد توجي  ما يكفي مر االهتمام  الموارد للمكاتب ال طرية التي  2018  2017 يستمر دع  المكاتب ال طرية طيلة عامي 

 ِّ 2018نت ال خالل عام  المكاتب ال طرية التي قتنرع في اال 2018يناير كانود الثاني  1قتبدأ التنفيذ في 

 النننركاء لدع  نهج الهيك  المزد  ،  قننوع تنننير جميع الوقننائ  المتعل ة ببرنامج عم   البرنامجةري توعية مومفي ت قنن -34

 المعلومات بننندد المتطلبات التنننغيلية  ت ارير إدارف الموارد بوةننوح إلى اوطار الواجب التطبيقِّ  قننوع يضننع  البرنامج

دف عر اتتياجات   نف ات ِّأيضائ اقت البرنامج  راتيةية  اةحة توفطر ت ارير موتَّ

لضننماد الوفاء بطلبات الحصننول على  2017مع المةلس التنفيذي في اوبال  عر المتطلبات أثناء عام  البرنامج قننوع يعم   -35

 معلوماتِّ 

 اإلرشادي النشر

تعم  ا مانة في تعا د  ثيق مع المكاتب اوقليمية  المكاتب ال طرية لتحديد البلداد التي قننننننتنت   إلى إطار خارطة الطريق  -36

 الننننر قننيوافى المةلس بتحديثات بننندد  2018 البلداد التي قننتواصنن  تنفيذ المنننر عات في عام  2018المتكاملة في عام 

 الرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة خالل منننا رات غير رقننمية  أثناء د رات اورشننادي للرطط االقننتراتيةية ال طرية 

 المةلس التنفيذيِّ
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 التطورات الرئيسية األخرى

 (2020-2017المواءمة مع االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات )

ِّ (8)أربع قنننوات  تنننارك في هذه المناقننناتتتابع ا مانة المناقنننات بننندد االقننتعرا  النننام  للسننياقننات الذي يةري ك   -37

قات  للبرنامج تتفق الرطة االقتراتيةية  سيا نام  لل ندد الرطط االقتراتيةية ال طرية عمومائ مع االقتعرا  ال قت  ب  قيا

لي إلى أد  ثائق خارطة الطريق المتكاملة تننننننم  جميع العناصنننننر الحاقنننننمة لل رار  متعلق القلبائ  قالبائِّ  يننننننير التحلي  ا  َّ

  قتواص  ا مانة ةماد اتساق تنفيذ خطة الطريق المتكاملة مع ال رار المذكورِّ (9) باالقتعرا  النام  للسياقاتِّ

 إطار النتائج المؤسسية

في غايات أهداع التنمية المسنننننتدامة ا خرى برالع  البرنامجتعكف ا مانة تاليائ على ت يي  طري ة قياس  رصننننند مسننننناهمة  -38

في ك  هدع مر أهداع  بالبرنامجِّ  كرطوف أ لى، أُجري تحلي  لتحديد الغايات  الملشننننننرات ا كثر صننننننلة 17  2الهدفير 

حديد لية لتالتنمية المسننننتدامة، مع مراعاف المةاالت التي برهنت فيها المنظمة على ما تتمتع ب  مر خبرفِّ  تد ر مناقنننننات داخ

 أنسب نهج لإلبال  عر المساهمات في إطار النتائج الملقسيةِّ 

 النُظم األخرى الجاري تطويرها

 نظام كوميت، يتيح تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة فرصننننة للتحول الرقمي  تيادف   ينةزباوةننننافة إلى إعادف تنننننكي  نظام  -39

قرارات قائمة على البياناتِّ  يةري تطوير اوصنننننندار ا  ل مر أداف  لتحسننننننير ا داء  دع  اترا  البرنامجالتكام  بير نُظ  

يناير كانود الثاني  1ال طرية اعتبارائ مر  وافظترطيط الميزانية  قننتكود جاهزف لدع  المكاتب ال طرية التي تُنفذ ميزانيات الح

اوصدار النهائي جاهزائ في غضود عام ستردم الدر س المستفادف لتحسير تلب ا داف،  مر المتوقع أد يكود ِّ  قوع تُ 2018

ِّ  يةري أيضننننائ النظر في العناصننننر التصننننميمية  متطلبات المعلومات الالتمة للبوابة اولكتر نية،  قننننيةري إدخال 2018

 2018ِّ  2017تطويرات أخرى عليها في عامي 

 لوةننننع الصننننورف النهائية البرنامجفي  تعم   تدف عمليات خارطة الطريق المتكاملة في تعا د  ثيق مع المةاالت الوميفية  -40

 –للمتطلبات المتب ية الالتمة لهيك  ميزانية الحوافظ ال طريةِّ  ينننننم   لب تحديد متطلبات النُظ  اوةننننافية لسننننلسننننلة اومداد 

ية، انلن   الةوي للمسننناعدف اونسنننلا م  المتحدف   خدماتتوفير الردمات الداخلية،  توفير خدمات قنننلسنننلة اومداد الرارجية، 

 مةموعة اللوجسننتيات،  منا لة العمليات اوقليمية،  االرتباطات عبر الوطنيةِّ  يةري تحديث العمليات  ات الصننلة  المواد 

 باء  الموجات الالت ة مر البلداد التي قتنرع في االنت الِّ  -1اورشادية التي قتحتا  إليها المكاتب ال طرية في الموجة 

 الدروس المستفادة 

،  اف ت ا مانة على 2016ر مناقنة اقتعرا  اوطار المالي  المواف ة علي  في د رف المةلس العادية الثانية في عام كةزء م -41

بميزانيات تةريبية للحوافظ ال طرية إلى المةلس للمواف ة عليها  مصنننننحوبةخطة اقنننننتراتيةية قطرية  16ت دي  ما يصننننن  إلى 

ر س المسننتفادف منذ المواف ة على خارطة الطريق المتكاملة في نوفمبر تنننرير رلصننت الدِّ  اقننتُ 2017 لبدء تنفيذها في عام 

ثاني  بادل  2017مارس آ ار  29إلى  27 دت تل ة عم  في الفترف مر ِّ  عُ 2016ال ية لت تب اوقليم مديري المكا مع نواب 

 تردام تلب الربرات في المكاتبالدر س المسنننتفادف بنننندد االقنننتعراةنننات  خطة إدارف العمليات ال طرية،  لمناقننننة كيفية اقننن

 باء  الموجات الالت ةِّ  -1ال طرية في الموجة 

 تثبت تةربة تنفيذ الرطط االقتراتيةية ال طرية  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة أنها أداف قيطمة للتعل   تحسير التصمي   -42

رية  التثبت مر قننالمت ،  أكدت أهمية المننناركة الكاملة النهائي لهيك  ميزانيات الحوافظ ال طرية  الرطط االقننتراتيةية ال ط

                                                           
لمتحدف في التنغيلية لوم  ااالقتعرا  النام  للسياقات الذي يةري ك  أربع قنوات هو قرار  آلية ت يط  مر خاللها الةمعية العامة لوم  المتحدف فعالية ا ننطة  (8)

قات الرئيسية التي تستردمها الةمعية العامة لتز يد منظومة ا م  المتحدف مةال التنمية  كفاءف تلب ا ننطة  اتساقها  آثارهاِّ  يمث  هذا االقتعرا  أداف السيا

أد يُنفذ هذا  برنامجال، بتوجيهات بندد الطري ة التي ينبغي بها العم  لدع  البلداد المستفيدف مر البرامج في جهودها اونمائيةِّ  يةب على البرنامجاونمائية، بما فيها 

 االقتعرا   أد يبلغ قنويائ عر ت دم  في تنفيذ متطلبات ِّ 

(9)  A/RES/71/243ِّ 
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تت بالفع  الدر س المسنننتفادف مر  مر المومفير  إمسننناك المكاتب ال طرية بزمام ملكية عملية خارطة الطريق المتكاملةِّ  عزَّ

باءِّ  -1ة بالموجة ألف العمليات  ال والب  التوجيهات للمكاتب ال طرية المنننننننمول -1المكاتب ال طرية المنننننننمولة بالموجة 

 قنننوع تواصننن  ا مانة التننننا ر مع الننننركاء المحليير  الحكومات المضنننيفة للحصنننول على الدر س المسنننتفادف مر منظور 

خارجي،  قننننوع تطلع المةلس على تلب الدر س المسننننتفادف خالل المنننننا رات غير الرقننننمية  المناقنننننات الثنائية  الد رف 

 2017ِّالعادية الثانية لعام 

ر كفاءف مسنناعدت   فعاليتهاِّ  قننيةري في عام  البرنامجلنهج   يمكر -43 ت يي   2017في الترطيط االقننتراتيةي ال طري أد يحسننط

مكاقننب الكفاءف المتح  ة باقننتردام إطار  اتد متسننق م اب  المنننر عات المتعددف التي تتباير عمليات المواف ة عليها  فتراتها 

 مانة أيضنننائ المكاقنننب المتح  ة في فعالية االقنننتةابة للطوارئ في تال  قوع أتمة في  اتتياجاتها الترطيطيةِّ  قنننوع ت يط  ا

على تحديد قدرت  على االقتةابة بسرعة  مر نة  كفاءف  البرنامجباءِّ  قوع يساعد  لب  -1ألف  الموجة  -1بلداد الموجة 

ل إلى الحصنننائ  المرتبطة باونعاش  بناء ال درف باقنننتردام مةموعة مر ا نننننطة  الطرائق المالئمة  بمر نة أكبر في االنت ا

 على الصمودِّ

د الف رات التالية الدر س المسنتفادف تتى اآلد  -44  اعترافائ بدد ا شنهر الم بلة قنتسنتمر في توليد كثير مر الدر س المسنتفادف، تحدط

ال طرية،  اقننننتردام مةاالت التركيز، في مةاالت مر قبي  عملية االقننننتعرا  االقننننتراتيةي،  هيك  الرطة االقننننتراتيةية 

 ترتي  الموارد،  خطة إدارف العمليات ال طرية،  ترصنننننيص ا موال المتعددف ا طراع،  االقنننننتعداد التنظيمي،  تحسنننننير 

  العملياتِّ ،اودارف الداخلية،  ال والب،  اورشادات

 عملية االستعراض االستراتيجي

ع ا مانة، باعتبارها معنية بتيسنننير االقنننتعرا  االقنننتراتيةي للةهود الوطنية لل ضننناء على الةوع التي تُمسنننب البلداد  -45 تننننةط

بزمامها، المننناركة الكاملة  الننناملة مر أصننحاب المصننلحة، بما في  لب ال طاع الرال  المصننارع اونمائية، طيلة عملية 

 االقتعرا  االقتراتيةيِّ 

ب  على نطاق  اقع أد عملية االقتعرا  االقتراتيةي لل ضاء على الةوع يةري تكييفها مع ك  قياق،  ينبغي   مر المسلَّ  -46

العملية التنننا رية مر المسننتوى الوطني إلى المسننتوى المةتمعي للوقوع على تصننورات شننبكة  اقننعة مر المنظمات  تمتدأد 

بلدِّ  أقرت المكاتب ال طرية بفائدف عملية االقننننننتعرا  غير الحكومية المحلية  أصننننننحاب المصننننننلحة في جميع أنحاء ال

التعا د  تيسننيرلفي الوقت نفسنن    السننعيالوترات الحكومية  النننركاء  العم  معاالقننتراتيةي لةهود ال ضنناء على الةوع في 

قننتعراةننات تلب اال فيما بير بلداد الةنوب  التعا د الثالثيِّ  يكتسنني بناء الث ة  النننراكات بدهمية تاقننمة عند مناقنننة نتائج

  ت اقمهاِّ

 إطار الخطط االستراتيجية القطرية

ألف مر الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية  إبداء تعلي ات  عليها، قامت ا مانة بتحديث  -1ع ب اقننننننتعرا  المةلس الموجة  -47

ما يلي:  افية بننندداورشننادات الملقننسننية بننندد الرطط االقننتراتيةية ال طرية للمكاتب ال طرية كي تنننم  مبادئ توجيهية إةنن

( المعلومات المتصننننلة بالنننننراكات؛ 2تحسننننير دمج عناصننننر االقننننتعرا  االقننننتراتيةي لةهود ال ضنننناء على الةوع؛  (1

( اقتراتيةيات االنت ال  الرر  ِّ  هناك اعتراع 5( الرصد  الت يي ؛ 4المساهمات في أهداع التنمية المستدامة ا خرى؛  (3

النركاء في  ةع الرطط االقتراتيةية ال طرية تتيح فرصة لبناء شراكات أقوى في  جانب ة مربدد المناركة المبكرف  النامل

 مرتلة مبكرف،  تعزيز فرل التعا د فيما بير بلداد الةنوب  التعا د الثالثي،  تعبئة المواردِّ

 االستجابات اإلقليمية

تُنفذ  وارد  تنسنني ائ تنننغيليائ على المسننتوى اوقليميِّ  قننوعت تضنني تاالت معيَّنة تنسنني ائ اقننتراتيةيائ  تنسنني ائ لةهود تعبئة الم -48

المبادرات اوقليمية، باقننننننتثناء االقننننننتةابات لحاالت الطوارئ، مر خالل الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية الفردية  الرطط 

ع تُنفذ قتضننناءِّ  قنننوتسنننب اال للبرنامجاالقنننتراتيةية ال طرية الملقتة الفردية بعد إةنننافة أ  تيادف الحصنننائ  االقنننتراتيةية 

قتراتيةية قطرية فردية  ميزانيات  البرنامجتصائ   االقتراتيةية  أننطت  المتصلة باالقتةابات اوقليمية مر خالل خطط ا
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للحوافظ ال طرية في البلداد المناركة في االقتةابة اوقليميةِّ  قتصنَّف هذه الحصائ  االقتراتيةية  ا ننطة على مستوى 

 ة للتمكير مر الرصد  اوبال  إقليميائ  عالميائ عر الموارد المعبدف لالقتةابة اوقليميةِّ المكاتب ال طري

 قننيتولى المكتب اوقليمي تنسننيق ترطيط تلب الحصننائ  االقننتراتيةية  غيرها مر المبادرات اوقليمية،  تصننميمها  متابعتهاِّ  -49

ق االقننتئمانية لضننماد إدرا  نهج إقليمي في هيك  خارطة  يةري  ةننع إرشننادات بننندد معالةة العمليات اوقليمية  الصنننادي

 الطريق المتكاملةِّ  تعكف ا مانة أيضائ على اقتعرا  الهياك  اوقليمية المحتملة مر أج  الحاالت االقتثنائيةِّ 

 مجاالت التركيز

  بناء االقننتةابة لوتمات، أ –االقننتراتيةية بنتيةة اقننتراتيةية  مةال تركيز  اتد  البرنامجترتبط ك  تصننيلة مر تصننائ   -50

 ال درف على الصمود، أ  ا قباب الةذرية:

تهدع إلى ت دي  اوغاثة  الحفام على ا مر الغذائي  التغذية في قياق ا تمة أ  الصدمة المحددف،  االقتةابة لوتمات (1

اش مر أج  اقتعادف ُقب  كسب العيشِّ  تستهدع االقتةابة لوتمات المنردير داخليائ،  يمكر أد تنم  جهودائ لإلنع

 الالجئير  المةتمعات المحلية المضيفة الضعيفة،  المةموعات السكانية التي تعاني قوء التغذية  انعدام ا مر الغذائي 

  المتدثرف بنزاع أ  كارثة طبيعية أ  أتمات اقتصاديةِّ

يهدع إلى بناء ال درف على الصمود في  ج  ا تمات  الصدمات في المست ب  مر خالل دع   لى الصمودبناء ال درف ع (2

السكاد  الملقسات  تمكير المةتمعات المحلية  الملقسات مر تنمية أصولها  قدراتها على االقتعداد لوتمات 

حلية  الملقسات في المناطق غير ا منة  االقتةابة لها  النهو  منهاِّ  يدع   لب عمومائ السكاد  المةتمعات الم

 غذائيائ أ  الف يرف أ  المعرةة لوخطار أ  الضعيفة أمام تغيُّر المناخِّ

ت دَّم في قياق االتتياجات  تاالت الضعف الطويلة ا مد التي ل  تلق معالةة كافية،  يهدع  االقتةابة لوقباب الةذرية (3

العم  في هذا المةال إلى معالةة ا قباب الةذرية الكامنة  راء الضعف، بما في  لب عدم توفر الغذاء،  الف ر، 

لب هو ةماد  تماية ا مر الغذائي الحصول على التعلي   الردمات االجتماعية ا قاقيةِّ  الهدع مر    صعوبة

 التغذية لدى السكاد  المةتمعات المحلية ا شد ةعفائ،  العم  في الوقت  ات  على تعزيز قدرف الملقسات على تلبية 

اتتياجاتهاِّ  تستهدع ا ننطة في هذا المةال في العادف السكاد  المةتمعات المحلية التي تعاني انعدامائ مزمنائ في ا مر 

 ذائي،  الف ر المستمر،  ةيق فرل الحصول على الردماتِّالغ

 تكف  اورشننادات الملقننسننية بننندد صننياغة الحصننائ  االقننتراتيةية أد ك  تصننيلة اقننتراتيةية تُعبطر عر مةال  اتد ف ط مر  -51

 التموي ِّ اراتمةاالت التركيزِّ  قوع ييسطر  لب اتساق البرامج  قيزيد مر  ةوح الصورف فيما يتعلق بتعبئة الموارد  قر

، اقترتت ا مانة، باوةننننافة إلى ما قننننبق، اقننننتردام 2017مارس آ ار  17 ع ب المنننننا رف غير الرقننننمية التي ع دت في  -52

االقننننتةابة لوتمات  معالةة ا قننننباب الةذرية مر أج  تيسننننير تطبيق المواد  ات الصننننلة في الالئحة العامة  تركيزمةاالت 

 ِّللبرنامج  النظام المالي

ع بنك  صريحعت اقتةابة لحاالت الطوارئ لب على قبي  المثال أد الحصائ  االقتراتيةية التي  ة  مر    -53  لصدمةا قتُعرط

 قتكود متصلة بمةال التركيز المتعلق باالقتةابة لوتماتِّ  قوع يساعد  لب على تحديد الحصائ  االقتراتيةية  تن يحات 

إ ا كانت تترطى العتبة المسننننموح بها للمواف ة، كما ت دَّم، تسننننب االقتضنننناء، إلى  الميزانيات التي قننننت دَّم إلى المدير التنفيذي

المدير العام لمنظمة ا غذية  الزراعةِّ  قنننيتاح أيضنننائ للمةلس ت رير يبير بالتفصننني  اقنننتردام تفويض قنننلطة المواف ة على 

القنننتةابة في مةال التركيز على ا للبرنامج الحصنننائ  االقنننتراتيةية  تن يحات الميزانيات المرتبطة بالحصنننائ  االقنننتراتيةية

 لوتماتِّ 

ر الحصائ  االقتراتيةية المحددف لمةال  -54 مر الالئحة العامة  8-ا قباب الةذرية تطبيق المادف العاشرفعلى  تركيزال قوع تيسط

  الم دَّرفِّ  قننننوع يسننننتند تدبير ميزانيات الحصننننائ المتوافرفالتي تنص على تدبير ميزانيات ا ننننننطة اونمائية تبعائ للموارد 

 االقتراتيةية المرتبطة بمةالي التركيز على االقتةابة لوتمات  بناء ال درف على الصمود إلى ت ديرات االتتياجاتِّ
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 مر أد  قدَّمت الد ل ا عضنننناء  الةهات النننننريكة المانحة تتى اآلد تعلي ات مفيدف بننننندد اقننننتردام مةاالت التركيز بالرغ  -55

فرصننننننائ تاقننننننمة  2017ألفِّ  تتيح التةارب التي نُفذت في عام  -1تال محصننننننورائ تتى اآلد في بلداد الموجة  تطبي ها ما

ِّ  تتوقع ا مانة أد تسننننناعد الرطط للبرنامجالكتسننننناب خبرف إةنننننافية في ربط مةاالت التركيز بالحصنننننائ  االقنننننتراتيةية 

ا عضنننناء   الد ل البرنامجال طرية الملقتة التي ت دمها المكاتب ال طرية تاليائ  االقننننتراتيةية ال طرية  الرطط االقننننتراتيةية

 مر أج  تحسنننننير – ربطها بمةاالت التركيز  –على فه  الطري ة التي يمكر بها تعزيز صنننننياغة الحصنننننائ  االقنننننتراتيةية 

مر  جالبرناممر نة في التنفيذ أد يُمكر  المواءمة مع مسنننارات التموي ِّ  مر شننندد تمديد فترف التعل  مر خالل ا خذ بنهج أكثر

 ت يي  آثار اقتردام مةاالت التركيز لتيسير تطبيق الالئحة العامة  النظام الماليِّ

 ترحيل الموارد إلى ميزانيات الحوافظ القطرية الجديدة

لى لوتدات التنظيمية عتتطلب عملية ترتي  الموارد مننناركة عر كثب  في الوقت المناقننب  تنسنني ائ مع  مائف متعددف  مع ا -56

 مستوى المكاتب ال طرية  المكاتب اوقليمية  الم ر ودارف العدد الكبير مر اوجراءات الم ترنة بهذه العمليةِّ 

، تسنننتطيع ا مانة المضننني قُدمائ بعملية المواف ة الداخلية 2017مارس آ ار  1 إطالق  في   ينةز بعد نةاح إعادف هيكلة نظام  -57

مبكرل عر ميزانيات الحوافظ ال طرية للرطط االقتراتيةية ال طرية في النظام قب  مدف تترا ح بير ثالثة  قتة على لاوفرا  ال

شرف  شهر مر موعد بدء تنفيذ الرطة االقتراتيةية ال طريةِّ  يمكطر  لب مر تدكيد المساهمات الةديدف مبا يةية لرطة االقتراتلأ

ر فترف المواف ة المسب ة عملية االنت ال ال طرية بدالئ مر تدكيدها على أقاس المنر سط  عات الم فلة في النظام الحاليِّ  قوع تي

 تمث  اقنننتراتيةية فعالة لتسنننهي  توفير الموارد مر اليوم ا  ل للرطة االقنننتراتيةية ال طرية أ  الرطة االقنننتراتيةية ال طرية 

 كننناتنننب ال طرينننة المنننننننمولنننة في الموجنننة مر  لنننب على قننننننبيننن  المثنننال أد التوقعنننات تنننننننير إلى أد الم الملقتنننةِّ 

باء قتكود قادرف على قبول المساهمات في الرطط االقتراتيةية ال طرية  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة في مطلع  -1

مايو أيار، أي قب  شننننهرير مر موعد بدء التنفيذ،  قننننوع يمكنها  لب مر تةهيز المنننننتريات لتوتيعها اعتبارائ مر تاريخ بدء 

التنفيذِّ  مر المتوقع أد تزداد مدف المواف ة المسننب ة في الموجات الالت ة للرطط االقننتراتيةية ال طرية  الرطط االقننتراتيةية 

 ال طرية الملقتةِّ

 تُةري ا مانة أيضائ أننطة لترتي  الموارد مر أج  ن لها أ  إعادف ترصيصها مر المنر عات في النظام الحالي إلى الرطط  -58

االقننننتراتيةية ال طرية  ميزانيات الحوافظ ال طرية بما يتفق مع النية ا صننننلية للمسنننناهماتِّ  تطلبت عملية ترتي  المواد في 

نح ) 94ألف  -1ولة بالموجة ثمانية مر المكاتب ال طرية المنم نحة( مر  54معاملة مر معامالت الم  فيها  جهة مانحة، بما 19م 

 ا م  المتحدفِّ

هذ -59 تدابير،  بالرغ  مر  ية لمةموعة  يفر ه ال يد مر الربرف الت ن يد ية،  يسننننننتف يات ال ئائ ث يالئ على العمل ترتي  الموارد عب

ستفادف في المكاتب ال طرية المنمولة بالموجة  البرنامج ا خصائيير في نريكة المانحةِّ  أثبتت الدر س الم  بعض الةهات ال

المكاتب ال طرية  المكاتب اوقليمية  الم ر مر أج  تعزيز التنسنننيق  ألف ةنننر رف ةنننماد توافر قدرف كافية على مسنننتوى -1

المطلوب لتح يق المعال  الرئيسية الحاقمة  إغالق المنر عات في الوقت المحدَّد ةمانائ لالقتمرارية التنغيليةِّ  انطالقائ مر 

باء كي يننننم  تعيير  -1ردم في الموجة ألف، ت  تعدي  النهج المسنننت -1الممارقنننات السنننليمة  الدر س المسنننتفادف مر الموجة 

( تنسننننيق أننننننطة ترتي  الموارد داخ  ك  مكتب قطري  داخ  ك  مكتب إقليمي؛ 1منسننننق لترتي  الموارد مر أج  ما يلي: 

االتصننننال مع فريق ترتي  الموارد في الم رِّ  صنننندرت أيضننننائ مسننننل ليات مفصننننلة بننننندد تحديد معال  العمليات  المهام  (2

باء  الموجات الالت ة مر المكاتب ال طرية لتعزيز  -1هائية الواةننننننحة للمكاتب ال طرية المنننننننمولة بالموجة  المواعيد الن

 التنسيقِّ

 عملية التخطيط السنوي وخطط إدارة العمليات القطرية

ملية  ةننع ع يلديمر اقننتعرا  عمليات  الترطيطية المةزأف الحاليةِّ  قننوع  البرنامجيمكطر تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة  -60

ترطيط ا داء السنننوي،  الترطيط التنننغيلي،  الترطيط اوداريِّ  قننوع تسننةط  خطة  إلى تبسننيط متكاملة للترطيط السنننوي

لومات ص المعإدارف العمليات ال طرية بيانات الترطيط السنننوي  قننتدع  الترطيط الملقننسنني  متطلبات اوبال ِّ  قننوع تلرَّ 
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ال طرية في خطة اودارف  قننننننتتاح مر خالل بوابة إلكتر نية على اونترنت، بما في  لب المسننننننتمدف مر خطة إدارف العمليات 

 التفاصي  المتعل ة با ننطة،  تعبئة الموارد،  طرائق المساعدفِّ

ألف خططها السنوية ا  لى ودارف العمليات ال طرية  أطلعت الد ل ا عضاء  -1 أعدت المكاتب ال طرية الثمانية في الموجة  -61

صة في يناير كانود الثاني عل كعنصر مكمط  لمناريع  ثائق الرطط االقتراتيةية ال طريةِّ  في  2017ى المعلومات المسترل

ألف  مكاتبها اوقليمية  -1أع اب تلب العملية، أُجري اقنتعرا  للدر س المسنتفادف مر المكاتب ال طرية المننمولة في الموجة 

باء في إعداد خطة إدارف  -1يات ال طرية  عملياتها قب  شننننننر ع بلداد الموجة مر أج  تحسننننننير محتوى خطط إدارف العمل

 العمليات ال طريةِّ

 أشننارت المكاتب ال طرية إلى أد العملية تتطلب تبسننيطائ  إرشننادات أ ةننح بالرغ  مر أد بعض أقسننام خطة إدارف العمليات  -62

خطة إدارف العمليات ال طرية للتدكد مر أنها مفيدف  مةدية  ال طرية مفيدف بنك  خالِّ  ينبغي اختيار المعلومات التي تتضمنها

في دع  اترا  ال رارات في المكاتب ال طريةِّ  ينم   لب التمييز بير المعلومات التي يت  جمعها  ت ليص االتد اجية مع  ثي ة 

 الرطة االقتراتيةية ال طريةِّ

باءِّ  ت  إطالع  -1ة إدارف العمليات ال طرية  شنننكلها لبلداد الموجة  باالقنننتناد إلى التع يبات الواردف، عدَّلت ا مانة هيك  خط -63

طة مر أج  تحسنننير جودف المعلومات الم دَّمة  المكاتب ال طرية المننننمولة بتلب الموجة على المواد اورشنننادية المحدثة  المبسنننَّ

لمسنناعدف مر أج  تيسننير قرارات ال قننيما في تحديد أ لويات الموارد  تبرير طرائق ا – لضننماد مسننتوى عال مر االتسنناق 

،  يمكر 2018بحلول عام  إلى أقصنى درجة ممكنة التموي ِّ  يةري العم  تاليائ  تمتة جمع مر البيانات مر النُظ  الملقنسنية

 أد ينكط   لب ا قاس للبيانات التي قتُدر  في البوابة اولكتر نيةِّ 

 تخصيص التمويل المتعدد األطراف

القننتراتيةي للموارد التموي  المتعدد ا طراع للعمليات على أقنناس المعلومات النوعية  الكميةِّ ترصننص لةنة الترصننيص ا -64

 يتيح الطابع الننننام  وطار الرطط االقنننتراتيةية ال طرية فرصنننة وعادف النظر في المعايير التي تسنننتند إليها اللةنة في اترا  

قةقراراتها  قتردام التموي  االتتياجات  الحصائ  االقتراتيةية  مة لدرا االت التركيز  ا داءِّ  الهدع مر  لب هو تعظي  ا

 ِّالبرنامجالمتعدد ا طراع  تعزيز تصائ  برامج 

 إطار النتائج المؤسسية

ألف، بما في  لب أُطرها  -1لموجة ل طرية الثماني ردم إطار النتائج الملقننننسننننية بنةاح لتصننننمي  الرطط االقننننتراتيةية الاقننننتُ  -65

المنط ية،  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية،  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية الملقتة،  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية الملقتة 

االنت الية الةاري إعدادها تاليائِّ  يكف  اقنننننتردام إطار النتائج الملقنننننسنننننية مواءمة الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية مع الرطة 

للتنمية المسننننتدامةِّ  تتيح الفئات الملقننننسننننية في إطار النتائج  17  2(  تركيزها على الهدفير 2021-2017تيةية )االقننننترا

الملقسية بندد الحصائ   المررجات  ا ننطة، للمكاتب ال طرية صياغة النتائج  ا ننطة بما يتفق مع ا  لويات الوطنية 

  أننطت  توخيائ للنفافية في ا داء  اوبال ِّ البرنامجمر المواءمة مع نتائج على المستوى ال طري،  يمّكنها في الوقت  ات  

 اختبارها بمننناركة ميدانيةِّ  قننوع يسننتمر بحث خيارات رصنند المسنناهمات في قننائر أهداع  البرنامج أُعيدت هيكلة نُظ   -66

 التنمية المستدامة في قياق ا داء  في قياق البيانات المالية على السواءِّ 

د التع يبات الم بلة بندد إطار النتائج الملقسية مدى الحاجة إلى إرشادات أ  تن يحات إةافية،  أفض  ُقب  ال يام  قوع  -67 تُحدط

 بذلبِّ

 باء -1إدراج الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للسودان وميزانية حافظتها القطرية التجريبية في الموجة 

قننيمكطر إدرا  الرطة االقننتراتيةية ال طرية للسننوداد بميزانية تةريبية للحافظة ال طرية )الرطة االقننتراتيةية ال طرية الملقتة  -68

ا مانة مر  ،2017التي قننننننيةري النظر فيها للمواف ة عليها في د رف المةلس السنننننننوية لعام ،باء  -1التةريبية( في الموجة 

الطريق المتكاملة في عملية مع دف رئيسننننيةِّ  مع  لب،  افق المةلس في د رت  العادية الثانية اكتسنننناب خبرف في تنفيذ خارطة 
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ه تنطبق هذ ِّ للسنننلطات ما يصنننحب  لب مر تفويض  للبرنامجعلى اقنننتثناءات مر الالئحة العامة  النظام المالي  2016لعام 

إد الحاجة فنيات تةريبية للحوافظ ال طرية،  لذلب على الرطط االقننننتراتيةية ال طرية التي تنننننم  ميزا فحسننننباالقننننتثناءات 

تغطي الرطة االقننتراتيةية ال طرية الملقتة التةريبية للسننودادِّ  ت ترح ا مانة  بتوقننيعها بحيثالمةلس قننتدعو إلى أد ي وم 

تمديد االقننتثناءات  التفويضننات كي تسننري على الرطة االقننتراتيةية ال طرية الملقتة التةريبية للسننوداد كةزء مر منننر ع 

وية على المةلس للمواف ة عليها في د رت  السن المعر ةةال رار الملحق بوثي ة الرطة االقتراتيةية ال طرية الملقتة للسوداد 

 2017ِّلعام 

 االستعداد التنظيمي والموارد البشرية

عبة الموارد البننننننرية على جميع المكاتب  17كما تبيَّر مر المننننننا رف غير الرقنننننمية التي ع دت في  -69 مارس آ ار، عمَّمت شنننننُ

على أربعة أبعاد   ت وم يمي لرارطة الطريق المتكاملة القننننننتعداد التنظخاصننننننة بالمكاتب ال طرية ل ال طرية مةموعة أد ات

لية المسننننننتفادف بننننننندد أثر اوطار   هينمو   قدرات متكاملة ل المناخ،  التنظي ،  المهارات،  الموهبةِّ  بدأت الدر س ا  َّ

 على هياك  تلب  ألف -1الك المومفير في المكاتب ال طرية المنننننننمولة بالموجة الةديد لرارطة الطريق المتكاملة على م  

تت فرق الدع  في الم ر  المكاتب، تصننننننب في الصننننننيغة الم بلةِّ  أتيحت لةميع المومفير مواد إلكتر نية للتعل  الذاتي؛  عزَّ

  على المستوى اوقليمي محتوى تلب المواد  اقتردامهاِّ

 معالجة الصناديق االستئمانية

قترضع -70 قة الرطط االقتراتيةية ال طرية،  قيا الرطط االقتراتيةية ال طرية أ  الحصائ  االقتراتيةية الممولة  كما جاء في 

مر النظام المالي اللتير تفوةنننننناد المدير التنفيذي المواف ة على المنننننننر عات  2-5  1-5لمادتير تمامائ مر البلد المضننننننيف ل

عادية على قتراتيةية لعملية المواف ة الالثنائية، إالّ إ ا اختار البلد المضيف إخضاع الرطة االقتراتيةية ال طرية أ  الحصيلة اال

 الرطط االقتراتيةية ال طريةِّ

 ت  تنكي  فريق عام  معني بالصناديق االقتئمانية القتعرا   تن يح اورشادات  العمليات  ال والب للصناديق االقتئمانية  -71

تراتيةية ال طرية  هيك  ميزانيات  مصننادر التموي  ا خرىِّ  قننوع يكف  هذا الفريق تح يق المواءمة مع إطار الرطط االقنن

مر النظام المالي ةمر إطار الرطط االقتراتيةية ال طريةِّ  قوع  2-5  1-5 المادتيرالحوافظ ال طرية،  قينظر في تطبيق 

عبة  عبة المالية  الرزانة،  شننننننُ يتعا د الفريق العام  مع فريق منننننننر ع خارطة الطريق المتكاملة،  دائرف الميزانية،  شننننننُ

نحة م النننراكات مع الحكومات، مر أج   ةننع تعريف  اةننح للصننناديق االقننتئمانية،  الظر ع التي يمكر فيها ا تصنننيف م 

اويرادات  معدل تكاليف الدع  غير المباشرفِّ  قوع  إثبات بدنها صند ق اقتئماني،  اآلثار المرتبة عر  لب على الحوكمة، 

 يضع الفريق العام  أيضائ إرشادات لمعالةة مصادر التموي  المماثلة، مث  الصناديق االقتئمانية اوقليميةِّ 

 : الحوكمةقائمةقضية 

 ت الالئحة العامة والنظام المالي للبرنامجتعديال

 ف ائ لما جاء في قنننننياقنننننة الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية  اقنننننتعرا  اوطار المالي، يتطلب تنفيذ ا ُطر البرامةية  المالية  -72

 الكام  للتكاليفاالقننننننترداد ( تطبيق 1بننننننندد ما يلي:  للبرنامج النظام المالي الحاليير  الالئحة العامةالةديدف تغييرات في 

مة للمدير التنفيذي  المدير العام لمنظ تفويض السننننلطاتللمدير التنفيذي،   تفويض السننننلطات( 2 إدخال فئات تكاليفية جديدف؛ 

 ِّ (10)( مواءمة المصطلحات  التعاريف مع الهيك  الةديد3ا غذية  الزراعة بندد عمليات الطوارئ التي تتةا ت تدائ معيَّنائ؛ 

ودخال التعديالت على أقاس معلومات كافية مستمدف مر الدر س المستفادف، ت ترح ا مانة ت دي  إرشادات ملقتة في  ةمانائ  -73

 التفويض بسننننلطة المواف ة عليها خالل الد رف العادية الثانية للمةلس لعام  االقننننترداد الكام  للتكاليففيما يتعلق ب 2018عام 

، 2018ديسمبر كانود ا  ل  31يناير كانود الثاني تتى  1قيبدأ نفا ها اعتبارائ مر  ِّ  لر تسري الصيغة الملقتة التي2017

إالّ على المكاتب ال طرية التي تُنفذ خطة اقنننننتراتيةية قطرية أ  خطة اقنننننتراتيةية قطرية ملقتة، أ  خطة اقنننننتراتيةية ملقتة 

                                                           
 ِّللبرنامج النظام ا قاقيال يتوقع إدخال تعديالت على  (10)
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لمستفادف مدخالت تاقمة للمناقنات مع المةلس مر ِّ  قوع توفطر الدر س ا2018انت الية، أ  عملية طوارئ محد دف في عام 

، قب   ةنننع الصنننيغة النهائية للتعديالت التي قنننيةري إدخالها على 2018  2017خالل مننننا رات غير رقنننمية في عامي 

 ِّ 2018 ت ديمها إلى المةلس للمواف ة عليها في د رت  العادية الثانية لعام  للبرنامجالالئحة العامة  النظام المالي 

 االسترداد الكامل للتكاليفتطبيق 

أعاله، ت ترح ا مانة اعتماد إرشادات ملقتة للرطط االقتراتيةية ال طرية،  الرطط االقتراتيةية  73  72في ةوء الف رتير  -74

ق فيما يتعل 2018ال طرية الملقتة،  الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية،  عمليات الطوارئ المحد دف في عام 

ِّ  قننوع تُعر  هذه اورشننادات الملقتة على المةلس للمواف ة عليها في د رت  العادية الثانية لعام االقننترداد الكام  للتكاليفب

، في تطبيق 2018ِّ  قنننوع تواصننن  المكاتب ال طرية التي قنننتسنننتمر في اقنننتردام نظام المننننر عات الحالي في عام 2017

االقننننننترداد الكام  مبادئ ملقتة م ترتة لتوجي  تطبيق  1 النظام المالي السنننننناريير تاليائِّ  يتضننننننمر اوطار  الالئحة العامة

 مر أج  تيسير اوطار الةديد للبرامج  الميزانياتِّ  2018في عام  للتكاليف

 2018في عام  االسترداد الكامل للتكاليفالمبادئ المؤقتة المقترحة لتوجيه تطبيق  – 1اإلطار 

 :البرنامج، ينطبق ما يلي على مرتلف أنواع المساهمات الم دَّمة إلى النظام ا قاقيمر  2 –ف ائ للمادف الثالثة عنرف  

 تُطبَّق فئات التكاليف العالية المستوى التالية على جميع أنواع المساهمات: أ(

 تكاليف التحوي   التنفيذ التي تمثط  التكاليف التنغيلية للمساهمة؛  (1

لة: نسننننبة مئوية مر تكاليف التحوي   التنفيذ الراصننننة بالمسنننناهمة تبعائ  (2 تكاليف الدع  المباشننننرف المعدَّ
 بلد؛  لك 

دف ي ررها المةلس لتكاليف التحوي   التنفيذ  تكاليف  (3 تكاليف الدع  غير المباشننننرف: نسننننبة مئوية موتَّ
لة الراصة بالمساهمةِّ   الدع  المباشرف المعدَّ

 إلى المدير التنفيذي للبرنامج والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة السلطاتتفويض 

سادقة  -75 سلطاتمر الالئحة العامة على  2 –تنص المادف ال سلطات،  يبير ملحق الالئحة العامة تاالت تفويض ال لى إ تفويض ال

 إلى المدير العام لمنظمة ا غذية  الزراعة عند االقتضنننننناء في تاالت الطوارئِّ  تسننننننب ما هو  للبرنامج،المدير التنفيذي 

ع تسب فئات المنر عات )النك   (ِّ  بالنظر 1منصول علي  تاليائ، ترضع هذه التفويضات لحد د الميزانيات السنوية  توتَّ

قتراتيةية ال طرية، يلزم إعادف النظر في صياغة التفويض إلى أد هذه الفئات البرامةية ال يمكر تطبي ها على إطار الرطط اال

ِّ  قنننوع يسنننتمر د ر المدير العام لمنظمة ا غذية  الزراعة في المواف ة على تاالت الطوارئ التي تتةا ت اتالحالي للسنننلط

 تدائ معينائِّ
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 نامج: التفويضات الحالية بسلطة الموافقة على المشروعات إلى المدير التنفيذي للبر1الشكل 

 

 عرةت ا مانة في منا رات غير رقمية تحليلها للمواف ات على ميزانيات المنر عات  تن يحات الميزانيات في الفترف مر  -76

،  توقعاتها بالتماس مواف ة المةلس على مزيد مر العمليات الةديدف ةننننننمر إطار توكمة الرطط 2015تتى عام  2011عام 

ِّ  مر المتوقع أيضنننننائ أد ترتبط أغلبية تن يحات الرطط (11)في النظام الحاليهو علي  الحال االقنننننتراتيةية ال طرية م ارنة بما 

االقننننتراتيةية ال طرية  الرطط االقننننتراتيةية ال طرية الملقتة الحالية باقننننتةابة لحالة طوارئ أ  تغيير جوهري في التركيز 

 يحات المتعل ة باالقتةابة لحاالت الطوارئ خاةعة لمواف ة ِّ  قتظ  التن(12)في بلد ما البرنامجاالقتراتيةي العام أ  في د ر 

مواف ة المدير العام لمنظمة ا غذية  الزراعةِّ  قننننننوع يعتمد المةلس التنفيذي  –عند االقتضنننننناء  –المدير التنفيذي  كذلب 

 ماِّفي بلد  البرنامجالتن يحات المتعل ة بالتغييرات ا قاقية في مةم  التركيز االقتراتيةي أ  د ر 

في حاالت التعديالت غير المتعلقة بتغييرات أساسية، أو استجابات لحاالت طوارئ، أو تقديم  للسلطاتالتفويضات المؤقتة المقترحة 

 .2018خدمات في عام 

لت ا مانة عر اقتراتها ا صننلي الداعي إلى 2017مارس آ ار  17أبدت  الد ل ا عضنناء مر تعلي ات منذ ما تماشننيائ مع  -77 ، تحوَّ

  غير مرتبطة بتعديالت أقنننناقننننية أ تغييراتاقننننتردام نسننننبة مئوية  اتدف كحد للميزانية التي تةيز التفويض بسننننلطة إدخال 

مايو أيار  4ا مانة خالل المننننا رف غير الرقنننمية التي ع دت في  ِّ  التمسنننت(13)اقنننتةابات لحاالت طوارئ أ  ت دي  خدمات 

ِّ  هذه 82إلى  78تعلي ات بننننننندد مةموعة مر ثالثة مبادئ  تد د مرتبطة بها تسننننننب ما هو مبير في الف رات مر  2017

ر طريق فاءف الداخلية عالحد د مةتمعة قتكف  نظر المةلس فيما يت  إدخال  مر تعديالت هامة بينما قتعظط  في الوقت نفس  الك

تنا ل الملحق ا  ل باقننتفاةننة هذه المبادئ الثالثة  كيفية التوصنن  إلى يتفويض قننلطة المواف ة على التن يحات ا ق  أهميةِّ  

 قي  الحد د الم ترتةِّ 

                                                           
لة أكثر مر الرطط االقتراتيةية ال طرية،  لذلب فإد إمكاني (11) لهيك  ة م ارنتها مع امر المه  اوشارف إلى أد المنر عات الت ليدية تكود في العادف أقصر  مفصَّ

 الةديد للرطط االقتراتيةية ال طرية محد دفِّ 

( إلى التماس مواف ة المةلس على التن يحات في تال إجراء تغيير C/1/Rev.1*-WFP/EB.2/2016/4تنير قياقة الرطط االقتراتيةية ال طرية )الوثي ة  (12)

تراتيةية أ  أكثر مر الحصائ  االق أ  تذع تصيلة اقتراتيةية في البلد المعني إ ا كاد هذا التغيير يتطلب إةافة   للبرنامجأقاقي لمةم  التركيز االقتراتيةي 

مر السياقة، أد يوافق على التن يحات المتعل ة بالتغييرات  38في الرطة االقتراتيةية ال طريةِّ على أن  يةوت للمدير التنفيذي، تسب ما تنص علي  الف رف  للبرنامج

 ا قاقية في الرطط االقتراتيةية ال طرية التي تنند عر تصيلة اقتراتيةية جديدف ممولة كليائ مر البلد المضيفِّ 

، ينبغي اوشارف إلى أد معالةة الصناديق االقتئمانية  ف ائ وطار الرطط االقتراتيةية ال طرية، بما في  لب تطبيق تفويضات 71  70ةافة إلى الف رتير باو (13)

 تالت قيد النظرِّ  السلطات، ما

:العمليات الحالية لتفويض المدير التنفيذي للبرنامج سلطة الموافقة على المشروعات

مليون دوالر  20العمليات الممتدة ل غاثة واإلنعا  التي تصل فيها قيمة األغذية إلى 

(يوافق عليها المجلس التنفيذي إ ا تجاوزت تل  العتبة)أمريكي 

ماليين دوالر   اإلنمائية التي تصل فيها قيمة األغذية إلى  المشروعات/البرامج القطرية

(يوافق عليها المجلس التنفيذي إ ا تجاوزت تل  العتبة)أمريكي 

عليها  يوافق)ماليين دوالر أمريكي   عمليات الطوارئ التي تصل فيها قيمة األغذية إلى 

المدير التنفيذي باالشترا  مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة إ ا تجاوزت تل  

(العتبة

جميع العمليات الخا ة
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قتنادائ إلى ال يمة اوجمالية لميزانية إطار الرطة االقتراتيةية ال طريةِّ -78 سلطات الحالية تسب قيمة ا غذية  ا تُحدَّد تفويضات ال

إلى المسنناعدف الغذائية  نهج إطار الرطط االقننتراتيةية  البرنامجِّ  للتعبير بنننك  أفضنن  عر تحول (14)ال ائمة على المدخالت

لحافظة زانية اال طرية الذي يركز على الحصننننائ ، ينبغي ربط تفويضننننات السننننلطات ب يمة الميزانية اوجمالية على أقنننناس مي

 ال طرية المحددف في الرطة االقتراتيةية ال طريةِّ

مر المه  ةننماد مواف ة المةلس على تن يحات الميزانيات الكبيرف  العم  في الوقت نفسنن   مبدأ ال ي  المطل ة ال صننوى  الدنياِّ -79

طريق  ةننننع تد د قنننننوية لل ي   على تعظي  الكفاءات مر خالل اودارف الداخلية للتغييرات ا صننننغرِّ  يمكر تح يق  لب عر

مليود د الر أمريكي أد يكف  نظر المةلس في  150ال صننننننوى  الدنيا في ك  بلدِّ  يمكر للحد ا قصننننننى الم ترح الذي يبلغ 

لذي يبلغ  يات الكبيرف جدائ، بغض النظر عر تةمها النسننننننبي،  مواف ت  عليهاِّ  يمكر للحد ا دنى الم ترح ا تن يحات الميزان

 الر أمريكي أد يكف  كفاءف اقتردام  قت المةلس عر طريق السماح بالمواف ة داخليائ على التن يحات الصغيرف في مليود د 48

 الميزانياتِّ 

يائ أد هناك تباير كبير في الحة  التنغيلي للحوافظ ال طريةِّ  يعني  لب ةمن مبدأ ال يمة النسبية )باالقتناد إلى النسبة المئوية(ِّ -80

المطل ة كحد للميزانية أداف غير فعالة إ ا طب ت في جميع البلداد لرصنننننند التغييرات الهامةِّ  لذلب فإد تحديد ال يمة الد الرية 

قننيسننتوعب بنننك  أفضنن  التفا تات في تة  الرطط االقننتراتيةية ال طرية  –في المائة  30بنسننبة م ترتة تبلغ  –عتبة نسننبية 

سبي سبة المئوية  قيكف  مواف ة المةلس على التعديالت الكبيرف ن ائ في الميزانياتِّ  لر ينطبق هذا الحساب إالّ إ ا كانت قيمة الن

 ِّ 79للتن يح تزيد على الحد ا دنى  ت   عر ال ي  المطل ة ال صوى المحددف في الف رف 

 التفاع  بير هذه المبادئ  العتباتِّ  قننننوع تواصنننن  ا مانة مناقنننننة مسننننتويات الحد د الم ترتة خالل 2 يوةننننح النننننك   -81

م إلى المةلس التفويضننات الملقتة لسننلطة إجراء تعديالت على الرطط االقننتراتيةية ال طرية  المنننا رات الم بلةِّ  قننوع ت دط

 الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة المرتبطة بتعديالت أقاقية، أ  اقتةابات لحاالت طوارئ، أ  ت دي  خدمات، في الفترف 

للمواف ة  2017  لب خالل د رف المةلس العادية الثانية لعام  2018ديسننننننمبر كانود ا  ل  31يناير كانود الثاني تتى  1مر 

، للمواف ة عليها خالل د رف 2018، انطالقائ مر الدر س المسنننتفادف في عام للسنننلطاتعليهاِّ  قنننوع ت ترح تفويضنننات دائمة 

 ِّ 2019ثاني يناير كانود ال 1،  قتصبح قارية في 2018المةلس العادية الثانية لعام 

: التفويضات المؤقتة المقترحة لسلطة إجراء تنقيحات في الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية 2الشكل 

القطرية المؤقتة، والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية غير المرتبطة باستجابات لحاالت طوارئ، أو تغييرات 

 2018عام  فيأساسية، أو تقديم خدمات، 

 

قنوات مر إدخالهاِّ  -82 سلطات خالل ثالث  ضائ إعادف النظر في مستويات الحد د النهائية المعتمدف لتفويضات ال  ت ترح ا مانة أي

  قوع يكف   لب إيةاد التواتد المالئ  بير ةماد الرقابة  اودارف السليمة  السعي في الوقت نفس  إلى تيادف الكفاءف اوداريةِّ

 المقترح لسلطة تنقيحات الميزانية المرتبطة بتقديم خدماتالتفويض 

قنننوع ت ترح ا مانة أيضنننائ أد يفوط  المةلس المدير التنفيذي قنننلطة المواف ة على تن يحات الميزانية المرتبطة بطرائق ت دي   -83

قمة المرطط لها  الردمات المنتركة ، أيالردماتِّ  باوشارف إلى أد ت دي  الردمات نكط  جزءائ ال يتةزأ مر الرطط  ،المت ا ي

د تلب مر المعترع ب  أ فإد االقنننننتراتيةية ال طرية  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية  الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية الملقتة،

رطط في كثير مر ا تياد مر أج  االقنننننتةابة لطلبات ممولة تحديدائ لذلب الغر ِّ  اعترافائ باختالع طبيعة تلب ا نننننننطة تُ 

                                                           
 طُبط ت أيضائ قيمة ا غذية ال ائمة على المدخالت على التحويالت ال ائمة على الن د  تنمية ال درات  تيادتهاِّ   (14)
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ننننطة  تباير مصننادر تمويلها، قننتُعالج تلب التن يحات بنفس الر ح التي تعالج بها التفويضننات الحالية للسننلطات فيما يتعلق ا 

بالعمليات الراصننننة،  بالتالي قننننيوافق المدير التنفيذي على التن يحات الناشننننئة عر طري ة ت دي  الردمة على النحو المحدد في 

 75ِّالف رف 

 فالمصطلحات والتعاري

مر النظام المالي، مر أج  مواءمة المواد  ات  1-1المادف تواص  ا مانة  ةع صيغة جديدف، بما ينم  التعاريف الواردف في  -84

 الصلة في الالئحة العامة  النظام المالي مع السياقات الةديدف المعتمدف مر المةلسِّ

قتثناءات محدَّ  2016 أ د المةلس في د رت  العادية الثانية لعام  -85 سماح بإدخال الرطط با دف مر الالئحة العامة  النظام المالي لل

باء خالل الفترف االنت الية،  -1ألف   -1االقننننننتراتيةية ال طرية  تطبيق مبادئ ميزانيات الحوافظ ال طرية في بلداد الموجتير 

لب االقننننننتثناءات ا تكام ِّ  شننننننملت ت2017ديسننننننمبر كانود ا  ل  31تتى  2017اعتبارائ مر الد رف العادية ا  لى لعام 

مر النظام المالي بنننندد فئات التكاليف  2-5  1-1 المادتير مر الالئحة العامة،  4 -المنصنننول عليها في المادف الثالثة عننننرف

 ف ط في الحاالت التي تكود فيها ةنننر رية للسنننماح بتطبيق مبادئ  لب ، االقنننترداد الكام  للتكاليف الطري ة التي يتح ق بها 

، بننندد مواد الالئحة 2017ديسننمبر كانود ا  ل  31ميزانيات الحوافظ ال طريةِّ  اعتمد المةلس أيضننائ تفسننيرائ، لتطبي   تتى 

عية إلى الرطط االقننننننتراتيةية التي تنننننننير إلى فئات البرامج ال ائمة باعتبارها إشننننننارات مرج للبرنامجالعامة  النظام المالي 

، قننلطة 2017ال طرية مر أج  السننماح بتنفيذ تلب الرططِّ  باوةننافة إلى  لب، منح المةلس المدير التنفيذي، تتى نهاية عام 

 ِّ (15)تن يح الرطط االقتراتيةية ال طرية التةريبية، عند اللز م

نظام المنننننننر عات الحالي  اوطار الةديد  – 2018ي عام قننننننيُطبق إطارير ف البرنامج تعني تيادف مر نة نهج التنفيذ أد  -86

لرارطة الطريق المتكاملةِّ  ةننننننمانائ لفعالية التسننننننيير، قننننننتُطبطق ا مانة الالئحة العامة  النظام المالي الحاليير على المكاتب 

طرية التي قنننننتنت   إلى إطار ِّ  فيما يتعلق بالمكاتب ال 2018ال طرية التي تُنفذ المننننننر عات في إطار النظام الحالي في عام 

 2017، قننننننتلتمس ا مانة إ نائ مر المةلس في د رت  العادية الثانية لعام 2018خارطة الطريق المتكاملة  قننننننتنفذه في عام 

كتدبير ملقت للرطط االقنننننتراتيةية ال طرية،  للبرنامج النظام المالي  الالئحة العامةاقنننننتثناءات معيَّنة كي تننننننم   بتوقنننننيع

القننننتراتيةية ال طرية الملقتة،  الرطط االقننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية،  عمليات الطوارئ المحد دف، مر  الرطط ا

 ِّ 2018ديسمبر كانود ا  ل  31يناير كانود الثاني تتى  1

 ترتيبات الحوكمة االنتقالية األخرى

( 2؛ 2018  2017ت ميزانيات المننننر عات في السننننتير ( تن يحا1ت ترح ا مانة اقنننتردام المواف ة بالمراقنننلة على ما يلي:  -87

ِّ  تراعي هذه اآللية 2019  2018التمديدات الزمنية المتعل ة بالرطط االقننننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية في السنننننننتير 

دف مر نة الةد ل مارس آ ار مر أج  تيا 17تع يبات الد ل ا عضنناء التي أبدتها في المنننا رف غير الرقننمية التي ع دت في 

 الزمني للتنفيذ،  إبرات صورف المةلس  تمكين  مر الرقابة،  ةماد اقتمرارية العم ِّ

 2018و 2017الموافقة بالمراسلة على تنقيحات ميزانيات المشروعات في عامي 

لنظام المنفذف في إطار امر المتوقع أد تحتا  بعض المكاتب ال طرية إلى مواف ة المةلس على تن يحات ميزانيات المننننر عات  -88

ة قب  المواف ة على الرطط االقننتراتيةي ،العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش،  البرامج ال طرية،  البرامج اونمائية ، أيالحالي

قترتت اال طرية، أ  الرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة، أ  الرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية،  بدء تنفيذهاِّ  

لية تفويض المدير التنفيذي ملقتائ قنننلطة المواف ة على تن يحات ميزانيات المننننر عات تتى موعد بدء تنفيذ  ا مانة بصنننورف أ َّ

الرطط االقننتراتيةية ال طرية أ  الرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة للمكاتب ال طريةِّ  باالقننتناد إلى التعلي ات الواردف مر 

، ن حت ا مانة هذا االقتراح كي تسننتردم بدالئ 2017مارس آ ار  17ل المنننا رف الرقننمية التي ع دت في الد ل ا عضنناء خال

                                                           
ق بما يتف – 2019تتى يونيو تزيراد  –قتت  المواف ة ع  جميع تن يحات الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية خالل فترف ا شهر الثمانية عنر ا  لى  (15)

تعلق بعمليات فيما ي للسلطاتِّ  قيةري اوب اء على التفويض الحالي السلطاتمع ا تكام المنطب ة في النظام ا قاقي  الالئحة العامة التي تحك  تاالت تفويض 

 الطوارئِّ
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د  لب عملية المواف ة  قنني لطص عبء العم  الواقع على المةلس خالل د رات   مر  لب عملية المواف ة بالمراقننلةِّ  قننوع يرشننط

 الم بلةِّ 

 : (16)طوات التالية قوع تتطلب المواف ة بالمراقلة اتباع الر -89

 تالما يةيزه المدير التنفيذيِّ  للبرنامجقتننر ا مانة تن يح ميزانية المنر ع في الموقع اولكتر ني  (1

التن يح عر طريق البريد اولكتر ني كي يتسنى له  إبداء تعلي اته  إلى ا مانة في غضود برطر أعضاء المةلس فورائ قيُ  (2

 عنرف أيام عم ِّ

 التعلي ات مر أي د لة عضو، قتستةيب ا مانة للتعليق بصورف ثنائية مع العضوِّتالما ترد  (3

في نهاية فترف التسةي ، قتعتبر الوثي ة معتمدف ما ل  يطلب عضو  اتد على ا ق  إجراء مناقنة في د رف المةلس  (4

 ةلسِّالتاليةِّ  يةب توجي  الطلبات إلى أمير المةلس التنفيذي، مع إرقال نسرة إلى رئيس الم

  قوع ت دَّم تن يحات ميزانيات المنر عات التي تت  المواف ة عليها بالمراقلة إلى المةلس للعل  في د رات  الالت ةِّ  -90

الموافقةةة بةةالمراسةةةةةةلةةة على التمةةديةةد الزمني للخطط االسةةةةةةتراتيجيةةة القطريةةة المؤقتةةة االنتقةةاليةةة خال  الفترة االنتقةةاليةةة حتى 

 2019 يونيو/حزيران

التنفيذي أد يوافق على خطة اقننتراتيةية قطرية ملقتة انت الية مسننتندف إلى  ثائق منننر عات معتمدف مر قب  لمدف يةوت للمدير  -91

باقتعرا  اقتراتيةي للةهود الوطنية لل ضاء على  تسترشدشهرائ كةسر يفضي إلى خطة اقتراتيةية قطرية  18تص  إلى 

 تسننترشنندقع مر المكتب ال طري أد يضننع خطة اقننتراتيةية قطرية شننهرائ، يتو 18الةوعِّ  في غضننود هذه الفترف التي تمتد 

باقنننتعرا  اقنننتراتيةي  ي دمها إلى المةلس للمواف ة عليهاِّ  مع  لب، يمكر في بعض الحاالت تمديد عملية صنننياغة الرطة 

لية أد مدير يفوط  المةلس ملقتائ ال االقتراتيةية ال طرية إلى ما بعد اوطار الزمني المتوقع تاليائِّ  اقترتت ا مانة بصورف أ َّ

التنفيذي قنننلطة المواف ة على التمديدات الزمنية للرطط االقنننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية تتى نهاية الفترف االنت الية، أي 

 مانة اِّ على أن  في م  ما يسود مر قلق بندد منح هذا التفويض خالل فترف التنفيذ، ت ترح 2019بحلول شهر يونيو تزيراد 

 آلية بديلة على النحو المفصَّ  في الف رف التاليةِّ 

 ت ترح ا مانة، اعترافائ منها بدد المكتب ال طري قد ال تتاح ل  قننننوى مدف محد دف وعداد تن يح الميزانية  ت ديم  إلى المةلس  -92

ِّ  مر شننننندد  لب الترتيب أد يكف  89ف رف للمواف ة علي  مر أج  التمكير مر إجراء تمديد تمني، اعتماد اوجراء المحدَّد في ال

اقننننننتمرارية العم  في المكاتب ال طرية العاملة في إطار الرطط االقننننننتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية د د الت يُّد بد رف 

 المةلس التالية للمواف ة على الرطة االقتراتيةية ال طرية أ  الرطة االقتراتيةية ال طرية الملقتةِّ

 2018و 2017الشركاء في عامي العمل مع 

ناقننننننننة  -93 مة ا خرى،  التي تتطلب م ها لة  قرارات الحوكمة ال كام خارطة الطريق المت ت   تدث لذي أ ية التحول ا كائ  هم إدرا

شاملة للمناركة في عام  قتراتيةية  نك   2017موةوعية،  ةعت ا مانة ا ستمر العم  بهذه االقتراتيةية 3)ال (  قوع ي

ع توفطر مناركة المةلس  تعلي ات  توجيهائ قيمائ لضماد نةاح تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة،  مناقنة ِّ  قو2018تتى عام 

منننناريع الرطط االقنننتراتيةية ال طرية  الرطط االقنننتراتيةية ال طرية الملقتة،  النظر في التعديالت المعيارية لالئحة العامة 

سلطاتى  النظام المالي،  التن يحات الم ترح إدخالها عل قت دَّم إلى المةلس للمواف ة عليها في د رت  العادية تفويض ال ،  التي 

 2018ِّالثانية لعام 

                                                           
(ِّ  يرتلف B-WFP/EB.A/2005/11انياتها )الوثي ة قيح  هذا اوجراء مح  آلية المواف ة بالمراقلة على العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش  تن يحات ميز (16)

عر تلب اآللية نظرائ  ن  ينطبق على جميع تن يحات العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش  ال ي تصر على التن يحات المتعل ة بحاالت  89اوجراء المحدَّد في الف رف 

 ورفِّعم  تسمح بها اآللية المذك ت الممتدف لإلغاثة  اونعاش عنرف أيام عم  م اب  خمسة أياماالقتعةال النديد،  قوع يستغرق نظر المةلس في تن يحات العمليا
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 2017: المشاورات غير الرسمية في عام  الشكل 
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 الملحق األو 

 الميزانية الخا ة بتفويض السلطات وحدودالمبادئ 

سنوية للمةلس التنفيذي لعام  -1 نتها خالل الد رف ال م ا مانة المبادئ الواردف أدناه لمناق ،  قوع تع د منا رات غير 2017قت دط

إلى الد رف العادية الثانية  2017رقنننمية إةنننافية تول مسنننتويات الحد د الم ترتة في الفترف الممتدف مر الد رف السننننوية لعام 

ة ت دي  تفويضنننننات ملقتة بنننننندد قنننننلطة إدارف تن يحات الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية،  الرطط لنفس السننننننةِّ  تعتزم ا مان

قتةابات  قية أ  ا قا االقتراتيةية ال طرية الملقتة،  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة االنت الية غير المرتبطة بتغييرات أ

، إلى المةلس التنفيذي 2018ديسنننننمبر كانود ا  ل  31إلى  2018يناير كانود الثاني  1لحاالت طوارئ أ  ت دي  خدمات مر 

، انطالقائ مر الدر س للسننننلطاتِّ  قننننوع ت ترح ا مانة تفويضننننات دائمة 2017للمواف ة عليها في د رت  العادية الثانية لعام 

عام  فادف في  عام 2018المسننننننت ية للمةلس في  ثان ية ال عاد لد رف ال ها خالل ا فا ها في ،  قننننننوع ي2018، للمواف ة علي بدأ ن

 ِّ 2019يناير كانود الثاني  1

 : االقتناد إلى قيمة الميزانية اوجمالية لتةسيد تركيز الرطط االقتراتيةية ال طرية على الحصائ 1المبدأ 

تدريةيائ مر ت دي  مسنننننناعدات غذائية عينية نحو تيادف اقننننننتردام التحويالت ال ائمة على الن د  أننننننننطة بناء  البرنامجتحول  -2

ِّ  تماشننننيائ مع هذا ال رار، (1)،  افق المةلس على فصنننن  ا ننننننطة غير الغذائية داخ  المنننننر عات2010دراتِّ  في عام ال 

نة في عام  نت  2013أدخلت ا ما يةِّ  كا ها كطرائق في هيك  الميزان مة على الن د  تنمية ال درات  تيادت التحويالت ال ائ

 اقنننتدثرت أنننننطة تنمية ال درات  للبرنامجفي المائة ت ريبائ مر الميزانيات المعتمدف  1التحويالت ال ائمة على الن د تمث  آنذاك 

في المائة لتنمية  9في المائة للتحويالت ال ائمة على الن د   22، بلغت النسننننننبة 2015في المائةِّ  بحلول عام  4 تيادتها بنحو 

 ال درات  تيادتهاِّ

، ةنننننمر اوطار المعتمد للرطط االقنننننتراتيةية ال طرية، بتح يق تصنننننائل  االقنننننتراتيةية مر خالل مرتلف البرنامج يلتزم  -3

نصب على الحصائ  أكثر مر تركيزه على المدخالتِّ  تعبيرائ عر هذا التحول، يمكر تن يح بالتالي إلى نهج مُ الطرائق،  ينت   

،  هي عتبات محدَّدف تاليائ تسننننننب قيمة ا غذية ال ائمة على المدخالت، البرنامجفي  تفويض السننننننلطاتالحد د التي تةيز 

 تحديدها بالتالي على نوع  تيد مر الطرائقِّباالقتناد إلى قيمة الميزانية اوجماليةِّ  لر ي تصر 

 : االقتناد إلى قي  مطل ة قصوى  دنيا 2المبدأ 

 الرقابة على تن يحات الميزانيات الكبيرف  في الوقت نفسنن  تعظي  للبرنامجمر شنندد تحديد عتبات مطل ة دنيا  قصننوى أد يكف   -4

 صننننننغرِّ  ال تتة  النية إلى تطبيق هذه الحد د على الرطط فيما يتعلق بالتن يحات ا السننننننلطاتالكفاءات مر خالل التفويض ب

االقننننتراتيةية ال طرية،  الرطط االقننننتراتيةية ال طرية الملقتة الةديدف،  التغييرات ا قنننناقننننية التي يت  إدخالها على الرطط 

 الحصائ   القتةابة لوتماتاالقتراتيةية ال طرية  الرطط االقتراتيةية ال طرية الملقتة،  تن يحات الميزانيات المرتبطة با

 المرتبطة بت دي  الردمات، أ  الرطط االقتراتيةية ال طرية أ  الحصائ  االقتراتيةية الممولة تمويالئ كليائ مر البلد المضيفِّ 

 الحد ا دنى

ا مث  مر  ىيمث  تح يق التواتد السنننلي  بير الحفام على د ر المةلس في المواف ة على تن يحات الميزانيات  ةنننماد المسنننتو -5

محور تركيز أقنننناقنننني للمناقنننننات  البرنامجبعة في الكفاءف مر تيث عبء العم  الواقع على المةلس  العمليات الداخلية المتّ 

 ِّ تفويض السلطاتبندد تد د 

مارس آ ار، ت ترح ا مانة  ةنع تد أدنى مر  17 تماشنيائ مع التع يبات الم دمة في المننا رات غير الرقنمية التي ع دت في  -6

أج  تعظي  الكفاءات مر خالل اودارف الداخلية للتغييرات الصننننغيرفِّ  قننننوع يكود هذا الحد ا دنى قيمة د الرية تكود د نها 

                                                           
(1)  A/1-WFP/EB.2/2010/5ِّ 



WFP/EB.A/2017/5-A/1  22 

 

ل طرية أ  لرطة االقنننننتراتيةية افيما يتعلق با النسنننننبية لتنفيذي بغض النظر عر قيمتهاجميع التن يحات مفوةنننننة مر المةلس ا

 الرطة االقتراتيةية ال طرية الملقتةِّ

رائ مر المةلس التنفيذيِّ  اعتبا الممنوتة للسننلطات في إطار تحديد تد أدنى م ترح، اقننتعرةننت ا مانة التفويضننات الحالية  -7

في المائة مر الميزانيات التي  85رت العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش بما نسننننننبت  ، اقننننننتدث2015تتى عام  2011مر عام 

فيما يتعلق بفئة العمليات الممتدف لإلغاثة  اونعاش خط أقنناس  السننلطاتاعتمدها المةلس التنفيذيِّ  لذلب، اعتبرت تفويضننات 

ود د الر أمريكي مر قيمة ا غذية، لميزانيات العمليات ملي 20مالئ  للنظر في تد د دنيا جديدفِّ  تددت العتبة الحالية،  هي 

مليود د الر أمريكيِّ  ت ترح ا مانة اوب اء على الحد  48الممتدف لإلغاثة  اونعاش كي تعبر عر قيمة ميزانية إجمالية قدرها 

 ا دنى عند هذا المستوىِّ  قوع يُطبَّق هذا الحد ا دنى قنويائِّ 

 الحد ا قصى

ةلس مر المه  للمفإد بسننننننبب تةمها،  البرنامجتمثل  تن يحات الميزانيات الكبيرف ال يمة مر مراطر متزايدف أمام  اعترافائ بما -8

اقننننننتعرا   اعتماد التغييرات غير المرتبطة بتعديالت أقنننننناقننننننية، أ  اقننننننتةابات لحاالت طوارئ أ  ت دي  خدماتِّ   ف ائ 

مارس آ ار، ت ترح ا مانة  ةننع تد أعلى لل يمة المطل ة مر  17ي لتوصننيات الد ل ا عضنناء خالل المنننا رف التي أقيمت ف

أج  ةنننننماد اقنننننتعرا  تلب التن يحات  المواف ة عليها مر ق ب  المةلس بغض النظر عر قيمتها النسنننننبية فيما يتعلق بالرطة 

 االقتراتيةية ال طرية أ  الرطة االقتراتيةية ال طرية الملقتةِّ

مليود د الر أمريكي،  هذا الحد مر شنننندن  أد يكف  أد أي تن يحات تزيد على هذه ال يمة  150ت   ت ترح ا مانة تدائ أعلى قيم -9

 قتتطلب تل ائيائ مواف ة المةلسِّ  قيُطبق هذا الحد ا قصى قنويائِّ

 100مليود د الر أمريكي،   150مليود د الر أمريكي،   250 أجرت ا مانة تحليالئ للحسناقنية قارنت في  مسنتويات بلغت  -10

لضماد تح يق تواتد في عدد تن يحات الميزانيات  قيمتها التي قتُعر  على المةلس للمواف ة عليهاِّ  –مليود د الر أمريكي 

 آثار عدد تن يحات الميزانيات  البرنامجد ر الحاقننن  للمةلس في الرقابة على أنننننطة  تدَّد هذا التحلي  عدف عوام  شنننملت ال

عر  علي  خطط اقننتراتيةية قطرية جديدف  خطط اقننتراتيةية قطرية ملقتة على عبء العم  الواقع على المةلس، تيث قننتُ 

 للمواف ة عليهاِّ

ِّ  أل ى التحلي  2015تتى عام  2011الميزانيات مر عام  اقتند تحلي  الحساقية إلى المواف ات على المنر عات  تن يحات  -11

 لت يي  ا ثر الكليِّ  – هو نمو   ينم  تدائ أدنى  قيمة نسبية  –أيضائ نظرف شاملة على النمو   الم ترح للحوكمة 

كر للمةلس أد ، كاد يم2015-2011مليود د الر أمريكي خالل الفترف  250 تبيَّر مر التحلي  أن  باقنننننتردام تد أعلى قيمت   -12

ما ي رب مر  مد  حائ  12يعت نة 2ِّ4أي  –تن ي بائ ك  قنننننن قدرها  – ت ري مة  يار د الر أمريكيِّ  بالنظر إلى أد عدد  1ِّ6ب ي مل

بر في الحد د التي يمكر السننننننيطرف عليها، قنننننناد تروع مر أد تكود ال يمة التن يحات الم دمة إلى المةلس للمواف ة عليها اعتُ 

 لمةلس رقابت  عليهاِّالتي يُستصوب أد يمارس ااوجمالية أق  مر ال يمة 

مليار د الر  2ِّ8مليود د الر أمريكي، كاد يمكر للمةلس أد يوافق على ما ي رب مر  100قدره  أقصننننننى باقننننننتردام تد  -13

قنننننننويائِّ  في ةننننننوء الطلبات الم دمة إلى المةلس بننننننندد  4ِّ2أي ما ي رب مر  –يحائ للميزانيات تن  21أمريكي مر خالل 

د د  بر هذا المسننتوىالحصننول على مواف ات على الرطط االقننتراتيةية ال طرية  الرطط االقننتراتيةية ال طرية الملقتة، اعتُ 

 الحد ا مث  مر تيث عبء العم  السنوي المحتم ِّ

أي  –تن يحائ للميزانيات  15مليود د الر أمريكي، كاد يمكر للمةلس أد يوافق على نحو  150قيمت    باقنننننتردام تد أقصنننننى -14

مليار د الر أمريكيِّ  يمكر لهذه العتبة الم ترتة أد تح ق تواتنائ قويائ بير رقابة  2ِّ1ب يمة إجمالية قدرها  –تن يحات قنويائ  3

  التدكد في الوقت نفس  مر تح يق عبء عم  قنوي مع ولِّ  المةلس على نسبة كبيرف مر تن يحات الميزانيات
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 : االقتناد إلى قيمة نسبية القتيعاب التفا تات في أتةام الرطط االقتراتيةية ال طرية3المبدأ 

، 2015-2011تتوقع ا مانة تفا تات كبيرف في الحة  التننننغيلي للرطط االقنننتراتيةية ال طريةِّ  باالقنننتناد إلى بيانات الفترف  -15

د الر أمريكي في أكبر قنننننتة  مليار 2كاد يمكر  تةام الرطط االقنننننتراتيةية ال طرية أد تترا ح بير ما متوقنننننط  أكثر مر 

 بلدائِّ 40مليود د الر في أصغر  150بلداد، إلى ما متوقط  

ع البلدادِّ  لذلب، يمكر  يعني  لب ةننننننمنيائ أد قيمة ن دية  اتدف لحد د الميزانية قننننننتكود أداف غير فعالة إ ا طُبط ت على جمي -16

 لوةع نسبة مئوية محددف أد يكف  تركيز جهود المةلس على التغييرات الهامة لك  بلد بغض النظر عر الحة  التنغيليِّ 

 كرطوف أ لى نحو تحديد نسننننننبة مئوية لحد د الميزانية، أجرت ا مانة تحليالئ تاريريائ لما تمثل  الحد د الحالية تناقننننننبيائ عندما  -17

 ا قنننننناس الحالي ل يمة ا غذية عند  1ِّ  مع إيالء المراعاف للمبدأ 2004  1994ليها المةلس التنفيذي في السنننننننتير  افق ع

 ةننننع تد د الميزانية، اقننننتدل التحلي  أ الئ على ما كاد يمكر لهذه الحد د أد تمثل  مر تيث قيمة الميزانية اوجمالية، بما في 

، ث  قارد هذه ال يمة بمتوقننننط تة  الميزانية المعتمدف آنذاكِّ  يكنننننف 2004  1994 لب التكاليف المصنننناتبة، في السنننننتير 

في المائة مر تة  الميزانية المعتمدف،  مثَّ  تد  30كانت تمث  نسننننننبة متوقننننننطها  1994التحلي  عر أد تد د ميزانيات عام 

 (1ِّ-يات الممتدف لإلغاثة  اونعاش )النك  أفي المائة مر تة  الميزانيات المعتمدف للعمل 42نسبة بلغت  2004ميزانية عام 

 : تحليل حدود الميزانيات الحالية1-الشكل ألف 

 

 انطالقائ مر هذا التحلي ،  ةننننمانائ لمننننناركة المةلس في جميع التعديالت الهامة التي يت  إدخالها على الرطط االقننننتراتيةية  -18

طبق تراكميائِّ  قننننننوع يتطلب  لب في المائة تُ  30مئوية قدرها ال طرية  رقابت  على تلب التعديالت، ت ترح ا مانة نسننننننبة 

في  30مليود د الر أمريكي  تمث  نسنننننبة أكبر مر  48مليود د الر أمريكي   150تن يحات في الميزانيات التي تترا ح بير 

ب ت ر اختبار هذا االقتراح، طالمائة مر قيمة الميزانية اوجمالية،  ت دي  تلب التن يحات إلى المةلس للمواف ة عليهاِّ  في إطا

،  تبيَّر لها أد جميع تلب التن يحات كاد 2015-2011مر أكبر تن يحات الميزانيات في الفترف  20ا مانة النسبة الم ترتة على 

مليار د الر أمريكي، أي أكثر مر نصننننف مةموع قيمة  7ِّ7يمكر أد تتةا ت هذا الحدِّ  مثلت تن يحات الميزانيات العنننننرير 

 مليار د الر أمريكيِّ  14ِّ8يحات الميزانيات المعتمدف،  هي تن 

كاد يمكر أد يزيد مر رقابة المةلس التنفيذي على  2015-2011 ينننننننير التحلي  إلى أد ا ثر العام لهذه الحد د خالل الفترف  -19

 ر أمريكيِّمليار د ال 23مليار د الر أمريكي إلى  20مر   لب في المائة،  15بنسبة  البرنامجبرنامج عم  

 

 

 

(عندما بدأ تطبيق تفويض السلطة)  199مقصود بتفويض السلطة في عام 

 ةالممتد العمليات) المعتمدة الميزانية حجم متوسطقيمة الميزانية اإلجمالية المكافئةحدود قيمة األغذية 

 المشروعات الطوارئ، عمليات واإلنعا ، ل غاثة

(اإلنمائية

متوسط النسبة

مليود د الر أمريكي 25د الر أمريكي  مليود 7ِّ5ماليير د الر أمريكي 3
30 

(عندما نُق  تفويض السلطة بالنسبة للعمليات الممتدة ل غاثة واإلنعا )  200المقصود بتفويض السلطة في عام 

العمليات الممتدة )حدود قيمة األغذية 

(ل غاثة واإلنعا 

حجم الميزانية المعتمدة للعملية الممتدة  متوسطاإلجمالية المكافئة قيمة الميزانية

ل غاثة واإلنعا 

متوسط النسبة

مليود د الر أمريكي 114مليود د الر أمريكي 48مليود د الر أمريكي 20
42 
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