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 2019 نيسان/أبريل 12-8روما، 

 التعديالت في الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي
 

 موجز
 

 1والفقرة  (الربنامجالعامة لربنامج األغذية العاملي )ملادة السااادسااة من الالئ ة ( من ا6)ب( )2للفقرة إعماالً  
، جيب إبالغ اجمللس االقتصاااااااااادع وااللتماعي و لس منظمة للربنامجمن املادة اخلامساااااااااة عشااااااااارة من الالئ ة العامة 

 .األغذية والزراعة )املنظمة( بأع تعديالت جترع على الالئ ة العامة للربنامج
 

اجمللس التنفيااذع للربنااامج    وافق عليهااااليت  للربنااامجوتعرض هااذه الوثيقااة التعااديالت على الالئ ااة العااامااة  
 .2018و 2017دورته العادية الثانية لعامي 

 
 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المجلس

 
 .للربنامجإن اجمللس مدعو إىل األخذ علًما هبذه التعديالت على الالئ ة العامة  

 
 ميكن توليه أع استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 B. Migoneالسيد  S. O’Brien السيد
 مستشار عام امليزانية والرب ة شعبةمدير 

 العاملي األغذيةبرنامج  العاملي األغذيةبرنامج 
 2055 066513 39+: اهلاتف 2682 066513 39+اهلاتف: 
  

http://www.fao.org/


CL 161/INF/6 Rev.1 2 

، على  موعة من 2016وافق اجمللس التنفيذع لربنامج األغذية العاملي )الربنامج(،   دورته العادية الثانية لعام  -1
الوثائق املعروفة باسااخ خارطة اليريق املتكاملة اليت فدإ إىل يكون لدى الربنامج االسااجاتيجيات والسااياسااات والعمليات 

 ة. وتشااااااااااااااماال خااارطااة اليريق املتكاااملااة اخليااة االسااااااااااااااجاتيجيااة للربنااامجاملناااساااااااااااااابااة لت قيق أهااداإ التنميااة املسااااااااااااااتااداماا
 .4(2021-2017، وإطار النتائج املؤسسية )3، واستعراض اإلطار املايل2، وسياسة اخليط القيرية1(2017-2021)
 
الربامج تصاااااااااميخ وتنفيذ إطار لديد لو اااااااااع إىل ،   إطار خارطة اليريق هذه، 2017الربنامج منذ عام  بادروقد  -2

. واقتضااى هذا التنفيذ إلراب بعا التعديالت على الالئ ة العامة للربنامج من هوامليزانية واإلدارة بالنساابة إىل أنشاايته وعمليات
مصااااااااااااايل ات لديدة. وت تقدت هذه التعديالت واملوافقة عليها من قبل اجمللس التنفيذع و ألل موابمتهما مع فئات برامج 
 ، عاااااااالااااااااى الااااااااتااااااااوايل،   الااااااااوثاااااااايااااااااقااااااااة2018و 2017ديااااااااة الااااااااثاااااااااناااااااايااااااااة لااااااااعااااااااامااااااااي لاااااااالااااااااربنااااااااامااااااااج   دورتااااااااه الااااااااعااااااااا
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 A/1-WFP/EB.2/2018/5 والوثيقاااااة 5

؛ ونتيجاااااة للتعاااااديالت وخاااااارطاااااة اليريق 6
ا على بعا التعديالت   ساااااااياع هذه العملية على  خالل الدورة العادية الثانية    النظام املايلاملتكاملة، وافق اجمللس أيضاااااااً

  هاتع  ،دورتيها الثامنة والساااتع بعد املائة والثانية والسااابعع بعد املائةخالل  ،لمنظمةلجلنة املالية  تنظر قد و . 2018سااانة 
 الوثيقتع قبل عر هما على دوريت اجمللس التنفيذع.

 
من املادة اخلامساااة عشااارة  1والفقرة  الالئ ة العامة للربنامجملادة الساااادساااة من ( من ا6)ب( ) 2للفقرة وإعماالً  -3

هبذه  2و 1 املل قعاليت أدخلت على الالئ ة العامة، الواردة  اااااااااااااامن التعديالت اآلن ، تعرض لالئ ة العامة للربنامج
ا .إلحاطةل منظمة األغذية والزراعة لس على على اجمللس االقتصاااااااااادع وااللتماعي و الوثيقة،  التعديالت    وترد أيضاااااااااً

 .3للربنامج اليت ختللت العملية تسهياًل لإلحالة  من املل ق النظام املايل 
 
وميكن االطالع أيضا على الوثيقة احملّدثة اليت ت جتميعها لنًبا إىل لنب مع كامل  موعة قواعد ولوائح الربنامج  -4

 .download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP/0000102455/على الرابط التايل: 
  

                                                      
1  /0000037219/download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP 
2 /0000037253/download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP   
3 /0000037248/download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP  
4  /0000099356/download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP 
5 /ad0000050471/downlo-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP 

6  /0000099355/download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP  

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037219/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037253/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037168/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037168/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037248/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037174/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037174/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050471/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099355/download/
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 1الملحق 
، (A/1/Rev.1-WFP/EB.2/2017/4) "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة"بالوثيقة  2مقتبس من الملحق 

 المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالميعلى التي عرضت 
 2017في دورته العادية الثانية لعام 

   إطار خارطة اليريق املتكاملة. يعرض اجلدول التايل تفويضات اخلية املؤقتة املقجحة للبلدان العاملة
 .2020فرباير/شباط  29إىل  2018يناير/كانون الثاين  1وسوإ يبدأ نفاذها   الفجة من 

 التعليق النص
فيما يلي السليات اليت يفّو ها اجمللس التنفيذع إىل املدير التنفيذع وفقاً 

 .للبرنامج)ج( من النظام األساسي  2 -للمادة السادسة 
، فإن للبرنامج)ج( من النظام األساسي  2 -املادة السادسة  مبولب

، ولكن جيوز له أن يفوِّض البرنامجاجمللس مسؤول عن املوافقة على أنشية 
 إىل املدير التنفيذع سليات املوافقة اليت قد حيّددها.

 املوافقة األّولية -ألف 
عمليات اليوارئ احملدودة واخليط االسجاتيجية القيرية املؤقتة  -1

االنتقالية، مبوافقة مشجكة من املدير التنفيذع واملدير العام ملنظمة 
األغذية والزراعة عندما تتجاوز قيمة املكوِّنات املتعلقة باليوارئ 
  عمليات اليوارئ حمدودة أو اخلية االسجاتيجية القيرية املؤقتة 

 مليون دوالر أمريكي؛ 48نتقالية اال
اخليط االسجاتيجية القيرية واخليط االسجاتيجية القيرية املؤقتة  -2

اليت ميّوهلا البلد املضيف بالكامل،   احلاالت اليت ال ييلب فيها 
 البلد املضيف موافقة اجمللس التنفيذع على اخلية.

 املدير التنفيذع.حيدِّد هذا احلكخ املوافقات األّولية املفوَّ ة إىل 
وحيتفظ اجمللس التنفيذع  منًا جبميع املوافقات غري املفّو ة حتديداً 
 للمدير التنفيذع مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة حيثما ينيبق.

وبالتايل، حيتفظ اجمللس بسلية املوافقة على اخليط االسجاتيجية القيرية 
، خبالإ تلك اليت ميّوهلا البلد املضيف واخليط االسجاتيجية القيرية املؤقتة

بالكامل، والذع مل يقخ بإحالتها إىل اجمللس للموافقة، نظرًا ألن هذه 
 السلية مل تُفوض للمدير التنفيذع.

 املوافقة على التعديالت -باب 
تنقيح أع عملية طوارئ حمدودة والتنقيح يتعّلق حباالت طوارئ    -3

سجاتيجية قيرية مؤقتة أو خية خية اسجاتيجية قيرية أو خية ا
اسجاتيجية قيرية مؤقتة انتقالية، مبوافقة مشجكة بع املدير العام 

مليار دوالر  50ملنظمة األغذية والزراعة ألع زيادة تتجاوز 
 أمريكي.

تنقيح بزيادة حلصيلة اسجاتيجية واحدة أو أكثر من حصيلة خلية  -4
مؤقتة، أو خية  اسجاتيجية قيرية، وخية اسجاتيجية قيرية

اسجاتيجية قيرية مؤقتة انتقالية شريية أاّل يتجاوز املبلغ اإلمجايل 
  املائة من آخر قيمة للخية وافق عليها  25ملثل هذه التنقي ات 

والقيمة األّولية اليت وافق عليها املدير التنفيذع   حالة  -اجمللس 
ية القيرية عدم ولود مثل هذه القيمة بالنسبة للخيط االسجاتيج

 مليون دوالر أمريكي. 150أو  -املؤقتة االنتقال 
تنقيح تنازيل ألع حصيلة من احلصائل االسجاتيجية الفردية    -5

اخلية االسجاتيجية القيرية أو خية اسجاتيجية قيرية مؤقتة أو 
 خية اسجاتيجية مؤقتة انتقالية.

حيدِّد هذا احلكخ املوافقات على التعديالت اليت ُتدَخل على إطار اخليط 
ع مبفرده أو باالشجاك مع االسجاتيجية القيرية، واملفو ة للمدير التنفيذ

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة.
وحيتفظ اجمللس التنفيذع  منًا جبميع املوافقات غري املفّو ة حتديداً 
 للمدير التنفيذع ومع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، حيثما ينيبق.

 وبالتايل، حيتفظ اجمللس بسلية املوافقة على ما يلي:
ات   قيمة حصيلة أو أكثر من احلصائل االسجاتيجية الزياد -10

 تتجاوز العتبات احملّددة؛
أو إ افة أو إزالة احلصائل اسجاتيجية الكبرية للخية االسجاتيجية  -11

القيرية أو خية اسجاتيجية قيرية مؤقتة أو خية اسجاتيجية قيرية 
عّلق فقط مؤقتة انتقالية إاّل   حالة احلصائل االسجاتيجية اليت تت

بأنشية اليوارئ أو توفري اخلدمات أو متوَّل بالكامل من البلد 
املضيف الذع مل ييلب موافقة اجمللس التنفيذع، و  هذه احلالة 
تندرج اإل افة أو اإلزالة حتت السلية العامة للمدير التنفيذع 

 لتلك اجملاالت.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050468/download/
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 التعليق النص
قيرية  تنقيح مكّونات ال تتعّلق باليوارئ   خية اسجاتيجية -6

 انتقالية مؤقتة بعد عملية طوارئ حمدودة.
تنقيح خية اسجاتيجية قيرية أو خية اسجاتيجية قيرية مؤقتة أو  -7

 حصيلة اسجاتيجية ممولة بالكامل بواسية بلد مضيف.
إ افة حصيلة اسجاتيجية   خية اسجاتيجية قيرية أو خية  -8

ؤقتة انتقالية اسجاتيجية قيرية مؤقتة أو خية اسجاتيجية قيرية م
ممولة بالكامل من لانب بلد مضيف مل ييلب موافقة اجمللس 

 التنفيذع على احلصيلة االسجاتيجية.
 التنقي ات املتعلقة بأنشية توفري اخلدمات. -9

التنفيذع بصورة ستعاِمل األمانة الزيادات املوافق عليها حتت سلية املدير 
تراكمية ألغراض تقييخ مدى تعديلها للخية االسجاتيجية القيرية أو 
اخلية االسجاتيجية القيرية املؤقتة أو اخلية االسجاتيجية القيرية املؤقتة 
االنتقالية أو احلصائل االسجاتيجية، مما يؤّدع إىل إعادة احلساب إىل 

ناول التنقي ات املتعلقة حباالت الصفر   حالة موافقة اجمللس. ولن يتخ ت
 اليوارئ بصورة تراكمية.

يفوَّض املدير التنفيذع للموافقة على أنشية توفري اخلدمات، وهو ما 
يتسق مع تفويا السلية القائخ بالنسبة للعمليات اخلاصة وأنشية توفري 
اخلدمات اليت ووفق عليها مبولب سلية املدير التنفيذع للموافقة على 

 االستئمانية واحلسابات اخلاصة.الصناديق 
لن حُتسب التنقي ات املتعلقة بأنشية اليوارئ أو توفري اخلدمات أو 
احلصائل االسجاتيجية اليت ميّوهلا البلد املضيف بالكامل  من عتبات 

 موافقة اجمللس.
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 2الملحق 
 المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالميعلى  التي عرضت، (A/1-WFP/EB.2/2018/5) "خارطة الطريق المتكاملةتحديث عن "بالوثيقة  2مقتبس من الملحق 

 2018في دورته العادية الثانية لعام 

 للبرنامجالتعديالت المقترحة على الالئحة العامة 
 الالئحة العامة
 النص الحالي

 الالئحة العامة
 النص المقترح

 :2-المادة الثانية
 فئات البرامج
 أداب أغرا ه، ينشئ اجمللس التنفيذع فئات الربامج التالية: للبرنامجحىت يتسىن 

االقتصادية وااللتماعية. تشمل فئة الربامج اإلمنائية، وتشمل برامج ومشروعات املعونة الغذائية ملساندة التنمية ) )أ
هذه الفئة من فئات الربامج مشروعات التعمري واالستعداد للكوارث وتقدت املساعدة الفنية للبلدان النامية لتنشئ 

 أو تيور مشروعافا الوطنية للمعونة الغذائية؛
حتيالات   حاالت فئة مشروعات اإلغاثة   حاالت اليوارئ، لتقدت املساعدات الغذائية لتلبية اال) )ب

 اليوارئ؛
 فئة مشروعات اإلغاثة املمتدة، لتقدت املساعدات الغذائية لتغيية احتيالات اإلغاثة املمتدة؛) )ج
 فئة العمليات اخلاصة للتدخل من ألل:) )د

 تأهيل وتعزيز البىن األساسية للنقل واللولستيات وتقدت املساعدات التقنية بشكل مباشر أو غري مباشر( 1)
للسماح بتسليخ املساعدات الغذائية بسرعة وفعالية، خاصة لتلبية االحتيالات   حاالت اليوارئ وىف 

 حاالت اإلغاثة املمتدة؛
 تعزيز التنسيق داخل منظومة األمخ املت دة ومع الشركاب اآلخرين عن طريق تقدت خدمات مشجكة معينة. (2)

 :2-المادة الثانية
 فئات البرامج
 أداب أغرا ه، ينشئ اجمللس التنفيذع فئات الربامج التالية: للبرنامج حىت يتسىن

  بلد ما،  للبرنامجوتشمل احلافظة الكاملة من األنشية اإلنسانية واإلمنائية  الخطط االستراتيجية القطرية )أ(
 وتعد بعد حتليل للتنمية املستدامة يضيلع به البلد املعين؛

 للبرنامج وتشمل احلافظة الكاملة من األنشية اإلنسانية واإلمنائية ة المؤقتةالخطط االستراتيجية القطري)ب( 
   بلد ما، وتعد بدون حتليل للتنمية املستدامة يضيلع به البلد املعين؛

 للبرنامجوهي تشمل اإلغاثة   حاالت اليوارئ   البلدان اليت ال تولد  عمليات الطوارئ المحدودة)ج( 
 فيها خية اسجاتيجية قيرية أو خية اسجاتيجية قيرية مؤقتة؛

الكاملة من األنشية اإلنسانية  البرنامجتشمل حافظة  الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية )د(
قيرية أو  واإلمنائية   بلد ما، اليت ستنفذ   الفجة الفاصلة بع هناية عملية طوارئ حمدودة وبدب خية اسجاتيجية

 خية اسجاتيجية قيرية مؤقتة.

 :1-المادة السابعة
 مسؤوليات المدير التنفيذي عن البرامج والمشروعات واألنشطة األخرى

]يكون[ املدير التنفيذع مسؤوال عن  مان أن تكون الربامج واملشروعات واألنشية األخرى املزمع تنفيذها سليمة 
هداإ صائبة، والتأكد من حشد املهارات الفنية واإلدارية الالزمة وتقييخ وخميط هلا ختيييا حسنا ومولهة حنو أ

قدرة البلدان املستفيدة على تنفيذ هذه الربامج واملشروعات واألنشية األخرى، ويكون مسؤوال عن  مان وتوريد 
ور مع احلكومات السلع وتقدت اخلدمات املالئمة على الن و املتفق عليه، كما تقع عليه مسؤولية العمل، بالتشا

املستفيدة، على تص يح أع خلل   عمليات الربامج واملشروعات واألنشية األخرى، وله أن يس ب املساعدات 

 :1-المادة السابعة
 مسؤوليات المدير التنفيذي عن البرامج والمشروعات واألنشطة األخرى

يكون املدير التنفيذع مسؤوال عن  مان أن تكون الربامج واملشروعات واألنشية األخرى املزمع تنفيذها سليمة، 
ودقيقة التخييط، ومولَّهة حنو أهداإ وليهة، والتأكد من حشد املهارات التقنية واإلدارية الالزمة، وتقييخ قدرة 

واألنشية األخرى. ويكون املدير التنفيذع مسؤوال عن  البلدان املستفيدة على تنفيذ هذه الربامج واملشروعات
 مان توريد السلع واألموال النقدية واملواد غري الغذائية واخلدمات املقبولة على الن و املتفق عليه. ويضع املدير 
التنفيذع ترتيبات لتقييخ الربامج واملشروعات واألنشية األخرى. ويت مل املدير التنفيذع مسؤولية السعي، 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099355/download
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إذا مل يتخ التص يح الالزم على املدير التنفيذع و ع الجتيبات الالزمة لتقييخ الربامج القيرية واملشروعات 
  يتخ التص يح الالزم.واألنشية األخرى وله أن يس ب املساعدات إذا مل

بالتشاور مع احلكومات املتلقية، إىل تص يح أع خلل   تنفيذ الربامج واملشروعات واألنشية األخرى، وله أن 
 يس ب املساعدة   حال عدم إلراب تص ي ات لوهرية.

 :1-المادة العاشرة
 المساعدات المحلية في إعداد المشروعات

عند إعداد طلبات املساعدة وفقا للمادة العاشرة من النظام األساسي، على احلكومات الراغبة   احلصول على 
االستعانة لل د الضرورع املمكن باخلربات الوطنية، وغريها من اخلربات واملهارات املتوافرة  البرنامجمساعدات من 

ومنظمات األمخ  البرنامجت دة ومنظمة األغذية والزراعة وحمليا مبا   ذلك اخلربات املتوافرة ملنظمة األمخ امل
، الذع ينبغي أن يزودوا املنسقع املقيمع البرنامجاملت دة األخرى. وتقدم اليلبات،   العادة، عن طريق ممثلي 

 لألمخ املت دة وممثلي وكاالت األمخ املت دة األخرى، حبسب احلالة، مبعلومات كاملة عنها.

 :1-المادة العاشرة
 المساعدات المحلية في إعداد البرامج

عند إعداد طلبات املساعدة مبولب املادة العاشرة من النظام األساسي، ينبغي لل كومات الراغبة   احلصول 
االستعانة، قدر املستياع وعند الضرورة، باخلربات الوطنية، مبا فيها خربات األمخ  البرنامجعلى مساعدة من 
، ومنظمات األمخ املت دة األخرى. وتُقدَّم اليلبات   العادة عن البرنامجغذية والزراعة، واملت دة، ومنظمة األ

الذين عليهخ تزويد املنسقع املقيمع لألمخ املت دة وممثلي وكاالت األمخ املت دة األخرى،  البرنامجطريق ممثلي 
 حسب االقتضاب، مبعلومات كاملة عنها.

 :2-المادة العاشرة
 القطرية للمساعدات اإلنمائيةالبرامج 

يقوم املدير التنفيذع،   إطار اخلية االسجاتيجية واملالية، بتقدت الربامج القيرية متعددة السنوات اليت يزمع  )أ(
 القيام هبا إىل اجمللس لينظر فيها وجييزها. وتندرج هذه الربامج  من األولويات اإلمنائية للبلدان املستفيدة. البرنامج
خميط اسجاتيجية قيرية بالتشاور مع احلكومة املعنية،  البرنامجولتسهيل عملية إعداد برنامج قيرع، يعد  )ب(

ومبعاونة منظمة األمخ املت دة ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمات املختصة األخرى. وينبغي أن يرسى خميط 
أو بأنشية منظومة األمخ املت دة عامة، حبسب االسجاتيجية القيرية صالت وا  ة مبذكرة االسجاتيجية القيرية 

 مقتضى احلال، وأن يشتمل، كلما أمكن، الرب ة املشجكة.
يلتمس املدير التنفيذع املشورة من اجمللس بشأن خمييات االسجاتيجية القيرية ويسعى لل صول على إلازة  )ج(

 للربامج القيرية.
فويا املدير التنفيذع سلية إلازة املشروعات واألنشية اليت يجتب على إلازة اجمللس لربنامج قيرع ما ت )د(

 تدخل   نياع ذلك الربنامج القيرع وفقا ملا هو منصوص عليه   املل ق هبذه الالئ ة العامة.

 :2-المادة العاشرة
 وضع البرامج

البلدان، حيثما ولدت، احلكومات، مستخدما حتليالت التنمية املستدامة اليت تضيلع هبا  مع البرنامجيعمل )أ( 
لتقدير االحتيالات وو ع الربامج بالتعاون مع األمخ املت دة ومنظمة األغذية والزراعة وغريمها من املنظمات 

 ذات الصلة.
ينبغي للربامج أن تشمل اخليط واألولويات اإلنسانية واإلمنائية للبلدان املتلقية وأن تنشئ صالت وا  ة )ب( 

  منظومة األمخ املت دة، مبا يشمل، حيثما أمكن، الرب ة املشجكة.مع األنشية ذات الصلة  
 يراعى   مجيع الربامج ما يلي:)ج( 
، واملستفيدين املستهدفع، واملوقع اجلغرا  للمساعدة املقدمة، البرنامجحتديد نوع املساعدة املقدمة من ( 1)

 والنتائج املتوقعة؛
 تشمل مجيع تكاليف الربامج، مرتبة حسب فئات التكاليف التالية: احتواؤها على ميزانية حافظة قيرية( 2)

تكاليف الت ويل اليت تقابل القيمة النقدية للمواد أو النقود أو اخلدمات املقدمة، إ افة إىل  -1
 تكاليف التسليخ ذات الصلة؛

الربنامج املعين، تكاليف التنفيذ اليت تقابل النفقات املرتبية بصورة مباشرة باألنشية اخلاصة  من  -2
 خالإ تكاليف الت ويل؛

تكاليف الدعخ املباشرة اليت تقابل النفقات على املستوى القيرع املرتبية ارتباطا مباشرا بتنفيذ  -3
 الربنامج املعين ككل ولكن ال ميكن أن تُعزى لنشاط حمدد  منه؛

 رتباطا مباشرا بتنفيذ الربنامج املعين.تكاليف الدعخ غري املباشرة وهي التكاليف اليت ال ميكن أن ترتبط ا -4
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 :7-المادة العاشرة
 إجازة الطلبات

يقدم املدير التنفيذع مقجحات املشروعات اإلمنائية ومشروعات عمليات اإلغاثة املمتدة للمجلس ليجيزها،  )أ(
 ويبت املدير التنفيذع   طلبات املشروعات اليت تدخل   حدود السليات املخولة له إللازة املشروعات.

 من النظام األساسي املقجح. 6-جتاوز طلبات املساعدات حلاالت اليوارئ وفقا للمادة العاشرة )ب(

 :7-المادة العاشرة
 الموافقة على البرامج

م املدير التنفيذع الربامج إىل اجمللس للموافقة عليها، أو يوافق على الربامج   حدود ما تسمح به السليات  )أ( يُقدِّ
 املفو ة له كما هو مبعَّ   مرفق هذه الالئ ة العامة.

 من النظام األساسي. 6-حلاالت اليوارئ وفقا للمادة العاشرةتعتمد طلبات املساعدة  )ب(
 يكون املدير التنفيذع مسؤوال عن تنفيذ الربامج بعد املوافقة عليها. )ج(

 :8-المادة العاشرة
 توافر الموارد

وأنشية على املدير التنفيذع أن يستوثق من أن مشروعات التنمية املقدمة للمجلس إللازفا ومشروعات التنمية 
الربامج القيرية اجملازة مبولب السلية املخولة للمدير التنفيذع من اجمللس ميكن تنفيذها   حدود املوارد املقدرة 
املتوافرة. وتؤخذ التعهدات واملسامهات املتوقعة خالل السنة التقوميية احلالية   احلسبان عند حتديد املوارد املتوافرة، 

ل السنوات التقوميية اخلمس التالية مبا   ذلك املوارد اإل افية اليت ميكن أن توفرها وكذلك املوارد املنتظرة خال
 احلكومة املستفيدة نفسها أو لهات ماحنة ثنائية

 :8-المادة العاشرة
 توافر الموارد

يوافق عليها يكفل املدير التنفيذع أن أنشية التنمية اليت يقدمها إىل اجمللس للموافقة عليها، وأنشية التنمية اليت 
وتؤخذ   احلسبان، عند حتديد املوارد مبولب السلية املفو ة له، ميكن تنفيذها   حدود املوارد املتاحة املقدَّرة. 

، وكذلك املوارد اليت من املعقول توقع املسامهة هبا املتاحة، التعهدات واملسامهات املتوقعة للسنة التقوميية اجلارية
املوارد اليت ميكن أن توفرها احلكومة املتلقية نفسها أو لهات ماحنة تنمية، مبا   ذلك أثناب فجة تنفيذ نشاط ال

 .ثنائية
 :1-المادة الحادية عشرة

 المسائل الواجب تضمينها في اتفاقيات برامج ومشروعات المعونة الغذائية
املشروع اجملاز، فإن على اتفاقيات الربامج باإل افة إىل الشروط األخرى لتنفيذ األنشية املقجحة املتعلقة بالربنامج أو 

أن تبع املعونة اليت تقدمها الوكاالت أو املؤسسات األخرى، وشروط تسليخ السلع، والتزامات احلكومة خبصوص 
 استخدام السلع املوّردة، مبا   ذلك استخدام أية مبالغ بالعملة احمللية حيققها بيعها،

لجتيبات املو وعة لتخزين هذه السلع ونقلها   الداخل وتوزيعها، ومسؤولية الرقابة على هذه املبالغ، خبصوص ا
احلكومة عن كل النفقات ابتداب من نقية التسليخ، مبا   ذلك تكاليف رسوم االسجداد والضرائب والعوائد 

ن على أهنا واملست قات ورسوم الرصيف، كما جيب أن تتضمن االتفاقيات أية شروط أخرى مناسبة قد يتفق اليرفا
  رصد مجيع  البرنامج رورية لتنفيذ الربنامج أو املشروع وتقييمه فيما بعد. وينبغي أن تكفل هذه االتفاقيات حق 

مراحل تشغيل الربنامج أو املشروع ابتداب من وصول السلع إىل البلد حىت استخدامها النهائي، وأن تنص على مرالعة 
وقف مساعدته أو س بها   حالة املخالفات اخليرية. ومن  للبرنامجيز احلسابات حسب ما يقتضي األمر، وأن جت

الوالب أن تنص االتفاقيات أيضا على مجيع البيانات عن كيفية توزيع األغذية وآثارها على حتسع الو ع الغذائي 
وثائق النقل للمستفيدين والتنمية االقتصادية وااللتماعية للبلد   املدى اليويل ومسك سجالت كاملة، تشمل 

 عليها عند اليلب. البرنامجوالتخزين، عن استخدام مساعدات برنامج األغذية العاملي، وإطالع 

 :1-المادة الحادية عشرة
 المسائل الواجب تضمينها في اتفاقات المساعدة

باإل افة إىل الشروط األخرى لتنفيذ األنشية املقجحة املتعلقة بالربنامج املعتمد، تبع االتفاقات املساعدة اليت 
ستقدمها الوكاالت أو املؤسسات األخرى، وشروط تسليخ السلع، والتزامات احلكومة بشأن استخدام السلع املورَّدة، 

تت قق من بيعها، وبشأن الجتيبات املو وعة لتخزينها، ونقلها الداخلي،  مبا   ذلك استخدام أية مبالغ بالعملة احمللية
وتوزيعها، ومسؤولية احلكومة عن كل النفقات املتكبدة ابتداب من نقية التسليخ، مبا   ذلك تكاليف رسوم االسترياد، 

ميكن أن يتفق اليرفان والضرائب، والعوائد، واملست قات، ورسوم الرصيف؛ وغري ذلك من الشروط ذات الصلة اليت 
  رصد مجيع مراحل  البرنامجعلى أهنا  رورية لتنفيذ الربنامج وتقييمه فيما بعد. وتضمن هذه االتفاقات حق 

الربامج، ابتداب من وصول السلع إىل البلد حىت استخدامها النهائي؛ وتنص على مرالعة احلسابات حسبما يقتضي 
ه أو س بها   حاالت املخالفات اخليرية. وتنص االتفاقات أيضا على مجع تعليق مساعدات للبرنامجاألمر؛ وتتيح 

بيانات عن توزيع األغذية وأثره على حتسع الو ع الغذائي للمستفيدين، والتنمية االقتصادية وااللتماعية للبلد على 
لق باستخدام مساعدات األلل اليويل؛ وعلى االحتفاظ بسجالت كاملة، مبا يشمل وثائق النقل والتخزين، فيما يتع

 على تلك السجالت إذا طلب ذلك. البرنامج؛ وإطالع البرنامج
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 :1-المادة الثالثة عشرة
 المساهمات

 :تقُدم املسامهات
  مؤمتر إلعالن التعهدات يشجك   الدعوة إليها كل من األمع العام واملدير العام، ويكون اهلدإ منها  )أ(

 الوصول إىل الرقخ الذع حيدده اجمللس التنفيذع من وقت آلخر؛
   املشاورات الدورية بشأن املوارد؛ )ب(
 من احلكومات املاحنة واملؤسسات الثنائية   مناسبات معينة؛ )ج(
 استجابة للندابات؛ )د(
 خالل أنشية مجع التربعات األخرى، مبا   ذلك   أوساط القياع اخلاص؛ (ھ)

 بأع شكل آخر حتدده اجلمعية العامة لألمخ املت دة ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة. )و(

 :1-المادة الثالثة عشرة
 المساهمات

 :ميكن تقدت املسامهات من خالل ما يلي
التعهد هبا   مؤمترات إلعالن التعهدات يشجك   الدعوة إليها كل من األمع العام واملدير العام، ويكون  )أ(

 اهلدإ منها الوصول إىل الرقخ الذع حيدده اجمللس التنفيذع ولفجات التعهدات اليت يقررها من حع إىل آخر؛
 إعالهنا   املشاورات الدورية بشأن املوارد؛ )ب(
 تزام هبا من احلكومات واملؤسسات الثنائية   مناسبات معينة؛االل )ج(
 تقدميها استجابة لندابات؛ )د(
 ( تقدميها من خالل أنشية مجع التربعات األخرى، مبا   ذلك   أوساط القياع اخلاص؛ھ)

 بأع شكل آخر حتدده اجلمعية العامة لألمخ املت دة ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة. )و(
 :2-المادة الثالثة عشرة

 أغراض المساهمات
املنصوص عليها   املادة الثانية   النظام األساسي دون قيود على البرنامج ميكن تقدت املسامهات ألغراض 

 :استخدامها، أو لغرض من األغراض التالية
 فئات الربنامج؛ )أ(
 برامج قيرية بعينها، مشروعات أو أنشية   إطار إحدى فئات الربامج؛ )ب(
 .أية أنشية أخرى حيددها اجمللس من حع إىل آخر )ج(

 :2-المادة الثالثة عشرة
 تحديد مواصفات المساهمات
على الن و املنصوص عليه   املادة الثانية من النظام األساسي دون  البرنامجميكن تقدت مسامهات ألغراض 

 قيود على استخدامها، أو لربامج أو أنشية حمدَّدة بشكل خاص.
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 :4-المادة الثالثة عشرة
 أنواع المساهمات

 :للبرنامجمن النظام األساسي، ينيبق ما يلي على خمتلف املسامهات املقدمة  2-وفقا للمادة الثالثة عشرة
على اجلهات املاحنة اليت تتربع بسلع غذائية، أو بالنقد املخصص للمشجيات الغذائية توفري مبالغ نقدية )أ( 

وخدمات مالئمة كافية أو أصنافا غري غذائية مالئمة لتغيية تكاليف الدعخ والتشغيل للسلع اليت تتربع هبا؛ 
 :والتشغيلوتستخدم إحدى اليرع التالية   حساب تكاليف الدعخ 

 من الالئ ة العامة؛ 6-السلع الغذائية: تقيخ وفقا ملا هو وارد   املادة الثالثة عشرة (1)
 النقل اخلارلي: وفقا لقيمة التكلفة الفعلية؛ (2)
 النقل الربع والتخزين واملناولة: تبعا ملتوسط تكلفة الين الواحد   املشروع؛ (3)
تبعا ملتوسط تكلفة الين الواحد امليبق على مكوِّن األغذية    تكاليف التشغيل املباشرة األخرى: (4)

 املشروع؛
 تكاليف الدعخ املباشرة: نسبة مئوية من تكاليف التشغيل املباشرة للمشروع؛ (5)
تكاليف الدعخ غري املباشرة: نسبة مئوية من التكاليف املباشرة للمشروع، مبا   ذلك تكاليف التشغيل  (6)

 ف الدعخ املباشرة، وفقا ملا يقرره اجمللس.املباشرة وتكالي
على اجلهات املاحنة اليت تتربع بنقد خمصص ألنشية ال تشتمل على توزيع األغذية أن توفر مبالغ نقدية )ب( 

كافية لتغيية تكاليف التشغيل والدعخ الكاملة املتعلقة مبسامهتها، باستخدام املعايري التالية حلساب تكاليف 
 التشغيل والدعخ:

 تكاليف التشغيل املباشرة: التكاليف الفعلية التقديرية؛ (1)
 تكاليف الدعخ املباشرة: نسبة مئوية من تكاليف التشغيل املباشرة للمشروع؛ (2)
تكاليف الدعخ غري املباشرة: نسبة مئوية من التكاليف املباشرة للمشروع، مبا   ذلك تكاليف التشغيل  (3)

 املباشرة وتكاليف الدعخ املباشرة، وفقا ملا يقرره اجمللس.
على اجلهات املاحنة اليت تتربع بأصناإ غري غذائية مالئمة ليست ذات صلة مباشرة مبسامهات أخرى، توفري  )ج(
 نقدية أو خدمات مالئمة للوفاب بكافة تكاليف الدعخ والتشغيل لألموال النقدية اليت تتربع هبا؛ مبالغ
على اجلهات املاحنة اليت تتربع خبدمات مالئمة ليست مرتبية مباشرة مبسامهات أخرى توفري مبالغ نقدية )د( 

 تعلقة مبسامهافا؛كافية أو غريها من املوارد املالئمة لتغيية تكاليف التشغيل والدعخ امل
ال ييلب من اجلهات املاحنة اليت تتربع بأموال نقدية غري خمصصة لغرض بعينه، أو مولهة حلساب االستجابة  (ھ)

العاللة، أو مليزانية دعخ الربامج واإلدارة أو األنشية ذات الصلة، تقدت أموال نقدية إ افية أو خدمات مالئمة 
إلزام إ ا   البرنامج يل ذات الصلة مبسامهافا شريية أن ال يقع على عاتقللوفاب بكافة تكاليف الدعخ والتشغ

 باإلبالغ؛
جيوز حلكومات الدولة النامية، أو الدول ذات االقتصاد االنتقايل، أو اجلهات املاحنة غري املعتادة وفقا ملا يقرره  )و(

 :اجمللس أن تقدم مسامهة بالسلع أو باخلدمات ف سب شريية توافر التايل

 :4-المادة الثالثة عشرة
 المساهمات

 :البرنامج من النظام األساسي، ينيبق ما يلي على املسامهات املقدمة إىل 2-وفقا للمادة الثالثة عشرة
ما مل تنص أحكام الالئ ة العامة على خالإ ذلك، تُقدِّم مجيع اجلهات املاحنة مسامهات على أساس  )أ(

مجيع تكاليف األنشية املمولة من املسامهة،  البرنامج"االسجداد الكامل للتكاليف" الذع يكفل اسجداد 
 ة العامة ووفقا ملعايري احلساب التالية:من الالئ  2-باستخدام فئات التكاليف التالية، احملددة   املادة العاشرة

 تكاليف الت ويل والتنفيذ اليت حُتسب على أساس التكلفة التقديرية؛ (1)
تكاليف الدعخ املباشرة اليت حُتسب على أساس النسبة املئوية لتكاليف الت ويل والتنفيذ احملددة  (2)

 لكل بلد؛
تكاليف الدعخ غري املباشرة اليت حتسب على أساس النسب املئوية لتكاليف الت ويل والتنفيذ  (3)

 اليت يقررها اجمللس، وتكاليف الدعخ املباشرة. 
ال يُيلب من اجلهات املاحنة اليت تقدِّم مسامهات نقدية غري خمصصة لغرض بعينه أو مولهة حلساب  )ب(

تشغيلي، أو املسامهات املقدمة لدعخ الربامج واإلدارة أو األنشية ذات الصلة، االستجابة العاللة أو لالحتياطي ال
تقدُت أموال نقدية إ افية أو خدمات للوفاب باالسجداد الكامل للتكاليف فيما يتعلق مبسامهافا، شريية أاّل يقع 

 بسبب تلك املسامهات عبب إبالغ إ ا . البرنامجعلى 
نامية، والبلدان اليت متر اقتصادافا مبرحلة انتقالية، واجلهات املاحنة غري التقليدية جيوز حلكومات البلدان ال )ج(

 األخرى، حسب ما يقرره اجمللس، أن تقدِّم مسامهات ال حتقق االسجداد الكامل للتكاليف، رهنا مبا يلي:
 أن تغيي لهة أو لهات ماحنة أخرى كامل تكاليف التشغيل وتكاليف الدعخ، من خالل (1)

 ؛البرنامجمسامهات عن طريق اسجداد لزب من املسامهة بالنقد و/أو عن طريق اللجوب إىل صندوع 
عبب إبالغ أو  البرنامج، وأاّل يقع بسببها على البرنامجأن تكون هذه املسامهات   مصل ة  (2)

 أية أعباب إدارية كبرية؛
 .البرنامجأن يرى املدير التنفيذع   قبوله للمسامهة مصل ة للمستفيدين من  (3)

جيوز للمدير التنفيذع،   حاالت استثنائية، ختفيا تكاليف الدعخ غري املباشرة، وكذلك، عند االقتضاب،  )د(
ذا ما رأى   مثل تكاليف الدعخ املباشرة، أو اإلعفاب منها فيما يتعلق بأع مسامهات حسب ما يقرره اجمللس، إ

 ، رهنا مبا يلي:البرنامجهذا التخفيا أو اإلعفاب مصل ة للمستفيدين من 
 بسبب هذه املسامهات عب إبالغ إ ا  أو أعباب إدارية؛ البرنامجأاّل يقع على  (1)
  حالة اإلعفاب، أن يكون املدير التنفيذع قد رأى أن التكاليف امليبَّقة خبالإ ذلك ليست  (2)

 ية.ذات أمه
حيدد اجمللس معدل تكاليف الدعخ غري املباشرة املنيبق على املسامهات املقدمة من حكومات البلدان النامية  (ھ)

 والبلدان اليت متر اقتصادافا مبرحلة انتقالية حسب ما يقرره اجمللس.
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قيام لهة أو لهات ماحنة أخرى بالوفاب بكافة تكاليف الدعخ والتشغيل، أو تغيية هذه التكاليف  (1)
 ؛البرنامجباستبدال لزب من املسامهة بالنقد، أو تغييتها من حساب 

 ؛البرنامجأن ال يجتب على هذه املسامهات إلزام باإلبالغ أو أعباب إدارية كبرية على  (2)
 .البرنامجإذا رأى املدير التنفيذع   قبوله املسامهة مصل ة للمستفيدين من مساعدات  (3)
جيوز للمدير التنفيذع أن خيفا أو يلغي تكاليف الدعخ غري املباشرة ألية مسامهة عينية مقدمة لتغيية  )ز(

 شريية أن: البرنامجتكاليف الدعخ املباشرة لنشاط ما إذا رأى أن   ذلك مصل ة للمستفيدين من مساعدات 
 ؛البرنامجأن ال يجتب على هذه املسامهات إلزام باإلبالغ، أو أعباب إدارية إ افية على  (1)
أن تكون تكاليف الدعخ غري املباشرة الالزمة، إذا مل يكن املدير التنفيذع قد ألغاها ليست ذات قيمة  (2)

 كربى.
عن املسامهات الواردة   الفقرة )و( أعاله، والتخفيا أو  تقدم للدورة السنوية للمجلس التنفيذع تقارير)ح( 

 اإللغاب الواردة   الفقرة )ز( أعاله.

 أعاله( ھالفقرتع )ج( و)تقدم إىل اجمللس التنفيذع   دورته السنوية تقارير عن املسامهات املقدمة مبولب )و( 
 ( أعاله.د) الفقرة مبولب املمنوحة اإلعفابات أو التخفيضات وعن

 :6-المادة الثالثة عشرة
 تقييم التعهدات بالسلع والخدمات

يتعلق بالتعهدات الكمية، أو حيثما يعلن عن تعهد على أساس نقدع مث حيول إىل سلع، بصورة كلية أو  و  ما
للسلع بقيمة حتدد على أساس  البرنامجلزئية، تسجل هذه التعهدات وقت التعهد بالسلع وكذلك عند تسلخ 
بالسعر املبع   فاتورة اجلهة املاحنة حبسب األسعار السائدة   السوع العاملية، بأسعار اتفاقية املعونة الغذائية، أو 

احلالة. أما املسامهة باخلدمات املالئمة، فيجرى تقييمها إما بأسعار السوع العاملية، أو بالسعر الذع تعاقد عليه 
 املدير التنفيذع إذا كانت اخلدمة ذات طبيعة حملية. وجيرع تقييخ املسامهات خبدمات املوظفع وفق التكلفة امليبقة

 .البرنامج  

 :6-المادة الثالثة عشرة
 تقييم التعهدات بالسلع والخدمات

بالقيمة العادلة. وتشمل  للبرنامجتسجل املسامهات املقدمة كليا أو لزئيا   شكل سلع، عندما يتخ تأكيدها 
عدة الغذائية، والسعر مؤشرات القيمة العادلة،   مجلة أمور، أسعار السوع العاملية، والسعر احملدد   اتفاقية املسا

املبع   فاتورة اجلهة املاحنة. وتقيخ املسامهات املقدمة   شكل مواد غري غذائية وخدمات مقبولة بالقيمة العادلة 
سواب على أساس أسعار السوع العاملية، أو بالسعر الذع يتعاقد عليه املدير التنفيذع إذا كانت اخلدمة ذات 

مىت  البرنامجاملقدمة   شكل خدمات موظفع وفق التكلفة املعيارية امليبقة   طابع حملي. وتقيخ املسامهات 
 كانت تعرب عن القيمة العادلة.
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 3الملحق 
 المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالميعلى  التي عرضت، (A/1-WFP/EB.2/2018/5) "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة"بالوثيقة  2مقتبس من الملحق 

 2018في دورته العادية الثانية لعام 

 للبرنامجالنظام المالي التعديالت المقترحة على 
 النظام المالي
 النص الحالي

هناك أحكام لديدة مقجحة   اخلانة الفارغة   هذا العمود أنه ال تولد أحكام حاليا وأن )مالحظة: تعين 
 عمود "النص املقجح"(

 النظام المالي
 النص المقترح
 اخلانة الفارغة   هذا العمود أن األحكام الواردة   النص احلايل للنظام املايل قد حُذفت()مالحظة: تعين 

 عشرة من النظام األساسي.هو وثيقة، أيا كانت تسميتها، تنفذ وفقا ألحكام املادة احلادية اتفاق المساعدة  
  هي فجتان ماليتان تبدآن من أول يناير/كانون الثاين من كل سنة زولية. فترة السنتين:
صناديق، أو وكاالت  منفردا أو باالشجاك مع برامج، أو هو نداب يولهه برنامج األغذية العاملي: النداء الموسَّع

 .الربامج، أو املشاريع، أو األنشية املنفصلةأخرى من ألل مشروع إقليمي، أو عدد من 
منفردا أو باالشجاك مع برامج أو صناديق أو وكاالت أخرى من ألل  البرنامجهو نداب يولهه  النداء الموسَّع

 مشروع إقليمي، أو من ألل عدد من الربامج أو املشروعات أو األنشية املنفصلة.
 الربنامج املعين.هي ميزانية ميزانية الحافظة القطرية  

  .األساسي النظام من )ج(2-الذع جييزه اجمللس مبولب املادة السادسة هو الربنامج القيرعالبرنامج القطري: 
توليهها إىل البرنامج هي املسامهات اليت تيلب اجلهة املاحنة من  المساهمات الموجَّهة متعددة األطراف:
برنامج األغذية العاملي، أو إىل برنامج قيرع بعينه أو إىل برامج قيرية نشاط واحد أو أنشية معينة يضيلع هبا 

 .البرنامج معينة. وال يدخل   هذه املسامهات ما يقدم لعملية طوارئ حمددة استجابة لنداب من

للقيام بعملية طوارئ  البرنامجهي مسامهة، خبالإ االستجابة لنداب من المساهمة المتعددة األطراف الموجهة 
، أو تيلب البرنامجتوليهها إىل نشاط حمدد أو أنشية حمددة مببادرة من  البرنامجدَّدة، تيلب اجلهة املاحنة من حم

 توليهها إىل برنامج حمدد أو برامج حمددة.
حالة توقف  مباشرا بتقدت دعخ لعملية ما وال تصرإ ارتباطا هي التكاليف اليت ترتبط: تكاليف الدعم المباشرة

 .العملية تلك
هي تكلفة تقابل النفقات على املستوى القيرع املرتبية ارتباطا مباشرا بتنفيذ الربنامج تكاليف الدعم المباشرة 

 ككل ولكن ال ميكن عزوها إىل نشاط معع   إطار ذلك الربنامج.
وتكاليف الدعخ غري هي اسجداد تكاليف التشغيل، وتكاليف الدعخ املباشرة االسترداد الكامل للتكاليف: 

 املباشرة بكاملها.
هو اسجداد مجيع تكاليف األنشية املمولة عن طريق مسامهات أو مدفوعات نظري  االسترداد الكامل للتكاليف

 تقدت خدمات.
هو الكيان احملاسيب الذع ينشأ ليسجل فيه، حتت حسابات منفصلة، حساب اسجداد تكاليف الحساب العام: 
رة، واإليرادات املتنوعة، واحتياطي التشغيل، واملسامهات املت صلة غري املخصصة لفئة معينة من الدعخ غري املباش

 فئات الربامج أو للمشروعات أو املشروعات الثنائية.

هو الكيان احملاسيب الذع ينشأ ليسجل فيه، حتت حسابات منفصلة، حساب اسجداد تكاليف الحساب العام 
ادات املتنوعة، واحتياطي التشغيل، واملسامهات املت صلة غري املخصصة حلساب فئة الدعخ غري املباشرة، واإلير 

 معينة من فئات الربامج أو حساب أمانة أو حساب خاص.
هي تكلفة تقابل النفقات املرتبية ارتباطا مباشرا بأنشية حمددة داخل الربنامج خبالإ تكاليف  تكاليف التنفيذ 

 الت ويل.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099355/download
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دون أن  اليت تسهخ   دعخ عملية تنفيذ املشروعات واألنشية هي التكاليفتكاليف الدعم غير المباشرة: 
 .مباشرة ترتبط بذلك

 هي تكلفة ال ميكن أن ترتبط ارتباطا مباشرا بتنفيذ برنامج أو نشاط. تكاليف الدعم غير المباشرة 

برنامج األغذية العاملي بت ديد الربنامج القيرع، أو هي املسامهات اليت يقوم  المساهمات المتعددة األطراف:
، الذع سيستفيد منها وكيفية استخدامها، أو املسامهات املقدمة استجابة لنداب موسع حيدد البرنامجنشاط 

،   نياقه، برنا ه القيرع أو أنشيته اليت ستستخدم فيها هذه املسامهات وكيفية استخدامها. و  هذه البرنامج
 تعترب اجلهة املاحنة التقارير املقدمة إىل اجمللس كافية لتلبية متيلبافا. احلاالت

برنا ه أو أنشيته اليت ستستفيد منها وكيفية  البرنامجهي مسامهة حيدد المساهمة المتعددة األطراف 
 ه أو أنشيته   نياع ذلك النداب، برنا البرنامج،استخدامها، أو املسامهات املقدمة استجابة لنداب موسع حيدد 

 اليت ستستفيد منها وكيفية استخدامها، واليت تعترب اجلهة املاحنة التقارير املقدمة إىل اجمللس كافية لتلبية متيلبافا.

ملشروعات  هي أع تكاليف، خبالإ تكاليف الدعخ املباشرة أو تكاليف الدعخ غري املباشرة،تكاليف التشغيل: 
 .وأنشيته البرنامج

 هي تكاليف الت ويل وتكاليف التنفيذ اخلاصة بربنامج معع.تكاليف التشغيل 

 )ج( من النظام األساسي.2-هو برنامج تصدر املوافقة عليه وفقا للمادة السادسة البرنامج 
هي وثيقة، أيا كانت تسميتها، ينفذ حمتواها طبق األحكام املادة احلادية عشرة من النظام  اتفاقية المشروع:

 األساسي.
 

وسياساته وأنشيته إىل طرإ آخر نظري  مقاصدهبتقدت خدمات تتسق مع  البرنامجهو قيام  تقديم الخدمات 
 مدفوعات. 

 هي تكاليف الدعخ غري املباشرة وتكاليف الدعخ املباشرة لربنامج معع. تكاليف الدعم 
هي تكلفة تقابل القيمة النقدية للمواد أو النقود أو اخلدمات املقدمة، إ افة إىل تكاليف تكاليف التحويل  

 التسليخ ذات الصلة.
هي امليزانية السنوية وهي عنصر من خية اإلدارة، اليت يقرها اجمللس كل سنة، واليت تبع تقديرات  ميزانية البرنامج:

 املوارد واإلنفاع للربامج واملشروعات واألنشية وتتضمن ميزانية دعخ الربامج واإلدارة.
كل سنة، وتبع تقديرات هي عنصر امليزانية السنوية   خية اإلدارة اليت يوافق اجمللس عليها  ميزانية البرنامج 

 املوارد ونفقات الربامج واألنشية وتشمل ميزانية لدعخ الربامج واإلدارة.
 رابعا: الموارد

 من اآليت: البرنامجتتكون موارد  :1-4المادة 
 املسامهات املقدمة وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام األساسي؛ )أ(
 اإليرادات املتنوعة، اليت تشمل أرباح االستثمارات؛ )ب(
 األموال املستلمة كأمانات كما هو منصوص عليه   املادة اخلامسة من النظام املايل. )ج(

 رابعا: الموارد
 من اآليت: البرنامجتتكون موارد  :1-4لمادة ا

 املسامهات املقدمة وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام األساسي؛ )أ(
 اإليرادات املتنوعة، مبا فيها أرباح االستثمار؛ )ب(
 األموال املستلمة كأمانات حسب ما تنص عليه املادة اخلامسة من النظام املايل؛ )ج(
 من النظام املايل. 8-4املدفوعات املستلمة نظري تقدت خدمات مبولب املادة )د( 

للمدير التنفيذع، مبولب املبادئ التوليهية اليت يضعها اجمللس، وبالتشاور مع اجلهة املاحنة والبلد : 6-4المادة 
املستفيد، أن يوافق على بيع السلع لل صول على النقد، إذا رأى أن النقد يسهخ بقدر أكرب من الفعالية   حتقيق 

ع مسؤولية إدارة األموال املت ققة على عاتق اجلهة أهداإ الربامج القيرية أو املشروعات أو األنشية املعنية. وتق
اليت متلك السلع وقت بيعها. وتقع مسؤولية متابعة إدارة األموال املت ققة هبذه اليريقة   كل احلاالت على املدير 
التنفيذع الذع ميارسها عن طريق مرالعة احلسابات أو بتدابري أخرى. وعندما يقرر املدير التنفيذع أن من 

  البرنامج األموال املت ققة العائدة لل كومة املستفيدة، يدخل  البرنامجصلح للمشروع أو النشاط أن يدير األ
واجلهة املاحنة  البرنامجترتيبات حساب أمانة مع احلكومة املعنية. وجيب أن تتفق حدود مسؤوليات كل من 

 ة اليت يضعها اجمللس.واحلكومة املستفيدة   إدارة حساب األمانة مع املبادئ التوليهي

للمدير التنفيذع، مبولب املبادئ التوليهية اليت يضعها اجمللس، وبالتشاور مع اجلهة املاحنة والبلد : 6-4المادة 
املستفيد، أن يوافق على بيع سلع لل صول على أموال نقدية، إذا رأى أن تلك األموال النقدية تساهخ بفعالية 

و املشروعات أو األنشية املعنية. وتقع املسؤولية عن إدارة األموال املت ققة على أكرب   حتقيق أهداإ الربامج أ
عاتق اجلهة اليت متلك السلع وقت بيعها. وتقع املسؤولية عن متابعة إدارة األموال املت ققة هبذه اليريقة   كل 

 أخرى. وعندما يقرر املدير احلاالت على املدير التنفيذع الذع ميارسها عن طريق مرالعة احلسابات أو بتدابري
األموال املت ققة العائدة لل كومة  البرنامجالتنفيذع أن من األصلح للربنامج أو املشروع أو النشاط أن يدير 
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  ترتيبات مع احلكومة املعنية بشأن إدارة تلك األموال. وتتفق حدود مسؤوليات كل البرنامج املستفيدة، يدخل 
 واجلهة املاحنة واحلكومة املتلقية   إدارة تلك األموال مع املبادئ التوليهية اليت يضعها اجمللس. البرنامجمن 

جيوز للمدير التنفيذع أن يوافق على أنشية تقدت اخلدمات. وتُقدَّم هذه اخلدمات على أساس : 8-4المادة  
 االسجداد الكامل للتكاليف، حسب ما يقرره املدير التنفيذع.

 خامسا: حسابات األمانة واحلسابات اخلاصة
ينشئ املدير التنفيذع حسابات أمانة وحسابات خاصة ألغراض حمددة مع سياسات وأهداإ : 1-5المادة 

وأنشية برنامج األغذية العاملي. وعلى املدير التنفيذع أن حييط اجمللس علما حبسابات األمانة أو احلسابات 
 اخلاصة هذه.

 مانة واحلسابات اخلاصةخامسا: حسابات األ
جيوز للمدير التنفيذع إنشاب حسابات أمانة وحسابات خاصة لتمويل نفقات األنشية اليت جيرع : 1-5المادة 

وسياساته. ويبلغ  البرنامجاإلشراإ عليها مباشرة من املقر أو املكاتب اإلقليمية، شريية أن تتسق مع مقاصد 
 املدير التنفيذع اجمللس جبميع حسابات األمانة أو احلسابات اخلاصة هذه.

يتخ حتديد الغرض من كل حساب أمانة وحساب خاص وحدوده بشكل وا ح وتسجد املسامهات : 2-5المادة 
 املودعة فيه على أساس رد التكاليف كاملة.

مانة وحساب خاص وحدوده ويقدم متويله على أساس حيدد بو وح الغرض من كل حساب أ: 2-5المادة 
 االسجداد الكامل للتكاليف، حسب ما يقرره املدير التنفيذع.

 سادسا: املوافقة على الربامج واملشروعات القيرية
للربامج القيرية  البرنامج لضمان االستمرارية   بر ة وتنفيذ مساعداتمن النظام المالي:  1-6المادة 

هي البرنامج  تكون الفجة املالية الستعمال املوارد املقجحة وللدخول   التزامات مرتبية بنشاطات واملشروعات،
 مدة تنفيذ الربنامج القيرع واملشروع.

 سادسا: املوافقة على الربامج
للربامج واملشروعات، تكون الفجة املالية  البرنامجلضمان االستمرارية   بر ة وتنفيذ مساعدات  :1-6المادة 

 هي مدة تنفيذ كل برنامج. البرنامجالستخدام املوارد املقجحة، وللدخول   التزامات مرتبية بأنشية 

 ثامنا: الربامج واملشروعات القيرية
ر التنفيذع برصد ميثل إقرار برنامج قيرع أو مشروع ما   العادة تفويضا للمدي من النظام المالي: 1-8المادة 

املخصصات، والدخول   التزامات، وإنفاع املوارد ألغراض هذا الربنامج القيرع أو املشروع، رهنا بتوقيع االتفاع 
اخلاص بالربنامج القيرع أو املشروع. على أنه يرخص أيضا للمدير التنفيذع برصد املخصصات   احلاالت اليت 

ملوارد خالل إعداد املشروع، من ألل توفري إمدادات الغذاب   املواعيد تستدعي تكبد االلتزامات واإلنفاع من ا
 احملددة   الثالثة أشهر األوىل، مبا ال يتجاوز ربع االحتيالات الكلية للتمويل.

 ثامنا: الربامج
إنفاع مُيثِّل إقرار ما   العادة تفويضا للمدير التنفيذع برصد خمصصات، والدخول   التزامات، و : 1-8المادة 

املوارد على الربنامج وفقا مليزانية احلافظة القيرية رهنا بتوقيع اتفاع مساعدة. غري أنه جيوز للمدير التنفيذع الدخول 
  التزامات، وإنفاع املوارد أثناب إعداد الربنامج، إذا لزم األمر، من ألل توفري إمدادات الغذاب   املواعيد احملدَّدة 

 ىل، ومبا ال يتجاوز ربع  موع احتيالات التمويل.  األشهر الثالثة األو 

فئة الربامج املعنية أو   رصيد    رصيد حسابالبرنامج  اليت يتلقاهاتقّيد مجيع املسامهات : 2-10المادة 
حساب فئة الربامج املعنية أو   رصيد حسابات األمانة، أو   احلساب العام، وحتمل مجيع املصروفات على 

 املعنية.احلسابات 

  حساب فئة الربامج ذات الصلة، أو   حساب األمانة  البرنامجتقّيد مجيع املوارد اليت يتلقاها : 2-10المادة 
 ذع الصلة، أو   احلساب العام، أو احلساب اخلاص وحتمل مجيع املصروفات على احلاسب ذع الصلة.

تدخل مجيع املسامهات   إحدى الفئات التالية: مسامهات متعددة األطراإ، مسامهات مولهة : 3-10المادة 
متعددة األطراإ، مسامهات ثنائية. وجيوز للمدير التنفيذع أن يقبل املسامهات الثنائية شريية أن تكون خمصصة 

 البرنامجعدات اليت يقدمها " ومتوافقة مع املساالبرنامجألنشية ال تتعارض مع أهداإ وسياسات "بيان رسالة 
 للبلد املستفيد. وعلى املدير التنفيذع إبالغ اجمللس جبميع املسامهات.

تصنف مجيع املسامهات إما كمسامهات متعددة األطراإ، أو مسامهات مولهة متعددة األطراإ، : 3-10المادة 
شريية أن تكون خمصصة ألنشية تتسق أو مسامهات ثنائية. وجيوز للمدير التنفيذع أن يقبل املسامهات الثنائية 

". وجيوز للمدير التنفيذع تلقي مدفوعات نظري أنشية تقدت البرنامجمع أهداإ وسياسات "بيان رسالة 
 من النظام املايل. وعلى املدير التنفيذع إبالغ اجمللس جبميع املوارد املستلمة. 8-4اخلدمات وفقا للمادة 

من هذا  3-ينشئ املدير التنفيذع حساب أمانة لكل مسامهة ثنائية تقبل مبقتضى املادة العاشرة :4-10المادة 
 النظام.

من هذا النظام  3-10ينشئ املدير التنفيذع حساب أمانة لكل مسامهة ثنائية تُقبل مبقتضى املادة  :4-10المادة 
 اإلقليمية. وتتعلق بأنشية جيرع األشراإ عليها مباشرة من املقر أو املكاتب
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تُقّيد مجيع اإليرادات باستثناب املسامهات، حتت بند اإليرادات املتنوعة مبولب نص املادة احلادية : 9-10المادة 
 من النظام املايل. 3-عشرة

تُقّيد مجيع اإليرادات باستثناب املسامهات املقدمة واملدفوعات املستلمة نظري تقدت خدمات، حتت : 9-10المادة 
 من النظام املايل أدناه. 3-11بند اإليرادات املتنوعة رهنا بأحكام املادة 

 حيثما –تودع عائدات االستثمارات،   احلساب اخلاص الذع أخذت منه األموال املستثمرة : 3-11المادة 
ينيبق ذلك، و  كل احلاالت األخرى تودع   احلساب العام حتت بند اإليرادات املتنوعة. وتُقيَّد كل الفوائد 

ألغراض اخلدمات الثنائية   حساب االستجابة العاللة ما البرنامج  احملققة من أموال اجلهات املاحنة اليت يديرها
 .مل حتدد اجلهة املاحنة غري ذلك

حيثما  –ع عائدات االستثمارات،   احلساب اخلاص الذع أخذت منه األموال املستثمرة تود : 3-11المادة 
ينيبق ذلك، و  كل احلاالت األخرى تودع   احلساب العام حتت بند اإليرادات املتنوعة. وتُقيَّد مجيع الفوائد 

ة ألغراض املسامهات الثنائية   من خالل حسابات األمانالبرنامج  احملققة من أموال اجلهات املاحنة اليت يديرها
 .حساب االستجابة العاللة ما مل حتدد اجلهة املاحنة غري ذلك

 
 


