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ب  ا   ا    ة ال ال  

 ( 2024-2022خطة الب  ا   لإلدارة )

 ال وجز التنفي ي 

الجوع    قضاء على الجوع، ومع ذلك زادت معدالت هدف التنمية المستدامة المتمثل في الأقل من عقد من الزمن على تحقيق  لم يبق سوى  

،  2030مليون شخص يعانون من الجوع في عام    660. وتشير التوقعات األخيرة إلى أنه قد يبقى  2015المزمن زيادة كبيرة منذ عام  

بلدا   80وفي أكثر من  (1) مليون شخص. 30بما مقداره  2020م  في عا  19-أي أكثر من العدد الذي كان متوقعا لو لم تحدث جائحة كوفيد

التي يعمل   البلدان  العالمي )من  مليون شخص يعانون من    270(، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى  الب  ا  فيها برنامج األغذية 

. كما ساهمت األزمة االقتصادية غير المسبوقة، التي كانت جائحة  2021في عام    هانعدام األمن الغذائي الحاد أو معرضون جدا لخطر 

العالم منذ عقدين في معدالت الفقر المدقع العالمي. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن   من مسبباتها، في أول زيادة يشهدها  19-كوفيد

ح أن ي 2022التعافي من التراجع االقتصادي السلبي في عام   كون مقيَّدا ومتفاوتا، وال سيما في البلدان المنخفضة الدخل.  يُرجَّ

المتزايد إلى حد بعيد إلى األثر المضاعف الذي يولّده ارتفاع عدد النزاعات في جميع أنحاء العالم، وأزمة   األمن الغذائيويعزى انعدام  

سي النعدام األمن الغذائي الحاد. وقدّر التقرير العالمي عن  المناخ العالمية، والصدمات االقتصادية. وال تزال النزاعات هي المحرك الرئي

الغذائي الحاد الذي يعاني منه ما يقرب من  السبب الرئيسي النعدام األمن    2020ة أن النزاع أو انعدام األمن كان في عام األزمات الغذائي

 

حالة  : 2021العالمية.  منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة  (1)

  . : تحويل النظم الغذائية من أجل تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع2021 –األمن الغذائي والتغذية في العالم  

 ويقاس معدّل الجوع المزمن بمعدل انتشار نقص التغذية.  . [رابط النسخة العربية] 

 
 ال جلس التنفي ي 

 الدورة العادية الثانية 

 2021نوفمبر/تشرين الثاني  18-15روما، 

 التوزيع: عام 

 2021 ولتشرين األ/أكتوبر 14التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية 

 من جدول األعمال  5البند 
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 والميزانية مسائل الموارد والمالية 

 للموافقة 

 .(https://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت   الب  ا  التنفيذي على موقع ق المجلس تتاح وثائ

https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5409ar
https://executiveboard.wfp.org/
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المناخ إلى تفاقم حدة انعدام   الغذائي وسوء التغذية؛ وفي عام  ثلثي المتضررين. وباإلضافة إلى ذلك، أدت أزمة  ، كانت  2020األمن 

لعدد التقديري للمشردين  بلدا. وبلغ ا  15مليون شخص في    16السبب الرئيسي للجوع الحاد الذي عانى منه   الظواهر المناخية المتطرفة

اتساع الفجوة بين الجنسين؛    . وعالوة على ذلك، أدت الجائحة إلى 2020مليون شخص في أواخر عام    82.4داخليا رقما قياسيا قدره  

رجال  في المائة في صفوف النساء منه في صفوف ال  10المعتدل أو الشديد أعلى بنسبة    ، كان انتشار انعدام األمن الغذائي 2020وفي عام  

 .  2019في المائة في عام  6مقارنة بنسبة 

جديدا للنتائج المؤسسية لم يكن قد تم االنتهاء من    ( وإطارا2026-2022خطة استراتيجية جديدة )الب  ا    ، سينفذ  2022وفي عام  

الميزانية يعزز الصالت بين تخصيص الموارد  حوكمة  نظام جديد ل  2022طة اإلدارة هذه. وسيُستحدث في عام  إعدادهما في وقت كتابة خ

  (2) واألداء من خالل تنفيذ خط الرؤية وإطار النتائج المؤسسية بموجب الخطة االستراتيجية الجديدة. 

ية لألنشطة األساسية  دة إلى القمة لتحديد الميزانية األساسعملية الميزنة االستراتيجية من القاع   الب  ا   ، نفذ  2021-2020وفي عامي  

برنامج عمل   لدعم  اإلدارة  الب  ا  الالزمة  تعرض خطة  ذلك،  على  االحتياجات. وبناء  هذه  لتلبية  التمويل  أنسب مصادر  وتحديد   ،

المقترحة من ميزانية دعم ا(  2022-2024) الموارد  الجديد ومخصصات  النهج  نتائج هذا  المطلوبة لدعم    واإلدارة   لبرامج ألول مرة 

مليار دوالر أمريكي. وتطرح أيضا مقترحات للتمويل من حساب   8.4وهو ، 2022عند مستوى التمويل المتوقع لعام  الب  ا   عمليات 

تحديد الميزانية  مزيدا من الجهود في السنوات المقبلة من أجل تحسين النهج الذي يتبعه ل الب  ا  تسوية دعم البرامج واإلدارة. وسيبذل 

 . 2022ميزانية عام  المستخلصة من عملية تخطيط ، مستفيدا من الدروس ه المثلى لدعم برنامج عمل

 2022ال تطلبات التشغيلية للب  ا   وخطة التنفي  ال ؤقتة ل ام 

المتوقعة   التشغيلية  المتطلبات  ه   13.9بمبلغ    2022لعام    للب  ا  تقدَّر  وتعبّر  أمريكي.  دوالر  جائحة مليار  أثر  االحتياجات عن  ذه 

أو أوائل عام    2021بما في ذلك احتمال عودة ظاهرة النينيا في أواخر عام  رتفاع عدد النزاعات وأزمة المناخ،  باإلضافة إلى ا  19-كوفيد

المائة مقارنة  23عملية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة    85مليون شخص في إطار    124. وتتوقع الخطة الوصول إلى  2022 بخطة    في 

 حتى اآلن.  للب  ا   اإلدارة السابقة، وتُعتبر هذه الخطة أكبر خطة إدارة 

قياسيا قدره    وبعد أن  رقما  المساهمات  تلقى نفس حجم  يأن    ب  ا   التوقع  ي،  2020مليار دوالر أمريكي في عام    8.4بلغت إيرادات 

على التوالي. وتستند هذه التوقعات الواقعية  أمريكي  ر دوالر  مليا  8.4و  أمريكي  مليار دوالر   8.6، وهو  2022و   2021التمويل في عامي  

مؤخرا من حيث بناء شراكات   الب  ا  المنتظم مع المانحين، وإلى اإلنجازات التي حققها نخراط ، وإلى االلالتجاهاتإلى تحليل معّمق 

البحث عن آليات تمويل    الب  ا   تشغيلية، سيواصل  أقّل بكثير من المتطلبات ال  قوية وتوسيع قاعدة مانحيه وتنويعها. وبما أن التمويل

وفير تمويل مرن يمكن التنبؤ به؛ والتعاون مع القطاع الخاص وكيانات األمم المتحدة والحكومات الوطنية  مبتكرة، وتعزيز الدعوة إلى ت

ديق استئمانية جديدة أو حسابات خاصة،  لتنفيذ استراتيجيات للعمل مع المؤسسات المالية الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صنا

ى العمل في مجاالت مواضيعية محددة مثل تعميم المنظور الجنساني والحماية وإدماج منظور  عل  الب  ا   حسب االقتضاء، لتعزيز قدرة  

المناخ،  وتغير  االستباقية،  واإلجراءات  الطوارئ  لحاالت  واالستعداد  القطرية،  االستراتيجية  الخطط  في  البيئية   اإلعاقة  واالستدامة 

 واالجتماعية.  

  الب  ا  ، بما يتماشى مع قدرة  2022في المائة( من مجموع المتطلبات في عام    77وستظل االستجابة لألزمات تمثل الحصة األكبر )

الحاجة إلى التدخالت    الفريدة على إيصال المساعدات اإلنسانية ومع أولويته الرئيسية المتمثلة في إنقاذ األرواح عند الضرورة. وستستمر 

اح في العديد من المناطق ما لم تتغير حياة الناس بفضل الوقاية وبناء القدرة على الصمود ومعالجة األسباب الجذرية للجوع  المنقذة لألرو

 نها. في المائة م 4في المائة من المتطلبات، وستمثّل األسباب الجذرية  19وسوء التغذية. وسيمثل بناء القدرة على الصمود  

 

جديد قد يشمالن مؤشرات وأهدافا  ة الأهداف مؤقتة، حيث إن الخطة االستراتيجية الجديدة وإطار النتائج المؤسسي 2022األهداف الواردة في خطة اإلدارة هذه لعام  (2)

 منقحة. 
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في المائة فيما يخص   9في المائة فيما يخص التحويالت الغذائية و 11لمتطلبات التشغيلية إلى زيادة بنسبة وتترَجم الزيادة المتوقعة في ا 

التي تمثل مجتمعة غالبية طرائق التحويل المستخدمة لتوفير المساعدة الغذائية اإلجمالية. وفي حين أن   النقد،  القائمة على  التحويالت 

في المائة هي أقل من حيث قيمتها الدوالرية، فإنها تبيّن   25في المائة وتعزيز القدرات بنسبة    106الزيادات في تقديم الخدمات بنسبة  

 فيما يخص تقديم الخدمات وتعبّر عن التوجه نحو تعزيز قدرات الحكومات والمجتمعات المحلية.   الب  ا  الطلب المتزايد على أنشطة 

واالستخدام    2022مليار دوالر أمريكي، إلى توقعات التمويل العالمية لعام    8.5البالغة    ،2022لعام    للب  ا   تة  لتنفيذ المؤقوتستند خطة ا

المستوى   هذا  ويشكل  الُمرّحلة.  المقدرة  المساهمات  ألرصدة  لعام    61الصافي  التشغيلية  المتطلبات  من  المائة  تبلغ    2022في  التي 

  الب  ا    ويهدف ،  لمساعدات إنقاذ األرواحتفيد، مع إعطاء األولوية  مليون مس  115المساعدة إلى  وستقدم .  أمريكيمليار دوالر  13.9

التقليل إلى أدنى حد من اآلثار السلبية لنقص التمويل على الفئات السكانية المستهدفة وعلى غايات وأهداف األداء.  في الوقت نفسه إلى 

 القطرية   االستراتيجية  الخطط  بوابة  في  تتاح س  2022  لعام   تنفيذ  خطة  2021  عام   من   الرابع   الفصل   في  قطري  مكتب  كل   وسيضع

 .السنوية القطرية التقارير  وفي  الخامس المالي   الكشف في 2022 لعام  األصلية  التنفيذ خطة ل كأرقام  وستُستخدم

 ع لية ال يز ة االست اتيجية  ن القاعدة إلى الق ة وتحد د ا ولو ات ا ساسية

ا  القمة في عام  لمدير  أطلق  القاعدة إلى  الميزنة االستراتيجية من  البرامج وتسيير   2020التنفيذي عملية  لدعم  أنسب متطلبات  لتحديد 

إلى    للب  ا   األعمال. وسعت عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة إلى ضمان أن تؤدي عمليات تخصيص الموارد الداخلية  

المؤسسية، وتكون كافية لدعم احتياجات البرامج من خالل أنسب مصادر تمويل، وتُستخدم    الب  ا   لويات  مع أو   مخصصات تتماشى 

وأنظمته. وستكون الفائدة الرئيسية لعملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة هي استخدام عملية ميزنة تتيح   الب  ا   وفقا للوائح 

الحدّ األمثل م إلى  التمالوصول  ذلك قدرات    الب  ا  عم عمليات  ويل لدن  التنظيمي. وسيعزز  في مجال    الب  ا  على نطاق هيكله 

على مواصلة تحديد الفرص التي تتيح تحقيق المزيد من    الب  ا  المعتمدة، وسيشجع   2022الميزنة، وسيزيد شفافية تنفيذ ميزانية عام  

 المكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة.  

ل من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وغيرها من المصادر،  كبيرا  عمقة تحّوال  ة المتالعمليوتمثل هذه   نحو إعداد ميزانية "أساسية" شاملة تموَّ

ف "األنشطة األساسية"   بما فيها حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، والمساهمات الموّجهة، ورسوم استرداد التكاليف اإلدارية. وتعرَّ

االستراتيجية القطرية    في تطبيق خطة التنفيذ السنوية بكفاءة وفعالية، ولكن ال يمكن ربطها مباشرة بالخططتسهم    أساسيةأنها أنشطة  ب

م خطة اإلدارة هذه أيضا الميز  انية  الفردية. وعلى النقيض من خطط اإلدارة السابقة التي لم تقدّم سوى ميزانية دعم البرامج واإلدارة، تقدِّّ

 كاليف غير المباشرة األساسية بغض النظر عن مصدر التمويل.  يع التشمل جماألساسية التي ت

أنشطة معيّنة يمكن تمويلها من   أنسب مصادر تمويل  القطرية  ا   على   المفروضة   المباشرة  الرسوموحدّد تصنيُف  لخطط االستراتيجية 

الميزانية األساسية، التكاليف التي  مستبعدة من  األنشطة، ال، ألنه يمكن ربطها بعمليات قطرية محددة. وتشمل هذه  2022اعتبارا من عام  

 يتكبّدها المقر والمكاتب اإلقليمية في عمليات الشراء والشحن وإدارة شؤون المستفيدين. 

ي  وقُدمت توصيات بشأن تحديد األولويات وتخصيص الموارد من مصادر التمويل وتنقيح الهيكل المفّصل للعمل إلى المدير التنفيذي الذ

على   اوافق  لعام  الميزانية  اإلقليمية  والمكاتب  للمقر  اإلجمالية  والتكاليف    –   2022ألساسية  المتكررة  التكاليف  بين  فيما  عت  ُوّزِّ التي 

العمليات واألنشطة    الب  ا  مليون دوالر أمريكي. ويغطي هذا المبلغ، الذي يلتزم    648.3والبالغة    –المتكررة   غير  بتمويله، جميع 

 من إيرادات المساهمات المتوقعة التي تكتسي أهمية بالغة للحفاظ على العمليات. أمريكي  مليار دوالر    8.4ال، مقابل  تسيير األعمالالزمة ل

وفي الميزانية األساسية الجديدة، يُستكمل مصدر التمويل المستخدم لدعم البرامج واإلدارة بصناديق استئمانية وحسابات خاصة تعزز  

، ستدعم الصناديق االستئمانية 2022على العمل في مجاالت مواضيعية محددة. وفي عام  يته وقدرته  ظيمية وفعالالتن  الب  ا   قدرة  

المناخ والحد من مخاطر الكوارث، والخدمات   ، وأنشطة سالسل اإلمداد من أجل التصدي  الحاسمةاألنشطة في مجاالت تشمل تغير 

م حسابات خاصة أخرى   ليات الصمود مدرسية، وعمللجائحة؛ وسالسل اإلمدادات الصحية، والتغذية ال المتكاملة في منطقة الساحل. وتقدِّّ
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وشركائه، بما فيها الخدمات المتعلقة بشبكة مستودعات األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية، وخدمات الطيران،    الب  ا  خدمات الدعم إلى  

 الطوارئ.    والخدمات اللوجستية اإلنسانية، وخدمات االتصاالت في حاالت 

تحسين قياس األداء. وفي إطار رسم توّجه عملية التخطيط   2022ويتيح إدخال مؤشرات األداء الرئيسية لألنشطة في إطار ميزانية عام  

، ستشتمل التحسينات اإلضافية على ترتيب األولويات المؤسسية بشكل أفضل، وتحسين تنسيق األنشطة من خالل 2023لميزانية عام  

األولويات، وزيادة التوحيد لتقليل التداخالت األفقية المتبقية بين شعب المقر والتداخالت الرأسية بين المكاتب    تطبيق إطار منقح لتحديد 

على تحقيق أهدافه االستراتيجية عن طريق خفض التكاليف المزدوجة    الب  ا  اإلقليمية وشعب المقر. وستزيد هذه التحسينات من قدرة  

 كفاءة.  المحتملة وتحقيق قدر أكبر من ال

 2022ل ام دعم الب ا   واإلدارة   يزا ية 

سترداد  الا  يأتي تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة من المبالغ المستردة من المساهمات لتغطية تكاليف الدعم غير المباشرة، وفقا لسياسة

الحفاظ    2022م. وتقترح األمانة أن يتم في عام . ويعتمد المجلس معدل تكاليف الدعم غير المباشرة كّل عاالب  ا  في  الكامل للتكاليف  

وللمساهمات  في البرامج المنفذة في بلدانها  الحكومات  في المائة لمساهمات    4في المائة، مع معدّل أقّل نسبته    6.5ل الموّحد البالغ  على المعد

ر  مليار دوال  8.4نادا إلى حجم اإليرادات المتوقعة البالغ  أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. واست  التي تقدمها البلدان النامية 

 مليون دوالر أمريكي.   501، من المتوقع أن تبلغ إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة 2022أمريكي لعام 

معززة، ومعالجة العجز  ية المقترحة لدعم البرامج واإلدارة الحاجة إلى تعميم الوظائف الحاسمة، وتلبية طلبات الرقابة الوتراعي الميزان

 . 19-الهيكلي، واألخذ في الوقت نفسه بطرق أكثر كفاءة للعمل في ضوء جائحة كوفيد

، وهو مستوى أقل من إيرادات تكاليف  2022لعام    أمريكيمليون دوالر    496.1وتقترح األمانة ميزانية لدعم البرامج واإلدارة قدرها 

عام   في  المتوقعة  المباشرة  غير  البالغة  .  2022الدعم  الزيادة  التي   12وهذه  واإلدارة  البرامج  دعم  بميزانية  مقارنة  المائة  بلغت    في 

وعمليات تسيير األعمال الناشئة عن   تأخذ في االعتبار إعادةَ تنظيم تمويل دعم البرامج  2021مليون دوالر أمريكي في عام   443.5

والتزامه المستمر بتنفيذ برامج مبتكرة عالية الجودة   الب  ا  ، المتزايد لعمل  عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة، والتعقيدَ 

في المائة( ومن    13في المائة في دعم البرامج واإلدارة أقل من الزيادة في المتطلبات التشغيلية )  12وفعالة. والزيادة المقترحة البالغة  

 . 2023-2021بخطة اإلدارة للفترة  في المائة( مقارنة 13.5الزيادة في إيرادات المساهمات )

ال،  وستتيح الزيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة دعم المجاالت ذات األولوية المؤسسية من قبيل اتّباع إدارة جديدة الستمرارية األعم

والتق الرقابة  أنشطة  البيانات؛ وتعزيز  لحماية  المستفيدين، وإيجاد وظائف جديدة  لبيانات  ت  ييم، وأمن الموظفين، وقدراوإدارة جديدة 

في مجال المساواة بين الجنسين، وإدماج منظور اإلعاقة، واالستدامة البيئية واالجتماعية؛    الب  ا   سالسل اإلمداد؛ والوفاء بالتزامات  

إرسا وظيفة  وتعميم  اإلدارية؛  والخدمات  األداء  وإدارة  المؤسسية  المخاطر  إدارة  ألنشطة  الالزمة  الموارد  الشراكات  وزيادة  ء 

 . الب  ا    وتنفيذ سياسة شؤون العاملين في االستراتيجية، 

 ال بادرات ال ؤسسية الحاس ة ال  ولة  ن حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة 

، وافق المجلس على استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للتحويالت التي تجرى إلى الصناديق أو االحتياطيات  2015في عام 

البرامجية والتشغيلية واإلدارية". وتتطلب   الب  ا  التي تشكل استثمارات غير متكررة "لتعزيز قدرة  بادرات المؤسسية الحاسمة،  وللم

 جميع استخدامات حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة موافقة المجلس. 

تين هما: اعتماد مبادرة  دارة لدعم مبادرتين رئيسي مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإل   42.4وتقترح األمانة استخدام  

المبادرة المؤسسية الحاسمة  "؛ والشريحة الثالثة واألخيرة من تمويل  الب  ا  مؤسسية حاسمة جديدة بعنوان "االستثمار في العاملين في 

 .  2019، وفقا للخطة المتعددة السنوات التي أقرها المجلس في عام بشأن استراتيجية القطاع الخاص 
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   ليون دوالر أ   ك (،  25.3)  الب  ا    السنة ا ولى  ن االستث ار ف  ال ا لين ف سسية الحاسمة المقترحة، في  وتهدف المبادرة المؤ

 من االستمرار في إنقاذ األرواح وتغيير حياة ه  لتمكينلديه  العاملين  المتمثلة في تحقيق االمتياز في إدارة شؤون    الب  ا  إلى تحقيق رؤية  

بتمويل مستقبلي    2022انعدام األمن الغذائي. ويغطي االستثمار األنشطة غير المتكررة التي ستجرى في عام  األشخاص الذين يعانون من  

المقررة 2024و  2023في عامي   ، رهنا بموافقة المجلس التي ستتوقف على النتائج اإليجابية المحرزة في تحقيق المراحل الرئيسية 

الر  األداء  األنشطة جهو ومؤشرات  وستدعم  بوالي  الب  ا  د  ئيسية.  للوفاء  الالزمة  العاملة  القوة  تشكيل  إلى  ودعم صحة  تهالرامية   ،

الموظفين ورفاههم، وبناء أماكن عمل محسنة وشاملة للجميع يسودها االحترام. وتماشيا مع توصيات مراجع الحسابات التي تدعو إلى  

رد في خطة اإلدارة هذه الميزانية المفّصلة ومؤشرات األداء الرئيسية ادرات المؤسسية الحاسمة، تتعزيز الرقابة والمساءلة فيما يخص المب

 الخمسة.  المنجزات المتوخاة  لكل من  

ا فتغطي  الثانية  الحاسمة  المؤسسية  المبادرة  الثالثة وا خي ة  ن  أما  السنوات  ال بادرة  لش  حة  القطاع  ال ت ددة  است اتيجية  بشأن 

. وتمت الموافقة على  الب  ا  وتسعى إلى زيادة تبرعات األفراد من القطاع الخاص لعمليات    أ   ك (،  ليون دوالر   17.1) الخاص 

 (. 2021و 2020مليون دوالر أمريكي وتم صرفه في العامين األولين ) 35.3تخصيص اعتماد قدره 

 ت و ل الخد ات ال ؤسسية

ات بكفاءة من خالل ثالث آليات هي: مركز األسطول، ومرفق الميزنة تقديم الخدمن  م  الب  ا  تمّكن آلية تمويل الخدمات المؤسسية  

إلى   المؤسسية  للخدمات  اإلجمالي  زيادة السقف  الخدمات نظير أتعاب. وتقترح األمانة  تقديم  مليون دوالر    147الرأسمالية، وأنشطة 

. وتشّكل اآللية أداة داخلية إلدارة العمليات  2016م تحديده في عا مليون دوالر أمريكي الذي تم  82أمريكي مقارنة بالسقف الحالي البالغ 

 بمرونة وال تتطلب مساهمات من المانحين. 

،  2014في المائة في خطط التنفيذ بين عام    102وتهدف زيادة السقف المحدّد، على النحو المطلوب، إلى مواكبة النمو المتوقع بنسبة  

. ويُقترح زيادة السقف لتلبية الطلب  2022مليون دوالر أمريكي، وعام  70قدره  مع تحديد سقف  الذي اعتُمد فيه مرفق التمويل األصلي

في العناية بموظفيه وبالبيئة، ويحقّق كفاءات إدارية وتشغيلية، ويؤدي إلى تخصيص    الب  ا  على االستثمار في الميدان الذي يدّعم واجب  

دارة رأس المال البشري  إل مرافق المكاتب القطرية، واالستثمار في نظام  إدخالها على    الموارد بشكل أنسب. وستستفيد التحسينات المزمع 

الخدمات نظير  تقديم  مرفق  مرفق الميزانية الرأسمالية، بينما سيتم توسيع نطاق  من  ، من قروض طويلة األجل  2021اعتبارا من عام  

خطط  إدارة شؤون المستفيدين التي يتعين تسديدها من ميزانيات البغية تقديم سلف قصيرة األجل تغطي تكاليف الشراء والشحن و  أتعاب

 االستراتيجية القطرية.  

 استخدام الحساب ال ام 

التي يجريها    المتزايدة   الستثمارات لمعامالت النقدية والتُقيَّد إيرادات الفوائد من االستثمارات في الحساب العام. ولضمان اإلدارة المثلى 

  للب  ا  مال، ولتعزيز رصد المخاطر المالية بما فيها مخاطر العملة، شددت لجنة االستثمار التابعة  فيه تعقد األع  في مناخ يزداد   الب  ا  

تماد السنوي المخصص من  . وتقترح األمانة زيادة االعلفرع الخزانةتكاليف الدعم  غيرها من  وتكاليف الموظفين  على ضرورة زيادة  

 مليون دوالر أمريكي.  2.35مليون دوالر أمريكي إلى  1.55الحساب العام لدعم فرع الخزانة من 
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 * ش وع الق ار

 (: WFP/EB.2/2021/5-A/1(" )2024-2022لإلدارة ) الب  ا   إن المجلس، وقد نظر في "خطة 

مليار دوالر أمريكي في عام    8.4يفترض مستوى من التمويل قدره    2022يالحظ أن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام   -1

 ؛ 2022

، وبخطة التنفيذ المؤقتة البالغة  2022مليار دوالر أمريكي لعام  13.9يحيط علما بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة  -2

النحو المبين في القسم الثالث   مع التمويل المتوقع، على  الب  ا  لمواءمة أنشطة   2022مليار دوالر أمريكي لعام  8.5

 (؛ 2024-2022من خطة اإلدارة )

 مليون دوالر أمريكي، يُخصَّص على النحو التالي: 496.1بمبلغ  2022ق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام افيو -3

 مليون دوالر أمريكي 111.1    االستراتيجية والوجهة 

 الر أمريكيمليون دو 241.4    المقدمة للعمليات  الخدمات 

 ون دوالر أمريكيليم  143.6  الحوكمة، والرقابة المستقلة، وجمع األموال 

  ليون دوالر أ   ك   496.1     ال ج وع 

المبادرة  مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للسنة الثالثة من    17.1يوافق على تخصيص مبلغ   -4

.  2019عام    ، وفقا للخطة المتعددة السنوات التي أقرها المجلس فيقطاع الخاصالمؤسسية الحاسمة بشأن استراتيجية ال

استراتيجية القطاع الخاص إلى زيادة تبرعات األفراد  بشأن  ة المتعددة السنوات  وتسعى السنة الثالثة واألخيرة من المبادر 

 السابع والملحق السابع. من القطاع الخاص، مع مالحظة عرض خطة العمل على النحو المبين في القسم  

األولى من مبادرة  ي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للسنة  مليون دوالر أمريك  25.3يوافق على تخصيص مبلغ   -5

لمرة واحدة   اعتماد مبادرة مؤسسية حاسمة جديدة  العاملين في  من أجل  مدتها ثالث سنوات وهدفها  "االستثمار في 

وسيدعم جهود    أنشطة غير متكررة على النحو المبين في القسم السابع والملحق السابع،  "؛ ويغطي هذا االعتمادالب  ا  

، ودعم صحة الموظفين ورفاههم، وبناء أماكن عمل  تهالرامية إلى تشكيل القوة العاملة الالزمة للوفاء بواليالب  ا    

 محسنة يسودها االحترام وشاملة للجميع. 

يد شفافية  في مجال الميزنة، وتز   الب  ا  جية من القاعدة إلى القمة ستعزز قدرات  يالحظ أن عملية الميزنة االستراتي -6

 على مواصلة تحديد الفرص لتحقيق مزيد من المكاسب في الكفاءة.    الب  ا    المعتمدة، وتشجع  2022ية عام  تنفيذ ميزان

لجميع المساهمات    2022المائة لعام  في    6.5يوافق على تطبيق معدل موحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره   -7

البلدان التي تمر    امج المنفَّذة في بلدانها، والمساهمات المقدمة من البلدان النامية أو باستثناء مساهمات الحكومات في البر 

غير   اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي، التي سيُطبق عليها معدل السترداد تكاليف الدعم 

 ؛ 2022في المائة في عام  4المباشرة قدره 

مليون    2.35لحساب العام لتغطية تكاليف إدارة الخزانة بما يصل إلى  دات الفوائد المستحقة ل يوافق على استخدام إيرا  -8

 دوالر أمريكي في السنة؛

ويتطلع إلى استعراض  ،  2022مليون دوالر أمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام    147يوافق على سقف قدره   -9

 ذلك كجزء من خطط اإلدارة المقبلة؛  

 

 قرار. ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.  * هذا مشروع
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ا  -10 للمدير  البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغيّر في مستوى اإليرادات المتوقعة  لتنفيذي بتعدييأذن  ل مكّون دعم 

 في المائة من التغيّر المتوقع في اإليرادات.  2للسنة، بمعدل ال يتجاوز 
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 ال الحق الشبكية 

 

 2022 ل ام واإلدارة الب ا    دعم   يزا ية  قت ح  : ا ول ال لحق

 2022-2020 التنظي  ، ال ستوى حسب  واإلدارة   الب ا   دعم  يزا ية: 1-أوال-ألف الجدول 

 2022-2020 اإلقلي  ،  ال كتب بس ح واإلدارة الب ا    دعم   وتكاليف وظائف توز ع: 2-أوال-ألف الجدول 

 2022-2020 ال ال  ،  ال كتب حسب واإلدارة الب ا    دعم   وتكاليف وظائف توز ع: 3-أوال-ألف الجدول 

 : الثا   ال لحق

 وال كيزة  التنظي ية الوحدة  حسب واإلدارة الب ا    دعم   يزا ية تحليل: 1-ثا يا-ألف الجدول  

 وال كيزة  التنظي ية الوحدة حسب واإلدارة  الب ا    دعم  يزا ية  ن ال  ولة  الوظائف تحليل: 2-ثا يا–ألف  ول الجد

 وال كيزة  التنظي ية الوحدة  حسب واإلدارة الب ا    دعم   يزا ية تكاليف تحليل :3-ثا يا–ألف  الجدول 

 التنظي ية  الوحدة  حسب  رةدا واإل الب ا    دعم   يزا ية  ن  ال  ولة الوظائف : 4-ثا يا-ألف الجدول 

  ال ت لقة   ي   ليف والتكا  ال وظفين  وتكاليف  التنظي ية  الوحدة  حسب  واإلدارة  الب ا     دعم    يزا ية:  5-ثا يا-ألف  الجدول 

 بال وظفين

 ( 2023 2021) ة اإلدار خطة  است  اض :الثالث ال لحق

 الخاصة  والحسابات االستئ ا ية الصناد ق :الخا س ال لحق

  ل  لية  القط  ة  ال كاتب   يزا يات  تحليل   ع ل  و سارات   التكاليف،  است داد  وتحليل  ال يزا ية،  حوك ة  عن   تحد ث  :دسساال  ال لحق

 الق ة  إلى  القاعدة   ن االست اتيجية ال يز ة

 2022  ل ام ال قت حة الحاس ة   ال ؤسسية ال بادرات  أنشب   فاهيم   ك ات  :السابع ال لحق

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132694&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105862433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bwg34cVBedfH2aeUNGEpD%2F%2BhIsWQvNpwb8f02hewHIo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132694&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105862433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bwg34cVBedfH2aeUNGEpD%2F%2BhIsWQvNpwb8f02hewHIo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132695&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105872427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XJ1G9h9mM%2B9O%2FgZIno3BBarGfR9timlr7lYrzyCryic%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132695&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105872427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XJ1G9h9mM%2B9O%2FgZIno3BBarGfR9timlr7lYrzyCryic%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132695&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105872427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XJ1G9h9mM%2B9O%2FgZIno3BBarGfR9timlr7lYrzyCryic%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132696&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105872427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V5Ch056XmxFk7NexKsDDZlN%2B1bWIdtb0KtWKfujk6Mw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132697&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105882422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pCh5lODv55fDLIJX8srewVYEipHO2iP6aCTrxaDkfKQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132698&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105882422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pBuOm9eKoeSIn9sHjtJbkXzEye68WrfFhBemmratpNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132698&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105882422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pBuOm9eKoeSIn9sHjtJbkXzEye68WrfFhBemmratpNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132699&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105892415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t81bxcepSNWfIkMfNbMq67ylhznaCr0yiy0AeaqLzHo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Far%2Fdocument_download%2FWFP-0000132699&data=04%7C01%7Cmustafa.daraghma%40wfp.org%7Cce17eae2f7f04e8f02a808d98f0ffe09%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637698121105892415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t81bxcepSNWfIkMfNbMq67ylhznaCr0yiy0AeaqLzHo%3D&reserved=0
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 ال قد ة القسم ا ول:

 ارئ الق دليل

م خطة   -1 في    ( تنفيذهالب  ا  برنامج األغذية العالمي )  ( ملخصا لبرنامج العمل الذي يزمع2024-2022إلدارة )ل  الب  ا  تُقدِّّ

وتشمل األرقام االحتياجات التشغيلية المتوقعة وتوقعات الموارد    . 2022في عام    ودعم الميزانية الالزم لذلك  2024-2022الفترة  

زمة لتنفيذ برنامج العمل  لك االحتياجات. وتعرض الميزانية "األساسية" موارد دعم البرامج وتسيير األعمال الالالمتاحة لتلبية ت

عة فرعية من الميزانية األساسية هي مجمو  –ويا  س التنفيذي سنالتي يوافق عليها المجل  – العالمي. وميزانية دعم البرامج واإلدارة  

 باشرة المستردة من المساهمات وفقا لسياسة االسترداد الكامل للتكاليف. وهي ممولة من تكاليف الدعم غير الم

ويرد المزيد  ويتضمن الموجز التنفيذي ومشروع القرار ومقدمة كل قسم شرحا لمنطق خطة اإلدارة ويُبرز األرقام الرئيسية.   -2

 من األقسام.  قسم متن كل ن التفاصيل فيم

 هيكل الوثيقة

 مالحق.   سبعةروع قرار، وثمانية أقسام، ومن موجز تنفيذي، ومش  2024-2022تتألف خطة اإلدارة للفترة   -3

 واألقسام الثمانية هي التالية:  -4

 ية العالمية والتأثيرات المتواصلةفي ظل األوضاع االقتصادية والسياس  الب  ا   خطيط  . يعرض هذا القسم تالقسم األول: المقدمة  

 ت هشة بالفعل.  يئاي ب( ف19-كوفيد) 2019 فيروس كورونالجائحة مرض 

 :الثاني المساهمات  التمويل وافتراضات تدبير الموارد  سياق  القسم  الحالي، ويقدم تفاصيل عن  التمويل  القسم وضع  . يعرض هذا 

لتنويع قاعدته التمويلية مع   الب  ا   تدبير الموارد. كما يعرض خطط  ، ولمحة عامة عن اتجاهات 2023و 2022المتوقعة لعامي 

 . د طرائق مبتكرة لتعزيز الكفاءةالسعي العتما

   2022. يقدم هذا القسم لمحة عامة عن المتطلبات التشغيلية لعام 2022القسم الثالث: المتطلبات التشغيلية وخطة التنفيذ المؤقتة لعام  

  الب  ا   لتي يقدمها  تنفيذ مؤقتة قائمة على الموارد المتاحة المتوقعة. كما يوفر تفاصيل عن الخدمات ا   وتحليال لها، ويناقش خطة

 لعمل اإلنساني وفقا لمهمته، وسياساته، وأنشطته، ومزاياه النسبية. إلى مجتمع ا

   :الرابع ل القسم  القاستراتيجيعملية الميزنة االاإلجراءات وتحديد األولويات األساسية  إلى اة من  يصف هذا القسم الجديد  .  مة لق عدة 

-2022وأثرها على إعداد خطة اإلدارة للفترة  2020عام  في  التي أُطلقت  إلى القمة دة ة من القاعستراتيجيأهداف عملية الميزنة اال

ل من ميزانية  2024 إلى إعداد ميزانية "أساسية" شمولية تموَّ البرامج  م  دع. وعلى وجه الخصوص فإن القسم سيتناول التحول 

 واإلدارة ومصادر أخرى. 

  تكاليف    ومعدل  2022قترحة لدعم البرامج واإلدارة لعام  هذا القسم الميزانية الم  عرض. ي القسم الخامس: ميزانية دعم البرامج واإلدارة

   (3) .2017جلس في عام  بنود االعتماد التي وافق عليها المحسب  البرامج واإلدارة    وتُعرض ميزانية دعمالدعم غير المباشرة المقترح.  

 :السادس الخدمات المؤسسية.  القسم  ار التي تتيح  آلية التمويل    يصف هذا القسم  آلية تمويل  الداخلية    للب  ا   الدوَّ الخدمات  توفير 

 لشُعب المقر والمكاتب القطرية بشكل اقتصادي وكفوء. كما يشرح القسم الزيادة المقترحة في هذه اآللية. 

 

(3 )A/1/Rev.1-FP/EB.2/2017/5W . 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000050532


WFP/EB.2/2021/5-A/1 10 

 السابع: حالة ذلك حساب تسوية  االحتياطيات.    القسم  بما في  االحتياطيات،  القسم لمحة عامة عن  هذا  البرامج  ميزانية  يوفر  دعم 

العام. ويُعرض سحٌب مقترح من حساب تسوية ميزانية دعم البرامج واإلدارة لمساندة  حساب  لمخصص من الواإلدارة والجزء غير ا

ددة السنوات سبقت الموافقة عليها، التماسا لموافقة المجلس. ويأخذ االقتراح في  مبادرة جديدة متعددة السنوات ومتابعة مبادرة متع

 لبية طلبات تعزيز الرقابة والمساءلة. حسبان الحاجة إلى تعميم الوظائف الحاسمة وتال

  :ناتها، مقترنة بخط يعرضقياس أداء اإلدارة. القسم الثامن   هدافوط األساس واألهذا القسم مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارة ومكّوِّ

 لقياس التقدم المحرز في عدد من المجاالت. 

، وخطة عمل التقييم  2023-2021واإلدارة، واستعراض خطة اإلدارة للفترة  انية دعم البرامج  تفاصيل مقادير ميز  وتحتوي المالحق على -5

 . 2024-2022للفترة 

 السياق التنظي  

للفترة  يجياستراتبتنفيذ خطة    2022عام  في    الب  ا  سيبدأ   -6 ، واللذين لم  2026-2022ة جديدة وإطار جديد للنتائج المؤسسية 

على مدى السنوات الخمس    الب  ا   وستتوجه خطط إدارة    (4) كتابة خطة اإلدارة هذه.وضعا في صيغتهما النهائية وقت  يكونا قد  

يز على الناس، واالستناد إلى  دخالت تتسم بالتركة التي تدعو إلى تستراتيجيالمقبلة نحو المبادئ اإلرشادية المحددة في الخطة اال

البرامج على امتداد محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم،    وص، والملكية القطرية، وتكاملالمبادئ اإلنسانية، والسياق المخص

 والمعرفة بالمخاطر، والخضوع لألدلة. 

يث الكثافة والوتيرة فإن  الصدمات واإلجهادات المتصاعدة من ح  ة الجديدة أنه مع معاناة البلدان من ستراتيجيتؤكد الخطة االسو -7

،  الب  ا  حاالت الطوارئ بما يتماشى مع المبادئ اإلنسانية. وبفضل دراية  نقاذ األرواح في  األولوية إل  سيواصل منح  الب  ا  

من الوصول    الب  ا  تمكن  وسرعة حركته، وحضوره التشغيلي فإنه يضطلع بدور قيادي في االستجابة لحاالت الطوارئ. وي

ويالت الغذائية العينية، والتحويالت  ئق المتنوعة، بما في ذلك التحإلى أعداد متزايدة من األشخاص لتزويدهم بحافظة من الطرا

نه وشركاؤه من تسليم وتيسير المساعدات الغذائية مع إنقاذ أروا  ح  القائمة على النقد، وأنشطة وخدمات تعزيز القدرات، مما يمّكِّ

 الناس وتغييرها في الوقت ذاته. 

جميع األصعدة، ويعمل على ترويج الجهود  ة األمم المتحدة اإلنمائية على  االنخراط بنشاط في إصالح منظوم  الب  ا  ويواصل   -8

األمم  ة القطرية والعمل مع الشركاء من  ستراتيجيالمنسقة لتحقيق الحصائل اإلنسانية واإلنمائية عبر الجيل الثاني من الخطط اال

أمكن وحيثما  قيادة عمليات   سيساند الب  ا    فإن    ، المتحدة.  من خالل  تحسين  الحكومات  عبر  ذلك  في  بما  تسيير   اإلصالح، 

و والقطري  العالمي  الصعيدين  على  مشتركة  وضع  األعمال  قطرية  التنمية  منقحة  تحليالت  مجال  في  للتعاون  جديدة  وأطر 

 المستدامة. 

ة في االمتياز في  ية والسالم عبر أولويته المؤسسيفي محور العمل اإلنساني والتنمواح وتغيير الحياة  ملتزم بإنقاذ األر   الب  ا  و -9

لب القضاء على الجوع عمال منسقا من الجهات الفاعلة المعنية بالتنمية والسالم، والحكومات، والقطاع الخاص،  البرامج. ويتط

 ظم حيثما أمكن. بمعالجة مواطن الضعف الهيكلي وتعزيز القدرات والن لتلبية احتياجات الطوارئ مع القيام في الوقت ذاته 

وتنفيذ    2023-2021تبني على خطة اإلدارة للفترة    2024-2022المعقد فإن خطة اإلدارة للفترة  لسياق التنظيمي  واستجابة لهذا ا  -10

القمة لتحديد  يجيستراتعملية الميزنة االنتائج  عن    ، على وجه الخصوص هي تُعبّر،  هذه الخطة حتى اآلن. و ة من القاعدة إلى 

والمصادر المثلى لتلبية هذه المتطلبات عند مستوى التمويل  الب  ا    األعمال في  متطلبات التمويل الالزمة لدعم البرامج وتسيير  

    ا  للب دوالر أمريكي. وتكفل هذه الجهود أن تكون عمليات تخصيص الموارد الداخلية  مليار   8.4البالغ    2022المتوقع لعام  

ة بكفاءة. وفضال عن ذلك، فإن متطلبات الدعم تأخذ  متوائمة مع أولوياته المؤسسية، وكافية الحتياجات دعم البرامج، وُمستخدم

 

 .  ، التي ستُعرض فيها كذلك خطة اإلدارة هذه 2021( إلى المجلس للموافقة عليها في الدورة العادية الثانية لعام  2026- 2022)  للب  ا   يجية ستُقدم الخطة االسترات (4)
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على الميزانية، والتحسينات المتوقعة في الكفاءة الناجمة عن أوجه    2021عام  في  سات الجديدة المعتمدة  في االعتبار آثار السيا

 المتواصل على أولوياته المؤسسية الست:   الب  ا  لرقمي وتركيز ل ا التقدم في التحو

 ت الطوارئ؛ القيادة في حاال 

  التمويل والشراكات من أجل القضاء على الجوع؛ 

   ؛ مجاالبر االمتياز في 

  التحول الرقمي؛ 

  ؛ : التبسيط والكفاءة الب  ا  إطالق إمكانات 

  .إدارة شؤون العاملين 

ول لثقافة  تنظيم هيكل قيادته العليا، وال سيما من خالل ترقية منصب المستشار األ  الب  ا   د  ، أعا2020وفي يونيو/حزيران   -11

لتنفيذ سياسة شؤون العاملين  الب  ا    أمين عام مساعد. ويشدد هذا التغيير على األهمية التي يوليها  مكان العمل إلى مستوى  

رعاية موظفيه، وعلى تعزيز ثقافة مكان العمل فيه لخلق بيئة تُتخذ  ي  ف  الب  ا   واجب  المعتمدة أخيرا، بما في ذلك التشديد على  

التدابير  ة،  فيها للتسامح مع أي نمط من المضايقات، وإساءة استعمال السلط  للحيلولة دون كل أشكال اإلساءة، وال مجال  فيها 

 والتمييز. 

 السياق االقتصادي والسياس  ال ال   

اصل  على الجوع عن عقد من الزمن، غير أن الجوع يو  المتمثل في القضاء  2نمية المستدامة  تقل الفترة المتبقية لتحقيق هدف الت -12

  (5) .2015ن منذ عام  التصاعد في العالم. وفي أعقاب انخفاض أولي في مطلع األلفية فقد تزايد عدد المعانين من الجوع المزم

مليون إلى   720كان هناك عدد يتراوح حسب التقديرات بين  "2021"حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام لتقرير ووفقا  

  161و  118، وهو ما يشكل زيادة في أعداد هذه الفئة تُقدَّر بين  2020عام    في  نقص التغذيةمليون شخص يقاسون من    811

  (6) .2019مليون شخص منذ عام 

يعانون من انعدام حاد في األمن    الب  ا   ل فيها  بلدا يعم  80  أكثر من   مليون نسمة في  270وتشير التقديرات األخيرة إلى أن   -13

بلدا    43مليون شخص في    41كان هناك    ،وباإلضافة إلى ذلك  (7) .2021عام  في  ذا االنعدام  الغذائي أو يتعرضون لخطر شديد له 

المجاعة.  2021 لخطر  وا  (8) معرضون  النزاعات،  هي  الغذائي  لألمن  الحاد  لالنعدام  الرئيسية  المحركة  لصدمات  والعوامل 

 ناخية القاسية. ، واألحوال الم19-ادية، بما في ذلك ما هو ناجم منها عن جائحة كوفيداالقتص

مليون نسمة   30، بزيادة قدرها 2030عام   في مليون نسمة يقاسون الجوع 660وتدل التوقعات األخيرة على أنه قد يظل هناك  -14

كوفيد جائحة  اندالع  قبل  متوقعا  كان  أد   وباإلضافة  (9) .2020عام  في    19-عما  ذلك،  الجائحة  إلى  بين  ت  الفجوة  توسيع  إلى 

 

 يُقاس الجوع المزمن على أساس معدل انتشار نقص التغذية.  (5)

حالة  : 2021ألمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية. والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة ا منظمة األغذية  (6)

 . فة للجميع ن أجل تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكل: تحويل النظم الغذائية م 2021  –ئي والتغذية في العالم األمن الغذا

ف انعدام األمن الغذائي  . 2021  –العالمي بشأن األزمات الغذائية التقرير . 2021شبكة معلومات األمن الغذائي والشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية.  (7) ويعرَّ

ف بأنه  3المرحلة   الحاد بأنه ا المرحلة الخامسة  فما فوق من تحليل التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي/اإلطار المنسق أو المصادر المماثلة. أما المجاعة فتُعرَّ

 لمنسق. من سلَّم التصنيف المتكامل/اإلطار ا

 . 2021. يونيو/حزيران  2، التحديث 2021ام التشغيلية العالمية في ع الب  ا   خطة استجابة . 2021.  الب  ا   (8)

حالة  : 2021لي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية. غذية والزراعة، والصندوق الدومنظمة األ  (9)

 . : تحويل النظم الغذائية من أجل تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع 2021  –الغذائي والتغذية في العالم  األمن 

https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129022/download/?_ga=2.74585307.879364901.1630662883-1764912253.1630662883
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129022/download/?_ga=2.74585307.879364901.1630662883-1764912253.1630662883
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
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في المائة بين النساء منه بين الرجال في عام    10األمن الغذائي المعتدل أو الشديد أعلى بنسبة  ر انعدام  كان انتشافقد  الجنسين:  

 ( 10). 2019في المائة في عام  6عن نسبته البالغة  يادة وهو ما يمثل ز  ،2020

 صاد ة االقتاآلفاق 

في    5.6نسبة  نموا ب  2021قع أن يشهد عام  ، غير أن من المتو2020عام    في  في المائة  3.5انكمش االقتصاد العالمي بنسبة   -15

إال أنه ما يزال من المنتظر أن يكون الناتج العالمي بحلول نهاية   ( 11) عاما. 80المائة، وهذا هو أقوى معدل للنمو بعد الركود في 

  2022خالل عام  في المائة من مستوى توقعات ما قبل الجائحة. وفي حين يُتوقع أن يتواصل االنتعاش    2أدنى بنسبة    2021عام  

في المائة   1.8لناتج العالمي أدنى بنسبة في المائة، فإنه ما يزال من المنتظر أن يظل ا  4.3بمعدل نمو عالمي أكثر اعتداال قدره 

منخفض تأثيرا بالغا على ذوي الدخل المنخفض بالنظر إلى أنهم يستخدمون  عن توقعات ما قبل الجائحة. وسيؤثر هذا النمو ال

 خمة من دخلهم لشراء األغذية. عادة حصصا ض

االنتع  -16 فإن  السابقة،  العالمية  الركود  من حاالت  االنتعاش  مع  ثلثي  وبالمقارنة  ففي  ملحوظة.  بصورة  متكافئ  غير  الحالي  اش 

الناجمة عن الجائحة بحلول عام    االقتصادات النامية والناشئة لن يتم تعويض البلدان ذات الدخل  2022خسائر الدخل  ؛ وفي 

إلى الوتيرة    فإن من المتوقع أن تكون وتيرة النمو هي األبطأ على مدى العقدين الماضيين، وهو ما يرجع في جانب منه   المنخفض 

ل  في المائة من مستوى توقعات ما قب 4.9بنسبة أدنى   2022، كما ينتظر أن يكون ناتج عام 19-البطيئة للتطعيم المضاد لكوفيد

 ( 12) الجائحة.

في  مليون وظيفة ذات دوام كامل    255اق العمل، وضاعت ساعات عمل تكافئ  طَّلت الجائحة بشدة أسووعلى امتداد المعمورة ع  -17

إلغالق الفجوات التي  كافيا    2022و  2021. وتتوقع منظمة العمل الدولية أال يكون نمو العمالة المنتظر بين عامي  2020عام  

، وهو مستوى لم يشهده العالم  2022عام    في  في المائة  5.7ية ستبلغ  أن نسبة البطالة العالمأحدثتها األزمة. وتشير التوقعات إلى  

 ( 13) .2013منذ عام 

طبقا لتقديرات البنك  وتسببت األزمة االقتصادية الدولية التي ال سابق لها في أول زيادة في الفقر المدقع العالمي خالل عقدين. و -18

، بحيث وصل العدد اإلجمالي  2020عام    في   لفقر المدقع يون شخص إضافي إلى هوة امل  97الدولي فإن الجائحة دفعت بنحو  

فإن من المتوقع أن ينخفض عدد األشخاص الذين يعيشون في    2021وبالنسبة لعام    (14) مليون نسمة.  732لهؤالء الفقراء إلى  

حد ما بالمقارنة مع  مليون شخص. وهذه اآلفاق، المغلفة بقدر كبير من عدم اليقين، أكثر تفاؤال إلى  711فقر مدقع قليال ليصبح  

قريب من معدالت ما    2021-2020من الفقر للفترة    التوقعات السابقة التي صدرت أثناء الجائحة إذ أنها تشير إلى معدل للحد 

 عليه قبل الجائحة. ما كانأعلى مما يزال  قبل الجائحة؛ على أن الفقر العالمي 

ال -19 ل. ووصل  ، وتحمل تكاليف لم يسبق لها مثي19-عيش خالل أزمة كوفيدواتخذ العالم تدابير استثنائية لحماية األرواح وسبل 

في المائة    30دوالر أمريكي، أي نحو  ترليون    26والتدابير النقدية لالستجابة لألزمة االقتصادية    الضريبيمجموع تكاليف الدعم  

العالمي.   من المحلي  الناتج  األعظم من(  15) إجمالي  الجانب  المتقدمة  االقتصادات  تحت    وتحملت  ميزانياتها  مما وضع  التكلفة 

ر الحصول على اللقاحات، والمترافق مع أعباء الديون الباهظة، إلى  البلدان النامية فإن من المتوقع أن يؤدي تعذالضغط. وفي 

لمحلي،  في المائة من إجمالي الناتج ا  100على المستوى العالمي تصل نسبة الدين العام إلى  تقييد شديد لالنتعاش االقتصادي. و

 

 المرجع نفسه.  (10)

 . 2021تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية، يونيو/حزيران . 2021البنك الدولي.   (11)

 . 2021تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية، يونيو/حزيران . 2021البنك الدولي.   (12)

 . 2021امة عالمية عن العمالة والشؤون االجتماعية: اتجاهات عام . لمحة ع 2021منظمة العمل الدولية.  (13)

 انعطاف الجائحة؟  2021على الفقر في العالم: هل يشهد عام  19-التقديرات المحدَّثة لتأثير جائحة كوفيد . 2021البنك الدولي.   (14)

 . 19-ئحة كوفيدصندوق النقد الدولي في مواجهة جا أسئلة وأجوبة: . 2021صندوق النقد الدولي.  (15)

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_797139.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_797139.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021
https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
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وتعرضت  (  16) عرضة لخطر شديد من ذلك.في المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض هي اآلن مثقلة بالديون أو م  56في حين أن  

نخفاض سريع في قيمة عمالتها وهو ما زاد من الضغوط  العمالت في الكثير من البلدان للضغوط، مع معاناة عدة بلدان من ا

 التضخمية المحلية.  

العالمية. وفي مايو/أيار  اك زيادة تدريجية ولكن متواصلة في أسعار  كانت هن   2021وفي عام   -20 ، ارتفع مؤشر  2021األغذية 

التوال الثاني عشر على  المتحدة للشهر  لألمم  األغذية والزراعة  األغذية في منظمة  بلغ أعلى مستوى له منذ  أسعار  ي بحيث 

في المائة عن مستواه في الفترة ذاتها من    33شر أعلى بنسبة  المؤكان  ،  2021  أغسطس/آب وبحلول   (17) .2011سبتمبر/أيلول  

بلدا من تضخم سنوي في أسعار    14عانى  ،  2021يونيو/حزيران  . وفي  2021رغم انخفاضه قليال منذ مايو/أيار    2020عام  

سيما   الإن األمن الغذائي، ووفي حال استمرار االتجاه التصاعدي ألسعار األغذية العالمية ف  (18) في المائة.  15ى األغذية زاد عل

في البلدان المستوردة لألغذية، سيتدهور مع دفع أسعار األغذية المحلية صعودا، مما سيضعف القدرة الشرائية للسكان ويهدد  

كانت أسعار سلع الطاقة قد ارتفعت بدورها في تسعة    2021ة. وفي يوليو/تموز  قدرتهم االقتصادية على الوصول إلى األغذي

أدنى وسطيا من   2022عام  في  على الرغم من أن البنك الدولي يتوقع أن تكون أسعار النفط الخام  هر العشرة السابقة،  من األش

 (19) . 2019المستوى المتوسط لعام  

 ا  دام ا  ن، والنزاع، والتش د 

تدهور السالم  العالم. وقد    داد العوامل المحركة الرئيسية النعدام األمن الغذائي في مختلف أرجاءوالعنف في ع   يندرج النزاع -21

ووفقا لتقديرات  (  20) ، في تسع سنوات من أصل السنوات الثالث عشرة الماضية.2021العالمي، مقيسا بمؤشر السالم العالمي لعام  

،  2020عام   في  ائي الحاد بلدا من انعدام األمن الغذ   55مليون نسمة في    155قد عانى  التقرير العالمي بشأن األزمات الغذائية ف

بلدا، دُفعوا إلى هاوية انعدام األمن الغذائي أساسا بسبب النزاع أو انعدام األمن.    23مليون نسمة في    99ثلثهم، أي    حوعلما بأن ن

حرم الناس من سبل عيشهم، وعطَّل األسواق، والتجارة، وإنتاج  وتفاقم النزاع في العديد من البلدان، مما تسبب في التشرد، و

ل  يادات أسعار  المحاصيل، وساهم في ز  األغذية المحلية. كما أدى انعدام األمن إلى تقييد الوصول اإلنساني. وكان النزاع المطوَّ

دد فها النزاع باعتباره المحرك  . وفي البلدان التي حُ 2020عام    في   هو السبب الرئيسي في سٍت من أسوأ عشر أزمات غذائية

 (21) .2020عام في زاع ظل كذلك النفإن هذا   2019عام  في الرئيسي النعدام األمن الغذائي الحاد

دين    2020وقد تصاعدت ظاهرة تشرد السكان باّطراد على مدى نحو عقد من الزمن؛ وبحلول نهاية عام   -22 سجَّل عدد السكان المشرَّ

ردين  مليون نسمة من المش  48. ويشمل ذلك  2010عام    في  مليون نسمة، وهو ضعف العدد المسجل  82.4قسرا رقما قياسيا بلغ  

مليون نسمة من الفنزويليين المشردين   3.9مليون نسمة من ملتمسي اللجوء، و 4.1الالجئين، ومليون نسمة من   26.4داخليا، و

عبر  ين المشرد  األشخاصفي المائة من  86تستضيف نسبة  وتتحمل البلدان النامية العبء األكبر من التشرد إذ (22) خارج.في ال

   (23) .الحدود 

 

 . 19- جائحة كوفيد ندوة لصندوق النقد الدولي: تفادي فخ ديون . 2021صندوق النقد الدولي.  (16)

 حالة األغذية في العالم. مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية. . 2021منظمة األغذية والزراعة.   (17)

 . راصد األسواق العالمية: أسعار األغذية.  2021.  الب  ا   (18)

https://dataviz.vam.wfp.org/global-coverage-global-market-monitor-apr-2021  . 

 . 2021وز تم الرجوع إليه في يوليو/تم. تقرير آفاق أسواق السلع . 2021البنك الدولي.   (19)

 . : قياس السالم في عالم معقد 2021مؤشر السالم العالمي لعام . 2021معهد االقتصاد والسالم.   (20)

 . 2021 – التقرير العالمي بشأن األزمات الغذائية . 2021ت الغذائية.  شبكة معلومات األمن الغذائي والشبكة العالمية لمكافحة األزما  (21)

إلى الحماية الدولية بموجب المعايير  يشير مصطلح "الفنزويليين المشردين في الخارج" إلى األشخاص ذوي األصل الفنزويلي الذين من المرجح أن يكونوا بحاجة    (22)

 ن فيه. كارتاخينا بشأن الالجئين ولكنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في البلد الذي يوجدوالواردة في إعالن 

 . 0202تقرير االتجاهات العالمية. النزوح القسري في عام . 2021مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.  (23)

https://meetings.imf.org/en/2021/Spring/Schedule/2021/04/06/imf-seminar-averting-a-covid-19-debt-trap
https://meetings.imf.org/en/2021/Spring/Schedule/2021/04/06/imf-seminar-averting-a-covid-19-debt-trap
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
https://dataviz.vam.wfp.org/global-coverage-global-market-monitor-apr-2021
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web-1.pdf
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
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 ال ناخ

الع  -23 الكوارث    الم عددايشهد  الماضي تضاعف عدد  القرن  التسعينات من  بالمناخ. ومنذ مطلع  المرتبطة  متزايدا من الكوارث 

وال المنخفضة  البلدان  والفيضانات وموجات الجفاف، في  العواصف  بالمناخ، مثل  متوسطة الدخل بحيث وصل في  المرتبطة 

مليون شخص داخليا، وهو الرقم    30تشرد    2020وفي عام    (24) .2019و  2000كارثة سنويا بين عامي    334المتوسط إلى  

 ، نتيجة الكوارث المرتبطة بالمناخ. 2011األعلى منذ عام 

القاسية وأن تضعُف نتيجة عوامل اإلجهاد  ويمكن أن تتضرر نظم إنتاج، وتجهيز، وتسليم األغذية للناس بفعل األحداث المناخية   -24

مجهدة    مناطق في المائة من سكان العالم في    50ياه. ومن المتوقع أن تعيش نسبة تبلغ  المناخية مثل المواسم المتغيرة أو شح الم

ية، وهو ما يزيد  كما أن الصدمات والتغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم قيود الموارد الطبيع (25) .2050مائيا بحلول عام 

ثم في تصاعد حدة الجوع. ومن بين البلدان العشرين    من التوترات والنزاعات االجتماعية ويتسبب في التشرد القسري، ومن

 نزاعات. بلدا يعاني من ال 12األكثر ضعفا إزاء تغير المناخ هناك 

اف في القرن األفريقي وأجزاء من الشرق  تسببت ظاهرة النينيا في ظروف جف  2021حتى أواسط عام    2020ومنذ أواخر عام    -25

الموسمين  معدالت  األوسط وآسيا الوسطى. وأدى انخفاض   األفريقي خالل  القرن  المتوسط في  دون  األمطار إلى ما  هطول 

؛ وأسفر  2021بكل من أنغوال ومدغشقر خالل عام   ألمن الغذائي. وأضر الجفاف الشديد الزراعيين األخيرين إلى تفاقم انعدام ا

لمنطقة بشدة أمام األخطار  أراضي زراعة المحاصيل بفعل العواصف الرملية الضخمة في جنوب مدغشقر إلى إضعاف ا س  طم

 األخرى ومن المحتمل أن يكون لذلك عواقب طويلة األمد.   الطبيعية

ون النتيجة موسما  . وفي القرن األفريقي قد تك2022أو أوائل عام   2021المنتظر أن تعود ظروف النينيا في أواخر عام  ومن   -26

وموسم أمطار رئيسية )غو( أشد    2021سط في أواخر عام  ثالثا على التوالي من مواسم األمطار القصيرة التي تقل عن المتو

، مما سيسهم في المزيد من التدهور في األمن الغذائي حتى أواخر عام  2022مايو/أيار    –   جفافا من المتوسط في مارس/آذار 

تحسين غالت    فإن ظروف النينيا تعزز عادة األمطار الموسمية وتؤدي إلى  . وفي أفريقيا الجنوبية2023أو مطلع عام    2022

تسبب في نشوء نقاط ساخنة من الجفاف  توائية واالستطر الفيضانات والعواصف  المحاصيل والمراعي، غير أنها قد تزيد من مخا

الثلجي قد تسفر عن انخفاض   ض الغطاء لعجز المائي وانخفا فإن تصاعد حاالت ا  ، الخطير. وفي الشرق األوسط وآسيا الوسطى

 . الب  ا  عمليات  ة على التوالي. وستتباين تأثيرات النينيا الجديدة بينإنتاج الحبوب للسنة الثاني

  سا ية الدوليةال ساعدة اإل

لتفادي االنهيا -27 ر االقتصادي إلى تزايد الضغط على  أدت التدابير التي تتخذها الحكومات في البلدان ذات االقتصادات المتقدمة 

كانت وتيرة نشر اللقاحات بطيئة وتدابير حفز االقتصاد محدودة. وأدت    ،ن األفقر الميزانيات. وكان االنتعاش متباينا: ففي البلدا

وط من  المتطلبات التشغيلية المتصاعدة في أعقاب الجائحة إلى تعريض الحكومات والجهات الفاعلة اإلنسانية لمزيد من الضغ

  إلى مساعدات غذائية عاجلة  الب  ا  ها  ي يعمل فيمليون نسمة في البلدان الت  270أجل تعبئة الموارد، حيث يحتاج ما يقدر بنحو  

  انعدام   من   يعانون  الذين األشخاص. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاوت شاسع بين حجم األموال الالزمة لمساعدة  2021عام    في

 والتمويل المتاح.   المقبلة في السنوات  الغذائي األمن

المناخية القاسية هي ا -28 النزاعات واألحداث  ي في مختلف  لعوامل المحركة الرئيسية لالنعدام الحاد لألمن الغذائوفي حين تظل 

. وقد  للب  ا  ما فتئت تتسبب في ضغط ضخم على األمن الغذائي وتتحكم بالبيئة التشغيلية  19-أرجاء العالم، فإن جائحة كوفيد

 

التكلفة اإلنسانية للكوارث. لمحة عامة عن السنوات العشرين  . 2020الكوارث.  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز أبحاث األوبئة الناجمة عن   (24)

 . 2019- 2000ماضية ال

.  عندما تمطر غبارا. فهم اآلثار المجتمعة للنزاعات المسلحة واألزمات المناخية والبيئية على حياة السكان واالستجابة لها . 2020اللجنة الدولية للصليب األحمر.  (25)

 [. لعربيةرابط النسخة ا ] 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
https://shop.icrc.org/when-rain-turns-to-dust-pdf-en-3
https://shop.icrc.org/when-rain-turns-to-dust-pdf-en-3
https://shop.icrc.org/when-rain-turns-to-dust-pdf-en-3
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اليقين التي تواجه  ، ويحيط الغموض بتطور الجائحة، وهو ما يزيد من  19-فيدكوجديدة من فيروس    رت أنواع ظه حالة عدم 

 . الب  ا  
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 وافت اضات تدبي  ال واردالقسم الثا  : سياق الت و ل 

 عا ة  ل حة

د بغية تلبية االحتياجات التشغيلية  الموار   لتعبئة  الب  ا  إلى زيادة الضغط على    19-أدى األثر االقتصادي العالمي لجائحة كوفيد -29

أن هناك حاجة   الب  ا   ، يقدر الب  ا   طلب على المساعدة الغذائية التي يقدمها ة الزيادنظرا ل، و2021المتصاعدة. وفي عام 

ي مساهمات بلغت  لمواجهة انعدام األمن الغذائي. وفي أعقاب اإليرادات القياسية المتمثلة ف  (26)مليار دوالر أمريكي  314.إلى  

، بقيمة  2022و 2021ثل من التمويل في عامي توى مماتلقى مسيأن  الب  ا   توقع ي، 2020عام مليار دوالر أمريكي في  8.4

  نخراط مليار دوالر أمريكي على التوالي. وتستند هذه التوقعات إلى تحليل مكثف لالتجاهات، واال  8.4مليار دوالر أمريكي و  8.6

كات قوية  ناء شرافي ب  2021و   2020من إنجازات في عامي    الب  ا  ين، وإلى ما حققه  ة واسعة من المانحالمنتظم مع مجموع

 وفي توسيع قاعدة المانحين وتنويعها. 

، إذ يواصلون  بالب  ا   معظم الشركاء الدوليين وثقتهم  استمرار انخراط  عن   2022و 2021التوقعات اإليجابية لعامي بّر  وتع -30

أغسطس/آب،   31وفي  لمي.  اد العاثناء االنتعاش التدريجي الذي يمر به االقتصمواجهة انعدام األمن الغذائي أإعطاء األولوية ل

في المائة من توقعات    64  مليار دوالر أمريكي، مقارنة بنسبة  5.9في المائة من المساهمات المتوقعة، أو    67تم بالفعل تأكيد  

قابلة    2021العام الماضي. وهذا مؤشر قوي على أن التقديرات المتعلقة بعام    التي تم تأكيدها في نفس التاريخ من   2020عام  

المانحة ستستمر في مواجهة قيود  للتحقي لبعض الحكومات  المحلية  أن االقتصادات  ية، مما يحدّ من نمو  ضريبق. وفي حين 

الشركاء اآلخرين، ومساهمات القطاع  ئية الرسمية، فإن من المنتظر تعويض هذا النقص من خالل زيادة جهود المساعدة اإلنما

 فرص التمويل المواضيعية )بما في ذلك تمويل المناخ(.  االنخراط، وتعزيز المؤسسات المالية الدوليةمع  نخراط الخاص، واال

ي  . وللحفاظ على االلتزام القو2022المتوقعة لعام    الب  ا  مساهمات    في المائة من إيرادات   87ويمثل المانحون الحكوميون   -31

كشريك    ه التركيز على دور   ب  ا  لا واصل  يجهة مانحة حكومية، س  90التي يشارك فيها أكثر من    الب  ا   وتوسيع حافظة  

الثنائية  يما  عرض  موثوق به، والعمل مع الحكومات من أجل   احتياجات. وستظل المشاورات  لديه من  قدمه من برامج وما 

ة، ومواءمة األولويات واإلجراءات،  استراتيجيإلى تعقيبات    ة ضرورية للتوصلوالجهات المانح  الب  ا  الرفيعة المستوى بين  

 وآفاق الشراكة.  لالحتياجات  داف مشتركة للدعوة، وتعزيز الفهم المتبادلووضع أه 

م.  العمل اإلنساني والتنمية والسالمحور  لجائحة مستعرة في كثير من البلدان، مما يهدد مكاسب التنمية ويؤكد أهمية  وتستمر ا -32

إلى تنفيذ استجاباته بالتآزر مع الحكومات    ا   الب   جابة المتعددة األطراف األوسع نطاقا، سيسعى  وعلى سبيل المساهمة في االست

 والشركاء اآلخرين، بما في ذلك من خالل تعزيز طرائق التمويل التكميلية والمبتكرة.

 د نا يات جد دة لتنو ع قاعدة الت و ل

اال -33 التقييم  تدعو    (27) الب  ا  لتمويل عمل    يجيستراتأتاح  المناسب  الوقت  في  ق  الب  ا  توصيات  على  تمويله  للحفاظ  اعدة 

استكشاف آليات التمويل المبتكرة مثل مقايضة الديون، وزيادة التعاون   2022في عام  الب  ا   تعزيزها وتنويعها. وسيواصل و

يمكن التنبؤ  ولحصول على تمويل مرن  المجّمعة؛ وزيادة الدعوة ل  بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، والوصول إلى األموال

 

  . 2021المقدَّمة للموافقة عليها في نهاية أغسطس/آب استنادا إلى خطط المشروعات المعتمدة أو  (26)

(27) C-WFP/EB.A/2020/7 وC/Add.1-WFP/EB.A/2020/7 . 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000115803
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116481
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ال لتنفيذ  قطاع الخاص وكيانات األمم المتحبه؛ والتعاون مع  ات للعمل مع المؤسسات المالية  استراتيجيدة والحكومات الوطنية 

 (28) الدولية. 

، كانت  2020م  (. ففي عا 1-ت )الشكل ثانيا، تاريخيا، على كبار المانحين للحصول على معظم المساهماالب  ا  وقد اعتمد   -34

ة الحالية.  ستراتيجيوهو اتجاه بدأ قبل بدء تنفيذ الخطة اال –المساهمات   مجموعمن في المائة  70جهات مانحة تمثل أكبر أربع 

حين اآلخرين ، وإلى زيادة حصة المساهمات من المانوما بعده  2021وستهدف الجهود الجارية إلى تنويع قاعدة المانحين في عام  

جيع زيادة الدعم من الشركاء الحاليين. وفي حين  ل إلى شركاء جدد ومصادر تمويل جديدة وبين تشمن خالل الجمع بين الوصو

واجه انتكاسات،  مستويات ما قبل الجائحة يمكن أن ت، فإن عودة النشاط االقتصادي إلى  2022أن النمو العالمي متوقع بعد عام  

اليقين ال تزال تؤثر   . وعلى هذا فإن هناك درجة من عدم الب  ا  موارد  عدم اليقين بشأنفاقم محلية أن تلا كما يمكن لألولويات 

مليارات   8، مع أن من المتوقع أن تظل المبالغ الواردة ثابتة عند رقم يزيد على  2022المساهمات بعد عام  إيرادات    على توقعات 

 ي. مريكدوالر أ

  ات والنسبة ال ئو ةة للب  ا   حسب قي ة ال ساه: الجهات ال ا ح1-شكل ثا ياال

 ال ساه ات ال ؤكدة وال توق ة() 2022-2017ال ساه ات،   ج وع  ن 

 

والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خطة منظومة األمم المتحدة   الب  ا   يكّمل العمل المشترك بين  المؤسسات المالية الدولية:  -35

على    المحلية  أهمية محورية لمساعدة المجتمعات ح المجال أمام شراكات جديدة وفعالة لها  ويفت  19-لالستجابة لفيروس كوفيد

ال الحيز  في  انخفاضا  تواجه  الحكومات  من  كثيرا  ونظرا ألن  الجائحة.  بعد  أفضل"  بشكل  البناء  في    ضريبي"إعادة  وزيادة 

اإلنفاق،   تزايدت احتياجات  الثنائ  فقد  العام  التمويل  من  االستفادة  تحقيق أهمية  أجل  من  األطراف  والمتعدد  التنمية    ي  أهداف 

 المستدامة. 

 

الحاسمة بق(  28) المؤسسية  إلى ذلك، فإن المبادرة  تمكّن    2020مليون دوالر أمريكي لدعم البرامج والشراكات التي تمت الموافقة عليها في عام    2.5يمة  باإلضافة 

 يات جمع األموال لخطة تغيير الحياة. من تعبئة الخبرات والموارد اإلضافية ومن تعزيز آل الب  ا  
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االقتصادية للجائحة، وتقديمها  و وي الذي أبدته المؤسسات المالية الدولية بالتخفيف من اآلثار االجتماعية  ق لوقد أوجد االلتزام ا -36

ج عن ذلك إلى تعزيز  ات والتحليالت النات. وأدى تبادل البيانللب  ا  لمستويات عالية من التمويل للحكومات، نقاط دخول جديدة  

تشغيلي. وارتفعت مساهمات الحكومات الوطنية، بما في ذلك المساهمات  ه الأثر  تعظيممع هذه المؤسسات و  الب  ا  شراكات  

الدولية، من   مليون دوالر أمريكي في عام    348إلى    2019مليون دوالر أمريكي في عام    130من خالل المؤسسات المالية 

وطنية، والمنصات العالمية من قبيل أن يوّسع نطاق اتفاقاته مع الحكومات ال الب  ا   ، يتوقع 2022-2021. وفي الفترة 2020

امج العالمي للزراعة واألمن الغذائي والمؤسسات المالية الدولية، وأن يضاعف أنشطة تقديم الخدمات لدعم كيانات األمم  البرن

مالية  الوطنية، بما في ذلك موارد المؤسسات ال  لالتفاقات مع الحكومات  2021غ توقعات عام المتحدة والحكومات الوطنية. وتبل

 . 2022ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في عام   مليون دوالر أمريكي. 500الدولية، 

، وبالتالي تعزيز العمل اإلنساني والتنمية والسالممحور    امتداد   السعي إلى إقامة الشراكات والعمل على  الب  ا   وسيواصل   -37

التنمية فحياة. وعمال على تأمين االتغيير  تعلقة بمالية المساهمته في الو ي المستقبل، سيُصمم الجيل الثاني من  لتمويل لبرامج 

بحيث تتماشى مع مجاالت األولويات الحكومية الوطنية المحددة في أطر األمم المتحدة    للب  ا  ة القطرية  ستراتيجياالالخطط 

جوانب    2022و  2021ينفذ في عامي  من خالل أطر األمم المتحدة هذه أن     ا   الب . ويتوقع  في مجال التنمية المستدامة  للتعاون 

 نيابة عن الحكومات الوطنية. روض المؤسسات المالية الدولية ومنحهامن ق

القطااستراتيجي، تم بنجاح تنفيذ  2020في عام    الشراكات مع القطاع الخاص:  -38   منه  لع الخاص وجمع األمواة الشراكات مع 

دمه القطاع الخاص، من شركات  رئيسية المعتمدة. وبلغ تمويل ما قوقد تحققت جميع مؤشرات األداء ال  (29) ؛2025-2020للفترة  

 مليون دوالر أمريكي.  128، متجاوزا الهدف المحدد بمبلغ 2020مليون دوالر أمريكي في عام  161وأفراد ومؤسسات، 

ين لشعبة  تابع( الShareTheMealق تبرعات األفراد وفريق تقاسم الوجبات )الفردي في عمل فري  تبرعلوأعطيت األولوية ل -39

في الواليات    الب  ا  ورابطة    للب  ا  الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه، ومن خالل أنشطة مع الرابطة اليابانية  

على مواجهة الصدمات والركود االقتصادي: فالتمويل  تبرعات األفراد قادرة  المتحدة األمريكية. وتدلّل األبحاث القطاعية على أن  

مليار دوالر أمريكي    11.1الحكومية الدولية نما ليبلغ   وكالة من وكاالت األمم المتحدة وللمنظمات غير   17أفراد لـ    الذي قدمه 

تطرأ زيادة ملحوظة في إلغاء التبرعات    إلى ذلك، لم  وباإلضافة ، وهو أعلى مستوى بلغه خالل خمس سنوات.2020في عام  

 في تبرعات األفراد اتجاها إيجابيا مماثال.  الب  ا  جربة المنتظمة مقارنة بالسنوات السابقة. وتتبع ت

القطاع الخاص  شعبة االبتكار    الوجبات من ، نُقل فريق تقاسم  2021وفي أوائل عام   -40 وإدارة المعرفة إلى شعبة الشراكات مع 

تبرعات األفراد، وهو نهج    ، وذلك اعترافا بالحاجة إلى تعميم النهج الذي يأخذ به الفريق إزاءالب  ا  نه في  وجمع األموال م

يين ومن تسخير الفرص  من انخراط الفريق بشكل شامل في العمل مع الداعمين الفردمبتكر حائز على جوائز. وسيمّكن التعميم 

الفريقان كالهما في الدفع بعجلة نمو تبرعات األفراد  لتقاسم الخبرات واألفكار مع فريق تبرعات األف في عام  راد. وسيستمر 

 ا بعده. وم  2021

  من القطاع الخاص في طريقها لتتجاوز يرادات  المدرة لإل؛ وكانت جميع األنشطة  2021وقد أُحرز تقدم كبير عموما في عام   -41

لعام   األصلي  الرمضانية  مليون دوالر    147.5بأكمله والمحدد بمبلغ    2021الهدف  التبرع  أمريكي. وباالستفادة من حمالت 

بهدف ضمان امتثال   2021تم إطالق مبادرة مشتركة مع البنك اإلسالمي للتنمية في أوائل عام  ،الب  ا   بها  السنوية التي يقوم 

لنتائج  الب  ا  اإلسالمية. وسيُجري    لقواعد الزكاة والصدقات  الب  ا   التجربة إلثراء م  تحليال  الزكاة في  هذه  شاركته في 

األول    فصلعاما استثنائيا إذ تم في ال  2021وقع أن يكون عام  إلى ذلك، من المت  وباإلضافة  لحمالت الرمضانية في المستقبل. ا

  2021يمن. ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات عام  للمليون دوالر أمريكي من صندوق إغاثة المجاعة    290منه تأمين ما يقرب من  

 مليون دوالر أمريكي.  450طاع الخاص إلى لمساهمات الق 

 

(29 )A/Rev.1-WFP/EB.2/2019/4  لالطالع على تفاصيل إضافية حول آليات التمويل المحددة، يرجى الرجوع إلى الملحق الثاني: تبرعات األفراد: معلومات .

 ة عن التخطيط لنمو اإليرادات. مفصل

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000108778
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  الب  ا   ، يتوقع  منه  األموال  ة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع استراتيجيمن تنفيذ    واستنادا إلى نتائج السنة الكاملة األولى  -42

  تبرعموجهة للأن يحقق نموا سنويا كبيرا في اإليرادات، وأن يحصل على عوائد طويلة األجل على االستثمارات االستثنائية ال

المستوى   آثار واضحة للشراكات على  تبر القطري واإلقليمي والدالفردي، مع  وتبلغ توقعات  األفراد لعام  ولي.    2022عات 

، مع استبعاد المساهمة غير المتكررة  2021عام  مقارنة بمليون دوالر أمريكي    70مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة    230  قدره  ما

 . لليمن ة المجاع  إغاثة  صندوقمن 

المتحدة:  -43 األمم  وكاال   شراكات  من  التمويل  في  النمو  من  االستفادة  على  المجّمعة، سيواصل  عمال  واألموال  المتحدة  األمم  ت 

المتحدة. وستُـتابَع اال  الب  ا   التي تمّكن  ستراتيجيتعزيز عمله مع كيانات األمم  بشكل أفضل من تحقيق واليته    الب  ا  ات 

انقاذ األرورامية إلال والقطري واإلق لحياة من خالل مسارا اح وتغيير  المؤسسي  المستوى  التمويل هذه على  ليمي. وسيُقدّم  ت 

بالتوجيه   إلبالغها  اإلقليمية  والمكاتب  القطرية  المكاتب  إلى  المستمران  لدخول  اونقاط    ،لتمويلا وفرص    ،شراكات الوالدعم 

 في بيئاتها المحلية. المحتملة 

مليون   447إلى   2019ماليين دوالر أمريكي في عام   307ت األخرى من ل األمم المتحدة والوكاال وقد ارتفع التمويل من خال -44

عام   في  أمريكي  ذلك    2020دوالر  المركزي    243.5)ويشمل  المتحدة  األمم  صندوق  من  أمريكي  دوالر  لمواجهة  مليون 

  ارنة بالسنوات السابقةمق   2020ت األخرى في عام  من األمم المتحدة والوكاال  المتلقى  ارتفاع مستوى التمويل  ويعبّر الطوارئ(.  

لتلبية االحتياجات المتصاعدة في    2022و  2021مستويات تمويل مماثلة في عامي     ا   ب الاالستجابة للجائحة. ويتوقع    عن

 مجال األمن الغذائي والتغذية، وال سيما للسكان الذين يواجهون مجاعة. 

المتحدة إص   إطار وفي   -45 أجل   تمويلالفي    الب  ا  اإلنمائية، يشارك    الح منظومة األمم    اتفاق األعمال اإلنمائية تمشيا مع    من 

بشروط ميسَّرة،  ومخصص  ، التمويل الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة اإلنمائية وفعاليتها وشفافيتها من خالل تمويل مرن

السنوات. العمل الجماعي لوكاالت    ( 30) ومتعدد  المجّمعة  الصناديق  الوطنية. وسيواصل  وتعزز  األولويات  المتحدة لدعم  األمم 

الصندوق المشترك ألهداف التنمية المستدامة، وفي الجهود المبذولة    المجّمعة الرئيسية، مثل  تعزيز عمله في الصناديق  الب  ا  

ماضية نمو التمويل  ركة. وبشكل عام، استمر على مدى السنوات الثالث العلى نطاق المنظومة لتجديد توجيهات البرامج المشت

أعلى مستوى له حتى اآلن،    2020ئ(، حيث بلغ في عام  الصندوق المركزي لمواجهة الطوار من األمم المتحدة )مع استبعاد  

  200 قرابة ندن األمم المتحدة عالتمويل مبقى ماليين دوالر أمريكي. وبينما تتواصل جهود الدعوة، من المتوقع أن ي 203وهو 

 . 2022و  2021ي في عامي  مليون دوالر أمريك

المواضيعية: -46 عا  الُنهج والصناديق  لتحقيق     لب  ا اسيعزز  ،  2021م  في  الرئيسية  المواضيعية  والحلول  النهج  بشأن  دعوته 

القضاء على الجوع، بما في ذلك عن طريق المشاركة بنشاط في األعمال التحضيرية لألحداث الدولية مثل قمة األمم المتحدة  

رة السادسة والعشرون لمؤتمر  و)الد  ، ومؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومؤتمر قمة التغذية من أجل النمو للنظم الغذائية

لمسار  مرجعية  الوكالة ال  الب  ا  ، يُعتبر  2021بالنسبة لقمة النظم الغذائية لعام  وومن خالل إقامة شراكات تقنية.    األطراف(

  دور رائد في إنشاء التحالف العالمي للوجبات المدرسية، والذي سيدعو أضطلع بد، وقد  بشأن بناء القدرة على الصمو   5  لعملا

  ات لتعبئة الموارد. ستراتيجيإلى توسيع نطاق التغذية المدرسية استنادا إلى االحتياجات والبرامج الوطنية ذات الصلة، مع توفير اال

م إلى مجالس إدارة مبادرة "التعليم  عددة األطراف للتعليم وانض شراكاته مع الصناديق المت  الب  ا  إلى ذلك، عزز   وباإلضافة

العالمية للتعليم" في عام  ومب  2020في عام  يمكن أن ينتظر"   ال مليون دوالر    27، وقد تلقى أكثر من  2021ادرة "الشراكة 

 .  2021يو/حزيران بلدا بحلول نهاية يون 11أمريكي كمساهمات من هاتين المبادرتين في 

ا -47 لمؤتمر األطراف لتحضير  وأثناء  المانحةللدورة السادسة والعشرين  الجهات  العام  األمين  المتعددة    ، حث  التنمية  ومصارف 

في المائة من التمويل المتعلق بالمناخ ألنشطة التكيّف والقدرة على الصمود. وتمشيا مع   50على تقديم ما ال يقل عن  األطراف

 

 فيما يتعلق بمؤشرات اتفاق التمويل.  الب  ا  لالطالع على آخر تقرير عن التقدم الذي أحرزه  H-WFP/EB.A/2021/5انظر الوثيقة  ( 30)
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  ه من مساعدة للحكومات والمجتمعات مكن من إدخال التحسين على ما يقدموشراكاته للت  بتعزيز دعوته   الب  ا   هذا الطلب، يلتزم  

 مع آثار تغير المناخ على األمن الغذائي والتغذية.  للتكيف  المحلية

على مشروع للتكيّف مع تغير المناخ في منطقة الساحل سيشترك في تنفيذه   2021وقد وافق الصندوق األخضر للمناخ في عام  -48

الزراعية    الصندوق للتنمية  التن  والب  ا  الدولي  وومصرف  األفريقي  األفر مية  القدرة  الوكالة  مواجهة  على  .  مخاطر يقية 

مليون دوالر أمريكي من خالل هذا المشروع لدعم إدراج حلول    30مبلغا قدره    2027و  2022بين عامي    الب  ا  وسيخصص  

شراكته   لب  ا   ا، سيعزز  2022. وفي عام  بلدان في منطقة الساحل  ات تمويل المخاطر لسبعةاستراتيجيالتأمين الصغير في  

لها وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لوضع تصميم مشترك لمشروعات التكيف  ى التي تتخذ من روما مقرا مع الوكاالت األخر 

مع الصندوق األخضر         االب   انخراط ، طرأ تقدم في  2021مع المناخ وتنفيذها من خالل الصندوق األخضر للمناخ. وفي عام  

ذلك مساهمات    من أجل   الب  ا   وتلقى  المشروعات إلى تنفيذها،  للمناخ ومع صندوق التكيف، إذ انتقل هذا العمل من تصميم  

طلبا لزيادة مستوى اعتماده لدى الصندوق األخضر، وهو محدد حاليا بمبلغ    الب  ا  مليون دوالر أمريكي. وقدم   23بقيمة  

لى تقديم مقترحات  ين دوالر أمريكي لكل مشروع )بما في ذلك التمويل المشترك(. ومن شأن القدرة عمالي  10أقصى قدره  

من تنفيذ مشروعات واسعة النطاق مما يسمح بزيادة    الب  ا   ّكن  وما بعده، أن تم  2022للتمويل بمبالغ أكبر اعتبارا من عام  

 تقبل.شاملة في توافر التمويل من الصندوق األخضر في المس

العمل اإلنساني  محور  هج المواضيعية في لنُ استكشاف شراكات متعددة القطاعات ومتعددة المانحين تعزز ا  الب  ا   وسيواصل  -49

والتنمية والسالم من خالل تزويد الحكومات بالمساعدة التقنية لبرامج تغيير الحياة، ولتنفيذ هذه البرامج. وقد اكتسبت هذه الجهود  

ت  في  أساسية  الصمأمين  أهمية  على  القدرة  لبناء  المتكاملة  للبرامج  البلدان  ومتعدد  السنوات  متعدد  الساحل  دعم  منطقة  في  ود 

 التمويل بالسلف لتنفيذ إجراءات استباقية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. ولتوسيع نطاق نظم اإلنذار المبكر الهامة وتعبئة  

  من تنويع موارده وزيادة أنشطته المبتكرة الطويلة األجل لتحقيق  الب  ا  مواضيعية  وفي المستقبل، ستمّكن النُهج واألموال ال -50

الجارية، سيعزز   الجهود  على  وبالبناء  الجوع.  على  المجاالت    الب  ا  القضاء  في  الموارد  الدعوة وتعبئة  مجال  في  نُهجه 

 درسية، والتغذية، والمساواة بين الجنسين، واالبتكار. لما  ية االجتماعية، وتغير المناخ، والوجباتالمواضيعية الرئيسية مثل الحما

، الذي  2019تنشيطه في عام  المعاد  حساب مقابلة مساهمات الجهات المانحة    في استخدام  الب  ا    دأب   تعبئة الموارد المحلية: -51

ال،  "التوأمةعمليات " يوفر الموارد ل التكاليف  كومات الوطنية. وفي عام  مرتبطة بطائفة واسعة من المساهمات من الحلتغطية 

لتعزيز تعبئة الموارد المحلية ألنشطة المساعدة الغذائية ولتزويد    الحساب هذا   من خبرته في  الب  ا   يستفيد وما بعده، س 2021

 الحكومات الوطنية بخدمات التعاون التقني وتعزيز القدرات. 

 اتباع ط ائق  بتك ة وتحقيق أث  أكب   ن الت و ل

مساعدة البلدان النامية على    المانحون، وتشملتكّمل حلول التمويل المبتكر الدعم األساسي المستمر الذي يقدمه    :التمويل المبتكر  -52

الدخل   المنخفضة  البلدان  في  التمويل  حلول  في  والمساهمة  اإلنمائي،  لالستثمار  المالية  الموارد  من  مجموعة  إلى  الوصول 

وسيدعو المجتمع    عبء الديون واالستثمار في شبكات األمان االجتماعي   فيفتخ  الب  ا   واالقتصادات الناشئة. كما سيعزز  

 اتباع نُهج للتمويل األكثر مرونة والذي يمكن التنبؤ به، بما في ذلك في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع والعنف.   الدولي إلى

ا  -53 المتاح لتحقيق هدفي  الفجوة في التمويل  ، فإن  2030بحلول عام    17و  2لتنمية المستدامة  ونظرا ألن الجائحة أدت إلى تفاقم 

الجديد.    ستراتيجيالتمويل الحالي )القائم على المنح بشكل أساسي( ونموذج التمويل االيهدف إلى الجمع بين نموذج    الب  ا  

استكشاف   ذلك  من  وسيشمل  وتوجههانُهج  كثير  والعامة  الخاصة  األموال  من  المزيد  تجمع  التي  المبتكرة  نحو حل    التمويل 

  الب  ا   تائج الطويلة األجل. وتحقيقا لهذه الغاية، يركز  يز على النالتحديات اإلنسانية واإلنمائية بطرق جديدة وتعاونية، مع الترك

على اآلليات ذات األولوية مثل مقايضة الديون والتمويل المختلط والتمويل المشترك. وتتمثل األهداف في اجتذاب التمويل من  

عددة القطاعات واتباع نُهج  مستغلة على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية من خالل تحسين الشراكات المتمصادر غير  
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مع حفزهم في الوقت نفسه على زيادة مساهماتهم من خالل آليات    القائمة مع المانحين التقليديين  أكثر شمولية؛ ورعاية الشراكات 

كالعب رئيسي في التمويل المبتكر من أجل   الب  ا  تئمانية المخصصة؛ وتحسين رؤية التمويل غير التقليدية والصناديق االس

 ويل جديد. عزيز الشراكات المفيدة للطرفين واجتذاب تمت

المصلحة  وفي   -54 التي وجهها كثير من أصحاب  اآلثار االقتصادية  أعقاب الدعوة  التعافي من  للتمكن من  الديون  لتخفيف عبء 

باستكشاف حلول  للجائحة، تعهدت المؤسسا والمنظمات اإلقليمية  الدولية  المالية  أدى2021. وفي عام  ضريبيةت  إلى    ،  ذلك 

الدروس المستفادة من هذه التجارب لمساعدة   الب  ا  وموريتانيا. وسيطبق ، بيساو-وغينيا ،قايضة الديون في مصر اتفاقات لم

في مجاالت األمن الغذائي والحماية االجتماعية    الب  ا  تدخالت  ف.  2022البلدان األخرى التي تسعى إلى مقايضة الديون في عام  

تجعله في وضع جيد بشكل خاص للتشارك    – ذ على نطاق واسع وتستخدم كميات كبيرة من العملة المحلية  وهي تدخالت تُنف   –

المدي التمويل هذه، وفقا لالتفاقات بين  نين والدائنين لتخفيف عبء  مع الحكومات الوطنية في دعم المستفيدين من خالل آليات 

 الديون. 

من مساعدة    ب  ا   اله يمّكن  ءة أولوية مؤسسية رئيسية، فكل دوالر يتم توفير ويُعتبر العمل االستباقي لتحقيق مزيد من الكفا  -55

ستجابة  خيارات من قبيل اإلجراءات االستباقية التي تتيح اال الب  ا  المزيد من الجياع. ولتحقيق مكاسب في الكفاءة، يستكشف 

الة طوارئ إنسانية، ومن قبيل التأمين ضد مخاطر  ة قبل أن تتحول صدمة ما إلى حبصورة أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ وأشد فعالي

ال  االستجابات اإلنسانية  المناخ  أسرع من  المدفوعات بصورة  الناس ويؤدي إلى وصول  المالية لسبل عيش  ذي يوفر الحماية 

على االستعداد  اء  الضعف  وأثره من خالل تحسين قدرة األشخاص  للب  ا   الموارد المالية  عظيم  إلى ت  هجالنُ التقليدية. وقد أدت هذه  

لألحوال الجوية المتطرفة، وللتخفيف من أثرها على حياة الناس وسبل عيشهم، ولتقليل االحتياجات اإلنسانية. وعلى سبيل المثال،  

كان قادرا على الوصول إلى    الب  ا  لتنبؤ نُفذ في بنغالديش قبل الفيضانات أن  ، وجد تحليٌل للتمويل القائم على ا 2020في عام  

 (31) . 2019من الناس بنصف تكلفة استجابته التقليدية لفيضانات عام  زيدالم

الشراكة مع الجهات المانحة الحكومية بشأن تعزيز الوعي وتقديم األدلة على    الب  ا   ، سيواصل  2022و  2021وفي عامي   -56

يدا لتمويل مخاطر الكوارث.  ج  ات وطنية مصاغةاستراتيجيجراءات االستباقية والحاجة إلى توسيع نطاقها باستخدام  إلافوائد  

قوم  مساعدة الحكومات على توسيع نطاق نظمها الوطنية لإلنذار المبكر وتعزيزها، وسي  الب  ا  وعلى وجه التحديد، سيواصل  

 التينية. باقية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتمويل المسبق لتنفيذ إجراءات استبتعبئة 

يستكشف بصورة مشتركة ما يتوفر على الصعيد القطري من   كومات الوطنية لكيبشكل وثيق مع الح  الب  ا  كما سيعمل   -57

  الب  ا   األكثر ضعفا. ويهدف  سكان  في أفضل وضع لمساعدة ال  الب  ا  أدوات وخطط ومبادرات وشراكات تمويلية تجعل  

كومات الوطنية  ت الضرورية مع الحإلى تقديم الخدما   نفيذ شبكات األمان االجتماعي وبرامج الحماية االجتماعية ل دعم تمن خال

 . أو بالنيابة عنها بناء على طلبها

 االتجاهات ف    و ة الت و ل والقدرة على التنبؤ به 

مات الحكومات والقطاع العام في تنفيذ برنامج عمله.  منظمة ممولة من التبرعات وهو يعتمد بالدرجة األولى على مساه  الب  ا   -58

ضروري الستمرار عملياته وبرامجه، فإن النطاق الكامل لمختلف أشكال الدعم الذي يقدمه     ا   ب الل دوالر يتلقاه  ك  ونظرا ألن 

مقارنة بعام    2020عام  في المائة في التمويل المرن في    14تلقى زيادة بنسبة    الب  ا  الشركاء يحظى بتقدير كبير. ومع أن  

، وهو مستوى مماثل لمستوى  2020إيرادات مساهمات عام    وعمجمفي المائة من    5.7ل سوى  ، فإن التمويل المرن لم يمث2019

جهوده لزيادة حصة المساهمات المرنة، وحيثما أمكن، تقليل التخصيص    الب  ا  وسيكثف   (.2-ثانيا  الشكل)  السنوات السابقة

 

بشأن االستثمار في االستجابة المبكرة والقدرة على الصمود   2018مية الدولية عام للتنلكفاءة مماثلة في دراسة أجرتها الوكالة األمريكية تم التدليل على مكاسب ل( 31)

عاما؛ كما   15مدار    مليون دوالر أمريكي سنويا على   287في إثيوبيا وكينيا والصومال، ووجدت الدراسة أن النُهج االستباقية كان من الممكن أن توفر ما يقرب من  

في المائة    45أشار إلى أن اإلجراءات المبكرة يمكن أن تقلل من تكاليف شراء سلع اإلغاثة بنسبة تصل إلى  على مواجهة المخاطر   يقيةلوكالة القدرة األفرأن تحليال  

 وتقلل من الخسائر األسرية بشكل كبير مقارنة باالستجابات المتأخرة. 
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وتعزيز الوضوح   مةمن قي سيحققه هذا التمويل على جميع مصادر التمويل، بما في ذلك عن طريق تحديد ما  والقيود المفروضة

إلى ذلك، سيُدرج مزيد من البيانات    وباإلضافة  والشفافية واإلبالغ فيما يتعلق بالمساهمات المرنة من أجل خلق حوافز للمانحين.

 سنوي. حول استخدام التمويل المرن في تقرير األداء ال

  ات والنسبة ال ئو ة للب  ا   حسب قي ة ال ساهال   ة ة  : الجهات ال ا ح2-شكل ثا ياال

 ال ساه ات ال ؤكدة وال توق ة( ) 2022-2017،  ي  ال خصصة ال ساه ات   ج وع  ن 

 

، وهي السنة األولى  2020سب التمويل غير المخصص من القطاع الخاص واألفراد بشكل مطرد في عام  يم ونِّ تزايدت قِّ وقد   -59

وافق عليها المجلس. ومن المتوقع أن يستمر مارات باستث منه ة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموالاستراتيجيمن تنفيذ 

 ة بشكل تدريجي.ستراتيجيفي تنفيذ اال ا  الب   مع استمرار  2022و  2021عامي  هذا االتجاه اإليجابي في

ت  المانحين الحكوميين إلى تقليل التخصيص والقيود وزيادة التمويل القابل للتنبؤ به والمرن والمتعدد السنوا الب  ا  وسيدعو   -60

 لى إدارة فجوات التمويل. ته ع وقدر  ، هتخطيطوأفق سرعة حركته، و،  للب  ا   حيثما أمكن. فهذا التمويل يعزز القدرة التشغيلية 

عام   -61 نهاية  بمستويات  شهد 2020وبالمقارنة  عام    ،  من  األول  حصة    2021النصف  ارتفعت  فقد  التمويل،  مرونة  في  زيادة 

ة ستراتيجيفي المائة( وعلى مستوى الحصائل اال  2مقابل    13ة القطرية )ستراتيجيالمساهمات المخصصة على مستوى الخطط اال

مائة، مما يشير إلى وجود  في ال  64في المائة إلى    73في المائة(. وانخفض مستوى التخصيص لألنشطة من    19ل  مقاب  22)

. كما  2022توقع أن يستمر في عام  من المرونة في تخصيص مساهمات المانحين، وهو اتجاه من الم  اتجاه إيجابي نحو مزيد

ال المؤهلة  المساهمات  المزادت  إقراض  في  من  ستخدامها  مرات  ثالث  المساهمات  هذه  تضاعفت  إذ  الداخلية،  شروعات 

. ومن المتوقع أن تستمر اتجاهات  2020مليار دوالر أمريكي في عام    1.41إلى    2016عام    مليون دوالر أمريكي في 474

 . 2022في عام خفض التخصيص والقيود 

مليار دوالر أمريكي. وتحافظ   1.41، ليصل إلى 2020و  2019في المائة بين عامي  4وارتفع التمويل المتعدد السنوات بنسبة  -62

إلى   2016التمويل في عام    مجموع في المائة من    8ويل المتعدد السنوات، الذي ارتفع من  تصاعدي في التم  الزيادة على اتجاه 

أمريكي في شكل  قد تلقى بالفعل أكثر من مليار دوالر    الب  ا   ، كان  2021. وبحلول منتصف عام  2020في المائة في عام    17

 أو أن يتجاوزه.  2020إلى مستوى عام  2022و 2021، وعلى هذا فهو يتوقع أن يصل في عامي مساهمات متعددة السنوات

ة تغطي عادة ما بين ثالث وخمس  استراتيجيقات شراكة  الدعوة لدى مجموعة واسعة من الشركاء إلبرام اتفا الب  ا   ويمارس  -63

يصل إلى  ربما ، و2021في عام مانحا  13إلى  2020لمهتمين بهذه االتفاقات من ستة في عام  سنوات. وقد زاد عدد المانحين ا 
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ام اتفاقات الشراكة  لزيادة الكفاءة والفائدة في جمع األموال، فإن استخد  الب  ا  جهود    . وكجزء من2022بحلول عام  مانحا    17

البشرية   المشتركة واحتياجات المعلومات، ويقلل من الموارد   ة يعزز الحوار مع المانحين األفراد حول األولوياتستراتيجياال

ال اإلدارية  المستخدمة في األعمال  بوالمالية  ها(، ويخفف من تكاليف المعامالت.  عن  تقارير الإعداد  المنح )بما في ذلك  متعلقة 

الغاية، سيواص  وتحقيقا المتعد   الب  ا  ل  لهذه  السنوات أمام شركائه الحاليين    دةتسليط الضوء على فوائد االتفاقات اإلطارية 

البلدان الشريكة واالستفادة من الخطاب العالمي   والمحتملين، بما في ذلك من خالل الدخول في حوار مع صانعي القرار في 

قات  فاالتمويل، والمبادرات األخرى، عند التفاوض على االت  اتفاق قديم المنح اإلنسانية، و بمبادئ الممارسات السليمة في تالمتعلق  

 مع الشركاء. 

من االستجابة    الب  ا  سيستمر حساب االستجابة العاجلة، الذي أُنشئ كمرفق للموارد المرنة لتمكين    حساب االستجابة العاجلة: -64

،  2020عام  ي توفير التمويل اإلنساني المرن للعمل في الوقت المناسب. وفي  السريعة الحتياجات الطوارئ، في أداء دور حاسم ف

مليون دوالر أمريكي على أساس متجدد من خالل حساب االستجابة العاجلة لتوفير المساعدة الغذائية المنقذة    188غ  ُخصص مبل 

وبوركينا    ، حساب االستجابة العاجلة هي اليمن  تلقية لسلف ماألولى الربعة  األبلدان الللحياة في غياب األموال المتوقعة؛ وكانت 

تجابة لحاالت الطوارئ، فإن الطلب على التمويل من حساب االستجابة  اجة المتزايدة لالسولبنان. ونظرا للح   ،مبيقاوموز   ،فاسو

المال   االزدياد، وسيستفيد الحساب من ضخ رأس  الذ  ه. ومنفيالعاجلة آخذ في  المانحين  ين يساهمون  المتوقع أن يزداد عدد 

من المتوقع أن ترتفع القيمة  . و2021نية في عام  إلى ثما  2020ي عام  ستجابة العاجلة من خمسة فبصورة مباشرة في حساب اال

  2020مليون دوالر أمريكي في عام  24في المائة، من  92اإلجمالية للمساهمات المخصصة لحساب االستجابة العاجلة بنسبة 

 . 2022 ، كما أن من المتوقع أن يستمر هذا المستوى في عام 2021في عام  مليون دوالر أمريكي 46إلى 

لتعزيز قاعدته التمويلية والسعي وراء مصادر تمويل    الب  ا   خطط    2026-2022ة الجديدة للفترة  ستراتيجية االوستحدد الخط -65

من    – سات الخيرية والقطاع الخاص  بما في ذلك من خالل الشراكات الموسعة مع المؤسسات المالية الدولية والمؤس  –جديدة  

التدليل على ما سيحققه ه التمويل في مجالخالل  المتعدد السنوات  القضاء على الجوع    ذا  التمويل المرن  وتيسيره. وسيظل 

ة  ضروريا لتحسين االستجابة لألوضاع السريعة التغير ولتلبية االحتياجات الفورية لألمن الغذائي والتغذية واالحتياجات األساسي

 . المحلية ومجتمعاتهم  ناس لل أجال أطول دامة و األخرى، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق نتائج أكثر است
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 2022ال تطلبات التشغيلية وخطة التنفي  ال ؤقتة ل ام   :القسم الثالث

 ل حة عا ة 

  ، النزاعاتالعدد المتزايد من  و   ، زيادة الجوع، إلى جانب  19-عن أثر جائحة كوفيد  2022لعام    للب  ا   تُعبّر االحتياجات المتوقعة   -66

طاق العالم حسب ما هو مبيّن في القسم األول،  ر في معدالت الجوع وسوء التغذية على نوأزمة المناخ. وفي ضوء الزيادة الكبي

ستراتيجية القطرية ، وهي تقدير لالحتياجات االجمالية كما تم التعبير عنها في الخطط اال2022تُقدّر المتطلبات التشغيلية لعام  

مليون شخص    124إلى    الب  ا   وقع خطة اإلدارة أن يصل  مليار دوالر أمريكي. وتت  13.9بمبلغ  ها المجلس،  التي وافق علي

في المائة مقارنة بخطة اإلدارة السابقة، وهو ما يجعل بالتالي خطة اإلدارة الحالية    23  عملية تُمثّل زيادة نسبتها  85من خالل  

للمساأكثر خطط ا عدات الغذائية المقدمة من  إلدارة طموحا حتى اآلن. وفي حين أن هذه األرقام تُعبّر عن احتياجات متوقعة 

التحديات ال  الب  ا   المتوقعة مرونة في نهج  طوال الفترة المشمولة ببرنامج عمله، تتطلب  . وللوفاء  الب  ا  فجائية أو غير 

زز من قدرته على العمل في المجالين اإلنساني واإلنمائي، وسيُع  الب  ا  دا، سيستفيد  باالحتياجات المتزايدة في بيئة أكثر تعقي

 ترك أحد خلف الركب.   ة والتشغيلية بهدف ضمان عدمستراتيجيمساهمته في حصائل السالم، وسيستثمر في الشراكات اال

 تحليل ا وضاع

في    –بلدا، وتُمثّل أكبر خمس عمليات قطرية    22ي  لحاالت طوارئ ف  2021والشركاء منذ أغسطس/آب    الب  ا  ويستجيب   -67

  للب  ا   ما يقرب من نصف المتطلبات التشغيلية  –ية، وجنوب السودان، والسودان، ولبنان اليمن، والجمهورية العربية السور 

ورية العربية السورية  في المائة، ومن المتوقع أن تزداد المتطلبات في الجمه  14. وتستأثر عمليات اليمن وحدها بنسبة  2022  لعام 

االقتصادي  2022ولبنان في عام   بتدهور الحالة  ذلك  المستفيدين وقيمة مدفوعة في  الزيادات في أعداد  البلدين. وتتجّسد  ة في 

ي جنوب السودان وفي السودان في زيادة ميزانيات المكاتب القطرية في هذين البلدين. كما يُعبّر  التحويالت القائمة على النقد ف

إلى الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني    الب  ا   و في ميزانية الحافظة القطرية للسودان أيضا عن الدعم التقني الذي يقدمه النم

 لدعم األُسرة.
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 خ س ع ليات : الن و ف  أكب   1-الشكل ثالثا

 

التي ستسجل معا زيادة نسبتهومع   -68 المتوقع أن تنمو ميزانيات البلدان الخمس األولى،  في المائة، بمعدل أقل من    8ا  ذلك، من 

ة، مما يدل على أن االحتياجات تزداد بوتيرة متسارعة في في المائ  13، أي بنسبة  الب  ا  معدل النمو اإلجمالي في عمليات 

  نطاق المساعدات الغذائية والتغذوية إلنقاذ األرواح في األزمات من   الب  ا   (. ويوّسع  1-نظر الشكل ثالثا)ا  الب  ا   حافظة  

وتوسيع التحويالت القائمة على النقد،    تحديات الوصول،أجل الوفاء باالحتياجات األساسية للفئات األشد ضعفا والتغلب على  

بدور متزايد مع الشركاء في تعزيز   الب  ا   ستجابة لحاالت الطوارئ، يُشارك  ومعالجة سوء التغذية الحاد. وباإلضافة إلى اال

وسالسل   العيش، وتعزيز النُظم الغذائية، واالستعداد للطوارئ،   سبلمال البشري، وفي رأس ال االستثمار   منع الجوع عن طريق 

 لمعرضين لصدمات متكررة.  ن الجوع ودعم األشخاص الضعفاء ااإلمداد، والحماية االجتماعية، من أجل الحد م

 19-االستجابة لجائحة كوفيد

استجابة   -69 و   الب  ا  ستُشكل  واالقتصادية  أز االجتماعية  من  التعافي  برنامج  كوفيدإطار  الخطط    19-مة  من  يتجزأ  ال  جزءا 

القطستراتيجياال للطوارئ في  2021لول نهاية عام  رية بحة  االستجابة  استكمال تخطيط  أجل  الذي وضع من  اإلطار  . وهذا 

أجل التصدي لجائحة  في مجاالت البرمجة وتدبير الموارد وتكوين الشراكات من  ه  ، ساعد على تحفيز وتنسيق جهودالب  ا  

إلنقاذ األرواح    الب  ا  كل أفضل. وفي إطار دعم مهمة  ناء بشدة البعدة البلدان على إعاعلى األجل الطويل بهدف مسا  19-كوفيد

 الحماية االجتماعية، والخدمات األساسية، والنُظم الغذائية.   – وتغيير الحياة، يُركز اإلطار على ثالث ركائز 

ت على  ختالال حمل االغذائية في وجه الصدمات، والحاجة إلى ضمان القدرة على تمدى ضعف النُظم ال  19-وأكدت جائحة كوفيد -70

االقتصادات والمجتمعات من إعادة البناء بشكل أفضل على المدى من المتوسط إلى الطويل. وسُلطت  المدى القصير، وتمكين  

على أن بناء سالسل إمداد قادرة على الصمود وشاملة    2021ائية لعام  األضواء أثناء التحضير لقمة األمم المتحدة بشأن النُظم الغذ 

لتحقق فومنصفة و النوع من    جميع أصحاب المصلحة وائد  هذا  بناء  وللمساعدة على  الغذائية.  النُظم  ضرورة أساسية لتحويل 

المحلية في الشراء  الب  ا   سالسل اإلمداد المحّسنة، سيسعى   ، وذلك على سبيل المثال من  إلى األخذ بنهج يُناسب الظروف 

المشت نطاق  توسيع  أصحاب  خالل  المزارعين  من  الص الحياز ريات  واختبار  ات  القائمة،  والمبادرات  األدوات  وتحديد  غيرة؛ 

األساليب المتوافقة مع المعايير السائدة للتخفيف من خطر خسائر ما بعد الحصاد؛ وتحسين نظام إدارة البائعين، ومواصلة ضمان  
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عن إجراءاته في مجال الشراء.  ناشئة  عية السلع األساسية واألغذية المجهزة وجودتها؛ والحد من اآلثار البيئية واالجتماسالمة ال

وشاملة   ومنصفة  منتجة  غذائية  نُظم  إنشاء  في  تعاونا  القطاعات  مختلف  في  المصلحة  من أصحاب  األنشطة  هذه  وستتطلب 

 ومستدامة. 

 ال جاالت ال واضي ية الشا لة

  السكان   أمام  والمساءلة  والحماية  السالم   ي ف  الب  ا    ومساهمة،  والنزاع  ، المناخ  وتغير   البيئة  الشاملة  المواضيعية  المجاالت   تشمل -71

  والنظم ،  الجنوب   بلدان   بين  فيما   والتعاون ،  القطرية  القدرات   وتعزيز ،  االجتماعية  والحماية،  الجنسين  بين  والمساواة ،  المتضررين

  االعتماد   وتقوية  والحد من هشاشة األوضاع  األدلة، والبرمجة والرصد المستندين إلى  ،  الصغيرة  حيازاتلا  أصحاب  ودعم  الغذائية

لألنشطة    يوالصناديق االستئمانية المؤسسية هي عموما مصدر التمويل الرئيس  .المدرسية  والتغذية   ، الالجئين  لدى   الذات  على

هذه   لدعم  بها  المواضيعية. المضطلع    المواضيعية  المجاالت  عن  اإلضافية  للمعلومات  مفصل  وصف   اهأدن   ويرد  المجاالت 

 . المختارة

في دمج المساواة بين الجنسين وتمكين إطارا لجهوده  2026-2022بشأن المساواة بين الجنسين للفترة  الب  ا  ستُشكل سياسة  -72

  ( 32) .2020-2015ساواة بين الجنسين للفترة  المرأة في جميع أعماله، وتستند هذه السياسة إلى توصيات منبثقة عن تقييم لسياسة الم

الممارسات المنصفة جنسانيا والنهوض بالمبادرات المفضية إلى تحول في  لتعزيز جهوده   الب  ا   وبناء على ذلك، سيُضاعف 

الجنسانية  دمج االعتبارات   الب  ا   اته المؤسسية، سيواصل  استراتيجيالمنظور الجنساني في الوفاء بواليته. ولتنفيذ سياساته و

التحول الجنساني،   هجي للمنظور الجنساني إلى برنامجة القطرية. وسيستند التعميم المنستراتيجييل الثاني من الخطط االفي الج

ات( وخطة العمل على  ستراتيجيومؤشر المساواة بين الجنسين والعمر )الذي يُطبق في مرحلتي تصميم وتنفيذ السياسات واال

 اة بين الجنسين وتمكين المرأة.  تحدة بشأن المساو منظومة األمم المنطاق 

في إدارة المعرفة المتعلقة بإنتاج البيانات الجنسانية وتحليلها واستخدامها وتتبعها وتكوين    الب  ا  ، سيستثمر  2022وفي عام   -73

ة عاملة  لب هذه الجهود قوعلى الجوع. وتتط  ة لتحقيق نتائج في المساواة بين الجنسين لدفع جهود القضاءستراتيجيالشراكات اال

يز معارف ومهارات الموظفين والشركاء، بما في  تثمار في تعز وسيستمر االسملتزمة ومختصة ومجهزة وموارد مالية كافية.  

الطلب.   المصممة حسب  القدرات  تعزيز  وأنشطة  الجنسانية  األدوات  ومجموعة  الجنساني،  التعلم  قناة  من خالل  ل وذلك    تُموَّ

نية المطلوبة في جميع وثائق  واستكماال للميزانيات الجنسا  .المؤسسية  االستئمانية  الصناديقل  انية عموما من خالالمبادرات الجنس

اال بين  ستراتيجيالخطط  المساواة  بتحقيق  المرتبطة  النفقات  لتتبع  اإلطار  نتائج  مع  متوائمة  مؤسسية  عملية  ستُنفذ  القطرية،  ة 

 الجنسين.

الفعالة والمنصفة أداة رئتُمثل نُظم الحماية االجتماعو -74 العالم من أجل الحد من  ية  الفقر المدقع  يسية للحكومات في جميع أنحاء 

بشكل متزايد إلى المساعدة    الب  ا  والجوع وانعدام المساواة، وتُساهم بدور أساسي في القضاء على الجوع. وتدعو الحكومات  

ناصر برامجها الوطنية بالنيابة عنها. وأدّت  يم المشورة التقنية وتنفيذ عجتماعية الوطنية من خالل تقدفي تعزيز نُظم الحماية اال

إلى زيادة هذا الطلب في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى الحصول على دعم لتصميم استجابات عملية    19-فيدجائحة كو

 أثر األزمة. اية االجتماعية وتقديمها بسرعة من أجل التخفيف من للحم

يوليو/تموز   -75 أصدر  2021وفي  االجتماعية.استراتيجي  الب  ا  ،  الحماية  لدعم  جديدة  اال  (33) ة  واإلطار  ياتيجستر وتوضح  ة 

في الجهود الجماعية لتحقيق أهداف الحماية االجتماعية   الب  ا  وتُحدّد الطريقة التي سيُساهم بها  الب  ا  المصاحب لها نهج 

األجل   ف  للب  ا  الطويل. والوطنية على  الأولويتان  نُظم  ي مساعدة  إلى  زيادة كبيرة في فرص الوصول  سكان على تحقيق 

من احتياجات    ية الوطنية، هما حماية وتعزيز قدرة السكان على تلبية أمنهم الغذائي وتغذيتهم وما يرتبط بهماالحماية االجتماع

 

(32) B-WFP/EB.A/2020/7 وB/Add.1-WFP/EB.A/2020/7 . 

 . عالمي لدعم الحماية االجتماعية استراتيجية برنامج األغذية ال . 2021.  الب  ا   (33)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000115663
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116480
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129789/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129789/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129789/download/
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اللتان    – ا. وتُشكل هاتان األولويتان  اطر والصدمات التي يتعرضون له أساسية؛ وتمكين السكان من التعامل بشكل أفضل مع المخ

 .  للب  ا  جزءا ال يتجزأ من الوالية العامة   – أنواع المخاطر ومعالجتها   تهدفان إلى القضاء على الجوع والحد من جميع

تابعة لمنظمة  العمل اإلنساني والتنمية والسالم التي أصدرتها لجنة المساعدة اإلنمائية المحور  التوصية المتعلقة ب الب  ا   يؤيد و -76

ي "إلى تحقيق الوقاية في جميع األوقات، والتنمية حيثما  ة السعالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والتي تؤكد فيها ضرور 

إلى ربط اإلنذار المبكر باإلجراءات المبكرة القوية، والبرمجة   أيضا   الب  ا  أمكن، والعمل اإلنساني عند الضرورة". ويسعى 

المجاعة. ويتطلب ذلك تركيزا    ة وراءروف النزاع، واالستفادة من جوانب قوته التشغيلية في معالجة الدوافع الكامنالمراعية لظ

إليهم، واالستثمار في الشراكات   الذين يصعب الوصول  المناسبة والعمل التكاملي،  على األشخاص األشد ضعفا واألشخاص 

اإلنسانية في   والدبلوماسية  تفعيل  والمشاركة السياسية  بالوقاية من الجوع والمجاعة، بما في ذلك  القضايا الحاسمة المرتبطة 

من  لجميع السكان الذين يعانون من انعدام األ  غذية بشأن توفير األ  (34) الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة   1724ر  لقراا

مجموعة أدوات لتعزيز االزدهار واالكتفاء    الب  ا  الغذائي في سياقات النزاع. وفي إطار واليته المتعددة األبعاد، سيستخدم  

الم والمجتمعات  لألفراد  قدرتهالذاتي  لتعزيز  الحكومات  مع  وثيق  تعاون  في  العمل  من خالل  ذلك  في  بما  تلبية  حلية،  على  ا 

 احتياجات المواطنين. 

لى الصمود ونُظم الحماية االجتماعية،  يش ع الع  سبلل االستثمار في عمليات طويلة األجل لتعزيز التعليم والتغذية وقدرة  ومن خال -77

بين المواطنين والدولة، وسيكفل وصول الخدمات الحاسمة  جتماعي، وسيُعزز الصلة  الحراك االقتصادي واال  الب  ا  سيُيسر  

 األشد ضعفا.   المحلية   إلى األشخاص والمجتمعات

 2022تحليل ال تطلبات التشغيلية ل ام 

إلنقاذ    تدخالت  بتقديم  الب  ا  التزام  عن استمرار    2021قارنة مع عام  بالم  2022ت التشغيلية لعام  تُعبّر الزيادة في المتطلبا -78

األرواح والسعي في الوقت نفسه إلى تحسين قدرة المستفيدين على الصمود، وتعزيز النُظم والقدرات الوطنية، وتقليص الحاجة  

 إلى المساعدة اإلنسانية.  

 التحليل حسب  جال الت كيز 

 2022و 2021الت كيز،  : ال تطلبات التشغيلية حسب  جال 1-جدول ثالثالا

 2021ال تطلبات التشغيلية ل ام  مجال التركيز 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 2022ال تطلبات التشغيلية ل ام 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 الز ادة

 )%( 

 13 770 10 545 9 االستجابة لألزمات 

 16 614 2 252 2 بناء القدرة على الصمود 

 1 553 547 األسباب الجذرية

 13 937 13 344 12 المجموع 

في المائة من المجموع، بينما سيُمثّل بناء    77تجابة لألزمات بأكبر نسبة من المتطلبات، إذ ستبلغ  ستستأثر االس  ،2022وفي عام   -79

األرقام عن تنامي االحتياجات اإلنسانية في العالم  في المائة. وتُعبّر هذه    4في المائة، واألسباب الجذرية    19القدرة على الصمود  

إلنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، ستستمر الحاجة إلى تدخالت إنقاذ األرواح    الب  ا    ة التي يوليهاواألولوية الشامل

جذرية للجوع وسوء التغذية.  في كثير من المناطق ما لم تتغيّر الحياة من خالل بناء القدرة على الصمود ومعالجة األسباب ال

 ى لها في السودان والجمهورية العربية السورية.  أعلى مستو 2022زمات في عام وتبلغ الزيادات في تدخالت االستجابة لأل

 

 .  2F2417(2018)&Language=E&DeviceType=DesktopinalSymbol=S%2FREShttps://undocs.org/Home/Mobile?F%متاح في:    (34)

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2417(2018)&Language=E&DeviceType=Desktop
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في المائة في متطلبات بناء القدرة على الصمود عن زيادات في عدة عمليات   16وتُعبّر الزيادة التي من المتوقع أن تبلغ نسبتها  -80

  الب  ا   اس الستخدام دان، وهي انعكلسودان، والسو يرة وممتدة، مثل العمليات في بوركينا فاسو، وهايتي، ومالي، وجنوب اكب

لألنشطة اإلنسانية واإلنمائية المتكاملة والمتتابعة التي تفي باحتياجات السكان العاجلة إلى األمن الغذائي والتغذية وغيرها من  

رتبط نحو  دى البعيد. ويالوقت نفسه تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات والضغوط في الم االحتياجات األساسية وفي  

العيش. وسيُشكل تعزيز التركيز على   سبلي المائة من الزيادة في بناء القدرة على الصمود بأنشطة إنشاء األصول ودعم  ف  40

ا اإلضافي في  الدعم  الصمود جزءا ال يتجزأ من  القدرة على  التغذية  بناء  االستثمارات في  ذلك  الصلة، بما في  ذات  ألنشطة 

 ية في مالي، وتعزيز القدرات الحكومية في جنوب السودان. وأنشطة التغذ بوركينا فاسو، المدرسية في 

 تحليل أعداد ال ستفيد ن

 2022-2021: ال ستفيدون حسب ال كتب اإلقلي  ، 2-الجدول ثالثا

 ال كتب اإلقلي   
2021 

  ستفيد ن( ) ال ين ال

2022 

 ) ال ين ال ستفيد ن( 

 الز ادة )اال خفاض( 

 )%( 

 89 20.4 * 10.8 في بانكوك(  ئ )المكتب اإلقليمي آسيا والمحيط الهاد

 26 31.5 * 25.1 الشرق األوسط وشمال أفريقيا )المكتب اإلقليمي في القاهرة( 

 27 16.2 12.7 غرب أفريقيا )المكتب اإلقليمي في داكار( 

 ( 17) 15.0 18.0 كتب اإلقليمي في جوهانسبرغ( فريقي )الم الجنوب األ

 10 32.1 29.2 ليمي في نيروبي( أفريقيا )المكتب اإلق شرق 

 78 9.0 5.1 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )المكتب اإلقليمي في بنما( 

 23 124.1 100.8 ال ج وع 

لى المكتب اإلقليمي  ( عن انتقال أرمينيا من المكتب اإلقليمي في القاهرة إ WFP/EB.2/2020/5-A/1/Rev.1) * تُعبّر األرقام الواردة في خطة اإلدارة للسنة الماضية  

 الواردة في هذا الجدول لمراعاة ذلك.   2021بعة للمكتب اإلقليمي في القاهرة بعد إعادة تقييم األوضاع، ونُقحت أرقام في بانكوك، غير أن أرمينيا ظلت تا

وشمال أفريقيا، والمكتب    اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ، والمكتب اإلقليمي للشرق األوسط المكتب    –إقليمية  وتمثل ثالثة مكاتب   -81

تقريبا من جميع المستفيدين. وال تزال األزمات اإلنسانية المستعصية في شرق أفريقيا   في المائة  70  –اإلقليمي لشرق أفريقيا  

. وفي أفغانستان وحدها، ستزداد أعداد المستفيدين بأكثر من  بات تشغيلية كبيرةوالشرق األوسط وشمال أفريقيا تتطلب استجا

المائة، إذ سيؤدي الجفاف والتدهور السريع في األمن وتفشي جائحة كوفيد  333يين شخص، أي  الم 10 إلى مفاقمة    19-في 

 .  2022و 2021بين عامي  لفترةفي ا الب  ا  الجوع وسوء التغذية. وتُمثل أفغانستان أكبر زيادة مطلقة في عمليات 

والنزاع، وفي   في بوركينا فاسو ونيجيريا بسبب الصدمات االقتصادية  ومن المتوقع حدوث زيادات كبيرة في أعداد المستفيدين  -82

الكاريبي  الممتد والضغوط المناخية. ويتوقع المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر    منطقة الساحل نتيجة لالنفالت األمني 

ألزمات الممتدة في هايتي وهندوراس وجمهورية في المائة في أعداد المستفيدين، وترجع هذه الزيادة أساسا إلى ا   78زيادة نسبتها  

 ة.  فنزويال البوليفاري

ومن المتوقع في الوقت نفسه تراجع االحتياجات وأعداد المستفيدين في بلدان الجنوب األفريقي التي شهدت وفرة في األمطار   -83

عداد المستفيدين بنحو نصف مليون  واالستثناء الملحوظ هو مدغشقر التي من المتوقع أن تزداد فيها أسنا في المحاصيل.  وتح

 .  1981ال البلد يُعاني من أشد موجات الجفاف واألزمة اإلنسانية الناتجة عنها منذ عام في المائة(، حيث ال يز  44شخص )

 تن ية ال ستدا ة القدرة على ال ساه ة ف  تحقيق أهداف ال

  2024-2022األساسية، وتُعبّر خطة اإلدارة للفترة   ا  ب التُمثل تلبية احتياجات الطوارئ وتحسين األمن الغذائي مسؤوليات  -84

من خالل تعزيز الشراكات    17ودعم تحقيق الهدف    2عن استمرار االلتزام بمساعدة الحكومات في تحقيق هدف التنمية المستدامة  

المتطلبات   3-ضح الجدول ثالثاغذائي والتغذية في سبيل بلوغ سائر أهداف التنمية المستدامة. ويو همات في األمن الوتعبئة المسا 
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  17و   2ة الثماني التي تقابل غايات الهدفين  ستراتيجية الخمسة ونتائجه االستراتيجيفي كل هدف من أهدافه اال  للب  ا   التشغيلية  

رساء  )إ  5)تحقيق األمن الغذائي(، والهدف    3لقضاء على الجوع(، والهدف  )ا   1  ستراتيجياالللتنمية المستدامة. ويُمثل الهدف  

 . 2022ائة من مجموع المتطلبات التشغيلية لعام في الم 92الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة( 

 2022و  2021ة، تيجيست اوالنتيجة اال  ست اتيج : ال تطلبات التشغيلية حسب الهدف اال 3-الجدول ثالثا

هدف  

التن ية  

 ال ستدا ة 

 ال تطلبات التشغيلية  ة يست اتيجالنتيجة اال  ست اتيج الهدف اال 

   2021ل ام 

 (  ليون دوالر أ   ك )

 ال تطلبات التشغيلية 

 2022ل ام 

 ليون دوالر  )

 ( أ   ك 

الز ادة  

)اال خفاض(  

 )%( 

 8 826 10 034 10 الحصول على األغذية  1 القضاء على الجوع  1 2

 (3) 914 943 أال يعاني أحد من سوء التغذية  2 تحسين التغذية  2

إنتاجية أصحاب الحيازات   3 األمن الغذائي يق تحق 3

 الصغيرة ودخولهم 

247 383 55 

 45 643 444 النُظم الغذائية المستدامة  4

دعم تنفيذ أهداف التنمية   4 17

 المستدامة 

 7 156 146 تعزيز القدرات  5

 (10) 3.39 3.75 اتساق السياسات  6

إرساء الشراكات لتحقيق   5

مية  نتائج أهداف التن

 المستدامة 

 28 1.03 0.80 تنويع الموارد  7

 92 010 1 525 تعزيز الشراكة العالمية  8

 13 937 13 344 12 ال ج وع 

 2هدف التن ية ال ستدا ة 

االحتياجات  مجموع مليار دوالر أمريكي( من    10.8في المائة )  78نحو    1  ستراتيجيتحقيق الهدف اال  من أجلسيُشكل العمل   -85

الزيادات الكبيرة في تكاليف    إلىأساسا    تعزى 2021عام  عن في المائة  8، أي بزيادة نسبتها 2022في عام  ب  ا   للالتشغيلية 

اال الهدف  إطار  في  لألزمات  والسود   1  ستراتيجياالستجابة  وموزامبيق  أفغانستان  السورية  في  العربية  والجمهورية  ان 

 وصدمات مناخية وركود اقتصادي.   البلدان من نزاعات  مهورية فنزويال البوليفارية بسبب ما تواجهه تلك وج

)تحسين التغذية(، ترجع معظم الزيادة إلى التغييرات في   2 ستراتيجيفي متطلبات الهدف اال وعلى الرغم من التراجع الطفيف -86

مة، وستُشكل  ألز اليمن وتشاد حيث أصبحت التدخالت التغذوية أكثر تكامال مع تدخالت االستجابة ل   مخصصات الميزانية في

 .  2022في عام  1 ستراتيجيجزءا من الهدف اال

)إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم(    3ة  ستراتيجيالذي يشمل النتيجة اال  3  ستراتيجياالوستزداد متطلبات الهدف   -87

في المائة    48، بنسبة  2022لعام    في المائة من المتطلبات التشغيلية  7)النُظم الغذائية المستدامة( ويمثل    4ة  ياتيجستر والنتيجة اال

إلى الزيادات الكبيرة التي سجلت في عدة بلدان، مثل الصومال،    3  ستراتيجيف اال. ويرجع هذا النمو في الهد2021مقارنة بعام  

ل األجل  نهجا طوي – 2022ة القطرية الذي سيبدأ تنفيذه في يناير/كانون الثاني  ستراتيجياال  حيث سيُقدّم الجيل الثاني من الخطط

 لالحتياجات العاجلة.   ل االستجابةفي بناء القدرة على الصمود وتنمية رأس المال البشري الستكما

( 35) 17هدف التن ية ال ستدا ة 
 

الزيادة البالغة   -88 المائة في المتطلبات التشغي  7ترتبط  )تعزيز   5ة  ستراتيجيالذي يشمل النتيجة اال  4  ستراتيجيلية للهدف االفي 

  ،القدرات المؤسسية في الجمهورية الدومينيكية)اتساق السياسات( أساسا بالزيادات في تعزيز    6ة  ستراتيجيتيجة االالقدرات( والن

 

 عزيز مسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ت (35)
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والرصد من أجل دعم إطالق    دير التحليل والتق والسودان. وفي نيبال على سبيل المثال، ستؤدي أنشطة    ، ونيبال  ، ولبنان  ، والعراق

 مليون دوالر أمريكي.   4.7ى زيادة المتطلبات بمقدار تدخالت تمويلية قائمة على التنبؤات إل

)تعزيز الشراكة العالمية( وتُمثل    8ة  ستراتيجي)تنويع الموارد( والنتيجة اال  7ة  ستراتيجيالنتيجة اال  5  ستراتيجياالويشمل الهدف   -89

في عام   8ة ستراتيجيل النتيجة اال. وتضاعف تقريبا تمويستراتيجيف االفي المائة تقريبا من هذا الهد 100يجة األخيرة هذه النت

. وفي  الب  ا   ي ذلك بالزيادة في التركيز على تقديم الخدمات وأنشطة المنصات في حافظة  مدفوعا ف  2021مقارنة بعام    2022

الحكومة من خالل خدمات التحويالت    2022مليون دوالر أمريكي في عام    193قدرها لبنان على سبيل المثال، ستدعم زيادة  

 . 19-االجتماعي لالستجابة لألزمة وجائحة كوفيدئمة على النقد للمشروع الطارئ لدعم شبكة األمان القا

 ر أ   ك () ليون دوال  2022ة وفئة النشاط، ست اتيجي: ال تطلبات التشغيلية حسب النتيجة اال 4-ثالثاالجدول 

 فئة النشاط 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

1 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

2 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

3 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

4 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

5 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

6 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

7 

النتيجة  

ة  ست اتيجياال

8 

 ال ج وع

 1 > 1 التحليل والتقدير والرصد 

 

< 1 9 

  

< 1 10 

  سبل أنشطة إنشاء األصول ودعم  

 العيش  

683 1 256 442 

    

1 383 

وإدارة    تغير مع    يفالتك المناخ 

 مخاطر ال

  

2 65 1 

   

67 

 الخدمات والمنصات المشتركة 

    

4 

  

1 006 1 010 

 22 الفردية  –تعزيز القدرات 

 

6 7 

    

36 

 3 132 58 21 27 103 المؤسسية  –تعزيز القدرات 

 

2 347 

 18 االستعداد لحاالت الطوارئ 

  

7 3 

   

29 

 856 739 التغذية 

 

3 

    

1 598 

 أخرى طة أنش

      

1 1 2 

 8 1 6 28 969 أنشطة التغذية المدرسية 

   

1 011 

دعم األسواق الزراعية ألصحاب 

 الحيازات الصغيرة 

 

2 58 35 < 1 

   

96 

تحويالت الموارد غير المشروطة  

 غذية لدعم الحصول على األ

8 291 < 1 33 24 

    

8 347 

 937 13 010 1 1 3 156 643 383 914 826 10 ال ج وع

 

 التحليل حسب ط  قة التحو ل وفئة التكاليف 

مجموعة متنوعة من األنشطة والطرائق لتقديم تحويالت إنقاذ األرواح وتغيير الحياة التي تصل إلى األشخاص    الب  ا   يستخدم   -90

ا إلى  احتياجا  واألشد  الهيكلية.  الضعف  معالجة جوانب  على  والمساعدة  الصمود  على  القدرة  وبناء  المساعدة  لمساعدة،  تُمثل 

في المائة من مجموع تكاليف التحويالت في المتطلبات التشغيلية لعام    87لسلع  الغذائية والتحويالت القائمة على النقد وقسائم ا

المتبقية، وهي  2022 النسبة  المائة،   13. وتدعم  القدرات وتقديم الخدمات بهدف تعزيز قدرة الحكومات والشركاء    في  تعزيز 

 بصورة مباشرة.   الب  ا  ن ال يصل إليهم صائل لماليين الجياع واألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الذيعلى تحسين الح

.  2022و 2021في عامي  للب  ا   لية قيمة التحويالت وما يرتبط بها من تكاليف في المتطلبات التشغي 5-ويوضح الجدول ثالثا -91

ثّل هذه المتطلبات  في المائة في متطلبات التحويالت الغذائية، وتُم  11زيادات بنسبة  وتُترجم الزيادة المتوقعة في خطة اإلدارة إلى  

يادة بنسبة معا الجانب األكبر من مجموع المتطلبات. وعلى الرغم من صغر حجم الزيادات من حيث القيمة الدوالرية فإن الز 
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  الب  ا   ر عن ازدياد الطلب على أنشطة تقديم خدمات  في المائة في تعزيز القدرات تُعب  25في المائة في تقديم الخدمات و  106

 تعزيز قدرات الحكومات والمجتمعات المحلية.  والتحول نحو 

 2022و  2021: قي ة التحو الت والتكاليف ال  تبطة بها، 5-الجدول ثالثا

ال تطلبات التشغيلية ل ام   ف ال  تبطة بها والتكالي التحو الت

2021 

 (  ليون دوالر أ   ك )

بة ال ئو ة  ن  نسال

 ج وع تكاليف  

 التحو الت 

التشغيلية  ال تطلبات 

 2022ل ام 

) ليون دوالر  

 أ   ك ( 

النسبة ال ئو ة  

 ن  ج وع  

 تكاليف التحو الت 

 الز ادة  

)اال خفاض(  

 )%( 

 11 50 771 5 50 204 5 األغذية 

 9 35 141 4 37 800 3 التحويالت القائمة على النقد 

 16 24 820 2 24 425 2 النقد 

 (4) 11 321 1 13 374 1 قسائم القيمة 

 (32) 2 252 4 369 قسائم السلع 

 25 6 664 5 531 تعزيز القدرات 

 106 7 859 4 416 تقديم الخدمات 

 13 100 686 11 100 320 10  ج وع تكاليف التحو الت 

 783 تكاليف التنفيذ 

 

908 

 

 

 525 490 تكاليف الدعم المباشرة 

 

 

 119 13 593 11 يف ال باش ة  ج وع التكال

 

 

 818 751 الدعم غير المباشرة تكاليف 

 

 

 937 13 344 12 ال ج وع 

 

 

 التحو الت الغ ائية

التي تزداد تعقيداتها باط  في  2022القائمة على االحتياجات لعام    الب  ا   يبلغ مجموع خطة   -92 مليون طن    5.8راد  بيئة العمل 

مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك قيمة األغذية وتكاليف التحويالت؛ وتُمثل الحبوب    5.8قدّر بمبلغ  متري من األغذية بقيمة تُ 

. وعلى الرغم من الكمية الطنية  المائة من المتطلبات المقررة لألغذية  في  63مليار دوالر أمريكي( نحو    2.8)التي تبلغ قيمتها 

، من المتوقع زيادة في التكلفة بسبب ارتفاع أسعار معظم  2021خطيطية لعام  لية ال تختلف عما كانت عليه في األرقام التاإلجما

لممزوجة،  يمية من األرز(، واألغذية المخلوطة والحبوب )وكذلك بسبب زيادة المشتريات المحلية واإلقلال سيما االسلع الغذائية، و 

النباتي )مع زيادة في  في المائة من    50(. ومن المتوقع الحصول على  المشتريات المقررة من زيت النخيل المستدام  والزيت 

الذرة الشامية  في المائة من الذرة الرفيعة و  65مليون طن من األسواق المحلية واإلقليمية، بما في ذلك أكثر من    5.8إجمالي  

ية واإلقليمية من  تمر أيضا اتجاه الزيادة في المشتريات المحلمائة من دقيق القمح غير المدّعم. وسيسفي ال  98والفاصولياء، و

 المكمالت التغذوية الشحمية.

في   34دوالر أمريكي )  مليار  1.9ويُمثل المكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا المتلقي الرئيسي للتحويالت الغذائية المقررة التي تُمثل  -93

ما مجموعه    (36) 3ستوى  ان الثمانية التي تواجه حاالت طوارئ من الموع(. ويبلغ مجموع االحتياجات في البلد المائة من المجم

في المائة من المجموع. والبلدان المتلقية الثالثة األولى من حيث    52مليارات دوالر أمريكي وتمثل    3مليون طن بقيمة تبلغ    2.9

 

دان، والجمهورية  وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجريا، وجنوب السو  – بوركينا فاسو ومالي والنيجر  – بما في ذلك ثالثة بلدان في منطقة الساحل الوسطى    (36)

 العربية السورية، واليمن. 
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)االح اليمن  هي  الغذائية  د   847تياجات  أمريكي(مليون  )  ،والر  السورية  العربية  أمريكي(  834والجمهورية  دوالر    ،مليون 

 يون دوالر أمريكي(. مل 712دان )وجنوب السو

ستفيدين  ، من خالل األخذ بنهج استباقي في إدارة سلسلة اإلمداد، االستخدام األمثل للموارد المتاحة ويصل إلى المالب  ا  ويحقق   -94

الحلو الكفاءة. وتشمل  التي يطبقها  بمزيد من  المبتكرة  الطويلة  الب  ا  ل  الشاملة للسلع واالتفاقات  اإلدارة  األجل مع    مرفق 

 توقعات الطلب والموارد، وتقديرات السوق المحّسنة، وتقييمات البائعين.  البائعين، وخطط التوريد القائمة على 

 النقد التحو الت القائ ة على 

باستمرار خالل السنوات اإلحدى عشرة الماضية وأصبح بذلك الرائد    الب  ا   قد في  ازداد استخدام التحويالت القائمة على الن -95

مليار دوالر أمريكي من التحويالت القائمة على النقد في    4.1تقديم   الب  ا  ، يُزمع  2022عالمي في هذا المجال. وفي عام ال

  ، واألردن  ،، ستستأثر بنغالديش2022. وفي عام  2021في المائة مقارنة بمستويات عام    9ادة نسبتها  بلدا، ويمثل ذلك زي  68

بنسبة    ،ة العربية السوريةمهوريوالج  ، والسودان  ، والصومال  ، ولبنان التحويالت    50واليمن  المائة من مجموع متطلبات  في 

 في المائة من مجموع تكاليف التحويالت.  35وستُمثّل التحويالت القائمة على النقد  . القائمة على النقد

.  19-لمواجهة جائحة كوفيد  الحكومات الوطنية من خالل استجابات قائمة على النقد   الب  ا  ، ساعد  2020م  طلع عا ومنذ م -96

توسع في  استمرار ال  الب  ا   ، ويتوقع  19-لدعم المقدم إلى الحكومات وبات يتجاوز االستجابة لكوفيدواتسع منذ ذلك الحين هذا ا

التقنية والخدمات من أج المقدمة من الحكومات إلى األفراد فتقديم المساعدة  المدفوعات    ، ، بما في ذلك لبنان2022ي عام  ل 

 واليمن.  ، دانلسو وا

  إدارة   لضمان  إطار   وضع  يجري  النقد،   على  قائمة  مساعدات   يتلقون  الذين  المستفيدين  حمايةو  لبيانات  خصوصية  لتعزيز و -97

  وإدارة   المستفيدين،   هويات  مع   التعامل  في   الحالية  النقدية  التحويالت  منصات  معايير   اإلطار   ويحدد .  النقد   على  القائمة  التحويالت 

 . التشغيلية والمخاطر  التدليس  من  الحد   إلى تهدف  التي   الداخلية الضوابط  ويعزز  لمدفوعات، ا و  ،التحويالت 

 قسائم السلع 

لغ من االئتمانات تُعادل كمية ثابتة  السلع طريقة مميزة في التحويالت يمكن من خاللها للمستفيدين الحصول على مباقسائم  تُمثل  -98

سائم بصفة خاصة في البيئات غير المستقرة وفي الحاالت التي تتاح فيها لمشغلي األسواق  من أغذية محددة. وتأكدت فائدة هذه الق

قسائم  ، ستُمثّل  2022نية في الوصول إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة. وفي عام  اإلنسافرص أفضل مما يتاح للوكاالت  

يف التحويالت وبما يتماشى مع اتجاه االنخفاض  في المائة من مجموع تكال  2مليون دوالر أمريكي، أي أقل من    252السلع  

 الملحوظ في السنوات األخيرة. 

 ت ز ز القدرات 

تُنقل مباشرة    القدرات تحويالت المواد والمعدات والمعارف والمهارات والموارد األخرى التيتعزيز  تشمل التحويالت في مجال   -99

النظراء الحكوميين الستكمال التحويالت الغذائية والقائمة على النقد.    إلى األفراد المستفيدين أو المجتمعات المحلية أو الشركاء أو

مليون دوالر أمريكي لعمليات التحويالت ألغراض    664ما مجموعه  يلية ب، من المقرر تخصيص متطلبات تشغ2022وفي عام  

، من المتوقع  2021ارنة مع عام في المائة من مجموع تكاليف التحويالت. وبالمق 6عملية، أي ما يعادل  85في  تعزيز القدرات 

 (.  5-في المائة )انظر الجدول ثالثا 25أن تزداد تحويالت تعزيز القدرات بنسبة 

والجمهورية العربية    ، والسودان  ، ن وجنوب السودا  ،ومالي  ، والعراق  ، وكولومبيا  ، بنغالديش   – يات في ثمانية بلدان  لالعم   وتمثل -100

. وسيجري تزويد المجتمعات المحلية واألُسر  2022في المائة من مجموع تحويالت تعزيز القدرات لعام    36  –واليمن    ،السورية

القدر  البلدان بتحويالت تعزيز  القائمة على النقد لمساعدتها على بناء قدرتها عل  ات إلى في هذه  ى  جانب األغذية والتحويالت 

في المائة( وكولومبيا    17زيادة دعم تعزيز قدرات حكومات بنغالديش )  الب  ا  الصمود في وجه انعدام األمن الغذائي. ويزمع  
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مساعدتها على تحسين نُظم الحماية    الب  ا  ن الثمانية من  في المائة(. وطلبت جميع هذه البلدا  122في المائة( والسودان )  197)

،  19-ار االقتصادية الناشئة عن جائحة كوفيدان المستجيبة للصدمات، ويرجع ذلك في جانب منه إلى اآلثاالجتماعية وشبكات األم 

 المناطق الحضرية العشوائية. والتي أدّت إلى زيادة الحاجة إلى تقديم المساعدة إلى فئات سكانية جديدة، بما في ذلك سكان 

الهند    . وفي 2022و  2021لعامي    الب  ا  المائة من برنامجي عمل  في    100وتُشكل تحويالت تعزيز القدرات في بضعة بلدان   -101

على سبيل المثال، ستهدف أنشطة تعزيز القدرات المقررة إلى دعم الخبرة المتزايدة بين موظفي الحكومة على مستوى الواليات،  

 سيع التعاون مع القطاع الخاص. ثمار في التحليالت المتقدمة، والتوسع في تقوية األرز في واليات جديدة، وزيادة توواالست

 تقد م الخد ات 

تقديم الخدمات في عام  يُقدر مجم -102 الخدمات    859بمبلغ    2022وع متطلبات  بين  أمريكي. وتجمع هذه الطريقة  دوالر  مليون 

بتقديمها والخدمات  البل  الصادر تكليف  تُدار هذه األنشطة داخل  القطري. وعندما  المستوى  الطلب على  تُقدّم حسب  أو  التي  د 

 ة القطرية للبلد.  ستراتيجية االبالنيابة عن الحكومة المضيفة فإنها تُدرج في الخط

ني. من ذلك على سبيل االستجابة اإلنسانية عن طريق تقديم الدعم الحاسم إلى الحكومات ومجتمع العمل اإلنسا الب  ا  ويُيّسر  -103

وخدمات األمن  اإلنسانية توفّر النقل اآلمن والموثوق لعمال اإلغاثة    المثال أن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة 

ويُقدّم   المعلومات وتيسير الب  ا   واإلجالء الطبي،  التنسيق وإدارة  اللوجستيات، خدمات  الرائدة لمجموعة  الوكالة  ، بصفته 

 الطوارئ.  خدمات اللوجستيات المشتركة لمجتمع العمل اإلنساني بأسره أثناء االستجابة لحاالت  

بكة عالمية من المنظمات التي تعمل معا لتوفير خدمات االتصاالت المشتركة وتُشكل مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ ش -104

بتقديمها. وتشمل الخدمات المقدمة االتصاالت    الب  ا  لّف  في حاالت الطوارئ اإلنسانية، وهي مثال آخر على الخدمة التي كُ 

اإلذاع  ودعم  الالهاتفية،  ذات  الراديو  لشبكات  باإلنترنت  واالتصال  المحلية،  واستخدام  ات  جدا،  العالي  والتردد  العالي  تردد 

لمجموعة في "المجاالت التشغيلية  الطائرات التي تعمل بدون طيار لتعزيز حلول االستجابة اإلنسانية التقليدية. وتُنشر خدمات ا 

 نظمات غير الحكومية. نسانية وتتمركز فيها غالبية وكاالت األمم المتحدة والمالمشتركة" التي توافق عليها األفرقة القطرية اإل

طاق  أيضا خدمات اللوجستيات والشراء حسب الطلب من خالل توفير الخدمات الثنائية. واتسع بصورة كبيرة ن  الب  ا  ويوفّر  -105

مليون    200بما قيمته  )  طن متري  533 000مسجال مستوى قياسيا بلغ    2020توفير األغذية بالنيابة عن الحكومات في عام  

. ونُفذت أكبر  2019في عام    الب  ا   ، أي أكثر من ضعف المستوى القياسي السابق الذي وصل إليه  )ادوالر أمريكي تقريب

طن متري(. ومن    90  000وغواتيماال )  ،طن متري(  200  000متري(، وإثيوبيا )  طن  240  000اتفاقات الخدمة في السودان )

في ظل التخطيط لشراء ما يقرب من مليون طن متري من القمح   2021تحقيق زيادة أخرى في تقديم الخدمات في عام المتوقع 

 مع حكومتي إثيوبيا والسودان. من خالل اتفاقات 

 تكاليف التنفي 

ي المائة من مجموع  ف  6.9ماليين دوالر أمريكي، أي    908، ستبلغ تكاليف التنفيذ  2022اتب القطرية لعام  بناء على توقعات المك -106

في   6.8في المائة و 6.9التي بلغت نسبتها  2021والتقديرية لعام   2020التكاليف المباشرة. ويتفق ذلك مع التكاليف الفعلية لعام 

 المائة على التوالي.  

المطلقة مقارنة    مليون دوالر أمريكي بالقيمة   125عن زيادة قدرها    2024-2022  في خطة اإلدارة للفترةوتكشف تكاليف التنفيذ   -107

للفترة   اإلدارة  الناجمة عن  2023-2021بخطة  اإلضافية  بالتكاليف  أساسا  الزيادة  تقديم  . وترتبط  المساعدة وتوزيعها  ضمان 

 واليمن.   ،والسودان  ،إليها والمتأثرة بالنزاع في بلدان مثل بنغالديش   ورصدها وتقييمها في المواقع النائية التي يتعذر الوصول
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 ة عم ال باش  تكاليف الد

مليون    525بمبلغ    2022، وتُقدّر في عام  الب  ا  تغطي تكاليف الدعم المباشرة عدة أنشطة متعلقة بنقل المساعدة وتنفيذ برامج   -108

باشرة. وال تختلف نسبة تكاليف الدعم المباشرة عن نسبتها المعتمدة في  في المائة من مجموع التكاليف الم 4دوالر أمريكي، أي 

 . 2023-2021للفترة   اإلدارةخطة 

عد تنفيذ خارطة الطريق  في المائة ب  4واستقرت حصة تكاليف الدعم المباشرة كنسبة مئوية من المتطلبات التشغيلية عند نحو   -109

ة قطرية تشمل فئات  استراتيجيفي إطار خطط    2019ميع البلدان منذ عام المتكاملة واعتماد اإلطار المالي األساسي. وتعمل ج

 مع تكاليف التشغيل المباشرة وتكاليف الدعم المباشرة. ف التي باتت متوافقة بصورة أفضل جديدة للتكالي

 تكاليف الدعم ال باش ة كنسبة  ئو ة  ن ال تطلبات التشغيلية : 6-الجدول ثالثا

 * التكاليف الف لية

 2019ل ام 

 * التكاليف الف لية

 2020ل ام 

 ** التكاليف ال قّدرة 

 2021ل ام 

 ** التكاليف

 2022م ة ل اقدرال 

4.0 4.1 4.2 4.0 

 على التوالي.   2020و 2019إلى الكشف الخامس من الحسابات المراجعة للسنتين  2020و 2019* تستند بيانات التكاليف الفعلية لعامي 

 التوالي.  على  2024-2022و 2023-2021إلى خطتي اإلدارة للفترتين  2022و 2021لمقدّرة للسنتين ** تستند بيانات التكاليف ا 

 لل ستفيد والتكلفة للحصة الغ ائيةالتكلفة 

، تكلفة الحصة الغذائية في التحويالت الغذائية وتكلفة االستحقاقات  الب  ا   في  هام  تقابل التكلفة اليومية لكل مستفيد، وهي معيار   -110

ومدتها. وبالنظر إلى أن  لية ونوع المساعدة ة التشغيية في التحويالت القائمة على النقد. وتعتمد هذه التكلفة أساسا على البيئاليوم

الفئات السكانية األشد ضعفا، تُنفذ أنشطته في مجال االستجابة لألزمات أساسا في مناطق متضررة من    الب  ا   يُركز على 

نب  ير ذلك من الصدمات. وتتسبب تلك الصدمات في رفع تكلفة تقديم المساعدة، وذلك في جاالنزاع أو تلف المحاصيل أو غ

الوصول أثناء مواسم األمطار أو فترات انعدام األمن أو بسبب الزيادات الموسمية في األسعار. وفي    سبليق  كبير منه بسبب ض

التغذوية وتكلفتها   تختلف باختالف األماكن والنتائج المرجوة، تحسنت الجودة  حين أن تركيبة الحصة الغذائية العينية وقيمتها 

ة مغذية أكثر تخصصا. وتتطلب التدخالت التي تعالج حاالت نقص المغذيات  ، ويجري توزيع أغذيالغذائية للحصص بصفة عامة

ية وجودتها تكلفة أكبر  الدقيقة باستخدام األغذية المغذية المتخصصة أو التي تهدف بصورة أعم إلى تحسين تنوع المساعدة الغذائ

 مما تتطلبه الحصص الغذائية التقليدية.  

تفيد المبلغ المقدَّر في الميزانية الذي يمكن أن يغطي سلة غذائية يومية أو تحويال قائما على  سلفة اليومية لكل مويُعبر متوسط التك -111

مليار حصة غذائية، فإن متوسط التكلفة اليومية    31.7النقد لتحقيق أهداف البرامج. وفي ظل المتطلبات التشغيلية المتوقعة لتقديم  

مست لكل  الميزانية  في  عام  المرصودة  في  ثالثا  0.38  هو   2022فيد  الجدول  )انظر  أمريكي  المتوسط  7-دوالر  هذا  ويُعبّر   .)

التغذية المدرسية    المرجح للرقم العالمي عن مجموعة من األنشطة التي يختلف متوسط تكلفتها اليومية المتوقعة لكل مستفيد، مثل

دوالر أمريكي(،    3.9المشروطة )  حويالت الموارد غير دوالر أمريكي(، وت  0.34دوالر أمريكي(، وأنشطة التغذية )  0.25)

 . للب  ا  في المائة من جميع التحويالت اليومية  67وهذه األخيرة تُشكل أكثر من 

وسطه  ما مت  2022ومية لكل مستفيد، ومن المتوقع أن تُشكل في عام  وتُمثل تكلفة التحويالت نفسها المكون الرئيسي للتكلفة الي -112

التكلفةفي المائة من م  84 الغذائية  جموع  الغذائية ونوع السلعة المستخدمة في التحويالت  . ونتيجة لذلك، يُشكل حجم الحصة 

 لرئيسية وراء التكلفة اليومية لكل مستفيد. وقيمة التحويالت القائمة على النقد العوامل ا

مليار من معادالت الحصص الغذائية    11.2مليار حصة غذائية و  20.5إلى    2022في عام    للب  ا  وتستند المتطلبات التشغيلية   -113

الميزانية لكل مستفيد   المرصودة في  اليومية  التكلفة  النقد. ويبلغ متوسط  قائمة على  أمريكي    دوالر   0.34في شكل تحويالت 

وبالنظر إلى أ  0.46لألغذية و النقد.  القائمة على  للتحويالت  التحويالدوالر أمريكي  التكلفة اإلجمالية، فإن  همية نسبة  ت من 
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التكاليف اإلجمالية للتحويالت القائمة على النقد تكون بصفة عامة أعلى من تكلفة الحصص الغذائية العينية. ويمكن أن يكون  

التي تغطي احتياجات أذلك راجعا إلى الظرو المتعددة األغراض  النقدية  التحويالت  السوق أو  السائدة في  كثر من سالل  ف 

ة. ويرجع ذلك أيضا إلى أن تكلفة التحويالت القائمة على النقد لكل مستفيد هي نفسها لجميع المستفيدين الذين يحصلون  األغذي

ض مجموع تكاليف التحويالت المتعلقة باألغذية العينية لكل مستفيد  على تحويالت قائمة على النقد في نشاط محدد، بينما ينخف

وما يتصل بها من وفورات في الحجم. ومع ذلك، يمكن    الب  ا  في    اإلمداد ات سلسلة  ستفيدين بسبب ممارسبازدياد عدد الم

  الب  ا   العملية وطبيعتها ألن نُظم    تحقيق مكاسب من حيث الكفاءة في التنفيذ وسائر التكاليف لكلتا الطريقتين اعتمادا على حالة 

 وفورات الحجم. وعملياته مصممة لالستفادة قدر المستطاع من 

تعزيز القدرات  متعلقة بالتحويالت القائمة على النقد لكل مستفيد وليس للمتطلبات التشغيلية الوتُحسب التكلفة اليومية لألغذية و  -114

 وتقديم الخدمات. 

 2022شغيلية ل ام  ال تطلبات الت – ية لكل  ستفيد : التكلفة اليو 7-الجدول ثالثا

 ال ج وع  على النقد   تحو الت قائ ة أ   ة  فئة النشاط 

عدد الحصص  

الغ ائية  

اليو ية  

 )بال ال ين( 

 توسط التكلفة  

اليو ية لكل  

 ستفيد، ب ا ف   

ذلك تكاليف  

الدعم  ي   

ال باش ة  

 )دوالر أ   ك ( 

عدد االستحقاقات  

اليو ية  

 ن( )بال ال ي

 توسط التكلفة  

اليو ية لكل  

 ستفيد، ب ا ف   

ذلك تكاليف  

الدعم  ي   

ال باش ة  

 أ   ك (  الر)دو

  عدد الحصص 

الغ ائية أو  

االستحقاقات  

 )بال ال ين( اليو ية  

 توسط التكلفة  

اليو ية لكل  

 ستفيد، ب ا ف   

ذلك تكاليف  

الدعم  ي   

ال باش ة  

 )دوالر أ   ك ( 

 0.64 959.8 1 0.68 268.9 1 0.56 691.0 ش العي  سبلإنشاء األصول ودعم 

التكيف مع تغير المناخ وإدارة  

 مخاطر ال

9.0 0.12 57.4 0.44 66.4 0.40 

 0.37 48.1 0.38 42.3 0.26 5.8 االستعداد لحاالت الطوارئ 

 0.34 397.5 4 0.68 357.4 0.31 040.1 4 التغذية 

 0.25 858.5 3 0.38 700.5 0.23 158.0 3 التغذية المدرسية 

دعم األسواق الزراعية ألصحاب  

 الحيازات الصغيرة 

- - 5.6 0.65 5.6 0.65 

الموارد غير المشروطة  الت ويتح

 لدعم الحصول على األغذية

12 590.9 0.36 8 789.6 0.43 21 380.6 0.39 

 0.38 716.5 31 0.46 221.7 11 0.34 494.8 20 ج يع ا  شطة 

 

 أهداف  وات  الب ا   ال ؤسسية

البرامج المؤسسية في   -115 التي    الب  ا  تُعبر أهداف نواتج  لتلبية احعتزم تقديمهيعن االستجابة  تياجات األمن الغذائي العالمي  ا 

ودعم الدعوة وتعبئة الموارد. وكما هو محدّد في الجزء الثاني من إطار النتائج المؤسسية المنقح، يمكن تحديث األهداف السنوية 

 لزوم.  في خطة اإلدارة عند ال 

ة من  رقام التخطيطية المتاحة من المكاتب القطريوالتي تتماشى مع أحدث األ  2021المنقحة لعام  األهداف    8-ويبين الجدول ثالثا -116

أجل تمثيل االحتياجات بمزيد من الدقة. وتُعبّر األرقام عن التغييرات في السياق التشغيلي والظروف المؤثرة على األنشطة في  

 . 2021ة القطرية المعتمدة في عام راتيجيستة القطرية وفي تخطيط الخطط االياتيجستر إطار الخطط اال
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 : النتائ   قابل  وات  الب ا   8-ثالثا دولالج

    الفئة ألف: أهداف ط ائق التحو ل 

الهدف ال نقح ل ام   ال ؤش  

2021 

الهدف ال قت ح ل ام  

2022 

النسبة ال ئو ة  

 للتغيي 

)بماليين األطنان  قدمة إلى المستفيدين المستهدفين لما كمية األغذية اإلجمالية

 المترية( 

5.8 5.8 0 

)بمليارات الدوالرات  غذية المقدمة إلى المستفيدين المستهدفين يمة األمجموع ق

 األمريكية( 

3.09 3.4 10 

 189 1.1 0.38 )بماليين األطنان المترية( كمية األغذية المقواة المقدمة 

 (13) 0.55 0.629 )بماليين األطنان المترية( المتخصصة المقدمة    كمية األغذية المغذية

من خالل التحويالت القائمة  المستهدفين  المستفيدين  لغ المحّولة إلى مجموع قيمة المبا

 )بمليارات الدوالرات األمريكية( على النقد وقسائم السلع  

3.8 4 5 

 18 2.6 2.2 ألمريكية( )بمليارات الدوالرات ا التحويالت النقدية غير المقيّدة  

 (8) 1.2 1.3 )بمليارات الدوالرات األمريكية(  القسائم 

 (35) 235.8 360.7 )بماليين الدوالرات األمريكية( السلع ئم  قسا

 25 0.663 0.531 )بمليارات الدوالرات األمريكية( مجموع قيمة التحويالت المقدمة لتعزيز القدرات 

اعدة اإلنسانية مقابل  تُقدم لهم خدمة النقل الجوي للمسالنسبة المئوية للمسافرين الذين 

 عدد طالبي الخدمة 

95 95 0 

 الفئة باء: أهداف أعداد ال ستفيد ن 

   

ال نقح ل ام  الهدف  ال ؤش  

2021 

الهدف ال قت ح ل ام  

2022 

النسبة ال ئو ة  

 للتغيي 

ائمة على النقد  مجموع عدد المستفيدين المستهدفين من خالل األغذية والتحويالت الق

 )بالماليين(  الب  ا   التي يقدمها 

100.8 124.1 23 

 10 21.9 19.9 )بالماليين( خالل تدخالت التغذية المدرسية   المستهدفين من عدد التالميذ  

 20 24 20 )بالماليين( عدد األشخاص المستهدفين من خالل التدخالت الخاصة بالتغذية  

اء األصول  رامج المساعدة الغذائية مقابل إنشعدد األشخاص المستهدفين من خالل ب

 )بالماليين( 

10.2 14.6 43 

 

ة  استراتيجيبلدا بما يتماشى مع    33في    2022ستزداد المتطلبات التشغيلية ألنشطة التغذية المدرسية في عام  .  المدرسيةالتغذية   -117

كثر هشاشة التي تشتد فيها الحاجة. وتضاعفت تقريبا  بشأن التغذية المدرسية التي تدعو إلى زيادة الدعم في البيئات األ الب  ا  

في المائة، مما    19ابة لألزمات، وازدادت متطلبات بناء القدرة على الصمود بنسبة  أجل االستجية المدرسية من متطلبات التغذ

ية المدرسية في جانب  على األطفال في سن المدرسة وأسرهم. وترجع الزيادة في متطلبات التغذ 19-يُعبّر عن أثر جائحة كوفيد

يال البوليفارية. وستزداد المتطلبات التشغيلية ألنشطة  هورية فنزوكبير منها إلى إطالق برنامج للتغذية المدرسية لدعم حكومة جم

ن بشأ  الب  ا  ة  استراتيجيوسيراليون، ويُعبّر ذلك عن    ،وليسوتو  ،وكينيا  ،بلدا، وال سيما في بنغالديش  22التغذية المدرسية في  

 نتقال إلى برامج وطنية بمرور الوقت.  اال
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  سيما  واللتغذية ثم بعد ذلك على عالجه عند اإلصابة به. وأثناء األزمات،  قاية من سوء ا أوال على الو  الب  ا   يُركز  التغذية.   -118

من الضروري    (37) ، 91-في المائة في معدل انتشار سوء التغذية الحاد منذ بداية ظهور جائحة كوفيد  14.3في ضوء الزيادة بنسبة  

حصول على ما يكفي من األغذية المغذية العالية الجودة  االستجابة بسرعة عن طريق تمكين النساء واألطفال من ال  للب  ا  

مليون شخص من خالل األنشطة    24إلى الوصول إلى عدد قياسي يبلغ   2022في عام    الب  ا  لتي يحتاجون إليها. ويهدف  ا

يادات كبيرة في  ؛ وتشمل البلدان التي ستشهد ز 2021مقارنة بمستويات عام في المائة    20يادة نسبتها  الخاصة بالتغذية، أي بز 

 والجمهورية العربية السورية. ،وجنوب السودان   ،أنشطة التغذية أفغانستان

الية للمستفيدين.  الميزانية، من المتوقع أن تزداد التغطية اإلجموعلى الرغم من بعض التراجع في االحتياجات المرصودة في   -119

  2022يعطيها األولوية في عام    الب  ا  واسعة التي ال يزال  ر االنخفاض في األنشطة الخاصة بالتغذية عن األعمال اليُعبّ وال

ونُظم الحماية االجتماعية، والتحويالت القائمة على النقد، والنُظم الغذائية، وبناء    المدرسية،عن طريق دمج التغذية في النُظم  

إلى تحسين الحصائل    الب  ا  دف  ، يهل العيش وإنشاء األصول وغيرها. ومن خالل هذا العملدرة على الصمود، وبرامج سبالق 

 .  التغذوية عبر مختلف النُظم لصالح عدة ماليين آخرين من األشخاص

 2022خطة التنفي  ال ؤقتة ل ام 

التقديرات والتوإلى تلبيتها من خال  الب  ا   يُحسب حجم االحتياجات التي يهدف   -120 المستندة إلى األدلة. ويُصبح ترتيب  ل  قعات 

بالمتطلبات التشغيلية. ويجب على المكاتب القطرية في هذه الحالة مراجعة  ما ال تفي الموارد المعبأة  األولويات ضروريا عند

النقص   فهم أو  فيدين تبعا لمدى ضعطاء األولوية للمستمثل إع  –خططها بشأن التنفيذ واتخاذ خيارات صعبة للتعامل مع هذا 

الغذائية، أو ت والسعي في الوقت نفسه إلى تنفيذ األنشطة    – قليل مدة المساعدة  منطقتهم الجغرافية، أو تقليص حجم الحصص 

 المقررة إلى أقصى حد ممكن.  

دوالر    مليار   8.5ر بمبلغ  ستحتاج إلى ما يُقدّ   2022لعام    للب  ا  أن خطة التنفيذ المؤقتة العالمية    9-ويتضح من الجدول ثالثا -121

  13.9في المائة من المتطلبات التشغيلية البالغة  61ل هذا المستوى مليون مستفيد. ويُشك 115أمريكي وأنها تهدف إلى مساعدة 

  124تهدفين وهو  من العدد األصلي للمستفيدين المس  في المائة  93وسيُقدّم المساعدة إلى  ،  2022مليار دوالر أمريكي في عام  

ل معظمهم على حصص غذائية  من خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين المستهدفين، سيحص  الب  ا   ونا. ولكي يتمكن  ملي

 المخطط له في األصل.    أصغر أو سيتلقونها لمدة أقل من

 : أرقام خطة التنفي  ال ؤقتة  قابل ال تطلبات التشغيلية 9-الجدول ثالثا

 )%( الفجوة    ؤقتة خطة التنفي  ال  ال تطلبات التشغيلية  

 39 500 8 937 13 )مليون دوالر أمريكي(  2022المتطلبات لعام 

 7 115 124 )بالماليين(  2022مستفيدون في عام لا

 2022ال نهجية ال ستخد ة ف  وضع خطة التنفي  ال ؤقتة ل ام 

المتوقع   -122 العالمية، والتوافر  المؤقتة إلى مدى أهمية االحتياجات  التنفيذ  المتوقع للمساهمات.  تستند خطة  للتمويل، والتخصيص 

المحددة بمبلغ    2022أساسا عامالن: توقعات التمويل العالمي المحدثة لعام   ووضعت الخطة على المستوى العالمي، ويحركها

خذت  أُ و  (38) مليون دوالر أمريكي.  100التي تُقدّر بمبلغ  المرّحلة  المساهمات  أرصدة  ستخدام  مليار دوالر أمريكي، وصافي ا  8.4

 نفقات السابقة.  واتجاهات ال  2021في االعتبار أيضا خطة التنفيذ والمتطلبات التشغيلية لعام 

 

 . 2021. فبراير/شباط 1، التحديث 2021التشغيلية العالمية في عام  الب  ا   استجابة  خطة . 2021.   الب  ا  (37)

 ية السابقة. الفرق بين الموارد المتاحة والنفقات في الفترات المال األموال المرحلة هي  (38)

https://www.wfp.org/publications/wfp-global-operational-response-plan-2021
https://www.wfp.org/publications/wfp-global-operational-response-plan-2021
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خطة العمل العالمية التي تهدف إلى  مليار دوالر أمريكي ب  8.5والمحددة بمبلغ    2022وتتعلق خطة التنفيذ المؤقتة الناتجة لعام   -123

ت نقص التمويل على الفئات السكانية المستهدفة وعلى أهداف األداء وغاياته.  التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات السلبية لحاال

االوتبين   الحصيلة  حسب  األولويات  االستراتيجيالخطة  والنتيجة  وتُح ستراتيجية  المساعدة،  وطرائق  المؤسسي  والنشاط  دّد  ة 

بها   يعتزم  التي  موار   الب  ا  الطريقة  استخدام  في  الكفاءة  من  مستوى  أقصى  لمساعدة  تحقيق  المتاحة  وأمواله  المتوقعة  ده 

التشغيلية ومراعاة جميع شروط تخصيص األموال وغيرها من  المحتملة للتحديات    ين بالقدر الكافي، مع توقع النتائجالمستفيد

 الشروط التي يتطلبها المانحون.  

القطرية المخصوصة    ط التنفيذ. وستتاح خط2022 لعام   تنفيذ خطة  2021 عام من  عالراب الفصل  في قطري مكتب  كل وسيضع -124

  وفي   الخامس  المالي   الكشف  في  2022  لعام  األصلية  التنفيذ  لخطة  كأرقام  وستُستخدمة القطرية  ستراتيجيفي بوابة الخطط اال  هذه

 . السنوية القطرية التقارير 

 ة ست اتيجي والنتائ  اال  ست اتيج التحليل حسب الهدف اال

ثالثا -125 الجدول  الم  10-يوضح  التنفيذ  االخطة  الهدف  اال  ستراتيجيؤقتة حسب  ، سيواصل  2022ة. وفي عام  ستراتيجيوالنتيجة 

مليار دوالر   6.7)القضاء على الجوع(، الذي سيُمثّل  1 ستراتيجيإعطاء األولوية لألعمال المنفذة في إطار الهدف اال    الب  ا

للعدد المتزايد من األشخاص الذين يعانون من انعدام    في المائة من خطة التنفيذ المؤقتة، وسيشمل توفير الحماية  79أمريكي، أي  

الغذائي الحاد بسبب جا الجوي19-ئحة كوفيداألمن  والنزاعات، والصدمات االقتصادية والظواهر  ة القصوى. ويتضح مدى  ، 

التي ي عاني فيها  إلحاح االستجابة للطوارئ بصفة خاصة في بلدان مثل جنوب السودان والجمهورية العربية السورية واليمن 

 لعالم. السكان من أكبر الزيادات في انعدام األمن الغذائي المزمن والشديد في ا 

من   -126 الجواستراتيجيوكجزء  لحلول  الموارد  أولويات  ترتيب  سيواصل  ة  فعالية،  األكثر  الهدف    الب  ا   ع  إطار  في  جهوده 

في    7مليون دوالر أمريكي، أي    597الذي سيُمثل    )إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة(  5  ستراتيجياال

إطار دعم تحقيق هدف التنمية  )تعزيز الشراكة العالمية(. وفي   8ة ستراتيجياال للنتيجة  أساسالخطة، ويمكن أن يُسند  المائة من ا

سيستجيب    17المستدامة   المعنيين،  المصلحة  أصحاب  مع  الوثيق  التعاون  خالل  الحكو  الب  ا   ومن  الوطنية  لطلبات  مات 

عد من مجرد القضاء على الجوع عن طريق  ى ما هو أببالمضي إل  الب  ا   الشركاء لتقديم الخدمات. ويُعبّر ذلك عن التزام  و

 حقيق سائر أهداف التنمية المستدامة.  المساهمة في ت

 ة ست اتيجييجة اال لنتوا  ست اتيج : خطة التنفي  ال ؤقتة حسب هدف التن ية ال ستدا ة والهدف اال 10-ثالثاالجدول 

هدف  

التن ية  

 ال ستدا ة 

خطة التنفي  ال ؤقتة   ة يجيست اتالنتيجة اال  ست اتيج الهدف اال 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 التنفي  ال ؤقتة خطة 

  )%( 

 79 723 6 الحصول على األغذية  1 القضاء على الجوع  1 2

 7 556 أال يعاني أحد من سوء التغذية  2 تحسين التغذية  2

الحيازات   3 تحقيق األمن الغذائي  3 أصحاب  إنتاجية 

 الصغيرة ودخولهم 

221 3 

 4 318 نُظم الغذائية المستدامة لا 4

التنمية  دعم   4 17 أهداف  تنفيذ 

 المستدامة 

 1 83 تعزيز القدرات  5

 0 1 اتساق السياسات  6

لتحقيق   5 الشراكات  إرساء 

التنمية   أهداف  نتائج 

 المستدامة 

 0 0.4 موارد ع التنوي 7

 7 597 تعزيز الشراكة العالمية  8

 100 500 8 ال ج وع 
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  جال الت كيز ل حسب التحلي 

على االستجابة لألزمات   الب  ا   في إنقاذ األرواح. وتزيد عملية تحديد األولويات العالمية تركيز  للب  ا   ولى تتمثل الغاية األ -127

  2022ذ المؤقتة لعام  في المائة من خطة التنفي  81مليار دوالر أمريكي وتُمثل بذلك    6.9  وتدخالت إنقاذ األرواح التي تبلغ تكلفتها 

ات التشغيلية المتوقعة. وبناء على ذلك، تُخفض أنشطة بناء القدرة على الصمود، وال سيما إنشاء  في المائة من المتطلب  77مقابل  

في المائة من خطة التنفيذ    15ائة من المتطلبات التشغيلية إلى  في الم  19األصول ودعم سبل العيش وأنشطة التغذية، نسبيا من  

   . 2022المؤقتة لعام 

الموارد عن  -128 أولويات  التابعة    ويُعبّر ترتيب  القطرية  المكاتب  إنقاذ األرواح في حاالت    للب  ا  التزام  أعمال  تنفيذ  بمواصلة 

الصمود والحفاظ على االس القدرة على  بناء  تُسهم في  األسباب الجذرية الطوارئ بطرق  األجل في معالجة  تثمارات الطويلة 

الجذرية    الموارد أيضا عن المستوى المتوقع للمساهمات المخصصة. وتظل االستجابات لألسبابللجوع. ويُعبّر ترتيب أولويات  

 في المائة من كل المتطلبات المتوقعة وخطة التنفيذ المؤقتة العالمية مستقرة.   4التي تُمثل 

 يز.  خطة التنفيذ المؤقتة بالمتطلبات التشغيلية األصلية حسب مجال الترك 11-اجدول ثالثويقارن ال -129

 ت كيز : ال تطلبات التشغيلية وخطة التنفي  ال ؤقتة حسب  جال ال11-الجدول ثالثا

 ال تطلبات التشغيلية   جال الت كيز 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 ال تطلبات التشغيلية 

 )%( 

 خطة التنفي  ال ؤقتة 

 ) ليون دوالر أ   ك (  

 خطة التنفي  ال ؤقتة 

  )%( 

 81 899 6 77 770 10 االستجابة لألزمات  

 15 295 1 19 614 2 بناء القدرة على الصمود 

 4 306 4 553 األسباب الجذرية

 100 500 8 100 937 13 ال ج وع 

 التحليل حسب فئة النشاط 

ة العالمية لترتيب أولويات تدخالت االستجابة  ستراتيجية النشاط. وتماشيا مع اال توزيع خطة التنفيذ حسب فئ  12-يبين الجدول ثالثا -130

المحددة    2022دوالر أمريكي من خطة عمل عام  مليار    5.4في المائة، أي    64نقاذ األرواح في حاالت األزمات، ستوجه نسبة  إل

ن من ضعف شديد. ويشمل ذلك تدخالت إنقاذ  يات إلى تحويالت الموارد غير المشروطة من أجل األشخاص الذين يعانوواألول

 بيعية. ردين داخليا واألشخاص المتأثرين بالنزاع والصدمات المناخية والكوارث الطالالجئين والمشبلدا لصالح    70األرواح في  

ة الجوع. ووصل  وتُمنح األولوية أيضا ألنشطة التغذية وبرامج الحماية االجتماعية المراعية للتغذية باعتبارها حاسمة في مكافح -131

مجاعة في ظل عدم وجود إجراءات عاجلة وفورية  العدد التقديري لألشخاص الذين يواجهون خطر التعرض الوشيك لظروف ال

ويتمثل الهدف الرئيسي للتدخالت التغذوية في زيادة تنوع   (39) .2021شخص في يونيو/حزيران  مليون 41إلنقاذ أرواحهم إلى 

األنشطة    ينهم من الحصول على أغذية مقواة من خالل عمليات التوزيع العام. وتُقدّر قيمة هذهاألطعمة لألفراد عن طريق تمك

 ذ المؤقتة.في المائة من خطة التنفي 11مليون دوالر أمريكي، أي  945بمبلغ 

القطرية مباشرة بالتعا  الب  ا   وسيواصل   -132 ون مع أصحاب  إعطاء األولوية لجميع أنشطة تقديم الخدمات التي تُنفذها المكاتب 

في المائة من المتطلبات التشغيلية    7هذه األنشطة    . وتمثل17المصلحة المعنيين من أجل دعم تحقيق هدف التنمية المستدامة  

 . وخطة التنفيذ المؤقتة

 

 . 2021. يونيو/حزيران  2، التحديث 2021في عام  التشغيلية العالمية    الب  ا خطة استجابة . 2021.  الب  ا   (39)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129022/download/?_ga=2.74585307.879364901.1630662883-1764912253.1630662883
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129022/download/?_ga=2.74585307.879364901.1630662883-1764912253.1630662883
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 : خطة التنفي  ال ؤقتة حسب فئة النشاط 12-الجدول ثالثا

 خطة التنفي  ال ؤقتة  فئة النشاط 

 ) ليون دوالر أ   ك (  

 تنفي  ال ؤقتة  ال خطة 

 )%( 

 64 438 5 تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية

 11 945 أنشطة التغذية 

 8 681 العيش أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل 

 7 597 الخدمات والمنصات المشتركة 

 6 549 أنشطة التغذية المدرسية 

 2 177 المؤسسية   –أنشطة تعزيز القدرات 

 1 114 خرى* فئات أ

 100 500 8 ال ج وع 

الفردية؛ واالستعداد    – مخاطر؛ وأنشطة تعزيز القدرات  الالصغيرة؛ والتكيف مع تغير المناخ وإدارة  اب الحيازات  * تشمل الفئات األخرى دعم األسواق الزراعية ألصح 

   لحاالت الطوارئ؛ والتحليل والتقدير والرصد؛ وغيرها. 

 التحليل حسب ط  قة التحو ل 

مليار    3.9في المائة، أي    55استخدام   التنفيذ المؤقتة حسب طريقة التحويل. ومن المقرر  توزيع خطة  13-يوضح الجدول ثالثا -133

التحويالت المحددة األولويات لعام  دوالر أمري التحويالت الغذائية العينية. وسيواصل    2022كي من مجموع تكاليف  لطريقة 

التي تحدث فيها اختالالت في األساءة مث ن ذلك هو الخيار األكثر كفتوفير أغذية عينية متى كا  الب  ا   واق  لما في الحاالت 

، وسيسعى في الوقت نفسه أيضا إلى تحسين 19-المحاصيل أو القيود المرتبطة بجائحة كوفيد  سوء أو    ،أو التضخم   ، بسبب النزاع 

 ت.  طرق الشراء للوصول بها إلى المستوى األمثل وتعزيز أنشطة اللوجستيا 

التنفيذ    ة من مجموع تكاليف التحويالت في خطةفي المائ 31مليار دوالر أمريكي، أي  2.2وتُمثل التحويالت القائمة على النقد  -134

في المائة من مجموع التحويالت    34التي تُمثّل ما متوسطه    –  للب  ا  التابعة  النقد  المؤقتة. وأثبتت برامج التحويالت القائمة على  

 طازجة والمتنوعة. ألنها تُعزز توفير األغذية ال أثرها اإليجابي على التغذية نظرا   –الثالث الماضية خالل السنوات 
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 خطة التنفي  ال ؤقتة حسب ط  قة التحو ل : 13-الجدول ثالثا

   2022خطة التنفي  ال ؤقتة ل ام  التحو الت والتكاليف ذات الصلة 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

تكاليف  النسبة ال ئو ة  ن  ج وع 

 التحو الت 

 55 919 3 األغذية 

 31 208 2 التحويالت القائمة على النقد 

 23 606 1 قد الن

 8 603 قسائم القيمة 

 2 158 قسائم السلع 

 5 322 تعزيز القدرات 

 7 510 تقديم الخدمات 

 100 118 7  ج وع تكاليف التحو الت 

 555 تكلفة التنفيذ 

 

 320 تكاليف الدعم المباشرة 

 

 993 7 التكاليف ال باش ة وع  ج 

 

 507 تكاليف الدعم غير المباشرة 

 

 500 8 ال ج وع 

 

 

التن ية ال ستدا ة  الحسابات الخاصة   الداع ة لهدف  ة  ست اتيجيوأ شطة الخطط اال  17والصناد ق االستئ ا ية 

 القط  ة

توى القطري ضمن هيكل مالي واحد. ومع  ة القطرية، تندرج جميع األنشطة والموارد على المسستراتيجيفي إطار الخطط اال -135

ستئمانية والحسابات الخاصة للمقر وتُساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة  ضا أنشطة تدخل ضمن الصناديق االذلك، هناك أي 

ع  برامج محددة متفق عليها مع المانحين. ويمكن االطالعن طريق التركيز على مجاالت    الب  ا  أو تهدف إلى تضخيم أثر    17

 لحق الخامس.  في الم 2022ا في عام  والنفقات المرتبطة بهالبارزة الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة  بعض على 

ن تقسيم تقديم الخدمات  خدماته إلى مجتمع العمل اإلنساني وفقا لواليته وسياساته وأنشطته وميزاته النسبية. ويمك  الب  ا  ويُقدم   -136

عدة اإلنسانية،  ، مثل دائرة األمم المتحدة للنقل الجوي للمساالب  ا  يف بها )خدمات يُشرف عليها  إلى خدمات مشتركة صادر تكل

( وخدمات مقدمة عند الطلب )الخدمات التي  الب  ا  الطوارئ اللتين يقودهما  ت في حاالت ومجموعتي اللوجستيات واالتصاال 

على المستوى    الب  ا   (. وفيما يلي أمثلة للخدمات التي يديرها  تنظير مدفوعاأطراف خارجية    إلى عند الطلب    الب  ا   يقدمها  

 ابات الخاصة:  ضمن الحسوتُقيّد  العالمي  

 هي خدمة رئيسية في مجال االستعداد للطوارئ واالستجابة   شبكة مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

)بما في ذلك األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية  لها، وتُقدّم هذه الخدمة إلى مجتمع العمل اإلنساني  

ظمات  ة، وتحتفظ بمخزونات من السلع بغرض دعم مناستراتيجيمراكز في مواقع  الشبكة من ستة  الدولية(. وتتألف  

اللوازم الطبية، ومواد اإليواء، واأل الطوارئ، مثل مجموعات  لحاالت  التكميليغذياإلغاثة في االستجابة  الجاهزة  ة  ة 

  2022المتوقعة في عام  الرئيسية  ائل  . ومن الحص األصول  ، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من عماللالست

. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف المعامالت  الب  ا  المتكاملة التي يقدمها    إعادة تنظيم الشبكة داخل خدمات سلسلة اإلمداد 

 . 2022أمريكي في عام مليون دوالر   75المرتبطة بالشبكة 
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   تي تُقدم خدمات إلى العمالء داخل  يمي لدائرة الطيران الالهيكل اإلداري والتنظهو آلية لتمويل  الحساب الخاص للطيران

الخدمة لتمكينها من االستجابة الفورية لحاالت الطوارئ،    احققهاإليرادات التي توخارجه. ويُيسر الحساب إدارة    الب  ا  

   .2022مليون دوالر أمريكي في عام  25تبلغ تكاليفه  ومن المتوقع أن

  أداة تمويل    20يغطي معامالت تُقدّر قيمتها بمبلغ    سانيةالخاص للوجستيات اإلن  الحساب مليون دوالر أمريكي، وهو 

 خدمات اللوجستيات المقدمة إلى العمالء.  متعلقة بحيوية توّحد المعامالت المالية ال

 اال لمجموعة  الخاص  الطوار الحساب  حاالت  في  ال  ئتصاالت  االتصاالت  خدمات  توفير  حاالت  يُيّسر  في  مشتركة 

 رئ اإلنسانية. الطوا

وفعاليته من خالل أنشطة في    للب  ا  وستُستخدم الصناديق االستئمانية الخاصة بالمقر واألقاليم لدعم تعزيز القدرة التنظيمية   -137

   (40) المجاالت التالية:

  لوكالة االستئماني  األفريقية على موا  الصندوق  إلى المساعدة على تعزيز وتحسين قدرة جهة المخاطر  القدرة  يهدف 

الجوية القصوى والكوارث الطبيعية واالستجابة لها عن طريق تمكينها    الحكومات األفريقية على االستعداد للظواهر 

بكفاءة وضمان المخاطر  إدارة  المان  من  من  أموال  الدولية. توفير  المخاطر  وسوق   االحترازية   خطط الوتُساعد    حين 

بال التنبؤ  إمكانية  تحسين  على  البلدان  مسبقا  أن  المعتمدة  المتوقع  ومن  لها.  االستجابة  وتسريع  الطبيعية  تبلغ  كوارث 

أمريكي في مليون دوالر    17المعامالت المرتبطة بالصندوق االستئماني لوكالة القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر  

ووكال2022عام   مو.  على  األفريقية  القدرة  األفريقي.ة  لالتحاد  تابعة  متخصصة  وكالة  المخاطر هي  ويرتبط    اجهة 

 باتفاق خدمات إدارية يقدّم من خالله خدمات إدارة وتقنية ومالية إلى الوكالة.  الب  ا  

 بنجاح من خالل    يننسانيشركاء اإلالمن دعم    ب  ا   اليُمّكن    19-الصندوق االستئماني لالستجابة العالمية لجائحة كوفيد

التي تكفل كف اإلمداد  الخدمات الحاسمة وأنشطة سلسلة  البضائع    اءة االستجابةتنفيذ  تقديم خدمات نقل  للجائحة، مثل 

إقليمية  والمسافرين وتنسيق عمليات اإلجالء الطبي التحتية في مراكز  . ودعم الصندوق استثمارات في تطوير البنية 

قدّر  بّردة مخصصة لالستخدامات الصيدالنية يمكن نشرها لتعزيز القدرات داخل البلدان. وتُ رئيسية وفي شراء حاويات م

 مليون دوالر أمريكي.  16بمبلغ  2022فقات هذه األنشطة في عام تكلفة ن

   األمم )برنامج  البشرية/اإليدز  المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المشترك  المتحدة  األمم  لبرنامج  االستئماني  الصندوق 

ة العالمية الناشئة  لألزمة الصحي  لدعم كفاءة تنفيذ أنشطة التغذية في إطار االستجابة  2003أنشئ في عام    حدة لإليدز(المت

الفعال للحافظة المرتبطة بفيروس نقص   البشرية/اإليدز عن طريق المساهمة في األداء  المناعة  بسبب فيروس نقص 

نامج األمم المتحدة لإليدز. ويكفل هذا الصندوق االستئماني دمج  المناعة البشرية/اإليدز وتكوين شراكة معززة مع بر 

األساسية التي    الب  ا  واإلقليمية والقطرية، بما يشمل األنشطة الممولة من موارد    ويات العالميةاألنشطة على المست

وتُقدّر تكلفة األنشطة   تستهدف المكونات الداعمة لألمن الغذائي والتغذية في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية.

 مليون دوالر أمريكي.  3.4بمبلغ  2022في عام 

 االس للتغذالصندوق  المدرسيةيتئماني  عام    ة  في  المقر  في  العالمية    2010أنشئ  المدرسية  التغذية  جهود  لدعم 

نفقات هذا الصندوق االستئماني  2022ة. وفي عام  ستراتيجياال تبلغ  المتوقع أن  أم  5، من  دوالر  لدعم  ماليين  ريكي 

الرائدة الواردة في   التغذية ال   الب  ا  ة  استراتيجيمعظم األنشطة  للفترةبشأن  . وسيساعد ذلك  2030-2020  مدرسية 

بوسائل تشمل على    (41)مؤسسي للتغذية المدرسية  استراتيجيتنفيذ التوصيات الرئيسية المنبثقة عن تقييم    في   الب  ا  

 

 في الملحق الخامس.  2022ن االطالع على بعض الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة البارزة وتقديرات النفقات المرتبطة بها لعام يمك (40)

 (. B-WFP/EB.A/2021/7)  .مساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي ل. 2021.  ب  ا  ال (41)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127583
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127583
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127583
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قني إلى المكاتب القطرية والحكومات،  تعزيز البحث الدولي، وتقديم الدعم التسبيل المثال وضع خطط تنفيذ إقليمية، و

 حلول التغذية المدرسية الرقمية.   وتعميم

   على    الب  ا   يؤدي مركز االمتياز اإلقليمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية في كوت ديفوار دورا رئيسيا في إبراز قدرة

محور    فيمن أجل إحداث آثار تحويلية  ء القدرة على الصمود في منطقة الساحل  م توسيع نطاق العمليات المتكاملة لبنادع

والتنمية والسالم. ويكفل صندوق استئماني توفير القدرات والموارد للمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا من    إلنسانيالعمل ا

. ومن  2022في عام     ا   للب تي ستظل إحدى األولويات المؤسسية  أجل توسيع نطاق أنشطة القدرة على الصمود ال

 .  2022مليون دوالر أمريكي في عام  1المتوقع أن تبلغ النفقات 

   صندوقا استئمانيا لسلسلة إمداد صحية لتعزيز قدرة سالسل اإلمداد الصحية العامة داخل    2021في عام   الب  ا   أنشأ

الصمود وزيادة فعالية   أثالبلدان على  الصحية والحد من  للصدمات  الرعاية  االستجابة  الصدمات على تغطية  تلك  ر 

 . 2022مليون دوالر أمريكي في عام  2.5ية الشاملة. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الصح
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 القاعدة إلى الق ة ة  ن ست اتيجياإلج اءات وتحد د ا ولو ات ا ساسية ل  لية ال يز ة اال القسم ال ابع:

 ل حة عا ة 

الميز  -138 التنفيذي عملية  المدير  االأطلق  القمة في عام  ستراتيجينة  إلى  القاعدة  ل   بات متطلالبهدف تحديد    2020ة من    دعم المثلى 

الداخلية لتخصيص الموارد من    الب  ا    إجراءات شُعب المقر والمكاتب اإلقليمية، وضمان أن تتمكن  ل  األعمال  وتسيير   البرامج

تياجات البرامج من خالل أنسب مصادر التمويل، وأن تُستخدم وفقا  توفير مخصصات متوائمة مع أولوياته وأن تكفي لدعم اح

 ظمته. أنو  الب  ا   لقواعد 

 بتخصيص الميزانية:ة هذه عدة حقائق تتعلق يستراتيجوتتناول عملية الميزنة اال -139

   دد حاالت  نموا ملحوظا في السنوات األخيرة استجابة لبيئة تشغيلية متزايدة التعقيد نتجت عن ارتفاع ع  الب  ا   شهد

التغذية والتكيف مع    مجال   والتدخالت في الطوارئ وطرائق المساعدة، من قبيل برامج التحويالت القائمة على النقد،  

المناخ، والعمل في مجال العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم. ويستلزم هذا كله استعراضا لمدى كفاية هيكل  

 . الكفاءة واتباع نهج أكثر اتساقا العمليات مع ضمان للحفاظ على نمو   الب  ا   الدعم في 

   الموارد الخارجة عن الميزانية إلى عدم اتساق التمويل في الهيكل    ج واإلدارة وزيادة ميزانيات دعم البرامأدى تطور

إلى  تناد  باالسويمكن تفسير ذلك جزئيا على ضوء أن ميزانيات دعم البرامج واإلدارة تُحدّد مسبقا  . للب  ا  التنظيمي  

 دوالر أمريكي سنويا. مليار   1حو نب في السنوات األخيرةتجاوزها  تم التي   الب  ا   إيراداتمجموع  تقديرات ل

   واإلدارة والموارد الخارجة عن الميزانية اختالفا كبيرا بين شُعب المقر والمكاتب اإلقليمية.  يختلف مزيج دعم البرامج

مانحين، والحاالت التي تتطلب فيها الجهات المانحة ضمانا إضافيا بشأن تخصيص  فالمبادرات التي تتوافق مع أولويات ال

وعلى سبيل المثال، يتم الحصول على الكثير من التمويل   – الميزانية   ، تجتذب التمويل من خارجيل لغرض محدد التمو

دي بالتالي إلى عدم التكافؤ في  مما يؤ – لسالسل اإلمداد والمجاالت البرامجية من خارج ميزانية دعم البرامج واإلدارة 

 . الب  ا   التمويل عبر 

  التمويل مصادر  استخدام  عن    أدى  يحقق  الخارجة  لم  لكنه  واإلدارة،  البرامج  لدعم  متواضعة  ميزانية  إلى  الميزانية 

مويل  ، كما لم يتكفل بأن يكون تالب  ا  في    األعمال   وتسيير   البرامج  دعم الحتياجات المستوى األمثل لمصادر تمويل  

لون من خارج  عدد االستشار األنشطة الهامة متسقا وقابال للتنبؤ به. وقد أدى هذا النهج أيضا إلى زيادة   يين الذين يُموَّ

 ميزانية دعم البرامج واإلدارة. 

   المتحدة األمم  إصالح  مسألة  تُراعى  أن  واإلدارة،  البرامج  دعم  ميزانية  لتحسين  جهد  أي  سياق  في  أيضا،  يتعين 

الوالمبادرا األعمال  تسيير  ابتكارات  فريق  مبادرات  )مثل  المتحدة  األمم  في  األخرى  الناشئة  األمم  تابع  ت  لمجموعة 

 المتحدة للتنمية المستدامة، وعملية تصنيف تكاليف الصناديق والبرامج(. 

 ة من القاعدة إلى القمة فيما يلي: ستراتيجيوتتمثل األهداف األربعة لعملية الميزنة اال -140

 ؛ ألمثل لتمويل لألنشطةم المصادر اضمان استخدا 

  التمكين من استخدام التمويل بصورة أكثر كفاءة؛ 

 ن شفافية تمويل شعب المقر والمكاتب اإلقليمية؛  تحسي 

 .فحص تمويل دعم البرامج واإلدارة المقدم للمكاتب القطرية 

 ولتحقيق هذه األهداف، ُحددت أربعة مسارات للعمل:  -141
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 :ية لحوكمة الميزانية في جميع مصادر التمويل. ياكل الحالتقييم اله حوكمة الميزانية 

   وتقديم توصيات تدعم التوصل    الب  ا   قائمة بنماذج استرداد التكاليف المستخدمة في    إعداد  استرداد التكاليف:تحليل

 إلى موقف مؤسسي موّحد بشأن استرداد التكاليف. 

 :يد الهيكل القياسي األمثل لتمويل المكاتب  اتب القطرية بغية تحدتحليل ميزانيات المك  تحليل ميزانيات المكاتب القطرية

 البرامج واإلدارة.  ة دعم القطرية من ميزاني

 :فحص االستخدام الحالي لمختلف مصادر التمويل لميزانيات شُعب المقر والمكاتب اإلقليمية وتنقيح هيكل    الميزنة التقنية

تعظيم تخصيص التمويل بناء على طبيعة كل نشاط من األنشطة  دف  به  الب  ا  في    عتماد االتوزيع العمل بين بنود  

 . 2024-2022فَّذ كجزء من خطة اإلدارة للفترة الجديد ويُن بَّق بعد ذلك نموذج الميزانيةالجاري تمويلها. ويُط

ويتضمن الملحق السادس  القسم من خطة اإلدارة نتائَج مساَري تحليل ميزانيات المكاتب القطرية والميزنة التقنية؛  ويستعرض هذا   -142

 فيها. مزيدا من التفاصيل حول كل من مسارات العمل والتقدم المحرز 

 القاعدة إلى الق ةة  ن ست اتيجي ه  ع لية ال يز ة اال

، واستعراضا لمصادر التمويل الحالية لتلك  الب  ا  في    األعمال  وتسيير   البرامج  دعمتضمنت العملية تحليال متعمقا الحتياجات   -143

اتُبع نهٌج تدريجي لضمان وجود أساس  االحت فوائد ملموسة تلبي توقعات  متين إلجراء استعراض شامل وتحقيق  ياجات. وقد 

العملية، في عام   األولى من  العليا. وركزت المرحلة  اإلدارة  الوضع الحالي 2020المجلس وفريق  للميزنة في    ، على تحليل 

م البرامج واإلدارة والتمويل من  غة التوصيات المتعلقة بتخصيص وإدارة دع، وال سيما من خالل تحديد النتائج وصياالب  ا  

، تنفيذ توصيات المرحلة األولى، بناء على العمل التأسيسي األساسي،  2021زانية. وتضمنت المرحلة الثانية، في عام  خارج المي

ويات التمويلية لشعب المقر والمكاتب اإلقليمية  زيع العمل. وأجري تقييم شامل لالحتياجات واألول لك الهيكل المنقح لتوبما في ذ 

 هذه.  في خطة اإلدارة إلرشاد طلبات الميزانية المعروضة 

المتوقع أن تتمثل 2022وستُنفذ توصيات المرحلتين األولى والثانية في عام   -144 المبين في خطة اإلدارة هذه. ومن  ، على النحو 

 افية وفي وتحسين االستخدام األمثل للموارد. مزايا المستمدة في تحقيق مزيد من االتساق والشف ال

 هيكل توز ع ال  ل 

الشُعب -145 الثالثة    األعمال   وتسيير   البرامج   دعم   ، يصنف عملفي ميزانيات  الرئيسية  االعتماد  بنود  أداء اإلدارة في  وفقا لهيكل 

  الب  ا   . ويمّكن هذا اإلطار  1-اهرمي للنواتج، على النحو المبين في الشكل رابع   وركائز النتائج الخمس التي يتبعها تسلسل

في خطة اإلدارة. وأدخلت    تب اإلقليمية، وهو يُستخدم أيضا في عرض البيانات من مقارنة اإلنفاق وتتبعه عبر شعب المقر والمكا

 مايز بين الخبرات المطلوبة لألنشطة. تحسينات على التسلسل الهرمي لضمان تطبيقه بشكل متسق مما يسهَّل الت 

يميز الهيكل اآلن بين التكاليف  . ونتيجة لما أُدخل من تغييرات،  2022على تنفيذ الهيكل المحّسن لعام  ة  ريق القيادوقد وافق ف -146

وتشمل الركيزة باء  ر المتكررة والمتكررة. وأدرجت الخدمات والنواتج في الركيزة ألف؛  المباشرة والمركزية وبين التكاليف غي

ما الركيزة جيم فقد أصبحت  يير األعمال وهي تميز بين إدارة وضع النظم وصيانتها؛ أاآلن فئات فرعية لخدمات ومعامالت تس

 تحتوي اآلن على ناتج مخصص للتدريب. 
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 : تغيي ات ف  هيكل توز ع ال  ل 1-الشكل راب ا

 

 والخد ات ا خ ى ية يزا ية ا ساسال

الميزنة االخالل المرحلة   -147 القاعدة إلى ستراتيجيالثانية من عملية  هج  األولى من مبادئ ونَا حددته المرحلة  القمة، طُبِّّق م  ة من 

باستخدام نموذج جديد    2022قر والمكاتب اإلقليمية. وقُدمت ميزانيات عام  داد الميزانيات السنوية للمللميزانية على عمليات إع

، إلى جانب توزيع  مويلهانشطة دعم البرامج وتسيير األعمال بغض النظر عن مصادر تُصمم بحيث يُحدد، ألول مرة، جميع أ

 وَوضع هذا النموذج مبادئ لتحديد أولويات األنشطة.   كامل تكاليفها، بما في ذلك تكاليف مرتبات جميع العاملين.

اال -148 الميزنة  عملية  أدخلت  مفهوَم  ستراتيجيكما  القمة  إلى  القاعدة  من  "األالة  "يةساسميزانية  لتحديد  تهدف  التي  نشطة  األ"، 

التنفيذ السنوية بكفاءة وفعالية ولكن ال  نشطة األس"، أي األيةاألساس يمكن أن تُعزى بسهولة  اسية التي تساهم في تحقيق خطة 

 ة القطرية. ستراتيجيلفرادى الخطط اال

المؤسسية من خالل وظائف اإلدارة والتمثيل والتسيير المؤسسية، والخدمات    الب  ا  وتشمل هذه األنشطة الوفاء بالتزامات   -149

من تحقيق أهدافه وتوجهه    ا  الب والوظائف السياساتية واالستشارية، ووظائف الرقابة. وتمّكن األنشطة األساسية التشغيلية، 

 للتخفيف من المخاطر الناشئة. المناسب في الموقع ه وأولوياته، وتضمن تحقيق القيمة مقابل المال، وتضع ستراتيجياال

ل    تنفذ غيَر متكررة )خاللأن تكون متكررة أو أن    لألنشطة األساسية  ويمكن -150 األنشطة  سنة واحدة أو خالل عدة سنوات(. وتُموَّ

ومساهمات    اإلدارية  التكاليف   استرداد رسوم  من إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة، على أنه يمكن تمويلها أيضا من    ةاألساسي

 المانحين الموجهة. 

، والتي يمكن  الب  ا   ى مع نضج محاسبة التكاليف في  بما يتماش   مع الوقت،   ية ويمكن أن يتطور تصنيف األنشطة كأنشطة أساس -151

، يمكن تمويل  2022ة القطرية. وفي هذا الصدد، واعتبارا من عام  ستراتيجيمعينة لفرادى الخطط اال  أن تسمح بعزو خدمات 

بطها بعمليات محددة.  ة القطرية حيث يمكن ر ستراتيجيبعض األنشطة المحددة من الرسوم المباشرة المفروضة على الخطط اال 

  األغذية ر أمريكي، وتأمين  ن دوالمليو  2.7فة إجمالية تقارب  بخدمات النقل البحري بتكل  الب  ا  وتشمل هذه األنشطة تزويد  

للعمليات العالمية، بتكلفة إجمالية تقارب     استخدام مليون دوالر أمريكي. وهناك مجال ثالث يمكن فيه    2.7والسلع والخدمات 

تها  ته عن المستفيدين وتبلغ تكلفلوضع نهج شامل إلدارة بيانا  الب  ا   ارة المستفيدين، التي تدعم جهود  باشرة هو إدالرسوم الم

 . ماليين دوالر أمريكي 7.0اإلجمالية نحو 
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الثالثة جميعها   -152 المجاالت  البحري، وتأمين    – وفي هذه  النقل  نشأ  ستُ   –والسلع والخدمات، وإدارة المستفيدين    األغذيةخدمات 

التكاليف وقيدها واس التحسابات خاصة لعزل  ولذا فإن هذه  العمليات.  في خطة    يةكاليف ال تظهر كتكاليف أساستردادها من 

 . أتعاب  نظير  الخدمات تقديم أنشطة اإلدارة هذه. وترد في القسم السادس معلومات حول التكاليف المصنفة كتكاليف مباشرة، و

للتمويلن التمويل المباشر مناسبا؛ وعلى  وُوضعت المبادئ لتحديد ما إذا كا -153   وجه الخصوص، يعتبر نشاط المعامالت مؤهال 

بطه بعملية معينة، في حين أنه يتعين أن يظل النشاط المعياري أو النشاط المتعلق بالرقابة غير  المباشر إذا كان من الممكن ر 

 مباشر.

ة من القاعدة إلى القمة فئة ثانية، هي فئة "الخدمات األخرى"،  جيستراتي، أنشأت عملية الميزنة االلألنشطة األساسية  وكتكملة -154

يع النطاق، أي األنشطة التي تسدّ أوجه القصور والمبادرات المحددة زمنيا أو  لزيادة المفاجئة أو أنشطة توسالستيعاب أنشطة ا

 الجديدة. 

 وع لية االست  اض يةولو ات ا ساسا تحد د 

وإلى    أو خدمات أخرى يةول بتصنيف األنشطة إلى خدمات أساسنية كانت مدفوعة في المقام األفي حين أن عملية تقديم الميزا -155

اشرة أو غير مباشرة، فقد استُخدمت فيها أيضا األولويات المؤسسية والحصائل المؤسسية ذات الصلة. وقد تم توفير أنشطة مب

أولويات   بشأن  محّسنة  والمكات   الب  ا  توجيهات  المقر  تحليل سبل  لتمكين شعب  من  اإلقليمية  تلك  ب  في  أنشطتها  مساهمة 

 لذلك. وفقا   2022عام اءمة أنشطتها لاألولويات ومن مو 

 ) ليون دوالر أ   ك ( لل يزا ية حسب ا ولو ة ال ؤسسية    : تحليل أساس1-الجدول راب ا

 النسبة ال ئو ة  ن ال ج وع  2022ال ج وع ل ام  

 14 89.5 القيادة في حاالت الطوارئ 

 24 155.7 التمويل والشراكات من أجل القضاء على الجوع 

 18 117.4 االمتياز في البرامج 

 5 31.5 التحول الرقمي 

 10 64.5 : التبسيط والكفاءة الب  ا   إطالق إمكانات 

 13 83.0 إدارة شؤون العاملين 

 12 78.1 أنشطة غير مرتبطة مباشرة بأولوية مؤسسية 

 4 28.7 رتبطة باألولويات( اعتمادات مركزية )غير م 

 100 648.3 ال ج وع 

ادة في حاالت الطوارئ؛ والتمويل والشراكات من أجل  جه إعداد عروض الميزانية هي: القيواألولويات المؤسسية الست التي تو -156

وإدارة شؤون    التبسيط والكفاءة؛   –  الب  ا  في البرامج؛ والتحول الرقمي؛ وإطالق إمكانات    واالمتياز القضاء على الجوع؛  

 ن. العاملي

  تقديم ، مع استبعاد أي أنشطة مباشرة أو أنشطة  نشطة األساسيةألا المتوائمة مع    المؤسسيةولويات ألا  1-ويلخص الجدول رابعا -157

مليون دوالر   155.7. واألولويات الرائدة الثالث هي: التمويل والشراكات من أجل القضاء على الجوع )أتعاب  نظير  الخدمات

مليون دوالر أمريكي(.    89.5مليون دوالر أمريكي(، والقيادة في حاالت الطوارئ )  117.4في البرامج )االمتياز  و أمريكي(،  

كن ربطها بأولويات مؤسسية متعددة، أو التي ال تساهم بشكل مباشر في أي أولوية، على أنها "غير  وأشير إلى األنشطة التي يم

 المركزية.   أنشطة المعامالت واالعتماداتمرتبطة مباشرة بأولوية مؤسسية"، وهي تشمل 
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ٍة لمراقبة الجودة والستعراٍض من قبل رؤساء اإلدارات. وجرى بعد ذلك  ، لعمليتقديمهاوقد أُخضعت جميع الميزانيات، بعد   -158

التمويل   العمل، وتحديد مصادر  لتوزيع  المنقح  الهيكل  مع  والمواءمة  الوضوح،  لتحسين  بها  الموصى  للتغييرات  استعراض 

والمكاتب اإلقليمية. واجتمعت لجنة لمراجعة  لمؤسسية المناسبة، وذلك مع الشعب والمكاتب العالمية  لحالية، واختيار األولويات ا ا

المي األساسيةزانية أسفرت توصياتها عن خفض طلبات  عروض  الكفاءة    الميزانية  إلى معايير مكاسب  استنادا  الممولة،  غير 

 طة محددة. صادر تمويل أكثر مالءمة ألنشوالقدرة على االستيعاب وتحديد م

للمقر والمكاتب    2022اإلجمالية لعام    الميزانية األساسية يذي، الذي وافق على  وعُرضت بعد ذلك التوصيات على المدير التنف -159

يون  مل  648.3وبلغت قيمتها    –من جميع مصادر التمويل المتاحة ومقسمة كتكاليف متكررة وتكاليف غير متكررة    –اإلقليمية  

ذات األهمية الحاسمة لمواصلة العمليات  المبلغ جميع عمليات وأنشطة تسيير األعمال الضرورية    . ويغطي هذا ر أمريكيدوال

 بتمويلها.  الب  ا  التي يلتزم 

  كانت تقدم ميزانية دعم البرامج واإلدارة وحدها، تعرض خطة اإلدارة هذه أيضا خطط اإلدارة السابقة، التي  من النقيض وعلى   -160

ة بغض النظر عن  ا المقر والمكاتب اإلقليميغير المباشرة التي يتحمله الضروريةالتي تشمل جميع التكاليف   الميزانية األساسية

 غير ممكن.  للميزانية األساسيةمصدر التمويل؛ ولذا، فإن التحليل التاريخي المقارن  

 ال يزا ية ا ساسيةع ض 

رابعا -161 الجداول من  رابعا  2-توضح  ، وتتوسع فيها، من خالل عرض  2022لعام  المقررة  وأولوياته    لب  ا  اف  داأه  6-إلى 

 الوظائف، ومصدر التمويل.  اإلجمالية حسب بند االعتماد، ووجه اإلنفاق، واإلدارة، وعدد  األساسيةالميزانية 

 ) ليون دوالر أ   ك ( االعت اد  بندحسب   ا ساسية  خصصات ال: 2-الجدول راب ا

 تكاليف  

  تك رة  

 تكاليف 

  ي   تك رة

 ال ج وع 

 2022ل ام 

النسبة ال ئو ة  

  ن ال ج وع 

 20 132.2 14.1 118.1 الوجهة االست اتيجية و

 20 132.2 14.1 118.1 االستراتيجية والوجهة  - ألف

 48 313.1 32.6 280.5 الخد ات 

 33 211.8 23.8 188.0 خدمات األعمال  - باء

 16 101.3 8.8 92.5 جودة السياسات، والتوجيهات، وضمان ال  -جيم

 27 174.3 20.9 153.4 ا  وال الحوك ة وال قابة ال ستقلة وج ع 

 21 133.1 20.6 112.5 ، والتنسيق مع األمم المتحدة األموالالدعوة، والشراكات، وجمع   - دال

 6 41.2 0.3 40.9 الحوكمة والرقابة المستقلة  -هاء 

 4 28.7 0.0 28.7 االعت ادات ال  كز ة 

 100 648.3 67.6 580.7  وع  جال

الرئيسية الثالثة والركائز الخمس لخطة اإلدارة،    االعتمادمن حيث بنود    2022لعام    الميزانية األساسية  2-ويلخص الجدول رابعا -162

ين  في ح الميزانية األساسيةفي المائة من  90وهي مقسمة إلى تكاليف متكررة وتكاليف غير متكررة. وتمثل التكاليف المتكررة 

هامتين مقترحتين  متكررة مبادرتين مؤسستين  التكاليف الرئيسية غير الفي المائة. وتشمل   10التكاليف غير المتكررة تمثل   أن

 (.حاسمةالمبادرات المؤسسية ال بشأنالواردة في مذكرات المفاهيم ضافية اإلتفاصيل  ال)انظر القسم السابع لالطالع على 

كي،  الر أمريمليون دو  280.5في المائة، أو    48بين بنود االعتماد، أن الخدمات تمثل  المتكررة  ة  ساسياألويُظهر تحليل التكاليف   -163

في المائة، والحوكمة    20  ةة والوجهستراتيجيمليون دوالر أمريكي. وتمثل اال  580.7البالغة   اإلجمالية  األساسية  الميزانيةمن  

في المائة. وترد تفاصيل االعتمادات المركزية في    5مادات المركزية  في المائة، واالعت  26األموال    والرقابة المستقلة وجمع

 القسم الخامس. 
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بشأن   -164 الكاملة  الشفافية  األساسيةوبتوفير  في الميزانية  األعمال  وتسيير  البرامج  دعم  أنشطة  تكلفة  تتضح  العالم    ،  أنحاء  جميع 

 . اإلجمالية األساسية  الميزانيةلف وباء نصف  تعلقة بالركيزتين أومساهماتها في بنود االعتماد. وتمثل األنشطة الم

 ) ليون دوالر أ   ك ( وجه اإل فاق  سب ح  ال خصصات ا ساسية : 3-الجدول راب ا

 2022ال ج وع ل ام  التكاليف  ي  ال ت لقة بال وظفين  تكاليف ال وظفين  

  580.7 143.9  436.8 متكررة* 

  67.6 40.0  27.6  غير متكررة 

  648.3  184.0  464.4 ال ج وع 

 * تشمل األنشطة المتكررة واالعتمادات المركزية. 

راب -165 الجدول  األ  3-عاويلخص  الالمخصصات  تكاليف  بين  مقسمة  اإلنفاق،  وجه  حسب  المتعلقة    عاملين ساسية  غير  والتكاليف 

التكاليف غير المتعلقة  العقد والموقع، بينما تغطي  . وتغطي تكاليف الموظفين جميع الموظفين بغض النظر عن نوع  عاملينبال

األخرى.بالم العديد من فئات المصروفات  التكاليفليف الموظوتمثل تكا  (42) وظفين  المقررة  فين غالبية    .8436  –  المتكررة 

  تقدر . وأمريكي دوالر   مليون   580.7  البالغة  ةالمتكرر  اإلجمالية  األساسية  الميزانيةفي المائة من    75مليون دوالر أمريكي أو  

  التكاليف  مجموع  من  المائة  في  41، أي  أمريكي  دوالر   مليون   27.6  بنحو  غير المتكررة  األساسيةفي الميزانية    ظفينموال  تكاليف

 . الموظفين  فئات  5-رابعا الجدول  يلخصو. المتكررة غير 

 أ   ك ( ) ليون دوالر حسب اإلدارة    ال خصصات ا ساسية : 4-الجدول راب ا

 2022ل ام  ال ج وع   ي   تك رة    خصصات  تك رة    خصصات 

 43.0 0.0 43.0 ال كاتب القط  ة 

 122.8 8.0 114.8 ال كاتب اإلقلي ية 

 453.8 59.6 394.2 ال ق 

 9.1 0.0 9.1 رئيس الديوان 

 46.3 0.0 46.3 الشعب المسؤولة أمام المدير التنفيذي 

 111.1 20.1 91.0 نائب المدير التنفيذي 

 81.4 17.8 63.7 إدارة الشراكات والدعوة 

 70.1 13.8 56.3 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 99.5 2.4 97.2 إدارة تسيير الموارد 

 36.2 5.6 30.5 إدارة ثقافة مكان العمل 

 28.7 0.0 28.7 االعت ادات ال  كز ة 

 648.3 67.6 580.7 ال ج وع 

اليف  تك  ده الوحدات التنظيمية المختلفة من حسب اإلدارة ويبرز مقدار ما تتكب  المخصصات األساسية 4-ويلخص الجدول رابعا -166

 .ةوغير متكرر  ةمتكرر 

  األساسية  الميزانية  من  المائة  في  88و  المتكررة  األساسية  الميزانية  من(  أمريكي  دوالر   مليون  394.2)  المائة  في   68  المقر   يمثلو -167

  المكاتب   تمثلو.  المتكررة  األساسية  زانيةميال  من(  أمريكي  دوالر   مليون   28.7)  المائة  في   5  المركزية  واالعتمادات   المتكررةغير  

  دوالر   مليون   8.0)  المائة  في  12و  المتكررة  األساسية  الميزانية  من (  أمريكي  دوالر   مليون   114.8)  المائة   في   20  اإلقليمية

  الميزانية  من  (أمريكي  دوالر   مليون   43.0)  المائة  في  7  القطرية  المكاتب   تمثلو.  غير المتكررة  األساسية  الميزانية  من(  أمريكي

 .المتكررة األساسية

 

والمرافق، والتنظيف والصيانة،   لسفر في مهام رسمية، والتدريب، واستئجار أماكن العمل والمعدات،تشمل التكاليف غير المتعلقة بالموظفين العمل اإلضافي، وا (42)

تبية، وخدمات ومعدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ونصيب الفرد من تكنولوجيا المعلومات، والتأمين، وتأجير المركبات وتشغيلها،  واللوازم والنفقات المك

 ة، وغيرها. األمم المتحدة، والهيئات الرئاسية، والخدمات القانوني لتي تقدمها وكاالت األمم المتحدة األخرى، والمساهمات في كيانات والضيافة، والخدمات ا
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مليون   111.1في المائة أو    17، ومجموعها  نائب المدير التنفيذيميزانية    ا مه  لإلداراتتين  مقرر يتين  أساستين  ميزاني  أعلى و -168

 مليون دوالر أمريكي.  99.5في المائة أو  15مجموعها  وإدارة تسيير الموارد، ميزانية ودوالر أمريكي، 

التي ت -169 المتكررة هي إدارة الشراكات وا ية  ساسها األحصة من ميزانياتأكبر  خصص  واإلدارات  في    22لدعوة )لألنشطة غير 

 في المائة(.  18المدير التنفيذي )  ة(، ونائبي المائف 20والسياسات )المائة(، وإدارة وضع البرامج  

 ال كاتب القط  ة 

األس   ية األساسميزانية  الُصممت   -170 لدعم الوظائف  القطرية  العمللمكاتب  إلى  تُنسب مباشرة  التي ال  ميزانية  الليات. وتغطي  اسية 

القطريين، ومساعد من الموظفين الوطنيين لكل مدير    43  الغة الب  المتكررة  يةاألساس المديرين  مليون دوالر أمريكي وظائف 

مليون    1.5بقيمة  اطي  احتي صندوقعلى  الميزانية  شتمل  قطري، وسائق لكل مكتب، والتكاليف األساسية لتشغيل المكتب. كما ت

شرة داخل البلد ال يمكن تمويلها من مصادر أخرى.  مبا  غير   دوالر أمريكي يتم تخصيصه في حال وجود تكاليف غير متوقعة

للمكاتب القطرية ضرورية لوجود هذه المكاتب داخل البلد، من حيث أنها تهدف إلى ضمان توفر قدرة    التكاليف األساسيةعتبر  وتُ 

 ة والتمثيل والدعوة والشراكات. ستراتيجيالكافية ألغراض ا

 ال كاتب اإلقلي ية 

ليمية األولوية لتقديم الدعم للمكاتب القطرية في انتقال األنشطة الميدانية إلى برامج التعافي  المكاتب اإلق، ستعطي  2022في عام   -171

اإلقليمية بشكل أكثر كفاءة في تحقيق   ، ستسهم المكاتب2026-2022ة الجديدة للفترة  ستراتيجي، ووفقا للخطة اال19-من كوفيد

البرامج، وإدارة سالسل  ستراتيجيوتنفيذ اال  يز على إعداد ستواصل التركالتنمية المستدامة. وهي    أهداف  ات اإلقليمية لتصميم 

خالل أنشطتها،  اإلمداد، وتعبئة الموارد والشراكات، وتبادل أفضل الممارسات بين المكاتب القطرية. وتقدم المكاتب اإلقليمية، من  

ة القطرية، وتنفيذها وتقييم أدائها، بهدف تحقيق  ستراتيجيالصميم الخطط اة والتقنية للمكاتب القطرية في تستراتيجيالمساعدة اال

 القطرية واإلقليمية.  مع الظروف  للتناسبعلى تكييف األنشطة بشكل أفضل مع الحفاظ  للب  ا  األهداف العالمية  

 رئيس الد وان 

المنشأة حديثا.  حماية البيانات  فة  شمل وظيتالعمليات. كما    تسيير رئيس الديوان مكتب المدير التنفيذي ومكتب دعم   انيةميز   تشمل -172

العمليات أداء دور رئيسي في دعم    تسيير وباعتباره مكتب اتصال للمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية، سيواصل مكتب دعم  

 الت المواضيعية التشغيلية األساسية والشاملة. المكاتب الميدانية في مجموعة من المجا

  ي ؤولة أ ام ال د   التنفيالش ب ال س

أهداف   -173 لتحقيق  دعما  بها  المنوطة  الرقابة  أنشطة  التنفيذي  المدير  أمام  المسؤولة  الشُعب  وتعالب  ا   ستواصل  الميزانية  بّر  . 

ية  وشركائه واعتماده على ترتيبات الشراكة والطرائق البرامج  الب  ا  التنوع المتزايد لمانحي  عن  للخدمات القانونية    األساسية

ة القطرية ستراتيجيفي تقييمات الخطط اال قررةوتنسيق الزيادة الم  محدثةة التقييم الب التقييم في تنفيذ سياسالمبتكرة. وسيبدأ مكت

المفتش العام أولوية عالية لمعالجة شكاوى    لتلبية الحد األدنى من معايير تغطية التقييم بموجب سياسة هذه الخطط. وسيولي مكتب

سلوك المزعومة وتسويتها بسرعة، فضال عن تنفيذ إطار شامل  دة في تلقي حاالت سوء النتهاك الجنسيين، وللزيا االستغالل واال

ثقافة األخالق والمساءلة في   به للمساهمة في  المنوطة  ولتمكين    الب  ا   للمراجعات. وسيواصل مكتب األخالقيات األنشطة 

رسمية لتسوية النزاعات  أمين المظالم خدمات غير  ك والنزاهة. ويقدم مكتب  جميع الموظفين من العمل وفقا ألعلى معايير السلو

خدمات الوساطة وبناء القدرات، والتي يتم توفيرها بشكل متزايد لموظفي    2022. وتشمل األنشطة لعام  الب  ا  لجميع موظفي  

 العالم.  في جميع أنحاء  الب  ا  
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  ائب ال د   التنفي ي  

"، بدعم من أصحاب  المائدةتعزيز إمكانية التتبع "من المزرعة إلى    2022  تشمل أولويات إدارة عمليات سالسل اإلمداد في عام -174

في مجال سالسل اإلمداد على االقتصادات المحلية؛    الب  ا   المصلحة من القطاع الخاص؛ وتقييم األثر االقتصادي ألنشطة  

الغذائية اوت التي وافق عليها المجلس في عا نفيذ سياسة المشتريات  ؛ واعتماد معايير دولية لسالمة  2019م  لمحلية واإلقليمية 

مع الطلبات المتزايدة ألنشطة تقديم الخدمات؛ وتعزيز تقييمات   ؛ وإنشاء هيكل للتعامل الب  ا   ودتها لجميع موردي األغذية وج

بة عمليات  ية شعميزان  وتعبّر المتعلقة بالمشتريات.    الب  ا  مال  اآلثار البيئية واالجتماعية ألع  السوق لقطاع التجزئة؛ وتقليل

التركيز على مشروع لوجستي يراعي درجات الحرارة ممول بالكامل  عن    2022في عام    لألنشطة األساسية  سالسل اإلمداد

التحتية في المراكز اإلقليمية الرئيسية تحديث البنية  مارات في  يشمل استثوذلك  مليون دوالر أمريكي،    16.3بتكلفة إجمالية قدرها  

ناولة وتخزين المواد التي تتأثر بدرجات الحرارة  ة صالحة للمواد الصيدالنية لزيادة القدرة داخل البلدان لموشراء حاويات مبرد

 مثل اللقاحات. 

ا -175 زيادة مفاجئة لجميع  إحداث  توافر قدرة  التوسع    الب  ا   مكن  لوظائف الرئيسية، مما يوستكفل شعبة عمليات الطوارئ  من 

من خالل تبسيط اإلجراءات عند ظهور    . وستأخذ الشعبة بموقف "بال ندم"، بما في ذلكبسرعة ومن تنسيق العمليات بفعالية

ولوية  حاالت الطوارئ. وسيعمل مركز العمليات كمصدٍر للمعلومات ومنسٍق ألولويات استجابة المؤسسة؛ وسيستمر إعطاء األ

المكانية، بهدف تمكين االستجابات بفعالية وكفاءة    المبكر وأنشطة االستعداد، بما في ذلك المعلومات الجغرافيةلتحليل اإلنذار  

ومجتمع العمل اإلنساني. وستستثمر الشعبة    الب  ا  ع األزمات، وتسهيل الوعي التشغيلي واتخاذ القرار في جميع أنحاء  قبل وقو

ل اإلنساني والعسكري  وصول التشغيلية، بما في ذلك توسيع التفاعل بين عنصري العمولة للتخفيف من قيود الفي الجهود المبذ

وستعزز   الوصول.  بشأن  التفاوض  القيادي  وقدرات  الدور  واللوجستيات    للب  ا  الشعبة  الغذائي  األمن  مجموعات  في 

العمل بين الوكاالت من خالل تعميق    ها القيادي وتأثيرها فيواالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ وستوسع دور 

لدائمة المشتركة بين الوكاالت ومع منظومة  الستجابة التشغيلية مع فريق مديري الطوارئ التابع للجنة االمشاركة في متطلبات ا

الشراكات    حاالت الطوارئ. وستُعزز من االستجابة بشكل أكثر فعالية ل  اإلنساني  العملاألمم المتحدة األوسع بهدف تمكين مجتمع  

ذه االستجابة  ين، وكذلك الترتيبات مع الشركاء االحتياطيين بهدف تيسير همع القطاع الخاص وغيره من الشركاء غير التقليدي

ة  السريعة. وسيضمن استمرار استخدام مركز التدريب في برينديزي أن تتوفر لدى الموظفين والشركاء الخبرة الالزمة لالستجاب

 المستقبل. الحالية ولألزمات في  

ة بصورة تضمن سالمة وأمن  ستراتيجيع بأنشطته وتنفيذ أهدافه االالضطالمن ا الب  ا  وستواصل شعبة األمن العمل لتمكين  -176

عام   وفي  وأصوله.  ومبانيه  وعملياته  التقنية  2022موظفيه  األمنية  المخاطر  إلدارة  الخدمات  تقديم  في  الشعبة  ستستمر   ،

عزيز قدرتها على االستجابة لحاالت  ستزيد من استخدام البيانات والتكنولوجيا مع التركيز على تة في العمليات، ويجيراتستواال

 األدوات والتوجيهات التي تدعم االستعداد للحوادث األمنية ومنعها. وضع الطوارئ و

مجلس، وال سيما فيما  المجلس التنفيذي إلى الفي الطلب على خدمات الدعم التي تقدمها أمانة    ، سيطرأ ارتفاع2022وفي عام   -177

ة القطرية، مما سيتطلب المزيد من االجتماعات ومن الوثائق. وستنشر أمانة  ستراتيجيااليتعلق بإعداد الجيل الثاني من الخطط 

 المجلس التنفيذي موظفين وموارد إضافية وستنفذ نظم محسنة لمواجهة الطلب المتزايد. 

 ةإدارة الش اكات والدعو

  وأولويات اإلدارات   المؤسسيةألولويات  لتحقيق ا  المطلوباالستثمار  عن    2022ميزانية إدارة الشراكات والدعوة لعام  تعبر   -178

  . وسيستمر إعطاء األولوية لتأمين قاعدة الب  ا   في    الموارد  وتدبير والشراكات    تحقيق الوضع األمثل  ويشمل ذلكالمتفق عليها.  

ويشمل ذلك    االستمرار في االستثمار في تنويع قاعدة التمويل. ومصادر التمويل الحالية    ك تعزيز موارد، بما في ذل ال  قوية من

التنفيذ السنة الثالثة من   تركز االستراتيجية على مصادر التمويل  و.  منه  جمع األموالوالقطاع الخاص    مع   شراكة استراتيجية 
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،  أحجامها  عبجميدة التمويل: األفراد والمؤسسات والشركات  وزيا    الب  ا  أثر لتحسين    اإلمكاناتأكبر    تنطوي علىالثالثة التي  

ستواصل إدارة الشراكات والدعوة استثماراتها  وإلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. العالمية الكبيرة    ا من الشركات بدء

 .ز الشراكات االستراتيجيةلى تعزيوصورته، مع مواصلة تركيزها ع  الب  ا   لتعزيز سمعة    واتخاذ الوضع المناسب في الدعوة  

 إدارة وضع الب ا   والسياسات 

  الب  ا   ة وتنفيذها وضمان جودة ما يقدمه  ستراتيجيلجهود المشتركة لوضع الخطة اال برامج والسياسات اتقود إدارة وضع ال -179

هيئة  وإنشاء األدوات وت  ات وإقامة الشراكات ستراتيجيمن برامج في جميع الظروف. وتشمل هذه الجهود وضع السياسات واال 

خالل تقديم المساعدة بصورة مباشرة  إنقاذ األرواح وتغيير الحياة من  من الوفاء بواليته المتمثلة في    الب  ا   القدرات لتمكين  

 ول الوطنية للقضاء على الجوع. عند الحاجة إليها، وتيسير الحل

زيز النظم الوطنية  : تع2022ية ستأخذ بها هذه اإلدارة في عام  في البرامج، تم تحديد أربع حصائل ذات أولواالمتياز  ولتحقيق   -180

للوفاء بمهمته المتمثلة في إنقاذ األرواح وتغيير الحياة؛ وزيادة الدعم    الب  ا   لتغذية؛ وتعزيز استعداد  للتصدي للجوع وسوء ا 

جتمعات المحلية والحكومات على إدارة  ة التي تساعد الشباب والنساء والرجال والمإلنشاء األصول وسبل العيش والبنية التحتي

في الموقع المناسب باعتباره    الب  ا  ات والضغوط المتكررة والمتفاقمة؛ ووضع  طر وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمالمخا 

 الجنسين وتمكين المرأة.  "الصوت التنفيذي" في الحوار السياسي حول الجوع والنزاع والمساواة بين

لرئيسية. ويشمل ذلك  هذه األولويات من خالل عمل شعبها ومكاتبها ا عن  وضع البرامج والسياسات    نية إدارة بيان ميزا  بّر ويع -181

ا والمبادرات  والمكاتب  االلتزامات  اإلقليمية  المكاتب  في  ذلك  في  بما  المعتمدة،  السياسات  تنفيذ  تدعم  التي  القطرية،  لرئيسية 

  فيدين والمساءلة أمامهم. ين المرأة، وشراء األغذية محليا وإقليميا، وحماية المستسيما في مجاالت المساواة بين الجنسين وتمك وال

كما هو الحال في مجاالت إدارة معلومات المستفيدين،    – إلى ذلك، تغطي الميزانية الردود على نتائج المراجعة والتقييم    وباإلضافة

،  وزيادة الدعم لتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود  – اف على المنظمات غير الحكومية، وأنشطة التغذية المدرسيةواإلشر 

 لنظم الغذائية. بشأن احددها قمة األمم المتحدة المقبل تنشطة ذات األولوية التي سبما في ذلك من خالل األ

 إدارة تسيي  ال وارد

في تسخير االبتكار وأفضل الممارسات  تسيير الموارد هذه اإلدارة من متابعة مهمتها المتمثلة    إلدارة  2022ستمكن ميزانية عام   -182

عمليات في الخطوط األمامية. وستواصل اإلدارة القيام بواجباتها المالية واالئتمانية  وحماية الموارد وتسهيل اللدفع األداء المعزز  

رافق. وسيشمل ذلك  ة الموإدار  ، التوصيليةو ،التكنولوجيا التأسيسيةخدمات  وتقديم والمتعلقة بالميزانية، وتوفير إدارة مالية قوية  

المعقدة ومنع وبيانات المستفيدين، واإلدارة    الب  ا   ها من أجل حماية بيانات  التعزيز المستمر الكتشاف الحوادث السيبرانية 

المنقحة    الناضجة للمخاطر، التدليس  وتنفيذ السياسة  المهنية في عام  لمكافحة  والفساد، وإطالق إطار شامل للسالمة والصحة 

2021 . 

مصممة لضمان أن تكون عملية  ات وأطرا  يشمل آلي  وستدير أمانة حوكمة الميزانية في اإلدارة نظاما جديدا لحوكمة الميزانية  -183

ابط أقوى بين تخصيص الموارد  التخصيص شفافة وقوية ومتسقة مع األولويات واالحتياجات المؤسسية في الميدان. وستقام رو

 ة الجديدة. ستراتيجيار النتائج المؤسسية في الخطة اال واألداء من خالل تنفيذ خط الرؤية وإط

قائمة على التكنولوجيا،  ومبتكرة    ، اعتماد طرق عمل جديدةأجل    تقديم الدعم في الميدان من  وسينصب مزيد من التركيز على  -184

 ى تعزيز حلول رقمية تتمحور حول المستفيدين. وعل ،خضراء الممارسات  البما في ذلك  
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  لإدارة ثقافة  كان ال 

بالحاجة إلى اعتماد أسلوب أكثر منهجية لضمان    الب  ا  استنادا إلى األولوية المؤسسية المتعلقة بإدارة شؤون العاملين، أقر   -185

بقيادة    2020العاملة وثقافة مكان العمل. ويؤكد إنشاُء إدارة ثقافة مكان العمل، في سبتمبر/أيلول   ةإلدارة القو التحسين المستمر  

التي يعلقها  أحد مساعدي المد التنفيذي، على األهمية  ا استراتيجيتمثل نهجا  على واجبه في رعاية موظفيه، فهي    الب  ا  ير 

بفرص متساوية للنجاح في   الب  ا  مع ضمان تمتع جميع العاملين في   وشموليا أقوى إلدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين

 مكان عمل محّسن وشامل ومحترم. 

ة الرفاه  استراتيجيي ذلك  من عوامل التمكين الحاسمة خالل فترة خطة اإلدارة هذه، بما فعدد  الطموح، سيُنفذ    ولبلوغ هذا الهدف -186

أول    الب  ا  لشؤون العاملين. ويُعتبر    الب  ا  موارد البشرية، وسياسة  ة الاستراتيجي، ومشروع  2024-2020المعتمدة للفترة  

از  االمتيالعاملة في المستقبل، وتضع إطارا لتحقيق    ةة بشأن العاملين تحدد رؤية للقووكالة في منظومة األمم المتحدة لديها سياس

 العاملين.  شؤون  رية في إدارةفي إدارة شؤون العاملين وتمكن من تكامل وتبسيط المبادرات المتعددة الجا

، ستُنشأ وحدة لتنسيق شؤون      االب وكما اقتُرح خالل المشاورات غير الرسمية مع المجلس بشأن سياسة شؤون العاملين في  -187

بالتنسيق   الوحدة  هذه  وستقوم  والثقافة.  واالالعاملين  المصلحةنخراط  والتواصل  المبادرات   مع أصحاب  تنفيذ  المتعددة    بشأن 

العاملين بسياسة شؤون  المتصلة  بشأن  التخصصات  الحاسمة  المؤسسية  المبادرة  تنفيذ  الوحدة  التحديد، ستنسق  وجه  وعلى   .

  الب  ا   في جميع مكاتب ووحدات  )انظر القسم السابع(، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الب  ا  مار في العاملين في االستث

 رويج لنهج أكثر تركيزا على العاملين مع التشديد بقوة على األنشطة في المكاتب اإلقليمية والقطرية. والت

 حسب عدد الوظائف   ا ساسية  خصصات ال: 5-الجدول راب ا

  - ألف فئة ال وظفين 

ة ست اتيجياال 

 لوجهة وا

خد ات   - باء

 ا ع ال 

  - جيم

السياسات،  

توجيهات،  وال

ن  وض ا 

 الجودة 

الدعوة،   -دال

والش اكات،  

وج ع  

ا  وال،  

والتنسيق  ع  

 ا  م ال تحدة 

الحوك ة  -هاء 

وال قابة  

 ال ستقلة 

ال ج وع ل ام  

2022 

       ال تك رة ا ساسية الوظائف  - ألف

 204 1 128 270 243 320 244 وما فوقها  الفنيةالفئة 

 137 4 22 33 49 28 ة األجل( الفئة الفنية وما فوقها )عقود قصير 

 488 27 60 43 286 71 الخدمات العامة 

 40 0 3 3 29 4 الخدمات العامة )عقود قصيرة األجل(* 

 895 21 225 150 340 159 المستشارون 

 741 6 126 104 370 135 الموظفون المحليون** 

 151 12 30 36 56 17 المساعدة المؤقتة *** 

 655 3 198 736 612 450 1 659 الوظائف ال تك رة   ج وع 

        ي  ال تك رة   ا ساسية الوظائف - باء

 65   6 18 16 26 الفئة الفنية وما فوقها 

 15   1 6 3 6 الفئة الفنية وما فوقها )عقود قصيرة األجل( 

 9   1 2 4 2 مة الخدمات العا

 0           الخدمات العامة )عقود قصيرة األجل(* 

 76 1 5 19 19 32 المستشارون 

 41 1 1 12 18 10 الموظفون المحليون** 

 15 2 1 0 7 5 المساعدة المؤقتة *** 

 222 4 14 56 66 82 الوظائف  ي  ال تك رة   ج وع 

 877 3 202 750 668 516 1 740 ال ج وع الكل  
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 ن". محلييرجون في فئة "الموظفين الالعامة في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية، الذين يُد  ات ثناء موظفي الخدم است* ب

 قصيرة األجل. ** تشمل موظفي الفئة الفنية الوطنيين وموظفي فئة الخدمات العامة في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية، باستثناء الموظفين بعقود 

دمات، ومتدربين، ومتطوعين،  لمياومة، ومتعاقدين على تقديم الخبعقود قصيرة األجل، ومستشارين با   محليين وى العالم كموظفين  عملون على مستأشخاصا ي*** تضم  

 وغيرهم ممن يعمل بموجب ترتيبات مماثلة. 

بلغ  حسب الركيزة. وي،  2022لعام    المقررةالمخصصة لدعم األنشطة األساسية    الب  ا  عدد وظائف    5-ويبين الجدول رابعا -188

عدد  في الوظائف    مجموع  قدره    2022عام    المقررة  متعلقة   3  655  منها   –   وظيفة  3  877ما   المتكررة  باألنشطة   وظيفة 

  مئوية نسبة أقل  تمثل الركيزة هاء  بينما، المائة  في 39  حونب وتستأثر الركيزة باء . متعلقة باألنشطة غير المتكررةوظيفة  222و

 . المجموع   من المائة  في 5 وهي ،الوظائف  من

في    37، أي  وظيفة  1  422  ما مجموعه  موظفو الفئة الفنية  يشغل،  اءو س  حد  علىمتكررة وغير المتكررة  ال لوظائفوبالنسبة ل -189

   يليهم الموظفون المحليون وموظفو المساعدة المؤقتة.وفي المائة،  25، أي وظيفة 971ن واالستشاري  يشغلالمائة، في حين 

  صادر الت و لعن   ةعا ل حة

اعدة إلى القمة في ضمان استخدام مصادر التمويل المثلى ألنشطة  الق   ة منستراتيجييتمثل أحد األهداف الرئيسية لعملية الميزنة اال -190

وخدمات أخرى، فقد أُخذ بتقسيمات أخرى تستند إلى سمات تتعلق،    ية. وباإلضافة إلى تقسيم األنشطة إلى خدمات أساسالب  ا  

 ير مباشرة.سبيل المثال، بكون األنشطة متكررة أو غير متكررة أو مباشرة أو غ على

تستند إلى المستوى المتوقع لألنشطة التشغيلية  ، والتي 2022لعام  زمعةالم  لألنشطة األساسية  ملتزم بالتمويل الكامل  والب  ا  -191

مليون دوالر   496.1 مجموعهرامج واإلدارة البالغ مليون دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى تمويل دعم الب 648.3قدره موع مجب

والتمويل من حساب تسو البالغ  أمريكي  البرامج واإلدارة  دعم  أيضا    40.6ية  التمويل  أمريكي، تشمل مصادر  مليون دوالر 

أمريكي ممولة    مليون دوالر   44.1)  القائمة مليون دوالر أمريكي( والحسابات الخاصة    51.3)بمبلغ    القائمةالصناديق االستئمانية  

ر  ا  اإلدارية  التكاليف   استرداد سوم  من  المستخدمين  على  لخدمات  المفروضة  المساهمات  الب  ا  لخارجيين  من  ممولة  أو   ،

 دوالر أمريكي(. مليون  16.2الموجهة( والصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة الجديدة )

  مليون  489.6  ، أي ما يعادلمعظمها   لموَّ يُ   التي  المتكررة  باألنشطة  التمويلمصدر  مجموع    من  المائة  في  90  ما يقرب من  ويتعلق -192

بأعلى نسبة من    التنفيذي  المدير  نائب  مخصصاتوتستأثر  (.  المائة في  84)  واإلدارة  البرامج دعم  ميزانية  من  ،يكيأمر   دوالر 

  والحسابات   االستئمانية  الصناديق  من   سا وتتألف أسا  (المائة  في  30)  أمريكي  دوالر   مليون   20.1تبلغ    التكاليف غير المتكررة، إذ 

 القائمة.  الخاصة 
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 ) ليون دوالر أ   ك ( حسب  صدر الت و ل    ا ساسية صصات  خال: 6-الجدول راب ا

دعم الب ا     

 واإلدارة

تسو ة دعم  حساب 

 * الب ا   واإلدارة

الصناد ق  

االستئ ا ية  

والحسابات  

 القائ ة الخاصة 

الصناد ق  

االستئ ا ية  

ت  والحسابا 

 الخاصة الجد دة 

ال ج وع ل ام  

2022 

      الوظائف ال تك رة  - ألف

 43.0 0.0 0.0 0.0 43.0 لقط  ة ال كاتب ا

 114.8 0.0 3.8 6.4 104.6 ال كاتب اإلقلي ية 

 394.2 12.6 65.8 2.4 313.3 ال ق 

 9.1 0.0 0.0 0.0 9.1 رئيس الديوان 

 46.3 0.0 1.3 0.0 45.0 الشعب المسؤولة أمام المدير التنفيذي 

 91.0 2.2 34.3 0.3 54.2 نائب المدير التنفيذي 

 63.7 0.0 5.0 0.0 58.7 ات والدعوة إدارة الشراك 

 56.3 9.6 4.1 1.9 40.8 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 97.2 0.5 21.0 0.0 75.7 إدارة تسيير الموارد 

 30.5 0.3 0.2 0.2 29.9 إدارة ثقافة مكان العمل 

 28.7 0.0 0.0 0.0 28.7 ز ة ات ال  كاالعت اد

 580.7 12.6 69.7 8.8 489.6  ج وع الوظائف ال تك رة 

      الوظائف  ي  ال تك رة  - باء

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ال كاتب القط  ة 

 8.0 0.0 0.3 7.0 0.7 ال كاتب اإلقلي ية 

 59.6 3.5 25.4 24.9 5.8 ال ق 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 رئيس الديوان 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الشعب المسؤولة أمام المدير التنفيذي 

 20.1 0.0 18.8 0.8 0.5 نفيذي نائب المدير الت

 17.8 0.0 0.0 17.8 0.0 إدارة الشراكات والدعوة 

 13.8 3.5 5.8 0.3 4.2 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 2.4 0.0 0.7 0.4 1.2 إدارة تسيير الموارد 

 5.6 0.0 0.0 5.6 0.0 العمل إدارة ثقافة مكان 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 االعت ادات ال  كز ة 

 67.6 3.5 25.7 31.9 6.5 الوظائف  ي  ال تك رة   ج وع 

 648.3 16.2 95.4 40.6 496.1 ال ج وع الكل  

 فقط ويستبعد "الخدمات األخرى".  يةاألساسالمخصصات   عن  حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة  عبّر ي* 
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 : ال ناصب ا ساسية بحسب  صدر الت و ل 7-راب ا دولالج
 

 يزا ية دعم  

 دارةالب ا   واإل 

حساب تسو ة دعم  

 الب ا   واإلدارة

الصناد ق  

االستئ ا ية  

والحسابات  

 الخاصة القائ ة 

الصناد ق  

االستئ ا ية  

والحسابات  

 الخاصة الجد دة 

 2022ال ج وع 

 257 ال كاتب القط  ة 

   
257 

 29 101 794 قلي ية ال كاتب اإل 
 

925 

 689 2 91 433 50 115 2 ال ق 

 39 رئيس الديوان 

   
39 

 230 الشعب المسؤولة أمام المدير التنفيذي 

 
1 

 
231 

 663 17 258 4 384 نائب المدير التنفيذي 

 66 4 384 إدارة الشراكات والدعوة 
 

454 

 382 69 49 6 258 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 660 4 59 4 593 د ير الموارإدارة تسي

 261 2 1 31 226 إدارة ثقافة مكان العمل 

 6 دات ال  كز ة االعت ا

   
6 

 877 3 91 463 151 171 3 ال ج وع الكل  

  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة 

ل من  ا  الب   يتمثل الغرض من ميزانية دعم البرامج واإلدارة في توفير دعم البرامج واإلدارة األساسي لعمليات   -193 . وهي تموَّ

السترداد كامل التكاليف. كما تدعم التغييرات في    الب  ا  لسياسة  تكاليف الدعم غير المباشرة المستردة من المساهمات، وفقا  

مليون   496.1االحتياجات التشغيلية وتنفيذ االلتزامات السياساتية المقدمة إلى المجلس. ويبلغ حجم تمويل دعم البرامج واإلدارة 

على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع   )لالطالع  لألنشطة األساسية  في المائة من التمويل المستخدم  77أمريكي، أي   الر دو

 إلى القسم الخامس(. 

 حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة 

استثمارات   وهي، أقّر المجلس استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في المبادرات المؤسسية الحاسمة،  2015في عام   -194

واإلدارة". وقد تراكم في الحساب رصيد قوي نتيجة عدة    في مجاالت البرمجة والتشغيل  الب  ا  غير متكررة "لتعزيز قدرة  

البرامج واإلدارة بمستويات تقل عن   سنوات من الزيادات في إيرادات المساهمات، إلى جانب وضع ميزانيات حصيفة لدعم 

الد  إيراداتمستويات   غالبيةعم  تكاليف  لتمويل  الرصيد  هذا  وسيُستخدم  المساهمات.  من  المتولدة  المباشرة  المبادرات    غير 

الحاسمة   مبادرة  المؤسسية  في  ومنها  العاملين  في  ومبادر الب  ا  "االستثمار  )باستراتيجي  ة "  الخاص  القطاع  مجموع  ة 

دوالر أمريكي(، .442 األخيرة جزء من    ( 43)مليون  للتمويل وافق عليها    السنوات   ة متعددة استراتيجيوهذه  تضم عدة شرائح 

 حول حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، يرجى الرجوع إلى القسم السابع.  يللمزيد من التفاصوالمجلس بالفعل. 

 القائ ة الصناد ق االستئ ا ية والحسابات الخاصة 

يلية العادية  بالغ عنها خارج نطاق البرامج التشغيقع كٌل من غرضها ونطاقها وشروط اإل هماتتمثل الصناديق االستئمانية مسا -195

من النظام المالي. أما    1-5المادة    وأهدافه وأنشطته. ويقوم المدير التنفيذي بإنشائها بموجبه  سياساتولكنها تتماشى مع    للب  ا  

 

 مليون دوالر أمريكي لدعم أنشطة الخدمات األخرى.  1.7بما في ذلك مبلغ   (43)
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على أساس عدم الربح،    من تقديم خدمات تيسير األعمال وأنشطة الدعم،  الب  ا  الحسابات الخاصة فهي تُنشأ بهدف تمكين  

 ة القطرية. ستراتيجيخططه اال والتي ال تندرج في إطار 

مليون دوالر    95.4ما مقداره    2022في عام    يةكأنشطة أساسفة  عرَّ الخاصة المبلغ حصة الصناديق االستئمانية والحسابات  وت -196

خطط عمل الصناديق االستئمانية  عن    عامة كاملة   لمحةعلى    . ولالطالعاإلجمالية   األساسية  الميزانيةفي المائة من    15أمريكي أو  

 جى الرجوع إلى الملحق الخامس. ، ير 2022والحسابات الخاصة لعام 

تدعم   -197 تمويل  كمصادر  العمل  األساسيةومن خالل  التنظيمية  األنشطة  القدرة  االستئمانية  الصناديق  تعزز  وفعاليته    للب  ا   ، 

تم االتفاق مع الجهة  ويقوم المدير التنفيذي بإنشائها لتغطية مساهمات خاصة  وقدرته على العمل في مجاالت مواضيعية محددة. 

مليون    51.3  يةعتبر أساستُ تئمانية التي  لمانحة على غرضها ونطاقها وإجراءات اإلبالغ عنها. وحاليا، تبلغ حصة الصناديق االسا

دير التنفيذي بإنشاء حسابات خاصة إلدارة  قوم الم. كما ياألنشطة األساسيةتمويل    مجموع في المائة من    8دوالر أمريكي، أو  

ع  . وهي تشمل أيضا دفألنشطة محددة، ويمكن ترحيل رصيدها إلى الفترة المالية التالية   مساهمات خاصة أو أموال مخصصة 

آلية استرداد  الب  ا  رسوم المستخدمين والرسوم المفروضة على الخدمات التي يقدمها   رسوما    ةيتكاليف اإلدار ال. وتفرض 

، بما في ذلك الرقابة وإدارة المخاطر وتطوير  ب  ا  العلى الكيانات الخارجية لتغطية التكاليف غير المباشرة لتقديم خدمات  

.  األساسية  األنشطةتمويل    مجموعفي المائة من    6.8مليون دوالر أمريكي، أو    44.1  القائمةة  األدوات. وتمثل الحسابات الخاص

الحس األمثلة على  اإلنسانية، وا اب الخاص حساب شبكة مستومن  للحاالت  لالستجابة  المتحدة  تقدم خدمات  ودعات األمم  لتي 

  ، وإيطاليا  ، التكلفة. وتشمل شبكة المستودعات هذه مستودعات في غاناقياسية مجانية وخدمات إضافية محددة على أساس استرداد  

وتديرها وتنقلها.    اإلنساني   العملالطوارئ لمجتمع  وهي تشتري إمدادات    ، واإلمارات العربية المتحدة  ،وإسبانيا   ، وبنما  ، وماليزيا

لحاالت الطوارئ    اإلنساني   العمل، والذي يدعم استجابة مجتمع  للب  ا  ثلة األخرى الحساب الخاص للطيران التابع  ومن األم

   المعقدة المتعددة من خالل خدمات النقل الجوي والشحن الجوي وعمليات اإلسقاط الجوي. 

 الصناد ق االستئ ا ية والحسابات الخاصة الجد دة 

ة لتمويلها من خالل مساهمات المانحين الموجهة.  المناسب  األنشطة األساسيةطاق األنشطة بغية تحديد  لن  تحليلالمزيد من الأجريت   -198

البرامج والسياسات، من  وكذلك التحقق منها، خاصة إلدارة وضع    (44) مليون دوالر أمريكي،  16.2وإجماال، تم تحديد ما مقداره  

. وستُنشأ  ألنشطة األساسيةا  تمويل  مجموعفي المائة من    2.5ا يمثل  في مجاالت مواضيعية محددة، مم  األنشطة األساسيةمجموع  

وفعاليته وقدرته    للب  ا   صناديق استئمانية أو حسابات خاصة جديدة حسب االقتضاء لتوفير تمويل لتعزيز القدرة التنظيمية  

 المجاالت المواضيعية. ل في هذه  على العم

في مجال الدعوة والتمويل فيما يتعلق بالمواضيع التالية، على النحو الذي  تعزيز أنشطته    الب  ا   سيواصل  ،  2022وفي عام  -199

 نوقش مع المجلس خالل مشاورات غير رسمية:

 ؛ االستعداد للطوارئ والعمل االستباقي 

 جتماعية؛ تغير المناخ وأطر االستدامة البيئية واال 

  ؛ واإلنمائي اإلنساني  القطاعيناالبتكار والتغيير في 

  ة القطرية؛ستراتيجيبين الجنسين والحماية وإدماج ذوي اإلعاقة في الخطط اال  تعميم المساواة 

 

مليون    2.2ت الطوارئ )مليون دوالر أمريكي(، وشعبة عمليا   1.1التحويالت القائمة على النقد )مليون دوالر أمريكي(، وشعبة    0.5إدارة المستفيدين )  شعبة  (44)

مليون دوالر أمريكي(، ووحدة تنسيق شؤون العاملين   0.4مليون دوالر أمريكي(، وشعبة إدارة االبتكار والمعرفة )  0.4نسانية )دوالر أمريكي(، ومكتب الشؤون الج

أمريكي(،    مليون دوالر  0.3مريكي(، وشعبة البحث والتقدير والرصد )مليون دوالر أ   10.4ر أمريكي(، وشعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية )مليون دوال   0.3والثقافة )

 مليون دوالر أمريكي(.  0.5وشعبة التكنولوجيا ) 
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  نظم الحماية االجتماعية وتنفيذها؛ 

  ة التغذية المدرسية؛استراتيجيتعميم 

 رية؛  لقطة استراتيجيتعميم تعزيز القدرات في الخطط اال 

  وتعزيز سالسل اإلمداد. التعاون فيما بين بلدان الجنوب 

 فادة و ه  تخطيط ال يزا يات ف  ال ستقبل الدروس ال ست 

  الب  ا   ة من القاعدة إلى القمة في استخدام عمليٍة للميزانية تتيح التمويل لدعم ستراتيجيتتمثل الفائدة الرئيسية لعملية الميزنة اال -200

افية في تنفيذ الميزانية المعتمدة  . وسيؤدي ذلك إلى زيادة الشفللب  ا  عبر الهيكل التنظيمي  ثر شمولية واتساقا  وأولوياته بشكل أك

 بمواصلة تعزيز قدراته في مجال الميزنة.  للب  ا   والسماح  2022لعام 

ه تحديد أولويات األنشطة  أداة رئيسية في توجي  2022ويشكل إطار تحديد األولويات المنفذ في عملية تخصيص ميزانية عام   -201

،  2023ة. وينبغي النظر، عند تحديد اتجاه عملية تخطيط ميزانية عام  تيجيستراأهدافه االعلى دعم تحقيق    ب  ا   الوتعزيز قدرة  

إعداد   النتائج  استراتيجيفي  وبيانات  األولويات المؤسسية  فيما تشمله توضيَح  أكثر تفصيال، بحيث تشمل  لألولويات  عالية  الة 

 ( 45) مستوى.ال

، فإن األمر يتطلب بذل مزيد  الب  ا  ة في  تراتيجيستضع األساس للميزنة اال  2022نية عام  وفي حين أن عملية تخطيط ميزا -202

أن يمكن من    2022أداء رئيسية لألنشطة كجزء من ميزانية عام    من الجهود في السنوات القادمة. ومن شأن األخذ بمؤشرات 

 ثار على الميزانيات في المستقبل. تحسين قياس األداء وتحليل اآل

رجة عن الميزانية التي تكمل أموال دعم البرامج واإلدارة. وعموما، تحسنت المواءمة  ض بشفافية أكبر استخداُم الموارد الخاويُعر  -203

يتطلب تحقيق  وبين مصادر تمويل دعم البرامج واإلدارة لتلك األنشطة. و  الب  ا  بين األنشطة التي تعتبر ضرورية لتنفيذ والية  

سير عملية الميزانية، واختيار مصادر التمويل الكافية،  يق األنشطة لخفض عددها اإلجمالي، ولتيمزيد من التحسن تجميع وتنس

 وقياس األداء. 

كما أن من شأن تحقيق قدر أكبر من التوحيد في األنشطة أن ييّسر الحد من التداخالت األفقية فيما بين شُعب المقر والتداخالت   -204

االستعراض الوظيفي، مما يؤدي إلى كفاءة    لمقر، وهي تداخالت تم تحديدها في سياقالرأسية بين المكاتب اإلقليمية وشُعب ا 

 محتملة في التكاليف. 

 

 

إدارة    –  F/1/Add.1-WFP/EB.A/2021/6انظر    (45) ال  الب  ا  رد  التوصيات  المبادرات اعلى  الخارجي عن  الحسابات  مراجع  تقرير  في  لمؤسسية  واردة 

 . 1الحاسمة، التوصية 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128321
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  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة القسم الخا س:

 ل حة عا ة 

القسم ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام   -205 المباشرة.  والمعد  2022يحدد هذا    وتوفرل المفروض لتكاليف الدعم غير 

البرامج واإلدارة   دعم  ال ميزانية  البرامجي واإلداري  يتوافق مع حوكمالب  ا  لعمليات    ضروريالدعم  ومسؤولياته  ته  ، بما 

 االئتمانية. 

تشمل استعراضا  إلى القمة س  ة من القاعدة ستراتيجيإلى أن عملية الميزنة اال  2022-2020لإلدارة للفترة    الب  ا  أشارت خطة  و -206

يع الوحدات التنظيمية في المقر والمكاتب اإلقليمية وصف وتبرير نفقاتها،  مفصال لميزانية دعم البرامج واإلدارة تتطلب من جم

موصوف في القسم الرابع، أسفرت هذه العملية عن ميزانية أساسية إجمالية إلى    بصرف النظر عن مصادر التمويل. وكما هو

ة. ويجري توضيح الميزانية المقترحة فاصيل مصادر تمويل الميزانية، بما في ذلك تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدار جانب ت

 في هذا القسم من خطة اإلدارة.  2022لدعم البرامج واإلدارة لعام 

ف الدعم غير المباشرة. ويعتمد  ويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة من المبالغ المستردة من المساهمات لتغطية تكاليويُستمد تم -207

 . 2022في المائة في عام  6.5. وتقترح األمانة اإلبقاء على المعدل عند المجلس معدل تكاليف الدعم غير المباشرة كل عام

  مليون دوالر أمريكي. ويأخذ هذا الرقم في االعتبار االحتياجات  496.1اإلدارة بقيمة ميزانية لدعم البرامج و  الب  ا   ويقترح   -208

القسم الثالث. ويقدم الجدول خام التنفيذ المؤقتة الموضحة في  المقترحة لدعم    1-ساالتشغيلية وخطة  الميزانية  لمحة عامة عن 

 حسب بند االعتماد والركيزة.  2022البرامج واإلدارة لعام 

   ك ( ) ليون دوالر أ   حسب بند االعت اد وال كيزة  ،:  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة1-  ساالجدول خا

 2022ال ج وع ل ام  بند االعت اد وال كيزة 

 111.1 االست اتيجية والوجهة 

 111.1 االستراتيجية والوجهة  - ألف

 241.4 ال قد ة لل  ليات  الخد ات 

 164.0 خدمات األعمال  - باء

 77.4 السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة   -جيم

 143.6 الحوك ة وال قابة ال ستقلة وج ع ا  وال 

 102.2 الدعوة، والشراكات، وجمع األموال، والتنسيق مع األمم المتحدة  - دال

 41.4 الحوكمة والرقابة المستقلة  -هاء 

 496.1 ال ج وع 

 2022و 2021واإلدارة بين عا   التغيي ات ف   يزا ية دعم الب ا   

حسب اإلدارة مقارنة بميزانية دعم البرامج واإلدارة    2022الميزانية المقترحة لدعم البرامج واإلدارة لعام    2-يبين الجدول خامسا -209

. ويتم  )خالل سنة واحدة أو عدة سنوات(غير متكررة  دد في القسم الرابع، قد تكون األنشطة متكررة أو  هو مح. وكما  2021لعام  

 (46)  مؤسسية الحاسمة.الكبيرة بشكل عام من االحتياطيات، بما في ذلك من خالل المبادرات الغير متكررة تمويل التكاليف 

 

ل من    6.7مليون دوالر أمريكي لكل نشاط( البالغ مجموعها    1التكاليف غير المتكررة غير الكبيرة )أي التي تقل عن  (  46) مليون دوالر أمريكي هي فقط التي تُموَّ

 ميزانية دعم البرامج واإلدارة. 
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 ) ليون دوالر أ   ك ( سب اإلدارة :  خصصات  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة ح2- الجدول خا سا
 

  سبة التغيي   التغيي  2022ال ج وع ل ام  2022ال ج وع ل ام 

 (58) (60.5) 103.4 43.0 ال كاتب القط  ة 

 29 23.5 81.8 105.3 ال كاتب اإلقلي ية 

 32 77.4 241.7 319.1 ال ق 

 18 1.4 7.7 9.1 رئيس الديوان 

 20 7.6 37.5 45.0 نفيذي الشعب المسؤولة أمام المدير الت

 23 10.1 44.5 54.6 نائب المدير التنفيذي 

 33 14.6 44.0 58.7 الشراكات والدعوة إدارة 

 47 14.4 30.6 44.9 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 34 19.7 57.2 76.9 إدارة تسيير الموارد 

 48 9.6 20.2 29.9 إدارة ثقافة مكان العمل 

 74 12.2 16.5 28.7 االعت ادات ال  كز ة 

 12 52.6 443.5 496.1 ال ج وع 

عن    – مليون دوالر أمريكي    52.6  – في المائة    12زيادة بنسبة    2022المقترحة لدعم البرامج واإلدارة لعام  وتمثل الميزانية   -210

الم  للب  ا     ةالتشغيلياألنشطة  النمو المستمر في  عن  الزيادة  بّر  . وتع2021ميزانية عام     ،واليتهبموجب  كلف بها  والخدمات 

العالمي، والتزام  الب  ا  وزيادة تعقيد عمل   المستمر بتنفيذ    الب  ا   ، واتساع نطاق شراكاته وعمقها استجابة لتزايد الجوع 

 خدمهم. يالذين  ناسوالالتنفيذي برامج مبتكرة عالية الجودة وتحمله للمسؤولية أمام المجلس 

كما هو موضح في  وج وتسيير األعمال. ويل لتغطية تكاليف دعم البرامتعظيم االستفادة من مصادر التمعن الزيادة أيضا بر وتعّ  -211

القاعدة إلى القمة شفافية عملية تخصيص الميزانية من خالل فحص    ة منستراتيجيالقسم الرابع، زاد مكتب عملية الميزنة اال

األن التي يضطلع بها  جميع  النظر عما إذا كان مصدر تمويلها هو ميزانالب  ا  شطة  أو  ، بصرف  البرامج واإلدارة  دعم  ية 

أو المصادر المخصصة من خالل عملية الصناديق االستئمانية  أو  الخاصة  الحسابات  حاالت االستثمار    مصادر أخرى مثل 

دمت مصادر تمويل أخرى لتغطية بعض تكاليف  وات السابقة، استُخللموارد. وفي السن  ستراتيجيلجنة التخصيص االمتعلقة بال

، حصلت إدارات المقر  2021إلقليمية التي تمول اآلن بشكل أنسب من ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وفي عام  المقر والمكاتب ا

اإلقلي من  والمكاتب  يقرب  ما  على  بما  75مية  االستثمار،  من خالل حاالت  أمريكي  دوالر  األنشطة    مليون  لتمويل  ذلك  في 

محل بعض التمويل الوارد من    2022رامج واإلدارة المتزايدة في عام  الب  األساسية. وفي كثير من الحاالت، حلت ميزانية دعم 

 . 2021المخصصات لحاالت االستثمار في عام 

 حدة للوظائف التكاليف ال و

في المقر وحساب    فين الفنيين الدوليين وموظفي الخدمات العامةتكاليف موحدة للوظائف إلعداد ميزانية الموظ  الب  ا  يستخدم   -212

التكاليف الفعلية لتعيين الموظفين في كل رتبة وموقع، بما في ذلك  بّر عن عام لتعإعادة حساب هذه المعدالت كل تكاليفهم. ويتم  

 باليورو. ومة المق الصرف المتوقعة للنفقات    قاقات الموظفين، والمزايا والبدالت، وأسعار تكاليف استح

لمراعاة التضخم، والتقديرات    ، بعد تعديلها 2020ية في عام  إلى التكاليف الفعل  2022وتستند التكاليف الموحدة للوظائف لعام   -213

يف األمن وتكاليف رفاه الموظفين وتعويضات نهاية الخدمة.  االكتوارية لتكاليف ما بعد الخدمة. وتشمل أيضا استحقاقات تكال

عقود آجلة بقيمة المبالغ المطلوبة    بشراء   الب  ا  التكاليف المتكبدة باليورو في المقر والمكاتب العالمية، يقوم  وبالنسبة لمكون 

 باليورو.  المقومة   للنفقات  الدوالرية  بالقيمة يتعلق فيما اليقينباليورو كوسيلة لتوفير 
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وظائف  بناء على التكاليف الموحدة لل   2022دارة لعام  تكاليف الموظفين في ميزانية دعم البرامج واإل  مجموع وتظهر مقارنة بين   -214

مليون دوالر أمريكي.   1.1زيادة قدرها  2022اإلجمالية بناء على التكاليف الموحدة للوظائف لعام ونفس التكاليف   2021لعام 

 ة في هذه الوثيقة. موجز ال  جميع ميزانيات اإلدارات والزيادة موزعة على

 الهيكل التنظي   لأل ا ة 

المدير التنفيذي، إلى ستة مجاالت مترابطة:    ، الذي يترأسهللب  ا   ينقسم الهيكل التنظيمي    (47) ، 1-مبين في الشكل خامسا  هو  كما -215

العمليات، وتقديم المساعدة إلى العمليات، والشراكات   تسييرالموارد، ووضع البرامج والسياسات، و تسيير ثقافة مكان العمل، و

ل تنفيذ سياسات  في المقر والدعم المقدم إلى الميدان من خال  ستراتيجيذه المجاالت التعاون االوالدعوة. وسيعزز العمل في ه

الرقابة. و الجودة وأنشطة  اإلدارة الحالية إنشاء  عالمية محسنة وتعزيز مراقبة  أدخلت في خطة  التي  التغييرات الرئيسية  من 

 عالمي للخصوصية. تفيدين وإنشاء مكتب وإدارة بيانات المس األعمال مكاتب جديدة إلدارة استمرارية 

ُُلُُدمجتوأ ُ -216 ُالثالث ُالرئيسية ُالوظائف ُتتخذُمنُروماُمقرااآلن ُالتي ُإدارتينُُلوكاالت ُفي ُالعالمي ُالغذائي ُاألمن . وتبقى  لهاُولجنة

ة الشراكات  عبش التي تتبع اآلن التي تتخذ من روما مقرا لها مع إدارة الشراكات والدعوة   لوكاالت مع اوظيفة الشراكة األساسية 

السياسات لتمكين الكفاءة من خالل المواءمة البرامجية  لمتبقية تحت إدارة وضع البرامج و ة. ووضعت الوظائف ا ستراتيجياال

وأصبح    المكتب األمامي لإلدارةالمعززة وتنظيم الوحدات ذات الصلة: تعمل وحدة لجنة األمن الغذائي العالمي تحت إشراف  

 ة التابعة لهذه اإلدارة. نية واإلنمائية جزءا من شعبة البرامج اإلنسافريق قمة النظم الغذائي

 

 

 . مدرجة غير 2022 عام في  إدخالها   سيتم التي  التغييرات  بعض  فإن  وبالتالي، . 2021لول سبتمبر/أيفي  التنظيمي  الهيكل   1- خامسا الشكل  ويبين (47)
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  2021سبت ب /أ لول : الهيكل التنظي   لأل ا ة ف  1-خا سا الشكل 
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 الز ادات حسب الوحدة التنظي ية

التنظيمي، بما يتسق مع النهج   -217 الهيكل  التغييرات المقترحة في الميزانية أوال من حيث  الميزانية  في طلبات  المستخدم  تُوصف 

اال  2022 لعام  الميزنة  القاعدستراتيجيفي إطار عملية  الجدول خامساة من  القمة. وكما هو مبين في  ، فإن الوحدات  2-ة إلى 

ير هي المكاتب اإلقليمية وإدارة تسي  2022في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام الكبرى   المطلقة  الزيادة ذات التنظيمية الثالث  

أمريكي. ومن حيث النسبة المئوية،   مليون دوالر   57.8الشراكات والدعوة، والتي تشكل مجتمعة زيادة قدرها  د وإدارة  الموار 

ثقافة مكان العمل ) إدارة  زيادة هي  التي سجلت أعلى  التنظيمية الثالث  الوحدات  البرامج    48فإن  المائة(، وإدارة وضع  في 

مليون دوالر    12.2في المائة(. وزادت االعتمادات المركزية بمقدار    34لموارد )ة تسيير افي المائة( وإدار   47والسياسات )

مليون   60.5المائة(. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب القطرية بمقدار في   74أمريكي )

حديد ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب  وإعادة ت  بر أساسيةفي المائة( نتيجة إزالة التكاليف التي لم تُعت  58دوالر أمريكي )

بين في القسم الفرعي التالي. ويرد أدناه وصف للتغييرات الرئيسية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة  القطرية، على النحو الم

الف2022لعام   البرامج  يزانيتي دروق بين م؛ ويرجى الرجوع إلى المالحق األول والثاني والثالث لالطالع على تفاصيل  عم 

 . 2022و  2021واإلدارة لعامي 

 ب ا   واإلدارة لل كاتب القط  ة ت   ف  يزا ية دعم الإعادة 

ة قطرية، تأثيرا استراتيجي، الذي يستبعد التكاليف التي يمكن أن تعزى مباشرة إلى خطة  "األنشطة األساسية"أثر تطبيق تعريف   -218

قة، كانت  ة. ففي السنوات السابيمكن النظر في إدراجها في ميزانية دعم البرامج واإلدار   كبيرا على تكاليف المكاتب القطرية التي

مك من  تتألف  القطرية  للمكاتب  البرامج واإلدارة  دعم  )ميزانية  المباشر  الدعم  البرامج    55ونين:  دعم  ميزانية  من  المائة  في 

  المتعلقة   غير   تكاليفالن القطريين وتكاليف الموظفين و (، الذي مول وظائف المديري2021واإلدارة للمكاتب القطرية في عام  

واإلدارة للمكاتب القطرية في  في المائة من ميزانية دعم البرامج  44األساسي؛ والخدمات المركزية ) الموظفين لهيكل المكتبب

 (. 2021عام  

الميزنة اال -219 القمة، تم رصدستراتيجيونتيجة الستعراض ميزانية عملية  القاعدة إلى  التي ت  ة من  القطرية  المكاتب  عتبر  تكاليف 

لها بالكامل  مليون دوالر أمريكي وسيتم تموي 43.0ة القطرية في الميزانية بمبلغ جيستراتيمرتبطة بشكل غير مباشر بالخطط اال

ت وبالنسبة لكل مكتب قطري،  البرامج واإلدارة.  دعم  التكاليف على  شتمل  من ميزانية  القطري ووظيفهذه  المدير  تين  تكاليف 

عم  لداألخرى    الضروريةالتصاالت والنقل والبنود  والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين للمرافق المكتبية وا  ،وطنيين  لموظفينِّ 

ته وانخراطه مع األمم المتحدة والحكومة والشركاء اآلخرين داخل البلد. وتعتبر هذه التكاليف الدنيا  استراتيجيو  الب  ا  تمثيل  

 ة قطرية جارية.استراتيجيخطة   في حالة عدم وجود  ا   للب   للحضور القطري 

دمات المركزية للمكاتب القطرية مدرجة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب القطرية. ويُدرج  ، لم تعد الخ 2022وفي عام   -220

ألمن  وا حدة لشؤون السالمة إلدارة األمم المت في االعتمادات المركزية أحد مكونات الخدمات المركزية، وهو األنشطة اإللزامية 

وجيه ما تبقى من تكاليف تكنولوجيا المعلومات للفرد الواحد، ورفاه الموظفين،  مليون دوالر أمريكي. وأعيد ت  13التي تبلغ تكلفتها  

 إلى ميزانيات الحوافظ القطرية وشعب المقر بهدف تحسين إمكانية التتبع والشفافية.  الصندوق االحتياطي للتقييمات و

ا لب اوتتط -221 القطرية  به باإلضالمكاتب  التنبؤ  لديها عمليات ميدانية تمويال يمكن  دعم  لتي  إلى مخصصاتها بموجب ميزانية  فة 

مليون دوالر أمريكي من المساهمات المتعددة األطراف للمكاتب القطرية    48البرامج واإلدارة. ووفقا لذلك، سيجري تخصيص  

عام   بداية  به2022في  االلتزام  ومن خالل  يوفر  .  المخصصات،  التمويل    ب  ا  الذه  من  أدنى  بحد  القطرية ضمانا  لمكاتبه 

 ة القطرية.ستراتيجيخدامه وفقا لتقديرها لتلبية أكثر االحتياجات إلحاحا بموجب خططها االالست
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 ز ادة قدرة ال كاتب اإلقلي ية

مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل   105.3ما قيمته  2022تبلغ ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب اإلقليمية الستة في عام   -222

مليون دوالر    11، حصلت المكاتب اإلقليمية على  2021. وفي عام  2021ر أمريكي مقارنة بعام  مليون دوال  23.5زيادة قدرها  

 أمريكي من تمويل حاالت االستثمار.

المكاتب اإلقليمية بين مبلغ قدره   -223 كتب اإلقليمي ألفريقيا الجنوبية  أمريكي مخصص للممليون دوالر    14.8وتتراوح ميزانيات 

أمريكي مخصص   22و دوالر  النشاط    مليون  مستوى  إلى  بالضرورة  الميزانيات  تشير  أفريقيا. وال  لغرب  اإلقليمي  للمكتب 

الكبيرة تميل إلى امتالك خبرات وقدرات أكبر داخل البلد وتتطلب دعما أ المناطق ألن المكاتب القطرية  قل من  التشغيلي في 

 قليمي بما يتناسب مع حجمها. المكتب اإل

ي ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب اإلقليمية بالتغيير في تمويل الوظائف المنتدبة. ففي عام  ويتعلق أحد أهم أسباب الزيادة ف -224

كانت  قليمية ولكنها  مليون دوالر أمريكي كانت موجودة سابقا في المكاتب اإل  6.4وظيفة بتكاليف قدرها    35، ستُدرج  2022

وتتسق ممارسة الميزنة هذه مع وظائف وواجبات الوظائف المنتدبة    تمول من خالل شعب المقر في ميزانيات المكاتب اإلقليمية. 

المالية والبرامج.   شعبة    من  وظيفة  14هناك    الوظائف الخمس والثالثين،  بين  ومنفي المجاالت الوظيفية األكثر نضجا مثل 

والتسويق،   والدعوة  تصاالت اال شعب  بين موزعة فهي المتبقية  المناصب  أما  ، ة رفاه الموظفينشعب من  وظيفة  12و  التكنولوجيا

 .  اإلمداد   وعمليات سلسلة اإلدارية،  والخدمات 

تقديم  من أجل    عاملين وباإلضافة إلى قيد تكاليف الموظفين المنتدبين في ميزانياتها، قامت جميع المكاتب اإلقليمية بزيادة عدد ال -225

الحاجة إلى دعم الوظائف اإلضافية، وتحسين مهارات    نع  نمو ميزانيات المكاتب اإلقليمية   عبّر مة أفضل لمكاتبها القطرية. ويخد

لحاالت الطوارئ وأنشطة الحماية االجتماعية، وتوفير شروط تعاقدية    القوة العاملة الحالية لتعزيز القدرة اإلقليمية على االستجابة

 . الب  ا   تفق مع سياسة شؤون العاملين في ن، بما يللموظفي أفضل

 ي ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب اإلقليمية:وفيما يلي زيادات ملحوظة ف -226

   للب  ا   أدى النزاع واألزمات االجتماعية واالقتصادية المتكررة إلى تغير كبير في تكوين وحجم المتطلبات البرامجية  

ة دعم البرامج  مليون دوالر أمريكي في ميزاني  5.6لمقترحة البالغة  أفريقيا. وستعمل الزيادة افي المكتب اإلقليمي لغرب  

واإلدارة لهذه المنطقة على تحسين قدرة المكتب على تنفيذ األنشطة الحاسمة لتحقيق تقدم في محور العمل اإلنساني  

نشر   ومواصلة  والسالم،  ومتابعة  لع  الصمود  على   للقدرة   كاملة المت  حزمةوالتنمية  المحلية  المجتمعات  مستوى  ى 

 ماية االجتماعية في منطقة الساحل.ة المعززة بشأن الحستراتيجيالشراكات اال

  مليون دوالر أمريكي لميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا   5.1سيخصص مبلغ إضافي قدره

ة إلى استثمارات في األنشطة التي تعزز  ات الطوارئ، مثل االستجابة لألزمة في تيغراي، والحاجإقرارا بالنمو في عملي

 نزاع والحلول المبتكرة التي تعمل على تحسين الكفاءة والحد من االختناقات في تقديم المساعدة. الحساسية لل

   الالتينية والبحر الكاريبي صياغة الجيل  ماليين دوالر أمريكي للمكتب اإلقليمي ألمريكا 6.0سيدعم مبلغ إضافي قدره

ة واالستثمارات في النهج المبتكرة مثل رسائل التغيير  ة القطرية وتنفيذ األنشطة األساسيستراتيجيالثاني من الخطط اال

إنشاء مكتبين قطريين   األخيرة، بما في ذلك من خالل  اآلونة  اإلقليمي في  االجتماعي والسلوكي. وقد توسع المكتب 

 ين لمنطقة البحر الكاريبي وجمهورية فنزويال البوليفارية.جديد

 مليون دوالر أمريكي   1.6إلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا بمقدار ستزيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكتب ا

ياسة شؤون العاملين  . ويوفر هذا المستوى المقدم من ميزانية دعم البرامج واإلدارة التمويل الالزم لتنفيذ س2022في عام  

ي النقاط الساخنة في المنطقة  وتوفير بيئات عمل آمنة وصحية من أجل ضمان توافر القدرة على االنتشار ف  الب  ا  في  

 ولتنفيذ نُهج إبداعية لدعم المكاتب القطرية. 
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   مي آلسيا والمحيط الهادئ  مليون دوالر أمريكي في ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكتب اإلقلي  2.3تُقترح زيادة قدرها

عام   للم2022في  المقدمة  المساعدة  نطاق  توسيع  من  المكتب  المبلغ  هذا  وسيُمّكن  مثل  .  مجاالت  في  القطرية  كاتب 

والخطة   الصمود،  على  القدرة  ببناء  المتعلقة  السياسات  وتوجيه  االجتماعية،  والحماية  النقد  على  القائمة  التحويالت 

المدرسية والدعم التقني لسالسل اإلمداد أثناء حاالت الطوارئ. وتدعم هذه األنشطة الدور التمكيني  اإلقليمية لتنفيذ التغذية  

 . لديها  لحماية االجتماعيةافي منطقة تقود فيها الحكومات االستجابة لحاالت الطوارئ وتوسع فيها نظم     للب  ا

 قليمي للجنوب األفريقي على النمو الصفري مقابل  بشكل عام، سيحافظ تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكتب اإل

الفعلية للمكتب. وتشتمل ميزانية   التشغيلية  مليون دوالر أمريكي لتغطية    2.8دعم البرامج واإلدارة على  االحتياجات 

ادة في  الوظائف المنتدبة التي كانت تمولها سابقا شعب المقر المختلفة بهدف زيادة عدد الموظفين المتاحين إلدارة الزي

 العمليات في جميع أنحاء المنطقة وتحسين شروط التعاقد لموظفي المكتب. 

 رئيس الد وان 

مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها    9.1ما قيمته    2022دعم البرامج واإلدارة لرئيس الديوان في عام    تبلغ ميزانية -227

مليون دوالر أمريكي من تمويل   2.6، حصل المكتب على  2021. وفي عام  2021مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام    1.4

دعم البرامج واإلدارة أساسا بالمكتب العالمي للخصوصية الذي أُنشئ في  ويل ميزانية  حاالت االستثمار. وتتعلق الزيادة في تم

يقوم بالرقابة  . ويركز المكتب على وظائف حماية البيانات، حيث  2022وسيعمل بكامل طاقته طوال عام    2021منتصف عام  

عاملها مع البيانات الشخصية  نظيمية عند توالوحدات والمكاتب الت  الب  ا  على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لشعب 

 وغير الشخصية الحساسة. 

 الش ب ال سؤولة أ ام ال د   التنفي ي 

مليون دوالر أمريكي،    45.0ما قيمته    2022عام  تبلغ ميزانية دعم البرامج واإلدارة للشعب المسؤولة أمام المدير التنفيذي في   -228

مليون    1.2، حصلت اإلدارة على  2021. وفي عام  2021عام  دوالر أمريكي مقارنة بمليون    7.6وهو ما يمثل زيادة قدرها  

 دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار.

  خاط   الية الال الت ز ادة التغطية وتحسين وقت االستجابة ل  الجة الشكاوى واالدعاءات وال جا

والكفء لموارده. ويستجيب مكتب  مان االستخدام الفعال  وض الب  ا  يتولى مكتب المفتش العام المسؤولية عن حماية أصول   -229

 وسوء السلوك من خالل إجراء التفتيشات والتحقيقات. التفتيش والتحقيق التابع لمكتب المفتش العام لشكاوى التدليس 

رشاد طلب ميزانيته تحليال شامال لالتجاهات التاريخية والمعايير المرجعية المشتركة بين الوكاالت إل  وأجرى مكتب المفتش العام  -230

البالغة  2022م  لعا الناتجة  الزيادة  لحجم    3.4. وستضمن  بالنسبة  رقابية معقولة  أمريكي تغطية  دوالر  وبيئة    الب  ا  مليون 

المهام لكل سنة وتلديهالمخاطر   التي ينظر فيها مكتب المراجعة  ، حسبما تُقاس بعدد  العالية والمتوسطة  واتر تغطية المخاطر 

ك التفتالداخلية.  مكتب  ستُمّكن  إطار ما  في غضون  التحقيق  من  والتحقيق  الشكاوى    يش  من  المتزايد  العدد  في  معقول  زمني 

 واالدعاءات التي تُقدم. 

 الن و ف  التقيي ات

التقييم لعام    تعبّر  -231 التقييم الحالية،  عن    2022خطة عمل مكتب  للوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في سياسة  طموح المكتب 

، وتتوقع االتجاه  الب  ا  متنوعة من التقييمات التي تلبي احتياجات المساءلة والتعلم على نطاق    واالستجابة للطلب على مجموعة

. وتدل الزيادة  2022ورة العادية األولى للمجلس في عام  لسياسة التقييم المحدثة التي ستقدم للموافقة عليها في الد  ستراتيجياال

للمكتب الموجود في المقر ووحدات التقييم   2022يون دوالر أمريكي في عام  مل  2.5في ميزانية دعم البرامج واإلدارة البالغة  
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إلى مواءمة المبلغ الذي يستثمره بمزيد من االستثمار في وظيفة التقييم وتوحيدها، فضال عن تطلعه    الب  ا  اإلقليمية على التزام  

عام   ميزانية  وتتضمن  المماثلة.  الوكاالت  مبالغ  مع  التقييمات  المقر  زي  2022في  مستوى  على  التوظيف  في  متواضعة  ادة 

 والمستوى اإلقليمي لتغطية الزيادة المستمرة المتوقعة في التقييمات المركزية والالمركزية وتقييمات األثر. 

 ث  تنوعا وت قيدا اتفاقات ت اقد ة أك

ية دعم البرامج واإلدارة في عام  مليون دوالر أمريكي من تمويل ميزان 1.5سيحصل مكتب الشؤون القانونية على زيادة قدرها  -232

الشعبة على  2022 دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار في عام    0.3. وحصلت  الزيادة في  2021مليون  . وستغطي 

مثل التحويالت القائمة على  واإلدارة تكاليف الوظائف الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد في مجاالت    تمويل ميزانية دعم البرامج

ل تحويل الوظائف  مّوِّ د، واالنخراط مع القطاع الخاص، ومسائل تضارب المصالح، وحماية البيانات وتقديم الخدمات، وستُ النق

 ؤون القانونية إلى عقود محددة المدة. التي تغطيها ميزانية دعم البرامج واإلدارة لمكتب الش

  ائب ال د   التنفي ي 

مليون دوالر أمريكي، وهو ما   54.6ما قيمته  2022نائب المدير التنفيذي في عام  ميزانية دعم البرامج واإلدارة ل مجموعيبلغ  -233

مليون دوالر    8.4ة على  ، حصلت اإلدار 2021. وفي عام  2021مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام    10.1يمثل زيادة قدرها  

 أمريكي من تمويل حاالت االستثمار.

في المائة(، واألمن    22في المائة(، وعمليات الطوارئ )  44سلسلة اإلمداد )  وكانت أكبر ميزانيات هذه اإلدارة لشعب عمليات  -234

المجلس التنفيذي. ويرد موجز   في المائة(. وكانت أكبر الزيادات في شعبة األمن تليها شعبة عمليات سلسلة اإلمداد وأمانة 16)

 ي الفقرات التالية. لإلدارة ف  2022للتغييرات الرئيسية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 

 تحد ث ا  ن وإدراج تكاليف إدارة ا  م ال تحدة لشؤون السال ة وا  ن 

، حصلت  2021مليون دوالر أمريكي. وفي عام    4.6، بمقدار  2022ستزيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة لشعبة األمن، في عام   -235

وستُمّكن ميزانية دعم البرامج واإلدارة الشعبة من مواصلة   مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار.  1.3الشعبة على 

التوظيف    جهود التحديث من خالل زيادة استخدامها للبيانات والتكنولوجيا والتحول من استخدام خدمات األمن الخارجية إلى 

تعيين متخصص أمني جاهز  المباشر لموظفي األمن في المقر. ولتعزيز قدرتها على دعم المكاتب القطرية، ستقوم شعبة األمن ب

 للنشر في غضون مهلة قصيرة عندما وحيثما لزم األمر. 

 ز ادة قدرة سلسلة اإل داد 

ر أمريكي من تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة في  مليون دوال  4.1ستحصل شعبة عمليات سلسلة اإلمداد على زيادة قدرها  -236

الزيادة أساسا    عبّر . وت2021من تمويل حاالت االستثمار في عام  مليون دوالر أمريكي    1. وحصلت الشعبة على  2022عام  

خدمة تخطيط سلسلة   ايد متطلبات تقييم أكثر شموال لجزء ميزانية دعم البرامج واإلدارة من الميزانية األساسية للشعبة. وتتز عن 

ؤية الشاملة وتحسين سالسل اإلمداد.  مع المكاتب القطرية، بما في ذلك مساهمتها في الر   اإلمداد بسبب التوسع في عمل الخدمة 

سترداد  مليون دوالر أمريكي مؤهلة ال  5.4الشحن والمشتريات التي تبلغ تكلفتها اإلجمالية  متعلقة بوتم اعتبار أنشطة المعامالت ال

   . 2022ة القطرية في عام ستراتيجياليف المباشرة من الخطط االالتك
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 ز ادة عبء ال  ل ف  أ ا ة ال جلس التنفي ي 

مليون دوالر أمريكي. وتستجيب هذه    1.2، بمقدار  2022المجلس التنفيذي، في عام  ستزيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة ألمانة   -237

الخطط  لدعم للمجلس التنفيذي، وال سيما فيما يتعلق بعملية وضع الجيل الثاني من الزيادة للطلب المتزايد المتوقع على خدمات ا

من الوثائق. وستنشر أمانة المجلس التنفيذي موظفين    ما سيترتب عليه المزيد من االجتماعات والمزيد ة القطرية، مستراتيجياال

 وموارد إضافية وستنفذ نُظم محّسنة لمواكبة هذا الطلب المتزايد. 

 ا ع ال وظيفة إدارة است  ار ة  إ شاء

، وهي  ةاألمم المتحدفي    "الطوارئ  مواجهة  على   ةالمنظم  قدرة   إدارة  نظام"أساسيا في  عنصرا    األعمالتعد إدارة استمرارية   -238

بهدف   الب  ا  إلزاميا على نطاق  األعمال، أصبح التخطيط الستمرارية 2021إلزامية لجميع كيانات األمم المتحدة. وفي عام 

ديم  أجريت مؤخرا عن توصية تنص على تق   (48)طوارئ. وأسفرت مراجعةة حال عند حدوث ة اسمالح ه إجراءاتمان استمرار  ض

 وفعالية.  بكفاءة  األعمالتمويل منتظم لضمان الموارد البشرية والمالية الكافية إلدارة استمرارية 

المشكَّلة حديثا لتقديم الدعم والتوجيه للمكاتب القطرية  مليون دوالر أمريكي لوحدة األعمال    0.7، سيتم تخصيص  2022وفي عام   -239

وتحديد مجاالت    لكل منها   األعمالوصيانة واختبار فعالية خطط استمرارية  قليمية والمقر في إعداد واستعراض  والمكاتب اإل

وتنفيذ   األعمال تمرارية اسإلزاء  نهج منسق  وضع من   الب  ا   التحسين. وسيُمّكن إضفاء الطابع الرسمي على الوظيفة الجديدة 

 ذات الصلة.  اإلجراءات 

 والدعوةإدارة الش اكات 

مليون دوالر أمريكي،    58.7ما قيمته    2022إلدارة الشراكات والدعوة في عام    المخصصة  ارةستبلغ ميزانية دعم البرامج واإلد  -240

مليون   12.3، حصلت اإلدارة على 2021. وفي عام 2021مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام  14.7يمثل زيادة قدرها  وهو ما

 االستثمار. دوالر أمريكي من تمويل حاالت 

في المائة(، والشراكات مع القطاع العام    18إلدارة لشعب االتصاالت والدعوة والتسويق )وكانت أكبر حصص من ميزانية ا -241

في المائة(، في حين أن المكاتب العالمية    14في المائة(، والشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه )  17وتدبير الموارد )

روما   خارج  المطلق   36تشكل  الموجودة  النمو  حيث  ومن  المائة.  الشراكات    في  شعبة  في  زيادة  أكبر  كانت  الميزانية،  في 

 . مكتب برلين ة، يليها مكتب واشنطن وستراتيجياال

 ة كوظيفة أساسية  ست اتيجي االعت اف بالش اكات اال

ي ة فستراتيجيتعميم الشراكات االعن  ة  ستراتيجيالشراكات االمليون دوالر أمريكي في ميزانية شعبة    5.9الغة  الزيادة الب  وتعّبر  -242

.  2021مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار في عام  4.7دعم البرامج واإلدارة. وقد حصلت الشعبة على  ميزانية

من المساهمات في عام   مليون دوالر أمريكي 500متوقع أن تجمع أكثر من ويُعترف بها كوحدة وظيفية أساسية حيث إنه من ال

موأن    2021 تمويل  توفير  في  االتساهم  الشراكات  وواصلت شعبة  األجل.  طويل  والتوجيه ستراتيجيستدام  التحليل  تعزيز  ة 

، وهي بصدد تعزيز القدرة على  المقدمين إلى المنظمات النظيرة، وأطلقت دعما مخصصا للمكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية

 التي تضمن الدعم الشامل. تسجيل االتفاقات  

 

(48)  -0000126520/download/?_ga=2.143244469.1815007419.1621420050-ocuments/WFPhttps://api.godocs.wfp.org/api/d

1957743644.1611674852 . 

https://api.godocs.wfp.org/api/documents/WFP-0000126520/download/?_ga=2.143244469.1815007419.1621420050-1957743644.1611674852
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/WFP-0000126520/download/?_ga=2.143244469.1815007419.1621420050-1957743644.1611674852
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  دور   ذلك   في  بما ة رفيعة المستوى،  استراتيجيعلى جمع األموال، ستتولى الشعبة وظائف    وباإلضافة إلى الجهود التي تركز  -243

  المتاحة   الفرص  المستشارين  ر كبي  وسيحدد.  للتنمية  األفريقي  االتحاد  وكالة  إلى  موظف  وإعارة  المستوى  رفيع  استشاري

 . التنمية  فرص  من لالستفادة  معا  للعمل الوطنية  توالحكوما  ،المتحدة   واألمم ، الدولية المالية والمؤسسات  ، اإلقليمية  للمنظمات

 االستث ار ف  ال كاتب ال ال ية

. وحصلت المكاتب على  2022في عام  مليون دوالر أمريكي    5.5ستزيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب العالمية بمقدار   -244

مع حجم    للب  ا   زيادة قدرة المكاتب العالمية  . وتتسق  2021مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار في عام    1.9

لى تعزيز االستجابة لتلبية طلبات الجهات المانحة للحصول على المعلومات واالنخراط،  مساهمات الجهات المانحة والحاجة إ 

 كية وألمانيا. سيما في واشنطن العاصمة وبرلين، بما يتماشى مع النمو األخير في المساهمات من الواليات المتحدة األمري وال

 ز ادة القدرة على إقا ة الش اكات  ع القطاع ال ام وتدبي  ال وارد 

مليون دوالر   2.2بمقدار  2022في عام ستزيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة لشعبة الشراكات مع القطاع العام وتدبير الموارد  -245

. وهناك محركان رئيسيان  2021االستثمار في عام  مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت    0.5أمريكي. وحصلت الشعبة على  

  تمويل الجهات المانحة وزيادة التمويل المواضيعي من الجهات سارات  : الحاجة إلى تنويع م2022للنمو في ميزانية الشعبة لعام  

لموصى به في تقرير لبرنامج تغيير الحياة؛ والحاجة إلى إدارة معززة للمنح على النحو ا من أجل    سيما  وال المانحة الثنائية،  

للمساهمات. وتتطلب المهمة األخيرة من الشعبة وضع نظام جديد   الب  ا  للمراجعة الداخلية أُعد في الفترة األخيرة عن إدارة  

 جديدة أو محدثة، والتنسيق مع الشعب األخرى.  دئ توجيهية ومواد تدريبيةوالحفاظ عليه، وإصدار مبا

 إدارة وضع الب ا   والسياسات 

مليون دوالر    44.9ما قيمته    2022عام  إلدارة وضع البرامج والسياسات في    المخصصةغ ميزانية دعم البرامج واإلدارة  تبل -246

، حصلت اإلدارة على  2021. وفي عام  2021يكي مقارنة بعام  مليون دوالر أمر   14.3أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها  

 مار. مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستث 18.3

في المائة(، والبحث والتقدير والرصد    36اإلنمائية )وُخصصت أكبر ميزانيات الشعب في هذه اإلدارة لشعب البرامج اإلنسانية و  -247

في المائة(. ومن حيث النمو في الميزانية، كانت أكبر زيادة    9(، والبرامج المدرسية )في المائة  12في المائة(، والتغذية )  16)

في المائة.    41ميزانيتها بنسبة  مليون دوالر أمريكي(، التي زادت    4.7لشعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية )بالقيمة الدوالرية  

التي سجلت زيادة بنسبة    4.3وجاءت ثاني أكبر زيادة في شعبة البحث والتقدير والرصد ) في    142مليون دوالر أمريكي(، 

، وحصلت الشعبتان على أموال من تمويل حاالت  2021ضة نسبيا في عام  المائة نتيجة ميزانية دعم البرامج واإلدارة المنخف

 كل منها. لدعم البرامج واإلدارة   تجاوزت نمو ميزانية االستثمار 

 ت  يم أ شطة وضع الب ا   والسياسات 

والر أمريكي. وفي  مليون د 4.7بمقدار   2022زيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة لشعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية في عام ست -248

  ستراتيجيويل حاالت االستثمار. وتوفر الشعبة التوجيه االمليون دوالر أمريكي من تم  7.2، حصلت الشعبة على  2021عام  

اإلنس المسائل  بشأن  الحاسم  الخطط  والتقني  وتنفيذ  تصميم  وتدعم  القطرية  والمكاتب  اإلقليمية  والمكاتب  للمقر  انية واإلنمائية 

 قطرية. ة الستراتيجياال

يتم تقليص حجم بعض األنشطة وتوسيع حجم البعض  ة القطرية والسياسات،  ستراتيجيوفي كل عام، مع تطور دورات الخطط اال -249

ة القطرية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المجلس. ومن بين األنشطة الجارية يستراتيجاآلخر على النحو الذي تتطلبه الخطط اال

، وتعزيز األدلة   ا  للب ة زيادة الطلب، التنفيذ العالمي إلطار االستدامة البيئية واالجتماعية  التي سيجري توسيع نطاقها نتيج
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بإدراج منظور   الب  ا  والسالم، والوفاء بالتزامات في السالم، وتفعيل محور العمل اإلنساني والتنمية  الب  ا   على مساهمة 

  وأدرجت اإلعاقة وإنشاء وتعزيز نظم إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة.  اإلعاقة من خالل تنسيق وتوحيد التعلم والمعرفة بشأن

 . الرقابة وهيئات  قارير وت التشغيلية  األدلة  إلى استنادا   كأولويات حددت  التي الرئيسية البرامجية المجاالت  الميزانية في أيضا 

 ش بة البحث والتقد   وال صد 

ال -250 والتقدير والرصد، من خالل عملها  البحث  الميداني ألداء  تقدم شعبة  العالمية، والرصد  االحتياجات  حاسم في مجال تحليل 

ة موثوقة وذات صلة  وحصائل المستفيدين، والتقييمات المشتركة بين الوكاالت ونظم رصد األمن الغذائي الحكومية، أدلالبرامج  

مليون    4.3بمقدار    2022عبة في عام  . وستزيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة للشالب  ا   في الوقت المناسب إلرشاد عمليات  

 مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار. 4.7بة على ، حصلت الشع2021دوالر أمريكي. وفي عام 

التكنولوجيا -251 المتنقلة والذكاء االصطناعي والتحليالت واالستشعار عن بعد وبيانات السواتل لتوفير   وستواصل الشعبة تسخير 

ا  الغذائي في  الفعلي ورصد السوق في أكثر من  األمن  الزيادة في تمويل  90لوقت شبه  البرامج    بلدا. وستضمن  ميزانية دعم 

فين لمواصلة تنفيذ هذه األنشطة األساسية وتعزيزها  واإلدارة أن يكون لدى الشعبة موارد داخلية كافية وقدرة كافية من الموظ

تركيز   على  والحفاظ  القرار،  صنع  عملية  إرشاد  أجل  واألثر    لب  ا   امن  الحصائل  لتحليل  البيانات  وتوليد  النتائج،  على 

   والتقييمات.

 إ شاء وظيفة إدارة بيا ات ال ستفيد ن 

دارة وضع البرامج والسياسات بوضع نهج مؤسسي شامل إلدارة المستفيدين،  قام المدير التنفيذي بتكليف مساعد المدير التنفيذي إل -252

آليات تمويل مستدامة لألنشطة ذات الصلة. وتم تشكيل فريق  وإنشاء لجنة توجيهية متعددة الوظ  ائف وتولي رئاستها، وإنشاء 

ويتطلب وظيفة جديدة لتنسيق العمل    تنسيق وتنفيذ هذه األنشطة. وسيستغرق العمل عدة سنواتلقيادة و  2021المشروع في عام  

البرامج والسياسات وتمك الكاملة عن أساليب  بشأن مسائل إدارة المستفيدين داخل إدارة وضع  ين اإلدارة من تولي المسؤولية 

كي لدعم  مليون دوالر أمري  1إلدارة بمقدار  هذه ا مج واإلدارة ل. وستزيد ميزانية دعم البراالمؤسسية  وتطبيقاتها العمل ذات الصلة  

 الوظيفة الجديدة. 

 إدارة تسيي  ال وارد

مليون دوالر أمريكي، وهو   76.9 ما قيمته 2022ر الموارد في عام إلدارة تسيي المخصصة تبلغ ميزانية دعم البرامج واإلدارة  -253

مليون دوالر    12.7، حصلت اإلدارة على  2021. وفي عام  2021نة بعام  مليون دوالر أمريكي مقار   19.7ما يمثل زيادة قدرها  

 أمريكي من تمويل حاالت االستثمار.  

التكنولوجيا وشعبة الخدمات اإلدارية، وهما   -254 في المائة من ميزانية دعم    50أكبر شعبتين في اإلدارة، أكثر من  وتشكل شعبة 

  34حجم ويشكالن معا المالية المؤسسية وشعبة التخطيط واألداء المؤسسيين في الاإلدارة. وتتشابه شعبة لهذه  البرامج واإلدارة 

حيث القيمة الدوالرية في شعبتي التكنولوجيا  أكبر الزيادات في ميزانية دعم البرامج واإلدارة من    في المائة من الميزانية. وكانت 

 على مستوى اإلدارة. في المائة من الزيادة  60والخدمات اإلدارية، إذ تشكل ما يقرب من 

التي تقوم عليها   -255 القاعدة إلى القمة، أُدرجت أيضا أنشطة إدارة المخاطر  ستراتيجيعملية الميزنة االوتماشيا مع المبادئ  ة من 

ا المانحة  2022ألداء والخدمات اإلدارية في ميزانية عام  المؤسسية وإدارة  الجهات  ، حيث كانت تستند سابقا إلى مساهمات 

 يا. المؤمنة سنو
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 ش بة التكنولوجيا

أكثر من  ، ستزيد ميزانية دعم ال2022في عام   -256 التي تكفل حصول  التكنولوجيا،  موظف في    20  000برامج واإلدارة لشعبة 

مليون دوالر    7.3مليون مستفيد، بمقدار    115يلزم من أدوات وخدمات ودعم لمساعدة أكثر من    حول العالم على ما   الب  ا  

الشعبة . وفي ظل نمو حجم  2021ي عام  مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار ف  2.5على    أمريكي. وحصلت 

الحاجة  الب  ا   توفير خدما، أدت  التكنولوجية من خالل  التطورات  ذات    ينموسعت ودعم  إلى مواكبة  واألدوات والموارد 

، تلتزم شعبة التكنولوجيا بالحفاظ على الجودة العالية والفعالية من حيث التكاليف في  2022الصلة إلى زيادة التكاليف. وفي عام 

ل  جابة لها من خالفي االستعداد لحاالت الطوارئ واالست  الب  ا  ير الخدمات التأسيسية والتوصيلية وإعطاء األولوية لقيادة  توف

   مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ.

  . قميالر   العصر   في واالزدهار  التكيف نحو الب  ا   مسيرة 2022 عام في المتوقعة  المبادرات ستواصلوباإلضافة إلى ذلك،  -257

بت أنها تمنحه ميزة ، التي ثلديهمن توسيع األسس الرقمية لمنصة عمليات البيانات    الب  ا  أن يمّكن    العملومن شأن هذا  

وضمان زيادة فعالية الكشف عن الحوادث السيبرانية ومنعها   للب  ا   تنافسية في القطاع اإلنساني؛ وتحسين النضج السيبراني 

؛ وتوسيع األسس الرقمية والدعم المقدم  الب  ا  يدون مع التي يتعامل من خاللها المستفلول الرقمية والحماية منها؛ وتعزيز الح

 في نيروبي.   ميدان من خالل المركز الرقميفي ال

 ز ادة القدرة ال ت لقة بش بة الخد ات اإلدار ة 

مليون دوالر أمريكي لتوسيع قدرة    4.4دار  بمق  2022ستزيد ميزانية دعم البرامج واإلدارة لشعبة الخدمات اإلدارية في عام   -258

المهنيتينا والسالمة  الصحة  مجاالت  في  الخدمات  تقديم  على  في  لشعبة  للتغيرات  استجابة  األصول  وإدارة  البيئة،  وحماية   ،

مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار  2.5. وحصلت الشعبة على  19-ممارسات العمل التي فرضتها جائحة كوفيد

 . 2021في عام 

لمتعلقة بالبيئة ومكان العمل. وتشمل  المستمر، الذي أيده المجلس، بمعايير الصحة والسالمة ا   الب  ا  التزام عن الزيادة بّر وتع -259

األولويات إعادة تصور المساحات المكتبية من خالل اعتماد التكنولوجيا االبتكارية، والممارسات األكثر مراعاة للبيئة، وطرق  

ديد نموذج  الميدانية من خالل تحماكن العمل  كاتب القطرية من أجل إجراء تحسينات أللجديدة، وتعزيز الدعم المقدم للمالعمل ا

للشعبة    ستراتيجيللسيناريوهات ذات األولوية العالية والمتوسطة والمنخفضة. وعلى المدى الطويل ووفقا لنتائج االستعراض اال

تكشف الشعبة إمكانية تحويل وتركيز بعض الخدمات  ، ستسالعالمية  للخدمات المشتركة  مراكز شأن  ة المؤسسية بستراتيجيواال

 ة، من قبيل نقل الخدمات إلى مواقع بديلة.  األساسية لزيادة الكفاء

الحاجة إلى تعميم األنشطة الهامة  عن  أيضا    2022الزيادة في ميزانية الشعبة لعام  بّر  تعوعلى النحو المبين في القسم الرابع،   -260

   سنوي. التي كانت تُمول سابقا على أساس 

 تقد م حلول ف الة لش بة ال الية ال ؤسسية 

مليون دوالر أمريكي. وحصلت الشعبة    3.4يزانية دعم البرامج واإلدارة لشعبة المالية المؤسسية بمقدار  ، ستزيد م2022في عام   -261

. ومن شأن الزيادة في تمويل ميزانية دعم البرامج  2021مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار في عام    0.5على  

ال مبادرات  تنفيذ  مواصلة  من  الشعبة  يمّكن  أن  االواإلدارة  دفع    ستراتيجيتحسين  خالل  التمكينية  االمتياز  من  الخدمات  في 

المبتألساسية، والكفاءة التشغيلية  ا المالية  في    ةكرة. والزيادواإلبالغ، مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي والحلول 

األساسية، مما سيسمح للشعبة    تحسينات أساليب العمل ضمن الميزانيةمن أجل  ناتجة عن إدراج التمويل    2022ميزانية عام  

التي ستستفيد من األتمتة والرقمنة واالبتكار؛ وإطالق المشروع العالمي  لعمل  بالتركيز بشكل مستدام على أساليب ا  الرئيسية 

بالمدفوعات بشأن تحسين وظائف الحسابات الدائنة وتوحيدها من أجل تحقيق مكاسب فعالة من حيث التكاليف  للحلول المتعلقة  

المشروع من مهام المعامالت    العمليات. وسيقلل   التي تركز على  اإلجراءات نطاق واسع وتحسين جودة الخدمات وأتمتة    على
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الشعبة من التركيز بشكل متزايد على وظائف الدعم التحليل والتشغيلي  بالنسبة لموظفي الشؤون المالية في الميدان، مما سيمّكن 

   . اسمةالح

 ؤسسيين: ت ز ز الصلة بين ال وارد والنتائ  ش بة التخطيط وا داء ال 

ماليين دوالر أمريكي. وفي    3بمقدار    2022برامج واإلدارة لشعبة التخطيط واألداء المؤسسيين في عام  ستزيد ميزانية دعم ال -262

يكلة  مليون دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار. ومن المتوقع أن تؤدي إعادة ه  4.2، حصلت الشعبة على  2021عام  

إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتبسيط وتيسير عملية صنع    –   بما في ذلك إنشاء خلية لتحليل األداء  –  2021الشعبة في عام  

ة من ستراتيجيوقيت خدمات ومنتجات الشعبة. وستواصل الشعبة عمل الميزنة االالقرار القائمة على البيانات، وتحسين جودة وت

 ان اعتماد هياكل وعمليات جديدة لحوكمة الميزانية.  القاعدة إلى القمة من خالل ضم

يوفر رؤية ة الجديدة وإطار النتائج المؤسسية، وهو ما سستراتيجيم أساليب العمل المتكاملة لمواءمتها مع الخطة االوسيُعاد تصمي -263

سيؤدي العدد الكبير من الجيل  شاملة للتخطيط والميزنة وإدارة األداء ودورة اإلبالغ وتعزيز الصالت بين الموارد والنتائج. و

  2022ة القطرية المقرر إطالقها في عام ستراتيجيية الُمغلقة والجيل الثاني من الخطط االة القطر ستراتيجياألول من الخطط اال

 .  تعمل الشعبة في مجال الخدمات االستشارية والتحليال إلى زيادة عبء 

 التدليس والفساد  ش بة إدارة ال خاط  ال ؤسسية: ت ز ز سياسة  كافحة

إنشائها في عام   -264 المخاطر المؤسسية، منذ  إدارة  لتغطية  2017اعتمدت شعبة  المباشرة وحاالت االستثمار  المساهمات  ، على 

لمواصلة    2022مليون دوالر أمريكي في تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام    0.9ها  أنشطتها. وهناك حاجة إلى زيادة قدر 

عالية المخاطر، وتجديد سجل  ال، وتوفير الدعم الميداني للمكاتب القطرية  2021د المنقحة لعام  حة التدليس والفسا تنفيذ سياسة مكاف

  ونواتجها السنوية للمدير التنفيذي  ات الضمان  ت إجراءاة، ومتابعة  ة الجديدستراتيجيالمخاطر المؤسسية بما يتماشى مع الخطة اال

 لجهات المانحة.  يدة التي تفرضها ا واالستجابة اللتزامات االستعراض المتزا

 إدارة ثقافة  كان ال  ل

ر أمريكي،  مليون دوال  29.9ما قيمته    2022إلدارة ثقافة مكان العمل في عام    المخصصة  تبلغ ميزانية دعم البرامج واإلدارة  -265

ن  مليو  10.3ارة على  ، حصلت اإلد2021. وفي عام  2021مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام    9.7وهو ما يمثل زيادة قدرها  

 دوالر أمريكي من تمويل حاالت االستثمار.  

في المائة من   85ل في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لشعبة الموارد البشرية، التي تشك المائة في   50قدرها زيادة هناك وكانت   -266

البرامج واإلدارةتمويل    مجموع التي ال رفاه    . وعلى النقيض من ذلك، سجلت شعبةات دار إلل   ميزانية دعم  تشكل  الموظفين، 

في المائة نتيجة النتداب موظفين بتكاليف إجمالية    22  في المائة من ميزانيات اإلدارات، انخفاضا في الميزانية بنسبة  6سوى  

 ن دوالر أمريكي إلى المكاتب اإلقليمية.  مليو 2.5قدرها 

 تنفي  سياسة شؤون ال ا لين 

العاملينتُ  -267 العمل  وتتولى    ، فيه  على جميع المستويات   (49)  ا  الب   في   نفذ سياسة شؤون  ثقافة مكان  وتنسيقها.  اإلشراف  إدارة 

والثقافة   العاملين  شؤون  تنسيق  وحدة  المبادرُاوستُنشأ  منُ مجموعةُ تنفيذُ علىُ بشأنهُُ،وتنسيقهُُ،تلإلشرافُ ُُُ،والتواصلُ

ُُُُ،ورصدُهُُُ،فيهُُنخراطواال القي عنه،  واإلبالغ الناشئة عن  المبادرات  فيها  األساسية  بما  العاملين،  للب  ا  م    ، وسياسة شؤون 

 ذات الصلة.    واألنشطة ،واستراتيجية الموارد البشرية  ،واستراتيجية رفاه الموظفين

 

(49) A-WFP/EB.A/2021/5 . 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128279
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الم  البشرية  الموارد  تا شعب  ستقدمو -268   واإلدارة   البرامج  دعم   ميزانية  ستزيد،  2022  عام  في و.  كبيرة  مساهمات   وظفين ورفاه 

  بسياسة  المرتبطة  واألدوات   االستراتيجيات  من أجل تنفيذ   أمريكي دوالر   مليون   8.5  بمقدار   ةالبشري  الموارد   المخصصة لشعبة 

  أن   إلى بالنظر  ميزانية دعم البرامج واإلدارة من خالل  الهيكلية القضايا أيضا   التمويل  من المستوى  هذا  يعالجو. شؤون العاملين 

 . 2021 عام  في  لتمويل استثماراتها أمريكي  دوالر   مليون 8.1 تلقت  الشعبة

العنصرية وضمان التنوع وتعزيز اإلدماج، سيُنشأ فريق صغير لديه القدرة والخبرة في وضع    ناهضةبم  الب  ا  وللوفاء بالتزام   -269

 شعبة الموارد البشرية.، كجزء من وانب المساواة بين الجنسين واإلعاقةج السياسات في مجاالت مثل إدماج 

للقوة العاملة لمعالجة الفجوات القصيرة والطويلة األجل    ستراتيجيالسعي إلى التخطيط اال  وتواصل شعبة الموارد البشرية أيضا -270

 ة الحسابات والمجلس.  ولجنة مراجع (50)في قدرات الموظفين، على النحو المبين في سجل المخاطر المؤسسية

 االعت ادات ال  كز ة 

  3-ية والتكاليف األخرى التي تُدار مركزيا. ويوضح الجدول خامساتمول االعتمادات المركزية تكاليف الوفاء بالمتطلبات القانون -271

مليون دوالر    12.2ة بمقدار  على االعتمادات المركزية. وبشكل عام، من المتوقع أن تزيد االعتمادات المركزي  2022طلب عام  

 .  2021أمريكي عن عام 

السالمة واألمن على التكاليف الميدانية ذات الصلة  دة لشؤون  وتُعزى نسبة من الزيادة إلى الرسوم التي تفرضها إدارة األمم المتح -272

كة، باس تخدام معادلة لتقاسم  والمتعلقة بتوفير السالمة واألمن لموظفي األمم المتحدة. وتُقسم هذه التكاليف بين المنظمات المشارِّ

لتنمية في الميدان االقتصادي.  لتعاون وا التكاليف تستند إلى عدد الموظفين المقيمين في البلدان التي ليست أعضاء في منظمة ا

وفي خطط اإلدارة السابقة، سُجلت تكاليف إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن كجزء من تسوية تقنية للخدمات المركزية  

اليف اآلن  تشكل التكة من القاعدة إلى القمة،  ستراتيجياتب القطرية. وعمال بقرارات اإلدارة المتخذة فيما يتعلق بالميزنة اال لمكل

من تكاليف إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن    2022لعام    الب  ا  جزءا من طلب االعتمادات المركزية. وتبلغ حصة  

   مليون دوالر أمريكي.  13

زيادة أقساط التأمين   الب  ا   عزى نسبة أقل بكثير من الزيادة المتوقعة في االعتمادات المركزية إلى تكاليف التأمين. ويتوقع وتُ  -273

 .  الب  ا  عالية المخاطر التي يعمل فيها البسبب ظروف السوق العالمية الصعبة بالنسبة للتأمين التجاري في المناطق 

حصة   -274 انخفاضا.  م  2022لعام    الب  ا   وسجلت  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  لمجموعة  المقيم  المنسق  نظام  تكاليف  ن 

تم  لعام    وباإلضافة إلى ذلك،  العالمي  المتعلقة بجائحة    2022إلى أوائل عام    2021تأجيل اجتماع اإلدارة  بسبب قيود السفر 

 طية االجتماع المؤجل.  لتغ  2021في عام  2021. وسيتم االلتزام بالنفقات المقررة لعام  19-كوفيد

 

(50) C-FP/EB.A/2019/5W . 
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 )دوالر أ   ك ( دارة   كز ا  : االعت ادات ال  كز ة لل تطلبات القا و ية والتكاليف ا خ ى ال   3- الجدول خا سا
 

2022 2021 

 442 433 1 062 874 ة والوجهة ست اتيجيال كيزة ألف: اال 

 442 368 962 403 مجلس الرؤساء التنفيذيين 

 000 600 - اجتماع اإلدارة العالمي 

 000 400 000 400 تكاليف التعيين 

 000 65 100 70 اإلدارة العليا وشبكة الخريجين 

 559 522 7 456 909 20 ء: خد ات ا ع ال ال كيزة با

 000 170 000 170 اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ 

 841 770 841 770 لجنة الخدمات المدنية الدولية 

 400 659 1 465 126 2 انونيةرسوم التأمين والخدمات الق 

 000 570 532 497 بالتغذية األهمية الحيوية للبرامج واللجنة الدائمة المعنية 

 000 580 500 527 الخدمات التي تقدمها الوكاالت األخرى 

 318 464 3 318 464 3 تكاليف إعادة االنتداب 

 000 308 800 352 جوائز الموظفين، والتسوية، واالستقصاء 

 - 000 000 13 في تكاليف إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن الب  ا   حصة 

 644 370 5 560 751 4 ش اكات، وج ع ا  وال، والتنسيق  ع ا  م ال تحدة الدعوة، والال كيزة دال: 

 644 190 1 780 179 1 الوظائف المؤسسية المشتركة بين الوكاالت واتحاد الموظفين 

 000 150 3 000 550 2 نظام المنسق المقيم ومركز التقييم تقاسم تكاليف 

 000 215 000 215 القانونية لوكاالت األمم المتحدة الرسوم 

 000 815 780 806 أخرى 

 767 172 2 909 206 2 ال كيزة هاء: الحوك ة وال قابة ال ستقلة 

 648 196 790 196 لجنة مراجعة الحسابات 

 000 400 000 400 المراجعة الخارجية للحسابات 

 000 200 000 200 للشفافية في المعونة رسوم العضوية في المبادرة الدولية 

 000 176 000 210 ستشارية الخدمات اال

 119 200 1 119 200 1 وحدة التفتيش المشتركة 

 412 499 16 987 741 28 ال ج وع 

 عدد الوظائف

وبموجب منهجية الميزنة  موظفين ذوي العقود التي تبلغ مدتها سنة أو أكثر. في السنوات السابقة، لم يشمل عدد الوظائف إال ال -275

. ويستند تعريف أي  2022ة من القاعدة إلى القمة، يُدرج جميع الموظفين في عدد الوظائف لعام  جيستراتيالتي قدمتها الميزنة اال

دة  ، فإن مستشارين اثنين ُمحدد لكل منهما ميزانية لموظيفة إلى ُمعادل الدوام الكامل لموظف واحد يعمل لمدة عام كامل؛ وبالتالي

 ما كوظيفة واحدة.  ستة أشهر يعتبرا معا معادل دوام كامل ويتم احتسابه

خامسا -276 الجدول  يبيّن  الماضية،  السنوات  مع  المستوى    4-وللمقارنة  حسب  واإلدارة  البرامج  دعم  ميزانية  في  الوظائف  عدد 

فئ في  الوظائف  عدد  ويعرض  عامي  التنظيمي،  في  المستخدمة  الموظفين  من   لفئتي  2022و  2021ات  الموظفين    العاملين 

 الموظفين.  وغير 
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  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال ستوى التنظي   )عدد الوظائف(  : 4- الجدول خا سا
 

 2021تقد  ات عام  2022توق ات عام 
 

 عدد الوظائف  عدد الوظائف 
 

الفئات  

الفنية 

والفئات  

 ال ليا

لفئات  ا

الفنية 

والفئات  

ال ليا 

)ب قود  

قصي ة  

 ا جل(

الخد ات   االستشار ون 

 ال ا ة

الخد ات  

ال ا ة 

)ب قود  

صي ة  ق

 ا جل(

ال ساعدة   الوطنية

 ال ؤقتة

 ج وع  

 الوظائف 

الفئات  

الفنية 

والفئات  

 ال ليا

الخد ات  

 ال ا ة

 ج وع   الوطنية

 الوظائف 

 422 345 0 77 257   175     1   81 المكاتب القطرية

 531 312 0 219 794 39 371     118 11 255 المكاتب اإلقليمية 

 098 1 59 388 652 115 2 79 105 33 446 571 99 781 المقر 

االعتمادات  

 المركزية 

5     1       6 3 2 0 5 

 056 2 716 389 951 171 3 118 651 33 447 691 109 122 1 ال ج وع 

قصيرة األجل واالستشاريين وموظفي الخدمات  عدد الفئات اإلضافية للموظفين الفنيين العاملين بعقود    ، يبلع2022وبالنسبة لعام   -277

عدد الوظائف. كما أن    مجموع  في المائة من الزيادة في   85، أو  وظيفة  951ة بعقود قصيرة األجل والمساعدة المؤقتة  العام

ستشاريين هو السبب الرئيسي لزيادة عدد الوظائف في المقر. ويُعزى  قصيرة األجل واالإدراج الموظفين الفنيين العاملين لمدة  

مكاتب القطرية والموظفين الوطنيين إلى إعادة تحديد وتخفيض تمويل ميزانية دعم  االنخفاض في عدد الوظائف على مستوى ال

   دارة للمكاتب القطرية.البرامج واإل 

 ال يزا ية حسب ال ستوى التنظي   ووجه اإل فاق 

 :  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال ستوى التنظي   ووجه اإل فاق5- ل خا ساالجدو
 

 2021ت عام تقد  ا 2022توق ات عام 
 

  ج وع التكاليف   ج وع التكاليف 
 

 أ   ك ( ) ليون دوالر  ) ليون دوالر أ   ك ( 
 

تكاليف  

 ال وظفين 

تكاليف   ال ج وع  التكاليف  ي  ال ت لقة بال وظفين 

 ين ال وظف

التكاليف  

 ي   

ال ت لقة  

 بال وظفين 

 ال ج وع 

  ال وارد  تكاليف 

   ي   البش  ة

 بال وظفين  ال ت لقة 

  تكاليف 

 أخ ى 

 103.4 78.8 24.6 43.0 11.1 5.4 26.5 المكاتب القطرية

 81.8 31.3 50.5 105.3 13.3 33.1 58.9 اإلقليمية المكاتب 

 241.7 71.6 170.1 319.1 54.5 53.4 211.2 المقر 

 16.5 15.6 0.9 28.7 27.6 0.0 1.1 االعتمادات المركزية 

 443.5 197.3 246.1 496.1 106.6 91.9 297.7 ال ج وع 

وال تشمل تكاليف الموظفين إال تكاليف الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة، ألن فئات الموظفين هذه ُمدرجة في الميزانية   -278

للوظائف. و لعام  باستخدام معدل موحد  زيادة تكاليف الموظفين  والزيادة    2022ترتبط  الفئات  تلك  بارتفاع عدد الوظائف في 

 المعيارية.  يف الوظائف المتواضعة في تكال
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بضمان أن يكون نوع العقود المبرمة مع العاملين متسقا مع نوع العمل  يه، دل تمشيا مع سياسة شؤون العاملين ، الب  ا    ويلتزم -279

ؤقتة دة التوظيف المتوقعة. وقد أدى هذا االلتزام إلى زيادة التكاليف المرتبطة بتحويل الوظائف من العقود الم الذي يتعين أداؤه وم 

 والعقود الفنية القصيرة األجل إلى عقود محددة المدة.   واالستشارية

عدم   -280 إلى  بالنظر  أمرا صعبا  التحول  هذا  تكاليف  حساب  المحسوبةويعد  الوظائف  بين  مباشرة  عام    وجود صلة    2021في 

على تكاليف منخفضة نسبيا  اليف  في التك  أثناء عملية جمع البيانات. وتشتمل الزيادة  2022والوظائف التي تم إحصاؤها في عام  

الموظفين من وظائف فنية بعقود قصيرة األجل إلى وظائف فنية بعقود محددة المدة. ومن ناحية أخرى، هناك تكاليف كبيرة  لنقل  

  اريين إلى وظائف فنية دولية بسبب تطبيق معدالت تكاليف الموظفين المعيارية على الموظفين الفنيين. وبشكلفي تحويل االستش

 .  2022ماليين دوالر أمريكي في عام    5قد تكون هذه التغييرات قد أدت إلى زيادة ميزانية دعم البرامج واإلدارة بأكثر من    عام، 

  198.5إلى    2021مليون دوالر أمريكي في عام    197.3المتعلقة بالموظفين من  غير    التكاليف  في جدا  جلت زيادة طفيفة  وسُ  -281

ض االنخفاض في التكاليف غير المتعلقة بالموظفين على المستوى القطري إلى  وعوَّ   (51) . 2202مليون دوالر أمريكي في عام  

في  درج  ألن الخدمات المركزية لم تعد تُ   نظراالمركزية  والمكاتب اإلقليمية والزيادة في االعتمادات    في المقر   حد كبير النمو 

 لمكاتب القطرية. ل  ميزانيات دعم البرامج واإلدارة 

 ا   واإلدارة حسب بند االعت اد وال كيزةلب  يزا ية دعم ا

  واإلدارة حيث يؤذن للمدير التنفيذي بإجراء تحويالت دون موافقةإن بنود االعتماد هي أكبر قسم فرعي في ميزانية دعم البرامج   -282

إلدارة للفترة  استُخدم منذ اعتماد خطة ا  ، والذي2-ويوضح خط رؤية اإلدارة الوارد في الشكل خامسا  (52) مسبقة من المجلس.

، كيف يتم توفير موارد الدعم البرامجي واإلداري من خالل شعب المقر والمكاتب اإلقليمية والموارد األساسية 2018-2020

وتحقيق النتائج. ويتمحور خط الرؤية حول ثالثة بنود اعتماد، والتي    القطريةة  ستراتيجياالللمكاتب القطرية لضمان تنفيذ الخطط  

 ( 53)مباشر.المن خدمات ومنتجات الدعم غير   15لى خمسة ركائز وتنقسم بدورها إ 

 

الخدمات العامة بعقود قصيرة    مليون دوالر أمريكي من تكاليف العاملين بالنسبة لموظفي  91.9ما قيمته    2022موظفين في عام  تشمل التكاليف غير المتعلقة بال  (51)

 . األجل، واالستشاريين، والموظفين الوطنيين

 العتماد"(. من النظام المالي )تعريف "بند ا  1-1انظر المادة  (52)

 . download/-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP/0000023707دارة متاح في: الهيكل المفصل المستخدم لقياس أداء اإل (53)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023707/download/
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 : بنود اعت اد خطة اإلدارة وركائزها و واتجها 2-الشكل خا سا

 

التنفيذ الناجح لخططها االلخمس طبيعة  وتحدد الركائز ا -283 القطرية من أجل  القطرية. وتعستراتيجيالدعم المقدم إلى المكاتب  د  ة 

األنواع المتنوعة من الدعم المقدم مكملة بين مختلف الوحدات التنظيمية، ولكن تركز بعضها على ركائز محددة بسبب طبيعة 

 وحدات التنظيمية المختلفة مع الركائز الخمس. ماشى عمل الكيف يت 6-العمل الذي تيسره. ويوضح الجدول خامسا
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 ) ليون دوالر أ   ك ( إلدارة حسب الوحدة التنظي ية وال كيزة : تحليل  يزا ية دعم الب ا   وا6- الجدول خا سا

 

ة ست اتيجياال 

 والوجهة 

 الحوك ة وال قابة ال ستقلة  ال قد ة لل  ليات  الخد ات 

 وج ع ا  وال 

  

 

  - ألف

ة ت اتيجيساال 

 والوجهة 

خد ات   - باء

 ا ع ال 

  - جيم

السياسات،  

والتوجيهات،  

وض ان  

 الجودة 

الدعوة،   -دال

، وج ع  والش اكات

ا  وال، والتنسيق  

  ع ا  م ال تحدة 

الحوك ة   -هاء 

وال قابة  

 ال ستقلة 

ال ج وع  

2022 

ال ج وع  

2021 

 103.4 43.0 0.0 21.5 0.0 0.0 21.5 ال كاتب القط  ة 

 81.8 105.3 2.3 11.2 31.5 39.0 21.5 اإلقلي ية ال كاتب 

 241.7 319.1 36.9 64.7 45.9 104.1 67.5 ال ق 

 7.7 9.1 0.0 0.0 0.9 0.8 7.5 ديوان رئيس ال

المدير   أمام  المسؤولة  الشعب 

 التنفيذي 

1.8 0.4 7.4 1.9 33.5 45.0 37.5 

 44.5 54.6 1.4 6.7 2.6 26.6 17.4 نائب المدير التنفيذي 

 44.0 58.7 0.0 52.3 2.6 2.6 1.1 دارة الشراكات والدعوة إ

 30.6 44.9 0.0 3.6 17.0 8.8 15.5 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 57.2 76.9 2.1 0.0 12.7 47.2 14.9 إدارة تسيير الموارد 

 20.2 29.9 0.0 0.2 2.7 17.7 9.3 إدارة ثقافة مكان العمل 

 16.5 28.7 2.2 4.8 0.0 20.9 0.9 ال  كز ة االعت ادات 

   496.1 41.4 102.2 77.4 164.0 111.1 2022ال ج وع 

 39.8 73.2 68.1 178.6 83.7 2021ال ج وع 

 

443.5 

المائة في عام    12أعلى بنسبة    اإلجماليةميزانية دعم البرامج واإلدارة  وفي حين أن   -284 ، فهناك  2021عنه في عام    2022في 

ة ستراتيجيفي المائة للركيزة ألف )اال  33زانية حسب الركيزة. وستزيد المخصصات بنحو  زيادات وانخفاضات كبيرة في المي

و ال  14والوجهة(،  )السياساتفي  جيم  للركيزة  و  والتوجيهات،   ، مائة  الجودة(  )الدعوة  41وضمان  دال  للركيزة  المائة    ، في 

في المائة.   4اء )الحوكمة والرقابة المستقلة( بنسبة والتنسيق مع األمم المتحدة(. وستزيد الركيزة ه  ، وجمع األموال ، والشراكات

 . 2021في المائة مقارنة بعام  8وتسجل الركيزة باء )خدمات األعمال( انخفاضا بنسبة 

ت حسب الركائز، وال سيما  وأثر االنخفاض في ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب القطرية بشكل كبير على المخصصا -285

مليون دوالر   43، تم تقسيم ميزانية دعم البرامج واإلدارة البالغة 2022الركائز ألف وباء ودال. وفي عام التغييرات المبينة في  

القطرية بالتساوي بين الركيزتين ألف ودال. وعلى النقيض من ذلك، خصصت ميزانية عام   للمكاتب  البالغة    2021أمريكي 

مليون دوالر    25.1مريكي للركيزة باء والباقي إلى الركائز ألف )مليون دوالر أ  62مبلغا قدره  ليون دوالر أمريكي  م   103.4

البرامج واإلدارة    مليون دوالر أمريكي(.  11.2دال )ماليين دوالر أمريكي( و   5أمريكي( وجيم ) إلغاء ميزانية دعم  غير أن 

للمكاللمكاتب القطرية من أجل خدمات األعمال تقا تب اإلقليمية وإدارات تسيير  بله إلى حد كبير زيادات في خدمات األعمال 

 تمادات المركزية. الموارد، ووضع البرامج والسياسات، وثقافة مكان العمل، إلى جانب زيادة االع

التنفيذي. وتم تخصيص    وتعزى الزيادة في الركيزة ألف إلى حد كبير إلى الزيادات في ميزانيات المكاتب اإلقليمية ونائب المدير  -286

زيادة في ميزانية المكاتب اإلقليمية للركيزة ألف، بينما تُعزى كل الزيادة في ميزانية نائب المدير  ال  مجموعفي المائة من    53

 فيذي إلى الركيزة ألف. التن
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للمكاتب ا -287 الميزانية  الزيادة في الركيزة دال بإعادة تخصيص التمويل من الركائز األخرى في  لقطرية وزيادة ميزانية  وترتبط 

 ة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة. ستراتيجيوهو ما يتسق مع تعميم الشراكات اال إدارة الشراكات والدعوة، 

 وت كين ال  أة ال ساواة بين الجنسين 

سياسة   -288 بتقييم  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  في  االستثمار  للفترة    الب  ا  سيسترشد  الجنسين  بين  المساواة  بشأن 

بتخصيص تمويل كاٍف من ميزانية دعم البرامج واإلدارة لتنفيذ التزاماته المؤسسية،    الب  ا   التي توصي    (54) ،2015-2020

ات لتعبئة  استراتيجيات اإلقليمية للمساواة بين الجنسين؛ ووضع  ستراتيجيية وتنفيذ االلشؤون الجنسانبما في ذلك عمل مكتب ا

ح األمم المتحدة؛ واالستثمار في مستشارين مكرسين  الموارد الخارجة عن الميزانية وتمويل المشروعات، بما يتماشى مع إصال

  الب  ا   لمكاتب القطرية. وستُمّكن هذه االستثمارات اإلقليمية وا  ومتخصصين في مجال الشؤون الجنسانية في المقر والمكاتب

ة بين الجنسين وتمكين  أيضا من الوفاء بمتطلبات اإلبالغ اإللزامية لخطة عمل األمم المتحدة على نطاق المنظومة بشأن المساوا

 المرأة. 

، بهدف  الب  ا  أعمال وأنشطة  مرأة في جميع  ويواصل مكتب الشؤون الجنسانية دعم إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين ال -289

من حيث األمن الغذائي والتغذية. وُخصصت موارد لمكتب الشؤون    والبنات واألوالد  ضمان تلبية االحتياجات المحددة للنساء

وتطبيق مؤشر  تقديم الدعم التقني والتدريب، وتنفيذ برنامج التحول الجنساني،    نية من أجل األنشطة الرئيسية التي تشملالجنسا

ات والوثائق  ستراتيجي، وإدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياسات واالالب  ا  لمساواة بين الجنسين والعمر في  ا

 المؤسسية األخرى. 

تحديث   -290 الميزنة وتم  عملية  من  كجزء  الجنسين  بين  بالمساواة  المتعلقة  لألنشطة  المخصصة  المقررة  الموارد  تقدير  إجراء 

الستراتيجية من القاعدة إلى القمة. ويشمل اإلجراء التكاليف النسبية للموظفين المشاركين في أنشطة المساواة بين الجنسين في ا

ّر  2022، والتكاليف األخرى التي تساهم في هذه األنشطة. وبالنسبة لعام  ةالعالمي تبوالمكااإلقليمية  المقر والمكاتب    قرابة، قُدِّ

مليون دوالر أمريكي مدرجة    20.8مريكي ألنشطة المساواة بين الجنسين في إطار األنشطة األساسية، منها  مليون دوالر أ  24.4

  تكاليفال  في  الزيادة  وترجع  مليون دوالر أمريكي.  15.4غة  البال  2021في ميزانية دعم البرامج واإلدارة، مقارنة بتقديرات عام  

إذ لم تعد  ،  المنهجية  التي طرأت على  التغييرات  إلى  األول  المقام   في،  2021  بعام   مقارنة  الجنسين،  بين  لمساواةالمقررة ألنشطة ا

؛  فصاعدا   2022  عام  من  عتباراا  انيةجنس  مسؤوليات  يتحملون  الذين  قصيرة  لفتراتالمعينين    الموظفين  هذه التكاليف تشمل سوى

،  الب  ا    موظفي  عدد  في  الكلية والزيادة؛  جنسينال  بين  المساواةفي مجال    أنشطة  تنفيذزمع  ت  التي الوحدات  عددفي    زيادةوال

 . جنسانية مسؤوليات يتحملون الذين   يشمل الموظفين بما

   دل تكاليف الدعم  ي  ال باش ة 

لضمان إمكانية تمويل تكاليف األنشطة المحددة في ميزانية دعم البرامج    الب  ا  باشرة في يُحسب معدل تكاليف الدعم غير الم -291

يمكن    ةفائض  إيراداتكامل من إيرادات المساهمات المتوقعة. وفي الوقت نفسه، ال ينبغي أن يولد المعدل المحدد  واإلدارة بشكل  

 اشر للبرامج. في التنفيذ المب ا استخدامه

  2022 لعام المشتق المعدل وُحسب ةالمباشر  غير  الدعم  لتكاليف المعياري المعدل الشتقاق طريقة (55) 2006 عام فيوضعت وُ  -292

   .7-خامسا الجدول في  المبين  حوالن  على

 

(54) B-WFP/EB.A/2020/7 وB/Add.1-WFP/EB.A/2020/7 . 

(55) C/1-FP/EB.A/2006/6W . 
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 ) سبة  ئو ة( : حساب   دل تكاليف الدعم  ي  ال باش ة 7- الجدول خا سا

 6.24 2020خط األساس لعام 

 1.02 2022رة في عام زيادة بسبب ارتفاع النفقات غير المباش 

 (0.37) التمويل المتوقع بسبب ارتفاع   انخفاض

 (0.29) دعم البرامج واإلدارة  رصيد حساب تسويةبسبب ارتفاع  انخفاض 

 6.59 2022المعدل المشتق لتكاليف الدعم غير المباشرة لعام  

المباشر زيادة طفيفة في مالتحليالت تشير إلى  ورغم أن   -293 تقترح  األمانة  فإن    ،في المائة  6.59  وقدره  ةعدل تكاليف الدعم غير 

في المائة   4في المائة ومعدل أقل نسبته  6.5غير المباشرة قدره على معدل رئيسي لتكاليف الدعم ، 2022بالنسبة لعام الحفاظ، 

للبرامج في بلدانها والم البلدان التي تمللمساهمات التي تقدمها الحكومات  النامية أو  ر اقتصاداتها بمرحلة  ساهمات من البلدان 

البالغ   المعدل  يزال  وال  النوع   6.5انتقالية.  هذا  من  رئيسي  معدل  أدنى  هو  المائة  والوكاالت    في  والبرامج  الصناديق  بين 

 المتخصصة التابعة لألمم المتحدة. 

البالغ   -294 ع مقترح ميزانية دعم البرامج واإلدارة  األمانة وأُعدت مع  في حدود إمكانيات    (56)مليون دوالر أمريكي  96.14ووضِّ

الناشئة عن إيرادات المساهمات    ( 57)مريكيمليون دوالر أ  501مراعاة اإليرادات المتوقعة من تكاليف الدعم غير المباشرة البالغة  

 . 2022مليار دوالر أمريكي لعام  8.4المتوقعة البالغة 

 

 

 

 

 

رات غير المتكررة الكبيرة الممولة من االحتياطيات، وعادة ما يكون حساب تسوية ميزانية دعم البرامج واإلدارة،  اإلدارة االستثما تستبعد ميزانية دعم البرامج و (56)

 أو الجزء غير المخصص من الحساب العام كما هو موضح في القسم السابع. 

مائة في الحسبان تطبيق تكاليف الدعم غير المباشرة المخفضة أو المتنازل عنها لبعض  في ال   6.3ف الدعم غير المباشرة األدنى المشتق والبالغ يأخذ معدل تكالي  (57)

 من الالئحة العامة.  4-المساهمات بما يتماشى مع المادة الثالثة عشرة 
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 آلية ت و ل الخد ات ال ؤسسية  القسم السادس:

 ل حة عا ة 

، وطبيعة خدمات  2014( آلية تمويل الخدمات المؤسسية، التي اعتمدت عام 2024-2022سم من خطة اإلدارة )هذا الق يلخص -295

 . 2022م التي ترمي اآللية إلى تغطيتها في عام الدع

 آلية ت و ل الخد ات ال ؤسسية

ثالثة  اقتصادي وفعال من خالل  من تقديم الخدمات على نحو الب  ا  تمّكن  (58) آلية تمويل الخدمات المؤسسية هي آليةٌ متجددة  -296

. وتعمل اآللية كأداة داخلية إلدارة  نظير أتعاب صناديق: مركز األسطول، ومرفق الميزنة الرأسمالية، وأنشطة تقديم الخدمات  

 العمليات بمرونة وال تتطلب مساهمات من المانحين. 

 ز ادة سقف الخد ات ال ؤسسية

آللية    2014مليون دوالر أمريكي الذي اعتمده المجلس في عام   70لسقف البالغ  ، ُرفع ا2018-2016للفترة   في خطة اإلدارة -297

مليون دوالر    147زيادة أخرى في السقف ليصل إلى    الب  ا   مليون دوالر أمريكي. ويطلب    82إلى    تمويل الخدمات المؤسسية

 أمريكي.

مرفق  ات المؤسسية إلى زيادة الطلب، وال سيما على سلف  ذ اعتماد آلية تمويل الخدممن   الب  ا  وقد أدى النمو الكبير الذي حققه   -298

مليون دوالر أمريكي، وكانت    70، ُحدّد سقف اآللية بمبلغ  2014عام    . وفيبنظير أتعا تقديم الخدمات  وسلف    الميزنة الرأسمالية

ة المقترحة في السقف والتي  مليار دوالر أمريكي. ومع الزياد  4.20خطة التنفيذ البالغ    مجموع في المائة من    1.7اآللية تشكل  

مليار    8.5البالغة    2022التنفيذ لعام    خطة  وعمجمفي المائة من    1.7مليون دوالر أمريكي، فإن اآللية ستشكل    147سترفعه إلى  

في المائة في خطط التنفيذ    102دوالر أمريكي. وتهدف الزيادة المطلوبة في السقف إلى مواكبة النمو المتوقع أن تكون نسبته  

 . 2022و 2014ين عامي ب

ذه اآللية تدعم عددا متزايدا من  باتت ه وتتسبب هذه الدرجة من النمو في ضغوط شديدة على آلية تمويل الخدمات المؤسسية، فقد   -299

ة من ستراتيجيإلى ذلك، ونتيجة لعملية الميزنة اال  وباإلضافة  المشروعات المتعددة السنوات التي تتطلب استثمارات رأسمالية. 

ن  تي يمكة إلى القمة، يمكن أن يكون هناك حاجة في بداية كل سنة تقويمية، وفي عدد متزايد من الخدمات المؤسسية الالقاعد

 ة القطرية، إلى مخصصات تمويلية تخضع السترداد التكاليف خالل العام عند تقديم الخدمات. ستراتيجيربطها مباشرة بالخطط اال

  المقترضة   وحداتال  تخلف  عن  الناتجة  المالية  الخسائر   يكمن في   الخدمات المؤسسية  ياتبآل  الخطر المحتمل المرتبط  أن  حين  فيو -300

.  اآلن   حتى  مالية   خسائر   أي  تكبد   يتم  لم  ، الخدمات نظير أتعاب تقديم    ومرفق سلف   مرفق الميزنة الرأسمالية   إنشاء  منذ   ، عن السداد

  ذلك   في  بما   ،المطلوبة  القروض   على  الموافقة  مليةوع االستعراض القوي: مثل  المطبقة،  التخفيفية اإلجراءات إلى  ذلك  ويرجع

  تأخر  خطر  توقع  لضمان   الوحدات المقترضة مع  والعمل باستمرار  ؛ األموال صرف  قبل الواقعية السداد  وخطة  األموال  مصادر 

  القروض   يعجم  حالة  عن  العليا  اإلدارة  إلى   التقارير   وتقديم   والرصد المنتظم  المناسب؛  الوقت  في  حدته  من  والتخفيف  السداد

 المستحقة السداد. 

 الزيادة المطلوبة حسب الصندوق.   1-ويبين الجدول سادسا -301

 

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

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024746
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 ف الحال  وال قت ح للخد ات ال ؤسسية : السق1-الجدول سادسا 

 السقف الحال   الوصف 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 السقف الجد د ال قت ح 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

   كز ا سطول 

 وعملياته الب  ا   لجميع مكاتب  سلف لخدمات األسطول المقدمة

15 15 

   فق ال يز ة ال أس الية 

 يمكن أن تدلل على فوائد قابلة للقياس الكمي سلف للمشروعات المتعددة السنوات التي 

47 82 

  ظي  أت اب تقد م الخد ات أ شطة 

ة  ستراتيجيالخطط اال األنشطة المؤسسية، يتم استردادها عادة من سلف للخدمات أو 

 العالمية مكاتب ال، ووحدات المقر، وريةالقط

20 50 

 147 82 ال ج وع 

   كز ا سطول 

التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لخدمات األسطول، وهي سلف  يوفر صندوق مركز األسطول س -302 لفا للحسابات الخاصة تغطي 

أو  ة القطرية  ستراتيجيالخطط االأو    الب  ا الحقا من خالل رسوم على تأجير المركبات تُحّمل على ميزانيات مكاتب  تُسترد  

من تحسين المشتريات المركزية من خالل   الب  ا   هذه مصادر التمويل األخرى التي استخدمت الخدمات. وتمّكن آلية التمويل  

الخفيفة وثما للمركبة  البالغة خمس سنوات  العمر  الشفافة ودورة  التأجير  آلية خدمة  بالجملة، في حين أن  المركبات  ني  شراء 

 من التخطيط ومواءمة تمويلها وفقا لذلك.  الب  ا  كاتب سنوات للمركبة المدرعة تمّكن م

مركبة مستأجرة في حافظتها وهي تقدم خدمات شاملة إلدارة    2  600في الوقت الحالي أكثر من    الب  ا  ول  و تضم خدمة أسط  -303

واالستشارية والتدريب    وتحليل البيانات والخدمات التقنية األسطول من خالل الجمع بين التأجير المركزي للمركبات ودعم النظام  

 في مركز واحد للخبرة. 

مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين زخما فيما يتعلق بإنشاء هيكل مشترك لتقديم خدمات      الب  ا وقد اكتسب تعاون   -304

المنظمتين على إد األسطول إلى وكاالت األمم المتحدة األخرى في إطار خطة إصالح األمم المتحدة  ارة  ، حيث ركز موظفو 

وح يهدف إلى توريد مركبات مؤجرة إلى وكالة  جدول زمني طم  . وُوضعمنجزات المتوخاةالمشروعات ومسارات العمل وال

العمل مع منظمة األغذية والزراعة    الب  ا   . وفي الوقت نفسه، يواصل مركز إدارة األسطول في 2021أخرى قبل نهاية عام 

 أن تقديم خدمات التأجير. بشلمسات األخيرة على اتفاق عالمي لوضع ال

األسطول سلفا لحسابين خاصي -305 لتأجير المركبات وويوفر صندوق مركز  العالمي  البرنامج  ويبلغ  نظام  ن هما:  الذاتي.  التأمين 

للبرنامج العالمي لتأجير  مليون دوالر أمريكي  37.3مليون دوالر أمريكي، منها   38.5ما مجموعه  2022اإلنفاق المتوقع لعام 

 مليون دوالر أمريكي للتأمين الذاتي.  1.2و المركبات 

لتغطية النفقات السنوية للحسابين الخاصين؛ ولذا فإنه لن يتعين    2022من إيجارات المركبات في عام  وتكفي اإليرادات المتوقعة   -306

ووكاالت األمم المتحدة األخرى مثل  الب  ا   ت . على أنه إذا طرأ طلب غير متوقع من عمليا2022تقديم قرض لهما في عام 

ادرا على تقديم السلف من الرصيد االفتتاحي المتوقع البالغ  ق  منظمة األغذية والزراعة، فإن صندوق مركز األسطول سيكون

 ماليين الدوالر األمريكي.  5

   فق ال يز ة ال أس الية 

الرأسماليةأُنشئ   -307 الميزنة  للفترة  مرفق  اإلدارة  خطة  يمّكن    2016-2014  في  متجدد  السلف    الب  ا  كصندوق  تقديم  من 

ت من ميزانيات الحافظة القطرية أو من مصادر التمويل األخرى خالل فترات  للمشروعات المتعددة السنوات ومن تلقي المدفوعا 
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ال المعتمدة مطروحا ممرفق  زمنية متفق عليها. ويفرض سقف  بها للمشروعات  المسموح  للقيمة  ا حدا اقصى  لسداد  نه أقساط 

 مليون دوالر أمريكي. 47للمرفق في أي وقت. وسقف المرفق محدد حاليا بمبلغ 

على أساس    مرفق الميزنة الرأسمالية، يجري تقييم طلبات الحصول على سلف من  الحالية  لميزانيةاات حوكمة  وبموجب ترتيب -308

و البرامج  وفعالية  التكلفة،  كفاءة  في  والمساهمات  االستثمار،  وعائد  السداد.  اإلدارة،  خطة  التخصيص  جدوى  لجنة  وتتولى 

 ضها على المدير التنفيذي للموافقة النهائية. طلبات السلف قبل عر للموارد الموافقة على   ستراتيجياال

طلبات التي تمت الموافقة عليها.  لل  للسلف التي ينبغي توفيرها تخصيصا  مرفق الميزنة الرأسمالية  ، يُجري  في المرحلة األولىو -309

شروعات  مليون دوالر أمريكي، مما يشمل سلفا مقدمة إلى م  27.4ما قدره    2022المخصصات المعتمدة لعام    مجموع ويبلغ  

المقدمة لتنفيذ    2021متعددة السنوات كانت قد تلقت أمواال في عام   القطاع    مع  شراكات الة  استراتيجيأيضا، من قبيل السلف 

ارة رأس المال البشري، ولبناء أماكن عمل للمكتب القطري في مالي. كما ستقدم  ، ولتطوير منصة إدمنه  مع األموالالخاص وج

أ على  تحسينات  المشروعات  السلف إلدخال  بعض  ويرد وصف  الطاقة.  كفاءة  ولمشروعات  وأوغندا  نيبال  في  العمل  ماكن 

 في اإلطار أدناه.  الرأسماليةمرفق الميزنة الرئيسية التي تلقت سلفا من 

مليون دوالر    21ذه المشروعات المعتمدة، من المتوقع أن ترد طلبات قروض لمشروعات تقدر قيمتها بنحو  وباإلضافة إلى ه  -310

لألمم المتحدة،  كمكان عمل مشترك  تطوير مكتب منطقة أبيشي في تشاد الستخدامه  مشروع  مشروعات  البين هذه    ن . وميأمريك

  2022مشتركة لألمم المتحدة في عام  ماكن عمل  طرح طلبات ألاألمم المتحدة في الجزائر ومالوي. ويمكن أن تُ   ر دا  ومشروعي

اإلنمائية، كما يُمكن أن تُطرح طلبات أخرى تتعلق بطرق العمل الجديدة وتنفيذ    وما بعده في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة 

 . الب  ا   دعم نظام اإلدارة البيئية لعمليات  

تبلغ قيمة مدفوعات2022وفي عام   -311 يُتوقع أن  نُفِّّذت في    6.7السداد اإلجمالية    ،  التي  مليون دوالر أمريكي من المشروعات 

في جنوب السودان،    الرقمية إلدارة بيانات المستفيدين والتحويالت )سكوب(  الب  ا   منصة  يذ  السنوات السابقة، من قبيل تنف

مقابل السلف المقدمة للمشروعات الجارية    في مالي. وسيستمر السداد أماكن عمل  وزيادة أسطول الشاحنات في إثيوبيا، وبناء  

المعتمدة في عام   المتفق علي  2022والجديدة  التخطيط  وفقا لجداول السداد  المشروع. وتتولى شعبة  الموافقة على كل  ها عند 

 ن رصد مدفوعات السداد. واألداء المؤسسي

زمعة  ، بما في ذلك السلف الم2022في عام    مرفق الميزنة الرأسماليةوعلى ضوء الطلبات المستمرة والمتوقعة على قروض   -312

، مما يرفع هذا  مرفق الميزنة الرأسماليةريكي في سقف  مليون دوالر أم  35وخطط السداد، تُطلب زيادة قدرها    2022في عام  

 ن دوالر أمريكي. مليو 82السقف إلى 
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   فق ال يز ة ال أس الية طلبات ت ت ال وافقة عليها  ؤخ ا للحصول على ق وض  ن 

 نفي   ظام "سكوب" ف  جنوب السودان ت 

للسكان المتضررين من األزمة، مما يساهم بشكل  سيطبق جنوب السودان نظام "سكوب" بهدف توسيع نطاق التسجيل البيومتري  

ومن   رسم خدمةمن خالل مرفق من حيث التكلفة، وكذلك في الضوابط الداخلية. وسيُسدد قرض ال الب  ا   مباشر في كفاءة عمليات 

 ساهمات موجهة من الجهات المانحة لتمويل هذا االبتكار. م

 رأس ال لبناء   افق جد دة ف  ال كاتب القط  ة 

، والتحديثات األمنية،  19-ياسية الجديدة لما بعد جائحة كوفيد: سيشمل العمل في أماكن العمل الجديدة التكيف مع أساليب العمل القليما

في غضون ست   مرفق الميزنة الرأسماليةفاءة الطاقة. ويلتزم المكتب القطري بسداد قرض وتركيب نظام للطاقة الشمسية لتحسين ك

 (. وستسدد أقساط السداد من تكاليف الدعم المباشرة.2027إلى  2022سنوات )

ئة ويحقق  في الما  25واليونيسف، يستوعب نسب إضافية من الموظفين تقارب    الب  ا  د مبنى جديد أخضر مشترك بين  : سيُشيَّأوغندا 

 وات. سن 6.5االمتثال الكامل للمعايير األمنية. وسيُسدَّد القرض من تكاليف الدعم المباشرة على مدى 

  نصة إدارة رأس ال ال البش ي 

للتكنولوجيا ونظم التحليل المتطورة التي تسهل إدارة األشخاص بكفاءة وفعالية، وتحسن السنوات سيُقدم الدعم لتنفيذ مشروع متعدد 

ارة رأس المال البشري الموارد البشرية وقرارات إدارة الموظفين التي تعتمد على البيانات. وعندما يتم التنفيذ، ستقلل منصة إد  خدمات

مليون دوالر    13.3البالغة قيمته    مرفق الميزنة الرأسمالية بات. وسيُسدَّد قرض  من تكاليف الخدمات الخارجية لتجهيز كشوف المرت

مدى ست س على  تبلغ  أمريكي  مدفوعات سنوية  أساس  على  عام    2.23نوات،  من  بدءا  أمريكي  دوالر  وباستخدام    2023مليون 

 في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. من طرف ثالث تجة عن انخفاض تكاليف تجهيز كشوف المرتبات الوفورات النا

  نه القطاع الخاص وج ع ا  وال  ع  كات ش االة است اتيجي 

الرقمية  الب  ا  ة  جياستراتيتُشرك   التبرعات  الوجبا  (1(لجمع  تقاسم  تطبيق  مثل  مبادرات  في  العالم  أنحاء  جميع  في  ت  الناس 

(ShareTheMeal  لعام تطبيق  أفضل  جائزة  ُمنح  )الذي  اال  2020(  وتهدف  و"أبل"(.  "غوغل"  قِّبل  إلى  ستراتيجيمن  زيادة  ة 

معرفة  السنوية  يراداتاإل وتعزيز  األفراد  الداعمين  عام    الب  ا    من  عام  2025بحلول  وفي  على  2019.  المجلس  وافق   ،

مرفق  رح باستخدام مزيج يشمل استثمارات المبادرات المؤسسية الحاسمة، وقرضا من  ة، بما في ذلك نهج التمويل المقتستراتيجياال

من    مرفق الميزنة الرأسمالية سدَّد قرض  األموال المتبرع بها، وميزانية دعم البرامج واإلدارة. وسيُ   ، وجزءا من الميزنة الرأسمالية

 . 2030  إلى عام  2026على مدى خمس سنوات، من عام  ا المحتفظ بهاإليرادات  

(1) A/Rev.1-WFP/EB.2/2019/4 . 

 

  ظي  أت اب أ شطة تقد م الخد ات 

ف على مدار  سلفا لتغطية تكاليف الخدمات الداخلية المقدمة مركزيا، على أن تُسدَّد السل  نظير أتعاب تقديم الخدمات  ق  يوفر صندو -313

الخدمات المقدمة. وال يمكن أن تتجاوز السلف المستحقة في أي وقت السقف المحدد للصندوق،    نظير المحصلة    تعابمن األ  سنةال

 أن يتجاوز ذلك السقف. ولكن حجم التداول خالل العام يُمكن  

الخدمات   -314 سلف  وتشمل  من  تستفيد  الخدمات  التي  أتعاب تقديم  ا   نظير  المتكررة  تكنولوجيا  التكاليف  تشغيل  بتكاليف  لمتعلقة 

ت المؤسسية )وهي تُسترد على أساس عدد الموظفين(، وأمن الموظفين، وسالمة األغذية وجودتها، ونظام دعم التنفيذ  المعلوما

الميزنة االإطار مسار عمل استرداد تكاليف  اللوجستي. وفي   القمةستراتيجيعملية  القاعدة إلى  ، ستصبح بعض عناصر  ة من 

 ؤهلة أيضا للحصول على سلف من الصندوق. لفة للمشتريات والشحن وإدارة المستفيدين مالتك

.  يةتوصيلاللتكنولوجيا المعلومات و   السترداد التكاليف المتكررة للنظم المؤسسية  2013وقد بدأ تطبيق نموذج التمويل في عام   -315

دمات التعاقدية  تحتية القياسية لتكنولوجيا المعلومات والخوتغطي ميزانية السلف، التي تسترد على أساس عدد الموظفين، البنية ال

الميزانية  في المائة من هذه    20، ويتعلق ما يقرب من  2022مليون دوالر أمريكي في عام    47وتقدر بنحو    تعاب والتراخيص واأل

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000108778
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أساس عدد الموظفين في وحدة  في المائة بالمكاتب القطرية. ويجري استرداد التكاليف كل ثالثة أشهر على  80بالمقر العالمي و

 يتلقى الخدمات.   أو مكتبه الذي  الب  ا  

األم -316 والرقابة  األمني  باالمتثال  المتعلقة  التكاليف  الموظفين  أمن  طوارئ  لحاالت  الخاص  الحساب  إدارة  ويغطي  ودعم  نية، 

منية  تب القطرية في االمتثال للمعايير األالمخاطر، والتحليل األمني، والمشاركة في العمليات الميدانية. وتدعم هذه األنشطة المكا

ر  ماليين دوال  5ما قدره    2022الدنيا للعمل. وتغطي التكاليف الموظفين والتدريب والسفر واألدوات. وتبلغ النفقات المتوقعة لعام  

 أمريكي، ستُسترد من الرسوم المدرجة في تكاليف المركز القياسية. 

لخاص لسالمة األغذية وجودتها بغية دعم  إلى الحساب ا  نظير أتعاب يم الخدمات  تقدويمكن أيضا إعطاء السلف من صندوق   -317

التكاليف الكامالمكاتب القطرية بأنشطٍة لسالمة األغذية وجودتها في جميع عملياتها.   التحويالت    لة وتُسترد  من خالل تكاليف 

 . 2022ن هذا الصندوق في عام الغذائية، ولكن من المتوقع أال تتطلب خدمات سالمة األغذية وجودتها سلفا م

، يمكن أن يُنسب كثير من األنشطة األساسية بصورة مباشرة إلى  ة من القاعدة إلى القمةستراتيجيعملية الميزنة االهرت  وكما أظ -318

المكاتب   بالخطط  عمليات  ربطها  يمكن  التي  األنشطة  فإن  التمويل،  مصادر  أنسب  من  األنشطة  تمويل  ولضمان  القطرية. 

تشمل معايير األنشطة التي تندرج في هذه الفئة تحديد ما إذا كانت طبيعة هذه  ة القطرية تُحّمل على تلك الخطط. ويستراتيجاال

باألنشطة   ا المعامالت  تتصل  األنشطة في ثالث وظائف    ةلمعيار مجموعوليست معيارية. وتستوفي هذا  إدارة    –فرعية من 

. ويبلغ الحجم  نظير أتعابتقديم الخدمات  المتوقع لها أن تخضع لترتيبات    ومن  –وخدمات الشراء    ،وخدمات الشحن  ،المستفيدين

  12.4ة القطرية  راتيجيستالخطط اال  على   المفروضة  المباشرة  الرسوم لمعامالت الخدمات المحددة لتمويلها من خالل  المتوقع  

وكانت تمول في السابق من ميزانية   المتصلة بالمعامالت  مليون دوالر أمريكي. وهناك بعُض أنشطةِّ خدمات الشراء والشحن

دعم البرامج واإلدارة وحدها، وعناصر من إدارة المستفيدين، وهي تصنف كخدمات مباشرة وتخضع السترداد التكاليف. وعلى  

 " في خطة اإلدارة.يةليف ال تظهر على أنها تكاليف "أساسهذا فإن هذه التكا 

 في األنشطة التالية:  تعاب نظير أتقديم الخدمات وستُستخدم السلف من صندوق  -319

 البحري  خدمات الشحن النقل  بشكل   – تقديم العطاءات والتفاوض والحجز وتتبع العقود وتسويتها    –: توفير خدمات 

، ولكن قد تكون أيضا للمواد غير الغذائية المستخدمة في  الب  ا  ل عمليات  أساسي لحركة األغذية الموزعة من خال

الخطط    على   المفروضة   المباشرة  الرسومخالل    أمريكي منمليون دوالر    2.7يقدر بنحو    . وسيمّول ما الب  ا  عمليات  

المعيارية والرقابية واالستراتيجياال القطرية. وسيستمر تمويل الخدمات  التي تقدمها وحدة  ة واالستراتيجية  ستشارية 

برامج واإلدارة. وستحّمل أي خدمات  مليون دوالر أمريكي، من ميزانية دعم ال  3.5الشحن والمحددة ميزانيتها بمبلغ  

ى مقدمة للشركاء في المجال اإلنساني أو الدعم التقني المقدم للحكومات بهدف تعزيز القدرات، كتكاليف مباشرة  أخر 

 ة القطرية، حسب االقتضاء. ستراتيجيأو الخطط االعلى الحسابات الخاصة 

 تقديم العطاءات والتفاوض والتعاقد والتسوية   – الخدمات  : توفير األغذية والمواد غير الغذائية و خدمات المشتريات –  

  الخطط   على   المفروضة   المباشرة  الرسوم مليون دوالر أمريكي من خالل    2.7. وسيمّول ما يقدر بنحو  الب  ا  لعمليات  

وتقستراتيجياال المستدامة  المشتريات  تعزيز  وسيمّول  القطرية.  الدعمة  المعيارية    وية  والخدمات  والرقابية  الميداني 

التي تقدمها وحدة المشتريات والمحددة ميزانيتها بمبلغ  ستراتيجيواال مليون دوالر أمريكي، من    4.4ة واالستشارية 

 ميزانية دعم البرامج واإلدارة. 

 ي  ، والتالب  ا  ة لبيانات المستفيدين من  والخدمات االستشارية لإلدارة الكامل: توفير وصيانة األدوات  دينإدارة المستفي

ماليين    7واإلبالغ. وسيمّول ما يقدّر بنحو    ،والتسوية   ،والقيد  ،والتحقق  ،والتخطيط   ،والتسجيل ،تشمل أنشطة التحديد

 القطرية.  ةستراتيجيالخطط اال  ىعل المفروضة المباشرة الرسوم دوالر أمريكي من خالل  

أنها أداة ناجحة    أنشطة تقديم الخدمات نظير أتعاب، ة ومرفق الميزنة الرأسماليوبالذات  ،  الخدمات المؤسسيةأثبتت آلية تمويل   -320

تلقى    ، لم يسجل أي عمليات شطب، وقد2014في عام    مرفق الميزنة الرأسمالية. ومنذ إنشاء  للب  ا   لتحقيق منافع قابلة للقياس  
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الرعاية تجاه موظفيه والبيئ  الب  ا   عددا متزايدا من طلبات القروض لدعم عمليات   ة. وسيشمل نموذج  وتعزيز واجبه في 

الميزنة االاألعمال الجديد الذي تقدمه   القاعدة إلى القمةستراتيجيعملية  تقديم الخدمات  زيادة في طلبات السلف من آلية    ة من 

جاح كثيرا من الخدمات المؤسسية وحسنت إمكانية التنبؤ بالعمليات من خالل التمكين من تمويل  ، والتي دعمت بننظير أتعاب

مليون دوالر   82يم الخدمات في بداية العام. ولذلك فإن األمانة توصي بزيادة سقف تمويل الخدمات المؤسسية من التزامات تقد

 يون دوالر أمريكي. مل 147أمريكي إلى 
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 االحتياطيات   حالة القسم السابع:

 ل حة عا ة 

كاليف الدعم غير المباشرة واإليرادات المتنوعة  فيه المبالغ المستردة من ت  قيّد العام هو فئة منفصلة من فئات األموال تُ  الحساب  -321

 والمساهمات المتلقاة غير المخصصة لفئة برامجية معينة أو لمشروع محدد أو لمشروع ثنائي. 

ي التشغيلي؛  أربعة احتياطيات عاملة: االحتياط  الب  ا  المجلس لتمويل أنشطة محددة. ولدى  واالحتياطيات هي حسابات أنشأها   -322

. ويُحتفظ باحتياطي  تسوية دعم البرامج واإلدارة اإلدارة الشاملة للسلع؛ وحساب االستجابة العاجلة؛ وحساب  واحتياطي مرفق  

النحو المطلوب بموجب   العام، على  النظام المالي  5-10  المادة تشغيلي في إطار الحساب  ، لضمان استمرار العمليات في  من 

يُستخدم االحتياطي التشغيلي إلدارة المخاطر المرتبطة بمرفق اإلقراض    إلى ذلك،   وباإلضافة  لموارد.حال وقوع عجز مؤقت في ا

 الداخلي للمشروعات. 

 ر المخصص من الحساب العام. وعن الجزء غي تسوية دعم البرامج واإلدارةويقدم هذا القسم لمحة عامة عن حساب  -323

 حالة حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة

واإلدار   يسجل حساب -324 البرامج  دعم  عام  ةتسوية  أنشئ  الذي  إيرادات  2002،  بين  الفروق  غير   الب  ا   ،  الدعم  تكاليف  من 

أمان لتغطية مخاطر وقوع نقص  المباشرة ونفقاته على دعم البرامج واإلدارة خالل الفترة المالية. ويعمل رصيد الحساب كشبكة  

، وافق المجلس على استخدام  2015ة. وفي عام  نفقات دعم البرامج واإلدار   في إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة في مقابل

من االستثمار في مبادرات مستدامة تتطلب استثمارات    الب  ا  التي تمكن  (  59) حساب التسوية في المبادرات المؤسسية الحاسمة،

ألغراض  متكررة، ومن تحسين تقديم الخدمات للمستفيدين. ورهنا بموافقة المجلس، يمكن أيضا استخدام حساب التسوية    غير 

 . الب  ا  صناديق الدعم المواضيعي ولتعزيز احتياطيات 

مسة ُحدد مستوى مستهدف للحساب يغطي خ  (60) ،البرامج واإلدارةتسوية دعم  وفي أعقاب استعراض للرصيد األمثل لحساب   -325

إلدارة. ويوضح الجدول  أشهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة، كما ُحدد له "حدٌ أدنى" يعادل شهرين من نفقات دعم البرامج وا

لرصيد الختامي المتوقع لعام  . ويعادل ا2021أرصدة االفتتاح والختام في حساب التسوية وحركته المتوقعة في عام    1-سابعا

 أشهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة.  7.2والر أمريكي مليون د 266.9والبالغ  2021

 ) ليون دوالر أ   ك (  2021ل ام     واإلدارةتسو ة دعم الب ا: التوق ات لحساب 1-الجدول ساب ا 

 231.6 2020د س ب /كا ون ا ول   31ف    تسو ة دعم الب ا   واإلدارةرصيد حساب 

 511.0 مليار دوالر أمريكي(   8.6اإليرادات المتوقعة البالغة )استنادا إلى  2021باشرة لعام اإليرادات المتوقعة لتكاليف الدعم غير الم

 (443.5) 2021لموافق عليها لدعم البرامج واإلدارة لعام الميزانية ا

 (32.2) 2021في عام  تسوية دعم البرامج واإلدارة المسحوبات من حساب 

 (10.0) صندوق تعويضات انتهاء الخدمة  –

 (22.2) استراتيجية القطاع الخاص  –

 266.9 2021ن ا ول د س ب /كا و   31ف    تسو ة دعم الب ا   واإلدارةحساب لال صيد ال توقع 

 

(59 )C/1-WFP/EB.A/2015/6 ج واإلدارة؛ وأاّل  ادية لدعم البرام. تتمثل المعايير فيما يلي: يجب أن يكون االقتراح لمرة واحدة ال تتكرر؛ وأال تغطيه الميزانية الع

بحاجة إلى تمويل يمكن التنبؤ به؛ وأاّل يكون من المحتمل أن يولد استثمارات إضافية كافية من الجهات المانحة؛ وأن يركز  تكون له عالقة بمشروع ما؛ وأن يكون  

 على التغيير التنظيمي. 

(60) A/1/Rev.1-WFP/EB.2/2015/5 . 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024524
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 2022واإلدارة وال بادرات ال ؤسسية الحاس ة ل ام حساب تسو ة دعم الب ا   

، تقترح األمانة االستثمار في مبادرتين 2022ية عام  في بدا  تسوية دعم البرامج واإلدارةحساب  لفي ضوء الرصيد السليم المتوقع   -326

التوقعات لحساب التسوية في عام    2-ريكي. ويُظهر الجدول سابعامليون دوالر أم  42.4مؤسستين حاسمتين يبلغ مجموعهما  

  5.6ل  ما يعاد، أي  2022ديسمبر/كانون األول    31مليون دوالر أمريكي في    229.4. ويبلغ الرصيد المتوقع للحساب  2022

بخمسة أشهر في حال أشهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة، مما يوفر احتياطيا إضافيا يتجاوز المستوى المستهدف المحدد  

 . 2022أو عام  2021عدم تحقق توقعات اإليرادات في عام 

 دوالر أ   ك ( ) ليون  2022ل ام  تسو ة دعم الب ا   واإلدارة: التوق ات لحساب 2-الجدول ساب ا 

 266.9 2021د س ب /كا ون ا ول   31ف    تسو ة دعم الب ا   واإلدارةحساب لال صيد ال توقع 

 501.0 مليار دوالر أمريكي(   8.4 ة البالغ ةالمتوقع يرادات )استنادا إلى اإل 2022متوقعة لتكاليف الدعم غير المباشرة لعام اإليرادات ال

 (496.1) 2022ام البرامج واإلدارة لع الميزانية المقترحة لدعم 

 (42.4) 2022في عام  تسوية دعم البرامج واإلدارة المسحوبات من حساب 

 (17.1) طاع الخاص استراتيجية الق –

 (25.3) الب  ا    في  العاملين في  االستثمار –

 229.4 2022د س ب /كا ون ا ول   31ف    تسو ة دعم الب ا   واإلدارةال صيد ال توقع لحساب 

 06.72 ( أشه   ن  ص وفات دعم الب ا   واإلدارة 5 ا   ادل )  2022تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ل ام هدف لحساب الحجم ال ست

 82.7 ( واإلدارة ا   ادل شه  ن  ن  ص وفات دعم الب ا   ) 2022تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ل ام الحد ا د ى لحساب 

 

 حاس ةل بادرات ال ؤسسية الاستخدام حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ل

  نه  ا  وال وج ع الخاص القطاع   ع  الش اكات است اتيجية ت ددة السنوات بشأن ال بادرة ال

  ليون دوالر أ   ك  ف  السنة الثالثة(  17.1)

يخطط   -327 الناس،  من  المزيد  حياة  وتغيير  األرواح  من  المزيد  إنقاذ  من  كبير   الب  ا   للتمكن  بشكل  التمويل  القطاع  م  لزيادة  ن 

ر ومتناميا ألموال كثيرا ما  ، وذلك في المقام األول من خالل برنامجه لجمع األموال من األفراد، مما يُعتبر مصدرا كبيالخاص

ة الشراكات  استراتيجيتشتد فيها الحاجة. ووفقا لتوقعات    الب  ا  خدامها لتلبية مجاالت من عمل  تُمنح على أساس مرن ويمكن است

بالغة  اإليرادات ال، فإن  2019التي وافق عليها المجلس في دورته العادية الثانية لعام   (61) ص وجمع األموال منه،مع القطاع الخا 

(، ShareTheMealفي جميع أنحاء العالم من خالل تطبيق تقاسم الوجبات )الذي يعمل    – األفراد    جمع األموال منمن برنامج  

مليون دوالر    17.6رتفع من  تس  – ي الواليات المتحدة األمريكية واليابان  " فالب  ا  ، ورابطتي "أصدقاء  wfp.orgوموقع  

(  2025-2020ة )ستراتيجيال. ومن المتوقع خالل فترة ا2025ن دوالر أمريكي في عام مليو 172إلى   2018أمريكي في عام 

العالم. ويبلغ مجموع استثمارات  دوالر أمريكي من تبرعات األفراد حول  مليون   684يبلغ    ةتراكمي  ةإجماليإيرادات تحقق  تأن  

وهي تتعلق بنمو    2022-2020ريكي خالل الفترة  مليون دوالر أم  52.3المبادرة المؤسسية الحاسمة التي تجري مناقشتها هنا  

 . يراداتاإل – ة القطاع الخاص استراتيجيمن  2ع األموال من األفراد وحده في إطار الركيزة برنامج جم

مؤشرات األداء الرئيسية، كما هو موضح في التقارير الفصلية التي صدرت في عامي   ُمرٍض مقابل  وقد أُحرز حتى اآلن تقدٌم  -328

  700 000مليون دوالر أمريكي، وتم اجتذاب  50من األفراد إلى  ةالمتحققاإليرادات ، ارتفع  2020. وفي عام 2021و 2020

ات، وفريق جمع التبرعات على موقع  يق تقاسم الوجب، يسير كل من تطب2021داعم جديد من جميع أنحاء العالم. وفي عام  

wfp.org  مليون    77.5األمريكية وفي اليابان، على مسار سليم يمّكن من جمع    في الواليات المتحدة  الب  ا  ، ورابطتي أصدقاء

 

(61 )A/Rev.1-WFP/EB.2/2019/4 . 
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سبة  ويرجع ارتفاع نبالمائة من هذا المجموع بحلول منتصف العام.    61دوالر أمريكي بحلول نهاية العام، فقد تّم بالفعل جمع  

في الواليات المتحدة األمريكية في   ا  الب   بشكل خاص من رابطة   ةمرتفعإيرادات التي تم تحقيقها بالفعل إلى تلقي اإليرادات 

 . 2020األخير من عام   بعد نجاح حملة جمع التبرعات في الفصل 2021بداية عام  

(  ROASتّم تجاوز العائد المستهدف لإلنفاق اإلعالني )  باستمرار. وقد   ويجري تجاوز مؤشرات األداء الرئيسية لتبرعات األفراد  -329

عبر جميع األفرقة    2.0، وبلغ معدل العائد التقديري  2020برع من داعم جديد في عام  شهرا بعد أول ت  12لمدة    1.7البالغ  

ريكي في عام  مليون دوالر أم  10.2معا ما مجموعه   wfp.orgوالقنوات. واستثمر فريق تطبيق تقاسم الوجبات وفريق موقع  

، مع أن كثيرين من الداعمين الجدد  2020مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام    18.8  ها قدر إيرادات  ، وهو ما حقق 2020

مليون دوالر أمريكي    18.25، تم تخصيص  2021شهرا كاملة. وفي عام    12قدموا التبرعات لجزء من العام فقط وليس لمدة  

التبر  جمع  المذكورين، لفريقي  مبلغ    عات  أصل  من  المبادرة    22.15وذلك  في  لالستثمار  المخصص  أمريكي  دوالر  مليون 

وقد    2021التبرع بسخاء في عام    2020اسمة لهذا العام. ويواصل الداعمون الجدد الذين اجتذبهم الفريقان في عام  المؤسسية الح

 االستثمار. تجاوزوا بالفعل العوائد الطويلة األجل المتوقعة في نموذج  

 ) ليون دوالر أ   ك (  2021الخاص ل ام   ن القطاع اإل  ادات  : توق ات 3-دول ساب ا الج

 و يو/حز  ان   30التب عات ال ستل ة حتى  إل  ادات ا سار 

2021 

 * 2021 ج وع التب عات ال توق ة ل ام 

 53 37.5 الشركات 

 315 297.4 المؤسسات 

 77.5 47.3 األفراد** 

 445.5 382.2 ال ج وع 

 من االحتمال المنخفض. في المائة  30تم حساب التوقعات المستهدفة على أساس االحتمال المرتفع + االحتمال المتوسط + * 

على من  األ اإليرادات  من هذه الفئة الهدف بشكل كبير في منتصف العام بسبب  اإليرادات تمن منظمات "األصدقاء"، وقد تجاوزاإليرادات  ** تشمل فئة "األفراد" 

 في الواليات المتحدة األمريكية.  الب  ا  من رابطة أصدقاء   حققتها تيوقع الالمت

ة القطاع الخاص، تم بلوغ معلم هام إذ أصبح من الممكن اآلن تقييم أداء الداعمين  استراتيجيالثاني من تنفيذ    وفي منتصف العام -330

عائدا تراكميا    2020الداعمين الجدد الذين اجتُذبوا في عام  دمة من  . وقد حققت التبرعات المق 2020الجدد الذين اجتُذبوا في عام  

، فإن هذا العائد سيرتفع بحلول نهاية  2021ار العديد من الداعمين في التبرع طوال عام ، ومع استمر 2.8 لإلنفاق اإلعالني بلغ

الذين اجتُذبوا في عام   المانحين  وبالتالي، فإن  من تجاوز هدف عائد اإلنفاق    يمكنهم  يسيرون على طريق سليم   2020العام. 

، وذلك بحلول نهاية عام  2.9شهرا والمحدد بمعدل    24وهدف العائد على مدار    1.7شهرا والمحدد بمعدل    12اإلعالني لمدة  

2021 . 

برنامج جمع   -331 في  المستمر  النمو  يتقدم  وبفضل  األفراد،  من  هدفي    الب  ا  األموال  تحقيق  الخاص استراتيجينحو  القطاع    ة 

شراكات مع القطاع  لين في تطوير مسار مستدام لإليرادات وتنويع الدخل. ومن شأن دمج تطبيق تقاسم الوجبات في شعبة الالمتمث

أن يمكنه من العمل بشكل أكمل مع مجموعة أكبر من الداعمين األفراد ومن تسخير   الب  ا  الخاص وجمع األموال منه في  

األفراد. وعلى الرغم من استمرار التحديات االقتصادية العالمية المتعلقة    رعاتفريق تبالفرص لتقاسم الخبرات واألفكار مع  

كوفيد يتبرعون  ،  19-بجائحة  الذين  الجدد  الداعمين  عدد  في  والنمو  الحاليين  الداعمين  من  المتواصل  الدعم    للب  ا  فإن 

د هي نهج قادر على الصمود لتوليد أموال مستدامة  األفرا  والمنظمات المماثلة في جميع أنحاء العالم يقدمان دليال على أن تبرعات

 . للب  ا  ومرنة 

الحاسمة في عام  مؤشرات ا  4-ويحدد الجدول سابعا -332 المؤسسية  المبادرة  بدء  التي يجرى رصدها منذ  الرئيسية  .  2020ألداء 

ع حسب    . منجزات المتوخاةالوالمؤشرات هذه تُجمَّ
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 2020والنتائ  ف  عام  2022-2020سية وا هداف للفت ة :  ؤش ات ا داء ال ئي4-الجدول ساب ا 

 ال تحقق  ال ئيس   ؤش  ا داء 

 2020ف  عام 

 2022هدف عام  2021هدف عام  2020م هدف عا

   ن تب عات ا ف اد للب  ا  اإل  ادات : ز ادة  ج وع 1  نجز ال توخى ال

 112.0 77.5 40.0 50.2 )مليون دوالر أمريكي( التمويل من األفراد   مجموع 

 82.0 46.0 16.5 17.8 * أمريكي( )مليون دوالر   المدفوع"  االكتساب"إيرادات  

 : ض ان عائد   تفع على االستث ار2  نجز ال توخى ال

 1:  1.7 1:2.0 شهرا على اإلنفاق اإلعالني   12متوسط عائد  

  ين : اجت اب داع ين رفي   القي ة، ب ا  ش ل الداع ين ال نتظ3  نجز ال توخى ال

 لمرة واحدة   المقدمة  هبةوال ، متوسط التبرع، التبرع المنتظم

 )دوالر أمريكي( 

لمرة واحدة:  

21.3 

 21.3: منتظم

 50.0لمرة واحدة:  

 16.0منتظم: 

 المدفوع". كتساب "اال إيرادات لالطالع على شرح    333* يرجى الرجوع إلى الفقرة 

لل -333 . ويوضح  الب  ا   تتبع اإليرادات المجموعة لعمليات    تقدم عن طريقال  1  منجز المتوخىوتقيس مؤشرات األداء الرئيسية 

مليون   40مليون دوالر أمريكي، مقارنة بالهدف المحدد بمبلغ    50.2بلغت    2020عام    أن األموال المجموعة في   4-الجدول سابعا

عام  دوالر   منتصف  تم جمع  2021أمريكي. وبحلول  المبلغ    47.3،  أصل  من  أمريكي  دوالر  وهو  مليون  للعام  المستهدف 

من  اإليرادات  رصد  تُ مية بمكان أن  اإليرادات من األفراد، من األه  مجموع إلى تتبع    وباإلضافة   مليون دوالر أمريكي.  77.5

مارات في أنشطة وأدوات اجتذاب داعمين جدد( من أجل تقييم كل من  من االستث  ة المستمداإليرادات  المدفوع )أي    االكتساب 

  منجز . ويقيس مؤشر األداء الرئيسي لل3و 2واألداء، وهو ما يتم تتبعه بمؤشري األداء الرئيسيين  ةالمجموع اإليرادات إجمالي  

فترة    2  المتوخى المتوقع خالل  اإلعالنية  النفقات  على  على    12العائد  التركيز  مع  بين  شهرا،  األنشطة  إيرادات  النسبة  من 

على مردود كاف على األموال التي يستثمرها.    الب  ا  بهدف ضمان حصول  وسائل اإلعالم    اإلعالنية المدفوعة واإلنفاق على 

فهو يقيس نجاح االستثمار من خالل تتبع قيم التبرعات الواردة من المتبرعين لمرة    3  متوخىمنجز المؤشر األداء الرئيسي للأما  

للو الثالثة  الرئيسية  األداء  المنتظمين. ويجري تجميع مؤشرات  والمتبرعين  المتوقع  واحدة  اإلعالني  صول إلى عائد اإلنفاق 

هذه القيم عن األهداف المحددة لها وأن تحقق في الوقت    تختلف وتتبعه إلظهار العائد الفعلي لإلنفاق اإلعالني. ومن الممكن أن  

ض نسبيا  اإلعالني اإلجمالي، وهو ما يطرأ، على سبيل المثال، عندما يُعّوض متوسط تبرعات منخف  نفسه هدف عائد اإلنفاق 

 لكل داعم بتكلفة اكتساب منخفضة نسبيا لكل داعم. 

دوالرا أمريكيا؛    21دوالرا أمريكيا، مقارنة بالمتوسط الفعلي البالغ  50ة ، كان متوسط هدف التبرع لمرة واحد2020وفي عام  -334

دوالرا   30ة المستهدفة البالغة دوالرا أمريكيا، وهي أقل بكثير من القيم  11غير أن تكلفة اكتساب هذا النوع من المانحين بلغت  

الط  الب  ا  أمريكيا. ومن المرجح أن يكون داعمو   المدى  الذين يقدمون مساهمات شهرية ويل هاألعلى قيمة على  م أولئك 

الداعمين المنتظمين، والذي بلغ     21منتظمة. وكان أداء البرنامج أفضل من المتوقع من حيث متوسط التبرعات الشهرية من 

بالمبلغ الم2020ريكيا في عام  دوالرا أم أمريكيا. وفي عام    16وهو    قرر ، مقارنة  التبرعات 2021دوالرا    ، ارتفع متوسط 

في المائة مما هو مخطط له ويعوض عن انخفاض نسبة الداعمين    36دوالرا أمريكيا؛ وهو أعلى بنسبة    21.77رية إلى  الشه

 ت أقل من الهدف. الشهريين المنتظمين الذين تم اجتذابهم، وهي نسبة كان

 2022التنفي  والتخصيص ف  عام 

الحاسمة لتغطية نفقات وسائط اإلعالم والتكاليف المتعلقة باستخدام  ، سيُستخدم االستثمار في المبادرة المؤسسية  2022في عام   -335

التابعين لشعبة    ، wfp.orgاالستشاريين الخارجيين لدعم فريقي جمع األموال، وهما فريق تطبيق تقاسم الوجبات وفريق موقع  
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في    الب  ا   رابطتي أصدقاء    ، وكذلك لدعم منظمات التمويل الخارجية، مثل منه  األموال  الشراكات مع القطاع الخاص وجمع

وال    (62) اليابان وفي الواليات المتحدة األمريكية، لتمكين هذه األفرقة من تعظيم فرص االستثمار والعوائد وتخفيف المخاطر.

ل أٌي من مو   من هذه المبادرة المؤسسية الحاسمة. ويُستخدم جانب كبير من االستثمار اإلعالمي لفريقي جمع  الب  ا  ظفي يُموَّ

المذكورين ألغراض اإلعالن على منصات وسائل التواصل االجتماعي، في حين أن مبالغ أصغر تُخصص لمنصات   األموال 

ام استثمار المبادرة المؤسسية الحاسمة من قبل  استخد  5-ابعاأو منافذ أخرى كوسيلة للحفاظ على المرونة. ويوضح الجدول س

 لثالث. أفرقة جمع األموال على مدى سنوات المبادرة ا 

 ) ليون دوالر أ   ك (   2022-2020: استخدام استث ار ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة  ن قبل أف قة ج ع ا  وال، 5-الجدول ساب ا 

 2020 ف  ق ج ع ا  وال 

 الف ل  

2021 

 ل توقع* ا

2022 

 ال توقع* 

 wfp.org 4.3 8.9 6.8فريق موقع 

 6.8 8.9 6.4 فريق تقاسم الوجبات 

في اليابان   الب  ا   ء رابطتا أصدقا 

 والواليات المتحدة األمريكية

2.4 4.4 3.4 

 17.1 22.2 13.1 ال ج وع 

 تقديرية.  2022و 2021* مخصصات عامي 

في الواليات المتحدة    الب  ا  سواقها المحددة. من ذلك مثال أن رابطة أصدقاء  وتخصص منظمات األصدقاء األموال وفقا أل -336

استثمارات كبيرة في ب أصدقاء  وضعت  رابطة  بينما ينصب تركيز  الناجح،  الرقمي  اليابان حاليا على    الب  ا   رنامجها  في 

 في جمع األموال وجاهيا. االستثمار 

تقارير مالية فصلية وتقارير نصف سنوية عن    الب  ا  ، سيصدر  2020عام  وعلى النحو المتفق عليه مع المجلس في نهاية   -337

تحديثات بشأن جوانب    القطاع الخاص. وستُنظم أحداث دورية واجتماعات غير رسمية لتقديم   ةاستراتيجيالتقدم المحرز في تنفيذ  

 ات من أعضاء المجلس. مع القطاع الخاص واللتماس التعقيب الب  ا  العمل المتطور الذي يقوم به محددة من 

تب -338 التي  الثالثة واألخيرة  االستثمار  المجلس أن يوافق على شريحة تمويل  أمريكي، وأن    17.1لغ  ويُقترح على  مليون دوالر 

إال إذا أظهر تقرير نتائج منتصف العام    2022يُفرج عن أموال الشريحة في يناير/كانون الثاني  يصرفها. وفي حال الموافقة، لن  

سيتم  شرات األداء الرئيسية التي وافق عليها المجلس قد تحققت. وبعد االنتهاء من المبادرة المؤسسية الحاسمة،  أن مؤ  2021

  ة الوارداإليرادات  من عوائد االستثمار ونمو    منه  اص وجمع األموالة الشراكات مع القطاع الخ استراتيجيتمويل الجهود المتعلقة ب

 من القطاع الخاص.  نمن مانحي

 ليون دوالر أ   ك  ف  السنة ا ولى( .325) الب  ا    ف   ال ا لين  ف  ت ددة السنوات بشأن االستث ار ال  بادرةال
(63)

 

للفترة   -339 الجديدة  االستراتيجية  الخطة  رسال  الب  ا  موظفي    2026-2022ستُحدّد  لتحقيق  رئيسي  تمكيني  ويلتزم  تهكعامل   .

ن لتمكينه من مواصلة إنقاذ األرواح وتغيير حياة األشخاص الذين يعانون من  في إدارة شؤون العاملياالمتياز  بتحقيق    الب  ا  

 

يتم اإلبالغ عن نتائج منظمات األصدقاء في  ات حول عوائد االستثمار لفريقي تقاسم الوجبات وتبرعات األفراد، وستحديث  2021ستوفر التقارير الفصلية لعام    (62)

 نهاية العام. 

 . 2021تموز /يوليو 29تستند القيمة الحالية إلى بيانات من عروض الميزانية تم تحليلها في ( 63)



WFP/EB.2/2021/5-A/1 91 

 

مستقبلية وإطارا لتحقيق أربع من أولويات    عاملة رؤية لقوة    (64) الب  ا  سياسة شؤون العاملين في  انعدام األمن الغذائي. وتطرح  

 مول"؛ "والرعاية والمساندة". العمل ذات الصلة: "السرعة والمرونة"؛ "واألداء والتحسن"؛ "والتنوع والش

التي يحتاج إليها    القوة العاملةتحول في  هود إحداث  ه المبادرة المؤسسية الحاسمة جهذه الرؤية، سيدعم االستثمار في هذولتحقيق   -340

الموظفين ورفاههم  الب  ا   االحترام، ودعم صحة  وبناء مكان عمل محّسن وشامل ويسوده  تنفيذللوفاء بواليته،    . وسيُركز 

ذه المبادرة المؤسسية المبادرة على المستوى الميداني، بما يشمل تعزيز قدرات المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. وتسترشد ه

التمكينية ذات الصلة، مثل استراتيجية رفاه الموظفين، واستراتيجية    ا  الب الحاسمة بسياسة شؤون العاملين في   والعناصر 

ج المنبثقة عن التقييمات واالستقصاءات وعمليات المراجعة، والمدخالت المقدمة من المقر والمكاتب  الموارد البشرية، والنتائ

 ية. اإلقليم

تغطي ميزانية دعم البرامج واإلدارة ما يرتبط بذلك من أنشطة  تستغرق ثالث سنوات. وس متكررة غير وتغطي المبادرة أنشطة  -341

"يتطلب التنفيذ الفعال لسياسة شؤون العاملين عملية   الب  ا  في العاملين  متكررة أو تمويل. وكما هو متوقع في سياسة شؤون

ل بطبيعتها، وتعكس نهجا مستداما ومنسقا وتدريجيا". وتتألف عملية إدارة التغيير من ثالث مراحل  إلدارة التغيير الطويلة األج

ية الحاسمة: اإلدارة االستباقية  لمبادرة المؤسسلالخمس    منجزات المتوخاة وتدعمها ال  – واالستدامة  االنتقال، والتعميم،    – مترابطة  

ستبقاؤها؛ وتنمية اإلمكانات والقدرات؛ وتهيئة أماكن عمل شاملة ويسودها  للهياكل والوظائف؛ واكتساب المواهب المتنوعة وا

 االحترام؛ وسالمة الموظفين وصحتهم ورفاههم. 

في إدارة شؤون العاملين، والتغيير   االمتياز عم  المؤسسية الحاسمة في د  ، يتمثّل الغرض من المبادرة2024-2022وخالل الفترة   -342

استيعاب األنشطة المؤسسية والمتعددة  فعيل و في مجال إنشاء وت للب  ا   القدرة التنظيمية  التنظيمي المطلوب، من خالل تعزيز 

طة المتوقعة التي تدعم مراحل االنتقال  . وُحددت الحصائل واألنشمنجز متوخىمن كل الوظائف التي تحقق الحصائل المتوقعة 

من  للمدخالت المقدمة من المقر والمكاتب اإلقليمية كجزءمن خالل تحليل مفصل  2022والتعميم لعملية إدارة التغيير في عام 

ول منتصف  بحل  2023عملية الميزنة االستراتيجية المتجهة من القاعدة إلى القمة. وستُحدّد الحصائل واألنشطة المتوقعة لعام  

رص التعميم، وعند االنتهاء  بناء على ما يتحقق من تقدم. وسيجري أثناء فترة المبادرة المؤسسية الحاسمة استكشاف ف  2022عام  

، ستعمم أي متطلبات مستقبلية لتعزيز القدرات واألنشطة ذات الصلة في ميزانية  2024حاسمة في عام  من المبادرة المؤسسية ال

ة من خالل دمجها في الميزانية المتكررة المعتمدة لوظائف المقر العالمي وفي ميزانيات الحوافظ القطرية  دعم البرامج واإلدار 

الملحق    عرض. وي6-في الجدول سابعا  منجز متوخىلكل    زانية المقترحةلخطط االستراتيجية القطرية. وترد لمحة عامة عن الميل

 والنشاط الذي يدعمه.  منجز المتوخىف حسب التفاصيل إضافية وتحليل مصنمذكرة مفاهيم مع السابع 

 

(64) A-WFP/EB.A/2021/5 . 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128279
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  وجز ال يزا ية

 ) ليون دوالر أ   ك ( ال يزا ية   –  الب  ا   ف    ال ا لين  ف  االستث ار بشأن : ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة 6-الجدول ساب ا 

  نجز ال توخى وعدد ال وظفين ال كافئين بدوام كا ل، حسب ال 

 ل كاتب اإلقلي ية ا ال ق  ال ج وع   نجز ال توخى ال

 وال كاتب القط  ة 

 ال كافئ  ال يزا ية

 بدوام كا ل 

 ال كافئ  ال يزا ية

 بدوام كا ل 

 ال كافئ  زا يةال ي

 بدوام كا ل 

: اإلدارة االستباقية للهياكل  1 منجز المتوخىال

 والوظائف 

7.1 54 4.5 29 2.7 25 

  المواهب : اكتساب 2 منجز المتوخىال

 المتنوعة واستبقاؤها 

4.0 29 2.4 14 1.6 15 

: تنمية اإلمكانات  3 منجز المتوخىال

 والقدرات 

8.7 49 3.4 9 5.3 41 

: تهيئة أماكن عمل شاملة  4 منجز المتوخىال

 ويسودها االحترام 

1.0 9 0.9 7 0.1 2 

: سالمة الموظفين  5 منجز المتوخىال

 وصحتهم ورفاههم 

4.4 23 0.4 2 4.1 21 

 103 13.7 61 11.6 164 25.3 ال ج وع 

 عدد الموظفين والعاملين من غير الموظفين، مثل االستشاريين. المكافئ بدوام كامل = 

في المائة من مجموع    63الجزء األكبر من هذه المبادرات، وأن يشكال معا    3و  1منجزان المتوخيان  ن يمثل الومن المتوقع أ -343

من الموظفين المكافئين بدوام   164ام كامل من الموظفين )مليون دوالر أمريكي( ومجموع عدد المكافئين بدو  25.3الميزانية )

يكي من مجموع الميزانية، بينما تُمثل المكاتب  مليون دوالر أمر   11.6ة، أي  في المائ  46كامل(. وتُمثل إدارات المقر وشُعبه  

. وسيكون مجموع التكاليف في  مليون دوالر أمريكي 13.7في المائة، أي  54اإلقليمية والمكاتب القطرية النسبة المتبقية، وهي 

ات إلى أنهم سيكونون  ام كامل الذين تُشير التوقع المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية أعلى بسبب عدد الموظفين المكافئين بدو 

 مطلوبين لدعم المبادرة المؤسسية الحاسمة.  

 ف  ال ق   السنوات  ال ت ددة  ال تك رة   ي ا  شطة 

 الخمسة.   منجزات المتوخاة األقل من الأنشطة لدعم تحقيق واحد على  إدارة وشُعبة 14تُنفذ في  -344

تمويل البناء والتعزيز المستمرين لثقافة تمكينية لمكان العمل من خالل التنفيذ المحلي  وستُشرف إدارة ثقافة مكان العمل على   -345

لك السياسات واإلجراءات المحددة  المتسق للسياسات وإجراءات التحسين التي سيجري وضعها خصيصا لهذا الغرض، بما في ذ 

 . الموظفين  المي آلراءاالستقصاء العوسياسة شؤون العاملين و   للب  ا  من خالل القيم األساسية 

  الب  ا   وستتاح في المقر موارد لتعزيز القدرات، وذلك أساسا في المكاتب اإلقليمية والقطرية، بما يُعبّر عن األولوية التي يوليها   -346

دة على المستوى المحلي من أجل تكييف متنوعة وأماكن عمل شاملة، وحاجته إلى إرساء عمليات وأنشطة جدي ملة عالتنمية قوة 

 اكتساب المواهب وإلحاق الموظفين بالعمل واستبقائهم. 

م على  وتشمل المبادرة المؤسسية الحاسمة األنشطة األخرى المطلوبة لبناء القدرات االستراتيجية على مستوى اإلدارات. وسيقد -347

العالمية في   المثال دعم إلى وظيفة الشراكات  من أجل إسناد األدوار    ي مجال اإلدارة االستراتيجية للمواهبف  الب  ا  سبيل 

المناسبة للموظفين المناسبين. وستُعزز إدارة وضع البرامج والسياسات المعارف والمهارات لموظفيها ولمجموعة من المديرين  

أكثر فعالية في دعم جهود  القطريين من أجل مساعدتهم على أن يصبحوا أكثر نجاحا في وظائفهم و  القطريين ونواب المديرين

 ء على الجوع. تحقيق القضا
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 ال كاتب اإلقلي ية وال كاتب القط  ة السنوات ف   ال ت ددة   ي  ال تك رة ا  شطة 

األقل من -348 لدعم تحقيق واحدة على  المكاتب اإلقليمية الست أنشطة  المتوخاةال  تُنفذ جميع  المكاتب    منجزات  الخمسة، وستتلقى 

 في الخطط االستراتيجية القطرية.   دخال التغييرات المناسبةالقطرية مساعدة معززة من المكاتب اإلقليمية كي تتمكن من إ

ر  ددة وتطبيق المعاييويعتمد أثر عملية إدارة التغيير على قدرة المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية على استيعاب المبادرات المتع -349

اء أو تعزيز القدرة على إدارة التغيير ودعم  والممارسات الجديدة. وتُمّكن المبادرة المؤسسية الحاسمة المكاتب اإلقليمية من إنش

، بما في  الموظفين، والصحة والسالمة المهنيتانالمكاتب القطرية، وذلك أساسا في مجالين اثنين، هما أنشطة التعيين وتطوير  

 ددة. ك أنشطة إقليمية محذل 

كتساب المواهب عن طريق دمج أدوات  في تحسين نهجه في ا الب  ا  ومن خالل أنشطة التعيين وتطوير الموظفين، سيستثمر  -350

لتقييم المرشحين، مثل اختبار القدرات أو اختبارات القياس النفسي والتدريب على إجراء المقابالت باالستناد إلى الكفاءة، وتجهيز  

على  المدي األساسي  التركيز  وسينصب  المواهب.  اكتساب  لدعم  قوة عرين  وتمكم  للب  ا     ة ملااكتساب  المستقبل  أجل  ين  ن 

 .  ، بما في ذلك توفير فرص التطوير الوظيفي الفعالالقوة العاملة من رعاية تنوع  الب  ا  

ا  -351 المهنيتين على تنفيذ المعايير  لتي تكفل تحقيق واجب الرعاية لجميع موظفي  وستُركز األنشطة التي تغطي الصحة والسالمة 

ت  الب  ا   ذلك  األقاليم، بما في  الطبي وا في جميع  الدعم  أيضا  وفير  الحاسمة  المؤسسية  المبادرة  الضروري. وستدعم  لتقني 

والقطرية.    في توفير خدمات إدارة الحاالت الطبية المسترشدة باألدلة لجميع الموظفين على مستوى المكاتب اإلقليمية   الب  ا  

المرضية، والسفر،  الطبية، واإلجازات  الخدمات إدارة التصاريح  وا   وستشمل هذه  اإلرشاد  واإلجالء الطبي،  إلعاقة، وتوفير 

 لألفراد، والدعم النفسي واالجتماعي الجماعي للموظفين وأفراد أسرهم. 

 ) ليون دوالر أ   ك (   2022  : ال يزا ية حسب بند اإل فاق،7-الجدول ساب ا 

 نجز  ال بند اإل فاق

 1 ال توخى 

 نجز  ال

 2 ال توخى 

 نجز  ال

 3 ال توخى 

 نجز  ال

 4 ال توخى 

 نجز  ال

 5 ال توخى 

 ل ج وع ا

 14.6 3.5 0.3 3.9 3.0 3.8 تكاليف الموظفين 

  المتعلقة  غير تكاليف الموارد البشرية 

 بالموظفين 

1.5 0.3 1.6 0.4 0.4 4.3 

 6.4 0.6 0.2 3.2 0.7 1.8   نبالموظفي  المتعلقة  غير األخرى   التكاليف 

 25.3 4.4 1.0 8.7 4.0 7.1 ال ج وع 

تكاليف   الخمسة. وأُدرجت   منجزات المتوخاة من ال منجز كاليف المقررة في إطار كل تفاصيل توزيع الت 7-يعرض الجدول سابعا -352

للوظائف التي ستكون مطلوبة   (قترحإطار التوظيف )المالموظفين كي تُعبّر عن الطابع المتعدد السنوات للمبادرة ووفقا ألحكام  

تكاليف    الب  ا   في   أكثر. وتتعلق  أو  واحد  عام  البشرية  المدة  بغلموارد  المتعلقة  أساسا  المقترحة    الموظفين ير  المخصصة 

 لالستشاريين، بتوفير مشورة الخبراء من أجل تحقيق الوظائف الفنية في المدى القصير.

  1  توخيينالم  ينِّ منجز أعلى مستوى لها في إطار ال  بالموظفين  المتعلقة  غير   البشرية  اردالمو   تكاليفووتبلغ تكاليف الموظفين   -353

مليون دوالر أمريكي، وتُعبّر عن االستثمار المطلوب لتعزيز القدرات وتوفير التوجيه لمديري    10.9إلى    ، إذ يصل مجموعها 3و

  المتعلقة  غير   األخرى التكاليفكثر من ثالثة أرباع مجموع  بط أإلى ذلك، يرت  المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. وباإلضافة

، أي التكاليف غير المرتبطة ارتباطا  نالموظفيالمتعلقة بغير  األخرى    تكاليف. وتشمل الالمتوخيينين  منجز بهذين ال  بالموظفين

 مباشرا بالتوظيف، تكاليف السفر في مهام رسمية، والتدريب، واللوازم المكتبية، واالتصاالت.  
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  ؤش ات ا داء ال ئيسية

لمبادرة المؤسسية الحاسمة التي ستستغرق ثالث  تنفيذ ا  فترةمؤشرات األداء الرئيسية التي ستُرصد أثناء  8-يُحدّد الجدول سابعا -354

إلى جانب الموارد المرصودة في الميزانية والنتائج المستهدفة    منجز المتوخىسنوات. وتُصنّف مؤشرات األداء الرئيسية حسب ال

البيانات المتاحة والعمليات  وتم تجميع قي.  2022لعام   لتلك المؤشرات الرئيسية من خالل  القائمة وقت  اسات خطوط األساس 

للتأكد من تحديد الوثيقة  إضافية عن مؤشرات األداء    كتابة  الملحق السابع تفاصيل  للتحقيق. وترد في  وقابلة  أهداف طموحة 

 . 8-الرئيسية الواردة في الجدول سابعا

، حسب ال نجز ال توخى 2022ا داء ال ئيسية وخطوط ا ساس وا هداف ل ام   :  ؤش ات 8-الجدول ساب ا   

زا يةال ي   الهدف  خط ا ساس  

 : اإلدارة االستباقية للهياكل والوظائف 1ال نجز ال توخى 
7.1 

 

 19 4 العاملة للقوة ة خطلديها المكاتب القطرية التي والوظائف عدد 

 ئف التي يتم شغلها نسبة الوظا
 

 قيد اإلعداد  

% 60  نسبة القوة العاملة المعيّنة بعقود قصيرة األجل  % 58أقل من    

 : اكتساب ال واهب ال تنوعة واستبقاؤها 2ل نجز ال توخى ا

4.0 

 

% 5أقل من  أشخاص ذوي إعاقة نسبة الطلبات الواردة من  % 5أكثر من    

اإلعداد قيد   اغرة ش  وظيفة ملء ل الالزمة   متوسط عدد األيام  

 : تن ية اإل كا ات والقدرات 3ال نجز ال توخى 
8.7 

 

12أقل من  16 تناسبها عدم  أو المهارات   قلّة عن   ناجمة مخاطر وجود  عن تُبلغ  التي القطرية  المكاتب  عدد   

 : تهيئة أ اكن ع ل شا لة و سودها االحت ام 4ال نجز ال توخى 
1.0 

 

100أكثر من  30 الموظفين آلراء   العالمي  باالستقصاء  مرتبطة سارية  عمل خطط  ا لديه التي  المكاتب/الشعب عدد   

200أكثر من  0  المنجزة حسب الخطة العالمي آلراء الموظفين  ستقصاء االالمرتبطة ب طةش ناأل عدد   

 : سال ة ال وظفين وصحتهم ورفاههم 5ال نجز ال توخى 
4.4 

 

% 90 الب  ا   من وإطار المساءلة في لوحدات التي تمتثل لسياسة إدارة األانسبة   92 %  

% 04أكثر من   عدد حاالت اإلصابة أو المرض الجديدة بسبب الخدمة  % 25أقل من    

 الجزء  ي  ال خصص  ن الحساب ال ام 

ية  النقد  الب  ا  المصدر الرئيسي إليرادات الجزء غير المخصص من الحساب العام هو إيرادات االستثمار المتأتية من أرصدة   -355

لى معامالت  وفي إيرادات الصرف األجنبي ع  المحتفظ بها في حوافظ االستثمار والحسابات المصرفية وحسابات سوق المال

 من النظام المالي.  3-11المادة تمشيا مع  ، والتي تُقيد في الحساب العام الخزانة

،  2021يناير/كانون الثاني    1ر أمريكي في  مليون دوال  281وقد بلغ الرصيد االفتتاحي للجزء غير المخصص من الحساب العام   -356

أن يصل إلى   المتوقع  أمريكي في نهاية عام  298ومن  دوالر  المخصص من  2022  مليون  المتوقع للجزء غير  . والرصيد 

موظفي   وتكاليف  واالستشارية،  المصرفية  والرسوم  االستثمار،  )إدارة  الخزانة  إدارة  مصروفات  صافي  هو  العام  الحساب 

 المصروفات األخرى )بما في ذلك البدالت/المشطوبات المتوقعة(.الخزانة( و

 ساب ال ام و ا لف ع الخزا ة  ن الجزء  ي  ال خصص  ن الحالز ادة ال قت حة ف  االستخدام ال  ت د سن 

الضوء على    الب  ا  المالية وتعزيز رصد المخاطر المالية، سلطت لجنة االستثمار في    الب  ا  لضمان اإلدارة المثلى لموارد   -357

ستثمارات كطريقة لتمكين  الخاصة به. ويوصى بهذه االالحاجة إلى زيادة قدرات فرع الخزانة وموظفيه وتكاليف الدعم األخرى  
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من قبل مديري االستثمار، وزيادة حجم    يم النقد واالستثمارات، والرقابة اإلضافيةبصورة فعالة زيادة قِّ   يدير من أن    الب  ا  

بالعمالت  مع    التعامالت  الميدانية  المكاتب  لرقمنة  المخصصة  المساعدة  وزيادة  الميدانية،  المكاتب  ولصالح  مركزيا  األجنبية 

صرامة الشروط المصرفية التنظيمية الخارجية، وزيادة متطلبات األعمال،  فاع حجم المدفوعات اإللكترونية، والتشديد في  ارت

للحكومات المضيفة. وفي بيئة    الب  ا  ة أوسع من الخدمات التي يقدمها بما في ذلك إدارة العمالت األجنبية المرتبطة بمجموع

لمخاطر متزايدة من النقد األجنبي ومن     ا  الب التي تواجهها عمليات قطرية كثيرة، يتعرض   االقتصاد الكلي المتزايدة التعقيد

الغذائية والنقدية. وتتفاقم هذه المخاطر في ع المقابلة في التحويالت  التي ارتفعت فيها أرصدة  األطراف  البلدان  دد متزايد من 

إ  الخارج أو تحويلها  نقلها إلى  فيهاالعمالت المحلية وال يمكن  التي تزدهر  أو في األماكن  أسواق الصرف    لى عملة صعبة، 

هورية العربية األجنبي الموازية. وعلى سبيل المثال، تعرضت لهذه المخاطر إثيوبيا، ولبنان، وجنوب السودان، والسودان، والجم

القدرة التقنية لرصد التعرض، وت  الب  ا   السورية، واليمن، وزمبابوي، مما تطلب من   حليل تطورات السوق، وتقديم  زيادة 

 الميدانية، وتخفيف التعرض حيثما أمكن باالعتماد على شركاء أو باستخدام أدوات مالية متطورة. المساعدة للمكاتب  

كيفية توسيع قاعدة تمويله من خالل اعتماد آليات تمويل مبتكرة تستند إلى أشكال جديدة    ب  ا   الباإلضافة إلى ذلك، يستكشف   -358

والدائنين الرسميين والمؤسسات المتعددة األطراف مثل البنك الدولي  مع القطاع الخاص والجهات المانحة التقليدية  من الشراكة 

 لة المالية مثل مقايضات الديون والتمويل المختلط. وصندوق النقد الدولي. وتتطلب هذه الجهود خبرة في الهيك

سنويا لفرع الخزانة من  زيادة االستخدام المعتمد    الب  ا  ، يقترح  2024-2022وبالنسبة لخطة اإلدارة هذه التي تغطي الفترة   -359

وستعّوض هذه  مليون دوالر أمريكي.  2.35إلى   (65)مليون دوالر أمريكي 1.55الجزء غير المخصص من الحساب العام، من 

لحساب العام. وستوفر زيادة  الزيادة بالكامل من اإليرادات المتوقعة من الفوائد على االستثمارات، والتي تخّصص كل سنة ل 

 عم األخرى. الموارد هذه تمويال لثالث وظائف إضافية في فرع الخزانة ولزيادة في تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتكاليف الد

 ال حت ل  رصدة االحتياطيات ال تاحة  االستخدام ال ستقبل  

الموافقة   -360 في  ممارسة سلطته  على  المجلس  دأب  التاريخية،  الناحية  المتاحة،  من  االحتياطيات  أرصدة  من  المخصصات  على 

العام، الستثمارات  تسوية دعم البرامج واإلدارةوتحديدا حساب   ة تهدف إلى  استراتيجي  والجزء غير المخصص من الحساب 

ات التي  ة. وتشمل األمثلة على المخصصستراتيجي، وتأمين الموارد، وآليات التمويل، لدعم األولويات االالب  ا  ات  تعزيز قدر 

السنوات السابقة تعزيز  للمعلومات )ونجز(  الب  ا   شبكة    وافق عليها المجلس في  العالمي  التخطيط    وضع ، وونظامه  إطار 

في خارطة الطريق المتكاملة، وتمويل حساب االستجابة العاجلة وحساب مقابلة  القطري وإطار النتائج المؤسسية    ستراتيجياال

 ئة. مساهمات الجهات المانحة الناش

من تكاليف إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن تمّول من الجزء غير المخصص من الحساب   الب  ا   وقد كانت حصة  -361

السالمة واألمن تُعتبر نفقات متكررة لتسيير األعمال تُدفع لكيان من كيانات  . على أن تكاليف إدارة شؤون  2014العام حتى عام  

 . 2022لدعم البرامج واإلدارة لعام  جة في االعتمادات المركزيةاألمم المتحدة وهي اآلن مدر 

اطيات المتاحة  أي مقترحات بشأن استخدام أرصدة االحتي 2026-2022ة للفترة ستراتيجيولم تُدرج قبل الموافقة على الخطة اال -362

لس مقترحات محددة بشأن  إلى المجاألمانة  أن تقدم    يمكن،  2022. وفي عام  2024-2022ألغراض خطة اإلدارة هذه للفترة  

قدرات  تمو االالب  ا  يل  األولويات  لدعم  التمويل  وآليات  الموارد،  وتأمين  المقترحات  ستراتيجي،  هذه  تتضمن  أن  ويمكن  ة. 

العناصر ذات األولوية في الخطة اال  تخطيط الموارد المؤسسية  نظام استثمارا رأسماليا في   ة ستراتيجيوتمويل القدرات لتنفيذ 

. كما يمكن أن تشمل المقترحات توفير التمويل آلليات التمويل الحالية في  2026-2022ترة إطار النتائج المؤسسية للفالجديدة و 

العاجلة وحساب مقابلة مس  الب  ا   الناشئة وألي هياكل تمويل مبتكرة تعتبر مثل حساب االستجابة  المانحة  الجهات  اهمات 

 فصلة ومحددة التكاليف لموافقة المجلس. ، ستقدم األمانة مقترحات م. ووفقا للممارسة المتبعةللب  ا  مناسبة 

 

 . A/1/Rev.1-WFP/EB.2/2018/6:  0212-2019ها المجلس التنفيذي من خالل خطة اإلدارة للفترة  وافق علي( 65)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000099591
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 االحتياط  التشغيل  

العمليات في حالة وقوع عجز مؤقت في  إلى االحتفاظ باحتياطي تشغيلي لضمان استمرار   من النظام المالي   5-10المادة دعو ت -363

كي إلدارة المخاطر المرتبطة بمرفق اإلقراض الداخلي  مليون دوالر أمري  95.2الموارد. ويستخدم االحتياطي التشغيلي البالغ  

. وقد خلص تقييم أجري مؤخرا لمدى كفاية  1إلى   6مليون دوالر أمريكي بمعدل استدانة قدره    570للمشروعات البالغ حجمه  

شروعات عن  االحتياطي التشغيلي إلى أن من المجدي، من منظور إدارة المخاطر، أن يُرفع سقف مرفق اإلقراض الداخلي للم

ل  معدلطريق زيادة   األخيرة.  خالل السنوات    الب  ا   لتلبية الطلب المتزايد المرتبط بنمو عمليات    1إلى    7صبح  ياالستدانة 

 . 2022االستدانة خالل عام  معدل ذا الخيار لزيادة ويُمكن أن تُقدم توصية إلى المجلس به

 احتياط    فق اإلدارة الشا لة للسلع 

التأمين. ويبلغ الرصيد  يغطي احتياطي مرف -364 التي يتكبدها المرفق والتي تقع خارج ما يغطيه  ق اإلدارة الشاملة للسلع الخسائر 

. وفي دورته السنوية  2014االحتياطي منذ إنشائه في عام ماليين دوالر أمريكي؛ ولم تطرأ أي حركة في   6 الحالي لالحتياطي

إلى  مليون    560، رفع المجلس سقف المرفق من  2021لعام   إلى عدم    660دوالر أمريكي  أمريكي. واستنادا  دوالر  مليون 

 لرغم من الزيادة في سقف المرفق. تعرض االحتياطي لخسائر منذ إنشائه، فإنه يعتبر كافيا على ا
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 قياس أداء اإلدارة   ن:القسم الثا

 ة ل حة عا 

بّر عن  أداء البرامج يعالمبدأ القائل بأن إلى   2026-2022و(  66) 2021-2017للفترتين   للب  ا  يستند إطارا النتائج المؤسسية   -365

المجاالن    ، في حين أن أداء اإلدارة يدعم أداء البرامج. ويُقاس هذانحياتهم  المستفيدين وتغيير   أرواحفي إنقاذ    الب  ا  نتائج  

اء الرئيسية شرات األد بنوعين مختلفين من المؤشرات: فمؤشرات نواتج وحصائل البرامج تقيس نتائج البرامج في حين أن مؤ

تقيس نتائج اإلدارة. وتُستخدم المؤشرات إلدارة األداء وإلعداد التقارير الداخلية والخارجية على المستوى القطري والمؤسسي  

 ة القطرية والخطط السنوية والتقارير القطرية. ستراتيجيط االاألطر المنطقية للخط –

في   الب  ا  أهدافا لنواتج البرامج ومؤشرات األداء يسترشد بها  (67) 1202-2017 للفترةويحدد إطار النتائج المؤسسية المنقح  -366

. على أن أهداف عام  ستراتيجياال  هتوجه  ، ودعملديه  استخدام جميع الموارد المتاحة إلنجاز واليته، وضمان الشفافية والمساءلة 

الجديد يمكن أن  اة  ستراتيجيالواردة في خطة اإلدارة هذه مؤقتة، حيث أن الخطة اال  2022 النتائج المؤسسية  لجديدة وإطار 

 . 2026-2022يتضمنا مؤشرات وأهدافا منقحة للفترة 

تائج اإلدارة مستمدة من األولويات المؤسسية  مجموعة من ن  2026-2022للفترة    للب  ا  ويستحدث إطار النتائج المؤسسية   -367

 ة.ستراتيجيوعوامل التمكين التنظيمية المحددة في الخطة اال

اال -368 الخطة  ذلك، تتضمن  إلى  الصلة، وهي  ستراتيجيباإلضافة  الشاملة والمؤشرات ذات  النتائج  الجديدة قسما مخصصا عن  ة 

ا استراتيجيو   الب  ا  مستمدة من سياسات   الشاملة في  المرأة،  اته  بين الجنسين وتمكين  المساواة  قبيل  لمجاالت الرئيسية من 

 مام السكان المتضررين. أوإدماج التغذية، والحماية، والمساءلة 

االويستجيب   -369 الخطة  في  الشاملة  القضايا  على  لدى  ستراتيجيالتركيز  المؤسسية  النتائج  وإطار  الجديدة  لنتائج    الب  ا  ة 

المنظمات المتعددة األطراف، واستعراض منتصف    –يرة  االستعراضات والتقييمات األخ ومنها تقييم أجرته شبكة تقييم أداء 

إلى وضع إطار عمل أكثر متانة إلدارة األولويات    الب  ا  والتي تدعو    –  (68) 2021-2017ائج المؤسسية للفترة  تالمدة إلطار الن

ولية المؤسسية وهو ملتزم بتعزيز ما يقوم به من إبالغ عن  بأن هذه المسائل تشكل مجاالت للمسؤ  الب  ا   الشاملة. ويعترف  

 تنفيذ السياسات الشاملة. 

 اء اإلدارة ا هداف ال ؤسسية  د

ذ الخطة  عنها فيما يتعلق بالمساهمة في تنفي  تبر نفسه مسؤواليعالمعايير التي    الب  ا   تحدد األهداف المؤسسية ألداء اإلدارة في   -370

للوفاء  ة ودعم أداء البستراتيجياال رامج، وهي تساعد على ضمان االستخدام األكثر كفاءة لألصول المالية والبشرية والمادية 

،  للب  ا   األداء العام  بّر عن  دارة. وتقاس المعايير بثالث فئات من المؤشرات: فمؤشرات الفئتين األولى والثانية تعبوالية اإل

 اليومي للعمليات. تسيير داخليا ألغراض ال  الب  ا  ت الفئة الثالثة يستخدمها في حين أن مؤشرا

 

(66 )B/Rev.1-2018/5WFP/EB.2/  وA-WFP/EB.A/2019/5 . 

(67 )B/Rev.1-WFP/EB.2/2018/5  وA-EB.A/2019/5WFP/ . 

 MOPAN: موجز األداء التنظيمي لبرنامج األغذية العالمي.  2018-2017. تقييمات الشبكة لفترة السنتين  2019. تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف شبكة ( 68)

2017–18 Assessments: Organisational Performance Brief World Food Programme (WFP) 

 . ألغذية العالمي: موجز األداء التنظيمي لبرنامج ا 2018-2017شبكة لفترة السنتين  تقييمات ال. 2019. تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافشبكة 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000099581
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000104638
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000099581
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000104638
https://docs.wfp.org/api/documents/45a77ae8719b4b29bbb5660d2c4a6328/download/#page=4
https://docs.wfp.org/api/documents/45a77ae8719b4b29bbb5660d2c4a6328/download/#page=4
https://docs.wfp.org/api/documents/45a77ae8719b4b29bbb5660d2c4a6328/download/#page=4
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  ؤش ات ا داء ال ئيسية  ن الفئة ا ولى 

من خالل الخطط    للب  ا  ة  ستراتيجيلرئيسية من الفئة األولى أداء اإلدارة الذي يسهم في تنفيذ الخطة االتقيس مؤشرات األداء ا -371

ناتها في األدوات الداخلية للمكاتب  القطرية. وهناك ثالثة مؤشرات عالية المستوى من الة  ستراتيجياال فئة األولى، تُستخدم مكّوِّ

 القطرية: 

   ة ستراتيجيل الخطط االائالعام نحو تحقيق أهداف المؤشرات على مستويات نواتج وحص: التقدم  1مؤشر األداء الرئيسي

 القطرية. 

   الرئيسي األداء  تقيس2مؤشر  االستعداد    :  أداء  فعالية  للطوارئ  االستعداد    ا  الب   واالستجابة  معايير  مقابل  في 

نة التي تقيس كفاءة   التدريب على االستجابة للطوارئ وفعاليته  واالستجابة للطوارئ. وسيُحافظ على المؤشرات المكّوِّ

ستؤدي   ذلك،  إلى  باإلضافة  أنه  على  تغطية.  من  يقدمه  حاالت  المؤسسية    الب  ا  أولوية  وما  في  بالقيادة  المتعلقة 

تو إلى  الرئيسي  الطوارئ،  األداء  مؤشر  استخدام  لتحسين  نة  المكّوِّ للمؤشرات  تدريجي  في    2سيع  األداء  قياس  في 

يسية الواقعة ضمن هذه األولوية، من قبيل األداء في حاالت الطوارئ والقدرات الخاصة بإحداث زيادة  المجاالت الرئ

 والوصول، والتنسيق العسكري المدني. ي االستجابة، وعمليات الطوارئ، واالستجابة "بال ندم"، كبيرة وسريعة ف

  داء المكاتب القطرية في كل مجال وظيفي في سياق  أ  : يقيس اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة3مؤشر األداء الرئيسي

 وظيفية بالتحليل المؤسسي لعمليات اإلدارة. ة القطرية. ويسمح تجميع المجاالت الستراتيجيدعم تنفيذ الخطط اال

 : ال ؤش ات ال ئيسية  داء اإلدارة  ن الفئة ا ولى، و كّوِّ اتها 1- االجدول ثا ن

 ** 2022هدف  2021هدف  *2020دف ه *2020قيم   ؤش  ا داء ال ئيس  

 القط  ة*** ة ست اتيجي: التقدم ال ام ف  تنفي  الخطط اال 1 ؤش  ا داء ال ئيس  

ن       مؤشر المكّوِّ

 85 85 85 66 مؤشرات الحصائل   إنجازنسبة 

 80 80 80 60 نسبة تنفيذ مؤشرات النواتج  

 ستجابة لها**** : ف الية االست داد للطوارئ واال 2 ؤش  ا داء ال ئيس  

ن       مؤشر المكّوِّ

نسبة مجاالت التدريب التي حققت الرقم المستهدف  

 التدريب على االستجابة للطوارئ ألنشطة  

100 100 100 100 

الت أهداف  أنشطة  التي    علمنسبة  جميع  في  تحققت 

 التدريب على االستجابة للطوارئ 

93 85 85 85 

  المؤسسي   اراإلنذ  نظام   يغطيها   التي   البلداننسبة  

من   استفادت    حساب )  بالسلف  التمويلالتي 

  ، العاجلة االستجابة  طلب ونظام  ، العاجلة االستجابة 

 ( د االستعدألنشطة ا  العاجلة االستجابة  وحساب

88 90 90 90 

 : اإل جاز ال ام ل  ا ي  أداء اإلدارة3داء ال ئيس   ؤش  ا  

ن       مؤشر المكّوِّ

 معالم المكاتب  معالم المكاتب  معالم المكاتب  43 ***** اإلدارة: نسبة تمثيل الجنسين

أقل من السنوات   71 المراجعة المعلقة اإلدارة: عدد توصيات  

 الماضية 

أقل من السنوات  

 الماضية 

أقل من السنوات  

 ية الماض

 10>  10>  10>  12 توصيات المراجعة الداخلية المعلقة نسبة اإلدارة: 

 100 100 100 56   المنفذة   البرامج: نسبة توصيات التقييم
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 : ال ؤش ات ال ئيسية  داء اإلدارة  ن الفئة ا ولى، و كّوِّ اتها 1- االجدول ثا ن

 ** 2022هدف  2021هدف  *2020دف ه *2020قيم   ؤش  ا داء ال ئيس  

إطار   في  تحققت  التي  النواتج  نسبة  البرامج: 

 الشراكات 

 55 55 ال ينطبق  45

 2>  2>  2>  0.33 سلسلة اإلمداد: نسبة خسائر ما بعد التسليم 

الموعد  سلسل في  المنقولة  الحمولة  نسبة  ة اإلمداد: 

 المتفق عليه 

83 95 95 95 

 2≥  5≥  5≥  5 تي لم تتم تسويتها سلسلة اإلمداد: نسبة الحمولة ال

نسبة   والبرمجة:  الخطط  الميزانية  نفقات 

 األصلية  ة القطرية مقابل خطة التنفيذستراتيجياال

80 90 90 90 

االمتث نسبة  البشرية:  األداء  الموارد  لتحسين  ال 

 والكفاءة 

90 100 100 100 

 95 95 95 81 الموارد البشرية: نسبة االمتثال للتدريب اإللزامي 

القائمة   الداخلية  الضوابط  نسبة  اإلدارية:  الشؤون 

 والمنفذة في الشؤون اإلدارية

73 75 75 80 

الثابتة التي    الب  ا   الشؤون اإلدارية: نسبة أصول  

 التحقق منها تم حصرها ماديا و

98 100 100 100 

المتابعة   المحسنة في لوحة  المخاطر  المالية: نسبة 

 المالية 

6  <7  <7  <7 

أمن   لمعايير  االمتثال  نسبة  المعلومات:  تكنولوجيا 

 تكنولوجيا المعلومات 

89 100 100 100 

وإطار   األمن  إدارة  لسياسة  االمتثال  نسبة  األمن: 

 المساءلة  

94 90 90 95 

نسبة الخطة القائمة على االحتياجات  الموارد:  تعبئة  

 * والممولة في العمليات القطرية*****

91 80 80 80 

ا الهدف  تعبئة  نسبة  لموارد، واالتصال، واإلبالغ: 

 الشهري من النشر في وسائل اإلعالم******* 

30 32 32 34 

نسبة   واإلبالغ:  واالتصال،  الموارد،  تعبئة 

الص )مشاهدات  القصص  في كل  استكشاف  فحات 

قصص   لموقع    الب  ا   زيارة 

wfp.org/stories ) 

2.4 2.4 2.4 2.4 

واإل واالتصال،  الموارد،  نسبة  تعبئة  بالغ: 

 االنخراط االجتماعي 

3.4 3.80 3.80 4 

عام   أهداف  تستند  لعام    2020*  السنوي  األداء  تقرير  في  المحدثة  األهداف   : 2020إلى 

0000129079-https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP 

 ة. ة الجديدة. أما القيم المعروضة هنا فهي أهداف مؤقتة حددتها نقاط االتصال المقابلستراتيجيفي صيغتها النهائية في سياق الخطة اال 2022** ستوضع أهداف عام 

 يم خط األساس والهدف والمتابعة. تقييم إنجازات النواتج والحصائل بالرجوع إلى ق*** بعد عملية استعراض مؤشرات األداء الرئيسية، أعيد 

نة في إطار مؤشر األداء الرئيسي   ن 2**** تم استبدال المؤشرات المكّوِّ  بشكل أفضل.  الب  ا  أداء بّر عن جديدة تع  اتبثالثة مؤشرات مكّوِّ

 *** بالنسبة لتمثيل الجنسين، لكل مكتب قطري معالم سنوية. **

المتاحة  المساهمات  الحساب من  يتكون  للمساهمات    ******  السنوية  القيمة  المتاحة  المساهمات  على االحتياجات. وتشمل  القائمة  السنوية  الخطط  على  مقسومة 

 افة إلى الرصيد غير المنفق من المساهمات المرصودة والمرّحلة من السنوات السابقة. إلضالمخصصة المتاحة والتي تتألف من التخصيص السنوي للمساهمات، با

  يقدم تقارير عن "التغطية اإلعالمية المواتية"، غير أنه يعمل مع شريك جديد يوفر هذه البيانات. ويقيس مؤشر درجة المشاركة االجتماعية  ب  ا  ال******* لم يعد  

 العالمية كل شهر على مدار العام.  الب  ا   وات قن درجة االنخراط التي تولدها 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000129079
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  ؤش ات ا داء ال ئيسية  ن الفئة الثا ية

الفئة الثانية  لمؤشرات األ -372 التي  داء الرئيسية من  التقدم المحرز في مقابل األولويات المؤسسية  منظوٌر أقصر أجال وهي تقيس 

 االلتزامات المحكومة من الخارج. والترتيبات المتعددة األطراف و  (69) الب  ا  تحددها قيادة 

يطرأ أي تغيير    مة األمم المتحدة والتنسيق. ولم ، تغطي المجموعة األولى من هذه المؤشرات منظو2-وكما يبين الجدول ثامنا -373

  الخارجية المستمرة. أما   الب  ا  التزامات  عن    تعبّر وهي    2020-2018على مؤشرات األداء الرئيسية منذ خطة اإلدارة للفترة  

 . للب  ا  للقيادة التنفيذية  المجموعة الثانية من هذه المؤشرات فتغطي األولويات المحددة 

  داء اإلدارة  ن الفئة الثا ية، و كّوِّ اتها : ال ؤش ات ال ئيسية 2- الجدول ثا نا

 قيم  

 2020عام 

 هدف 

 2020عام 

 هدف 

 2021عام 

 هدف 

 2022عام 

      نظو ة ا  م ال تحدة والتنسيق 

يجري  ال الذي  للسياسات  الشامل  االستعراض  التزامات  المئوية إلنجاز  نسبة 

 مرة كل أربع سنوات* 

    

ال لمؤشرات  النسبة  بشأن  مئوية  المنظومة  نطاق  على  العمل  خطة  أهداف 

 والتي تحققت أو تم تجاوزها  0.2المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

81 88 88 88 

 100 100 100 100 ءات مستخدمي المجموعات التي تحقق أهداف الرضا النسبة المئوية الستقصا

     ا ولو ات ال واضي ية التنفي  ة 

المضايقات  لنسبة  ا بشأن  اإللزامي  التدريب  يكملون  الذين  للموظفين  المئوية 

االستغالل   من  الحماية  وبشأن  السلطة  استعمال  وإساءة  الجنسي  والتحرش 

 واالنتهاك الجنسيين 

82 95 **100 100  

آليات التي لديها  للمكاتب القطرية  المئوية  للشكاوى والتعقيبات قادرة    النسبة 

 على العمل*** 

56 60 65 70 

 80 80 80 71 المدعومة بالوسائل الرقمية  النقدية  الب  ا   النسبة المئوية لتحويالت 

 40 30 20 8 النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي تنفذ نظم إدارة البيئة 

 30 30 30 26 ة أو أعلى ستراتيجيالنسبة المئوية للتمويل الموجه إلى مستوى الحصائل اال

التوصية المتعلقة بالسياسات والصادرة عن االستعراض  عن  سبة المئوية إلنجاز التزامات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى مرة كل أربع سنوات"  "النتعبّر  *  

فيها الجمعية العامة.    لكي تنظر  2024-2021توجيهات السياسات لمنظومة األمم المتحدة لفترة السنوات األربع    . ويجري حاليا إعداد 2019- 2016الشامل للفترة  

 . 2021تعليق هذا المقياس في الوقت الحالي في انتظار الموافقة على االستعراض الشامل الجديد، وهي متوقعة بحلول نهاية عام  ونتيجة لذلك، تم 

.  الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة، وبشأن  عدالت إتمام التدريب  مع هذا المؤشر بين م ** يج 

ال    2021ن المؤشر في عام  ، وبالتالي فإ2021في عام    بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة على أن العمل جار على مراجعة مواد التدريب  

 في المائة لكل من التدريبين.  100هو   2022والهدف لعام  . فقط القياس مقابل هدف الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينعن إال بّر يع

عية، والتي تم تقييم المكاتب  المجتمات التعقيبات  آلي *** أجريت مراجعة لمنهجية هذا المؤشر لتمكينه من حساب قيمة مؤشرات األداء الرئيسية بناء على مبادرة توحيد  

 . 2020القطرية على أساسها ألول مرة في عام 

 

 

في أكتوبر/تشرين    للب  ا   ليها اإلدارة العليا  ، وقد وافقت ع2020- 2018ول مرة في خطة اإلدارة للفترة  أدرجت مؤشرات األداء الرئيسية من الفئة الثانية أل(  69)

لعام  وهي ت  2019األول   السنوية  المجلس في دورته  الذي وافق عليه  المؤسسية  النتائج  الثاني من إطار  الجزء  . ويجري  2019شمل مؤشرات ُحددت أهدافها في 

 التنفيذية في أغسطس/آب من كل عام.  سنويا وتخضع إلضافات وتعديالت عقب اجتماع فريق اإلدارة استعراض هذه المؤشرات 



WFP/EB.2/2021/5-A/1 101 

 

  ابع لال لحق ا

 2024-2022 للفت ة التقييم وظيفة ع ل خطة

  قد ة 

هذا    -1 للفترةيحدد  العام  التقييم  لوظيفة  المقترح  العمل  برنامج  عامي    الملحق  بين  الموارد  2024و  2022الممتدة  ويعرض   ،

 المؤسسية المقدرة الالزمة ألداء وظيفة مكتب التقييم وخطة العمل الخاصة به.  

ييم المستقل من خالل دعم المساءلة  في إقامة وظيفة تقييم تلبي التوقعات العالمية للتقالب  ا    وتعكس خطة العمل طموح قيادة   -2

الت والتعلم  النتائج  نطاق  عن  على  األدلة  على  القائمة  القرارات  واتخاذ  التنمية  الب  ا   نظيمي  خطة  بمتطلبات  تماما  وتفي   .

 . 2030المستدامة لعام 

وسياسة    (70) ،الب  ا   ييم في  على توصيات استعراض النظراء المستقل لوظيفة التق  الب  ا   ويراعي برنامج العمل المقترح ردَّ   -3

يجري إعدادها حاليا    2030-2022والتنفيذَ المتوقع لسياسة تقييم محدّثة للفترة    (71) يجية القطرية،بشأن الخطط االسترات  الب  ا  

 كي يوافق عليها.   2022لعرضها على المجلس في دورته العادية األولى لعام 

للفترة   -4 الحالية  التقييم  سياسة  تحديث  المؤسسي  (72) ،2021-2016ويحدد  التقييم  استراتيجية  تحديث  جانب  وميثاق    (73) ةإلى 

المعايير والمساءلة فيما يخص وظ  (74) التقييم،  والتوجيه االستراتيجي وإطار  الترتيبات المؤسسية الرؤية  التقييم، وتوضح  يفة 

 الالزمة للتقييم.  

لإلدارة، وتواصل النهج  الب  ا    ، وفقا لخطة  2024إلى عام    2022ولخطة العمل إطار زمني مدته ثالث سنوات، من عام   -5

 ج المتّبع حاليا لتدبير الموارد. المتدر 

 االحتياجات ال ا ة  ن ال وارد لوظيفة التقييم

إلى الحصائل االستراتيجية الخمس    2024و  2023واآلفاق لعامي    2022لعام    المنجزات المتوخاة : تستند  رئيسيةاألولويات ال -6

على مدى إمكانية الوصول إلى نتائج  تركز  رة ج( )الفقالتالية المحددة في مشروع السياسة المحدثة، التي تشمل حصيلة إضافية 

 التقييم ومدى توافرها: 

 أن تكون التقييمات مستقلة وموثوقة ومفيدة. ُ(أ

والتعلم على حد  ُ(ب بالموضوع وأن يخدم أغراض المساءلة  الصلة  التقييم متوازنا ووثيق  النطاق الذي يغطيه  أن يكون 

 سواء. 

 والشركاء.  الب  ا  لبية احتياجات ة منهجية لت أن تكون أدلة التقييم متيسرة ومتوافرة بصور ُ(ج

 

على    الب  ا  رد . 2021. والب  ا  (؛ D-WFP/EB.A/2021/7) ج األغذية العالميتقرير موجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنام . الب  ا   (70)

 (. WFP/EB.A/2021/7-D/Add.1/Rev.1)  التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي 

(، إجراء تقييم  C/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4)  2016تتطلب سياسة الخطط االستراتيجية القطرية، التي وافق عليها المجلس في دورته العادية الثانية لعام    (71)

 لكل خطة استراتيجية قطرية. 

(72) A/Rev.1-WFP/EB.2/2015/4 . 

 . 2016أبريل/نيسان   أقرها فريق اإلدارة التنفيذية، (73)

 . 2016ن المدير التنفيذي، مايو/أيار صادر ع (74)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127585
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127585
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000127585
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128278
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128278
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 قدرته على طلب إجراء التقييمات وعلى إدارتها واستخدامها.   الب  ا  أن يعزز ُ(د

 أن تسهم شراكات التقييم في خطة التقييم العالمية وفي تحقيق االتساق داخل األمم المتحدة. ُ(ه

ة، والزيادة المستمرة في "نوافذ" تقييم األثر، وتعزيز ية والمركزيوتتمثل مجاالت االستثمار الرئيسية في التقييمات الالمركز  -7

 التعلم المتكامل من األدلة التقييمية واستخدامها.  

وخطة التقييم العالمية،    للب  ا  لتعكس التغييرات التي أحدثتها الخطة االستراتيجية الجديدة    اإلجماليةلتقييم  اعمل  وستتطور خطة   -8

األمم المتحدة. ويجري استعراض جميع أنشطة التقييم بانتظام، ويتم التخطيط لها وإدارتها بعناية   التساق داخل ولضمان تحقيق ا

  الب  ا   لضمان استمرار تحقيق المساءلة المؤسسية وتلبية االحتياجات من حيث التعلم دون إلقاء عبء ال داعي له على عمليات  

 وشراكاته.  

تطور احتياجات وظيفة التقييم من الموارد على    1-رابعا-يظهر الشكل ألف  :2021-2017فترة  مستويات التمويل اإلجمالية لل -9

 (.  2021-2017خالل فترة إطار سياسة التقييم الحالية ) الب  ا  نطاق 

 2021-2017: الت و ل اإلج ال  لوظيفة التقييم للفت ة 1-راب ا - الشكل ألف

 
 

.  2024-2022االحتياجات اإلجمالية للفترة    2-رابعا-يوضح الشكل ألف  :2024-2022ة  االحتياجات اإلجمالية من الموارد للفتر  -10

زيادة مستمرة في مخصصات    2024و  2023واآلفاق لعامي    2022وتعكس خطة العمل لعام   الطموحات من حيث تحقيق 

الموارد، من أجل الوفاء بااللتزامات المحددة في السياسة الحا الموارد وتط لية، وتلبية الطلب على مجموعة  ّور طريقة تدبير 

، وتوقع االتجاه االستراتيجي للسياسة  الب  ا  متنوعة من التقييمات التي تلبي االحتياجات المرتبطة بالمساءلة والتعلم على نطاق  

تقييم  لمكتب التقييم وبعض وحدات ال  2022انيات دعم البرامج واإلدارة المخصصة في عام  المحدثة. وتُبيّن الزيادات في ميز 

بمواصلة االستثمار في وظيفة التقييم وتوطيدها، وتعكس التطلع إلى أن تصبح الحصة التي ينفقها    الب  ا   اإلقليمية التزام إدارة  

ويُظهر الشكالن زيادة طفيفة في عدد الموظفين على مستوى    (75) ة. من ميزانيته على التقييم مطابقة للوكاالت المماثل  الب  ا  

 لتغطية الزيادة المستمرة المتوقعة للتقييمات المركزية والالمركزية ولتقييمات األثر.   2022اإلقليمي في عام المقر والمستوى  

المكاتب اإلقليمية، وإلى أفضل  وتستند األرقام التقديرية إلى خطة عمل مكتب   -11 التقييم، وإلى االتجاهات الحالية والمتوقعة في 

غ الخطط  تزال  وال  والتوقعات.  الخطط  االفتراضات  دورات  في  المستمرة  التقلبات  ضوء  في  سيما  وال  تماما،  محددة  ير 

 

 في المائة من نفقاتها التنظيمية للتقييم.   3.0و  0.5( إلى أنه ينبغي للمنظمات تخصيص ما بين  JIU/REP/2014/6خلصت وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة )  (75)
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ية مع أطر األمم المتحدة للتعاون في  إلى مواءمة خططه االستراتيجية القطر   الب  ا  االستراتيجية القطرية الناتجة عن سعي  

طرية والتقييمات الالمركزية. وإضافة إلى  مجال التنمية المستدامة. وهذا له آثار على تخطيط تقييمات الخطط االستراتيجية الق

لتغيرات  االستجابة بمرونة ل  الب  ا  في زيادة تقلبات خطة التقييم. وسيواصل    19-ذلك، من المتوقع أن تستمّر جائحة كوفيد

 واالتجاهات حسبما تنشأ بناء على الموارد البشرية والمالية المتاحة. 

وآراء اللجنة المعنية بمشروع عملية    2021زانية المؤقتة في أوائل سبتمبر/أيلول ويعكس الشكالن حالة التخطيط المؤقت والمي -12

، تُعتبر تكاليف  الب  ا   تقلة والحوكمة التي يضطلع بها الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة. وفي إطار مهام الرقابة المس

وُخف وأساسية.  متكررة  تكاليف  التقييم  مكتب  عن  الناجمة  على  التقييم  القائمة  األصلية  العمل  لخطة  المخصصة  المبالغ  ضت 

 دوالر أمريكي خالل عملية االستعراض.   730 000االحتياجات لمكتب التقييم بمقدار 

عاما انتقاليا مع استئناف التقدم نحو الوفاء بمعايير التغطية الحالية، بعد تباطؤ   2022تقييم، ينبغي اعتبار عام وبالنسبة لوظيفة ال -13

  2021-2020المؤسسية في الفترة    الطوارئتقييمات  و  ،االستراتيجيةتقييمات  الو،  السياسات  وتقييمات،  الالمركزيةيمات  التقي

العاَم األول الذي يتم فيه التنفيذ الكامل لمعايير التغطية    2023وقع أن يكون عام  . ولذلك، من المت19-التي تعزى إلى جائحة كوفيد

 .  2021-2016حالية للفترة الدنيا المحددة في سياسة التقييم ال

   2024-2022: إج ال  االحتياجات ال توق ة لوظيفة التقييم للفت ة 2-راب ا-الشكل ألف

 

.  2024و  2023واآلفاق لعامي    2022تحليال مفصال للموارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل لعام    1-رابعا-عرض الجدول ألفوي -14

مويل مختلفة، مما يُظهر تطّور مصادر التمويل والميزانيات مع مرور الوقت  ويبيّن المبالَغ المخصصة حتى اآلن من مصادر ت

 على الصعيد المؤسسي واإلقليمي.  
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 ) ليون دوالر أ   ك ( ال تطلبات اإلج الية التقد   ة  ن ال وارد  :1-راب ا-ألفالجدول 

 ( 2021لوظيفة التقييم )سبت ب /أ لول  

 ال تطلبات القائ ة على االحتياجات   ون دوالر أ   ك () ليال وارد ال تاحة لوظيفة التقييم   

 ) ليون دوالر أ   ك (

 2024 2023 2022 [ 10] 2022 2021 2020 2019 2018 2017  صدر الت و ل  ال نص  ال ئيس  

ال خصصة   ال طلوبة          

   ؤقتا

    

ال ج وع ا ساس  ل يزا ية دعم   خطة عمل مكتب التقييم 

 خط ا ساسرة/الب ا   واإلدا

 8.38   7.43   10.39   12.22   12.73  15.99  15.17 15.87  29.16 

تكاليف الموظفين األساسية  

الممولة من ميزانية د عم البرامج  

 خط األساس واإلدارة/

 3.05   3.00   5.66   7.03   7.27  9.41  9.13 9.13 9.13 

التكاليف األخرى األساسية  

م البرامج  uد الممولة من ميزانية 

 [1]خط األساس واإلدارة/

 5.33   4.43   4.73   5.18   5.46  6.58   6.04   6.74  7.16  

حالة استثمار لحساب تسوية دعم  

 البرامج واإلدارة 

-  0.40  - - - - - - - 

مصادر من خارج الميزانية  

 [2])متعددة األطراف(

-  0.50   0.59  - - - - - - 

- - - - - - - - - 

مصادر من خارج الميزانية  

 2018)متعددة األطراف في عام 

 [ 3](2019مرّحلة حتى عام  –

- -  0.12  - - - - - - 

تقييم الخطط االستراتيجية  

  [4]القطرية

مصادر البرامج/ميزانيات 

 الحوافظ القطرية 

- -  1.75   2.25   4.50  3.50   3.75   4.25  2.25  

ي المتعدد  الصندوق االستئمان

  [5]المانحين )تقييم األثر(

خط  موارد خارجة عن الميزانية/ 

 األساس

- -  0.56   4.53   1.37  1.21   1.21   2.83  3.67  

مصادر البرامج/ميزانيات  [ 11]تكاليف تقييم أثر جمع البيانات

 الحوافظ القطرية 

- - - - - 0.61   0.61   1.42  1.83  

 24.04 20.37 21.55 21.56  18.60   19.00   13.41   8.33   8.38    لتقييم ال ج وع الف ع  ل كتب ا

خط  وظائف الموظفين الثابتة/   

 األساس

15 15 29 37.5 39 48 48 48 48 

تكاليف الموظفين كنسبة مئوية    

من الميزانية اإلجمالية لمكتب  

 التقييم

في   36 في المائة  36

 المائة

في   42

 المائة

في   37

 المائة

في   39

 المائة

في   42

 المائة

في   43

 المائة

في   38

 المائة

في   39

 المائة

تكاليف موظفي التقييم اإلقليميين    [8]وحدات التقييم اإلقليمية

وغيرها )التكاليف التشغيلية في  

/حالة  2020 -2017الفترة 

أعمال في إطار ميزانية دعم  

البرامج واإلدارة للمكاتب  

 (2021اإلقليمية في عام 

 1.60   1.61   1.64   1.64   2.58  3.51   3.44   3.44  3.44  

حالة استثمار إقليمية )ميزانية  

دعم البرامج واإلدارة للمكاتب  

اإلقليمية، مدرجة في عام  

2020) 

- - - 0.90 - - - - - 

حالة استثمار إقليمية )حساب 

تسوية ميزانية دعم البرامج  

- - - 0.36 - - - - - 
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 ال تطلبات القائ ة على االحتياجات   ون دوالر أ   ك () ليال وارد ال تاحة لوظيفة التقييم   

 ) ليون دوالر أ   ك (

 2024 2023 2022 [ 10] 2022 2021 2020 2019 2018 2017  صدر الت و ل  ال نص  ال ئيس  

ال خصصة   ال طلوبة          

   ؤقتا

    

 2019واإلدارة في عامي 

 (2020و

 - - - - - - 1.67 - - تمويل متعدد األطراف 

 مصادر البرامج     [8]التقييمات الالمركزية

 (2020)المتوقعة لعام 

2.96 5.33 3.92 2.67 6.70 5.28 5.28 3.84 5.12 

ال ج وع الف ع  للتقيي ات  

 الال  كز ة 

  4.56 6.94 7.23 5.57 9.27 8.79 8.72 7.28 8.56 

دعم البرامج واإلدارة/تمويل   [ 7]صندوق االحتياطي للتقييماتال

 متعدد األطراف 

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

 34.09 33.15 30.95 31.85 29.37 26.07 22.14 16.77 14.44   ال ج وع الكل  

كنسبة مئوية من إيرادات  

 [ 9]الب  ا  مساهمات 

  0.24 % 0.23 % 0.28 % 0.31 % 0.34 % 0.38 % 0.37 % %41 %43 

 .2019-2017حالة استثمار معتمدة في تقديم خطة اإلدارة للفترة   –مليون دوالر أمريكي لتغطية التكاليف األخرى في ميزانية دعم البرامج واإلدارة  1.5، تشمل 2017منذ عام [ 1]

 األطراف لدعم نظام التقييم الالمركزي. تمويل متعدد  [2]

 .2019في وقت متأخر من العام، وتم ترحيل جزء من الرصيد إلى عام  2018إذ وردت مخصصات عام  –د األطراف لدعم نظام التقييم الالمركزي تمويل متعد  [3]

إلى عدد من تقييمات   2024و  2023و  2022ام  قييم الخطط االستراتيجية القطرية. وتستند أرقام األعوالموارد المالية للبرامج من ميزانيات الحوافظ القطرية لت  2019يمثل ذلك منذ عام    [4]

 (.2024في عام  9و – 2023في عام  17و – 2022في عام  15إجراؤها ) 2021الخطط االستراتيجية القطرية التي تقرر في نهاية أغسطس/آب 

المانحين من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية/معهد  التي تلقاها حتى اآلن الصندوق االستئماني المتعدد    2120+ مساهمات عام    2020و  2019لمساهمات عامي    [5]

 . 2024-2023عة المخطط لها لعامي ؛ والمساهمات المتوق2022ائتمانات إعادة اإلعمار، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية لالستخدام المتعدد السنوات؛ والمساهمات المؤكدة لعام 

مخصصات إضافية من   ، كانت ميزانية وحدات التقييم اإلقليمية تأتي من مصادر مختلفة، بما فيها ميزانية دعم البرامج واإلدارة للمكاتب اإلقليمية، فضال عن0202و 2017بين عامي [ 6]

، تم توحيد ميزانية وحدات التقييم اإلقليمية ضمن  2021في عام ة عليها من خالل حاالت استثمار نسقها مكتب التقييم. وبرنامج دعم البرامج واإلدارة أو من أطراف متعددة، تمت الموافق

في انتظار تأكيد األرقام.   ، سيبقى تقديم مشروع عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة معلقا2022حالة أعمال في إطار ميزانية دعم البرامج واإلدارة لمكتب إقليمي. وفي عام 

 فصاعدا. 2022اعتبارا من عام في المكاتب القطرية/المكاتب اإلقليمية يم وستسجل تكاليف مديري التقي

النظر في توسيع نطاق الصندوق  في إطار متابعة توصيات استعراض النظراء وبناء على مشورة الفريق التوجيهي المعني بوظيفة التقييم، يجري أيضا    –الصندوق االحتياطي للتقييمات    [7]

 مل تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية وتقييمات األثر. االحتياطي للتقييمات ليش

 وإلى التكاليف المقدرة إلجرائها وإدارتها.  2018-2017إلى عدد التقييمات الالمركزية التي استُهلت )مرحلة اإلعداد( في عامي  2018-2017عامي تستند أرقام  [8]

ى مزيج من التكاليف المقّررة أو الفعلية  ، وإلى التكاليف المقدرة إلدارتها، وإل 2020- 2019ية التي استُهلت في عامي  إلى عدد التقييمات الالمركز  2020-2019وتستند أرقام عامي  

 الناجمة عن إدارتها. 

 المقررة إلجرائها.   ، وإلى التكاليف المقدرة إلدارتها، وإلى التكاليف 2021إلى عدد التقييمات الالمركزية المتوقع استهاللها في عام  2021وتستند أرقام عام 

 . ال مركزي  ( مشفوعة بأرقام التخطيط الفعلية الخاصة بكل تقييم 33ييمات الالمركزية )إلى التقديرات المتعلقة بالتق 2022وتستند أرقام عام 

  :الخطط االستراتيجية القطرية(دورة من دورات    كل م ال مركزي واحد لإلى التقديرات المتعلقة بالتقييمات الالمركزية في ظل قاعدة التغطية الحالية )تقيي  2024و  2023وتستند أرقام عامي  

دوالر أمريكي    25  000دوالر أمريكي إلجراء التقييم و  135  000، بمتوسط تكلفة لكل تقييم ال مركزي قدره  2024تقييما ال مركزيا في عام    32و  2023تقييما المركزيا في عام    24

 إلدارة التقييم.  

 ت المساهمات الفعلية. إلى إيرادا 2019و 2018و 2017ألعوام تستند أرقام ا [9]

 (.  Salesforce  :إلى إيرادات المساهمات المتوقعة )المصدر 2021و 2020وتستند أرقام عامي 

 (. 2024-2022إلى إيرادات المساهمات المتوقعة )المصدر: خطة اإلدارة للفترة  2024و 2023و 2022وتستند أرقام األعوام 

 تقييم قبل التخفيضات المطلوبة. لتقديم خطة إدارة مكتب ال األصلي لبالط [10]

 تها في الميزانية.  يُتوقع من المكاتب القطرية أن تقوم بتخطيط الموارد الالزمة لعنصر جمع البيانات المستخدمة في تقييمات األثر وبتحديد وتخصيص اعتمادا [11]

مع زيادات تدريجية   2022التي تساهم بها أربعة مكاتب قطرية من ميزانيات الحوافظ القطرية في عام  إرشاديا يستند إلى الموارد المالية ، يعدّ الرقم رقما تقديريا2022وفيما يخص عام 

ثر واإلبالغ عنها كجزء من نموذج  ، سيستحدث مكتب التقييم طريقة منهجية الستخالص مساهمة ميزانيات الحوافظ القطرية في تكاليف تقييم األ2022على مر السنين. واعتبارا من عام 

 تمويل المختلط لتقييم األثر. ال
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كبير في تنويع هذه  مصادر التمويل الرئيسية األربعة لوظيفة التقييم. وأُحرز تقدم    2-رابعا-: يعرض الجدول ألفمصادر التمويل -15

الم المعتادة  السياسة الحالية. وباإلضافة إلى الموارد  دعم  المصادر وتوطيدها خالل فترة  التقييم من ميزانية  خصصة لوظيفة 

ل هذه الوظيفة من ميزانيات الحوافظ القطرية ومن صندوق استئماني متعدد المانحين أنشئ في أواخر   البرامج واإلدارة، تموَّ

لتقييما لدع   2019عام   المستمرة  الزيادة  لدعم  األموال  على جمع  التقييم  مكتب  ويعكف  محددة،  بلدان  في  األثر  تقييمات  ت  م 

ل من الخدمات المركزية ومن  2022واعتبارا من عام    (76) األثر. ، سيتم تمويل الصندوق االحتياطي للتقييمات، الذي كان يموَّ

 األطراف. ميزانية دعم البرامج واإلدارة، من تمويل متعدد 

   وذج ت و ل وظيفة التقييم ف  الب  ا    :2-راب ا-الجدول ألف

 صادر الب ا  / يزا يات    يزا ية دعم الب ا   واإلدارة

 الحوافظ القط  ة

الصندوق االستئ ا   ال ت دد 

 ال ا حين ) ساه ات ال ا حين( 

االحتياط  للتقيي ات  الصندوق 

 ال ت دد ا ط اف*

التقيي ات  الرقابة على 

: وحدات التقييم  الال  كز ة

اإلقليمية )تكاليف الموظفين  

 والتكاليف التشغيلية لكل وحدة( 

 ي ات الال  كز ةالتقيإجراء 

وإدارتها )وقت الموظفين(:  

 تكاليف التنفيذ

دعم المكاتب القطرية التي تواجه    

قيودا حقيقية على الموارد فيما  

التي   بالتقيي ات الال  كز ةيتعلق 

 تم تخطيطها وتحديد ميزانيتها. 

  التقيي ات ال  كز ة إجراء 

وإدارتها )خطة العمل السنوية  

 لمكتب التقييم( 

الخطط   تقييماتإجراء 

: تكاليف  االست اتيجية القط  ة

 الدعم المباشرة المعدلة 

دعم المكاتب القطرية التي تواجه    
قيودا حقيقية على الموارد فيما  

بتقيي ات الخطط  يتعلق 

، التي تم  االست اتيجية القط  ة
 تخطيطها وتحديد ميزانيتها. 

وإدارتها   تقيي ات ا ث  إجراء 

مكتب  )خطة العمل السنوية ل

 التقييم(

  تكاليف جمع البيانات الالزمة 

 لتقييم ا ث 

صندوق استئماني مخصص متعدد  

المانحين يديره مكتب التقييم ويوّجه  

  معيّنة تقيي ات  موارد المانحين إلى 

 لألث   قوم بها الب  ا   

دعم المكاتب القطرية الصغيرة  
التي تواجه قيودا حقيقية على  

جمع   الموارد فيما يتعلق بتكاليف 
   الالزمة لتقييم األثرالبيانات 

ال سؤولية ال ا ة الت  تنطوي  

  عليها وظيفة  كتب التقييم

)تحديد المعايير، والرقابة،  

 واإلبالغ( 

     

رشادات المنبثقة عن عملية  ، ووفقا لإل 2022. واعتبارا من عام  2021و  2017البرامج واإلدارة بين عامي  من ميزانية دعم    الصندوق االحتياطي للتقييمات* تم تمويل  

ال الصندوق. وستُنقَّح اإلرشادات  الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة، سيُلجأ إلى التمويل المتعدد األطراف. ويشير النص بالخط المائل إلى النطاق الموسع ألعم

أعدها فرع خدمات البرمجة ومكتب التقييم، مع مراعاة المعايير المتفق عليها التخاذ   ية المتعلقة بالتقييم المشترك لطلبات الحصول على تمويل من الصندوق، التي التقن

 القرارات في الفريق التوجيهي المعني بوظيفة التقييم. 

  وارد وحدات التقييم اإلقلي ية

التمويلية لعام    3-رابعا-يبيّن الشكل ألف -16 التقييم اإلقليمية الست واحتياجاتها  . ولكل وحدة هيكل  2022تطّور ميزانيات وحدات 

فريد من نوعه من حيث وضعها اإلقليمي وخططها اإلقليمية. وسيواصل مكتب التقييم العمل مع إدارة المكاتب اإلقليمية للحرص  

إقليميا، من ميزانيات دعم البرامج واإلدارة في  على تخصيص موارد كافية لوحدا  التي تجرى  التقييم اإلقليمية وللتقييمات  ت 

تب اإلقليمية. وترد في القسم باء أدناه تفاصيل العدد المتوقع للتقييمات الالمركزية ونوع الدعم الذي تقدمه وحدات  جميع المكا

 التقييم اإلقليمية بمساعدة مكتب التقييم. 

 

 ية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، ومعهد ائتمانات إعادة اإلعمار، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وردت وحتى اآلن مساهمات من الوزارة االتحاد (76)
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 (2022-2017تطّور  يزا يات وحدات التقييم اإلقلي ية ) 3-ب ارا-الشكل ألف

 

، مما يفسر ارتفاع  2020أغسطس/آب    31إلى    2019ات ميزانية دعم البرامج واإلدارة والتمويل المتعدد األطراف لعام  جرى تمديد تواريخ الصرف النهائية لنفق
منذ بداية السنة، مع إدراج حالة استثمار واحدة للمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا،  مخصصات دعم البرامج واإلدارة    2021وتعكس ميزانيات عام    . 2020النفقات في عام  

 إرشادية وغير مؤكدة.   2022وميزانيات وحدات التقييم اإلقليمية لعام  المتوقع إجراء المزيد من التعديالت. ومن

 2022 وارد خطة ع ل  كتب التقييم ل ام 

  لة انتقالية يتم فيها تحديث سياسة التقييم واستراتيجيته وميثاقه، مع إيالء اهتمام بالنسبة لمكتب التقييم مرح  2022سيشّكل عام   -17

إطار سياسة   الدنيا المعمول بها في  التغطية  لمعايير  القطرية وفقا  االستراتيجية  تقييمات الخطط  مستمر إلدارة عدد كبير من 

 زيادة تقييمات األثر.  الخطط االستراتيجية القطرية، ولدعم التقييمات الالمركزية، ومواصلة

مكتب التقييم من استئناف مراعاة معايير التغطية في التقييمات  لوستمّكن الزيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة المخصصة  -18

، ومن إجراء عدد كبير 19-السياساتية واالستراتيجية والمؤسسية لحاالت الطوارئ عقب تباطؤ النشاط في ضوء جائحة كوفيد

شاركة في التقييمات الجارية ت الخطط االستراتيجية القطرية، ومن التوسع المستمر في أنشطة تقييم األثر، ومن الممن تقييما

 على نطاق المنظومة مع زيادة التركيز أيضا على استخدام التقييم. 

م في تحقيق الحصائل  عن مجموع الموارد المخصصة لمكتب التقييم لضمان التقدّ   2022وقُدرت التكاليف التي ستنجم في عام   -19

، وهي موزعة على  مليون دوالر أمريكي  20.73، بمبلغ  الخمس المترابطة، والتي ُحددت في مشروع سياسة التقييم المحدثة

مليون    3.75من ميزانية دعم البرامج واإلدارة لألنشطة األساسية غير الممولة؛ و  مليون دوالر أمريكي  15.17  :النحو التالي 

البيانات الالزمة    لجمع مليون دوالر أمريكي 0.6صادر البرامج لتقييمات الخطط االستراتيجية القطرية؛ ومن م دوالر أمريكي

من المساهمات    مليون دوالر أمريكي  1.2لتقييمات األثر، وسيتم الحصول على هذه المبالغ من ميزانيات الحوافظ القطرية؛ و

المؤكدة المخصصة لتمويل األنشطة األساسية من الصندوق االستئماني المتعدد المانحين لدعم اإلجراءات المتخذة لتقييم األثر  

مليون دوالر أمريكي، ولكن    15.99دة. وكان مجموع ميزانية مكتب التقييم المرتكزة على االحتياجات يبلغ أصال  في بلدان محد

مما سيكون له أثر على خطط    (77) دوالر أمريكي،  730  000من مكتب التقييم تخفيضه بمقدار  ، طُلب  12كما ذُكر في الفقرة  

 

 دوالر أمريكي.  90 000انخفاضا إضافيا بنحو  تمثل معدالت الوظائف المعيارية المحدثة   (77)
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المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي

المكتب اإلقليمي لشرق  أفريقيا المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
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ريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وعلى عقد شراكات من أجل تنمية قدرات  فتح نافذة لتقييم أثر التغذية، وعلى التعاون مع ف

 التقييم الوطنية. 

، أن تقارن  2022، لن يكون من الممكن، ابتداء من عام  2022اعدة إلى القمة لعام  ونتيجة لعملية الميزنة االستراتيجية من الق -20

أل الشكل  السابقة. ويبيّن  السنوات  بأرقام  والتكاليف األخرى   4-رابعا-فاألرقام مباشرة  بين تكاليف الموظفين  التوزيع  تطور 

المركزي التقييمات  جميع  إجراء  تكاليف  األخرى  التكاليف  وتشمل  السنة.  والتجميعية، حسب  الشاملة  )التقييمات  وإدارتها  ة 

يادة اإلجمالية لميزانية مكتب التقييم  وتقييمات الخطط االستراتيجية القطرية، وتقييمات األثر(. والعامل الرئيسي الذي قاد إلى الز 

التي رافقتها زيادة متناسبة في    هو الزيادة المقررة في التقييمات المركزية وتقييمات األثر المتوخاة في استراتيجية تقييم األثر،

سنوات المقبلة، يُتوقع  لتنفيذ سياسة التقييم المحدثة. وفي ال  2022تكاليف الموظفين وزيادة طفيفة في احتياجات التوظيف في عام  

 أن تظل تكاليف الموظفين مستقرة مقارنة بزيادة التكاليف األخرى حيث يُفترض أن يزداد عدد التقييمات. 

 2024-2022: خطة ع ل  كتب التقييم للفت ة 4-اب ار-الشكل ألف

 )تكاليف ال وظفين  قار ة بالتكاليف ا خ ى حسب السنة(   

 
 

. وسبب  مليون دوالر أمريكي  9.13ما قيمته    2022الي ميزانية موظفي مكتب التقييم الالزمة لعام  : يبلغ إجمالموارد البشرية -21

جميع أنواع العقود بغض    2022ذو شقين. أوال، ستشمل تكاليف الموظفين اعتبارا من عام    2022اع الميزانية في عام  ارتف

القاعدة   االستراتيجية من  الميزنة  العقود القصيرة األجل  النظر عن مدتها )وفقا لعملية  المثال، كانت  القمة(. وعلى سبيل  إلى 

التكاليف األخرى، وباتت تُدَرج في تكاليف الموظفين. وثانيا، سيزداد عدد الوظائف  وعقود االستشاريين تدرج في السابق في  

(  4-ع وخ   3-ع ن الرتبتين خوواحدة لكل م  2-وظيفة، منها خمس وظائف محددة المدة )ثالث في الرتبة ف  48إلى    39الثابتة من  

العاملين ومع إطار  األجل تماشيا مع سياسة شؤون  ل من وظائف قصيرة  أربع وظائف    ستحوَّ أيضا  المقبل، ومنها  التوظيف 

2022 2023 2024

Staff $9 129 000 $9 129 000 $9 129 000

Other cost $11 638 921 $16 906 758 $16 323 425
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لرئاسة وحدات    5-(، هناك وظيفتان في الرتبة ف3-وف 5-جديدة. ومن بين الوظائف الجديدة )وظيفتان في كل من الرتبتين ف

تتيح زيادة  ز على استخدام األدلة التقييمية مع تحديد حصيلة جديدة للسياسة المتبعة، وعلى تقييم األثر. كما سفرعية رسمية تركّ 

المتوخاة في خطة    5-القدرات على صعيد الرتبة ف المركزية  التقييمات  زيادة  أجل  الثاني من  الجودة على المستوى  ضمان 

 العمل. 

التقييم في عام  : تم االنتهاء من عملية إعادة هيكالكفاءة -22 المكتب من تقديم دعم أكثر مالءمة ومرونة 2020لة مكتب  ، وتُمّكن 

اجات وظيفة التقييم المركزية والالمركزية المتكاملة للغاية. ومن المتوخى إجراء مزيد من التحسينات بهدف  وكفاءة يلبي احتي

األفرقة في االستجابة لعبء العمل المتطور والحيوي  ضمان أقصى قدر من الكفاءة، وقابلية توسيع نطاق النظم، والمرونة بين 

التقييم يضمن الحفاظ على جودة التقييمات، فإنه يسعى إلى تحقيق أقصى  . وفي حين أن مكتب  2024و  2023المتوقع في عامي  

لوفورات من خالل ما  قدر من الكفاءة في إدارة التقييمات ومن القيمة المضافة المتأتية عن ترتيبات الشراكة. وتحققت الكفاءة وا 

 يلي: 

 تنوعة من مقدمي الخدمات إلجراء التقييمات  استخدام االتفاقات الطويلة األجل التي تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة وم

 ( 78)المركزية والالمركزية وتوفير خدمات التحرير إلعداد تقارير التقييم والوثائق األخرى؛

  وبيئة البيانات، وفي توزيع العمل   الب  ا  ديهم خبرة في مجموعات بيانات إنشاء فريق من المحللين والباحثين الذين ل

 بصورة مرنة، مما يتيح زيادة سريعة للدعم المقدّم إلى أفرقة التقييم بفضل توفير البيانات وتحليلها وضمان جودتها؛ 

  من خالل تمكينه من االستفادة مما   الب  ا  إقامة ترتيب شراكة مع البنك الدولي يدعم أنشطة تقييم األثر التي يقوم بها

 البنك الدولي من قدرات وخبرة راسخة في مجال إجراء تقييمات األثر التي يقودها الطلب؛ لدى  

   االستعانة بمصادر خارجية إلجراء األنشطة إذا كان ذلك يؤدي إلى إيجاد خدمات قابلة للتطور ووفورات في التكلفة

التقييمات الالمركزية، وفي تقديرات    جودة مثل تلك المدرجة في آلية دعم جودة ويحافظ في الوقت نفسه على معايير ال

 الجودة الالحقة لجميع التقييمات؛  

   ؛  الب  ا  مواصلة تحسين القدرات الداخلية المتعلقة بالتيسير والتدريب عبر اإلنترنت بهدف تنفيذ برنامج تعلم التقييم في 

  م تنمية القدرات الوطنية في مجال  ورة مشتركة أو في إطار شراكة من أجل دع تقاسم التكاليف أو إجراء التقييمات بص

وذلك على سبيل المثال من خالل فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، أو مبادرة التقييم العالمية، أو    –التقييم حيثما أمكن  

 .  EvalPartners)شركاء التقييم )

  2024-2023ت ة واآلفاق للف 2022ل ام ال نجزات ال توخاة 

إلبراز السياسة المحدثة والستخالص التطورات التي تم تحقيقها منذ عام   2022التقييم وميثاقه في عام سيتم تحديث استراتيجية  -23

 .  الب  ا  فيما يخص الترتيبات والنُظم المؤسسية المطلوبة لغرس التفكير التقييمي والسلوك التقييمي على نطاق  2016

المعايير والنظم والقدرات   – اصلة توطيد وظيفة التقييم المتكاملة  توصيات المنبثقة عن استعراض النظراء مووسيتطلب تنفيذ ال -24

 والموارد الالزمة إلجراء تقييمات مستقلة وموثوقة ومفيدة. 

   الت   د  ها  كتب التقييم التقيي ات -ألف

د التقييمات التي يديرها مكتب التقييم جميع   -25 واستراتيجياته    الب  ا  بمعلومات عن مدى مالءمة سياسات أصحاب المصلحة تزّوِّ

التقييمات  التي يديرها مكتب التقييم    الرئيسية  وعملياته وأنشطته وفعاليتها واتساقها وأثرها واستدامتها وكفاءة تنفيذها. وأنواع 

 

 لكفاءة اإلدارية. توفِّّر االتفاقات الطويلة األجل مزايا كثيرة، بما في ذلك زيادة ا (78)
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واالستراتيجية؛ السياساتية  التقييمات  تشمل  التي  العالمية  التقييمات  ال  هي:  الخطط  والتقييمات  تقييمات  تشمل  التي  قطرية، 

القطرية واالستجابات المؤسسية لحاالت الطوارئ اإلنسانية؛ وتقييمات األثر. وباإلضافة إلى ذلك، يسهم مكتب   االستراتيجية 

من التقييمات    ة إجراء المزيد التقييم في التقييمات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت وغيرها من التقييمات المشتركة، ويتنبّأ بإمكاني

 على نطاق المنظومة في المستقبل.

التقييمات للفترة   -26 النشط    2024-2022وقد اختير برنامج  ليتحلى بأقصى قدر ممكن من الجدوى في السياق  دت أولوياته  وُحدِّّ

جل تعزيز مساهمة  ة والتعلم من أويحقَّق بالتالي المستوى األمثل لدور مكتب التقييم في دعم المساءل لب  ا  لسياسات وبرامج ا 

لتوليد أدلة مناسبة من حيث توقيتها ووجاهتها التخاذ    الب  ا   م  التقييمات مصمَّ في القضاء على الجوع في العالم. وبرنامج 

القرارات، ويتشاور مكتب التقييم مع مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والمراجع الخارجي للحسابات من أجل تقليل مظاهر  

 نى حدّ ممكن وتحديد أوجه التآزر حيثما أمكن. التداخل إلى أد

المؤقتة لعامي    2022لمحة عامة عن خطة مكتب التقييم للتقييمات المركزية في عام    3-رابعا-ويعرض الجدول ألف -27 واآلفاق 

 . وتناقَش في بقية هذا القسم تفاصيل تلك المنجزات المتوخاة وأساسها المنطقي. 2024و 2023

التي وافق عليها    الب  ا  محدَّدة في وثيقة وضع السياسات في  الب  ا   القاعدة التي تنظم تقييم سياسات إن    السياسات.   تقييمات -28

المعتمدة بعد عام    (79) . 2011المجلس في عام   إثر انقضاء أربع إلى ست سنوات من بدء    2011وهي تتطلب تقييم السياسات 

. أما في حالة السياسات التي تمت الموافقة عليها قبل  الب  ا   ة سياسات  والتعلم في دور   التنفيذ من أجل المساهمة بأدلة التقييم

بالنسبة لعمل  2011عام   السياسة  استمرار أهمية  إلى معيار  تتناوله السياسة  الموضوع الذي  السياسة نفسها أو  تقييم  ، فيستند 

ة مواضيع بعض السياسات ولن تكون هذه  مات االستراتيجيأو احتمال إسهامها في وضع سياسة جديدة. وتغطي التقيي  الب  ا  

من أجل تحديد أولويات تقييمات السياسات    الب  ا  السياسات موضوعا لتقييم أي سياسة بذاتها. ويتشاور مكتب التقييم مع إدارة  

 وتوقيتها في ضوء تجميع السياسات: 

ة بناء السالم في البيئات االنتقالية، التي  ر عن تقييم سياستقري  2023سيقدَّم إلى المجلس في دورته العادية األولى لعام  ُ(أ

 .  2021استُهل تنفيذها في عام 

الصمود والحد من مخاطر  تقرير عن تقييم سياسة تعزيز القدرة على  2023سيقدم إلى المجلس في دورته السنوية لعام ُ(ب

 . 2021الكوارث، التي استُهّل تنفيذها في أواخر عام 

إجراء تقييمين للسياسات، أحدهما عن سياسة الخطط االستراتيجية القطرية واآلخر  ، سيطلب مكتب التقييم  2022في عام  ُ(ج

 عن تغير المناخ. 

وتقييمين آخرين في   2023، من المتوقع بدء إجراء تقييمين جديدين للسياسات في عام  2024-2023إلى الفترة  تطلعا  ُ(د

 .  2024عام  

مواضيع استراتيجية، و/أو مسائل مؤسسية منتظمة أو ناشئة و/أو برامج    تتطلع إلى المستقبل وترّكز على التقييمات االستراتيجية   -29

،  2022ليمية. واستُرشد في اختيار مواضيع التقييمات االستراتيجية ومواعيدها، خالل عام  ومبادرات ذات تغطية عالمية أو إق

   :م في التعلم التنظيميللمواضيع ذات األهمية االستراتيجية التي يمكن أن تساه 2017باستعراض أُجري في عام 

المقيدة، وهو يتناول  للتكنولوجيا واالب  الب  ا   إجراء تقييم استراتيجي الستخدام    2020بدأ في عام  ُ(أ تكار في البيئات 

 .  2022استخدام االبتكارات التكنولوجية في األزمات اإلنسانية، وسيقدَّم إلى المجلس في دورته العادية األولى لعام 

إجراء تقييم استراتيجي للتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، يجمع تقييمات منفصلة   2021سيُطلب في عام  ُ(ب

 . 2023ين، كي يُعرض على المجلس في دورته العادية األولى لعام للسياست

 

 (. B-WFP/EB.A/2011/5)  "الب  ا   "وضع السياسات في  (79)
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دهما  ، ستبدأ ثالثة تقييمات استراتيجية جديدة بشأن إدارة سلسلة اإلمداد وموضوعين سيتم تحدي2024-2023في الفترة ُ(ج

االعتبار عددا من    من خالل عملية تشاورية تأخذ في 2021الحقا. وستحدَّد أولويات التقييم االستراتيجي في نهاية عام 

 . للب  ا  العوامل، بما في ذلك على وجه الخصوص الخطة االستراتيجية الجديدة 

قطرية األداة األولية لتوفير المساءلة وتلبية احتياجات  تعدّ تقييمات الخطط االستراتيجية ال  تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية. -30

وإدارة   المجلس  لتوقعات  وفقا  االستراتيجي    . الب  ا  التعلم  التموضع  على  أدلة  تقدم  خططه    للب  ا   وهي  جميع  ونتائج 

القطرية واإلسهام إن  االستراتيجية القطرية، من أجل االسترشاد بهذه األدلة في تصميم الجيل التالي من الخطط االستراتيجية  

للتعاون من أجل التنمية المستدامة. ولهذا الغر  ض، تُجرى تقييمات الخطط االستراتيجية أمكن في تصميم أطر األمم المتحدة 

القطرية في السنة قبل األخيرة من دورة برامج الخطط االستراتيجية القطرية من أجل ضمان أن تكون مشاريع تقارير التقييم  

 زة عندما تبدأ المكاتب القطرية في تصميم خطط استراتيجية قطرية جديدة.  النهائية جاه

اال -31 تقييمات الخطط  استكمال  ويستند عدد  المتوقع  الحالية. ومن  التخطيط  التي تجرى كل عام إلى توقعات  القطرية  ستراتيجية 

عام   20 في  القطرية  االستراتيجية  الخطط  تقييمات  من  استهالل  2022تقييما  مع  عام  تق  15،  في  مقررا  جديدا    2022ييما 

كر أعاله، يُتوقع استمرار التقلب في عبء العمل  . وكما ذُ 2024تقييمات في عام  9، وانخفاضها إلى 2023تقييما في عام  17و

كوفيد أزمة  بسبب  القطرية  االستراتيجية  الخطط  دورات  في  المحتملة  للتغيرات  الجارية    19-نتيجة  العملية  وبسبب  العالمية 

دامة، مما له أثر  اءمة بين دورات الخطط االستراتيجية القطرية ودورات أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستللمو 

مباشر على توقيت تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية. وسيواصل مكتب التقييم الحفاظ على عالقات عمل وثيقة مع شعبة  

 اتب اإلقليمية لضمان أن يستجيب برنامج العمل، قدر اإلمكان، لالحتياجات. البرامج اإلنسانية واإلنمائية والمك

المؤسسية -32 االستجابات  الطوارئ.   تقييمات  االستجابات    لحاالت  تقييمات  تغطية  زيادة  إلى  الداعي  المجلس  طلب  مع  تماشيا 

(، سيواصل مكتب التقييم  2المستوى    واالستجابات المتعددة البلدان من   3المؤسسية لحاالت الطوارئ )االستجابات من المستوى  

  2 واستجابة متعددة البلدان من المستوى  3طوارئ من المستوى    اتباع نهجه ذي الشقين على النحو التالي: ستقيَّم كل استجابة لحالة

نية. وفي حين  من خالل تقييم االستجابة المؤسسية لحاالت الطوارئ أو، عند االقتضاء، تقييم الخطة االستراتيجية القطرية المع

،  19-لجائحة كوفيد  الب  ا  بة  أولوية تقييمات االستجابات المؤسسية لحاالت الطوارئ على تقييم استجا  2021انصبت في عام  

 . 2022سيتم اختيار موضوع جديد لعام 

بين الوكاالت  -33 التوجيهي  التقييمات اإلنسانية المشتركة  الفريق  التقييم، بوصفه عضوا نشطا في  يقّر مكتب  بالتقييمات  :  المعني 

المتحدة لتنسيق الشؤون ا إلنسانية، بفوائد التقييمات المشتركة في اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت، الذي يرأسه مكتب األمم 

توفير طريقة فعالة من حيث التكلفة لتحقيق تغطية التقييم، والتقليل إلى أدنى حد من العبء الملقى على كاهل أفرقة األمم المتحدة  

ويتوخى مكتب التقييم    في االستجابات اإلنسانية على نطاق المنظومة.   الب  ا  القطرية في البيئات الصعبة، وتمكين تقييم أداء  

 المساهمة في ما يصل إلى اثنين من التقييمات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت سنويا: 

لالستجابات لألزمة اإلنسانية في اليمن، ولالستجابة   – ، استُهل تقييمان إنسانيان مشتركان بين الوكاالت 2021في عام ُ(أ

 .  19-لجائحة كوفيد

ني بالتقييمات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت مواضيع التقييمات اإلنسانية المشتركة بين سيحدّد الفريق التوجيهي المعُ(ب

 .  2022الوكاالت في عام 

بشأن تحديد فرص إجراء تقييم مشترك  األخرى  ع كيانات األمم المتحدة  سيواصل المكتب تعاونه م  التقييمات واألنشطة المشتركة. -34

. وستضاف  2023ا في إجراء تقييمين مشتركين أو على نطاق المنظومة اعتبارا من عام  ، ويتوخى المساهمة سنوي2022في عام  

ها إطار األمم المتحدة للتعاون  هذه التقييمات إلى تقييم مشترك يتم على المستوى الالمركزي وإلى مساهمات في تقييمات يجري

 من أجل التنمية المستدامة. 

 . 2022د لعام  سيتم تحديد موضوع جدي التقارير التجميعية. -35
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   2022خطة التقييم الخاصة ب كتب التقييم ل ام  :3-راب ا-الجدول ألف

 ( 2021سبت ب /أ لول   6) 2024و  2023والتوق ات ل ا   

 2024 2023 2022  وع التقييم 

 : 2021تقييمات مستمرة من عام   ات السياسات تقيي

بناء السالم في بيئات االنتقال )الدورة   •

 ( 2023العادية األولى لعام 

تعزيز القدرة على الصمود والحد من   •

مخاطر الكوارث )الدورة السنوية لعام  

2023 ) 

 تقييمان جديدان: 

 سياسة الخطط االستراتيجية القطرية   •

 تغير المناخ   •

 : 2022من عام  تقييمات مستمرة 

تعزيز القدرة على الصمود والحد   •

 من مخاطر الكوارث  

سياسة الخطط االستراتيجية   •

 القطرية  

 تغير المناخ   •

 تقييمان جديدان: 

 يُحدَّد موضوعهما الحقا.  •

 تقييمان جديدان: 

 يُحدَّد موضوعهما الحقا.  •

التقيي ات 

 االست اتيجية 

 : 2021تقييم مستمر من عام  

المناعة    وفيروس نقصالتغذية  •

البشرية/اإليدز )الدورة السنوية  

 ( 2023لعام 

 تقييم جديد:

 استراتيجية إدارة سلسلة اإلمداد  •

 : 2022تقييم مستمر من عام  

 استراتيجية إدارة سلسلة اإلمداد   •

 تقييمات جديدة: 

تقييم أو تقييمان: يُحدَّد   •

 الموضوع الحقا. 

 : 2023تقييمات مستمرة من عام 

دَّد الموضوع  تقييم أو تقييمان: يُح •

 الحقا. 

 تقييمات جديدة: 

تقييم أو تقييمان: يُحدَّد   •

 الموضوع الحقا.  

تقييم الخطة  

االست اتيجية 

 القط  ة*

 : 2021تقييمات مستمرة من عام 

االستراتيجية القطرية  الخطة   •

ألفغانستان )الدورة السنوية لعام  

2022 ) 

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة   •

 ( 2022السنوية لعام للجزائر )الدورة 

الخطة االستراتيجية القطرية لدولة   •

بوليفيا المتعددة القوميات )الدورة  

 ( 2022العادية الثانية لعام 

ة  الخطة االستراتيجية القطرية المؤقت •

لجمهورية أفريقيا الوسطى )الدورة  

 ( 2022العادية الثانية لعام 

الخطة االستراتيجية القطرية لتشاد   •

 ( 2022الثانية لعام  )الدورة العادية 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

إلكوادور )الدورة العادية الثانية لعام  

2022 ) 

الخطة االستراتيجية القطرية لمصر   •

 ( 2023)الدورة السنوية لعام  

الخطة االستراتيجية القطرية لهايتي   •

 ( 2023)الدورة السنوية لعام  

الخطة االستراتيجية القطرية للهند   •

 ( 2022ية الثانية لعام  )الدورة العاد

االستراتيجية القطرية لألردن  الخطة   •

 ( 2022)الدورة العادية الثانية لعام  

الخطة االستراتيجية القطرية لكينيا   •

 ( 2023)الدورة السنوية لعام  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

لقيرغيزستان )الدورة العادية الثانية  

 ( 2022لعام 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

نية لعام  ريتانيا )الدورة العادية الثالمو 

2022 ) 

 تقييمات جديدة:  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 ألرمينيا  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 المؤقتة لبوروندي  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لكولومبيا  

لقطرية  االستراتيجية االخطة   •

 للكونغو  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لكوبا  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

لجمهورية الكونغو  

 الديمقراطية  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لجيبوتي  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لغواتيماال  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 للعراق  

ة  الخطة االستراتيجية القطري  •

 لليسوتو  

طة االستراتيجية القطرية  الخ •

 لليبريا 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لمدغشقر  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لمالي  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 للنيجر  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لرواندا 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 تقييمات جديدة: 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 ألفغانستان  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 للصين  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لكوت ديفوار  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 إلسواتيني  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 إلثيوبيا  

 الخطة االستراتيجية القطرية   •

 إلندونيسيا  

ستراتيجية القطرية  الخطة اال •

 للصومال  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لتونس 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 ألوغندا  
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   2022خطة التقييم الخاصة ب كتب التقييم ل ام  :3-راب ا-الجدول ألف

 ( 2021سبت ب /أ لول   6) 2024و  2023والتوق ات ل ا   

 2024 2023 2022  وع التقييم 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

لموزامبيق )الدورة السنوية لعام  

2022 ) 

الخطة االستراتيجية القطرية لنيجيريا   •

 ( 2022)الدورة العادية الثانية لعام  

الخطة االستراتيجية القطرية لباكستان   •

 ( 2022)الدورة العادية الثانية لعام  

الستراتيجية القطرية لدولة  الخطة ا •

سطين )الدورة العادية األولى لعام  فل

2023 ) 

الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو   •

 ( 2022)الدورة العادية الثانية لعام  

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة   •

لجنوب السودان )الدورة العادية  

 ( 2022الثانية لعام 

الخطة االستراتيجية القطرية لسري   •

م  )الدورة العادية الثانية لعا النكا 

2022 ) 

الخطة االستراتيجية القطرية للسودان   •

 ( 2022)الدورة العادية الثانية لعام  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

لطاجيكستان )الدورة العادية الثانية  

 ( 2022لعام 

الخطة االستراتيجية القطرية   •

لجمهورية تنزانيا المتحدة )الدورة  

 ( 2022السنوية لعام 

 تقييمات جديدة: 

 االستراتيجية القطرية لبنن  الخطة   •

 الخطة االستراتيجية القطرية لبوتان   •

الخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا   •

 فاسو  

 الخطة االستراتيجية القطرية لكمبوديا   •

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 للجمهورية الدومينيكية 

 الخطة االستراتيجية القطرية لغانا   •

 ي ستراتيجية القطرية لمالو الخطة اال •

الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار   •

 )تؤكد الحقا(  

 الخطة االستراتيجية القطرية لناميبيا   •

 الخطة االستراتيجية القطرية لنيبال   •

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لنيكاراغوا  

 الخطة االستراتيجية القطرية للفلبين   •

   الخطة االستراتيجية القطرية للسنغال •

قطرية المؤقتة  الخطة االستراتيجية ال •

 للجمهورية العربية السورية  

الخطة االستراتيجية القطرية   •

 لزامبيا  

 تومي وبرينسيبي   نلسا

طرية  الخطة االستراتيجية الق •

   لسيراليون 
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   2022خطة التقييم الخاصة ب كتب التقييم ل ام  :3-راب ا-الجدول ألف

 ( 2021سبت ب /أ لول   6) 2024و  2023والتوق ات ل ا   

 2024 2023 2022  وع التقييم 

تقييم االستجابة  

ال ؤسسية لحاالت  

 الطوارئ 

 تقييم جديد

المؤسسية  تقييم االستجابة  •

 لحاالت الطوارئ: يحدد الحقا  

 : 2022تقييم مستمر من عام  

االت  تقييم االستجابة المؤسسية لح •

 الطوارئ: يحدد الحقا 

 

 تقييم جديد:

تقييم االستجابة المؤسسية   •

 لحاالت الطوارئ: يحدد الحقا  

 : 2023تقييم مستمر من عام  

تقييم االستجابة المؤسسية لحاالت   •

 الطوارئ: يحدد الحقا 

 

 تقييم جديد:

تقييم االستجابة المؤسسية لحاالت   •

 الطوارئ: يحدد الحقا 

تقييم ال  ل اإل سا    

 ل شت ك بين الوكاالت ا

 

 : 2021تقييمان مستمران من عام 

 االستجابة لألزمة اإلنسانية في اليمن  •

 19-التصدي لجائحة كوفيد •

 تقييمان جديدان: 

 يُحدَّد موضوعهما الحقا  •

 : 2022مستمران من عام تقييمان  

 يُحدَّد موضوعهما الحقا  •

 

 تقييمان جديدان: 

 يُحدَّد موضوعهما الحقا  •

 تقييمان جديدان: 

 يُحدَّد موضوعهما الحقا   •

 : 2021تقييم مستمر من عام     التقيي ات ال شت كة

المشترك للكفاءة  التقييم  •
واالستدامة )برنامج األمم  
المتحدة المشترك المعني  

بفيروس نقص المناعة  
البشرية/اإليدز/صندوق األمم  

 المتحدة للسكان( 

 

 تقييم جديد:

 يحدَّد موضوعه الحقا  •

 : 2022تقييم مستمر من عام  

 يحدد موضوعه الحقا  •

 تقييمات جديدة: 

أو تقييمان: يُحدَّد الموضوع  تقييم  •

 الحقا 

 : 2023تقييمات مستمرة من عام 

تقييم أو تقييمان: يُحدَّد الموضوع   •

 الحقا 

 تقييمات جديدة: 

تقييم أو تقييمان: يُحدَّد الموضوع   •

 الحقا 

 

تقار   التقييم  

 التج ي ية 

 تقييم جديد:

 حقا يحدَّد موضوعه ال •

 تقييم جديد:

 موضوعه الحقا يحدَّد  •

 تقييم جديد:

 يحدَّد موضوعه الحقا  •

أغسطس/آب وإلى دورات التخطيط الحالية للخطط االستراتيجية    31* يستند التخطيط إلجراء تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية إلى المعلومات المتوافرة في  

 .  القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية

 

تماشيا مع استراتيجية تقييم األثر.   2024إلى عام  2019تطور تقييمات األثر من عام  5-رابعا-الشكل ألفيبين   تقييمات األثر. -36

بشأن التحويالت القائمة على النقد والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ والقدرة   –وأطلق مكتب التقييم ثالث نوافذ لتقييم األثر 

  2022ويعتزم إطالق نافذة رابعة بشأن التغذية في عام  –القائمة على المدارس   ، بشأن البرامج2021ي عام على الصمود، وف

تقييما في عام    14إلى    2021تقييما في عام    11رهنا بتوافر التمويل الالزم. ويتوقع مكتب التقييم زيادة عدد تقييمات األثر من  

 .  2024في عام تقييما  20، و2023تقييما في عام  16، و 2022

وبدأ مكتب التقييم أيضا العمل على استخالص األدلة من تقييمات األثر في السياقات الهشة واإلنسانية. ويتماشى مسار العمل   -37

 الشامل هذا مع استراتيجية تقييم األثر وسيستند إلى الدروس المستفادة من نوافذ التقييم المواضيعية.  

نات مطلوبة في تنفيذ االستراتيجية في المستقبل بنتائج استعراض منتصف  عديالت أو تحسيوستسترشد القرارات المتعلقة بأي ت -38

 . 2021ستراتيجية تقييم األثر، الذي أجري في عام  الالمدة 
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 2024-2019 واف  تقييم ا ث ،  :5-راب ا-الشكل ألف

 

   التقيي ات الال  كز ة -باء

مقارنة بعدد    2021-2016اؤها في إطار سياسة التقييم للفترة  ية المتوقع إجر عدد التقييمات الالمركز   6-رابعا-يظهر الشكل ألف -39

للفترة   التي استُهلت فعال وبالتقييمات المتوقعة  التقييمات  عمل  تنفيذ خطة    19-. وأعاقت جائحة كوفيد2024-2022التقييمات 

. ونظرا إلى استمرار آثار  2021تقييمات حتى عام    ، حيث ألغي تقييمان وأرجئ تسعة2020الالمركزية بشكل كبير في عام  

، بدأ أو من المتوقع أن  2021. وفي أغسطس/آب  2022و  2021الجائحة، من المرجح أن تكون االتجاهات مماثلة في عامي  

الدن  33هو    2022ام  ؛ والعدد المتوقع لع 2021تقييما في عام    32يبدأ   التغطية  لتقييم  تقييما، على افتراض االلتزام بمعيار  يا 

المركزي واحد لكل دورة من دورات الخطط االستراتيجية القطرية؛ ومن المتوقع حدوث زيادة متواضعة في عدد التقييمات  

  32و  2023تقييما في عام    24التقديرات إلى    المشتركة والتقييمات اإلقليمية الالمركزية المواضيعية المتعددة البلدان، حيث تشير 

 . 2024تقييما في عام 

  

                        

      

النيج 

 ال 

ج هور ة الكو غو الد  ق اطية

السودان جنوب

         

كينيا

السور ةالج هور ة ال  بية 

روا دا

التحو الت القائ ة على النقد 

وال سائل الجنسا ية

2019 2020 2021 2022 2023

                               

لألث   ا  صل إلى تقيي ين إضافيين

الب ا   القائ ة على 

ال دارس
لألث ة  ا  صل إلى ستة تقيي ات إضافي

التغ  ة ة لألث  ا  صل إلى ستة تقيي ات إضافي

2024
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 * 2021، أ سطس/آب 2021-2016ال دد ال توقع للتقيي ات الال  كز ة ف  إطار سياسة التقييم للفت ة  :6-راب ا-الشكل ألف

 

 .  التقييمات المسجلة حسب سنة البداية، باستثناء التقييمات األساسية والتقييمات الملغاة

يذ توصيات استعراضات منتصف المدة لالستراتيجيات اإلقليمية  وبدعم من مكتب التقييم، سيتابع موظفو التقييم اإلقليميون تنف -40

 . وبعد الموافقة على سياسة تقييم محدثة، سيتم تحديث استراتيجيات التقييم اإلقليمية الست. 2020التي اكتملت في عام 

إدارتها على نحو فعال  جهوده المبذولة لضمان توافر القدرة الكافية على تخطيط التقييمات الالمركزية و  الب  ا   وسيواصل   -41

، ستركز هذه الجهود على  2022وتعزيز استخدامها إلى أقصى حد في تصميم السياسات والبرامج القائمة على األدلة. وفي عام  

 تعزيز ما يلي: 

 ية في تخطيط التقييمات وتعزيز التقييمات الالمركزية التي تتناول فجوات تعلم  دعم المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليم

 حددة وتكفل أقصى قدر من التكامل مع أنواع التقييم األخرى؛  م

   إدراج تكاليف التقييم في ميزانيات الحوافظ القطرية والتعاون مع المانحين لضمان توافر الموارد المالية الالزمة إلجراء

 كزية مستقلة وموثوقة ومفيدة؛  تقييمات المر 

   الممارسات الجيدة في المكاتب القطرية  الوطنية على التقييم، باالستناد إلى  التعلم من العمل الجاري المتعلق بتنمية القدرة

الذين يشاركون في شبكات التقييم   والمكاتب اإلقليمية، وتقديم المشورة المصممة خصيصا للغرض، ودعم الموظفين 

 لمشتركة.  ، وتعزيز المشاركة في التقييمات ا2030اإلقليمية والوطنية والمبادرات المرتبطة بخطة عام 

تثمار في آليات الدعم وتعزيزها بهدف االرتقاء بجودة التقييمات الالمركزية ومصداقيتها وفائدتها،  وسيواصل مكتب التقييم االس -42

 وال سيما من خالل ما يلي: 

  ؛ الب  ا  تحديث اإلرشادات بشأن نظام ضمان جودة التقييمات الالمركزية بشكل دوري وضمان نشرها على نطاق 

 ت الالمركزية بتزويده بموظفين مكرسين لدعم التقييمات الالمركزية التي  على مكتب المساعدة الداخلي للتقييما الحفاظ

 تتعاقد عليها شُعب المقر؛

   إدارة خدمة لدعم جودة التقييمات الالمركزية يستعان في تنفيذها بمصادر خارجية؛ 

 تقييم محنكين ومؤهلين. قليمية، مما يمكنها من تحديد خبراء تيسير إتاحة خبرات التقييم للمكاتب القطرية والمكاتب اإل 
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Actual new starts    التقييماتُالمتو عةُُفيُعا ُ Planned new starts التقييمات الجديدة
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التقييمات  الجديدة المقررة



WFP/EB.2/2021/5-A/1 117 

 

   وظيفة التقييم الشا لة -جيم

   :، سوف يعطي مكتب التقييم األولوية لما يلي2022في عام  -43

   تعزيز أحكامه لضمان عدم التحيُّز وااللتزام باألخالقيات في التقييمات، إلى جانب تنفيذ خطة عمل لاللتزام بالمبادئ

ني بالتقييم ومجموعة متكاملة من التدابير الرامية إلى استباق الحاالت التي  ة ألخالقيات فريق األمم المتحدة المعالتوجيهي

 يتعرض فيها التحيُّز واألخالقيات للخطر وتيسير التسوية السريعة ألي مشاكل تظهر؛ 

   بشأن المشورة  تقديم  أجل  من  التقييم  ألساليب  استشاري  بفريق  االستعانة  إلى  تجريب  استنادا  التقييم  وأساليب  نُهج 

 ممارسات العالمية الجيدة واالبتكارات في التقييم؛ ال

   مواصلة تكييف النُّهج واألدوات والعمليات لمواجهة تحديات إنتاج تقييمات عالية الجودة تأتي في الوقت المناسب خالل

عن بُعد   لى الدروس المستفادة من جمع البيانات وإ  للب  ا   ، استنادا إلى مجموعات البيانات الواسعة 19-جائحة كوفيد

 ومن النماذج الهجينة للتقييمات؛ 

   بذل الجهود لضمان اعتبار اإلدماج والمساءلة أمام السكان المتضررين مسألتين أساسيتين في مهمة التقييم، بما في ذلك

 من خالل تحديث نظام ضمان جودة التقييم ومبادرات تنمية القدرات؛ 

   إطار عملية  التنسيق مع البشرية في  الموارد  آثار مختلف  شعبة  إلى معالجة  العاملة تهدف  للقوة  استراتيجيّة  تخطيط 

التخطيط   التقييم على الموارد البشرية، وإلى العمل مع شعبة البحث والتقييم والرصد والشعب األخرى على  عمليات 

  الب  ا  نطاق ن الذين يضطلعون بوظيفة التقييم على للقوة العاملة ألغراض الرصد والتقييم، وإلى زيادة عدد الموظفي

 من خالل مجموعة محدّثة من المواهب الدولية المستقبلية المعنية بالرصد والتقييم؛  

   بذل الجهود لضمان عمل آليات توفّر تمويال مستداما يمكن التنبؤ به لجميع أنواع التقييمات، بما في ذلك من خالل إدارة

 للتقييمات على نطاق أوسع. الصندوق االحتياطي  

   الوصول ال نهج  إلى أدلة التقييم وتواف ها  ت ز ز -دال

التقييم المحدثة حصيلة جديدة تركز على تيسير   -44 التقييم في إطار مشروع سياسة  المنطبقة على وظيفة  التغيير  تتضمن نظرية 

 وشركائه.   لب  ا   االوصول إلى أدلة التقييم وضمان توافرها بصورة منهجية لتلبية احتياجات 

إلدارة االتصاالت والمعرفة الالزمة للتقييم،    الب  ا  بشأن تنفيذ استراتيجية    2021ل الذي استُهّل في عام  واستنادا إلى العم -45

إليها.    الب  ا  سيعزز   التقييم وتبادل المعرفة والوصول  التقييم إلى جميع أصحاب  استخدام  النشط عن نتائج  ويهدف اإلبالغ 

إلى تعظيم استخدامها في تصميم السياسات واالستراتيجيات والبرامج، وسوف يستمر التركيز على ضمان استرشاد    المصلحة

 الجيل الثاني للخطط االستراتيجية القطرية بأدلة التقييمات. 

 ، ستكون األولويات هي: 2022وفي عام  -46

 ل إرشاد عملية صنع القرار كي يتسنى مثال لمكتب  تدعيم اآلليات والنظم القائمة لتعزيز أدلة التقييم واستخدامها من أج

التقييم االستمرار في عرض الدروس المستفادة وملخصات األدلة التي ُجمعت بالتعاون مع المجلس، وتقديم أدلة تقييم  

 مية استراتيجية إلى لجنة الرقابة والسياسات؛  ذات أه

  لوصول إليها، والتعاون مع الشعب التقنية في المقر  وضع مجموعة موسعة من منتجات األدلة المستهدفة التي يسهل ا

 ؛ الب  ا والمكاتب اإلقليمية لتحديد الفرص المتاحة لمواصلة إدراج األدلة التقييمية في العمليات ذات الصلة على نطاق  

 ي والقطري ولتيسير العمل مع المكاتب اإلقليمية لتعزيز االبتكار في التقييمات التي يُطلب إجراؤها على المستويين اإلقليم

 اإلثراء المتبادل بين المناطق؛  
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 يم  تعزيز العرض التصويري للبيانات في تقارير التقييم، من أجل تيسير التبادل الفعال للمعلومات واألدلة الالزمة للتقي

والالم المركزية  التقييمات  كل  من  المستمدة  األدلة  على  والخارجيين  الداخليين  المستخدمين  إطالع  ركزية  وتسهيل 

 . للب  ا  

 وسيبذل مكتب التقييم مزيدا من الجهود لتعزيز استخدام التقييمات من خالل ما يلي:  -47

  من خالل التعلم من األقران ومبادرات أخرى    الب  ا  تعزيز فهم دور التقييم في التغيير التحويلي في صفوف موظفي

 ؛ الب  ا   ترمي إلى تعزيز ثقافة التعلم في 

 ت للتعلم مع األمم المتحدة ووكاالت أخرى من أجل النهوض بتجميع األدلة المتعلقة بمواضيع ذات  المشاركة في شراكا

 نشاؤه حاليا على مستوى المنظومة ككل؛ اهتمام مشترك وتحسين استخدام األدلة، وال سيما في مكتب التقييم الجاري إ

 الذي يضم في  19-قييم العالمي لجائحة كوفيدالمساهمة بنشاط في عمليات الدروس المستفادة التي يجريها تحالف الت ،

عضويته الدول األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ووكاالت  

 المتحدة، وإصدار الدروس المستفادة من جانب مكتب التقييم من التقييمات السابقة ذات الصلة؛   األمم 

   وثيق مع شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين على استخدام وتحليل البيانات على النحو األمثل في أداة تتبع  العمل بشكل

 ". R2المخاطر والتوصيات المؤسسية " 

 لتقيي ات وإدارتها واستخدا ها ت ز ز القدرة على طلب ا - هاء

يا مع إطار كفاءة فريق األمم المتحدة المعني  ، وتماشالب  ا  من أجل ضمان وجود قدرات كافية إلدارة التقييمات على نطاق   -48

تعميم  بالتقييم ومع المناقشات الجارية في منتدى الفريق بشأن إضفاء الطابع المهني على وظيفة التقييم، سيستمر مكتب التقييم في  

للفترة   التقييم  تنمية قدرات  إلى مختلف مستويات الموظ2024-2020استراتيجية  فين ووظائفهم، بما  . واالستراتيجية موّجهة 

، والموظفين الذين يشكلون جزءا من القوة العاملة المعنية بالتقييم  الب  ا   يشمل مستشاري شؤون البرامج والسياسات، وإدارة 

 ب اإلقليمية والمكاتب القطرية.  على مستوى المقر والمكات

   :ما يلي  2022وستشمل األولويات في عام  -49

 تعلم التقييم ) برنامجسلسلة ، مثل استكمال مبادرات التعلم الجارية(EvalPro  من خالل وضع مخطط لتكريم موظفي ،

من بناء القدرة على إدارة التقييم بجودة عالية   الب  ا   التقييم على نحو تدريجي يمّكن القوة العاملة المعنية بالتقييم في  

 ويشّكل إطارا لتكريم الموظفين أنفسهم؛  

 تستهدف موظفي التقييم ومسؤولي الرصد والتقييم، وكذلك إتاحة الدورة   الب  ا   ية حول التقييم في إطالق دورة تأسيس

 المهتمين بمعرفة المزيد عن التقييم.  الب  ا   لجميع موظفي 

   ال ساه ة ف  ال   فة ال ال ية وصنع الق ار ال ال    ن خالل الش اكات -واو

ييم الدولي، بالتركيز على المجاالت التي يمكن أن يضيف فيها أكبر قيمة وتكون أوثق  المشاركة في نظام التق  الب  ا   سيواصل  -50

 ، ستشمل األولويات الخاصة ما يلي: 2022صلة بعمله. وفي عام 

   المجاالت ذات    الب  ا  مواصلة تطوير شبكة األثر في  تقييمات  األدلة المستمدة من  توليد  للمنظمات المشاركة في 

 األولوية؛ 

   وفريق األمم المتحدة المعني    النشطة في أعمال شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنسانيالمشاركة

،  19-واالستجابة لجائحة كوفيد  2030بالتقييم، فيما يتعلق بضمان إسهام التقييمات في تحقيق النتائج في إطار خطة عام  

 ؛ 19-وفي التحالف العالمي لتقييم جائحة كوفيد
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  ا لها، مع االسترشاد بحصائل مؤتمر مواصلة تعزيز التعاون بين مكاتب التقييم التابعة للوكاالت التي تتخذ من روما مقر

 ؛ 2021قمة األمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية لعام 

 حدة للتعاون من أجل  التعاون إلنشاء نظم وعمليات لتسهيل التكليف واإلدارة بفعالية وكفاءة لعمليات تقييم أطر األمم المت

 التنمية المستدامة؛ 

 ( من خالل الشراكة االستراتيجية المعقودة مع شركاء  2020-2016عالمية )المشاركة في تقييم وتجديد خطة التقييم ال

 ؛ EvalPartners)التقييم )

 بنك الدولي، والتي تهدف إلى  تنفيذ مذكرة التفاهم مع مبادرة التقييم العالمية التي يقودها فريق التقييم المستقل التابع لل

ج منسق يشمل الشركاء المعنيين على المستويات العالمية واإلقليمية  تعزيز نتائج تنمية قدرات التقييم الوطنية من خالل نه

 والوطنية؛  

   ،تعزيز الشراكات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على المستويين اإلقليمي والقطري )منظمات األمم المتحدة

والتعاوال التقييم المشترك،  إلى ذلك(، لتشجيع  المدني، وما  التطوعية  حكومات الوطنية، والمجتمع  المنظمات  ون مع 

 للتقييم المهني، والتعلم فيما بين بلدان الجنوب، وتطوير األدوات لتقدير قدرات التقييم الوطنية. 

   اإلبالغ عن وظيفة التقييم -زاي

ويسترشد التقرير    دم إلى المجلس في دورته السنوية القناة الرئيسية لإلبالغ عن أداء وظيفة التقييم. يُعتبر تقرير التقييم السنوي المق -51

 بمؤشرات األداء الرئيسية المقابلة لمجاالت اإلبالغ الستة المحددة في سياسة التقييم.  

المتاحة حاليا لسياسة التقييم الرئيسية،  وباإلضافة إلى الجمع المستمر للبيانات الالزمة إلرشاد قياس مؤشرات األداء الرئيسية   -52

 المحدثة.   سيتم وضع مؤشرات جديدة ذات صلة بالسياسة 

المقبلة من قبيل   -53 وسيستمر تعزيز نظم اإلبالغ والمعلومات اإلدارية، مع مراعاة سياسة التقييم المحدّثة والتطورات المؤسسية 

 الخطة االستراتيجية الجديدة وإطار النتائج المقابل لها. 
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 ثا نال لحق ال

 ال صطلحات

استُخدمت في هذه الوثيقة، قدر اإلمكان، مصطلحات األمم المتحدة الشائعة في إعداد الميزانيات. واستُعملت، عند الحاجة، المصطلحات  

 تحديدا.  بالب  ا   والتعاريف الخاصة 

 Accountحساب 

 يمتها النقدية أو بوحدة قياس أخرى. تأثيرات المعامالت المالية بق سمي باألصول أو الخصوم أو اإليرادات أو المصروفات لقيدسجل ر 

 Activity شاط 

  يقاألنشطة هي إجراءات تُتخذ أو أعمال تُنفذ وتحشَّد من خاللها المدخالت، مثل األموال، والمساعدة التقنية، وسائر أنواع الموارد، لتحق

 .نواتج محددة

 Activity categoryفئة النشاط 

دة في  تصنَّف األ ، بما يسمح بتجميعها حسب طبيعتها.  الب  ا  نشطة، التي توصف في الخطط االستراتيجية القطرية، ضمن فئات موحَّ

 في إطار النتائج المؤسسية. الب  ا  وترد قائمة شاملة بفئات أنشطة 

 Annual performance reportتق    ا داء السنوي 

وتحدياته الرئيسية. ويورد التقرير  الب  ا    المجلس التنفيذي والجهات المانحة، ويُبرز إنجازات    تقرير على المستوى المؤسسي يُقدَّم إلى 

ل جزءا أساسياالستراتيجية وخطة اإلدارة، وهو يعكس مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، ويُش  الب  ا  التقدم المحرز بالمقارنة بخطة   ا  ّكِّ

، وإلى المشاورات مع الشُعب  الب  ا  داء. ويستند التقرير إلى نُظم المحاسبة وإدارة العمليات في للمساءلة وإدارة األ   الب  ا  من نظام 

 والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية والشركاء. 

 Appropriationاعت اد 

ابله تكبد التزامات لتلك األغراض  البرامج واإلدارة لفترة مالية ويمكن في مقميزانية دعم  المبلغ الذي يعتمده المجلس ألغراض محدَّدة في  

 في حدود المبلغ المعتمد. 

 Appropriation lineبند اعت اد 

التنفيذي في حدوده إجراء عمليات تحويل دون موافقة مسبقة من   المدير  ل  البرامج واإلدارة ويخّوِّ دعم  أكبر قسم فرعي من ميزانية 

 المجلس. 

 Baseline أساسية ةأ شط

 بخطط استراتيجية قطرية فردية. ربطها مباشرةنجاز خطة التنفيذ السنوية بفعالية وكفاءة ولكن ال يمكن أنشطة أساسية تسهم في إ
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 Beneficiaries ستفيدون 

في أي    الب  ا   ( من تدخالت  3و  2( أو بصورة غير مباشرة )المستويان  1المستفيدون أشخاص يستفيدون بصورة مباشرة )المستوى  

 إبالغ محددة.   وقت من األوقات أثناء فترة

 Boardال جلس 

 . وأسالفهالمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 

 Capital Budgeting Facility  فق ال يز ة ال أس الية 

ن الكفاءة عن طريق خ للب  ا  مرفق متجدد يسمح   فض التكاليف في األجل الطويل. تنفيذ مبادرات واسعة النطاق تُحّسِّ

 Contribution ساه ة 

ع بسلع مالئمة، أو  الت المالي    مواد برُّ النظام  المنصوص عليها في  لإلجراءات  نقدية، وفقا  أموال  أو  أو خدمات مقبولة،  غير غذائية، 

هة متعددة األطراف، أو ثنائية.  . ويمكن أن تكون المساهمةللب  ا    متعددة األطراف، أو موجَّ

 Corporate results frameworkإطار النتائ  ال ؤسسية 

د هذا    للب  ا  لوثيقة المعيارية المعتمدة من المجلس من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية  ا وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية. ويُحدِّّ

في سبيل تحقيق األهداف    الب  ا  طيط ورصد أداء  اإلطار النموذج المنطقي لنتائج البرامج وبنية الدعم اإلداري المستخدمة لتوجيه التخ

لقياس النتائج. ويُحتفظ  "تيجية واإلبالغ عن ذلك األداء. ويُوائم إطار النتائج المؤسسية  ااالستر  خط الرؤية" مع المؤشرات المستخدمة 

رئيسية لإلدارة. وتُحدَّد المستويات  مجموعة نواتج البرامج وحصائلها؛ ومجموعة مؤشرات األداء ال  :بهذه المؤشرات في مجموعتين، هما

 المقر ويستعرضها المجلس في تقرير األداء السنوي. ومكاتب  مكاتب اإلقليمية الفي دورات أداء المكاتب القطرية و  جالمستهدفة للنتائ

 Critical corporate initiatives بادرات  ؤسسية حاس ة 

ل بمخصصات من حساب تسوي   ، جاالت البرمجةمفي    الب  ا   ة دعم البرامج واإلدارة بهدف تعزيز قدرة  استثمارات غير متكررة تموَّ

 واإلدارة.  ،والعمليات 

 Directed multilateral contributionال ساه ة ال ت ددة ا ط اف ال وجهة 

توجيهها إلى نشاط محدد     الب  اللقيام بعملية طوارئ محدَّدة، تطلب الجهة المانحة من   الب  ا  مساهمة، بخالف االستجابة لنداء من 

 ، أو تطلب توجيهها إلى برنامج محدد أو برامج محددة. لب  ا  اأو أنشطة محددة بمبادرة من 

 Direct support costتكاليف الدعم ال باش ة 

شاط معين في إطار  ن تكلفة تقابل النفقات على المستوى القطري المرتبطة ارتباطا مباشرا بتنفيذ البرنامج ككل ولكن ال يمكن عزوها إلى 

 ذلك البرنامج. 

 Executive Directorال د   التنفي ي  

 المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، أو الموظف الذي يوكل إليه المدير التنفيذي السلطة والمسؤولية في مسألة معيَّنة. 
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   Extrabudgetary fundingخارج عن ال يزا ية  ت و ل

الخارجة   الموارد  االستئمانتشتمل  والصناديق  الخاصة  الحسابات  على  الميزانية  النحو  عن  على  التنفيذي  المدير  يُنشئها  قد  التي  ية، 

 .لنظام المالي من ا  1-5المادة المنصوص عليه في  

 Financial regulations ال  النظام ال

م اإلدارة المالية لحساب برنامج األغذية العالمي. ويجوز للمجلس في ظروف استثنائية أن  النظام المعتمد وفقا للنظا م األساسي والذي ينّظِّ

 يمنح إعفاءات من تطبيق مواد النظام المالي. 

 Focus areas جاالت الت كيز 

المنطقية  . وتظهر مجاالت التركيز  الب  ا   ضا وتنفذ فيها عمليات  فئات من السياقات يستبعد بعضها بع   للب  ا  كعناوين في األُطر 

على مستوى الحصائل االستراتيجية، وهي ثالثة مجاالت: االستجابة لألزمات، وبناء القدرة على الصمود، واالستجابة لألسباب الجذرية.  

 ا بأحد مجاالت التركيز.كل بيان لحصيلة استراتيجية مرتبط وينبغي أن يكون 

 Full-cost recoveryاالست داد الكا ل للتكاليف 

 استرداد جميع تكاليف األنشطة الممولة عن طريق مساهمات أو مدفوعات نظير تقديم خدمات. 

 Functional areasال جاالت الوظيفية 

  داخلية بهدف تنفيذ العمليات. وترتبط المجاالت الوظيفيةتسيير األعمال المتعلقة بها وتوفير خدمات  مجاالت خبرة متصلة بإدارة عمليات  

 ارتباطا وثيقا بهياكل المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية، وإلى حد ما بشُعب المقر. 

 Funding compactت و ل  اتفاق

 ءلة. بين الدول األعضاء واألمم المتحدة لزيادة نوعية الموارد وحجمها مقابل زيادة الشفافية والمسا اتفاق 

 General Fundالحساب ال ام 

الذي   المتنوعة،  الكيان المحاسبي  المباشرة، واإليرادات  الدعم غير  استرداد تكاليف  ليسجل فيه، تحت حسابات منفصلة، حساب  ينشأ 

التشغيل، و البرامجواحتياطي  لحساب فئة معينة من فئات  المخصصة  استئماني  ، المساهمات المتحصلة غير  ب  أو حسا  ، أو صندوق 

 خاص. 

 Global Commodity Management Facility  فق اإلدارة الشا لة للسلع  

بشراء أغذية على أساس تقدير لالحتياجات اإلقليمية والتوقعات بالتمويل بهدف استغالل ظروف السوق المواتية    للب  ا   مرفق يسمح  

 وخفض الوقت المطلوب لتسليم األغذية إلى المستفيدين إلى أدنى ما يمكن. 

 Implementation planخطة التنفي  

للمتطلبات األولويات وإجراء  خطة سنوية  تحديد  بعد  المتاحة    التشغيلية  والموارد  التمويل  توقعات  أساس  على  تعديالت  من  يلزم  ما 

 والتحديات التشغيلية. 

 Indirect support costsتكاليف الدعم  ي  ال باش ة 

 ا بتنفيذ برنامج أو نشاط. تكلفة ال يمكن أن ترتبط ارتباطا مباشر 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117174/download/
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 Integrated Road Map (IRM)خارطة الط  ق ال تكا لة 

ر وتعرض مساهمة  2021-2017تحدد خارطة الطريق المتكاملة التغيرات التحولية التي يتعين إدخالها لتنفيذ الخطة االستراتيجية ) ( وتيّسِّ

توفير األمن  "القضاء على الجوع، و 2سيما هدف التنمية المستدامة  ال، و2030في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  الب  ا  

"تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية    17"، وهدف التنمية المستدامة  الغذائي والتغذية المّحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة

 مية المستدامة". من أجل تحقيق التن

  Internal Project Lendingالداخل  لل ش وعات  اإلق اض

المناسب. ويسمح   ى تعظيم استخدام موارد المشروعاتآلية داخلية للتمويل بالسلف ترمي إل من أجل تحسين توافر األغذية في الوقت 

 المتوقعة في حدود البارامترات الموضوعة إلدارة المخاطر. المرفق بتقديم سلف لتمويل المشروعات في انتظار تأكيد المساهمات  

 Management cost recovery fees ست داد التكاليف اإلدار ةا رسوم 

تكاليف الخدمات لتغطية التكاليف المرتبطة    مجموع مبالغ تُفرض على الكيانات الخارجية استنادا إلى  استرداد التكاليف اإلدارية هي    رسوم

  يرتطوو  ، وإدارة المخاطر   ، ، بما فيها أنشطة الرقابةب  ا  البالمديرين والبنية التحتية لدعم إدارة أنشطة توفير الخدمات التي يضطلع بها  

 األدوات. 

 Management planخطة اإلدارة 

خطة العمل الشاملة الثالثية السنوات التي يقرها المجلس التنفيذي كل سنة على أساس متجدد، بما فيها الحصائل المزمعة، ومؤشرات  

 . للب  ا  اإلنجاز، إلى جانب الميزانية السنوية 

 Multilateral contributionال ساه ة ال ت ددة ا ط اف 

أنشطته    الب  ا  مساهمة يحدد   أو  لنداء موسع يحدد  برنامجه  استجابة  المقدمة  استخدامها، أو المساهمات  التي ستستفيد منها وكيفية 

والتي تعتبر الجهة المانحة التقارير المقدمة    في نطاق ذلك النداء، برنامجه أو أنشطته التي ستستفيد منها وكيفية استخدامها،   الب  ا  ،

 لس كافية لتلبية متطلباتها. إلى المج

 Operational costsتكاليف التشغيل 

 تكاليف التحويل وتكاليف التنفيذ الخاصة ببرنامج معين. 

 Operational requirements تطلبات تشغيلية 

 قديمها من أجل اعتمادها. مباشرة المتعلقة بالبرامج المعتمدة والبرامج المتوقع تالتشغيلية المباشرة وتكاليف الدعم الحتياجات جميع اال

 Other servicesالخد ات ا خ ى 

 مباشرة.   لب  ا   اغير أساسية لدعم عمليات  تكميليةهي أنشطة عرضية أو  الخدمات األخرى

 Pillarsال كائز 

ب القطرية في  قدَّمة من المكاتب اإلقليمية والمقر من أجل دعم المكاتهي خمس فئات )من ألف إلى هاء( تصف المنتجات والخدمات الم

 خططها االستراتيجية القطرية، وبالتالي لمواءمة خطط وميزانيات المكاتب اإلقليمية ومكاتب المقر. تنفيذ 
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 Programme categoriesفئات الب ا   

 وفقا لالئحة العامة:  الب  ا  تصنيف ألنشطة 

 وتُعد   مائية في بلد معين أو بلدان معينةاإلنسانية واإلن الب  ا  تصف كل حافظة أنشطة القط  ة  الخطط االست اتيجية

 باالستناد إلى التحليالت القطرية للتنمية المستدامة. 

 ال ؤقتة القط  ة  أنشطة    الخطط االست اتيجية  بلدان    الب  ا  تصف كل حافظة  بلد معين أو  اإلنسانية واإلنمائية في 

 مية المستدامة. قطرية للتن حليالتفيها ت تم تُجرَ وتُعد للبلدان التي  معينة

  للب  ا  ال توجد فيها    تُستخدم لتقديم إغاثة في حاالت الطوارئ في بلد معين أو بلدان معينة  ع ليات الطوارئ ال حدودة  

 خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة.

    نسانية واإلنمائية في بلد معين أو  اإل الب  ا   تصف كل حافظة أنشطة  ة ال ؤقتة اال تقاليةالخطط االست اتيجية القط

وتُنفذ فيما بين نهاية عملية طوارئ محدودة وبداية تنفيذ خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية   ةبلدان معين

 مؤقتة.

 Programme of workب  ا   ال  ل 

البرامج متطلبات  والج  للب  ا  المعتمدة    مجموع  الحكومات  مع  بالتعاون  نداءات  المحددة  في  والمستخدمة  األخرى،  الشريكة  هات 

 استجالب التمويل. 

 Programme support and administrative (PSA) budget يزا ية دعم الب ا   واإلدارة 

 يتعلق بتقديم الدعم غير المباشر ألنشطته.  الب  ا  جزء من ميزانية 

 Projectوع  ش 

 رامج. نشاط محدد ومنفصل ينفَّذ ضمن إحدى فئات الب

 Rationحصة 

أغذية أو مبالغ نقدية أو قسائم معادلة تقدم يوميا إلى مستفيد ما في مجموعة مستهدفة؛ ويعبر عنها كوزن بالغرام لكل نوع من أنواع  

 األغذية، وتختلف من حيث الحجم وفقا لالحتياجات والتمويل المتاح. 

 Service Provision م الخد ات  تقد

 مات تتسق مع مقاصده وسياساته وأنشطته إلى طرف آخر نظير مدفوعات. بتقديم خد الب  ا   قيام 

 Special accountحساب خاص  

الفترة  حساب ينشئه المدير التنفيذي لمساهمة خاصة، أو أموال نقدية مخصَّصة ألنشطة معينة، ويجوز ترحيل رصيد هذا الحساب إلى 

 المالية التالية. 

 Strategic Objectivesا هداف االست اتيجية 

أهداف   تركيز    الب  ا   تشكل  ر  تؤّطِّ وهي  االستراتيجية،  الغايات  لتحقيق  الدعم  من  مستوى  أول  الخمسة  من    الب  ا   االستراتيجية 

والعالمية الرام بالجهود الوطنية  والتشغيلية، وتربط ذلك  البرامجية  الهدفين  ية إلى  الناحيتين  التنمية    17و  2تحقيق غايات  أهداف  من 

 . المستدامة
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 Strategic outcomesالحصائل االست اتيجية 

وتعكس   للب  ا   ، وهي بيانات مدرجة في األطر المنطقية الب  ا  تشكل الحصائل االستراتيجية جزءا من سلسلة للنتائج البرامجية في 

. وتسهم الحصائل  الب  ا  قدمة من  لبلد ما ولإلطار اإلقليمي الذي ستسهم فيه المساعدة الماألهداف المعلنة أو الضمنية للخطة الوطنية 

دة  ، وترد تحتها النواتج واألنشطة. وتُصنَّف الحصائل االستراتيجية إلى فئات حصائل موحَّ للب  ا  االستراتيجية في النتائج االستراتيجية  

 . الب  ا   ألغراض التجميع على نطاق 

 Strategic Resultsالست اتيجية النتائ  ا

االستراتي النتائج  يقدمه  تدعم  الذي  الدعم  توائم  وهي  االستراتيجية،  األهداف  التنمية    الب  ا   جية  أهداف  لتحقيق  الوطنية  الجهود  مع 

ستوى القطري. ولالطالع  االستراتيجية وتؤطر الحصائل االستراتيجية على الم  المستدامة. وتُسهم النتائج االستراتيجية في تحقيق األهداف

 (. 2021-2017)للب  ا   جى الرجوع إلى الخطة االستراتيجية على معلومات أشمل بهذا الشأن ير 

 Trust fundالصندوق االستئ ا   ]حساب ا  ا ة[ 

التنفيذي لقي  الب  ا  بند فرعي محدد في حساب   المدير    ، الغرض منهاد مساهمات خاصة تم االتفاق مع الجهات المانحة على  ينشئه 

 . عنهااإلبالغ إجراءات و نطاقها، و

 WFP budgetالب  ا    يزا ية 

عنصر الميزانية السنوية في خطة اإلدارة التي يوافق المجلس عليها كل سنة، وتبين تقديرات الموارد ونفقات البرامج واألنشطة وتشمل  

 لدعم البرامج واإلدارة. ميزانية 

 WFP Transfer Modalities  ط ائق التحو ل ف  الب  ا 

  قسي ة سلعCommodity voucher . وهي طريقة  قاق ورقي أو إلكتروني بكميات معينة من سلع محددة؛استح

 تحويل مميزة، وليست قائمة على النقد أو عينية.

  تحو ل قائم على النقدCash-Based Transfer .   مجموعة من طرائق التحويل التي يتم من خاللها تزويد

 ة. بالقدرة الشرائية على شكل قسائم نقدية و/أو قسائم قيم المستفيدين

  تحو ل  قديCash transfer .  مساعدة نقدية على شكل صرف نقدي أو إلكتروني إلى فرد مستهدف أو أسرة

 مستهدفة لشراء األغذية. 

  قسي ة قي ةValue voucher .  أسرة   استحقاق ورقي أو إلكتروني بقيمة معينة صادر لصالح فرد مستهدف أو

 ويمكن تحصيله لدى تجار تجزئة محددين.  مستهدفة
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